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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร :
ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :

25511941101802
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
Bachelor of Business Administration Program in International
Business (International Program)

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
ชื่อย่อ (ไทย):
บธ.บ. (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
Bachelor of Business Administration (International Business)
ชื่อย่อ (อังกฤษ):
B.B.A. (International Business)
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
133 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
University of Applied Sciences Wurzburge-Schweinfurt, FHWS ประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
สภาวิชาการ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มีนาคม 2561
สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2561
วันที่ 29 มีนาคม 2561
เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2563
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ผู้นาเข้า ส่งออก ผู้เจรจาการค้า (Importer, Exporter , Intertrader)
8.2 ผู้กระจายสินค้า (Distributor)
8.3 ผู้ประสานธุรกิจระหว่างประเทศ (International Coordinator)
8.4 นักวิเคราะห์งานด้านต่างประเทศ (International Job Analyst)
8.5 ผู้ให้คาปรึกษาด้านกลยุทธ์ (Business Strategy Consultant)
8.6 เจ้าหน้าที่ตรวจตราภาษีศุลกากร (Customs Clearance Officer)
8.7 เจ้าหน้าที่นาเข้าส่งออก (Import-Export Officer)
8.8 เจ้าหน้าทีร่ ะหว่างประเทศ (International Officer)
8.9 ผู้ประสานงานการค้าระหว่างประเทศ (International Commodity Trader)
8.10 ผู้จัดการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Manager)
8.11 ผู้จัดการด้านนาเข้าส่งออก (Export-Import Manager)
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9. ชื่อ เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่

1

2

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัว
ประชาชน
นางศศพร มุ่งวิชา
xxxxxxxxxxxxx

นางสาวรัตนาวลี
ไม้สัก
xxxxxxxxxxxxx

ตาแหน่ง
วิชาการ
ผศ.

อาจารย์

คุณวุฒิ

M.B.A

Business
Administration

วท.บ.

การตลาด

D.I.T

Information
Technology
เทคโนโลยี
การจัดการระบบ
สารสนเทศ
การตลาด

วท.ม.
บธ.บ.
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นายธนภณ
รัชตกุลพัฒน์
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย์

M.B.A.

B.I.B.
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นางสาวศิริกานต์
ติรสุวรรณวาสี
xxxxxxxxxxxxx
นางสาวแอนนาเบล
ภามนี ขจรบุญ
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย์

M.A
M.B.A.

รอง
ศาสตราจารย์

สาขาวิชา/วิชาเอก

B.B.A.
D.Ed.
M.A.
B.A.

จากสถาบันการศึกษา
พ.ศ. ....
State University of New
York at Binghamton
New York, USA, 1987
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์, 2527
Edith Cowan University,
Western Australia, 2015
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี, 2540
Business
Auckland Institute of
Administration
Studies St.Helen Campus
Auckland, New Zealand,
2000
Bachelor of
Auckland Institute of
International
Studies St.Helen Campus
Business
Auckland, New
Zealand,1999
Applied Finance University of Western
Sydney, Australia, 2009
Marketing
มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด,
2559
Accounting
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2550
Education
University of Melbourne,
Management and Australia, 2004
Policy
International
Ohio University, USA,
Affairs (Southeast 1974
Asian Studies)
Cultural Area
The College of Wooster,
Studies (Western USA, 1971
Europe)
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ ศู น ย์ พ ณิ ช ยการพระนคร มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร
กรุงเทพมหานคร
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รได้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) ที่ได้กล่าวถึง การกาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศโดยมุ่งมีจุดมุ่งหมายให้
“ประเทศไทย Thailand 4.0 เป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้าน
การขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรกรรมยั่งยืน
แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรให้มีความ
สอดคล้องกับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบของประเทศ โดยให้มีความรู้
ความสามารถและสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการ และบรรลุเป้าหมายพื้ นฐานของการพัฒนาคนตาม
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 รวมทั้งสามารถรองรับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งจะช่ว ยแก้ปัญหาขาดแคลน
แรงงานภายในประเทศอันเนื่องมาจากแนวโน้มการลดลงของกาลังแรงงานและเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ด้วยเหตุนี้
การจัดการเรียนการสอนจึงได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ มีความพร้อม ทันสมัย และเพียงพอต่อความต้องการ
ภาคผลิ ต และบริ ก ารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เป็ น การเชื่ อ มโยงระหว่ า งการเรี ย นรู้ กั บ การท างาน
(Work Integrated Learning) และความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน นอกจากนี้
หลักสูตรยังเน้นการเรียนการสอนที่สามารถเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สามารถเลือกในรายวิชาและมีแผนการเรียน
ที่เหมาะสม การพัฒนาความรู้ ทักษะการบริหารจัดการและดาเนินธุรกิจสมัยใหม่ การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการดาเนินธุรกิจ สนับสนุนให้มีการเรียนการสอนที่มีรู้ที่เท่าทันการดาเนินธุรกิจที่
เปลี่ยนแปลงทางการค้าและมาตรการกีดกันทางการค้ารูปแบบใหม่ ๆ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการ โดยนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ อีกทั้งยังเสริมสร้างทักษะ
ต่ า งๆ คื อ ด้ า นการวางแผนและการวิ เ คราะห์ ท างธุ ร กิ จ ด้ า นจริ ย ธรรมและจรรณทางวิ ช าชี พ และ
มีการเชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM Education)
เพื่อ ผลิ ตก าลั ง คนในเชิง คุณ ภาพ การบริ ห ารจัด การความรู้ทั้ งทางทฤษฎีและแนวปฏิบั ติที่ ส ามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง ลดอุปสรรคและมีการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถใน
การแข่งขัน ปลูกฝังวัฒนธรรมการวิจัยและส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้แพร่หลาย เพื่อเสริมสร้างโอกาส
การพัฒนาธุรกิจต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการ และเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลั ก สู ตร เพื่ อ พัฒ นาทางสั ง คมและวั ฒ นธรรมโดยค านึง ถึ ง ปั ญ หาวั ฒ นธรรม
อันดีงามของไทยทีเ่ ริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้นอาทิ การให้คุณค่ากับ
ความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
และขาดความรั บผิ ดชอบ นอกจากนี้ ยั งมีแนวโน้มการเป็นสั งคมพหุ วัฒ นธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของ
แรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการนาเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
ด้วยเหตุดังกล่าว การวางแผนหลักสูตรจึงมีการบูรณาการจุดเด่นทางด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย
ที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับประเทศมาช้านานเช่น การให้ความช่วยเหลือด้วยรอยยิ้มและไมตรีจิต
การส่งเสริมให้มีการแบ่งปันความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาไทย ซึ่ งเป็นการสร้างโอกาสดีและก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะและมีความเชี่ยวชาญทางวิ ชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้าง
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ความเป็นอยู่ที่ดีในสังคมและชุมชนโดยการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ เพื่อสร้างความมั่นคง
ให้กับสังคมและชุมชน ลดการทาลายสิ่งแวดล้อม อันทาให้คุณภาพชีวิตและสังคมของประเทศไทยได้อยู่อย่าง
ยั่งยืนตามแนวพระราชดาริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้การพัฒนาหลักสูตรยังคานึงถึง ความเลื่อนไหล
ของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์
ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิต ทัศนคติ และความเชื่อในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศอีกด้วย
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากที่ประเทศไทยเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 และการเปิด
เสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งจะมีการนาประเด็นด้านมาตรฐานของการค้าและบริการมาเป็น
ข้อกีดกัน ทางการค้า ดั งนั้ น ผู้ ป ระกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อ ม
ต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนา
สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อ
การพัฒนาหลักสูตรโดยตรง โดยเฉพาะการกาหนดรายวิชาสาหรับผู้เรียน จะต้องให้ความสาคัญกับการเรียนรู้
กลยุ ทธ์ร ะดับ สากลและกลวิธีทางการบริ ห ารธุรกิจ เฉพาะด้านที่มีความเหมาะสมเป็นไปตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ในการพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และมีคุณภาพเพิ่ มขึ้นในระดับประเทศและระดับ
สากล พัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะทางปัญญา และความชานาญอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม
และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการเป็นผู้นาในการจัดการศึกษาในระดับสากล
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกหรือ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อ
พัน ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย มุ่ ง สู่ ก ารเป็ น ผู้ น าการจั ด การศึ ก ษาวิ ช าชี พ สากลบนพื้ น ฐานวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีทั้งที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต อันเป็นผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานและทุนต่างชาติ
ได้เปิ ดกว้างขึ้น ทั้งหมดจะส่ งผลโดยตรงต่อผู้ ป ฏิบัติงาน ทั้ งในวงการธุรกิจและอุ ตสาหกรรม โดยเฉพาะ
คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่เป็นความคาดหวังของผู้ว่าจ้างที่ต้องการแรงงาน ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรจึง
ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาความสามารถของผู้ เ รี ย นในด้ า นต่ า งๆตั้ ง แต่ การใช้ ภ าษาต่ า งประเทศของผู้ เ รี ย น
การเสริมสร้างโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ผู้เรียนให้มองเห็นการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆทั้งในเชิงสังคม เศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมที่มิใช่เฉพาะแค่ในประเทศเท่านั้น แต่ยังต้องเข้าใจในพลวัตในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อ
เพิ่มศักยภาพให้ผู้เรียนได้มีความสามารถที่ออกไปแข่งขันในตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการ
เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ การถ่ายทอดความรู้ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน องค์การโดยเน้นความคิด
สร้างสรรค์ ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน รวมถึงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและการรักษาสิ่งแวดล้อมและ
การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใช้ร่วมกับทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพใช้ เรียน
ร่วมกันทุกหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
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13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รต้ อ งประสานกั บ อาจารย์ ผู้ แ ทนจากคณะอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ รวมทั้งความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
บนพื้นฐานด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่การ
ประกอบอาชีพ ตามความต้องการของตลาดแรงงาน ดังปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่กล่ าวว่า “สร้างคนสู่งาน
เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ”
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ ด้ า นการบริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศเป็ น
ผู้ประกอบการ โดยเข้าใจหลักการบริหารงาน บริหารเงิน และบริหารคน อย่างเป็นระบบ
1.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ สามารถปฏิบัติงานได้จริง
ผ่านการฝึกประสบการณ์จากสถานประกอบการหรือสหกิจศึกษา
1.2.3 เพื่อ สร้ า งบั ณฑิ ต ที่ มี ความสามารถออกไปประกอบอาชี พด้ านธุร กิ จระหว่า งประเทศ
ทั้งภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจและราชการ อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
1.2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตสานึกรับผิดชอบต่ อตนเองและสังคม คุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์
สุจริตต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนธารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของ
ไทยยอมรับความเป็นประชาธิปไตย ความยุติธรรม ความเท่าเทียมกันทางสังคม
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

 ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
 พัฒนาหลักสูตรตาม
มาตรฐานตามที่ สกอ.กาหนด
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ที่กาหนด
 ติดตามประเมินผลหลักสูตร
อย่างสม่าเสมอ
 ปรับปรุงหลักสูตรให้
 ติดตามการเปลี่ยนแปลง
สอดคล้องกับความต้องการ
ในความต้องการของ
ของอุตสาหกรรมและ
ผู้ประกอบการ
การเปลี่ยนแปลงของ
ด้านอุตสาหกรรมการผลิต
เทคโนโลยี

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
 รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
 รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้บัณฑิต
ของสถานประกอบการ
 ความพึงพอใจในทักษะ
ความรู้ความสามารถใน
การทางานของบัณฑิต

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ข้อกาหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิต
ตามหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักของ UMAP Credit Transfer
Scheme (UCTS) และหลักของประเทศสหภาพยุโรป European Credit Transfer Scheme (ECTS)
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน - ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน - มีนาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เป็นไป ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาคพิเศษ
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
2.2 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกสายวิชา หรือเทียบเท่า ผ่านการทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
(1) เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(2) เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

8
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นั ก ศึก ษามี พื้ น ฐานความสามารถในการใช้ ภ าษาอั ง กฤษในเกณฑ์พ อใช้ ต้อ งปรั บปรุ งให้ มี
ความสามารถให้อยู่ในเกณฑ์ดี
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 มีการปรับพื้นฐานความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ก่อนเปิดภาคการศึกษา
2.4.2 ให้ความรู้กับนักศึกษาในการสืบค้นข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล e-Book และระบบสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี (ภาคพิเศษ)
จานวนนักศึกษา

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2561

2562

2563

2564

2565

ชั้นปีที่ 1

25

25

25

25

25

ชั้นปีที่ 2

-

25

25

25

25

ชั้นปีที่ 3

-

-

25

25

25

ชั้นปีที่ 4

-

-

-

25

25

รวม

25

50

75

100

100

คาดว่าจะจบการศึกษา

-

-

-

25

25
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2.6 งบประมาณตามแผน (ภาคพิเศษ)
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน และค่าสนับสนุน
การจัดการเรียน การศึกษา
แบบเหมาจ่าย
เงินงบประมาณแผ่นดิน
รวมรายรับ

ปีงบประมาณ
2561

2562

2563

2564

2565

1,750,000

3,500,000

5,250,000

7,000,000

8,750,000

1,750,000

3,500,000 5,250,000

7,000,000

8,750,000

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

ปีงบประมาณ
2561
592,500

2562
1,185,000

2563
1,777,500

2564
2,370,000

2565
2,370,000

-

-

-

-

-

437,500

875,000

1,312,500

1,750,000

2,187,500

96,795
96,795
1,488,295

435,750
435,750
2,192,750

672,210
672,210
2,866,710

888,000
888,000
3,448,000

4,557,500
1,150,500
1,150,500
5,708,000

25

50

75

100

100
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2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ข)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในมาตรฐานหลั กสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
ก.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
ก.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ก.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
ก.5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ก.6 กลุ่มวิชาบูรณาการ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ข.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ข.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
ข.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

