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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ ฉบับนี้เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 

โดยได้มีการจัดทำให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ว ิจ ัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  และเป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 รวมทั ้งมี 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งมั่นให้

ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ มีความรู้ทางด้านวิชาการและมีทักษะด้านปฏิบัติ ที่สามารถทำงานใน  

สถานประกอบการได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิต 

หลักสูตรฉบับนี้ได้จัดทำโดยมีสาระสำคัญ 8 หมวด ได้แก่  

 1. ข้อมูลทั่วไป  

 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  

 3. ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 

 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 6. การพัฒนาคณาจารย์ 

 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 8. การประเมินผลและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

 นอกจากการนำหลักสูตรไปใช้ ซึ่งต้องพิจารณาถึงความสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ที่ได้

กำหนดไว้แล้วนั้น ผู้บริหาร ผู้สอน ที่เกี ่ยวข้องยังคงต้องศึกษา ทำความเข้าใจรายละเอียดให้ครบถ้วน 

เพ่ือประสิทธิภาพของการนำหลักสูตรไปใช้ในการเรียนการสอนและปฏิบัติให้มีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 
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 6 การพัฒนาคณาจารย์ 101 
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คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คณะ/สถาบัน/ศูนย ์                 คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXXXXXX 

ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in 

Entrepreneurship  

 

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเป็นผู้ประกอบการ) 

ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (การเป็นผู้ประกอบการ) 

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Entrepreneurship) 

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Entrepreneurship) 
 

3. วิชาเอก (ถ้ามี)  
     ไม่มี 
  
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
         130 หน่วยกิต        
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
    5.1 รูปแบบ 

         หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 

    5.2 ประเภทของหลักสูตร  

         หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ    

    5.3 ภาษาที่ใช้ 

          การจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ    

    5.4 การรับเข้าศึกษา 

     รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ   

    5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีนโยบายให้ทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรีมีความร่วมมือกับ

หน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน 

ได้แก่ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ

ผู้ประกอบากรวิสาหกิจเริ ่มต้น (Startup) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ระหว่าง 

ธนาคารออมสิน กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  และ บันทึกข้อตกลงความเข้าใจระหวา่ง

กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 

    5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

  6.1 สถานภาพของหลักสูตร 
           หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566   
 6.2 การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

• สภาวิชาการ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 วันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  

• สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565  

                เปิดดำเนินการสอน  ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2565 
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
     หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2568  
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 

    8.1 ผู้ประกอบการ 
    8.2 นักวิเคราะห์และวางแผนด้านการประกอบธุรกิจ 
    8.3 นักพัฒนาธุรกิจ 
 8.4 นักบริหารจัดการในบริษัทและองค์กรธุรกิจ 
 8.5 พนักงานบริษัทหรือเจ้าหน้าที่ประสานงาน 
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9. ชื่อ สกุล ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล 
 

ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
และสาขาวชิา 

สำเร็จการศึกษา 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน พ.ศ./ 
ค.ศ. 

1 นางสาวภิญญา มากธนะรุ่ง 

 
อาจารย ์ D.B.A.  

(Business Administration) 
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยกุต์) 
 
ศศ.บ. (การจัดการ) 

Westcliff University, USA   
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 
สถาบันราชภฏับ้านสมเด็จเจา้พระยา 

2020 
 

2547 
 

2543 
2 Mr. Peter Ajonghakoh 

Foabeh 
อาจารย ์ บธ.ม. (การจัดการทัว่ไปและธุรกิจ

ศึกษา) 
B. Sc. (Finance and Banking) 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 
University of Buea, Cameroon 

2555 
 

2008 
3 นายภูรธิร นิมิตภัทร อาจารย ์ บช.ม. (การบัญชี) 

บธ.บ. (การบัญชี) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
(วิทยาเขตพณิชยการพระนคร) 

2539 
2537 

4 นางสาวสุวีณา รุ่งโรจน์
รัตนากร 

อาจารย ์ M.Letters (International 
Business)  
ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

University of St. Andrews, UK 
 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2011 
 

2545 
2539 

5 นายชินพรรธน ์สิทธิกร
ชยาพงษ ์

อาจารย ์ ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2549 
2547 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

      คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 86 ถ.พิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

     11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ    

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติถูกใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศไทยเสมอมา  
โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นั้น มีการกำหนดเป้าหมาย
รวมของแผนพัฒนาฯ ไว้หลายประเด็น อาทิเช่น การทำให้คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
การลดความเหลื ่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจน รวมถึงการสร้างระบบเศรษฐกิจให ้มี  
ความเข้มแข็งและแข่งขันได้ มีโครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ เป็นต้น   

  SMEs (Small and Medium Enterprises) มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจประเทศไทย โดยในช่วง  
3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ 12 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลาง และ 
ขนาดย่อมขยายตัวเฉลี่ยประมาณร้อยละ 4.4 ต่อปี ซึ่งมีมูลค่ารวม 7.29 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 43.2 ของ GDP แต่ถึงกระนั้นการเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงกระจุกตัวอยู่ในธุรกิจขนาดใหญ่
มากกว่าผู้ประกอบการ SMEs ดังนั้น หนึ่งในสิบสามหมุดหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) จึงมีเป้าหมายให้ประเทศไทยมี SMEs ที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง 
และสามารถแข่งขันได้ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ SMEs รายใหม่ และเพื่อลดความเหลื่อมล้ำระหว่าง SMEs 
และธุรกิจขนาดใหญ่ 

  โมเดล “ประเทศไทย 4.0” ถือกำเนิดขึ้นเพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว แรกเริ่ม
เดิมทีนั้น วิวัฒนาการการพัฒนาทางเศรษฐกิจของไทย เริ่มต้นจาก 1.0 ที่ขับเคลื่อนด้วยเกษตรกรรมเป็น
พื้นฐาน จนขยับเข้าสู่ยุค 2.0 ที่ขับเคลื่อนด้วยแรงงานเป็นพื้นฐาน จากนั้นเข้าสู่ยุค 3.0 ที่ขับเคลื่อนดว้ย
แรงงานฝีมือ จวบจนปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ยุค 4.0 ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมโดยนำเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้  ผู้ประกอบการกลุ่มสตาร์ทอัพและนวัตกรรม จึงเป็นกลุ่มที่รัฐบาลต้องการผลักดันให้
เกิดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องตามนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งได้รับการสนับสนุนในหลากหลายมิติผ่าน
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างให้ผู ้ประกอบการกลุ่มสตาร์ทอัพและนวัตกรรมนี้
สามารถแจ้งเกิดได้อย่างแท้จริง 



6 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)           คณะบริหารธุรกิจ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

  ข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว.) และข้อมูลสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประเมินว่า 
จำนวนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย มีประมาณ 2,493,044 ล้านราย แต่เมื่อรวมกับผลสำรวจจำนวน  
เอสเอ็มอี จากความร่วมมือระหว่าง SME Development Bank และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พบว่า 
ยังมีผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย หรือ “จุลเอสเอ็มอี” ที่ไม่มีการจดนับในสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม 
อีกจำนวน 2,760,251 ราย โดยรวมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย มีจำนวนมากถึงกว่า 5,253,295 ราย    

  สถิติการจดทะเบียนธุรกิจเดือนสิงหาคม 2563 พบว่า มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้ง
ห้างหุ้นส่วนบริษัทใหม่ท่ัวประเทศ 5,538 ราย ซึ่งถึงแมจ้ำนวนผู้ประกอบการใหม่จะลดลง ร้อยละ 7 เมื่อ
เทียบกับเดือนสิงหาคม ปี 2562 เพราะสถานการณ์โควิด-19 ก็ตาม แต่ด้วยนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของ
รัฐบาลทำให้ผู้ประกอบการมั่นใจในการทำธุรกิจเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีบางธุรกิจที่เกิดใหม่และมีแนวโน้ม
เติบโตอย่างต่อเนื่อง เช่น ธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้า ธุรกิจทำความสะอาดเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ธุรกิจการท่องเที่ยว ภัตตาคารและร้านอาหาร เป็นต้น จากที่กล่าวมาจะพบว่าจำนวน
ผู้ประกอบการธุรกิจในไทยมีจำนวนไม่น้อย และมีแนวโน้มจะเพ่ิมข้ึนถึงแม้สถานการณ์โควิด-19 จะส่งผล
กระทบต่อธุรกิจบางธุรกิจจนถึงขั้นต้องเลิกกิจการ แต่ก็ยังมีคนไทยที่ยังต้องการประกอบธุรกิจและสร้าง
ธุรกิจใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและไม่สามารถคาดเดาได้อย่างต่อเนื่อง 

  ไม่ใช่เพียงรัฐบาลเท่านั ้นที ่ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการประกอบการที ่จะมี
ความสำคัญอย่างยิ่งในอนาคต แต่รวมถึงภาคเอกชนที่พร้อมจะให้ทุนสนับสนุนผู้ประกอบการรายใหม่
เช่นกัน  ดังนั้น สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ จึงมุ่งหวังที่จะผลิตบัณฑิตผู้ที่มีความพร้อมในการ เป็น
ผู ้ประกอบการ หรือผู ้ที ่มีความรู ้ความสามารถและมีบุคลิกการเป็นผู ้ประกอบการที ่มีแนวคิดเชิง
ยุทธศาสตร์ที่เข้าใจทั้งในศาสตร์ของเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การทำแผนธุรกิจที่มีรูปแบบการตลาดที่
หลากหลาย และเป็นผู้ประกอบการที่มีความรู้ในศาสตร์หลายแขนงหลายด้าน เพื่อผสมผสานให้เกิด
รูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ และสามารถเพ่ิมคุณค่าให้ธุรกิจมีอัตลักษณ์ มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเพ่ือให้ยาก
แก่การลอกเลียนแบบ หรือไม่สามารถทำให้ดีเท่าได้  
 

     11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในปัจจุบันเป็นปัจจัยสำคัญในการวางแผน
หลักสูตร จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ไทยอย่างมาก หลายธุรกิจต้องปิดตัวลงไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรม และอุตสาหกรรมการผลิต อีกทั้ง  
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับวิถีชีวิตคนไทย จนเกิด “New Normal” 
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หรือ “ความปกติแบบใหม่” กับสังคมไทย คือสถานการณ์ พฤติกรรม การปฏิบัติต่าง ๆ ที่เราไม่คุ้นเคย 
หรือเคยเป็นสิ่งที่ผิดปกติก่อนหน้านี้ แต่กลายมาเป็นมาตรฐานปกติในปัจจุบัน 

 ความปกติแบบใหม่นี ้เองได้เปลี ่ยนพฤติกรรมและวัฒนธรรมบางอย่างของสังคมไทย เช่น  
การทำงานจากที่บ้าน การเรียนออนไลน์ ธุรกิจการสั่งและจัดส่งอาหาร ซึ่งธุรกิจดังกล่าวได้รับความนิยม
มากขึ้นเมื่อเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 ในทางกลับกันธุรกิจภาคบริการ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวได้รับ
ผลกระทบส่งผลให้อาชีพในภาคบริการหลายอาชีพหายไป จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงเป็นแรงผลักดันให้
ประชาชนบางกลุ่มจำเป็นต้องปรับตัวโดยการเลิกอาชีพเดิมเพื่อไปประกอบอาชีพใหม่ หรือหาอาชีพ
สำรองหรืออาชีพเสริม เช่น การทำธุรกิจของตัวเอง เพ่ือเพ่ิมความม่ันคงทางการเงินให้ตัวเองหากบริษัทที่
จ้างตนอยู่นั้นต้องปิดตัวลง ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้แก่คน และสังคมไทยให้มี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้ 
 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

      12.1 การพัฒนาหลักสูตร    

จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ในการพัฒนาหลักสูตรจึงจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรใน

เชิงรุกท่ีมีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ

รองรับการแข่งขันทางธุรกิจในโลกยุคดิจิทัลทั ้งในประเทศไทย และต่างประเทศ โดยสาขาวิชา 

การเป็นผ ู ้ประกอบการวางแผนในการบร ิหารหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ให้หลักสูตรมีประสิทธิภาพ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมใน 

การเป็นผู ้ประกอบการ มีความรู ้ความสามารถและบุคลิกการเป็นผู ้ประกอบการที ่มีแนวคิดเชิง

ยุทธศาสตร์ที่เข้าใจทั้งในศาสตร์ของบริหารธุรกิจ การทำแผนธุรกิจที่มีรูปแบบการตลาดที่หลากหลาย 

และเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถใช้สื่อสารธุรกิจได้ เพ่ือผสมผสานให้เกิด

รูปแบบธุรกิจใหม่ และสามารถเพิ่มคุณค่าหรืออัตลักษณ์ให้กับธุรกิจได้โดยยังคงคำนึงถึงคุณธรรมและ

จริยธรรมในการทำธุรกิจด้วย อีกทั้งเพื่อให้บัณฑิตสาขาวิชาการเป็นผู ้ประกอบการมีคุณภาพและ 

ความพร้อมที่สามารถออกปฏิบัติงานได้ทันที มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้ง

ด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ สามารถนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดต่อ

หน่วยงาน สังคม ประเทศชาติ มีส่วนในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยต้องปฏิบัติ

ตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ให้ เป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและ

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
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      12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นสถาบันการศึกษาที่เน้นการจัดการศึกษาเพื่อให้

บัณฑิตมีคุณลักษณะที่มีทักษะทางด้านต่าง ๆ ดังนี้ การประกอบธุรกิจ การวิเคราะห์ธุรกิจ การทำแผน

ธุรกิจที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง มีความคิดสร้างสรรค์ที่ทำให้สามารถประกอบอาชีพได้จริงและ

หลากหลายอาชีพ มีพันธกิจนอกจากด้านการเรียนการสอน ยังมีด้านการวิจัย ค้นคว้า สร้างนวัตกรรม

ใหม่ ๆ และสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัย ถ่ายทอดสู่ชุมชน ผ่านการบริการวิชาการ โดยทางหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ เป็นหลักสูตรที่มีบทบาทในการจัดการเรียนการ

สอนเพื่อฝึกฝนให้ผู้เรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ผลงานเพื่อแก้ปัญหาให้กับชุมชนและสังคม จึง

กำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการการวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการผ่าน

รายวิชาต่าง ๆ ในลักษณะโครงการ เพื่อนำผลงานของนักศึกษาไปสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนสังคมใน

สถานการณ์จริง และส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน ผ่านกระบวนการให้

คำปรึกษาและฝึกอบรมแก่ชุมชน ทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพซึ่งเป็นไปตามนโยบาย แผนกลยุทธ์และ

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัย 

      13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 

 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วยกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์และกลุ่มวิชาบูรณาการ ใช้เรียนร่วมกันทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ดำเนินการสอนโดย

คณะศิลปศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ โดยเฉพาะกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ใช้เรียนร่วมกันในหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิตของคณะบริหารธุรกิจ 

รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี  เปิดสอนโดยสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ และสาขาวิชาต่าง ๆ 

ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

      13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  

              ไม่มี 
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 13.3 การบริหารจัดการ 

อาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร มีหน้าที ่ประสานงานกับผู ้บริหาร อาจารย์ผู ้สอน บุคลากร 

เจ้าหน้าที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านเนื้อหาสาระรายวิชา 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน การจัดตารางเรียน ตารางสอบ รวมทั้งสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักส ูตร การประเมินเพื ่อพัฒนาหลักส ูตร ให ้มี  

ความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ. 2552 และการกำกับ ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

    1.1 ปรัชญา 

 เป็นผู้ที่มีความรู้ คุณลักษณะ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมของการเป็นผู้ประกอบการ สามารถสร้างสรรค์

แผนธุรกิจให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และสามารถปรับแผนธุรกิจให้สอดรับกับสภาวการณ์ที่ไม่อาจ

คาดเดาได้  

    1.2 ความสำคัญ 

 จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โลกาภิวัตน์ สภาพเศรษฐกิจ การเมือง และการแพร่ระบาดของไวรัส 

โควิด-19 ส่งผลให้รูปแบบการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก หลายธุรกิจปรับ

รูปแบบธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจยังคงดำเนินต่อไปได้ การคิดและทำแบบผู้ประกอบการในยุคดิจิทัลจึงมีความจำเป็น  

อย่างยิ่งในการผลักดันให้เกิดนวัตกรรมและผลิตภาพที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและ 

ความท้าทายต่าง ๆ ที่ไม่อาจคาดเดาได้ในโลกธุรกิจ อีกทั้งในภาวะเศรษฐกิจถดถอยผู้ประกอบการธุรกิจมีบทบาท

สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่อเป็นการปกป้องอุตสาหกรรมของตัวเอง หลายธุรกิจในปัจจุบันหันมาผลิต

สินค้าเพ่ือเน้นตอบสนองความต้องการภายในประเทศเป็นหลัก   

 หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ เป็นหลักสูตรที่ต้องการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ

ทางการประกอบธุรกิจและมีความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการสร้างธุรกิจใหม่ หรือขยายธุรกิจเดิม พร้อม

ทั้งมีจริยธรรม จรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือพร้อมเข้าสู่โลกธุรกิจ 

หลักสูตรผู้ประกอบการนี้จะทำให้ผู้เรียน / บัณฑิตพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่าง ๆ 

ในโลกธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จากการรู้จักและเข้าใจตนเองเป็นพื้นฐาน มีวิธีคิดแบบผู้ประกอบการ 

ทักษะของผู้ประกอบการที่ควรมีในยุคดิจิทัล การเรียนรู้จากผู้ประกอบการที่เป็นที่รู้จัก กรณีศึกษา และการปฏบิัติ

จริงจากการฝึกงานในองค์กร ซึ่งจะสามารถทำให้นักศึกษาเห็นโอกาสทางธุรกิจหรือมุ่งแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่

สามารถตอบสนองความต้องการของสังคม เพ่ือเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ องค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจไม่

ว่าจะเป็นการตลาด การบัญชี การเงิน การระดมทุน ทักษะทางภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางธุรกิจ และอื่น ๆ  

ที่เกี่ยวข้องล้วนมีความสำคัญ เนื่องจากผู้ประกอบการจะต้องสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้เข้าด้วยกัน และนำไป

ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 
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    1.3 วัตถุประสงค์ 

          1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มคีุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณต่อลูกค้า ผลิตภัณฑ์ คู่แข่ง ส่วนราชการ 

พนักงานและสังคม 

 1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งด้านการประกอบธุรกิจและด้านภาษาอังกฤษ มีคุณลักษณะและทักษะ

ของการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล สามารถนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจ หรือพัฒนา

ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 1.3.3 เพื ่อผลิตบัณฑิตที ่มีความสามารถปฏิบัติได้อย่างผู ้ที ่มีความคิด ประพฤติและปฏิบัติเสมือน

ผู้ประกอบการทั้งในธุรกิจของตนเอง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และมีทักษะด้านภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับ

พันธมิตรทางการค้าข้ามชาติ หรือลูกค้าต่างประเทศ 

 1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการศึกษาและค้นคว้าวิจัยเพื่อให้เกิดการ

พัฒนานวัตกรรม สินค้าหรือบริการให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต และมีความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาธุรกิจหรือ

พัฒนาอาชีพให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จ  
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)           คณะบริหารธุรกิจ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

▪ ปรับปรุงหลักส ูตรให้ทันสมัย
สอดคล้องและมีมาตรฐานตามที่ 
สป.อว. กำหนด 

▪ พ ัฒนาหล ั กส ูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิที่กำหนด 

▪ ติดตาม ประเมินผล หลักสูตร
อย่างสม่ำเสมอ 

▪ เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
▪ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น

หลักสูตร 

▪ ปรับปรุงหลักส ูตรให้มีความ
สอดคล้องกับความต้องการของ
อ ุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ล ะ ก า ร
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

▪ ติดตามการเปลี่ยนแปลงตาม 
ความต ้องการป ัจจ ุบ ันของ
ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรม
ที่เก่ียวข้อง 

▪ รายงานผลการประเมินความพงึ
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตของสถาน
ประกอบการ 

▪ ความพึงพอใจในทักษะ  ความรู้ 
ความสามารถ ในการทำงาน
ของบัณฑิต 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)           คณะบริหารธุรกิจ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร  

1. ระบบการจัดการศึกษา 

    1.1 ระบบ 

การศึกษาในมหาวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาค (Semester System) โดยแบ่งเวลาศึกษาในปีการศึกษา

หนึ่ง ๆ ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ ได้แก่ 

               (1) ภาคการศึกษาท่ีหนึ่ง (First Semester)  ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปเป็นเวลา 16 สัปดาห์ 

รวมทั้งเวลาสำหรับการสอบด้วย 

               (2) ภาคการศึกษาท่ีสอง (Second Semester) ตั้งแตเ่ดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปเป็นเวลา 16 สัปดาห์ 

รวมทั้งเวลาสำหรับการสอบด้วย 

   1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

      การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ

มหาวิทยาลัยอาจดำเนินการเปิดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Session) ซึ่งกำหนดไว้

ให้เป็นภาคการศึกษาท่ีไม่บังคับ ใช้เวลาศึกษา 8 สัปดาห์ รวมทั้งเวลาสำหรับการสอบด้วย โดยให้เพิ่มชั่วโมง

การศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ 

   1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

                 ไมมี่ 

2. การดำเนินการหลักสูตร 

    2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

             ภาคการศึกษาที่  1    มิถุนายน - ตุลาคม 

             ภาคการศึกษาที่  2     พฤศจิกายน - มีนาคม 

            ภาคการศึกษาฤดูร้อน     มีนาคม – พฤษภาคม 

 วัน-เวลา การสอนภาคปกติ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 น. ถึง 18.00 น. 
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2.2 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

             (1) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ 

 (2) สำเร็จการศกึษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมทุกสาขาวิชา หรือ 

 (3) สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมทุกสาขาวิชา 

หรือ ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน  

 (4) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน 

 (5) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หรือให้เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร 

          การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

      (1) เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือ 

      (2) เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 

นวัตกรรม (สป.อว.) 

    2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

           จากการสำรวจข้อมูลหลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันและใกล้เคียงจากมหาวิทยาลัยอื่น  และได้ข้อมูล

จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ิมเติม มีประเด็นซึ่งเป็นนัยสำคัญพบว่านักศึกษาแรกเข้า

ส่วนมากมีปัญหา หรือมีความกังวลเกี่ยวกับการปรับตัวให้เข้ากับบริบทของมหาวิทยาลัย ที่เป็นการเรียน

การสอนระดับอุดมศึกษา ซึ ่งมีความแตกต่างจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั ้งในด้านการสอน

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การจัดตารางเรียน การใช้ชีวิตประจำวันในรั้วมหาวิทยาลัย แหล่งข้อมูลที่

จำเป็นอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ และการให้คำปรึกษาทั้งทางด้านวิชาการและปัญหาส่วนตัว จากการศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติมยังพบว่า นักศึกษาแรกเข้าส่วนมากมีทักษะและพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพอยู่ในระดับน้อย 

โดยเฉพาะความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่เพียงพอต่อการต่อยอดความรู้ในขั้น

สูงขึ้น อันเป็นผลให้การเรียนของนักศึกษาแรกเข้ามักมีคะแนนเฉลี่ยต่ำ ในภาคการศึกษาที่ 1 และส่งผลถึง

ภาคการศึกษาต่อ ๆ มา   
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 2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

(1) จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนำขั้นตอนและวิธีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย การแบ่ง

เวลาเรียนและกิจกรรมให้เหมาะสม การใช้ห้องสมุด การบริการ กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ สิ่งอำนวย

ความสะดวก และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อการเรียนของนักศึกษา 

(2) จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ที่มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษา มีกิจกรรมให้คำแนะนำแก่นักศึกษา 

ทั้งด้านวิชาการและปัญหาส่วนตัวที่สามารถให้คำปรึกษาได้ มีการกำกับ ติดตาม ผลการให้คำปรึกษา 

ประเมินผลจากนักศึกษาท่ีมาขอเข้าพบทุกคน นำผลการประเมินไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

(3) จัดการสอนเสริมใน รายวิชา/กิจกรรม ที่พบว่ามีปัญหา ได้แก่ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดย

คณะ/สาขา วิชา คณะบริหารธุรกิจ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(4) มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง ทุกกิจกรรมในข้อ (1) – (4) อย่างต่อเนื่อง  
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ  5  ปี        

จำนวนนักศึกษา 
จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2566 2567 2568 2569 2570 

ชั้นปีที่ 1 35 35 35 35 35 

ชั้นปีที่ 2 - 35 35 35 35 

ชั้นปีที่ 3 - - 35 35 35 

ชั้นปีที่ 4 - - - 35 35 

รวม 35 70 105 140 140 

คาดว่าจะจบการศึกษา - - - 35 35 

 

2.6   งบประมาณตามแผน 

           2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

ค่าบำรุงการศึกษา 
ค่าลงทะเบียน และค่า
สนับสนุนการจัดการเรียน 
การศึกษาแบบเหมาจ่าย 

840,000 1,680,000 2,520,000 3,360,000 3,360,000 

(จำนวนเงิน/เทอม/คน)       

เงินงบประมาณแผ่นดิน 28,000 56,000 84,000 112,000 112,000 

รวมรายรับ 868,000 1,736,000 2,604,000 3,472,000 3,472,000 
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2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

ก. งบดำเนินงาน      

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,024,858 1,069,570 1,149,587 1,217,617 1,289,730 

2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน  
(ไม่รวมข้อ 3 และข้อ 4 ) 

962,000 997,000 1,032,200 1,067,200 1,067,200 

3. ทุนการศึกษา - - - - - 

4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 378,000 756,000 1,134,000 1,344,000 1,512,000 

รวม ก. 2,364,858 2,822,570 3,315,787 3,628,817 3,868,930 

ข. งบลงทุน      

ค่าครุภัณฑ์ - 1,000,000 - - - 

รวม ข. - 1,000,000 - - - 

รวม ก. + ข. 2,364,858 3,822,570 3,315,787 3,628,817 3,868,930 

จำนวนนักศึกษา 35 70 105 140 140 

สรุปค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัว (บาท) 67,573 54,611 31,579 27,120 27,635 
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2.7 ระบบการศึกษา 

             แบบชั้นเรียน 

         แบบทางไกลผ่านสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลัก 

         แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

         แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-Learning) 

                        แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 

แบบทางไกลด้วยการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ                                                         

                                                       แบบอ่ืน ๆ (ระบุ) .............................................  

