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หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ.2549)
----------------------------------------

1.

2.

ชื่ อหลักสู ตร
ชื่อภาษาไทย

บริ หารธุ รกิจบัณฑิต

ชื่อภาษาอังกฤษ

Bachelor of Business Administration

ชื่ อปริญญา

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)

บริ หารธุ รกิจบัณฑิต
Bachelor of Business Administration

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)

บธ.บ.
B.B.A.

3.

หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

4.

ปรัชญาและวัตถุประสงค์
4.1 ปรัชญา

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

มุ่งสร้างนักบริ หารธุ รกิจที่ดีในด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ การเงินและการธนาคาร
การตลาด คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ และการจัดการทัว่ ไป ที่สนองความต้องการของท้องถิ่น มีทกั ษะและ
จริ ยธรรมในการประกอบวิชาชีพ
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4.2 วัตถุประสงค์

4.2.1 เพื่ อ ผลิ ต บัณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถด้า นบริ ห ารธุ ร กิ จ ทั้ง ภาคทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิบตั ิ
4.2.2 เพื่อผลิ ตบัณ ฑิ ตที่ มีความรู ้ มี ท กั ษะเฉพาะทางในวิชาชี พ และนําไปประยุก ต์ใช้
ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดี มีจริ ยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
4.2.4 เพื่ อ ผลิ ต บัณ ฑิ ต ที่ ส นองความต้อ งการของตลาดแรงงานและสอดคล้อ งตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
4.2.5 เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถนําความรู ้ไปเป็ นแนวทางการศึกษาในระดับสู งต่อไป

5.

กําหนดการเปิ ดสอน

6.

คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา

7.

การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา

8.

ระบบการศึกษาและการกําหนดหน่ วยกิต
8.1 การจัดการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2549

6.1 สําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
6.2 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกําหนด

การคัดเลือกผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษา ให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

การจัดการศึกษา ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 2
ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาหนึ่ งภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ทั้งนี้ อาจจะมีภาค
ฤดูร้อนได้ โดยมีระยะเวลา และจํานวนหน่วยกิตที่มีสัดส่ วนเทียบเคียงกันได้กบั ภาคการศึกษาปกติ ช่วง
การศึกษากําหนดเวลาเปิ ดการเรี ยนการสอนให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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8.2 การกําหนดหน่ วยกิต

8.2.1 รายวิช าภาคทฤษฎี ที่ ใ ช้ระยะเวลาบรรยายหรื อ อภิ ป รายปั ญ หาไม่ น้อ ยกว่า 15
ชัว่ โมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.2.2 รายวิ ช าภาคปฏิ บ ัติ ที่ ใ ช้ เวลาฝึ กหรื อ ทดลองไม่ น้ อ ยกว่า 30 ชั่ว โมงต่ อ ภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.2.3 การฝึ กงานหรื อฝึ กภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึ กไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษา
ปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.2.4 การทําโครงงานหรื อกิ จกรรมการเรี ยนอื่ นใดตามที่ ได้รับมอบหมาย ที่ ใช้เวลาทํา
โครงงานหรื อกิจกรรมนั้น ๆ ไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค

9.

ระยะเวลาการศึกษา

10.

การลงทะเบียนเรียน

11.

การวัดผลและการสํ าเร็จการศึกษา

สําเร็ จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ ใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 8 ปี การศึกษา
สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนของนักศึกษาภาคปกติ

ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุ ปริ ญญา
และปริ ญญาตรี พ.ศ.2548

การวัดผลและการสําเร็ จการศึกษา ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่า
ด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี พ.ศ.2548 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

11.1 การวัดผลการศึกษา

ให้มีการประเมินผลการเรี ยนในรายวิชาต่าง ๆ เป็ น 2 ระบบดังนี้
11.1.1 ระบบมีค่าระดับคะแนน
11.1.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน
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17.

หลักสู ตร
17.1 จํานวนหน่ วยกิตรวม
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร

17.2 โครงสร้ างหลักสู ตร

139 หน่วยกิต

หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต มีสัดส่ วนจํานวนหน่วยกิตแยกตามหมวดวิชา และกลุ่ม
วิชา ดังนี้

17.2.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

30 หน่ วยกิต

- กลุ่มวิชาภาษา บังคับ
9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บังคับ
6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิ ตศาสตร์ บังคับ
6 หน่วยกิต
ข้ อกําหนดเฉพาะ ให้เลือกเรี ยนในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิ ตศาสตร์ อีก 6 หน่วยกิต
และเลือกเรี ยนกลุ่มวิชาใดก็ได้อีกไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต

17.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ

- วิชาแกน
- วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ

17.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี

103 หน่ วยกิต
51 หน่วยกิต
45 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต

6 หน่ วยกิต

17.3 รายวิชา รหัสวิชา ชื่ อวิชา จํานวนหน่ วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้ นคว้ า)
17.3.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

17.3.1.1 กลุ่มวิชาภาษา ให้เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต

1500105
1500106
1500107

รายวิชาบังคับ 9 หน่ วยกิต
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
Thai for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการอ่าน
English for Reading Skills

30 หน่ วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3–0-6)
3(3–0-6)
3(3–0-6)
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1500108
1500109
1500110
1500111
1500112
1500113
1500114
1500115
1500116

รายวิชาเลือก
ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร
Chinese for Communication
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสาร
Japanese for Communication
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร
Korean for Communication
ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม
Chinese for Socio-cultural Communication
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารเชิ งสังคมและวัฒนธรรม
Japanese for Socio-cultural Communication
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารเชิ งสังคมและวัฒนธรรม
Korean for Socio-cultural Communication
สนทนาภาษาจีนในการทํางาน
Chinese Conversation for Work
สนทนาภาษาญี่ปุ่นในการทํางาน
Japanese Conversation for Work
สนทนาภาษาเกาหลีในการทํางาน
Korean Conversation for Work

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

17.3.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ ให้เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
2000103
2500105

2000104
2000105

รายวิชาบังคับ 6 หน่ วยกิต
จริ ยธรรมและทักษะชีวติ
Ethics and Life Skills
วิถีไทยและวิถีโลก
Thai and World Life Style
รายวิชาเลือก
สุ นทรี ยศาสตร์ แห่งชีวติ
Aesthetics for Life
จิตวิทยาและการพัฒนาตน
Psychology and Self - Development

น(ท-ป-ค)
3(3–0-6)
3(3–0-6)

3(3–0-6)
3(3-0-6)
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2500106
2500107
2500108

มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
Man and Environment
ทวารวดีศึกษา
Dhavaravadee Studies
กฎหมายในชีวติ ประจําวัน
Laws in Daily Life

3(3–0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

17.3.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์ ให้เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
4000109
4000110

4000111
4000112
4000113
4000114
4000115

รายวิชาบังคับ 6 หน่ วยกิต
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้
Information and Information Technology for Learning
การคิดและการตัดสิ นใจ
Thinking and Decision Making
ข้ อกําหนดเฉพาะ
ให้เลือกเรี ยนกลุ่มวิทยาศาสตร์ กบั คณิ ตศาสตร์ อีก 6 หน่วยกิต
รายวิชาเลือก
วิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวติ
Science for Quality of Life
วิทยาศาสตร์ การกีฬาและนันทนาการ
Sports Science and Recreation
คณิ ตศาสตร์ ในชีวติ ประจําวัน
Mathematics in Daily Life
เทคโนโลยีในชีวติ ประจําวัน
Technology in Daily Life
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology

ข้ อกําหนดทัว่ ไป ให้เลือกเรี ยนในกลุ่มวิชาใดก็ได้อีกไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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17.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
17.3.2.1 วิชาแกน

1551605
1551606
2562302
3521101
3521102
3522301
3531101
3532202
3541101
3543101
3561101
3562307
3564201

103 หน่ วยกิต
51 หน่ วยกิต

รายวิชาบังคับ 51 หน่ วยกิต

น(ท-ป-ค)

ภาษาอังกฤษธุ รกิจ 1
Business English 1
ภาษาอังกฤษธุ รกิจ 2
Business English 2
กฎหมายธุ รกิจ
Business Laws
หลักการบัญชีช้ นั ต้น 1
Principles of Accounting 1
หลักการบัญชีช้ นั ต้น 2
Principles of Accounting 2
การบัญชีเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting
การเงินธุ รกิจ
Business Finance
การภาษีอากรธุ รกิจ
Business Taxation
หลักการตลาด
Principles of Marketing
การบริ หารการตลาด
Marketing Management
องค์การและการจัดการ
Organization and Management
การบริ หารการผลิต
Production Management
การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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3592101
3592102
3593301
4112105

เศรษฐศาสตร์ จุลภาค 1
Micro-Economics I
เศรษฐศาสตร์ มหภาค 1
Macro-Economics I
การวิเคราะห์เชิงปริ มาณ
Quantitative Analysis
สถิติธุรกิจ
Business Statistics
17.3.2.2 วิชาเฉพาะด้ าน/วิชาเอก

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

45 หน่ วยกิต

ข้ อกําหนด ให้เลื อกเรี ยนกลุ่มวิชาเอกใดกลุ่มวิชาเอกหนึ่ งเพียงกลุ่มเดียวให้ได้จาํ นวนหน่ วยกิ ตไม่น้อย
กว่า 45 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาเอกต่อไปนี้
1) กลุ่มวิชาเอก การบริหารทรัพยากรมนุษย์
รายวิชาบังคับ 33 หน่ วยกิต
3504101
จริ ยธรรมทางธุ รกิจ
Business Ethics
3561401
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
3561402
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
Information Systems for Human Resources Management
3562403
การพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน
Efficiency Development
3562404
การสรรหาและการบรรจุพนักงาน
Recruitment and Placement of Personnel
3562405
การพัฒนาบุคคลและการฝึ กอบรม
Personnel Development and Training
3563406
การบริ หารค่าตอบแทน
Compensation Management

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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3563407
3563408
3564903
3564904

3562409
3562410
3562411
3562412
3563413
3563414
3564415
3563416

การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
Performance Apprisal
การวางแผนและนโยบายทางด้านทรัพยากรมนุษย์
Personnel Planning and Policy
สัมมนาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
Seminar in Personnel Administration
การวิจยั การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
Research in Human Resource Management

3(3-0-6)

รายวิชาเลือกให้ เรียนไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต
การจัดการประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ
Conference and Convention Management
มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
Human Relations in Organization
การสร้างทีมงาน
Teamwork Developing Technique
เทคนิคการฝึ กอบรมและการประชุม
Techniques in Training and Conference
แรงงานสัมพันธ์
Labour Relations
การพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development
ความปลอดภัยในการควบคุมงาน
Safety in Work Control
ภาวะผูน้ าํ และการทํางานเป็ นทีม
Leadership and Quality Management of Teamwork

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

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

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

28
2) กลุ่มวิชาเอก การเงินและการธนาคาร
รายวิชาบังคับ 33 หน่ วยกิต
3504101
จริ ยธรรมทางธุ รกิจ
Business Ethics
3531103
การเงินและการธนาคาร
Money and Banking
3532101
สถาบันและตลาดการเงิน
Financial Institutions and Markets
3532401
การบริ หารการเงิน
Financial Management
3533301
หลักการลงทุน
Principles of Investment
3533401
การจัดการธนาคารพาณิ ชย์
Commercial Bank Management
3534101
การเงินระหว่างประเทศ
International Finance
3534103
โปรแกรมประยุกต์ทางการเงินและการบัญชี
Financial and Accounting Programming
3534401
การวิเคราะห์ทางการเงิน
Financial Analysis
3534901
สัมมนาทางการเงิน
Financial Seminar
3534902
การวิจยั ทางการเงิน
Financial Research

3522103
3522104
3522105

รายวิชาเลือกให้ เรียนไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต
การบัญชีช้ นั กลาง 1
Intermediate Accounting 1
การบัญชีช้ นั กลาง 2
Intermediate Accounting 2
การบัญชีตน้ ทุน
Cost Accounting

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

29
3531102
3532102
3532201
3532402
3533302
3533402
3533403
3533404
3534102
3534104
3534105
3534402
3534403
3534404
3534405
3534406

การเงินส่ วนบุคคล
Personal Finance
หลักการประกันชีวติ
Principles of Life Insurance
การภาษีอากรเบื้องต้น
Introduction to Taxation
การบริ หารธุ รกิจและการเงิน
Finance and Business Administration
นวัตกรรมและอนุพนั ธ์ทางการเงิน
Financial Innovations and Derivatives
การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
Financial Planning and Controls
การจัดการการเงินเฉพาะกิจ
Financial Management in Selected Business
การจัดการสิ นเชื่อ
Credit Management
ระบบสารสนเทศทางการเงิน
Financial Information System
ทฤษฎีและนโยบายทางการเงิน
Monetary Theory and Policy
การเงินเพื่อการนําเข้าและส่ งออก
Import-Export Financing
การวิเคราะห์และประเมินโครงการทางการเงิน
Analysis and Evaluation of Financial Project
การวิเคราะห์หลักทรัพย์
Security Analysis
การบริ หารความเสี่ ยง
Risk Management
การประเมินราคาสิ นทรัพย์
Assets Appraisal
ปั ญหาพิเศษ
Special Problem

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

30
3561401
3563204

การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information System

3) กลุ่มวิชาเอก การตลาด
รายวิชาบังคับ 33 หน่ วยกิต
3504101
จริ ยธรรมทางธุ รกิจ
Business Ethics
3542103
การบริ หารช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน
Marketing Channel and Supply Chain Management
3542301
การบริ หารการขาย
Sales Management
3542401
การสื่ อสารการตลาด
Marketing Communication
3543104
การบริ หารผลิตภัณฑ์และราคา
Product and Price Management
3543105
กลยุทธ์การตลาด
Marketing Strategies
3543106
การตลาดบริ การ
Service Marketing
3543107
การมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Product Standards
3543108
การตลาดระหว่างประเทศ
International Marketing
3544901
สัมมนาทางการตลาด
Seminar in Marketing
3544902
การวิจยั การตลาด
Marketing Research

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

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

31
3542101
3542102
3542104
3542105
3542106
3542302
3543102
3543103
3543402
3544903
3561401

รายวิชาเลือกให้ เรียนไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต
การตลาดสิ นค้าเกษตร
Agricultural Marketing
การตลาดเพื่อท้องถิ่น
Local Marketing
การบริ หารการค้าส่ งและค้าปลีก
Wholesaling and Retailing Management
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
Consumer Behavior
การจัดซื้ อ
Purchasing
การตลาดทางตรง
Direct Marketing
การวางแผนการตลาด
Marketing Planning
กลยุทธ์การตลาดสําหรับธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Marketing Strategy for Small and Medium Enterprises
การตลาดพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ คส์
Electronic Commercial Marketing
การศึกษาเฉพาะบุคคล
Individual Study
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management

4) กลุ่มวิชาเอก คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
รายวิชาบังคับ 33 หน่ วยกิต
3504101
จริ ยธรรมทางธุ รกิจ
Business Ethics
3563204
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information System

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

32
3601101
3601102
3601103
3601401
3601402
3602301
3602302
3604901
3604902

ระบบคอมพิวเตอร์ และสถาปั ตยกรรม
Computer Systems and Architecture
คณิ ตศาสตร์ สาํ หรับคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
Mathematics for Business Computer
โครงสร้างข้อมูลและฐานข้อมูลธุ รกิจ
Data Structure and Data Base for Business
การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ สาํ หรับธุ รกิจ
Computer Programming Language for Business
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอัลกอริ ท่ ึมสําหรับธุ รกิจ
Computer Programming and Algorithm for Business
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศสําหรับธุ รกิจ
Information System Analysis and Design for Business
การออกแบบและพัฒนาเว็บสําหรับธุ รกิจ
Web Page Design and Development for Business
วิธีวจิ ยั ทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
Business Computer Research
การสัมมนาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
Seminar in Business Computer
รายวิชาเลือกให้ เรียนไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต

3561401
3602104
3602403
3602501
3603201

การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศทางธุ รกิจ
Business Information Security
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุสาํ หรับธุ รกิจ
Business Object Oriented Programming
โปรแกรมสําเร็ จรู ปสําหรับการวิจยั ทางธุ รกิจ
Application Program for Business Research
โปรแกรมภาษาโคบอลสําหรับธุ รกิจ
COBOL Programming for Business

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

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

33
3603502
3603503
3603504
3603601
3603602
3603603
3604404
3604505
3604506

โปรแกรมสําเร็ จรู ปสําหรับการตลาด
Application Program for Marketing
โปรแกรมสําเร็ จรู ปสําหรับการเงิน
Application Program for Finance
โปรแกรมสําเร็ จรู ปสําหรับบัญชี
Application Program for Accounting
การพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิคส์
Electronic Commerce
เทคโนโลยีการเชื่ อมต่อเครื อข่ายสําหรับธุ รกิจ
Internetworking Technology in Business
ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจสําหรับธุ รกิจ
Decision Support System for Business
การพัฒนาโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางธุ รกิจ
Business Software Development
โปรแกรมสําเร็ จรู ปเกมธุ รกิจ
Application Program for Business Game
โปรแกรมสําเร็ จรู ปสมัยใหม่สาํ หรับธุ รกิจ
Modern Business Application Software

