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ปรัชญา

สรางเสริมภูมิปญญา เนนคุณคาจริยธรรม นําสูการจัดการองคการที่มีคุณภาพ
วัตถุประสงคของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทัว่ ไป มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตทีม่ ี
1.3.1 ความรู ความสามารถและเจตคติที่ดีในวิชาชีพการจัดการทั่วไป สามารถปฏิบัติงาน
ในองคการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคการในรูปแบบตาง ๆ ได
1.3.2 ทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม สามารถนําไปประยุกตใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมได
1.3.3 คุณธรรม จริ ยธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคม และมีการพัฒนาตน พัฒนางาน
อยางตอเนื่อง
จํานวนหนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
130 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
45
หนวยกิต
2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน
36
หนวยกิต
2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
7 หนวยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต

การจัดการเรียนการสอน
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุมภาษา
1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
Thai Language for Communication
1500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
English for Communication and Study Skills
1500112 ภาษากับวัฒนธรรม
Language and Culture
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30
9

หนวยกิต
หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

หนา 1

1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

12

2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
Truth and Development of Life
2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
Aesthetics for Self Development
2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก
Thai Living to Global Society
2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life
1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
Sciences and Equilibrium of Life
4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving
4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1)

กลุมวิชาแกน

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
9

กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

3504101 จริยธรรมทางธุรกิจ
Business Ethics
3504301 สถิติและการวิจัยทางธุรกิจ
Statistics and Business Research
3521103 หลักการบัญชี
Principles of Accounting
3522204 การภาษีอากร 1
Taxation 1
3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting
3531101 การเงินธุรกิจ
Business Finance
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หนวยกิต
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)

94

หนวยกิต

6

หนวยกิต

1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
Business English 1
1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
Business English 2
2.2)

หนวยกิต

3(3-0)
3(3-0)
45

หนวยกิต
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

หนา 2

3541101 หลักการตลาด
Principles of Marketing
3561101 องคการและการจัดการ
Organization and Management
3561104 ยุทธศาสตรการจัดการ
Managerial Strategies
3561105 การเปนผูประกอบการ
Entrepreneurship
3562307 การบริหารการผลิต
Production Management
3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย
Human Resource Management
3563117 กฎหมายธุรกิจสําหรับผูประกอบการ
Business Laws for Entrepreneur
3592110 หลักเศรษฐศาสตร
Principles of Economics
3593301 การวิเคราะหเชิงปริมาณ
Quantitative Analysis
2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน
2.3.1) บังคับ
3562205 ธุรกิจระหวางประเทศ
International Business
3562304 การวางแผนและการบริหารโครงการ
Planning and Project Management
3562306 พฤติกรรมองคการ
Organizational Behavior
3562310 การพัฒนาและออกแบบองคการ
Organizational Development and Design
3562404 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน
Performance Efficiency Development
3563111 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
Small and Medium Business Management
3563204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information Systems
3563502 ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม
Leadership and Teamwork
3564913 สัมมนาการจัดการ
Seminar on Management
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3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
36

หนวยกิต

27

หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)

หนา 3

2.3.2) เลือก

9

3511301 การจัดการสํานักงาน
Office Management
3562104 การใชคอมพิวเตอรเพื่อการจัดการ
Program Application for Business Management
3562211 จิตวิทยาองคการ
Organizational Psychology
3562303 มนุษยสัมพันธในองคการ
Human Relations in Organization
3562506 การจัดการแรงงานสัมพันธและกฎหมายแรงงาน
Employee Relations Management and Labor Law
2.4)

กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ

หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

7

หนวยกิต

3503820 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการทัว่ ไป
2(90)
Preparation for Professional Internship in General Management
3504817 การฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการทัว่ ไป
5(450)
Professional Internship in General Management
3) หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หนวยกิต

เลือกจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับ
รายวิ ช าที่ เ คยเรี ย นมาแล ว และต อ งไม เ ป น รายวิ ช าที่ กํ า หนดให เ รี ย นโดยไม นั บ หน ว ยกิ ต รวม
ในเกณฑ ก ารสํ า เร็ จ หลั ก สู ต รของสาขาวิ ช านี้ ซึ่ ง นั ก ศึ ก ษาสามารถเลื อ กเรี ย นได ต ามความถนั ด
และความสนใจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