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

       1) นักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาอ่ืนในระดับอุดมศึกษามาก่อนหรือผู้สำเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถเทียบโอนผลการเรียนได้ 
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน 
พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ข)  
       2) นักศึกษาที่เข้าศึกษาแบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) โดยการสะสมหน่วยกิตในหลักสูตรนี้ให้

เป็นไปตามข้อบังคับหรือประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่เกี่ยวข้อง  
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน      

    3.1 หลักสูตร 

         3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต 

         3.1.2 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี   

         โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

                  ดังนี้    

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30 หน่วยกิต 
ก.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต 
ก.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต 
ก.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
ก.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต 
ก.5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
ก.6 กลุ่มวิชาบูรณาการ 4 หน่วยกิต 

 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต 
ข.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 31 หน่วยกิต 
ข.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 48 หน่วยกิต 
ข.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต 

 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชา    

❖ รหัสวิชา  ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขรวมกันจำนวน 9 ตัว จำแนกตามแผนภูมิ ดังนี้  

AA X XX X X XX

ล าดับวิชาในกลุ่ม (0 –    

ชั้นปีท่ีควรศึกษา

กลุ่มวิชา

สาขาวิชา

ระดับการศึกษา

คณะ

นก.    -ป - น)

ชั่วโมงศึกษานอกเวลา

ชั่วโมงปฏิบัติ

ชั่วโมงทฤษฎี

หน่วยกิต

 
เช่น  LA2011101     ST2012201    BA2013204     EN2052207 

 

❖ รหัสคณะ 

 BA  คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration) 
 

❖ รหัสสาขาวิชา 

10 สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 

 

❖ ระดับการศึกษา             

2 ปริญญาตรี    
 

❖ กลุ่มวิชา                     

1    กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ                         

3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 
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❖ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กำหนดรหัสวิชาดังนี้ 

GE X XX X X XX

ล าดับวิชาในกลุ่ม (0 –    

ชั้นปีท่ีควรศึกษา

สภาพรายวิชา

กลุ่มวิชา

ระดับการศึกษา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

นก.    -ป - น)

ชั่วโมงศึกษานอกเวลา

ชั่วโมงปฏิบัติ

ชั่วโมงทฤษฎี

หน่วยกิต

 
❖ กลุ่มวิชา    

10 กลุ่มวิชาภาษาไทย   20 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

  30 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   40 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

  50 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 60 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 

  70 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์   80 กลุ่มวิชาบูรณาการ 

                     81 กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์     82 กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์                                         

❖ สภาพรายวิชา        

0 วิชาไม่บังคับ           1 วิชาบังคับ  

❖ ระดับการศึกษา     

2 ปริญญาตรี 

เช่น  GE2100101   ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สาร (Thai for Communication)   3(3-0-6)  
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)           คณะบริหารธุรกิจ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

❖ รายวิชาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี    

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย 

กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
GE2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 

 Thai for Communication  
GE2100102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารธุรกิจ  3(3-0-6) 

 Thai for Business Communication  
GE2100103 ภาษาไทยเพ่ือการนำเสนอ  3(3-0-6) 

 Thai for Presentation  
GE2100106 การสรรค์สร้างภาษาเพ่ือพัฒนาชีวิต  3(3-0-6) 

 Language Creativity for Life Development  

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
GE2200101 ภาษาอังกฤษเทคนิค  3(3-0-6) 

 Technical English  
GE2200102 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ  3(3-0-6) 

 English for Careers  
GE2200103 การอ่านภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 

 English Reading  
GE2200104 การฟังภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 

 English Listening  
GE2200105 การสนทนาภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 

 English Conversation  
GE2200106 ภาษาจีนพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 

 Fundamental Chinese  
GE2200107 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 

 Chinese for Communication  
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)           คณะบริหารธุรกิจ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
GE2200108 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้   3(3-0-6) 

 English for Learning  
GE2200109 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 

 English Communication Skills  
GE2200110 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพูดในที่สาธารณะและการโต้วาที 3(3-0-6) 

 English for Public Speaking and Debate  
GE2200111 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจออนไลน์  3(3-0-6) 

 English for Online Business  
GE2200112 ภาษาอังกฤษผ่านวรรณกรรมในสื่อ  3(3-0-6) 

 English via Media Literature  
GE2200113 ภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์   3(3-0-6) 

 English from Movies  
GE2200114 ภาษาและวัฒนธรรม  3(3-0-6) 

 Language and Culture  

 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชา 

ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
GE2300101 พลวัตทางสังคมและความทันสมัย   3(3-0-6) 

 Social Dynamics and Modernity  
GE2300102 มนุษยสัมพันธ์   3(3-0-6) 

 Human Relations  
GE2300103 ระเบียบวิธีวิจัย   3(3-0-6) 

 Research Methodology  
GE2300107 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ   3(3-0-6) 

 Law and Professional Ethics  
GE2300108 อาเซียนศึกษา   3(3-0-6) 

 ASEAN Studies  
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)           คณะบริหารธุรกิจ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
GE2300110 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยู่ดี มีสุข      3(3-0-6) 

 Quality of Life and Well-Being Development  
GE2300111 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  3(3-0-6) 

 The King’s Philosophy to Sustainable Development  
GE2300112 ชุมชนศึกษา  3(3-0-6) 

 Community Studies  
GE2300113 วัยใส ใจสะอาด    3(3-0-6) 

 Youngster with Good heart  
GE2400102 จิตวิทยาทั่วไป    3(3-0-6) 

 General Psychology  
GE2400103 ไทยศึกษา  3(3-0-6) 

 Thai Studies  
GE2400104 การพัฒนาบุคลิกภาพ   3(3-0-6) 

 Personality Development  
GE2400105 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน    3(3-0-6) 

 Human Behavior and Self-Development  
GE2400109 ทักษะการรู้สารสนเทศ   3(3-0-6) 

 Information Literacy Skills  
GE2400110 จิตปัญญาเพื่อการพัฒนาตน   3(3-0-6) 

 Mental Wisdom for Self-Development  

 

กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัย

กำหนด 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
GE2500101 พลศึกษา 1(0-2-1) 

 Physical Education  
GE2500102 ลีลาศ  1(0-2-1) 

 Social Dance  
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
GE2500103 กีฬาประเภททีม  1(0-2-1) 

 Team Sports  
GE2500104 กีฬาประเภทบุคคล  1(0-2-1) 

 Individual Sports  
GE2500105 นันทนาการ  1(0-2-1) 

 Recreation  
GE2500106 ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยมวยไทย            1(0-2-1) 

 Martial Art with Thai Boxing  
GE2500107  การฝึกด้วยน้ำหนักเพ่ือสุขภาพ   1(0-2-1) 

 Weight Training for Health  
GE2500108 การวิ่งเหยาะเพ่ือสุขภาพ  1(0-2-1) 

 Jogging for Health  

 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัย

กำหนด 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
GE2600101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน   3(3-0-6) 
 Fundamental Mathematics  
GE2600102 สถิติเบื้องต้น   3(3-0-6) 
 Introduction to Statistics  
GE2600103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน   3(3-0-6) 
 Mathematics in Daily Life  
GE2600104 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ   3(3-0-6) 
 Data Analysis Using Statistical Package Program  
GE2700101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน   3(3-0-6) 
 Science in Daily Life  
GE2700102 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6) 
 Environment and Resource Management  
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

GE2700103 ชีวิตกับเทคโนโลยี    3(3-0-6) 
 Life and Technology  

GE2700104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก  3(3-0-6) 
 Science and Disruptive Technology  
GE2700105 การใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 
 Green Living  

 

กลุ่มวิชาบูรณาการ 4 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
GE2810101 โลกในศตวรรษท่ี 21   2(2-0-4) 
 World in 21st Century  
GE2810102 การพัฒนาตนเพ่ืออาชีพ  2(2-0-4) 
 Self-Development for Careers  
GE2810103 ชีวิตและการคิดเชิงบวก   2(2-0-4) 
 Life and Positive Thinking  
GE2810104 การออกกำลังกายและกีฬาเพ่ือสุขภาพ   2(2-0-4) 
 Exercise and Sports for Health  
GE2810105 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ   2(2-0-4) 
 Activities for Health  
GE2810106 จิตอาสาและการป้องกันสาธารณภัย   2(2-0-4) 
 Volunteer Spirit and Disaster Prevention  
GE2810107 การคิดและการออกแบบนวัตกรรมสร้างสรรค์ของมนุษย์   2(2-0-4) 
 Human Innovative and Creative Design Thinking  
GE2810108 เรารัก มทร.พระนคร  2(2-0-4) 
 I Love RMUTP  
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กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
GE2820101 ปกิณกคณิตศาสตร์   2(2-0-4) 

 Miscellaneous Mathematics  
GE2820102 วิทยาศาสตร์กับการดำรงชีวิต   2(2-0-4) 

 Science for Living  
GE2820103 วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  2(2-0-4) 

 Material and Application in Daily Life  
GE2820104 การคิด การตัดสินใจและการแก้ปัญหา    2(2-0-4) 

 Thinking Decision Making and Problem Solving  
GE2820105 การเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีสีเขียวเพ่ือความยั่งยืน   4(4-0-8) 

 The Transition to Green Technology for Sustainability  
GE2820106 ทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ืออุตสาหกรรมสีเขียว 4(4-0-8) 

 Intellectual Property for Green Industry  
 

หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต ประกอบด้วย 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 31 หน่วยกิต  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

BA2011101 หลักการบัญชี   3(2-2-5) 
 Principles of Accounting  
BA2021101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 Principles of Marketing  
BA2031101 หลักการจัดการ  3(3-0-6) 
 Principles of Management  
BA2031202 การภาษีอากร  3(3-0-6) 
 Taxation  
BA2031203 กฎหมายธุรกิจ  3(3-0-6) 
 Business Law  
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
BA2031204 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
 Quantitative Analysis for Business  
BA2031205 ธุรกิจเพ่ือสังคม 3(2-2-5) 
 Social Enterprise  
BA2041101 หลักเศรษฐศาสตร์  3(3-0-6) 
 Principles of Economics  
BA2041102 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 
 Business Finance  
BA2051101 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ  3(2-2-5) 
 Digital Technology for Business  
BA2001301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา  1(0-2-1) 

 Preparation for Cooperative Education  

 

กลุ่มวิชาชีพบังคับ 48 หน่วยกิต  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
BA2102101 การเป็นผู้ประกอบการ  3(3-0-6) 

 Entrepreneurship  
BA2102202 การสร้างธุรกิจใหม่และนวัตกรรม  3(2-2-5) 

 New Business Creation and Innovation  
BA2102203 การบริหารทุนมนุษย์และภาวะผู้นำ  3(3-0-6) 

 Human Capital and Leadership Management  
BA2102204 โลกของสตาร์ทอัพ  3(2-2-5) 

 Startups World  
BA2102205 พ้ืนฐานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ  3(3-0-6) 

 Introduction to Business Data Analytics  
BA2102206 สถิติเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ  3(3-0-6) 

 Statistics for Decision Making in Business  
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
BA2102207 การจัดการด้านการข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 Cross Cultural Management  
BA2102208 สัมมนาการจัดการประกอบกิจการ 1  3(3-0-6) 

 Seminar in Entrepreneurship Management 1  
BA2102309 การจัดการการเงินสำหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 

 Financial Management for Entrepreneurs  
BA2102310 การประกอบธุรกิจเพ่ือสังคม  3(2-2-5) 

 Social Entrepreneurship  
BA2102311 ความเข้าใจผู้บริโภคในเชิงลึก  3(2-2-5) 

 Consumer Insight  
BA2102312 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และการวางแผนธุรกิจ  3(2-2-5) 

 Feasibility Analysis and Business Planning  
BA2102313 การนำเสนอแผนธุรกิจ 3(2-2-5) 

 Business Plan Presentation  
BA2102314 สัมมนาการจัดการประกอบกิจการ 2  3(3-0-6) 

 Seminar in Entrepreneurship Management 2  
BA2102415 สตาร์ทอัพกับการระดมทุน 3(2-2-5) 

 Startup and Funding  
BA2102416 การวิจัยทางธุรกิจในการจัดการประกอบกิจการ  3(2-2-5) 

 Business Research in Entrepreneurship Management  
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กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต กำหนดให้ศึกษาดังนี้ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
BA2103401 สหกิจศึกษาทางการเป็นผู้ประกอบการ  6(0-40-0) 

 Cooperative Education for Entrepreneurship   
            ในกรณีไม่สามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ว่าด้วยการจัดสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ  พ.ศ. 2553 หรือ
มติของคณะกรรมการประจำหลักสูตร ให้ลงทะเบียนวิชาการฝึกงานทางการเป็นผู้ประกอบการ 
BA2103402 การฝึกงานทางการเป็นผู้ประกอบการ  3(0-40-0) 

 Internship in Entrepreneurship   

 

และเลือกศึกษาให้ครบ  15  หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

BA2103303 กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ระดับสากล 3(3-0-6) 
 International Branding Strategies  

BA2103304 การเงินระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
 International Finance  

BA2103305 การสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 International Business Communication  

BA2103306 การเจรจาทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business Negotiation  

BA2103307 การจัดซื้อจัดจ้าง  3(3-0-6) 
 All about Procurement  

BA2103308 การวิเคราะห์ประเด็นทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
 Criticizing Business Issues  

BA2103309 การเขียนรายงานและโครงการ  3(3-0-6) 
 Report Writing and Proposal  
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
BA2103310 การจัดการความท้าทายระดับโลก  3(3-0-6) 

 Managing Global Challenges  
BA2103311 การตลาดระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 

 International Marketing  
BA2103312 การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ  3(3-0-6) 

 Critical Thinking and Business Problem Solving  
BA2103313 กลยุทธ์การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์  3(3-0-6) 

 Logistics and Supply Chain Management Strategies  
BA2103314 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการ  3(3-0-6) 

 Managerial Economics  
BA2103315 จริยธรรมทางธุรกิจ  3(3-0-6) 

 Business Ethics  
BA2103316 การบริหารงานบริการลูกค้า  3(3-0-6) 

 Customer Service Management  
BA2103317 การจัดการดำเนินงานสำหรับผู้ประกอบการ  3(3-0-6) 

 Entrepreneurial Operations Management   
BA2103318 การเขียนเอกสารทางธุรกิจ  3(3-0-6) 

 Business Correspondence  

 

หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต  

เลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พระนคร และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต หรือเลือกศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ่ืนที่มีความร่วมมือ ทั้งนี้ขึ้นอยู่

ดุลพินิจและความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำหลักสูตร 
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3.1.4 แผนการศึกษาเสนอแนะ          

 

ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
GE210010x  วิชากลุ่มภาษาไทย 3 3 0 6 
GE22001xx วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ 3 3 0 6 
GE2xxxxxx วิชากลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 3 0 6 
GE2xxxxxx วิชากลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3 3 0 6 
GE250010x วิชากลุ่มพลศึกษาและนันทนาการ 1 0 2 1 
BA2031101 หลักการจัดการ   3 3 0 6 
BA2041101 หลักเศรษฐศาสตร์   3 3 0 6 

รวม 19 18 2 37 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  20 

ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
GE22001xx วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ 3 3 0 6 
GE2xxxxxx วิชากลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 3 0 6 
GE250010x วิชากลุ่มพลศึกษาและนันทนาการ 1 0 2 1 
BA2011101 หลักการบัญชี 3 2 2 5 
BA2021101 หลักการตลาด   3 3 0 6 
BA2031202 การภาษีอากร 3 3 0 6 
BA2102101 การเป็นผู้ประกอบการ 3 3 0 6 

รวม 19 17 4 36 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  21 
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ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
GE22001xx วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ 3 3 0 6 
GE28xxxxx วิชากลุ่มบูรณาการ 2 2 0 4 
GE28xxxxx วิชากลุ่มบูรณาการ 2 2 0 4 
BA2041102 การเงินธุรกิจ 3 3 0 6 
BA2051101 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ 3 2 2 5 
BA2102202 การสร้างธุรกิจใหม่และนวัตกรรม 3 2 2 5 
BA2102207  การจัดการด้านการข้ามวัฒนธรรม 3 3 0 6 

รวม 19 18 4 36 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  22 

 

ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
GE22001xx วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ 3 3 0 6 
BA2031203 กฎหมายธุรกิจ  3 3 0 6 
BA2031205 ธุรกิจเพ่ือสังคม 3 2 2 5 
BA2102203 การบริหารทุนมนุษย์และภาวะผู้นำ 3 3 0 6 
BA2102205 พ้ืนฐานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ  3 3 0 6 
BA2102206  สถิติเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ 3 3 0 6 
BA2102208 สัมมนาการจัดการประกอบกิจการ 1 3 3 0 6 

รวม 21 20 2 41 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  22 
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ปีท่ี 3 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
BA2102204 โลกของสตาร์ทอัพ 3 2 2 5 
BA2102309 การจัดการการเงินสำหรับผู้ประกอบการ 3 3 0 6 
BA2102310 การประกอบธุรกิจเพ่ือสังคม 3 2 2 5 
BA2102311 ความเข้าใจผู้บริโภคในเชิงลึก 3 2 2 5 
BA210xxxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 1 3 x x x 
xxxxxxxxx กลุ่มวิชาเลือกเสรี 1 3 x x x 

รวม 18 x x x 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  xx 

 

ปีท่ี 3 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
BA2001301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1 0 2 1 
BA2031204 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 3 3 0 6 
BA2102312 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และ 

การวางแผนธุรกิจ 
3 2 2 5 

BA2102313 การนำเสนอแผนธุรกิจ 3 2 2 5 
BA2102314 สัมมนาการจัดการประกอบกิจการ 2 3 3 0 6 
xxxxxxxxx กลุ่มวิชาเลือกเสรี 2 3 x x x 

รวม 16 x x x 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  xx 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)           คณะบริหารธุรกิจ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

ปีท่ี 4 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
BA2102415 สตาร์ทอัพกับการระดมทุน  3 2 2 5 
BA2102416 การวิจัยทางธุรกิจในการจัดการประกอบ

กิจการ 
3 2 2 5 

BA210xxxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 2 3 x x x 
BA210xxxx กลุ่มวิชาชีพเลือก 3 3 x x x 

รวม 12 x x x 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  xx 

 

ปีท่ี 4 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
BA2103401 สหกิจศึกษาทางการเป็นผู้ประกอบการ 6 0 40 0 

รวม 6 0 40 0 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  40 
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3.1.5 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษากำหนดไว้ดังนี้ 
ชั้นป ี รายละเอียด 

1 
 

สามารถเข้าใจความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ งบการเงินและต้นทุนประเภทต่าง ๆ ปัญหาเกี่ยวกับทาง
การเงินธุรกิจ ความคุ้มค่าของการดำเนินงาน มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจ หลักการของ
ผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจ 

2 
 

สามารถค้นคว้าและนำเสนอนวัตกรรม สินค้าหรือบริการที่ค้นคว้าได้ มีทักษะภาวะผู้นำและแนวทางการบริหาร
ความสัมพันธ์ระหว่างในองค์กร สามารถประยุกต์ใช้สถิติหรือเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการบริหารธุรกิจ และสามารถมี
ทักษะการจัดการด้านข้ามวัฒนธรรม  

3 
 

สามารถจัดทำแผนธุรกิจเบื้องต้นเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดทำการศึกษาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ของแผนธุรกิจ สามารถวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการประกอบธุรกิจผ่านการศึกษาความสำเร็จและ
ล้มเหลวที่ผ่านมาของสตาร์ทอัพวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน และวางแผนการถอนตัวจากธุรกิจ มีทักษะในการ
สื่อสารเจรจาและสามารถนำเสนอแผนธุรกิจได้  

4 
 

สามารถค้นหาช่องทางการระดมทุนเพื ่อริเริ ่มธุรกิจหรือขยายธุรกิจ  สามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ 
ระดมทุนจากเว็บไซต์ต่างประเทศ สามารถเขียนรายงานและนำเสนอผลงานวิจัยหรือโครงงานด้านการประกอบธรุกจิ 
สามารถอธิบายองค์ความรู้ ปัญหา การแก้ปัญหาจากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง 

การออกแบบรายวิชาในแต่ละชัน้ปี และสมรรถนะวิชาชีพทีค่าดหวัง 

ชั้นปี รายวิชาต่าง ๆ ที่ออกแบบให้นักศึกษาเรียน  
เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 

สมรรถนะวชิาชีพทีต้่องการประเมินหรือทดสอบ 
ในแต่ละชัน้ป ี

1   1. หลักการจัดการ 3(3-0-6) 
2. หลักเศรษฐศาสตร ์ 3(3-0-6) 
3. หลักการบัญชี 3(2-2-5) 
4. หลักการตลาด 3(3-0-6) 
5. การภาษีอากร                                  3(3-0-6) 
6. การเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 

- อธิบายความหมายและองค์ประกอบของการจัดการ 
- เข้าใจหลักการบัญชีเบื้องต้น หลักเศรษฐศาสตร์  

หลักการตลาด 
- อธิบายเกี่ยวกับภาษีอากร 
- อธิบายความคิดและทักษะของผู้ประกอบการที่พึงมีใน

ยุคดิจิทัลได ้
2 1. เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อธุรกิจ  

2. การเงินธุรกิจ  
3. กฎหมายธุรกิจ 
4. ธุรกิจเพื่อสังคม  
5. การสร้างธุรกิจใหม่และนวัตกรรม 
 

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

- เข้าใจการจัดการธุรกิจในยคุเศรษฐกิจดิจิทัลโดยมี
ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- วิเคราะห์งบการเงิน ต้นทุน ความเสี่ยงทางการเงิน 
เพื่อวางแผนและตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ 

- เข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกจิ 
- นำปัญหาที่วิเคราะหไ์ด้ หรือความต้องการของลูกค้า

มาออกแบบต้นแบบนวัตกรรม หรอืแนวคิดทางธุรกิจ
เบื้องต้น และสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมาย อธิบาย
ความเป็นไปได้ของกลุม่เป้าหมายนั้น 
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ชั้นป ี รายละเอียด 
 6. การจัดการด้านการข้ามวัฒนธรรม 

7. การบริหารทุนมนุษย์และภาวะผู้นำ 
8. พ้ืนฐานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ 
9. สถิติเพื่อการตดัสินใจทางธุรกิจ 
10. สัมมนาการจดัการประกอบกจิการ 1 
 

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

 

- อธิบายความความแตกต่างทางวัฒนธรรมทางธุรกิจได ้
- เข้าใจกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์และภาวะ

ผู้นำในการทำงานเป็นทีมได ้
- สามารถใช้สถิติเพื่อช่วยในการประเมินสภาพแวดล้อม

ทางการประกอบธุรกิจเพื่อช่วยในการตัดสินใ 
- สามารถวางแผน ติดต่อประสานงาน ดำเนินการ

จัดการสัมมนา และสรุปประเด็นทีไ่ด้จากการสมัมนา 

3 1. โลกของสตาร์ทอัพ  
2. การจัดการการเงินสำหรับ

ผู้ประกอบการ 
3. การประกอบธุรกิจเพื่อสังคม 
4. ความเข้าใจผู้บริโภคในเชิงลึก 
5. การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 
6. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และการ

วางแผนธุรกิจ 
7. การนำเสนอแผนธุรกิจ 
8. สัมมนาการจัดการประกอบกิจการ 2 
9. วิชาชีพเลือก 1  
 
 

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

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

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

- วิเคราะห์และอธิบายความสำเร็จและลมัเหลวของ
สตาร์ทอัพตามใบงานได ้

- สามารถนำปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างธุรกิจ 

- สำรวจและอธิบายความต้องการของลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างครบถ้วน  

- วิเคราะหส์ภาพแวดล้อมทางการประกอบธุรกิจ 
- วิเคราะหค์วามเป็นไปได้และประเมินโอกาสของ

แนวคิดทางธุรกิจต้นแบบได้อย่างสมเหตุสมผล 
- เข้าใจกระบวนการเขียนแผนธุรกิจ 
- สามารถนำเสนอแผนธุรกิจต้นแบบได้ตามแนวทางที่

วางไว ้
- อธิบายบทเรียนท่ีได้จากการสมัมนาและแนวทาง

ประยุกต์บทเรียนนั้นกับแผนธุรกิจต้นแบบ 
4 1. สตาร์ทอัพกับการระดมทุน 

2. การวิจัยทางธุรกิจในการจดัการ
ประกอบกิจการ 

3. วิชาชีพเลือก 2 
4. วิชาชีพเลือก 3 
 
 

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

 
X(X-X-X) 
X(X-X-X) 

- บอกช่ือแหล่งทุน ขั้นตอนการระดมทุนท่ีค้นคว้าได้
และรายงานผลที่ไดจ้ากการระดมทุน สามารถ
วิเคราะหส์าเหตุของความสำเรจ็หรือล้มเหลวจาก 
การระดมทุนผา่นการนำเสนอหนา้ช้ันเรียน 

- อธิบายขั้นตอน วิธีการวิจัย และการสร้างเครื่องมือ
วิจัยด้านการประกอบธุรกจิด้วยกจิกรรมในห้องเรียน
ได้อย่างถูกต้อง สามารถประยุกต์ใช้สถิติกับงานวิจัยได้
เหมาะสมกับหัวข้อวิจัย และสามารถนำเสนอ
ผลงานวิจัยตามหัวข้อวิจัยทีไ่ด้รบัมอบหมายได ้
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3.1.6 คำอธิบายรายวิชา    

❖ กลุ่มวิชาภาษาไทย 

GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Thai for Communication  

 การใช้ภาษาไทย ภาษากับการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนประเภท  
ต่าง ๆ  

 Thai language usage; language and communication; listening; speaking, reading,  and 
writing skills 

GE2100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Thai for Business Communication  

 การใช้ภาษาไทย ความรู้ทั่วไปและแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารธุรกิจ การเขียนจดหมายธุรกิจ
ประเภทต่าง ๆ  การเขียนสมัครงาน การเขียนบันทึกและรายงานทางธุรกิจ การเขียนโครงการ
ทางธุรกิจ  

 Thai language usage; general knowledge and concept of business communication; 
writing business letters; application writing; memo and business report writing; 
project proposal writing 

GE2100103 ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ 3(3-0-6) 
 Thai for Presentation  

 พื้นฐานการนำเสนอ การใช้ภาษาในการนำเสนอ รูปแบบและวิธีการนำเสนอ เทคนิค     
การนำเสนอที่ดี การเลือกใช้เครื่องมือในการนำเสนอ 

 Basic of presentation; language usage for presentation; presentation formats and 
methods; effective presentation techniques; choosing presentation tools 

GE2100106 การสรรค์สร้างภาษาเพื่อพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 
 Language Creativity for Life Development  

 การฟังอย่างพิเคราะห์ การเลือกสรรและเรียบเรียงถ้อยคำให้เหมาะความ การจับประเด็นสำคัญ
รู้เท่าทันการอ่าน การเขียนมุ่งสรรค์สร้างงานใหม่และการปรับใช้นวัตกรรมเพ่ือนำเสนอ 

 Analytical listening; word selection and sorting words; reading comprehension and 
discretion; writing to create new work, and applying innovation to present 
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❖ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

GE2200101 ภาษาอังกฤษเทคนิค                    3(3-0-6) 
 Technical English  

 การใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพ  คำศัพท์และสำนวนเกี่ยวกับวิชาชีพ ใจความสำคัญ
และรายละเอียดจากเนื ้อเรื ่อง การให้นิยามและการจำแนกประเภท ขั ้นตอนการปฏิบัติ  
การบรรยายกระบวนการ ความสัมพันธ์ของเหตุและผล  

 English usage for careers in technical fields; technical terms and work- related 
expressions; main ideas and supporting details; definitions and classification; 
instructions; process description; cause and effect relationship 

GE2200102 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ                  3(3-0-6) 
 English for Careers  

 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ในอาชีพต่าง ๆ การพบปะผู้คนในสถานประกอบการ 
การนัดหมายทางธุรกิจ การนำเสนอผลประกอบการ การบอกคุณสมบัติของสินค้าและบริการ 
การต่อว่าและการแก้ปัญหาข้อร้องทุกข์ การรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน  

 English communication in various careers; meeting people in the workplace; 
making an appointment in business; giving presentations about company 
performance; describing products and services; making and dealing with 
complaints; reporting progress on work 

GE2200103 การอ่านภาษาอังกฤษ                3(3-0-6) 
 English Reading   

 การใช้พจนานุกรมออนไลน์ การเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท โครงสร้างของประโยค 
องค์ประกอบที่ช่วยในการอ่าน เทคนิคการอ่าน ทักษะการอ่านจับใจความ และสรุปใจความสำคัญ   

 Using online dictionaries; guessing meaning from context; sentence structures; 
components of reading comprehension; reading techniques; reading for main ideas 
and summarizing   
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GE2200104 การฟังภาษาอังกฤษ                   3(3-0-6) 
 English Listening  

 การฟังภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน การฟังบทสนทนา การฟังระดับ
ย่อหน้า การฟังบทความและตอบคำถาม ทักษะการฟังเพ่ือจับใจความและเทคนิคการฟัง  

 English listening skills in various situations in daily life; listening to dialogues, 
paragraphs, articles and answering; listening comprehension for main ideas and 
listening techniques 

GE2200105 การสนทนาภาษาอังกฤษ                3(3-0-6) 
 English Conversation   

 การสนทนาภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ถูกต้องและเหมาะสม  การทำความรู้จักและ
การสร้างความคุ ้นเคย การเลือกซื ้อสินค้า การบอกที่ตั ้งและทิศทาง การใช้ภาษาอังกฤษ  
ในร้านอาหาร การใช้ภาษาอังกฤษในโรงแรม การเดินทางท่องเที่ยว  

 Conversation in various situations; getting acquainted; going shopping; asking for 
locations and directions; eating out; staying in a hotel; traveling  

GE2200106 ภาษาจีนพื้นฐาน                         3(3-0-6) 
 Fundamental Chinese   

 ระบบพินอิน  การทักทายและการแนะนำตัว  การให้ข้อมูลเกี ่ยวกับบุคคลและสมาชิก 
ในครอบครัว การบอกกิจวัตรประจำวัน การซื้อของและการสั่งอาหาร และการถามทาง 

 Pinyin system; greetings and introductions; talking about personal information and 
family members; talking about daily routines; shopping and ordering food; asking 
for directions   

GE2200107 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร               3(3-0-6) 
 Chinese for Communication   

 การออกเสียง คำศัพท์และสำนวนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การสนทนาโต้ตอบ การเขียน
จดหมายโต้ตอบ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

 Phonetic; vocabulary; and expression used in daily life; dialogue, correspondence; 
writing e-mail 
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GE2200108 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
 English for Learning  
 การใช้สำนวนและโครงสร้างภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ได้แก่การทักทายและ

การแนะนำตัว การบรรยายบุคคลสิ่งของ สถานที่ การบรรยายเหตุการณ์ในอดีต การบรรยาย
เหตุการณ์ และการคาดการณ์ในอนาคต 

 English usage of expressions and structures for daily communication; greetings and 
introductions; describing people; describing things; describing places; describing 
past events; describing future plans and predictions 

GE2200109 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 
English Communication Skills 

3(3-0-6) 

 การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้
ถูกต้องตามสถานการณ์ต่าง ๆ การเปรียบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานทั่วไป การกำหนดเงื่อนไข 
การหาข้อมูลในสื่อออนไลน์ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลข่าวสาร การให้คำแนะนำ 
Development of basic skills for listening, speaking, reading, and writing in various 
situations; comparison; general instructions; conditions; searching for online 
information; exchanging opinions and information; giving advice  

GE2200110 ภาษาอังกฤษเพื่อการพูดในที่สาธารณะและการโต้วาที 
English for Public Speaking and Debate 

3(3-0-6) 

 ภาษาอังกฤษสำหรับการพูดในที่สาธารณะและการโต้วาที ประวัติความเป็นมาของการพูดในที่
สาธารณะ ส่วนประกอบสำคัญของการพูด  การประยุกต์ใช้เทคนิคการพูด และสัทอักษรสากล 
เทคโนโลยีที่เก่ียวกับการพูดในที่สาธารณะและการนำเสนอในที่สาธารณะ 

 English for public speaking and debate; history of public speaking; essential 
components of speech; application of speaking techniques and the International 
Phonetic Alphabets (IPA); technology for public speaking and public presentation 
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GE2200111 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจออนไลน์     3(3-0-6) 
 English for Online Business 
 ภาษาอังกฤษที่เน้นให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถสื่อสารและทำธุรกิจผ่านระบบออนไลน์

โดยเฉพาะการติดต่อกับลูกค้าชาวต่างชาติ โดยใช้คำศัพท์ สำนวน โครงสร้างไวยากรณ์ใน
ด้านการนำเสนอสินค้า การโฆษณาสินค้า การติดต่อภาษาอังกฤษผ่านระบบสังคมออนไลน์  
การทำธุรกรรมออนไลน์ การขายของออนไลน์และกลยุทธ์การขายของออนไลน์ 

 English for entrepreneurs in communicating and running online business, especially in 
contacting foreigners using vocabulary, expressions, and grammatical structures 

 in these aspects; product presentation; product advertisement; social network 
communication; online banking; and strategies in online sales 