5) กลุ่มวิชาเอก การจัดการทัว่ ไป
รายวิชาบังคับ 33 หน่ วยกิต
3504101 จริ ยธรรมทางธุ รกิจ
Business Ethics
3562102 พฤติกรรมองค์การ
Organization Behavior
3562301 การจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
3563202 การจัดการธุ รกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
Small and Medium Business Management
3563203 การเป็ นผูป้ ระกอบการ
Entrepreneurships

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
(5-2-2)3

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

34
3563204
3563306
3563405
3564103
3564901
3564902

3561104
3561401
3562302
3562303
3563304
3562308
3562405
3562410

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information System
การวางแผนและบริ หารโครงการ
Planning and Project Management
ภาวะผูน้ าํ และการทํางานเป็ นทีม
Leadership and Quality Management of Teamwork
การพัฒนาองค์การ
Organization Development
สัมมนาปั ญหาการจัดการ
Seminar in Management Problems
การวิจยั ทางธุ รกิจ
Business Research

3(3-0-6)

รายวิชาเลือกให้ เลือกเรี ยนไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต

น(ท-ป-ค)

ความรู ้เกี่ยวกับการประกอบธุ รกิจ
Introduction to Business Operation
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
การจัดการธุ รกิจบริ การเพื่อสิ่ งแวดล้อม
Service Business Management for Environmental
การจัดการคุณภาพ
Quality Management
การจัดการธุ รกิจแฟรนไชส์
Franchise Management
การวางแผนและการควบคุมการผลิต
Production Planning and Control
การพัฒนาบุคคลและฝึ กอบรม
Personnel Development and Training
มนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ
Human Relations in Organization

3(3-0-6)

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

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

35
3563305
3564309
3581101
3603601

การบริ หารสํานักงาน
Office Management
การบริ หารการจัดส่ ง
Logistics Management
การประกันภัย
Insurance
การพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิคส์
Electronic Commerce

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

17.3.2.3 วิชาพืน้ ฐานวิชาชี พและวิชาชี พ 7 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนในกลุ่มวิชาที่ตรงกับกลุ่มวิชาเอกเพียงกลุ่มวิชาเดียว
1) กลุ่มวิชาเอก การบริหารทรัพยากรมนุษย์
น(ชม.)
3564803
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
2(90)
Preparation to Professional Experience in Human Resources Management
3564804
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
5(450)
Field Experience in Human Resources Management
2) กลุ่มวิชาเอก การเงินและการธนาคาร
3534801
การเตรี ยมฝึ กวิชาชีพทางการเงิน
Preparation to Financial Profession
3534802
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางการเงิน
Field Experience in Finance

2(90)
5(450)

3) กลุ่มวิชาเอก การตลาด
3544801
3544802

การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพการตลาด
Preparation to Professional Experience in Marketing
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการตลาด
Field Experience in Marketing

2(90)
5(450)

36
4) กลุ่มวิชา เอกคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
3604801
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
Preparation to Professional Experience in Business Computer
3604802
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
Field Experience in Business Computer

2(90)
5(450)

5) กลุ่มวิชาเอก การจัดการทัว่ ไป
3564801
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทัว่ ไป
Preparation to Professional Experience in General Management
3564802
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการจัดการทัว่ ไป
Field Experience in General Management

2(90)
5(450)

17.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่ วยกิต

ให้เลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ในหลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไม่ซ้ าํ
กับรายวิชาที่เคยเรี ยนมาแล้ว

17.4 ความหมายของเลขรหัสวิชา
1

2

3

4

5

6

7
ลําดับก่อนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากง่าย หรื อชั้นปี
หมวดวิชาและหมู่วชิ า

เลขตัวที่ 1 - 3
เลขตัวที่ 4
เลขตัวที่ 5
เลขตัวที่ 6,7

เป็ นหมวดวิชาและหมู่วชิ า
แสดงระดับความยากง่ายหรื อชั้นปี
แสดงลักษณะเนื้อหาวิชา
แสดงลําดับก่อนหลังของวิชา

37
หมวดวิชาการบริ หารธุรกิจและการจัดการ (350-399)
350 หมู่วชิ าที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วชิ าใดได้ในหมวดวิชาบริ หารธุ รกิจและการ
จัดการ
351 หมู่วชิ าการเลขานุการ
352 หมู่วชิ าการบัญชี
353 หมู่วชิ าการเงินและการธนาคาร
354 หมู่วชิ าการตลาด
355 หมู่วชิ าการสหกรณ์
356 หมู่วชิ าการบริ หารธุ รกิจ
357 หมู่วชิ าธุ รกิจบริ การ
358 หมู่วชิ าประกันภัยและวินาศภัย
359 หมู่วชิ าเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
360 หมู่วชิ าคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

17.5 แผนการศึกษา
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
3521101
3541101
3561101
xxxxxxx

หลักการบัญชีช้ นั ต้น 1
หลักการตลาด
องค์การและการจัดการ
วิชาศึกษาทัว่ ไป

ชื่ อวิชา

รวม

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
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ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
3521102
3531101
3592101
xxxxxxx
xxxxxxx

หลักการบัญชีช้ นั ต้น 2
การเงินธุ รกิจ
เศรษฐศาสตร์ จุลภาค 1
วิชาศึกษาทัว่ ไป
วิชาเลือกเสรี

ชื่ อวิชา

รวม

รหัสวิชา
2562302
4112105
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

รหัสวิชา
3543101
3562307
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่ อวิชา

กฎหมายธุ รกิจ
สถิติธุรกิจ
วิชาศึกษาทัว่ ไป
วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก (รายวิชาบังคับ)
วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก (รายวิชาเลือก)
วิชาเลือกเสรี
รวม

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่ อวิชา

การบริ หารการตลาด
การบริ หารการผลิต
วิชาศึกษาทัว่ ไป
วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก (รายวิชาบังคับ)
วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก (รายวิชาเลือก)
รวม

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
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รหัสวิชา
1551605
3522301
3592102
xxxxxxx
xxxxxxx

รหัสวิชา
1551606
3593301
xxxxxxx
xxxxxxx

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่ อวิชา

ภาษาอังกฤษธุ รกิจ 1
การบัญชีเพื่อการจัดการ
เศรษฐศาสตร์ มหภาค 1
วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก (รายวิชาบังคับ)
วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก (รายวิชาเลือก)
รวม

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่ อวิชา

ภาษาอังกฤษธุ รกิจ 2
การวิเคราะห์เชิงปริ มาณ
วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก (รายวิชาบังคับ)
วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก (รายวิชาเลือก)
รวม

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
3532202
3564201
xxxxxxx
xxxxxxx

ชื่ อวิชา

การภาษีอากรธุ รกิจ
การจัดการเชิงกลยุทธ์
วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก (รายวิชาบังคับ)
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ (ตามกลุ่มวิชาเอก)
รวม

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9 หน่วยกิต
2(90)
17 หน่วยกิต

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
xxxxxxx

ชื่ อวิชา
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ (ตามกลุ่มวิชาเอก)
รวม

น(ท-ป-ค)
5(450)
5 หน่วยกิต
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17.6 คําอธิบายรายวิชา
17.6.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
17.6.1.1 กลุ่มวิชาภาษา
รหัสวิชา

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา

น (ท–ป-ค)

1500105

ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้สามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถฟั ง
เพื่อจับใจความสําคัญ อ่านจับใจความ อ่านตีความและอ่านขยายความ ฝึ กพูดในสถานการณ์ ต่าง ๆ และ
นําเสนอผลการสื บค้นโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา
1500106

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในสถานการณ์ ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวัน
การทักทาย การกล่าวลา การแนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การขอบคุณ การขอโทษ และการแสดงความเห็นใจ
การขอร้อง และการเสนอความช่วยเหลื อ การเชื้ อเชิ ญและการให้คาํ แนะนํา การบรรยายลักษณะบุคคล
และสิ่ งของ การถามและการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานที่ การซื้ อขายสิ นค้าและการบริ การ การแสดงความ
คิดเห็น และการติดต่อทางโทรศัพท์
1500107

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการอ่ าน
3(3-0-6)
English for Reading Skills
การพัฒนาทักษะการอ่าน การใช้พ จนานุ กรมช่ วยในการอ่าน การอ่านเพื่อหาข้อมู ลที่
ต้องการ การอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ การอ่านประกาศ การอ่านคําสั่งทัว่ ไป เทคนิคการอ่านเพื่อจับใจความสําคัญ
การอ่านเพื่อเขียนสรุ ปความ ตลอดจนการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ การ
เขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ่
1500108

ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารในชี วิตประจําวัน เช่ น การทักทาย การ
ลา การแนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสัง่ อาหาร เครื่ องดื่ม การซื้อของ การ
ถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่น และสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ
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1500109

ภาษาญีป่ ุ่ นเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาญี่ ปุ่ นเพื่อการสื่ อสารในชี วิตประจําวัน เช่ น การทักทาย
การลา การแนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่ องดื่ม การซื้ อของ
การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่น และสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศและการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ

1500110

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารในชี วิตประจําวัน เช่ น การทักทาย
การลา การแนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่ องดื่ม การซื้ อของ
การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่น และสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศและการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ
1500111

ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารเชิ งสั งคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Chinese for Socio-cultural Communication
การพัฒนาทักษะการสื่ อสารที่เกี่ยวข้องกับความรู ้พ้ืนฐานเชิ งสังคมและวัฒนธรรม เช่น
ลักษณะครอบครัว ความเป็ นอยู่ วันสําคัญ ความเชื่ อ วัฒนธรรม ประเพณี ข องชาวจีน และกรณี ที่ค วร
หลีกเลี่ยงในการสื่ อสารกับชาวจีน
1500112

ภาษาญีป่ ุ่ นเพื่อการสื่ อสารเชิ งสั งคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Japanese for Socio-cultural Communication
การพัฒนาทักษะการสื่ อสารที่เกี่ยวข้องกับความรู ้พ้ืนฐานเชิ งสังคมและวัฒนธรรม เช่ น
ลักษณะครอบครัว ความเป็ นอยู่ วันสําคัญ ความเชื่ อ วัฒนธรรม ประเพณี ของชาวญี่ปุ่น และกรณี ที่ควร
หลีกเลี่ยงในการสื่ อสารกับชาวญี่ปุ่น
1500113

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารเชิ งสั งคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Korean for Socio-cultural Communication
การพัฒนาทักษะการสื่ อสารที่เกี่ยวข้องกับความรู ้พ้ืนฐานเชิ งสังคมและวัฒนธรรม เช่ น
ลักษณะครอบครัว ความเป็ นอยู่ วันสําคัญ ความเชื่ อ วัฒนธรรม ประเพณี ของชาวเกาหลี และกรณี ที่ควร
หลีกเลี่ยงในการสื่ อสารกับชาวเกาหลี
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1500114

สนทนาภาษาจีนในการทํางาน
3(2-2-5)
Chinese Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟั ง การพูดภาษาจีนในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทํางาน เช่น
การอธิ บ ายชี้ แ จงเกี่ ย วกับ การปฏิ บ ัติง าน การขอข้อมู ล การสนทนาทางโทรศัพ ท์ การนัดหมาย การ
สัมภาษณ์ การรับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมาย
สมัครงานและประวัติยอ่

1500115

สนทนาภาษาญีป่ ุ่ นในการทํางาน
3(2-2-5)
Japanese Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟั ง การพูดภาษาญี่ ปุ่นในสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทํางาน
เช่น การอธิ บายชี้ แจงเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิงาน การขอข้อมู ล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การ
สัมภาษณ์ การรับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมาย
สมัครงานและประวัติยอ่

1500116

สนทนาภาษาเกาหลีในการทํางาน
3(2-2-5)
Korean Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟั ง การพูดภาษาเกาหลีในสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทํางาน
เช่ น การอธิ บายชี้ แจงเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การ
สัมภาษณ์ การรับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมาย
สมัครงานและประวัติยอ่
17.6.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
รหัสวิชา
2000103

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา

น (ท–ป-ค)

จริยธรรมและทักษะชี วติ
3(3-0-6)
Ethics and Life Skills
ความหมาย ประเภท คุณค่า และเกณฑ์ตดั สิ นคุณค่าทางจริ ยธรรมในสังคมปั จจุบนั ตาม
หลั ก ปรั ช ญา และศาสนธรรม การพั ฒ นาทัก ษะชี วิ ต ในด้ า นต่ า ง ๆ การดํา เนิ น ชี วิ ต ตามวิ ถี ท าง
ประชาธิ ปไตย การสร้างวินยั และความตระหนักในคุณค่าของตนเอง การสร้างภูมิคุม้ กันทางจิต มรรควิธี
เพื่อชีวติ ที่เป็ นสุ ข
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2000104

สุ นทรียศาสตร์ แห่ งชี วติ
3(3-0-6)
Aesthetics for Life
ความหมายของสุ นทรี ยศาสตร์ แห่ งชีวิตในเชิ งการคิด สุ นทรี ยศาสตร์ ในเชิงพฤติกรรมที่
เกี่ยวข้องกับความงามของศิลปะแขนงต่าง ๆ ด้านทัศนศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และศิลปะการแสดง เพื่อให้เกิด
ความซาบซึ้ งและได้นาํ มาซึ่ งประสบการณ์ ดา้ นสุ นทรี ยศาสตร์ แห่ งชี วิตโดยการรับรู ้ดว้ ยศาสตร์ แห่ งการ
ได้ยิน ได้พ บเห็ นของจริ งและได้สั ม ผัส ตามแนวทางการศึ กษาศิ ล ปะแขนงนั้น ๆ การเปรี ยบเที ยบข้อ
แตกต่างทางสุ นทรี ยศาสตร์ ของศิลปะแต่ละแขนง ในเรื่ องของความงาม
2000105

จิตวิทยาและการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Psychology and Self-Development
พฤติ กรรมการดําเนิ นชี วิต ประเภทของพฤติกรรม การรู ้ จกั และเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่น
ปั จจัยที่ มี อิท ธิ พ ลต่อการเปลี่ ยนแปลงพฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ การพัฒ นาตนเองในมิ ติจิตวิท ยา สั งคมวิท ยา
ศาสนาและวัฒ นธรรม มนุ ษ ยสัม พัน ธ์ มารยาทและการสมาคม การสร้ างเสริ ม กลุ่ ม และที ม งาน การ
ดํารงชีวติ อยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุ ข
2500105

วิถีไทยและวิถีโลก
3(3-0-6)
Thai and World Life Style
วิวฒั นาการและการเปลี่ ยนแปลงของสังคมไทย สภาพปั ญหาและแนวทางแก้ไขปั ญหา
สังคมไทย โครงการพัฒ นาอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ ภู มิปั ญ ญาไทยที่ ส่ งเสริ ม การปรั บ ตัวและการ
ดํา เนิ น วิ ถี ชี วิ ต แบบไทย การวิ เคราะห์ ส ถานการณ์ โ ลกปั จ จุ บ ัน เพื่ อ ความเข้า ใจการพัฒ นาและการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ของสังคมโลก รวมทั้งการปรับตัวของไทยในสังคมโลก

250106

มนุษย์ กบั สิ่ งแวดล้ อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ความสํ าคัญ ของทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้อม ความหลากหลายทางชี วภาพ
วิก ฤตการณ์ ท างสิ่ งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ ความสัมพันธ์ เชิ งระบบระหว่างมนุ ษ ย์กบั สิ่ งแวดล้อม
เทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อมนุ ษย์และสิ่ งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรโดยเน้นทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมตามแนวพระราชดําริ
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2500107

ทวารวดีศึกษา
3 (3-0-6)
Dhavaravadee Studies
ความเป็ นมาของอาณาจักรทวารวดี ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิ จ
การเมือง การปกครองในสมัยทวารวดี ความเจริ ญและความเสื่ อมถอยของอาณาจักรทวารวดี ความสําคัญ
ของอารยธรรมยุคทวารวดีที่มีต่อจังหวัดนครปฐมและประเทศไทย

2500108

กฎหมายในชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
ความรู ้ทว่ั ไปเกี่ยวกับหลักกฎหมายที่มีความสัมพันธ์กบั ชี วติ และปรากฏการณ์ทางสังคม
หลักสิ ทธิ เสรี ภาพของชนชาวไทยตามรัฐธรรมนู ญ หลักกฎหมายนิ ติกรรมสัญญา หลักกฎหมายซื้ อขาย
เช่าทรัพย์ เช่าซื้ อ กูย้ ืมเงิน คํ้าประกัน หุ ้นส่ วนและบริ ษทั หลักทัว่ ไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญา การประยุกต์
และบูรณาการใช้กฎหมายให้ได้เป็ นผลจริ งในการประกอบวิชาชีพและชีวติ ประจําวัน
17.6.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์
รหัสวิชา

