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หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต 

สาขาวชิา การบริหารธุรกจิ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 

-------------------------------------------------------- 

1. ช่ือหลกัสูตร 

ช่ือภาษาไทย  : หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารธุรกิจ 

ช่ือภาษาองักฤษ  : Bachelor of Business Administration Program  

    In Business Administration 

 

2. ช่ือปริญญา 

 ช่ือเต็มภาษาไทย  : บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารธุรกิจ 

ช่ือเต็มภาษาองักฤษ : Bachelor of Business Administration (Business  

Administration) 

 ช่ือย่อภาษาไทย  : บธ.บ. (การบริหารธุรกิจ) 

ช่ือย่อภาษาองักฤษ : B.B.A. (Business Administration) 

 

3. หน่วยงานที่รับผดิชอบ 

 คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์จงัหวดัปทุมธานี 

 

4. ปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

 4.1 ปรัชญาของหลกัสูตร 

 บณัฑิตมีความรู้ดา้นการบริหารธุรกิจ จริยธรรมต่อวชิาชีพ และสามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ช้

ในการบริหารธุรกิจ 

 

 4.2 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

       1. เพื่อผลิตบณัฑิตใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารธุรกิจ 

       2. เพื่อผลิตบณัฑิตใหมี้ความสามารถในการนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นการบริหารธุรกิจ 

       3. เพื่อผลิตบณัฑิตใหมี้แนวคิดในการพฒันาและการแกไ้ขปัญหาในการบริหารธุรกิจ 

ภายใตส้ภาวะพลวตัทางสังคม 

                   4. เพื่อผลิตบณัฑิตใหมี้คุณธรรม จริยธรรมในการประกอบวชิาชีพ 
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5. กาํหนดการเปิดสอน  

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2552 

 

6. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

6.1 เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

6.2 เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์จงัหวดั

ปทุมธานี วา่ดว้ยการจดัการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548 

 

7. การคัดเลอืกผู้เข้าศึกษา 

7.1 เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภจ์งัหวดั

ปทุมธานี วา่ดว้ยการจดัการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548 

7.2 เป็นไปตามประกาศวา่ดว้ยการคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาของ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

8. ระบบการศึกษา 

8.1 ใชร้ะบบทวภิาคโดยหน่ึงปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยแต่ละภาค

การศึกษาใหมี้ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์ หรือเทียบเท่า หากมีการจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน ใหจ้ดั

เน้ือหาวชิาในสัดส่วนท่ีสัมพนัธ์กนั โดยระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 8 สัปดาห์ และจาํนวนหน่วยกิตไม่เกิน 9 

หน่วยกิต 

8.2 เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์จงัหวดั 

ปทุมธานี วา่ดว้ยการจดัการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548 

 

9. ระยะเวลาการศึกษา 

9.1 เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์จงัหวดั

ปทุมธานี วา่ดว้ยการจดัการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548 

9.2 หลกัสูตรปริญญาตรี 4 ปีการศึกษา ใชเ้วลาในการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 6 ภาคการศึกษาปกติและ 

ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 

 

10. การลงทะเบียนเรียน 

10.1 เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์จงัหวดั

ปทุมธานี วา่ดว้ยการจดัการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548 

10.2 กาํหนดใหล้งทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ 
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11. การวดัผลและการสําเร็จการศึกษา 

11.1 ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถมัภ ์

จงัหวดัปทุมธานี วา่ดว้ยการจดัการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548 

11.2 จะสาํเร็จการศึกษาไดไ้ม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเตม็เวลา 

 

12. อาจารย์ผู้สอน 

 12.1 อาจารย์ประจําหลกัสูตร 

ลาํดับ

ที่ 

ช่ือ – สกุล 

ตําแหน่งทางวชิาการ 

คุณวุฒิ/สาขา 

ผลงานทางวชิาการ 

และประสบการณ์ 

รายวชิาที่รับผดิชอบ

หลกัสูตรนี้ 

1. นายวกิรานต์ เผอืกมงคล 

อาจารยร์ะดบั 7  

บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร) 

ม.ศรีปทุม 

บช.บ. (การบญัชี ) 

ม.กรุงเทพ 

 

เอกสารประกอบการสอน 

- การเงินธุรกิจ 

- การวเิคราะห์ทางการเงิน 

ผลงานวจัิย 

- การศึกษาการตดัสินใจใหสิ้นเช่ือของ

ประชาชน  กรณีศึกษาจงัหวดั

ปทุมธานี 

- การทดสอบสหสัมพนัธ์ของอตัรา

แลกเปล่ียนกบัระดบัราคาของประเทศ

ไทยเปรียบเทียบประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

- การกาํหนดแบบจาํลองตน้ทุนต่อ

หน่วยของสถาบนัอุดมศึกษา 

บทความทางวชิาการ 

- ตน้ทุนต่อหน่วยของ

สถาบนัอุดมศึกษา 

ประสบการณ์การทาํงาน 

- ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน ) 

- บริษทัเงินทุน จีซีเอ็น จาํกดั (มหาชน ) 

- ผูอ้าํนวยการศูนยใ์หก้ารศึกษาแก่งคอย 

รองคณบดีฝ่ายวจิยัและพฒันา 

วชิาทีส่อน 

-  การเงินธุรกิจ 

-   ทฤษฎีและ

นโยบายทางการเงิน 

-   การวจิยัทาง

การเงิน 

-  สัมมนาปัญหาทาง

การเงิน 

-  การวเิคราะห์เชิง

ปริมาณทางการเงิน 
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ลาํดับ

ที่ 

ช่ือ – สกุล 

ตําแหน่งทางวชิาการ 

คุณวุฒิ/สาขา 

ผลงานทางวชิาการ 

และประสบการณ์ 

รายวชิาที่รับผดิชอบ

หลกัสูตรนี้ 

2. ผศ. ดร.สุจิราภรณ์ ฟักจันทร์ 

ผูช่้วยศาสตราจารยร์ะดบั 8  

Ph.D. (Management) 

Adamson University, Philippines 

พบ.ม. (การพฒันาทรัพยากร

มนุษย)์ สถาบนับณัฑิตพฒัน 

บริหารศาสตร์ 

บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)  

ม.รามคาํแหง 

 

ผลงานวจัิย 

- การประเมินผลการดาํเนินการข่าวประชาชน

มีส่วนร่วมปี 2549 ภายใตก้ารสนบัสนุน กอง

อาํนวยการรักษาความมัน่คงภายใน 

ประสบการณ์การทาํงาน 

- รองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะวทิยาการจดัการ 

- รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะวทิยาการจดัการ 

- คณบดีคณะวทิยาการจดัการ 

วชิาทีส่อน 

- การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย ์

- การพฒันา

ประสิทธิภาพในการ

ทาํงาน 

- การบริหารค่าจา้ง

และเงินเดือน 

3. ดร.บุญเสริม นาคภิบาล 

อาจารยร์ะดบั 7 

Ph.D. (Management)  

Adamson University, Philippines 

บธ.ม. ( บริหารธุรกิจ )  

ม.เอเซียอาคเนย ์

กศ.บ. ( ชีววทิยา ) 

มศว. 

เอกสารประกอบการสอน 

- พฤติกรรมองคก์าร 

- สรรหาและบรรจุพนกังาน 

- การบริหารทรัพยากรมนุษย ์

- การบริหารค่าจา้งและเงินเดือน 

- การวจิยัการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

ผลงานวจัิย 

การประเมินผลโครงการข่าวประชาชนมีส่วน

ร่วมทุนสนบัสนุนกอ.รมน ปี2549 

ประสบการณ์การทาํงาน 

เลขานุการคณะวทิยาการจดัการ 

วชิาทีส่อน 

- ภาวะผูน้าํและ

พฤติกรรมองคก์าร 

- เทคนิคการพฒันา

ทีมงาน 

- การจดัการ

ทรัพยากรมนุษย ์

- การวางแผนและ

พฒันา 

4. นายธราพงษ์ สีลาวงษ์ 

อาจารย ์

MA. (International Trade and 

Finance) University of 

Westminster, London  

ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์การเงิน) 

ม.รามคาํแหง 

 วชิาทีส่อน 

- หลกัการตลาด 

- บริหารตลาด 

- การเงินธุรกิจ 

- ธุรกิจระหวา่ง

ประเทศ 
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ลาํดับ

ที่ 

ช่ือ – สกุล 

ตําแหน่งทางวชิาการ 

คุณวุฒิ/สาขา 

ผลงานทางวชิาการ 

และประสบการณ์ 

รายวชิาที่รับผดิชอบ

หลกัสูตรนี้ 

5. นางสาวชลยีา ยางงาม 

อาจารย ์

MIT (Web Engineering and 

Design) University of Western 

Sydney, Australia 

วท.บ.วทิยาการคอมพิวเตอร์ 

สถาบนัราชภฏัจนัทรเกษม 

 วชิาทีส่อน 

- การจดัการธุรกิจ

ดว้ยคอมพิวเตอร์ 

- การประมวลผล

วจิยัทางธุรกิจดว้ย

คอมพิวเตอร์ 

- สัมมนา

คอมพิวเตอร์ 
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12.2 อาจารย์ผู้สอน 

ลาํดับ

ที่ 

ช่ือ – สกุล 

ตําแหน่งทางวชิาการ 

คุณวุฒิ/สาขา 

ผลงานทางวชิาการ 

และประสบการณ์ 

รายวชิาที่รับผดิชอบ

หลกัสูตรนี้ 

1. นายวกิรานต์ เผอืกมงคล 

อาจารยร์ะดบั 7  

บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร)  

ม.ศรีปทุม 

บช.บ. (การบญัชี ) 

ม.กรุงเทพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการสอน 

- การเงินธุรกิจ 

- การวเิคราะห์ทางการเงิน 

ผลงานวจัิย 

- การศึกษาการตดัสินใจใหสิ้นเช่ือของ

ประชาชน  กรณีศึกษาจงัหวดัปทุมธานี 

- การทดสอบสหสัมพนัธ์ของอตัรา

แลกเปล่ียนกบัระดบัราคาของประเทศ

ไทยเปรียบเทียบประเทศสหรัฐอเมริกา 

- การกาํหนดแบบจาํลองตน้ทุนต่อหน่วย

ของสถาบนัอุดมศึกษา 

บทความทางวชิาการ 

- ตน้ทุนต่อหน่วยของสถาบนัอุดมศึกษา 

ประสบการณ์การทาํงาน 

- ธนาคารไทยพาณิชย ์ จาํกดั ( มหาชน ) 

- บริษทัเงินทุน  จีซีเอ็น  จาํกดั ( มหาชน ) 

- ผูอ้าํนวยการศูนยใ์หก้ารศึกษาแก่งคอย 

       -      รองคณบดีฝ่ายวิจยัและพฒันา 

วชิาทีส่อน 

-  การเงินธุรกิจ 

-   ทฤษฎีและนโยบาย

ทางการเงิน 

-   การวจิยัทางการเงิน 

-  สัมมนาปัญหาทาง

การเงิน 

-  การวเิคราะห์เชิง

ปริมาณทางการเงิน 

 

 

 

 

 

2. ผศ. ดร.สุจิราภรณ์ ฟักจันทร์ 

ผูช่้วยศาสตราจารยร์ะดบั8  

Ph.D. (Management) 

Adamson University, Philippines 

พบ.ม. (การพฒันาทรัพยากร

มนุษย)์ สถาบนับณัฑิตพฒัน 

บริหารศาสตร์ 

บธ.บ.(บริหารธุรกิจ)ม.รามคาํแหง 

ผลงานวจัิย 

- การประเมินผลการดาํเนินการข่าวประชาชนมี

ส่วนร่วมปี 2549 ภายใตก้ารสนบัสนุน กอง

อาํนวยการรักษาความมัน่คงภายใน 

ประสบการณ์การทาํงาน 

- รองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะวทิยาการจดัการ 

- รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะวทิยาการจดัการ 

- คณบดีคณะวทิยาการจดัการ 

วชิาทีส่อน 

- การบริหารทรัพยากร

มนุษย ์

- การพฒันา

ประสิทธิภาพในการ

ทาํงาน 

- การบริหารค่าจา้งและ

เงินเดือน 
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ลาํดับ

ที่ 

ช่ือ – สกุล 

ตําแหน่งทางวชิาการ 

คุณวุฒิ/สาขา 

ผลงานทางวชิาการ 

และประสบการณ์ 

รายวชิาที่รับผดิชอบ

หลกัสูตรนี้ 

3. ดร.บุญเสริม นาคภิบาล 

อาจารยร์ะดบั 7 

Ph.D. (Management)  

Adamson University, Philippines 

บธ.ม. ( บริหารธุรกิจ )  

ม.เอเซียอาคเนย ์

กศ.บ. ( ชีววทิยา ) 

มศว. 

เอกสารประกอบการสอน 

- พฤติกรรมองคก์าร 

- สรรหาและบรรจุพนกังาน 

- การบริหารทรัพยากรมนุษย ์

- การบริหารค่าจา้งและเงินเดือน 

- การวจิยัการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

ผลงานวจัิย 

การประเมินผลโครงการข่าวประชาชนมีส่วน

ร่วมทุนสนบัสนุนกอ.รมน ปี2549 

ประสบการณ์การทาํงาน 

เลขานุการคณะวทิยาการจดัการ 

วชิาทีส่อน 

- ภาวะผูน้าํและ

พฤติกรรมองคก์าร 

- เทคนิคการพฒันา

ทีมงาน 

- การจดัการทรัพยากร

มนุษย ์

- การวางแผนและ

พฒันา 

4. นายธราพงษ์ สีลาวงษ์ 

อาจารย ์

MA. in International Trade and 

Finance University of 

Westminster, London  

ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์การเงิน) 

ม.รามคาํแหง 

 วชิาทีส่อน 

- หลกัการตลาด 

- บริหารตลาด 

- การเงินธุรกิจ 

- ธุรกิจระหวา่งประเทศ 

 

5. นางสาวชลยีา ยางงาม 

อาจารย ์

MIT (Web Engineering and 

Design) University of Western 

Sydney, Australia 

วท.บ.วทิยาการคอมพิวเตอร์ 

สถาบนัราชภฏัจนัทรเกษม 

 วชิาทีส่อน 

- การจดัการธุรกิจดว้ย

คอมพิวเตอร์ 

- การประมวลผลวจิยั

ทางธุรกิจดว้ย

คอมพิวเตอร์ 

- สัมมนาคอมพิวเตอร์ 
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ลาํดับ

ที่ 

ช่ือ – สกุล 

ตําแหน่งทางวชิาการ 

คุณวุฒิ/สาขา 

ผลงานทางวชิาการ 

และประสบการณ์ 

รายวชิาที่รับผดิชอบ

หลกัสูตรนี้ 

6. ดร.วภิาวดี ทูปิยะ 

อาจารยร์ะดบั 7  

Ph.D. (Management) 

Adamson University 

M.com (Marketing) 

University of Wollongong 

Australia 

ศศบ.(ภาษาองักฤษเพื่อการ

ส่ือสาร) ม.หอการคา้ไทย 

เอกสารประกอบการสอน 

- หลกัการตลาด 

- สัมมนาทางการตลาด 

ตํารา 

- การบริหารงานขาย 

- หลกัการตลาด 

ผลงานวจัิย 

- The Analysis of Marketing Mix strategics of 

the supercenters in Bangkok , Thailand 

วชิาทีส่อน 

- การจดัการการตลาด 

- กลยทุธ์การส่งเสริม

การตลาด 

- การตลาดบริการ 

 

7. ดร.อาทมิา แป้นธัญญานนท์ 

อาจารยร์ะดบั 7  

Ph.D. (Management) 

Adamson University, Philippines 

กศ.ม. (ธุรกิจศึกษา) มศว. 

ค.บ.(ธุรกิจศึกษา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ผลงานวจัิย 

- การประเมินผลโครงการข่าวประชาชนมีส่วน

ร่วมภายใตก้ารสนบัสนุนของ กอ.รมนปี 2549 

 

วชิาทีส่อน 

- การจดัการธุรกิจดว้ย

คอมพิวเตอร์ 

- ระบบสารสนเทศเพื่อ

การจดัการ 

8. ผศ.ดร.สิทธ์ิ ธีรสรณ์ 

ผูช่้วยศาสตราจารยร์ะดบั7 

D.B.A. (Management) 

University of Sarasota Florida , 

USA 

นศ.ม.(การส่ือสาร) 

ม.กรุงเทพ  

นศ.บ.(นิเทศศาสตร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

 

 

 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรการบริหารธุรกิจ  แขนง

วชิาการตลาด 

 

วชิาทีส่อน 

- สัมมนากลยทุธ์การ

บริหารธุรกิจ 

- การจดัการตลาด

ระหวา่งประเทศ 

- การวจิยัทางการตลาด 
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ลาํดับ

ที่ 

ช่ือ – สกุล 

ตําแหน่งทางวชิาการ 

คุณวุฒิ/สาขา 

ผลงานทางวชิาการ 

และประสบการณ์ 

รายวชิาที่รับผดิชอบ

หลกัสูตรนี้ 

9. น.ส.ไอลดา อรุณศรี 

อาจารยร์ะดบั 6 

วท.ม.(เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้

พระนครเหนือ 

บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

ม.ศรีปทุม 

 

 

 

 

 

 

วชิาทีส่อน 

- การจดัการธุรกิจดว้ย

คอมพิวเตอร์ 

- การประมวลผลวจิยั

ทางธุรกิจดว้ย

คอมพิวเตอร์ 

10. นายนฤพันธ์ อาชาไกรสร 

อาจารย ์

บธ.ม.(การตลาด) 

ม.เกษตรศาสตร์ 

บธ.บ. (การตลาด) 

ม.ธรรมศาสตร์ 

ผลงานวจัิย 

- ความตอ้งการพฒันาคณาจารยข์องมหาวทิยาลยั

ราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 

- ทศันคติและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการ

ขายสินคา้ทางโทรทศัน์ 

- ความอยูดี่มีสุขของประชาชนบนพื้นท่ีราบสูง 

ประสบการณ์การทาํงาน 

- บริษทั Minor Corporation 

( 2542 – 2544 ) 

วชิาทีส่อน 

-  การบริหารการตลาด 

- การส่ือสารการตลาด 

- กลยทุธ์การตลาด 

11. น.ส.ชวาลา ละวาทนิ 

อาจารย ์

บธ.ม. (การบริหารองคก์ารและ 

การจดัการ) 

ม.ศรีปทุม 

บธ.บ. (บริหารทัว่ไป) 

ม.รามคาํแหง 

 

ผลงานวจัิย 

- คุณภาพชีวติในการทาํงานของบุคลากร 

มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ใน

พระบรมราชูปถมัภ ์ 

ประสบการณ์การทาํงาน 

- สาํนกัวศิวกรรมทางหลวงชนบท 

บรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

วชิาทีส่อน 

- การบริหารทรัพยากร

มนุษย ์

- การพฒันาบุคคลและ

การฝึกอบรม 

- การวางแผนและ

นโยบายทางดา้น

ทรัพยากรมนุษย ์

- มนุษยสัมพนัธ์ใน

องคก์าร 
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ลาํดับ

ที่ 

ช่ือ – สกุล 

ตําแหน่งทางวชิาการ 

คุณวุฒิ/สาขา 

ผลงานทางวชิาการ 

และประสบการณ์ 

รายวชิาที่รับผดิชอบ

หลกัสูตรนี้ 

12. น.ส.ทรัสตี สงวนนาม 

อาจารย ์

บธ.ม. (การเงินการธนาคาร) 

ม.ศรีปทุม 

บธ.บ. (การเงินการธนาคาร) 

ม.ศรีปทุม 

ผลงานวจัิย 

พฤติกรรมจริยธรรมของนกัศึกษา คณะ

วทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏั 

 วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 

ประสบการณ์การทาํงาน 

- หวัหนา้ติดตามและประเมินผล 

สาํนกังานมาตรฐานการศึกษาและการ

ประกนัคุณภาพ มหาวทิยาลยัราชภฏั 

              วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์

วชิาทีส่อน 

- การเงินธุรกิจ 

- การเงินการธนาคาร 

- การภาษีอากรธุรกิจ 

 

 

 

13. ผศ.กุลวดี   คูหะโรจนานนท์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ระดบั 8 

วท.ม. (พฤกษศาสตร์) 

ม.เกษตรศาสตร์ 

กศ.บ. (ชีววทิยา-เคมี) 

วทิยาลยัวชิาการศึกษา

มหาสารคาม 

  วชิาทีส่อน 

- หลกัการตลาด 

- การบริหารงานขาย 

- นโยบายผลิตภณัฑ์

และราคา 

14. น.ส.อุบล ไม้พุ่ม 

อาจารย ์

บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร) 

ม.ศรีปทุม 

บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)  

ม.รามคาํแหง 

 

 

 

 

 

 

วชิาทีส่อน 

- การภาษีอากรธุรกิจ 

- การเงินธุรกิจ 

- การบริหารการเงิน 

-  การวเิคราะห์

หลกัทรัพย ์

15. น.ส.ณตัตยา เอีย่มคง 

อาจารย ์

วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

ม.นเรศวร 

บธ.บ.(ระบบสารสนเทศ)  

สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล 

 วชิาทีส่อน 

- การจดัการธุรกิจดว้ย

คอมพิวเตอร์ 

- การใชโ้ปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 
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ลาํดับ

ที่ 

ช่ือ – สกุล 

ตําแหน่งทางวชิาการ 

คุณวุฒิ/สาขา 

ผลงานทางวชิาการ 

และประสบการณ์ 

รายวชิาที่รับผดิชอบ

หลกัสูตรนี้ 

16.  นายศุภมล คงทน 

อาจารย ์

วท.ม.(เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้

พระนครเหนือ 

อศ.บ.(เทคโนโลยอิีเลคทรอนิกส์) 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้

พระนครเหนือ 

 

 

 

 

 

 

วชิาทีส่อน 

- การจดัการธุรกิจดว้ย

คอมพิวเตอร์ 

- ระบบสารสนเทศเพื่อ

การจดัการ 

- สัมมนาคอมพิวเตอร์ 

 

17. ดร.วงศ์ธีรา สุวรรณิน 

อาจารย ์

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต

(บริหารธุรกิจ)ภาคภาษาองักฤษ 

M.A. (Economic) University of 

Colorado at Denver, USA 

ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)  

ม.ธรรมศาสตร์ 

 

 

วชิาทีส่อน 

- การสร้างทีมงาน 

- การพฒันาบุคคลและ

การฝึกอบรม 

 

18. นายธิตินันธ์ุ ชาญโกศล 

อาจารย ์

MIB. (Master of International 

Business) University of 

Wollongong, Australia 

บธ.บ. (การบญัชี) ม.รังสิต 

 วชิาทีส่อน 

- ธุรกิจระหวา่งประเทศ 

- การบริหารตลาด 

- การตลาดระหวา่ง

ประเทศ 
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13. จํานวนนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรีช้ันปีที่ 2552 2553 2554 2555 2556 

1 40 40 40 40 40 

2  40 40 40 40 

3   40 40 40 

4    40 40 

รวม 40 80 120 160 160 

จํานวนนักศึกษาทีค่าดว่าจะ

สําเร็จการศึกษา 

    40 

 

14. สถานที ่ และอุปกรณ์การสอน 

 คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์มีสถานท่ี และ

อุปกรณ์การสอน ดงัน้ี 

 14.1 สถานที่ 

ลาํดับที ่ รายการและลกัษณะเฉพาะ จํานวนทีม่ีอยู่ (ห้อง) 

1 หอ้งเรียนปรับอากาศอาคารเรียน 2 15 

2 หอ้งประชุม 2 

3 หอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเอง 5 

4 หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 5 

14.2 อุปกรณ์การสอน 

ลาํดับที ่ รายการและลกัษณะเฉพาะ จํานวนทีม่ีอยู่ 

1 เคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ 20 

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Note book 10 

3 เคร่ือง LCD 10 

4 เคร่ืองฉายภาพทึบแสง 5 

5 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 200 

6 เคร่ืองขยายเสียง 10 

7 เคร่ืองอดัสาํเนา 5 

8 เคร่ืองถ่ายเอกสาร 5 

9 เคร่ืองรับโทรทศัน์สี 20 

10 เคร่ืองเล่นวีดีทศัน์ 10 
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15. ห้องสมุด 

มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์มีความพร้อมดา้นห้องสมุดและแหล่ง

คน้ควา้ทางวชิาการสาํหรับนกัศึกษา ประกอบดว้ยส่วนงานต่าง ๆ ดงัน้ี 

 

15.1  สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ 

1. หนงัสือ-ตาํรา  

- ภาษาไทย     650 เล่ม 

- ภาษาองักฤษ     277 เล่ม 

2. วารสารทางวชิาการ  

- ภาษาไทย     60 ฉบบั 

- ภาษาองักฤษ     26  ฉบบั 

3. การสืบคน้ขอ้มูลในรูปแบบอ่ืน ๆ 

- ขอ้มูลสาํเร็จรูปและซีดีรอม 

- ขอ้มูลจากวดีิโอเพื่อการศึกษา 

- การสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลอ่ืนผา่นเครือข่าย Internet 

 

15.2  สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ หรือห้องสมุดของสถาบันการศึกษาและ

หน่วยงานทีอ่ยู่ใกล้ 

1. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ศูนยรั์งสิต 

2. มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

3. มหาวทิยาลยัรังสิต 

4. สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย (AIT) 

5. มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

6. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ธญับุรี 

7. มหาวทิยาลยัอีสเทอร์นเอเชีย 

8. สถาบนัการพลศึกษากรุงเทพ 

9. มหาวทิยาลยัและหน่วยงานอ่ืน ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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16. งบประมาณ 

งบประมาณท่ีใชใ้นการผลิตบณัฑิต 1 คน ตลอดหลกัสูตรสามารถแสดงไดด้งัน้ี 

รายการ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2552 2553 2554 2555 

ค่าตอบแทน   240,000 480,000 720,000 960,000 

ค่าสาธารณูปโภค   18,000 36,000 54,000 72,000 

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 84,480 168,960 253,440 337,920 

ค่าครุภณัฑ ์ 50,000 100,000 150,000 200,000 

ค่าวสัดุ   56,000 112,000 168,000 224,000 

ค่าใชส้อย   20,000 40,000 60,000 80,000 

ค่าดาํเนินการ   192,000 384,000 576,000 768,000 

ค่าใชจ่้ายรวม   660,480 1,320,960 1,981,440 2,641,920 

ค่าใชจ่้ายต่อหวัในการผลิตบณัฑิต เท่ากบั  16,512 บาท/คน/ปี 

 

17. หลกัสูตร 

 

17.1 หลกัสูตรปริญญาตรี  หน่วยกติรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   135  หน่วยกติ 

 17.2 โครงสร้างหลักสูตร 

17.2.1 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป     30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร        9  หน่วยกิต 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     13 หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี      8 หน่วยกิต 

17.2.2 หมวดวชิาเฉพาะด้าน     99 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิาบงัคบัร่วม        46 หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาเฉพาะแขนง       48 หน่วยกิต 

วชิาบงัคบัเฉพาะแขนง     30 หน่วยกิต 

วชิาเลือกเฉพาะแขนง       18 หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาปฏิบติัการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ     5 หน่วยกิต 
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17.2.3 หมวดวชิาเลอืกเสรี     6  หน่วยกติ 

 17.3 รายวชิาตามหลกัสูตร 

17.3.1 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป       30 หน่วยกติ 

17.3.1.1 กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร        9 หน่วยกติ 

  รหัส  ช่ือวชิา      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 

 17.3.1.2 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      13 หน่วยกติ 

   บังคับเรียน         11  หน่วยกติ 

  รหัส  ช่ือวชิา      น (ท-ป-ศ) 

 9000201 มนุษยก์บัการดาํเนินชีวติ     3(3-0-6) 

   Man and Livinghood 

 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 
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 17.3.1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์และเทคโนโลยี  8  หน่วยกติ 

   บังคับเรียน          6  หน่วยกติ 

  รหัส  ช่ือวชิา      น (ท-ป-ศ) 