GE2200112 ภาษาอังกฤษผ่านวรรณกรรมในสื่อ  3(3-0-6) 
English via Media Literature 
การใช้ภาษาอังกฤษในวรรณกรรมสื่อต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เพลงและภาพยนตร์ ละคร สื่อ
สังคมออนไลน์ และข้อมูลตามกระแสสังคม การตระหนักรู้ทางสังคมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
English usage for media literature in daily life; songs and movies; soap opera; 
social media and current social trends; social awareness 

GE2200113 ภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์  3(3-0-6) 
English from Movies 
สำนวนและสแลงภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์ การออกเสียง วัจนภาษาและอวัจนภาษา บริบท
ทางวัฒนธรรมต่าง ๆ รวมถึงการนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน 
English idioms and slangs from movies; pronunciation; verbal and nonverbal 
communications; various culture contexts; and applying for daily life 
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GE2200114 ภาษาและวัฒนธรรม  3(3-0-6) 
Language and Culture 
หลักการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในฐานะเป็นภาษาสากล การสื่อสารโดยการใช้  
วัจนภาษาและอวัจนภาษา วัฒนธรรมจากคนหลากหลายเชื้อชาติ การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 
ทีค่ล้ายคลึงกันและแตกต่างกัน หลักมารยาทสากลในการสื่อสาร หลักการสื่อสารในบริบทต่าง ๆ  
การประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมด้วยความคิดเชิงสร้างสรรค์ 
Principles in using english in communication as an international language; verbal and 
nonverbal communication; culture from people in different countries and 
nationalities; intercultural communication in similarities and differences; principles in 
intercultural manners in communication; principles in communication in different 
contexts; applying english language and culture with creative thinking 

 

❖ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

GE2300101 พลวัตทางสังคมและความทันสมัย       3(3-0-6) 
 Social Dynamics and Modernity  

 แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมสมัยใหม่ โครงสร้างสังคมและสถาบัน ความทันสมัยและกระแส
โลกาภิว ัตน์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม พัฒนาการทางการเมือง หน้าที ่พลเมือง 
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง 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   

 ที่มาและความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์  พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย์  แรงจูงใจกับ
มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ การสื ่อสารกับมนุษยสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์ในวัฒนธรรมไทย 
หลักธรรมทางศาสนากับมนุษยสัมพันธ์  

 Background and Significance of human relations; human behavior and nature; 
motivation and human relations in organizations; communication and human 
relations; human relations in Thai culture; religious principles and human relations 
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GE2300103 ระเบียบวิธีวิจัย                         3(3-0-6) 
 Research Methodology    

 ที ่มาและความสำคัญของการวิจ ัย วัตถุประสงค์และประเภทของการวิจัย ขั ้นตอนและ 
การออกแบบวิจัย วิธีการสุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล  การวิจัย 
การตีความและการนำเสนอข้อมูลการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย  

 Background and Significance of the Study; objectives and types of research; 
research process and design; sampling and data collection; data analysis; data 
interpretation and presentation; research report writing 

GE2300107 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ        3(3-0-6) 
 Law and Professional Ethics   

 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิมนุษยชน จริยธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 Professional laws; professional ethics; human rights; ethics and social  
responsibility  

GE2300108 อาเซียนศึกษา   3(3-0-6) 
 ASEAN Studies 

กำเนิดสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (อาเซียน) ปฏิญญาการประชุม 
สุดยอดและกฎบัตรอาเซียน ความร่วมมือในการพัฒนาเสาหลักอาเซียน รัฐสมาชิกอาเซียนและ
ประเทศคู่เจรจา ความสำคัญของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคอาเซียน 
Founded of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN); declaration of the 
Summit and the ASEAN Charter; development of ASEAN pillars; member states 
and dialogue countries; importance of coexistence in the ASEAN region 
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GE2300110 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยู่ดี มีสุข  3(3-0-6) 
 Quality of Life and Well-Being Development 

ความหมายของคุณภาพชีวิต แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดในการวัดคุณภาพชีวิต คุณภาพ
ชีวิตกับการทำงานและความสุข ทักษะชีวิตเพื ่อความสำเร็จในอาชีพ การตระหนักรู ้และ  
เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น การจัดการกับอารมณ์และความเครียด การคิดวิเคราะห์ตัดสินใจ
และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
Quality of life definition; concepts and theories; indicators for measuring quality of life; 
work and happiness; life skills for career success; self-esteem and other-esteem; 
dealing with emotions and stress; critical thinking and creative problem solving 

GE2300111 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน     3(3-0-6) 
 The King’s Philosophy to Sustainable Development  

 การพัฒนาทางเศรษฐกิจ หลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักธรรมาภิบาล 
การบริหารจัดการความเสี่ยง การพัฒนาที่ยั่งยืน ปัญหา ผลกระทบและวิกฤติการพัฒนาใน
สังคมไทยและสังคมโลก การประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   

 Economic development; philosophy and concepts of sufficiency economy; good 
governance; risk management; sustainable development; problems, impact and 
development crisis in Thai and global societies; application of the sufficiency 
economy philosophy for sustainable development  

GE2300112 ชุมชนศึกษา 3(3-0-6) 
 Community Studies  

 การศึกษาชุมชนแบบบูรณาการ เศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร์ การเมือง  วัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ ่น การรู ้สารสนเทศทางเทคโนโลยี คุณภาพชีว ิตในสังคมเมือง  และ 
ทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 Integrated community study; economy, society, history, politics, culture, and wisdom; 
information technology literacy; life quality in urban society; and sustainable 
development direction 
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GE2300113 วัยใส ใจสะอาด                         3(3-0-6) 
 Youngster with Good heart  

 ปรับฐานความคิดต้านทุจริตส่วนตนและส่วนรวม สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับดัชนี
สร้างพลเมืองดีในสังคม ปรับทุจริตด้วยจิตพอเพียง  

 Creating ideas for personal and public anti-corruption; creating an honest society; 
enhancing the index by creating good citizens for society; corruption adjustments 
with sufficient minds 

GE2400102 จิตวิทยาทั่วไป                          3(3-0-6) 
 General Psychology   

 ที่มาและความสำคัญของจิตวิทยา พันธุกรรม สิ่งแวดล้อมและพัฒนาการของมนุษย์ สรีรวิทยาที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ การรับรู้ การเรียนรู้และการจูงใจ เชาวน์ปัญญาและความฉลาด
ทางอารมณ์ บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม  

 Background and significance of 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 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 
 Thai Studies  

 ความเป็นมาของชนชาติไทย ลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครองของไทย ความเชื่อ ศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรมข้าว ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 Background of native Thai; Thai social, economic, and government; beliefs; religion; 
tradition; rice culture; local wisdom 

GE2400104 การพัฒนาบุคลิกภาพ                  3(3-0-6) 
 Personality Development   

 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ  ทฤษฎีบุคลิกภาพ  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ 
บุคลิกภาพ การปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรู้เกี่ยวกับตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตัว  
มนุษยสัมพันธ์กับบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพท่ีสมบูรณ์  

 Definition and importance of personality; theory of personality; factors affecting 
personality; personality improvement; self- perception, mental health and  
self-adjustment; human relation and personality; perfect personality development   
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GE2400105 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน       3(3-0-6) 
 Human Behavior and Self-Development   

 แนวคิดและองค์ประกอบพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาตน ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้  
การพัฒนาการทำงาน การปรับตัว มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารในองค์การสมัยใหม่ สุขภาพจิต
และการเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข  

 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  

GE2400109 ทักษะการรู้สารสนเทศ                 3(3-0-6) 
 Information Literacy Skills   

 การรู้สารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศและการจัดเก็บ การสืบค้นสารสนเทศ การประเมิน
และการคัดเลือกสารสนเทศ การนำเสนอสารสนเทศ การอ้างอิง บรรณานุกรมและจริยธรรม 
การใช้สารสนเทศ 

 Information literacy; information resources and collection; searching; evaluation and 
selection; presentation; citation; bibliography and ethics of information usage 

GE2400110 จิตปัญญาเพื่อการพัฒนาตน            3(3-0-6) 
 Mental Wisdom for Self-Development  

 ความหมายและความสำคัญของจิตและปัญญา การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต การพัฒนา
ปัญญาด้วยการทำสมาธิ การพัฒนาตนเองและการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมด้วยการทำ
สมาธิ การประยุกต์ใช้สมาธิในชีวิตประจำวัน 

 Definition and importance of mind and wisdom; mental development for quality of 
life; mental development for wisdom; wisdom development through meditation, 
self- development and behavior adaptation through meditation; application of 
meditation for daily life 
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❖ กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 

GE2500101 พลศึกษา                                   1(0-2-1) 
 Physical Education   

 หลักการทางพลศึกษา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ดัชนีมวลกาย รูปแบบของ 
การจ ัดการแข ่ งข ัน และประเภทของก ีฬา การบาดเจ ็บจากการเล ่นก ีฬาและ  
การปฐมพยาบาล การออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ 

 Principles of physical education; physical fitness testing; body mass index; 
forms of sports competition and types of sports; injury and first- aid; forms of 
exercises for health 

GE2500102 ลีลาศ 1(0-2-1) 
 Social Dance  

 ประวัติความเป็นมา  กฎ ระเบียบ และมารยาทของลีลาศ รูปแบบของลีลาศ ฝึกทักษะ
พ้ืนฐานการลีลาศในจังหวะต่าง ๆ 

 History; etiquettes of social dance; types of social dance; practice of social 
dance 

GE2500103 กีฬาประเภททีม                           1(0-2-1) 
 Team Sports   

 หลักการการกีฬาประเภททีม ฝึกทักษะการเล่นกีฬาประเภททีม การสร้างเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขันกีฬาประเภททีม การแข่งขันกีฬาและการจัด  
การแข่งขันกีฬาประเภททีม การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล 

 Principles of team sports; training team sports; building physical fitness; rules; 
regulations and etiquettes of team sports; competition management of team 
sports; sports injuries and first- aid 
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GE2500104 กีฬาประเภทบุคคล 1(0-2-1) 
 Individual Sports   

 หลักการการกีฬาประเภทบุคคล  ฝึกทักษะการเล่นกีฬาประเภทบุคคล  การสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย  กฎ  ระเบียบ  กติกาการแข่งขันกีฬาประเภทบุคคล การแข่งขันกีฬา
และการจ ัดการแข ่งข ันก ีฬาประเภทบุคคล การบาดเจ ็บจากการเล ่นก ีฬาและ  
การปฐมพยาบาล 

 Principles of individual sports; training individual sports; building physical 
fitness; rules; regulations and etiquettes of individual sports; competition and 
competition management of individual sports; sports injuries and first -aid  

GE2500105 นันทนาการ 1(0-2-1) 
 Recreation  

 ความหมายและความสำคัญของนันทนาการ   ประเภทของนันทนาการ กิจกรรม 
นันทนาการ ฝึกปฏิบัต ิการเป ็นผ ู ้นำนันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือ  
การฝึกอบรม เกมส์นันทนาการ การอยู่ค่ายพักแรม กับการเลือกกิจกรรมนันทนาการตาม 
ความเหมาะสม 

 Definition and importance of recreation; types of recreation; recreational 
activities; training in recreational leadership; recreational activities for training 
courses; recreational games; camping with appropriate recreational activities 

GE2500106 ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยมวยไทย      1(0-2-1) 
 Martial Art with Thai Boxing  

 คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยมวยไทย ทักษะและความรู้
พื้นฐานมวยไทย  การประยุกต์ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยมวยไทยไปสู่การออก
กำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจำวัน 

 Values and benefits of Thai boxing martial arts; fundamental Thai boxing skills and 
knowledge; applying Thai boxing martial arts to exercise for health in daily life 
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GE2500107 การฝึกด้วยน้ำหนักเพื่อสุขภาพ           1(0-2-1) 
 Weight Training for Health   

 การออกกำลังกายด้วยกิจกรรมการฝึกด้วยน้ำหนัก ทักษะและความรู้พ้ืนฐาน การฝึกด้วย
น้ำหนัก การประยุกต์ใช้กิจกรรมการฝึกด้วยน้ำหนัก  ไปสู่การออกกำลังกายเพื่อส่งเสริม
สุขภาพ  ในชีวิตประจำวัน 

 Exercise with weight training activity; fundamental weight training skills and 
knowledge; applying weight training activity to exercise for health in daily 
life 

GE2500108 การว่ิงเหยาะเพื่อสุขภาพ                 1(0-2-1) 
 Jogging for Health   

 การออกกำลังกายด้วยกิจกรรมการวิ่งเหยาะ ทักษะและความรู้พื ้นฐาน การวิ่งเหยาะ      
การประยุกต์กิจกรรมการวิ่งเหยาะไปสู่การออกกำลังกาย  เพื่อส่งเสริมสุขภาพแต่ละบุคคล
ในชีวิตประจำวันและสุขภาพสังคม 

 Exercise with jogging activity; fundamental jogging skills and knowledge; 
applying jogging activity to promote personal and social health with exercise 
lifestyle in daily life 

❖ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

GE2600101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน                             3(3-0-6) 
 Fundamental Mathematics  

 ตรรกศาสตร์ เมทริกซ์ กฎการนับ การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ ความน่าจะเป็น
เบื้องต้น ทฤษฏีบททวินาม ลำดับ และอนุกรม 

 Logic; matrices; counting rules, permutation, and combination; introduction 
to probability; binomial theorem; sequences and series  

GE2600102 สถิติเบื้องต้น                                      3(3-0-6) 
 Introduction to Statistics  

 สถิติเชิงพรรณนา ตัวแปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบ สมมติฐาน
และการแปลผลจากโปรแกรมสำเร็จรูป 

 Descriptive statistics; random variables; sampling; estimation; hypothesis 
testing and the interpretation and results from the statistics package 
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GE2600103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                    3(3-0-6) 
 Mathematics in Daily Life  

 มาตราชั่งตวงและการวัด อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละและการประยุกต์  พื้นที่และปริมาตร  
ดอกเบี้ยและเงินผ่อนชำระ ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้ เลขดัชนี ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
และการให้เหตุผล ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับสถิติ 

 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   

GE2600104 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 3(3-0-6) 
 Data Analysis Using Statistical Package Program  

 การจัดเตรียมข้อมูล การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิง
อนุมาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนจำแนกทางเดียว การวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกประเภท 

 Data preparation; use of statistical package program; descriptive statistics; 
inferential statistics; one-way analysis of variance; categorical data analysis 

GE2700101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน             3(3-0-6) 
 Science in Daily Life  

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์กับปรากฏการณ์ธรรมชาติ พลังงาน ไฟฟ้า
และการสื ่อสารโทรคมนาคม รังส ีและกัมมันตภาพรังส ี สารเคมีในชีว ิตประจำวัน 
วิวัฒนาการและพันธุกรรมของมนุษย์ 

 Science and technology; science and natural phenomenon; energy; electricity and 
telecommunication; radiation and radioactivity; chemical substances in 
everyday life; evolution and human genome 
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GE2700102 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร     3(3-0-6) 
 Environment and Resource Management                   

 ความรู้ทางสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยาและสมดุล ธรรมชาติ 
ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ มลพิษสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
การจัดการสิ่งแวดล้อม 

 Knowledge of environment and resource management; ecological principles and 
natural balance; natural resources and conservation; environmental pollution; 
environmental impact assessment; environment management 

GE2700103 ชีวิตกับเทคโนโลยี                        3(3-0-6) 
 Life and Technology  

 ว ิทยาการกับการพัฒนาคุณภาพชีว ิต  เทคโนโลยีการแพทย ์และสาธารณส ุ ข 
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีพลังงาน นาโนเทคโนโลยีและวัสดุ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และคอมพิวเตอร์  

 Science and life quality; Medical technology and public health; biotechnology; 
energy technology; nanotechnology and materials; information technology 
and computer 

GE2700104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก    3(3-0-6) 
 Science and Disruptive Technology  

 แนวคิดสมัยใหม่ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกกับการปฏิวัติชีวิตมนุษย์ ผลกระทบของเทคโนโลยี
เปลี่ยนโลก และการปรับตัวสู่เทคโนโลยีดิจิทัล 

 A modern concept in science and technology; technology and innovation for 
life quality development; disruptive technology and human revolution; the 
impact of disruptive technology; and digital technology transformation 
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GE2700105 การใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 
 Green Living  

 สิ่งแวดล้อมกับการดำรงชีวิต  การพัฒนาที่ยั่งยืนและเมืองสีเขียว ปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
ชีวิตประจำวัน ธุรกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียน การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที ่เป ็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม การประยุ กต์ใช ้หลัก 7Rs ใน
ชีวิตประจำวันและการทำงาน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ตัวอย่างกรณีศึกษา 

 Environment and human living; sustainable development and green city; 
environmental problem in daily life; green business and circular economy; 
eco-friendly consumption and environmental-friendly products selection; 
application of 7Rs in daily life and work; ecotourism and natural endemic 
identity conservation; case study 

❖ กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์ 

GE2810101 โลกในศตวรรษที่ 21                     2(2-0-4) 
 World in 21st Century  

 โลกาภิวัตน์และความทันสมัย การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจและการเมือง
ในสังคมโลก วิกฤตการพัฒนา ความเป็นพลเมืองโลก สังคมสร้างสรรค์ ระบบปัญญาประดิษฐ์
ในชีวิตประจำวัน การพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมแห่งการเรียนรู้และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

 Globalization and modernity; digital transformation and political; crises in 
development; global citizenship; creative society, AI in daily life; sustainable 
development; learning society and 21st century skills 

GE2810102 การพัฒนาตนเพื่ออาชีพ                   2(2-0-4) 
 Self-Development for Careers  

 การพัฒนาตนเพ่ือการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการทำงาน 
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง บุคลิกภาพ การทำงานเป็นทีม การเป็นผู้ประกอบการและ
ความคิดสร้างสรรค์สำหรับการเข้าสู่อาชีพ 

 Self-development to be hands-on graduates; necessary skills and characteristics 
to work; transformational leadership; personality; teamwork; entrepreneurship 
and creative thinking to careers 
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GE2810103 ชีวิตและการคิดเชิงบวก                2(2-0-4) 
 Life and Positive Thinking  

 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      การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ    2(2-0-4) 
 Exercise and Sports for Health  

 หลักการของวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย 
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวกับสุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วย
ตนเอง การบริโภคอาหาร การควบคุมน้ำหนัก การพักผ่อนด้วยกิจกรรมนันทนาการ  
การประยุกต์วิทยาศาสตร์ การกีฬากับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 

 The principle of sports science and fitness; knowledge of physical activities; 
enhancing physical fitness for health; Self- physical fitness test; food 
consumption; weight control; leisure and recreation activities; the application 
of sport science and exercises for health 

GE2810105 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ                    2(2-0-4) 
 Activities for Health  

 ความหมายและความสำคัญของสุขภาพและสุขปฏิบัติ  การดูแลตนเองให้มีสุขปฏิบัติที่ดี  
การดูแลสุขภาพอวัยวะภายนอก กิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพ  การออกกำลังกายเพ่ือ
สุขภาพ อาหารเพ่ือสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพจิต 

 Meaning and importance of health and health care practices; self- care for 
good health practices; external organ health care; recreational activities for 
health; healthy food; mental health promotion 
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GE2810106 จิตอาสาและการป้องกันสาธารณภัย     2(2-0-4) 
 Volunteer Spirit and Disaster Prevention  

 จิตอาสา สถาบันพระมหากษัตริย์ ศาสตร์พระราชา ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสาธารณภัยและ
กิจกรรมจิตอาสากับการป้องกันสาธารณภัย 

 Volunteering; Monarchy; the King’s philosophy; basic information about disaster; 
volunteer and disaster prevention activities 

GE2810107 การคิดและการออกแบบนวัตกรรมสร้างสรรค์ของมนุษย์      2(2-0-4) 
 Human Innovative and Creative Design Thinking                          

 นิยาม คุณค่าและความสำคัญของการคิดสร้างสรรค์ ประเภทของนวัตกรรมการคิดสร้างสรรค์ 
เทคนิควิธีการคิดและการออกแบบนวัตกรรมสร้างสรรค์ การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 

 Definition value and the importance of creativity; types of innovations, 
creativity; techniques of thinking methods; creative innovation design; benefits 
from works 

GE2810108 เรารัก มทร.พระนคร 2(2-0-4) 
 I Love RMUTP  

 ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร บุคคลสำคัญและศิษย์เก่า
ที่สร้างชื่อเสียงทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย การเรียนรู้ชีวิตการเป็นนักศึกษาตาม         
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การสร้าง
จิตสำนึก การแบ่งปันและช่วยเหลือสังคม การดำรงชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และพัฒนาโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 

 The establishment of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 
(RMUTP); the study on the pride and prestige of RMUTP alumni; student life 
and the university identity's responsibility; student's acceptance and adjustment 
in global society; self-awareness; social contribution; the moral life based on 
the philosophy of sufficiency economy, and university project development 
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❖ กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ 

GE2820101 ปกิณกคณิตศาสตร์                        2(2-0-4) 
 Miscellaneous Mathematics  

 เทคนิคและแนวคิดทางคณิตศาสตร์ คณิตคิดเร็ว คณิตศิลป์ คณิตพยากรณ์ คณิตกับการลงทุน  
คณิตกับสุขภาพ 

 Technical and conceptual mathematics; mathematical tricks; mathematical art; 
mathematics for forecasting; mathematics and investment; mathematics and 
health 

GE2820102 วิทยาศาสตร์กับการดำรงชีวิต           2(2-0-4) 
 Science for Living  

 อาหารและโภชนาการ ยารักษาโรคและสมุนไพร วัสดุสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม นวัตกรรม
ที่อยู่อาศัย สุขภาพและโรคอุบัติใหม่ 

 Food and nutritional science; medicine and herbs; textile materials and 
clothing; residence innovation; health and emerging diseases 

GE2820103 วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4) 
 Material and Application in Daily Life                                  

 วัสดุงานบรรจุภัณฑ์อาหาร วัสดุยานยนต์ วัสดุทาง การแพทย์ วัสดุสำหรับ เครื่องนุ่งห่ม 
วัสดุในงานก่อสร้าง วัสดุสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า 

 Food packaging materials; automotive materials; medical materials; materials for 
clothing; construction materials; material for electric appliance 

GE2820104 การคิด การตัดสินใจและการแก้ปัญหา   2(2-0-4) 
 Thinking Decision Making and Problem Solving                                                     

 ธรรมชาติและระบบการคิด การคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงระบบ การคิดอย่างมีวิจารณญาน
และการคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาเชิงระบบ การลงความเห็นและ
การตัดสินใจ การต่อรองและการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน 

 Nature and systems of thinking; analytical thinking and systematic thinking; 
critical thinking and creative thinking; logical thinking and system problem 
solving; judgment and decision making; negotiation and complex problem 
solving 
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GE2820105 การเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อความยั่งยืน   4(4-0-8)                                             
 The Transition to Green Technology for Sustainability  

 ต้นแบบเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ การจัดการขยะ นวัตกรรม
ชีวภาพ วัสดุสำหรับเศษฐกิจหมุนเวียน ตลาดคาร์บอน 

 Economic model for sustainable development; biobased products; waste 
management; bioinnovation; material for a circular economy; carbon markets 

GE2820106 ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่ออุตสาหกรรมสีเขียว 4(4-0-8)                                             
 Intellectual Property for Green Industry      

 อุตสาหกรรมสีเขียว สังคมเศรษฐกิจและนิเวศเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสีเขียว การขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมสีเขียวสู่มาตรฐานสากล ทรัพย์สินทางปัญญากับอุตสาหกรรมสีเขียวและ
เครือข่ายสีเขียว การคุ้มครองและกลยุทธิ์การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น การวางแผน การบริหารจัดการและการประเมินมูลค่าทาง
ทรัพย์สินทางปัญญา กรณีศึกษา 

 Green industry; green industry and green networks for eco-society and eco-
efficiency; driving green industry to international standards; intellectual 
property (IP) and green industry and eco-green networks; IP registration and IP 
search strategies and techniques; introduction to intellectual property law; IP 
planning and valuation; case studies 
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❖ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

BA2011101 หลักการบัญชี 3(2-2-5) 
 Principles of Accounting  

 ความหมาย วัตถุประสงค์และประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี หลักการและวิธีการบันทึก
บัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี งบการเงินสำหรับกิจการ
ให้บริการ กิจการซื้อขายสินค้า และระบบใบสำคัญ 

 Meanings, objectives, and usefulness of accounting information; principles 
and process of recording journal by double entries; recording of accounting 
cycle; financial statements for service merchandising firms; voucher systems 

BA2021101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
Principles of Marketing 
บทบาทและความสำคัญของการตลาดต่อเศรษฐกิจและสังคม แนวความคิดทางการตลาด
หน้าที่ทางการตลาด การแบ่งตลาด พฤติกรรมการซื้อ ส่วนประสมทางการตลาด กลยุทธ์
ส่วนประสมทางการตลาด ระบบข้อมูลทางการตลาด การตลาดธุรกิจบริการ การตลาด
ทางตรง เทคโนโลยีสมัยใหม่ในกิจกรรมทางการตลาด จริยธรรมทางการตลาดและ
กรณีศึกษา  
Roles and importance of marketing for economy and society; marketing 
functions; market segmentation; buying behavior; marketing mix; defining 
marketing mix strategy; marketing information system; services marketing; 
direct marketing; application of new technology to marketing activities; ethical 
and case studies 

BA2031101 หลักการจัดการ  3(3-0-6) 
Principles of Management   
แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานทางการจัดการ สภาพแวดล้อมทางการจัดการ การดำเนินธุรกิจ 
การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทำงาน การอำนวยการ การควบคุม                
การจัดการในศตวรรษท่ี 21 และการบริหารจัดการสมัยใหม่ในยุคดิจิทัล  
Concepts and fundamental theories in management; management 
environment business operations; planning; organizing; staffing; directing; 
controlling; 21st century management and modern management in the 
digital  
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BA2031202 การภาษีอากร 3(3-0-6)  
Taxation  
โครงสร้างภาษีอากร หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากร  ตามประมวล
รัษฎากร 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  
หลักกฎหมายทั่วไป กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล ทรัพย์ นิติกรรมสัญญา ละเมิด 
และเอกเทศสัญญาที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ
ตั้งแต่เริ่มก่อการ จดทะเบียน วัตถุประสงค์ การเลิกกิจการขององค์กรธุรกิจ หุ้นส่วน บริษัท 
และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  
The principals of law; civil and commercial law with person, property, act, 
contract, tort, as well as, specific contracts related to business operation; law 
related to business establishment – setting up, registration, purposes, winding-
up, shareholder, and intellectual property law 

BA2031204 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Quantitative Analysis for Business 
 การวิเคราะห์โดยวิธีการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์  การตัดสินใจภายใต้สภาวะแน่นอนและ

ไม่แน่นอน การควบคุมสินค้าคงคลัง การโปรแกรมเชิงเส้น  เทคนิคการควบคุมและ
ประเมินผลโครงการ แบบจำลองแถวคอย การจำลองสถานการณ์ 

 Analysis by the scientific decision-making methods; decision-making under 
certainty and uncertainty; inventory control; linear programming; project 
management techniques; queuing model; simulation 

  
  
  



60 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)           คณะบริหารธุรกิจ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

BA2031205 ธุรกิจเพื่อสังคม 3(2-2-5) 
 Social Enterprise 
 แนวคิดการดำเนินธุรกิจของกิจการเพื่อสังคม หลักการดำเนินธุรกิจของกิจการเพื่อสังคม 

ประเภทของธุรกิจเพื่อสังคม กระบวนการสร้างและพัฒนากิจการเพื่อสังคมในยุคดิจิทัล 
การแก้ปัญหาทางสังคมลักษณะต่าง ๆ การวิเคราะห์และเขียนแผนธุรกิจของกิจการเพ่ือ
สังคม กรณีศึกษาจากกิจกรรมเพ่ือสังคมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

 Concepts of social enterprise; business principles of social enterprises; types 
of social enterprise; a process of building and developing social enterprise in 
the digital era; the significance of social enterprise in solving various aspects 
of social problems; practicing social enterprise’s business plan development 
by the innovation; cases studies of social enterprise in local and global 

BA2041101 หลักเศรษฐศาสตร์  3(3-0-6) 
 Principles of Economics 
 บทบาทและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทานและการกำหนดราคา ทฤษฎี

การผลิต ตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ รายได้ประชาชาติ การเงินและ
การธนาคารและนโยบายการเงิน นโยบายการคลัง เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  
การพัฒนาเศรษฐกิจ  

 Roles and importance of economics; demand, supply and pricing; theory of 
production; perfect competitive market and imperfect competitive market; 
national income; finance and banking and monetary policy; fiscal policy; 
international economics; economic development 

BA2041102 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 

Business Finance  
รายวิชาบังคับก่อน: BA2011101 หลักการบัญชี 
การเงินธุรกิจดิจิทัล การวางแผนและการพยากรณ์ทางการเงิน การวิเคราะห์รายงานทาง
การเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน มูลค่าของเงินตามเวลา การวิเคราะห์งบลงทุน 
โครงสร้างทางการเงินและการจัดหาเงินทุน  
Digital business finance; financial forecasting and planning; financial 
statement analysis; working capital management; time value of money; 
capital budgeting analysis; financial structure and financing 
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BA2051101 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ  3(2-2-5)  
Digital Technology for Business 
บทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลในงานธุรกิจ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจดิจิทัล 
ประวัติของเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร องค์ประกอบและการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ 
ซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ระบบประมวลผล 
เครือข่ายและการสื่อสาร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานธุรกิจ 
Roles of digital technology for business; morality and professional ethics in 
digital technology; digital technology and communication history; computer 
system components and installation; application software and platforms; 
information and information analysis; computer processing system; 
computer network and communications; applying digital technology for 
business 