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา

น (ท–ป-ค)

4000109

สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
Information and Information Technology for Learning
ความหมายความสําคัญของการรู ้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศและการบริ การ กลยุทธ์
และทัก ษะการค้น สารสนเทศประเภทต่ า ง ๆ ด้ว ยเทคโนโลยี การใช้ ฐานข้อ มู ล สารสนเทศและสื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์ การรวบรวมและประเมินค่าสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศเพื่อการ
นําไปใช้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ การนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าและการเขี ยนรายงานทางวิชาการ การ
อ้างอิงและจริ ยธรรมในการใช้สารสนเทศ
4000110

การคิดและการตัดสิ นใจ
3(2-2-5)
Thinking and Decision Making
การพัฒนาทักษะการคิดและลักษณะการคิดแบบต่าง ๆ การพัฒนากระบวนการคิด เช่ น
การคิดเชิ งสร้างสรรค์ การคิดเชิ งวิทยาศาสตร์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การตัดสิ นใจ องค์ประกอบใน
การตัดสิ นใจ กระบวนการตัดสิ นใจ การประยุกต์การคิดและการตัดสิ นใจไปใช้ในชีวติ
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4000111

วิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชี วติ
3(3-0-6)
Science for Quality of Life
ความหมาย ความสําคัญของวิทยาศาสตร์ และคุ ณภาพชี วิต แนวคิดเกี่ ยวกับการพัฒนา
คุณภาพชี วิตด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ ศึกษาคุณค่าทางธรรมชาติ
ของอาหาร ยารักษาโรคและสมุนไพร ศึกษาธรรมชาติของชี วิต ระบบการพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกันของ
สิ่ งมีชีวติ การใช้หลักวิทยาศาสตร์ ความสมเหตุสมผลเพื่อการดําเนินชีวติ อย่างมีคุณภาพ
4000112

วิทยาศาสตร์ การกีฬาและนันทนาการ
3(2-2-5)
Sports Science and Recreation
หลักการและประโยชน์ของการออกกําลัง การสร้ างเสริ มสมรรถภาพร่ างกายและการ
ออกกําลังกายเพื่ อสุ ขภาพ การส่ งเสริ มสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต หลักการและประเภทของกิ จกรรม
นันทนาการ การร่ วมกิจกรรมนันทนาการเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพและการเล่นกีฬา
4000113

คณิตศาสตร์ ในชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
ดอกเบี้ ย ภาษี เงิ น ได้ ตรรกศาสตร์ แ ละการให้ เหตุ ผ ล ค่ า สู ง สุ ดและค่ า ตํ่า สุ ด การ
ประยุกต์ใช้คณิ ตศาสตร์ ในวิชาชีพต่าง ๆ

4000114

เทคโนโลยีในชี วติ ประจําวัน
3(2-2-5)
Technology in Daily Life
พัฒนาการเทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ ที่นาํ มาใช้ในองค์กร สํานักงาน และครัวเรื อน การ
เลือกบริ โภคเทคโนโลยีที่เหมาะสมในชี วิตประจําวัน การประหยัดพลังงานที่ ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อ
สิ่ งแวดล้อม ไม่ขดั ต่อศี ลธรรมทั้งเทคโนโลยีด้านวัสดุ อุปกรณ์ วิธีการและระบบ เพื่อตอบสนองความ
จําเป็ นในการดํารงชีวติ การพัฒนาคุณภาพชีวติ และเป็ นพื้นฐานเชิงธุ รกิจ

4000115

เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Technology
บทบาทและความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู ้เกี่ยวกับฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์
ฐานข้อมู ล อิ น เทอร์ เน็ ต ระบบเครื อ ข่ ายและสื่ อ ประสม การใช้งานระบบปฏิ บ ัติ ก ารและโปรแกรม
ประยุกต์ที่จาํ เป็ นต่อวิชาชีพ การใช้อินเทอร์ เน็ตเพื่อการสื่ อสาร การสร้างเว็บไซต์
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17.6.2 หมวดวิชาเฉพาะ
17.6.2.1 วิชาแกน
รหัสวิชา

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

1551605

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(3-0-6)
Business English 1
This is an introductory course providing English used in business situations with
concentration on inter-office communication. Common business vocabulary and expressions are
introduced through related topics, i.e. office organizations, staff and duty, telephoning, making
arrangements and appointments, social contact, business correspondence in the office (memos, notes,
notices, announcements), letters of inquiry, quotation and ordering, invoice, etc.
1551606

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3(3-0-6)
Business English 2
Pre-requisite 1551605 Business English 1
This course provides a chance to explore business worldwide with concentration on
domestic and international trades. Students are encouraged to engage in simulated business transactions
in various fields and situations, including import-export, shipping banking, hotel/package-tour
reservation, making agendas and minutes, company reports, product/service presentations, business
articles (Internet, ISO, QC), letters of complaint and adjustment, etc.
2562302

กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Laws
ศึกษาหลักกฎหมายทัว่ ไป องค์กรธุ รกิ จ กฎหมายที่ เกี่ ยวกับการควบคุ มธุ รกิ จประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ว่าด้วย นิ ติกรรม สัญญา หนี้ และเอกเทศสัญญากฎหมายว่าด้วยหลักประกัน
สิ นเชื่ อกฎหมายเกี่ ยวกับการส่ งเสริ ม การลงทุน การคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคและป้ องกันการค้าที่ไม่เป็ นธรรม
กฎหมายเกี่ยวกับการฟื้ นฟูกิจการและระงับข้อพิพาททางธุ รกิจ

47
3521101

หลักการบัญชี ช้ ั นต้ น 1
3(2-2-5)
Principles of Accounting 1
ศึกษาเกี่ ยวกับ ความหมาย และวัตถุ ประสงค์ของการบัญชี แนวความคิดและหลักการ
ของการจัดทําและนําเสนองบการเงิ นที่ สมบูรณ์ ตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป ผูม้ ีหน้าที่จดั ทําบัญชี
และผูท้ าํ บัญชี การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกรายการในสมุดบันทึกรายการขั้นต้นและขั้นปลาย การ
ปรับปรุ งรายการบัญชี ซ่ ึ งรวมถึ งวิธีการคิดค่าเสื่ อมราคาและค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ การจัดทํางบการเงิ น
ของธุ รกิจบริ การ โดยครอบคลุมด้านภาษีอาการที่เกี่ยวข้องกับรายการบัญชี และจริ ยธรรมของผูท้ าํ บัญชี
3521102

หลักการบัญชี ช้ ั นต้ น 2
3(2-2-5)
Principles of Accounting 2
รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่านมาก่อน : 3521101 หลักการบัญชีช้ นั ต้น 1
ศึกษาวงจรบัญชี ของธุ รกิจซื้ อมาขายไป อุตสาหกรรมขนาดย่อม โดยเน้นถึงระบบบัญชี
สิ นค้า และหลักการบัญชีเกี่ยวกับเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ตัว๋ เงินรับ เงินลงทุนในตราสาร ที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ ตัว๋ เงินจ่าย ส่ วนของหนี้ สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี ส่ วนของเจ้าของ
รวมถึงการจัดทํางบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารและระบบใบสําคัญ
3522301

การบัญชี เพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Managerial Accounting
รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่านมาก่อน : 3521102 หลักการบัญชี ช้ นั ต้น 2
ศึ ก ษาเกี่ ยวกับ การเก็บ รวบรวมข้อมู ล การวิเคราะห์ ข ้อมู ล ทางการบัญ ชี เพื่ อนําไปใช้
ประโยชน์ในการตัดสิ นใจด้านการวางแผนงานและการควบคุมของฝ่ ายบริ หาร ตลอดจนข้อจํากัดของการ
ใช้ข ้อ มู ล ทางบัญ ชี เพื่ อ การบริ ห าร โดยเน้น ให้ นัก ศึ ก ษามี ค วามเข้าใจเกี่ ยวกับ การจัดทํางบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงทางการเงิน และงบกระแสเงิ นสด การนําผลการวิเคราะห์งบการเงิ นไปใช้เพื่อวางแผนและ
ตัดสิ นใจ การปรับระดับราคาในงบการเงินด้วยเลขดัชนี แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุน วิธีการบัญชี ตน้ ทุน
รวม และวิธีการบัญชี ตน้ ทุนผันแปร การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน-ปริ มาณ-กําไร และการจัดทํา
งบประมาณเพื่อการวางแผนและการควบคุม
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3531101

การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่านมาก่อน : 3521101 หลักการบัญชี ช้ นั ต้น 1
จุ ดมุ่ งหมายและหน้าที่ ก ารบริ ห ารทางการเงิ น เทคนิ ค การวิเคราะห์ ท างการเงิ น การ
วางแผนทางการเงิน การจัดการทุนหมุนเวียน งบประมาณการลงทุน เงินทุน การจัดหาเงินทุน ต้นทุนและ
โครงสร้างของเงินทุน นโยบายการจัดสรรกําไรและเงินปั นผล
3532202

การภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Taxation
ศึ ก ษาถึ ง นโยบายภาษี อากร หลัก เกณฑ์ ใ นการจัดเก็บ และรายละเอี ย ดในการปฏิ บ ัติ
เกี่ยวกับการภาษีอากร ทางด้านสรรพากร สรรพสามิต และศุลกากร คํานวณภาษี การยืน่ แบบรายการและ
การเสี ยภาษีทางธุ รกิจ การอุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่ องภาษีอากรแต่ละประเภท ปั ญหาต่าง ๆ ใน
เรื่ องเกี่ยวกับภาษีอากรธุ รกิจ
3541101

หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
ศึกษาถึ งความหมาย วิวฒั นาการ แนวคิดและความสําคัญของการตลาด สภาพแวดล้อม
ทางการตลาด ระบบข้อมู ลการตลาด การแบ่ งส่ วนการตลาดและการเลื อกตลาดเป้ าหมาย พฤติ ก รรม
ผูบ้ ริ โภค ส่ วนประสมการตลาด ซึ่ งประกอบด้วยผลิ ต ภัณ ฑ์ ราคา การจัด จําหน่ าย และการส่ ง เสริ ม
การตลาด ตลอดจนการนําไปใช้ในการดําเนินชีวติ ประจําวัน
3543101

การบริ หารการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Management
ศึ ก ษาความหมาย ความสําคัญ ของการบริ หารการตลาด บทบาทหน้าที่ ข องผูบ้ ริ หาร
การตลาด กระบวนการบริ ห ารการตลาด การวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้อมการตลาด พฤติก รรมผูบ้ ริ โภค
ระบบข้อมู ลทางการตลาด การวัดและการพยากรณ์ ตลาด การกําหนดตลาดเป้ าหมาย การวางแผนการ
บริ หารผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่ายและการส่ งเสริ มการตลาดเพื่อนําไปใช้กบั ธุ รกิจต่าง ๆ
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3561101

องค์ การและการจัดการ
3(3-0-6)
Organization and Management
ศึกษาถึงความหมายและประเภทขององค์การ แนวคิดทฤษฎีทางด้านการจัดการ หน้าที่
ของการจัดการตั้งแต่การวางแผนการจัดโครงสร้างองค์การ การจัดบุคคลเข้าทํางาน การอํานวยการและ
การควบคุม พร้อมทั้งนําทฤษฎีทางด้านการจัดการมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการทํางานในองค์การเพื่อการ
บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การ นอกจากนั้นก็ยงั ได้ศึกษาในเรื่ องการจัดการระบบคุณภาพต่าง ๆ ซึ่ งเป็ น
สิ่ งสําคัญต่อการพัฒนาองค์การ
3562307

การบริ หารการผลิต
3(3-0-6)
Production Management
ศึ ก ษากระบวนการวางแผนการผลิ ต และการควบคุ ม การผลิ ตที่ ได้รับ การยอมรั บ ใน
ปั จจุบนั ตั้งแต่การพยากรณ์การผลิ ต การวางแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และกําลังการผลิต การตัดสิ นใจ การ
ผลิต รวมถึงการเลือกทําเลที่ต้งั โรงงาน การกําหนดตารางการผลิตและการจัดลําดับงาน การควบคุมสิ นค้า
คงเหลือ ระบบการจัดซื้ อ การควบคุมคุณภาพและปริ มาณการผลิต
3564201

การจัดการเชิ งกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Management
ศึ ก ษาแนวคิ ดการวางแผนและการบริ ห ารเชิ ง กลยุท ธ์ ขอบเขต หน้าที่ ลัก ษณะและ
กระบวนการ การจัดการเชิ งกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การกําหนดกลยุทธ์ การดําเนิ นกลยุทธ์
และการควบคุ ม กลยุท ธ์ ข ององค์ก าร เพื่อให้ องค์ก ารสามารถปรั บ ตัวให้ ท นั กับ การเปลี่ ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม ซึ่ งจะนําไปสู่ การเสริ มสร้างศักยภาพแห่งการแข่งขัน
3592101

เศรษฐศาสตร์ จุลภาค 1
3(3-0-6)
Micro-Economics I
ศึ ก ษาเกี่ ยวกับ ความหมายของเศรษฐศาสตร์ ปั จจัย การผลิ ต พฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โภค
พฤติ ก รรมของผู ้ผ ลิ ต อุ ป สงค์ อุ ป ทาน การกํา หนดราคาในตลาด ประเภทต่ า ง ๆ ของการจัด สรร
ค่าตอบแทนให้แก่ปัจจัยการผลิ ตในรู ปค่าเช่ า ค่าจ้าง ดอกเบี้ ยและกําไร บทบาทของรัฐในทางเศรษฐกิจ
โดยทัว่ ไป
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3592102

เศรษฐศาสตร์ มหภาค 1
3(3-0-6)
Macro-Economics I
ศึกษาพฤติกรรมของปั จจัยทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นตัวกําหนด รายได้ประชาชาติ เช่น
พฤติกรรมส่ วนรวมของการบริ โภค การออม การลงทุน บทบาทของรัฐบาล การว่าจ้างทํางาน ระดับเงิ น
เฟ้อ เงินฝื ด การคลัง นโยบายการเงิน การค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ
3593301

การวิเคราะห์ เชิ งปริมาณ
3(3-0-6)
Quantitative Analysis
รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่านมาก่อน : 4112105 สถิติธุรกิจ
ศึกษาถึ งกระบวนการตัดสิ นใจ และประโยชน์ ของการใช้เทคนิ คทางคณิ ตศาสตร์ เชิ ง
ปริ มาณ เพื่อช่ วยในการตัดสิ นใจ ได้แก่ ความน่ าจะเป็ น แผนภูมิเพื่อการตัดสิ นใจ (Decision Trees) ตัว
แบบเชิ งสิ นค้า คงคลัง (Inventory Model) โปรแกรมเชิ งเส้ นตรง (Linear Programming) เทคนิ คการ
ประเมินผลและการตรวจสอบโครงการ (PERT/CPM) ตัวแบบของมาร์ กอฟ (Marcok Model) ทฤษฎีเกม
(Game Theory) แถวรอคอย (Queuing) และการจําลองเหตุการณ์ (Simulation)
4112105

สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Statistics
ความหมายของสถิ ติ ขอบเขตและประโยชน์ ข องสถิ ติ สถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นชี วิ ต ประจํา วัน
ขั้นตอนในการใช้สถิ ติเพื่อการตัดสิ นใจ ความน่ าจะเป็ นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ มและการแจกแจงความน่ าจะ
เป็ นของตัวแปรสุ่ ม การแจกแจงค่าที่ได้จากตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์
ด้วย Microsoft Excel
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17.6.2.2 วิชาเฉพาะด้ าน/วิชาเอก
1) กลุ่มวิชาเอก การบริหารทรัพยากรมนุษย์
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

3504101

จริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Ethics
ศึกษาแนวคิดที่มาของจริ ยธรรม เหตุผลที่ธุรกิจต้องมีจริ ยธรรมและการสร้ างจริ ยธรรม
ในองค์การธุ รกิจ เน้นจริ ยธรรมของผูป้ ระกอบการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ให้เกิดความรู ้ ความสามารถ ทักษะ
เจตคติที่ดีต่อการมี จริ ยธรรม รวมถึ งการเสริ มสร้างและส่ งเสริ มจริ ยธรรมในการแข่งขันทางธุ รกิ จและ
ผูบ้ ริ โภคโดยใช้กรณี ศึกษาประกอบ
3561401

การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management
ศึกษาความเป็ นมาและความสําคัญของการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
หลักการในการ
บริ หารทรัพยากรมนุษย์ท้ งั ปั จจุบนั และอนาคต ขั้นตอนในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ภารกิจหลักของ
งานบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ เช่น การวางแผนกําลังคน การสรรหา การคัดเลือก การฝึ กอบรม
การพัฒนา การประเมินผล ตลอดจนปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
3561402