หนา 4

คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หนวยกิต
1.1) กลุมภาษา
9 หนวยกิต
1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
3(3-0)
Thai Language for Communication
ความสํ า คั ญ ของภาษาไทย การใช ภ าษาไทยในการสื่ อ ความหมายอย า งถู ก ต อ งและ
เหมาะสม การใชทักษะทางภาษาที่สัมพันธกันในการจับใจความสําคัญ การขยายความ การยอความ
การสรุปความ การวิเคราะห การวิจ ารณ 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
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งภาษาและวั ฒ นธรรมเพื่ อ การดํ า เนิ น ชี วิ ต และพั ฒ นาวิ ช าชี พ
การกระทบทางวั ฒนธรรมกั บภาษาที่มี ตอกัน อิ ทธิพ ลของวัฒ นธรรมที่ มีตอ วิวั ฒ นาการของภาษา
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี และศิ ล ปวั ฒ นธรรม วัฒนธรรมกับการใช ภาษาในกลุ มอาเซียน ภาษาถิ่ น
เพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ ความเจริญของภาษา การใชภาษาในวรรณกรรมอยางมีศิลปะ
1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
12
หนวยกิต
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
3(3-0)
Truth and Development of Life
ทฤษฎีตาง ๆ เกี่ยวกับความหมายของชีวิต ทางดานวิทยาศาสตร ดานศาสนา ดานสังคม
จิตนิยม วัตถุนิยม การกําเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ปรัชญาตาง ๆ ในการดํารงชีวิต การใหคุณคา
ของชี วิ ต การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ความรั บ ผิ ด ชอบต อ หน า ที่ ข องตนเอง ครอบครั ว และสั ง คม
การมีจิตสํานึกหรือความตระหนัก และการเสียสละตอสวนรวม

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

หนา 5

2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
3(3-0)
Aesthetics for Self Development
การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสรางสรรคงานศิลปกรรมของมนุษย ดาน
ความเชื่ อ ศาสนา สั ง คม บนพื้ น ฐานแห ง การมองเห็ น การได ยิ น การเคลื่ อ นไหวที่ แ สดงถึ ง
ความสามารถในการแสดงออกเชิ ง สรา งสรรคง านศิล ปกรรมแต ล ะแบบ การพัฒ นาทางอารมณ
และสั ง คม การส ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม การนํ า ศิ ล ปะมาประยุ ก ต การแสวงหาความรู แ ละ
การสรางสรรคศิลปะที่นําไปสูการเขาใจตนเอง เขาใจผูอื่น และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก
3(3-0)
Thai Living to Global Society
ความสัมพันธและการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางดานสังคมวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิต ในปจจุบัน สรางความตระหนักในคุณคาวัฒนธรรม และ
การร วมกิ จกรรมสื บสานวั ฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และทองถิ่น การวิเคราะหประเด็น
เกี่ ย วกั บ วิ วั ฒ นาการ ผลกระทบ การผสมผสาน การกลื น กลาย ความรว มมือ และความขั ดแย ง
ในระดับชุมชน ระดับประเทศ และระหวางประเทศ
2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Laws in Daily Life
กฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของพลเมือง ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิ ช ย กฎหมายทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ชีวิตประจําวัน เชน พระราชบัญญัติจราจรทางบก พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระราชบัญญัติ
ทะเบียนราษฎร พระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน
1.3) กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9
หนวยกิต
4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
3(2-2)
Sciences and Equilibrium of Life
ความสัมพันธ ระหวางสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ
ต อภาวะสุ ข ภาพของสั ง คมไทยและสังคมโลก สถานการณ ปญหาสุข ภาพ พฤติก รรมการบริ โ ภค
พฤติกรรมสุขภาพทางเพศ ปญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและ
ผลิตภัณฑ ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบตอสุขภาวะ การตระหนักรูเทาทันการอนุรักษพลังงานและ
ภั ย พิ บั ติ ธ รรมชาติ แบบแผนการดํ า เนิ น ชี วิ ต แบบองค ร วมในชี วิ ต ประจํ า วั น ที่ มี ค วามพอดี
และการฝกปฏิบัติออกกําลังกาย เพื่อพัฒนาดุลยภาพของชีวิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