BA2001301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1(0-2-1)  
Preparation for Cooperative Education  
กระบวนการสหกิจศึกษา การเลือกสถานประกอบการและการสมัครงาน การสัมภาษณ์ 
งานอาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ กฎหมายแรงงานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระบบคุณภาพ
และความปลอดภัย การเขียนรายงานและการนำเสนองาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือสหกิจศึกษา 
Cooperative education process; selecting establishments and job 
applications; job Interviews; personality development; labour law and 
professional ethics; quality system and safety; report writing and 
presentation delivery; applying digital technology for cooperative education 
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❖ กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

BA2102101 การเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
Entrepreneurship 
แนวคิดความเป็นผู้ประกอบการ ลักษณะของผู้ประกอบการ ความคิดของผู้ประกอบการ ทักษะ
ของผู้ประกอบการที่ควรมีในยุคดิจิทัล แนวคิดและกระบวนการวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ 
รูปแบบธุรกิจในโลกดิจิทัล การเริ่มต้นธุรกิจในรูปแบบสตาร์ทอัพ การวิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือ
การเริ่มธุรกิจ การพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม ปัจจัยที่มีผลกระทบกับ
การเป็นผู้ประกอบการ 
Concepts of entrepreneurship; characteristics of entrepreneurs; entrepreneurial 
mindset; entrepreneurial skills in digital edge; concepts and processes of 
business opportunity analysis; business models in digital world; starting a new 
business, startup; analyzing situations for starting a business; self-development 
for being a digital and innovative businessperson; factors affecting 
entrepreneurship 

BA2102202 การสร้างธุรกิจใหม่และนวัตกรรม 3(2-2-5) 
New Business Creation and Innovation 
นวัตกรรมในการสร้างธุรกิจ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมกระบวนการ นวัตกรรมที่มีลักษณะ
เฉียบพลัน นวัตกรรมที่มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมด้าน
บริหาร นวัตกรรมในยุคความปกติใหม่ การกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การวิเคราะห์ปัญหาและ
ความตอ้งการของลูกค้า โมเดลธุรกิจแคนวาส ลีนสตาร์ทอัพ การพัฒนาคุณค่าท่ีเป็นเอกลักษณ์
ของสินค้าและบริการ 
Innovation in creating a new business; product innovation; process innovation; 
radical innovation; incremental innovation; technology innovation; administrative 
innovation; innovation in the age of new normal; identifying target customers; 
analysis of customer’s problem and need; business model canvas; lean startup; 
developing unique value position for product and service  
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BA2102203 การบริหารทุนมนุษย์และภาวะผู้นำ 3(3-0-6) 
Human Capital Management and Leadership 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพ่ือการเติบโตของผลประกอบการของธุรกิจ  
การสร้างทีม การจัดหาบุคคล การฝึกอบรม การสร้างแรงจูงใจและให้อำนาจการตัดสินใจกับ
พนักงาน การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ การกำกับดูแลและการบริหารความสัมพันธ์กับพนักงาน 
ในองค์กร 
Strategic human resources management to enhance business performance; 
team building; staffing; training; motivating and empowerment employees; 
developing leadership skills; supervision and employee relationship 
management 

BA2102204 โลกของสตาร์ทอัพ 3(2-2-5) 
Startups World 
รูปแบบความสำเร็จและล้มเหลวในระยะเริ่มต้น รูปแบบความสำเร็จและล้มเหลวในช่วงปลาย 
กรณีศึกษาสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลว วิเคราะห์ปัจจัยที่ล้มเหลว สรุปประเด็น
และนำเสนอวิธีแก้ปัญหา Successful and failure patterns in early-stage; successful 
and failure patterns in late-stage; case studies of startups’ success and failure; 
failure analysis; summarizing issues and proposing solutions  

BA2102205 พื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ 3(3-0-6) 
Introduction to Business Data Analytics 
รายวิชาบังคับก่อน: GE2600102 สถิติเบื้องต้น 
เทคโนโลยีสำหรับการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ
การวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจทางธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบพ้ืนฐาน การวิเคราะห์
แบบพยากรณ์ การวิเคราะห์แบบให้คำแนะนำ การวิเคราะห์ข้อมูลที่สนับสนุนการตัดสินใจ  
Technologies for data collection; data storage; application of software programs 
for data analysis and business decision making, descriptive analytics; predictive 
analytics; prescriptive analytics; analytics for decision support 
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BA2102206 สถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

Statistics for Decision Making in Business 
รายวิชาบังคับก่อน: GE2600102 สถิติเบื้องต้น 
ความน่าจะเป็นและการตัดสินใจ การแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงการสุ่มตัวอย่างและ
การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์อนุกรมเวลา โปรแกรมไมโครซอฟต์ 
เอกซ์เซลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจทางธุรกิจ  
Probability and decision-making; probability distributions; sampling distributions 
and estimation; hypothesis testing; chi-square test; analysis of variance; 
regression and correlation analysis; time series analysis; data analysis and 
business decision making in microsoft excel  

BA2102207 การจัดการด้านการข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
Cross Cultural Management 
อิทธิพลของการข้ามวัฒนธรรมทางธุรกิจ การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมทางธุรกิจ ภาษาพูด  
ภาษากาย การติดต่อทางกายภาพ การตระหนักถึงการรักษาระยะห่างและประเด็นความ
แตกต่างที่มีความละเอียดอ่อน 
Cross-cultural business effects, cross-cultural business communication; verbal 
language; body language; physical contact; perceptions of personal space; and 
subtle differences in style and substance 

BA2102208 สัมมนาการจัดการประกอบกิจการ 1 3(3-0-6) 
Seminar in Entrepreneurship Management 1 
การจัดการทางธุรกิจและโครงสร้างทางธุรกิจของการประกอบกิจการ เส้นทางการประกอบ
กิจการของธุรกิจในประเทศชั้นนำในประเทศ การสร้างธุรกิจระดับยูนิคอร์น การวางแผนกลยุทธ์
และการตัดสินใจจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พฤติกรรมของผู้บริโภค 
Business management and structure of new business venture; business journey 
from leading local entrepreneur; creation of unicorn startup; strategic planning 
and decision making based on mathematical models; economics; consumer 
behaviors 
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BA2102309 การจัดการการเงินสำหรับผู้ประกอบการ  3(3-0-6) 

Financial Management for Entrepreneurs 
วิเคราะห์งบการเงินเพ่ือการวางแผนและการตัดสินใจ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์  
การวางแผนกำไร โครงสร้างเงินทุน การจัดการเงินทุน การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน  
การจัดทำงบประมาณสำหรับผู้ประกอบการ กลยุทธ์การวางแผนการถอนตัวออกจากสตาร์ทอัพ 
Financial statements analysis for planning and decision making; cost-benefit 
analysis; profit planning; capital structure; capital management; financial risk 
analysis; budgeting for entrepreneurs; exit strategy 

BA2102310 การประกอบธุรกิจเพื่อสังคม 3(2-2-5) 
Social Entrepreneurship 
หลักการประกอบการเพ่ือสังคม รูปแบบของธุรกิจเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม บทบาทของ 
การประกอบธุรกิจเพ่ือการเปลี่ยนแปลงทางสังคม นวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
กรณีศึกษาความสำเร็จและความล้มเหลวของผู้ประกอบการทางสังคม โมเดลธุรกิจบนพ้ืนฐาน
ของปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อม การจัดทำแผนธุรกิจสำหรับกิจการเพ่ือสังคม 
Principles of social entrepreneurship; business models for social and 
environmental problems; roles of social enterprise in changing society; 
innovations for social and environmental solutions; case studies of the 
successes and failures of social entrepreneurs; business model based on social 
and environmental problems; business plan writing for social entrepreneurship 

BA2102311 ความเข้าใจผู้บริโภคในเชิงลึก 3(2-2-5) 
Consumer Insight 
พฤติกรรมผู้บริโภค ประเภทของข้อมูล การเตรียมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล หน่วยของ 
การวิเคราะห์ การแปลงข้อมูลให้เป็นรูปภาพ ข้อมูลผู้บริโภคเชิงลึก แบบจำลองของคาโน 
Consumer behavior; types of information; data preparation; data analysis; unit of 
analysis; data visualization; consumer insight; kano’s model 
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BA2102312 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และการวางแผนธุรกิจ 3(2-2-5) 

Feasibility Analysis and Business Planning 
กระบวนการวิเคราะห์ ความเป็นไปได้ของการเริ่มธุรกิจหรือพัฒนาธุรกิจใหม่ การประเมินโอกาส
ทางธุรกิจใหม่ กลยุทธ์การเริ่มธุรกิจใหม่ การวิเคราะห์ความเสี่ยงภายในและนอกองค์การ  
การออกแบบการทำธุรกิจ มาตรการการควบคุมทางธุรกิจ  
Process of analysis; feasibility study of starting a business or developing a new 
business; business assessment opportunity; strategies for starting a new business; 
risk analysis; within and outside organization; business design; business control 
measures 

BA2102313 การนำเสนอแผนธุรกิจ 3(2-2-5) 
Business Plan Presentation 
การเตรียมการนำเสนอแผนธุรกิจ การนำเข้าสู่งานนำเสนอ พิชชิ่งเทคนิค การนำเสนอด้วยการ
เล่าเรื่อง การพัฒนาเนื้อหาเพื่อการนำเสนอทางธุรกิจ การพูดต่อหน้าชุมชน การสรุปและ
อภิปรายผล   
Business plan presentation; introduction to the presentation; pitching 
techniques; storytelling; developing content for a business presentation; public 
speaking; conclusion and discussion 

BA2102314 สัมมนาการจัดการประกอบกิจการ 2 3(3-0-6) 
Seminar in Entrepreneurship Management 2 
รายวิชาบังคับก่อน: BA2102208 สัมมนาการจัดการประกอบกิจการ 1 
กรณีศึกษาความสำเร็จและความล้มเหลวของผู้ประกอบกิจการ วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ 
ที่แท้จริง ทางแก้ปัญหา การนำเสนอโครงงานผู้ประกอบการเบื้องต้นจากการค้นคว้าและ 
ความเข้าใจ 
Entrepreneurial case studies of success and failure; problems and root cause 
analysis; problem-solving; presentations of entrepreneurial projects based on 
research and insight 
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BA2102415 สตาร์ทอัพกับการระดมทุน 3(2-2-5) 

Startup and Funding 
แหล่งเงินทุนสตาร์ทอัพในประเทศและต่างประเทศ การระดมทุนของสตาร์ทอัพ การสนับสนุน
จากรัฐบาล นักลงทุนอิสระ กองทุนร่วมลงทุน คอร์ปอเรต เวนเจอร์ แคปิทัล การระดมทุนจาก
มวลชนผ่านเว็บไซต์ (คราวด์ฟันดิง) ขั้นตอนการระดมทุน การประเมินมูลค่าทรัพย์สินและ
อสังหาริมทรัพย์  
Source of funding in domestic and foreign country; startup fundraising; 
government support; angel investor; venture capital; corporate venture capital; 
equity crowdfunding; startup funding process; valuation and capitalization 

BA2102416 การวิจัยทางธุรกิจในการจัดการประกอบกิจการ 3(2-2-5) 
Business Research in Entrepreneurship Management 
กระบวนการวิจัยทางด้านธุรกิจ การออกแบบคำถามวิจัย การออกแบบการวิจัย การวิเคราะห์
ข้อมูล การอธิบายข้อมูล ทำวิจัยทางการตลาด ข้อเสนอแนะสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ 
Research process in business disciplines; framing research questions, research 
designs, data analysis; data interpretation; conducting market research; identify 
data implications for business practitioners 

 

❖ กลุ่มวิชาชีพเลือก 

BA2103401 สหกิจศึกษาทางการเป็นผู้ประกอบการ  6(0-40-0) 
Cooperative Education for Entrepreneurship  
รายวิชาบังคับก่อน: BA2001301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
ปฏิบัติงานจริงด้านการประกอบการเสมือนพนักงานของหน่วยงานตามลักษณะงานในตำแหน่ง
งานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ จัดทำรายงานการปฏิบัติงานหรือ 
รายงานการทำโครงงานภายใต้การดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศ 

 Practice working in entrepreneurship and business communication as an actual 
employee according to the position being appointed for not less than 16 weeks; 
accomplishing the work report or project report under the supervision of the 
supervisor and teacher 
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BA2103402 การฝึกงานทางการเป็นผู้ประกอบการ  3(0-40-0) 
Internship in Entrepreneurship  
รายวิชาบังคับก่อน: BA2001301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
การฝึกงานในองค์กรต่าง ๆ หรือสถานประกอบการในลักษณะงานที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชา 
การเป็นผู้ประกอบการโดยมีจำนวนระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ และนักศึกษาต้องจัดทำ
รายงานสรุปผลการฝึกงานเมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน 
Apprenticeship in organizations or companies related to entrepreneurship and 
business communication for not less than 8 weeks with students’ summary 
report after training 

BA2103303 กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ระดับสากล 3(3-0-6) 
International Branding Strategies 
กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ระดับสากล การใช้โมเดลไอด้าเพ่ือการโฆษณา ช่องทางการโฆษณา ช่อง
ทางการจัดจำหน่าย การใช้เว็บไซต์และโซเซียลมีเดียเป็นเครื่องมือทางการตลาด ข้อมูลขนาด
ใหญก่ับการทำการตลาดออนไลน์ การทำการตลาดเพ่ือสังคม 

 International branding strategies; the aida model for advertising; advertising 
channels; distribution channels; websites and social media as a market tool; big 
data and online marketing; social marketing 

BA2103304 การเงินระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
International Finance 
การแลกเปลี่ยนเงินตรา การค้าระหว่างประเทศ สำนวนราคาตลาด ข้อตกลงการค้าระหว่าง
ประเทศ การอุปมาการเติบโตทางการเงิน งบการเงิน กระแสเงินสด อัตราดอกเบี้ย ประเภทของ
หุ้น การลงทุนกับตลาดหุ้น  
Currency exchange; international trade; market price idioms; incoterms; growth 
metaphors in finance; financial statements; cash flow; interest rates; types of 
shares; investing in the stock market 
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BA2103305 การสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
International Business Communication 
แนวคิดของการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การจัดการความต่างทางวัฒนธรรม มารยาททางธุรกิจ
ระหว่างประเทศ การเจรจาต่อรองในบริบทระหว่างประเทศ การส่งกลับประเทศ กลยุทธ์การ
สื่อสารด้วยวาจาและอวัจนภาษา 
Concepts of intercultural communication; managing culture shock; international 
business etiquette; negotiating in an international setting; repatriation; verbal 
and non-verbal communication strategies 

BA2103306 การเจรจาทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
Business Negotiation 
การเจรจาทางธุรกิจ กลยุทธ์การเจรจาต่อรองสำหรับเจ้าของธุรกิจ ขั้นตอนการเจรจาต่อรอง กล
ยุทธ์การเข้าสู่หัวข้อเจรจา กลยุทธ์การตั้งคำถาม การใช้คำถามปลายเปิด การใช้คำถามแบบมี
เงื่อนไข การใช้ภาษากำกวมและที่สุภาพนุ่มนวล การใช้คำชมเชย การใช้สำนวนเพื่อสร้าง
พันธมิตรในการเจรจาต่อรอง     
Business negotiation; entrepreneurial negotiation strategies; steps of negotiation; 
strategy of entering into topic; questioning strategy; use of conditional questions; 
use of vague expression and euphemism; use of compliments; use of negotiating 
partner-oriented expression 

BA2103307 การจัดซื้อจัดจ้าง 3(3-0-6) 
All about Procurement 
การจัดองค์กรธุรกิจการขนส่ง การขนถ่ายสินค้า การสั่งซื้อ การขนส่ง เอกสารการส่งออก พิธี
การศุลกากรและการชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ 
Shipping organization; loading and unloading; orders; shipping; export 
documentation; and customs procedures and payment 
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BA2103308 การวิเคราะห์ประเด็นทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
Criticizing Business Issues  
ทฤษฎีการวิเคราะห์บทความ การวิเคราะห์บทความทางธุรกิจ การวิเคราะห์ข่าวทางธุรกิจ 
บทความประชาสัมพันธ์ การวิเคราะห์รายงานผลการประกอบการ การวิเคราะห์งบการเงิน 
Article analysis theory; business article analysis; business news analysis; publicity 
analysis; business results analysis; financial statement analysis 

BA2103309 การเขียนรายงานและโครงการ 3(3-0-6) 
Report Writing and Proposal 
การบรรยายความคิดและตัวเลข การบรรยายแผนภูมิและตารางข้อมูล หลักการและรูปแบบการ
เขียนรายงานทางธุรกิจ การเขียนรายงานทางธุรกิจ การร่างและแก้ไขรายงานทางธุรกิจ วาระ
การประชุมและรายงานการประชุม ประเด็นปัญหาทางธุรกิจ ความก้าวหน้าในการดำเนินธุรกิจ 
การเขียนเสนอโครงการ 
Describing ideas and figures; describing trends: graphs and tables; writing 
business report; principles and basic models of business report writing; writing 
business report; drafting and revising business reports; agendas and minutes of 
meetings; business issues; progress of business; business proposal 

BA2103310 การจัดการความท้าทายระดับโลก 3(3-0-6) 
Managing Global Challenges 
วิเคราะห์และประเมินปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม กฎหมาย และเทคโนโลยี 
ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อโลกธุรกิจ ความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจในตลาดโลก  
การจัดการวัฒนธรรมข้ามชาติและการดำเนินธุรกิจ แนวโน้มของโลกาภิวัฒน์ กรณีศึกษา 
Analyzing and evaluating economic factor, political factor, social factor, law, 
technology; the impact of technology on the global business; possibility of 
developing business in the global market; cross-cultural management and 
business operations; trends in globalization; case studies 
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BA2103311 การตลาดระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
International Marketing 
แนวคิดทางการตลาดในบริบทต่างประเทศ การพัฒนาสินค้าและบริการ การเลือกการเข้าสู่ตลาด 
การแข่งขันในตลาด การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย กลยุทธ์ราคา กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย 
Marketing concepts in international context; product and service development; 
market entry mode; market competitiveness; developing sales distribution 
channels; pricing strategies; sales promotion strategies 

BA2103312 การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
Critical Thinking and Business Problem Solving 
หลักการและกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ การแสวงหาข้อมูลและความรู้ การให้เหตุผล การคิด
และตัดสินใจ แนวทางการพัฒนาการคิดเชิงวิพากษ์ และการตอบสนองเมื่อถูกวิพากษ์ หลักการ
และกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และสังคม แนวทางการพัฒนาการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์และสังคม 
Concept and process of critical thinking, knowledge and information searching, 
reasoning, thinking and responding to criticism with responsiveness, scientific and 
social problem-solving process 

BA2103313 กลยุทธ์การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์  3(3-0-6) 
Logistics and Supply Chain Management Strategies 
ความสำคัญของโลจิสติกส์ต่อองค์การธุรกิจ ปฏิบัติการโลจิสติกส์ในองค์การธุรกิจ ธุรกิจ 
การให้บริการโลจิสติกส์ โลจิสติกส์ย้อนกลับ โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
ของกิจกรรม โลจิสติกส์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ การวัดผลปฏิบัติการ โลจิสติกส์ในองค์การ
ธุรกิจ การจัดโครงสร้างองค์การเพ่ือการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโซ่อุปทาน กรณีศึกษา 
Impacts of logistics operations to business; logistics operation in business 
organization; logistics service provider; reverse logistics; international logistics; 
logistics costs analysis for business decision making; measuring logistics 
performance; organizing for effective logistics; supply chain management;  
case studies 
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BA2103314 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ   3(3-0-6) 
Managerial Economics 
เศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค อุปสงค์และความยืดหยุ่น การประมาณอุปสงค์  
การพยากรณ์ทางธุรกิจ การวิเคราะห์การผลิตและต้นทุนการผลิต การกำหนดราคาในตลาด
ประเภทต่าง ๆ การกำหนดราคาในทางปฏิบัติ การวิเคราะห์ปัญหาด้วยโปรแกรมเส้นตรง  
การวิเคราะห์ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การประยุกต์หลักศรษฐศาสตร์เพ่ือใช้ในการ
บริหารงาน 
Microeconomics Macroeconomics; demand and flexibility; estimated demand; 
business and economics forecasting; analysis of manufacturing and production 
costs; pricing in various markets; pricing in term of practice; analysis of problems 
with linear programming; analysis of risk and instability; application of principles 
of economics in management 

BA2103315 จริยธรรมทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
Business Ethics 
หลักการของจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ หลักปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความรับผิดชอบต่อสังคม หลักบรรษัทภิบาล การเสริมสร้างและพัฒนาจริยธรรมในองค์การ
ธุรกิจ กรณีศึกษา 

 Principles of ethics for business operations; principals of practice and 
responsibilities for involved parties; social responsibility; corporate governance; 
building and development of ethics within business organizations; case studies 

BA2103316 การบริหารงานบริการลูกค้า  3(3-0-6) 
Customer Service Management 
กระบวนการบริการลูกค้าในธุรกิจออฟไลน์และออนไลน์ การขายและการเจรจาต่อรอง  
การบริการที่มีคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้า การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า 
Fundamental of customer services process in offline and online business 
ventures; sales and negotiation; quality services and customer satisfaction; 
customer relationship management 
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BA2103317 การจัดการดำเนินงานสำหรบัผู้ประกอบการ  3(3-0-6) 
Entrepreneurial Operations Management 
การจัดการดำเนินงานกับนวัตกรรม กลยุทธ์การจัดการดำเนินงาน การตัดสินใจในกระบวนการ
ผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์การไหลของกระบวนการผลิต การจัดการและ
การควบคุมคุณภาพ การวางแผนความต้องการวัสดุ กรณีศึกษาระบบทันเวลาพอดี 
Operations management and innovation; operational management strategies; 
decision-making in production and product design processes; analysis of 
production process flow; quality management and control; material 
requirements planning; case studies of the just-in-time system 

BA2103318 การเขียนเอกสารทางธุรกิจ   3(3-0-6)  
Business Correspondence  
การเขียนภาษาอังกฤษในบันทึกข้อความ การเขียนข้อความประกาศ การเขียนรายงานสั้น  
การเขียนจดหมายโต้ตอบทางธุรกิจ สอบถาม สั่งซื้อ ร้องเรียน สมัครงาน 
English written language in a memo; announcement; short report; business 
correspondence: inquires, orders, complaints, job applications 
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3.2 ชื่อ สกุล ตำแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์   

3.2.1  อาจารยป์ระจำหลักสูตร   

 
ลำดับ 

ชื่อ-นามสกุล 
ตำแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน, พ.ศ./ค.ศ. 

 
ผลงานวิชาการ 

(เร่ืองล่าสุด 1 รายการ) 

ภาระการสอน (ชั่วโมง/สัปดาห์) 
แต่ละปีการศึกษา 

2566 2567 2568 2569 

1 นางสาวภิญญา มากธนะรุ่ง 
อาจารย์  

D.B.A. (Business Administration), Westcliff 
University, USA, 2020 
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยกุต์) มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2547 
ศศ.บ. (การจัดการ) สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, 2543 

Promsri, C., Chaigusin, S., Magtanaroong, P., & 
Magtanaroong, K. (2021, July 24). Business 
Strategies in the age of the new normal: how 
commercial banks in thailand cope up with 
covid-19 pandemic. International Conference on 
Business, Social Sciences, Economics and 
Technology 2021, Global Academia Network. 

3 6 6 6 

2 Mr. Peter Ajonghakoh Foabeh 
อาจารย ์
บธ.ม. (การจัดการทั่วไปและธุรกิจศกึษา), 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2555 

B. Sc. (Finance and Banking), University 
of Buea, Cameroon, 2008 

Foabeh, P.A., & Achaleke, H.F. (2020). Attitudes 
and perceptions of shoppers’ grocery 
supermarket choices: a comparative analysis 
between big c and tesco lotus. International 
Journal of Research – Granthaalayah, 8(7), 67-69. 
Retrieved from 
https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v8.i7.2020.
599 

0 3 3 6 

3 นายภรูิธร นิมติภัทร 
อาจารย ์
บช.ม. (การบัญชี), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 
2545 
บธ.บ. (การบัญชี), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
(วิทยาเขตพณิชยการพระนคร), 2537 

Boonyasana, K., Rungrodruttanagorn, S., Maglin, 
P., Nimitpatr, P., & Kinnunen, M. (2021). 
Competency development of English teaching 
and learning for integrated communication 
practical training: a case study of faculty of 
business administration of universitites in 
rattanakosin (Bangkok). International conference 
on advance education – (ICAE-21), 49-55.  
(5 September 2021) 

0 3 3 6 

4 นางสาวสุวีณา รุ่งโรจน์รัตนากร 
อาจารย์ 
Master of Letters in International Business, 
School of Management, University of St. 
Andrews, UK, 2011 
ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร), สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์, 2545 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539 

Boonyasana, K., Rungrodruttanagorn, S., Maglin, 
P., Nimitpatr, P., & Kinnunen, M. (2021). 
Competency development of english teaching 
and learning for integrated communication 
practical training: a case study of faculty of 
business administration of universitites in 
rattanakosin (Bangkok). International conference 
on advance education – (ICAE-21), 49-55.  
(5 September 2021) 

0 3 3 6 
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ลำดับ 

ชื่อ-นามสกุล 
ตำแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน, พ.ศ./ค.ศ. 

ผลงานวิชาการ 
(เร่ืองล่าสุด 1 รายการ) 

ภาระการสอน (ชั่วโมง/สัปดาห์) 
แต่ละปีการศึกษา 

2566 2567 2568 2569 

5 นางธิดารัตน์ นาคเกีย้ว 
อาจารย ์
ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 
2545 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2532 

วริสรา ยงยิ่งประเสรฐิ, ภญิญา มากธนะรุ่ง, ญาณินท์ 
สายหยุด, และ ธิดารัตน ์นาคเกีย้ว. (2564). How are we 
doing in EFL on online classes? การประชุมวิชาการ
ระดับชาตกิารวจิัยและนวัตกรรมในวิถีปกตใิหม่ ครั้งที่ 5, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมูิ, 5(1), 1269-
1276. (29-30 เมษายน 2564) 

0 0 6 6 

6 นางสาววริสรา ยงยิ่งประเสรฐิ 
อาจารย ์
MAppLing, Applied Linguistics (TESOL), 
Macquarie University, Australia, 2002 
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2538 

วริสรา ยงยิ่งประเสรฐิ, ภญิญา มากธนะรุ่ง, ญาณินท์ 
สายหยุด, และ ธิดารัตน ์นาคเกีย้ว. (2564). How are we 
doing in EFL on online classes? การประชุมวิชาการ
ระดับชาตกิารวจิัยและนวัตกรรมในวิถีปกตใิหม่ ครั้งที่ 5, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมูิ, 5(1), 1269-
1276. (29-30 เมษายน 2564) 

0 3 6 6 

7 นางสาวญาณินท์ สายหยุด 
อาจารย ์
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยกุต์  
(การสอนภาษาอังกฤษเพื่อจดุมุ่งหมายเฉพาะ)), 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
2548 

พีรณัฎฐ ์ยาทิพย,์ ญาณนิท์ สายหยุด, ธนวฒัน์ สุดจิตร์
สมโภชน,์ และกัณหา โฉมศรี. (2564). การประเมนิผลลัพธ์
ของกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์จากการวเิคราะห์ต้นทุน-
ผลได้ การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาต ิ
เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 11, มหาวทิยาลัยเซาธ์อีสท์
บางกอก, 5(1), 432-451. (27 พฤษภาคม 2564) 

0 0 6 6 

8 
นายชินพรรธน์ สิทธิกรชยาพงษ์ 
อาจารย์ 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547 

กมลวรรณ พิมพแ์พทย์ และชินพรรธน์ สทิธิกรชยาพงษ์ 
(2562). การพัฒนานวตักรรมทางการเงินอย่างยั่งยืนของ
เกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง. การประชุมวิชาการ
และนำเสนอผลงานวิจยัระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที ่
10, วิจัยและนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาอย่างยั่งยนื. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรนิทร์, 
194-207,  
(19-20 กันยายน 2562) 

0 3 3 0 
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3.2.2  อาจารยป์ระจำ 

 
ลำดับ 

ช่ือ-นามสกุล 
ตำแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน, พ.ศ. 

ภาระการสอนต่อสัปดาห์ 
แต่ละปีการศึกษา 

2566 2567 2568 2569 

1 นายชัยเสฏฐ์  พรหมศรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
Ph.D. (Philosophy), Lynn University, USA, 2005 
M.A. (Management), Bellevue University, USA, 2002 
ศศ.บ. (การบริหารรัฐกิจ), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2543 
ค.บ. (ครุศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541 

0 0 3 3 

2 นางสาวสุจิรา ไชยกุสินธุ์ 
อาจารย์ 
D.I.T (Technology), Edith Cowan University, Australia, 2011 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2544 
วท.บ. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2539 

0 3 3 3 

3 นายกวิน มากธนะรุ่ง 
อาจารย์ 
D.B.A. (Business Administration), Westcliff University, USA, 2020 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2544 

0 3 3 3 

3.2.3 อาจารยพ์ิเศษ  

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒ ิ ตำแหน่งทางวิชาการ/
ตำแหน่ง 

สถานท่ีทำงาน 

1 Dr. Magdy M. Hussein B.S.E.E  
(Electrical 
Engineering) 

Lecturer 
 

Lecturer  

Walden University 
 

University of Redlands 
2 นางสาวเธียรรัตน์ อังชัยสุขศิร ิ บธ.ม. (การจัดการ) 

บธ.บ. (การตลาด) 
ผู้จัดการฝ่ายพฒันาธุรกิจ บริษัท แอลฟา แอคทีฟ อนิดัสทรี จำกดั 

3  นายวนิิจ ลิ่มเจรญิ บธ.บ. (การตลาด) 
อส.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

CEO & Founder We Chef (Thailand). Co., Ltd. 