 9000301 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต    3(2-2-5) 

   Information Technology for Living 

 9000302 วทิยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ    3(2-2-5) 

   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 

17.3.2 หมวดวชิาเฉพาะด้าน     99  หน่วยกติ 

  17.3.2.1 กลุ่มวชิาบังคับร่วม    46  หน่วยกติ 

 รหัส  ช่ือวชิา      น (ท-ป-ศ) 

 1513701 ปรัชญาการเมือง เศรษฐศาสตร์ และสังคม   2(2-0-4) 

   Philosophy of Politics, Economy and Society 

 1541201 การเขียนรายงานจากการคน้ควา้    2(2-0-4) 

   Report Writing from Reference Materials 

 2562302  กฎหมายธุรกิจ      3(3-0-6) 

Business Laws 

 3503901 การวจิยัทางธุรกิจ     3(2-2-5) 

   Principles of Business Research 

 3504101 จริยธรรมทางธุรกิจ     3(3-0-6) 

   Business Ethics 

 3521103 หลกัการบญัชี      3(2-2-5) 

   Principles of Accounting 

 3531101  การเงินธุรกิจ      3(3-0-6) 

    Business Finance 

 3532202 การภาษีอากรธุรกิจ     3(3-0-6) 

    Business Taxation  
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 3541101  หลกัการตลาด      3(3-0-6) 

    Principles of Marketing 

 3561101 องคก์ารและการจดัการ     3(3-0-6) 

   Organization and Management 

 3562402  การบริหารทรัพยากรมนุษย ์    3(3-0-6) 

    Human Resource Management 

 3563204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ    3(3-0-6) 

   Management Information Systems 

 3564201 การจดัการเชิงกลยทุธ์     3(3-0-6) 

   Strategic Management 

 3593205 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ     3(3-0-6) 

   Business Economics 

 4094607 คณิตศาสตร์ธุรกิจ     3(3-0-6) 

   Business Mathematics 

 4112105  สถิติธุรกิจ      3(3-0-6) 

   Business Statistics 

  17.3.2.2 กลุ่มวชิาเฉพาะแขนง ให้เลอืกเรียนในแขนงวชิาใดแขนงวชิาหน่ึงเพยีง

แขนงเดียวให้ได้จํานวนหน่วยกติไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ จากแขนงวชิาต่อไปนี้ 

  1. แขนงวชิาการเงินการธนาคาร  

    วชิาบังคับเฉพาะแขนง   30  หน่วยกติ 

  รหัส  ช่ือวชิา      น (ท-ป-ศ) 

  3531102 การเงินและการธนาคาร    3(3-0-6) 

    Money and Banking   

3532101 สถาบนัการเงินและตลาดเงิน   3(3-0-6) 

    Financial Institutions and Financial Markets   

  3533301 หลกัการลงทุน     3(3-0-6) 

    Principles of Investment 

3533302 การจดัหาเงินทุน     3(3-0-6) 

  Source of Fund Management 

3533409 การพยากรณ์ทางการเงิน    3(3-0-6) 

  Financial Forecasting 
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3534106 โปรแกรมประยกุตท์างการเงิน   3(3-0-6) 

    Financial Programming  

3534401 การวเิคราะห์ทางการเงิน    3(3-0-6) 

    Financial Analysis   

3534901 สัมมนาปัญหาการเงิน    3(2-2-5) 

    Seminar in Financial Problems 

3534902 การวจิยัทางการเงิน    3(2-2-5) 

  Research in Business Finance 

3592201 เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร  3(3-0-6) 

     Economics of Money and Banking 

    วชิาเลอืกเฉพาะแขนง   18  หน่วยกติ 

  รหัส  ช่ือวชิา      น (ท-ป-ศ) 

3533401 การจดัการธนาคารพาณิชย ์   3(3-0-6) 

    Banking Management   

3534101 การเงินระหวา่งประเทศ    3(3-0-6) 

     International Finance 

3534102 การธนาคารระหวา่งประเทศ   3(3-0-6) 

     International Banking 

3534108 การเงินเพื่อการนาํเขา้และส่งออก   3(3-0-6) 

  Finance for Import and Export  

3534403 การวเิคราะห์หลกัทรัพย ์    3(3-0-6) 

  Security Analysis  

3534405 การบริหารความเส่ียงทางการเงิน   3(3-0-6) 

  Financial Risk Management 

3534407 การวเิคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน  3(3-0-6) 

     Quantitative Analysis in Finance 

   3534408 หวัขอ้เฉพาะทางดา้นธุรกิจการเงินการธนาคาร 3(2-2-5) 

     Special Topics in Business Finance and Banking 

3534409 การวเิคราะห์ตราสารทุน    3(3-0-6) 

     Equity Analysis 

3534410 การวเิคราะห์ตราสารหน้ี    3(3-0-6) 

     Fixed Income Security Analysis 
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 2. แขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  

    วชิาบังคับเฉพาะแขนง   30  หน่วยกติ 

   รหัส  ช่ือวชิา      น (ท-ป-ศ) 

    3562306   พฤติกรรมองคก์าร    3(3-0-6) 

     Organizational Behavior   

   3563206    ระบบขอ้มูลเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 3(2-2-5) 

     Human Resource Management Information Systems 

    3563402    การบริหารค่าจา้งและเงินเดือน   3(3-0-6) 

     Wage and Salary Management 

   3563403       การสรรหาและการบรรจุพนกังาน   3(3-0-6) 

     Recruitment and Placement of Personnel 

3563404   การพฒันาบุคคลและการฝึกอบรม   3(3-0-6) 

Personnel Development and Training 

   3563405       การวางแผนและนโยบายทางดา้นทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) 

     Personnel Planning and Policy    

   3563408    การประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังาน 3(3-0-6) 

     Performance Appraisal 

   3563410      การจดัการแรงงานสัมพนัธ์   3(3-0-6) 

     Labor Relations Management  

3564901    สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์  3(2-2-5) 

     Seminar in Human Resource Management 

   3564907    การวจิยัการบริหารทรัพยากรมนุษย ์  3(2-2-5) 

Research in Human Resource Management 

    วชิาเลอืกเฉพาะแขนง   18  หน่วยกติ 

  รหัส  ช่ือวชิา      น (ท-ป-ศ) 

   3562207   จิตวทิยาธุรกิจ     3(3-0-6)  

     Business Psychology 

   3562301   ทฤษฎีองคก์าร     3(3-0-6) 

Organizational Theory 

   3562302   การพฒันาองคก์าร    3(3-0-6) 

     Organizational Development 
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   3562303   มนุษยสัมพนัธ์ในองคก์าร    3(3-0-6) 

     Human Relationship in Organizations 

   3562404   การพฒันาประสิทธิภาพในการทาํงาน  3(3-0-6) 

     Efficiency Development 

   3563108   การพฒันาบุคลิกภาพ    3(3-0-6) 

     Personality Development    

   3563406    การวเิคราะห์งาน     3(3-0-6) 

     Job Analysis 

   3563411 การจดัการคุณภาพชีวติการทาํงาน   3(3-0-6) 

     Quality of Work Life Management 

 3563412       การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์   3(3-0-6) 

 Human Resource Development 

3563502   ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทีม   3(3-0-6) 

     Leadership and Quality Management of Teamwork 

 3. แขนงวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ  

    วชิาบังคับเฉพาะแขนง   30  หน่วยกติ 

   รหัส  ช่ือวชิา      น (ท-ป-ศ) 

   3502201  โครงสร้างขอ้มูลและการจดัการแฟ้มขอ้มูลทาง 3(2-2-5) 

 ธุรกิจ   

Data structure and file organization in business   

3502202   การจดัการฐานขอ้มูลและการประยกุตใ์ชใ้น 3(2-2-5) 

เชิงธุรกิจ  

Business database management  

3503201 การจดัระบบเครือข่ายและส่ือสารขอ้มูลทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

Business data communication and networks   

   3503206 การวเิคราะห์และออกแบบระบบงานทางธุรกิจ 3(2-2-5)  

Business systems analysis and design   

   3503207  การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เพื่องาน 3(2-2-5) 

ทางธุรกิจ 

Business programming    

3504901 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   3(2-2-5) 

     Project in business computer  
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   3564908 สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   3(2-2-5) 

Seminar in business computer 

   4121571 หลกัการโปรแกรมและอลักอริทึม   3(2-2-5) 

     Principles of Programming and Algorithm 

   4122453 ระบบปฏิบติัการ     3(2-2-5) 

     Operating Systems 

   4122751 ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม  3(2-2-5) 

     Computer Systems and Architecture 

    วชิาเลอืกเฉพาะแขนง   18  หน่วยกติ 

  รหัส  ช่ือวชิา      น (ท-ป-ศ) 

3501201  การใชง้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานเอกสาร 3(2-2-5) 

ทางธุรกิจ      

 Computer Programming for Business Documentation   

   3503208 ความปลอดภยัของสารสนเทศทางธุรกิจ  3(2-2-5)  

Information Security for Business    

   3503209  คลงัขอ้มูลและเหมืองขอ้มูลเพื่อการบริหารธุรกิจ 3(2-2-5) 

     Data Warehouse and Data Mining for Business  

Administration 

   3503210 การออกแบบและพฒันาเวบ็ไซตเ์พื่องานทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

     Design and Website Development for Business  

   3503211    การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์กราฟิกสาํหรับงาน 

ทางธุรกิจ     3(2-2-5) 

Computer Graphic Application 

3562104 การจดัการธุรกิจดว้ยคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 

     Business Management with Computer Applications 

   3563208 การจดัการธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์  3(3-0-6) 

     Electronic Commerce  

   4122571 กฎหมายและจริยธรรมของเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 

     Law and Ethics of Information Technology 

   4122771 เครือข่ายไร้สาย     3(2-2-5) 

     Wireless Network 
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4123573 พื้นฐานการออกแบบเกมคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 

     Basic Computer Game Design Concept 

 4. แขนงวชิาธุรกจิระหว่างประเทศ  

    วชิาบังคับเฉพาะแขนง   30  หน่วยกติ 

   รหัส  ช่ือวชิา      น (ท-ป-ศ) 

 3534101  การเงินระหวา่งประเทศ    3(3-0-6) 

    International Finance 

 3562205  ธุรกิจระหวา่งประเทศ    3(3-0-6) 

    International Business Practice 

 3563207  การคา้ระหวา่งระหวา่งประเทศ   3(3-0-6)  

    International Trading 

 3564207  หวัขอ้เฉพาะทางดา้นธุรกิจระหวา่งประเทศ 3(2-2-5) 

    Special Topics in International Business 

 3564601  ทฤษฎีและนโยบายธุรกิจระหวา่งประเทศ  3(3-0-6) 

    Theory and International Business Policy 

 3564602  สภาพแวดลอ้มและกฎระเบียบทางธุรกิจ 

    ระหวา่งประเทศ          3(3-0-6) 

    Legal Environment in International Business 

 3564603  การจดัการกลยทุธ์ในธุรกิจระหวา่งประเทศ 3(3-0-6) 

    International Business Strategies  

 3564604  การเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจระหวา่งประเทศ 3(3-0-6) 

    Entrepreneurship in International Business 

 3564605  การวจิยัธุรกิจระหวา่งประเทศ   3(2-2-5) 

    International Business Research 

 3564906  การสัมมนาธุรกิจระหวา่งประเทศ   3(2-2-5) 

    Seminar in International Business 

    วชิาเลอืกเฉพาะแขนง   18  หน่วยกติ 

  รหัส  ช่ือวชิา      น (ท-ป-ศ) 

 3534102  การธนาคารระหวา่งประเทศ   3(3-0-6) 

    International Banking 

 3544103  การตลาดระหวา่งประเทศ   3(3-0-6) 

    International Marketing 
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 3562107  การจดัการคลงัสินคา้    3(3-0-6) 

    Warehousing Management 

 3562206  หลกัธุรกิจการเกษตร    3(3-0-6) 

    Principles of Agricultural Business 

 3562209  ธุรกิจพานิชนาวี     3(3-0-6) 

    Shipping Business 

 3564204  การจดัการนาํเขา้และส่งออก   3(3-0-6) 

    Export-Import Management 

 3564606  โลจิสติกส์ระหวา่งประเทศ   3(3-0-6) 

    International Logistics 

 3582101  การประกนัภยัสินคา้    3(3-0-6) 

    Cargo Insurance  

 3593202  เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ   3(3-0-6) 

    International Economics  

 3593216  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ   3(3-0-6) 

    Economics of Integration  

 5. แขนงวชิาการตลาด  

    วชิาบังคับเฉพาะแขนง   30  หน่วยกติ 

   รหัส  ช่ือวชิา      น (ท-ป-ศ) 

  3542105 พฤติกรรมผูบ้ริโภค    3(3-0-6) 

    Consumer Behavior 

  3542107 นโยบายผลิตภณัฑแ์ละราคา   3(3-0-6) 

    Product and Pricing Policies 

  3542305 การบริหารการขาย    3(3-0-6)  

    Sales Management 

  3542401 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย  3(3-0-6) 

    Advertising and Sales Promotion  

   3542402  การส่ือสารทางการตลาด     3(3-0)  

    Marketing Communication and Public Relations  

  3544103 การตลาดระหวา่งประเทศ   3(3-0-6) 

    International Marketing 
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3544104 กลยทุธ์การตลาดสาํหรับผูป้ระกอบการ  3(3-0-6) 

     Marketing Strategy of Entrepreneurs 

  3544105 กลยทุธ์และนโยบายการตลาด   3(3-0-6) 

    Seminar in Integrated Marketing Strategies 

  3544901 การสัมมนาทางการตลาด    3(2-2-5) 

    Seminar in Marketing 

  3544902 การวจิยัตลาด     3(2-2-5) 

    Marketing Research  

    วชิาเลอืกเฉพาะแขนง   18  หน่วยกติ 

  รหัส  ช่ือวชิา      น (ท-ป-ศ) 

3542103 สินคา้เกษตรกรรม           3(3-0-6) 

     Agricultural Goods 

  3542108 การตลาดเกษตรและสหกรณ์   3(3-0-6) 

    Agricultural Marketing and Cooperative Marketing 

  3543102 ราคาผลิตผลทางการเกษตร   3(3-0-6) 

    Agricultural Product Pricing 

  3543104 การตลาดบริการ     3(3-0-6) 

    Service Marketing   

  3543302 การขายและการโฆษณาสินคา้เกษตร  3(3-0-6) 

    Sales and Agricultural Goods Advertising 

  3544106 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์    3(3-0-6) 

    Electronic Marketing 

  3544107 การบริหารผลิตภณัฑแ์ละตราผลิตภณัฑ์  3(3-0-6) 

    Product and Brand Management 

  3544108 กลยทุธ์การตลาดสุขภาพ    3(3-0-6) 

    Health-Care Marketing Strategy 

  3544109 การตลาดเพื่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  3(3-0-6) 

    Social and Environmental Marketing 

  3544110 ระบบสารสนเทศทางการตลาด   3(3-0-6) 

    Marketing Information Systems 
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 6. แขนงวชิาการบริหารงานอุตสาหกรรม 

    วชิาบังคับเฉพาะแขนง   30  หน่วยกติ 

   รหัส  ช่ือวชิา      น (ท-ป-ศ) 

  3504203  การประยกุตใ์ชง้านคอมพิวเตอร์ในการบริหาร 

    การปฏิบติัการ      3(3-0-6) 

  3562307 การบริหารการผลิต    3(3-0-6) 

    Production Management 

  3562309 การวางแผนและการควบคุมการผลิต  3(3-0-6) 

    Production Planning and Control 

  3563103 การประมาณราคางานธุรกิจ   3(3-0-6) 

     Cost Estimation for Construction Business   

  3563106 การจดัและบริหารงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 

    Industrial Management   

    Computer Applications in Operations Management 

  3564210 นโยบายอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 

    Industrial Policy 

  3564503 การวเิคราะห์งานเพื่อเพิ่มผลิตภาพ   3(3-0-6) 

    Operations Analysis for Productivity Improvement  

  3564913 สัมมนาการบริหารอุตสาหกรรมและปฏิบติัการ 3(2-2-5) 

    Seminar in Industrial and Operations Management  

  3592205 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมการเกษตร  3(3-0-6) 

    Economics of Agri-Industry 

  3592210 เศรษฐศาสตร์การจดัการอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 

    Industrial Management Economics    

    วชิาเลอืกเฉพาะแขนง   18  หน่วยกติ 

  รหัส  ช่ือวชิา      น (ท-ป-ศ) 

  3562107 การจดัการคลงัสินคา้    3(3-0-6)  

    Warehousing Management 

  3562108 การจดัการงานวสัดุ    3(3-0-6) 

    Material Management 

  3562109 การรักษาความปลอดภยั    3(3-0-6) 

    Security 
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  3562310 การบริหารการจดัส่งสินคา้   3(3-0-6) 

    Transportation     

  3562404 การพฒันาประสิทธิภาพในการทาํงาน  3(3-0-6) 

    Efficiency Development 

  3564206 การฟ้ืนฟูและปรับโครงสร้างธุรกิจ  3(3-0-6) 

    Turnaround and Corporate Restructuring Management 

  3564213 กระบวนการผลิตและการบริหารเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 

    Manufacturing Process and Technology Management 

  3564214 การบริหารการผลิตและดาํเนินงานเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 3(3-0-6) 

    Production and Operations for Environment 

  3564215 การบริหารโรงงาน    3(3-0-6) 

    Factory Administration    

  3564216 การผลิตและอุตสาหกรรมไทย   3(3-0-6) 

    Production and Thai Industry 

  17.3.2.3 กลุ่มวชิาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 5 หน่วยกติ 

  3564801 สหกิจศึกษา     5(450) 

    Co-operative Education 

 3564802 โครงงานพิเศษ     5(450) 

   Special Project 

 

17.3.3 หมวดวชิาเลอืกเสรี     6 หน่วยกติ 

 ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาใดๆในหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถมัภ ์โดยไม่ซํ้ ากบัรายวชิาท่ีเคยเรียนมา  
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17.4 แผนการศึกษา  

 แผนการศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ ระดบัปริญญาตรี 4 ปี 

 

1. แขนงวชิาการเงินการธนาคาร 

ภาคเรียน กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-ศ) 

1/2552 พื้นฐานภาษาฯ 9000101 

9000102 

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 

3(3-0-6) 

 3(3-0-6) 

พื้นฐานมนุษยฯ์ 9000201 

9000202 

มนุษยก์บัการดาํเนินชีวติ 

พลวตัทางสังคม 

3(3-0-6)  

3(3-0-6) 

พื้นฐานคณิตฯ 9000301 เทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 

บงัคบัร่วม 3541101 

3561101 

หลกัการตลาด 

องคก์ารและการจดัการ 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

   21/21 

2/2552 พื้นฐานภาษาฯ 9000103 ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 3(3-0-6) 

พื้นฐานมนุษยฯ์ 9000203 

9000204 

9000205 

ตามรอยเบ้ืองพระยคุลบาท 

ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบักฎหมาย 

ส่ิงแวดลอ้มกบัการดาํรงชีวติ 

3(3-0-6)  

2(2-0-4)  

2(2-0-4) 

พื้นฐานคณิตฯ 9000302 

9000304 

วทิยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ 

การคิดและการตดัสินใจ 

3(3-0-6)  

2(2-0-4) 

บงัคบัร่วม 3521103 

3593205 

หลกัการบญัชี 

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

   21/20 

1/2553 บงัคบัร่วม 1513701 

2562302 

3504101 

3531101 

3562402 

4094607 

3563204 

ปรัชญาการเมือง เศรษฐศาสตร์และสังคม 

กฎหมายธุรกิจ 

จริยธรรมทางธุรกิจ 

การเงินธุรกิจ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย ์

คณิตศาสตร์ธุรกิจ 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 

2(2-0-4) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

   20/19 
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ภาคเรียน กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-ศ) 

2/2553 บงัคบัร่วม 1541201 

3532202 

3564201 

4112105 

การเขียนรายงานจากการคน้ควา้ 

การภาษีอากรธุรกิจ 

การจดัการเชิงกลยทุธ์ 

สถิติธุรกิจ 

2(2-0-4) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

เอกบงัคบั 3531102 การเงินและการธนาคาร 3(3-0-6) 

 3532101 สถาบนัการเงินและตลาดเงิน 3(3-0-6) 

เอกเลือก 3533401 การจดัการธนาคารพาณิชย ์ 3(3-0-6) 

   20/20 

1/2554 เอกบงัคบั 3533301 

3533302 

3533409 

หลกัการลงทุน 

การจดัหาเงินทุน  

การพยากรณ์ทางการเงิน 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

เอกเลือก 3534101 

3534405 

การเงินระหวา่งประเทศ 

การบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

เลือกเสรี  เลือกเสรี 1 3(3-0-6) 

   18/18 

2/2554 บงัคบัร่วม 3503901 การวจิยัทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

เอกบงัคบั 3534106 

3534401 

3534901 

โปรแกรมประยกุตท์างการเงิน 

การวเิคราะห์ทางการเงิน 

สัมมนาปัญหาการเงิน 

  3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

เอกเลือก 3534102 

3534403 

การธนาคารระหวา่งประเทศ 

การวเิคราะห์หลกัทรัพย ์

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

เลือกเสรี  เลือกเสรี 2 3(3-0-6) 

   21/19 

1/2555 เอกบงัคบั 3592201 

3534902 

เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร 

การวจิยัทางการเงิน 

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

เอกเลือก 3534408 หวัขอ้เฉพาะทางดา้นธุรกิจการเงินการ

ธนาคาร 

3(2-2-5) 

   9/7 
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ภาคเรียน กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-ศ) 

2/2555 ปฏิบติัการ 3564801* 

3564802* 

สหกิจศึกษา 

โครงงานพิเศษ 

5(450) 

5(450) 

   5/4 

หมายเหตุ   *เลือกเรียนในรายวชิาใดวชิาหน่ึงจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5 หน่วยกิต 

 

2. แขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ภาคเรียน กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-ศ) 

1/2552 พื้นฐานภาษาฯ 9000101 

9000102 

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 

3(3-0-6) 

 3(3-0-6) 

พื้นฐานมนุษยฯ์ 9000201 

9000202 

มนุษยก์บัการดาํเนินชีวติ 

พลวตัทางสังคม 

3(3-0-6)  

3(3-0-6) 

พื้นฐานคณิตฯ 9000301 เทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 

บงัคบัร่วม 3541101 

3561101 

หลกัการตลาด 

องคก์ารและการจดัการ 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

   21/21 

2/2552 พื้นฐานภาษาฯ 9000103 ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 3(3-0-6) 

พื้นฐานมนุษยฯ์ 9000203 

9000204 

9000205 

ตามรอยเบ้ืองพระยคุลบาท 

ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบักฎหมาย 

ส่ิงแวดลอ้มกบัการดาํรงชีวติ 

3(3-0-6)  

2(2-0-4)  

2(2-0-4) 

พื้นฐานคณิตฯ 9000302 

9000304 

วทิยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ 

การคิดและการตดัสินใจ 

3(3-0-6)  

2(2-0-4) 

บงัคบัร่วม 3521103 

3593205 

หลกัการบญัชี 

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

   21/20 

1/2553 

 

 

 

 

 

บงัคบัร่วม 

 

 

 

 

 

1513701 

2562302 

3504101 

3531101 

3562402 

4094607 

ปรัชญาการเมือง เศรษฐศาสตร์และสังคม 

กฎหมายธุรกิจ 

จริยธรรมทางธุรกิจ 

การเงินธุรกิจ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย ์

คณิตศาสตร์ธุรกิจ 

2(2-0-4) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 
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ภาคเรียน กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-ศ) 

1/2553(ต่อ) 

 

 3563204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 3(2-2-5) 

   20/19 

2/2553 

 

บงัคบัร่วม 

 

 

1541201 

3532202 

3564201 

4112105 

การเขียนรายงานจากการคน้ควา้ 

การภาษีอากรธุรกิจ 

การจดัการเชิงกลยทุธ์ 

สถิติธุรกิจ 

2(2-0-4) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

เอกบงัคบั 3562306   

3563403 

พฤติกรรมองคก์าร 

การสรรหาและการบรรจุพนกังาน 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

เอกเลือก 3562207 จิตวทิยาธุรกิจ 3(3-0-6) 

   20/20 

1/2554 เอกบงัคบั 3563404 

3563402 

3563408 

การพฒันาบุคคลและการฝึกอบรม 

การบริหารค่าจา้งและเงินเดือน  

การประเมินผลการปฏิบติังานของ

พนกังาน 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

เอกเลือก 3562303   

3562404 

มนุษยสัมพนัธ์ในองคก์าร 

การพฒันาประสิทธิภาพในการทาํงาน 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

เลือกเสรี  เลือกเสรี 1 3(3-0-6) 

   18/18 

2/2554 บงัคบัร่วม 3503901 การวจิยัทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

เอกบงัคบั 3563405   

 

3563206 

 

3563410       

การวางแผนและนโยบายทางดา้น

ทรัพยากรมนุษย ์

ระบบขอ้มูลเพื่อการบริหารทรัพยากร

มนุษย ์

การจดัการแรงงานสัมพนัธ์ 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

เอกเลือก 3563502 

3563406 

ผูน้าํและการทาํงานเป็นทีม 

การวเิคราะห์งาน 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

เลือกเสรี  เลือกเสรี 2 3(3-0-6) 

   21/20 

1/2555 เอกบงัคบั 3564901 

3564907 

สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

การวจิยัการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 



 31 

ภาคเรียน กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-ศ) 

1/2555(ต่อ) เอกเลือก 3563411 การจดัการคุณภาพชีวติการทาํงาน 3(3-0-6) 

   9/7 

2/2555 ปฏิบติัการ 3564801* 

3564802* 

สหกิจศึกษา 

โครงงานพิเศษ 

5(450) 

5(450) 

   5/4 

หมายเหตุ   *เลือกเรียนในรายวชิาใดวชิาหน่ึงจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5 หน่วยกิต 

 

3. แขนงวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 

ภาคเรียน กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-ศ) 

1/2552 พื้นฐานภาษาฯ 9000101 

9000102 

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 

3(3-0-6) 

 3(3-0-6) 

พื้นฐานมนุษยฯ์ 9000201 

9000202 

มนุษยก์บัการดาํเนินชีวติ 

พลวตัทางสังคม 

3(3-0-6)  

3(3-0-6) 

พื้นฐานคณิตฯ 9000301 เทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 

บงัคบัร่วม 3541101 

3561101 

หลกัการตลาด 

องคก์ารและการจดัการ 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

   21/21 

2/2552 พื้นฐานภาษาฯ 9000103 ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 3(3-0-6) 

พื้นฐานมนุษยฯ์ 9000203 

9000204 

9000205 

ตามรอยเบ้ืองพระยคุลบาท 

ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบักฎหมาย 

ส่ิงแวดลอ้มกบัการดาํรงชีวติ 

3(3-0-6)  

2(2-0-4)  

2(2-0-4) 

พื้นฐานคณิตฯ 9000302 

9000304 

วทิยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ 

การคิดและการตดัสินใจ 

3(3-0-6)  

2(2-0-4) 

บงัคบัร่วม 3521103 

3593205 

หลกัการบญัชี 

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

   21/20 

1/2553 

 

 

 

บงัคบัร่วม 

 

 

 

1513701 

2562302 

3504101 

3531101 

ปรัชญาการเมือง เศรษฐศาสตร์และสังคม 

กฎหมายธุรกิจ 

จริยธรรมทางธุรกิจ 

การเงินธุรกิจ 

2(2-0-4) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 
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ภาคเรียน กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-ศ) 

1/2553(ต่อ) 

 

บงัคบัร่วม 3562402 

4094607 

3563204 

การบริหารทรัพยากรมนุษย ์

คณิตศาสตร์ธุรกิจ 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

    20/19 

2/2553 บงัคบัร่วม 1541201 

3532202 

3564201 

4112105 

การเขียนรายงานจากการคน้ควา้ 

การภาษีอากรธุรกิจ 

การจดัการเชิงกลยทุธ์ 

สถิติธุรกิจ 

2(2-0-4) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

เอกบงัคบั 3503201 

 