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Information Systems For Human Resources Management
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ความสํ า คัญ ชองระบบสารสนเทศ ข้อมู ล และสารสนเทศในองค์ก าร
โครงสร้ า งของระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เทคโนโลยีส ารสนเทศฮาร์ ด แวร์
ซอฟแวร์ แ ละเทคโนโลยี ใ นการสื่ อสารระบบสารสนเทศ ฐานข้อ มู ล สํ า นั ก งานอัต โนมัติ ระบบ
สารสนเทศในองค์การธุ รกิจ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการด้านการวางแผน การควบคุม การ
ตัดสิ นใจ การพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการตัดสิ นใจ
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3562403

การพัฒนาประสิ ทธิภาพในการทํางาน
3(3-0-6)
Efficiency Development
ความหมาย ขอบเขต ปรัชญา และอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง บุคลิกภาพ และการ
สํารวจบุคลิ กภาพ การปรับแต่งบุคลิ กภาพของตนเองและผูอ้ ื่น ความต้องการของมนุ ษย์ ค่านิ ยม การ
สํ า รวจ และแลกเปลี่ ย นค่ า นิ ย ม ค่ านิ ย มที่ สั ม พัน ธ์ ก ับ การทํา งานวัฒ นธรรมในการทํา งาน การตั้ง
เป้ าประสงค์ของชี วิตและการทํางานการสํารวจความรู ้สึก ปั ญหา อุปสรรคและวิธีการพิชิตอุปสรรคใน
การทํางาน การสร้างความเชื่อมัน่ ในตนเอง ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการทํางาน
3562404

การสรรหาและการบรรจุพนักงาน
3(3-0-6)
Recruitment and Placement of Personnel
รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่านมาก่อน : 3561401 การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
ศึกษานโยบาย และการกําหนดนโยบายในการสรรหา และการบรรจุพนักงาน การ
พยากรณ์ความต้องการกําลังคน การวางแผนกําลังคน การสรรหาและการคัดเลือกบุคคลเข้าทํางานตาม
สมรรถนะ (Competency) กลยุทธ์ในการทดสอบ และการสัมภาษณ์บุคคลเข้าทํางาน หลักพฤติกรรม
ศาสตร์ ที่ใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าทํางาน การบรรจุพนักงาน การปฐมนิ เทศ การสอนแนะงาน และ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการสรรหาและการบรรจุพนักงาน

3562405

การพัฒนาบุคคลและการฝึ กอบรม
3(3-0-6)
Personnel Development and Training
รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่านมาก่อน : 3561401 การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
ศึกษาบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่บริ หารงานบุคคล โดย
เฉพาะด้านการพัฒนาและการฝึ กอบรม ความจําเป็ นในการพัฒนาและฝึ กอบรมการวางแผนพัฒนาและ
ฝึ กอบรม บรรทัดฐานของกลุ่มที่ เป็ นอุ ปสรรคต่อการทํางานและการเปลี่ ยนแปลงบรรทัดฐาน การตั้ง
วัตถุประสงค์ในการฝึ กอบรม การจัดโปรแกรมฝึ กอบรม เทคนิ คการฝึ กอบรมแบบต่าง ๆ การประเมินผล
การพัฒนาบุคคลและการฝึ กอบรมปั ญหาในการพัฒนาและการฝึ กอบรม
3563406

การบริ หารค่ าตอบแทน
3(3-0-6)
Compensation Management
ศึกษาถึงวิธีจ่ายค่าตอบแทน การกําหนดนโยบาย โครงสร้างและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน
หลักการจ่ายค่าตอบแทนในทัศนะของนักการบริ หารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
รายละเอียดการจ่าย
ค่าตอบแทนในองค์กรและพนักงานประเภทต่างๆ การวิเคราะห์ค่าตอบแทน ค่าจ้างเงินเดือนในองค์การ
ธุ รกิจให้เกิดความเป็ นธรรมและความพึงพอใจของทั้งฝ่ ายนายจ้างและพนักงาน
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3563407

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
3(3-0-6)
Performance Apprisal
ศึกษาปรัชญา ความสําคัญ และวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การกําหนดมาตรฐาน
การปฏิบตั ิงาน การจัดทําเครื่ องมือเพื่อใช้สาํ หรับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน รวมทั้งการ
ประเมินศักยภาพ (Potentials Evaluation) และการประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment) เพื่อ
นําผลไปเป็ นข้อมูลในการวางแผนการจ่ายค่าจ้าง การฝึ กอบรม และการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งให้กบั
พนักงานและการพัฒนาองค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
3563408

การวางแผนและนโยบายทางด้ านทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Personnel Planning and Policy
รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่านมาก่อน : 3561401 การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
ศึกษาเกี่ ยวกับการวางแผนและนโยบายของทรัพยากรมนุ ษย์ในองค์กรทั้งภาครั ฐและ
เอกชน ในรู ปแบบต่าง ๆ การพยากรณ์ กาํ ลังคน การสํารวจและวิเคราะห์สมรรถนะ(Competency) ของ
ทรัพยากรมนุษย์ในปั จจุบนั การติดตามและตรวจสอบการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามแผนและนโยบาย
3564903

สั มมนาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
3(2-2-5)
Seminar in Personnel Administration
วิเคราะห์ ศึกษาปั ญหาและวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์กรธุ รกิจ ศึกษานโยบายพฤติกรรมเกี่ยวกับบุคคลเพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีสาํ หรับกลุ่มคนงานที่
อยูใ่ นระดับต่าง ๆ วิเคราะห์อภิปรายปั ญหาต่าง ๆ ทางด้านการบริ หาร การพัฒนา การฝึ กอบรมบุคคลใน
องค์กรธุ รกิจ โดยใช้พ้ืนความรู ้ทางทฤษฎีเพื่อหาแนวทางแก้ไขปั ญหาบุคคลที่เกิดขึ้นภายในองค์การ

3564904

การวิจัยการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
3(2-2-5)
Research in Human Resource Management
ศึกษาผลงานวิจยั และปฏิบตั ิการวิจยั ด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ศึกษาบทบาท
และความสําคัญของการวิจยั การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ เทคนิคและเครื่ องมือในการวิจยั การบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์และการประยุกต์ใช้ผลการวิจยั การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
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รายวิชาเลือก
รหัสวิชา

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

3562409

การจัดการประชุ มสั มมนาและการจัดนิทรรศการ
3(3-0-6)
Conference and Convention Management
ศึกษาถึ งความหมายและคําจํากัดความของการประชุ มสัมมนาและการจัดนิ ทรรศการ
ประเภทของการจัดประชุ ม และการจัดนิ ทรรศการ ความเกี่ยวข้องกับธุ รกิจอื่น ๆ สิ่ งจําเป็ นพื้นฐานและ
ปั จจัยเกื้ อหนุ นในการดําเนิ น ธุ รกิ จ ประชุ ม สั ม มนา และการจัดนิ ท รรศการ การเตรี ยมการและการ
บริ หารการประชุ ม สัมมนานิ ทรรศการ และงานแสดงสิ นค้า การบริ หารราคา การสร้างความพอใจให้
ผูใ้ ช้บ ริ ก าร และกระบวนการสร้ า งความสั ม พัน ธ์ ระหว่างผูใ้ ช้บ ริ ก ารต่ อ การพัฒ นาธุ รกิ จแบบใหม่
การตลาดในธุ รกิจการจัดประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ
3562410

มนุษยสั มพันธ์ ในองค์ การ
3(3-0-6)
Human Relations in Organization
การศึกษาลักษณะ แนวความคิด ขอบเขตและปั จจัยอันเป็ นพื้นฐานของความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล คณะและองค์การ หน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมการติดต่อสื่ อสารระหว่างการ
ประสานงาน หลักศาสนาที่ช่วยส่ งเสริ มมนุษยสัมพันธ์
3562411

การสร้ างทีมงาน
3(3-0-6)
Teamwork Developing Techniques
ความหมายและความสําคัญของการสร้างทีมงาน
แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนา
องค์ก าร แนวคิ ด เกี่ ย วกับ การทํา งานเป็ นที ม วิธี ก ารพัฒ นาการทํา งานเป็ นที ม การวางแผนและการ
ออกแบบทางเลือกในการพัฒนาทีมงาน การสร้างทีมใหม่การกําจัดความไม่เป็ นระเบียบและความขัดแย้ง
ในที ม ข้อตกลงและการเอาชนะข้อตกลงที่ ไม่เป็ นระเบี ยบและความขัดแย้งในที ม ข้อตกลงและการ
เอาชนะข้อตกลงไม่สมบูรณ์ การสร้างความภาคภูมิใจในทีมงาน การฟื้ นฟูทีมงาน การลดความขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่ม ปั ญหาในการสร้างทีมงานและแนวทางแก้ไข
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3562412

เทคนิคการฝึ กอบรมและการประชุ ม
3(3-0-6)
Techniques in Training and Conference
ศึกษาเกี่ ยวกับการสํารวจความต้องการและขั้นตอนในการฝึ กอบรม ประเภทของการ
ฝึ กอบรม เทคนิ ควิธีการในการฝึ กอบรมและการประชุ ม เครื่ องมือ เครื่ องใช้ที่จาํ เป็ นในการฝึ กอบรม
การเป็ นผูป้ ระสานงานในการฝึ กอบรม วิธีการจัดโปรแกรมการคํานวณค่าใช้จ่ายการประเมินผลโครงการ
ฝึ กอบรม
3563413

แรงงานสั มพันธ์
3(3-0-6)
Labour Relations
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างกับฝ่ ายบริ หาร วิวฒั นาการของแรงงานสัมพันธ์ท้ งั ใน
และต่างประเทศ ปั ญหาแรงงานสัมพันธ์ สภาพข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง กระบวนการเจรจา
ต่อรอง การนัดหยุดงาน นโยบายแรงงานสัมพันธ์และภาวะการทํางาน สหภาพแรงงาน แรงงานต่าง
ด้าว ปั ญหาการว่างงาน กฎหมายการทํางานที่เกี่ยวข้อง
3563414

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development
การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยเน้นสิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อภาวะการเป็ นผูน้ าํ
ทางธุ รกิ จทุ กระดับ เน้นการพู ดติ ดต่องานธุ รกิ จ การเข้าร่ วมประชุ ม และการเสนอความคิ ดเห็ น ต่อที่
ประชุ ม การตัดสิ นใจทางธุ รกิจ การจูงใจ การเกลี้ยกล่อม การเจรจาต่อรองการเข้าสังคม การพัฒนา
บุคลิกภาพของนักธุ รกิจทางด้านร่ างกายอารมณ์และจิตใจ โดยเน้นการใช้หลักธรรมในทางศาสนาและจิต
ให้มีการฝึ กปฏิ บ ตั ิ และรู ้ จกั ทําการวิเคราะห์ และทําการประเมิ นตนเอง การวางแผนพัฒนาตนเอง ให้
สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และทํางานอย่างมีความสุ ข

3564415

ความปลอดภัยในการควบคุมงาน
3(3-0-6)
Safety in Work Control
ความรู ้ เบื้องต้นเกี่ ยวกับการจัดความปลอดภัยในการทํางาน การปลู กฝั ง ความสนใจ
การสอนงานเพื่อความปลอดภัย อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการปฏิ บตั ิ งานอุ ปกรณ์ คุม้ ครองความ
ปลอดภัยส่ วนบุคคล การดูแลความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยในโรงงาน การโยกย้ายและการเก็บรักษาวัสดุ
การใช้เครื่ องกํากับของเครื่ องจักรกลต่าง ๆ การใช้และเก็บรักษาเครื่ องมือ การป้ องกันอัคคีภยั การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น
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3563416

ภาวะผู้นําและการทํางานเป็ นทีม
3(3-0-6)
Leadership and Quality Management of Teamwork
ศึกษาเรื่ องต่าง ๆ เกี่ยวกับผูน้ าํ และภาวะผูน้ าํ คุณลักษณะและบทบาทหน้าที่ของ
ผูน้ าํ ที่จะมีส่วนช่วยในการเสริ มสร้างคุณภาพงาน บทบาทของผูน้ าํ ในการทํางานเป็ นทีม การสร้าง
ทีมงานที่มีประสิ ทธิ ภาพจิตวิทยาและเทคนิควิธีในการเป็ นผูน้ าํ และการทํางานเป็ นทีม การสร้างความ
ภูมิใจให้ทีมงาน การจัดการความขัดแย้งในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม การแก้ไขปั ญหาและการตัดสิ นใจ
ในการทํางานเป็ นทีม

57
2) กลุ่มวิชาเอก การเงินและการธนาคาร
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

3504101

จริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Ethics
ศึกษาแนวคิดที่มาของจริ ยธรรม เหตุผลที่ธุรกิจต้องมีจริ ยธรรมและการสร้ างจริ ยธรรม
ในองค์การธุ รกิจ เน้นจริ ยธรรมของผูป้ ระกอบการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ให้เกิดความรู ้ ความสามารถ ทักษะ
เจตคติที่ดีต่อการมี จริ ยธรรม รวมถึ งการเสริ มสร้างและส่ งเสริ มจริ ยธรรมในการแข่งขันทางธุ รกิจและ
ผูบ้ ริ โภคโดยใช้กรณี ศึกษาประกอบ
3531103

การเงินและการธนาคาร
3(3-0-6)
Money and Banking
ศึกษาลักษณะและบทบาทของการเงินและการธนาคารในระบบเศรษฐกิจ พัฒนาการ
ของระบบการเงินในปั จจุบนั หน้าที่ของธนาคารพาณิ ชย์ การบริ หารด้านการเงินของธนาคารพาณิ ชย์
บทบาทของธนาคารกลาง ปริ มาณการเงิน และระดับราคาในระบบการเงินระหว่างประเทศ กลไกการ
ชําระเงินระหว่างประเทศ
3532101

สถาบันและตลาดการเงิน
3(3-0-6)
Financial Institutions and Markets
บทบาทและหน้าที่ของตลาดเงิน และตลาดทุน หลักการและขอบเขตการดําเนินงานของ
สถาบันการเงินไทยและระหว่างประเทศ ปั ญหาและนโยบายในการดําเนินงานของสถาบันการเงินต่าง ๆ
ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ปัจจุบนั
3532401

การบริ หารการเงิน
3(3-0-6)
Financial Management
รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่านมาก่อน : 3531101 การเงินธุ รกิจ
ศึกษาการวิเคราะห์ความเสี่ ยงและผลตอบแทน การกําหนดมูลค่าธุ รกิจ เทคนิคการ
ตัดสิ นใจลงทุน ภายใต้สภาวการณ์ต่าง ๆ ทฤษฎีโครงสร้างเงินทุน เทคนิคการจัดหาเงินทุน การขยาย
กิจการ การปรับปรุ ง การรวมและการเลิกกิจการ การจัดการทางการเงินและการประยุกต์ใช้ในธุ รกิจ
ภายใต้สภาวการณ์ต่าง ๆ

58
3533301

หลักการลงทุน
3(3-0-6)
Principles of Investment
รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่านมาก่อน : 3531101 การเงินธุรกิจ
ศึกษาความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ ลักษณะหลักทรัพย์ การประเมิน
มูลค่าของหลักทรัพย์ ความเสี่ ยงภัย ผลตอบแทน หลักการลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ การจัดการกลุ่ม
หลักทรัพย์และการตัดสิ นใจลงทุน
3533401

การจัดการธนาคารพาณิชย์
3(3-0-6)
Commercial Bank Management
ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของธนาคารพาณิ ชย์ ระบบการธนาคารพาณิ ชย์ นโยบายและ
การจัดการของธนาคารพาณิ ชย์ในด้านการให้สินเชื่ อ การลงทุน การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เครื่ องมือและเครดิตประเภทต่าง ๆ การจัดการกองทุนรวมและหลักทรัพย์ และการจัดหาเงินทุนของ
ธนาคารพาณิ ชย์
3534101

การเงินระหว่ างประเทศ
3(3-0-6)
International Finance
ศึกษาบทบาทและนโยบายการค้าระหว่างประเทศที่มีผลต่อการเงินระหว่างประเทศ
ดุลการชําระเงิน ระบบการเงินและตลาดเงินตราต่างประเทศ การปริ วรรตเงินตราและระบบอัตรา
แลกเปลี่ยน การวิเคราะห์และพยากรณ์อตั ราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บทบาทของสถาบันการเงิน
ระหว่างประเทศ ตลอดจนเอกสารทางการค้าและการเงินระหว่างประเทศ
3534103

โปรแกรมประยุกต์ ทางการเงินและการบัญชี
3(2-2-5)
Financial and Accounting Programming
ศึกษาการนําเอาโปรแกรมสําเร็ จรู ปมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา การตัดสิ นใจและการ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการวิเคราะห์ทางการเงิน เช่น การตัดสิ นใจจ่ายลงทุน การวิเคราะห์
ความเป็ นไปได้ในการลงทุน การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ และการประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการ
ทําบัญชี
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3534401

