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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
Bachelor of Business Administration Program in General Management

บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
B.B.A. (General Management)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ปรัชญา

สรางเสริมภูมิปญญา เนนคุณคาจริยธรรม นําสูการจัดการองคการท่ีมีคุณภาพ
วัตถุประสงคของหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป มีวัตถุประสงคเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมี
1.3.1 ความรู ความสามารถและเจตคติท่ีดีในวิชาชีพการจัดการท่ัวไป สามารถปฏิบัติงาน

ในองคการท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และองคการในรูปแบบตาง ๆ ได
1.3.2 ทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม สามารถนําไปประยุกตใหสอดคลองกับ

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมได
1.3.3 คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคม และมีการพัฒนาตน พัฒนางาน

อยางตอเนื่อง
จํานวนหนวยกิต

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 130 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต
1.1) กลุมภาษา 9 หนวยกิต
1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ 94 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาแกน 6 หนวยกิต
2.2) กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 45 หนวยกิต
2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน 36 หนวยกิต
2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
การจัดการเรียนการสอน
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต

1.1) กลุมภาษา 9 หนวยกิต
1500110 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อความหมาย 3(3-0)

Thai Language for Communication
1500111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียนรู 3(3-0)

English for Communication and Study Skills
1500112 ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0)

Language and Culture
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1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต 3(3-0)

Truth and Development of Life
2500114 สุนทรียภาพเพ่ือการพัฒนาตน 3(3-0)

Aesthetics for Self Development
2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก 3(3-0)

Thai Living to Global Society
2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0)

Laws in Daily Life
1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต

4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต 3(2-2)
Sciences and Equilibrium of Life

4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0)
Integrated Problem Solving

4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา 3(3-0)
Technology and Development

2) หมวดวิชาเฉพาะ 94 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาแกน 6 หนวยกิต

1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0)
Business English 1

1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0)
Business English 2
2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 45 หนวยกิต

3504101 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0)
Business Ethics

3504301 สถิติและการวิจัยทางธุรกิจ 3(2-2)
Statistics and Business Research

3521103 หลักการบัญชี 3(2-2)
Principles of Accounting

3522204 การภาษีอากร 1 3(3-0)
Taxation 1

3524301 การบัญชีเพ่ือการจัดการ 3(3-0)
Managerial Accounting

3531101 การเงินธุรกิจ 3(3-0)
Business Finance
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3541101 หลักการตลาด 3(3-0)
Principles of Marketing

3561101 องคการและการจัดการ 3(3-0)
Organization and Management

3561104 ยุทธศาสตรการจัดการ 3(3-0)
Managerial Strategies

3561105 การเปนผูประกอบการ 3(3-0)
Entrepreneurship

3562307 การบริหารการผลิต 3(3-0)
Production Management

3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3-0)
Human Resource Management

3563117 กฎหมายธุรกิจสําหรับผูประกอบการ 3(3-0)
Business Laws for Entrepreneur

3592110 หลักเศรษฐศาสตร 3(3-0)
Principles of  Economics

3593301 การวิเคราะหเชิงปริมาณ 3(3-0)
Quantitative Analysis

2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน 36 หนวยกิต
2.3.1) บังคับ 27 หนวยกิต

3562205 ธุรกิจระหวางประเทศ 3(3-0)
International Business

3562304 การวางแผนและการบริหารโครงการ 3(3-0)
Planning and Project Management

3562306 พฤติกรรมองคการ 3(3-0)
Organizational Behavior

3562310 การพัฒนาและออกแบบองคการ 3(3-0)
Organizational Development and Design

3562404 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน 3(3-0)
Performance Efficiency Development

3563111 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 3(3-0)
Small and Medium Business Management

3563204 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3(3-0)
Management Information Systems

3563502 ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม 3(3-0)
Leadership and Teamwork

3564913 สัมมนาการจัดการ 3(2-2)
Seminar on Management
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2.3.2) เลือก 9 หนวยกิต
3511301 การจัดการสํานักงาน 3(3-0)

Office Management
3562104 การใชคอมพิวเตอรเพ่ือการจัดการ 3(3-0)

Program Application for Business Management
3562211 จิตวิทยาองคการ 3(3-0)

Organizational Psychology
3562303 มนุษยสัมพันธในองคการ 3(3-0)