3502201 

การจดัระบบเครือข่ายและส่ือสารขอ้มูล

ทางธุรกิจ 

โครงสร้างขอ้มูลและการจดัการ

แฟ้มขอ้มูลทาง ธุรกิจ     

 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

เอกเลือก 3501201 การใชง้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องาน

เอกสารทางธุรกิจ 

 

3(2-2-5)  

   20/20 

1/2554 เอกบงัคบั 3502202 

 

3503206  

 

3503207 

การจดัการฐานขอ้มูลและการประยกุตใ์ช้

ในเชิงธุรกิจ 

การวเิคราะห์และออกแบบระบบงานทาง

ธุรกิจ 

การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อ

งานทางธุรกิจ 

 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

เอกเลือก 3562104 

3563208 

การจดัการธุรกิจดว้ยคอมพิวเตอร์ 

การจดัการธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

เลือกเสรี  เลือกเสรี 1 3(3-0-6) 

   18/14 

2/2554 บงัคบัร่วม 3503901 การวจิยัทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

เอกบงัคบั 4121571 

4122751 

3564908 

หลกัการโปรแกรมและอลักอริทึม 

ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม 

สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 
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ภาคเรียน กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-ศ) 

2/2554(ต่อ) เอกเลือก 4122571 

 

3503210 

กฎหมายและจริยธรรมของเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

การออกแบบและพฒันาเวบ็ไซตเ์พื่องาน

ทางธุรกิจ 

 

3(3-0-6) 

 

3(2-2-5) 

เลือกเสรี  เลือกเสรี 2 3(3-0-6) 

                21/16 

1/2555 เอกบงัคบั 3504901 

4122453 

โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ระบบปฏิบติัการ  

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

เอกเลือก 

 

3503211 

 

การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์กราฟิก 

สาํหรับงานทางธุรกิจ 

3(2-2-5) 

   9/6 

2/2555 ปฏิบติัการ 3564801* 

3564802* 

สหกิจศึกษา 

โครงงานพิเศษ 

5(450) 

5(450) 

   5/4 

หมายเหตุ   *เลือกเรียนในรายวชิาใดวชิาหน่ึงจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5 หน่วยกิต 

4. แขนงวชิาธุรกจิระหว่างประเทศ 

ภาคเรียน กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-ศ) 

1/2552 พื้นฐานภาษาฯ 9000101 

9000102 

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 

3(3-0-6) 

 3(3-0-6) 

พื้นฐานมนุษยฯ์ 9000201 

9000202 

มนุษยก์บัการดาํเนินชีวติ 

พลวตัทางสังคม 

3(3-0-6)  

3(3-0-6) 

พื้นฐานคณิตฯ 9000301 เทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 

บงัคบัร่วม 3541101 

3561101 

หลกัการตลาด 

องคก์ารและการจดัการ 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

   21/21 

2/2552 พื้นฐานภาษาฯ 9000103 ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 3(3-0-6) 

พื้นฐานมนุษยฯ์ 9000203 

9000204 

9000205 

ตามรอยเบ้ืองพระยคุลบาท 

ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบักฎหมาย 

ส่ิงแวดลอ้มกบัการดาํรงชีวติ 

3(3-0-6)  

2(2-0-4)  

2(2-0-4) 

พื้นฐานคณิตฯ 9000302 วทิยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ 3(3-0-6) 
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ภาคเรียน กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-ศ) 

1/2552(ต่อ) พื้นฐานคณิตฯ 9000304 การคิดและการตดัสินใจ 2(2-0-4) 

 บงัคบัร่วม 3521103 

3593205 

หลกัการบญัชี 

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

    21/20 

1/2553 บงัคบัร่วม 

 

 

1513701 

2562302 

3504101 

3531101 

3562402 

4094607 

3563204 

ปรัชญาการเมือง เศรษฐศาสตร์และสังคม 

กฎหมายธุรกิจ 

จริยธรรมทางธุรกิจ 

การเงินธุรกิจ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย ์

คณิตศาสตร์ธุรกิจ 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 

2(2-0-4) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

   20/19 

2/2553 บงัคบัร่วม 1541201 

3532202 

3564201 

4112105 

การเขียนรายงานจากการคน้ควา้ 

การภาษีอากรธุรกิจ 

การจดัการเชิงกลยทุธ์ 

สถิติธุรกิจ 

2(2-0-4) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

เอกบงัคบั 3534101 

3562205 

การเงินระหวา่งประเทศ  

ธุรกิจระหวา่งประเทศ 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

เอกเลือก 3534102 การธนาคารระหวา่งประเทศ 3(3-0-6) 

   20/20 

1/2554 เอกบงัคบั 3563207 

3564207 

 

3564601 

การคา้ระหวา่งระหวา่งประเทศ 

หวัขอ้เฉพาะทางดา้นธุรกิจระหวา่ง

ประเทศ 

ทฤษฏีและนโยบายธุรกิจระหวา่งประเทศ 

3(3-0-6) 

 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

เอกเลือก 3544103 

3564606 

การตลาดระหวา่งประเทศ 

โลจิสติกส์ระหวา่งประเทศ 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

เลือกเสรี  เลือกเสรี 1 3(3-0-6) 

   18/17 

2/2554 บงัคบัร่วม 3503901 การวจิยัทางธุรกิจ 

 

3(2-2-5) 
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ภาคเรียน กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-ศ) 

2/2554(ต่อ) เอกบงัคบั 3564602 

 

3564603 

 

3564604

  

สภาพแวดลอ้มและกฎระเบียบทางธุรกิจ

ระหวา่งประเทศ 

การจดัการกลยทุธ์ในธุรกิจระหวา่ง

ประเทศ 

การเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจระหวา่ง

ประเทศ 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 เอกเลือก 3562206 

3564204 

หลกัธุรกิจการเกษตร 

การจดัการนาํเขา้และส่งออก 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 เลือกเสรี  เลือกเสรี 2 3(3-0-6) 

    21/20 

1/2555 เอกบงัคบั 3564906 

3564605 

การสัมมนาธุรกิจระหวา่งประเทศ 

การวจิยัธุรกิจระหวา่งประเทศ 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

เอกเลือก 3593202 เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ 3(3-0-6) 

   9/7 

2/2555 ปฏิบติัการ 3564801* 

3564802* 

สหกิจศึกษา 

โครงงานพิเศษ 

5(450) 

5(450) 

   5/4 

หมายเหตุ   *เลือกเรียนในรายวชิาใดวชิาหน่ึงจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5 หน่วยกิต 

5. แขนงวชิาการตลาด  

ภาคเรียน กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-ศ) 

1/2552 พื้นฐานภาษาฯ 9000101 

9000102 

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 

3(3-0-6) 

 3(3-0-6) 

พื้นฐานมนุษยฯ์ 9000201 

9000202 

มนุษยก์บัการดาํเนินชีวติ 

พลวตัทางสังคม 

3(3-0-6)  

3(3-0-6) 

พื้นฐานคณิตฯ 9000301 เทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 

บงัคบัร่วม 3541101 

3561101 

หลกัการตลาด 

องคก์ารและการจดัการ 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

   21/21 

2/2552 

 

พื้นฐานภาษาฯ 9000103 ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 3(3-0-6) 

พื้นฐานมนุษยฯ์ 9000203 ตามรอยเบ้ืองพระยคุลบาท 3(3-0-6) 
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ภาคเรียน กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-ศ) 

2/2552(ต่อ) 

 

พื้นฐานมนุษยฯ์ 9000204 

9000205 

ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบักฎหมาย 

ส่ิงแวดลอ้มกบัการดาํรงชีวติ 

2(2-0-4)  

2(2-0-4) 

พื้นฐานคณิตฯ 9000302 

9000304 

วทิยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ 

การคิดและการตดัสินใจ 

3(3-0-6)  

2(2-0-4) 

บงัคบัร่วม 3521103 

3593205 

หลกัการบญัชี 

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

   21/20 

1/2553 

 

 

 

 

บงัคบัร่วม 

 

 

 

 

1513701 

2562302 

3504101 

3531101 

3562402 

4094607 

3563204 

ปรัชญาการเมือง เศรษฐศาสตร์และสังคม 

กฎหมายธุรกิจ 

จริยธรรมทางธุรกิจ 

การเงินธุรกิจ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย ์

คณิตศาสตร์ธุรกิจ 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 

2(2-0-4) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

   20/19 

2/2553 บงัคบัร่วม 1541201 

3532202 

3564201 

4112105 

การเขียนรายงานจากการคน้ควา้ 

การภาษีอากรธุรกิจ 

การจดัการเชิงกลยทุธ์ 

สถิติธุรกิจ 

2(2-0-4) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

เอกบงัคบั 3542105 

3542107 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

นโยบายผลิตภณัฑแ์ละราคา 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

เอกเลือก 3543302 การขายและการโฆษณาสินคา้เกษตร 3(3-0-6) 

   20/20 

1/2554 เอกบงัคบั 3542305 

3542401 

3542402 

การบริหารการขาย 

การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 

การส่ือสารทางการตลาด 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

เอกเลือก 3542103 

3544106 

สินคา้เกษตรกรรม        

การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

เลือกเสรี  เลือกเสรี 1 3(3-0-6) 

   18/18 
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ภาคเรียน กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-ศ) 

2/2554 บงัคบัร่วม 3503901 การวจิยัทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

เอกบงัคบั 3544103 

3544104 

3544105 

การตลาดระหวา่งประเทศ 

กลยทุธ์การตลาดสาํหรับผูป้ระกอบการ 

กลยทุธ์และนโยบายการตลาด 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

เอกเลือก 3544107 

3544108 

การบริหารผลิตภณัฑแ์ละตราผลิตภณัฑ์ 

กลยทุธ์การตลาดสุขภาพ 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

เลือกเสรี  เลือกเสรี 2 3(3-0-6) 

   21/19 

1/2555 เอกบงัคบั 3544902 

3544901 

การวจิยัตลาด 

การสัมมนาทางการตลาด  

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

เอกเลือก 3544110 ระบบสารสนเทศทางการตลาด 3(3-0-6) 

   9/8 

2/2555 ปฏิบติัการ 3564801* 

3564802* 

สหกิจศึกษา 

โครงงานพิเศษ 

5(450) 

5(450) 

   5/4 

หมายเหตุ   *เลือกเรียนในรายวชิาใดวชิาหน่ึงจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5 หน่วยกิต 

6. แขนงวชิาการบริหารงานอุตสาหกรรม 

ภาคเรียน กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-ศ) 

1/2552 พื้นฐานภาษาฯ 9000101 

9000102 

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 

3(3-0-6) 

 3(3-0-6) 

พื้นฐานมนุษยฯ์ 9000201 

9000202 

มนุษยก์บัการดาํเนินชีวติ 

พลวตัทางสังคม 

3(3-0-6)  

3(3-0-6) 

พื้นฐานคณิตฯ 9000301 เทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 

บงัคบัร่วม 3541101 

3561101 

หลกัการตลาด 

องคก์ารและการจดัการ 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

   21/21 

2/2552 พื้นฐานภาษาฯ 9000103 ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการเรียน 3(3-0-6) 

พื้นฐานมนุษยฯ์ 

 

9000203 

9000204 

9000205 

ตามรอยเบ้ืองพระยคุลบาท 

ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบักฎหมาย 

ส่ิงแวดลอ้มกบัการดาํรงชีวติ 

3(3-0-6)  

2(2-0-4) 

2(2-0-4) 
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ภาคเรียน กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-ศ) 

2/2552(ต่อ) พื้นฐานคณิตฯ 9000302 

9000304 

วทิยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ 

การคิดและการตดัสินใจ 

3(3-0-6)  

2(2-0-4) 

บงัคบัร่วม 3521103 

3593205 

หลกัการบญัชี 

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

   21/20 

1/2553 บงัคบัร่วม 1513701 

2562302 

3504101 

3531101 

3562402 

4094607 

3563204 

ปรัชญาการเมือง เศรษฐศาสตร์และสังคม 

กฎหมายธุรกิจ 

จริยธรรมทางธุรกิจ 

การเงินธุรกิจ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย ์

คณิตศาสตร์ธุรกิจ 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 

2(2-0-4) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

   20/19 

2/2553 บงัคบัร่วม 1541201 

3532202 

3564201 

4112105 

การเขียนรายงานจากการคน้ควา้ 

การภาษีอากรธุรกิจ 

การจดัการเชิงกลยทุธ์ 

สถิติธุรกิจ 

2(2-0-4) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

เอกบงัคบั 3562307 

3563103 

การบริหารการผลิต 

การประมาณราคางานธุรกิจ  

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

เอกเลือก 3562310 การบริหารการจดัส่งสินคา้ 3(3-0-6) 

   20/20 

1/2554 เอกบงัคบั 3562309 

3563106 

3504203  

การวางแผนและการควบคุมการผลิต 

การจดัและบริหารงานอุตสาหกรรม 

การประยกุตใ์ชง้านคอมพิวเตอร์ในการ

บริหารการปฏิบติัการ   

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

เอกเลือก 3562107 

3562107  

การจดัการคลงัสินคา้ 

กระบวนการผลิตและการบริหาร

เทคโนโลย ี 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

เลือกเสรี  เลือกเสรี 1 3(3-0-6) 

   18/18 
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ภาคเรียน กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป-ศ) 

2/2554 บงัคบัร่วม 3503901 การวจิยัทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

เอกบงัคบั 3564210 

3564503 

3592205 

นโยบายอุตสาหกรรม 

การวเิคราะห์งานเพื่อเพิ่มผลิตภาพ  

เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมการเกษตร 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

เอกเลือก 3562109 

3564216 

การรักษาความปลอดภยั 

การผลิตและอุตสาหกรรมไทย  

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

เลือกเสรี  เลือกเสรี 2 3(3-0-6) 

   21/20 

1/2555 เอกบงัคบั 3592210 

3564913 

เศรษฐศาสตร์การจดัการอุตสาหกรรม 

สัมมนาการบริหารอุตสาหกรรมและ

ปฏิบติัการ 

3(3-0-6) 

 

3(2-2-5) 

เอกเลือก 3564214 การบริหารการผลิตและดาํเนินงานเพื่อ

ส่ิงแวดลอ้ม 

 

3(3-0-6) 

   9/8 

2/2555 ปฏิบติัการ 3564801* 

3564802* 

สหกิจศึกษา 

โครงงานพิเศษ 

5(450) 

5(450) 

   5/4 

หมายเหตุ   *เลือกเรียนในรายวชิาใดวชิาหน่ึงจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5 หน่วยกิต 

 

17.5 คําอธิบายรายวชิา 

 

17.5.1 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป      30  หน่วยกติ 

กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร  

รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-ศ) 

9000101   ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร      3(3-0-6)  

  Thai for Communication 

 ความสาํคญัของภาษาไทยกบัการส่ือสาร การพฒันาทกัษะ การฟัง การพดู การอ่าน การเขียน 

ทกัษะการยอ่ความ  การสรุปความ การขยายความ  การแปลความ การตีความ และการพิจารณาสารเชิง

ชวนเช่ือหรือเบ่ียงเบน การนาํเสนอสารดว้ยวาจา ลายลกัษณ์อกัษร และการใชส่ื้อผสมในทางวชิาการ และ

สถานการณ์จริงในชีวติประจาํวนั 
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รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-ศ) 

9000102   ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร              3(3-0-6) 

  English for Communication 

 ฝึกและพฒันาทกัษะการฟัง การพดู การอ่านและการเขียน การส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ โดย

คาํนึงถึงบริบทของสังคมไทยและสากล การส่ือสาร การแนะนาํตนเองและผูอ่ื้น การทกัทาย  การกล่าวลา  

การถามขอ้มูลส่วนบุคคล  การถามขอ้มูล การซ้ือสินคา้  การบอกทิศทางและสถานท่ีตั้ง  การนดัหมาย  

การเชิญ การขอร้อง  การขอบคุณ การแสดงความรู้สึก  การแสดงความคิดเห็น  การอธิบายลกัษณะบุคคล

และลกัษณะส่ิงของเคร่ืองใช ้  

9000103  ภาษาองักฤษเพือ่พฒันาทกัษะการเรียน      3(3-0-6)                

  English for Developing Study Skills      

 ฝึกและพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ การฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนเชิงบูรณาการ การ

พดู การเขียนสรุปหวัขอ้เร่ืองและจบัใจความสาํคญั การแสดงความคิดเห็น และประยกุตใ์ชใ้นการศึกษา

คน้ควา้และพฒันาการเรียนรู้ของตนเอง 

 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-ศ) 

9000201  มนุษย์กบัการดําเนินชีวติ        3(3-0-6) 

  Man and Livinghood 

 การดาํรงชีวติในสังคมปัจจุบนั พฤติกรรมมนุษย ์ ความเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น คุณธรรมและ

จริยธรรม การรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง ความสามารถพฒันาตน และปรับตวัใหเ้ขา้กบัสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม การแกปั้ญหา และพฒันาปัญญาก่อใหเ้กิดสันติสุขและสันติภาพ 

9000202   พลวตัทางสังคม         3(3-0-6) 

  Social Dynamics 

 พฒันาการของสังคมไทย วฒันธรรมประเพณี เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง กฎหมาย และการ

พฒันาประเทศ การวเิคราะห์สภาวการณ์ปัจจุบนัของสังคมโลก ดา้นสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการ

ปกครอง ท่ีมีผลกระทบต่อสังคมไทย 

9000203   ตามรอยเบือ้งพระยุคลบาท     3(3-0-6) 

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

 พระราชประวติั พระราชจริยวตัร พระราชกรณียกิจ พระราชนิพนธ์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การพฒันาสังคมและเศรษฐกิจอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ และการประพฤติปฏิบติัตนตามพระบรม

ราโชวาท และพระราชดาํรัส 
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รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-ศ) 

9000204 ความรู้พืน้ฐานเกี่ยวกบักฎหมาย     2(2-0-4) 

  Fundamental Knowledge of Law 

 สิทธิและหนา้ท่ีของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ สิทธิเด็ก การแจง้เกิด การรับบุตรบุญธรรม เกณฑ์

เขา้ศึกษา การทาํบตัรประชาชน การรับราชการ การหมั้น การสมรส การหยา่ มรดก กูย้มืเงิน คํ้าประกนั 

การประกนัภยั จาํนอง จาํนาํ ซ้ือขาย ขายฝาก เช่าทรัพย ์ เช่าซ้ือ กฎหมายแรงงาน ยาเสพติดให้โทษ 

กฎหมายท่ีดิน การร้องทุกขเ์น่ืองจากการไดรั้บความเดือดร้อนจากเจา้หนา้ท่ีของรัฐ การฟ้องศาลปกครอง 

กฎหมายคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ กฎหมายเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสาร 

9000205  ส่ิงแวดล้อมกบัการดํารงชีวติ                      2(2-0-4) 

  Environment and Living 

 ลกัษณะทางกายภาพของโลก คุณค่าความสาํคญัของทรัพยากรธรรมชาติ  การเปล่ียนแปลง ของ

สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติและวถีิชีวติ สาเหตุและแนวทางการแกปั้ญหา       ภยัพิบติั  มลพิษ การ

สูญเสียทรัพยากร การสร้างจิตสาํนึก ใหเ้ห็นคุณค่าของการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติใหด้าํรงอยูอ่ยา่ง

ย ัง่ยนื 

9000206  สุนทรียภาพของชีวติ      2(2-0-4)  

 Aesthetics for Life  

 การจาํแนกขอ้แตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงการคิดกบั

สุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรม ความสาํคญัของการรับรู้กบัความเป็นมาของศาสตร์ ทศันศิลป์ ศิลปะดนตรี 

ศิลปะการแสดง   ผา่นขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่า  เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงประสบการณ์ของความซาบซ้ึงทาง

สุนทรียภาพ   

 

กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-ศ) 

9000301  เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ชีวติ     3(2-2-5) 

  Information Technology for Living 

 การใชค้อมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ ใหส้ามารถใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปดา้นการจดัการเอกสาร การ

นาํเสนอขอ้มูล และการจดัตารางการทาํงาน ศึกษาเก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ ความสาํคญัของระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ ท่ีมีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อชีวิตและสังคม   และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ในการจดัเก็บขอ้มูล ประมวลผลขอ้มูล การเลือกแหล่งสารสนเทศ  การวเิคราะห์ การประเมินคุณค่า

สารสนเทศ และการใชอิ้นเทอร์เน็ต   
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รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-ศ) 

9000302  วทิยาศาสตร์เพือ่คุณภาพชีวติ                     3(3-0-6) 

  Science for Quality of Life 

 ความรู้ดา้นวทิยาศาสตร์ และกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ วธีิการส่งเสริมสุขภาพเพื่อพฒันา

คุณภาพชีวติ ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยตี่อมนุษย ์

9000303   การคิดและการตัดสินใจ       2(2-0-4) 

  Thinking and Decision Making 

 หลกัการและกระบวนการคิดของมนุษย ์    การพฒันาทกัษะการคิด การแกปั้ญหา  การตดัสินใจ

และการประยกุตใ์ช ้

9000304  การออกกาํลงักายเพือ่พฒันาคุณภาพชีวติ       2(1-2-3) 

   Exercise for Quality of Life Development  

 ประวติั ปรัชญา ขอบข่าย ความหมาย ความมุ่งหมาย และประโยชน์ของการออกกาํลงักาย 

หลกัการและวธีิการออกกาํลงักาย การจดัการแข่งขนักีฬาทุกระดบั การเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดี การพฒันา

คุณภาพชีวติโดยการเล่นกีฬาและการละเล่นพื้นเมืองของไทย การเล่นกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีม 

และการออกกาํลงักายในชีวติประจาํวนั 

 

17.5.2 หมวดวชิาเฉพาะด้าน 

กลุ่มวชิาบังคับร่วม 

รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-ศ) 

1513701 ปรัชญาการเมือง เศรษฐศาสตร์ และสังคม    2(2-0-4) 

  Philosophy of Politics, Economy and Society 

 ศึกษาความหมายและขอบเขตของปรัชญาการเมือง เศรษฐศาสตร์และสังคม ระบบเศรษฐกิจและ

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย   ปัญหาอนัเป็นผลกระทบต่อระบอบประชาธิปไตย  การใช้

จริยธรรมและศีลธรรมเป็นบรรทดัฐานในการแกปั้ญหา 

1541201 การเขียนรายงานจากการค้นคว้า     2(2-0-4) 

  Report Writing from Reference Materials 

 ฝึกการเขียนรายงานการคน้ควา้ เร่ิมดว้ยการตีความหมายของหวัขอ้เร่ือง การวางโครงเร่ือง วธีิ

คน้ควา้หรือวธีิการรวบรวมขอ้มูลจากการอ่าน การเรียบเรียงเน้ือความ การใชถ้อ้ยคาํท่ีมีนํ้าหนกั การอา้ง

เหตุผล เชิงอรรถ ดรรชนีและบรรณานุกรม 
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รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-ศ) 

2562302 กฎหมายธุรกจิ              3(3-0-6) 

Business Laws 

ศึกษาหลกักฎหมายทัว่ไป องคก์รธุรกิจ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั            การควบคุมธุรกิจ 

ประมวลกฎหมายแพง่พาณิชยว์า่ดว้ย นิติกรรม สัญญา หน้ี และเอกเทศสัญญา กฎหมายวา่ดว้ย

หลกัประกนัสินเช่ือ กฎหมายเก่ียวกบัการส่งเสริมการลงทุน การคุม้ครองของผูบ้ริโภคและป้องกนัการคา้

ท่ีไม่เป็นธรรม กฎหมายเก่ียวกบัการฟ้ืนฟูกิจการ การระงบัขอ้พิพาททางธุรกิจ กฎหมายธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา  

3503901 การวจัิยทางธุรกจิ                  3 (2-2-5) 

  Principles of Business Research 

ศึกษาความหมาย   บทบาท   ความสาํคญัและประโยชน์ของการวจิยัทางธุรกิจจรรยาบรรณของ

นกัวจิยั ประเภทของการวิจยัทางธุรกิจ ขั้นตอนการวิจยั การเลือกปัญหาการวิจยั การกาํหนดจุดมุ่งหมาย 

การตั้งคาํถามในการวิจยั  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งตวัแปร และเทคนิคการตั้งสมมติฐาน    การเลือก

รูปแบบการวิจยั เคร่ืองมือและวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีสอดคลอ้งกบัการวจิยัแบบต่าง ๆ             

การวเิคราะห์ขอ้มูลการนาํคอมพิวเตอร์เขา้มาใชใ้นการเตรียมขอ้มูลและประมวลผลขอ้มูล การเขียนเคา้

โครงการวจิยัการเขียนรายงานการวจิยั การประเมินผลการวจิยั 

3504101  จริยธรรมทางธุรกจิ       3(3-0-6)  

Business Ethics  

ศึกษาแนวคิดท่ีมาของจริยธรรมและเหตุผลท่ีธุรกิจตอ้งมีจริยธรรม รวมทั้งการสร้างจริยธรรมใน

องคก์ารธุรกิจ เนน้จริยธรรมของผูบ้ริหาร (Management Ethics) และจริยธรรมของพนกังาน (Employees’ 

Ethics) โดยใชก้รณีตวัอยา่งประกอบ  

3521103  หลกัการบัญชี        3(2-2-5)  

Principles of Accounting  

ศึกษาขอ้สมมติฐานทางการบญัชี ความแตกต่างในหนา้ท่ีระหวา่งพนกังานบญัชีและผูท้าํบญัชี 

หลกับญัชีคู่ เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี การบนัทึกรายการในสมุดรายการขั้นตน้ ประกอบดว้ยสมุด

รายวนัทัว่ไป สมุดรายวนัเฉพาะ การบนัทึกในสมุดแยกประเภท งบทดลอง รายการปรับปรุง การจดัทาํงบ

การเงินสาํหรับกิจการบริการและกิจการซ้ือขายสินคา้  
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รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-ศ) 

3531101 การเงินธุรกจิ       3(3-0-6) 

  Business Finance 

ศึกษาขอบเขต ลกัษณะ บทบาทและหนา้ท่ีของฝ่ายการเงินในธุรกิจ ตลอดจนเป้าหมายและ

ความสาํคญัของการเงินธุรกิจ  โดยเนน้ใหเ้ขา้ใจถึงหลกัการเบ้ืองตน้ในการจดัสรรเงินทุนภายในธุรกิจ 

การจดัหาเงินทุนมาเพื่อใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ   การวางแผนการเงินท่ีเก่ียวกบัการเร่ิมลงทุนกิจการ   การ

ขายกิจการ         การเพิ่มทุน นโยบายการจดัสรรกาํไรและเงินปันผล 

3532202 การภาษีอากรธุรกจิ      3(3-0-6) 

  Business Taxation 

ศึกษานโยบายภาษีอากร หลกัเกณฑใ์นการจดัเก็บ และรายละเอียดในการปฏิบติัเก่ียวกบัการภาษี

อากรทางดา้นสรรพากร สรรพสามิต และศุลกากร คาํนวณภาษี การยืน่แบบรายการ และการเสียภาษีทาง

ธุรกิจ การอุทธรณ์ต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีในเร่ืองภาษีอากรแต่ละประเภท ปัญหาต่างๆ ในเร่ืองภาษีอากร

ธุรกิจ 

3541101 หลกัการตลาด         3(3-0-6) 

  Principles of Marketing 

ศึกษาถึงความหมาย และความสาํคญัของการตลาด ในฐานะเป็นกิจกรรมหลกัทางธุรกิจอยา่งหน่ึง

โดยกล่าวถึงแนวทางการศึกษา แนวความคิดหรือปรัชญาทางการตลาด ส่วนผสมทางการตลาด ระบบ

การตลาดและเป้าหมาย แรงจูงใจ  พฤติกรรมผูบ้ริโภค ความเขา้ใจเก่ียวกบัส่วนผสมการตลาด และ

ประเภทของตลาด 

3561101  องค์การและการจัดการ       3(3-0-6)  

Organization and Management  

ลกัษณะโครงสร้างขององคก์ารธุรกิจทัว่ไป การวางแผน การจดัสายงาน หลกัเกณฑแ์ละ

แนวความคิดในการจดัตั้งองคก์ารธุรกิจ ลกัษณะประเภทของการ ประกอบธุรกิจ หลกัการบริหารและ