4 นางสาวปรยีากร มงคลพุทธรกัษา วท.บ. (จิตวิทยา) ผู้ช่วยผู้บริหารงาน ฝ่าย
พัฒนาความรู้ผู้ประกอบการ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์วิชาชีพภาคสนาม (สหกิจศึกษา/การฝึกงาน) 

     จากการสำรวจความคิดเห็นของสถานประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิต และการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

พบว่าสถานประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิต มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในงานอาชีพจริงก่อนจบ

การศึกษา ดังนั้นหลักสูตรจึงกำหนดให้มีรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งจัดไว้ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก   

    4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์สหกิจศึกษา 

          ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์สหกิจศึกษาของนักศึกษามีดังนี้ 

(1) มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร สามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการ 

(2) บูรณาการองค์ความรู้ที ่เรียนมาเข้ากับงานที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ และ

แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม ตามบริบทของเทคโนโลยีเครื่องจักรกลที่มีอยู่อย่าง

เป็นระบบ 

(3) มีทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านการประกอบธุรกิจและการติดต่อธุรกิจกับ

ต่างประเทศจากสถานประกอบการอย่างมีประสิทธิผล และเข้าใจขั้นตอนหรือกระบวนการผลิต

ในสภาพการทำงานจริง 

(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 

(5) มีการสื่อสารในองค์กรที่ดี มีความตระหนักในการใช้หรือสื่อสารด้วยภาษาอื่น ที่เกี่ยวข้องใน

รูปแบบของการนำเสนอ หรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงดิจิทัลได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น 

   4.2 ช่วงเวลา 

         ภาคการศึกษาที่ 2  ของปีการศึกษาที่ 4        

    4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

         จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา    

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงาน/งานวิจัย 

     ไม่มี 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล  

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีทักษะความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ เข้าใจบริบท
แวดล้อมทางธุรกิจ 

1. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทดลองทำธุรกิจ/ลองเป็น
ผู้ประกอบการ 

2. เน้นการปฏิบัติจริง โดย 
2.1 ให้นักศึกษาได้วางแผนธุรกิจและเปิดโอกาสให้

นำเสนอแนวคิดทางธุรกิจของตนเองผ่าน
กิจกรรมทางโซเชียลมีเดีย 

2.2 หลักสูตรจัดสัมมนาจากนักธุรกิจ/
ผู้ประกอบการให้นักศึกษาได้เข้าร่วม 

2.3 จัดกิจกรรมให้นักศึกษาจับคู่กันทำธุรกิจเพ่ือ
เป็นการเรียนรู้การทำงานร่วมกัน และเรียนรู้
วิธีการเลือกหุ้นส่วนการดำเนินธุรกิจ 

2. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1. กำหนดให้มีรายวิชาที่นักศึกษาต้องใช้หนังสือเป็น
ภาษาอังกฤษ  

2. ให้นักศึกษาได้ฝึกภาษาพูดและภาษาเขียนทางธุรกิจ
ในหลากหลายบริบท เช่น การเจรจาต่อรอง 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน     

    2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

          2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

                   ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของสังคม 

(2) มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต และมีจิตสาธารณะ 

(3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

                   ข. หมวดวิชาเฉพาะ    

(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของการประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัล 

(2) มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบธุรกิจทั้งต่อลูกจ้าง ลูกค้า และพันธมิตรทางการค้า 

(3) มีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม    

(1) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา 

(2) เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสังคม แสดงถึงความเสียสละ 

(3) สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม 

(4) จัดกิจกรรมประเด็นคุณธรรม จริยธรรมที่กำลังพูดคุยในสังคม 

(5) สร้างความตระหนักในด้านจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ   

    2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม      

(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดเวลาที่
มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม 

(2) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

(3) ประเมินจากการกระทำทุจริตในการสอบ 

(4) ประเมินผลจากกรณีศึกษาและการอภิปราย ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(5) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ  
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     2.2 ความรู้ 

    2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

                   ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(1) เข้าใจองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ 

(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขา 

(3) สามารถนำผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิชาการและวิชาชีพ 

                   ข. หมวดวิชาเฉพาะ    

(1) สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในสาขาวิชาการประกอบการในการริเริ่มรูปแบบธุรกิจ 

(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ 

(3) สามารถนำผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องทั้งจากในประเทศและต่างประเทศมาประยุกต์ในการ
ริเริ่ม หรือพัฒนารูปแบบธุรกิจ 
 

          2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้   

(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

(2) มอบหมายให้นักศึกษาทำโครงงาน 

(3) ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้   

(4) ฝึกการแก้ปัญหาจากการสร้างสถานการณ์จำลอง 

(5) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน 

 

           2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้   

(1) ประเมินด้านความรู้จากกิจกรรมของผู้เรียน 

(2) ประเมินจากการทดสอบ 

(3) ประเมินจากผลการปฏิบัติจากงานที่มอบหมาย 
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(4) สังเกตพฤติกรรมจากการสร้างสถานการณ์จำลอง 

(5) ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงาน 

 

2.3 ทักษะทางปัญญา 

          2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

                   ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(1) คิดอย่างมีระบบบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง 

(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูล แนวคิด และหลักฐาน เพื่อการวิเคราะห์
ปัญหา 

(3) สามารถบูรณาการความรู ้เพื ่อการศึกษาปัญหาที ่ซับซ้อน และเสนอแนะแนวทาง
แก้ปัญหา 

                   ข. หมวดวิชาเฉพาะ    

(1) สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของรูปแบบธุรกิจอย่างมีระบบบนพื้นฐานของข้อมูล
และข้อเท็จจริง 

(2) สามารถสืบค้น และประเมินข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์ความล้มเหลวหรือความสำเร็จของ
ธุรกิจในยุคดิจิทัล  

(3) สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น และเสนอแนะแนวทาง
แก้ปัญหาเมื่อเผชิญกับวิกฤตทางธุรกิจ 

 
           2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะทางปัญญา  

(1) มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์ 

(2) ส่งเสริมการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา 

(3) ให้นักศึกษาปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง 

(4) การศึกษา ค้นคว้า และรายงานทางเอกสารและรายงานหน้าชั้นเรียน 

(5) การอภิปรายกลุ่ม 
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2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา   

(1) ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย 

(2) ประเมินจากกิจกรรมด้านทักษะการแก้ปัญหา 

(3) ประเมินผลการปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง 

(4) สังเกตผู้เรียนในด้านการใช้ความคิดสร้างสรรค์ 

     

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

          2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

               ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(1) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

(2) แสดงภาวะผู้นำและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม 

(3) มีความรับผิดชอบต่อผลการกระทำและการนำเสนอ 

                    ข. หมวดวิชาเฉพาะ  

(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รับฟังความเห็นที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดความหลากหลายของ
รูปแบบธุรกิจ 

(2) สามารถปรับตัวเป็นได้ท้ังผู้นำและผู้ตามในแต่ละสถานการณ ์

(3) มีความรับผิดชอบต่อผลการกระทำและการนำเสนอ 
 

         2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 

                 ความรับผิดชอบ   

(1) กำหนดการทำงานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้นำ การเป็นสมาชิกกลุ่มและผลัดกัน
เป็นผู้รายงาน 

(2) ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็น หรือการระดมสมอง โดยการ
จัดอภิปราย มีการเสวนางานที่มอบหมายที่ให้ค้นคว้า 
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(3) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม 

(4) ให้คำแนะนำในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อส่งเสริม
ทักษะการอยู่ในสังคม 

(5)  ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

 

            2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 

                    ความรับผิดชอบ    

(1) ประเมินผลจากพฤติกรรมการทำหน้าที่เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 

(2) ประเมินผลจากการกิจกรรมสมมุติในการเสวนาและการอภิปราย 

(3) ประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 

(4) ติดตามการทำงานร่วมกับสมาชิกกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะ   พร้อมบันทึกพฤติกรรม
เป็นรายบุคคล 

(5) สังเกตพฤติกรรมจากกิจกรรมการระดมสมอง 

     

 2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

          2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 

                  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                   ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(1) เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ 

(2) สามารถประยุกต์ให้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาปัญหาและการนำเสนอ
รายงาน 

(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และแปล
ความหมาย รวมถึงการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

(4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(5) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายอย่างเหมาะสมและปลอดภัยในการเรียนรู้ 
สร้างสรรค์ และสื่อสาร  
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   ข. หมวดวิชาเฉพาะ   

(1) สามารถประยุกต์หลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ในการริเริ่มธุรกิจ 

(2) สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล และประมวลผลได้อย่าง
เหมาะสม 

(3) สามารถแปลงข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ เป็นรูปแบบของแผนภูมิ กราฟที่
หลากหลายเพื่อการนำเสนอได้ 

(4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  

          2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  

        และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

(1) ส่งเสริมให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลขในการวิเคราะห์สถานการณ์
จำลอง 

(2) มอบงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และให้นักศึกษานำเสนอหน้าชั้น 

(3) การใช้ศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงาน 

(4) ส่งเสริมการเรียบเรียงข้อมูลและการนำเสนอ โดยให้ความสำคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มา
ของข้อมูล  

 

          2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

                 และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

(1) ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เก่ียวข้อง 

(2) ประเมินจากความสามารถจากการอธิบาย เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ และ
การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนำเสนอต่อชั้นเรียน 

(3) สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านความมีเหตุผลและมีการบันทึกเป็นระยะ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)   

    แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ข้อ 2) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง 
     ผลลัพธ์การเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี ้
     3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) 
 
 
2) 
 
3) 
 
 
 
 

ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ขอ้บังคับ และ
กฎเกณฑ์ของสังคม 
มีวินัย ซ่ือสัตย์ สุจริต และมีจิต
สาธารณะ 
มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชพี รับผิดชอบตอ่
ตนเองและสังคม 

1) 
 
2) 
 
 
3) 
 
 
 
 
 

เข้าใจองค์ความรู้ในสาขาวิชา
อย่างกว้างขวางและเป็นระบบ 
สามารถติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการและเทคโนโลยขีอง
สาขา 
สามารถนำผลงานวจิัยที่
เกี่ยวขอ้งมาใช้ในการแกป้ัญหา
ด้านวิชาการและวิชาชีพ 

1) 
 
2) 
 
 
 
3) 
 
 
 
 

คิดอย่างมีระบบบนพื้นฐานของ
ข้อมูลและข้อเท็จจริง 
สามารถสืบค้น ตีความ และ
ประเมินข้อมูล แนวคิด และ
หลักฐาน เพื่อการวิเคราะห์
ปัญหา 
สามารถบูรณาการความรู้เพื่อ
การศึกษาปญัหาที่ซับซ้อน และ
เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา 

1) 
 
2) 
 
3) 
 
 

มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ด ีและยอมรับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
แสดงภาวะผู้นำและผู้ตามได้
อย่างเหมาะสม 
มีความรับผิดชอบต่อผลการ
กระทำและการนำเสนอ 

1) 
 
2) 
 
 
 
3) 
 
 
 
 
4) 
 
 
5) 

เข้าใจหลักเบื้องต้นทาง
คณิตศาสตร์และสถิติ 
สามารถประยกุต์ให้วธิีการทาง
คณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษา
ปัญหาและ                              
การนำเสนอรายงาน 
สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือใน
การสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล 
ประมวลผล และแปลความหมาย 
รวมถึงการนำเสนอข้อมูล
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
สามารถใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 
สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่
หลากหลายอย่างเหมาะสมและ
ปลอดภัยในการเรียนรู้ สร้างสรรค์ 
และสื่อสาร                              
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

⚫ ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

  

รายวิชา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

ความรู้ 

 

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 
กลุ่มวชิาภาษาไทย   

GE2100101  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร                   

GE2100102  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สารธุรกิจ                   

GE2100103  ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ                   

GE2100106  การสรรคส์รา้งภาษาเพื่อพัฒนาชีวิต                   

กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ   

GE2200101  ภาษาอังกฤษเทคนิค                  

GE2200102  ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ                  
GE2200103  การอ่านภาษาอังกฤษ                  

GE2200104  การฟังภาษาอังกฤษ                  

GE2200105  การสนทนาภาษาองักฤษ                  

GE2200106  ภาษาจีนพื้นฐาน                  

GE2200107  ภาษาจีนเพื่อการสือ่สาร                  
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)           คณะบริหารธุรกิจ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

⚫ ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

 

ความรู้ 

 

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 
GE2200108  ภาษาอังกฤษเพื่อการเรยีนรู ้                  

GE2200109  ทักษะการสื่อสารดว้ยภาษาอังกฤษ                  
GE2200110  ภาษาอังกฤษเพื่อการพูดในท่ีสาธารณะ 
                 และการโต้วาท ี

                 

GE2200111  ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจออนไลน ์                  

GE2200112  ภาษาอังกฤษผ่านวรรณกรรมในสื่อ                  

GE2200113  ภาษาอังกฤษจากภาพยนตร ์                  

GE2200114  ภาษาและวัฒนธรรม                  

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศ์าสตร์  

GE2300101  พลวัตทางสังคมและความทันสมัย                  

GE2300102  มนุษย์สัมพันธ์                  

GE2300103  ระเบียบวิธีวิจัย                  
GE2300107  กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ ⚫  ⚫    ⚫   ⚫     ⚫   

GE2300108  อาเซียนศึกษา                  
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)           คณะบริหารธุรกิจ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

⚫ ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

ความรู้ 
 
 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 
GE2300110  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูด่ี มสีุข                  

GE2300111  ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน                  
GE2300112  ชุมชนศึกษา                  

GE2300113  วัยใส ใจสะอาด                  

GE2400102  จิตวิทยาทั่วไป                  

GE2400103  ไทยศึกษา                  

GE2400104  การพัฒนาบุคลิกภาพ                  

GE2400105  พฤติกรรมมนุษย์กบัการพัฒนาตน                  

GE2400109  ทักษะการรู้สารสนเทศ   ⚫               

GE2400110  จิตปัญญาเพื่อการพัฒนาตน                  
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)           คณะบริหารธุรกิจ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

⚫ ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

ความรู้ 
 
 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 
กลุ่มวชิาพลศึกษาและนนัทนาการ  
GE2500101  พลศึกษา                  
GE2500102  ลีลาศ                  
GE2500103  กีฬาประเภททีม                  
GE2500104  กีฬาประเภทบุคคล                  
GE2500105  นันทนาการ                  

GE2500106  ศิลปะการป้องกันตวัและการต่อสูด้้วยมวย
ไทย 

                 

GE2500107  การฝึกด้วยน้ำหนักเพื่อสุขภาพ ⚫                 
GE2500108  การวิ่งเหยาะเพื่อสขุภาพ ⚫                 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)           คณะบริหารธุรกิจ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

⚫ ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

ความรู้ 
 
 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 
กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
GE2600101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน                  

GE2600102  สถิติเบื้องต้น                           
GE2600103  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                  
GE2600104  การวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป    
                 ทางสถิติ    

                 

GE2700101  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                       
GE2700102  สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร                  
GE2700103  ชีวิตกับเทคโนโลย ี                  
GE2700104  วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก                  
GE2700105  การใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                  
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)           คณะบริหารธุรกิจ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

⚫ ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

ความรู้ 
 
 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 
กลุ่มวชิาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์ 
GE2810101  โลกในศตวรรษท่ี 21                   
GE2810102  การพัฒนาตนเพื่ออาชีพ                   
GE2810103  ชีวิตและการคิดเชิงบวก                   
GE2810104  การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ                  
GE2810105  กิจกรรมเพื่อสุขภาพ                  
GE2810106  จิตอาสาและการปอ้งกันสาธารณภัย                  
GE2810107  การคิดและการออกแบบนวัตกรรม 
                 สร้างสรรค์ของมนุษย์ 

                 

GE2810108  เรารัก มทร.พระนคร                  
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)           คณะบริหารธุรกิจ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

⚫ ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

 

ความรู้ 

 

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 
กลุ่มวชิาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ 

GE2820101  ปกิณกคณิตศาสตร ์                    
GE2820102  วิทยาศาสตร์กับการดำรงชีวิต                    
GE2820103  วัสดุและการประยกุต์ใช้ในชีวิตประจำวัน                    
GE2820104  การคิด การตดัสินใจและการแก้ปัญหา                  
GE2820105  การเปลี่ยนผ่านสูเ่ทคโนโลยีสีเขยีว 
                  เพื่อความยั่งยืน 

                 

GE2820106  ทรัพย์สินทางปัญญากับอุตสาหกรรมสีเขียว                  
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)           คณะบริหารธุรกิจ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

3.2 หมวดวิชาเฉพาะ  ผลลัพธ์การเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้ 
 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ์ ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1)  
 
 

 

 

2) 
 

 

 

 

3) 

ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ข้อบังคับและ
กฎเกณฑ์ของการ
ประกอบธุรกิจในยุค
ดิจิทัล 

มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต 
ในการประกอบธุรกิจ
ทั้งต่อลูกจ้าง ลูกค้า 
และพ ันธม ิตรทาง
การค้า 

มีจรรยาบรรณในการ
ประกอบธุรกิจ 
คำนึงถึงสงัคมและ
สิ่งแวดล้อม 

1) 
 

 
 

 

2) 
 

 

 

3) 

สามารถประยุกต์ใช้องค์

ความรู้ในสาขาวิชาการ

ประกอบการในการริเร่ิม

รูปแบบธุรกิจ 

สามารถติดตาม

ความก้าวหน้าทาง

วิชาการและเทคโนโลยีที่

เก่ียวข้องกับการ

ประกอบธุรกิจ 

สามารถนำผลงานวิจัยที่

เก่ียวข้องทั้งจากใน

ประเทศและ

ต่างประเทศมาประยุกต์

ในการริเร่ิม หรือพัฒนา

รูปแบบธุรกิจ 

1) 
 

 

 

2) 
 
 
 

3) 

สามารถวิเคราะห์ความเป็นไป

ได้ของรูปแบบธุรกิจอย่างมี

ระบบบนพื ้นฐานของข้อมูล

และข้อเท็จจริง 

สามารถสบืค้น และประเมิน

ข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์ความ

ล้มเหลวหรือความสำเร็จของ

ธุรกิจในยุคดิจิทัล 

สามารถบูรณาการองค์ความรู้

เพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น 

และเสนอแนะแนวทาง

แก้ปัญหาเมื่อเผชิญกับวิกฤต

ทางธุรกิจ 

1) 

 

 

 

2) 

 

 

3) 

มีมนุษยสัมพนัธ์ที่ดี  รบัฟัง

ความเห็นที่หลากหลาย เพื่อให้

เกิดความหลากหลายของ

รูปแบบธุรกิจ 

สามารถปรับตัวเป ็นได ้ทั้ ง

ผ ู ้ นำและผ ู ้ ตามในแต ่ละ

สถานการณ์ 

มีความรับผิดชอบต่อผลการ

กระทำและการนำเสนอ 

1) 

 

 

 

2) 

 

 

3) 

 

 

 

4) 

สามารถประยุกต์หลักเบื้องต้น

ทางคณิตศาสตร์และสถิติในการ

วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการ

ริเริ่มธุรกิจ 

สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการ

สืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล และ

ประมวลผลได้อยา่งเหมาะสม 

สามารถแปลงข้อมูลทาง

คณิตศาสตร์และสถิติ เป็น

รูปแบบของแผนภูมิ กราฟที่

หลากหลายเพื่อการนำเสนอได้ 

สามารถใช้ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้

อย่างมีประสทิธิภาพ 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)           คณะบริหารธุรกิจ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  

หมวดวิชาเฉพาะ  

⚫ ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ 

BA2011101 หลักการบัญช ี                 

BA2021101 หลักการตลาด                 

BA2031101 หลักการจัดการ                 

BA2031202 การภาษีอากร                 

BA2031203 กฎหมายธุรกิจ                 

BA2031204 การวิเคราะหเ์ชิงปรมิาณทางธุรกิจ                 

BA2031205 ธุรกิจเพื่อสังคม                 

BA2041101 หลักเศรษฐศาสตร์                                           

BA2041102 การเงินธุรกิจ                  

BA2051101 เทคโนโลยดีิจิทัลเพือ่ธุรกิจ                 

BA2001301 การเตรียมความพรอ้มสหกิจศึกษา                 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)           คณะบริหารธุรกิจ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

⚫ ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

กลุ่มวชิาชีพบังคับ 

BA2102101 การเป็นผู้ประกอบการ 
                

BA2102202 การสร้างธุรกิจใหม่และนวัตกรรม                 
BA2102203 การบริหารทุนมนุษย์และภาวะผู้นำ                 
BA2102204 โลกของสตาร์ทอัพ                 
BA2102205 พื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ 

                

BA2102206 สถิติเพื่อการตดัสินใจทางธุรกิจ 
                

BA2102207 การจัดการดา้นการข้ามวัฒนธรรม                 

BA2102208 สัมมนาการจดัการประกอบกิจการ 1 
                

BA2102309 การจัดการการเงินสำหรบัผู้ประกอบการ 
                

BA2102310 การประกอบธุรกิจเพื่อสังคม 
                

BA2102311 ความเข้าใจผู้บรโิภคในเชิงลึก                 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)           คณะบริหารธุรกิจ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

⚫ ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
BA2102312 การวิเคราะหค์วามเป็นไปได้และการ     

วางแผนธุรกิจ                 

BA2102313 การนำเสนอแผนธรุกิจ 
                 

BA2102314 สัมมนาการจดัการประกอบกิจการ 2 
                

BA2102415 สตาร์ทอัพกับการระดมทุน                  

BA2102416 การวิจัยทางธุรกิจในการจัดการประกอบ 
                 กิจการ                 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)           คณะบริหารธุรกิจ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

⚫ ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

กลุ่มวชิาชีพเลือก 

BA2103401 สหกิจศึกษาทางการเป็นผู้ประกอบการ 
                

BA2103402 การฝึกงานทางการเป็นผู้ประกอบการ                 
BA2103303 กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ระดับสากล                 

BA2103304 การเงินระหว่างประเทศ                 

BA2103305 การสื่อสารธรุกิจระหว่างประเทศ 
                

BA2103306 การเจรจาทางธุรกิจ 
                

BA2103307 การจัดซื้อจดัจ้าง                 

BA2103308 การวิเคราะห์ประเด็นทางธุรกิจ 
                

BA2103309 การเขียนรายงานและโครงการ 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)           คณะบริหารธุรกิจ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

⚫ ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
BA2103310 การจัดการความท้าทายระดับโลก 

                
BA2103311 การตลาดระหว่างประเทศ 

                

BA2103312 การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ไขปญัหา
ทางธุรกิจ                 

BA2103313 กลยุทธ์การจดัการโซ่อุปทานและ 
โลจสิติกส ์                 

BA2103314 เศรษฐศาสตรเ์พื่อการจดัการ 
                

BA2103315 จริยธรรมทางธุรกิจ                 

BA2103316 การบริหารงานบริการลูกค้า 
                

BA2103317 การจัดการดำเนินงานสำหรับ
ผู้ประกอบการ                 

BA2103318 การเขียนเอกสารทางธุรกิจ                 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)           คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

 การวัดผลและการสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

พระนครว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2560  (ภาคผนวก  ก)   

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 มหาวิทยาลัยต้องกำหนดระบบและกลไกในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา และสร้าง

ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานทั้งองค์กรให้มีแนวทางในการดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยถือ

เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือยืนยันว่าผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน มีผลลัพธ์การเรียนรู้

อย่างน้อยเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552   

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 

         2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา  

  มีการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของนักศึกษาในทุกรายวิชา

ที่มีการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา โดยนักศึกษา ผู้สอน และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เพื่อดำเนินการทวนสอบตามกระบวนการที่กำหนด หรือตามระบบและกลไก

ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และรายงานผลให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้บริหารระดับคณะวิชาทราบ  

และเพ่ือพิจารณาหาแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง รายวิชาอย่างต่อเนื่อง 

  2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร 

  มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำภาคการศึกษาหรือ 

อย่างน้อยประจำปีการศึกษาเป็นไปตามระบบประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร เพื่อเป็นการทวน

สอบว่าแต่ละรายวิชาของหลักสูตร ในแต่ละภาคการศึกษา/ปีการศึกษา มีรายวิชาใดบ้างในภาพรวมที่

นักศึกษา ผู้สอน และคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ พบปัญหาและอุปสรรค หรือข้อเสนอแนะต่อ

การปรับปรุง พัฒนา และต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะวิชา เพื่อพิจารณาหาแนวทางใน

การส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)           คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 

 มีกระบวนการในการดำเนินการ เพื่อยืนยันว่าบัณฑิตทุกคนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรใน

แต่ละปีการศึกษา มีคุณภาพตามคุณลักษณะพึงประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนด สอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยอาจใช้การประเมินจาก 

 (1) การทวนสอบหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ/หรือ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก นำข้อมูลในแต่ละปีการศึกษามาประกอบการจัดทำ มคอ.7 เพ่ือ 

การพัฒนา ปรับปรุง สาระรายวิชาของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 

  (2) ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตในแต่ละรุ่นปีการศึกษา ในด้านที่เป็นนัยสำคัญต่อการนำ

ข้อมูลมาใช้เพื่อการพัฒนาหลักสูตร อาทิ ระยะเวลาในการหางานทำ ความคิดเห็นต่อ

ความรู้ ความสามารถ ที่นำไปใช้ในการทำงาน ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร เป็น

ต้น  

  (3) การประเมินจากสถานศึกษาอื ่นถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู ้ ความพร้อม 

คุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้น ๆ 

3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาในทุกหมวดวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร  และมี 

ผลการศึกษาผ่านตามเกณฑ์การประเมินผลการศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 และผ่าน

การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีคุณสมบัติอื ่น ๆ ตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560  
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 

    1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/คณะวิชา  

    1.2 ชี้แจงแนวทางการเรียนการสอน บทบาทของผู้สอน เทคนิคการสอน การใช้สื่อการสอน การวัด

และประเมินผล ศึกษารายละเอียดในแต่ละหมวดของหลักสูตร และการวิจัยในชั้นเรียน  

    1.3 แนะนำการเขียน มคอ.3 - มคอ.6 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

    1.4 กำหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและให้คำปรึกษา 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาที่เก่ียวข้อง เพ่ือส่งเสริม

การสอนและการวิจัยการสอนอย่างต่อเนื่อง  

(2) มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลให้ทันสมัย 

(3) สนับสนุนให้อาจารย์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล ร่วมกับคณาจารย์

ในหลักสูตรอื่น 

(4) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนการสอน 

(5) ศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา ด้านการเรียนการสอนและการวัดและการประเมินผล 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 

(2) ส่งเสริม สนับสนุนการทำวิจัยในชั้นเรียน วิจัยเชิงวิชาชีพ การบูรณาการงานวิจัยเข้ากับ  

การเรียนการสอน 

(3) ส่งเสริมให้อาจารย์มีประสบการณ์ในงานอุตสาหกรรม การฝังตัวในสถานประกอบการ 

(4) ให้การสนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ  

การประชุมทางวิชาการทั ้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการลาเพื ่อเพิ ่มพูน

ประสบการณ์ 

(5) สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
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(6) สนับสนุนให้อาจารย์ เขียนตำรา หรือจัดทำผลงานทางวิชาการ เพื ่อส่งเสริมการมี

ตำแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 

2.3 การพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่) 

(1) สำรวจและวางแผนทดแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ไม่สามารปฏิบัติหน้าที่ได้ อาทิ 

เกษียณอายุ ลาศึกษาต่อ ย้ายหรือสับเปลี่ยนไปประจำหลักสูตรอ่ืน เป็นต้น  

(2) แต่งตั ้งอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่) และมีการให้ความรู ้ ความเข้าใจใน  

การบริหารหลักสูตรโดยประธานหลักสูตร หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนอื่นที่ 

ถูกมอบหมาย  

(3) ร่วมประชุมและร่วมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำภาค/

ประจำปี 

(4) ส่งเสริมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่) ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ และสร้างเสริม

ประสบการณ์ในการบริหารหลักสูตรในทุก ๆ ด้าน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหาร

หลักสูตรกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง  
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)           คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

การดำเนินการด้านการประกันคุณภาพหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 

( หล ั ก ส ู ต ร ใหม่  พ . ศ . 2 566 )  เ ป ็ น ไป ต ามกรอบมาตร ฐ านค ุณวุ ฒ ิ ร ะด ั บ อ ุ ด มศ ึ กษ าแห ่ ง ช าติ   

พ.ศ. 2552 และตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 รวมทั้งระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยใช้เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบ 

ดังนี้  

1. การกำกับมาตรฐาน 

2. บัณฑิต 

3. นักศึกษา 

4. อาจารย์ 

5. หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

โดยหลักสูตรต้องมีการดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์และ/หรือประเด็นสำคัญในแต่ละองค์ประกอบ

ดังกล่าวอย่างมีคุณภาพ ตามรายละเอียด ดังนี้    

1. การกำกับมาตรฐาน 

คณะบริหารธุรกิจ กำหนดการกำกับมาตรฐานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2558 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 สอดคล้องกับกฎกระทรวง 

ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2557 คำนึงถึงการจัดการศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

สอดคล้องกับบริบทและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมอบหมายให้กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการ

หลักสูตรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และคณบดีทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารหลักสูตรในระดับคณะวิชา  

โดยในระดับหลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทำหน้าที่บริหารหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งมีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี และพิจารณาปรับปรุง

แก้ไขการดำเนินงานหรือพัฒนาหลักสูตร  
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ทั ้งนี้การกำกับมาตรฐาน  ในด้านการบริหารหลักสูตรจะมีอาจารย์ผ ู ้ร ับผิดชอบหลักส ูตร  

บริหารหลักสูตรจำนวน 5 คน โดยมีผู้บริหารคณะวิชาเป็นผู้กำกับดูแลและคอยให้คำแนะนำ ตลอดจนกำหนด

นโยบายปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งการกำกับมาตรฐานหลักสูตรต้องเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