30
3
12
6
2
3
4
97
34
45
18
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา
- รหัสวิชา
รหัสวิชา ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขรวมกันจานวน 9 ตัว ดังนี้
AA X XX X X XX ชื่อวิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ )
ลาดับวิชาในกลุ่ม (01-99)
ชั้นปีที่ควรศึกษา
กลุ่มวิชา
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
คณะ
เช่น LA2011101 ST2012201 BA2013204

นก.(ท-ป-น)
ชั่วโมงศึกษานอกเวลา
ชั่วโมงปฏิบัติ
ชั่วโมงทฤษฎี
หน่วยกิต
EN2052207
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รหัสคณะ
BA คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration)
รหัสสาขาวิชา
07 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
ระดับการศึกษา

กลุ่มวิชา

1 อนุปริญญา
3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
3-9 กลุ่มวิชาชีพเลือก

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กาหนดรหัสวิชาดังนี้
GE X XX X X XX ชื่อวิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ)
ลาดับวิชาในกลุ่ม (01-99)
ชั้นปีที่ควรศึกษา 1
สภาพรายวิชา
กลุ่มวิชา
ระดับการศึกษา
วิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชา

2 ปริญญาตรี
4 ปริญญาโท
6 ปริญญาเอก

10
30
50
70
81

2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ

นก.(ท-ป-น)

กลุ่มวิชาภาษาไทย
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์

ชั่วโมงศึกษานอกเวลา
ชั่วโมงปฏิบัติ
ชั่วโมงทฤษฎี
หน่วยกิต

20
40
60
80
82

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาบูรณาการ
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์

สภาพรายวิชา

0 วิชาไม่บังคับ

1 วิชาบังคับ

ระดับการศึกษา

1 อนุปริญญา

2 ปริญญาตรี

เช่น GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication) 3(3-0-6)
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- รายวิชา
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต ประกอบด้วย
 กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
รหัสวิชา
GE2100101
GE2100102
GE2100103
GE2100104
GE2100105

รหัสวิชา
GE2201101
GE2201102
GE2200101
GE2200102
GE2200103
GE2200104
GE2200105
GE2200106
GE2200107

ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
(Thai for Business Communication)
ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ (Thai for Presentation)
วรรณคดีไทย (Thai Literature)
การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ (Thai Writing for Careers)
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต ประกอบด้วย
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)
ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)
ภาษาอังกฤษเทคนิค (Technical English)
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (English for Careers)
การอ่านภาษาอังกฤษ (English Reading )
การฟังภาษาอังกฤษ (English Listening)
การสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)
ภาษาจีนพื้นฐาน (Fundamental Chinese)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (Chinese for Communication)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้หรือ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
รหัสวิชา
GE2300101
GE2300102
GE2300103
GE2300104
GE2300105
GE2300106
GE2300107
GE2300108
GE2300109
GE2400101
GE2400102
GE2400103
GE2400104
GE2400105
GE2400106
GE2400107
GE2400108

ชื่อวิชา
พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
(Social Dynamics and Modernity)
มนุษยสัมพันธ์ (Human Relations)
ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
(Quality of Life and Social Skill Development)
สังคมกับเศรษฐกิจ (Society and Economy)
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(Sufficiency Economy Philosophy)
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
(Law and Professional Ethics)
อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies)
สันติศึกษา (Peace Studies)
การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
(Information Literacy and Study Skills)
จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)
ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(Thai Studies and Local Wisdom)
การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development)
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
(Human Behavior and Self Development)
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
การพัฒนาและประเมินโครงการ
(Program Development and Evaluation)
การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
(Mind Development for Quality of Life)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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)
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 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้หรือ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
รหัสวิชา
GE2500101
GE2500102
GE2500103
GE2500104
GE2500105

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

พลศึกษา (Physical Education)
1(0-2-1)
ลีลาศ (Social Dance)
1(0-2-1)
กีฬาประเภททีม (Team Sports)
1(0-2-1)
กีฬาประเภทบุคคล (Individual Sports)
1(0-2-1)
นันทนาการ (Recreation)
1(0-2-1)
 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้หรือ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

GE2600101
GE2600102
GE2600103
GE2700101
GE2700102

คณิตศาสตร์พื้นฐาน (Fundamental Mathematics)
สถิติเบื้องต้น (Introduction to Statistics)
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน (Mathematics in Daily Life)
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน (Science in Daily Life)
สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
(Environment and Resource Management)

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

 กลุ่มวิชาบูรณาการ 4 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้หรือรายวิชาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์
รหัสวิชา
GE2810101
GE2810102
GE2810103
GE2810104
GE2810105

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

หน่วยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
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กลุม่ วิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์
รหัสวิชา
GE2820101
GE2820102
GE2820103

ชื่อวิชา
ปกิณกคณิตศาสตร์ (Miscellaneous Mathematics)
วิทยาศาสตร์กับการดารงชีวิต (Science for Living)
วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
(Material and Application in Daily Life)

หน่วยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

 หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต ประกอบด้วย
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 34 หน่วยกิต ประกอบด้วย
รหัสวิชา
BA2001101

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
3(3-0-6)

BA2021101

การบัญชีสาหรับผู้มิใช่นักบัญชี
(Accounting for Non-Accountants)
หลักการตลาด (Principles of Marketing)

BA2031101

หลักการจัดการ (Principles of Management)

3(3-0-6)

BA2031202

การภาษีอากร (Taxation)

3(3-0-6)

BA2031203
BA2031304

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

BA2031305

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

BA2041101

หลักเศรษฐศาสตร์ (Principles of Economics)

3(3-0-6)

BA2041102
BA2051101

การเงินธุรกิจ (Business Finance)
ระบบสารสนเทศเพื่องานธุรกิจ
(Information Systems for Business )
ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจระหว่างประเทศ
(Introduction to International Business)
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
(Preparation for Cooperative Education)

3(3-0-6)

BA2071101
BA2001401

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
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 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 45 หน่วยกิต ประกอบด้วย
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

BA2022306

การตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing)

3(3-0-6)

BA2023305

การจัดการการตลาด (Marketing Management)

3(3-0-6)

BA2032307

การจัดการปฏิบัติการ (Operation Management)

3(3-0-6)

BA2032312

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
(International Business Management)
การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
(Logistics and Supply Chain Management)
การเงินระดับโลก (Global Finance)

3(3-0-6)

การเงินเพื่อธุรกรรมระหว่างประเทศ
(Finance for International Transactions)
การนาเข้าและส่งออก
(Import-Export Operations)
การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการข้ามชาติ
(New Venture and International Entrepreneurship)
อินเทอร์เน็ตและนวัตกรรมสาหรับบริษัทข้ามชาติ
(Internet and Innovation for Multinational Corporate)
กลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
(International Business Strategies)
การวิจัยทางธุรกิจระหว่างประเทศ
(International Business Research)
พฤติกรรมผู้บริโภคระดับโลก
(Global Consumer Behavior)
การบริหารจัดการโครงการระหว่างประเทศ
(International Project Management)
สัมมนาทางธุรกิจระหว่างประเทศ
(International Business Seminar)

3(3-0-6)

BA2035301
BA2042305
BA2043312
BA2072301
BA2072302
BA2072303
BA2072304
BA2072405
BA2072406
BA2072407
BA2072408

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(0-9-0)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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 กลุ่มวิชาชีพเลือก 18 หน่วยกิต กาหนดให้ศึกษาดังนี้
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

BA2073301

สหกิจศึกษาด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
6(0-40-0)
(Cooperative Education in International Business)
ในกรณีไม่สามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจัดสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ พ.ศ.
2555 หรือมติของคณะกรรมการประจาหลักสูตร ให้เลือกลงทะเบียนวิชาการฝึกงานด้านธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
BA2073302 การฝึกงานด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
3(0-40-0)
(Practice in International Business)
และเลือกศึกษาให้ครบ 18 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

BA2032203

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)

3(3-0-6)

BA2034304

การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง
(Small and Medium Business Management)
โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (International Logistics)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

BA2073203

นวัตกรรมทางการเงินและการธนาคารยุคดิจิทัล
(Financial Innovation and Digital Banking)
องค์ประกอบธุรกิจ (Business Functions)

BA2073204

ความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (Business Creativity)

3(3-0-6)

BA2073205

3(3-0-6)

BA2073309

ภูมิรัฐศาสตร์และภูมิภาคศึกษา
(Geopolitics and Regional Studies)
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
(International Trade Law)
จริยธรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศ
(International Business Ethics)
ธุรกิจสีเขียวและความยั่งยืน
(Green Business and Sustainability)
ธุรกิจดิจิทัล (Digital Business)

BA2073310

ธุรกิจเพื่อสังคมผู้สูงอายุ (Business for Aging Society)

3(3-0-6)

BA2073311

การจัดการการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
(Tourisim Management and Hospitality Industry)

3(3-0-6)

BA2035306
BA2043301

BA2073206
BA2073307
BA2073308

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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รหัสวิชา
BA2073312

ชื่อวิชา
การประกันภัยสาหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
(Insurance for International Business)
การจัดการวัฒนธรรมที่แตกต่าง (Intercultural Management)

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3(3-0-6)

BA2073415

กลยุทธ์การลงทุนและการบริหารจัดการหลักทรัพย์
(Investment Strategy and Portfolio Management)
ปัญญาธุรกิจ (Business Intelligece)

BA2073416

การจาลองปญหาทางธุรกิจ (Business Problem Simulation)

3(3-0-6)

BA2073417

สัมมนาประสบการณ์จากผู้ประกอบการ
(Seminar in Entrepreneur Experience)
การเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan Writing)

3(3-0-6)

เทคโนโลยีเพื่อการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
(Information Technology for Logistics and Supply Chain
Management)
จิตวิทยาและเศรษฐศาสตร์ของนักลงทุน
(Psychology and Economics of Investor)
กลยุทธ์การจัดการธุรกิจครอบครัว
(Strategic Management Family Business)
ความร่วมมือเปลี่ยนแปลงในการปฏิวัติรูปแบบธุรกิจ
(Corporate Turnaround in Business Transformation)

3(3-0-6)

BA2073413
BA2073414

BA2073418
BA2073419
BA2073420
BA2073421
BA2073422

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

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

 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและ
มหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ (MOU)
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการเรียนปกติ
ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

GE2100xxx

วิชากลุ่มภาษาไทย

3

3

0

6

GE2201101

ภาษาอังกฤษ 1

3

3

0

6

GE2500xxx

วิชากลุ่มพลศึกษาและนันทนาการ 1
วิชากลุ่มคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

1

0

2

1

3

3

0

6

GE28xxxxx

วิชากลุ่มบูรณาการ 1

2

2

0

4

GE28xxxxx

วิชากลุ่มบูรณาการ 2

2

2

0

4

BA2031101

หลักการจัดการ

3

3

0

6

16

2

33

GE2xxxxxx

รวม

17
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 18

GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2

3

3

0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6

GE2500xxx

1

0

2

1

BA2001101 การบัญชีสาหรับผู้มิใช่นักบัญชี

3

3

0

6

BA2021101 หลักการตลาด

3

3

0

6

BA2031203 กฎหมายธุรกิจ

3

3

0

6

BA2031304 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ

3

3

0

6

3

3

0

6

19

18

2

37

ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

วิชากลุ่มพลศึกษาและนันทนาการ 2

BA2071101 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ
ระหว่างประเทศ
รวม

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 20

ทฤษฎี ปฏิบัติ

20

GE220010x

วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ

3

3

0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6

GE2xxxxxx

3

3

0

6

BA2041101

วิชากลุ่มสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ 1
หลักเศรษฐศาสตร์

3

3

0

6

BA2041102

การเงินธุรกิจ

3

3

0

6

BA2051101

ระบบสารสนเทศเพื่องานธุรกิจ

3
15

2
14

2
2

5
29

ปีที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

รวม

ทฤษฎี ปฏิบัติ

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 16

GE2200010x วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ

3

3

0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6

GE2xxxxxx

3

3

0

6

BA2031202

วิชากลุม่ สังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ 2
การภาษีอากร

3

2

2

5

BA2031305

ธุรกิจเพื่อสังคม

3

2

2

5

BA2023305

การจัดการการตลาด

3

3

0

6

BAxxxxxxx

วิชาชีพเลือก 1

3

x

x

x

รวม

18

x

x

x

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3

0
0
0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6

3
3

0
0

6
6

x
x
x

x
x
x

x
x
x

ปีที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ทฤษฎี ปฏิบัติ

ชั่วโมง / สัปดาห์ = xx
ปีที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 1
BA2032307
BA2032312
BA2035301
BA2043312
BA2072302
BAxxxxxxx
xxxxxxxx

หน่วยกิต

การจัดการปฏิบัติการ
3
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3
การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่
3
อุปทาน
การเงินเพื่อธุรกรรมระหว่างประเทศ
3
การสร้างธุรกิจและการเป็น
3
ผู้ประกอบการข้ามชาติ
วิชาชีพเลือก 2
3
วิชาเลือกเสรี 1
3
รวม
21
ชั่วโมง / สัปดาห์ = xx

21

ปีที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

BA2001401
BA2022306
BA2042305
BA2072301
BA2072303

การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1
การตลาดระหว่างประเทศ
3
การเงินระดับโลก
3
การนาเข้าและส่งออก
3
อินเทอร์เน็ตและนวัตกรรมสาหรับ
3
บริษัทข้ามชาติ
BA2072304 กลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจระหว่าง
3
ประเทศ
BAxxxxxxx วิชาชีพเลือก 3
3
รวม
19
ชั่วโมง / สัปดาห์ = xx