การวิเคราะห์ ทางการเงิน
3(3-0-6)
Financial Analysis
รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่านมาก่อน : 3531101 การเงินธุ รกิจ
ศึกษาเทคนิคและวิธีการวิเคราะห์ทางการเงินของธุ รกิจ ข้อมูลการบัญชีที่มีผลต่อการ
วิเคราะห์ทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงินและการจัดทํารายงานทางการเงิน วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดที่
เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ทางการเงินของ ธุ รกิจ ตลอดจนการวิเคราะห์ทางการเงินของธุ รกิจเฉพาะ

3534901

สั มมนาทางการเงิน
3(2-2-5)
Financial Seminar
รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่านมาก่อน : 3532401 การบริ หารการเงิน
ศึกษากรณี ศึกษาทางการเงินธุรกิจ ทําการวิเคราะห์ปัญหา แสดงความคิดเห็นอภิปราย
ปั ญหาและตัดสิ นใจตามหลักการ ตามทฤษฎี และความเหมาะสมตามสถานการณ์ ตลอดจนสรุ ปและ
รายงานผลการสัมมนา
3534902

การวิจัยทางการเงิน
3(2-2-5)
Financial Research
ศึกษาจุดมุ่งหมายของการทําวิจยั ขั้นตอนและการดําเนิ นการวิจยั การเสนอโครงการ
การนําผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ทางการเงิน การแก้ปัญหา การศึกษาเฉพาะกรณี หน้าที่และ
จรรยาบรรณของผูว้ จิ ยั
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
3522103

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

การบัญชี ช้ ันกลาง 1
3(2-2-5)
Intermediate Accounting 1
รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่านมาก่อน : 3521102 หลักการบัญชี ช้ นั ต้น 2
ศึกษาเกี่ ยวกับรายการสิ นทรัพย์ว่าด้วยสิ นทรัพย์หมุ นเวียนและสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
โดยครอบคลุ มถึ งการหามูลค่า การตีราคาและปรับมูลค่า การด้อยค่า การจําแนกประเภทสิ นทรัพย์ การ
จัดแบ่งต้นทุนสิ นทรัพย์เป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนและค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี การแสดงรายการสิ นทรัพย์
ในงบการเงิ น การเปิ ดเผยข้อมูลของสิ นทรัพย์ การกําหนดมูลค่าและวิธีบญ
ั ชี เกี่ ยวกับหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน การแสดงรายการหนี้สินในงบการเงิน และการเปิ ดเผยข้อมูลของหนี้สิน
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3522104

การบัญชี ช้ ั นกลาง 2
3(2-2-5)
Intermediate Accounting 2
รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่านมาก่อน : 3521102 หลักการบัญชี ช้ นั ต้น 2
ศึกษาการบัญชี เกี่ ยวกับห้างหุ ้นส่ วนว่าด้วยการจัดตั้งห้างหุ ้นส่ วน การรับหุ ้นส่ วนใหม่
การเลิ ก กิ จ การ การชํา ระบัญ ชี การจ่า ยคื น เงิ น ลงทุ น การแสดงรายการในงบการเงิ น และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินของห้างหุ ้นส่ วน การบัญชี เกี่ยวกับบริ ษทั ว่าด้วยวิธีการจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั การ
จําหน่ ายหุ ้น การเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ส่ วนเกินทุน การคํานวณมูลค่าหุ ้นแต่ละชนิ ด การจัดสรร
กําไรสะสม การแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิ นของบริ ษทั จํากัด การเลิ ก
บริ ษ ทั และการชําระบัญ ชี ครอบคลุ ม ถึ งการศึ กษาขั้นตอนแนวทางปฏิ บ ตั ิ จริ งเกี่ ยวกับ การจัดตั้งห้ าง
หุ น้ ส่ วนและบริ ษทั จํากัด
3522105

การบัญชี ต้นทุน
3(2-2-5)
Cost Accounting
รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่านมาก่อน : 3521102 หลักการบัญชี ช้ นั ต้น 2
ศึกษาความหมายของบัญชี ตน้ ทุน แนวคิดเกี่ ยวกับต้นทุ น จําแนกประเภทของต้นทุ น
ปั จ จัย การผลิ ต และองค์ป ระกอบของต้น ทุ น วิ ธี ก ารคิ ด ต้น ทุ น และการบัน ทึ ก บัญ ชี เกี่ ย วกับ วัต ถุ ดิ บ
ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายการผลิต วิธีการจัดสรรค่าใช้จ่ายการผลิต การบัญชีแยกประเภทโรงงาน การปั น
ส่ วนต้นทุนแผนกบริ การให้แผนกผลิต วิธีการคํานวณต้นทุนและการบันทึกบัญชี ระบบต้นทุนงานสั่งทํา
ต้นทุ นกระบวนการ ของเสี ย ของมี ตาํ หนิ เศษซาก การบัญ ชี ตน้ ทุ นมาตรฐาน วิเคราะห์ ผลแตกต่ างที่
เกิดขึ้น การคํานวณหาต้นทุนของผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้
3531102

การเงินส่ วนบุคคล
3(3-0-6)
Personal Finance
ศึกษาตัวแบบการเงินส่ วนบุคคล เทคนิคการจัดการทางการเงินส่ วนบุคคล การวางแผน
และการตัดสิ นใจด้านการซื้อด้วยเงินและเงินเชื่อ การออม การจัดหาที่อยูอ่ าศัย การประกันภัย ภาษีเงินได้
และการวางแผนทางการเงิน เมื่อครบเกษียณอายุการทํางาน และการตัดสิ นใจลงทุนในหลักทรัพย์และ
สิ นทรัพย์อื่น
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3532102

หลักการประกันชี วติ
3(3-0-6)
Principles of Life Insurance
ศึกษาความหมายและประโยชน์ของการประกันชีวิตต่อครอบครัว สังคม ธุ รกิจ หลัก
และวิธีการดําเนินธุ รกิจการประกันชีวติ
ปั จจัยที่ใช้ในการคํานวณเบี้ยประกันชีวิต ประเภทของการ
ประกันชีวติ การเก็บเบี้ยประกันแบบเส้นตรง เงินสํารองมูลค่าเวนคืนเงินสด กฎหมายและองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุ รกิจประกันชีวติ
3532201

การภาษีอากรเบื้องต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Taxation
ศึกษานโยบายภาษีอากร ความสําคัญในการจัดเก็บภาษีของรัฐตามกฎหมาย ประเภทการ
จัดเก็บอากรของรัฐ ภาษีประเภทต่าง ๆ ที่รัฐเรี ยกเก็บ ได้แก่ ภาษีทางตรง ภาษีทางอ้อม ภาษีศุลกากรและ
อื่น ๆ วิธีการภาษีบุคคลธรรมดา
3532402

การบริ หารธุรกิจและการเงิน
3(3-0-6)
Finance and Business Administration
ศึกษาโครงสร้างและกลไกการควบคุมระบบเศรษฐกิจการเงิน ทฤษฎีการเงินและทฤษฎี
การคลัง ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการดําเนิ นธุ รกิจทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ การตัดสิ นใจ
ลงทุนและการใช้เครื่ องมือทางการเงินยุคใหม่
3533302

นวัตกรรมและอนุพนั ธ์ ทางการเงิน
3(3-0-6)
Financial Innovations and Derivatives
รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่านมาก่อน : 3533301 หลักการลงทุน
ศึกษาประเภทของนวัตกรรมและอนุพนั ธ์ทางการเงิน องค์กรและสถาบันที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะของตลาดอนุพนั ธ์ การค้าและกลไกของตลาดซื้อขายล่วงหน้า รู ปแบบการตั้งราคาตราสาร
อนุพนั ธ์ กลยุทธ์การลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์และนวัตกรรมทางการเงิน ได้แก่ รู ปแบบไบโนเมียล
รู ปแบบแบล็กและโซลส์ การประยุกต์ใช้เครื่ องมือทางการเงินยุคใหม่ในการบริ หารความเสี่ ยง
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3533402

การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
3(3-0-6)
Financial Planning and Control
รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่านมาก่อน : 3531101 การเงินธุรกิจ
ศึกษาแนวคิดและเทคนิคในการวางแผนและควบคุมทางการเงิน การพยากรณ์ยอดขาย
การควบคุมค่าใช้จ่ายและการวางแผนกําไรโดยการจัดทํางบประมาณชนิดต่าง ๆ ศึกษาเครื่ องมือที่ใช้ใน
การวางแผนและควบคุม ได้แก่ การวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลแตกต่างจากงบประมาณเพื่อรายงานผล การ
จําลองเหตุการณ์ (Simulation) เครื่ องมือและตัวแบบทางคณิ ตศาสตร์ (Graphic Mathematical Tools and
Models) ตลอดจนการจัดการตามหลักการธรรมาภิบาลที่ดี
3533403

การจัดการการเงินเฉพาะกิจ
3(3-0-6)
Financial Management in Selected Business
ศึกษาลักษณะกิจการ บทบาท และวิธีการดําเนิ นธุ รกิจเฉพาะอสังหาริ มทรัพย์ ธุ รกิจ
การเงิน ธุ รกิจพาณิ ชยกรรม ธุ รกิจบริ การ ธุ รกิจการเกษตร รวมทั้งระบบขององค์การและการบริ หาร
การเงินในกิจการเฉพาะแต่ละประเภท การใช้เงินทุน การดําเนินการให้เกิดสภาพคล่องและผลตอบแทน
3533404

การจัดการสิ นเชื่ อ
3(3-0-6)
Credit Management
รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่านมาก่อน : 3531101 การเงินธุ รกิจ
ศึกษาลักษณะขอบเขตการจัดการสิ นเชื่อและประเภทของสิ นเชื่อ การกําหนดนโยบาย
ในการให้สินเชื่อ การวิเคราะห์ การจัดการและการควบคุมสิ นเชื่อ แนวปฏิบตั ิในการเรี ยกเก็บหนี้ การ
จัดการสิ นเชื่ อเฉพาะกิจ ได้แก่ สิ นเชื่อการเกษตร สิ นเชื่ ออสังหาริ มทรัพย์ สิ นเชื่อธุ รกิจบริ การและธุ รกิจ
การเงินฯ ตลอดจนการจัดการสิ นเชื่ อที่มีปัญหา
3534102

ระบบสารสนเทศทางการเงิน
3(3-0-6)
Financial Information System
รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่านมาก่อน : 3532401 การบริ หารการเงิน
ศึกษาวัตถุประสงค์และรู ปแบบของการรายงานทางการเงิน หลักการจัดทํางบการเงิน
การเปิ ดเผยข้อมูล แนวความคิดของระบบสารสนเทศทางการเงิน ลักษณะระบบของคอมพิวเตอร์ ที่ใช้กบั
ระบบสารสนเทศทางการเงิน รวมทั้งการนําหลักและทฤษฎีทางการเงินมาใช้เป็ นแนวทางการวางระบบ
ทางการเงิน
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3534104

ทฤษฎีและนโยบายทางการเงิน
3(3-0-6)
Monetary Theory and Policy
รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่านมาก่อน : 3592101 เศรษฐศาสตร์ จุลภาค 1 และ 3592102
เศรษฐศาสตร์ มหภาค 1
ศึกษาทฤษฎี และความต้องการถือเงิน (Demand of Money) ของนักเศรษฐศาสตร์ ยคุ
ต่าง ๆ เช่น ยุคคลาสสิ ค เคนส์ นักเศรษฐศาสตร์ หลังเคนส์ และนักเศรษฐศาสตร์ สมัยใหม่ ทฤษฎีปริ มาณ
เงิน ตัวแปรการเงิน เช่น ดอกเบี้ย มาตรการและโนโยบายทางการเงินซึ่งมีผลต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ
3534105

การเงินเพื่อการนําเข้ าและส่ งออก
3(3-0-6)
Import-Export Financing
รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่านมาก่อน : 3534101 การเงินระหว่างประเทศ
ศึกษาหลักการค้าระหว่างประเทศ กฎเกณฑ์ในการนําเข้าและส่ งออก หลักประกันและ
ความเสี่ ยง มาตรการคุม้ กันทางการค้าและข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ ระบบอัตราแลกเปลี่ยน
วิธีการดําเนิ นงานทางการเงินเพื่อการนําเข้าและส่ งออก ตลอดจนสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้า
และส่ งออก
3534402

การวิเคราะห์ และประเมินโครงการทางการเงิน
3(3-0-6)
Analysis and Evaluation of Financial Project
รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่านมาก่อน : 3532401 การบริ หารการเงิน
ศึกษาหลักการและวิธีการวิเคราะห์ โครงการและประเมิ นค่าทางการเงิ นของโครงการ
รวมทั้งหลักการและวิธีการประเมินความเป็ นไปได้ของโครงการในเชิงธุ รกิจและสังคม ทั้งด้านการตลาด
การผลิต การเงิน ผลกระทบทางสังคม สิ่ งแวดล้อม การประมาณกระแสเงินสดของโครงการและการหา
ผลตอบแทนของโครงการ ตลอดจนการวิเคราะห์การลงทุนในอุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์และอื่น ๆ
3534403

การวิเคราะห์ หลักทรัพย์
3(3-0-6)
Security Analysis
รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่านมาก่อน : 3533301 หลักการลงทุน
ศึกษาปั จจัยสําคัญในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ชนิ ดของหลักทรัพย์ หลักการจัดสรรการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ การเลือกกลุ่มหลักทรัพย์ โดยใช้แบบจําลองภายใต้ความเสี่ ยง การวิเคราะห์มูลค่าที่
แท้จริ งและการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ การคาดคะเนกําไรสุ ทธิ และเงินปั นผล และการประเมิน
มูลค่าหลักทรัพย์ ตลอดจนจรรยาบรรณในวิชาชีพทางการเงิน
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3534404

การบริ หารความเสี่ ยง
3(3-0-6)
Risk Management
ศึกษาความหมายและประเภทของความเสี่ ยง ปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดความเสี่ ยง ขั้นตอนและ
วิธีการบริ หารความเสี่ ยง โดยเฉพาะความเสี่ ยงทางการเงิน เครื่ องมือและนวัตกรรมที่ใช้ในการบริ หาร
ความเสี่ ยงทางการเงินยุคใหม่ ตลอดจนการควบคุม ติดตามและประเมินผลการบริ หารความเสี่ ยง

3534405

การประเมินราคาสิ นทรัพย์
3(3-0-6)
Assets Appraisal
ศึกษาลักษณะและประเภทของสิ นทรัพย์ที่ใช้เป็ นหลักประกันในการกูย้ มื ทั้ง
อสังหาริ มทรัพย์ สังหาริ มทรัพย์และทรัพย์สินทางปั ญญา ตัวแปรที่มีผลต่อการประเมินราคาสิ นทรัพย์
ภายใต้ภาวะการณ์ต่าง รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประเมินราคา

3534406

ปัญหาพิเศษ
3(2-2-5)
Special Problem
ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ทางธุ รกิจทุกด้านโดยเฉพาะด้านการเงิน
ทั้งปั ญหาและ
อุปสรรค พร้อมเสนอแนวทางแก้ไข

3561401

การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management
ศึกษาความเป็ นมาและความสําคัญของการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
หลักการในการ
บริ หารทรัพยากรมนุษย์ท้งั ปั จจุบนั และอนาคต ขั้นตอนในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ภารกิจหลักของ
งานบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ เช่น การวางแผนกําลังคน การสรรหา การคัดเลือก การฝึ กอบรม
การพัฒนา การประเมินผล ตลอดจนปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์

3563204

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Management Information System
ความสําคัญของระบบสารสนเทศข้อมูลและสารสนเทศในองค์กร โครงสร้างของระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีส ารสนเทศ ฮาร์ ดแวร์ ซอฟแวร์ และเทคโนโลยีในการสื่ อสาร
ระบบสารสนเทศ ฐานข้อ มู ล สํ า นัก งานอัต โนมัติ คอมพิ วเตอร์ ก ับ ระบบสารสนเทศเพื่ อ การจัด การ
บทบาทของฝ่ ายจัดการที่มีต่อระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ขั้นตอนการสร้ างระบบ ระบบย่อยต่างๆ
ได้แก่ การควบคุมสิ นค้าคงคลัง การประมวลผลใบสั่งซื้อ การจัดซื้อ การตลาด เป็ นต้น
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3) กลุ่มวิชาเอก การตลาด
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

3504101

จริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Ethics
ศึกษาแนวคิดที่มาของจริ ยธรรม เหตุผลที่ธุรกิจต้องมีจริ ยธรรมและการสร้ างจริ ยธรรม
ในองค์การธุ รกิจ เน้นจริ ยธรรมของผูป้ ระกอบการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ให้เกิดความรู ้ ความสามารถ ทักษะ
เจตคติที่ดีต่อการมี จริ ยธรรม รวมถึ งการเสริ มสร้างและส่ งเสริ มจริ ยธรรมในการแข่งขันทางธุ รกิจและ
ผูบ้ ริ โภคโดยใช้กรณี ศึกษาประกอบ
3542103