หนา 6

4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ
3(3-0)
Integrated Problem Solving
การเสริมสรางทักษะพัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบตาง ๆ
ของมนุษย ตรรกวิทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร การคิดเชิงศาสนศาสตร การคิดเชิงวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวม และการคิดเพื่อแกปญหา
ในโลกสมัยใหม สําหรับการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
3(3-0)
Technology and Development
ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอม การนํา
เทคโนโลยีมาประยุกตใชในดานตาง ๆ ไดแก การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม อาชีพ และการสื่อ สาร
เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของเทคโนโลยีที่มีผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน
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
แนวคิดที่มาของจริย ธรรมและหลักธรรมาภิบาลในองคการธุรกิจ โดยเนน จริยธรรม
ผูบริหาร จริยธรรมพนักงาน จริยธรรมตอผูที่มีสวนเกี่ยวของทางธุรกิจ และความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจ โดยใช
กรณีศึกษาประกอบ
3504301 สถิติและการวิจัยทางธุรกิจ
3(2-2)
Statistics and Business Research
ความสําคัญของการวิจัยทางธุรกิจ ขั้นตอนและวิธีดําเนินการวิจัยทางธุรกิจ ความรูทั่วไป
เกี่ยวกับสถิติ 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 ประโยชนและความสําคัญของการบัญชีที่มีตอ
สั งคม แม บ ทการบั ญ ชี หลั กเกณฑ และวิ ธีการปฏิบัติท างการบัญชีเ กี่ย วกับ สิน ทรั พย หนี้ สิน และ
สวนของเจาของ การบันทึกและการจัดทํารายงานการเงินของกิจการซื้อขายสินคา กิจการผลิตและ
ขายสินคา
3522204 การภาษีอากร 1
3(3-0)
Taxation 1
หลักเกณฑ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรตาง ๆ ตามประมวลรัษฎากร และ
ภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ประกอบดวย ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพาสามิต อากรแสตมป และอื่น ๆ
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3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0)
Managerial Accounting
วิชาบังคับกอน : 3521103 หลักการบัญชี และ 3531101 การเงินธุรกิจ
การใชขอมูลทางการบัญชีตนทุนในการตัดสินใจ และวางแผน ควบคุมการดําเนินงาน
กิจการภายใตสภาวการณที่แนนอนและไมแนนอน แนวคิด ความหมาย และการจําแนกประเภทของ
ตนทุ น การวิ เคราะห พฤติกรรมตน ทุน การวิเคราะหตนทุน -ปริมาณ-กําไร ระบบตน ทุน รวม และ
ตนทุนผันแปร การจัดทํางบประมาณเพื่อการวางแผนและการควบคุม การบัญชีตามความรับผิดชอบ
การบริหารตนทุนฐานกิจกรรม และการประเมินผลการดําเนินงาน
3531101 การเงินธุรกิจ
3(3-0)
Business Finance
วิชาบังคับกอน : 3521101 การบัญชี 1 หรือ 3521103 หลักการบัญชี
หรือ 3522103 การบัญชีชั้นตน 1
ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหนาที่ของฝายการเงินในธุรกิจ เปาหมายและความสําคัญ
ของการเงินธุรกิจ ตลาดการเงินและตลาดทุน โดยเนนใหเขาใจถึงหลักการเบื้องตนในการจัดสรร
เงิ น ทุ นภายในธุ ร กิจ การจั ด หาเงิ นทุน มาเพื่อใชในการดําเนิน การของธุร กิจ การวางแผนการเงิน
ที่เกี่ยวกับการเริ่มลงทุนกิจการ การขยายกิจการ การเพิ่มทุน นโยบายการจัดสรรกําไรและเงินปนผล
3541101 หลักการตลาด
3(3-0)
Principles of Marketing
ความหมายและความสํ า คั ญ ของการตลาด แนวคิ ด หรื อ ปรั ช ญาทางการตลาด
ระบบการตลาดและตลาดเปาหมาย พฤติกรรมผูบริโภค ประเภทของตลาด การวิเคราะหโอกาส