Human Relations in Organization
3562506 การจัดการแรงงานสัมพันธและกฎหมายแรงงาน 3(3-0)

Employee Relations Management and Labor Law
2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต

3503820 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการท่ัวไป 2(90)
Preparation for Professional Internship in General Management

3504817 การฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการท่ัวไป 5(450)
Professional Internship in General Management

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับ

รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวม
ในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัด
และความสนใจ
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คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต

1.1) กลุมภาษา 9 หนวยกิต
1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย 3(3-0)

Thai Language for Communication
ความสําคัญของภาษาไทย การใชภาษาไทยในการสื่อความหมายอยางถูกตองและ

เหมาะสม การใชทักษะทางภาษาท่ีสัมพันธกันในการจับใจความสําคัญ การขยายความ การยอความ
การสรุปความ การวิเคราะห การวิจารณ การตีความ และการสังเคราะห ทักษะการฟง การอาน
การพูด และการเขียนอยางมีมารยาทและมีคุณภาพ การนําเสนอผลการศึกษาคนควาทางวิชาการ
ดวยลายลักษณอักษร วาจา และสื่อประสม

1500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู 3(3-0)
English for Communication and Study Skills
Oral communication skills and listening comprehension skills to gain

confidence and fluency in interpersonal and presentational communication.  Basic
study skills: reading, writing and those required for vocabulary development and
information retrieval used for undertaking basic research.

1500112 ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0)
Language and Culture
ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการดําเนินชีวิตและพัฒนาวิชาชีพ

การกระทบทางวัฒนธรรมกับภาษาท่ีมีตอกัน อิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีมีตอวิวัฒนาการของภาษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับการใชภาษาในกลุมอาเซียน ภาษาถ่ิน
เพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติ ความเจริญของภาษา การใชภาษาในวรรณกรรมอยางมีศิลปะ

1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต 3(3-0)

Truth and Development of Life
ทฤษฎีตาง ๆ เก่ียวกับความหมายของชีวิต ทางดานวิทยาศาสตร ดานศาสนา ดานสังคม

จิตนิยม วัตถุนิยม การกําเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ปรัชญาตาง ๆ ในการดํารงชีวิต การใหคุณคา
ของชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง ครอบครัว และสังคม
การมีจิตสํานึกหรือความตระหนัก และการเสียสละตอสวนรวม
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2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน 3(3-0)
Aesthetics for Self Development
การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสรางสรรคงานศิลปกรรมของมนุษย ดาน

ความเชื่อ ศาสนา สังคม บนพ้ืนฐานแหงการมองเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหวท่ีแสดงถึง
ความสามารถในการแสดงออกเชิงสรางสรรคงานศิลปกรรมแตละแบบ การพัฒนาทางอารมณ
และสังคม การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การนําศิลปะมาประยุกต การแสวงหาความรูและ
การสรางสรรคศิลปะท่ีนําไปสูการเขาใจตนเอง เขาใจผูอ่ืน และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง

2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก 3(3-0)
Thai Living to Global Society
ความสัมพันธและการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางดานสังคมวัฒนธรรม

เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน สรางความตระหนักในคุณคาวัฒนธรรม และ
การรวมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และทองถ่ิน การวิเคราะหประเด็น
เก่ียวกับวิวัฒนาการ ผลกระทบ การผสมผสาน การกลืนกลาย ความรวมมือ และความขัดแยง
ในระดับชุมชน ระดับประเทศ และระหวางประเทศ

2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0)
Laws in Daily Life
กฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวกับสิทธิและหนาท่ีของพลเมือง ประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย กฎหมายทรัพยสินทางปญญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ
ชีวิตประจําวัน เชน พระราชบัญญัติจราจรทางบก พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระราชบัญญัติ
ทะเบียนราษฎร พระราชบัญญัติเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน

1.3) กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต
4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต 3(2-2)

Sciences and Equilibrium of Life
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบ

ตอภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณปญหาสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค
พฤติกรรมสุขภาพทางเพศ ปญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและ
ผลิตภัณฑทางธรรมชาติท่ีมีผลกระทบตอสุขภาวะ การตระหนักรูเทาทันการอนุรักษพลังงานและ
ภัยพิบัติธรรมชาติ  แบบแผนการดําเนินชีวิตแบบองครวมในชีวิตประจําวันท่ี มีความพอดี
และการฝกปฏิบัติออกกําลังกาย เพ่ือพัฒนาดุลยภาพของชีวิต
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4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0)
Integrated Problem Solving
การเสริมสรางทักษะพัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบตาง ๆ