การบริ หารช่ องทางการตลาดและห่ วงโซ่ อุปทาน
3(3-0-6)
Marketing Channel and Supply Chain Management
ศึกษาความหมาย ความสําคัญของการบริ หารช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน กล
ยุทธ์การบริ หารช่องทางการตลาดอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การบริ หารการขนส่ ง การจัดการคลังสิ นค้ารวมทั้ง
การควบคุมและประเมินผล
3542301

การบริ หารการขาย
3(3-0-6)
Sales Management
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ความรับผิดชอบ เทคนิคการบริ หารการขายในส่ วนของ
การจัดองค์การ การรับสมัครและคัดเลือกพนักงานขาย การฝึ กอบรม การกําหนดเขตการขาย การ
กําหนดโควต้า การจ่ายค่าตอบแทน การประเมินผลพนักงานขาย และจรรยาบรรณของผูบ้ ริ หารการขาย
3542401

การสื่ อสารการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Communication
ศึกษาความหมายและความสําคัญของการสื่ อสารการตลาด การวางแผนกลยุทธ์การ
สื่ อสารการตลาดด้วยการโฆษณา การส่ งเสริ มการขาย การใช้พนักงานขาย การประชาสัมพันธ์และ
การตลาดทางตรง รวมถึงการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์
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3543104

การบริ หารผลิตภัณฑ์ และราคา
3(3-0-6)
Product and Price Management
รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่านมาก่อน : 3541101 หลักการตลาด
ศึกษาบทบาทความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หาร ผลิตภัณฑ์และราคา แนวคิดและปั จจัยที่มี
อิทธิ พลต่อการบริ หารผลิตภัณฑ์และราคา กระบวนการบริ หาร การกําหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ และราคา
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3543105

กลยุทธ์ การตลาด
3(3-0-6)
Marketing Strategies
ศึกษาความหมาย และความสําคัญของกลยุทธ์การตลาดและการวางแผนกลยุทธ์ การตลาด
กลยุทธ์เพื่อแสวงหาโอกาสทางการตลาด กลยุทธ์การแข่งขัน กลยุทธ์เกี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์ ราคา การจัด
จําหน่ าย และการส่ งเสริ ม การตลาด โดยมุ่ งเน้นให้ผูเ้ รี ยนได้แนวทาง เพื่ อนําไปประยุกต์ก ับ ธุ รกิ จใน
อนาคต
3543106

การตลาดบริการ
3(3-0-6)
Service Marketing
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ลักษณะเฉพาะและปั ญหาการตลาดของบริ การ ประเภท
ของตลาดบริ การ การคาดคะเนบริ การ สภาพแวดล้อม พฤติกรรมและกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อบริ การ การ
กําหนดกลยุทธ์การตลาดของธุ รกิจบริ การประเภทต่าง ๆ ความล้มเหลว และการฟื้ นคืนบริ การ
3543107

การมาตรฐานผลิตภัณฑ์
3(3-0-6)
Product Standards
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ องค์ประกอบและประเภทของการมาตรฐานผลิตภัณฑ์
บทบาทขององค์การในการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการบริ หารมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อการ
พัฒนาธุ รกิจ
3543108

การตลาดระหว่ างประเทศ
3(3-0-6)
International Marketing
รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่านมาก่อน : 3541101 หลักการตลาด
ศึกษาหลักการ แนวคิด บทบาทและความสําคัญของการตลาดระหว่างประเทศ การ
วางแผนส่ วนประสมการตลาดระหว่างประเทศ การดําเนิ นการเกี่ยวกับการส่ งออกและนําเข้า รวมทั้งการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อกําหนดแนวทางแก้ไขปั ญหาการตลาดระหว่างประเทศ
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3544901

สั มมนาทางการตลาด
3(2-2-5)
Seminar in Marketing
รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่านมาก่อน : 3541101 หลักการตลาด
ศึกษา วิเคราะห์ ปั จจัย ที่ทาํ ให้ประสบความสําเร็ จ และล้มเหลวทางการตลาดของธุ รกิจ
ในประเทศไทย เพื่อฝึ กให้นกั ศึกษานําความรู ้ไปปรับใช้กบั ธุ รกิจประเภทต่างๆ
3544902

การวิจัยการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Research
รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่านมาก่อน : 3541101 หลักการตลาด และ 4112105 สถิติธุรกิจ
ศึกษาความหมายและความสําคัญของการวิจยั ตลาด กระบวนการ วิจยั เทคนิคและ
เครื่ องมือสําหรับการวิจยั เพื่อการแสวงหาคําตอบในการแก้ไขปั ญหาของธุ รกิจ
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

3542101

การตลาดสิ นค้ าเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Marketing
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ระบบและหน้าที่การตลาดสิ นค้าเกษตร การกําหนดส่ วน
ประสมการตลาด กฎระเบียบการค้าโลกที่มีผลต่อการตลาดสิ นค้าเกษตร นโยบายการตลาดและราคาของ
รัฐบาล ตลอดจนการรวมกลุ่มเพื่อดําเนินกิจกรรมทางการตลาด
3542102

การตลาดเพื่อท้ องถิ่น
3(3-0-6)
Local Marketing
รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่านมาก่อน : 3541101 หลักการตลาด
ศึกษาความหมาย ความสําคัญและแนวทางการประกอบธุ รกิจในท้องถิ่น การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม และวางแผนกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด เพื่อใช้ศกั ยภาพของท้องถิ่นให้เป็ นประโยชน์
ทางการตลาด

68
3542104

การบริ หารการค้ าส่ งและค้ าปลีก
3(3-0-6)
Wholesaling and Retailing Management
รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่านมาก่อน : 3541101 หลักการตลาด
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ หน้าที่ ประเภท รู ปแบบและแนวโน้มของการค้าส่ งและ
ค้าปลีก การวางแผนกลยุทธ์การซื้อและขายผลิตภัณฑ์ของผูค้ า้ ส่ งและค้าปลีก

3542105

พฤติกรรมผู้บริ โภค
3(3-0-6)
Consumer Behavior
ศึกษาความหมาย หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
กระบวนการตัดสิ นใจซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งอิทธิ พลของส่ วนประสมการตลาด ต่อพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภค
3542106

การจัดซื้อ
3(3-0-6)
Purchasing
รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่านมาก่อน : 3541101 หลักการตลาด
ศึกษาความหมาย ความสําคัญของการจัดซื้ อ ศึกษาหลักการ และการบริ หารเกี่ยวกับการ
จัดซื้ อ การจัดรู ปองค์การ วิธีการซื้อแบบต่างๆ นโยบายการซื้ อหรื อผลิตเอง การกําหนดและการตรวจสอบ
คุณภาพ การกําหนดจํานวนที่จะซื้ อการพิจารณาและการกําหนดจังหวะเวลาในการซื้อ การเลือกแหล่งขาย
การเจรจาต่อรอง การขายพัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้วในกิจการ และการซื้อจากต่างประเทศ
3542302

การตลาดทางตรง
3(3-0-6)
Direct Marketing
ศึก ษาความหมาย ความสําคัญ รู ป แบบและขั้นตอนการดําเนิ นงานการตลาดทางตรง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และกําหนดกลยุทก์ ารตลาดทางตรง รวมถึงจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบการ
3543102

การวางแผนการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Planning
รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่านมาก่อน : 3541101 หลักการตลาด
ศึกษาความหมาย ความสําคัญของแผนการตลาด กระบวนการวางแผนและการจัดทํา
แผนการตลาด เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของธุ รกิจ
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3543103

กลยุทธ์ การตลาดสํ าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3(3-0-6)
Marketing Strategy for Small and Medium Enterprises
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ รู ปแบบการดําเนิ นงาน และการกําหนดกลยุทธ์การตลาด
สําหรั บธุ รกิ จขนาดกลาง และขนาดย่อมประเภทต่างๆ เพื่ อสร้ างโอกาสและการแข่ งขันทางการตลาด
รวมถึงจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบการ
3543402

การตลาดพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิคส์
3(3-0-6)
Electronic Commercial Marketing
ศึก ษาความหมาย ความสําคัญ ของการตลาดพาณิ ช ย์อิเล็ กทรอนิ ก ส์ การกําหนดส่ วน
ประสมการตลาดของการตลาดพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ และการนําอิเล็กทรอนิ กส์ มาประยุกต์ใช้งานด้าน
การตลาด
3544903

การศึกษาเฉพาะบุคคล
3(2-2-5)
Individual Study
ศึกษาเนื้อหาอย่างละเอียดเกี่ยวกับการตลาดเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งโดยเฉพาะ เพื่อทําโครงงาน
การตลาดสําหรับพัฒนาธุ รกิจ
3561401

การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management
ศึกษาความเป็ นมาและความสําคัญของการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
หลักการในการ
บริ หารทรัพยากรมนุษย์ท้ งั ปั จจุบนั และอนาคต ขั้นตอนในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ภารกิจหลักของ
งานบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ เช่น การวางแผนกําลังคน การสรรหา การคัดเลือก การฝึ กอบรม
การพัฒนา การประเมินผล ตลอดจนปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์

70
4) กลุ่มวิชาเอก คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

3504101

จริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Ethics
ศึกษาแนวคิดที่มาของจริ ยธรรม เหตุผลที่ธุรกิจต้องมีจริ ยธรรมและการสร้ างจริ ยธรรม
ในองค์การธุ รกิจ เน้นจริ ยธรรมของผูป้ ระกอบการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ให้เกิดความรู ้ ความสามารถ ทักษะ
เจตคติที่ดีต่อการมี จริ ยธรรม รวมถึ งการเสริ มสร้างและส่ งเสริ มจริ ยธรรมในการแข่งขันทางธุ รกิจและ
ผูบ้ ริ โภคโดยใช้กรณี ศึกษาประกอบ
3563204

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Management Information System
ความสําคัญของระบบสารสนเทศข้อมูลและสารสนเทศในองค์กร โครงสร้างของระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีส ารสนเทศ ฮาร์ ดแวร์ ซอฟแวร์ และเทคโนโลยีในการสื่ อสาร
ระบบสารสนเทศ ฐานข้อ มู ล สํ า นัก งานอัต โนมัติ คอมพิ วเตอร์ ก ับ ระบบสารสนเทศเพื่ อ การจัด การ
บทบาทของฝ่ ายจัดการที่มีต่อระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ขั้นตอนการสร้างระบบ ระบบย่อยต่างๆ
ได้แก่ การควบคุมสิ นค้าคงคลัง การประมวลผลใบสั่งซื้อ การจัดซื้อ การตลาด เป็ นต้น

3601101

ระบบคอมพิวเตอร์ และสถาปัตยกรรม
3(2-2-5)
Computer Systems and Architecture
ศึกษาหลักการทํางานของฮาร์ ดแวร์ ซอฟแวร์ โครงสร้างและองค์ประกอบในการทํางาน
ของคอมพิวเตอร์ ระบบงานของคอมพิวเตอร์ ได้แก่ หน่วยความจํา หน้าที่วงจรลอจิคและตรรกระบบบัส
สั ญ ญาณสั่ งการและวงจรควบคุ ม หลัก การทํางานของไมโครโปรเซสเซอร์ เบื้ องต้น ระบบออนไลน์
อิตเทอร์ แอกทีฟ แบทซ์
3601102

คณิตศาสตร์ สําหรับคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
3(3-0-6)
Mathematics for Business Computer
ศึกษาพื้นฐานเกี่ยวกับตรรกศาสตร์ เซต ความ สัมพันธ์และฟังก์ชนั ระบบเลขฐานต่าง ๆ
โดยเฉพาะเลขฐาน 2, 8, 16 เมทริ กซ์และดีเทอร์ มิแนนต์ พีชคณิ ต บูลีน และระบบเลขฐานอื่น ๆ สําหรับ
ธุ รกิจ
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3601103

โครงสร้ างข้ อมูลและฐานข้ อมูลธุรกิจ
3(2-2-5)
Data Structure and Data Base for Business
ศึ กษาความรู ้ เบื้องต้นเกี่ ยวกับโครงสร้ างข้อมู ล การประมวลผลข้อมู ลสตริ งก์ (String
Processing) อะเรย์ เรคคอร์ ด และพอยน์ เตอร์ (Arrays, Records and Pointers) ลิ ง ค์ ลิ ส ก์ (Linked
Lists) สแตก (Stacks) คิ ว (Queues) การเวีย นเกิ ด (Recursion) ต้น ไม้ (Tree) กราฟและการประยุก ต์ใ ช้
(Graphs and Their Applications) การเรี ยนและการค้นหาข้อมูล (Sorting and Searching) ความสําคัญ
ของระบบของข้อมูลต่อการบริ หาร และการตัดสิ นใจ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของระบบข้อมูลใน
องค์การ การศึกษาถึงผลกระทบของการใช้ระบบข้อมูลในการบริ หารและการตัดสิ นใจ การศึกษาตัวอย่าง
งานธุ รกิจ
3601401

การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ สําหรับธุรกิจ
3(2-2-5)
Computer Programming Language for Business
ศึ กษาหลักการเขี ยน รู ปแบบไวยากรณ์ ป ระกอบภาษาคอมพิ วเตอร์ เกี่ ยวกับคําสั่ ง I/O
ชนิ ดของข้อมูลแบบต่าง ๆ Operations, Looping โปรแกรมย่อยและฟั งก์ชนั่ ต่าง ๆ และการใช้แฟ้ มข้อมูล
เบื้ อ งต้น โดยการใช้ภ าษาคอมพิ วเตอร์ ภาษาใดภาษาหนึ่ ง เช่ น ปาสคาล (Pascal) โคบอล (Cobol)
ภาษาซี ในการฝึ กเขียนและพัฒนาโปรแกรมสําหรับธุ รกิจ

3601402

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอัลกอริ ทมึ่ สํ าหรับธุรกิจ
3(2-2-5)
Computer Programming and Algorithm for Business
ศึ ก ษาองค์ป ระกอบและหน้าที่ ข องฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ภาษาคอมพิ วเตอร์ ช นิ ด
ต่าง ๆ หลักการเขียนโปรแกรม การทํางานของโปรแกรมขั้นตอนการเขียนและการพัฒนาโปรแกรม การ
เขียนผังงาน การวิเคราะห์ และการออกแบบอัลกอริ ท่ ึมแบบ ซี ควินเชี ยล ดิ ซิช่นั (Sequential Decision)
รี พิติชน่ั (Repetition) โมดูลาร์ (Modular) รี เคอชัน่ (Recursion) สําหรับธุ รกิจ

3602301

การวิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศสํ าหรับธุรกิจ
3(2-2-5)
Information System Analysis and Design for Business
ศึกษาหลักการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบและการวางแผนแก้ปัญหา ขอบข่ายของการ
วิเคราะห์ การตรวจสอบระบบศึกษา ความเป็ นไปได้ การวิเคราะห์รายละเอียด ระบบที่ใช้ใหม่กบั ระบบ
เดิมการออกแบบการนําข้อมูลเข้าและข้อมูลออก การออกแบบแฟ้ มข้อมูล เอกสารระบบงาน การทดสอบ
ระบบที่ออกแบบ การนําไปใช้รวมถึงการแก้ไข การบํารุ งรักษา การทําผังระบบการสื่ อสาร การประเมิน
และการตัดสิ นใจ การควบคุมด้านความปลอดภัยของธุ รกิจ

72
3602302

การออกแบบและพัฒนาเว็บสํ าหรับธุรกิจ
3(2-2-5)
Web Page Design and Development for Business
ศึกษาเกี่ยวกับอินเตอร์ เน็ตและระบบธุ รกิจบนอินเตอร์ เน็ต แนวคิดในการออกแบบเว็บ
โครงสร้างของเว็บไซต์ การจัดทําหน้าเว็บและการเชื่อมโยง การพัฒนาเว็บด้วยภาษาและโปรแกรมต่าง ๆ
ได้แก่ HTML, DHTML, XML, ASP, JAVA Script, VB Script, FrontPage, Dreamweaver, Flash, โดยจัด
ให้นกั ศึกษาฝึ กทําเว็บเพจสําหรับธุรกิจ
3604901

วิธีวจิ ัยทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Computer Research
ศึกษาความสําคัญของการวิจยั ทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ขั้นตอนและวิธีการดําเนิ นการวิจยั
การนําเสนอเค้าโครง การเขียนเครื่ องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสรุ ปผลงานวิจยั เพื่อ
สามารถนําผลการวิจยั ไปใช้ในคอมพิวเตอร์ ธุรกิจได้
3604902