ทางการตลาด การแบ ง ส ว นตลาด ส ว นประสมทางการตลาด การวางแผนการตลาด การตลาด
เพื่ อสิ่ งแวดลอมและสังคม จริยธรรมทางการตลาด รวมทั้งประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาเปนแนวในการดําเนินการดานการตลาด
3561101 องคการและการจัดการ
3(3-0)
Organization and Management
แนวคิ ดพื้ นฐาน ลั กษณะโครงสร างขององค การ หลั กการจั ดการ หน าที่ ในการจั ดการ
กระบวนการจัดการ ไดแก การวางแผน การจัดองคการ การจัดการทรัพยากรมนุษย การชี้นํา และ
การควบคุมการปฏิ บัติ งานตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว สภาวะแวดลอมทางการจัดการ
จริยธรรมในการจัดการ การจัดการนวัตกรรมและการจัดการความเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการจัดการองคการ
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3561104 ยุทธศาสตรการจัดการ
3(3-0)
Managerial Strategies
ขอบขายและพัฒนาการจัดการ บทบาทหนาที่ของการจัดการ การกําหนดภารกิจและ
การตั้งเปาหมายของธุรกิจ องคประกอบของการวางแผนทางยุทธศาสตร หลักการพื้นฐานในการ
วิ เ คราะห ส ภาพแวดล อ ม กระบวนการในการกํ า หนดยุ ท ธศาสตร การนํ า ยุ ท ธศาสตร ไปปฏิ บั ติ
การควบคุ มและประเมิ นผลยุ ทธศาสตร โดยมี การนํ าแนวคิ ดตามหลั กปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
มาใชประกอบการกําหนดยุทธศาสตรและการนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ
3561105 การเปนผูประกอบการ
3(3-0)
Entrepreneurship
คุ ณ สมบั ติ ข องผู ป ระกอบการและกระบวนการพั ฒ นาสู ก ารเป น ผู ป ระกอบการที่ ดี
หลักทฤษฎีและปฏิบัติการบริหารจัดการธุรกิจของตน ความคิดสรางสรรค เริ่มจากธุรกิจขนาดยอม
ขนาดกลาง และขนาดใหญ การจัดทําแผนธุรกิจ การจัดตั้งธุรกิจ การบริหารจัดการการผลิตและ
การปฏิ บั ติ การ การตลาด การประชาสั มพัน ธ การลงทุน การวาจ างและการเหมาชว งการผลิ ต
นโยบายสิ่ ง แวดล อม เศรษฐกิ จ และสัง คมที่มี ผ ลตอ การประกอบการ กฎหมายธุร กิจ ที่เ กี่ย วข อ ง
การบริหารจัดการนวัตกรรมและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งการนําแนวคิดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการประกอบการ
3562307 การบริหารการผลิต
3(3-0)
Production Management
ลั ก ษณะและความสํ า คั ญ ของการผลิ ต ป จ จั ย เกี่ ย วกั บ การตั ด สิ น ใจผลิ ต ซึ่ ง รวมถึ ง
ระบบการผลิต การจัดองคการเพื่อการผลิต การเลือกทําเลที่ตั้ง การวางแผนกําลังการผลิต การวาง
ผั งโรงงานและการจั ด ตารางการผลิ ต การจัดซื้ อและการควบคุมสิน คาคงคลัง ระบบการจัดการ
โลจิสติกสและหวงโซอุปทานสีเขียว การบริหารโครงการ การควบคุมคุณภาพและปริมาณ และระบบ
การบํารุงรักษา โดยมีการนําแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประกอบการบริหารการผลิต
3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย
3(3-0)
Human Resource Management
แนวคิ ด ทฤษฎี ที่เ กี่ ย วกับ การจัด การทรั พยากรมนุ ษ ย ขอบเขตหนา ที่ ของการจั ดการ
ทรัพยากรมนุษย กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย
การสรรหาคัดเลือก การพัฒนาบุคคลและการฝกอบรม การบริหารผลงาน การบริหารคาตอบแทน
การจั ด การทุ น มนุ ษ ย การจั ด การแรงงานและความปลอดภั ย ในการทํ า งาน ระบบสารสนเทศ
การจัดการทรัพยากรมนุษย
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3563117 กฎหมายธุรกิจสําหรับผูประกอบการ
3(3-0)
Business Laws for Entrepreneur
หลักกฎหมายเบื้องตนในการประกอบธุรกิจ ความหมาย ที่มา และประเภทของกฎหมาย