ของมนุษย ตรรกวิทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร การคิดเชิงศาสนศาสตร การคิดเชิงวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวม และการคิดเพ่ือแกปญหา
ในโลกสมัยใหม สําหรับการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข

4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา 3(3-0)
Technology and Development
ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอม การนํา

เทคโนโลยีมาประยุกตใชในดานตาง ๆ ไดแก การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม อาชีพ และการสื่อสาร
เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของเทคโนโลยีท่ีมีผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน

2) หมวดวิชาเฉพาะ 94 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาแกน 6 หนวยกิต

1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0)
Business English 1
A four-skill introductory course providing basic knowledge of business

concentrating on inter-office communication. Variety of business terminology and
expressions through related topics which include office organization, telephoning,
making arrangements and appointments, social contact, business correspondence in
the office (memo, notes, notices, announcements), letters of inquiry, quotation and
ordering, and applying for a job (resume and coverage letter, application forms).

1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0)
Business English 2
Pre-requisite : 1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
Providing a chance to explore business concept world-wide with

concentration on domestic and international trade. Encouraging students to be
familiar with the language used in various fields and situations of business
transactions, Information technology retrieval recommended.
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2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 45 หนวยกิต
3504101 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0)

Business Ethics
แนวคิดท่ีมาของจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในองคการธุรกิจ โดยเนนจริยธรรม

ผูบริหาร จริยธรรมพนักงาน จริยธรรมตอผูท่ีมีสวนเก่ียวของทางธุรกิจ และความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม รวมท้ังการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจ โดยใช
กรณีศึกษาประกอบ

3504301 สถติิและการวิจัยทางธุรกิจ 3(2-2)
Statistics and Business Research
ความสําคัญของการวิจัยทางธุรกิจ ข้ันตอนและวิธีดําเนินการวิจัยทางธุรกิจ ความรูท่ัวไป

เก่ียวกับสถิติ และการนําความรูไปประยุกตใชในการวิจัย สถิติพรรณนา ไดแก คาสัดสวน รอยละและ
อัตราสวน การวัดคากลาง การวัดการกระจาย การวัดความสัมพันธ สถิติอนุมาน ไดแก การทดสอบ
ความแตกตางคาเฉลี่ย การวิเคราะหความแปรปรวน การทดสอบไคสแควร การวิเคราะหสหสัมพันธ
และการถดถอย การเสนอโครงการวิจัย

3521103 หลักการบัญชี 3(2-2)
Principles of Accounting
ความหมายและประเภทของการบัญชี ประโยชนและความสําคัญของการบัญชีท่ีมีตอ

สังคม แมบทการบัญชี หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติทางการบัญชีเก่ียวกับสินทรัพย หนี้สินและ
สวนของเจาของ การบันทึกและการจัดทํารายงานการเงินของกิจการซื้อขายสินคา กิจการผลิตและ
ขายสินคา

3522204 การภาษีอากร 1 3(3-0)
Taxation 1
หลักเกณฑ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรตาง ๆ ตามประมวลรัษฎากร และ

ภาษีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพ่ิม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพาสามิต อากรแสตมป และอ่ืน ๆ
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3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0)
Managerial Accounting
วิชาบังคับกอน : 3521103 หลักการบัญชี และ 3531101 การเงินธุรกิจ
การใชขอมูลทางการบัญชีตนทุนในการตัดสินใจ และวางแผน ควบคุมการดําเนินงาน

กิจการภายใตสภาวการณท่ีแนนอนและไมแนนอน แนวคิด ความหมาย และการจําแนกประเภทของ
ตนทุน การวิเคราะหพฤติกรรมตนทุน การวิเคราะหตนทุน-ปริมาณ-กําไร ระบบตนทุนรวม และ
ตนทุนผันแปร การจัดทํางบประมาณเพ่ือการวางแผนและการควบคุม การบัญชีตามความรับผิดชอบ
การบริหารตนทุนฐานกิจกรรม และการประเมินผลการดําเนินงาน