1.1 จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 5 คน 

1.2 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้

บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

1.3 กรอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรไม่เกิน 5 ปี 
 

 อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับฝ่ายบริหารและ
อาจารย์ผู้สอน โดยมีการติดตาม รวบรวมข้อมูลสำหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุกปีอย่าง
ต่อเนื่อง 
  
2. บัณฑิต 

            หลักสูตรต้องมีการบริหารคุณภาพของบัณฑิตให้เป็นไปตามเกณฑ์โดยมีประเด็น ดังนี้ 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีการกำหนดคุณลักษณะ 

พึงประสงค์ และครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ อย่างน้อย 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) คุณธรรม 

จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยพิจารณาจาก

ข้อมูลป้อนกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายด้าน ประกอบด้วย สถานประกอบการ ผู้ใ ช้บัณฑิต 

ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้หลักสูตรมีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งต้องได้คะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 

2.2 การมีงานทำหรือประกอบอาชีพของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายใน 1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 ของผู้สำเร็จการศึกษา  
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นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยได้ทำการสำรวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจำ

ทุกปี และแจ้งผลการสำรวจให้กับคณะวิชาได้รับทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและ

การจัดการเรียนการสอน 

3. นักศึกษา 

          หลักสูตรมีการดำเนินการเก่ียวกับนักศึกษา  

    3.1 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

     3.1.1 การรับนักศึกษา สาขาวิชา ดำเนินการรับนักศึกษาภายในกำหนดของมหาวิทยาลัย  

โดยดำเนินการตามกระบวนการหรือระบบและกลไก คือ 

(1) แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก สอบสัมภาษณ์และออกข้อสอบ 

(2) กำหนดคุณสมบัติผู้สมัคร 

(3) กำหนดวัน-เวลาการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์   

(4) ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและลงทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

     3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาก่อนการเข้าศึกษา 

มีการตรวจสอบความรู ้พื ้นฐานด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์   

โดยพิจารณาจากผลการสอบคัดเลือกหากพบว่า พื้นฐานความรู้ไม่เพียงพอก็จัดกิจกรรม 

สอนเสริมให้ ส่วนการปรับตัวของนักศึกษา จัดอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งทางคณะ/สาขาวิชาได้

เตรียมไว้เป็นผู้ให้คำปรึกษาและแนะแนวแก่นักศึกษาทุกคน รวมทั้งมีการพัฒนา เสริมทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนเข้าเรียนและระหว่างเรียน 

ผ่านกิจกรรมที่เหมาะสม ซึ่งสามารถสอดแทรกในรายวิชาต่าง ๆ ได้  

    3.2 การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 

       สาขาวิชามีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มี

ปัญหาในการเรียน สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของสาขาวิชา 

ทุกคน จะต้องทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคน

ต้องกำหนดวัน-เวลาและชั่วโมง สถานที่ให้คำปรึกษา โดยมีการประกาศแจ้งให้นักศึกษาทราบอย่าง

เป็นระบบ เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้อาจมีที่ปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้คำปรึกษาแนะนำ

ในการจัดทำกิจกรรมแก่นักศึกษา 
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 3.3 กระบวนการและผลการดำเน ินงาน (การคงอยู ่  การสำเร ็จการศึกษา ความพึงพอใจและ 

ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา  

         3.3.1 การคงอยู่ของนักศึกษา  

                  แต่ละปีการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี หลักสูตรต้องมีการติดตามจำนวนหรืออัตราการ

คงอยู่ของนักศึกษาในแต่ละรุ่น อย่างน้อย 3 ปีการศึกษาต่อเนื่อง เพ่ือให้เห็นแนวโน้ม (Trend) 

ด้านการคงอยู่ของนักศึกษา ในกรณีที่มีแนวโน้มที่ลดลง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้อง

วิเคราะห์หาสาเหตุ หรือประเด็นสำคัญที่ทำให้เกิดขึ้น แล้วนำมาวางแผนปรับปรุง ดำเนินการ

ตามแผนปรับปรุงดังกล่าวเพื่อทำให้อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตรสูงขึ้นและมี 

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี      

           3.3.2 การสำเร็จการศึกษา  

         หลักสูตรต้องมีการติดตามจำนวนบัณฑิตหรืออัตราการสำเร็จการศึกษาในแต่ละรุ ่นตาม

ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร อย่างน้อย 3 ปีการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อให้เห็นแนวโน้มดา้น

การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ในกรณีที่มีแนวโน้มที่ลดลง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ต้องวิเคราะห์  หาสาเหตุ หรือประเด็นสำคัญที่ทำให้เกิดขึ ้น แล้วนำมาวางแผนปรับปรุง 

ดำเนินการตามแผนปรับปรุงดังกล่าวเพื่อทำให้การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตร

สูงขึ้นและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี      

 3.3.3 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษา ในประเด็นความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการที่ดำเนินการให้กับนักศึกษา

ตามกิจกรรมด้านการคงอยู่และการสำเร็จการศึกษา รวมทั้งผลการจัดการข้อร้องเรียนของ

นักศึกษา อย่างน้อย 3 ปีต่อเนื่อง เพื่อให้เห็นแนวโน้มในการดำเนินงาน สามารถนำข้อมูลมา

แปลผลเพื่อการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิผล  

4. อาจารย์ 

 หลักสูตรให้ความสำคัญกับคุณภาพของอาจารย์ ซ ึ ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตบัณฑิตจึงมี  

การกำหนดระบบและกลไกในประเด็นเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์และผลที่เกิด

กับอาจารย์ เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์

ของมหาวิทยาลัย โดยผู้บริหารมีการกำหนดนโยบาย แผนระยะยาวในการส่งเสริม สนับสนุน ให้อาจารย์มี  
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การพัฒนาจนมีคุณสมบัติทั้ง เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร หรือตามมาตรฐาน

วิชาชีพที่กำหนด โดยพิจารณาจากองค์ประกอบด้านอาจารย์ ดังนี้ 

    4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

หลักสูตรต้องมีระบบและกลไก หรือกระบวนการในการรับอาจารย์ใหม่ มีการกำหนดเกณฑ์ คุณสมบัติ

และการคัดเลือกอาจารย์ที ่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที ่กำหนดโดยคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา นอกจากนี้หลักสูตรต้องมีระบบการบริหารอาจารย์และระบบการส่งเสริมพัฒนา

อาจารย์ (โดยเฉพาะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557) ทั้งด้านการเรียนการสอน วิจัย การนำเสนอผลงานวิชาการ หรือการเข้าสู่

ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ ้น โดยมีนโยบายและแผนพัฒนาอาจารย์ประจำปีและระยะปานกลาง  

มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที ่ชัดเจนสามารถปฏิบัติได้ ภายใต้ข้อจำกัด งบประมา ณ 

ทรัพยากรรวมทั้งกิจกรรมและระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนา ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าว หลักสูตร

ต้องมีกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินการ ให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญที่ประกอบด้วย (1) ระบบ

การรับและแต่งตั ้งอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร (2) ระบบการบริหารอาจารย์ และ (3) ระบบ 

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวมทั้ง การกำกับ ติดตาม ปรับปรุง พัฒนาใน

ประเด็นดังกล่าวอย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง 

    4.2 คุณภาพอาจารย์ 

หลักสูตรมีการตระหนักถึงคุณภาพอาจารย์ให้มีคุณสมบัติที ่เหมาะสม ด้านความรู ้ ทักษะความ

เชี่ยวชาญในหลักสูตรที่สอน และปริมาณที่เพียงพอต่อการบริหารหลักสูตร เพ่ือให้การผลิตบัณฑิตใน

สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการมีคุณภาพตามคุณลักษณะพึงประสงค์ โดยการพัฒนาอาจารย์ทาง

คุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้

หลักสูตรคำนึงถึงประเด็นสำคัญให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณภาพตามเกณฑ์การประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557 ดังนี้ (1) ร้อยละของการมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

(2) ร้อยละของการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (3) ผลงานทางวิชาการ รวมทั้งการกำกับ ติดตาม 

ปรับปรุง พัฒนาในประเด็นดังกล่าวอย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง 

    4.3 ผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย์ 

หลักสูตรต้องมีระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุน ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตามเกณฑ์    

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557) มีอัตราการคงอยู ่ที ่สูง หรือมี
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แนวโน้มที่จะไม่โยกย้าย หรือการไม่ถูกปรับให้ไปอยู่ในหลักสูตรอื่นในแต่ละปี และสิ่งสำคัญหลักสูตร

ต้องมีการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ทุกคนต่อการทำหน้าที ่บริหารหลักสูตร โดยเป็นการประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการที ่ได้

ดำเนินการให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามกิจกรรมต่าง ๆ ในประเด็นการบริหารและพัฒนา

อาจารย์ ทั ้งนี ้หลักสูตรต้องเก็บข้อมูลอย่างน้อย 3 ปีการศึกษาต่อเนื่อง เพื ่อให้เห็นแนวโน้มใน 

การดำเนินงาน สามารถนำข้อมูลมาแปลผลเพื่อการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิผล  

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

หลักสูตรมีการบริหารจัดการเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร พ.ศ. 2557 ในประเด็นสำคัญ ดังนี้ 

    5.1 สาระรายวิชาในหลักสูตร 

หลักสูตรมีการออกแบบสาระรายวิชาโดยการกำกับ ติดตาม ควบคุม การจัดทำรายวิชาต่าง ๆ ให้มี

เนื ้อหาที ่ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ก้าวทันความทันสมัยที ่มี 

การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการรายวิชาต่าง ๆ การเปิด-ปิดรายวิชา ให้สอดคล้องกับ

แผนการเรียนที่กำหนด สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิตและตลาดแรงงาน โดย

เน้นการสอนที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ กระบวนการที่ดำเนินการครอบคลุม (1) การออกแบบหลักสูตรและ

สาระรายวิชา และ (2) การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชาการเป็น

ผู้ประกอบการ ทั้งนี้หลักสูตรโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลการเรียนการ

สอนทุกรายวิชา จากรายงานผลการดำเนินการรายวิชา (มคอ.5) ทุกภาคการศึกษา เพื่อหาประเด็นที่

มีนัยสำคัญต่อการออกแบบรายวิชา ให้มีเนื้อหาสาระรายวิชาที่ทันสมัย เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง

ของโลกและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานเป็นประจำทุกปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

โดยศึกษาข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้สอนและนักศึกษาที่รายงานใน มคอ.5 ซึ่งจะเป็นนัยสำคัญที่

ต้องนำมาเขียนในรายงานผลการดำเนิการของหลักสูตร (มคอ.7) ต่อไป เพ่ือการประเมินผล ปรับปรุง 

ควบคุมและพัฒนาในประเด็นการออกแบบสาระรายวิชาในหลักสูตรทุกปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

    5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรมีระบบและกลไกในการกำหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยคำนึงถึงความรู้ ทักษะ และความ

เชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ต้องทันสมัยของผู้สอน ที่ถูกมอบหมายให้รับผิดชอบใน

รายวิชาที่สอน เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้จากผู้สอนที่มีประสบการณ์ และนักศึกษาได้รับ  
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การเรียนรู้จากผู้รู้จริง สำหรับกระบวนการเรียนการสอน หลักสูตรต้องมีการดำเนินการให้ครอบคลุม

ประเด็น ดังนี้ (1) การกำหนดผู้สอน (2) การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียน  

(3) การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุ

บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้หลักสูตรโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องใช้กระบวนการเรียน

การสอนที่ใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้

ด้วยตนเอง ผู้สอนมีหน้าที่อำนวยความสะดวก ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู ้ของ

นักศึกษา มีกลไกในการส่งเสริม กำกับ ติดตาม ให้ผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการเขียน 

มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งการกำหนดกิจกรรมในรายวิชาที่สามารถบูรณาการ  

การเรียนการสอนกับงานวิจัย และ/หรือการบริการวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม      

    5.3 การประเมินผู้เรียน 

หลักสูตรต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มี

คุณภาพที่ใช้ในระบบการประเมินผู้เรียน รวมทั้งวิธีการให้เกรดที่สะท้อนถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อยา่ง

เหมาะสม มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย ให้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงาน

จริงของนักศึกษา โดยมีข้อมูลป้อนกลับไปยังผู้เรียน เพ่ือให้สามารถแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งของ

ตนเองได้ ทั้งนี้กระบวนการหรือระบบการประเมินหลักสูตรต้องดำเนินการในประเด็นที่สำคัญ ดังนี้ 

(1) การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  อย่างน้อย  

5 ด้าน (2) การตรวจสอบการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา และ (3) การกำกับการประเมิน

การจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร หลักสูตรต้องตระหนักถึงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ

นักศึกษา มีระบบและกลไกในการดำเนินการที่ชัดเจน มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงาน มคอ.5  

มคอ.6 และมคอ.7 เพื่อประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของนักศึกษาเป็นประจำ

ทุกภาคการศึกษา/ประจำปี อย่างต่อเนื่อง 

    5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการดำเนินการตามตัวบ่งชี้ ที่กำหนดในกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อย่างน้อย 12 ตัวบ่งชี้ ที ่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) 

หมวดที ่ 7 ข้อ 7 โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีใน มคอ.7 และ/หรือรายงาน 

การประเมินตนเอง (Self-Assessment Report - SAR) เพื ่อรองรับการตรวจสอบและประเมิน
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คุณภาพการบริหารหลักสูตรตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ที่กำหนด

เกณฑโ์ดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา     

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

     หลักสูตรมีการบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนหรือสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประกอบด้วยความ

พร้อมทางกายภาพ ได้แก่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องมือและอุปกรณ์

การเรียนการสอน ห้องสมุด และการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอื่น ๆ ที่เพียงพอ

สำหรับการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการบำรุงรักษา สนับสนุนให้นักศึกษาเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 

และมีการประเมินความพึงพอใจต่อสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ของผู ้ใช้บริการ  โดยพิจารณาร่วมกับผล 

การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ โดยผลการประเมินต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 สำหรับบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ มีสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู้

เพ่ิมเติม ประกอบด้วย 

 (1) สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าอบรมหลักสูตร ผู้ประกอบการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 (2) เสนอแนะแหล่งเรียนรู้ออนไลน์อื่นที่เก่ียวกับการประกอบธุรกิจของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

 (3) เชิญวิทยากร (ผู้ประกอบการตัวจริง) ผ่านการสัมมนามาเป็นพ่ีเลี้ยงคอยให้คำแนะนำให้นักศึกษา 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)         

ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ต้องบรรลุเป้าหมาย ตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ซึ่งต้องมีผลการดำเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ใน

แต่ละปี ทั้งน้ีในแต่ละปีการศึกษา หลักสูตรต้องดำเนินงานให้ตัวบ่งชี้ตามข้อ 1-5 ผ่านการประเมินทุกปีการศึกษา     

ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุด
ปีการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กำหนดใน มคอ.3 
และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่ผ่านมา   

 X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำ ด้านจัดการเรียนการสอน X X X X X 

9. อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

    X 

รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องดำเนินการ (ข้อ 1-5) ในแต่ละปี 5 5 5 5 5 

รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 

หมายเหตุ :    ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2558 ระบุคำว่า “อาจารย์ใหม่” ในข้อ 8 ให้หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เพิ่งเข้ามาทำหน้าที่ในหลักสูตรคนใหม่ แม้ว่าจะเป็น
อาจารย์เก่าที่มาจากหลักสูตร/สาขาวิชาอื่น ก็ถือว่าเป็นอาจารย์ใหม่ 
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หมวดที ่8 การประเมินผล และปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน    

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดการประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และขอคำแนะนำ รวมทั้งข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้และทักษะใน

การใช้วิธีสอนหรือกลยุทธ์การสอนที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

(2) อาจารย์ผู้สอนต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมิน

จาก  การทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา 

การตอบคำถามจากนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว จะ

สามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการสอนที่ใช้ไม่สามารถ

ทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอนหรือกลยุทธ์การสอนให้มีความเหมาะสม

กับผู้เรียน โดยช่วงหลัง   การสอนให้มีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา 

และ/หรือการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา 

(3) การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้ โดยอาจารย์ผู้สอน ด้วยเครื่องมือที่

เหมาะสม อาทิ ใช้แบบสอบถาม หรือการสัมภาษณ์รายกลุ่ม รายบุคคล และประเมินจาก       

การเรียนรู้ของนักศึกษา จากการทำกิจกรรมและดูคะแนนจากผลการสอบ 

(4) ส่วนกระบวนการด้านการนำผลการประเมินไปปรับปรุง ทำโดยรวบรวมปัญหาข้อเสนอแนะ 

เพ่ือปรับปรุงและกำหนดให้ทีมผู้สอนนำไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

(1) การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา  

(2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมิน โดยการดูแผนการสอนที่ผู้สอนเขียนหรือออกแบบวิธี

สอนหรือกลยุทธ์ในการสอน จากรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และติดตามผลการ

นำไปใช้ จากรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หากพบว่าไม่มีประสิทธิผล 

ต้องมีแนวทางใน การปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและกำกับ ติดตาม ประเมินผลอย่าง

ต่อเนื่อง 
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(3) ประเมินการใช้กลยุทธ์ในการสอนจากผู้ร่วมสอนในรายวิชา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม อาทิ 

การเข้าร่วมสังเกตการณ์การสอนในชั้นเรียน ดูบริบทต่าง ๆ ในห้องเรียน สภาพความสนใจ

ของผู้เรียน และการทำกิจกรรม  

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 ประเมินโดยนักศึกษา บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร 

นักศึกษาใช้ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ และบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ทางหลักสูตรมี

ระบบติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต รวมทั้งโครงการติดตามและประเมินผลผู้สำเร็จการศึกษา 

2.2 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หรือคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน/ภายนอก 

ประเมินจากรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) หรือรายงานผลการประเมินตนเอง  

การสัมภาษณ์ผู้บริหารรวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง และจากการเยี่ยมชมบริบทหรือสภาพการเรียนการสอน

ทั่วไป 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร   

          การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7  

ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะวิชา ซึ่งหลักสูตร

ดำเนินการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของสำนักงานปลัดกระทรวง 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

          การทบทวนผลการประเมินจะทำให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็ง วิกฤติ และโอกาสของการบริหารหลักสูตร 

ทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา หากพบปัญหาต้องทำการพัฒนาปรับปรุง โดยอาจจำแนกออกเป็น 2 

รูปแบบ คือ การปรับปรุงย่อยและการปรับปรุงใหญ่ โดยที่การปรับปรุงย่อย หมายถึง กรณีที่พบปัญหาใน

ระดับรายวิชา สามารถดำเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นได้ทันทีตลอดเวลาที่พบปัญหา ส่วนการปรับปรุงใหญ่ 

หมายถึง การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับซึ่งจะดำเนินการ ทุก ๆ 5 ปี เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและ

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมก าร 

การอุดมศึกษา โดยดำเนินการ ดังนี้ 
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(1) ผู้สอนวิเคราะห์หรือทบทวนข้อมูลที่ได้จากการประเมินการสอนโดยนักศึกษาในระหว่างการสอน 

แล้วทำการปรับปรุงทันที ก่อนการสอนในครั ้งต่อไป เมื ่อสิ ้นภาคการศึกษาต้องรายงานผล  

การดำเนินการรายวิชา (มคอ.5) หากมีนัยสำคัญที่ต้องแก้ไขด้านกลยุทธ์การสอนและ/หรือ 

การประเมินกลยุทธ์การสอน และส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้มีการวางแผนปรับปรุงสาเหตุหรือปัญหา

ดังกล่าว โดยจัดทำรายละเอียดใหม่ในการเขียน มคอ.3 เพื่อใช้ในการสอนครั้งต่อไป ทั้งนี้ต้องมี 

การเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ความเห็นชอบก่อนนำไปสอนจริง 

(2) อาจารย ์ผ ู ้ร ับผ ิดชอบหลักส ูตร จ ัดทำรายงานผลการดำเน ิน งานของหล ักส ูตร (มคอ.7)  

มีการให้ข้อเสนอต่อการปรับปรุงหลักสูตรเป็นประจำปี จากการรวบรวมข้อมูลการประเมินโดย

นักศึกษาปีสุดท้าย บัณทิต ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู ้ใช้บัณฑิต ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาจัดทำแผนพัฒนา

ปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการ และดำเนินการตามแผน มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล 

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

(3) ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร เสนอแนวทางและความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร

ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านบุคลากร งบประมาณ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์

สนับสนุนการเรียนรู้ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการสอนและวิธีประเมินการสอนที่มีคุณภาพ 

รวมทั้งการทบทวนกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจากการปฏิบัติ งานจริงให้มี 

ความสอดคล้องกับระบบและกลไกที่กำหนดไว้ 

(4) ประชุมอาจารย ์ผ ู ้ร ับผ ิดชอบหลักส ูตร อย ่างน ้อยปีละ 4 คร ั ้ง พิจารณาทบทวนสรุปผล 

การดำเนินการหลักสูตรจากร่างรายงานผลการดำเนินการหลักสูตรและความคิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น วางแผนปรับปรุงการดำเนินการเพื่อใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป 

โดยจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เสนอคณะกรรมการบริหารคณะวิชา 

เพ่ือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในมุมมองของผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิ 
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เอกสารแนบ: ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
ภาคผนวก ข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2559 
ภาคผนวก ค ประวัติและผลงานของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
ภาคผนวก ง ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
ภาคผนวก จ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ธนาคารออมสิน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ภาคผนวก ฉ บันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร ์

เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  
ภาคผนวก ช คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการและการสื่อสารธรุกิจ  

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) 
ภาคผนวก ซ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสตูรบรหิารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและ 

การสื่อสารธุรกจิ (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2565) 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี   

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

     โดยท่ีเห็นสมควรปรับปรุงหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีใหเปนไปอยาง 

มีคุณภาพไดมาตรฐาน และสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ 

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พ.ศ. ๒๕๔๘  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี ๒๗ 

กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐” 

ขอ ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๑ เปนตนไป 

ขอ ๓  ใหยกเลิก  

(๑) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๐   

(๒) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒    

(๓) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗  

(๔) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ขอ ๔  ในขอบังคับนี้ 

“สภามหาวิทยาลัย”   หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

“มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

“อธิการบดี”  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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 “คณะ”  หมายความวา  คณะ วิทยาลัยหรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา

คณะในมหาวิทยาลัยท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

 “คณบดี”  หมายความวา คณบดี  ผูอํานวยการวิทยาลัย หรือหัวหนาสวนราชการท่ีเรียกชื่อ    

อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะในมหาวิทยาลัยท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

 “นักศึกษา”  หมายความวา ผูท่ีเขารับการศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย 

 “กรรมการคณะ” หมายความวา คณะกรรมการประจําคณะ  

 “สาขาวิชา”  หมายความวา  สาขาวิชาตาง ๆ ท่ีจัดการเรียนการสอนในคณะ 

 “หัวหนาสาขาวิชา”  หมายความวา หัวหนาสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบงานของสาขาวิชาในคณะ 

 “อาจารยท่ีปรึกษา”  หมายความวา อาจารยประจําในคณะซ่ึงคณบดีแตงตั้งและมอบหมายให

ทําหนาท่ีแนะนํา ใหคําปรึกษาดานการศึกษา ตักเตือนและดูแลความประพฤติ ตลอดจนรับผิดชอบในการ

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาและติดตามผลการศึกษาของนักศึกษา 

 “อาจารยผูสอน”  หมายความวา อาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษท่ีรับผิดชอบสอนรายวิชาใน

ระดับปริญญาตรี 

 “แผนการเรียน”  หมายความวา แผนการจัดการเรียนในแตละภาคการศึกษาของแตละหลักสูตร

ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาและรายวิชาท่ีกําหนด การจัดแผนการเรียนจะตองไดรับ

ความเห็นชอบจากกรรมการคณะ 

 “คาจัดการศึกษา”  หมายความวา คาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียนและคาสนับสนุน การ

จัดการศึกษาแบบเหมาจาย  

 ขอ ๕  ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศหรือคําสั่งเพ่ือ

ประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 

 ในกรณีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 

 การใดท่ีไมไดกําหนดไวในขอบังคับนี้ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยผานความ

เห็นชอบจากสภาวิชาการ  

หมวด ๑ 

ระบบการศึกษา 

 ขอ ๖   ปการศึกษาใหเริ่มตนตั้งแตวันท่ี ๑ มิถุนายนของทุกป และสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ 

พฤษภาคมของปถัดไป 

 ขอ ๗   ระบบการศึกษา 

(๑)   มหาวิทยาลัย  จัดการศึกษาโดยการกํากับดูแลคณะและสาขาวิชาตางๆ คณะใดหรือ

สาขาวิชาใดมีหนาท่ีจัดการศึกษาหลักสูตรใด ใหจัดการศึกษาในหลักสูตรนั้นแกนักศึกษาทุกคนท้ังมหาวิทยาลัย 

(๒)   การศึกษาในมหาวิทยาลัยใชระบบทวิภาค (Semester System)  โดยแบงเวลาศึกษาในป

การศึกษาหนึ่งๆ ออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ ซ่ึงเปนภาคการศึกษาบังคับ คือ 
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(ก)  ภาคการศึกษาท่ีหนึ่ง (First Semester)  ตั้งแตเดือนมิถุนายนเปนตนไปเปนเวลา  ๑๖ 

สัปดาหรวมท้ังเวลาสําหรับการสอบดวย 

(ข)  ภาคการศึกษาท่ีสอง (Second Semester) ตั้งแตเดือนพฤศจิกายนเปนตนไป             

เปนเวลา  ๑๖ สัปดาหรวมท้ังเวลาสําหรับการสอบดวย 

กําหนดวันเปดภาคการศึกษาใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอาจเปดภาค

การศึกษาฤดูรอน (Summer Session) ซ่ึงเปนภาคการศึกษาท่ีไมบังคับ ใชเวลาศึกษา ๘ สัปดาห รวมท้ังเวลา

สําหรับการสอบดวย โดยใหเพ่ิมชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ 

(๓)   สาขาวิชาตางๆ  จัดสอนรายวิชาท่ีอยูในความรับผิดชอบตามขอกําหนดของหลักสูตร  

รายวิชาหนึ่งๆ กําหนดปริมาณการศึกษาเปนจํานวนหนวยกิตและสอนรายวิชานั้นๆ ในเวลาหนึ่งภาคการศึกษา 

(๔) หนวยกิต   หมายถึง   หนวยท่ีใชแสดงปริมาณการศึกษา    ในแตละรายวิชาจะมีจํานวน 

หนวยกิตกําหนดไว ตามหลักเกณฑดังนี้ 

(ก) ภาคทฤษฎีท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหา ไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมง ตอภาค

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 

(ข) ภาคปฏิบัติท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมี

คาเทากับ ๑ หนวยกิต 

(ค) การฝกงานหรือการฝกภาคสนามท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษา

ปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 

(ง) การทําโครงการหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดซ่ึงไดรับมอบหมาย ท่ีใชเวลาทําโครงการ

หรือกิจกรรมนั้นๆ ไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 

(๕) รายวิชาหนึ่งๆ ประกอบดวย รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต จํานวนชั่วโมงทฤษฎี 

จํานวนชั่วโมงปฏิบัติ จํานวนชั่วโมงศึกษานอกเวลา และคําอธิบายรายวิชาท่ีจะสอนในรายวิชานั้นๆ 

(๖) รายละเอียดของจํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษาซ่ึงนับจากวันท่ีเปดภาค

การศึกษาแรกท่ีรับเขาศึกษาในหลักสูตรนั้นๆ มีดังนี้ 

(ก) หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต ใชเวลา

ศึกษาไมเกิน ๘ ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน ๑๒ ปการศึกษาสําหรับการ

ลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา (ภาคสมทบ) 

(ข) หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๕๐ หนวยกิต ใชเวลา

ศึกษาไมเกิน ๑๐ ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน ๑๕ ปการศึกษาสําหรับการ

ลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา (ภาคสมทบ) 

(ค) หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิต         

ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๔ ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไมเกิน ๖ ปการศึกษาสําหรับ   

การลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา (ภาคสมทบ) 
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หมวด ๒ 

การรับเขาศึกษา 

 ขอ ๘  ลักษณะและคุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา ผูสมัครเขาเปนนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยจะตองมีลักษณะและคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนผูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

(๒) เปนผูไมมีโรคติดตอรายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจหรือโรคท่ีจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

(๓) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง 

ขอ ๙  การคัดเลือกผูสมัครเขาเปนนักศึกษา ใหเปนไปตามประกาศการคัดเลือกเพ่ือเขาศึกษาตอ 

ระดับปริญญาตรี ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะไดประกาศใหทราบเปนคราวๆไป 

หมวด ๓ 

การข้ึนทะเบียนและการลงทะเบียนเรียน 

  ขอ ๑๐  การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 

(๑)  ผูไดรับการคัดเลือกจะมีสภาพเปนนักศึกษา ตอเม่ือไดข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย โดยปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย 

(๒) การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาตองดําเนินการดวยตนเอง พรอมท้ังชําระเงินคาจัดการศึกษา

และคาธรรมเนียมตางๆ ตามวัน เวลาและสถานท่ี ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

(๓) นักศึกษาตองมีบัตรประจําตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซ่ึงออกใหโดยสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 

(๔) นักศึกษาจะมีอาจารยท่ีปรึกษา ตามท่ีคณะแตงตั้ง 

  ขอ ๑๑  การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 

(๑) มหาวิทยาลัยจะจัดใหมีการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตางๆ ในแตละภาคการศึกษาใหเสร็จ