กระบวนการยุติธรรม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติกรรม สัญญา หนี้ ตั๋วเงิน และ
เอกเทศสัญญาเกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย แลกเปลี่ยน เชาทรัพย เชาซื้อ และอื่ น ๆ ที่เกี่ยวของ กฎหมาย
การบัญชี และพระราชบัญญัติการบัญชี กฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมการลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับ
การฟนฟูกิจการ ประมวลรัษฎากรวาดวยนิติบุคคล และการเสียภาษีทางธุรกิจ การระงับขอพิพาท
โดยศาล และอนุ ญ าโตตุ ล าการนอกศาล ความรั บ ผิ ดชอบทางกฎหมายของธุ ร กิ จ ในด า นตา ง ๆ
โดยคํานึงถึงจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
3592110 หลักเศรษฐศาสตร
3(3-0)
Principles of Economics
สภาพทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมในชี วิ ต ประจํ า วั น เพื่ อ ประกอบธุ ร กิ จ การจั ด หาและ
ใชทรัพยากรการบริโภค การผลิต ตลาด สถาบันการเงิน การภาษีอากร การคา การลงทุน ปญหา
เศรษฐกิ จและแนวทางการแกไขป ญหา รวมทั้งแนวทางในการประยุกตใชหลักปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการนําไปใชในชีวิตเศรษฐกิจประจําวัน
3593301 การวิเคราะหเชิงปริมาณ
3(3-0)
Quantitative Analysis
กระบวนการตั ด สิ น ใจ และประโยชนข องการใช เทคนิ คทางคณิ ตศาสตร เชิ ง ปริ ม าณ
เพื่อชวยในการตัดสินใจ ไดแก ความนาจะเปน แผนภูมิเพื่อการตัดสินใจ (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
และกฎหมายระหว า งประเทศ รวมทั้ง ศึกษาถึง โครงสรางและการดํา เนิ น งานของธุ ร กิจ ระหวา ง
ประเทศ
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3562304 การวางแผนและการบริหารโครงการ
3(3-0)
Planning and Project Management
ลักษณะและความหมายของการวางแผน กระบวนการในการวางแผน ประเภทของแผน
ข อ ดี แ ละข อ จํ า กั ด ของการวางแผน บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การวางแผน ลั ก ษณะของแผนที่ ดี
การวางแผนภายใตภาวะการที่เปลี่ย นแปลง การวิเคราะห สภาพแวดลอมที่สงผลตอการวางแผน
ปฏิบัติงาน การจัดทําโครงการเพื่อการตัดสินใจในการลงทุนโครงการ เทคนิคการวางแผนปฏิบัติงาน
และการวิเคราะหคาใชจายและผลตอบแทนการลงทุนในโครงการ การประเมินผลโครงการ
3562306 พฤติกรรมองคการ
3(3-0)
Organizational Behavior
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคล การวิเคราะหความแตกตางของปจเจกบุคคล
การเรีย นรู การรับรู การจู งใจและการตัดสินใจ ความสัมพันธของบุคคลในกลุม บรรทัดฐานกลุม
ภาวะผู นํ า การติ ด ต อ สื่ อ สาร การจั ด การความขั ด แย ง วั ฒ นธรรมองค ก ารและการจั ด การ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมขามชาติ
3562310 การพัฒนาและออกแบบองคการ
3(3-0)
Organizational Development and Design
วิชาบังคับกอน : 3561101 องคการและการจัดการ
แนวคิดและปจจัยสําคัญในการพัฒนาองคการ โดยการนําหลักการบริหารเชิงพฤติกรรม
ศาสตรเขามาใชในการเปลี่ยนแปลง การเรียนรูเทคนิคในการพัฒนาองคการ ไดแก เทคนิคในการ
พั ฒ นาระดั บ บุ ค คล ระดั บ กลุ ม และระดั บ องค ก าร การออกแบบองค ก ารที่ ส อดคล อ งกั บ
สภาพแวดล อ มและวั ต ถุ ป ระสงค ข ององค ก าร การประเมิ น ผลการเปลี่ ย นแปลงในด า นต า ง ๆ
เพื่อควบคุมกระบวนการในการพัฒนาใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
3562404 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน
3(3-0)
Performance Efficiency Development
ความหมาย ขอบเขต ปรั ช ญา และอุ ด มการณ ใ นการพั ฒ นาตนเอง บุ ค ลิ ก ภาพและ
การสํารวจบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองและผูอื่น ความตองการของมนุษย คานิยมการ
สํารวจ และแลกเปลี่ ยนค านิย ม ค านิย มที่สัมพัน ธกับการทํางาน วัฒ นธรรมในการทํางาน การตั้ง
เปาประสงคของชีวิตและการทํางาน การสํารวจความรูสึก ปญหาอุปสรรคและวิธีการพิชิตอุปสรรค
ในการทํางาน การสรางความเชื่อมั่นในตนเองเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน
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3563111 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
3(3-0)
Small and Medium Business Management
ลักษณะและคุณสมบัติของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม การบริหารงานและปญหา
ที่ เ กี่ ย วข อ งในการดํ าเนิ น ธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม การเริ่ มต น ประกอบธุ ร กิ จ การลงทุ น
การจั ด หาเงิ น ทุ น การจั ด องค ก าร การปฏิ บั ติ ง าน โครงสร า งของตลาดและการดํ า เนิ น กลยุ ท ธ
ทางการตลาด ข อ ได เ ปรี ย บ-เสี ย เปรี ย บของธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ มในระบบเศรษฐกิ จ
ความสัมพันธของสวนตาง ๆ เชน การตลาด การเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย การผลิต กฎหมาย
ที่เกี่ยวของ รวมไปถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ การประเมินผลการดําเนินงาน แนวโนมและบทบาทของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทย รวมถึงการนําแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกตใชในการจัดการธุรกิจ
3563204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0)
Management Information Systems
ความสําคัญของระบบสารสนเทศ ขอมูลและสารสนเทศอันเปนประโยชนในการจัดการ
องค ป ระกอบของระบบสารสนเทศเพื่ อการจั ดการ ความสัมพัน ธร ะหวางองคประกอบ บทบาท
และหนาที่ ของระบบ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ฮารดแวร ซอฟทแวร และเทคโนโลยีในการสื่อสาร
ระบบสารสนเทศ ฐานขอมูล สํานักงานอัตโนมัติ ระบบสารสนเทศในองคการ พาณิช ยอิเล็กทรอนิกส
ระบบสารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น การจั ดการในด านการวางแผน การควบคุม การตัด สิน ใจ ระบบ
สารสนเทศเชิ งกลยุ ทธ การจั ด การความรู การพัฒ นาระบบสารสนเทศ ตลอดจนจริย ธรรมและ
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
3563502 ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม
3(3-0)
Leadership and Teamwork
ผู นํ า และภาวะผู นํ า คุ ณ ลั ก ษณะและบทบาทหน า ที่ ข องผู นํ า ที่ จ ะมี ส ว นช ว ยในการ
เสริมสรางคุณภาพงาน บทบาทของผูนําในการทํางานเปน ทีม การสรางทีมงานที่มีประสิทธิภ าพ
จิ ต วิ ท ยาและเทคนิ ค วิ ธี ใ นการเป น ผู นํ า และการทํ า งานเป น ที ม การสร า งความภู มิ ใ จให ที ม งาน
การจัดการความขัดแยงในกลุมและระหวางกลุม การแกไขปญหาและการตัดสินใจในการทํางานเปนทีม
3564913 สัมมนาการจัดการ
3(2-2)
Seminar on Management
วิวัฒนาการแนวคิดการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม และวิเคราะหประเด็นปญหา
ที่เกี่ยวกับการจัดการ ตลอดจนดําเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยประยุกตใชหลักการจัดการ
เทคนิคการจัดการ การวางแผน การจัดองคการ การสั่งการ การควบคุมและการประเมินผล รวมทั้ง
ศึกษาบทบาทของผูบริหารในระดับตาง ๆ เพื่อการอภิปราย และพัฒนาวิธีการแกไขปญหาทางการ
จัดการโดยการวิเคราะหกรณีศึกษาและสภาพการณปจจุบันที่เกิดขึ้นในองคการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

