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ค าน า 
 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวชิาการประเมินราคาทรัพยสิ์น   ฉบบัน้ีเป็นฉบบัปรับปรุง ปี
พุทธศักราช 2555  เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาของสาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน      คณะ
บริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   ในการปรับปรุงคร้ังน้ี  ไดพ้ิจารณาหลกัสูตร
ใหส้อดคลอ้งกบัประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548   
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ  ซ่ึงมุ่งเนน้การผลิตบณัฑิต ใหมี้ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานอยา่ง
เป็นระบบ  มีทกัษะและศิลปะในการปฏิบติังาน  มีความคิด  ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์
ต่าง  ๆ  รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง  โดยใช้หลักคุณธรรมจริยธรรม    นอกจากน้ี  
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการประเมินราคาทรัพยสิ์นท่ีปรับปรุงไดมี้การเชิญผูท้รงคุณวุฒิท่ี
มีความรู้และประสบการณ์โดยตรงมาร่วมพฒันาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม
ทนัสมยัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั เพื่อผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ความสามารถใน
วชิาการทางดา้นการประเมินราคาทรัพยสิ์น โดยมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของภาคธุรกิจ  

คณะบริหารธุรกิจตระหนักถึงความส าคัญในเร่ืองน้ี  จึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร
บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพยสิ์นเพื่อตอบสนองความตอ้งการดงักล่าว  และ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจดัการศึกษาในสาขาวิชาน้ี   ซ่ึงคาดว่าผลท่ีไดจ้ะท าให้การเรียนการ
สอน มีประสิทธิภาพมากข้ึน  และตรงตามวตัถุประสงคข์องมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
 
 
 คณะบริหารธุรกิจ 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
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รายละเอยีดของหลกัสูตร 
หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ สาขาวชิาการประเมินราคาทรัพย์สิน 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา       มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
 

1. คณะ / ภาควชิา        คณะบริหารธุรกิจ ภาควชิาการบญัชีและการเงิน 
 

2. ช่ือหลกัสูตร 
 ภาษาไทย : หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการประเมินราคาทรัพยสิ์น 
 ภาษาองักฤษ :  Bachelor of Business Administration Program in Property 

 Valuation  
 

3. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
 ช่ือเตม็ (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจบณัฑิต (การประเมินราคาทรัพยสิ์น) 
 ช่ือยอ่ (ภาษาไทย) : บธ.บ. (การประเมินราคาทรัพยสิ์น) 
 ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ) :  Bachelor of Business Administration  (Property Valuation) 
 ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ) :  B.B.A. (Property Valuation) 
 

4. วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
4.1  เพื่อผลิตบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถทางด้านการประเมินราคาทรัพยสิ์น สามารถ

ปฏิบติังานในหน้าท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานทางดา้นการประเมินราคาทรัพยสิ์น รวมถึง
การเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถดา้นการบริหารทัว่ไป  เก่ียวกบัการวางแผน  การตดัสินใจ  
การติดต่อประสานงาน การควบคุม และการติดตามประเมินผล 

4.2  เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่แก่ผูส้ าเร็จการศึกษา ให้ก้าวทนัต่อสถานการณ์ท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง และสามารถน าไปวิเคราะห์เพื่อประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจปัจจุบนั 
รวมถึงการประเมินสถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

4.3  เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสาขางานดา้นการประเมินราคาทรัพยสิ์น เพื่อให้ผูส้ าเร็จ
การศึกษา มีความรู้ความสามารถในดา้นต่าง ๆ  ท่ีสนใจเพิ่มมากข้ึน และเป็นการรองรับต่อ
การพฒันาของประเทศท่ีกา้วไปสู่สากลมากข้ึน 
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4.4  เพื่อฝึกฝนให้เป็นผูมี้ความคิดริเร่ิม มีนิสัยชอบการคน้ควา้ เป็นผูใ้ฝ่รู้ และรู้จกัปรับปรุง
ตนเองใหเ้ป็นผูมี้ความกา้วหนา้ รู้จกัการแกปั้ญหา และสามารถน าความรู้ไปประยุกตใ์ชใ้น
การประกอบอาชีพ 

