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หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต 

สาขาวชิาการจัดการทัว่ไป 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2550 

 

1.  ช่ือหลกัสูตร 

 ช่ือภาษาไทย        :   หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวชิาการจดัการทัว่ไป 

 ช่ือภาษาองักฤษ    :   Bachelor of Business Administration Program in General Management 
 

2.  ช่ือปริญญา 

 ช่ือเต็มภาษาไทย               :   บริหารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการทัว่ไป) 

 ช่ือเต็มภาษาองักฤษ :   Bachelor of Business Administration (General Management) 

 ช่ือย่อภาษาไทย    :   บธ.บ. (การจดัการทัว่ไป) 

 ช่ือย่อภาษาองักฤษ            :   B.B.A. (General Management) 
 

3.  หน่วยงานรับผดิชอบ 

คณะวทิยาการจดัการ  

มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถมัภ ์ จงัหวดัปทุมธานี  
 

4.   หลกัการและเหตุผล ปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

 4.1 หลกัการและเหตุผล 

                    จากสภาพวิกฤติทางเศรษฐกิจท่ีประเทศไทยกาํลงัประสบอยู่ในปัจจุบนั ส่วนหน่ึงมี

สาเหตุจากการท่ีนกัธุรกิจไทยขาดความรู้ความสามารถท่ีจะเขา้ร่วมแข่งขนัทางธุรกิจกบัประเทศอ่ืนๆ ได้

และเน่ืองจากประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจท่ีประกอบดว้ยหน่วยธุรกิจท่ีมีขนาดเล็ก และขนาดกลาง

เป็นส่วนใหญ่  

        ดงันั้นการท่ีจะสร้างศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศไทยใหท้ดัเทียมกบัต่างชาติไดน้ั้น 

จาํเป็นท่ีจะตอ้งทาํการเร่งรัดใหมี้บุคลากรท่ีมีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานดา้นบริหารธุรกิจ โดยผลกัดนั

ให้ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และเสริมสร้างความสามารถท่ีหลากหลาย

ในสาขาวชิาการบริหารธุรกิจ เช่น ความสามารถในการจดัองคก์าร การเงิน การตลาด การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย ์ ตลอดจนการศึกษาวิจยัเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่สาํหรับใช้เป็นพื้นฐานในการ

พฒันาธุรกิจของชาติให้ครบในทุกด้านและความสามารถนาํเอาทรัพยากรต่างๆ ท่ีมีอยู่มากมาย
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ในทอ้งถ่ินทัว่ประเทศไทยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หลากหลาย โดยอาศยัความรู้ความสามารถ

ในการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 

                     มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถมัภ์  ในฐานะที่เ ป็น

สถาบนัอุดมศึกษา เพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินได้ตั้งปณิธานอนัแน่วแน่ที่จะให้บริการทางวิชาการ

และวิชาชีพแก่ส ังคม โดยมุ ่ง เน ้นผลิตบุคลากรทางด ้านการบริหารธุรกิจ   ให้ม ีความ รู้

ความสามารถ มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อนาํความรู้มาใช้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและ

ทอ้งถ่ิน 

4.2 ปรัชญาของหลกัสูตร 

       หลกัสูตรการบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการทัว่ไป มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาผูเ้รียนให้เป็น

บณัฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม และจริยธรรม สามารถสร้างอาชีพและเป็นท่ีพึ่งพาของ

ผูอ่ื้นได ้ตลอดจนสามารถปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบัสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.3 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

       1. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม และจริยธรรม ในการดาํรงชีวติและ

ประกอบอาชีพธุรกิจไดเ้ป็นอยา่งดี 

       2.  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ และความสามารถในการสร้างอาชีพไดด้ว้ยตวัเอง 

      3.  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีพึงปรารถนาของครอบครัว สังคม และประเทศ 

      4.  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีสามารถปรับตวัในสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

        5. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีเจตคติและมีค่านิยมในการประกอบอาชีพธุรกิจอยา่งมีคุณธรรมและ

มีประสิทธิภาพ 
 

5.  กาํหนดการเปิดสอน 

 ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา  2551 
 

6.  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 6.1 เป็นผูท่ี้สาํเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

 6.2 เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์จงัหวดั

ปทุมธานี วา่ดว้ยการจดัการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
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7.  การคัดเลอืกผู้เข้าศึกษา 

 7.1 เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์จงัหวดั

ปทุมธานี วา่ดว้ยการจดัการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

 7.2 เป็นไปตามประกาศว่าด้วยการคดัเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ  
 

8.  ระบบการศึกษา 

8.1 ใชร้ะบบทวภิาคโดยหน่ึงปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยแต่ละภาค

การศึกษา มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ หรือเทียบเท่า  หากมีการจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน    

ใหจ้ดัเน้ือหาวชิาในสัดส่วนท่ีสัมพนัธ์กนั โดยระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 8 สัปดาห์ และจาํนวนหน่วยกิต

ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

8.2 เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์จงัหวดั

ปทุมธานี วา่ดว้ยการจดัการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 

9. ระยะเวลาการศึกษา  

 9.1 เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์จงัหวดั

ปทุมธานี วา่ดว้ยการจดัการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

9.2 หลกัสูตรปริญญาตรี 4 ปีการศึกษา  ใชเ้วลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 
 

10.  การลงทะเบียนเรียน 

 10.1 เป็นไปตามข้อบงัคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

จงัหวดัปทุมธานี วา่ดว้ยการจดัการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

10.2 กาํหนดให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต และไม่เกิน  22  หน่วยกิต     

ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ 
 

11.  การวดัผลและการสําเร็จการศึกษา 

11.1 ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์

จงัหวดัปทุมธานี วา่ดว้ยการจดัการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

11.2 จะสาํเร็จการศึกษาไดไ้ม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ สาํหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 
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12.  อาจารย์ผู้สอน  
 

12.1  อาจารย์ประจําหลกัสูตร 
 

ลาํดับที ่ ช่ือ – สกุล และตําแหน่งทาง

วชิาการ คุณวุฒิ/สาขาวชิา 

ผลงานทางวชิาการ/

ประสบการณ์ 

 

รายวชิาที่รับผดิชอบ 

1. ผศ.ดร.วรพจน์  บุษราคัมวด ี

Ph.D. (Management) 

บธ.ม. ( การตลาด) 

บธ.บ. (การจดัการ) 

 

- ผูช่้วยศาสตราจารยร์ะดบั 8 

ผลงานทางวชิาการ 

- การจดัการเชิงกลยทุธ์ 

- การวางแผนและบริหารโครงการ 

- การบริหารการผลิต 

ตําแหน่งทางบริหาร 

-รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

คณะวทิยาการจดัการ (2549)    

- การบริหารการผลิต 

- การจดัการเชิงกลยทุธ์ 

- การวางแผนและการบริหาร   

  โครงการ 

- การพฒันาองคก์าร 

2 อ.กานต์  ทองทวี 

MBA. General Business 

กศ.บ. เทคโนโลยกีารศึกษา 

- อาจารยร์ะดบั 7 

   

 

- การพฒันาองคก์าร 

- การจดัการเชิงกลยทุธ์ 

- การจดัการธุรกิจขนาดยอ่ม 

3 นางสาวธันยธร  ติณภพ 

บธ.ม. (การจดัการทัว่ไป)

บธ.บ. การจดัการทัว่ไป 

- อาจารย ์

    

- ธุรกิจระหวา่งประเทศ 

- การจดัการธุรกิจแฟรนไชส์ 

- การจดัการคลงัสินคา้ 

4. นางสาววรีรัตน์  สัมพัทธ์

พงศ์ 

บธ.ม.บริหารธุรกิจ 

บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- อาจารย ์

   

- การจดัการเชิงกลยทุธ์ 

- วธีิวจิยัทางธุรกิจ 

- สัมมนาปัญหาการจดัการ 

5. นาง ศิริวรรณ  คําดี 

บธ.ม.(การจัดการและการจัด

องคก์าร) 

บช.บ. บญัชี 

- อาจารย ์

    

- สัมมนาปัญหาการจดัการ 

- การจดัการเชิงกลยทุธ์ 

- การประกอบการธุรกิจชุมชน 

- การบริหารงานสาํนกังาน 
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12.2 อาจารย์ผู้สอน  
 

 

ลาํดับที ่ ช่ือ – สกุล 

ตําแหน่งทางวชิาการ 

คุณวุฒิ/สาขา 

ผลงานทางวชิาการ/ 

ประสบการณ์ 

รายวชิาที่รับผดิชอบ 

หลกัสูตรนี้ 

1. ดร.ต่อศักดิ์   ศิริโวหาร 

DBA. Business 

Administration  

MBA. 

MPA. 

ศศ.บ.รัฐศาสตร์ 

- อาจารยร์ะดบั 7 

ผลงานทางวชิาการ 

- เศรษฐศาสตร์ จุลภาค 1 

- เศรษฐศาสตร์ มหภาค 1 

- การวเิคราะห์เชิงปริมาณ 

- ธุรกิจระหวา่งประเทศ 

- การจดัการเชิงกลยทุธ์ 

- วธีิวจิยัทางธุรกิจ 

- สัมมนาปัญหาการจดัการ 

2. ดร.อุเทศ  ศรแก้ว 

Ph.D. Management  

ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ 

บธ.บ. บริหารงานบุคคล 

- อาจารยร์ะดบั 7 

 

- ธุรกิจระหวา่งประเทศ 

- การจดัการธุรกิจขนาดยอ่ม 

- วธีิวจิยัทางธุรกิจ 

- สัมมนาปัญหาการจดัการ 

3. ผศ.ดร.วรพจน์  บุษราคัมวดี 

Ph.D. Management  

บธ.ม.การตลาด 

บธ.บ.การจดัการ 

บธ.บ.การตลาด 

- ผูช่้วยศาสตราจารย ์ระดบั 8 

 

- การบริหารการผลิต 

- การจดัการเชิงกลยทุธ์ 

- การวางแผนและการบริหาร  

  โครงการ 

- การพฒันาองคก์าร 

4. นายกานต์  ทองทวี 

MBA. General Business  

กศ.บ. เทคโนโลยกีารศึกษา 

- อาจารยร์ะดบั 7 

 

- การพฒันาองคก์าร 

- การจดัการเชิงกลยทุธ์ 

- การจดัการธุรกิจขนาดยอ่ม 

5. นาง ศิริวรรณ  คําดี 

บธ.ม. (การจดัการและ 

การจดัองคก์าร) 

บช.บ. บญัชี 

 

- อาจารย ์ - สัมมนาปัญหาการจดัการ 

- การจดัการเชิงกลยทุธ์ 

- การประกอบการธุรกิจ

ชุมชน 

- การบริหารงานสาํนกังาน 
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12.2  อาจารย์ผู้สอน (ต่อ) 
 

ลาํดับ

ที่ 

ช่ือ – สกุล 

ตําแหน่งทางวชิาการ 

คุณวุฒิ/สาขา 

ผลงานทางวชิาการ/ 

ประสบการณ์ 

รายวชิาที่รับผดิชอบ 

หลกัสูตรนี้ 

6. นายศิริพงษ์  ฐานมั่น 

บธ.ม. (การจดัการทัว่ไป)

กศ.บ. คณิตศาสตร์ 

 

- อาจารย ์ - การพฒันาองคก์าร 

- การจดัการธุรกิจแฟรนไชส์ 

- การจดัการธุรกิจขนาดยอ่ม 

- การวางแผนและการบริหาร  

  โครงการ 

- การเป็นผูป้ระกอบการ 

7. นางสาวธันยธร  ติณภพ 

บธ.ม. (การจดัการทัว่ไป)

บธ.บ. การจดัการทัว่ไป 

 

- อาจารย ์ - ธุรกิจระหวา่งประเทศ 

- การจดัการธุรกิจแฟรนไชส์ 

- การบริหารงานสาํนกังาน 

- การจดัการคลงัสินคา้ 

- การจดัการธุรกิจขนาดยอ่ม 

8. นางสาวพวงเพชร  สุขประเสริฐ 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

วท.บ. คอมพิวเตอร์ 

 

- อาจารย ์ - การจดัการเชิงกลยทุธ์ 

- การวางแผนและการบริหาร

โครงการ 

- การบริหารงานสาํนกังาน 

9. นางสาวมนสิชา อนุกูล 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

บธ.บ. การเงิน 

 

- อาจารย ์ - การบริหารการผลิต 

- การจดัการเชิงกลยทุธ์ 

- การจดัการธุรกิจขนาดยอ่ม 

- การเป็นผูป้ระกอบการ 

10. นางสาววรีรัตน์  สัมพัทธ์พงศ์ 

บธ.ม.บริหารธุรกิจ 

บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- อาจารย ์ - การจดัการเชิงกลยทุธ์ 

- วธีิวจิยัทางธุรกิจ 

- สัมมนาปัญหาการจดัการ 
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12.3 อาจารย์พเิศษ 
 

ลาํดับที ่ ช่ือ – สกุล 

ตําแหน่งทางวชิากร 

คุณวุฒิ/สาขา 

ผลงานทางวชิาการ/ 

ประสบการณ์ 

รายวชิาที่รับผดิชอบ 

หลกัสูตรนี้ 

1 นางชลธิชา ประภาพนัธ์ุ 

กจ.ม. การจดัการทัว่ไป 

บช.บ. บญัชี 

- ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายบริหาร 

บ. เบสเทก็ซ์ (ประเทศไทย) จก. 