หนา 13

2.3.2) เลือก
9 หนวยกิต
3511301 การจัดการสํานักงาน
3(3-0)
Office Management
ความรู ค วามเข า ใจในการดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก งาน บทบาทของการจั ด สํ า นั ก งาน
งานสารบรรณ งานพั ส ดุ การวางแผนผัง เครื่องมืออุปกรณสํานักงาน และระเบีย บวิธีปฏิบัติงาน
สํ า นั ก งาน การจั ด สถานที่ ทํ า งาน การจั ด ผั ง สํ า นั ก งาน สายทางเดิ น ของงาน (Work Flow)
การบริ ห ารงานเอกสารและการจั ด เก็ บ เอกสาร การปรั บ ปรุ ง ระบบสํ า นั ก งาน การอํ า นวยการ
และควบคุ ม ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านสํ า นัก งานให เป น ไปอย างถู ก ตอ งเรี ย บร อ ย และการประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานสํานักงานที่มปี ระสิทธิภาพ
3562104 การใชคอมพิวเตอรเพื่อการจัดการ
3(3-0)
Program Application for Business Management
การใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการจัดการดานงานบุคคล การเงิน การประกันภัย
การโรงแรม โรงพยาบาล การธนาคารพาณิช ย ธุร กิ จการบิน การขนสงการผลิต และการจัดการ
ในสถาบันการศึกษา และใหมีการศึกษานอกสถานที่
3562211 จิตวิทยาองคการ
3(3-0)
Organizational Psychology
แนวคิ ดทางจิ ตวิ ทยาในการจัดการในองคการ การใชจิตวิทยาในการวิเคราะหและเขาใจ
พฤติ กรรมของบุคคลในองคการ การใหคําปรึกษาและการจูงใจ การใชจิตวิทยาในการคัดเลือกบุคคล
เข า ทํ า งาน จิ ต วิ ท ยาในการสร า งสั ม พั น ธภาพในการทํ า งานร ว มกั บ ผู อื่ น และสามารถปรั บ ตั ว
ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงขององคการ
3562303 มนุษยสัมพันธในองคการ
3(3-0)
Human Relations in Organization
ลักษณะ แนวความคิด ขอบเขตและปจจัยอันเปนพื้นฐานของความสัมพันธระหวางบุคคล
กลุ ม และองค ก าร ตลอดจนหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม การติ ด ต อ สื่ อ สารและ
การประสานงาน การนําหลักศาสนามาชวยในการสงเสริมมนุษยสัมพันธในองคการ
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3562506 การจัดการแรงงานสัมพันธและกฎหมายแรงงาน
3(3-0)
Employee Relations Management and Labor Law
วิชาบังคับกอน : 3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย
ประวัติ ความเป นมา ภารกิจหนาที่ วัตถุประสงค ปญหาและอุปสรรคของการจัดการ
แรงงาน ความสั มพั น ธ ร ะหว างนายจา งกั บลู ก จ างในดา นการจ า งแรงงาน การคุ ม ครองแรงงาน
การแรงงานสัมพันธ การประกันสังคม การจายเงินทดแทน รวมทั้งสิทธิประโยชนและอํานาจหนาที่อื่น
ของนายจางและลูกจาง
2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
7 หนวยกิต
3503820 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการทัว่ ไป
2(90)
Preparation for Professional Internship in General Management
การเตรียมความพร อมทักษะทางวิชาชีพการจัดการทั่วไป การใชภาษา คอมพิว เตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมและการทํางานเปนทีม
การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม กอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ
3504817 การฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการทัว่ ไป
5(450)
Professional Internship in General Management
จั ด ให นั ก ศึ ก ษาได ฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ การจั ด การทั่ ว ไปในหน ว ยงานรั ฐ บาล
รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ ธุ ร กิ จ เอกชน ภายใต ก ารควบคุ ม ดู แ ลของอาจารย นิ เ ทศก โดยนํ า ความรู
ทั้ ง ทางภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ ที่ ไ ด จ ากการศึ ก ษาไปใช ส ถานการณ จ ริ ง ปฐมนิ เ ทศเกี่ ย วกั บ
รายละเอี ย ดของการฝ ก ประสบการณแ ละป จ ฉิม นิ เทศเพื่ อ อภิ ป รายป ญหาการฝก ประสบการณ
ที่เกิดขึ้น และเสนอแนะแนวทางแกปญหาใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับ
รายวิ ช าที่ เ คยเรี ย นมาแล ว และต อ งไม เ ป น รายวิ ช าที่ กํ า หนดให เ รี ย นโดยไม นั บ หน ว ยกิ ต รวม
ในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและ
ความสนใจ
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