4.5  เพื่อปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีดา้นความรับผิดชอบต่องาน ต่อสังคม รวมถึงการพฒันาดา้น  
คุณธรรมจริยธรรม ความซ่ือสัตย ์ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การสร้างจิตส านึกในจรรยาบรรณ
วชิาชีพ 

 

5. หลกัสูตร 
5.1 จ านวนหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสูตร   140   หน่วยกิต 
5.2 โครงสร้างหลกัสูตร 

 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาท่ีสอดคล้องกับท่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดงัน้ี 

ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 31 หน่วยกติ 
1. กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  3 หน่วยกิต 
2. กลุ่มมนุษยศาสตร์  3 หน่วยกิต 
3. กลุ่มวชิาภาษา  12 หน่วยกิต 
4. กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
5. กลุ่มวชิาพลศึกษาและนนัทนาการ 1 หน่วยกิต 
6. กลุ่มวชิาเลือก  6 หน่วยกิต 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 103 หน่วยกติ 
1. กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ 45 หน่วยกิต 
2. กลุ่มวชิาชีพบงัคบั 36 หน่วยกิต 
3. กลุ่มวชิาชีพเลือก 15 หน่วยกิต 
4. กลุ่มวชิาเสริมสร้างประสบการณ์ในวชิาชีพ 7 หน่วยกิต  

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 6 หน่วยกติ 
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5.3 ช่ือรายวชิา 
ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป   31  หน่วยกติ 

1) กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  3  หน่วยกติ  ให้เลอืกศึกษาจากรายวชิาต่อไปนี้ 
1-121-002 มนุษยก์บัสังคม 

Man and Society 
3(3-0-6) 

1-121-003 มนุษยสัมพนัธ์ 
Human Relations 

3(3-0-6) 

1-121-004 สังคมกบัส่ิงแวดลอ้ม 
Society and Environment 

3(3-0-6) 

1-122-001 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคม  
Quality of Life and Social Development 

3(3-0-6) 

1-124-001 สังคมกบัการปกครอง 
Society and Government 

3(3-0-6) 

 หรือรายวิชาอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

2) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  3  หน่วยกติ  ให้เลอืกศึกษาจากรายวชิาต่อไปนี้ 
1-130-001 หอ้งสมุดและสารนิเทศเพื่อการศึกษาคน้ควา้ 

Library and Information for Education 
3(3-0-6) 

1-131-001 จิตวทิยาทัว่ไป 
General Psychology 

3(3-0-6) 

1-131-002 เทคนิคการพฒันาบุคลิกภาพ 
Personality Development Techniques 

3(3-0-6) 

1-132-001 มนุษยก์บัจริยธรรมเพื่อการด าเนินชีวิต 
Man and Ethics of Living 

3(3-0-6) 

1-132-003 ศาสนากบัการด าเนินชีวติ  
Religion and Way of Life 

3(3-0-6) 

หรือรายวิชาอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
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3) กลุ่มวชิาภาษา  12  หน่วยกติ   เลอืกศึกษาจากวชิาต่าง ๆ ในกลุ่มวชิาภาษาไทย
หรือวชิาภาษาองักฤษ 

3.1) กลุ่มวชิาภาษาไทย 
1-110-101 การใชภ้าษาไทย  

Thai Usage 
3(3-0-6) 

1-110-102 
   

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
Thai for Communication 

3(3-0-6) 

1-111-205 เทคนิคการเขียน 
Writing Techniques 

3(3-0-6) 

1-111-206 การพดูและการเขียนเพื่อการท างาน  
 Speaking and Writing for Careers 

3(3-0-6) 

3.2) กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ 
1-211-001 ภาษาองักฤษทัว่ไป   

General English  
3(3-0-6) 

1-211-002
   

ภาษาองักฤษเพื่องาน  
English for Work 

3(3-0-6) 

1-211-003 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั  
English for Everyday Use 

3(3-0-6) 

1-211-005 สนทนาภาษาองักฤษ   
English Conversation 

3(3-0-6) 

1-211-006 การอ่านทัว่ไป 
General Reading 

3(3-0-6) 

1-211-009 ภาษาองักฤษเพื่อวชิาชีพ 
English for Professional Purposes 

3(3-0-6) 

 หรือรายวิชาอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชาภาษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  โดยตอ้งเลือกวิชากลุ่มภาษาไทยอย่างน้อย 3 หน่วยกิต และกลุ่มวิชา
ภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 9 หน่วยกิต 
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4) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  6  หน่วยกติ  ให้เลอืกศึกษาจากรายวชิา
ต่อไปนี ้

2-110-105 วทิยาศาสตร์กบัการพฒันาคุณภาพชีวติ 
Science and Quality of Life 

3(3-0-6) 

2-120-102 ส่ิงแวดลอ้มและการจดัการทรัพยากร 
Environment and Resources Management 

3(3-0-6) 

2-130-102    วทิยาศาสตร์ในชีวติประจ าวนั    
Science for Everyday Use 

3(3-0-6) 

2-130-103     วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
Science and Technology 

3(3-0-6) 

2-210-002    คณิตศาสตร์เพื่อการตดัสินใจ 
Mathematics for Decision Making 

3(3-0-6) 

2-210-004    คณิตศาสตร์ทัว่ไป 
General Mathematics 

3(3-0-6) 

 หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

5) กลุ่มวชิาพลศึกษาและนันทนาการ  1  หน่วยกติ  ให้เลอืกศึกษาจากรายวชิา
ต่อไปนี ้

1-141-001 พลศึกษา 
Physical Education 

1(0-2-1) 

1-142-001 นนัทนาการ 
Recreation 

1(0-2-1) 

1-142-003 การเป็นผูน้ าค่ายพกัแรม 
Camp Leadership 

1(0-2-1) 

1-143-001 กิจกรรมพลศึกษาเพื่อพฒันาตนเอง 
Physical Education Activities for Self Development 

1(0-2-1) 

1-143-002 กิจกรรมพลศึกษาเพื่อพฒันาสังคม  
Physical Education Activities for Social Development 

1(0-2-1) 

 หรือรายวิชาอ่ืนๆ ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ ของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
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                               6)    กลุ่มวชิาเลอืก  6 หน่วยกติ 
 ใหเ้ลือกศึกษาจากรายวชิาในหมวดศึกษาทัว่ไป     
  หมายเหตุ  :  ส าหรับหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต  โดยเลือกศึกษาในรายวิชาตาม
รายละเอียดขา้งตน้  และ/หรือวิชาท่ีเปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ หรือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ไดต้ามความเหมาะสม แต่ตอ้งสอดคลอ้งกบัโครงสร้างหลกัสูตร  โดยความเห็นชอบของภาควชิา 
 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ  103  หน่วยกติ 
1) กลุ่มวชิาพืน้ฐานวชิาชีพ  45  หน่วยกติ  ให้ศึกษาจากรายวชิาต่อไปนี้ 

2-212-109 แคลคูลสัพื้นฐาน  
Fundamental Calculus  

3(3-0-6) 

5-010-001 กฎหมายธุรกิจ 
Business Law 

3(3-0-6) 

5-010-202 สถิติธุรกิจ 
Business  Statistics   

3(3-0-6) 

5-111-101 การบญัชีชั้นตน้ 1 
Introduction to Accounting 1 

3(2-2-5) 

5-111-102 การบญัชีชั้นตน้ 2 
Introduction to Accounting 2 

3(2-2-5) 

5-115-201 การภาษีอากร 1 
Taxation 1 

3(3-0-6) 

5-121-205 การเงินธุรกิจ 
Corporate Finance 

3(3-0-6) 

5-123-101 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้ 
Introductory Microeconomics 

3(3-0-6) 

5-123-102 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบ้ืองตน้ 
Introductory Macroeconomics 

3(3-0-6) 

5-141-101   เทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ          
Business Information Technology  

3(2-2-5) 

5-211-101 หลกัการตลาด 
Principles of Marketing 

3(3-0-6) 
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5-221-101 หลกัการจดัการ 
Principles of Management 

3(3-0-6) 

5-221-302   การจดัการดา้นการผลิตและการด าเนินงาน 
Production and Operation Management 

3(3-0-6) 

5-221-305   การวเิคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 
Quantitative Analysis in Business 

3(3-0-6) 

5-232-211 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจ   
English for Business Communication 

3(3-0-6) 

2) กลุ่มวชิาชีพบังคับ  36 หน่วยกติ  ให้ศึกษาจากรายวชิาต่อไปนี้ 
5-131-201 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