3531101 การเงินธุรกิจ 3(3-0)
Business Finance
วิชาบังคับกอน : 3521101 การบัญชี 1 หรือ 3521103 หลักการบัญชี
หรือ 3522103 การบัญชีช้ันตน 1
ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหนาท่ีของฝายการเงินในธุรกิจ เปาหมายและความสําคัญ

ของการเงินธุรกิจ ตลาดการเงินและตลาดทุน โดยเนนใหเขาใจถึงหลักการเบื้องตนในการจัดสรร
เงินทุนภายในธุรกิจ การจัดหาเงินทุนมาเพ่ือใชในการดําเนินการของธุรกิจ การวางแผนการเงิน
ท่ีเก่ียวกับการเริ่มลงทุนกิจการ การขยายกิจการ การเพ่ิมทุน นโยบายการจัดสรรกําไรและเงินปนผล

3541101 หลักการตลาด 3(3-0)
Principles of Marketing
ความหมายและความสําคัญของการตลาด แนวคิดหรือปรัชญาทางการตลาด

ระบบการตลาดและตลาดเปาหมาย พฤติกรรมผูบริโภค ประเภทของตลาด การวิเคราะหโอกาส
ทางการตลาด การแบงสวนตลาด สวนประสมทางการตลาด การวางแผนการตลาด การตลาด
เพ่ือสิ่งแวดลอมและสังคม จริยธรรมทางการตลาด รวมท้ังประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาเปนแนวในการดําเนินการดานการตลาด

3561101 องคการและการจัดการ 3(3-0)
Organization and Management
แนวคิดพ้ืนฐาน ลักษณะโครงสรางขององคการ หลักการจัดการ หนาท่ีในการจัดการ

กระบวนการจัดการ ไดแก การวางแผน การจัดองคการ การจัดการทรัพยากรมนุษย การชี้นํา และ
การควบคุมการปฏิบัติงานตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว สภาวะแวดลอมทางการจัดการ
จริยธรรมในการจัดการ การจัดการนวัตกรรมและการจัดการความเปลี่ยนแปลง รวมท้ังการนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการจัดการองคการ
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3561104 ยุทธศาสตรการจัดการ 3(3-0)
Managerial Strategies
ขอบขายและพัฒนาการจัดการ บทบาทหนาท่ีของการจัดการ การกําหนดภารกิจและ

การตั้งเปาหมายของธุรกิจ องคประกอบของการวางแผนทางยุทธศาสตร หลักการพ้ืนฐานในการ
วิเคราะหสภาพแวดลอม กระบวนการในการกําหนดยุทธศาสตร การนํายุทธศาสตร ไปปฏิบัติ
การควบคุมและประเมินผลยุทธศาสตร  โดยมีการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชประกอบการกําหนดยุทธศาสตรและการนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ

3561105 การเปนผูประกอบการ 3(3-0)
Entrepreneurship
คุณสมบัติของผูประกอบการและกระบวนการพัฒนาสูการเปนผูประกอบการท่ีดี

หลักทฤษฎีและปฏิบัติการบริหารจัดการธุรกิจของตน ความคิดสรางสรรค เริ่มจากธุรกิจขนาดยอม
ขนาดกลาง และขนาดใหญ การจัดทําแผนธุรกิจ การจัดตั้งธุรกิจ การบริหารจัดการการผลิตและ
การปฏิบัติการ การตลาด การประชาสัมพันธ การลงทุน การวาจางและการเหมาชวงการผลิต
นโยบายสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผลตอการประกอบการ กฎหมายธุรกิจท่ีเก่ียวของ
การบริหารจัดการนวัตกรรมและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ รวมท้ังการนําแนวคิดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการประกอบการ

3562307 การบริหารการผลิต 3(3-0)
Production Management
ลักษณะและความสําคัญของการผลิต ปจจัยเก่ียวกับการตัดสินใจผลิตซึ่งรวมถึง

ระบบการผลิต การจัดองคการเพ่ือการผลิต การเลือกทําเลท่ีตั้ง การวางแผนกําลังการผลิต การวาง
ผังโรงงานและการจัดตารางการผลิต การจัดซื้อและการควบคุมสินคาคงคลัง ระบบการจัดการ
โลจิสติกสและหวงโซอุปทานสีเขียว การบริหารโครงการ การควบคุมคุณภาพและปริมาณ และระบบ
การบํารุงรักษา โดยมีการนําแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประกอบการบริหารการผลิต

3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3-0)
Human Resource Management
แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย ขอบเขตหนาท่ีของการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย
การสรรหาคัดเลือก การพัฒนาบุคคลและการฝกอบรม การบริหารผลงาน การบริหารคาตอบแทน
การจัดการทุนมนุษย การจัดการแรงงานและความปลอดภัยในการทํางาน ระบบสารสนเทศ
การจัดการทรัพยากรมนุษย
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3563117 กฎหมายธุรกิจสําหรับผูประกอบการ 3(3-0)
Business Laws for Entrepreneur
หลักกฎหมายเบื้องตนในการประกอบธุรกิจ ความหมาย ท่ีมา และประเภทของกฎหมาย

กระบวนการยุติธรรม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติกรรม สัญญา หนี้ ตั๋วเงิน และ
เอกเทศสัญญาเก่ียวกับสัญญาซื้อขาย แลกเปลี่ยน เชาทรัพย เชาซื้อ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ กฎหมาย
การบัญชี และพระราชบัญญัติการบัญชี กฎหมายเก่ียวกับการสงเสริมการลงทุน กฎหมายเก่ียวกับ
การฟนฟูกิจการ ประมวลรัษฎากรวาดวยนิติบุคคล และการเสียภาษีทางธุรกิจ การระงับขอพิพาท
โดยศาล และอนุญาโตตุลาการนอกศาล ความรับผิดชอบทางกฎหมายของธุรกิจในดานตาง ๆ
โดยคํานึงถึงจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ

3592110 หลักเศรษฐศาสตร 3(3-0)
Principles of Economics
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในชีวิตประจําวันเพ่ือประกอบธุรกิจ การจัดหาและ

ใชทรัพยากรการบริโภค การผลิต ตลาด สถาบันการเงิน การภาษีอากร การคา การลงทุน ปญหา
เศรษฐกิจและแนวทางการแกไขปญหา รวมท้ังแนวทางในการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการนําไปใชในชีวิตเศรษฐกิจประจําวัน

3593301 การวิเคราะหเชิงปริมาณ 3(3-0)
Quantitative Analysis
กระบวนการตัดสินใจ และประโยชนของการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรเชิงปริมาณ

เพ่ือชวยในการตัดสินใจ ไดแก ความนาจะเปน แผนภูมิเพ่ือการตัดสินใจ (Decision Trees) ตัวแบบ
เชิงสินคาคงเหลือ (Inventory Model) โปรแกรมเชิงเสนตรง (Linear Programming) เทคนิคการ
ประเมินผลและการตรวจสอบโครงการ (PERT/CPM) ตัวแบบของมารกอฟ (Markov Model) ทฤษฎี
เกม (Game Theory) แถวรอคอย (Queuing) และการจําลองเหตุการณ (Simulation)

2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน 36 หนวยกิต
2.3.1) บังคับ 27 หนวยกิต

3562205 ธุรกิจระหวางประเทศ 3(3-0)
International Business
ระบบธุรกิจและสภาพแวดลอมของธุรกิจระหวางประเทศ มูลเหตุจูงใจในการทําธุรกิจ

ระหวางประเทศ การควบคุมและสงเสริมธุรกิจระหวางประเทศ โดยการใชพิกัดอัตราภาษีศุลกากร
และกฎหมายระหวางประเทศ รวมท้ังศึกษาถึงโครงสรางและการดําเนินงานของธุรกิจระหวาง
ประเทศ
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3562304 การวางแผนและการบริหารโครงการ 3(3-0)
Planning and Project Management
ลักษณะและความหมายของการวางแผน กระบวนการในการวางแผน ประเภทของแผน

ขอดีและขอจํากัดของการวางแผน บุคคลท่ีเก่ียวของกับการวางแผน ลักษณะของแผนท่ีดี
การวางแผนภายใตภาวะการท่ีเปลี่ยนแปลง การวิเคราะหสภาพแวดลอมท่ีสงผลตอการวางแผน
ปฏิบัติงาน การจัดทําโครงการเพ่ือการตัดสินใจในการลงทุนโครงการ เทคนิคการวางแผนปฏิบัติงาน
และการวิเคราะหคาใชจายและผลตอบแทนการลงทุนในโครงการ การประเมินผลโครงการ