หนา้ท่ีสาํคญัของฝ่ายบริหารทุก ๆ ดา้น ในแง่การวางแผนการจดัคนเขา้ทาํงาน การสั่งการ การจูงใจ

คนทาํงาน การควบคุมปฏิบติังานต่าง ๆ ใหบ้รรลุเป้าหมาย และนโยบายท่ีตั้งไว ้ 

3562402 การบริหารทรัพยากรมนุษย์            3(3-0-6) 

  Human Resource Management 

ความเป็นมา ทฤษฎีและหลกัการ ในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ ขอบข่ายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ

และขั้นตอนในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนกาํลงัคน  การสรรหา  การ

คดัเลือก  การฝึกอบรม  การพฒันา  การประเมินผลและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
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รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-ศ) 

3563204 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ     3(2-2-5) 

Management Information Systems 

ศึกษาเก่ียวกบัโครงสร้างของระบบสารสนเทศ ความสาํคญัของระบบสารสนเทศ กระบวนการ

ในการพฒันาระบบสารสนเทศ การบริหารโครงการระบบสารสนเทศ การนาํระบบสารสนเทศมาใชใ้น

องคก์าร การใชป้ระโยชน์จากระบบสารสนเทศในองคก์าร 

3564201  การจัดการเชิงกลยุทธ์       3(3-0-6)  

Strategic Management  

ศึกษาแนวคิดการวางแผนและการบริหารเชิงกลยทุธ์ ความแตกต่างของการวางแผนและการ

บริหารทัว่ไป องคป์ระกอบของการวางแผนเชิงกลยทุธ์การกาํหนดเป้าหมายของธุรกิจ กระบวนการและ

เทคนิคการวางแผน การวางนโยบายธุรกิจ โครงสร้างสภาพแวดลอ้มแห่งการแข่งขนั การวเิคราะห์

สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก กลยทุธ์รวมของธุรกิจ การประเมินผลและการติดตาม  

3593205 เศรษฐศาสตร์ธุรกจิ                 3(3-0-6) 

  Business Economics 

ศึกษาวธีิการประยกุต ์  หลกัและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์  เพื่อใชใ้นดา้นธุรกิจ   ไดแ้ก่  การพยากรณ์

ทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ  เช่น  อุปสงคแ์ละอุปทานสาํหรับตลาดต่าง ๆ  การสาํรวจตลาด  การวางแผน

การผลิต   การวเิคราะห์ตน้ทุน  การกาํหนดราคา   การวเิคราะห์นโยบายการใหสิ้นเช่ือและการตดัสินใจ

ในการลงทุน  การศึกษากรณีต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

4094607 คณติศาสตร์ธุรกจิ      3(3-0-6) 

  Business Mathematics 

ใหน้กัศึกษาไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์  ในการศึกษาธุรกิจทั้งในทางทฤษฎีและ

การประยกุตใ์ช ้  เช่น  ศึกษาแนวคิดและนิยาม  สมการและกราฟ  ความชนัของส่วนโคง้  สูตรการหา

อนุพนัธ์ของฟังกช์นั  การหาค่าสูงสุด  และค่าตํ่าสุดของฟังกช์นัท่ีสัมพนัธ์กบัทางธุรกิจ  อนุพนัธ์บางส่วน  

อินทิเกรชนั  และการประยกุตใ์นทางธุรกิจ  อนุกรมและการนาํความรู้เร่ืองอนุกรมไปใชท้างธุรกิจ  

เมตริกซ์  สมการเชิงเส้นและพื้นฐานการวเิคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจเชิงสถิติ  และสถิติเชิงเปรียบเทียบ 

4112105 สถิติธุรกจิ                                 3(3-0-6) 

  Business Statistics 

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัสถิติและการนาํความรู้ไปประยกุตใ์ช ้ ไดแ้ก่ การเก็บรวบรวมและการ

นาํเสนอขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ ตวัแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตวัแปรสุ่ม

ประชากรและการสุ่มตวัอยา่ง   การประมาณค่า  การทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบไคส์แควร์ การ

วเิคราะห์ความแปรปรวน สถิตินอนพาราเมตริก การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ และการถดถอย อนุกรมเวลา   

เลขดชันี  การพยากรณ์และการตดัสินใจทางธุรกิจ 
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1. แขนงการเงินการธนาคาร 

 

กลุ่มวชิาบังคับเฉพาะแขนง 

รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-ศ) 

3531102 การเงินและการธนาคาร                 3(3-0-6) 

  Money and Banking 

ศึกษาลกัษณะและบทบาทของการเงินและการธนาคารในระบบเศรษฐกิจ พฒันาการของระบบ

การเงินในปัจจุบนั  หนา้ท่ีของธนาคารพาณิชย ์ การบริหารดา้นการเงินของธนาคารพาณิชย ์ บทบาทของ

ธนาคารกลาง  ปริมาณการเงิน  และระดบัราคาในระบบการเงินระหวา่งประเทศ  กลไกการชาํระเงิน

ระหวา่งประเทศ 

3532101 สถาบันการเงินและตลาดเงิน                3(3-0-6) 

  Financial Institutions and Financial Markets   

ศึกษาโครงสร้าง  ลกัษณะและบทบาทของตลาดเงิน และตลาดทุน หลกัการและขอบเขตการ

ดาํเนินงานของสถาบนัการเงิน  ปัญหาและนโยบายเก่ียวกบัการดาํเนินงานของสถาบนัการเงินต่าง ๆ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตามขอ้เท็จจริงและสภาพการณ์ในประเทศไทย 

3533301 หลกัการลงทุน                  3(3-0-6) 

  Principles of Investment 

  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  3531101 การเงินธุรกจิ 

ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการลงทุนในหลกัทรัพย ์ ลกัษณะหลกัทรัพย ์การประเมินมูลค่าของ

หลกัทรัพย ์  ความเส่ียงภยัอนัตราย  ผลตอบแทน  หลกัการลงทุน    การวิเคราะห์หลกัทรัพยแ์ละจงัหวะ

ในการลงทุน  การศึกษา  การจดัการทรัพยสิ์นในบางกรณี 

3533302 การจัดหาเงินทุนธุรกจิ                 3(3-0-6) 

  Source of Fund Management 

  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  3531101 การเงินธุรกจิ 

ศึกษาถึงแหล่งเงินทุนของธุรกิจ    กลยทุธ์และเทคนิคในการจดัหาเงินทุนของธุรกิจไดแ้ก่  การ

จดัหาเงินทุนระยะสั้น    การจดัหาเงินทุนระยะปานกลางและระยะยาว       โดยมีหลกัทรัพยข์องกิจการคํ้า

ประกนั  หรือการเพิ่มทุนโดยออกหุน้สามญั  หุ้นปุริมสิทธ์ิและหุน้กูก้ารเช่า (Leasing)  ค่าของทุน ตลาด

หลกัทรัพย ์และนโยบายในการจ่ายเงินปันผล 
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รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-ศ) 

3533409 การพยากรณ์ทางการเงิน     3(3-0-6) 

  Financial Forecasting 

  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 4112105 สถิติธุรกจิ 

ศึกษาวธีิการทางสถิติท่ีนิยมใชใ้นการพยากรณ์และมาตรการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น Moving 

Averages, Exponential Smoothing, Simple and Multiple Regression Methods, Time Series 

Decomposition, ARIMA-Type Forecasting Models นอกจากน้ียงัศึกษาถึงการรวมผลลพัธ์การพยากรณ์

หลายๆแบบท่ีไดเ้พื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุดสาํหรับการนาํไปใชจ้ริง 

3534106 โปรแกรมประยุกต์ทางการเงิน                3(3-0-6) 

  Financial Programming 

ศึกษาการนาํเอาโปรแกรมสาํเร็จรูปมาประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหา การตดัสินใจการสร้างโมเดล

ทางการเงิน เช่น การตดัสินใจจ่ายลงทุน      การวเิคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการลงทุน  การประเมินมูลค่า

หลกัทรัพย ์เป็นตน้ 

3534401 การวเิคราะห์ทางการเงิน                 3(3-0-6) 

  Financial Analysis 

  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  3531101 การเงินธุรกจิ 

ศึกษารายงานทางการเงิน  เทคนิคและวธีิการวเิคราะห์ทางการเงินของธุรกิจและงบการเงิน  

ขอ้มูลหรือขอ้จาํกดัของการบญัชีท่ีมีต่อการวิเคราะห์ทางการเงิน  วธีิการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจาก

การวเิคราะห์ทางการเงิน 

3534901 สัมมนาปัญหาทางการเงิน                3(2-2-5) 

  Seminar in Financial Problem 

ศึกษากรณีศึกษาทางการเงินธุรกิจ  ทาํการวเิคราะห์  แสดงความคิดเป็นอภิปรายปัญหา  และ

ตดัสินใจตามหลกัการ ตามทฤษฎี และความเหมาะสมตามสถานการณ์ 

3534902 การวจัิยทางการเงิน                 3(2-2-5) 

  Research in Business Finance 

  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 3503901 การวจัิยทางธุรกจิ 

ศึกษาจุดมุ่งหมายของการทาํวจิยั  ระเบียบวธีิ  การทาํวิจยั   วธีิการทาํวจิยัในขั้นตอนต่าง ๆ การนาํ

ผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ทางการเงินธุรกิจ  การแกปั้ญหาการศึกษาเฉพาะกรณี  ภาระหนา้ท่ีและ

จรรยาบรรณของผูว้จิยั 
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รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-ศ) 

3592201 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร                3(3-0-6) 

  Economics of Money and Banking 

ศึกษาถึงทฤษฎีเงินตรา    ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ    ปริมาณเงินในความหมายแคบและ

ปริมาณเงินในความหมายกวา้ง  ววิฒันาการของการเงินและระบบการเงิน  บทบาทของเงินและนโยบาย

การเงิน  ประเภทของธนาคาร หนา้ท่ีและบทบาทต่อปริมาณเงิน   ระบบธนาคารแบบธนาคารเด่ียวและ

ธนาคารสาขา     การสร้างและทาํลายเงินฝาก  สถาบนัการเงินและบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจ 

 

กลุ่มวชิาเลอืกเฉพาะแขนง 

รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-ศ) 

3533401 การจัดการธนาคารพาณชิย์                3(3-0-6) 

  Banking Management 

  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  3531101 การเงินธุรกจิ  

ศึกษาถึงการจดัการ  หนา้ท่ี  นโยบายของธนาคารพาณิชย ์ การปล่อยสินเช่ือ  การลงทุน  หลกัการ

บริหารงาน    เคร่ืองมือและเครดิตต่าง ๆ ของธนาคาร  ระบบของธนาคารพาณิชย ์ การจดัหาเงินทุนและ

การตดัสินใจในการบริหารงาน 

3534101 การเงินระหว่างประเทศ                 3(3-0-6) 

  International Finance 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งการคา้ระหวา่งประเทศและธุรกิจการเงินระหวา่งประเทศ  หลกัและ

นโยบายการคา้ระหวา่งประเทศ       อุปสรรคการคา้ นโยบายคุม้กนัทางการคา้ ดุลการคา้    

ดุลการชาํระเงิน     ระบบการเงินและบทบาทสถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ ตลาดเงินตราต่างประเทศ  

การวเิคราะห์และพยากรณ์อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  ตลอดจนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งในธุรกิจ

การคา้และการเงินระหวา่งประเทศรวมทั้งหลกักฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3534102 การธนาคารระหว่างประเทศ                3(3-0-6) 

  International Banking 

เพื่อศึกษาการดาํเนินงาน        และการปฏิบติังานของฝ่ายการต่างประเทศของธนาคารพาณิชย ์        

ในเร่ืองระบบการเงินระหวา่งประเทศ ตลาดทุนและตลาดเงินตราต่างประเทศ  ระบบอตัราแลกเปล่ียน         

วธีิการชาํระเงินตราต่างประเทศ และวธีิเรียกเก็บ  ตลอดจนศึกษาดุลการชาํระเงินระหวา่งประเทศ และ

ปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการธนาคารระหวา่งประเทศ 
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รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-ศ) 

3534108 การเงินเพือ่การนําเข้าและส่งออก                3(3-0-6) 

  Finance for Import – Export  

  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  3534101 การเงินระหว่างประเทศ 

3534102 การธนาคารระหว่างประเทศ 

ศึกษาหลกัการคา้ระหวา่งประเทศ มาตรการกีดกนัการนาํเขา้     มาตรการการส่งเสริมการส่งออก  

วธีิการดาํเนินงานทางการเงินเพื่อการสั่งเขา้และส่งออก  ตลอดจนสถาบนัการเงินท่ีเก่ียวกบัการสั่งเขา้และ

ส่งออก 

3534403 การวเิคราะห์หลกัทรัพย์                 3(3-0-6) 

  Security Analysis 

  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 3533301 หลกัการลงทุน 

ศึกษาปัจจยัสาํคญัท่ีตอ้งคาํนึงในการวเิคราะห์หลกัทรัพย ์      ชนิดของหลกัทรัพยห์ลกัการจดัสรร

การลงทุนในหลกัทรัพย ์ การเลือกกลุ่มหลกัทรัพย ์ โดยใชแ้บบจาํลองภายใต ้ ความเส่ียง  การวเิคราะห์

หลกัทรัพยท์ั้งในแง่มูลค่าท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพยแ์ละการ เปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์ การคาดคะเน

กาํไรสุทธิและเงินปันผล   และการประเมินมูลค่าหลกัทรัพย ์

3534405 การบริหารความเส่ียงทางการเงิน                3(3-0-6) 

  Financial Risk Management 

ศึกษาความหมายและประเภทของความเส่ียงทางการเงิน  ปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดความเส่ียงทางการเงิน    

การสาํรวจความเส่ียงทางการเงิน    ขั้นตอนและวธีิการบริหารความเส่ียงทางการเงิน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ

บริหารความเส่ียงทางการเงิน      ตลอดจนการควบคุม ติดตามและประเมินผลการบริหารความเส่ียงทาง

การเงิน   

3534407 การวเิคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน               3(3-0-6) 

  Quantitative Analysis in Finance 

ศึกษาการนาํเอาเทคนิคคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการแกปั้ญหาและ

ตดัสินใจทางการเงิน  ความน่าจะเป็น Linear Programming, Graphic and Algebraic Method 

3534408 หัวข้อเฉพาะทางด้านธุรกจิการเงินการธนาคาร              3(2-2-5) 

  Special Topics in Business Finance and Banking 

ศึกษาวเิคราะห์ทางดา้นธุรกิจการเงินและการธนาคารในแนวลึก ทั้งปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้ง

แนวทางแกไ้ข  
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รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-ศ) 

3534409 การวเิคราะห์ตราสารทุน      3(3-0-6) 

  Equity Analysis 

  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 3533301 หลกัการลงทุน 

ศึกษาการวเิคราะห์และประเมินมูลค่าตราสารทุนอยา่งมีขั้นตอน โดยจะเป็นแนวคิดการวเิคราะห์

ปัจจยัพื้นฐานตั้งแต่การวิเคราะห์เศรษฐกิจ การวเิคราะห์อุตสาหกรรมและการวิเคราะห์บริษทัโดยใชว้ธีิ

ประเมินราคาหลกัทรัพยแ์บบการคิดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) และการวเิคราะห์

หลกัทรัพยเ์ชิงเปรียบเทียบ (Relative Value Approach) โดยจะกล่าวเป็นเชิงเปรียบเทียบกบัการวเิคราะห์

หลกัทรัพยท์างเทคนิค และการวเิคราะห์หลกัทรัพยเ์ชิงปริมาณ รวมถึงการประเมินผลการดาํเนินงานของ

กลุ่มหลกัทรัพย ์

3534410 การวเิคราะห์ตราสารหนี ้      3(3-0-6) 

  Fixed Income Security Analysis 

  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 3533301 หลกัการลงทุน 

ศึกษาถึงตราสารหน้ีแลกลไกการทาํงานของตลาดตราสารหน้ีในประเทศไทยและท่ีเป็นสากล 

โครงสร้างของตราสารหน้ี การกาํหนดราคา พฤติกรรมความเส่ียง การออกแบบตราสารหน้ี การวเิคราะห์

ตราสารหน้ีท่ีมีลกัษณะซบัซอ้น กลยทุธการลงทุนและการบริหารความเส่ียงจากการลงทุนในกลุ่มตราสาร

หน้ี 

 

2. แขนงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 

กลุ่มวชิาบังคับเฉพาะแขนง 

รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-ศ) 

3562306 พฤติกรรมองค์การ                     3(3-0-6) 

  Organizational Behavior 

ศึกษาถึงพฤติกรรมมนุษยใ์นองคก์ารในรูปของปัจเจกชนและกลุ่มซ่ึงมีผลกระทบต่อการบริหาร  

ตลอดจนอิทธิพลต่าง ๆ  อนัเกิดจากสภาพแวดลอ้ม  ศึกษาถึงการใชพ้ลงังานของกลุ่มใหเ้ป็นประโยชน์ต่อ

องคก์าร  การสร้างขวญัและกาํลงัใจใหก้บับุคคลในองคก์ารถึงการพฒันาพฤติกรรมของมนุษยใ์นองคก์าร 
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รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-ศ) 

3563206 ระบบข้อมูลเพือ่การบริหารทรัพยากรมนุษย์   3(2-2-5) 

  Human Resources Management Information Systems 

ศึกษาเก่ียวกบัขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ การจดัเก็บขอ้มูลท่ีจาํเป็นในการ

บริหารทรัพยากรมนุษย ์ วธีิการจดัเก็บเพื่อประโยชน์ในการคน้หาและเรียกใชข้อ้มูล  การนาํคอมพิวเตอร์

และเคร่ืองมือต่าง ๆ มาช่วยในการจดัเก็บขอ้มูลลกัษณะขอ้สนเทศเก่ียวกบังานบุคคลท่ีใชใ้นการวางแผน  

และตดัสินใจของผูบ้ริหาร 

3563402    การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน      3(3-0-6) 

  Wage and Salary Management 

ศึกษาถึงวธีิจ่ายค่าตอบแทน การกาํหนดนโยบาย โครงสร้างและวธีิการจ่ายค่าตอบแทน หลกัการ

จ่ายค่าตอบแทนในทศันะของนกับริหารโครงสร้างและรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนในองคก์าร และ

พนกังานประเภทต่าง ๆ การวเิคราะห์ค่าตอบแทน ค่าจา้งเงินเดือนในองคก์ารธุรกิจใหเ้กิดความเป็นธรรม

และความพึงพอใจ 

3563403 การสรรหาและบรรจุพนักงาน     3(3-0-6) 

Recruitment and Placement of  Personnel 

วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  3562402  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ศึกษานโยบายและการกาํหนดนโยบายในการสรรหาและการบรรจุบุคคล การพยากรณ์ความ

ตอ้งการกาํลงัคน  การวางแผนกาํลงัคน  การสรรหาและการคดัเลือกบุคคลเขา้ทาํงานตามความสามารถ

ของบุคคล  กลยทุธ์ในการทดสอบและการสัมภาษณ์บุคคลเขา้ทาํงาน  หลกัพฤติกรรมศาสตร์ท่ีใชใ้นการ

คดัเลือกบุคคลเขา้ทาํงาน  การบรรจุพนกังาน  การปฐมนิเทศ  การสอนแนะงาน  และกฎหมายท่ีเก่ียวกบั

การสรรหาและการบรรจุพนกังาน 

3563404  การพฒันาบุคคลและการฝึกอบรม     3(3-0-6)   

Personnel Development and Training  

วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 3562402 การบริหารทรัพยากรมนุษย์  

ศึกษาบทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของเจา้หนา้ท่ีบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะดา้นการ

พฒันาและการฝึกอบรม ความจาํเป็นในการพฒันาและฝึกอบรมการวางแผนพฒันาและฝึกอบรม บรรทดั

ฐานของกลุ่มท่ีเป็นอุปสรรคต่อการทาํงานและการเปล่ียนแปลงบรรทดัฐาน การตั้งวตัถุประสงคใ์นการ

ฝึกอบรม การจดัโปรแกรมฝึกอบรม เทคนิคการฝึกอบรมแบบต่าง ๆ การประเมินผลการพฒันาบุคคลและ

การฝึกอบรมปัญหาในการพฒันาและการฝึกอบรม  
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รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-ศ) 

3563405  การวางแผนและนโยบายทางด้านทรัพยากรมนุษย์   3(3-0-6)  

Personnel Planning and Policy  

วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 3562402 การบริหารทรัพยากรมนุษย์  

ศึกษาเก่ียวกบัการวางแผนและนโยบายขององคก์าร รวมทั้งการพยากรณ์กาํลงัคนในระยะสั้นและ

ระยะยาว การสาํรวจและวเิคราะห์กาํลงัคนท่ีมีอยูแ่ละความสามารถของบุคคล การดาํเนินงานติดตามและ

ตรวจสอบการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามแผนและนโยบาย  

3563408  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน    3(3-0-6) 

Performance Appraisal 

ศึกษาปรัชญาความสาํคญัและวธีิการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานการกาํหนด

มาตรฐานการปฏิบติังาน การจดัทาํเคร่ืองมือเพื่อใชส้าํหรับการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานใน

ประเด็นต่างๆ เพื่อนาํผลไปเป็นขอ้มูลในการวางแผนการจ่ายค่าจา้ง การฝึกอบรมและการเล่ือนชั้น เล่ือน

ตาํแหน่งใหก้บัพนกังานและการพฒันาองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  

3563410    การจัดการแรงงานสัมพนัธ์     3(3-0-6) 

  Labor Relations Management 

ศึกษาแนวความคิดและหลกัการแรงงานสัมพนัธ์ความสัมพนัธ์ระหวา่งพนกังานฝ่ายจดัการ

โครงสร้าง และการดาํเนินงาน ของสหภาพแรงงาน กฎหมายและกระบวนการยติุธรรมดา้นแรงงาน

สัมพนัธ์ การเจรจาต่อรอง การระงบัขอ้พิพาทแรงงาน และแรงงานสัมพนัธ์เชิงรุก เพื่อเสริมสร้าง

บรรยากาศของความสัมพนัธ์อนัดี ระหวา่งนายจา้งและลูกจา้ง ทั้งน้ีเนน้ถึงปัญหา และสถานการณ์ดา้น

แรงงานสัมพนัธ์ เพื่อเป็นแนวทางในการวเิคราะห์และแกปั้ญหาโดยศึกษากรณีตวัอยา่ง  

3564901 สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์                3(2-2-5) 

  Seminar in Human Resource Management 

วเิคราะห์ ศึกษาปัญหาและวธีิการแกปั้ญหาเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์รธุรกิจ  

ศึกษานโยบายพฤติกรรมเก่ียวกบับุคคลเพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีสาํหรับกลุ่มคนงานท่ีอยูใ่นระดบัต่าง 

ๆ วเิคราะห์อภิปรายปัญหาต่าง ๆ ทางดา้นการบริหาร  การพฒันา  การฝึกอบรมบุคคลในองคก์รธุรกิจ  

โดยใชพ้ื้นความรู้ทางทฤษฎีเพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหาบุคคลท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์าร 
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รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-ศ) 

3564907 การวจัิยการบริหารทรัพยากรมนุษย์                3(2-2-5) 

  Research in Human Resource Management 

  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน :   สถิติธุรกจิ 

ศึกษาผลงานวจิยัและปฏิบติัการวจิยัดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ศึกษาบทบาทและ

ความสาํคญัของการวจิยั  การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ เทคนิคและเคร่ืองมือในการวจิยัการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยแ์ละการประยกุตใ์ชผ้ลการวจิยัการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

กลุ่มวชิาเลอืกเฉพาะแขนง 

3562207 จิตวทิยาธุรกจิ       3(3-0-6) 

  Business Psychology 

ศึกษาถึงความสามารถในการใชจิ้ตวทิยาในการบริหารธุรกิจ ความสามารถในการบริหาร  

บุคลิกภาพเชิงธุรกิจ  กลวธีิในการเขา้ใจผูอ่ื้น  การใหค้าํปรึกษาและช้ีแนะการจูงใจผูร่้วมงาน  จิตวทิยาใน

การบริหารงานในการแข่งขนัในเชิงธุรกิจการปรับตวัทางสังคมและการตดัสินใจในการทาํงานร่วมกบั

ผูอ่ื้น  จิตวทิยาของกระบวนการคดัเลือกบุคคลเขา้ทาํงานและจิตวทิยาของความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อน

ร่วมงาน 

3562301 ทฤษฎอีงค์การ       3(3-0-6) 

  Organizational Theory 

ศึกษาววิฒันาการของทฤษฎีเก่ียวกบัองคก์าร  การวิเคราะห์โครงสร้างองคก์าร รูปแบบต่าง ๆ ทั้ง

องคก์ารรูปนยัและอรูปนยั  การออกแบบองคก์าร  องคป์ระกอบพื้นฐานของการออกแบบองคก์าร 

จุดมุ่งหมายขององคก์าร  หนา้ท่ี  อาํนาจและอิทธิพล  การติดต่อส่ือสาร  กระบวนการวินิจฉยัสั่งการ  สาย

การบงัคบับญัชา  การควบคุมการขดัแยง้และศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาและการเปล่ียนแปลงองคก์าร  เช่น  

การ Reengineering (การลดขนาดองคก์าร) 

3562302 การพฒันาองค์การ              3(3-0-6) 

  Organizational Development 

ศึกษาถึงแนวความคิดเก่ียวกบัหลกัการบริหารงานเชิงพฤติกรรมศาสตร์การผสมผสานความ

เจริญเติบโตส่วนบุคคลของสมาชิกภายในองคก์ารเขา้กบัวตัถุประสงคข์ององคก์ารโดยเนน้หนกัเร่ืองการ

สร้างทีมงาน  เพื่อนาํมาซ่ึงการเปล่ียนแปลงในดา้นต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบเพื่อประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพขององคก์าร 
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รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-ศ) 

3562303 มนุษยสัมพนัธ์ในองค์การ                 3(3-0-6) 

  Human Relationship in Organizations 

การศึกษาลกัษณะ  แนวความคิด  ขอบเขตและปัจจยัอนัเป็นพื้นฐานของความสัมพนัธ์ระหวา่ง

บุคคล คณะและองคก์าร หนา้ท่ีและความรับผดิชอบต่อสังคมการติดต่อส่ือสารระหวา่งการประสานงาน  

หลกัศาสนาท่ีช่วยส่งเสริมมนุษยสัมพนัธ์ 

3562404 การพฒันาประสิทธิภาพในการทาํงาน                     3(3-0-6) 

  Efficiency Development 

ความหมาย  ขอบเขต  ปรัชญา  และอุดมการณ์ในการพฒันาตนเอง  บุคลิกภาพและการสาํรวจ

บุคลิกภาพ  การปรับแต่งบุคลิกภาพของตนเองและผูอ่ื้น  ความตอ้งการของมนุษย ์ ค่านิยม  การสาํรวจ  

และแลกเปล่ียนค่านิยม ค่านิยมท่ีสัมพนัธ์กบัการทาํงานวฒันธรรมในการทาํงาน  การตั้งเป้าประสงคข์อง

ชีวติและการทาํงานการสาํรวจความรู้สึก  ปัญหา  อุปสรรคและวธีิการพิชิตอุปสรรคในการทาํงาน  การ

สร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทาํงาน 

3563108 การพฒันาบุคลกิภาพ                  3(3-0-6) 

  Personality Development 

การศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาบุคลิกภาพ  โดยเนน้ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะการเป็นผูน้าํทางธุรกิจทุก

ระดบั  เนน้การพดูติดต่องานธุรกิจ  การเขา้ร่วมประชุมและการเสนอความคิดเห็นต่อท่ีประชุม  การ

ตดัสินใจทางธุรกิจ  การจูงใจ  การเกล้ียกล่อม  การเจรจาต่อรองการเขา้สังคม  การพฒันาบุคลิกภาพของ

นกัธุรกิจทางดา้นร่างกายอารมณ์และจิตใจ  โดยเนน้การใชห้ลกัธรรมในทางศาสนาและจิตใหมี้การฝึก