Introduction to Real Estate Business 
3 (3-0-6) 

 
5-131-202 การประเมินราคาทรัพยสิ์นเบ้ืองตน้ มาตรฐานและ

จรรยาบรรณ 
Introduction to Property Valuation Standards and Ethics 

3 (3-0-6) 
 

5-131-303 เทคโนโลยกีารก่อสร้างอาคาร 
Building Technology 

3 (2-2-5) 
 

5-131-304 การตรวจสอบความถูกตอ้งของทรัพยสิ์น 
Property Investigation 

3 (2-2-5) 
 

5-131-305 
 

กฎหมายอสังหาริมทรัพย ์
Property Laws 

3(3-0-6) 

5-131-306       ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินราคาทรัพยสิ์น 
Information System for Property Valuation 

3(2-2-5) 

5-131-307        เศรษฐศาสตร์อสังหาริมทรัพย ์
Property Economics 

3(3-0-6) 

5-131-309        การประเมินราคาทรัพยสิ์นโดยวธีิเปรียบเทียบราคาตลาด 
Market Approach to Property Valuation 

3(2-2-5) 

5-131-310        การประเมินราคาทรัพยสิ์นโดยวธีิตน้ทุน 
 Cost Approach to Property Valuation 

3(2-2-5) 

5-131-411 การประเมินราคาทรัพยสิ์นโดยวธีิพิจารณาจากรายได ้
 Income Approach to Property Valuation 
 

3(2-2-5) 
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5-131-419 
 
5-131-421         

การประเมินมูลค่าธุรกิจ 
Business Valuation 
การวเิคราะห์ความเป็นไปไดโ้ครงการอสังหาริมทรัพย ์
Property  Feasibility Study 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 

3) กลุ่มวชิาชีพเลอืก  15 หน่วยกติ  ให้เลอืกศึกษาจากรายวชิาต่อไปนี้ 
5-131-308      การลงทุนอสังหาริมทรัพย ์

Real Estate Investment 
3(3-0-6) 

5-131-412   การประเมินราคาทรัพยสิ์นภาครัฐ 
Statutory Valuation 

3(3-0-6) 

5-131-413   สัมมนาการประเมินราคาทรัพยสิ์น 
Seminar in Property Valuation 

3(2-2-5) 

5-131-414   การประเมินราคาภาคการเกษตร  
Rural Valuation 

3(2-2-5) 

5-131-415   การวเิคราะห์การลงทุนดา้นอสังหาริมทรัพย  ์
Property Investment Valuation 

3(2-2-5) 

5-131-416   การประเมินราคาทรัพยสิ์นลกัษณะพิเศษ 
Special Property Valuation 

3(2-2-5) 

5-131-417  การบริหารทรัพยสิ์น 
Property Management 

3(3-0-6) 

5-131-418   การบริหารความเส่ียงในอสังหาริมทรัพย ์   
Risk Management in Real Estate 

3(3-0-6) 

5-131-420   การวจิยัดา้นอสังหาริมทรัพย ์
Real Estate Research 

3(2-2-5) 

5-131-422   การเขียนรายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
Property  Valuation Report Writing 

3(2-2-5) 

  หรือรายวชิาอ่ืน ๆ ท่ีเปิดสอนโดยคณะบริหารธุรกิจ  ซ่ึงไม่ซ ้ ากบัรายวชิาท่ีศึกษามา 
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4) กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ  7  หน่วยกิต  ให้เลือกศึกษาจาก
รายวชิาต่อไปนี ้

5-001-301       การเตรียมสหกิจศึกษา 
Pre-Cooperative Education 

1(1-0-2) 

5-130-302       สหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ 
Cooperative Education in Business 

6(0-40-0) 

5-001-303       การฝึกงาน 
Job Training 

3(0-40-0) 

5-001-304       ประสบการณ์ทางวชิาชีพบริหารธุรกิจในต่างประเทศ 
Business Experience in Foreign Countries 

3(0-40-0) 

 

หมายเหตุ :  ส าหรับกลุ่มวชิาสร้างเสริมประสบการณ์ในวิชาชีพ 
1. แผน ก . 7 หน่วยกิต ตอ้งเลือก 2 รายวิชา คือวิชาการเตรียมสหกิจศึกษาและ

วชิาสหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ  ใชเ้วลาในการฝึกปฏิบติัไม่นอ้ยกวา่ 17 สัปดาห์ หรือ  1 ภาคการศึกษา
ปกติ 
    2. แผน ข. 7 หน่วยกิต ตอ้งเรียน 3 รายวิชา คือวิชาการเตรียมสหกิจศึกษา และ
เลือกอีกหน่ึงรายวชิาจาก 2 รายวิชา คือวิชาการฝึกงาน หรือวิชาประสบการณ์ทางวิชาชีพบริหารธุรกิจใน
ต่างประเทศ ใช้เวลาฝึกปฏิบติังานไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง หรือ 1 ภาคฤดูร้อน และให้เลือกจากกลุ่ม
วชิาชีพเลือกอีกหน่ึงรายวชิา 

3. ในกรณีท่ีคณะกรรมการประจ าหลกัสูตร พิจารณาเห็นวา่นกัศึกษาไม่มีความ
พร้อมในการเรียนรายวชิาสหกิจศึกษา จะใหเ้ลือกเรียนรายวชิาการฝึกงานแทน 

4. การประเมินผลการปฏิบติังานหรือการฝึกงานของนักศึกษาให้ค่าระดับ
คะแนนเป็น  S = Satisfactory  คือ ผา่น หรือ 

U = Unsatisfactory คือ ไม่ผา่น 
 

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ 
 นกัศึกษาเลือกวชิาใดก็ไดอี้กไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต วิชาเหล่าน้ีอาจเป็นวิชาท่ีเปิดสอนใน
คณะหรือเปิดสอนในคณะอ่ืน ๆ ในระดบัปริญญาตรี  
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5.4 ค าอธิบายรายวชิา 
ก.   หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

1.    กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 
 1-121-002 มนุษย์กบัสังคม  3(3-0-6) 
 Man and Society 

ความหมาย  ขอบเขตและความส าคัญของสังคมศาสตร์  ความหมาย 
องค์ประกอบของสังคมและวฒันธรรม บทบาทและหน้าท่ีของสังคมและ
วฒันธรรม  ตลอดจนเอกลกัษณ์และค่านิยมของสังคมไทย  ความหมายและ
ลกัษณะของพฤติกรรมมนุษย ์ การจดัระเบียบทางสังคม   การขดัเกลาทางสังคม 
สถาบนัทางสังคม การจ าแนกความแตกต่างทางสังคม การเปล่ียนแปลงทาง
สังคมและวฒันธรรม ปัญหาสังคมต่าง ๆ 
 

 1-121-003 มนุษยสัมพนัธ์ 3(3-0-6) 
 Human Relations 

ความรู้เบ้ืองตน้ของมนุษยสัมพนัธ์ ทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรม
และความตอ้งการของมนุษย ์การพฒันาตนเองเพื่อมนุษยสัมพนัธ์ เทคนิคการ
สร้างมนุษยสัมพนัธ์ในครอบครัว ในสังคม และองค์การ การฝึกอบรมเพื่อ                
มนุษยสัมพนัธ์ 
 

 1-121-004    สังคมกบัส่ิงแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Society and Environment 

ความส าคญัของสังคมกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยอาศยัแนวคิดพื้นฐานทางนิเวศวิทยา
น าไปสู่การศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มรวมถึงมลพิษส่ิงแวดลอ้ม 
การวิเคราะห์ระบบ  และการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เพื่อน าไปสู่การ
จดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสม 
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 1-122-001  การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคม 3(3-0-6) 
 Quality of Life and Social Development 

ความหมายและความส าคญัของการพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม ปรัชญาและ
หลกัธรรมในการด ารงชีวิต การสร้างแนวคิดและเจตคติต่อตนเอง บทบาท
หนา้ท่ีและความรับผดิชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น การปรับตวัเพื่อร่วมกิจกรรมทาง
สังคม  เทคนิคการครองใจคน และการด าเนินชีวติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 1-124-001 สังคมกบัการปกครอง 3(3-0-6) 
 Society and Government 