ปีที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 1
BA2072405
BA2072406
BA2072407
BA2072408
BAxxxxxxx
xxxxxxxxx

การวิจัยทางธุรกิจระหว่างประเทศ
3
พฤติกรรมผู้บริโภคระดับโลก
3
การบริหารจัดการโครงการระหว่าง
3
ประเทศ
สัมมนาทางธุรกิจระหว่างประเทศ
3
วิชาชีพเลือก 4
3
วิชาเลือกเสรี 2
3
รวม
18
ชั่วโมง / สัปดาห์ = xx

ปีที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 2
BA2073301

หน่วยกิต

หน่วยกิต

สหกิจศึกษาด้านธุรกิจระหว่าง
6
ประเทศ
รวม
6
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 40

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

0
3
3
3

2
0
0
0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
1
6
6
6

2

2

5

2

2

5

x
x

x
x

x
x

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

0
3
2

9
0
2

ศึกษาด้วย
ตนเอง
0
6
5

3
x
x
x

0
x
x
x

6
x
x
x

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

0

40

ศึกษาด้วย
ตนเอง
0

0

40

0
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มวิชาภาษาไทย
GE2100101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ พื้ น ฐานในการใช้ ภ าษาไทย ภาษากั บ การสื่ อ สาร ทั ก ษะการฟั ง การพู ด
การอ่านและการเขียนประเภทต่าง ๆ
Basic Thai language usage; language and communication; language skills,
listening, speaking, reading and writing
GE2100102

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3(3-0-6)
Thai for Business Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ หลักการ
เขียนจดหมายทางธุรกิจ จดหมายธุรกิจประเภทต่าง ๆ รายงานธุรกิจ และโครงการทางธุรกิจ
General knowledge and concepts of business communication; principles of
business letter writing; types of business letters; business-related reports and projects
GE2100103

ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ
3(3-0-6)
Thai for Presentation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการนาเสนอ ทักษะการรับและการส่งสาร การพูดเพื่อการนาเสนอ
การอ่านและการนาเสนอข้อมูลทางสถิติ และการเขียนเพื่อการนาเสนอ
Basic knowledge of presentation; skills for receiving and sending messages;
reading and presenting statistical data; writing for presentation
GE2100104

วรรณคดีไทย
3(3-0-6)
Thai Literature
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : วรรณคดีไทย ความหมายและความส าคัญประเภทของวรรณคดี การวิเคราะห์ และการ
ประเมินค่าวรรณคดี ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับวิถีไทย
Thai literature; definitions and importance; types of literature; literature analysis
and evaluation; the relationship between literature and Thai way of life
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GE2100105

การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
Thai Writing for Careers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงาน การประชุม
การเขีย นสารและคากล่ าวในโอกาสต่า ง ๆ การเขี ย นโครงการ การเขี ยนสารคดี การเขี ยนโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์
Basic Thai writing; writing official letters; minutes; messages; speeches;
projects; documentary, advertisements and pudlic relations
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้สานวนและโครงสร้างภาษาระดับพื้นฐาน การทักทาย การแนะนาตัว การบรรยาย บุคคล
การบรรยายสิ่งของ ความสนใจและงานอดิเรก การบรรยายสถานที่ การบรรยายเหตุการณ์ในอดีต และ
การบรรยายแผนการและการพยากรณ์ในอนาคต
Basic English usage of expressions and structures: greetings and introductions;
describing people; describing things, interest and hobbies; describing places; describing past
events; describing future plans and predictions
GE2201102

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้ภาษาระดับสูงขึ้น เพื่อใช้ภาษาให้ถูกต้องตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
การเปรีย บเทีย บ ขั้น ตอนการปฏิบัติในชีวิต ประจาวันและการเตือน การกาหนดเงื่อ นไข ข่าวส ารข้อมูล
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสมัครงาน
Upper level of English usage in various situations: comparison; instructions
and warning; conditions; news; exchanging opinions; job application
GE2200101

ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : -

3(3-0-6)
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การใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพ ความรู้เกี่ยวกับคาศัพท์และสานวนเกี่ยวกับวิชาชีพ
ใจความสาคัญและรายละเอียดจากเนื้อเรื่อง การให้นิยาม การจาแนกประเภท ขั้นตอนการปฏิบัติ ป้าย ประกาศและ
ฉลาก การบรรยายกระบวนการ
English usage for careers in technical fields: technical terms and work-related
expressions; definitions and classification; main ideas and supporting details; instructions and
process description; cause and effect relationship
GE2200102

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
English for Careers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อนาไปใช้ในอาชีพต่าง ๆ การพบปะผู้คนในสถาน ประกอบการ
การใช้โทรศัพท์เพื่อติดต่องานธุรกิจ การนัดหมายเจรจาธุรกิจ การนาเสนอผลประกอบการ การบอก คุณสมบัติ
ของสินค้าและบริการ การระบุเป้าหมายและการตัดสินใจทาธุรกิจ การต่อว่าและการแก้ปัญหาข้อร้องทุกข์
การตรวจสอบความก้าวหน้าของการดาเนินงาน ความเข้าใจวัฒนธรรมในอาชีพต่างๆ
English communication in various careers: meeting people in workplace;
telephoning in business; making an appointment in business; giving presentation about
company performance; describing products and services; identifying goals and making
business decision; making and dealing with complaints; checking progress on work;
understanding culture in careers culture
GE2200103

การอ่านภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Reading
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้พจนานุกรม การเดาความหมายของคาศัพท์จากปริบท องค์ประกอบและ โครงสร้าง
ของประโยค องค์ประกอบที่ช่วยในการอ่าน ทักษะการอ่านจับใจความ และเทคนิคการอ่าน
Using a dictionary; guessing words meanings from context; components and
sentence structures; components of reading comprehension; reading for main ideas and
reading techniques
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GE2200104

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

การสนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Conversation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสนทนาภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันให้ถูกต้องตาม วัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา การทักทายและแนะนาตัว การให้คาแนะนา การสนทนาทางโทรศัพท์ การบอกที่ตั้งและ
ทิศทาง การขอร้องและการเสนอให้ การขอบคุณและการขอโทษ
Conversation in various situations in daily lives in accordance with native
culture: greetings and introductions; giving advice; telephoning; locations and directions;
requests and offers; thanking and apologizing
GE2200106

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

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2200106 ภาษาจีนพื้นฐาน
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : คาศัพท์และสานวนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจาวัน การสนทนาโต้ตอบ การเขียน จดหมาย
โต้ตอบ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
Chinese vocabulary and expressions used in daily life; writing correspondence;
writing electronic mails
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กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
GE2300101

พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
3(3-0-6)
Social Dynamics and Modernity
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมสมัยใหม่ โครงสร้างสังคมและสถาบัน ความทันสมัย และกระแส
โลกาภิวัตน์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม พัฒนาการทางการเมือง หน้าที่พลเมือง ประชาธิปไตย และการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง ปัญหาสังคมและการแก้ไข
Modern sociological concepts and theories; social structure and institutions;
modernity and globalization trends; cultural diversity; political development; civics;
democracy and participation in politics; social problems and solutions
GE2300102

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

ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เ บื้อ งต้น เกี่ย วกับ การวิจัย วัต ถุป ระสงค์แ ละประเภทของการวิจัย ขั้น ตอนและ
การออกแบบวิจัย วิธีการสุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย การตีความและ
การนาเสนอข้อมูลการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย
Introduction to research; objectives and types of research; research process
and design; sampling and data collection; data analysis; data interpretation and presentation;
research report writing
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GE2300104

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

สังคมกับเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Society and Economy
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปด้านสังคมเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและกลไกราคา สถาบันทาง
เศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับประเทศต่าง ๆ
General knowledge of economic society; development of economic system
and pricing, economic institution; social and economic development; economic cooperation
at various levels
GE2300106

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy Philosophy
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การบริหาร จัดการ
ที่ดีและความเสี่ยงสาหรับองค์การสมัยใหม่ ปัญหา ผลกระทบและวิกฤติการพัฒนาในสังคมไทยและ สังคมโลก
เทคโนโลยี และนวัต กรรมเพื่อ การพัฒ นาที่ยั่ง ยืน สั งคมสี เขี ยวและนิเ วศวิ ทยา การประยุกต์ห ลั กปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชดาริ
Philosophy and concepts of sufficiency economy; economic development; good
governance and risk management for modern organization; problems, impact, and crises of
development in Thai and global societies; technology and innovation for sustainable
development; green society and ecology; application of sufficiency economy philosophy and
the Royal projects
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GE2300107

กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3(3-0-6)
Law and Professional Ethics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ กฎหมาย และระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประกอบวิ ช าชี พ
การคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิมนุษยชน จริยธรรมและ ความรับผิดชอบต่อสังคม
Introduction to law; rules and regulations concerning professions; Labour
Protection; relationlabour professional ethics; human-right; ethics and social responsibility
GE2300108

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนและรัฐสมาชิก อัตลักษณ์และความหลากหลาย แนวคิดการ
ก่อ ตั้ง ปฏิญ ญา กฎบั ตรและที่ ป ระชุ มสุ ดยอดอาเซี ย น ความร่ ว มมือ ในการพั ฒ นาและเสาหลั ก อาเซี ย น
ความสาคัญของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาค การบูรณาการทางานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
Basic knowledge of ASEAN and its state members; identity and diversity
establishment concept; declarations; ASEAN charter and summit; ASEAN development
cooperation and pillars; importance of coexistence; work-together integration for a
sustainable future
GE2300109

สันติศึกษา
3(3-0-6)
Peace Studies
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความหมายและแนวคิดหลักเกี่ย วกับ สัน ติภ าพและสัน ติศึกษา ปัญหาความขัด แย้งและ
ความรุนแรงระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหว่างประเทศ การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี
Definitions and key concepts of peace and peace studies; problems, conflict
and violence in family, community, nation and among countries; non-violence conflict
resolution
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GE2400101

การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
3(3-0-6)
Information Literacy and Study Skills
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิดและทฤษฎีการรู้สารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ การประเมินและ การคัดเลือก
สารสนเทศ ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด การสืบค้นและการใช้เครื่องมือ ทักษะการ
ค้นคว้า การอ้างอิงและบรรณานุกรม จริยธรรมและการลอกเลียนผลงานวิชาการ
Information literacy concepts and theories; information evaluation and
selection; library’s information-resources storage systems; information resources searching
and tool usage; searching skills; citation and bibliography ethics and plagiarism
GE2400102

จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานทางจิตวิทยา พันธุกรรม สิ่งแวดล้อมและพัฒนาการของมนุษย์ สรีรวิทยา ที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ การรับรู้ การเรียนรู้และการจูงใจ เชาวน์ปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์
บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม
Basic psychology; heredity; environment and human development; influence
of physiology on human behaviors; perception, learning and motivation; intelligence and
emotional quotient; personality adjustment and mental health; social behavior
GE2400103

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

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้น ฐานเกี่ย วกับ บุค ลิก ภาพ ทฤษฏีบุค ลิก ภาพ ปัจ จัย ที่มีอิท ธิพ ลต่อ บุค ลิก ภาพ
การปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรู้เกี่ยวกับตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตัว มนุษยสัมพันธ์กับบุคลิกภาพ และ
การพัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณ์
Basic knowledge of personality; theory of personality; factors affecting
personality; personality improvement; self-perception, mental health and self-adjustment;
human relation and personality; perfect personality development
GE2400105

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

การวิจัยเชิงคุณภาพ
3(3-0-6)
Qualitative Research
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลัก การและกระบวนการวิจัย เชิง คุณ ภาพ รูป แบบการวิจัย เชิง คุณ ภาพ จรรยาบรรณ
การวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการศึกษาและการรวบรวมข้อมูล การตีความและการวิเคราะห์ข้อมูล
ที่ได้จากภาคสนาม และการเขียนรายงานวิจัย
Principle and process of qualitative research; types of qualitative research;
research ethics; research design; study procedures and data collection field data
interpretation and analysis; and report writing
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GE2400107

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

การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
Mind Development for Quality of Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : –
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจิตของมนุษย์ ศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาสมาธิ สมาธิกับการพัฒนาสมาธิ
จิตกับการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม การประยุกต์ใช้สมาธิในชีวิตประจาวัน
General knowledge of human; science of mind development; meditation and
mind development; mind and inappropriate behavior change; meditation in daily life
กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
GE2500101

พลศึกษา
1(0-2-1)
Physical Education
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ดัช นี ม วลกาย รู ป แบบของการจั ดการแข่ ง ขั น และประเภทของกีฬ า การบาดเจ็ บ จากการเล่ น กีฬ าและ
การปฐมพยาบาล และการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
General knowledge of sports science; physical fitness testing; body mass
index; forms of sports competition and types of sports; injury and first aid; forms of exercises
for health
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GE2500102

ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ลี ล าศ กฎ ระเบี ย บ และมารยาทของลี ล าศ รู ป แบบของลี ล าศ
ฝึกทักษะพื้นฐานการลีลาศในจังหวะต่าง ๆ
General knowledge of social dance; etiquettes of social dance; types of social
dance; practice of social dance
GE2500103

กีฬาประเภททีม
1(0-2-1)
Team Sports
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ ทั่วไปเกี่ย วกับ กีฬาประเภททีม ฝึกทักษะการเล่ นกีฬาประเภททีม การสร้างเสริ ม
สมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขันกีฬาประเภททีม การแข่งขันกีฬาและการจัด การแข่งขัน
กีฬาประเภททีม การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of team sports; training team sports; building physical
fitness; rules; regulations and etiquettes of team sports; competition management of team
sports; sports injuries and first aid
GE2500104

กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ กี ฬ าประเภทบุ ค คล ฝึ ก ทั ก ษะการเล่ น กี ฬ าประเภทบุ ค คล
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขันกีฬาประเภทบุคคล การแข่งขันกีฬาและ
การจัดการแข่งขันกีฬาประเภทบุคคล การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of individual sports; training individual sports; building
physical fitness; rules; regulations and etiquettes of individual sports; competition and
competition management of individual sports; sports injuries and first aid
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GE2500105

นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ ทั่วไปเกี่ยวกับนันทนาการ ความหมายและความสาคัญ ประเภทของนันทนาการ
กิจกรรมนันทนาการ ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้นานันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการฝึกอบรม เกมส์
นันทนาการ การอยู่ค่ายพักแรม กับการเลือกกิจกรรมนันทนาการตามความเหมาะสม
General knowledge of recreation; meaning and importance of recreation;
types of recreation; recreational activities; training in recreational leadership; recreational
activities for training courses; recreational games; camping and appropriate recreational
activities
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
GE2600101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Mathematics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ตรรกศาสตร์เ บื้อ งต้น เมตริก ซ์แ ละตัว กาหนด กฎการนับ การเรีย งสับ เปลี่ย นและ
การจัดหมู่ ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ทฤษฎีบททวินาม ลาดับและอนุกรม
Introduction to logic; matrices and determinants; counting rules, permutation
and combination; introduction to probability; binomial theorem; sequences and series
GE2600102

สถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติตัวแปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า และการทดสอบสมมติฐาน
Introduction to statistics; random variables; sampling; estimation; hypothesis

testing
GE2600103

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

สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environment and Resource Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ พื้ น ฐานทางสิ่ ง แวดล้ อ มและการจั ด การทรั พ ยากร หลั ก นิ เ วศวิ ท ยาและสมดุ ล
ธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ มลพิษสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
การจัดการสิ่งแวดล้อม
Basic knowledge of environment and resource management; ecological
principles and natural balance; natural resources and conservation; environmental pollution;
environmental impact assessment and environment management
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์
GE2810101 โลกในศตวรรษที่ 21
2(2-0-4)
st
World in 21 Century
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : โลกาภิ วั ฒ น์ แ ละความทั น สมั ย เศรษฐกิ จ และการเมื อ งในสั ง คมโลก วิ ก ฤตการพั ฒ นา
ความเป็นพลเมืองโลก สังคมสร้างสรรค์ การพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมแห่งการเรียนรู้และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
Globalization and modernity; world economics and political; crises in
development; global citizenship; creative society, sustainable development; learning society
and 21st century skills
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GE2810102

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

ชีวิตและการคิดเชิงบวก
2(2-0-4)
Life and Positive Thinking
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การพัฒนาทักษะชีวิต การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง การคิดเชิงบวก การใคร่ครวญ
ด้วยวิจารณญาณ การพัฒนาสติ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ชีวิตและการแก้ปัญหา
Life skill development; transformative learning; positive thinking; critical
reflection; consciousness development; life-long learning; life and problem solving
GE2810104

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

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
Activities for Health
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความหมายและความสาคัญของสุขภาพและสุขปฏิบัติ การดูแลตนเองให้มีสุขปฏิบัติที่ดี
กิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ อาหารและโภชนาการ การส่งเสริมสุขภาพจิต
The meaning and importance of health and health care practitioners; selfcare for good health practitioners; activities for enhancing good health; food and nutrition;
the promotion of mental health
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์
GE2820101

ปกิณกคณิตศาสตร์
2(2-0-4)
Miscellaneous Mathematics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เทคนิ ค และแนวคิ ด ทางคณิ ต ศาสตร์ คณิ ต คิ ด เร็ ว คณิ ต ศิ ล ป์ คณิ ต พยากรณ์ คณิ ต กั บ
การลงทุน คณิตกับสุขภาพ
Technique and mathematical concepts; mathematical tricks; mathematical art;
mathematics for forecasting; mathematics and investment; mathematics and health
GE2820102

วิทยาศาสตร์กับการดารงชีวิต
2(2-0-4)
Science for Living
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : อาหาร ยา สมุ น ไพรและเครื่ อ งส าอาง ไฟฟ้ า และความปลอดภั ย เทคโนโลยี สุ ข ภาพ

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

วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
2(2-0-4)
Material and Application in Daily Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุ วัสดุงานบรรจุภัณฑ์อาหาร วัสดุยานยนต์ วัสดุทาง การแพทย์
วัสดุสาหรับเครื่องนุ่งห่ม วัสดุในงานก่อสร้าง วัสดุสาหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า
Fundamental of materials; food packaging materials; automotive materials;
medical materials; materials for clothing; construction materials; material for electric
appliance
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กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
BA2001101 การบัญชีสาหรับผู้มิใช่นักบัญชี
3(3-0-6)
Accounting for Non-Accountant
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : สภาพทั่วไปทางการบัญชี ความรู้พื้นฐานทางการบัญชี กระบวนการจัดทาบัญชีของธุรกิจ
บริการ ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุ รกิจอุตสาหกรรม การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี
General environment for accounting; basic knowledge for accounting; prepare
with accounting processes for service firms, commercial business, manufacturing firms;
financial reporting analysis; apply in accounting information system
BA2021101 หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : บทบาทและความส าคั ญ ของการตลาดและหน้ า ที่ ท างการตลาด การแบ่ ง ตลาดและ
พฤติกรรมการซื้อ ส่วนประสมทางการตลาดและการกาหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด ระบบข้อมูล
ทางการตลาดและการตลาดธุรกิจบริการ การตลาดทางตรงและการตลาดระหว่างประเทศ การประยุกต์
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในกิจกรรมทางการตลาด จริยธรรมทางการตลาดและกรณีศึกษา
Roles and importance of marketing and marketing function; market
segmentation; buying behavior; marketing mix and defining marketing mix strategy; marketing
information Systems; services marketing; direct marketing; international marketing;
application of new Technology to marketing activities; ethical and case studies
BA2031101 หลักการจัดการ
3(3-0-6)
Principles of Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ทฤษฎีและพัฒนาการทางการจัดการ สภาพแวดล้อมองค์การ การวางแผน การจัดองค์การ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การชี้นา การควบคุม
Theories and development in the management; organizational environment;
planning; organizing; human resources management; leading; controlling

38
BA2031202 การภาษีอากร
3(3-0-6)
Taxation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : โครงสร้ างภาษี อากร หลั กเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีศุลกากร
ภาษีสรรพสามิตและภาษีท้องถิ่น
Tax structure; criteria, procedures for tax assessment, and collection in
accordance to the Revenue Code; personal income tax; corporate income tax; value-added
tax; specific business tax; stamp duty, custom duty; excise tax; and local tax
BA2031203 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Law
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : บทเบ็ดเสร็จทั่วไป บุคคล ทรัพย์ นิติกรรม สัญญา ละเมิด ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อจ้าง
แรงงาน จ้างทาของ ยืม ค้าประกัน จานอง จานา ตัวแทน นายหน้า และทรัพย์สินทางปัญญา
General provision; persons; things; juristic acts; contract; violation; sales; hire
of property; hire purchase; hire of service; hire of work; loan; suretyship; mortgage;
plage agency; brokerage; and intellectual property
BA2031304 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Quantitative Analysis for Business
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2600102 สถิติเบื้องต้น
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การวิเคราะห์โดยวิธีการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์ การตัดสินใจภายใต้สภาวะแน่นอนและ
ไม่แน่นอน การควบคุมสินค้าคงคลัง การโปรแกรมเชิงเส้น เทคนิคการควบคุมและประเมินผลโครงการ
แบบจาลองแถวคอย การจาลองสถานการณ์
Analysis by the scientific decision-making methods; decision-making under
certainty and uncertainty; inventory control; linear programming; project management
techniques; queuing model; simulation
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BA2031305 ธุรกิจเพื่อสังคม
3(2-2-5)
Social Enterprise
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : รู ป แบบ วิ ธี ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของกิ จ การเพื่ อ สั ง คม การประยุ ก ต์ ห ลั ก การบริ ห ารธุ ร กิ จ
ที่นาไปใช้ในกิจการเพื่อสังคม การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคโดยเน้นการใช้นวัตกรรม ในการแก้ไขปัญหาเพื่อ
สร้ า งความยั่ ง ยื น ของกิจ การเพื่ อ สั ง คม ฝึ กวิ เ คราะห์ และเขีย นแผนธุ รกิ จ ของกิ จ การเพื่อ สั ง คม รวมถึ ง
การศึกษากรณีศึกษาจากกิจกรรมเพื่อสังคมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
Format, business approach of social enterprise; application of management principles
that apply to the social enterprise; diagnosing problems and obstruction by using innovative
solutions for establishing a sustainable social enterprise; training analysis and business plan
of the social enterprise including cases studies of social enterprise in domestic and foreign
BA2041101 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Economics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่: ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน การกาหนดราคา ทฤษฎีการผลิตตลาดแข่งขัน
สมบูรณ์ ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร นโยบายการเงิน นโยบายการ
คลัง เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ
Economics information; Demand; supply; pricing; theory of production; perfect
competitive market; imperfect competitive market; national income; finance and banking; monetary
policy; fiscal policy; international economics; economic development
BA2041102 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่: ข้อมูลทางการเงิน การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การพยากรณ์และวางแผนทางการเงิน
การบริหารเงินทุนหมุนเวียน งบจ่ายลงทุน โครงสร้างทางการเงินและการจัดหาเงินทุน มูลค่าของเงินตามเวลา
การเงินระหว่างประเทศ
Financial information; financial ratio analysis; financial forecasting and
planning; working capital management; capital budgeting; financial structure and financing;
time value of money; International finance
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BA2051101 ระบบสารสนเทศเพื่องานธุรกิจ
3(2-2-5)
Information Systems for Business
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่: บทบาทของระบบสารสนเทศในงานธุรกิจ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ ในงานธุรกิจทั้ง
ในระดับบุคคลและระดับองค์กร ประเภทของการใช้ระบบสารสนเทศในองค์กร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใน
ปัจจุบัน การใช้งานระบบปฏิบัติการ การใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การประยุกต์ใช้
ซอฟต์แวร์ในสานักงานด้านงานเอกสาร งานนาเสนอ และงานตารางคานวณ การจัดทาจดหมายเวียน การใช้
ซอฟต์แวร์ตารางคานวณเพื่อวิเคราะห์ยอดขาย
Roles of information systems; applying information systems for business in
personal and organization levels; type of information used in organizations; current
computer technology; use of current operating systems; use of computer network and
internet; applying office software for documentation; presentation and spread sheet; mail
merge; sale analysis by spread sheet software
BA2071101 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
Introduction to International Business
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ลักษณะทั่วไปของการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ ความแตกต่างระหว่างธุรกิจในประเทศ
และต่ า งประเทศ ทฤษฎี ก ารค้ า รู ป แบบความเป็ น เจ้ า ของธุ ร กิ จ กิ จ กรรมทางธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศ
ด้า นการผลิ ต การน าเข้ า ส่ งออก การตลาด สถาบั น การเงิ น อิ ทธิ พ ลทางการค้ า ของภาครั ฐ และกลยุ ท ธ์
การจัดการระหว่างประเทศ
General characteristics of international business; differences between domestic and
international businesses; trade theory; patterns of business owner; international business
activities including production; import and export; marketing; financial institutions;
influences of public sector trade strategy of international business management
BA2001401

การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Preparation for Cooperative Education
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : กระบวนการสหกิจศึกษา การเลือ กสถานประกอบการและการสมัครงาน การสัมภาษณ์
งานอาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ กฎหมายแรงงานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระบบคุณภาพและความปลอดภัย
การเขียนรายงานและการนาเสนองาน
Cooperative education process; selecting establishments and job applications;
job Interviews; personality development; labor law and professional ethics; quality system
and safety; report writing and presentation delivery
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กลุ่มวิชาชีพบังคับ
BA2022306

การตลาดระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Marketing
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : โลกทั ศ น์ ก ารตลาดระหว่ า งประเทศ สภาพแวดล้ อ มการตลาดระหว่ า งประเทศ โอกาส
ทางการตลาด กลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศ การตัดสินใจเลือกตลาดเป้าหมายระหว่างประเทศ
กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดระหว่างประเทศ รวมถึงศึกษากรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
Perspective on international marketing; international market environment;
market opportunities; decision on target market selection; international market entry modes;
international marketing mix strategies and case studies
BA2023305

การจัดการการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Management
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวความคิดการจัดการการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด การวิเคราะห์
ตลาดและคู่ แ ข่ ง ขั น การวางแผนทางการตลาด การจั ด การกลยุ ท ธ์ ส่ ว นปร ะสมทางการตลาด
การใช้เทคโนโลยี เ พื่อการจั ดการการตลาด การปฏิบัติ งานทางการตลาดและการควบคุมทางการตลาด
การแก้ปัญหาด้วยการใช้กรณีศึกษาทางการตลาด
Marketing management concepts; marketing environment analysis; marketing
management concepts; marketing environment analysis; competitive analysis; marketing
planning and developing marketing mix strategies; using technology for marketing
management; marketing implementation and controlling; solving the marketing problems by
case studies
BA2032307 การจัดการปฏิบัติการ
3(3-0-6)
Operation Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่: การจั ด การปฏิ บั ติ ก าร การผลิ ต และการปฏิ บั ติ ก าร การจั ด การคุ ณ ภาพ การออกแบบ
ผลิ ตภัณฑ์และการบริ ก าร กระบวนการทางธุรกิจ การจัดการโซ่อุปทาน การพยากรณ์ การวางแผนการ
ดาเนินงาน การจัดการสินค้าคงเหลือ การผลิตแบบทันเวลาพอดี
Operation management; production and operation; quality management;
product and service design; business processes; supply chain management; forecasting;
operation planning; inventory management; just-in-time production
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BA2032312 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Business Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: BA2031101 หลักการจัดการ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:การจั ดการธุ ร กิ จ ระหว่ างประเทศ สภาพแวดล้ อ มในการจั ดการธุร กิ จระหว่า งประเทศ
กลยุทธ์การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศ
การจัดโครงสร้างและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม และบทบาทของ
ผู้บริหาร การควบคุมและจริยธรรมธุรกิจระหว่างประเทศ
International business management; environment of international business
management; international business management strategy; international marketing management;
international finance management; structure and human resource management; cultural difference
management and role of executive; control and international business ethics
BA2035301 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
Logistics and Supply Chain Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน กระบวนการจัดการโลจิสติกส์ การขนส่ง การจัดการ
สินค้าคงคลัง การดาเนินการรับคาสั่ งซื้อและการบริการลูกค้า โครงสร้างและกระบวนการของห่วงโซ่อุปทาน
การกระจายตลาดในห่วงโซ่อุปทาน กลยุทธ์การจัดซื้อจัดหาและการผลิต การบูรณาการเครือข่ายและการ
ดาเนินงาน การวางแผนทรัพยากรกิจการ กลยุทธ์ในการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน การจัดการโลจิสติกส์
และห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศ
Logistics and supply chain management; logistics management process;
transportation; inventory management; order processing and customer services; structure and
process of supply chain; marketing distribution in supply chain; procurement and manufacturing
strategies; network and operational integration; enterprise resource planning; strategies in logistics
and supply chain management; international logistics and supply chain management
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BA2042305 การเงินระดับโลก
3(3-0-6)
Global Finance
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ลักษณะและปัญหาดุลการชาระเงิน สกุลเงินต่างๆ ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ความเสี่ยง
ที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิน ตรา เครื่องมือทางการเงินในการลดความเสี่ ยง ตลาดเงิน ตราต่างประเทศ
ระบบการเงินระหว่างประเทศ สถาบันการเงินระหว่างประเทศและปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและการเงิน
Characteristics and balance of payment problems; currencies and foreign
exchange rate system; foreign exchange rate risk; financial instruments for hedging; foreign
exchange markets; international monetary system; international financial institutions;
economic and financial problems
BA2043312

การเงินเพื่อธุรกรรมระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
Finance for International Transactions
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่: การพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน เครื่องมือบริหารความเสี่ยง
จากการปริวรรตเงินตรา องค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมระหว่างประเทศ
Exchange rate forecast; exchange rate risk; risk management tool for monetary
circulation; international organization active in international transaction
BA2072301

การนาเข้าและส่งออก
3(3-0-6)
Import-Export Operations
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA2071101 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจระหว่างประเทศ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :
ธุรกิจส่งออกและนาเข้า การดาเนินการธุรกิจนาเข้าและส่งออกความสาคัญของค้าระหว่าง
ประเทศ รูปแบบและกลยุทธ์ธุรกิจการนาเข้าและส่งออกการวางแผนภายในองค์กร ช่องทางการแลกเปลี่ยน
สิน ค้า การช าระเงิน องค์กรที่มีอิทธิพลต่อการค้า ระหว่างระหว่างประเทศ การประกันภัย และเอกสาร
ทางการค้าที่เกี่ยวข้อง
Export and import business; export and import operation; important of
international trade; strategy format of import and export business; organization planning;
distribution channel of trade; payment; international institution related to international
trade; insurance and related trade documents

44
BA2072302

การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการข้ามชาติ
3(3-0-6)
New Venture and International Entrepreneurship
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA2071101 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจระหว่างประเทศ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :
การเป็นผู้ประกอบการข้ามชาติ ลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ประกอบการ การจัดตั้งธุรกิจ การวิ เคราะห์ธุรกิจ การเริ่มดาเนินธุรกิจ การวิเคราะห์และประเมินโอกาส
ทางธุรกิจ การศึกษาความเป็นไปได้ กฎหมายต่างประเทศและจริยธรรม การจัดทาแผนธุรกิจและการพัฒนา
ธุรกิจ การนาเสนอแผนธุรกิจ ปัญหาและแนวโน้มในการประกอบธุรกิจ กรณีศึกษา
International entrepreneurship; characteristics of entrepreneurship; factors
affecting entrepreneurship; business establishment; business analysis; business startup;
business opportunities analysis and evaluation feasibility study; international legal and
ethical concerns; business planning and business development; presentation of business
plan; business trends and problems; case studies
BA2072303

อินเทอร์เน็ตและนวัตกรรมสาหรับบริษัทข้ามชาติ
3(2-2-5)
Internet and Innovation for Multinational Corporate
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : บริษัทข้ามชาติ อินเทอร์เน็ตและนวัตกรรม การประยุกต์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในบริษัท
ข้ามชาติ การตลาด การขายสินค้าปลีก การทางานเป็นทีม พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การประชาสัมพันธ์บน
เว็บไซต์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ กรณีศึกษา
Multinational corporate; internet and innovation; applicaton of technology
and innovation in multinational corporate; marketing; retail activities; team working;
e-commerce; online advertisement; social network; case studies
BA2072304

กลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
3(2-2-5)
International Business Strategies
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA2071101 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจระหว่างประเทศ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :
กลยุทธ์การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การค้าและการตลาด
ระหว่างประเทศ ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ การจัดการเชิงกลุยทธ์ในธุรกิจระหว่างประเทศ ความร่วมมือ
ข้ามพรมแดน การเงินระหว่างประเทศ กรณีศึกษา
International business strategies; environment analysis; international trade and
markets; International trade theory; transnational management; cross-border collaboration;
international finance; case studies
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BA2072405 การวิจัยทางธุรกิจระหว่างประเทศ
3(0-9-0)
International Business Research
รายวิชาที่เรียนมาก่อน :รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :กระบวนการวิจัย ประเภทและขอบเขตของการวิจัยธุรกิจ ระหว่างประเทศ ปัญหาและข้อ
สมมติฐานทางการวิจัย การออกแบบวิจัย การสร้างและพัฒนาเครื่ องมือวิจัย การกาหนดตัวอย่าง และการ
เก็บ ข้อมูล การวิเคราะห์ และการน าเสนอข้อมูล การวิจัย ตลอดจนการจัดทารายงานการวิจัย การทา
โครงการวิจัยของนักศึกษา กรณีศึกษา
Steps in the research process, types and scope of international business
research; research problems and hypotheses; research design; development of research
tools; sampling methods, data collection methods; analysis of data, research presentation
and preparation research paper; research project of students; case studies
BA2072406

พฤติกรรมผู้บริโภคระดับโลก
3(3-0-6)
Global Consumer Behavior
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA2071101 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจระหว่างประเทศ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :
พฤติกรรมผู้บริโภคในมุมมองระดับสากล การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค บทบาทของผู้บริโภค กระบวนการและพฤติกรรมการซื้อ
Consumer behaviors in international perspective, analysis of consumer
Behaviors, factors influence in consumer decisions, roles of consumers, process and
behavioral in purchasing
BA2072407

การบริหารจัดการโครงการระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Project Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: BA2041102 การเงินธุรกิจ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:การจัดทาโครงการ การวางแผนงาน การวิเคราะห์ระบบการดาเนินการ การบริหารโครงการ
ระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของโครงการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ
โครงการระหว่างประเทศ ปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทาโครงการ การควบคุมโครงการ วิธีการเขียน
โครงการ เทคนิคในการวางแผน การควบคุมโครงการ การนาเสนอโครงการ
Project preparation; planning, analysis of operating system; types of
international project administration; analysis of project environment; analysis of feasibility of
international project; factors relating to project preparing; project controlling; project writing
method; techniques of planning; controlling project; project presentation
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BA2072408

สัมมนาทางธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Business Seminar
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA2071101 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจระหว่างประเทศ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :
สัมมนาทางธุร กิจระหว่างประเทศ วิเคราะห์ปัญหาส าคัญต่างๆ ที่ เกิดขึ้นในองค์กรธุรกิจ
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ในการแสดงความคิด เห็ น การมี ส่ ว นร่ ว ม และกระบวนการตั ด สิ น ใจในองค์ กรธุ ร กิ จ วิ เ คราะห์
และอภิปรายปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับวิชาชีพในองค์กรธุรกิจ โดยใช้พื้นความรู้ทางทฤษฎีทางการบริหาร เพื่อหา
แนวทางแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ ระหว่างประเทศ โดยใช้กรณีศึกษาการทาธุรกิจในโลก
ไร้พรหมแดน
Seminar in international business, analysis of critical problems in business
organization; sharing opinion; decision making procedure in business organization; analysis
and discussion any problems in business career based on business administration theory to
solve problems affected on international business running in borderless world by using case
studies
กลุ่มวิชาชีพเลือก
BA2073301 สหกิจศึกษาด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
6(0-40-0)
Cooperative Education in International Business
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA2001401 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :
การปฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการที่ ต รงตามสายวิ ช าชี พ และความเชี่ ย วชาญตาม
ข้อกาหนด และกระบวนการสหกิจศึกษา ระยะเวลา 16 สัปดาห์ พร้อมจัดทา และนาเสนอรายงานสหกิจ
ศึกษา
Working in a job position focusing on each student’s area of concentration
under cooperative education guidelines and regulation; 16-week duration of co-operative
education including completion of co-operative education report process
BA2073302

การฝึกงานด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
3(0-40-0)
Practice for International Business
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: - BA2001401 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:การฝึ ก ปฏิบั ติ งานในองค์ กรต่างๆ หรื อสถานประกอบการในลั กษณะงานที่ เกี่ยวข้องกั บ
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ โดยมีจานวนชั่วโมงไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ และนักศึกษาต้องจัดทารายงาน
สรุปผลการฝึกงานเมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน
Apprenticeship in another organization or companies relating to international
business for not less than eight weeks with students summary report after training
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BA2032203 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:โครงสร้ า งของการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การวิ เ คราะห์ ง าน การวางแผนก าลั ง คน
การสรรหาและคั ด เลื อ ก การอบรมและพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ
งานบริ ห ารค่ า ตอบแทน การเลื่ อ นและการโยกย้ า ยต าแหน่ ง การออกจากงาน การจั ด การสุ ข ภาพ
ความปลอดภัยในการทางาน แรงงานสัมพันธ์
Human resource management structure; job analysis; manpower planning;
recruitment and selection; human resource training and development; performance
appraisal; compensation management; promotion and transfer; resignment; management of
health and safety at work; labor relations
BA2034304 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง
3(3-0-6)
Small and Medium Business Management
รายวิชาที่เรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :การจั ด ตั้ง ธุร กิจ ขนาดย่ อมและขนาดกลาง การจัด การวางแผนการ การจั ดการผลิ ต
การจัดการการตลาด การจัดการบัญชีการเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ กฎหมายเกี่ยวธุรกิจขนาดย่อม
และขนาดกลาง การจัดการธุรกิจขนาดกลาง การฝึกวางแผนธุรกิจ
Small and medium business settlement; planning management; production
management; marketing management; financial accounting management; human resource
management; law concerning small and medium business; medium business management;
practice of business plan
BA2035306 โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Logistics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: BA2035301 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:โลจิสติกส์ที่มีต่อธุรกิจระหว่างประเทศ กลยุทธ์ในการจัดการระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
ระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องใน
การจัดการระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ กรณีศึกษา
Logistics to international business; international logistics system management
strategies; electronic trading system; international logistics laws; information and technology
related to international logistics system management; case studies
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BA2043301 นวัตกรรมทางการเงินและการธนาคารยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
Financial Innovation and Digital Banking
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA2041102 การเงินธุรกิจ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เครื่องมือทางการเงินสมัยใหม่ เครื่องมือทางการเงินในการจัดหาแหล่งเงินทุน ความเสี่ยง
ของธนาคารพาณิชย์ เครดิตและเครื่องมือเครดิต ดอกเบี้ย ธุรกรรมของธนาคารพาณิชย์ เทคโนโลยีทางการเงิน
บทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย
Modern financial instruments; financial instruments for financing; risk of
commercial banks; credit and credit instruments; interest; transactions of commercial banks;
financial technology; role of Bank of Thailand
BA2073203

องค์ประกอบธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Functions
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : องค์ประกอบธุรกิจ ระหว่างประเทศ โครงสร้างองค์กร การบริหารทรัพยากรสาหรับกิจการ
ข้ามชาติ กระบวนการทางธุรกิจ โมเดลทางธุรกิจ การบัญชีบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจในยุคปัจจุบัน
และในอนาคต กรณีศึกษา
Functions of international business organizations; organization structure;
globalization of business and strategies for Human Resource Management (HRM); business
process; business model; international managerial accounting; current business and trends;
case studies
BA2073204 ความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Creativity
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิดเชิงสร้างสรรค์ ค้นหาและพัฒนาแนวคิดใหม่ นาเสนอรู ป แบบธุ ร กิ จ สร้ า งสรรค์
การเพิ่มพูนแนวความคิดทั่วไปและเทคนิคใหม่ การประยุกต์แนวคิดใหม่ลงไปในแนวคิดเดิม ความไม่แน่นอนใน
สถานการณ์ทางธุรกิจ พัฒนาความคิดทีม่ ีคุณภาพและสร้างสรรค์ กรณีศึกษา
Creative thinking; seeking and development new idea; pattern present
creative business; generate idea and new techniques; apply new idea to develop current
idea; business situation of uncertainty; develop quality idea and creativity; case study
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BA2073205