ปฏิบติัและรู้จกัทาํการวิเคราะห์ และทาํการประเมินตนเอง  การวางแผนพฒันาตนเอง ใหส้ามารถทาํงาน

ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และทาํงานอยา่งมีความสุข  

3563406 การวเิคราะห์งาน       3(3-0-6) 

          Job  Analysis 

ศึกษาโครงสร้างของงาน  การเก็บขอ้มูลเก่ียวกบังาน  วธีิการทาํงานวิเคราะห์งานการแบ่งแยก

ประเภทของงานความสัมพนัธ์ระหวา่งตาํแหน่งงานต่าง  ๆ   ในองคก์าร  ตลอดจนถึง การปรับปรุงให้

เหมาะสมกบับรรยากาศ  และทรัพยากรบุคคลในแต่ละองคก์าร 
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รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-ศ) 

3563502 ภาวะผู้นําและการทาํงานเป็นทมี                 3(3-0-6) 

  Leadership and Quality Management of Teamwork 

ศึกษาเร่ืองต่าง ๆ เก่ียวกบัผูน้าํและภาวะผูน้าํ  คุณลกัษณะและบทบาทหนา้ท่ีของผูน้าํท่ีจะมีส่วน

ช่วยในการเสริมสร้างคุณภาพงาน  บทบาทของผูน้าํในการทาํงานเป็นทีม  การสร้างทีมงานท่ีมี

ประสิทธิภาพจิตวทิยาและเทคนิควธีิในการเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทีม    การสร้างความภูมิใจให้

ทีมงาน      การจดัการความขดัแยง้ในกลุ่มและระหวา่งกลุ่ม  การแกไ้ขปัญหาและการตดัสินใจในการ

ทาํงานเป็นทีม 

3563411 การจัดการคุณภาพชีวติการทํางาน     3(3-0-6) 

  Quality of Work Life Management 

ศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพชีวติในการทาํงาน  สภาวะส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบตวั

มนุษย ์ซ่ึงมีความสาํคญัและมีความจาํเป็นต่อการดาํรงชีพของมนุษยท์ั้งในเร่ืองสุขภาพ ความปลอดภยัใน

ท่ีทาํงาน ส่ิงแวดลอ้ม ความเครียด สภาพสังคม รวมทั้งศึกษาการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีมีผลต่อ

การดาํรงชีพ  ส่งเสริมคุณภาพชีวติในการทาํงาน โดยการใหก้ารศึกษาแก่ผูบ้ริหารและพนกังาน เพื่อให้

สามารถตรวจสอบอาการ เขา้ใจสาเหตุและวธีิการควบคุมโรคและปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการทาํงาน และ

การใหบ้ริการต่าง ๆ เพื่อป้องกนัและพฒันาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของพนกังาน 

3563412  การพฒันาทรัพยากรมนุษย์     3(3-0-6) 

  Human Resource Development 

ศึกษาหลกัการ ทฤษฎี เทคนิค และกระบวนการในการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสร้างขอ้

ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั เทคนิคในการวางแผนและจดัทาํระบบสายงานอาชีพ ตลอดจนแผนสืบทอด

ตาํแหน่งเพื่อสร้างความสามารถขององคก์าร (Organization Capability)โดยการพฒันาความสามารถของ

พนกังานในทุกระดบัขององคก์าร  อนัเป็นการพฒันาทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งต่อเน่ือง เพื่อความกา้วหนา้ของ

องคก์าร ถือเป็นเคร่ืองมือสาํคญัท่ีจะเสริมสร้างขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 
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3. แขนงคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 

 

กลุ่มวชิาบังคับเฉพาะแขนง 

รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-ศ) 

3503201  การจัดระบบเครือข่ายและส่ือสารข้อมูลทางธุรกจิ  3(2-2-5) 

Business data communication and networks 

ศึกษาทฤษฎีการส่ือสาร รูปแบบการส่งสัญญาณ รหสัในการส่งสัญญาณ ประเภทของการส่ง

สัญญาณ การเช่ือมโยงการส่ือสาร รูปแบบของระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ประกอบระบบ การประยกุตใ์ช้

ระบบเครือข่ายเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการแบ่งกลุ่มการปฏิบติังานในองคก์าร การจดัระบบสาํนกังาน การ

ส่ือสารขอ้มูลในองคก์าร 

3502201 โครงสร้างข้อมูลและการจัดการแฟ้มข้อมูลทางธุรกจิ 3(2-2-5) 

Data structure and file organization in business 

ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัโครงสร้างขอ้มูล การประมวลผลขอ้มูล การจดัการแฟ้มขอ้มูล 

3502202 การจัดการฐานข้อมูลและการประยุกต์ใช้ในทางธุรกจิ 3(2-2-5) 

Business database management 

ศึกษาแนวคิดในการจดัการฐานขอ้มูลทางธุรกิจ  เป้าหมายของการจดัการฐานขอ้มูลทางธุรกิจ 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูลในธุรกิจ เคร่ืองมือในการพฒันาฐานข้อมูลทางธุรกิจ 

โปรแกรมสาํเร็จรูปสาํหรับงานฐานขอ้มูลทางธุรกิจ 

3503206 การวเิคราะห์และออกแบบระบบงานทางธุรกจิ  3(2-2-5) 

Business systems analysis and design 

ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการในการวิเคราะห์ระบบ ขอบข่ายวงจรการพฒันาระบบ การวิเคราะห์และ

ออกแบบระบบงานทางธุรกิจ การกาํหนดปัญหา สืบคน้ความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบ การจดัทาํขอ้กาํหนด

ความต้องการของระบบ การประเมินความคุ้มค่าของทางเลือกต่าง ๆ เคร่ืองมือในการวิเคราะห์และ

ออกแบบระบบ การออกแบบระบบงานในส่วนต่าง ๆ การนาํไปใช้ และการบาํรุงรักษาระบบ รวมถึง

กรณีศึกษาในการวเิคราะห์และออกแบบระบบงานทางธุรกิจ 

3503207  การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพวิเตอร์เพือ่งานทางธุรกจิ 3(2-2-5) 

Business programming 

ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการเขียนโปรแกรมเพื่อใชใ้นงานทางธุรกิจ โครงสร้างและรูปแบบ

ของขอ้มูล การเขียนโปรแกรมแบบมีโครงสร้าง การเขียนโปรแกรมในงานประมวลผลแฟ้มขอ้มูล คาํสั่ง

ของโปรแกรม การแกไ้ขโปรแกรม การจดัทาํเอกสารประกอบโปรแกรม โดยใชก้รณีศึกษาทางธุรกิจ 
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รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-ศ) 

3504901 โครงงานทางคอมพวิเตอร์ธุรกจิ    3(2-2-5) 

  Project in business computer 

วชิาทีต้่องเรียนก่อน  3503207  การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพวิเตอร์เพือ่งานทางธุรกจิ 

          3503206   การวเิคราะห์และออกแบบระบบงานทางธุรกจิ 

โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใหน้กัศึกษาศึกษาปัญหาจากธุรกิจนาํมา ออกแบบระบบงาน 

พฒันาระบบ จดัทาํเอกสารประกอบการพฒันาระบบงาน คู่มือการใชง้าน นาํเสนอต่ออาจารยผ์ูส้อน  

3564908  สัมมนาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ     3(2-2-5) 

Seminar in business computer 

กรณีศึกษาการประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศในธุรกิจ การวเิคราะห์ปัญหา อภิปรายประเด็นปัญหา 

แนะนาํแนวทางแกไ้ขปัญหาโดยนาํคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วย ทาํรายงานเพื่อนาํเสนอ 

4121571 หลกัการโปรแกรมและอลักอริทมึ     3(2-2-5) 

  Principles of Programming and Algorithm 

หลกัการพื้นฐานของการเขียนโปรแกรม ภาษาท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม การออกแบบอลักอริ

ท่ึมแบบเรียงลาํดับ แบบตัดสินใจ และแบบวนซํ้ า การเขียนผงังาน การเขียนรหัสเทียม การพฒันา

โปรแกรมและการทดสอบแกไ้ขขอ้ผิดพลาดของโปรแกรม โปรแกรมยอ่ย การเรียกตวัเองซํ้ า แถวลาํดบั 

แฟ้มขอ้มูล คาํสั่ง 

4122453 ระบบปฏิบัติการ       3(2-2-5) 

  Operating Systems 

รายวชิาทีต้่องเรียนก่อน : 4122701 ระบบคอมพวิเตอร์และสถาปัตยกรรม 

ความหมาย ววิฒันาการของระบบปฏิบติัการ หนา้ท่ีของระบบปฏิบติัการ การจดัการกระบวนการ 

การจัดการหน่วยความจาํ หน่วยความจาํเสมือน การจดัสรรทรัพยากร และการติดตาม ระบบแฟ้ม 

ระบบปฏิบติัการแบบกระจาย และการปฏิบติับนระบบปฏิบติัการ 

4122751 ระบบคอมพวิเตอร์และสถาปัตยกรรม    3(2-2-5) 

  Computer Systems and Architecture 

พื้นฐานระบบดิจิทลั การแทนค่าข้อมูล โครงสร้างของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ วิวฒันาการของ

คอมพิวเตอร์ ประสิทธิภาพ พื้นฐานการออกแบบ โครงสร้าง หน้าท่ีการทาํงานส่วนต่าง ๆ ของเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ หน่วยรับเข้าและส่งออก หน่วยควบคุม หน่วยประมวลผล วฎัจักรคําสั่ง ชุดคําสั่ง 

ภาษาเคร่ือง รูปแบบคาํสั่ง การอ้างอิงตาํแหน่งหน่วยความจาํ ระบบหน่วยความจาํ ระบบบัส การ

ขดัจงัหวะ และสถาปัตยกรรมการปะมวลผลแบบมนัติโพรเซสเซอร์ 
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กลุ่มวชิาเลอืกเฉพาะแขนง 

รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-ศ) 

3501201  การใช้งานโปรแกรมคอมพวิเตอร์เพือ่งานเอกสารทางธุรกจิ  3 (2-2-5) 

Computer Programming for Business Documentation 

ฝึกทักษะพื้นฐานในการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานเอกสารทางธุรกิจ การสร้างเอกสาร

รูปแบบต่าง ๆ สร้างแผนภูมิ ตกแต่งรูปภาพ จดหมายเวียน จดัพิมพ ์ออกแบบเอกสารส่ือส่ิงพิมพ ์เอกสาร

บนเวบ็ 

3562104  การจัดการธุรกจิด้วยคอมพวิเตอร์     3(2-2-5) 

Business Management with Computer Applications 

แนวคิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ ฝึกทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือ

ในการจดัการงานด้านต่าง ๆ ทางธุรกิจ โปรแกรมประยุกต์ในงานด้านต่าง ๆ การวางแผน การจดัการ

ทรัพยากร การประสานการทาํงาน การเลือกใชโ้ปรแกรมประยกุตใ์หเ้หมาะสมกบังาน 

3563208 การจัดการธุรกจิพาณชิย์อเิลคทรอนิกส์    3(3-0-6) 

  Electronic Commerce  

ท่ีมา ความหมาย ความสําคญั ของการดาํเนินธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ แนวโนม้การทาํธุรกิจ

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในปัจจุบนัและอนาคต การส่ือสารผา่นอินเทอร์เน็ต ระบบป้องกนั และรักษาความ

ปลอดภัยในการทําธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ กฎระเบียบและกฎหมายต่างๆ  สําหรับพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์             การกาํหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการทาํธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ทั้งในดา้น

การตลาด การเงิน การบริหารโซ่อุปทาน และการจดัการผลกระทบต่อการใช้เทคโนโลยีในองค์กร 

ตลอดจนศึกษากรณีตวัอยา่งจากธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ท่ีประสบความสาํเร็จ 

3503208 ความปลอดภัยของสารสนเทศทางธุรกจิ   3(2-2-5) 

Information Security for Business 

ศึกษาเก่ียวกบัภยัท่ีอาจเกิดข้ึนต่อระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในธุรกิจ ผลกระทบ วิธีการ

รักษาความปลอดภยัของระบบ การออกแบบระบบรักษาความปลอดภยัในธุรกิจ การกูค้วามเสียหายของ

ระบบ การเขา้รหัสและถอดรหัสขอ้มูล รวมถึงกฎหมายและจรรยาบรรณท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยัของ

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

3503209 คลงัข้อมูลและเหมืองข้อมูลเพือ่การบริหารธุรกจิ  3(2-2-5) 

Data Warehouse and Data Mining for Business Administration 

ความหมายของคลงัขอ้มูล โครงสร้างของคลงัขอ้มูล ตวัแบบขอ้มูล เทคโนโลยีในการออกแบบ

และพฒันาคลงัขอ้มูล  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันา การประยุกตใ์ชก้บัองคก์รธุรกิจ การบริหารคลงัขอ้มูล

และเหมืองขอ้มูล กรณีศึกษา 
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รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-ศ) 

3503210 การออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต์เพือ่งานทางธุรกจิ  3(2-2-5) 

  Design and Website Development for Business  

ความรู้เก่ียวกบัอินเทอร์เน็ต เว็บบราวเซอร์ เว็บเซิร์ฟเวอร์ การออกแบบเทคนิคในการสร้าง

เวบ็ไซต ์และการสร้างโฮมเพจสําหรับธุรกิจ การรักษาความปลอดภยั และฝึกพฒันาระบบงานทางธุรกิจ

บนอินเทอร์เน็ต 

3503211  การประยุกต์ใช้คอมพวิเตอร์กราฟิกสําหรับงานทางธุรกจิ 3(2-2-5) 

Computer Graphic Application 

ศึกษา ส่วนประกอบต่าง ๆ ของงานกราฟิก การสร้างภาพกราฟิก ส่ือกราฟิก เพื่อประยุกตใ์ชใ้น

งานทางธุรกิจ  

4122571 กฎหมายและจริยธรรมของเทคโนโลยสีารสนเทศ   3(3-0-6) 

  Law and Ethics of Information Technology 

ศึกษากฎหมายของประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย

เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายด้านการส่ือสารและโทรคมนาคม กฎหมายทางด้านการควบคุมและ

ส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายทางด้านการค้าอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายทางด้านการคุ้มครอง

ทรัพยสิ์นทางปัญญาและกฎหมายทางดา้นการคุม้ครองความเป็นส่วนตวัและปลอดภยัในขอ้มูล ความ

รับผิดชอบของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการจดัการสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่างขอ้ตกลงทัว่ ๆ ไป 

และขอ้ตกลงพิเศษ ตลอดจนเจรจาทาํความตกลงเก่ียวกบัการพฒันาซอฟท์แวร์ และเผยแพร่ขอ้ตกลงท่ี

จดัทาํข้ึน 

4122771 เครือข่ายไร้สาย       3(2-2-5) 

  Wireless Network 

ความรู้พื้นฐานเครือข่ายไร้สายแบบต่าง ๆ เทคโนโลยีท่ีใช้ รูปแบบการติดตั้งเพื่อใช้งาน การ

ออกแบบเครือข่ายไร้สาย รูปแบบการใช้งาน การเช่ือมต่อความปลอดภัยสําหรับเครือข่ายไร้สาย 

กรณีศึกษา 

4123573 พืน้ฐานการออกแบบเกมคอมพวิเตอร์    3(2-2-5) 

  Basic Computer Game Design Concept 

การเรียนรู้แนวทางเบ้ืองตน้ของการออกแบบเกมเพื่อให้เกิดในทางสร้างสรรค์ ศึกษาวิธีการนาํ

ความรู้และประสบการณ์จากศาสตร์แขนงต่าง ๆ ตลอดจนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการออกแบบมาประกอบการ

สร้างเกมอยา่งเป็นลาํดบัขั้นตอน ตั้งแต่เร่ิมวางโครงเร่ือง จดัวางลกัษณะตวัท่าทาง จนถึงสามารถทาํให้เกม

นั้นเล่นไดจ้ริง 
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4. แขนงธุรกจิระหว่างประเทศ 

 

กลุ่มวชิาบงัคับเฉพาะแขนง 

รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-ศ) 

3534101 การเงินระหว่างประเทศ         3(3-0-6) 

  International Finance 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งการคา้ระหวา่งประเทศและธุรกิจการเงินระหวา่งประเทศ  หลกัและ

นโยบายการคา้ระหวา่งประเทศ อุปสรรคการคา้ นโยบายคุม้กนัทางการคา้ ดุลการคา้ ดุลการชาํระเงิน     

ระบบการเงินและบทบาทสถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ ตลาดเงินตราต่างประเทศ  การวเิคราะห์และ

พยากรณ์อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  ตลอดจนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งในธุรกิจการคา้และการเงิน

ระหวา่งประเทศรวมทั้งหลกักฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3562205 ธุรกจิระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

 International Business Practice 

 ระบบธุรกิจ  และสภาพแวดลอ้มของธุรกิจระหวา่งประเทศ  มูลเหตุจูงใจในการทาํธุรกิจระหวา่ง

ประเทศ  การควบคุมและส่งเสริมธุรกิจระหวา่งประเทศ  โดยการใชพ้ิกดัอตัราภาษีศุลกากร  และกฎหมาย

ระหวา่งประเทศ   ศึกษาโครงสร้างและการดาํเนินงานของบริษทัธุรกิจระหวา่งประเทศ 

3563207 การค้าระหว่างประเทศ                 3(3-0-6) 

  International Trading 

ศึกษาถึงทฤษฎีการคา้และความชาํนาญการระหวา่งประเทศ  โดยพิจารณาจากตน้ทุนเปรียบเทียบ

สัดส่วน  ปัจจยัการผลิต  ผลตอบแทนปัจจยัการผลิต  เปรียบเทียบทรัพยากรธรรมชาติ  ทรัพยากรมนุษย์

และเทคโนโลย ี นโยบายทางการคา้ระหวา่งประเทศองคก์ารและอนุสัญญาเก่ียวกบัการคา้ระหวา่ง

ประเทศ ทฤษฎีและนโยบายการลงทุนและนโยบายเทคโนโลยรีะหวา่งประเทศ  ความสาํคญัของการคา้

ระหวา่งประเทศ  กิจการพฒันาเศรษฐกิจ  ปัญหา  นโยบาย  และกลยทุธ์ทางการคา้ระหวา่งประเทศกาํลงั

พฒันาและของไทย 

3564207 หัวข้อเฉพาะทางด้านธุรกจิระหว่างประเทศ              3(2-2-5) 

  Special Topics in International Business  

ศึกษาปัญหาการทาํธุรกิจระหวา่งประเทศในแนวลึก โดยเนน้การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค

ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจระหวา่งประเทศ พร้อมทั้งแนวทางการพฒันาและแกไ้ขต่อไป 
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รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-ศ) 

3564601 ทฤษฏีและนโยบายธุรกจิระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 

  Theory and International Business Policy 

ศึกษาทฤษฏีสาํคญัท่ีเป็นพื้นฐานในการวเิคราะห์ปัจจยัแวดลอ้มท่ีมีความสาํคญัในการดาํเนิน

ธุรกิจระหวา่งประเทศ รวมทั้งศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐบาลกบัธุรกิจระหวา่งประเทศ ทั้งในดา้น

การส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดธุรกิจบางประเภทท่ีจาํเป็นแก่เศรษฐกิจของประเทศอาทิ แผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายการคา้ต่างประเทศ นโยบายส่งเสริมการลงทุน นโยบายส่งเสริมการ

ส่งออก รวมทั้งนโยบายท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจระหวา่งประเทศ เช่น การคุม้ครองทรัพยากรธรรมชาติ การ

ควบคุมอตัราแลกเปล่ียน การควบคุมการเขา้สู่ธุรกิจต่างชาติบางประเภท รวมทั้งการคุม้ครองลิขสิทธ์ิ

ตลอดจนสิทธิบตัรต่างๆ 

3564602 สภาพแวดล้อมและกฎระเบียบทางธุรกจิระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 

  Legal Environment in International Business 

 ศึกษาโครงสร้างของกฎหมายธุรกิจระหวา่งประเทศ สัญญาการคา้ ผูแ้ทนการคา้และการขนส่ง

ระหวา่งประเทศ การประกนัภยั การชาํระเงินตามสัญญาการคา้การลงทุนระหวา่งประเทศ การถ่ายทอด

เทคโนโลยรีะหวา่งประเทศ การระงบัขอ้พิพาททางธุรกิจระหวา่งประเทศ และกฏระเบียบของการ

รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 

3564603 การจัดการกลยุทธ์ในธุรกจิระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 

  International Business Strategies 

 แนวทางในการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกองคก์ารธุรกิจระหวา่งประเทศ 

วเิคราะห์จุดเด่นและจุดดอ้ยของหน่วยงานต่างๆในองคก์ารเพื่อกาํหนดกลยทุธ์ในการวางแผนทาง

การตลาดและการควบคุมและดาํเนินงานดา้นต่างๆขององคก์าร 

3564604 การเป็นผู้ประกอบการธุรกจิระหว่างประเทศ    3 (3-0-6) 

Entrepreneurship in International Business 

วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 3562205 ธุรกจิระหว่างประเทศ 

โครงสร้างของการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจระหวา่งประเทศ ในดา้นการจดัตั้ง การวางแผน การ

ควบคุม องคก์ารท่ีเก่ียวขอ้ง และกลยทุธ์ต่างๆ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการดาํเนินธุรกิจ

ระหวา่งประเทศ รวมทั้งมีการจดัทาํแผนธุรกิจและกรณีศึกษาท่ีเก่ียวกบัองคก์ารและบริษทัขา้มชาติ 
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รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-ศ) 

3564906 การสัมมนาธุรกจิระหว่างประเทศ                3(2-2-5) 

  Seminar in International Business 

ศึกษาวเิคราะห์และอภิปรายเก่ียวกบัปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัระบบธุรกิจและสภาพแวดลอ้มของ

ธุรกิจระหวา่งประเทศ  รวมทั้งเหตุการณ์ในปัจจุบนัท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัธุรกิจระหวา่งประเทศ  

3564605 การวจัิยธุรกจิระหว่างประเทศ     3(2-2-5) 

  International Business Research 

  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 4112105 สถิติธุรกจิ 

                3562205 ธุรกจิระหว่างประเทศ 

ศึกษาระเบียบวธีิวจิยั กระบวนการวจิยัทางดา้นธุรกิจระหวา่งประเทศ โดยนกัศึกษาจะตอ้ง

สามารถทาํโครงการวจิยัในหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง ออกแบบการวจิยั รวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูล แปลผล

และสรุปเขียนรายงานวิจยั 

 

กลุ่มวชิาเลอืกเฉพาะแขนง 

รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-ศ) 

3534102 การธนาคารระหว่างประเทศ        3(3-0-6) 

  International Banking 

เพื่อศึกษาการดาํเนินงาน        และการปฏิบติังานของฝ่ายการต่างประเทศของธนาคารพาณิชย ์        

ในเร่ืองระบบการเงินระหวา่งประเทศ ตลาดทุนและตลาดเงินตราต่างประเทศ  ระบบอตัราแลกเปล่ียน         

วธีิการชาํระเงินตราต่างประเทศ และวธีิเรียกเก็บ  ตลอดจนศึกษาดุลการชาํระเงินระหวา่งประเทศ และ

ปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการธนาคารระหวา่งประเทศ 

3582101 การประกนัภัยสินค้า                                                                      3(3-0-6)                                                               

 Cargo Insurance 

ศึกษาหลกัการประกนัภยัสินคา้และประกนัภยัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศกรมธรรม์

ประกนัภยัท่ีคุม้ครองและภยัท่ียกเวน้ความคุม้ครอง ขอ้กาํหนด  เง่ือนไขความคุม้ครองมาตรฐานต่าง ๆ วธีิ

ปฏิบติัเก่ียวกบัการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและการพิจารณารับประกนัภยั  การขนส่งสินคา้  ระบบ

การประกนัภยั 
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รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-ศ) 

3562107 การจัดการคลงัสินค้า                 3(3-0-6) 

  Warehousing Management 

หลกัในการจดัการคลงัสินคา้  ประเภทของคลงัสินคา้  การเลือกสถานท่ีตั้งการจดัองคก์าร  และ

การบริหารงานกิจการคลงัสินคา้  หลกัในการดูแลรักษาสินคา้การขนส่ง  กฎหมาย  และระเบียบขอ้บงัคบั

เก่ียวกบัการคลงัสินคา้  ใหมี้การศึกษานอกสถานท่ี 

3562206 หลกัธุรกจิการเกษตร 3(3-0-6) 

 Principles of Agricultural Business 

 ความหมายและความสาํคญั  องคป์ระกอบและประเภทของธุรกิจเกษตร สินเช่ือเพื่อการเกษตร  

ขอ้พิจารณาในการลงทุนทางการเกษตร  ปัญหาธุรกิจเกษตร 

3562209 ธุรกจิพาณชิยนาวี   3(3-0-6) 

 Shipping Business 

 ศึกษาถึงความรู้พื้นฐานทัว่ไปเก่ียวกบัประเภท  และลกัษณะของเรือสินคา้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัธุรกิจการขนส่งทางทะเล  เอกสารท่ีใชใ้นธุรกิจการขนส่งทางเรือ  ความรู้ดา้นการปฏิบติังานในท่าเรือ  

การเช่าเรือ  และการประกนัภยัทางทะเล  กฎหมายธุรกิจพาณิชยนาว ี การตลาดในธุรกิจพาณิชยนาว ี

3544103 การตลาดระหว่างประเทศ                  3(3-0-6) 

  International Marketing  

ศึกษาหลกัการ  แนวความคิด และวธีิดาํเนินการเก่ียวกบัการสั่งซ้ือเขา้มา  การส่งออก  และการ

ลงทุนในต่างประเทศ    รวมทั้งการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัภาวะแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการ

ดาํเนินการทางการตลาดระหวา่งประเทศ 

3564204 การจัดการนําเข้าและส่งออก          3(3-0-6) 

  Export - Import Management 

ศึกษาถึงระเบียบ  ขอ้บงัคบั  กฎเกณฑก์ารส่งออกและนาํเขา้ ตลอดจนระเบียบวธีิการศุลกากร  

เนน้ในเร่ืองกฎหมายดา้นพิกดัภาษีนาํเขา้ – ส่งออก และเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3564606 โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ       3 (3-0-6) 

International Logistics 

ความสาํคญัของโลจิสติกส์ท่ีมีต่อธุรกิจระหวา่งประเทศ การวางแผนในโลจิสติกส์ การบริหาร

วสัดุ การขนส่ง การคลงัสินคา้ การบรรจุภณัฑ ์การกระจายสินคา้ การบริการ การจดัการห่วงโซ่อุปทาน 

และองคก์ารท่ีดาํเนินงานดา้นโลจิสติกส์ระหวา่งประเทศท่ีสาํคญั 
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รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-ศ) 

3593202 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ           3(3-0-6) 

  International Economics 

ทฤษฎีการคา้ระหวา่งประเทศ และนโยบายของรัฐบาลเก่ียวกบัการควบคุมสินคา้เขา้และ

สินคา้ออก  การคา้ระหวา่งประเทศกบัการพฒันาเศรษฐกิจ  การแกไ้ขดุลการคา้และการชาํระเงินระหวา่ง

ประเทศ  การลงทุนระหวา่งประเทศ  สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ  และความร่วมมือทางกลุ่ม

เศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 

3593216 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิ          3(3-0-6) 

  Economics of Integration 

การศึกษาสาเหตุท่ีก่อให้เกิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีการรวมกลุ่ม การรวมกลุ่มท่ีสาํคญั 

เช่น  EC  ECC  AFTA  NAFTA  GATT  ฯลฯ  โดยวิเคราะห์ถึงผลดีผลเสียจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 

และกลุ่มอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทางเศรษฐกิจ 

 

5. แขนงการตลาด  

 

กลุ่มวชิาบังคับเฉพาะแขนง 

รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-ศ) 

3542105 พฤติกรรมผู้บริโภค                 3(3-0-6) 