- ความรู้เบ้ืองตน้

เก่ียวกบัการประกอบ

ธุรกิจ 

2 นายธนกร  เย็นคงคากุล 

บธ.ม.บริหารการเงินและการธนาคาร 

บธ.บ.การจดัการทัว่ไป 

- อาจารยป์ระจาํวทิยาลยัดุสิตธานี - องคก์ารและการจดัการ 

- การวางแผนและการ

บริหารโครงการ 

3 นายธนพงศ์ พรหมวานิช 

กจ.ม. การจดัการทัว่ไป 

ศศ.บ. การจดัการทัว่ไป 

- นกัวชิาการสรรพสามิต 

สาํนกังานสรรพสามิตพื้นท่ี

พระนครศรีอยธุยา 1 

- การบริหารสาํนกังาน 

4 นายปรีชา เผอืกคเชนทร์ 

ศศ.ม. พฒันาสังคม 

กศ.บ. สังคมศึกษา 

น.บ. นิติศาสตร์ 

- ขา้ราชการบาํนาญ  

   คณะวทิยาการจดัการ  

มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 

- ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั

การประกอบธุรกิจ 

5 นายมะดาโอะ สุหลง 

MBA. การจดัการทัว่ไป 

BBA. การจดัการทัว่ไป 

- อาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

ธญับุรี 

- องคก์ารและการจดัการ 

- การบริหารการผลิต 

6 นายรัฐ เนติวรรณ 

การจดัการภาครัฐและเอกชน

มหาบณัฑิต 

นบ. นิติศาสตร์ 

- หวัหนา้สาํนกังาน 

   นายรัฐ เนติวรรณ ทนายความ 

- การบริหารสาํนกังาน 

 

7 นายวชัระ  ไทยโพธ์ิศรี 

กจ.ม. การจดัการทัว่ไป 

กศ.บ. บริหารการศึกษา 

- ผูจ้ดัการทัว่ไป บ. เอ.บี.พี. สแตนเลส    

   ฟาสเทนเนอร์ จ.ก. 

- สัมมนาปัญหาการจดัการ 
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12.3 อาจารย์พเิศษ (ต่อ) 
 

ลาํดับที ่ ช่ือ – สกุล 

ตําแหน่งทางวชิากร 

คุณวุฒิ/สาขา 

ผลงานทางวชิาการ/ 

ประสบการณ์ 

รายวชิาที่รับผดิชอบ 

หลกัสูตรนี้ 

9 นายสัญญา  เจริญพร 

บธ.ม. การบริหารการเงินและ

การธนาคาร 

บธ.บ. การบริหารทัว่ไป 

- สาํนกัพระราชวงั - องคก์ารและการจดัการ 

10 นายสุขุม  ลกึซ้ึงสุขุม 

ศม. เศรษฐศาสตร์ 

บธ.บ. การตลาด 

-ฝ่ายเสนาธิการประจาํ

ผูบ้งัคบับญัชา 

สาํนกังานท่ีปรึกษากองทพับก 

- การวจิยัทางธุรกิจ 

11 นางสาวสุวรี   เตชะฉัตรสุรีย์ 

บธ.ม. การจดัการ 

วท.บ. สถิติประยกุต ์

- เจา้หนา้ท่ีบริหารการศึกษา 

   คณะเภสัชศาสตร์  

   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั

การประกอบธุรกิจ 

- ธุรกิจขนาดยอ่ม 

12 นางเสาวลกัษณ์  เรืองพุ่ม 

บธ.ม. การตลาด 

บธ.บ. การบญัชี  

- อาจารยป์ระจาํวิทยาลยัราชพฤกษ ์

 

- การจดัการคลงัสินคา้ 

- การเป็นผูป้ระกอบการ 

13 นางสาวปริศนา  ตั้งมุทาสวสัดิ์ 

บธ.ม. บริหารธุรกิจ 

ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

- กาํลงัศึกษาปริญญาเอก - การจดัการเชิงกลยทุธ์ 

- สัมมนาปัญหาการ

จดัการ 

14 นายยศ   แซ่ลิม้ 

บธ.ม. บริหารธุรกิจ 

วท.บ. เทคโนโลยอีาหาร 

- Senior Sales Ex.  บ. วนิเนอร์

กรุ๊ปเอน็เตอร์ไพรซ์ จก. 

- การจดัการธุรกิจ    

แฟรนไชส์ 

- องคก์ารและการจดัการ 

15 นายวรีพงศ์   ลํา้เลิศกจิ 

รปม. บริหารทรัพยากรมนุษย ์

ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ 

- เจา้หนา้ท่ีฝึกอบรม 

บริษทัเงินทุนธนชาติ จาํกดั

(มหาชน) 

- วจิยัทางธุรกิจ 

- การเป็นผูป้ระกอบการ 

16 นางสาวเฟ่ืองฟ้า   ปัญญา 

รส.ม. พฒันาแรงงานและสวสัดิการ 

บธ.บ. บริหารงานบุคคล 

- อาจารยป์ระจาํมหาวทิยาลยั 

ศรีปทุม 

- การจดัการคลงัสินคา้ 

- องคก์ารและการจดัการ 
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12.3 อาจารย์พเิศษ (ต่อ) 
 

ลาํดับที ่ ช่ือ – สกุล 

ตําแหน่งทางวชิาการ 

คุณวุฒิ/สาขา 

ผลงานทางวชิาการ/ 

ประสบการณ์ 

รายวชิาที่รับผดิชอบ 

หลกัสูตรนี้ 

17 นายสุรพงษ์  อุชชิน 

Ph.D.Business Administration 

บธ.ม. การเงินการธนาคาร 

บธ.บ. การเงินการธนาคาร 

- ผูจ้ดัการฝ่าย  

บริษทันํ้ามนัพืชทิพย ์จาํกดั 

- การบริหารเชิงกลยทุธ์และ   

  นโยบายธุรกิจ 

- การจดัการคลงัสินคา้ 

- การวางแผนและประเมิน   

  โครงการ 

18 

นางสาวจิราภา  พึง่บางกรวย 

บธ.ม. บริหารธุรกิจ 

บธ.บ. บริหารธุรกิจ 

- อาจารยป์ระจาํมหาวทิยาลยั 

ศรีปทุม 

- ธุรกิจระหวา่งประเทศ 

- การควบคุมคุณภาพ 

19 

นางสาวชนาธิป  ศิริฤทธ์ิ 

MIBA การเงินระหวา่งประเทศ 

บธ.บ. การเงิน 

- ผูช่้วยหวัหนา้งานเงินกูร้ายยอ่ย 

ฝ่ายสินเช่ือบุคคล  

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

- ธุรกิจระหวา่งประเทศ 

20 

นายทปีกร  สุพรรณวฒันกุล 

นมบ. นิติศาสตร์ 

นบ. นิติศาสตร์ 

- กรรมการผูจ้ดัการ  

บริษทัสยามอินเตอร์ลอร์กรุ๊ป จาํกดั 
- การประกนัภยั 

21 

นางมนต์รัก  ไสยสมบัติ 

MBA. Management 

ค.บ. วทิยาศาสตร์/จิตวทิยา 

- อาจารยป์ระจาํมหาวทิยาลยั 

หวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
- องคก์ารและการจดัการ 

22 
นางสาวสุนาฏ   สุวรรณากาศ 

นิติศาสตร์มหาบณัฑิต 
- - การประกนัภยั 
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13. จํานวนนักศึกษา 
 

     แผนรับนักศึกษาของหลกัสูตรในระยะเวลา 4 ปี 
 

จํานวนนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรีช้ันปีที่ 

ปีการศึกษา 
รวม 

2551 2552 2553 2554 2555 

1 40 40 40 40 40 40 

2 - 40 40 40 40 40 

3 - - 40 40 40 40 

4 - - - 40 40 40 

จํานวนนักศึกษาทีค่าดว่า

จะสําเร็จการศึกษา 

- - - - 40 40 

 

14.  สถานที ่ เคร่ืองมือ  อุปกรณ์การเรียนการสอน 
 

 คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์มีสถานท่ี

และอุปกรณ์การสอน ดงัน้ี 
 

14.1 สถานที ่

ลาํดับที ่ รายการและลกัษณะเฉพาะ จํานวนทีม่ีอยู่ (ห้อง) 

1. หอ้งเรียนปรับอากาศอาคารเรียน 2 15 

2. หอ้งประชุม 1 

3. หอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเอง 1 

4. หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 5 
 

14.2  อุปกรณ์การสอน  
 

ลาํดับที ่ รายการและลกัษณะเฉพาะ จํานวนทีม่ีอยู่ 

1. เคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ 20 

2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Note book 5 

3. เคร่ือง LCD 5 

4. เคร่ืองฉายภาพทึบแสง 5 
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14.2  อุปกรณ์การสอน (ต่อ) 
 

ลาํดับที ่ รายการและลกัษณะเฉพาะ จํานวนทีม่ีอยู่ 

5. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 200 

6. เคร่ืองขยายเสียง 1 

7. เคร่ืองอดัสาํเนา 3 

8. เคร่ืองถ่ายเอกสาร 3 

9. เคร่ืองรับโทรทศัน์สี 14 

10. เคร่ืองเล่นวีดีทศัน์ 5 

11. ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 2 

 

15.  ห้องสมุด และแหล่งศึกษาค้นคว้าทางวชิาการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถมัภ์  มีความพร้อมดา้นห้องสมุด

และแหล่งคน้ควา้ทางวชิาการสาํหรับการศึกษา  ประกอบดว้ยส่วนงานต่างๆ  ดงัน้ี 

15.1  สํานักวทิยบริการ และเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์   

 ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  1.  หนงัสือตาํราเอกสาร สาํหรับสาขาวชิาการจดัการทัว่ไป 

   -  ภาษาไทย    657  เล่ม 

-  ภาษาองักฤษ    277   เล่ม 

  2.  วารสารทางวชิาการ 

   -  ภาษาไทย      60         ฉบบั 

   -  ภาษาองักฤษ      26            ฉบบั 

  3.  หนงัสือพิมพร์ายวนั/รายสัปดาห์ 

   -  ภาษาไทย      17         ฉบบั 

   -  ภาษาองักฤษ                2           ฉบบั 

  4.  ฐานขอ้มูลท่ีอยูใ่นรูป  CD-ROM  เช่น  DAO  ABI  และ  ERIC 
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15.2  สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ หรือห้องสมุดของสถาบันการศึกษาและ

หน่วยงานทีอ่ยู่ ใกล้เคียง 

1. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  ศูนยรั์งสิต 

  2. มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

  3. มหาวทิยาลยัรังสิต 

  4. สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเซีย  (AIT) 

  5. มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

  6. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ธญับุรี 

  7. มหาวทิยาลยัอีสเทอร์นเอเซีย 

  8. สถาบนัการพลศึกษากรุงเทพ 

  9. มหาวทิยาลยัและหน่วยงานอ่ืนๆ  ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

16. งบประมาณ 
        

             16.1 งบประมาณ 
 

 

รายการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.  

2550 2551 2552 2553 2554 

ค่าตอบแทน 1,644,000 3,288,000 4,932,000 6,56,000 6,56,000 

ค่าสาธารณูปโภค 288,000 576,000 864,000 1,152,000 1,152,000 

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 1,843,200 3,686,4000 5,529,600 7,372,800 7,372,800 

ค่าครุภณัฑ ์ 1,600,896 3,201,792 4,802,688 6,403,584 6,403,584 

ค่าวสัดุ 396,800 793,600 1,190,400 1,587,200 1,587,200 

ค่าใชส้อย 111,744 223,488 335,232 446,976 446,976 

ค่าดาํเนินการ 1,792,000 3,584,000 5,376,000 7,168,000 7,168,000 

ค่าใชจ่้ายรวม 7,676,640 15,353,280 23,029,920 30,706,560 30,706,560 

 

หมายเหตุ  ค่าใชจ่้ายในการผลิตบณัฑิตเฉล่ียประมาณ    47,979   บาท / คน / ปี 
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17.   หลกัสูตร 

17.1  หลกัสูตรปริญญาตรี  4 ปี  หน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า     137 หน่วยกติ 

17.2  โครงสร้างหลกัสูตร 

         17.2.1  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป                           30   หน่วยกติ 

       กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร                          9   หน่วยกิต 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์             13   หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  8   หน่วยกิต 

         17.2.2  หมวดวชิาเฉพาะ                               101   หน่วยกติ 

กลุ่มวชิาเฉพาะดา้น                                          96   หน่วยกิต 

-  กลุ่มวชิาบงัคบั                 72   หน่วยกิต     

-  กลุ่มวชิาเลือก                 24   หน่วยกิต  

กลุ่มวชิาปฏิบติัการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ   5   หน่วยกิต 

         17.2.3  หมวดวชิาเลอืกเสรี                                6   หน่วยกิต 

 

17.3   รายวชิาตามหลกัสูตร 

17.3.1  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป                 30  หน่วยกติ 

17.3.1.1 กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร     9   หน่วยกติ 

                 น (ท-ป-ศ) 

 9000101   ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร        3(3-0-6) 

    Thai for Communication 

 9000102   ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร      3(3-0-6) 

    English for Communication 

 9000103   ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน    3(3-0-6) 

    English for Study Skills Development 
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  17.3.1.2  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์  13  หน่วยกติ 

น (ท-ป-ศ) 

บังคับเรียน      11  หน่วยกติ 

9000201 มนุษยก์บัการดาํเนินชีวติ   3(3-0-6) 