สั มมนาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
3(2-2-5)
Seminar in Business Computer
ศึกษาการวิเคราะห์ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานธุ รกิจโดยนําคอมพิวเตอร์ เข้า
มาช่วย เน้นให้นกั ศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบระบบพร้อมทั้งนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ใหม่ ๆ เข้ามาใช้ใน
การบริ หาร หรื อนําความรู ้และเทคนิคต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการศึกษากรณี ศึกษาได้
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
3561401

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management
ศึกษาความเป็ นมาและความสําคัญของการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ หลักการในการ
บริ หารทรัพยากรมนุษย์ท้ งั ปั จจุบนั และอนาคต ขั้นตอนในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ภารกิจหลักของ
งานบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ เช่น การวางแผนกําลังคน การสรรหา การคัดเลือก การฝึ กอบรม
การพัฒนา การประเมินผล ตลอดจนปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
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3602104

ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Information Security
ศึกษาถึ งความปลอดภัยของการนําคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการประมวลผล จัดเก็บข้อมู ล
การใช้เครื อข่ายสื่ อสารข้อมูล การป้ องกัน จริ ยธรรม และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ

3602403

การเขียนโปรแกรมเชิ งวัตถุสําหรับธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Object Oriented Programming
ศึกษาแนวคิดเชิ งวัตถุ การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาเชิงวัตถุ การออกแบบส่ วนติดต่อกับ
ผูใ้ ช้ในรู ปแบบของ GUI เทคนิ คการหาที่ผิดและแก้ไขโปรแกรม ความรู ้เบื้องต้นในการเขียนโปรแกรม
เพื่อติดต่อกับฐานข้อมูล การจัดทํารายงานสําหรับธุ รกิจ
3602501

โปรแกรมสํ าเร็จรูปสํ าหรับการวิจัยทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Application Program for Business Research
ศึกษาการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปสําหรับการวิจยั ทางธุ รกิจอย่างน้อย 1 โปรแกรม โดยฝึ ก
ทักษะในด้านการออกรหัสข้อมูล การบันทึกข้อมูล การประมวลผล การวิเคราะห์และแปรผล ตลอดจน
การจัดการตารางการนําเสนอการวิจยั
3603201

โปรแกรมภาษาโคบอลสํ าหรับธุรกิจ
3(2-2-5)
COBOL Programming for Business
ศึ ก ษาหลักเบื้ องต้น เกี่ ยวกับ ภาษาโคบอล รู ป แบบการเขี ย นโปรแกรมด้วยไอเด็น ติ ฟิ
เคชัน่ ดิวิชน่ั เอ็นวิรอนเมนต์ดิวิชน่ั ดาต้าดิวิชน่ั โปรซี เยอร์ ดิวิชน่ั ตัวอย่างโปรแกรมภาษาโคบอล การ
เขียนโปรแกรมโครงสร้ าง การสร้ างตารางโดยวิธีการอินเด็กซ์ การใช้แฟ้ มข้อมูลจานแม่เหล็ก คําสั่งที่
เกี่ยวข้องกับการออกรายงานโดยเครื่ องพิมพ์ และการฝึ กเขียนโปรแกรมภาษาโคบอลสําหรับธุ รกิจ
3603502

โปรแกรมสํ าเร็จรูปสํ าหรับการตลาด
3(2-2-5)
Application Program for Marketing
ศึกษาการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปสําหรับการจัดซื้ อสิ นค้า การขายสิ นค้า การวิเคราะห์การ
ขาย การรั บ คื น การจัด ทํา รายงานการขาย การขายสดการขายเชื่ อ และการทํา การตลาดบนธุ ร กิ จ
อินเตอร์ เน็ต
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3603503

โปรแกรมสํ าเร็จรูปสํ าหรับการเงิน
3(2-2-5)
Application Program for Finance
ศึกษาการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปสําหรับภาษีมูลค่าเพิ่ม การจัดทํารายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีซ้ื อ ภาษีขาย รายงานภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย รายการเช็ค ระบบเงิ นสดย่อย งบการเงิน ตลอดจนการ
จัดทํารายงานทางการเงินต่าง ๆ
3603504

โปรแกรมสํ าเร็จรูปสํ าหรับบัญชี
3(2-2-5)
Application Program for Accounting
ศึกษาการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปสําหรับสมุดรายวัน ระบบใบสําคัญ บัญชี แยกประเภท

งบการเงินต่าง ๆ
3603601

การพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิคส์
3(2-2-5)
Electronic Commerce
ศึ ก ษาหลัก การเบื้ องต้น ของระบบอิ น เตอร์ เน็ ต โครงสร้ างพื้ น ฐานของระบบการค้า
อิ เล็ กทรอนิ คส์ และหลัก การเบื้ องต้นในการจัดการทางธุ รกิ จรู ปแบบใหม่ การค้าแบบธุ รกิ จกับ ธุ รกิ จ
การค้าแบบธุ รกิ จกับ ลู ก ค้า การค้าแบบธุ รกิ จกับ องค์กรธุ รกิ จขนาดใหญ่ ระบบการแลกเปลี่ ยนข้อมู ล
อิเล็กทรอนิ คส์ ระบบการรับจ่ายเงิ นบนอิ นเตอร์ เน็ ต ระบบความปลอดภัย ปั ญหาอุป สรรคของการค้า
อิเล็กทรอนิ คส์ การพัฒนาและจัดตั้งเว็บไซต์ การจดโดเมนเนม รวมทั้งศึกษาระบบการจัดส่ งสิ นค้า การ
จัดการวัสดุ การขนส่ งสิ นค้า การศึกษาแนวโน้มและเทคโนโลยีการค้าอิเล็กทรอนิคส์ในอนาคต
3603602

เทคโนโลยีการเชื่ อมต่ อเครื อข่ ายสํ าหรับธุรกิจ
3(2-2-5)
Internetworking Technology in Business
ศึกษาการใช้อุปกรณ์ ในการเชื่ อมต่อระหว่างเครื อข่าย การสื่ อสารสารสนเทศเฉพาะที่
สําหรับธุ รกิ จ เช่ น ทรานส์ พ าเรนต์บริ จต์ สวิทซ์ ซอสเราท์ติงบริ จต์ เน็ ตเวิรก์เลเยอร์ เราน์ เตอร์ เราน์ติง
โปรโตคอล โปรโตคอลเอ็นเคปซู เลชัน่ มัลติโปรโตคอล เป็ นต้น
3603603

ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจสํ าหรับธุรกิจ
3(2-2-5)
Decision Support System for Business
ศึกษาขบวนการตัดสิ นใจ การวิเคราะห์และออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ สร้าง
ระบบสนับ สนุ นการตัดสิ นใจ สร้ างรู ป แบบการนําเสนอที่ เหมาะสมสําหรั บ ใช้ในการสนับ สนุ นการ
ตัดสิ นใจสําหรับธุ รกิจ
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3604404

การพัฒนาโปรแกรมสํ าเร็จรูปทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Software Development
ศึกษาโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางธุ รกิจที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั โดยสามารถนํามาพัฒนาให้เหมาะ
กับลักษณะและขนาดของธุ รกิจแต่ละชนิด เพื่อให้การใช้งานสะดวก ประหยัดและมีประสิ ทธิ ภาพ
3604505

โปรแกรมสํ าเร็จรูปเกมธุรกิจ
3(2-2-5)
Application Program for Business Game
ศึกษาการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปสําหรับการจําลองสถานการณ์ ทางธุ รกิ จ และแข่งขัน
โดยใช้ทกั ษะด้านการจัดการ การวางแผนกลยุทธ์ดา้ นต่าง ๆ ในการประกอบธุ รกิจ

3604506

โปรแกรมสํ าเร็จรูปสมัยใหม่ สําหรับธุรกิจ
3(2-2-5)
Modern Business Application Software
ศึกษาโปรแกรมสําเร็ จรู ปสมัยใหม่สําหรับธุ รกิจ ตลอดจนการนําโปรแกรมเหล่านั้นมา
ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะ ชนิ ด และขนาดของธุ รกิ จ เช่ น โปรแกรม SAP, AS400, Oracle, PeopleSoft
และ Bean เป็ นต้น

76
5) กลุ่มวิชาเอก การจัดการทัว่ ไป
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

3504101

จริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Ethics
ศึกษาแนวคิดที่มาของจริ ยธรรม เหตุผลที่ธุรกิจต้องมีจริ ยธรรมและการสร้ างจริ ยธรรม
ในองค์การธุ รกิจ เน้นจริ ยธรรมของผูป้ ระกอบการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ให้เกิดความรู ้ ความสามารถ ทักษะ
เจตคติที่ดีต่อการมี จริ ยธรรม รวมถึ งการเสริ มสร้างและส่ งเสริ มจริ ยธรรมในการแข่งขันทางธุ รกิจและ
ผูบ้ ริ โภคโดยใช้กรณี ศึกษาประกอบ
3562102

พฤติกรรมองค์ การ
3(3-0-6)
Organization Behavior
ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ ด้านความรู ้สึกนึกคิด การเรี ยนรู ้ ทัศนคติ ค่านิยม ปั จจัยการ
ทํางานของบุคคลและการทํางานของกลุ่ม เพื่อเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพการทํางานของหน่วยงานหรื อ
องค์การรวมทั้งศึกษาการทํางานของกลุ่มบุคคลให้เป็ นประโยชน์ต่อองค์การ การสร้างขวัญและกําลังใจ
ของบุคคล เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทํางานขององค์การ ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
3562301

การจัดการธุรกิจระหว่ างประเทศ
3(3-0-6)
International Business Management
ศึกษาความเป็ นมาของการดําเนินธุ รกิจระหว่างประเทศ แนวคิดทฤษฎีการดําเนินธุ รกิจ
ระหว่างประเทศ บทบาทของเขตสัมพันธมิตรเศรษฐกิจต่าง ๆ กลยุทธ์การลงทุนในต่างประเทศ การ
จัดการโครงสร้างขององค์การ การควบคุมการดําเนิ นงานของธุ รกิจระหว่างประเทศ การจัดการความ
แตกต่างทางด้านวัฒนธรรม กรณี ศึกษาขององค์การที่ประสบความสําเร็ จในการดําเนินธุ รกิจระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งจริ ยธรรมในการดําเนิ นธุ รกิจระหว่างประเทศ

3563202

การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
3(3-0-6)
Small and Medium Business Management
ศึกษาเกี่ ยวกับรู ปแบบการประกอบธุ รกิจในด้านต่าง ๆ และปั ญหาที่อาจเกิ ดขึ้นในการ
ประกอบธุ รกิ จขนาดย่อ ม อาทิ การลงทุ น แหล่ งเงิ นทุ น การจัดการทรัพ ยากร การบริ ห ารจัดการ
รวมถึงการให้ความสําคัญต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุ รกิจและหน่วยงานของรัฐ พร้ อมทั้ง
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของธุ รกิจด้วย
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3563203

การเป็ นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
Entrepreneurships
ศึ ก ษาลัก ษณะและคุ ณ สมบัติข องผูป้ ระกอบการที่ ดี หลัก ทฤษฎี และปฏิ บ ัติข องการ
จัดการธุ รกิ จของตนเอง แนวทางการจัดตั้งธุ รกิ จ การจัดรู ป แบบองค์กร การบริ หารบุ คลากร การผลิ ต
การตลาด การบริ ห ารเงิ น ทุ น ผลกระทบของธุ ร กิ จ ต่ อ สั ง คม สิ่ ง แวดล้อ ม การเสริ ม สร้ า งความคิ ด
สร้างสรรค์ เพื่อเกิดความคิดริ เริ่ มของตนเอง โดยมีการสอดแทรกจริ ยธรรม จรรยาบรรณของนักธุ รกิจ

3563204

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Management Information System
ความสําคัญของระบบสารสนเทศข้อมูลและสารสนเทศในองค์กร โครงสร้างของระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร์ ดแวร์ ซอฟแวร์ และเทคโนโลยีในการสื่ อสาร
ระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลสํานักงานอัตโนมัติ
คอมพิวเตอร์ กบั ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
บทบาทของฝ่ ายจัดการที่มีต่อระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ขั้นตอนการสร้างระบบ ระบบย่อยต่างๆ
ได้แก่ การควบคุมสิ นค้าคงคลัง การประมวลผลใบสั่งซื้อ การจัดซื้อ การตลาด เป็ นต้น

3563306

การวางแผนและบริหารโครงการ
3(3-0-6)
Planning and Project Management
ลักษณะและความหมายของการวางแผน
ขั้นตอนและกระบวนการการวางแผน
ประเภทของแผน ข้อดีและข้อจํากัดของการวางแผนในแต่ละรู ปแบบ บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
วางแผน ลักษณะของแผนที่ดี การนําแผนไปปฏิบตั ิรวมถึงการวางแผนภายใต้ภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการวางแผนในการจัดทําโครงการ เทคนิคการวางแผนปฏิบตั ิงาน
ให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบนั และการประเมินผลโครงการ
3563405

ภาวะผู้นําและการทํางานเป็ นทีม
3(3-0-6)
Leadership and Quality Management of Teamwork
ศึกษาเรื่ องต่าง ๆ เกี่ยวกับผูน้ าํ และภาวะผูน้ าํ รู ปแบบต่าง ๆ ของผูน้ าํ วิธีบริ หารมนุ ษย์
สัมพันธ์ การเสริ มสร้างบุคลิกภาพในการเป็ นผูน้ าํ การจูงใจและการสร้างความร่ วมมือ ศึกษาถึงอิทธิ พล
ของผูน้ าํ ที่มีต่อพฤติกรรม และการตัดสิ นใจที่จะนําไปสู่ ความสําเร็ จของกลุ่ม บทบาทของผูน้ าํ ในการ
ทํางานเป็ นทีม จิตวิทยาและเทคนิควิธีในการเป็ นผูน้ าํ และการทํางานเป็ นทีม การจัดการความขัดแย้งใน
กลุ่มและระหว่างกลุ่ม การแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจในการทํางานเป็ นทีม
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3564103

การพัฒนาองค์ การ
3(3-0-6)
Organization Development
ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับหลักการบริ หารงานเชิงพฤติกรรมศาสตร์ การผสมผสาน
ความเจริ ญเติบโตส่ วนบุคคลของสมาชิกภายในองค์การเข้ากับวัตถุประสงค์ขององค์การโดยเน้นหนัก
เรื่ องการสร้างทีมงาน เพื่อนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ เพื่อประสิ ทธิ ผลและ
ประสิ ทธิ ภาพขององค์การ

3564901

สั มมนาปัญหาการจัดการ
3(2-2-5)
Seminar in Management Problems
ศึกษา วิเคราะห์ปัญหา และประเด็นปั จจุบนั ด้านการจัดการ การศึกษาผลงานวิจยั ทางการ
จัดการโดยมุ่งวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา ศึกษากระบวนการ แนวความคิดและวิธีการแก้ไขปั ญหา ฝึ ก
ปฏิบตั ิในการแสดงความคิดเห็น และตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหาอย่างมีหลักการ
3564902

การวิจัยทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Research
ศึกษาความสําคัญของการทําวิจยั ทางธุ รกิจ ประโยชน์ดา้ นการจัดการของการวิจยั ธุ รกิจ
สถานการณ์ที่ตอ้ งใช้การวิจยั แนวคิดทางทฤษฎี ขั้นตอนและวิธีดาํ เนินการวิจยั ทางธุ รกิจ การวิเคราะห์
ผลการวิจยั เพื่อการตัดสิ นใจ
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
3561104

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ค)

ความรู้เกีย่ วกับการประกอบธุรกิจ
3(3-0-6)
Introduction to Business Operation
ศึกษาลักษณะพื้นฐานของธุ รกิจประเภทต่าง ๆ และองค์ประกอบที่ใช้ในการประกอบ
ธุ รกิจ ได้แก่ การจัดการ การบัญชี การเงิน การตลาด การบริ หารด้านบุคคล การบริ หารสํานักงาน
ซึ่ งครอบคลุมถึงเอกสารทางธุ รกิจประเภทต่าง ๆ แนวทางการประกอบธุ รกิจ ตลอดจนศึกษาปั ญหาที่
เกี่ยวข้องในการดําเนิ นธุ รกิจ และจรรยาบรรณของนักธุรกิจ
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3561401

การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management
ศึกษาความเป็ นมาและความสําคัญของการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
หลักการในการ
บริ หารทรัพยากรมนุษย์ท้ งั ปั จจุบนั และอนาคต ขั้นตอนในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ภารกิจหลักของ
งานบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ เช่น การวางแผนกําลังคน การสรรหา การคัดเลือก การฝึ กอบรม
การพัฒนา การประเมินผล ตลอดจนปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
3562302

การจัดการธุรกิจบริการเพื่อสิ่ งแวดล้ อม
3(3-0-6)
Service Business Management for Environmental
ศึกษาความสําคัญและปั จจัยที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมในการจัดการธุ รกิจบริ การ
การบริ หารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเชิงอนุ รักษ์ การบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อม รวมถึง
เทคนิคการจัดการธุ รกิจบริ การและการสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูใ้ ช้บริ การ
3562303