  Consumer Behavior 

ลกัษณะทัว่ไป และการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภค  ปัจจยัปัจเจกชนและปัจจยัแวดลอ้มท่ีมีผลต่อ

กระบวนการตดัสินใจ   รวมทั้งอิทธิพลของส่วนผสมทางการตลาด ต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

3542107 นโยบายผลติภัณฑ์และราคา                        3(3-0-6) 

  Product and Pricing Policies 

ศึกษาถึงบทบาทและหนา้ท่ีความรับผดิชอบของผูจ้ดัการผลิตภณัฑ ์     แนวคิดการจดัส่วนผสม

ผลิตภณัฑ ์ การออกแบบและบรรจุภณัฑ ์ นโยบายตราสินคา้  การวางตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์ การพฒันา

ผลิตภณัฑใ์หม่  วฏัจกัรผลิตภณัฑ ์ สาเหตุของผลิตภณัฑล์ม้เหลว และวธีิการหลีกเล่ียงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจเร่ืองราว     วตัถุประสงคก์ารกาํหนดราคา  การใชร้าคาเป็นเคร่ืองมือสาํหรับกลยทุธ์ทาง

การตลาด           การเปล่ียนแปลงราคาและการกาํหนดราคา 
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รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-ศ) 

3542305 การบริหารการขาย                              3(3-0-6) 

  Sales Management 

บทบาทความรับผดิชอบ    และขอบเขตงานของผูบ้ริหารหน่วยงานขาย การจดัรูปแบบและ

ความสาํคญัขององคก์ารฝ่ายขาย  การบริหารบุคคลในส่วนท่ีเก่ียวกบัการขายการควบคุมและการจูงใจ

พนกังานขาย การวางแผนเก่ียวกบัการขาย การพยากรณ์การขายการกาํหนดโควตาและงบประมาณการ

ขาย        อาณาเขตการขาย      การประเมินผลงานพนกังานขาย  รวมทั้งศึกษากลยทุธ์การขาย  

3542401 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย                3(3-0-6) 

  Advertising and Sales Promotion 

ความสาํคญัของการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย  บทบาทของการตลาดศึกษาพฤติกรรมของ

กลุ่มเป้าหมาย    เพื่อกาํหนดแผนงานและกลยทุธ์การทาํโฆษณาและการส่งเสริมการขาย    การรณรงค์

สร้างสรรคแ์ละการวางแผนเก่ียวกบัการใชส่ื้อกาํหนดวตัถุประสงค ์  งบประมาณและการประเมินผลการ

โฆษณาและการส่งเสริมการขาย  ศึกษาถึงผูมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบงานโฆษณา และส่งเสริมการขายต่อสังคม

ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 

3544103 การตลาดระหว่างประเทศ                       3(3-0-6) 

  International Marketing 

ศึกษาหลกัการ  แนวความคิด และวธีิดาํเนินการเก่ียวกบัการสั่งซ้ือเขา้มา  การส่งออก  และการ

ลงทุนในต่างประเทศ    รวมทั้งการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัภาวะแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการ

ดาํเนินการทางการตลาดระหวา่งประเทศ 

3544104 กลยุทธ์การตลาดสําหรับผู้ประกอบการ    3(3-0-6) 

  Marketing Strategy of Entrepreneurs 

ศึกษาลกัษณะและปัญหาเฉพาะดา้นการตลาดของผูป้ระกอบการ โดยเฉพาะผูป้ระกอบการธุรกิจ

ขนาดยอ่ม เรียนรู้วธีิบริหารและการดาํเนินงานดา้นการตลาดท่ีจาํเป็นต่อการพฒันาธุรกิจขนาดยอ่มให้อยู่

รอด เติบโตอยา่งมัน่คง และพึ่งตนเองไดใ้นระยะยาว ตลอดจนฝึกทกัษะดา้นการตลาดเชิงกลยทุธ์สาํหรับ

การเป็นผูป้ระกอบการท่ีดี และสามารถปรับแนวทางการดาํเนินธุรกิจให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มท่ี

เปล่ียนไปภายใตห้ลกัจริยธรรมวชิาชีพ 

3544105 กลยุทธ์และนโยบายการตลาด     3(3-0-6) 

  Seminar in Integrated Marketing Strategies 

การนาํทฤษฎีและความรู้ทั้งหมดท่ีเรียนมาทั้งดา้นผลิตภณัฑ ์ ราคา การจดัจาํหน่าย และการ

ส่ือสารการตลาดมาประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาของกรณีศึกษา เกมจาํลองทางการตลาดและประเด็นท่ี

น่าสนใจทางการตลาดพร้อมทั้งวเิคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนแลว้นาํมาวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดและแนว

ทางการปฏิบติั หรือวางแผนเพื่อการแกปั้ญหาโดยใชว้ธีิการเรียนแบบสัมมนา วิเคราะห์และอภิปราย 
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รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-ศ) 

3544901 สัมมนาทางการตลาด                            3(2-2-5) 

  Seminar in Marketing 

วเิคราะห์  ศึกษาปัญหาทางการตลาดในธุรกิจประเภทต่าง ๆ    โดยศึกษาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีทาํให้

ประสบความสาํเร็จ  และความลม้เหลวในการดาํเนินงานดา้นการตลาดเนน้กิจการในประเทศไทย  และ

กิจการของต่างประเทศท่ีเขา้มาดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย  เพื่อฝึกใหน้กัศึกษานาํความรู้ทางดา้น

การตลาดมาแกปั้ญหา  หรือศึกษาวเิคราะห์เร่ืองการดาํเนินกิจกรรมทางดา้นการตลาดท่ีนกัศึกษาสนใจ 

3544902 การวจัิยตลาด                  3(2-2-5) 

  Marketing Research            

  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  4112105 สถิติธุรกจิ, 3541101 หลกัการตลาด 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค     บทบาทและความสาํคญัของการวิจยัตลาดท่ีมีต่อธุรกิจเทคนิคและ

เคร่ืองมือในการวจิยัตลาด  การวจิยัตลาดเฉพาะกรณี และการนาํประโยชน์ไปใชใ้นวงการธุรกิจ 

3542402  การส่ือสารทางการตลาด       3(3-0)  

Marketing Communication and Public Relations  

 ศึกษาลกัษณะทัว่ไป และความสาํคญัของการส่ือสาร กระบวนการส่ือสารทางการตลาด รูปแบบ

ของการประชาสัมพนัธ์ทางการตลาด กระบวนการประชาสัมพนัธ์ทางการตลาดทั้งภายในและภายนอก

หน่วยงาน เทคนิคและเคร่ืองมือในการส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ทางการตลาด การส่ือสารกบัการ

โฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 

กลุ่มวชิาเลอืกเฉพาะแขนง 

รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-ศ) 

3542103 สินค้าเกษตรกรรม                        3(3-0-6) 

  Agricultural Goods 

การดาํเนินงานและการจดัการสินคา้เกษตรกรรม  ปัญหาการตลาดเก่ียวขอ้งกบัเกษตร  หรือ

สถาบนัเกษตรกรท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นการตลาดท่ีสาํคญัทาง  เศรษฐกิจของประเทศไทย เช่น  ขา้ว  ขา้วโพด  

ขา้วฟ่าง  ยาสูบ  สัตวน์ํ้า  ปศุสัตว ์ ผกั  ผลไม ้ ไมด้อก  ฯลฯ    ปัญหาการแปรรูป  การขนส่ง  การจาํหน่าย  

การโฆษณาและการกาํหนดราคา  ผลงานวจิยัและคน้ควา้เก่ียวกบั  การตลาดผลิตผลท่ีสาํคญั 
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รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-ศ) 

3542108 การตลาดเกษตรและสหกรณ์                3(3-0-6) 

  Agricultural Marketing and Cooperative Marketing 

  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  3541101 หลกัการตลาด 

ระบบและหนา้ท่ีการตลาดเกษตร บทบาทและนโยบายของรัฐเก่ียวกบัการตลาด การรวมกลุ่ม

ตลาด ผลิตผลเกษตรในต่างประเทศ การตั้งราคาตลาดตน้ทุนและส่วนเหล่ือมของการตลาด (มีการศึกษา

นอกสถานท่ี)วธีิดาํเนินการตลาด วธีิการรวบรวมและการซ้ือผลิตภณัฑจ์ากสมาชิก   การจดัมาตรฐาน การ

คดัชนิด การตรวจคุณภาพ การเก็บรักษา การแปรรูป การวางแผนตน้ทุนการผลิต  วธีิการคุมค่าใชจ่้าย การ

กาํหนดราคา และการชาํระราคาแก่สมาชิก   การจดัหาเงินทุน ขอ้ตกลงเก่ียวกบัสมาชิกและการทาํสัญญา

เก่ียวกบัสมาชิก   ขอ้จาํกดัและปัญหาการตลาด (มีการศึกษานอกสถานท่ี) 

3543104 การตลาดบริการ                                3(3-0-6) 

  Service Marketing 

ศึกษาความหมาย และความสาํคญัของตลาดบริการ ประเภทของตลาดบริการ วธีิวิเคราะห์

สถานการณ์ และสภาพแวดลอ้มของตลาดบริการประเภทต่าง ๆ  การวางแผนและกาํหนดกลยทุธ์ทาง

การตลาดสาํหรับตลาดบริการ  ศึกษาและวเิคราะห์ปัญหาทางการตลาดของธุรกิจบริการ เพื่อกาํหนดแนว

ทางแกไ้ข 

3543102 ราคาผลติผลทางการเกษตร                     3(3-0-6) 

  Agricultural Product Pricing 

ศึกษาถึงลกัษณะอุปสงคแ์ละอุปทานของผลิตผลเกษตร           การกาํหนดราคา และความ

เคล่ือนไหวของราคาสินคา้เกษตร  แนวโนม้ราคา  ความยดืหยุน่และความเปล่ียนแปลงของอุปสงคแ์ละ

อุปทานสินคา้เกษตร ราคาและรายไดข้องผูบ้ริโภค การเปล่ียนแปลงนโยบาย และปัจจยัต่าง ๆ ของรัฐใน

ดา้นราคา และการรักษาเสถียรภาพราคา 

3543302 การขายและการโฆษณาสินค้าเกษตร               3(3-0-6) 

  Sales and Agricultural Goods Advertising 

ความสาํคญัของการขาย  นโยบายการขาย  การจดัการขาย  การขายส่ง  การขายปลีก  การเป็น

พนกังานขายในธุรกิจเกษตร  การใชพ้นกังานขาย  พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคการโฆษนา  ลกัษณะ

และขอบเขตขบวนการกิจกรรมส่งเสริมการขายและโฆษณา  ลกัษณะทางสังคมและจิตวทิยา  

จรรยาบรรณ  ความจริงใจในการโฆษณา การส่งเสริมโฆษณา งบประมาณการเลือกส่ือการโฆษณา  การ

ส่ือสาร 

 

 



 68 

รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-ศ) 

3544106 การตลาดอเิลก็ทรอนิกส์      3(3-0-6) 

  Electronic Marketing 

ศึกษาถึงความสาํคญัของการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีต่อระบบธุรกิจ แนวคิด และเคร่ืองมือ

ทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การวางแผน และกลยทุธ์การตลาดทั้งตลาดสาํหรับผูบ้ริโภคและตลาดธุรกิจ

ทั้งภายในและการตลาดต่างประเทศท่ีใชอิ้เล็กทรอนิกส์เป็นเคร่ืองมือทางการตลาด ตลอดจนปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการกาํหนดกลยทุธ์และอนาคตของการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

3544107 การบริหารผลติภัณฑ์และตราผลติภัณฑ์    3(3-0-6) 

  Product and Brand Management 

  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 3542105 พฤติกรรมผู้บริโภค 

ศึกษาถึงแนวคิดต่างๆเก่ียวกบันโยบายและกลยทุธ์การจดัการผลิตภณัฑ ์ กลยทุธ์การบริหารตรา

ผลิตภณัฑใ์หมี้คุณค่า การบริหารสายผลิตภณัฑ ์ การวางตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์ การพฒันาผลิตภณัฑแ์ละตรา

ผลิตภณัฑใ์หม่ การบริหารผลิตภณัฑแ์ละตราผลิตภณัฑใ์นแต่ละช่วงวงจรชีวติผลิตภณัฑ ์ สาเหตุและการ

หลีกเล่ียงความลม้เหลวของการบริหารงานดา้นผลิตภณัฑ์และตราผลิตภณัฑ ์ รวมทั้งการกาํหนด กลยทุธ์

ส่วนประสมทางการตลาดอ่ืนใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ผลิตภณัฑแ์ละตราผลิตภณัฑ์ การสร้างตรา

ผลิตภณัฑใ์หส้ามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดโลก ตลอดจนบทบาทของรัฐบาลท่ีมีต่อการบริหารผลิตภณัฑ์

และตราผลิตภณัฑ์และการบริหารผลิตภณัฑแ์ละตราผลิตภณัฑอ์ยา่งมีจริยธรรม 

3544108 กลยุทธ์การตลาดสุขภาพ      3(3-0-6) 

Health-Care Marketing Strategy 

วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน :  3542105 พฤติกรรมผู้บริโภค 

ศึกษาถึงความสาํคญัและบทบาทของอุตสาหกรรมบาํบดัรักษาสุขภาพ ท่ีมีต่อการพฒันาคุณภาพ

ชีวติท่ีดีงานต่อมวลมนุษยโลก และส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยเนน้หลกักลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาด

ควบคู่ไปกบัภูมิปัญญาดั้งเดิม เทคโนโลยชีีวภาพ เทคโนโลยสีมยัใหม่ รวมทั้งกลยทุธ์อ่ืนท่ีจาํเป็นสาํหรับ

บริหารธุรกิจบาํบดัรักษาสุขภาพของไทยในภาครัฐและเอกชนท่ีก่อประโยชน์อยา่งแทจ้ริงในการทาํให้

ผูบ้ริโภคมีชีวติยนืยาว ปลอดภยั แขง็แรง และเสริมสร้างศกัยภาพการท่องเท่ียว สุขภาพ ภายใตห้ลกั

จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม 
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รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-ศ) 

3544109 การตลาดเพือ่สังคมและส่ิงแวดล้อม    3(3-0-6) 

  Social and Environmental Marketing 

  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 3541101  หลกัการตลาด 

ศึกษาแนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัธุรกิจท่ีย ัง่ยนื รวมทั้งศึกษาปัญหาและการเปล่ียนแปลงทางดา้น

สังคมและส่ิงแวดลอ้มอนัเป็นผลกระทบจากการดาํเนินธุรกิจแบบดั้งเดิม การนาํแนวคิดจากศาสตร์ต่างๆ 

เช่น นิเวศวทิยา เศรษฐศาสตร์และกฎหมาย มาเป็นพื้นฐานในการสร้างแนวทางการตลาดท่ีลดผลกระทบ

ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ศึกษากลุ่มผูบ้ริโภคสีเขียว การพฒันากลยทุธ์การตลาดท่ีลดผลกระทบต่อสังคม

และส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนวงจรชีวิตผลิตภณัฑ ์ นอกจากน้ียงัศึกษาถึงการทาํธุรกิจเพื่อสร้างสรรคแ์ละ

พฒันาสังคมใหดี้ข้ึน ไปจนถึงแนวทางการประยกุตใ์ชห้ลกัการตลาดมาประกอบกิจกรรมทางสังคม

สาํหรับองคก์รพฒันาสังคมท่ีมิไดมี้เป้าหมายมุ่งหวงัผลกาํไร 

3544110 ระบบสารสนเทศทางการตลาด     3(3-0-6) 

  Marketing Information Systems 

  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 3544902 การวจัิยตลาด 

ศึกษาภาพรวม องคป์ระกอบและกระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศทางการตลาด โดยใช้

ประโยชน์จากเทคโนโลยสีมยัใหม่ และขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองคก์รเพื่อการ

ออกแบบระบบสารสนเทศทางการตลาดท่ีมุ่งตอบสนองทางการตดัสินใจของผูบ้ริหารภายใตภ้าวะการ

แข่งขนัและความไม่แน่นอนของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ โดยครอบคลุมแนวความคิดและเคร่ืองมือท่ี

เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ และการนาํเสนอสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจของผูบ้ริหาร

ในเร่ืองสาํคญัๆทางการตลาด 

 

6. แขนงการบริหารงานอุตสาหกรรม 

 

กลุ่มวชิาบังคับเฉพาะแขนง 

รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-ศ) 

3562307 การบริหารการผลติ                   3(3-0-6) 

  Production Management 

ลกัษณะและความสาํคญัของการผลิต  ปัจจยัเก่ียวกบัการตดัสินใจการผลิตซ่ึงรวมถึงระบบการ

ผลิต  การจดัองคก์ารเพื่อการผลิต  การวางแผนเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละกาํลงัการผลิต  การวางแผนและ

กระบวนการผลิต  การเลือกสถานท่ีตั้งโรงงานการควบคุมคุณภาพและปริมาณ  ระบบการบาํรุงรักษา  

ระบบการจดัซ้ือ  และระบบการควบคุมสินคา้คงเหลือ 
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รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-ศ) 

3563103 การประมาณราคางานธุรกจิ                3(3-0-6) 

  Cost Estimation for Construction Business 

ศึกษาและสาํรวจราคาวสัดุและเคร่ืองมืออุปกรณ์  การก่อสร้างในทอ้งถ่ินและจากแหล่งผลิตท่ี

สาํคญั  ศึกษาแบบรูปรายละเอียดในงานก่อสร้าง  จดัแบ่งกลุ่มงานและส่วนต่าง ๆ ของงานก่อสร้าง

ออกเป็นส่วน ๆ จดัลาํดบัขั้นตอนการประเมินราคา แยกวสัดุและทาํตารางประเมินราคา  โดยแยกจาํนวน

และราคาใหล้ะเอียด  ตลอดจนประเมินค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างเบ้ืองตน้  เช่น  ค่าดาํเนินงาน ค่า

อาํนวยการ ค่าวสัดุ ค่าพาหนะ   ค่านํ้ามนัเช้ือเพลิง   ค่าขนส่ง   ค่าแรงงาน   ค่าภาษีและกาํไร 

3562309 การวางแผนและการควบคุมการผลติ                  3(3-0-6) 

  Production Planning and Control 

  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  3562307 การบริหารการผลติ 

                4112105 สถิติธุรกจิ 

ศึกษาระบบการผลิต  การพยากรณ์ความตอ้งการ  และการกาํหนดปัจจยัการผลิตการวางแผน

กาํลงัการผลิต  การวางแผนและควบคุมวตัถุดิบและสินคา้ การวางกาํหนดการผลิตและการส่งงาน  การ

ควบคุมตน้ทุนการผลิตและการออกแบบระบบควบคุมการผลิตสาํหรับระบบการผลิตแบบต่างๆ  

3563106 การจัดและบริหารงานอุตสาหกรรม               3(3-0-6) 

  Industrial Management 

ศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะและประเภทของโรงงาน  องคป์ระกอบของโรงงานระบบการผลิต  การ

พยากรณ์  ความตอ้งการและการกาํหนดปัจจยัการผลิต  การจดัและการวางผงัโรงงาน  รวมทั้งหลกัความ

ปลอดภยัในโรงงาน  และการศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น  กฎหมายสิทธิบตัร  กฎหมายแรงงาน ฯลฯ 

3504203 การประยุกต์ใช้งานคอมพวิเตอร์ในการบริหารการปฏิบัติการ 3(3-0-6) 

  Computer Applications in Operations Management 

ศึกษาการใชโ้ปรแกรม Enterprise Resource Planning: ERP ในการทาํงานเพื่อมาประยกุตใ์ชใ้น

การบริหารการปฏิบติัการ โดยศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของกระบวนการใชร้ะบบขอ้มูลในการสั่งสินคา้ การ

บริหารคลงัสินคา้ การควบคุมการผลิต การบริหารระบบการส่งสินคา้ และความสัมพนัธ์ของการส่งผา่น

ขอ้มูลไปยงัระบบบญัชี โดยการเรียนการสอนจะใชโ้ปรแกรมประยกุตท์างคอมพิวเตอร์เป็นส่ือ

ประกอบการสอนท่ีเนน้กรณีศึกษาเป็นหลกั 
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รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-ศ) 

3564210 นโยบายอุตสาหกรรม                 3(3-0-6) 

  Industrial Policy 

ศึกษาขอ้กาํหนด วตัถุประสงค ์และนโยบายหลกัของอุตสาหกรรม ขอ้บงัคบัและกฎหมายในการ

ลงทุน นโยบายการลงทุนของรัฐ รัฐวสิาหกิจและเอกชน นโยบายการจดัเก็บภาษีอากร และ3ศุลกากรต่างๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอุตสาหกรรม การพฒันาทรัพยากรทางดา้นแรงงานและวตัถุดิบท่ีสาํคญั ๆ 

3564503 การวเิคราะห์งานเพือ่เพิม่ผลิตภาพ    3(3-0-6) 

  Operations Analysis for Productivity Improvement 

  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 4112105 สถิติธุรกจิ 

              : 3562307 การบริหารการผลติ 

ศึกษาการสร้างเสริมแนวความคิด และเทคนิคเก่ียวกบัการปรับปรุงวธีิการปฏิบติังานเพื่อเพิ่มผลิต

ภาพ สาํหรับงานอุตสาหกรรมและงานบริการ การศึกษาจะครอบคลุมเร่ือง การวดัผลิตภาพ แนวคิดการ

จดัการแบบ วทิยาศาสตร์ กระบวนการแกปั้ญหาเพื่อปรับปรุงผลิตภาพ การศึกษางานควบคุมกระบวนการ

ดว้ยวธีิการทางสถิติเบ้ืองตน้ และฝึกฝนทกัษะในการประยกุตใ์ชเ้ทคนิคต่างๆเพื่อการเพิ่มผลิตภาพดว้ย

กิจกรรมกลุ่มยอ่ย  

3564913 สัมมนาการบริหารอุตสาหกรรมและปฏิบัติการ   3(2-2-5) 

  Seminar in Industrial and Operations Management 

ศึกษาสถานภาพ แนวโนม้ของธุรกิจปัจจุบนัและทิศทางในอนาคต โดยมุ่งในการศึกษาวเิคราะห์

ความเหมาะสมและกาํหนดทางเลือกในการประยกุตใ์ชว้ทิยาการใหม่ ตลอดจนกระบวนวธีิการในการนาํ

ทางเลือกไปปฏิบติังาน การบริหารและควบคุม ตลอดจนวิธีการประเมินผลการใชง้าน 

3592205 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมการเกษตร               3(3-0-6) 

  Economics of Agri – Industry 

ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมเกษตร  การลดตน้ทุนการผลิตในระบบ

อุตสาหกรรม  ความสัมพนัธ์ระหวา่งนโยบายทางเศรษฐศาสตร์และความตอ้งการของอุตสาหกรรม 

3592210 เศรษฐศาสตร์การจัดการอุตสาหกรรม               3(3-0-6) 

  Industrial Management Economics 

ศึกษาถึงประเภทและลกัษณะของอุตสาหกรรม วตัถุประสงคข์องการทาํธุรกิจทางอุตสาหกรรม 

การสาํรวจตลาด การเคล่ือนไหวของราคาและภาวะการตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางใน

การวางแผนการลงทุนและการส่งเสริมการขยายตลาด พร้อมทั้งการวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคท่ี

เกิดข้ึน รวมทั้งแนวทางแกไ้ข 
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กลุ่มวชิาเลอืกเฉพาะแขนง 

รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-ศ) 

 3562107 การจัดการคลงัสินค้า                 3(3-0-6) 

  Warehousing Management 

หลกัในการจดัการคลงัสินคา้  ประเภทของคลงัสินคา้  การเลือกสถานท่ีตั้งการจดัองคก์าร  และ

การบริหารงานกิจการคลงัสินคา้  หลกัในการดูแลรักษาสินคา้การขนส่ง  กฎหมาย  และระเบียบขอ้บงัคบั

เก่ียวกบัการคลงัสินคา้  ใหมี้การศึกษานอกสถานท่ี 

3562108 การจัดการงานวสัดุ      3(3-0-6) 

  Material Management 

  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  3562307 การบริหารการผลติ 

กลวธีิจดัซ้ือวสัดุท่ีใชใ้นการผลิต  การควบคุมวสัดุระหวา่งการผลิต  การจดัการและควบคุมวสัดุ

คงคลงั  การขนส่งวสัดุในการผลิต  ปัญหาการจดัการงานวสัดุ 

3562109 การรักษาความปลอดภัย                3(3-0-6) 

  Security 

ศึกษาถึงภยนัตรายต่าง ๆท่ีอาจเกิดข้ึนในหน่วยงาน  หลกัการรักษาความปลอดภยั  การรักษา

ปลอดภยัเก่ียวกบัสถานท่ีและหน่วยงาน  ระเบียบปฏิบติัของยามรักษาการณ์  การสร้างจิตสาํนึกในการ

รักษาความปลอดภยั  มาตรฐานการรักษา ความปลอดภยั 

3562310 การบริหารการจัดส่งสินค้า                3(3-0-6) 

  Transportation 

ลกัษณะ ระบบ ประเภทของการขนส่ง การกาํหนดและขอ้ปฏิบติั       เก่ียวกบัอตัราค่าระวาง

ขนส่งในสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ในดา้นตน้ทุนคงท่ี ตน้ทุนแปรผนั ตน้ทุนดาํเนินงานและการแข่งขนั 

หลกัการเลือกใชบ้ริการขนส่ง ผลกระทบของการขนส่งท่ีดีต่อวงการอุตสาหกรรมและการตลาด   บทบาท

การขนส่งในการพฒันาประเทศ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่ง บทบาทของรัฐท่ีใหก้ารสนบัสนุนการ

ขนส่งประเภทต่าง ๆ 

3562404 การพฒันาประสิทธิภาพในการทาํงาน                    3(3-0-6) 

  Efficiency Development 

ความหมาย  ขอบเขต  ปรัชญา  และอุดมการณ์ในการพฒันาตนเอง  บุคลิกภาพและการสาํรวจ

บุคลิกภาพ  การปรับแต่งบุคลิกภาพของตนเองและผูอ่ื้น  ความตอ้งการของมนุษย ์ ค่านิยม  การสาํรวจ  

และแลกเปล่ียนค่านิยม ค่านิยมท่ีสัมพนัธ์กบัการทาํงานวฒันธรรมในการทาํงาน  การตั้งเป้าประสงคข์อง

ชีวติและการทาํงานการสาํรวจความรู้สึก  ปัญหา  อุปสรรคและวธีิการพิชิตอุปสรรคในการทาํงาน  การ

สร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทาํงาน 
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รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-ศ) 

3564213 กระบวนการผลติและการบริหารเทคโนโลยี   3(3-0-6) 

  Manufacturing Process and Technology Management 

การศึกษาเก่ียวกบักระบวนการผลิตสินคา้และบริหารของอุตสาหกรรมสาํคญัในประเทศไทย 

ตลอดจนหลกัวชิาวศิวกรรมบางสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิต จะเป็นพื้นฐานสําหรับการเรียนและ

การทาํงานดา้นบริหารอุตสาหกรรมและปฏิบติัการในอนาคต นอกจากน้ียงัไดศึ้กษาเก่ียวกบัการบริหาร

เทคโนโลย ีซ่ึงเป็นเคร่ืองมือทางกลยทุธ์ของธุรกิจดว้ย 

3564214 การบริหารการผลติและดําเนินงานเพือ่ส่ิงแวดล้อม   3(3-0-6) 

  Production and Operations for Environment 

ศึกษาการบริหารการผลิตและดาํเนินงานเพื่อลดตน้ทุน เพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุงคุณภาพและ

ผลผลิตโดยรวม เอาระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มเขา้มาเป็นองคป์ระกอบหน่ึงของระบบการจดัการรวม

ภายในองคก์รเพื่อพฒันาศกัยภาพในการดาํเนินกิจการให้มีประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึนและเป็นการเพิ่มพนู

ภาพลกัษณ์ขององคก์รจากการรักษาส่ิงแวดลอ้มใหดี้ยิง่ข้ึน ศึกษาแนวคิดของการพฒันาและบริหารธุรกิจ