กอนการเปดภาคการศึกษานั้นๆ 

(๒) ในกรณีมีเหตุอันควร คณะอาจประกาศงดการเรียนการสอนรายวิชาใด หรือจํากัดจํานวน

นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได 

(๓) การงดการเรียนการสอนรายวิชาใดท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไปบางแลว จะตองกระทํา

ภายใน ๒ สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษา  

ฤดูรอน 

  ขอ ๑๒  การลงทะเบียนเรียน ใหกระทําตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑) ในแตละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนไมนอยกวา ๙ หนวยกิตและไม

เกิน ๒๒ หนวยกิต  สําหรับภาคการศึกษาฤดูรอนนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๙ หนวยกิต     

(๒) การลงทะเบียนเรียนเกินกวาท่ีกําหนดไวในขอ ๑๒ (๑) จะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุญาต

จากคณบดี แตตองไมเกิน ๒๕ หนวยกิต ในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งเพียงภาคการศึกษาเดียว  หาก
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มีความจําเปนตองลงทะเบียนเรียนเกิน  ๒๕ หนวยกิต  ใหเสนออธิการบดีพิจารณาเปนรายๆ ไป  จํานวน     

หนวยกิตสูงสุดนี้ไมรวมถึงรายวิชาท่ีไมนับหนวยกิต (AU) 

(๓) การลงทะเบียนเรียนนอยกวา ๙ หนวยกิตในภาคการศึกษาปกติ จะกระทําไดเฉพาะกรณี

เจ็บปวยหรือมีเหตุอ่ืนๆท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษาและไดรับอนุญาตจากคณบดี   เวนแตเปนภาคการศึกษาท่ี

ลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝกประสบการณวิชาชีพ หรือการฝกภาคสนาม หรือภาคการศึกษา

สุดทายท่ีจะสําเร็จการศึกษา 

(๔) นักศึกษาตองรับผิดชอบตอการลงทะเบียนเรียนรายวิชาตางๆ ตามวัน เวลาและสถานท่ีท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนดพรอมท้ังชําระเงินคาจัดการศึกษา คาธรรมเนียมการศึกษาและหนี้สินตางๆ ตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด 

(๕) นักศึกษาท่ีไดรับระดับคะแนนไมสมบูรณ (I) ในภาคการศึกษาสุดทายท่ีจะสําเร็จการศึกษา

และไมสามารถขอเปลี่ยนระดับคะแนนไมสมบูรณไดทันในภาคการศึกษานั้น จะตองขอรักษาสภาพการเปน

นักศึกษาและชําระคาธรรมเนียมตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด เพ่ือขอเปลี่ยนระดับคะแนนไมสมบูรณ ในภาค

การศึกษาถัดไป 

(๖) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาตางๆ ตองไดรับอนุญาตจากอาจารยท่ีปรึกษาและหัวหนา

สาขาวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด 

(๗) ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาผูใดลงทะเบียนหลังวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว จะตอง

ชําระคาธรรมเนียมเพ่ิมเติม(คาปรับ) ตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หากเกินกวา ๒ สัปดาห นับจากวันท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด  มหาวิทยาลัยจะไมอนุญาตใหลงทะเบียนไมวากรณีใดๆ  นักศึกษาตองลาพักการศึกษา

และชําระคาธรรมเนียมตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดเทานั้น 

(๘) ในภาคการศึกษาปกติ หากนักศึกษาผูใดไมลงทะเบียนเรียน ไมขอลาพักการศึกษาภายใน  

๒ สัปดาห นับจากวันเปดภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผูนั้นออกจากทะเบียนนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 

(๙) สําหรับภาคการศึกษาฤดูรอน นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนและชําระเงินตามกําหนดใน

ประกาศมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะตองชําระคาธรรมเนียมเพ่ิมเติม(คาปรับ) หากลงทะเบียนเรียนและชําระเงิน

ชากวากําหนดเกิน ๑ สัปดาหนับจากวันเปดภาค เปนอันหมดสิทธิเขาศึกษาในภาคการศึกษาฤดูรอนนั้น 

(๑๐)   ใหอธิการบดีมีอํานาจอนุมัติใหนักศึกษาผูใดท่ีถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยตามขอ ๑๒ (๘) กลับเขาเปนนักศึกษาใหมได ในกรณีมีเหตุอันสมควร โดยใหถือระยะเวลาท่ีถูก

ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเปนระยะเวลาการลาพักการศึกษา  ท้ังนี้ตองไมพนกําหนดเวลา ๑ ป นับ

จากวันท่ีนักศึกษาผูนั้นถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา ในกรณีเชนนี้นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียม

เสมือนเปนผูลาพักการศึกษารวมท้ังคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีคางชําระตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

(๑๑)   การขอถอนคืนเงินคาธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนรายวิชา ใหเปนไปตามระเบียบท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด 
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               ขอ ๑๓  การขอเพ่ิมและถอนรายวิชาใหดําเนินการดังนี้ 

(๑)  การขอเพ่ิมรายวิชาตองกระทําภายใน ๒ สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน

สัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน 

(๒) การขอถอนรายวิชา ใหมีผลดังนี้ 

(ก) การขอถอนรายวิชาภายใน ๔ สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน    

๒ สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน รายวิชาท่ีขอถอนจะไมปรากฏในระเบียน 

(ข) การขอถอนรายวิชาหลังจาก ๔ สัปดาหแรก แตยังอยูภายในระยะเวลา ๑๒ สัปดาห    

นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือหลัง ๒ สัปดาห แตยังอยูภายในระยะเวลา ๖ สัปดาหนับจากวันเปด

ภาคการศึกษาฤดูรอน ใหบันทึกระดับคะแนน W ในรายวิชาท่ีขอถอน 

(ค) การขอถอนรายวิชาเม่ือพนระยะเวลา ๑๒ สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ 

หรือเม่ือพนระยะเวลา ๖ สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน ใหบันทึกระดับคะแนน F หรือ U ใน

รายวิชาท่ีขอถอน 

(๓)  การขอเพ่ิมหรือขอถอนรายวิชา ตองไมขัดตอการลงทะเบียนเรียนใน ขอ ๑๒ (๑) และ (๒) 

  ขอ ๑๔  การศึกษาโดยไมนับหนวยกิต (AU) 

(๑) การศึกษาโดยไมนับหนวยกิตนี้ เม่ือนักศึกษาไดมีเวลาศึกษาครบรอยละ ๘๐ ของเวลาศึกษา 

หากอาจารยผูสอนรายวิชานั้นพิจารณาแลวเห็นวานักศึกษาตั้งใจศึกษาและมีความรูผานเกณฑการประเมินผล 

ใหบันทึกระดับคะแนน AU ไวในระเบียน แตถานักศึกษามีเวลาเรียนไมครบรอยละ ๘๐ ของเวลาศึกษาให

อาจารยผูสอนบันทึกระดับคะแนน W ไวในระเบียน 

(๒) หนวยกิตของวิชาท่ีศึกษาโดยไมนับหนวยกิต จะไมนับรวมเขาเปนหนวยกิตสะสมและหนวย

กิตรวมของหลักสูตร 

(๓) นักศึกษาผูใดไดลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดโดยไมนับหนวยกิตแลว นักศึกษาผูนั้นอาจ

ลงทะเบียนในรายวิชานั้นซํ้าอีกเพ่ือเปนการนับหนวยกิตในภายหลังได 

(๔) มหาวิทยาลัยอนุมัติใหบุคคลภายนอก ท่ีไมใชนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เขาศึกษาบาง

รายวิชาโดยไมนับหนวยกิตได โดยบุคคลนั้นตองมีคุณสมบัติและพ้ืนความรูทางการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัย

เห็นสมควร และตองปฏิบัติตามขอบังคับ หรือระเบียบ หรือประกาศมหาวิทยาลัย วาดวยการนั้นๆ 

เชนเดียวกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและตองชําระเงินคาธรรมเนียมตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

  ขอ ๑๕  การเทียบโอนรายวิชา  ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในขอบังคับมหาวิทยาลัย      

วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน 

หมวด ๔ 

การลาของนักศึกษา 

   ขอ ๑๖  การลาพักการศึกษา 

(๑) นักศึกษาอาจยื่นคํารองตอคณบดีเพ่ือขออนุญาตลาพักการศึกษาตอเนื่องไดไมเกิน ๒ ภาค

การศึกษาปกติ ดังกรณีตอไปนี้ 
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(ก)  ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารประจําการ 

(ข)  ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศหรือทุนอ่ืนใดซ่ึงมหาวิทยาลัย

เห็นสมควรสนับสนุน 

(ค) ปวยตองพักรักษาตัวตามคําสั่งแพทยเปนเวลานานเกินกวารอยละ ๒๐ ของเวลาศึกษา 

ในภาคการศึกษาหนึ่งๆ โดยมีใบรับรองแพทย 

(ง) มีความจําเปนสวนตัว โดยนักศึกษาผูนั้นไดศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา  ๑  

ภาคการศึกษาปกติ 

(๒) เม่ือนักศึกษามีเหตุสุดวิสัยจําเปนตองลาพักการศึกษา ใหยื่นคํารองตอคณบดีโดยเร็วท่ีสุด 

(๓)   ในการลาพักการศึกษา นักศึกษาจะลาพักการศึกษาเกินกวา ๒ ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน

หรือในภาคการศึกษาแรกท่ีข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไมได  เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก

อธิการบดีเปนกรณีพิเศษ 

(๔)   นักศึกษาท่ีไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษาแลว เม่ือจะกลับเขาศึกษา ตองยื่นคํารองขอ

กลับเขาศึกษาตอคณบดีกอนกําหนดวันลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยไมนอยกวา  ๑  สัปดาห 

(๕)   การลาพักการศึกษาในระหวางภาคการศึกษา จะมีผลดังตอไปนี้ 

(ก) ถาวันท่ีลาพักการศึกษาอยูในระหวาง ๒ สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ 

หรือสัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน  รายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนท้ังหมดจะไมปรากฏ

ในระเบียน 

(ข) ถาวันท่ีลาพักการศึกษาพนกําหนด ๒ สัปดาหแรกแตยังอยูภายใน ๑๒ สัปดาหนับจาก

วันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือพนกําหนดสัปดาหแรกแตยังอยูภายใน ๖ สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษา

ฤดูรอน  ใหบันทึกระดับคะแนน W ทุกรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไวในระเบียนของภาคการศึกษานั้น 

     (ค)  ถาวันท่ีลาพักการศึกษาพนกําหนด  ๑๒ สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ 

หรือพนกําหนด ๖ สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอนแลว  ใหบันทึกระดับคะแนน F หรือ U  ไว

ในระเบียนทุกรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ เวนแตกรณีท่ีนักศึกษาเจ็บปวยหรือมี

เหตุสุดวิสัยโดยมีหลักฐานเชื่อถือได เม่ือนักศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพัก ใหบันทึกระดับคะแนน W ทุกรายวิชา 

ท่ีลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น ๆ 

(๖) ในกรณีท่ีนักศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา  หรือมีคําสั่งมหาวิทยาลัยใหลาพัก

การศึกษาเนื่องจากถูกลงโทษดวยกรณีใด ๆ ตามขอบังคับหรือระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยวาดวยการ

นั้น ภายหลังการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด ใหถือวาการลงทะเบียนเรียนท้ังหมดในภาคการศึกษานั้น

เปนโมฆะ และมหาวิทยาลัยจะไมคืนเงินคาจัดการศึกษาให  แตนักศึกษาไมตองชําระคาธรรมเนียมเพ่ือรักษา

สภาพการเปนนักศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัย 

(๗) นักศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา  หรือมีคําสั่งมหาวิทยาลัยใหลาพักการศึกษา

เนื่องจากถูกลงโทษดวยกรณีใดๆ ตามขอบังคับหรือระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยวาดวยการนั้น กอนการ
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ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียม เพ่ือรักษาสภาพการเปนนักศึกษาตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

(๘) การลาพักการศึกษาไมวาดวยเหตุใดๆ หรือการกลับเขาศึกษาใหมหรือการถูกใหพัก

การศึกษาแลวแตกรณี ไมเปนเหตุใหสภาพการเปนนักศึกษาขยายเวลาออกไปเกินกวาสองเทาของแผนการ

เรียนตามหลักสูตรนับแตวันข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ยกเวนภาคการศึกษาฤดูรอน 

  ขอ ๑๗  การลาปวย 

(๑)  การลาปวยแยกออกเปน  ๒ ประเภทดังนี้ 

(ก)  การลาปวยกอนสอบ หมายถึง นักศึกษาปวยกอนสิ้นภาคการศึกษานั้นๆ และยังคง

ปวยอยูจนกระท่ังถึงวันสอบ ซ่ึงทําใหไมสามารถเขาสอบในบางรายวิชาหรือท้ังหมดได 

(ข)  การลาปวยระหวางการสอบ หมายถึง นักศึกษาไดศึกษาจนครบระยะเวลาท่ีกําหนด

ในภาคการศึกษาแลว แตเกิดปวยจนไมสามารถเขาสอบในบางรายวิชาหรือท้ังหมดได 

(๒)  การลาปวยตาม (๑) นั้น  นักศึกษาตองยื่นคํารองตอคณบดีภายใน ๑  สัปดาหนับจากวันท่ี

นักศึกษาเริ่มปวย พรอมดวยใบรับรองแพทย 

หมวด ๕ 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 

  ขอ ๑๘  ใหมหาวิทยาลัยจัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑการวัดและประเมินผลการศึกษา 

เพ่ือคณะใชเปนเกณฑในการจัดการวัดผลและประเมินผลการศึกษาสําหรับรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน

ในแตละภาคการศึกษา โดยการประเมินผลในแตละรายวิชาใหกําหนดเปนระดับคะแนน (Grade) คาระดับ

คะแนนตอหนวยกิตและผลการศึกษา 

หมวด ๖ 

การพนสภาพการเปนนักศึกษา 

 ขอ ๑๙  การพนสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีดังตอไปนี้ 

(๑)   ตาย 

(๒)   ลาออก 

(๓)   ขาดคุณสมบัติตามขอ ๘ 

(๔)   ไดรับอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา 

(๕)   ถูกลงโทษใหออกหรือไลออกจากมหาวิทยาลัยเพราะกระทําผิดวินัยอยางรายแรง 

(๖)   มหาวิทยาลัยประกาศถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา เนื่องจาก 

(ก) มีเวลาศึกษานอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาศึกษาในภาคการศึกษาแรกท่ีเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัย 

(ข) ไมลงทะเบียนเรียน และหรือไมชําระเงินคาจัดการศึกษา หรือคาธรรมเนียมการศึกษา

ในกําหนดเวลาท่ีกําหนดตามขอ ๑๒ (๘) 
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(๗) พนสภาพเนื่องจากผลการศึกษา ตามเกณฑดังนี้ 

(ก) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  ๑.๒๐  เม่ือลงทะเบียนเรียนมีหนวยกิตสะสม ระหวาง     

๑ ถึง ๒๒  หนวยกิต 

(ข) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  ๑.๕๐  เม่ือลงทะเบียนเรียนมีหนวยกิตสะสม ระหวาง      

๒๓ ถึง ๖๐  หนวยกิต 

(ค) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  ๑.๗๕  เม่ือลงทะเบียนเรียนมีหนวยกิตสะสม ตั้งแต      

๖๑  หนวยกิต ข้ึนไป 

  นักศึกษาท่ีศึกษาและผานการประเมินผลทุกรายวิชาตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรและไดคา 

คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต  ๑.๙๐ ข้ึนไป แตไมถึง ๒.๐๐ ซ่ึงผลการศึกษาไมเพียงพอท่ีจะรับการเสนอชื่อเพ่ือรับ

ปริญญา  ใหนักศึกษาขอลงทะเบียนเรียนซํ้าในรายวิชาท่ีไดระดับคะแนนต่ํากวา A หรือลงทะเบียนเรียนวิชา

อ่ืนในหลักสูตรเพ่ือปรับคาคะแนนเฉลี่ยสะสมใหถึง ๒.๐๐  ภายในกําหนด  ๓ ภาคการศึกษา รวมภาค

การศึกษาฤดูรอน แตไมเกินระยะ เวลาการศึกษาตามขอ ๗ (๖) 

 นักศึกษาผูใดท่ีพนสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากผลการศึกษาในภาคการศึกษาใด 

ใหถือวาการลงทะเบียนเรียนและผลการศึกษาในภาคตอมาเปนโมฆะ และไมมีผลใดๆ 

(๘)  ไมสามารถสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาตามขอ ๗ (๖) 

หมวด ๗ 

การสําเร็จการศึกษา 

  ขอ ๒๐  การสําเร็จการศึกษา นักศึกษาตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

(๑)   นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาในทุกหมวดวิชาท่ีกําหนดไวในหลักสูตรและมี

ผลการศึกษาผานตามเกณฑการประเมินผลการศึกษา ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๒.๐๐ และผานการ

เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาโครงงานหรือ

รายวิชาท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีลักษณะเปนการศึกษาคนควาหรือทดลอง มีการประยุกตใชวิชาชีพประกอบการ

ทํารายงานในลักษณะภาคนิพนธตามคูมือท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด เม่ือผานการประเมินผลการศึกษาแลว 

นักศึกษาตองสงรายงานฉบับสมบูรณจํานวนหนึ่งเลมพรอมแผนบันทึกขอมูลตอสาขาวิชา จึงจะสําเร็จ

การศึกษา 

(๒)   กรณีนักศึกษาตามขอ ๑๙ (๗) วรรค ๒ ท่ีไมประสงครับปริญญาตามหลักสูตรปริญญาตรีท่ี

ศึกษา ใหนํารายวิชาท่ีมีผลการศึกษาผานตามเกณฑการประเมินผลการศึกษาและเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอนุปริญญา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ไดแกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไมนอยกวา ๓๐      

หนวยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา ๔๕ หนวยกิตและหมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา ๓ หนวยกิต  เสนอ

ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติใหสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของหลักสูตรนั้น 
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หมวด ๘ 

การขอรับปริญญาและการอนุมัติปริญญา 

  ขอ ๒๑  นักศึกษาท่ีมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๑ ปการศึกษา และเปนผูท่ีไมอยูใน

ระหวางการดําเนินการทางวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีสิทธิขอรับปริญญาหรืออนุปริญญา ดังนี้ 

(๑)   การขอรับปริญญา ตองเปนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาตามขอ ๒๐ (๑) 

(๒)   การขอรับอนุปริญญา ตองเปนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาตามขอ ๒๐ (๒) 

  ขอ ๒๒  การขอรับปริญญา 

  นักศึกษาตามขอ ๒๑  จะตองทําหนังสือตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดยื่นตอคณะภายใน ๓๐ 

วันนับแตวันเปดภาคการศึกษาปกติหรือ ภายใน ๑๕ วันนับแตวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอนท่ีจะสําเร็จ

การศึกษา เพ่ือมหาวิทยาลัยเสนอขออนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย 

  การทําหนังสือตามวรรคกอน จะตองกระทําทุกภาคการศึกษาจนกวานักศึกษาจะสําเร็จ

การศึกษา ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยในภาคการศึกษานั้นๆ 

  นักศึกษาผูใดมิไดยื่นหนังสือดังกลาว จะไมไดรับการพิจารณาเสนอชื่อเพ่ือขออนุมัติปริญญาหรือ

อนุปริญญาในภาคการศึกษานั้นๆ 

 นักศึกษาตามขอ ๒๑ ท่ีมิไดยื่นหนังสือดังกลาว จะไมไดรับการพิจารณาเสนอชื่อเพ่ือขออนุมัติ

ปริญญาหรืออนุปริญญาในภาคการศึกษานั้นๆ และจะตองชําระเงินคาธรรมเนียมการรักษาสภาพการเปน

นักศึกษาตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดทุกภาคการศึกษาจนถึงภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาทําหนังสือยื่นเพ่ือ

ขอรับปริญญาหรืออนุปริญญา 

  ขอ ๒๓  การเสนอรายชื่อเพ่ือขออนุมัติปริญญา  

(๑)   เม่ือสิ้นภาคการศึกษาหนึ่งๆ มหาวิทยาลัยจะเสนอรายชื่อนักศึกษาท่ีมีสิทธิไดรับปริญญา

หรืออนุปริญญาตามหลักสูตรและขอกําหนดท่ีเก่ียวของ เพ่ือขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย 

(๒)   นักศึกษาตามขอ ๒๒  ท่ีจะไดรับการเสนอชื่อเพ่ืออนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาจะตอง

ชําระเงินคาข้ึนทะเบียนบัณฑิตตามประกาศมหาวิทยาลัย และชําระหนี้สินท่ีมีท้ังหมดตอมหาวิทยาลัย 

  ขอ ๒๔  การอนุมัติปริญญา 

  สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาทุกภาคการศึกษา  อนุมัติปริญญา

เกียรตินิยม และอนุมัติเหรียญเกียรตินิยมในภาคการศึกษาสุดทายของปการศึกษา 

หมวด ๙ 

ปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญเกียรตินิยม 

  ขอ ๒๕  ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจะไดรับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาเกียรตินิยมจะตองเปนไปตาม

หลักเกณฑดังนี้ 

(๑)   ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยไมต่ํากวา ๗๒ หนวยกิต สําหรับ 
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หลักสูตร ๒-๓ ปการศึกษา หรือไมต่ํากวา ๑๒๐ หนวยกิต สําหรับหลักสูตร ๔ ปการศึกษา หรือ ไมต่ํากวา 

๑๕๐ หนวยกิต สําหรับหลักสูตร ๕ ปการศึกษา 

(๒)   สําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด ท้ังนี้ไมนับระยะเวลาท่ีนักศึกษา ขอลา 

พักการศึกษาตามขอบังคับนี้ 

(๓)   ตองไมมีระดับคะแนนต่ํากวา C และระดับคะแนน U ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 

(๔)   ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑  ใหเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตาม 

(๑) (๒) และ (๓) และมีคาคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๗๕  

(๕)   ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒  ใหเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตาม 

(๑) (๒)และ(๓) และคาคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๕๐  

 ขอ ๒๖  การใหเกียรตินิยมเหรียญทองหรือเกียรตินิยมเหรียญเงิน 

(๑)   ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีเหรียญเกียรตินิยมแกผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลการศึกษาดีเดน โดย

แยกเปนคณะ 

(๒)   เกียรตินิยมเหรียญทองใหแกผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑ ท่ีไดคา

คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในแตละคณะ 

(๓)   เกียรตินิยมเหรียญเงินใหแกผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมเปนท่ีสองและ

จะตองไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑ หรือ ๒ ในแตละคณะ ในกรณีผูสําเร็จการศึกษาไดคาคะแนนเฉลี่ย

สะสมสูงสุด แตไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒ ในแตละคณะ ใหเกียรตินิยมเหรียญเงิน 

 การเสนอชื่อเพ่ือรับเหรียญเกียรตินิยม ใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนดําเนินการ        

ปการศึกษาละหนึ่งครั้ง   และใหอธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติในคราวเดียวกันกับ 

ท่ีเสนอขออนุมัติปริญญาประจําภาคการศึกษาสุดทายของปการศึกษา 

 

  ประกาศ ณ วันท่ี    ๕   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

       

 

               (ศาสตราจารยไชยยศ  เหมะรัชตะ) 

    นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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ภาคผนวก ข 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2559 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
............................................ 

โดยที่เห็นสมควรก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เพ่ือให้การจัด
การศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคงไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเป็นไป
ตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งก าหนดให้มีการเทียบโอนผล
การเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล  พ.ศ. ๒๕๔๘  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  
เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙  จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วย 
การเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอนผล
การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
“คณะ”  หมายความว่า คณะ วิทยาลัย หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี ฐานะ

เทียบเท่าคณะที่มีหน้าที่จัดการศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
“คณบดี” หมายความว่า คณบดี ผู้อ านวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนราชการในส่วน

ราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่จัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
“การเทียบโอนผลการเรียน”  หมายความว่า การน าผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็นความรู้ ทักษะและ

ประสบการณ์ของผู้เรียนที่เกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึก
อาชีพหรือจากประสบการณ์การท างานมาประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๕  ให้อธิการบดี รักษาการตามข้อบังคับนี้ ให้มีอ านาจออกประกาศเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามข้อบังคับนี้ 

กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
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๒ 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

ข้อ ๖  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

ข้อ ๗  ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน เพ่ือด าเนินการเทียบโอนผล   
การเรียน ดังนี้ 

(๑) การเทียบโอนผลการเรียนในระบบ ให้คณบดีแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่ขอเทียบโอนจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนเป็นคณะกรรมการ   

(2) การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่
การศึกษาในระบบ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณบดีเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสถานประกอบการ หรือผู้แทน
องค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้อง และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นกรรมการ 

ข้อ ๘  คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน มีหน้าที่ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนรู้และ
ประเมินความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนด 

ข้อ ๙  ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียน ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และศึกษา
อยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา 

ข้อ ๑๐ ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิตให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๑  การเทียบโอนผลการเรียน ให้อยู่ในอ านาจของคณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

หมวด ๒ 
การเทียบโอนผลการเรียนในระบบ 

ส่วนที่ ๑ 
การเทียบโอนระดับปริญญาตรี 

ข้อ ๑๒  หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนโดยการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต ระหว่าง 
การศึกษาในระบบ ระดับปริญญาตรี มีดังนี้ 

(1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าท่ีส านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 

(2) รายวิชาที่ขอเทียบโอน ต้องมีเนื้อหาสาระการเรียนรู้และจุดประสงค์ครอบคลุมไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบโอน และมีจ านวนหน่วยกิตเทียบเท่าหรือมากกว่าตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย 

(3)  รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่จะน ามาเทียบโอนหน่วยกิตต้องมีระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า ค หรือ C 
(ผลการศึกษาพอใช้) หรือค่าระดับคะแนน  2.๐ หรือเทียบเท่า   

(4) รายวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตให้ เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่เกินสามในสี่ของ
จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 

(5) รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนหน่วยกิต ให้แสดงชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต และระดับ
คะแนนในใบแสดงผลการศึกษา โดยไม่น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

(6) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา 
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๓ 

ข้อ 13  ให้ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนยื่นค าร้องขอเทียบโอนพร้อมหลักฐานภายในสิบห้าวัน
นับจากวันที่ผู้ขอเทียบโอนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มิฉะนั้นให้ถือว่าสละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะขอเทียบโอน 
ผลการเรียน และให้คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ด าเนินการเทียบโอนภายในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษา 

กรณีมีเหตุผลความจ าเป็นไม่สามารถด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนภายในก าหนดเวลา 
ตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดีเป็นผู้พิจารณาการให้เทียบโอน แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ 2 
ในปีการศึกษานั้น 

ข้อ 14 ให้มีการบันทึกผลการเทียบโอน และการประเมินผลดังนี้ 
(1) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ จะไม่น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคและ 

ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยให้บันทึกอักษร “TC” (Transfer Credits) ไว้ส่วนบนของรายวิชาที่เทียบโอน
ให้ในใบแสดงผลการศึกษา 

(2) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ หากเป็นหลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุมและต้อง 
ใช้ผลการเรียนประกอบวิชาชีพ ให้ก าหนดระดับคะแนนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอน เพ่ือน ามาคิดค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยให้บันทึกอักษร “TC” (Transfer Credits) 
ไว้ส่วนท้ายรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา 

ส่วนที่ ๒ 
การเทียบโอนระดับบัณฑิตศึกษา 

ข้อ 1๕  หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนโดยการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต 
ระหว่างการศึกษาในระบบ ระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 

(1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือเทียบเท่าท่ีส านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 

(2) รายวิชาที่ขอเทียบโอน ต้องมีเนื้อหาสาระการเรียนรู้และจุดประสงค์ครอบคลุมไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบโอน และมีจ านวนหน่วยกิตเทียบเท่าหรือมากกว่าตามที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

(3) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่จะน ามาเทียบโอนหน่วยกิตต้องมีระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า ข หรือ B 
(ผลการศึกษาดี)  หรือค่าระดับคะแนน 3.0 หรือเทียบเท่า หรือได้รับระดับคะแนน S (สอบผ่าน/เป็นที่พอใจ)  

(4) รายวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตให้ เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่เกินร้อยละสี่สิบ 
ของจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  ทั้งนี้ไม่นับรวมหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

(5) รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนหน่วยกิต ให้แสดงชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต และระดับ
คะแนนในใบแสดงผลการศึกษา โดยไม่น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 

(6) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่ งปีการศึกษาและ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา และวิชาวิทยานิพนธ์ หรือวิชาการค้นคว้าอิสระ ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 
12 หน่วยกิต  

ข้อ 1๖  ให้ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนยื่นค าร้องขอเทียบโอนพร้อมหลักฐานภายในสิบห้าวัน
นับจากวันที่ผู้ขอเทียบโอนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มิฉะนั้นให้ถือว่าสละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะขอเทียบโอน 
ผลการเรียน  และให้คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนด าเนินการเทียบโอนภายในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษา 

ข้อ 1๗  การบันทึกผลการเทียบโอน และการประเมินผลในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ 
จะไม่น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยให้บันทึกอักษร “TC” 
(Transfer Credits)  ไว้ส่วนบนของรายวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา 
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๔ 

หมวด 3 
การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบ 

ส่วนที่ ๑ 
การเทียบโอนระดับปริญญาตรี 

ข้อ 18 หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน โดยการเทียบโอนความรู้และให้หน่วยกิตจาก
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่ระบบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีดังนี้ 

(1) วิธีการประเมินเพ่ือการเทียบโอนความรู้จะกระท าได้โดยการทดสอบมาตรฐาน           
การทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน การประเมินการจัดการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ และ  
การประเมินแฟ้มสะสมงาน 

(2) การเทียบโอนความรู้เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยโดย
รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่เกินสามในสี่ของจ านวนหน่วยกิต 
ตลอดหลักสูตร 