ภูมิรัฐศาสตร์และภูมิภาคศึกษา
3(3-0-6)
Geopolitics and Regional Studies
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ประวัติศาสตร์และภูมิหลัง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาภูมิภาค ข้อตกลงและองค์กรระหว่างประเทศ การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงธุรกิจ
กรณีศึกษา
Reginal background; cultural diversity; basic economic challenges; region
factor affecting the regional development; international cooperation agreements and
regional organizations; business analysis techniques; case studies
BA2073206

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Trade Law
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: BA2031202 การภาษีอากร และ BA2031203 กฎหมายธุรกิจ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : วิวัฒนาการและที่มาของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กฎเกณฑ์ด้านเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศที่มีผ ลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายที่ใช้บังคับกับสั ญญาการค้าระหว่างประเทศ
กฎหมายเอกภาพสาหรับการค้าระหว่างประเทศ ข้อกาหนดที่สาคัญด้านการค้าระหว่างประเทศ การทา
สัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ การขนส่งและการประกันภัยสินค้าระหว่างประเทศ การชาระเงินและการ
โอนเงินระหว่างประเทศ การระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ
Evolution and sources of international trade law; international economic
regulations affecting international trade; law governing international trade contracts; unity
law for international trade; significant international trade terms; execution of international
sale agreement; carriage and insurance of goods; international payment transfer; dispute
settlement in international trade
BA2073307 จริยธรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Business Ethics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : จริยธรรม บทบาทเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจริยธรรม
ในสังคมและองค์การทางธุรกิจ การตัดสินใจทางจริยธรรม ปัญหาจริ ยธรรมทางธุรกิจ ระหว่างประเทศ การ
พัฒนาจริยธรรมในองค์การธุรกิจ บทบาทของธุรกิจ ระหว่างประเทศกับความรับผิดชอบต่อสังคม บทบาทของ
องค์การภาครัฐและเอกชนต่อการส่งเสริมจริยธรรม
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Ethics; roles concerning ethics and code of professional conduct; factors
influencing ethics in society and business organization ; decision of ethics; international
business ethics problem; development of ethics in business organization; role of
international business and social responsibilities; role of public and private organizations to
promote ethics
BA2073308

ธุรกิจสีเขียวและความยั่งยืน
3(3-0-6)
Green Business and Sustainability
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวโน้ ม และโอกาสของธุ ร กิ จ สี เ ขี ย ว แนวคิ ด และพั ฒ นาการของธุ ร กิ จ สี เ ขี ย ว
การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย นโยบายและข้อพิจารณาในการออกแบบและการดาเนินธุรกิจ เป้าหมายพื้นฐาน
สามประการ ตั ว แบบและมิ ติ ข องการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ยั่ ง ยื น การจั ด การอาคารสี เ ขี ย ว การตลาดสี เ ขี ย ว
การจั ด การโรงงานเพื่ อ การด าเนิ น การที่ ยั่ ง ยื น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งสี เ ขี ย ว กลยุ ท ธ์ เ พื่ อ ประโยชน์ เ ชิ ง นิ เ วศ
จรรยาบรรณของธุรกิจสีเขียว การจัดการการเปลี่ยนแปลงขององค์การ การบัญชีสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
Prospects of green business; concept and history of green business; changing
regulations; policies, and criteria for business design and operation; the Triple Bottom Line;
models and aspects of sustainable business; green building management; green marketing;
facility management for sustainable operations; green procurement; eco-advantage strategy;
green business ethics; organizational change management; environmental accounting for
sustainability
BA2073309

ธุรกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Business
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ผลกระทบต่ออินแทอร์เน็ตและการทาธุรกิจ โดยอาศัยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์ของธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ ตลาดกลางรวบรวมสินค้าและร้านค้า การทาธุรกิจระหว่างประเทศด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
การสร้างและพัฒนาธุรกิจโดยอาศัยระบบอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย
และความเป็นส่วนตัว กรณีศึกษา
The impact of the internet and e-Business; an integrated corporate e-Business
strategy; e-Marketplaces; international e-Business and e-Commerce initiatives; design and
develop e-Business and e-Commerce; the internet security policies and privacy; case studies
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BA20773310 ธุรกิจเพื่อสังคมผู้สูงอายุ
3(3-0-6)
Business for Aging Society
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : การตลาดสาหรับประชากรสูงวัย พฤติกรรมผู้สูงวัย ลักษณะตลาดและการวิเคราะห์ตลาด
ผู้สูงวัย โอกาสทางการตลาด กลยุทธ์การตลาดสาหรับผู้สูงวัย
Marketing for aging population; behavioral of elderly; nature and analysis of
elderly market; market opportunities; strategies for elderly market
BA2073311

การจัดการการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
3(3-0-6)
Tourism Management and Hospitality Industry
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การท่องเที่ยว ประเภทการท่องเที่ยว การจัดการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมบริการ ธุรกิจใน
อุตสาหกรรมบริการ ธุรกิจไมซ์ พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนผสมตลาดการท่องเที่ยว สถานการณ์ ปัจจุบันและ
แนวโน้ม
Tourism; catergories of tourism; tourism management; hospitality industry;
business in hospitality industry; meeting incentive conventions exhibitions (MICE) business;
customer behaviour; tourism marketing mix; current issues and trends
BA2073312

การประกันภัยสาหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
Insurance for International Business
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การประกันภัย การประกันภัยในธุรกิจระหว่างประเทศ หลักส่วนได้เสียในเหตุประกันภัย
หลักสุจริตอย่างยิ่ง หลักชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หลักการรับช่วงสิทธิ์ หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
หลักสาเหตุใกล้ชิด ประเภทการประกันวินาศภัย
Insurance; insurance for international business; insurable interest; utmost
good faith; indemnity; subrogation; contribution; proximate cause; catergories of insurance
operations
BA2073413

การจัดการวัฒนธรรมที่แตกต่าง
3(3-0-6)
Intercultural Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : วัฒ นธรรม การจั ดการข้ามวัฒ นธรรม วัจนภาษา อวัจนภาษา โมเดลวัฒนธรรม มิติของ
วัฒนธรรม วัฒนธรรมองค์กร การจัดการวัฒนธรรมที่แตกต่าง แนวทางในการบริหารจัดการวัฒนธรรมข้ามชาติ
รูปแบบของการดาเนินธุรกิจในวัฒนธรรมที่เหมือนและแตกต่าง
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Culture; management across culture; verbal communication; non-verbal
communication; cultural models; cultural dimensions; corporate cultures; cultural diversity
management; approaches in multinational culture management; patterns of business
operation with similarities in culture and with diversities in culture
BA2073414

กลยุทธ์การลงทุนและการบริหารจัดการหลักทรัพย์
3(3-0-6)
Investment strategy and Portfolio Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: BA2041102 การเงินธุรกิจ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ตลาดการเงิน เครื่องมือทางการเงิน ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน กลยุทธ์การลงทุน การบริหาร
จัดการพอร์ตการลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง ปัจจัยภายนอกที่
มีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน
Financial markets; financial instruments; financial products; investment
strategies; investment portfolio management; security analysis; risk and expected rate of
return; external factor affecting investment decision
BA2073415

ปัญญาธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Intelligence
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: GE2600102 สถิติเบื้องต้น
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปัญญาธุรกิจ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ทฤษฎีและวิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางธุรกิจ การทาเหมืองข้อมูล คลังข้อมูล ซอฟต์แวร์ สาหรับปัญญาธุรกิจ การนาเสนอข้อมูลด้ วยรูปภาพ
กรณีศึกษา
Business intelligence; decision support system; statistics theories and methods
for business analytics; data mining; data warehouse; software for business intelligence; data
visualization; case studies
BA2073416

การจาลองปญหาทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Problem Simulation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :
การจาลองปญหาทางธุรกิจ การประยุกตแบบจาลองในการทาธุรกิจ การพัฒ นาตัว แบบ
การเก็ บ และเตรี ย มขอมู ล การจ าลองโดยใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ การวิ เ คราะห และการตี ค วามผล
เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
Simulation for business problem; applications of simulation in business;
development of models; data collection and preparation; simulation models by using
computer program; analysis and interpretationt of results; suggestion of systematic solution
method
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BA2073417

สัมมนาประสบการณ์จากผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
Seminar in Entrepreneur Experience
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ประสบการณจากผูบระกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ ประเด็ น ส าคั ญ จากประสบการณ
การเป็ น ผู้ ป ระกอบการ กรณีศึกษา
Experiences of international business’s entrepreneur; critical issues from
entepreneur‘s experiences; case studies
BA2073418

การเขียนแผนธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Plan Writing
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: BA2071101 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจระหว่างประเทศ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจ กระบวนการเขียนแผนธุรกิจสาหรับการจัดตั้ง
ธุรกิจใหม่ เครื่องมือในการเขียนแผนธุรกิจ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแผนธุรกิจ แนวคิดในการดาเนินธุรกิจอย่างเป็น
ระบบและมีเอกภาพ หลักการการเขียนแผนธุรกิจ วิธีการนาเสนอแผนธุรกิจ
Introduction to business plan writing; business plan writing process for new
business establishment; business plan writing tools; factors concerning business plan;
concepts of systematic and united business management; principles of business plan writing;
business plan presentation
BA2073419

เทคโนโลยีเพื่อการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
Information Technology for Logistics and Supply Chain
Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: BA2035301 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : บทบาทและความสาคัญของของเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่
อุปทาน การจัดการระบบสารสนเทศฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนและดาเนินงานโลจิสติกส์ การประยุกต์ใช้
โปรแกรมเพื่อการพยากรณ์ การจัดการตารางการผลิต การบริหารสินค้าคงคลัง การคิดต้นทุนและค่าบริการ
ขนส่ง การบริหารการจัดเก็บสินค้าและเคลื่อนย้ายสินค้า การจัดตารางเวลาการปฏิบัติงาน
Roles and importance of information technology in logistics and supply chain;
information system management for planning and logistics operations; application of
software for forecasting; production schedules management; inventory management; costing
and transport charge; products storage and transport management; performance schedule;
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BA2073420

จิตวิทยาและเศรษฐศาสตร์ของนักลงทุน
3(3-0-6)
Psychology and Economics of Investor
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :
พฤติกรรมการเงินและพฤติกรรมเศรษฐศาสตร์ การตัดสินใจทางการเงินของผู้บริโภค
อุตสาหกรรมการเงินเพื่อผู้บริโภค นโยบายทางการเงินในอนาคต ผลิตภัณฑ์ทางการเงินในปัจจุบัน ตลาดการ
กู้ยืม ตลาดการออม และการลงทุน
Behavioral finance and behavioral economics; consumer financial decision
making; the consumer finance industry; financial public policy; future and current financial
products; markets of borrowing; markets of saving and investing
BA2073421

กลยุทธ์การจัดการธุรกิจครอบครัว
3(3-0-6)
Strategic Management Family Business
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :
ความสาคัญธุรกิจของครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจทั่วโลก กลยุทธ์และการควบคุมธุรกิจ
ครอบครัว การจัดการความมั่งคั่งของธุรกิจครอบครัว ขั้นตอนการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ความได้เปรียบทางการ
เงินและการตลาดระยะยาว โครงสร้างองค์กรและปัญหาทีมบริหาร กลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรเท่าที่มี
ปัญหาภายในครอบครัวส่งผลต่อภาวะผู้นา
Important business dominant enterprise worldwide; Strategy and control
business family; Wealth management of family business; Making decision process of
shareholder; Competitive financial and market in the long run; Organizational structure and
team management issue; Limit resource strategy management; Impact internal family effect
leadership
BA2073422

ความร่วมมือเปลี่ยนแปลงในการปฏิวัติรูปแบบธุรกิจ
3(3-0-6)
Corporate Turnaround in Business Transformation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :
การเปลี่ยนแปลงความร่วมมือจากปัญหาทางธุรกิจ กรณีศึกษาการแก้ปัญหาจากบริษัทเล็ ก
และใหญ่ แนวคิดหลักการความร่วมมือระหว่างธุรกิจ ปัญหาความร่วมมือ รูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
ส่งผลต่อการดาเนินการ
Corporation change from business issue; Case study problem solving in small
and large firm; Principle concept corporate between firms; Problem of corporate; Format
structure change effect operation
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/
วิชาเอก

จากสถาบันการศึกษา
พ.ศ. ....

1

นางศศพร มุ่งวิชา
xxxxxxxxxxxxx

ผศ.

M.B.A

Business
Administration

วท.บ.

การตลาด

D.I.T

Information
Technology

วท.ม.

เทคโนโลยี
การจัดการระบบ
สารสนเทศ
การตลาด

State University of
New York at
Binghamton
New York, USA,1987
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์, 2527
Edith Cowan
University, Australia,
2015
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548

2

นางสาวรัตนาวลี
ไม้สัก
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย์

บธ.บ.
3

นายธนภณ
รัชตกุลพัฒน์
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย์

M.B.A. Business
Administration
B.I.B.

4

นางสาวศิริกานต์
ติรสุวรรณวาสี
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย์

M.A

Applied
Finance
M.B.A. Marketing
B.B.A.

5

นางสาว
แอนนาเบล
ภามนี ขจรบุญ
xxxxxxxxxxxxx

Bachelor of
International
Business

รอง
D.Ed.
ศาสตราจารย์
M.A.

B.A.