3562306 พฤติกรรมองคการ 3(3-0)
Organizational Behavior
แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมของบุคคล การวิเคราะหความแตกตางของปจเจกบุคคล

การเรียนรู การรับรู การจูงใจและการตัดสินใจ ความสัมพันธของบุคคลในกลุม บรรทัดฐานกลุม
ภาวะผูนํา การติดตอสื่อสาร การจัดการความขัดแยง วัฒนธรรมองคการและการจัดการ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมขามชาติ

3562310 การพัฒนาและออกแบบองคการ 3(3-0)
Organizational Development and Design
วิชาบังคับกอน : 3561101 องคการและการจัดการ
แนวคิดและปจจัยสําคัญในการพัฒนาองคการ โดยการนําหลักการบริหารเชิงพฤติกรรม

ศาสตรเขามาใชในการเปลี่ยนแปลง การเรียนรูเทคนิคในการพัฒนาองคการ ไดแก เทคนิคในการ
พัฒนาระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับองคการ การออกแบบองคการท่ีสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมและวัตถุประสงคขององคการ การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ
เพ่ือควบคุมกระบวนการในการพัฒนาใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

3562404 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน 3(3-0)
Performance Efficiency Development
ความหมาย ขอบเขต ปรัชญา และอุดมการณในการพัฒนาตนเอง บุคลิกภาพและ

การสํารวจบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองและผูอ่ืน ความตองการของมนุษย คานิยมการ
สํารวจ และแลกเปลี่ยนคานิยม คานิยมท่ีสัมพันธกับการทํางาน วัฒนธรรมในการทํางาน การตั้ง
เปาประสงคของชีวิตและการทํางาน การสํารวจความรูสึก ปญหาอุปสรรคและวิธีการพิชิตอุปสรรค
ในการทํางาน การสรางความเชื่อม่ันในตนเองเพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน
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3563111 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 3(3-0)
Small and Medium Business Management
ลักษณะและคุณสมบัติของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม การบริหารงานและปญหา

ท่ีเก่ียวของในการดําเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม การเริ่มตนประกอบธุรกิจ การลงทุน
การจัดหาเงินทุน การจัดองคการ การปฏิบัติงาน โครงสรางของตลาดและการดําเนินกลยุทธ
ทางการตลาด ขอไดเปรียบ-เสียเปรียบของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในระบบเศรษฐกิจ
ความสัมพันธของสวนตาง ๆ เชน การตลาด การเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย การผลิต กฎหมาย
ท่ีเก่ียวของ รวมไปถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ การประเมินผลการดําเนินงาน แนวโนมและบทบาทของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทย รวมถึงการนําแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกตใชในการจัดการธุรกิจ

3563204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0)
Management Information Systems
ความสําคัญของระบบสารสนเทศ ขอมูลและสารสนเทศอันเปนประโยชนในการจัดการ

องคประกอบของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ความสัมพันธระหวางองคประกอบ บทบาท
และหนาท่ีของระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ฮารดแวร ซอฟทแวร และเทคโนโลยีในการสื่อสาร
ระบบสารสนเทศ ฐานขอมูล สํานักงานอัตโนมัติ ระบบสารสนเทศในองคการ พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการในดานการวางแผน การควบคุมการตัดสินใจ ระบบ
สารสนเทศเชิงกลยุทธ การจัดการความรู การพัฒนาระบบสารสนเทศ ตลอดจนจริยธรรมและ
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

3563502 ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม 3(3-0)
Leadership and Teamwork
ผูนําและภาวะผูนํา คุณลักษณะและบทบาทหนาท่ีของผูนําท่ีจะมีสวนชวยในการ

เสริมสรางคุณภาพงาน บทบาทของผูนําในการทํางานเปนทีม การสรางทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ
จิตวิทยาและเทคนิควิธีในการเปนผูนําและการทํางานเปนทีม การสรางความภูมิใจใหทีมงาน
การจัดการความขัดแยงในกลุมและระหวางกลุม การแกไขปญหาและการตัดสินใจในการทํางานเปนทีม

3564913 สัมมนาการจัดการ 3(2-2)
Seminar on Management
วิวัฒนาการแนวคิดการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม และวิเคราะหประเด็นปญหา