    Man and Living hood 

9000202   พลวตัทางสังคม                 3(3-0-6) 

  Social Dynamics 

9000203  ตามรอยเบ้ืองพระยคุลบาท            3(3-0-6) 

  To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King 

9000204  ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบักฎหมาย  2(2-0-4) 

  Fundamental Knowledge of Law 

         เลอืกเรียน      2 หน่วยกติ 

9000205  ส่ิงแวดลอ้มกบัการดาํรงชีวติ                       2(2-0-4) 

  Environment and Living 

9000206  สุนทรียภาพของชีวิต                                   2(2-0-4) 

  Aesthetics for Life 

 

17.3.1.3  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์และเทคโนโลย ี 8  หน่วยกติ 

                 น(ท-ป-ศ) 

        บังคับเรียน      6  หน่วยกติ 

9000301  เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต                   3(2-2-5) 

  Information Technology for Living 

9000302  วทิยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ             3(3-0-6) 

  Science for Quality of Life 

         เลอืกเรียน      2 หน่วยกติ 

   9000303  การคิดและการตดัสินใจ                              2(2-0-4) 

    Thinking and Decision Making 

   9000304  การออกกาํลงักายเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ    2(1-2-3) 

   Exercise for Quality of Life Development 
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17.3.2  หมวดวชิาเฉพาะ                 101 หน่วยกติ 

  17.3.2.1  กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน     96 หน่วยกติ 

         วชิาเอกบังคับ เรียน     72 หน่วยกติ

 รหัส  ช่ือวชิา            น(ท-ป-ศ) 

   1541203 ภาษาไทยธุรกิจ           3(3-0-6) 

     Usage of Thai Language in Business 

   1551605 ภาษาองักฤษธุรกิจ 1          3(3-0-6) 

     Business English 1  

   1551606 ภาษาองักฤษธุรกิจ 2        3(3-0-6) 

      Business English 2  

   2562302 กฎหมายธุรกิจ           3(3-0-6) 

Business Laws 

3504101     จริยธรรมทางธุรกิจ                       3(3-0-6) 

     Business Ethics 

  3521101   การบญัชี 1                      3(2-2-5)   

    Accounting 1 

               3521102   การบญัชี 2                      3(2-2-5) 

    Accounting 2 

     3524301 การบญัชีเพื่อการจดัการ          3(3-0-6) 

     Managerial Accounting 

  3531101    การเงินธุรกิจ                        3(3-0-6) 

    Business Finance 

   3532202 การภาษีอากรธุรกิจ   3(3-0-6) 

     Business Taxation 

  3541101 หลกัการตลาด           3(3-0-6) 

     Principles of Marketing 

   3543101 การบริหารการตลาด   3(3-0-6) 

     Marketing Administration                 

   3561101 องคก์ารและการจดัการ   3(3-0-6) 

Organization and Management 
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3562402 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์         3(3-0-6) 

     Human Resource Management 

   3562307 การบริหารการผลิต   3(3-0-6) 

     Production Management 

  3563110 การเป็นผูป้ระกอบการ          3(3-0-6) 

     Entrepreneurship 

  3563204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ         3(3-0-6) 

     Management Information System 

  3564201 การจดัการเชิงกลยทุธ์          3(3-0-6) 

     Strategic Management 

  3564903 สัมมนาปัญหาการจดัการ          3(2-2-5) 

     Seminar in Management   Problems 

  3564905 วธีิวจิยัทางธุรกิจ           3(2-2-5) 

     Research Methods in Business  

  3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1          3(3-0-6) 

     Micro – Economics 1 

  3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1          3(3-0-6) 

     Macro – Economics 1 

  3593301 การวเิคราะห์เชิงปริมาณ          3(3-0-6) 

     Quantitative Analysis 

  4112105 สถิติธุรกิจ           3(3-0-6) 

     Business Statistics 

 

วชิาเอกเลอืก    เลือกเรียนจากรายวชิาต่อไปน้ีไม่นอ้ยกวา่  24 หน่วยกติ 

  รหัส  ช่ือวชิา            น(ท-ป-ศ) 

  2513301 แรงงานสัมพนัธ์    3(3-0-6) 

     Labour Relations 

  3501201 การใชง้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 

เพื่องานเอกสารธุรกิจ 1  

     Computer Programming for Business Documentation 1 
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  3501202 การใชง้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 

เพื่องานเอกสารธุรกิจ 2 

     Computer Programming for Business Documentation 2 

3511301 การบริหารสาํนกังาน   3(3-0-6) 

     Office Management 

3522102 การบญัชีตน้ทุน 1   3(3-0-6) 

     Cost Accounting 1 

3522103 การบญัชีชั้นกลาง 1   3(2-2-5) 

     Intermediate Accounting 1 

3522104 การบญัชีชั้นกลาง 2   3(2-2-5) 

     Intermediate Accounting 2 

3523202 การบญัชีเฉพาะกิจ   3(3-0-6) 

     Specialized Accounting 

3523204 การบญัชีรัฐบาล    3(3-0-6) 

     Government Accounting 

3524201 การบญัชีภาษีอากร   3(3-0-6) 

     Tax Accounting 

3531102 การเงินและการธนาคาร   3(3-0-6) 

     Money and Banking 

3532401 การบริหารการเงิน   3(3-0-6) 

     Financial Management 

3533301 หลกัการลงทุน    3(3-0-6) 

     Principles of Investment 

3533404 การวางแผนและควบคุมกาํไร  3(3-0-6) 

     Planning and Profit Control 

3541301 การขายส่งและการขายปลีก  3(3-0-6) 

     Wholesaling and Retailing 

3542107 นโยบายผลิตภณัฑแ์ละราคา  3(3-0-6) 

     Product and Pricing Policies          
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 3542401 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 3(3-0-6) 

     Advertising and Sales Promotion           

3561102 การจดัการธุรกิจขนาดยอ่ม  3(3-0-6) 

     Small Business Management 

3562104 การจดัการธุรกิจดว้ยคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 

     Business Management with Computer Applications 

3562107 การจดัการคลงัสินคา้   3(3-0-6) 

     Warehousing Management 

3562120 การจดัการโรงแรม   3(3-0-6) 

     Hotel Management  

  

3562127 การจดัการประชุมสัมมนาและ  3(3-0-6) 

การจดันิทรรศการ 

     Conference and Convention Management 

3562130 การจดัการธุรกิจบริการเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 3(3-0-6) 

     Environmental Management for Service Business  

3562205 ธุรกิจระหวา่งประเทศ   3(3-0-6) 

     International Business  

3562207 จิตวทิยาธุรกิจ    3(3-0-6) 

     Business Psychology 

3562302 การพฒันาองคก์าร   3(3-0-6) 

     Organization Development 

3562303 มนุษยสัมพนัธ์ในองคก์าร   3(3-0-6) 

     Human Relations in Organization 

3562304 การวางแผนและการบริหารโครงการ 3(3-0-6) 

     Planning and Project Management 

3562306 พฤติกรรมองคก์าร   3(3-0-6) 

     Organization Behavior 

3562309 การวางแผนและการควบคุมการผลิต 3(3-0-6) 

     Production Planning and Control 
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3562310 การจดัการการเปล่ียนแปลง  3(3-0-6)  

     Change Management 

3562401 เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม 3(3-0-6) 

     Techniques in Training and Conference 

3562404 การพฒันาประสิทธิภาพในการทาํงาน 3(3-0-6) 

     Efficiency Development 

3563108 การพฒันาบุคลิกภาพ   3(3-0-6) 

     Personality Development 

3563109 การจดัการคุณภาพ   3(3-0-6) 

Quality Management 

3563111 การจดัการวสิาหกิจขนาดกลางและ  3(3-0-6) 

     ขนาดยอ่ม 

Small and Medium Enterprise Management 

3563112 การจดัการธุรกิจแฟรนไชส์  3(3-0-6) 

     Franchise Management 

3563114 การประกอบการธุรกิจชุมชน  3(3-0-6) 

     Community Business Operation 

3563117 การบริหารการจดัส่งกาํลงับาํรุงทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

   Business Logistic Management  

3563118 การจดัการเพื่อการส่งออกและนาํเขา้ 3(3-0-6)  

     Export – Import Management  

3563208 การจดัการธุรกิจพาณิชยอิ์เลคทรอนิกส์ 3(3-0-6) 

     Electronic Commerce  

3563209 การจดัการต่างวฒันธรรม   3(3-0-6) 

     Cross-Culture Management  

3563210 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ  3(3-0-6) 

     Business Negotiation 

3563211 การจดัการความขดัแยง้   3(3-0-6)  

     Conflict Management  
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3563212 การพยากรณ์ธุรกิจ   3(3-0-6)  

     Business Forecasting  

3563301 การวางแผนและการควบคุมการจดัการ 3(3-0-6)  

     Management Planning and Control  

3563403 การสรรหาและบรรจุพนกังาน  3(3-0-6) 

     Recruitment and Placement of Personnel 

3563404 การพฒันาบุคคลและการฝึกอบรม  3(3-0-6) 

     Personnel Development and Training 

3563405 การวางแผนและนโยบายทางดา้น  3(3-0-6) 

ทรัพยากรมนุษย ์

     Personnel Planning and Policy 

3563406 การวเิคราะห์งาน    3(3-0-6) 

     Job Analysis 

3564101 การควบคุมคุณภาพ   3(3-0-6) 

     Quality Control 

3564106 การเขียนแผนธุรกิจสาํหรับผูป้ระกอบการ 3(3-0-6)  

     Business Plan for Entrepreneur  

3581101 การประกนัภยั    3(3-0-6) 

     Insurance 

3593206 เศรษฐกิจไทยในกระแสโลกาภิวตัน์ 3(3-0-6) 

     Thai Economic in Global Context 

4122604 โปรแกรมสาํเร็จรูปและการประยกุตใ์ชง้าน 3(2-2-5) 

      Software Package and Application  

4123615 โปรแกรมประยกุตด์า้นงานธุรการ         3(2-2-5) 

     Applied Program  Business 
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17.3.2.3    กลุ่มวชิาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  5  หน่วยกติ 

          

รหัส  ช่ือวชิา          น(ท-ป-ศ) 

3564801   สหกิจศึกษา    5(450)  

Co-operative Education 

   3564802 โครงงานพิเศษ    5(450) 

     Special  Project 

    

17.3.3   หมวดวชิาเลอืกเสรี                   6  หน่วยกติ 

ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาใด ๆ ในหลกัสูตรมหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์   

ในพระบรมราชูปถมัภ ์  โดยไม่ซํ้ ากบัรายวชิาท่ีเคยเรียนมาแลว้ และตอ้งไม่เป็นรายวิชาท่ีกาํหนดให้

เรียนโดยไม่นบัหน่วยกิตรวมในเกณฑก์ารสาํเร็จหลกัสูตรของสาขาวชิาน้ี 
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17.4  แผนการศึกษา 

          แผนการศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการทัว่ไป ระดบัปริญญาตรี 4 ปี 

แผนการศึกษาปีที ่1  ภาคการศึกษาที ่1 และ 2 

ปีที ่1  ภาคการศึกษาที ่1 

หมวดวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

ศึกษาทัว่ไป 9000101 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 

 9000102 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 

 9000201 มนุษยก์บัการดาํเนินชีวติ 3(3-0-6) 

 9000202 พลวตัทางสังคม 3(3-0-6) 

 9000203 ตามรอยเบ้ืองพระยคุลบาท 3(3-0-6) 

เอกบงัคบั 1541203 ภาษาไทยธุรกิจ 3(3-0-6) 

เอกบงัคบั 3541101 หลกัการตลาด 3(3-0-6) 

รวม   21   หน่วยกติ 

    

                

ปีที ่1  ภาคการศึกษาที ่2 

หมวดวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

ศึกษาทัว่ไป 9000103 ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 3(3-0-6) 

 9000204 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบักฎหมาย 2(2-0-4) 

 9000205 ส่ิงแวดลอ้มกบัการดาํรงชีวติ 2(2-0-4) 

 9000301 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 

 9000302 วทิยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ 3(3-0-6) 

 9000304 การออกกาํลงักายเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ 2(1-2-3) 

เอกบงัคบั 3563110 การเป็นผูป้ระกอบการ 3(3-0-6) 

รวม   18 หน่วยกติ 
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แผนการศึกษาปีที ่2  ภาคการศึกษาที ่1 และ 2 

 

ปีที ่2  ภาคการศึกษาที ่1 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

เอกบงัคบั 1551605 ภาษาองักฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) 

เอกบงัคบั 3521101 การบญัชี 1 3(2-2-5) 

เอกบงัคบั 4112105 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 

เอกบงัคบั 3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 3(3-0-6) 

วจ.บงัคบั 3561101 องคก์ารและการจดัการ 3(3-0-6) 

วจ.บงัคบั 3543101 การบริหารการตลาด 3(3-0-6) 

เอกเลือก 3563111 การจดัการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 3(3-0-6) 

รวม   21   หน่วยกติ 

 

 

ปีที ่2  ภาคการศึกษาที ่2 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

เอกบงัคบั 1551606 ภาษาองักฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6) 

เอกบงัคบั 3521102 การบญัชี 2 3(2-2-5) 

เอกบงัคบั 3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3(3-0-6) 

เอกบงัคบั 3562402 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) 

เอกบงัคบั 3531101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 

เอกเลือก 3581101 การประกนัภยั 3(3-0-6) 

เอกเลือก 3562205 ธุรกิจระหวา่งประเทศ 3(3-0-6) 

รวม   21   หน่วยกติ 

 

 

 

 