แบบยัง่ยนื ความสาํคญัของระบบการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดีต่อกลยทุธ์ในการสร้างความไดเ้ปรียบ

ในการแข่งขนัขององคก์รเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาํเนินงานและลดตน้ทุนการผลิตโดยคาํนึงถึง

ส่ิงแวดลอ้มเป็นหลกั แนวทางเทคโนโลยสีะอาด ระบบบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม มอก. ISO14001 และ 

การวเิคราะห์ผลกระทบของผลิตภณัฑแ์ละบริการต่อส่ิงแวดลอ้มตลอดชัว่อายกุารใชห้รือดาํเนินงาน 

3564215 การบริหารโรงงาน                3(3-0-6) 

  Factory Administration 

หลกัการทัว่ไปในการจดัและการบริการโรงงาน  การวางแผนโรงงาน เคร่ืองมือ  เคร่ืองจกัร  

อุปกรณ์โรงงาน  การจดัระบบการใชแ้ละการควบคุมเคร่ืองมือการบาํรุงรักษาโรงงาน  ความปลอดภยั  

การทาํบญัชีวสัดุเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ  การจดัหา  และระเบียบวธีิปฏิบติัท่ีจาํเป็นในการบริหาร

โรงงาน 

3564206 การฟ้ืนฟูและปรับโครงสร้างธุรกจิ                3(3-0-6) 

  Turnaround and Corporate Restructuring Management 

ศึกษาแนวคิดการฟ้ืนฟูกิจการ  ปัญหาและสาเหตุของการลม้เหลว  กลยทุธ์ในการฟ้ืนฟู  แนวคิด

การปรับโครงสร้างธุรกิจ  ปัจจยัท่ีกระทบต่อการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ สาเหตุและความจาํเป็นในการ

ปรับโครงสร้างธุรกิจ  การกาํหนดภาพรวมและรายละเอียดของการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ  การพฒันา

ทรัพยากรมนุษยแ์ละการปรับโครงสร้างองคก์ร 
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รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-ศ) 

3564216 การผลติและอุตสาหกรรมไทย     3(3-0-6) 

  Production and Thai Industry 

ศึกษาพื้นความรู้เก่ียวกบัขั้นตอน  และเทคนิคการผลิตต่าง ๆ ท่ีใชก้นัอยูท่ ัว่ไปในอุตสาหกรรม 

โดยจะครอบคลุมหลกัวชิาเบ้ืองตน้ทางวศิวกรรมศาสตร์ความรู้กวา้ง ๆ เก่ียวกบัวสัดุและเคร่ืองกลและ

ตอ้งการสร้างพื้นความรู้เก่ียวกบัอุตสาหกรรมท่ีสาํคญัต่าง ๆ ในประเทศ  โดยจะครอบคลุมความเป็นมา

สภาพปัจจุบนัและอนาคตของสภาพวสัดุดิบ  การเงิน  การตลาด  ตลาดแรงงานและเทคโนโลย ี ซ่ึง

เอ้ืออาํนวยต่อการลงทุน  ตลอดจนปัญหาของการประกอบการ และแนวโนม้ของอุตสาหกรรมในอนาคต

ของไทย 

 

กลุ่มวชิาปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา      น(ท-ป-ศ) 

3564801 สหกจิศึกษา       5(450) 

Co-operative Education 

การจดัให้นักศึกษาไดฝึ้กปฏิบติังานจริง ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ดาํเนินธุรกิจ เพื่อเปิดโอกาสให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้วิธีการทาํงานพฒันาทกัษะวิชาชีพ ตลอดจนสามารถ

แกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานได ้

3564802 โครงงานพเิศษ 

 Special Project 

การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเพื่อจดัทาํเป็นโครงงานพิเศษต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ โดยจดั

ใหมี้การนาํเสนอและอภิปรายในโครงงานท่ีน่าสนใจ 

 

18. การประกนัคุณภาพของหลกัสูตร 

 

18.1 การบริหารหลกัสูตร 

1. ตั้งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจากอาจารยท่ี์มีคุณวุฒิตรงตามหลกัสูตร และเป็นอาจารยท่ี์มีวุฒิ

ปริญญาโทเป็นอยา่งนอ้ย 

2. จดัผูส้อนท่ีมีคุณวฒิุ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ท่ีตรงกบัเน้ือหาในหลกัสูตร 

3. คณะกรรมการบริหารคณะเป็นผูก้าํกบัดูแลการทาํงานของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
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18.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

จดัหอ้งเรียนและหอ้งปฏิบติัการ เอกสารตาํราเพื่อการศึกษาคน้ควา้อยา่งเพียงพอ 

 

18.3 การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 

มหาวทิยาลยัไดจ้ดัหาทุนเพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอนแก่นกัศึกษาและคณะไดจ้ดัอาจารยท่ี์

ปรึกษาประจาํหมู่เรียนเพื่อใหค้าํแนะนาํแก่นกัศึกษา 

 

18.4 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือ ความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

ประเมินความพึงพอใจต่อหลกัสูตรจากบณัฑิตและผูใ้ชบ้ณัฑิต 

 

19. การพฒันาหลกัสูตร 

การพฒันาปรับปรุงหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจ มีเป้าหมายเพื่อใหส้อดคลอ้ง

กบัสภาวะเศรษฐกิจและสังคม  รวมทั้งสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน และใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  โดยมีการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองทุกๆ 5 ปี 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก. 

ตารางเปรียบเทยีบความแตกต่าง 

ระหว่างหลกัสูตรเดิมกบัหลกัสูตรปรับปรุงปีพทุธศักราช 2552 

 

1. ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัหลกัสูตร 

หัวข้อ หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรปรับปรุง 

1. ช่ือหลกัสูตร 

1.1 ภาษาไทย 

 

1.2 ภาษาองักฤษ 

 

 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 

สาขาวชิาการบริหารธุรกิจ 

Bachelor of Business Administration 

Program in Business Management 

 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 

สาขาวชิาการบริหารธุรกิจ 

Bachelor of Business Administration Program 

in Business Administration 

2. ช่ือปริญญา 

2.1 ภาษาไทย 

2.2 ภาษาองักฤษ 

 

2.3 ช่ือยอ่ภาษาไทย 

2.4 ช่ือยอ่

ภาษาองักฤษ 

 

บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิา  

การบริหารธุรกิจ 

Bachelor of Business Administration  

(Business Administration) 

บธ.บ. (การบริหารธุรกิจ) 

B.B.A. (Business Administration) 

 

บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิา 

การบริหารธุรกิจ 

Bachelor of Business Administration  

(Business Administration) 

บธ.บ. (การบริหารธุรกิจ) 

B.B.A. (Business Administration) 

3. วตัถุประสงค์ 1. เพื่อผลิตบณัฑิตดา้นบริหารธุรกิจท่ีมี

ความรู้ ความสามารถ ในการบริหารธุรกิจ 

ระดบัวชิาชีพ (Professional) และนาํไป

ประกอบวชิาชีพไดเ้ป็นอยา่งดี 

2. เพื่อผลิตบณัฑิตดา้นการบริหารธุรกิจท่ีมี

ความรู้ความสามารถเฉพาะทางในวชิาชีพ

เช่น ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์การ

บญัชี การเงินและการธนาคาร การตลาด 

การบริหารอุตสาหกรรม เลขานุการ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจดัการคุณภาพธุรกิจ

ระหวา่ง ประเทศ ธุรกิจบริการ สามารถ

ประกอบอาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ   

 

1. เพื่อผลิตบณัฑิตใหมี้ความรู้ความเขา้ใจใน

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารธุรกิจ 

2. เพื่อผลิตบณัฑิตใหมี้ความสามารถในการนาํ

ความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นการบริหารธุรกิจ 

3. เพื่อผลิตบณัฑิตใหมี้แนวคิดในการพฒันา

และการแกไ้ขปัญหาในการบริหารธุรกิจ  

ภายใตส้ภาวะพลวตัทางสังคม 

4. เพื่อผลิตบณัฑิตใหมี้คุณธรรม จริยธรรมใน

การประกอบวชิาชีพ 
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หัวข้อ หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรปรับปรุง 

3. วตัถุประสงค์

(ต่อ) 

3. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีเจตคติท่ีดี และทกัษะ

เพียงพอท่ีจะดาํเนินธุรกิจอยา่งมีประสิทธิ 

ภาพ และพฒันาตนเองใหมี้ความ

รับผดิชอบต่อสังคม  

4. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีสนองความตอ้งการ

ของตลาดแรงงาน และสอดคลอ้งตาม

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

5. เพื่อใหบ้ณัฑิตสามารถนาํความรู้ไปเป็น

แนวทางการศึกษาในระดบัสูงต่อไป 

 

4. จํานวนหน่วยกติ 149 หน่วยกิต 135 หน่วยกิต 

5. โครงสร้าง

หลกัสูตร 

1 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 30 หน่วยกิต 

2 หมวดวชิาเฉพาะดา้น 109 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาเน้ือหา 87 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาวทิยาการจดัการ 15 หน่วยกิต 

 

- กลุ่มวชิาปฏิบติัการและฝึกประสบการณ์    

   วชิาชีพ  7 หน่วยกิต 

3 หมวดวชิาเลือกเสรี 10 หน่วยกิต 

1 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 30 หน่วยกิต 

2 หมวดวชิาเฉพาะดา้น 99 หน่วยกิต  

- กลุ่มวชิาบงัคบัร่วม 46 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาบงัคบัเฉพาะแขนง 30 หน่วยกิต 

- วชิาเลือกเฉพาะแขนง 18 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาปฏิบติัการและฝึกประสบการณ์    

   วชิาชีพ  5 หน่วยกิต 

3 หมวดวชิาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

 

2. รายวชิาทีเ่พิม่ขึน้ใหม่ในหลกัสูตร 

3533409 การพยากรณ์ทางการเงิน    3(3-0-6) 

Financial Forecasting 

3534409 การวเิคราะห์ตราสารทุน    3(3-0-6) 

   Equity Analysis 

3534410 การวเิคราะห์ตราสารหน้ี    3(3-0-6) 

   Fixed Income Security Analysis 

3563410      การจดัการแรงงานสัมพนัธ์   3(3-0-6) 

   Labor Relations Management  

3563411 การจดัการคุณภาพชีวติการทาํงาน   3(3-0-6) 

   Quality of Work Life Management 
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3563412       การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์   3(3-0-6) 

Human Resource Development 

3502201  โครงสร้างขอ้มูลและการจดัการแฟ้มขอ้มูลทาง 3(2-2-5) 

ธุรกิจ   

Data structure and file organization in business  

3502202   การจดัการฐานขอ้มูลและการประยกุตใ์ชใ้น 3(2-2-5) 

เชิงธุรกิจ  

Business database management    

 3503206 การวเิคราะห์และออกแบบระบบงานทางธุรกิจ 3(2-2-5)  

Business systems analysis and design   

 3503207  การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เพื่องาน 3(2-2-5) 

ทางธุรกิจ 

Business programming     

 3504901 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   3(2-2-5) 

   Project in business computer  

3503208 ความปลอดภยัของสารสนเทศทางธุรกิจ  3(2-2-5)  

Information Security for Business    

 3503209  คลงัขอ้มูลและเหมืองขอ้มูลเพื่อการบริหารธุรกิจ 3(2-2-5) 

   Data Warehouse and Data Mining for Business  

Administration 

3503210 การออกแบบและพฒันาเวบ็ไซตเ์พื่องานทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

   Design and Website Development for Business  

 3503211    การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์กราฟิกสาํหรับงาน 

ทางธุรกิจ     3(2-2-5) 

Applies to Graphic Computer for Business 

 3564601 ทฤษฎีและนโยบายธุรกิจระหวา่งประเทศ  3(3-0-6) 

  Theory and International Business Policy 

 3564602 สภาพแวดลอ้มและกฎระเบียบทางธุรกิจ 

  ระหวา่งประเทศ          3(3-0-6) 

  Legal Environment in International Business 

 3564603 การจดัการกลยทุธ์ในธุรกิจระหวา่งประเทศ 3(3-0-6) 

  International Business Strategies  
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 3564604 การเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจระหวา่งประเทศ 3(3-0-6) 

  Entrepreneurship in International Business 

 3564605 การวจิยัธุรกิจระหวา่งประเทศ   3(2-2-5) 

  International Business Research 

 3564606 โลจิสติกส์ระหวา่งประเทศ   3(3-0-6) 

  International Logistics 

3544104 กลยทุธ์การตลาดสาํหรับผูป้ระกอบการ  3(3-0-6) 

   Marketing Strategy of Entrepreneurs 

 3544105 กลยทุธ์และนโยบายการตลาด   3(3-0-6) 

  Seminar in Integrated Marketing Strategies  

 3544106 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์    3(3-0-6) 

  Electronic Marketing 

 3544107 การบริหารผลิตภณัฑแ์ละตราผลิตภณัฑ์  3(3-0-6) 

  Product and Brand Management 

 3544108 กลยทุธ์การตลาดสุขภาพ    3(3-0-6) 

   Health-Care Marketing Strategy 

 3544109 การตลาดเพื่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  3(3-0-6) 

   Social and Environmental Marketing 

 3544110 ระบบสารสนเทศทางการตลาด   3(3-0-6) 

   Marketing Information System 

 3504203  การประยกุตใ์ชง้านคอมพิวเตอร์ในการบริหาร 

   การปฏิบติัการ      3(3-0-6) 

   Computer Applications in Operations Management 

 3564503 การวเิคราะห์งานเพื่อเพิ่มผลิตภาพ   3(3-0-6) 

   Operations Analysis for Productivity Improvement 

 3564913 สัมมนาการบริหารอุตสาหกรรมและปฏิบติัการ 3(2-2-5) 

   Seminar in Industrial and Operations Management 

 3564213 กระบวนการผลิตและการบริหารเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 

   Manufacturing Process and Technology Management 

 3564214 การบริหารการผลิตและดาํเนินงานเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 3(3-0-6) 

   Production and Operations for Environment 
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 3564215 การบริหารโรงงาน    3(3-0-6) 

   Factory Administration   

 3564206 การฟ้ืนฟูและปรับโครงสร้างธุรกิจ  3(3-0-6) 

   Turnaround and Corporate Restructuring Management 

 3564216 การผลิตและอุตสาหกรรมไทย   3(3-0-6) 

   Production and Thai Industry 
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ภาคผนวก ข. 

 
ข้อบังคับมหาวทิยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดัปทุมธานี 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 

............................................. 

 

เพื่อให้การจดัการศึกษาและการบริหารการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 

ราชภฏั  พ.ศ.๒๕๔๗ และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังท่ี ๖/๒๕๔๘ เม่ือวนัท่ี  ๒๖  

กนัยายน  ๒๕๔๘  จึงตราขอ้บงัคบั ไวด้งัต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่  “ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์

จงัหวดัปทุมธานี วา่ดว้ยการจดัการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘” 

ข้อ ๒ ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 

ข้อ ๓  ในขอ้บงัคบัน้ี 

 “มหาวทิยาลยั” หมายถึง  มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์จงัหวดั

ปทุมธานี 

 “สภามหาวิทยาลยั”  หมายถึง   สภามหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม

ราชูปถมัภ ์ จงัหวดัปทุมธานี 

 “อธิการบดี”  หมายถึง  อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์  

จงัหวดัปทุมธานี 

 “คณบดี”  หมายถึง  คณบดีทุกคณะของมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถมัภ ์ จงัหวดัปทุมธานี 

 “คณะกรรมการผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร”  หมายถึง  คณะกรรมการบริหารและพฒันา

หลกัสูตรตามท่ีมหาวิทยาลยัแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการบริหารหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอนและ

พฒันาหลกัสูตร 

                “นกัศึกษาภาคปกติ”  หมายถึง  นกัศึกษาท่ีเรียนในเวลาราชการเป็นสาํคญั 

                      “นกัศึกษาภาคพิเศษ”  หมายถึง  นกัศึกษาท่ีเรียนนอกเวลาราชการเป็นสาํคญั 
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                “การศึกษาภาคปกติ”  หมายถึง  การศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัจดัการเรียนการสอนในเวลา

ราชการเป็นสาํคญั 

                       “การศึกษาภาคพิเศษ”  หมายถึง  การศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัจดัการเรียนการสอนนอกเวลา

ราชการเป็นสาํคญั 

 “หน่วยกิต”  หมายถึง   มาตราท่ีใชแ้สดงปริมาณการศึกษาท่ีนกัศึกษาไดรั้บแต่ละรายวชิา 

ข้อ ๔  ผูใ้ดเป็นนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัอยู่ก่อนท่ีขอ้บงัคบัน้ีใช้บงัคบั ให้ผูน้ั้นเป็นนกัศึกษา

ของมหาวทิยาลยัตามขอ้บงัคบัน้ีต่อไป 

ข้อ ๕ บรรดากฎ  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ประกาศ  คาํสั่ง หรือมติอ่ืนในส่วนท่ีกาํหนดไวแ้ลว้ใน

ขอ้บงัคบัน้ี  หรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี  ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีแทน  

ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัน้ี  และให้มีอาํนาจออกระเบียบ ประกาศ

หรือคาํสั่งเพื่อปฏิบติัการตามขอ้บงัคบัน้ี 

     ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามข้อบงัคบัน้ี ให้อธิการบดีเสนอให้สภามหาวิทยาลัย

วนิิจฉยัช้ีขาด 

 

หมวด ๑ 

ระบบการศึกษา 

 

ข้อ ๗ การจดัการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรีใช้ระบบทวิภาคโดยปีการศึกษาหน่ึง

แบ่งออกเป็นภาคการศึกษาปกติ ๒ ภาคคือ ภาคการศึกษาท่ี ๑ และภาคการศึกษาท่ี ๒  มีระยะเวลาเรียนแต่

ละภาคไม่น้อยกวา่ ๑๕ สัปดาห์ และมหาวิทยาลยัอาจจดัการศึกษาภาคฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาท่ี ๒  

โดยใหมี้จาํนวนชัว่โมงการเรียนในแต่ละรายวชิาเท่ากบัจาํนวนชัว่โมงการเรียนท่ีจดัให้สําหรับรายวิชานั้น

ในภาคการศึกษาปกติก็ได ้

ข้อ ๘ การกาํหนดหน่วยกิตแต่ละวชิา ใหก้าํหนดโดยใชเ้กณฑ ์ ดงัน้ี 

  ๘.๑ วชิาภาคทฤษฎีท่ีใชเ้วลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่นอ้ยกวา่ ๑๕ ชัว่โมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั ๑ หน่วยกิตระบบทวภิาค 

  ๘.๒ วิชาภาคปฏิบติัท่ีใชเ้วลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา

ปกติใหมี้ค่าเท่ากบั ๑ หน่วยกิตระบบทวภิาค 

  ๘.๓ การฝึกงานหรือฝึกภาคสนามท่ีใชเ้วลาไม่น้อยกว่า ๔๕ ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา

ปกติใหมี้ค่าเท่ากบั ๑ หน่วยกิตระบบทวภิาค 
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  ๘.๔ การทาํโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายท่ีใช้เวลาทาํ

โครงงานหรือกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๔๕  ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากบั ๑ หน่วยกิต ระบบ

ทวภิาค 

 

หมวด ๒ 

หลกัสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 

 

ข้อ ๙ หลกัสูตรการศึกษาจดัไว ้ ๒  ระดบั  ดงัน้ี 

๙.๑  หลกัสูตรระดบัอนุปริญญา  ๓  ปี ใหมี้จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่  

๙๐  หน่วยกิต 

๙.๒  หลกัสูตรระดบัปริญญาตรีซ่ึงจดัไว ้ ๓  ประเภท  ดงัน้ี 

 ๙.๒.๑ หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี (ต่อเน่ือง)  ให้มีจาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร

ไม่นอ้ยกวา่  ๗๒  หน่วยกิต 

 ๙.๒.๒หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  ๔ ปี ให้มีจาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่

นอ้ยกวา่  ๑๒๐  หน่วยกิต 

 ๙.๒.๓  หลักสูตรระดับปริญญาตรี  ๕  ปี ให้มีจ ํานวนหน่วยกิตรวมตลอด

หลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่  ๑๕๐  หน่วยกิต     

ข้อ ๑๐ ระยะเวลาการศึกษาและการลงทะเบียนเรียน ใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนด  ดงัน้ี 

๑๐.๑ ระยะเวลาการศึกษาของนกัศึกษาภาคปกติ 

 ๑๐.๑.๑ สาํหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลาใหใ้ชเ้วลาการศึกษา  ดงัน้ี   

 (๑)  หลกัสูตรระดับอนุปริญญา ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  ๕ ภาค

การศึกษาปกติและไม่เกินกวา่  ๖  ปีการศึกษา 

    (๒)  หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี (ต่อเน่ือง)  ใชเ้วลาในการศึกษาไม่นอ้ยกวา่  ๔  

ภาคการศึกษาปกติและไม่เกินกวา่ ๔  ปีการศึกษา 

 (๓)  หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  ๔ ปี  ใชเ้วลาในการศึกษาไม่นอ้ยกวา่  ๖  ภาค

การศึกษาปกติและไม่เกินกวา่ ๘  ปีการศึกษา 

(๔)  หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  ๕  ปี  ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  ๘  ภาค

การศึกษาปกติและไม่เกินกวา่ ๑๐ ปีการศึกษา 

๑๐.๑.๒ การลงทะเบียนเรียนบางเวลาใหใ้ชเ้วลาการศึกษา  ดงัน้ี 

 (๑) หลกัสูตรระดับอนุปริญญา ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๐  ภาค

การศึกษาปกติและไม่เกินกวา่ ๙  ปีการศึกษา 
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 (๒)  หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ใชเ้วลาในการศึกษาไม่นอ้ยกวา่  ๘  

ภาคการศึกษาปกติและไม่เกินกวา่  ๖  ปีการศึกษา 

 (๓)  หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  ๔  ปี ใชเ้วลาในการศึกษาไม่นอ้ยกวา่  ๑๔  ภาค

การศึกษาปกติและไม่เกินกวา่  ๑๒  ปีการศึกษา 

 (๔)  หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ๕ ปี ใชเ้วลาในการศึกษาไม่นอ้ยกวา่  ๑๗  ภาค

การศึกษาปกติและไม่เกินกวา่ ๑๕  ปีการศึกษา 

  ๑๐.๒ ระยะเวลาการศึกษาของนกัศึกษาภาคพิเศษ 

 การลงทะเบียนเรียนใหใ้ชเ้วลาการศึกษาดงัน้ี 

 ๑๐.๒.๑  หลกัสูตรระดบัอนุปริญญา  ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า  ๘  ภาค

การศึกษาและไม่เกินกวา่  ๖  ปีการศึกษา 

  ๑๐.๒.๒  หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า   ๖   

ภาคการศึกษาและไม่เกินกวา่  ๔  ปีการศึกษา 

 ๑๐.๒.๓  หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ๔ ปี ใชเ้วลาในการศึกษาไม่น้อยกวา่  ๑๑  

ภาคการศึกษาและไม่เกินกวา่ ๘  ปีการศึกษา 

๑๐.๒.๔  หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ๕  ปี ใชเ้วลาในการศึกษาไม่นอ้ยกวา่  ๑๔  ภาค

การศึกษาและไม่เกินกวา่ ๑๐  ปีการศึกษา 

 ข้อ ๑๑  มหาวทิยาลยัอาจจดัหลกัสูตรเพื่อขออนุมติั  ๒ ปริญญาก็ได ้

 

หมวด ๓ 

การขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษา  การโอนย้ายคณะ  การเปลีย่นหลกัสูตร 

การพ้นและการขอคืนสภาพนักศึกษา 

 

ข้อ ๑๒  ผูมี้สิทธิสมคัรเขา้เป็นนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัตอ้งมีคุณสมบติั  ดงัน้ี 

๑๒.๑ สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสําหรับหลกัสูตร

ระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี  หรือสําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าขั้นอนุปริญญาหรือเทียบเท่าสําหรับ

หลกัสูตรปริญญาตรี(ต่อเน่ือง) 

๑๒.๒  เป็นผูมี้ความประพฤติดี 

๑๒.๓ ไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

        ๑๒.๔ มีคุณสมบติัอ่ืนครบถว้นตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด   
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ข้อ ๑๓ การรับนกัศึกษา 

๑๓.๑ การรับเขา้เป็นนกัศึกษา  ให้ใช้วิธีการคดัเลือกดว้ยวิธีสอบหรือการคดัเลือกดว้ยวิธี

พิจารณาความเหมาะสม  

วิธีการคดัเลือกและเกณฑ์การตดัสินให้เป็นไปตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการระดบั

คณะและดุลยพินิจของมหาวทิยาลยั 

๑๓.๒ มหาวิทยาลยัอาจรับนกัศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนเขา้เรียนบางรายวิชาและนาํ

หน่วยกิตไปคิดรวมกบัหลกัสูตรของสถาบนัอุดมศึกษาท่ีผูน้ั้นสังกดัได ้ โดยลงทะเบียนเรียนและชาํระเงิน

ตามระเบียบของมหาวทิยาลยั ท่ีวา่ดว้ยการรับและจ่ายเงินค่าบาํรุงการศึกษาเพื่อการจดัการศึกษา  

ข้อ ๑๔  การข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา 

๑๔.๑ ผูท่ี้ได้รับคัดเลือกให้เข้าเป็นนักศึกษา  ต้องมารายงานตัวเพื่อข้ึนทะเบียนเป็น

นกัศึกษา   โดยส่งหลกัฐานและชาํระเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลยัท่ีวา่ดว้ยการรับจ่ายเงินค่าบาํรุง

การศึกษาเพื่อการจดัการศึกษาตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 

๑๔.๒ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกให้เขา้เป็นนักศึกษาแต่ไม่มารายงานตวัเพื่อข้ึนทะเบียนเป็น

นกัศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด  ให้ถือว่าผูน้ั้นหมดสิทธ์ิท่ีจะข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  เวน้แต่จะ

ไดรั้บอนุมติัจากมหาวทิยาลยั 

๑๔.๓ ผูท่ี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษาก็ต่อเม่ือได้ข้ึน

ทะเบียนเป็นนกัศึกษาแลว้ 

๑๔.๔ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกให้เขา้เป็นนกัศึกษาในหลกัสูตรใดและประเภทการศึกษาใด

ตอ้งข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษาในหลกัสูตรนั้นและประเภทการศึกษานั้น 

ข้อ ๑๕ ประเภทการศึกษา แบ่งออกเป็น  ๒  ประเภท  ไดแ้ก่ 

๑๕.๑  การศึกษาภาคปกติ 

๑๕.๒ การศึกษาภาคพิเศษ 

 ข้อ ๑๖  ประเภทนกัศึกษา แบ่งออกเป็น  ๒  ประเภท  ไดแ้ก่ 

 ๑๖.๑  นกัศึกษาภาคปกติ 

 ๑๖.๒ นกัศึกษาภาคพิเศษ 

 ข้อ ๑๗ การเปล่ียนประเภทนกัศึกษา  

ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจาํเป็นมหาวิทยาลยัอาจอนุมติัให้นกัศึกษา  เปล่ียนประเภท

นกัศึกษาได ้ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัและระเบียบต่าง ๆ สาํหรับนกัศึกษาประเภทนั้น  

 ข้อ ๑๘  การเปล่ียนหลกัสูตร 

๑๘.๑ นักศึกษาอาจเปล่ียนหลักสูตรภายในคณะเดียวกันโดยได้รับความเห็นชอบจาก

คณบดี ส่วนการเปล่ียนแปลงหลกัสูตรขา้มคณะให้ไดรั้บความเห็นชอบของคณะกรรมการระดบัคณะท่ี

เก่ียวขอ้งและใหไ้ดรั้บเห็นชอบจากมหาวทิยาลยั  
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๑๘.๒  นกัศึกษาท่ีเปล่ียนหลกัสูตรจะตอ้งมีเวลาเรียนในหลกัสูตรเดิมมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  ๑ 