ท่ีเก่ียวกับการจัดการ ตลอดจนดําเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยประยุกตใชหลักการจัดการ
เทคนิคการจัดการ การวางแผน การจัดองคการ การสั่งการ การควบคุมและการประเมินผล รวมท้ัง
ศึกษาบทบาทของผูบริหารในระดับตาง ๆ เพ่ือการอภิปราย และพัฒนาวิธีการแกไขปญหาทางการ
จัดการโดยการวิเคราะหกรณีศึกษาและสภาพการณปจจุบันท่ีเกิดข้ึนในองคการ
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2.3.2) เลือก 9 หนวยกิต
3511301 การจัดการสํานักงาน 3(3-0)

Office Management
ความรูความเขาใจในการดําเนินงานของสํานักงาน บทบาทของการจัดสํานักงาน

งานสารบรรณ งานพัสดุ การวางแผนผัง เครื่องมืออุปกรณสํานักงาน และระเบียบวิธีปฏิบัติงาน
สํานักงาน การจัดสถานท่ีทํางาน การจัดผังสํานักงาน สายทางเดินของงาน (Work Flow)
การบริหารงานเอกสารและการจัดเก็บเอกสาร การปรับปรุงระบบสํานักงาน การอํานวยการ
และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานสํานักงานใหเปนไปอยางถูกตองเรียบรอย และการประเมินผล
การปฏิบัติงานสํานักงานท่ีมีประสิทธิภาพ

3562104 การใชคอมพิวเตอรเพื่อการจัดการ 3(3-0)
Program Application for Business Management
การใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการจัดการดานงานบุคคล การเงิน การประกันภัย

การโรงแรม โรงพยาบาล การธนาคารพาณิชย ธุรกิจการบิน การขนสงการผลิต และการจัดการ
ในสถาบันการศึกษา และใหมีการศึกษานอกสถานท่ี

3562211 จิตวิทยาองคการ 3(3-0)
Organizational Psychology
แนวคิดทางจิตวิทยาในการจัดการในองคการ การใชจิตวิทยาในการวิเคราะหและเขาใจ

พฤติกรรมของบุคคลในองคการ การใหคําปรึกษาและการจูงใจ การใชจิตวิทยาในการคัดเลือกบุคคล
เขาทํางาน จิตวิทยาในการสรางสัมพันธภาพในการทํางานรวมกับผู อ่ืน และสามารถปรับตัว
ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงขององคการ

3562303 มนุษยสัมพันธในองคการ 3(3-0)
Human Relations in Organization
ลักษณะ แนวความคิด ขอบเขตและปจจัยอันเปนพ้ืนฐานของความสัมพันธระหวางบุคคล

กลุ มและองคการ ตลอดจนหนา ท่ีและความรับผิดชอบตอสั งคม การติดตอสื่ อสารและ
การประสานงาน การนําหลักศาสนามาชวยในการสงเสริมมนุษยสัมพันธในองคการ
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3562506 การจัดการแรงงานสัมพันธและกฎหมายแรงงาน 3(3-0)
Employee Relations Management and Labor Law
วิชาบังคับกอน : 3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย
ประวัติความเปนมา ภารกิจหนาท่ี วัตถุประสงค ปญหาและอุปสรรคของการจัดการ

แรงงาน ความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจางในดานการจางแรงงาน การคุมครองแรงงาน
การแรงงานสัมพันธ การประกันสังคม การจายเงินทดแทน รวมท้ังสิทธิประโยชนและอํานาจหนาท่ีอ่ืน
ของนายจางและลูกจาง

2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
3503820 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการท่ัวไป 2(90)

Preparation for Professional Internship in General Management
การเตรียมความพรอมทักษะทางวิชาชีพการจัดการท่ัวไป การใชภาษา คอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมและการทํางานเปนทีม
การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม กอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ

3504817 การฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการท่ัวไป 5(450)
Professional Internship in General Management
จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการท่ัวไปในหนวยงานรัฐบาล

รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยนิ เทศก  โดยนําความรู
ท้ังทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีไดจากการศึกษาไปใชสถานการณจริง ปฐมนิเทศเก่ียวกับ
รายละเอียดของการฝกประสบการณและปจฉิมนิเทศเพ่ืออภิปรายปญหาการฝกประสบการณ
ท่ีเกิดข้ึน และเสนอแนะแนวทางแกปญหาใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับ

รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวม
ในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและ
ความสนใจ