 



 

 

24 
 
 

 

 

แผนการศึกษาปีที ่3  ภาคการศึกษาที ่1 และ 2 

 

ปีที ่3  ภาคการศึกษาที ่1 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

เอกบงัคบั 2562302 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 

เอกบงัคบั 3563204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 3(3-0-6) 

เอกบงัคบั 3504101 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

เอกบงัคบั 3593301 การวเิคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0-6) 

วจ. บงัคบั 3524301 การบญัชีเพื่อการจดัการ 3(3-0-6) 

เอกเลือก 3563114 การประกอบธุรกิจชุมชน 3(3-0-6) 

เลือกเสรี  วชิาเลือกเสรี 1 รายวชิา 3(3-0-6) 

รวม   21   หน่วยกติ 

 

 

ปีที ่3  ภาคการศึกษาที ่2 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

เอกบงัคบั 3564201 การจดัการเชิงกลยทุธ์ 3(3-0-6) 

วจ. บงัคบั 3532202 การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 

วจ. บงัคบั 3562307 การบริหารการผลิต 3(3-0-6) 

เอกเลือก 3511301 การบริหารสาํนกังาน 3(3-0-6) 

เอกเลือก 3563112 การจดัการธุรกิจแฟรนไชส์ 3(3-0-6) 

เอกเลือก 3563301 การวางแผนและการควบคุมการจดัการ 3(3-0-6) 

รวม   18   หน่วยกติ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

25 
 
 

 

แผนการศึกษาปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่1 และ 2 

 

ปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่1 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

เอกบงัคบั 3564905 วธีิวจิยัทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

เอกบงัคบั 3564903 สัมมนาปัญหาการจดัการ 3(2-2-5) 

เอกเลือก 3563209 การจดัการต่างวฒันธรรม 3(3-0-6) 

เลือกเสรี  วชิาเลือกเสรี 1 รายวชิา 3(3-0-6) 

รวม   12   หน่วยกติ 

 

 

ปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่2 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

ปฏิบติั 3564801** สหกิจศึกษา 5(450) 

 3564802** โครงงานพิเศษ 5(450) 

รวม   5   หน่วยกติ 

 หมายเหตุ  **เลือกเรียนในรายวชิาใดวชิาหน่ึงจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5 หน่วยกิต 
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17.5 คําอธิบายรายวชิา 
 

ช่ือและคําอธิบายรายวชิาหมวดศึกษาทัว่ไป 
 

รหัส  คําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-ศ) 

9000101   ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร              3(3-0-6)  

  Thai for Communication 

ความสาํคญัของภาษาไทยกบัการส่ือสาร การพฒันาทกัษะ การฟัง การพูด 

การอ่าน การเขียน ทกัษะการย่อความ การสรุปความ การขยายความ การแปล

ความ       การตีความ และการพิจารณาสารเชิงชวนเช่ือหรือเบ่ียงเบน การนาํเสนอ

สารดว้ยวาจา ลายลกัษณ์อกัษร และการใชส่ื้อผสมในทางวชิาการ และสถานการณ์

จริง    ในชีวติประจาํวนั 
 

9000102   ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร              3(3-0-6)  

English for Communication 

 ฝึกและพฒันาทกัษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การส่ือสารใน

สถานการณ์ต่างๆ โดยคาํนึงถึงบริบทของสังคมไทยและสากล การส่ือสาร        

การแนะนาํตนเองและผูอ่ื้น การทกัทาย  การกล่าวลา  การถามขอ้มูลส่วนบุคคล  

การถามขอ้มูล การซ้ือสินคา้  การบอกทิศทางและสถานท่ีตั้ง  การนัดหมาย       

การเชิญ การขอร้อง  การขอบคุณ การแสดงความรู้สึก  การแสดงความคิดเห็น  

การอธิบายลกัษณะบุคคลและลกัษณะส่ิงของเคร่ืองใช ้  
 

9000103  ภาษาองักฤษเพือ่พฒันาทกัษะการเรียน      3(3-0-6) 

 English  for Study Skills Development                

ฝึกและพฒันาทกัษะการใช้ภาษาองักฤษ การฟัง การพูด การอ่าน และ  

การเขียนเชิงบูรณาการ การพูด การเขียนสรุปหัวขอ้เร่ืองและจบัใจความสําคญั        

การแสดงความคิดเห็น และประยุกตใ์ชใ้นการศึกษาคน้ควา้และพฒันาการเรียนรู้

ของตนเอง 
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9000201  มนุษย์กบัการดําเนินชีวติ        3(3-0-6) 

Man and Livinghood 

การดาํรงชีวิตในสังคมปัจจุบนั พฤติกรรมมนุษย  ์ความเข้าใจตนเอง     

และผูอ่ื้น คุณธรรมและจริยธรรม การรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง ความสามารถ

พฒันาตน และปรับตวัให้เขา้กบัสังคมและส่ิงแวดลอ้ม การแกปั้ญหา และพฒันา

ปัญญาก่อใหเ้กิดสันติสุขและสันติภาพ 
 

9000202   พลวตัทางสังคม        3(3-0-6) 

  Social Dynamic 

พฒันาการของสังคมไทย วฒันธรรมประเพณี เศรษฐกิจ การเมืองการ

ปกครอง กฎหมาย และการพฒันาประเทศ การวิเคราะห์สภาวการณ์ปัจจุบนัของ

สังคมโลก ดา้นสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ท่ีมีผลกระทบต่อสังคมไทย 
 

9000203   ตามรอยเบือ้งพระยุคลบาท     3(3-0-6) 

To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King 

พระราชประวติั พระราชจริยวตัร  พระราชกรณียกิจ  พระราชนิพนธ์ 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอันเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริ และการประพฤติปฏิบติัตนตามพระบรมราโชวาท และพระราชดาํรัส 
 

9000204  ความรู้พืน้ฐานเกี่ยวกบักฎหมาย     2(2-0-4) 

  Fundamental Knowledge of Law 

สิทธิและหน้าท่ีของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ สิทธิเด็ก การแจ้งเกิด    

การรับบุตรบุญธรรม เกณฑ์เข้าศึกษา การทาํบัตรประชาชน การรับราชการ       

การหมั้น การสมรส การหย่า มรดก กู้ยืมเงิน คํ้าประกนั การประกนัภยั จาํนอง 

จาํนํา ซ้ือขาย ขายฝาก เช่าทรัพย์ เช่าซ้ือ กฎหมายแรงงาน ยาเสพติดให้โทษ 

กฎหมายท่ีดิน การร้องทุกขเ์น่ืองจากการไดรั้บความเดือดร้อนจากเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

การฟ้องศาลปกครอง กฎหมายคุ้มครองผูป้ระสบภยัจากรถ กฎหมายเก่ียวกับ

ขอ้มูลข่าวสาร 
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9000205  ส่ิงแวดล้อมกบัการดํารงชีวติ                                2(2-0-4) 

Environment and Living 

ลกัษณะทางกายภาพของโลก คุณค่าความสําคญัของทรัพยากรธรรมชาติ  

การเปล่ียนแปลง ของสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติและวิถีชีวิต สาเหตุและแนว

ทางการแก้ปัญหาภยัพิบติั    มลพิษ การสูญเสียทรัพยากร การสร้างจิตสํานึก       

ใหเ้ห็นคุณค่าของการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติให้ดาํรงอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื 
 

9000206  สุนทรียภาพของชีวติ        2(2-0-4) 

 Aesthetics for Life 

 การจาํแนกขอ้แตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความหมายของสุนทรีย- 

ศาสตร์เชิงการคิดกบัสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรม ความสําคญัของการรับรู้กบั

ความเป็นมาของศาสตร์ ทศันศิลป์ ศิลปะดนตรี ศิลปะการแสดง   ผา่นขั้นตอนการ

เรียนรู้เชิงคุณค่า  เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงประสบการณ์ของความซาบซ้ึงทางสุนทรียภาพ   
 

9000301  เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ชีวติ       3(2-2-5) 

Information Technology for Living 

การใช้คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ ให้สามารถใช้โปรแกรมสําเร็จรูปด้านการ

จดัการเอกสาร  การนาํเสนอขอ้มูล และการจดัตารางการทาํงาน ศึกษาเก่ียวกบั

เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสําคญัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีมีอิทธิพล

และมีผลกระทบต่อชีวิตและสังคม   และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

จดัเก็บข้อมูล ประมวลผลขอ้มูล การเลือกแหล่งสารสนเทศ การวิเคราะห์ การ

ประเมินคุณค่าสารสนเทศ และการใชอิ้นเทอร์เน็ต   
 

9000302  วทิยาศาสตร์เพือ่คุณภาพชีวติ                             3(3-0-6) 

  Science for Quality of Life 

ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการ

ส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยตี่อมนุษย ์

 

 
 



 

 

29 
 
 

 

9000303   การคิดและการตัดสินใจ        2(2-0-4) 

Thinking and Decision Making  

หลกัการและกระบวนการคิดของมนุษย ์   การพฒันาทกัษะการคิด การ

แกปั้ญหา  การตดัสินใจและการประยกุตใ์ช ้
 

9000304  การออกกาํลงักายเพือ่พฒันาคุณภาพชีวติ    2(1-2-3) 

Exercise for Quality of Life Development                                     

ประวติั ปรัชญา ขอบข่าย ความหมาย ความมุ่งหมาย และประโยชน์ของ

การออกกาํลงักาย หลกัการและวิธีการออกกาํลงักาย การจดัการแข่งขนักีฬาทุก

ระดับ การเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดี การพฒันาคุณภาพชีวิตโดยการเล่นกีฬาและ

การละเล่นพื้นเมืองของไทย การเล่นกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีม และการ

ออกกาํลงักายในชีวติประจาํวนั 
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ช่ือและคําอธิบายรายวชิาหมวดเฉพาะ 
 

รหัส  คําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-ศ) 
 

1541203 ภาษาไทยธุรกจิ       3(3-0-6) 

  Usage of Thai Language in Business 

การใชภ้าษา  สาํนวนและคาํพูดท่ีเหมาะสมในการติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ

ตามกาลเทศะ  บุคคล  และเคร่ืองมือส่ือสาร  การใชโ้ทรศพัท ์ การจดขอ้ความตาม

คาํสั่ง  การกรอกแบบฟอร์ม  การสัมภาษณ์   การเขียนคาํอวยพร  การเขียนข่าว

แจก (Press Release)  การประชุมช้ีแจงขอ้เท็จจริง  การประชุมแถลงข่าว  การ

เขียนขอ้ความโฆษณา  และประชาสัมพนัธ์  การเขียนและอ่านเอกสารเผยแพร่ทาง

ธุรกิจ    เสนอรายงานผลทางวิชาการ  การเขียนและการเสนอรายงานผลการ

ประชุม  รายงานผลการวิจยั  รายงานปกติ  รายงานความกา้วหนา้และรายงานอ่ืน 

ๆ ท่ีใชใ้นวงการธุรกิจ 
 

1551605 ภาษาองักฤษธุรกจิ 1      3(3-0-6) 

   Business English  1  

A four-skill introductory course providing basic knowledge of business 

concentrating on inter-office communication.  Introduction of variety of business 

terminology and expressions through related topics which include office 

organization, telephoning, making arrangements and appointments, social 

contacts, business correspondences in the office (memos, notes, notices, 

announcements), letters of inquiry, quotations and ordering  
 

1551606 ภาษาองักฤษธุรกจิ 2      3(3-0-6) 

   Business English  2  

Provide a chance to explore businesses world-wide with concentration on 

domestic and international trade.  Emphasis on import-export, shipping, banking 

transactions, hotel transactions, letters of complaint and adjustment, meeting agendas 

and minutes, company reports, product descriptions, advertisements and business 

articles. 
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2513301 แรงงานสัมพนัธ์       3(3-0-6) 

  Labour  Relations 

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งลูกจา้งกบัฝ่ายบริหาร  ประวติัและวิวฒันาการ

ของสหภาพแรงงานทั้งในและต่างประเทศ  ปัญหาแรงงานสัมพนัธ์  สภาพข้อ

ขดัแยง้ระหว่างนายจา้งกับลูกจ้าง  กระบวนการเจรจาต่อรอง  การนัดหยุดงาน  

นโยบายแรงงานและภาวการณ์ทาํงาน และกฎหมายแรงงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2562302 กฎหมายธุรกจิ              3(3-0-6) 

Business  Laws 

ศึกษาหลักกฎหมายทั่วไป องค์กรธุรกิจ กฎหมายท่ี เ ก่ียวข้องกับ            

การควบคุมธุรกิจ ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชยว์า่ดว้ย นิติกรรม สัญญา หน้ี และ

เอกเทศสัญญา กฎหมายว่าดว้ยหลกัประกนัสินเช่ือ กฎหมายเก่ียวกบัการส่งเสริม

การลงทุน การคุม้ครองของผูบ้ริโภคและป้องกนัการคา้ท่ีไม่เป็นธรรม กฎหมาย

เก่ียวกับการฟ้ืนฟูกิจการ การระงบัขอ้พิพาททางธุรกิจ กฎหมายธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา  
 

3501201 การใช้งานโปรแกรมคอมพวิเตอร์เพือ่งานเอกสารธุรกจิ 1  3(2-2-5)           

  Computer Programming for Business Documentation 1 

ฝึกทกัษะพื้นฐานในการใชโ้ปรแกรมฝึกหดัการพิมพส์ัมผสั ศึกษา และฝึก

ปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อเป็นเคร่ืองมือเบ้ืองตน้ในการจดัสร้าง บนัทึก 