การจัดการคุณภาพ
3(3-0-6)
Quality Management
ศึกษาแนวคิดพื้นฐาน นโยบาย วัตถุประสงค์ของการจัดการคุณภาพ การออกแบบ การ
ประเมิ น และการควบคุ มคุ ณภาพ วงจรคุ ณภาพ การจัดการต้นทุ น การควบคุ มคุ ณภาพโดยรวม การ
ควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
3562308

การวางแผนและการควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
Production Planning and Control
รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่านมาก่อน : 3562307 การบริ หารการผลิต และ 4112105 สถิติ

ธุ รกิจ
ศึกษาถึงระบบการผลิต การกําหนดปั จจัยการผลิต การวางแผนกําลังการผลิตและการ
วางแผนกําหนดการผลิตและการส่ งงาน รวมทั้งการวางแผนการควบคุมวัตถุดิบและสิ นค้า การควบคุม
ต้นทุนการผลิตและการออกแบบระบบควบคุมการผลิตให้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3562405

การพัฒนาบุคคลและการฝึ กอบรม
3(3-0-6)
Personnel Development and Training
ศึกษาบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม โดยเฉพาะด้านการ
พัฒนาการฝึ กอบรม การหาความจําเป็ นในการพัฒนาและฝึ กอบรม การวางแผนพัฒนาโดยการนําการ
ฝึ กอบรมเข้ามาใช้ สามารถเขียนโครงการฝึ กอบรมและดําเนินการจัดฝึ กอบรมได้ รวมถึงจัดทํา
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โปรแกรม
ฝึ กอบรมและการนําเทคนิคการฝึ กอบรมรู ปแบบต่าง ๆ มาใช้ให้เหมาะสมกับหลักสู ตร
รวมถึงสามารถประเมินผลการฝึ กอบรมและใช้การพัฒนาบุคคลและการฝึ กอบรมมาแก้ปัญหาต่างๆ ได้
3562410

มนุษย์ สัมพันธ์ ในองค์ การ
3(3-0-6)
Human Relations in Organization
ศึกษาลักษณะ แนวความคิด ขอบเขตและปั จจัยพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ระหว่างคณะและองค์การ เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ มนุษย์สัมพันธ์กบั การติดต่อสื่ อสาร มนุษย
สัมพันธ์กบั การบริ หาร มนุษย์สัมพันธ์กบั การทํางานเป็ นทีม หลักศาสนาที่ช่วยส่ งเสริ มการมีมนุษย
สัมพันธ์
3563304

การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
3(3-0-6)
Franchise Management
ศึกษาเกี่ ยวกับประวัติธุรกิจแฟรนไชส์ ท้ งั ในและต่างประเทศ ประเภททางธุ รกิจแฟรน
ไชส์ ข้อดี และข้อเสี ย ทางธุ รกิ จแฟรนไชส์ กฎเกณฑ์ เงื่ อนไข ข้อจํากัดในการทําธุ รกิ จ แฟรนไชส์
การตลาด การจัด หาสิ น ค้าหรื อบริ ก าร การจัด หาเงิ น ทุ น การวิเคราะห์ ค วามเป็ นไปได้ใ นการทํา
ธุ รกิจแฟรนไชส์ การบัญชี ภาษี ธุรกิ จและการควบคุ มทางการเงิน คุ ณสมบัติของผูป้ ระกอบธุ รกิ จ
แฟรรนไชส์ การติดต่อคัดสรรธุ รกิจเพื่อรับสิ ทธิ์ แฟรนไชส์ และกระบวนการในการสร้ างสรรค์โอกาส
ทางธุ รกิจโดยผ่านระบบแฟรนไชส์
3563305

การบริ หารสํ านักงาน
3(2-2-5)
Office Management
ศึกษาความรู ้ความเข้าใจในการดําเนินงานของสํานักงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ บทบาท
ของการจัดสํานักงาน งานสารบรรณ การพัสดุและครุ ภณั ฑ์ การวางแผนผัง การติดต่อและ
ประชาสัมพันธ์ ระเบียบวิธีปฏิบตั ิของงานสํานักงาน วิธีการใช้อุปกรณ์สาํ นักงาน การจัดสถานที่ทาํ งาน
การอํานวยการ การควบคุมงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ
3564309

การบริ หารการจัดส่ ง
3(3-0-6)
Logistics Management
ศึกษาบทบาทของการจัดส่ งที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ
การจัดการระบบการจัดส่ งที่มี
ประสิ ทธิ ภาพ ตั้งแต่การจัดองค์กร การควบคุม การปฏิบตั ิงาน การนํากลยุทธ์การจัดส่ งไปปฏิบตั ิ รวมทั้ง
การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจัดส่ ง
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3581101

การประกันภัย
3(3-0-6)
Insurance
ศึกษาความสําคัญของการประกันภัย
ประเภทของความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นในการ
ประกอบธุ รกิจ รู ปแบบของการประกันภัยลักษณะต่าง ๆ การประกันภัยกับการบริ หารความเสี่ ยง
ประโยชน์ของการประกันภัยที่มีต่อสังคมและเศรษฐกิจรวมถึงวิวฒั นาการของสถาบันการประกันภัยใน
ประเทศไทย
3603601

การพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิคส์
3(2-2-5)
Electronic Commerce
ศึกษาหลักการเบื้องต้นของระบบอินเตอร์ เน็ต โครงสร้างพื้นฐานของระบบการค้า
อิเล็กทรอนิคส์ และหลักการเบื้องต้นในการจัดการทางธุ รกิจรู ปแบบใหม่ การค้าแบบธุ รกิจกับธุ รกิจ
การค้าแบบธุ รกิจกับลูกค้า การค้าแบบธุ รกิจกับองค์กรธุ รกิจขนาดใหญ่ ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล
อิเล็กทรอนิคส์ หรื อ EDI ระบบการรับจ่ายเงินบนอินเตอร์ เน็ต ระบบความปลอดภัย ปั ญหาอุปสรรคของ
การค้าอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาและจัดตั้งเวบไซต์ การจดโดเมนเนม รวมทั้งศึกษาระบบการจัดส่ ง
สิ นค้า การจัดการวัสดุ การขนส่ งสิ นค้า การศึกษาแนวโน้ม และเทคโนโลยีการค้าอิเล็กทรอนิคส์ใน
อนาคต
17.6.2.3 วิชาพืน้ ฐานวิชาชี พและวิชาชี พ

1) กลุ่มวิชาเอก การบริหารทรัพยากรมนุษย์
รหัสวิชา
3564803

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา

น(ชม.)

การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2 (90)
Preparation to Professional Experience in Human Resource Management
ฝึ กนักศึกษาให้สามารถประยุกต์หลักการ และทฤษฎีทางการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์
เพื่อให้ส อดคล้องกับ สถานการณ์ ที่เปลี่ ยนแปลงของหน่ วยงานในภาครั ฐและเอกชน ตลอดจนเตรี ยม
ความพร้อมเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษา การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยี การพัฒนาบุคลิกภาพ การ
ปรับตัวในการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น การเสริ มสร้างจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อเตรี ยมความพร้อมก่อนออกฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพ
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3564804

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
5 (450)
Field Experience in Human Resource Management
รายวิ ช าที่ ต้อ งสอบผ่า นมาก่ อ น : 3564803 การเตรี ย มฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
จัดให้นกั ศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ ด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
ในหน่ วยงานภาครั ฐหรื อเอกชน ภายใต้ก ารควบคุ ม ดู แลของอาจารย์ที่ ป รึ ก ษา โดยนําความรู ้ ท้ ังทาง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิที่ได้จากการศึกษา ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ จริ ง จัดให้มีการปฐมนิ เทศ
เกี่ ยวกับรายละเอียดของการฝึ กประสบการณ์ และจัดให้มีการปั จฉิ มนิ เทศ เพื่ออภิปรายปั ญหาการฝึ ก
ประสบการณ์ ที่ เกิ ดขึ้น และเสนอแนะแนวทางแก้ปั ญ หาให้สําเร็ จลุ ล่วงไปด้วยดี โดยอาจจัดให้ฝึ ก
ประสบการณ์ท้ งั หมด หรื อฝึ กประสบการณ์และทําโครงการพิเศษ หรื อฝี กประสบการณ์และทําภาค
นิพนธ์
2) กลุ่มวิชาเอก การเงินและการธนาคาร
รหัสวิชา

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา

น(ชม.)

3534801

การเตรียมฝึ กวิชาชี พทางการเงิน
2(90)
Preparation to Financial Profession
การประยุกต์หลักการ และทฤษฎีทางการบริ หารธุ รกิ จให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ด้านการเงิ น เศรษฐกิจ สังคม นโยบายรัฐ ที่มีผลต่อภาคธุ รกิจ โดยใช้กรณี ศึกษา สถานการณ์ จาํ ลอง การ
ฝึ กและการเตรี ย มความพร้ อมให้ นัก ศึ ก ษาก่ อนเข้าสู่ วิช าชี พ ทั้ง ทัก ษะด้านการใช้ภาษา คอมพิ วเตอร์
เครื่ องใช้สํานักงาน และเทคโนโลยี การพัฒนาบุ คลิกภาพ การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม สามารถ
ทํางานเป็ นที มได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ การเสริ มสร้ างจริ ยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชี พเพื่อเตรี ยม
ความพร้อมก่อนออกฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

3534802

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พทางการเงิน
5(450)
Field Experience in Finance
รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่านมาก่อน : 3534801 การเตรี ยมฝึ กวิชาชีพทางการเงิน
จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ วิชาชี พด้านการบริ หารธุ รกิ จโดยเฉพาะทางการเงิ น
ในหน่ วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรื อธุ รกิจเอกชน ภายใต้การควบคุมดู แลของอาจารย์นิเทศก์ โดยนํา
ความรู ้ท้งั ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริ ง การวางแผน และการ
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ควบคุ มติดตามผลการจัดฝึ กประสบการณ์ โดยอาจจัดให้ฝึกประสบการณ์ท้ งั หมด หรื อฝึ กประสบการณ์
และทําโครงการพิเศษ หรื อฝึ กประสบการณ์ และทําภาคนิพนธ์
3) กลุ่มวิชาเอก การตลาด
รหัสวิชา

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา

น(ชม.)

3544801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พการตลาด
2(90)
Preparation to Professional Experience in Marketing
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยน ก่อนออกฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
เสริ มสร้างคุณลักษณะและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
โดยการฝึ กปฏิบตั ิธุรกิจแบบครบ
วงจรอย่างเป็ นระบบ ทั้งการวางแผนงาน นําแผนงานไปปฏิบตั ิและติดตามผล รวมทั้งการ
เสริ มสร้างบุคลิกภาพนักการตลาด

3544802

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พการตลาด
Field Experience in Marketing
รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่านมาก่อน : 3544801

5(450)
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

การตลาด
จัดให้การออกฝึ กงานด้านการตลาดในสถานประกอบการทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล
โดยมีผบู ้ งั คับบัญชาและอาจารย์ดูแลและให้คาํ แนะนํา
4) กลุ่มวิชาเอก คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
รหัสวิชา
3604801

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา

น(ชม.)

การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
2(90)
Preparation to Professional Experience in Business Computer
การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางการจัดการคอมพิวเตอร์ เพื่องานธุ รกิจ การศึกษา
แนวโน้ม สภาพการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานทางธุ รกิจ โดยการใช้กรณี ศึกษา สถานการณ์จาํ ลอง การ
เตรี ยมความพร้อมเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษา การใช้คอมพิวเตอร์
การใช้เทคโนโลยี การพัฒนา
บุคลิกภาพและการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม สามารถทํางานเป็ นทีมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การ
เสริ มสร้างจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพือ่ เตรี ยมความพร้อมก่อนออกฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
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3604802

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
5(450)
Field Experience in Business Computer
รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่านมาก่อน : 3604801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชี พ
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
จัดให้นกั ศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพด้านการจัดการคอมพิวเตอร์ในองค์การหรื อ
หน่วยงานให้เกิดความรู ้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติและประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการคอมพิวเตอร์
เพื่อการประกอบอาชีพ โดยมีอาจารย์นิเทศและผูบ้ ริ หารกิจการเป็ นผูค้ อยให้คาํ แนะนํา จัดให้มีการ
ปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึ กประสบการณ์ อาจจัดให้ฝึกประสบการณ์ท้งั หมด หรื อฝึ ก
ประสบการณ์และทําโครงการพิเศษ หรื อฝึ กประสบการณ์และทําภาคนิพนธ์
5) กลุ่มวิชาเอก การจัดการทั่วไป
รหัสวิชา

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา

น(ชม.)

3564801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พการจัดการทัว่ ไป
2(90)
Preparation to Professional Experience General Management
ศึกษาสถานการณ์ปัจจุบนั ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุ รกิจ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ของระบบเศรษฐกิจและสังคม และการเตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิงานด้านต่าง ๆ อาทิ เครื่ องใช้
สํานักงาน คอมพิวเตอร์ บุคลิกภาพ ภาษา รวมถึงจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชี พ และอื่น ๆ เพื่อ
เสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพของตนเองก่อนฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

3564802

ทัว่ ไป

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พการจัดการทัว่ ไป
5(450)
Field Experience in General Management
รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่านมาก่อน : 3564801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชี พการจัดการ

ศึกษาการปฏิ บตั ิงานจริ งโดยการจัดให้มีการฝึ กงานกับหน่ วยงานของภาครัฐและเอกชน
ตามความเหมาะสมและเกี่ ย วข้องกับ การจัดการ เพื่ อให้ไ ด้รับ ประสบการณ์ จริ งจากหน่ วยงานนอก
สถานศึ กษา รวมถึ งการจัดทํารายงานการฝึ กงานและสรุ ปผลการฝึ กงานในด้านต่าง ๆ โดยมี อาจารย์
นิ เทศการฝึ กงาน การจัดปฐมนิ เทศก่อนออกฝึ กงานโดยเน้นการปฏิ บตั ิ ตนอย่างมีระเบี ยบวินัย รักษา
กฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่ฝึกงาน และการวางตัวให้เหมาะสม
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17.6.3 หมวดวิชาเลือกเสรี

ให้เลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ในหลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไม่ซ้ าํ
กับรายวิชาที่เคยเรี ยนมาแล้ว

18.

การประกันคุณภาพของหลักสู ตร
18.1 การบริหารหลักสู ตร

18.1.1 ให้ มี ก ารกํา หนด ปรั ช ญา วิ สั ย ทัศ น์ พัน ธกิ จ และวัต ถุ ป ระสงค์ข อง
หลักสู ตร
18.1.2 ให้ มี ก ารแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการประจํา หลั ก สู ตร เป็ นผู ้รั บ ผิ ด ชอบ
ดําเนิ นงาน โดยกรรมการหลักสู ตรจะมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
18.1.3 ให้มีการกําหนดแผนการเรี ยนตลอดหลักสู ตร โดยคณะกรรมการประจํา
หลักสู ตรจะทําหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบจัดการเรี ยนการสอนให้เป็ นไป
ตามหลั ก สู ตรที่ ก ํา หนดไว้ และจัด หาอาจารย์ผู ้ส อนที่ มี คุ ณ สมบั ติ
เหมาะสมตรงตามคุณวุฒิ
18.1.4 ให้มีการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจกับอาจารย์ผสู ้ อน และจัดอาจารย์เข้า
สอนตรงตามคุณวุฒิ ความรู ้หรื อประสบการณ์
18.1.5 ให้มีการติดตามและประเมินผลการเรี ยนการสอน เพื่อนําผลการประเมิน
มาปรับปรุ งและพัฒนาการดําเนิ นงาน ทั้งในด้านการจัดอัตรากําลังและ
การปรับเปลี่ยนแผนการเรี ยนเป็ นประจําทุกภาคการศึกษา

18.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

18.2.1 จัดเตรี ยมห้องปฏิบตั ิการ เครื่ องมือและอุปกรณ์ให้เพียงพอ และปรับปรุ ง
พัฒนาให้สามารถใช้การได้อยูเ่ สมอ
18.2.2 เสนอและจัดหาหนังสื อ วารสาร แหล่งการเรี ยนรู ้ที่ทนั สมัย
18.2.3 จัดหาคอมพิ วเตอร์ ที่ ใช้ในการเรี ยนการสอน การค้นคว้าให้ เหมาะสม
เพียงพอ

18.3 ประเด็นการสนับสนุนและการให้ คาํ แนะนํานักศึกษา

18.3.1 จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึ กษาเพือ่ ให้คาํ แนะนําแก่นกั ศึกษา
18.3.2 จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกเหนือหลักสู ตร
18.3.3 ส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมในรายวิชาเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู ้แก่นกั ศึกษา