ภาคการศึกษา 

 ข้อ ๑๙ การรับโอนนกัศึกษาจากสถาบนัการศึกษาอ่ืน 

๑๙.๑ มหาวทิยาลยัอาจพิจารณารับโอนนกัศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมีวทิยฐานะ

เทียบเท่ามหาวทิยาลยัและกาํลงัศึกษาในหลกัสูตรท่ีมีระดบั และมาตรฐานเทียบเคียงไดก้บัหลกัสูตรของ

มหา 

 วทิยาลยัมาเป็นนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัไดโ้ดยไดรั้บอนุมติัจากคณบดีและโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรม การระดบัคณะท่ีขอเขา้ศึกษานั้น 

๑๙.๒ คุณสมบติัของนกัศึกษาท่ีจะไดรั้บการพิจารณารับโอน 

๑๙.๒.๑  มีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ ๑๒ 

๑๙.๒.๒  ไม่เป็นผูท่ี้พน้สภาพนกัศึกษาจากสถาบนัเดิม 

๑๙.๒.๓ ไดศึ้กษาอยูใ่นสถาบนัอุดมศึกษาเดิมมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  ๑  ภาคการศึกษา

ปกติ  ทั้งน้ี  ไม่นบัภาคการศึกษาท่ีลาพกัหรือถูกสั่งใหถู้กพกัการเรียน 

๑๙.๓ การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวน้การเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามระเบียบ

ของมหาวทิยาลยัท่ีวา่ดว้ยการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวน้การเรียนรายวชิา 

 ข้อ ๒๐ นกัศึกษาพน้จากสภาพนกัศึกษา เม่ือ 

๒๐.๑ ตาย 

๒๐.๒ ไดรั้บอนุมติัจากมหาวทิยาลยัใหล้าออก 

๒๐.๓ สาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรและไดรั้บปริญญาตามขอ้ ๓๓  

๒๐.๔  ถูกคดัช่ือออกจากมหาวทิยาลยั 

การคดัช่ือออกจากมหาวทิยาลยั ใหก้ระทาํไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 

๒๐.๔.๑ ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกท่ีข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา  

๒๐.๔.๒ เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษาแลว้ไม่ชาํระค่าบาํรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา

ต่าง ๆ ตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนดโดยไม่มีหลกัฐานการขาดแคลนทุนทรัพยอ์ยา่งแทจ้ริง  เวน้แต่ไดรั้บการ

ผอ่นผนัจากมหาวทิยาลยั 

๒๐.๔.๓  ขาดคุณสมบติัตามขอ้ ๑๒ อยา่งใดอยา่งหน่ึง 

๒๐.๔.๔  ไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา่ ๑.๖๐ เม่ือลงทะเบียนเรียนและมีผล

การเรียนแลว้ ๒ ภาคการศึกษาปกติหรือไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา่ ๑.๘๐ เม่ือลงทะเบียนเรียน

และมีผลการเรียนแลว้  ๔ ภาคการศึกษาปกตินบัแต่วนัเขา้เรียนและในทุก ๆ สองภาคการศึกษาปกติถดัไป  

สาํหรับนกัศึกษาภาคพิเศษใหน้บัการศึกษาภาคฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษารวมเขา้ดว้ย 

๒๐.๔.๕  เม่ือไดล้งทะเบียนเรียนครบกาํหนดระยะเวลาการศึกษาตามขอ้ ๑๐ 
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๒๐.๔.๖  นักศึกษาไม่ผ่านการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพเป็นคร้ังท่ี ๒ 

ข้อ ๒๑  นกัศึกษาท่ีพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาโดยไม่ได้กระทาํผิดทางวินยัหรือไม่ไดพ้น้สภาพ

นกัศึกษาเพราะมีผลการเรียนตํ่ากว่าเกณฑ์ท่ีกาํหนดในขอ้ ๒๐.๔.๔  อาจขอคืนสภาพนกัศึกษาได้โดย

ไดรั้บอนุมติัจากอธิการบดี โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดบัคณะ 

                        

หมวด ๔ 

การลงทะเบียนเรียน 

 

ข้อ ๒๒  การลงทะเบียนเรียน 

๒๒.๑  นกัศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาดว้ยตนเองหรือมอบฉนัทะให้บุคคลอ่ืนดาํเนินการ

แทนโดยความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษาก็ได ้  

วิธีการลงทะเบียนเรียน วนั เวลา และสถานท่ี  ให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลยัประกาศ

กาํหนดนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนล่าชา้ตอ้งจ่ายค่าปรับตามอตัราท่ีมหาวทิยาลยัประกาศกาํหนด 

๒๒.๒ การลงทะเบียนเรียนรายวชิาจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือนกัศึกษาไดช้าํระเงินตามระเบียบ

ของมหาวิทยาลัยท่ีว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าบาํรุงการศึกษาพร้อมทั้งยื่นหลักฐานการลงทะเบียนต่อ

มหาวทิยาลยั 

๒๒.๓ ผูท่ี้ข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษาในภาคการศึกษาใดตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชาใน

ภาคการศึกษานั้นเป็นจาํนวนตามเกณฑม์าตรฐานท่ีกระทรวงศึกษาธิการกาํหนด 

๒๒.๔  นกัศึกษาท่ีไม่ลงทะเบียนเรียนรายวชิาโดยสมบูรณ์ในภาคการศึกษาใดภายในเวลา

ท่ีมหาวิทยาลยัประกาศกาํหนดจะไม่มีสิทธ์ิเรียนในภาคการศึกษานั้น เวน้แต่จะไดรั้บการอนุมติัเป็นกรณี

พิเศษจากคณบดี  แต่ทั้งน้ีจะตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณ์ภายใน ๓ สัปดาห์แรกของภาค

การศึกษาปกติ หรือ ภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน 

๒๒.๕ นกัศึกษาจะเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดในแต่ละภาคการศึกษาจะตอ้งไดรั้บ

อนุมติัจากอาจารยท่ี์ปรึกษาก่อน  ถา้รายวิชาท่ีนกัศึกษาตอ้งการลงทะเบียนเรียนมีขอ้กาํหนดวา่ตอ้งเรียน

รายวิชาอ่ืนก่อน  นกัศึกษาตอ้งเรียนและสอบได้รายวิชาท่ีกาํหนดนั้นก่อนจึงจะมีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียน

รายวชิาท่ีประสงคน์ั้นได ้  เวน้แต่ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

๒๒.๖  นักศึกษาภาคปกติมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติภาค

การศึกษาละไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิตและนกัศึกษาภาคพิเศษมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคการศึกษา

ภาคการศึกษาละไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต  
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ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจาํเป็น นกัศึกษาอาจยื่นคาํร้องขออนุมติัต่อคณบดีเพื่อลงทะเบียน

เรียน  รายวิชาแตกต่างจากท่ีกาํหนดไวใ้นวรรคก่อนได ้แต่เม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกินภาคการศึกษาละ 

๒๕ หน่วยกิตสําหรับนกัศึกษาภาคปกติ  และไม่เกินภาคการศึกษาละ ๑๖ หน่วยกิตสําหรับนกัศึกษาภาค

พิเศษ 

๒๒.๗ ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจาํเป็นคณบดีอาจอนุมติัให้นกัศึกษาภาคพิเศษลงทะเบียน

เรียน  บางรายวิชาท่ีจดัสําหรับนกัศึกษาภาคปกติหรือให้นกัศึกษาภาคปกติลงทะเบียนบางรายวิชาท่ีจดั

สําหรับนกัศึกษาภาคพิเศษได ้แต่ทั้งน้ีนกัศึกษาจะตอ้งชาํระค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นเช่นเดียวกบั

นกัศึกษาภาคพิเศษ 

     ข้อ ๒๓  การลงทะเบียนเรียนรายวชิาเป็นพิเศษโดยไม่นบัหน่วยกิต (Audit)  

๒๓.๑ การลงทะเบียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นบัหน่วยกิต  หมายถึง การลงทะเบียน

เรียน  รายวิชาโดยไม่นบัหน่วยกิตรวมเขา้กบัจาํนวนหน่วยกิตในภาคการศึกษาและจาํนวนหน่วยกิตตาม

หลกัสูตร 

 ๒๓.๒ นกัศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดเป็นพิเศษโดยไม่นบัหน่วยกิตไดก้็ต่อเม่ือ

ไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยผ์ูส้อนวิชานั้น แต่ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งชาํระค่าหน่วยกิตรายวิชาท่ีเรียนนั้น

และนักศึกษาตอ้งระบุในบตัรลงทะเบียนด้วยว่าเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับ

หน่วยกิต 

 ๒๓.๓ มหาวทิยาลยัอาจอนุมติัใหบุ้คคลภายนอกท่ีไม่ใช่นกัศึกษาเขา้เรียนบางรายวิชาเป็น

พิเศษได ้แต่ผูน้ั้นจะตอ้งมีคุณสมบติัและพื้นความรู้การศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลยัเห็นสมควร  และจะตอ้ง

ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัและระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลยั กบัตอ้งเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาเช่นเดียวกบั

นกัศึกษาภาคพิเศษ 

ข้อ ๒๔  การขอถอน ขอเพิ่ม หรือขอยกเลิกรายวชิาท่ีจะเรียน 

๒๔.๑ การขอถอน ขอเพิ่ม และการขอยกเลิกรายวิชาท่ีเรียน ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณบดี

โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษาและอาจารยผ์ูส้อนก่อน 

๒๔.๒ การขอถอนหรือขอเพิ่มรายวิชาท่ีจะเรียนตอ้งกระทาํภายใน  ๓  สัปดาห์แรกของ

ภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากมีความจาํเป็นอาจขอถอนหรือขอเพิ่ม

รายวชิาไดภ้ายใน  ๖  สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ทั้งน้ีตอ้งเป็นไปตามขอ้  ๒๒ .๕ และขอ้ ๒๒.๖ 

๒๔.๓ การขอยกเลิกรายวิชาใด ต้องดาํเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการสอบประจาํภาค

การศึกษานั้น ๆ ไม่นอ้ยกวา่ ๑ สัปดาห์ 

ข้อ ๒๕ การขอคืนค่าลงทะเบียนรายวิชา ใหเ้ป็นไปตามระเบียบของมหาวทิยาลยัท่ีวา่ดว้ยการรับ

และจ่ายเงินบาํรุงการศึกษา 

ข้อ ๒๖   การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนกัศึกษา 
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๒๖.๑ นกัศึกษาท่ีลาพกัการเรียนหรือถูกสั่งให้พกัการเรียนตามระเบียบของมหาวิทยาลยั

ท่ีว่าดว้ยวินยันกัศึกษา   จะตอ้งชาํระเงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนกัศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลยัประกาศ

กาํหนด  มิฉะนั้นจะพน้สภาพนกัศึกษา 

๒๖.๒ การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาให้ดาํเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  ๓  

สัปดาห์แรก นบัจากวนัเปิดการศึกษาภาคปกติหรือภายในสัปดาห์แรกนบัจากวนัเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

มิฉะนั้นจะตอ้งเสียค่าปรับตามอตัราท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 

ข้อ ๒๗ การลาพกัการเรียน 

๒๗.๑ นกัศึกษาอาจยืน่คาํขอลาพกัการเรียนไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 

๒๗.๑.๑ ถูกเกณฑห์รือถูกเรียกระดมพลเขา้รับราชการทหารกองประจาํการ 

๒๗.๑.๒ ได้รับทุนแลกเปล่ียนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใดท่ี

มหาวทิยาลยัเห็นสมควรสนบัสนุน 

๒๗.๑.๓ เจ็บป่วยจนตอ้งพกัรักษาตวัเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ ๒๐ ของเวลา

เรียนทั้ งหมดในภาคการศึกษานั้ น  โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ

สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาล 

๒๗.๑.๔ เม่ือนกัศึกษามีความจาํเป็นส่วนตวัอาจยื่นคาํร้องขอลาพกัการเรียนได ้ถา้

ไดล้งทะเบียนเรียนมาแลว้อยา่งนอ้ย ๑ ภาคการศึกษา 

๒๗.๒ นักศึกษาท่ีต้องการลาพกัการเรียนให้ยื่นคําร้องภายในสัปดาห์ท่ี ๓ ของภาค

การศึกษาท่ีลาพกัการเรียน 

การอนุมติัใหน้กัศึกษาลาพกัการเรียนใหเ้ป็นอาํนาจของคณบดี  

นกัศึกษามีสิทธ์ิขอลาพกัการเรียนโดยขออนุมติัต่อคณบดีไดไ้ม่เกิน ๑  ภาคศึกษา ถา้

นกัศึกษามีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งลาพกัการเรียนมากกวา่ ๑ ภาคการศึกษา หรือเม่ือครบกาํหนดพกัการเรียน

แลว้ยงัมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งพกัการเรียนต่อไปอีกใหย้ืน่คาํร้องขอลาพกัการเรียนใหม่และตอ้งไดรั้บ

อนุมติัจากมหาวทิยาลยั 

๒๗.๓ ในกรณีท่ีนักศึกษาได้รับอนุมติัให้ลาพกัการเรียนให้นับระยะเวลาท่ีลาพกัการ

เรียนรวมเขา้ในระยะเวลาการศึกษาดว้ย 

๒๗.๔ นกัศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัให้ลาพกัการเรียน  เม่ือจะกลบัเขา้เรียนจะตอ้งยื่นคาํร้อง

ขอกลบัเขา้เรียนก่อนวนัเปิดภาคเรียนไม่นอ้ยกวา่ ๒ สัปดาห์ และเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากคณบดีแลว้

จึงจะกลบัเขา้เรียนได ้

ข้อ ๒๘  นกัศึกษาท่ีประสงค์ขอลาออกจากความเป็นนกัศึกษาของมหาวิทยาลยั ให้ยื่นหนงัสือขอ

ลาออก และตอ้งไดรั้บอนุมติัจากมหาวทิยาลยัก่อนการลาออกจะสมบูรณ์ 
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หมวด ๕ 

การวดั และประเมินผลการศึกษา 

 

ข้อ ๒๙  นกัศึกษาตอ้งมีเวลาเรียนในรายวิชาหน่ึงๆ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๖๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด

ของรายวิชานั้นจึงจะมีสิทธ์ิเขา้สอบ  แต่ทั้งน้ีนกัศึกษาท่ีมีเวลาเรียนในรายวิชาหน่ึง ๆ  ตั้งแต่ร้อยละ  ๖๐ 

ข้ึนไป   แต่ไม่ถึงร้อยละ  ๘๐  ของเวลาเรียนทั้งหมดของวิชานั้นจะมีสิทธิเขา้สอบไดต่้อเม่ือไดรั้บอนุมติั

จากกรรมการระดบัคณะก่อน 

ข้อ ๓๐ ใหมี้การวดัผลการเรียนระหวา่งภาคการศึกษาและมีการวดัผลเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา 

ข้อ ๓๑  การประเมินผลการศึกษา  ให้ผู ้สอนเป็นผู ้ประเมินและโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการระดบัคณะ 

๓๑.๑ เกณฑก์ารประเมินผลการศึกษา  แบ่งเป็น ๘ ระดบั และมีค่าระดบั  ดงัน้ี 

    ระดบัขั้นผลการเรียน  ความหมาย           ค่าระดบั 

   A   ดีเยีย่ม ( Excellent )       ๔.๐ 

   B+   ดีมาก ( Very Good )   ๓.๕ 

   B   ดี  ( Good )        ๓.๐ 

   C+   ดีพอใช ้ ( Fairly Good )   ๒.๕ 

   C   พอใช ้   (  Fair )    ๒.๐ 

   D+   อ่อน   (  Poor )     ๑.๕ 

   D   อ่อนมาก  ( Very Poor )          ๑.๐ 

   F   ตก ( Failed )     ๐.๐ 

 

  ๓๑.๒  ในกรณีทีไม่สามารถประเมินผลเป็นค่าระดบัไดใ้ห้ประเมิน โดยใชส้ัญลกัษณ์  

ดงัน้ี  

  สัญลกัษณ์   ความหมาย 

   P        ผลการประเมินผา่นเกณฑ ์(Pass) 

   NP        ผลการประเมินไม่ผา่นเกณฑ ์ (No Pass) 

   I        ผลการประเมินยงัไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 

   W        การยกเลิกการเรียนโดยไดรั้บอนุมติั (Withdrawn) 

   Au        การลงทะเบียนเรียนรายวชิาเป็นพิเศษโดยไม่นบัหน่วยกิต (Audit) 

  ๓๑.๓  การให ้ F  กระทาํในกรณีต่อไปน้ี 

  ๓๑.๓.๑   นกัศึกษาสอบตก 
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 ๓๑.๓.๒   นกัศึกษาขาดสอบปลายภาคโดยไม่ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ

ระดบัคณะ 

  ๓๑.๓.๓   นกัศึกษามีเวลาเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑใ์นขอ้ ๒๙ 

  ๓๑.๓.๔   นกัศึกษาทุจริตในการสอบ 

  ๓๑.๔ การให้   P  กระทาํไดใ้นการให้คะแนนรายวิชาเรียนท่ีไม่นบัหน่วยกิตหรือใน

รายวิชาท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินจากจาํนวนหน่วยกิตท่ีกาํหนดไวแ้ละผลการเรียนในรายวิชานั้น

ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

  ๓๑.๕ การให ้  I  ในรายวชิาใดกระทาํไดใ้นกรณีต่อไปน้ี 

   ๓๑.๕.๑ นักศึกษามีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ในขอ้ ๒๙ แต่ไม่ได้สอบ เพราะ

ป่วยหรือเหตุสุดวสิัยและไดรั้บอนุมติัจากคณบดี 

   ๓๑.๕.๒ ผูส้อนและคณบดีเห็นสมควรใหร้อผลการศึกษา  เน่ืองจากนกัศึกษายงั

ปฏิบติังานซ่ึงเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวชิานั้นไม่สมบูรณ์ 

    นกัศึกษาท่ีได ้ I  จะตอ้งดาํเนินการขอรับการประเมินผลเพื่อเปล่ียน  I ให้เสร็จ

ภายในภาคการศึกษาถัดไป  หากพ้นกําหนดดังกล่าวให้ผูส้อนประเมินผลจากคะแนนท่ีมีอยู่และ

ดําเนินการส่งผลการเรียนภายในสองสัปดาห์นับแต่ส้ินสุดภาคการศึกษานั้ น  ในกรณีท่ีผูส้อนไม่

ดาํเนินการภายในเวลาท่ีกาํหนดและเป็นเหตุอนัเน่ืองมาจากความบกพร่องของนกัศึกษา  ให้มหาวิทยาลยั

เปล่ียน  I  เป็น   F หรือไม่ผา่นเกณฑ์ตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด ในกรณีท่ีไม่ใช่ความบกพร่องของนกัศึกษา

อธิการบดีอาจอนุมติัใหข้ยายเวลาต่อไปได ้

  ๓๑.๖ การให ้ W  ในรายวชิาใดจะกระทาํไดใ้นกรณีต่อไปน้ี 

   ๓๑.๖.๑   นกัศึกษาไดรั้บอนุมติัใหย้กเลิกการเรียนวชิานั้น ตามขอ้ ๒๔.๓ 

   ๓๑.๖.๒   นกัศึกษาไดรั้บอนุมติัใหล้าพกัการเรียนตามขอ้ ๒๗ 

   ๓๑.๖.๓   นกัศึกษาถูกสั่งพกัการเรียนในภาคการศึกษานั้น 

   ๓๑.๖.๔   นกัศึกษาท่ีไดร้ะดบัผลการเรียน  I เพราะเหตุตามขอ้ ๓๑.๕.๑ และ

ได้รับอนุมติัจากคณบดีให้ทาํการสอบเพื่อประเมินผลการเรียนและครบกาํหนดเวลาท่ีกาํหนดให้สอบ

แลว้แต่เหตุตาม ขอ้ ๓๑.๕.๑ นั้น  ยงัไม่ส้ินสุด 

  ๓๑.๗ การให้  Au  ในรายวิชาใดจะกระทาํได้ในกรณีท่ีนักศึกษาได้รับอนุมติัให้

ลงทะเบียนเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นบัหน่วยกิตตามขอ้ ๒๓   

  ๓๑.๘ ในกรณีท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนซํ้ าเพื่อแก้ผลการเรียนท่ีตกหรือเรียนแทน

เพื่อเพิ่มผลการเรียนในรายวิชาใด  ให้นาํจาํนวนหน่วยกิตและค่าระดบัท่ีไดรั้บของทุกรายวิชาท่ีมีระบบ

การใหค้ะแนนเป็นค่าระดบัมารวมคาํนวณหาค่าระดบัเฉล่ียดว้ย 

  ๓๑.๙  การนบัจาํนวนหน่วยกิตสะสมของนกัศึกษาตามหลกัสูตรใหน้บัเฉพาะหน่วย 

กิตของรายวชิาท่ีสอบไดเ้ท่านั้น 
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  ๓๑.๑๐  ค่าระดบัเฉล่ียเฉพาะรายภาคการศึกษาให้คาํนวณจากผลการเรียนของนกัศึกษา

ในภาคการศึกษานั้น  โดยเอาผลรวมของผลคูณของจาํนวนหน่วยกิตกบัค่าระดบัของแต่ละรายวิชาเป็นตวั

ตั้งและหารดว้ยจาํนวนหน่วยกิตรวมของภาคการศึกษานั้น  การคาํนวณดงักล่าวให้ตั้งหารถึงทศนิยม  ๓  

ตาํแหน่งและใหปั้ดเศษเฉพาะทศนิยมท่ีมีค่าตั้งแต่  ๕  ข้ึนไปเฉพาะตาํแหน่งท่ี  ๓  เพื่อใหเ้หลือทศนิยม  ๒  

ตาํแหน่ง 

๓๑.๑๑  ค่าระดบัเฉล่ียสะสมใหค้าํนวณจากผลการเรียนของนกัศึกษาตั้งแต่เร่ิมเขา้เรียนจนถึง

ภาคการศึกษาสุดทา้ย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจาํนวนหน่วยกิตกบัค่าระดบัของแต่ละรายวิชาท่ีเรียน

ทั้งหมดตามขอ้  ๓๑.๘  เป็นตวัตั้ง  หารดว้ยจาํนวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด การคาํนวณดงักล่าวให้ตั้งหารถึง

ทศนิยม  ๓  ตาํแหน่ง  และให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมท่ีมีค่าตั้งแต่ ๕ ข้ึนไปเฉพาะตาํแหน่งท่ี  ๓  เพื่อให้

เหลือทศนิยม  ๒  ตาํแหน่ง   

  ๓๑.๑๒  ในภาคการศึกษาใดท่ีนกัศึกษาได ้ I  ใหค้าํนวณค่าระดบัเฉล่ียรายภาคการศึกษา

นั้นโดยนบัเฉพาะรายวชิาท่ีไม่ได ้ I  เท่านั้น 

ข้อ ๓๒  การเรียนซํ้ าหรือเรียนแทน 

 รายวชิาใดท่ีนกัศึกษาได ้ F หรือไม่ผา่นเกณฑต์ามท่ีหลกัสูตรกาํหนด ถา้เป็นวชิาบงัคบันกัศึกษา

จะตอ้งลงทะเบียนเรียนซํ้ าหรือถา้เป็นวชิาเลือกนกัศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซํ้ าหรือเลือกเรียนรายวชิาอ่ืน

ในกลุ่มเดียวกนัแทนก็ได ้  

หมวด ๖ 

การสําเร็จการศึกษา 

 

ข้อ ๓๓ นกัศึกษาท่ีถือวา่สาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร  ตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นดงัน้ี 

๓๓.๑ มีความประพฤติดี  มีคุณธรรม 

๓๓.๒ สอบไดร้ายวชิาครบตามหลกัสูตร รวมทั้งรายวชิาท่ีสภามหาวทิยาลยักาํหนด 

๓๓.๓ ไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่  ๒.๐๐ 

๓๓.๔ มีเวลาเรียนเป็นไปตามขอ้ ๘ 

ข้อ ๓๔  กรณีนกัศึกษาเรียนไดจ้าํนวนหน่วยกิตครบตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรแลว้ และไดค้่า

ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ ๑.๘๐ ข้ึนไปแต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้นกัศึกษาเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อทาํ

ค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมใหถึ้ง ๒.๐๐ แต่ทั้งน้ีตอ้งอยูภ่ายในระยะเวลาท่ีกาํหนดตามขอ้ ๑๐ 

ข้อ ๓๕ นกัศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีและจะไดรั้บเกียรตินิยม ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

๓๕.๑ หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมจากระดบั

อนุปริญญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงหรือประกาศนียบตัรอ่ืนใดท่ีเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ 

และเรียนครบหลกัสูตรไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลยัไม่น้อยกว่า  ๓.๖๐  
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จะไดรั้บเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง  และไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมจากสถาบนัเดิมและของมหาวิทยาลยั

แต่ละแห่งไม่นอ้ยกวา่ ๓.๒๕ แต่ไม่ถึง ๓.๖๐ จะไดรั้บเกียรตินิยมอนัดบัสอง 

หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  ๔  ปี  สอบไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกวา่  ๓.๖๐ จะไดรั้บ

เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง และไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกวา่ ๓.๒๕ แต่ไม่ถึง  ๓.๖๐ จะไดรั้บ

เกียรตินิยมอนัดบัสอง 

 หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  ๕ ปี สอบไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกวา่  ๓.๖๐  จะไดรั้บ

เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง  และไดค้่าคะแนนเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกวา่ ๓.๒๕ แต่ไม่ถึง  ๓.๖๐  จะไดรั้บเกียรติ

นิยมอนัดบัสอง 

 ๓๕.๒ สอบไดใ้นรายวชิาใด ๆ ไม่ตํ่ากวา่ C  ตามระบบค่าระดบัคะแนน หรือไม่ได ้ NP  

ตามระบบไม่มีค่าระดบัคะแนน 

 ๓๕.๓ มีระยะเวลาการศึกษาดงัน้ี 

๓๕.๓.๑ หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) สาํหรับนกัศึกษาภาคปกติ  ใชเ้วลา

ในการศึกษา ๔ ภาคการศึกษาปกติ   และสาํหรับนกัศึกษาภาคพิเศษใชเ้วลาในการศึกษา ๖ หรือ ๗ ภาค

การศึกษา  ทั้งน้ีตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 

๓๕.๓.๒  หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  ๔  ปี   สาํหรับนกัศึกษาภาคปกติ  ใชเ้วลาใน

การศึกษา  ๖  ถึง   ๘  ภาคการศึกษาปกติ และสาํหรับนกัศึกษาภาคพิเศษใชเ้วลาในการศึกษา ๑๑ หรือ ๑๒ 

ภาคการศึกษา  ทั้งน้ีตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 

๓๕.๓.๓   หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี   ๕  ปี  สําหรับนกัศึกษาภาคปกติ  ใช้เวลา

ในการศึกษา ๙  หรือ  ๑๐  ภาคการศึกษาปกติ  และสําหรับนกัศึกษาภาคพิเศษใช้เวลาในการศึกษา ๑๔ 

หรือ ๑๕  ภาคการศึกษา  ทั้งน้ีตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 

ข้อ  ๓๖  นกัศึกษาท่ีเทียบโอนหน่วยกิตและยกเวน้รายวชิาไม่มีสิทธ์ิไดรั้บเกียรตินิยม 

ข้อ  ๓๗ ในภาคการศึกษาใดท่ีนกัศึกษาคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาให้ยื่นคาํร้องขอรับอนุปริญญา

หรือปริญญาต่อสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

ข้อ ๓๘  มหาวิทยาลยัจะพิจารณานกัศึกษาท่ียื่นความจาํนงขอรับอนุปริญญาหรือปริญญาต่อสํานกั

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนท่ีมีคุณสมบัติตาม ข้อ ๓๓ เพื่อเสนอช่ือขออนุมัติอนุปริญญาหรือ

ปริญญาต่อสภามหาวทิยาลยั  

  ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๗  กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๔๘  

 

                  

        (นายมีชยั      ฤชุพนัธ์ุ) 

                                       นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  

                                            ในพระบรมราชูปถมัภ ์ จงัหวดัปทุมธานี 
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