เปิด ตลอดจนจัดพิมพ์เอกสารธุรกิจ  จัดรูปแบบ  แก้ไข  เคล่ือนยา้ย คัดลอก

ขอ้ความในเอกสารธุรกิจ จดัสร้างและแทรกตาราง ตลอดจนรูปภาพในเอกสารธุรกิจ 
 

3501202 การใช้งานโปรแกรมคอมพวิเตอร์เพือ่งานเอกสารธุรกจิ 2  3(2-2-5)       

  Computer Programming for Business Documentation 2 

ศึกษา ฝึกปฏิบติัการ และประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปเพื่อเป็นเคร่ืองมือ

ในการตกแต่งแฟ้มเอกสารธุรกิจ คน้หา ตรวจทานจดัการตรวจสอบ แกไ้ข

ขอ้ความในเอกสารธุรกิจ จดัทาํไปรษณียผ์นวก ของจดหมายและป้ายผนึก จดัสร้าง

และแทรกแผนภูมิ ฐานขอ้มูล รวมทั้งวตัถุอ่ืนๆ ลงในเอกสารธุรกิจ ตลอดจนจดัสร้าง

และแกไ้ขแฟ้มตน้แบบเอกสารและเรียนรู้การใชง้านโปรแกรมอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน

เอกสารธุรกิจ 
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3504101 จริยธรรมทางธุรกจิ      3(3-0-6) 

  Business Ethics 

ศึกษาแนวคิดท่ีมาของจริยธรรมและเหตุผลท่ีธุรกิจตอ้งมีจริยธรรม 

รวมทั้งการสร้างจริยธรรมในองคก์ารธุรกิจ เนน้จริยธรรมของผูบ้ริหารและ

จริยธรรมของพนกังาน  โดยใชก้รณีตวัอยา่งประกอบ 
 

3511301 การบริหารสํานักงาน      3(3-0-6) 

  Office Management 

ศึกษาความรู้ความเขา้ใจในการดาํเนินงานของสํานกังานในองคก์ารธุรกิจ

และราชการ  บทบาทของการจดัสํานักงาน  งานสารบรรณ  งานพสัดุ  การวาง

แผนผัง  และระเบียบวิธีปฏิบัติของงานสํานักงาน  การจัดสถานท่ีทํางาน           

การอาํนวยการพนกังาน การควบคุมงานท่ีมีประสิทธิภาพ  
 

3521101             การบัญชี 1       3(2-2-5) 

  Accounting 1 

ศึกษาแม่บทการบญัชี  หลกับญัชีคู่  วเิคราะห์รายการคา้  บนัทึกรายการใน

สมุดรายวนัขั้นต้น  สมุดบัญชีแยกประเภท กระดาษทาํการ จัดทาํงบทดลอง       

การปรับปรุงและปิดบญัชี การทาํงบการเงินของกิจการให้บริการและกิจการซ้ือมา

ขายไป  และการบญัชีภาษีมูลค่าเพิ่ม  การบญัชีเก่ียวกบักิจการไม่แสวงหากาํไร 
 

3521102 การบัญชี 2       3(2-2-5) 

  Accounting 2 

  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  3521101 การบัญชี 1 

ศึกษาการบญัชีเก่ียวกบัสินทรัพยห์มุนเวยีน  เช่น  เงินสด  เงินฝากธนาคาร   

ระบบเงินสดย่อย  ตัว๋เงินรับ  ลูกหน้ี  เงินลงทุน  สินค้าคงเหลือ  สินทรัพย์ไม่

หมุนเวียน เช่น ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ การคิดค่าเส่ือมราคา ทรัพยากรธรรมชาติ           

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน หน้ีสินหมุนเวียน  เช่น  เจา้หน้ีการค้า  ตัว๋เงินจ่าย ระบบ       

ใบสาํคญัและส่วนของเจา้ของ บญัชีอุตสาหกรรมขนาดยอ่ม 
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3522102 การบัญชีต้นทุน 1      3(3-0-6) 

  Cost Accounting 1 

  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 3521102  การบัญชี 2 

ศึกษาบทบาทของการบญัชีตน้ทุนท่ีมีต่อกิจการ  ความหมายของการบญัชี

ต้นทุน  ประเภทของต้นทุน และองค์ประกอบของต้นทุน และการควบคุม          

การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัวตัถุดิบ แรงงาน และค่าใช้จ่ายการผลิต วิธีการจดัสรร

ค่าใชจ่้ายการผลิต วิธีการคาํนวณตน้ทุน และบนัทึกบญัชีตามระบบตน้ทุนงานสั่ง

ทาํ  ตน้ทุนงานช่วงของเสีย  การส้ินเปลือง  หน่วยงานท่ีบกพร่อง  เศษซาก  ตน้ทุน

มาตรฐาน  วิเคราะห์ผลแตกต่างท่ีเกิดข้ึน  งบประมาณยืดหยุ่นได ้การคาํนวณหา

ตน้ทุนของผลิตภณัฑร่์วมและผลิตภณัฑพ์ลอยได ้
 

3522103 การบัญชีช้ันกลาง 1      3 (2-2-5) 

  Intermediate Accounting 1 

  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 3521102 การบัญชี  2 

 ศึกษาหลกัการและวิธีการเก่ียวกบัรายการสินทรัพย์ว่าด้วยการจาํแนก

ประเภทสินทรัพย ์ การตีราคา  การหามูลค่า  การจดัแบ่งส่วนสินทรัพยเ์ป็นตน้ทุน

และค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี  การแสดงรายการสินทรัพย์ในงบการเงิน  

หลกัการเปิดเผยขอ้มูลของสินทรัพย ์ การกาํหนดมูลค่าและวธีิบญัชีเก่ียวกบัหน้ีสิน

ระยะยาว  หน้ีสินระยะสั้น  การแสดงรายการในงบการเงิน 
 

3522104 การบัญชีช้ันกลาง 2      3 (2-2-5) 

  Intermediate Accounting 2 

  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน :  3521102  การบัญชี 2 

ศึกษาการบญัชีเก่ียวกบัห้างหุ้นส่วนว่าดว้ยการรับหุ้นส่วนใหม่  การเลิก

กิจการการชาํระบญัชี  การจ่ายคืนเงินลงทุน  งบการเงินของห้างหุ้นส่วน  การ

บญัชีเก่ียวกบับริษทัวา่ดว้ยวธีิการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั  การจาํหน่ายหุ้น  การจด

ทะเบียนเพิ่มทุนและลดทุนส่วนเกินประเภทต่าง ๆ    การคาํนวณมูลค่าหุ้นแต่ละ

ชนิด  การจัดสรรกําไรสะสมงบการเงินของบริษัทจาํกัด  การเลิกบริษัทและ       

การชาํระบญัชี 
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3523202 การบัญชีเฉพาะกจิ      3(3-0-6) 

  Specialized Accounting 

  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  3521101 การบัญชี 1 

ศึกษาระบบบัญชีของกิจการบางประเภท  เช่น  การโรงแรม  การ

ท่องเท่ียว  การประกนัภยัโรงรับจาํนาํ  สหกรณ์  ฯลฯ 
 

3523204 การบัญชีรัฐบาล       3(3-0-6) 

  Government Accounting 

ศึกษาลกัษณะ จุดมุ่งหมาย และหลกัปฏิบติัเก่ียวกบัการบญัชี - กองทุน

ของกองทุน ท่ีมีลกัษณะต่างๆ กนั  กองทุนจดัหาสินทรัพยป์ระจาํ  กองทุนชาํระ

หน้ีสิน กองทุนการทรัสต ์ กองทุนทดแทน  กองทุนหมุนเวียน  การบญัชีเก่ียวกบั

สินทรัพยป์ระจาํ และหน้ีสิน  วธีิปฏิบติัเก่ียวกบัการบญัชีรัฐบาลและส่วนราชการ 
 

3524201 การบัญชีภาษีอากร                 3(3-0-6) 

  Tax Accounting 

  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  3521102 การบัญชี 2  และ 

     3532202 การภาษีอากรธุรกจิ  

ศึกษาหลกัเกณฑแ์ละวธีิการจดัเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร  ภาษีศุลกากร

และภาษีสรรพสามิต โดยเนน้หลกัถึงปัญหาและวธีิปฏิบติัเก่ียวกบัการคาํนวณรายได ้

รายจ่ายเพื่อเสียภาษี การตีราคาค่าของสินทรัพย ์ หน้ีสิน การคิดค่าเส่ือมราคา 

ปัญหาเก่ียวกบัภาษีขาเขา้และขาออก รวมถึงกรณีท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 
 

3524301 การบัญชีเพือ่การจัดการ      3(3-0-6) 

  Managerial  Accounting 

  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 3521102 การบัญชี 2  และ 

                 3531101 การเงินธุรกจิ 

ศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาและวเิคราะห์ขอ้มูลทางการบญัชี เพื่อนาํไปใชใ้น

การวางแผนการควบคุมและการตดัสินใจ โดยศึกษาเก่ียวกบัการบญัชีตน้ทุนรวม และ

การบญัชีตน้ทุนผนัแปร การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณตน้ทุน 
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ปริมาณกาํไร การวเิคราะห์ตน้ทุนภาษี และขอ้จาํกดัของขอ้มูลต่าง ๆ การจดัทาํ

งบประมาณ งบแสดงการเปล่ียนแปลงทางการเงิน และงบกระแสเงินสด 

3531101 การเงินธุรกจิ       3(3-0-6) 

  Business Finance 

  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  3521101 การบัญชี 1 

ศึกษาขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหน้าท่ีของฝ่ายการเงินในธุรกิจ 

ตลอดจนเป้าหมายและความสาํคญัของการเงินธุรกิจ  โดยเนน้ให้เขา้ใจถึงหลกัการ

เบ้ืองต้นในการจัดสรรเงินทุนภายในธุรกิจ การจดัหาเงินทุนมาเพื่อใช้ในการ

ดาํเนินธุรกิจ   การวางแผนการเงินท่ีเก่ียวกบัการเร่ิมลงทุนกิจการ   การขายกิจการ         

การเพิ่มทุน นโยบายการจดัสรรกาํไรและเงินปันผล 
 

3531102 การเงินและการธนาคาร      3(3-0-6) 

  Money and Banking 

ศึกษาลกัษณะและบทบาทของการเงินและการธนาคารในระบบเศรษฐกิจ 

พฒันาการของระบบการเงินในปัจจุบนั  หน้าท่ีของธนาคารพาณิชย ์ การบริหาร

ดา้นการเงินของธนาคารพาณิชย ์ บทบาทของธนาคารกลาง  ปริมาณการเงิน  และ

ระดบัราคาในระบบการเงินระหวา่งประเทศ  กลไกการชาํระเงินระหวา่งประเทศ 
 

3532202 การภาษีอากรธุรกจิ      3(3-0-6) 

  Business Taxation 

ศึกษานโยบายภาษีอากร หลกัเกณฑใ์นการจดัเก็บ และรายละเอียดในการ

ปฏิบติัเก่ียวกบัการภาษีอากรทางดา้นสรรพากร สรรพสามิต และศุลกากร คาํนวณภาษี 

การยืน่แบบรายการ และการเสียภาษีทางธุรกิจ การอุทธรณ์ต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี

ในเร่ืองภาษีอากรแต่ละประเภท ปัญหาต่างๆ ในเร่ืองภาษีอากรธุรกิจ 
 

3532401 การบริหารการเงิน      3(3-0-6) 

  Financial Management 

  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 3531101  การเงินธุรกจิ 

การกาํหนดมูลค่าธุรกิจ  เทคนิคและวิธีการตดัสินใจลงทุน  การบริหาร

สินทรัพยห์มุนเวยีน  โครงสร้างและนโยบาย  เงินปันผล การจดัหาเงินทุนระยะสั้น 

ระยะปานกลาง และระยะยาว  การขยายกิจการ  การปรับปรุงและการเลิกกิจการ 



 

 

36 
 
 

 

การตดัสินใจเก่ียวกบัปัญหาทัว่ไป  ท่ีเกิดข้ึนในการดาํเนินการทางดา้นการเงินของ

ธุรกิจกบัระบบเศรษฐกิจ 

3533301 หลกัการลงทุน       3(3-0-6) 

  Principles of Investment 

  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  3531101 การเงินธุรกจิ 

   ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการลงทุนในหลกัทรัพย ์ ลกัษณะหลกัทรัพย ์     

การประเมินมูลค่าของหลกัทรัพย ์ความเส่ียงภยัอนัตราย ผลตอบแทน หลกัการลงทุน 

การวเิคราะห์หลกัทรัพยแ์ละจงัหวะในการลงทุน การศึกษา การจดัการทรัพยสิ์นในบางกรณี 
 

3533404 การวางแผนและการควบคุมกาํไร     3(3-0-6) 

  Profit  and  Planning   Control 

  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  3524301 การบัญชีเพือ่การจัดการ 

 ศึกษาแนวความคิดของการบริหารกิจการในส่วนท่ีเก่ียวกบัการวางแผน

และการควบคุมกาํไรเพื่อเป็นพื้นฐานในการวางแผนการบริหารระยะสั้น ระยะยาว    

การควบคุมปัจจยัการผลิตและจาํหน่าย การควบคุมการดาํเนินงานการเงินของ

กิจการโดยการจดัทาํงบประมาณชนิดต่าง ๆ  การวิเคราะห์ผลต่างจากงบประมาณ

เพื่อรายงานเทคนิคในการจัดทาํงบประมาณสมยัใหม่  แนวความคิดทางด้าน

พฤติกรรมของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งบางประการในกระบวนการจดัทาํงบประมาณ