Accounting
Education
Management
and Policy
International
Affairs
(Southeast
Asian Studies)
Cultural Area
Studies
(Western
Europe)

สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี, 2540
Auckland Institute of
Studies St.Helen
Campus Auckland,
New Zealand, 2000
Auckland Institute of
Studies St.Helen
Campus Auckland,
New Zealand,1999
University of Western
Sydney, Australia, 2009
มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด,
2559
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ,
2550
University of
Melbourne, Australia,
2004
Ohio University, USA,
1974
The College of
Wooster, USA, 1971

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา
2561 2562 2563 2564
9

9

9

9

6

6

6

6

9

9

9

9

12

12

12

12

6

6

6

6
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3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับ
ที่
1

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

นายปริญญา
มากลิ่น
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

คุณวุฒิ

D.B.A
M.B.A
B.A.

2

นายชัยเสฏฐ์
พรหมศรี
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

Ph.D.
M.A.
ศศ.บ.
คบ.

3

4

5

6

นายธนธัส
ทัพมงคล
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

Ph.D.

นางสาวสุจิรา
ไชยกุสินธุ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

บธ.ม.
บธ.บ.
D.I.T

นางสาวขวัญฤทัย
บุญยะเสนา
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย์

วท.บ.
Ph.D.

Mr.Holger
Kiechbusch

อาจารย์

ศ.ม.
ศ.บ.
บธ.บ.
M.Sc.

M.Sc.

B.Sc.

สาขาวิชา/วิชาเอก

Finance

จากสถาบันการศึกษา
พ.ศ. ....

Golden Gate University,
USA, 2007
Finance
University of Central
Oklahoma, USA, 1997
Econcmics
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2534
Global Leadership Lynn University, USA,
2005
Management
Bellevue University, USA,
2002
การบริหาร
มหาวิทยาลัย
รัฐกิจ
รามคาแหง,2543
ครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2543
Accounting
Northumbria University,
UK, 2008
การบัญชี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2537
การบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง,2532
Information
Edit Cowan University,
Technology
Australia, 2011
Computer Science สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์,2544
Mathematics
มหาวิทยาลัยขอนแก่น,2540
Economics
University of Leicester,
UK, 2014
เศรษฐศาสตร์
ม.เชียงใหม่, 2544
เศรษฐศาสตร์
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, 2543
เศรษฐศาสตร์
ม.เชียงใหม่, 2539
Business and
Wismar University of
Design
Technology, German,
2009
Business and
Wismar University of
Design
Technology, German,
2006

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา
2561

2562

2563

2564

6

6

6

6

9

9

9

9

9

9

9

9

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลาดั
บที่
1

2

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัว
ประชาชน
Prof. Dr. Manfred
Kiesel

Prof. Dr.Jay
K. Rosengard

ตาแหน่ง
วิชาการ
ศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

Dr. rer. International
Oec
Business
MSc.

International
Business

B.A.

International
Business

D.Des.

Public Finance
and Urban
Economics
International
Development
History and
Economics

MPA
B.A.
3.

Prof. Dr. Michael
Herzfeld

ศาสตราจารย์

D.Phil.
M.A.
B.A.

4

5

Prof. Dr. Jean-Michel ศาสตราจารย์ Ph.D.
Chapuis

Dr. Gamini
Premaratne

อาจารย์

สาขาวิชา/
วิชาเอก

Social
Anthropology
Modern Greek
Studies
Archaeology
and
Anthropology
Marketing

D.B.A.

Finance

Ph.D.

Economics

M.Sc.

Policy
Economics

B.Sc.
Mathematics
and Statistics
6

นายยิ่งเกียรติ
ผู้เจริญวิบูลย์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

D.B.A.

Marketing

M.B.A.

Marketing

จากสถาบันการศึกษา
พ.ศ. ....
University of
Wurzburge,
Germany,1988
University of
Wurzburge,
Germany,1985
University of
Wurzburge,
Germany,1981
Harvard University,
USA, 1992

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา
2561

2562

2563

2564

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

University of
Cambridge, UK, 1981
Princeton University,
USA, 1976
Oxford university, UK,
1976
University of
Birmingham, UK, 1972
Universities of
Cambridge, UK, 1969
Université La
Rochelle, France,
2014
Université de
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)
บัณฑิตของสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ควรเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในวิชาการและวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทางานจริง ดั ง นั้ น จึ ง ได้ กาหนดรายวิ ช า
สหกิจศึกษาซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มวิชาชีพเลือก ซึ่งแนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัยมีความต้ อ งการให้ นั ก ศึ ก ษา
ทุกคนได้ลงทะเบียนรายวิชานี้ เว้นแต่กรณีที่นักศึกษามีปัญหาไม่สามารถไปฝึกประสบการณ์ ใ นรายวิ ช า
สหกิจศึกษา ก็จะอนุโลมให้เรียนรายวิชาชีพเลือกอื่น ๆ แทน
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
(1) มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมากยิ่งขึ้น
(2) มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
(3) มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์สุจริต เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรและสามารถ
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
(4) กล้าแสดงออกและสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รับทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ใน
อนาคตต่อไป
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดตารางสอนเต็มเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
เป็นการเรียนการสอนในรายวิชา BA2072405 การวิจัยทางธุรกิจระหว่างประเทศ (International
Business Research)
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หัว ข้อวิช าการวิจั ย ทางธุร กิจ ระหว่างประเทศ จะเป็นหั ว ข้อที่นักศึกษานาความรู้ทั้งหมดที่ศึกษา
เกี่ยวกับการวิจัยทางธุรกิจระหว่างประเทศ จัดทาโครงการ ปัญหาและข้อสมมติฐานทางธุรกิจระหว่างประเทศ
การรายงานผล พร้อมทั้งด้วยการออกภาคสนาม โดยมีขอบเขตโครงการที่สามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาที่
กาหนด และมีการนาเสนอโครงการต่ออาจารย์ประจาวิชา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีการวิเคราะห์เชิงตัวเลข มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการทาวิจัยธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาทักษะการนาเสนองานวิจัย
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4
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5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
นั ก ศึ ก ษาต้ อ งผ่ า นวิ ช าการจั ด การธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศ จั ด ท าเค้ า โครงเสนออาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
ดาเนินการตามแผนในเค้าโครงที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และจัดรายงานตามแบบที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
5.6 กระบวนการประเมินผล
นักศึกษาต้องนาเสนอผลการดาเนินการโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการประเมิน
โครงงานที่ คณะแต่งตั้ง รู ป แบบและเกณฑ์การประเมินเป็นตามที่คณะกรรมการกาหนดตามหลั กการวั ด
และประเมินผลการศึกษา
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1.มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ

-

2.มีความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3.มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

-

4.มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมต่อวิชาชีพ

-

5.มีภาวะผู้นาและความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม

-

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
กาหนดให้เรียนวิชาภาษาอังกฤษสาหรับผู้ที่มี
พื้นฐานไม่ดี
กาหนดให้ใช้เอกสารประกอบการสอน
หนังสือตาราเป็นภาษาอังกฤษ
มีรายวิชาที่สอนเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพในรายวิชาต่าง ๆ
เสริมสร้างบุคลิกภาพ การแสดงออก และการ
ตัดสินใจที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยให้นักศึกษา
นาเสนอผลงานในรายวิชาต่าง ๆ
ส่งเสริมให้มีการอภิปรายทางวิชาการอย่าง
เหมาะสม
มีกระบวนการสร้างวินัยในตนเอง และความ
รับผิดชอบต่องานที่ทา เช่น การเข้าชั้นเรียนที่ตรง
เวลา การส่งงานที่มอบหมาย เป็นต้น
ให้นักศึกษาทางานเป็นทีมในรายวิชาต่าง ๆ
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของสังคม
(2) มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ
(3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้า
ชั้น เรี ยนให้ ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลั ย นักศึกษาต้องมีความ
รับผิดชอบโดยการทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นา
กลุ่ม และการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่ทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น
นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งการจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดเวลาที่
มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม
ประเมินจากการมีวินัยความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
ประเมินจากการกระทาทุจริตในการสอบ
ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เข้าใจองค์ความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) เข้าใจองค์ความรู้ในสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
(3) สามารถนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิชาการและวิชาชีพ
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การเรี ยนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลั กการทางทฤษฎี และประยุกต์ทาง
ปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดู
งานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่างๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย และการสอบปลายภาคเรียน
(2) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
(3) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นาเสนอ
(4) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
(5) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) คิดอย่างมีระบบบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์ปัญหา
(3) สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการศึกษาปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) คิดอย่างมีระบบบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูล แนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์ปัญหา
(3 สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการศึกษาปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศึกษาทางการจัดการนามาประยุกต์
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น การประเมินจากการ
นาเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น
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2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถนาเสนอแนวความคิดอย่างสร้างสรรค์
(3) แสดงภาวะผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบต่อผลของการกระทาและการนาเสนอ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) แสดงภาวะผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
(3) มีความรับผิดชอบต่อผลของการกระทาและการนาเสนอ
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานกับผู้อื่น
ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวัง
ในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสามารถในการรับผิดชอบ
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงาน และสังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
(2) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาปัญหาและการนาเสนอ
รายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และแปล
ความหมาย รวมถึงการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
(2) สามารถประยุ กต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิ ติในการศึกษาปัญหาและการนาเสนอ
รายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อและเครื่องมือในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และแปล
ความหมาย รวมถึงการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง และ
สถานการณ์เสมือนจริง และนาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในหลากหลายสถานการณ์
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมิ น จากเทคนิ คการน าเสนอโดยใช้ ท ฤษฏี การเลื อ กใช้ เ ครื่ องมื อ ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
(2) ประเมินจากความสามารถจากการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ
ต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง(ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ข้อ 2)
โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่นาสู่ผลารเรียนรู้ บางเรื่องก็
ได้ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
(1)
(2)
(3)
(4)

เข้าใจองค์ความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
สามารถนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิชาการและวิชาชีพ
สามารถบูรณาการความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อต่อยอดองค์ความรู้

ทักษะทางปัญญา
(1) คิดอย่างมีระบบบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์ปัญหา
(3) สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการศึกษาปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถนาเสนอแนวความคิดอย่างสร้างสรรค์
(3) แสดงภาวะผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
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(4) มีความรับผิดชอบต่อผลของการกระทาและการนาเสนอ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
(2) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาปัญหาและการนาเสนอ
รายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และแปล
ความหมาย รวมถึงการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทาง
ปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

รายวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ
วรรณคดีไทย
การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
ภาษาอังกฤษ 1
ภาษาอังกฤษ 2
ภาษาอังกฤษเทคนิค
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
การอ่านภาษาอังกฤษ

2











3











4








5






1











2











3







4






1











2






3






1








  





2






3






4
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GE2100101
GE2100102
GE2100103
GE2100104
GE2100105
GE2201101
GE2201102
GE2200101
GE2200102
GE2200103

1











ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

การฟังภาษาอังกฤษ
การสนทนาภาษาอังกฤษ
ภาษาจีนพื้นฐาน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
มนุษยสัมพันธ์
ระเบียบวิธีวิจัย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
สังคมกับเศรษฐกิจ

1










2










3










4






ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้
5






1










2










3






4






1










2

3















ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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GE2200104
GE2200105
GE2200106
GE2200107
GE2300101
GE2300102
GE2300103
GE2300104
GE2300105

คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
อาเซียนศึกษา
สันติศึกษา
การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
จิตวิทยาทั่วไป
ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
การพัฒนาบุคลิกภาพ
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
การวิจัยเชิงคุณภาพ
การพัฒนาและประเมินโครงการ

1











2












3












ความรู้

4 5 1 2
   
   
 
 
 
   
   
   
   
   
   

ทักษะทาง
ปัญญา

3 4 1 2
   
   
  
  
 
   
   
   
   
   
   

3










ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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GE2300106
GE2300107
GE2300108
GE2300109
GE2400101
GE2400102
GE2400103
GE2400104
GE2400105
GE2400106
GE2400107

คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1












2












3












4












5












ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้
1












2












3












4












1












2












3












ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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GE2400108 การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
GE2500101 พลศึกษา
GE2810102 ลีลาศ
GE2500103 กีฬาประเภททีม
GE2500104 กีฬาประเภทบุคคล
GE2500105 นันทนาการ
GE2600101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
GE2600102 สถิติเบื้องต้น
GE2600103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
GE2700101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
GE2700102 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร

คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

โลกในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ
ชีวิตและการคิดเชิงบวก
การออกกาลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
ปกิณกคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์กับการดารงชีวิต
วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน

1









2









3









4








5








ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้
1









2









3








4








1









2









3








ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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GE2810101
GE2810102
GE2810103
GE2810104
GE2810105
GE2820101
GE2820102
GE2820103

คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
คุณธรรม จริยธรรม
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของสังคม
(2) มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ
(3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ความรู้
(1) เข้าใจองค์ความรู้ในสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
(3) สามารถนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิชาการและวิชาชีพ
ทักษะทางปัญญา
(1) คิดอย่างมีระบบบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูล แนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์ปัญหา
(3) สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการศึกษาปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) แสดงภาวะผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
(3) มีความรับผิดชอบต่อผลของการกระทาและการนาเสนอ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
(2) สามารถประยุ กต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึ กษาปัญหาและการนาเสนอ
รายงาน
(3) สามารถเลื อกสื่ อ และเครื่ องมื อในการสื บค้ น เก็บ รวบรวมข้ อมู ล ประมวลผล และแปล
ความหมาย รวมถึงการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

การบัญชีสาหรับผู้มิใช่นักบัญชี
หลักการตลาด
หลักการจัดการ
การภาษีอากร
กฎหมายธุรกิจ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
ธุรกิจเพื่อสังคม
หลักเศรษฐศาสตร์
การเงินธุรกิจ
ระบบสารสนเทศเพื่องานธุรกิจ
ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจระหว่างประเทศ
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