(3) การขอเทียบโอนความรู้เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาของสาขาวิชาใด ให้สาขาวิชานั้นเป็น    
ผู้ก าหนดวิธีการและการด าเนินการเทียบโอน โดยการเทียบโอนความรู้นั้นต้องรับผลการประเมินเทียบได้         
ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน ค หรือ C  (ผลการศึกษาพอใช้) หรือค่าระดับคะแนน 2.0 จึงจะให้นับจ านวน          
หน่วยกิตรายวิชาหรือกลุ่มวิชานั้น 

(4) รายวิชาที่เทียบโอนให้ จะไม่น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค และค่าระดับ 
คะแนนเฉลี่ยสะสม โดยบันทึกไว้ส่วนบนของรายวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา  เว้นแต่หลักสูตรที่
มีองค์กรวิชาชีพควบคุม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดขององค์กรวิชาชีพนั้น 

ข้อ 19 การบันทึกผลการเทียบโอน ให้บันทึกผลตามวิธีการประเมิน ดังนี้ 
(1) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐานให้บันทึกอักษร “CS”  (Credits from Standardized Tests) 
(2) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึก อักษร “CE” 

(Credits from Examination) 
(3) หน่วยกิตท่ีได้จากการประเมินการจัดการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ 

ให้บันทึกอักษร “CT” (Credits from Training) 
(4) หนว่ยกิตท่ีได้จากการประเมินแฟ้มสะสมงาน ให้บันทึกอักษร “CP” (Credits from Portfolio) 

 การบันทึกผลการเทียบโอนตามวิธีการประเมินในวรรคแรก ให้บันทึกไว้ส่วนท้ายของรายวิชา
หรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ เว้นแต่หลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุม  และต้องใช้ผลการเรียนประกอบการ 
ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้ก าหนดระดับคะแนนในรายวิชา หรือกลุ่มวิชาเพ่ือน ามาคิดค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยประจ าภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยบันทึกอักษร “PL” (Prior Learning) ไว้ส่วนท้ายรายวิชา
ที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา 

ส่วนที่ ๒ 
การเทียบโอนระดับบัณฑิตศึกษา 

ข้อ ๒0 หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน โดยการเทียบโอนความรู้และให้หน่วยกิตจาก
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่ระบบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 

(1) วิธีการประเมินเพ่ือการเทียบโอนความรู้กระท าได้โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี 
ประกอบด้วยการทดสอบมาตรฐาน การทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน การสอบข้อเขียน การสอบ
สัมภาษณ์ การประเมินการจัดการการศึกษา หรือ ฝึกอบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ การประเมินแฟ้มสะสมงาน 
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5 

การแสดงผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจก าหนดวิธีการประเมินในรูปแบบ
อ่ืนก็ได้ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับปรัชญาของแต่ละหลักสูตร 

(2) การเทียบโอนความรู้เป็นรายวิชาที่มีหน่วยกิตให้ เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบ 
ของจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไม่นับรวมหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ 

(3) การเทียบโอนความรู้   ต้องได้รับผลการประเมินเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน B 
(ผลการศึกษาดี) หรือค่าระดับคะแนน 3.0 ขึ้นไป จึงจะสามารถนับจ านวนหน่วยกิตท่ีขอเทียบโอนได้ 

 (4) รายวิชาที่เทียบโอนให้ จะไม่น ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคและค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม  

ข้อ ๒1 ให้คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ด าเนินการเทียบโอนภายในภาคการศึกษาแรก            
ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ขอเทียบโอนได้ทราบจ านวนรายวิชาที่เทียบโอนได้และรายวิชาที่ต้อง
ศึกษาเพ่ิมเติมตามหลักสูตร 

ข้อ ๒2 การบันทึกผลการเทียบโอน ให้บันทึกผลตามวิธีการประเมิน ดังนี้ 
(1) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึกอักษร “CS” (Credits from Standardized Tests) 
(2) หน่วยกิตที่ ได้จากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึก อักษร “CE” 

(Credits from Examination) 
(3) หน่วยกิตท่ีได้จากการประเมินการจัดการศึกษาหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ ให้ 

บันทึกอักษร “CT” (Credits from Training) 
(4) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินแฟ้มสะสมงาน ให้บันทึกอักษร “CP” (Credits from 

Portfolio) 
 การบันทึกผลการเทียบโอนตามวิธีการประเมินในวรรคก่อน ให้บันทึกไว้ส่วนบนของรายวิชาที่

เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๙  เมษายน  พ.ศ.  255๙ 

(ศาสตราจารย์ไชยยศ  เหมะรัชตะ) 
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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(SET), 8 มกราคม 2565 

• อบรม หลักสูตร Powerful Data with Power BI การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลขั ้นเทพ 
(ออนไลน์) SkillLane.com, 7 ธันวาคม 2564 – 10 มกราคม 2565 

• หล ักส ูตร Due Diligence Process & Preparation (e-learning) ตลาดหล ักทร ัพย ์แห่ง
ประเทศไทย (SET), 24 ตุลาคม 2564 

• หลักสูตร Lean Canvas (e-learning) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET), 6 สิงหาคม 
2564 

• สัมมนาเชิงวิชาชีพ หัวข้อ Future Food Ideation Workshops ระดมไอเดียเพื่ออนาคตของ
อาหารแห่งอนาคต โดย Tastebud Lad ประเทศไทย (ออนไลน์), 10 กรกฎาคม 2564 

• อบรมด้านวิชาชีพ หัวข้อ Amazon JumpStart by PSO บริษัท แพสซิฟ เซลลิง ออนไลน์ 
จํากัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย (ออนไลน์), ตั้งแต่เดือน 26 มิถุนายน ถึง ธันวาคม 2564 

• สัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์กรแห่งการเรียนรู้และประกันคุณภาพ ระยะที่ 1 คณะบริหารธรุกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 6-7 พฤษภาคม 2564 

• ส ัมมนาเช ิงว ิชาการ ห ัวข ้อ 4 เร ื ่องใหม ่ในตลาดทุน New Normal (Live Training)  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET), 3 เมษายน 2564 

• ส ั ม ม น า เ ช ิ ง ว ิ ช า ก า ร  ห ั ว ข ้ อ  How to Overcome Conflicts Between Associates 
สถาบัน HEC-Paris ประเทศฝรั่งเศส (online), 23 มีนาคม 2564 

• หลักสูตร Pitching Technique (e-learning) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET),  
22 มีนาคม 2564 

• หลักสูตร Alternative Fundraising and Exit Strategy (e-learning) ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET), 27 มกราคม 2564 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)            คณะบริหารธุรกิจ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ต่อ) 

การฝึกอบรม • หลักสูตร Entrepreneurial Mindset (e-learning) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET), 
4 มกราคม 2564 

• หล ักส ูตร Startup Business (e-learning) ตลาดหล ักทร ัพย ์แห ่งประเทศไทย (SET),  
24 ธันวาคม2563 

• อบรมด้านวิชาการ หัวข ้อ การคิดว ิเคราะห์เช ิงตรรกะ (Analytical Skill for Logical 
Thinking) บริษัท PP Training, กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 23 มีนาคม 2563 

สังกัดหน่วยงาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โทรศัพท์ท่ีทำงาน : 02-665-3555 ต่อ 2372 
อีเมล : pinya.m@rmutp.ac.th 

ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ประวัติการทำงาน พ.ศ.2556-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะบริหารธรุกิจ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
พ.ศ.2553-พ.ศ.2554 อาจารย์ประจำ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) 

คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑติ 
พ.ศ.2551-พ.ศ.2553 อาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 
พ.ศ.2553 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
พ.ศ.2548-พ.ศ.2550 อาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะบริหารธรุกิจ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข
จักรวรรด ิ

พ.ศ.2550 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
พ.ศ.2547-พ.ศ.2548 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
พ.ศ.2544-พ.ศ.2545 พนักงานบัญชี กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 

Promsri, C., Chaigusin, S., Magtanaroong, P., & Magtanaroong, K. (2021, July 24). 
Business Strategies in the age of the new normal: how commercial banks 
in thailand cope up with covid-19 pandemic. International Conference on 
Business, Social Sciences, Economics and Technology 2021, Global 
Academia Network. 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)            คณะบริหารธุรกิจ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ต่อ) 

ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 

Promsri, C., Chaigusin, S., Magtanaroong, P., & Magtanaroong, K. (2021, June). Crisis 
leadership in a hotel industry during covid-19 pandemic in thailand. Cross 
Cultural International Journal of Economics, Management and Media 
Studies: 3(3), 29-34. doi: 10.36344/ccijemms.2021.v03i03.003 

วริสรา ยงยิ่งประเสริฐ, ภิญญา มากธนะรุ่ง, ญาณินท์ สายหยดุ, และ ธิดารัตน์ นาคเกีย้ว. (2564). 
How are we doing in EFL on online classes? การประชุมวิชาการระดับชาต ิ
การวิจัยและนวัตกรรมในวิถีปกติใหม่ ครั้งท่ี 5, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ, 5(1), 1269-1276. (29-30 เมษายน 2564) 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)            คณะบริหารธุรกิจ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล Mr. Peter Ajonghakoh Foabeh 
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชาท่ีจบ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย 

บธ.ม. การจัดการทั่วไปและ
ธุรกิจศึกษา 

2555 มหาวิทยาลยัรามคำแหง 

B.Sc. Finance and 
Banking  

2008 University of Buea, Cameroon 

การฝึกอบรม - 
สังกัดหน่วยงาน สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โทรศัพท์ท่ีทำงาน : 02-665-3555 ต่อ 2372 

อีเมล : foabeh.p@rmutp.ac.th 

ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน 
ประวัติการทำงาน พ.ศ.2560-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
พ.ศ.2558-พ.ศ.2559 อาจารย์ โรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม 
พ.ศ.2555-พ.ศ.2558 อาจารย์ โรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนเุคราะห์ 
พ.ศ.2553-พ.ศ.2555 อาจารย์ โรงเรียนสตลูวิทยา 
พ.ศ.2551-พ.ศ.2553 Teacher, Christ the King College (CKC), Cameroon 

ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 

Foabeh, P.A., & Achaleke, H.F. (2020). Attitudes and perceptions of shoppers’ grocery 
supermarket choices: a comparative analysis between big c and tesco lotus. 
International Journal of Research – Granthaalayah, 8(7), 67-69. Retrieved 
from https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v8.i7.2020.599 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)            คณะบริหารธุรกิจ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล นายภูริธร  นิมิตภัทร 
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชาท่ีจบ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย 

บช.ม การบัญชี 2539 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
บธ.บ. การบัญชี 2537 สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

การฝึกอบรม • สัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์กรแห่งการเรียนรู้และประกันคุณภาพ ระยะที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 6-7 พฤษภาคม 2564 

• อบรมเชิงวิชาการ หัวข้อ Smart Certificate 4.0 by Certifyem (เทคนิคการสร้างเกียรติบัตร
ออนไลน์ด้วยเซอทิไฟเอม) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,  
7 มิถุนายน 2564 

• สัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ: การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาการเรียนการสอน
ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams และ เศรษฐกิจยุคดิจิทัล ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ใน
ประเทศไทย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,1 มิถุนายน 2564 

• อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SME) ด้วย AMOS เพื่อการตีพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 26-27 สิงหาคม 2563 

• อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 30 มิถุนายน 2563 และ 1, 3 
กรกฎาคม 2563 

สังกัดหน่วยงาน สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โทรศัพท์ท่ีทำงาน : 02-665-3555 ต่อ 2372 
อีเมล : kumthon.n@rmutp.ac.th 

ตำแหน่งปจัจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี 
ประวัติการทำงาน พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
พ.ศ. 2548 Accountant บริษัท บูลการี่  (ประเทศไทย)  จำกัด 
พ.ศ. 2545 Accountant บริษัท แม็คคันซี่ (ประเทศไทย)  จำกัด 
พ.ศ. 2539 Business Development  Supervisor บริษัทยู เอ็ม เอส จำกัด 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)            คณะบริหารธุรกิจ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 

ผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ต่อ) 

ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 

Boonyasana, K., Rungrodruttanagorn, S., Maglin, P., Nimitpatr, P., & Kinnunen, M. 
(2021). Competency development of English teaching and learning for 
integrated communication practical training: a case study of faculty of 
business administration of universitites in rattanakosin (Bangkok). 
International conference on advance education – (ICAE-21), 49-55. (5 
September 2021) 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)            คณะบริหารธุรกิจ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 

 ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล นางสาวสุวีณา  รุ่งโรจน์รัตนากร 
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชาท่ีจบ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย 

M.Letters International Business 2011 University of St. Andrews, UK 
ศศ.ม. ภาษาและการสื่อสาร 2545 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 2539 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

การฝึกอบรม • สัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์กรแห่งการเรียนรู้และประกันคุณภาพ ระยะที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 13-14 มกราคม 2565 

• อบรมเชิงวิชาการ หัวข้อ การเลือกใช้สถิต ิในการวิจ ัย การวิเคราะห์การถดถอย และ 
ก า ร ว ิ เ ค ร า ะห ์  common method bias (CMB) แ ล ะ  moderated mediation model 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 20-22 กันยายน 2564 

• อบรมเชิงวิชาการ หัวข้อ จริยธรรมการวิจัยและกรณีศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 
27 กันยายน 2564 

• อบรมเชิงวิชาการ หัวข้อ การเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 29 กันยายน 2564 

สังกัดหน่วยงาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โทรศัพท์ท่ีทำงาน : 02-665-3555 ต่อ 2372 

อีเมล : suveena.r@rmutp.ac.th 

ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ประวัติการทำงาน พ.ศ.2555–ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ   

พ.ศ.2550-พ.ศ.2552 อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลรตันโกสินทร์  

พ.ศ.2549-พ.ศ.2550 Marketing Manager บริษัทแปซฟิิค มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เอ็นเตอร์- 
                               เทนเม้นท์ กรุ้ป จำกัด 
พ.ศ.2549-พ.ศ.2546 Key Account Manager บริษัท ซีวีดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
พ.ศ.2541-พ.ศ.2545 Sales Supports Staff บริษัท พานาโซนิค อินดสัเตรียล (ไทยแลนด์) 

จำกัด  
พ.ศ.2539-พ.ศ.2540 เจ้าหน้าท่ีการตลาด บริษัทซันไทย อิมเป็กซ์ จำกัด 

  

mailto:suveena.r@rmutp.ac.th
mailto:suveena.r@rmutp.ac.th
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)            คณะบริหารธุรกิจ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 

ผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ต่อ)  

ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 

Boonyasana, K., Rungrodruttanagorn, S., Maglin, P., Nimitpatr, P., & Kinnunen, M. 
(2021). Competency development of english teaching and learning for 
integrated communication practical training: a case study of faculty of 
business administration of universitites in rattanakosin (Bangkok). 
International conference on advance education – (ICAE-21), 49-55.  
(5 September 2021) 

Rungrodruttanagorn, S., Boonyasana, K., Silapavanich, S., & Jakor, K. (2018). 
Explaining and Forecasting for Thai Clothing Export under ASEAN Free 
Trade Area (AFTA), In Proceeding of International Conference on Trade, 
Business, Economics and Law (ICTBEL 2018 Cambridge), Cambridge, United 
Kingdom, 19-36. (23-25 July 2018) 

Boonyasana, K., Rungrodruttanagorn, S., Techatalokul, S., Silapavanich, S., & Jakor, K. 
(2017). Impact of 2014 Revolution: Analysis of International Trade between 
Thailand and Australia. Australian Academy of Accounting and Finance 
Review (AAAFR), Vol.3, No.2: 58-64. 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)            คณะบริหารธุรกิจ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล นายชินพรรธน์ สิทธิกรชยาพงษ ์
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชาท่ีจบ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย 

ศ.ม เศรษฐศาสตร ์ 2549 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ศ.บ. เศรษฐศาสตร ์ 2547 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การฝึกอบรม • โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
(RMUTP Retreat) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จังหวัดเพชรบุรี  วันที ่ 6-7 
มิถุนายน 2562 

• โครงการเสริมสร้างศักยภาพบัณฑิตทางการเงินยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร กรุงเทพมหานคร วันท่ี 17 มกราคม - 11 มีนาคม 2562 

• โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กรอบการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและเทคนิคการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณแผ่นดินและงบประมาณจาก วช. อาชีพ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร วันท่ี 30 พฤษภาคม.- 1 มิถุนายน. 2561 

• โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงบูรณาการสู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเทคนิค
การเขียนคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
กรุงเทพมหานคร วันท่ี 25 เมษายน 2561 

สังกัดหน่วยงาน สาขาวิชาการเงิน คณะบรหิารธุรกจิ ศูนย์พณิชยการพระนคร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
โทรศัพท์ท่ีทำงาน : 02-665-3555 ต่อ 2322 มือถือ : 064-931-1024 
อีเมล : chinapratha.s@rmutp.ac.th 

ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน 
ประวัติการทำงาน พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน 

 คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 

กรรณิการ์ จะกอ, ชินพรรธน์ ส ิทธิกรชยาพงษ์ และศิร ิภรณ์ ศิลปวานิช.(2562).การศึกษา 
ความต้องการและความคาดหวังในการลงทะเบียนเรียนผ่านและการชำระค่าเล่าเรียนผ่าน
ระบบapplication กรณ ีศ ึกษา :  มหาว ิทยาล ัย เทคโนโลย ี ราชมงคลพระนคร .  
การประชุมส ัมมนาว ิชาการระด ับชาติ  “การจ ัดการย ุคเทคโนโลย ี เปล ี ่ยนโลก 
(Management in Disruptive Technologies Era)”, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์, 1002–1008. (26 เมษายน 2562). 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)            คณะบริหารธุรกิจ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ต่อ) 

ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 

กมลวรรณ พิมพ์แพทย ์และชินพรรธน์ สิทธิกรชยาพงษ ์(2562). การพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน
อย่างยั่งยืนของเกษตรกรในเขตภาคกลางตอนล่าง. การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติราชมงคลสรุนิทร์ ครั้งท่ี 10, วิจัยและนวัตกรรม นำสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสรุินทร์, 194-207,  
(19-20 กันยายน 2562) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)            คณะบริหารธุรกิจ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)            คณะบริหารธุรกิจ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล นางธิดารัตน์  นาคเกี้ยว 
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชาท่ีจบ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย 

ค.ม. การสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ 

2545 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 2532 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
การฝึกอบรม • อบรมเชิงวิชาการ หัวข้อ Smart Certificate 4.0 by Certifyem (เทคนิคการสร้างเกียรติบัตร

ออนไลน์ด้วยเซอทิไฟเอม) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,  
7 มิถุนายน 2564 

• สัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ: การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาการเรียนการสอน
ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams และ เศรษฐกิจยุคดิจิทัล ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ใน
ประเทศไทย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,1 มิถุนายน 2564 

• สัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์กรแห่งการเรียนรู้และประกันคุณภาพ ระยะที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 6-7 พฤษภาคม 2564 

• อบรมเชิงวิชาการ หัวข้อ แนวทางการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบฟอร์ม มคอ 2 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 27 เมษายน 2564 

สังกัดหน่วยงาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โทรศัพท์ท่ีทำงาน : 02-665-3555 ต่อ 2372 
อีเมล : thidarat.n@rmutp.ac.th 

ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ประวัติการทำงาน พ.ศ.2539–ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ   

พ.ศ.2560-พ.ศ.2561 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสถาบนัภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร  

 พ.ศ.2558-พ.ศ.2560 รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน  
 พ.ศ.2554-พ.ศ.2558 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนคณะบริหารธุรกิจ   
 พ.ศ.2535-พ.ศ.2536 เจ้าหน้าท่ีฝึกอบรมการเลือกตั้ง องค์การสหประชาชาติในประเทศ  
 พ.ศ.2533 ผู้จัดการเรยีนการสอนภาษากัมพชูา 

 
 

 

  



154 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)            คณะบริหารธุรกิจ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ประจำหลักสูตร (ต่อ)  

ประวัติการทำงาน พ.ศ.2532-พ.ศ.2533 ผู้สอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง (ESL) (Consortium, World 
Education, Save the Children Federation) ศูนยล์ี้ภัย  
อำเภอพนัสนิคม จังหวดัชลบุร ี

ผลงานทางวิชาการ 
1. งานวิจัย 

วริสรา ยงยิ่งประเสริฐ, ภิญญา มากธนะรุ่ง, ญาณินท์ สายหยดุ, และ ธิดารัตน์ นาคเกีย้ว. (2564). 
How are we doing in EFL on online classes? การประชุมวิชาการระดับชาต ิ
การวิจัยและนวัตกรรมในวิถีปกติใหม่ ครั้งท่ี 5, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม,ิ 
5(1), 1269-1276. (29-30 เมษายน 2564) 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)            คณะบริหารธุรกิจ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล นางสาววริสรา ยงยิ่งประเสริฐ 
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชาท่ีจบ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย 

MAppLing Applied 
Linguistics 
(TESOL) 

2002 Macquarie University, Australia 

ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส 2538 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
การฝึกอบรม • อบรมเชิงวิชาการ การวิจัยเชิงเอกสารและการวิจัยเชิงคุณภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณร์าชวิทยาลัย, 8-9 ตุลาคม 2564 

• หลักสูตร Digital Marketing (e-learning) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 12 กันยายน 2564 

• หลักสูตร Startup Business (e-learning) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 12 กันยายน 2564 

• หลักสูตร Product Launch Strategy for Startup (e-learning) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (SET), 11 กันยายน 2564 

• หล ักส ูตร UX Development (e-learning) ตลาดหล ักทร ัพย ์แห ่งประเทศไทย (SET),  
10 กันยายน 2564 

• หลักสูตร Marketing for Entrepreneurs (e-learning) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(SET), 15 สิงหาคม 2564 

• อบรม (ออนไลน์) English for Business สถาบัน English on Air, 9 กรกฎาคม 2564 

• อบรมเชิงปฏิบัติการ (ออนไลน์) หัวข้อ Virtual IELTS Teacher’s Training Thailand 2021 
IDP Bangkok Thailand, 15-16 มิถุนายน 2564 

•  อบรมเชิงวิชาการ หัวข้อ Smart Certificate 4.0 by Certifyem (เทคนิคการสร้างเกียรติบัตร
ออนไลน์ด้วยเซอทิไฟเอม) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,  
7 มิถุนายน 2564 

• สัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ: การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาการเรียนการสอน
ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams และ เศรษฐกิจยุคดิจิทัล ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ใน
ประเทศไทย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,1 มิถุนายน 2564 

• สัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์กรแห่งการเรียนรู้และประกันคุณภาพ ระยะที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 6-7 พฤษภาคม 2564 

• อบรมเชิงวิชาการ โครงการมุ่งเป้าสู่การพัฒนานักวิจัยบนเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาการ  
ที่สูงข้ึน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 21 พฤษภาคม 2564 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)            คณะบริหารธุรกิจ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ประจำหลักสูตร (ต่อ) 

การฝึกอบรม • สัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ เขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์ สำนักงานบริหาร  
การวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1 มีนาคม 2564 

• อบรมเชิงว ิชาการ Student-Centred Methods and Experiential Learning by Finland 
Educluster สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, 6-17 กุมภาพันธ์ 2560 

• อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
ประจำปี 2563 กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 19 และ 29 
มิถุนายน 2563   

สังกัดหน่วยงาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โทรศัพท์ท่ีทำงาน : 02-665-3555 ต่อ 2372 

อีเมล : waritsara.y@rmutp.ac.th 

ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ประวัติการทำงาน พ.ศ.2549-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะบริหารธรุกิจ 

พ.ศ.2554-2559 ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
พ.ศ.2552-2560 หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา 
พ.ศ.2550-2551 หัวหน้างานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 
พ.ศ.2547-2549 หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา 
พ.ศ.2546-2548 อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาเขตพณิชยการพระนคร 
พ.ศ.2545-2548 อาจารย์พิเศษ English First และ Siam Computer 
พ.ศ.2538-2540  เจ้าหน้าท่ีประสานงานต่างประเทศ บริษัท ไทยเลเบอร์ซัพพลาย จำกัด    
  กรุงเทพฯ บริษัท อาแทนา จำกัด ประเทศสาธารณรัฐเกาหล ี

ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 

กมลวรรณ พิมพ์แพทย,์ กรรณิการ์ จะกอ, วริสรา ยงยิ่งประเสริฐ, และศิรริัตน์ ชํานาญรบ. (2564). 
การจัดการนวัตกรรมและภมูิปัญญา การเปลี่ยนผ่านของสถาบันการเงินชุมชนเขตภาค
กลางตอนล่าง. การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสรุินทร์ ครั้งที่ 12 เรื่อง ““วิจัย
และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกจิวิถีใหม่”. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสรุินทร์. 16-17 กันยายน 2564. หน้า 198-206. 

วริสรา ยงยิ่งประเสริฐ, ภิญญา มากธนะรุ่ง, ญาณินท์ สายหยดุ, และ ธิดารัตน์ นาคเกีย้ว. (2564). 
How are we doing in EFL on online classes? การประชุมวิชาการระดับชาต ิ
การวิจัยและนวัตกรรมในวิถีปกติใหม่ ครั้งท่ี 5, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ, 5(1), 1269-1276. (29-30 เมษายน 2564) 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)            คณะบริหารธุรกิจ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ประจำหลักสูตร (ต่อ) 

ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 

วริสรา ยงยิ่งประเสริฐ. (2562) การศึกษาสภาพปัญหาด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. การประชุม
วิชาการระดับชาติราชมงคลสรุินทร์ ครั้งท่ี 10 เรื่อง “วิจัยและนวัตกรรมนำสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน”. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน วิทยาเขตสรุินทร์.  19 -20 
กันยายน 2562. หน้า 422-436.   
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)            คณะบริหารธุรกิจ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล นางสาวญาณินท์  สายหยุด 
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชาท่ีจบ ปีที่จบ มหาวิทยาลัย 

ศศ.ม. ภาษาศาสตร์
ประยุกต์ (การสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อ
จุดมุ่งหมายเฉพาะ) 

2556 มหาวิทยาลยัมหิดล  

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 2548 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
การฝึกอบรม • อบรมเชิงวิชาการ หัวข้อ Smart Certificate 4.0 by Certifyem (เทคนิคการสร้างเกียรติ

บัตรออนไลน์ด้วยเซอทิไฟเอม) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร, 7 มิถุนายน 2564 

• สัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ: การใช้เทคโนโลยีเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพพัฒนาการเรียน 
การสอนด้วยโปรแกรม Microsoft Teams และ เศรษฐกิจยุคดิจิทัล ภายใต้สถานการณ์ 
COVID-19 ในประเทศไทย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 
1 มิถุนายน 2564 

• ส ัมมนาเช ิงปฏ ิบ ัต ิการองค ์กรแห ่งการเร ียนร ู ้และประก ันค ุณภาพ ระยะท ี ่  1  
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 6-7 พฤษภาคม 2564 

• อบรมเชิงวิชาการ โครงการมุ่งเป้าสู่การพัฒนานักวิจัยบนเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาการ
ที่สูงข้ึน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 21 พฤษภาคม 2564 

• อบ ร ม เ ช ิ ง ว ิ ช า ก า ร  Student-Centred Methods and Experiential Learning by 
Finland Educluster สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, 6-17 กุมภาพันธ์ 2560 

• อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื ่อพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่ง  
ทางวิชาการ ประจำปี 2563 กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร, 19 และ 29 มิถุนายน 2563   

สังกัดหน่วยงาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โทรศัพท์ท่ีทำงาน : 02-665-3555 ต่อ 2372 

อีเมล : yanin.s@rmutp.ac.th 

ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)            คณะบริหารธุรกิจ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
อาจารย์ประจำหลักสูตร (ต่อ) 

ประวัติการทำงาน พ.ศ.2561–ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ   
พ.ศ.2562-พ.ศ.2563 หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ คณะบริหารธุรกจิ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สถาบันการจัดการ

ปัญญาภิวัฒน ์
พ.ศ.2558-พ.ศ.2559 อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหา

นคร  
พ.ศ.2556-พ.ศ.2558 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ศูนย์การศึกษา

มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย จ.ขอนแก่น 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 

พีรณัฎฐ์ ยาทิพย,์ ญาณินท์ สายหยุด, ธนวัฒน์ สุดจติรส์มโภชน์, และกัณหา โฉมศรี. (2564).  
การประเมินผลลัพธ์ของกิจกรรมรบัน้องสร้างสรรค์จากการวิเคราะหต์้นทุน-ผลได้  
การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งท่ี 11, 
มหาวิทยาลยัเซาธ์อีสท์บางกอก, 5(1), 432-451. (27 พฤษภาคม 2564) 

วริสรา ยงยิ่งประเสริฐ, ภิญญา มากธนะรุ่ง, ญาณินท์ สายหยดุ, และ ธิดารัตน์ นาคเกีย้ว. 
(2564). How are we doing in EFL on online classes? การประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ
การวิจัยและนวัตกรรมในวิถีปกติใหม่ ครั้งท่ี 5, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภมูิ, 5(1), 1269-1276. (29-30 เมษายน 2564) 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)            คณะบริหารธุรกิจ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 

 



 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)             คณะบริหารธุรกิจ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 

ระหว่างธนาคารออมสิน กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)             คณะบริหารธุรกิจ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)             คณะบริหารธุรกิจ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 

ระหว่างบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กับกลุม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)             คณะบริหารธุรกิจ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)             คณะบริหารธุรกิจ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ช 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร 

การเป็นผู้ประกอบการและการสื่อสารธุรกิจ (หลักสตูรใหม่ พ.ศ.2565) 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)             คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)             คณะบริหารธุรกิจ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ซ 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและการสื่อสารธุรกิจ (หลักสตูรใหม่ พ.ศ.2565) 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)             คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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