อนัมีผลต่อการวางแผนและการควบคุมกิจการ   
 

3541101 หลกัการตลาด         3(3-0-6) 

  Principles of Marketing 

ศึกษาถึงความหมาย และความสาํคญัของการตลาด ในฐานะเป็นกิจกรรม

หลกัทางธุรกิจอยา่งหน่ึงโดยกล่าวถึงแนวทางการศึกษา แนวความคิดหรือปรัชญา

ทางการตลาด ส่วนผสมทางการตลาด ระบบการตลาดและเป้าหมาย แรงจูงใจ  

พฤติกรรมผูบ้ริโภค ความเขา้ใจเก่ียวกบัส่วนผสมการตลาด และประเภทของตลาด 
 

3541301 การขายส่งและการขายปลกี     3(3-0-6) 

  Wholesaling and Retailing 

ความหมาย  วตัถุประสงค์  ความสําคญัของการขายปลีกและการขายส่ง  

ปัจจยัประเภทต่าง ๆ   และหลกัเกณฑ์ในการขายปลีกและการขายส่ง  ทาํเล  การ
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จดัรูปองค์กรการดาํเนินงาน การส่งเสริมการขาย การโฆษณา การขายปลีกและ      

การขายส่ง การกาํหนดราคา  และเทคนิคการขาย 

3542107 นโยบายผลติภัณฑ์และราคา             3(3-0-6) 

  Product and Pricing Policies            

ศึกษาถึงบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู ้จ ัดการผลิตภัณฑ ์

แนวคิดการจดัส่วนผสมผลิตภณัฑ์  การออกแบบและบรรจุภณัฑ์  นโยบายตรา

สินคา้  การวางตาํแหน่งผลิตภณัฑ์  การพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่  วฏัจกัรผลิตภณัฑ ์ 

สาเหตุของผลิตภัณฑ์ล้มเหลว และวิธีการหลีกเล่ียงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเร่ืองราว วตัถุประสงคก์ารกาํหนดราคา  การใชร้าคาเป็นเคร่ืองมือสําหรับ

กลยทุธ์ทางการตลาด การเปล่ียนแปลงราคาและการกาํหนดราคา 
 

3542401 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย     3(3-0-6) 

  Advertising and Sales Promotion           

ความสําคัญของการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย  บทบาทของ

การตลาด ศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย    เพื่อกาํหนดแผนงานและกลยุทธ์

การทาํโฆษณาและการส่งเสริมการขาย    การรณรงคส์ร้างสรรค์และการวางแผน

เก่ียวกบัการใช้ส่ือกาํหนดวตัถุประสงค์   งบประมาณและการประเมินผลการ

โฆษณาและการส่งเสริมการขาย  ศึกษาถึงผูมี้หน้าท่ีรับผิดชอบงานโฆษณา และ

ส่งเสริมการขายต่อสังคมตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโฆษณาและการ

ส่งเสริมการขาย 
 

3543101 การบริหารการตลาด                 3(3-0-6) 

  Marketing Administration                 

ความสําคัญของการบริหารการตลาด  บทบาทหน้าท่ีของผู ้บริหาร

การตลาด  การจดัองคก์ารการตลาด การวิเคราะห์โอกาสของการตลาด โครงสร้าง

ตลาดและพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค การวดัและการพยากรณ์ตลาด การแบ่ง

ส่วนตลาด การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเก่ียวกับผลิตภณัฑ์ราคา การจัด

จาํหน่าย และการส่งเสริมการขาย 
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3561101 องค์การและการจัดการ               3(3-0-6) 

Organization and Management 

ลกัษณะโครงสร้างขององคก์ารธุรกิจทัว่ไป  การวางแผน  การจดัสายงาน 

หลกัเกณฑ์และแนวความคิดในการจดัตั้งองคก์ารธุรกิจ  ลกัษณะประเภทของการ

ประกอบธุรกิจ  หลกัการบริหารและหนา้ท่ีสําคญัของฝ่ายบริหารทุก ๆ ดา้น ในแง่

การวางแผน การจดัคนเขา้ทาํงาน  การสั่งการ  การจูงใจคนทาํงาน  การควบคุม

ปฏิบติังานต่าง ๆ ใหบ้รรลุเป้าหมาย และนโยบายท่ีตั้งไว ้
 

3561102 การจัดการธุรกจิขนาดย่อม     3(3-0-6) 

  Small  Business  Management 

 ศึกษาปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งในการดาํเนินงานธุรกิจขนาดย่อมในดา้นการจดั

องคก์ารการปฏิบติังาน  การเร่ิมตน้ประกอบธุรกิจขนาดย่อม  การลงทุน  เงินทุน 

การควบคุมการบริหาร  การติดต่อประสานงานในวงการธุรกิจ  และความสัมพนัธ์

ดา้นกฎหมายกบัหน่วยงานรัฐบาล  การประเมินผลการดาํเนินการธุรกิจขนาดยอ่ม 
 

3562104 การจัดการธุรกจิด้วยคอมพวิเตอร์     3(2-2-5) 

  Business Management with Computer Applications 

ศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือในการจัดการด้านงานบุคคล  

การเงินการประกนัภยั  การโรงแรม  โรงพยาบาล  การธนาคารพาณิชย ์ ธุรกิจ   

การบิน การขนส่ง การผลิต  และการจัดการในสถาบันการศึกษา  และให้มี

การศึกษานอกสถานท่ี 
 

3562107 การจัดการคลงัสินค้า      3(3-0-6) 

  Warehousing Management 

หลกัในการจดัการคลงัสินคา้  ประเภทของคลงัสินคา้  การเลือกสถาน

ท่ีตั้ง การจดัองคก์าร  และการบริหารงานกิจการคลงัสินคา้  หลกัในการดูแลรักษา

สินคา้ การขนส่ง  กฎหมาย  และระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการคลงัสินคา้  ให้มี

การศึกษานอกสถานท่ี 
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3562120 การจัดการโรงแรม                                                                      3(3-0-6) 

  Hotel  Management  

  

ศึกษาความเป็นมาของกิจการโรงแรม ระบบการบริหารงานของโรงแรม

ขนาดเล็ก (Small Hotel) และขนาดใหญ่ (Hotel Group) ความเป็นไปไดใ้นการ

ก่อตั้งโรงแรม (Feasibility Determination) การบริหารโรงแรมในรูปแบบต่างๆ  เช่น 

Owner Management, Chain System, Management Contract, Franchise  Service 

การศึกษาในเร่ืองของ Hotel Marketing และ Yield Management การศึกษา

โครงสร้างของการปฏิบติังาน การจดัสายงาน การกาํหนดหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีฝ่าย

ต่างๆ โปรแกรมประยกุตด์า้นคอมพิวเตอร์ท่ีใช ้ กบังานดา้นโรงแรม  ศึกษา

เก่ียวกบัพระราชบญัญติัโรงแรม ความรับผิดชอบต่อผูใ้ชบ้ริการของโรงแรม  การ

พฒันาบุคลากร ศึกษาถึงขอ้บกพร่องและแนวทางการแกไ้ขในการดาํเนินกิจการ

โรงแรม 
 

3562127 การจัดการประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ              3(3-0-6) 

  Conference and Convention Management 

 ศึกษาถึงความหมายและคาํจาํกดัความของการประชุมสัมมนาและการจดั

นิทรรศการประเภทของการจดัประชุม และการจดันิทรรศการ ความเก่ียวขอ้งกบั

ธุรกิจอ่ืน ๆ ส่ิงจาํเป็นพื้นฐานและปัจจยัเก้ือหนุนในการดาํเนินธุรกิจ  ประชุม 

สัมมนา  และการจัดนิทรรศการ  การเตรียมการและการบริหารการประชุม  

สัมมนานิทรรศการ  และงานแสดงสินคา้  การบริหารราคา  การสร้างความพอใจ

ให้ผูใ้ช้บริการ และกระบวนการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างผูใ้ช้บริการต่อการ

พฒันาธุรกิจแบบใหม่  การตลาดในธุรกิจการจัดประชุมสัมมนาและการจัด

นิทรรศการ 
 

3562130 การจัดการธุรกจิบริการเพือ่ส่ิงแวดล้อม             3(3-0-6) 

  Environmental Management for Service Business  

ศึกษาอิทธิพลของส่ิงแวดลอ้มท่ีมีต่อบริการ  การจดัการธุรกิจบริการเพื่อ

การอนุรักษ์และรักษาส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติและทางสังคม  การจดัการระบบ
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นิเวศวทิยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัแหล่งท่องเท่ียว ตลอดจนปัญหาและผลกระทบของธุรกิจ

บริการท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีมีต่อธุรกิจ 

 

 

3562205 ธุรกจิระหว่างประเทศ               3(3-0-6) 

  International Business  

ระบบธุรกิจ  และสภาพแวดลอ้มของธุรกิจระหวา่งประเทศ  มูลเหตุจูงใจ

ในการทาํธุรกิจระหว่างประเทศ  การควบคุมและส่งเสริมธุรกิจระหว่างประเทศ

โดยการใชพ้ิกดัอตัราภาษีศุลกากร และกฎหมายระหวา่งประเทศ ศึกษาโครงสร้าง

และการดาํเนินงานของบริษทัธุรกิจระหวา่งประเทศ 
 

3562207 จิตวทิยาธุรกจิ                3(3-0-6) 

  Business Psychology 

 ศึก ษ าถึ ง ค วา ม ส าม า รถใ นก ารใ ช้ จิตวิทย า ใ นก า รบริหา รธุ ร กิ จ 

ความสามารถในการบริหาร  บุคลิกภาพเชิงธุรกิจ  กลวิธีในการเขา้ใจผูอ่ื้น  การให้

คาํปรึกษาและช้ีแนะ การจูงใจผูร่้วมงาน  จิตวทิยาในการบริหารงานในการแข่งขนั

ในเชิงธุรกิจการปรับตวัทางสังคมและการตดัสินใจในการทาํงานร่วมกับผูอ่ื้น  

จิตวทิยาของกระบวนการคดัเลือกบุคคลเขา้ทาํงานและจิตวิทยาของความสัมพนัธ์

ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน 
 

3562302 การพฒันาองค์การ                 3(3-0-6) 

  Organization Development 

 ศึกษาถึงแนวความคิดเก่ียวกบัหลกัการบริหารงานเชิงพฤติกรรมศาสตร์

การผสมผสานความเจริญเติบโตส่วนบุคคลของสมาชิกภายในองค์การเข้ากับ

วตัถุประสงค์ขององค์การโดยเน้นหนักเร่ืองการสร้างทีมงาน  เพื่อนาํมาซ่ึงการ

เปล่ียนแปลงในดา้นต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบเพื่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ

องคก์าร 
 

3562303 มนุษยสัมพนัธ์ในองค์การ                 3(3-0-6) 

  Human Relations in Organization 
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การศึกษาลกัษณะ แนวความคิด ขอบเขตและปัจจยัอนัเป็นพื้นฐานของ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล คณะและองคก์าร หนา้ท่ีและความรับผดิชอบต่อสังคม

การติดต่อส่ือสารระหวา่งการประสานงาน หลกัศาสนาท่ีช่วยส่งเสริมมนุษยสัมพนัธ์ 

 

3562304 การวางแผนและการบริหารโครงการ            3(3-0-6) 

  Planning and Project Management 

ลกัษณะและความหมายของการวางแผน กระบวนการในการวางแผน

ประเภทของแผน ขอ้ดีและขอ้จาํกดัของการวางแผน บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผน 

ลกัษณะของแผนท่ีดี การวางแผนภายใตภ้าวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง การวเิคราะห์

สภาพแวดลอ้มที่ส่งผลต่องานการวางแผนปฏิบติังาน การจดัทาํโครงการ

เทคนิคการวางแผนปฏิบติังานและการเลือกใช ้การประเมินผลโครงการ 
 

3562306 พฤติกรรมองค์การ         3(3-0-6) 

  Organization Behavior 

 ศึกษาถึงพฤติกรรมมนุษยใ์นองค์การในรูปของปัจเจกชนและกลุ่ม ซ่ึงมี

ผลกระทบต่อการบริหาร ตลอดจนอิทธิพลต่างๆ อนัเกิดจากสภาพแวดลอ้ม ศึกษา

ถึงการใช้พลังงานของกลุ่มให้เป็นประโยชน์ต่อองค์การ การสร้างขวญัและ

กาํลงัใจใหก้บับุคคลในองคก์ารถึงการพฒันาพฤติกรรมของมนุษยใ์นองคก์าร 
 

3562307 การบริหารการผลติ         3(3-0-6) 

  Production Management 

ลกัษณะและความสาํคญัของการผลิต ปัจจยัเก่ียวกบัการตดัสินใจการผลิต

ซ่ึงรวมถึงระบบการผลิต การจัดองค์การเพื่อการผลิต การวางแผนเก่ียวกับ

ผลิตภณัฑ์และกาํลงัการผลิต การวางแผนและกระบวนการผลิต การเลือกสถาน

ท่ีตั้งโรงงาน การควบคุมคุณภาพและปริมาณ ระบบการบาํรุงรักษา ระบบการ

จดัซ้ือ  และระบบการควบคุมสินคา้คงเหลือ 
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3562309 การวางแผนและการควบคุมการผลติ      3(3-0-6) 