คุณธรรม
จริยธรรม

ความรับผิดชอบรอง
ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

1 2 3 1 2
    
    
    
    
    
    
    







    

3








1 2
 
 
 
 
 
 
 


 

  

3











ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะ
เชิงตัวเลข
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
และความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
1 2 3 1 2 3 4
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71

BA2001101
BA2021101
BA2031101
BA2031202
BA2031203
BA2031304
BA2031305
BA2041101
BA2041102
BA2051101
BA2071101
BA2001401
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

การตลาดระหว่างประเทศ
การจัดการการตลาด
การจัดการปฏิบัติการ
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
การเงินระดับโลก
การเงินเพื่อธุรกรรมระหว่างประเทศ
การนาเข้าและส่งออก
การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการข้ามชาติ
อินเทอร์เน็ตและนวัตกรรมสาหรับบริษัทข้ามชาติ

1











2







3 1
 

 
 
 
 

  
  



ความรู้

2







ทักษะทาง
ปัญญา

3 1 2
  

 
  
 
  


   

 

3







1








 


2







3






 


ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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BA2022306
BA2023305
BA2032307
BA2032312
BA2035301
BA2042305
BA2043312
BA2072301
BA2072302
BA2072303

คุณธรรม
จริยธรรม

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

กลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
การวิจัยทางธุรกิจระหว่างประเทศ
พฤติกรรมผู้บริโภคในระดับโลก
การบริหารจัดการโครงการระหว่างประเทศ
สัมมนาทางธุรกิจระหว่างประเทศ
สหกิจศึกษาด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
การฝึกงานด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง
โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

1











2











ความรู้

3

ทักษะทาง
ปัญญา

1 2 3 1
 

    



   
    
    

 
    
  


2 3 1 2


   



   
   
   

 
   
   

3








ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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BA2072304
BA2072405
BA2072406
BA2072407
BA2072408
BA2073301
BA2073302
BA2032203
BA2034304
BA2035306

คุณธรรม
จริยธรรม

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

นวัตกรรมทางการเงินและการธนาคารยุคดิจิทัล
องค์ประกอบธุรกิจ
ความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
ภูมิรัฐศาสตร์และภูมิภาคศึกษา
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
จริยธรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศ
ธุรกิจสีเขียวและความยั่งยืน
ธุรกิจดิจิทัล
ธุรกิจเพื่อสังคมผู้สูงอายุ

1










ความรู้

ทักษะทาง
ปัญญา

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4





2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
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BA2043301
BA2073203
BA2073204
BA2073205
BA2073206
BA2073307
BA2073308
BA2073309
BA2073310

คุณธรรม
จริยธรรม

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

การจัดการการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
การประกันภัยสาหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
การจัดการวัฒนธรรมที่แตกต่าง
กลยุทธ์การลงทุนและการบริหารจัดการหลักทรัพย์
ปัญญาธุรกิจ
การจาลองปญหาทางธุรกิจ
สัมมนาประสบการณ์จากผู้ประกอบการ
การเขียนแผนธุรกิจ
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
จิตวิทยาและเศรษฐศาสตร์ของนักลงทุน
กลยุทธ์การจัดการธุรกิจครอบครัว
ความร่วมมือเปลี่ยนแปลงในการปฏิวัติรูปแบบธุรกิจ

ทักษะการวิเคราะห์
คุณธรรม
ทักษะทาง
เชิงตัวเลข
ความรู้
จริยธรรม
ปัญญา
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4
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BA2073311
BA2073312
BA2073413
BA2073414
BA2073415
BA2073416
BA2073417
BA2073418
BA2073419
BA2073420
BA2073421
BA2073422

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

76
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชาดาเนินการโดยอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา โดยมี
กระบวนการทวนสอบตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 หมวด 7 ข้อที่ 4 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) และเมื่อสิ้นสุดการเรียน
การสอน อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจัดทารายงานประเมินผลการทวนสอบรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพร้อม
ระบุปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะใน มคอ. 5 หมวด 3 ข้อที่ 7 และ มคอ. 6 (ถ้ามี)
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับหลักสูตร ดาเนินการโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จัดทาการทวนสอบอย่างน้อย 25% ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา จัดทารายงานการประชุม
การทวนสอบและสรุปผลใน มคอ. 7
2.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนหลักสูตร ก่อนเปิด
ภาคการศึกษา และจัดประชุมหลังปิดภาคการศึกษา เพื่อติดตามและทบทวนผลการดาเนินงานของหลักสูตร
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาต้องเรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรและ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
(ภาคผนวก ก)
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะนาแนวการเป็นครู ให้กับอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย/คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิจั ย อย่ า งต่ อเนื่ อ ง โดยผ่ านการท าวิ จัย สายตรงในสาขาวิ ช าเป็ นอั นดั บแรก การสนั บ สนุน ด้า น
การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิช าการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิช าการทั้งใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
1.3 ให้ความรู้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายใหม่ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตร
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้ างเสริมประสบการณ์วิช าชีพในด้านธุรกิจ
ระหว่างประเทศกับองค์กรในภาครัฐและเอกชน และมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ในระดับชาติ
และนานาชาติ
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ และคุณธรรม
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์พัฒนาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
(3) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ การพัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนา
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
ในการบริหารหลักสูตร ให้มีคณะกรรมการประจาหลักสูตร ประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
วิจัยเป็นประธานกรรมการ หัวหน้าสาขาวิชา และอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นกรรมการ ทาหน้าที่
1. จัดให้มีการทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3และ มคอ.4) ทุกรายวิชา
2. จัดทาทาเนียบผู้สอนทั้งอาจารย์ประจาและอาจารย์พิเศษ
3. กากับและติดตามการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน
4. จัดให้มีการทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6)และรายงานผล
การดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
5. กากับและติดตามการนาผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอน
6. พิจารณาแก้ปัญหาต่างๆ ในการบริหารหลักสูตรเสนอต่อคณบดี
2. บัณฑิต
มีการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเปิดและ
การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาหลั ก สู ต รอย่ า งต่ อ เนื่ อ งทุ ก ๆ 5 ปี มี ก ารศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต
และนายจ้ าง (ทุก ๆ ปีการศึกษา) ตลอดจนมีการติดตามการพัฒนาอาชีพและความก้าวหน้าในการทางาน
ของบัณฑิต เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ได้จัดทาแผนการรับนักศึกษาตาม มคอ.2 โดยผ่านกระบวนการ
คัดเลือก ทั้งระบบโควตาและระบบรับตรง ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
นักศึกษาจะมีการปฐมนิ เทศในภาพรวมแล้ ว สาขาวิช าธุรกิจระหว่างประเทศ ได้ดาเนินการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านคุณธรรมและจริยธรรม ความรับผิดชอบ การอยู่
ร่วมกัน การมีระเบี ยบวินัย ด้านวิชาการการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่ หลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ ได้ดาเนินการพิจารณาการเตรียมความพร้อม ปรับพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ
3.3 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นักศึกษา
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศมีเป้าหมายให้นักศึกษามีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถ และ
เรียนได้อย่างมีความสุข ลดอัตราการตกออกกลางคัน และสามารถเรียนได้สาเร็จตามเวลา จึงจัดให้มีระบบการ
ดูแลและให้คาปรึกษานักศึกษา มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาใน
การเรียนสามารถปรึกษา กับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนต้องกาหนดชั่วโมงให้ คาปรึกษา
(Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาเข้ารับการปรึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้อย่างมีระบบ การให้ข้อมูล
ย้อนกลับจากผลการศึกษาและการประเมินด้านต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาตนเอง
3.4 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณี นั ก ศึ ก ษามี ข้ อ สงสั ย เกี่ ย วกั บ ผลการประเมิ น ในรายวิ ช าใด สามารถยื่ น ค าร้ อ งขอดู
กระดาษคาตอบ ในการสอบตลอดจนขอดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในรายวิชานั้ นได้ นักศึกษามี
ข้อร้องเรียนในเรื่องอื่นๆ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาดาเนินการแก้ไข
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4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน
ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุง
หลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและได้บัณฑิตตามคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
สาหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสาคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการฏิบัติ
มาให้กับนักศึกษา ดังนั้นทางสาขาวิชาธูรกิจระหว่างประเทศ จึงกาหนดนโยบายว่าจะต้องมีการเชิญอาจารย์
พิเศษหรือวิทยากรมาบรรยาย โดยที่อาจารย์พิเศษหรือวิทยากรจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตทางธุรกิจระหว่าง
ประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในเชิงวิชาชีพควบคู่กับจริยธรรม ที่พร้อมเผชิญการแข่งขันในเวทีอาเซียนและระดับ
สากล ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในวิชาชีพเพื่อผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญ
ให้กับภาคธุรกิจ เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ พร้อมด้วยจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคม
และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หลักสูตรบริห ารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิช ธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ ด าเนิ น การจั ด ท าหลั ก สู ต รตามที่ ส านั ก งานส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น (สวท.)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้กาหนดให้คณะกรรมการ สารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ตลาดแรงงาน และให้สอดคล้องตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
5.2 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศจัดทาฐานข้อมูลการสอนของอาจารย์สาขาวิชาธุรกิจระหว่าง
ประเทศเพื่อใช้เป็น ฐานข้อมูลในการกาหนดผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ ตามความถนัดและประสบการณ์ของ
อาจารย์ผู้สอนตลอดจนผลการประเมินการสอนรายบุคคล
5.3 การกากั บ ติ ด ตาม และตรวจสอบการจั ด ท า มคอ. 3 และมคอ.4 และการจั ด การเรีย นการสอน
การบริหารหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลพระนคร ได้ จัดสรรงบประมาณประจาปี
และเงินรายได้เพื่อจัดซื้อตารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่าง
เพี ย งพอเพื่ อสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนในชั้ น เรีย นและสร้ างสภาพแวดล้ อ มให้ เ หมาะสมกับ การเรี ย นรู้
ด้วยตนเองของนักศึกษา
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6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความพร้อมด้านหนังสือ ตารา
เฉพาะทาง และมี อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ส นั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นการสอน เช่ น ห้ อ ง ปฏิ บั ติ ก าร ERP
ห้อง Smart Classroom ห้อง Self-Access เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี และความทันสมัย
ก้าวทัน ภาคธุ ร กิ จ มีห้ อ งปฏิบั ติก ารอย่ างพอเพีย ง และมี ห้ อ งสมุ ดของมหาวิ ทยาลั ย ซึ่ งมี เอกสารสิ่ ง พิม พ์
และสื่อการศึกษาที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาการจัดการอย่างพอเพียง
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
มีการประสานงานกับสานักหอสมุด ในการจัดซื้อหนังสือ และตาราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้
อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา จะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จาเป็น
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุน 1. จัดให้มีห้องประจาสาขา
1. มีห้องประจาสาขา
การเรียนการสอนและกิจกรรม 2. จัดให้ห้องสมุดคณะ/พื้นที่ใน 2. มีห้องสมุดคณะ/พื้นที่ใน
การเรียนรู้ให้เพียงพอ โดย มี
การให้บริการหนังสือ วารสาร
การให้บริการหนังสือ วารสาร
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติงานของ เกี่ยวกับสาขา
เกี่ยวกับสาขา
บุคลากรพื้นที่ในการให้
3. จัดพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมการ 3. มีพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
คาปรึกษาห้องสมุดคณะ/พื้นที่ เรียนรู้ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
ในการให้บริการหนังสือตารา เว็บไซต์ มุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการการ
เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ทางวิชาการการให้คาปรึกษา
ให้คาปรึกษา
มีเทคโนโลยีสื่อการสอน
4. จัดสรรเทคโนโลยีเพื่อการ
4. มีเทคโนโลยีเพื่อการ
เพียงพอ
สนับสนุนเรียนการสอน เช่น
สนับสนุนเรียนการสอน เช่น
คอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ท
คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ท
สื่อดิจิตอล โปรเจคเตอร์
สื่อดิจิตอล โปรเจคเตอร์
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
X
X
X
X
X
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
X
X
X
X
X
สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
X
X
X
X
X
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
X
X
X
X
X
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
X
X
X
X
X
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ
X
X
X
X
X
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
X
X
X
X
ดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีทแี่ ล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา
X
X
X
X
X
ด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
X
X
X
X
X
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
X
X
X
X
X
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
X
X
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
X
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
หมายเหตุ :
X
มีการดาเนินกิจกรรม
–
ไม่มีการดาเนินกิจกรรม
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หมวดที่ 8 การประเมินผล และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1) การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และขอคาแนะนารวมทั้ง
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน
2) การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้ จากวิธีการที่ใช้โดยใช้แบบสอบถาม หรือ
การสนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน และประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา
จากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรมและผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมิน จากนัก ศึก ษา โดยระบบประเมิน การเรียนการสอนออนไลน์ และบัณฑิต ที่จบตาม
หลักสูตร ระบบภาวะการมีงานทาของบัณฑิต และโครงการติดตามและประเมินผลผู้สาเร็จการศึกษา
2.2 ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต
2.3 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และรายงานผลการดาเนินการหลักสูตรและการเยี่ยมชม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7
โดยคณะกรรมการประเมินทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งจากคณะ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต และ ผู้ทรงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์
เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก
ภาคผนวก
ภาคผนวก
ภาคผนวก
ภาคผนวก

ค
ง
จ
ฉ
ช

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอน
ผลการเรียน
การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร

หมายเหตุ : ดูรายละเอียดในภาคผนวก