  Production Planning and Control 

  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  3562307  การบริหารการผลติ  และ 

                            4112105  สถิติธุรกจิ 

ศึกษาระบบการผลิต  การพยากรณ์ความตอ้งการ  และการกาํหนดปัจจยั

การผลิตการวางแผนกาํลงัการผลิต  การวางแผนและควบคุมวตัถุดิบและสินคา้ 

การวางกําหนดการผลิตและการส่งงาน   การควบคุมต้นทุนการผลิตและ             

การออกแบบระบบควบคุมการผลิตสาํหรับระบบการผลิตแบบต่างๆ  

3562310 การจัดการการเปลีย่นแปลง     3(3-0-6)  

  Change Management 

สภาพแวดลอ้มขององค์การ เพื่อนาํมาใช้ในการจดัการการเปล่ียนแปลง 

ให้องค์การมีความได้เปรียบในเชิงการแข่งขนั โดยอาศยักระบวนการในการ

เปล่ียนแปลง เคร่ืองมือสอดแทรกและภาวะผูน้ํา เพื่อสร้างการยอมรับ ลดการ

ต่อตา้นและความขดัแยง้จากการเปล่ียนแปลง ซ่ึงมีผลต่อการพฒันาองค์กรให้มี

ประสิทธิภาพทางการจดัการยิง่ข้ึน 
 

3562401 เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม      3(3-0-6) 

  Techniques in Training and Conference 

ศึกษาเก่ียวกับการสํารวจความต้องการและขั้นตอนในการฝึกอบรม  

ประเภทของการฝึกอบรม  เทคนิควิธีการในการฝึกอบรมและการประชุม  

เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ท่ีจาํเป็นในการฝึกอบรม  การเป็นผูป้ระสานงานในการ

ฝึกอบรม  วิธีการจดัโปรแกรมการคาํนวณค่าใช้จ่ายการประเมินผลโครงการ

ฝึกอบรม 
 

3562402 การบริหารทรัพยากรมนุษย์            3(3-0-6) 

  Human Resource Management 

ความเป็นมา ทฤษฎีและหลกัการ ในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ขอบข่าย

หน้าท่ีความรับผิดชอบและขั้นตอนในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์การวิเคราะห์

งานการวางแผนกาํลงัคน  การสรรหา  การคดัเลือก  การฝึกอบรม  การพฒันา  การ

ประเมินผลและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
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3562404 การพฒันาประสิทธิภาพในการทาํงาน         3(3-0-6) 

  Efficiency  Development 

ความหมาย ขอบเขต ปรัชญา และอุดมการณ์ในการพฒันาตนเอง  บุคลิกภาพ

และการสาํรวจบุคลิกภาพ การปรับแต่งบุคลิกภาพของตนเองและผูอ่ื้น ความตอ้งการ

ของมนุษย ์ ค่านิยม การสาํรวจ และแลกเปล่ียนค่านิยม ค่านิยมท่ีสัมพนัธ์กบัการ

ทาํงานวฒันธรรมในการทาํงาน การตั้งเป้าประสงคข์องชีวติและการทาํงาน การ

สาํรวจความรู้สึก ปัญหา อุปสรรคและวธีิการพิชิตอุปสรรคในการทาํงาน การ

สร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทาํงาน 

3563108 การพฒันาบุคลกิภาพ       3(3-0-6) 

  Personality Development 

การศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาบุคลิกภาพ  โดยเนน้ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะ 

การเป็นผูน้าํทางธุรกิจทุกระดบั  เน้นการพูดติดต่องานธุรกิจ  การเขา้ร่วมประชุม

และการเสนอความคิดเห็นต่อท่ีประชุม  การตดัสินใจทางธุรกิจ  การจูงใจ  การ

เกล้ียกล่อม  การเจรจาต่อรอง การเขา้สังคม  การพฒันาบุคลิกภาพของนักธุรกิจ

ทางดา้นร่างกายอารมณ์และจิตใจ  โดยเนน้การใชห้ลกัธรรมในทางศาสนาและจิต

ให้มีการฝึกปฏิบติัและรู้จกัทาํการวิเคราะห์ และทาํการประเมินตนเอง  การวาง

แผนพฒันาตนเอง ให้สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

ทาํงานอยา่งมีความสุข  
 

3563109 การจัดการคุณภาพ      3(3-0-6) 

Quality Management 

ศึกษาถึง  แนวคิดพื้นฐาน  นโยบาย  วตัถุประสงคข์องการจดัการคุณภาพ

การออกแบบการควบคุมคุณภาพวงจรคุณภาพ  การจดัการตน้ทุนการควบคุม

คุณภาพการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 
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3563110 การเป็นผู้ประกอบการ          3(3-0-6) 

  Entrepreneurship 

ศึกษาลักษณะ และคุณสมบติัของผูป้ระกอบการท่ีดี หลักทฤษฎีและ

ปฏิบติัของการจดัการธุรกิจของตนเอง  เร่ิมจากธุรกิจขนาดยอ่ม ขนาดกลาง  และ

ขนาดใหญ่  แนวทางการจดัตั้งธุรกิจ  การบริหารการผลิต  การบริหารเงินทุน  การ

จดัการทางการเงิน การจดัรูปแบบองคก์ร  การวา่จา้งและประโยชน์ของธุรกิจของ

ธุรกิจขนาดยอ่ม  ขนาดกลาง  และขนาดใหญ่  ท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ  ลกัษณะของ

ธุรกิจของประเทศไทยโดยมีการสอดแทรกจริยธรรม  จรรยาบรรณของนกัธุรกิจ  

กฎหมายธุรกิจ  ผลกระทบของธุรกิจต่อส่ิงแวดลอ้ม  และการเสริมสร้างความคิด

สร้างสรรค ์ เพื่อเกิดความคิดริเร่ิมของตนเอง 

 

3563111 การจัดการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม   3(3-0-6) 

  Small and Medium Enterprise Management 

ศึกษาลกัษณะและคุณสมบติัของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม การบริหารงาน

และปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งในการดาํเนินธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่ม การเร่ิมตน้

ประกอบธุรกิจ การลงทุน การจัดหาเงินทุน การจดัองค์การ การปฏิบัติงาน 

โครงสร้างของตลาดและการดาํเนินกลยทุธ์ทางการตลาด ขอ้ไดเ้ปรียบ-เสียเปรียบ

ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในระบบเศรษฐกิจ ศึกษาความสัมพนัธ์ของ

ส่วนต่างๆ เช่น การตลาดการเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย ์การผลิต กฎหมายท่ี

เก่ียวข้อง รวมไปถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การประเมินผลการดาํเนินงาน 

แนวโนม้และบทบาทของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ในประเทศไทย 
 

3563112 การจัดการธุรกจิแฟรนไชส์     3(3-0-6) 

  Franchise Management 

ศึกษาและทาํความเข้าใจเก่ียวกับธุรกิจแฟรนไชส์  ประเภทของธุรกิจ     

แฟรนไชส์  ขอ้ดีและข้อเสียของการทาํธุรกิจแฟรนไชส์   กฎเกณฑ์   เง่ือนไข  

การตลาดและการจดัการ  การจดัหาเงินทุนสําหรับการทาํธุรกิจ  การวิเคราะห์

ความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจ  การติดต่อ  และกระบวนการในการสร้างสรรค์

โอกาสทางธุรกิจโดยผา่นระบบแฟรนไชส์ 
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3563114 การประกอบการธุรกจิชุมชน     3(3-0-6) 

  Community Business Operation 

ศึกษาความหมาย  ความสําคญั  รูปแบบ  และองค์ประกอบท่ีใช้ในการ

ประกอบการธุรกิจชุมชน  ได้แก่  การจัดการ  การบริหารทรัพยากรบุคคล  

การตลาดการเงิน  การบญัชี  และปัจจยัท่ีมีผลต่อความสําเร็จของผูป้ระกอบการ

ธุรกิจชุมชน  ศึกษาลักษณะของชุมชน  ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมของชุมชนท่ี

เหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจ  และปัญหาต่าง ๆ ท่ีเป็นอุปสรรคในการ

ดํา เนินการของผู ้ประกอบการธุรกิจ  ตลอดจนศึกษาถึงจรรยาบรรณของ

ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีมีต่อชุมชนและต่อสังคมโดยรวม  ทั้งน้ีเพื่อให้นักศึกษามี

ความรู้ความเขา้ใจในบทบาทของธุรกิจชุมชน 

 

3563117 การบริหารการจัดส่งกาํลงับํารุงทางธุรกจิ    3(3-0-6) 

  Business Logistic Management  

  วชิาทีต้่องเรียนก่อน : 3562307   การบริหารการผลติ 

การออกแบบเครือข่ายสถานท่ี การกาํหนดกลยุทธ์และนโยบายท่ีเก่ียวกบั

การเคล่ือนยา้ยของวสัดุและข่าวสารระหว่าง สถานท่ี ปัญหา และเทคนิคของการ

จดัส่งวตัถุดิบไปยงัสถานท่ีประกอบการผลิต ตลอดจนการจัดส่งสินค้าไปยงั

สถานท่ีขาย การส่งสินค้าจากผู ้จ ัดหาไปยงัลูกค้าหรือผู ้บริโภค ในทางท่ีจะ

ประสานงานระหวา่งฝ่ายผลิตและฝ่ายตลาด 
 

3563118 การจัดการเพือ่การส่งออกและนําเข้า    3(3-0-6)  

  Export – Import Management  

  วชิาทีต้่องเรียนก่อน :  3541101 หลกัการตลาด 

ระเบียบ ขอ้บงัคบั กฎเกณฑ์การส่งออกและนาํเขา้ตลอดจนระเบียบพิธี

การศุลกากร การจัดองค์การของแผนกส่งออกและนําเข้าขององค์การธุรกิจ 

กระบวนการตดัสินใจเลือกตลาดและสินคา้ เทคนิคหรือวธีิการคาํนวณตน้ทุน และ

การตั้งราคาสินคา้ ขั้นตอนและวธีิการต่าง ๆ ในการชาํระเงิน สินเช่ือในการส่งออก

และนาํเขา้ ความสําคญัของจดหมายสินเช่ือ (Letter of Credit)  การหีบห่อ  การ

ส่งเสริมการขาย การขนส่ง การประกนัภยั และการเตรียมเอกสารในการส่งออก

และนาํเขา้ 
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3563204 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ     3(3-0-6) 

  Management Information System 

ความสําคัญของระบบสารสนเทศ  ข้อมูลและสารสนเทศในองค์กร  

โครงสร้างของระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ฮาร์ดแวร์ 

ซอฟแวร์  และเทคโนโลยีในการส่ือสารระบบสารสนเทศ  ฐานขอ้มูลสํานกังาน

อตัโนมติั  ระบบสารสนเทศในองคก์ารธุรกิจ  ระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการ

จัดการในด้านการวางแผน  การควบคุม  การตัดสินใจ  การพัฒนาระบบ

สารสนเทศดว้ยคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการจดัการ 

 

3563208 การจัดการธุรกจิพาณชิย์อเิลคทรอนิกส์    3(3-0-6) 

  Electronic Commerce  

ท่ีมา ความหมาย ความสําคญั ของการดาํเนินธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

แนวโน้มการทาํธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในปัจจุบนัและอนาคต การส่ือสาร

ผ่านอินเทอร์เน็ต ระบบป้องกัน และรักษาความปลอดภยัในการทาํธุรกิจผ่าน

ระบบออนไลน์ กฎระเบียบและกฎหมายต่างๆ  สําหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์             

การกาํหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการทาํธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ทั้งในดา้น

การตลาด การเงิน การบริหารโซ่อุปทาน และการจดัการผลกระทบต่อการใช้

เทคโนโลยใีนองคก์ร ตลอดจนศึกษากรณีตวัอยา่งจากธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์

ท่ีประสบความสาํเร็จ 
 

3563209 การจัดการต่างวฒันธรรม      3(3-0-6) 

  Cross Culture Management  

  วชิาทีต้่องเรียนก่อน : 3561101  องค์การและการจัดการ 

ความหมาย ความสาํคญั ทฤษฎีในการบริหารองคก์ารท่ีแตกต่างกนั ศึกษา

วธีิการดาํเนินธุรกิจของบริษทัขา้มชาติ อิทธิพลของวฒันธรรม การเมือง เศรษฐกิจ 

และสังคมท่ีมีผลต่อการดําเนินงาน ผลกระทบของความแตกต่างทางสภาวะ

แวดล้อมต่อการจดัการและการบริหารธุรกิจของบริษทัข้ามชาติ โดยพิจารณา

เปรียบเทียบในกลุ่มประเทศท่ีสาํคญั 
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3563210 การเจรจาต่อรองทางธุรกจิ     3(3-0-6) 

  Business Negotiation 

แนวคิดของการเจรจาต่อรอง หลกัเกณฑ์ องค์ประกอบท่ีสําคญัในการ

เจรจาต่อรอง ศิลปะการเจรจาต่อรอง กลยุทธ์และการประเมินกลยุทธ์ในการเจรจา

ต่อรอง ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการเจรจาต่อรอง 
 

3563211 การจัดการความขัดแย้ง      3(3-0-6)  

  Conflict Management  

ทฤษฎีเก่ียวกบัความขดัแยง้ การจดัการความขดัแยง้   ความเป็นผูน้าํใน

การจดัการความขดัแยง้ และนาํเทคนิควิธีการ มาใช้ในการจดัการความขดัแยง้ท่ี

เกิดข้ึนในองคก์าร เพื่อใหอ้งคก์ารมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 

3563212 การพยากรณ์ธุรกจิ      3(3-0-6)  

  Business Forecasting   

ลกัษณะและความสาํคญัของการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ โดยเนน้ถึงวธีิการ

เก็บรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อใชใ้นการพยากรณ์ธุรกิจ การคาดคะเนถึงผลกระทบ

ท่ีจะเกิดข้ึนกบัธุรกิจ ตลอดจนการหาแนวทางสาํหรับแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
 

3563301 การวางแผนและการควบคุมการจัดการ    3(3-0-6)  

  Management Planning and Control   

 กระบวนการในการวางแผนและควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างการ

วางแผน และการควบคุม การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มเพื่อกาํหนดวตัถุประสงค์

และนโยบายของธุรกิจ กระบวนการตดัสินใจ การวางแผนประเภทต่างๆ รวมทั้ง

แนวความคิดใหม่ๆ เก่ียวกบัการวางแผนและควบคุมการจดัการ 
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3563403 การสรรหาและบรรจุพนักงาน     3(3-0-6) 

  Recruitment and Placement of  Personnel 

  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  3562402  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ศึกษานโยบายและการกาํหนดนโยบายในการสรรหาและการบรรจุบุคคล

การพยากรณ์ความตอ้งการกาํลงัคน การวางแผนกาํลงัคน การสรรหาและการ

คดัเลือกบุคคลเขา้ทาํงานตามความสามารถของบุคคล กลยทุธ์ในการทดสอบและการ

สัมภาษณ์บุคคลเขา้ทาํงาน หลกัพฤติกรรมศาสตร์ท่ีใชใ้นการคดัเลือกบุคคลเขา้ทาํงาน การ

บรรจุพนกังาน การปฐมนิเทศ การสอนแนะงาน และกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการสรรหาและการ

บรรจุพนกังาน 
 

3563404 การพฒันาบุคคลและการฝึกอบรม     3(3-0-6) 

  Personnel Development and Training 

  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  3562402  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ศึกษาบทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของเจา้หนา้ท่ีบริหารงานบุคคล

โดยเฉพาะดา้นการพฒันาและการฝึกอบรม ความจาํเป็นในการพฒันาและฝึกอบรม

การวางแผนพฒันาและฝึกอบรม บรรทดัฐานของกลุ่มท่ีเป็นอุปสรรคต่อการทาํงาน

และการเปล่ียนแปลงบรรทดัฐาน การตั้งวตัถุประสงคใ์นการฝึกอบรม การจดัโปรแกรม

ฝึกอบรม เทคนิคการฝึกอบรมแบบต่างๆ การประเมินผลการพฒันาบุคคลและการ

ฝึกอบรม ปัญหาในการพฒันาและการฝึกอบรม 

 

3563405 การวางแผนและนโยบายทางด้านทรัพยากรมนุษย์   3(3-0-6) 

  Personnel Planning and Policy 

  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  3562402  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ศึกษาเก่ียวกบัการวางแผนและนโยบายขององคก์าร  รวมทั้งการพยากรณ์

กาํลงัคนในระยะสั้ นและระยะยาว  การสํารวจและวิเคราะห์กาํลงัคนท่ีมีอยู่และ

ความสามารถของบุคคล  การดาํเนินงานติดตามและตรวจสอบการปฏิบติังานให้

เป็นไปตามแผนและนโยบาย 
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3563406 การวเิคราะห์งาน       3(3-0-6) 

  Job  Analysis 

ศึกษาโครงสร้างของงาน  การเก็บข้อมูลเก่ียวกับงาน  วิธีการทาํงาน

วิเคราะห์งาน การแบ่งแยกประเภทของงาน    ความสัมพนัธ์ระหวา่งตาํแหน่งงาน

ต่างๆ ในองค์การ ตลอดจนถึงการปรับปรุงให้เหมาะสมกับบรรยากาศ และ

ทรัพยากรบุคคลในแต่ละองคก์าร 
 

3564101 การควบคุมคุณภาพ      3(3-0-6) 

  Quality Control 

ศึกษาหลกัการ  และวิธีปฏิบติัในการควบคุมคุณภาพในการผลิตสินคา้

และบริการ  โดยเนน้ให้เห็นวิธีปฏิบติัในกิจการลกัษณะต่าง ๆ กบัศึกษาถึงเทคนิค

และเคร่ืองมือต่าง ๆ ทางสถิติท่ีนาํมาใชใ้นการควบคุมคุณภาพของการผลิตสินคา้

และบริการ 
 

3564106 การเขียนแผนธุรกจิสําหรับผู้ประกอบการ    3(3-0-6)  

  Business Plan for Entrepreneur  

วธีิการเป็นผูป้ระกอบการรายใหม่ การจดัทาํแผนธุรกิจเพื่อดาํเนินงานและ

จดัหาแหล่งเงินทุน การหาขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจ การวิเคราะห์ความเป็นไปไดใ้น

การประกอบการ ตลอดจนเรียนรู้ทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจ โดยการ

นาํเสนอโครงการและฝึกปฏิบติัการเขียนแผนธุรกิจจริง 

 

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์      3(3-0-6) 

  Strategic Management 

ศึกษาแนวคิดการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์  ความแตกต่างของ

การวางแผนและการบริหารทัว่ไป  องคป์ระกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์การ

กําหนดเป้าหมายของธุรกิจ  กระบวนการและเทคนิคการวางแผน  การวาง

นโยบายธุรกิจ   โครงสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการแข่งขัน  การวิเคราะห์

สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก  กลยทุธ์รวมของธุรกิจ  การประเมินผลและ

การติดตาม 
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3564903 สัมมนาปัญหาการจัดการ      3(2-2-5) 

  Seminar in Management   Problems 

ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบการจัดการ การวิเคราะห์

ปัญหาแบบวทิยาศาสตร์  แนวความคิดในการแกไ้ขปัญหา  ศึกษากระบวนการและ

วธีิการแกไ้ขปัญหา  ฝึกปฏิบติัในการแสดงความคิดเห็นและกระบวนการตดัสินใจ

ในดา้นต่าง ๆ ของการจดัการ 
 

3564905 วธีิวจัิยทางธุรกจิ       3(2-2-5) 

  Research Methods in Business 

ความสําคญัของการวิจยัทางธุรกิจ  ขั้นตอนและวิธีดาํเนินการวิจยัทาง

ธุรกิจปฏิบัติ การวิจัยธุรกิจโดยการเสนอโครงการ  กาํหนดวตัถุประสงค์และ        

ตั้งสมมติฐานในการวจิยั  การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์และสรุปผลงานวิจยั

เพื่อสามารถนาํผลการวจิยัไปใชใ้นธุรกิจ 
 

3581101 การประกนัภัย       3(3-0-6) 

  Insurance 

ลกัษณะของการเส่ียงภยัของธุรกิจ  ประเภทการเส่ียงภยั  ลกัษณะการ

ประกันภัย การประกันชีวิต  การประกันอุบัติเหตุ  การประกันภัยทางทะเล  

ขอบเขตของการดาํเนินงานของกิจการประกนัภยั   ประโยชน์ของการประกนัภยั

ในทางเศรษฐกิจ  สังคม  การปฏิบติัการประกนัภยัรูปแบบต่าง ๆ สถาบนัการ

ประกนัภยัในประเทศไทย 

 

3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1      3(3-0-6) 

  Micro – Economics 1 

ศึกษาเก่ียวกบัความหมายของเศรษฐศาสตร์ ปัจจยัการผลิต พฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภค พฤติกรรมของผูผ้ลิต อุปสงค ์อุปทาน การกาํหนดราคาในตลาดประเภท

ต่างๆ ของการจดัสรรค่าตอบแทนใหแ้ก่ปัจจยัการผลิตในรูปค่าเช่า ค่าจา้ง ดอกเบ้ีย

และกาํไร บทบาทของรัฐในทางเศรษฐกิจโดยทัว่ไป 
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3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1      3(3-0-6) 

  Macro – Economics 1 

ศึกษาพฤติกรรมของปัจจยัทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ซ่ึงเป็นตวักาํหนดรายได้

ประชาชาติ  เช่น  พฤติกรรมส่วนรวมของการบริโภค การลงทุน บทบาทของ

รัฐบาล การว่าจา้งทาํงาน ระดบัเงินเฟ้อ เงินฝืด การคลงั นโยบายการเงิน การคา้

ระหวา่งประเทศ และการพฒันาเศรษฐกิจ 

 

3593206 เศรษฐกจิไทยในกระแสโลภาภิวตัน์    3(3-0-6) 

  Thai Economic in Global Context 

ศึกษาความหมาย ลกัษณะของโลภาภิวตัน์กระแสโลภาภิวตัน์กบัการ

เปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ ความสัมพนัธ์ของระบบการคา้ การเงิน เศรษฐกิจโลก

ต่อประเทศไทย การรวมตวัทางเศรษฐกิจของยโุรป (EU) อเมริกา (NAFTA)   

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ (AFTA) พฒันาการทางเศรษฐกิจของประเทศไทย   การ

ปรับโครงสร้างทางธุรกิจและแนวโนม้ในอนาคต 
 

3593301 การวเิคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0-6) 

  Quantitative Analysis 

  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  4112105  สถิติธุรกจิ 

ศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจและประโยชน์ของการใช้เทคนิคทาง

คณิตศาสตร์เชิงปริมาณ เพื่อช่วยในการตดัสินใจ ไดแ้ก่ ความน่าจะเป็น แผนภูมิ

เพื่อการตดัสินใจ(Decision Trees) ตวัแบบเชิงสินคา้คงคลงั (Inventory Model) 

โปรแกรมเชิงเส้นตรง (Linear Programming)เทคนิคการประเมินผลและการ

ตรวจสอบโครงการ (PERT/CPM) ตวัแบบของมาร์กอฟ (Markov Model) ทฤษฎี

เกม(Game Theory) แถวรอคอย(Queuing)และการจาํลองเหตุการณ์(Simulation) 
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4112105 สถิติธุรกจิ                                 3(3-0-6) 

  Business  Statistics 

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัสถิติและการนาํความรู้ไปประยกุตใ์ช ้ไดแ้ก่ การเก็บ

รวบรวมและการนาํเสนอขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ ตวัแปรสุ่มและการ

แจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การ

ประมาณค่า  การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคส์แควร์ การวิเคราะห์ความ

แปรปรวน สถิตินอนพาราเมตริก การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ และการถดถอย 

อนุกรมเวลา เลขดชันี  การพยากรณ์และการตดัสินใจทางธุรกิจ 
 

4122604  โปรแกรมสําเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน           3(2-2-5) 

   Software Package and Application  

ศึกษาเก่ียวกบัโครงสร้าง และวธีิการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนั

ประเภทต่างๆ เช่น ระบบฐานขอ้มูล อิเล็กทรอนิกส์เวอร์คชีต  เวอร์ดโปรเซสเซอร์  
 

4123615 โปรแกรมประยุกต์ด้านงานธุรการ             3(2-2-5) 

  Applied Program  Business 

ศึกษาการทาํงานในสาํนกังานเก่ียวกบัโครงสร้างการเก็บเอกสารเคร่ืองมือ  

เพื่อจดัใหเ้ขา้ระบบงานคอมพิวเตอร์ และการจดัทาํเอกสารดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ 
 

3564801 สหกจิศึกษา       5(450)            

Co-operative Education  

 

การจัดให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริง ในหน่วยงานทั้ งภาครัฐและ

เอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ เพื่อเปิดโอกาสให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้วิธีการ

ทาํงานพฒันาทกัษะวิชาชีพ ตลอดจนสามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการ

ปฏิบติังานได ้
 

3564802 โครงงานพเิศษ       5(450)  

  Special Project 

การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเพื่อจดัทาํเป็นโครงงานพิเศษต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การดาํเนินธุรกิจ โดยจดัใหมี้การนาํเสนอและอภิปรายในโครงงานท่ีน่าสนใจ  
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18.  การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

 18.1  การบริหารหลกัสูตร 

                  1. ตั้งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจากอาจารยท่ี์มีคุณวฒิุตรงตามหลกัสูตร และเป็น

อาจารยท่ี์มีวุฒิปริญญาโทเป็นอยา่งนอ้ย 

         2. จดัผูส้อนท่ีมีคุณวฒิุ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ท่ีตรงกบัเน้ือหาในหลกัสูตร 

         3. คณะกรรมการบริหารคณะเป็นผูก้าํกบัดูแลการทาํงานของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

 18.2  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

          จดัห้องเรียนและหอ้งปฏิบติัการ เอกสารตาํราเพื่อศึกษาคน้ควา้อยา่งเพียงพอ 

 18.3  การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 

         มหาวทิยาลยัไดจ้ดัหาทุนเพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอนแก่นกัศึกษาและคณะไดจ้ดั

อาจารยท่ี์ปรึกษาประจาํหมู่เรียนเพื่อใหค้าํแนะนาํแก่นกัศึกษา 

 18.4  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

          ประเมินความพึงพอใจต่อหลกัสูตรจากบณัฑิตและผูใ้ชบ้ณัฑิต 
 

19.  การพฒันาหลกัสูตร 

 การพฒันาปรับปรุงหลักสูตรการจดัการทัว่ไป มีเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกบัสภาวะ

เศรษฐกิจและสังคม  รวมทั้งสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน และให้สอดคล้องกบัแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  จึงทาํใหห้ลกัสูตรมีการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองทุกๆ 5 ปี 
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