ความจ าเป็นท่ีมนุษยต์อ้งอยูร่วมกนัเป็นสังคม การก่อตวัของสังคมการเมือง การ
เกิดระบบการเมือง ศึกษารัฐในแง่ของความหมาย องค์ประกอบ การก าเนิด 
วิวฒันาการ รูปแบบ การรับรอง หน้าท่ีของรัฐ ศึกษาอุดมการณ์ทางการเมือง 
ศึกษาส่วนส าคญัท่ีเก่ียวข้องกับการเมืองการปกครอง เช่น อ านาจอธิปไตย  
รัฐธรรมนูญ  สถาบนัทางการเมือง  กระบวนการทางการเมือง   และศึกษาถึง
การปกครองรูปแบบต่าง ๆ  รวมทั้งรูปแบบการปกครองของไทย  ตั้งแต่สมยั                           
สมบูรณาญาสิทธิราช จนถึงเปล่ียนแปลงการปกครองมาเป็นประชาธิปไตย 

 
2.  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 

 1-130-001  ห้องสมุดและสารนิเทศเพือ่การศึกษาค้นคว้า   3(3-0-6) 
 Library and Information for Education 

สารนิเทศและการศึกษาคน้ควา้ หอ้งสมุดและแหล่งสารนิเทศแหล่งอ่ืน ๆ 
ทรัพยากรสารนิเทศ  การจดัเก็บทรัพยากรสารนิเทศ การสืบคน้สารนิเทศ 
รายงานทางวชิาการ การเขียนบรรณานุกรมและการอา้งอิง 
 

 1-131-001  จิตวทิยาทัว่ไป  3(3-0-6) 
 General Psychology 

ความหมายและขอบข่ายของวิชาจิตวิทยา  อิทธิพลของพันธุกรรมและ
ส่ิงแวดลอ้ม พฒันาการของมนุษย ์ระบบอวยัวะต่าง ๆ   ของมนุษยโ์ดยสังเขป    
เชาว์ปัญญา  การรับรู้  การเรียนรู้ การจูงใจ บุคลิกภาพและการปรับตัว 
สุขภาพจิตและพฤติกรรมทางสังคม 



มคอ.2 

 

งานพฒันาหลกัสูตร ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 12 
 

 1-131-002  เทคนิคการพฒันาบุคลกิภาพ  3(3-0-6) 
 Personality Development Techniques 

ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกบับุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
บุคลิกภาพ เทคนิควิธีปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรู้เก่ียวกบัตวัเอง อิทธิพลของ
มนุษยสัมพันธ์กับบุคลิกภาพ สุขภาพจิต และการปรับตัว บุคลิกภาพท่ี                           
พฒันาสมบูรณ์ 
 

 1-132-001  มนุษย์กบัจริยธรรมเพือ่การด าเนินชีวติ  3(3-0-6) 
 Man and Ethics of Living 

ทฤษฎีและแนวความคิดพื้นฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ความส าคญัของ
การมีจริยธรรมในการด าเนินชีวิต หลกัเกณฑ์การตดัสินคุณค่าทางจริยธรรม 
และจริยธรรมทางด้านศาสนา เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต และมี
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

 
 1-132-003  ศาสนากบัการด าเนินชีวติ  3(3-0-6) 
 Religion and Way of Life 

ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัศาสนา พฒันาการทางสังคมท่ีท าให้เกิดลทัธิ ความเช่ือ 
และศาสนา ก าเนิดศาสนา หลกัธรรมและเป้าหมายของศาสนาส าคญัของโลก 
ความส าคญัของศาสนาต่อพฒันาการทางสังคม การน าเอาหลักธรรมท่ีเป็น
สากลมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
 

3.  กลุ่มวชิาภาษา 
3.1   กลุ่มวชิาภาษาไทย 

 1-110-101  การใช้ภาษาไทย  3(3-0-6) 
 Thai Usage 

การฟัง การอ่าน การเขียน  และการพูดเก่ียวกบัความรู้พื้นฐานการใชภ้าษาไทย  
การฟังจบัใจความ การฟังอย่างมีวิจารณญาณ  การอ่านจบัใจความ การอ่าน 
วิเคราะห์ความ  การเขียนรายงานวิชาการ หนงัสือราชการ จดหมายสมคัรงาน 
โครงการ ค ากล่าวรายงาน  การสนทนา  การประชุมและการพูดในโอกาส                      
ต่าง ๆ  
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 1-110-102  ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร  3(3-0-6) 
 Thai for Communication 

การใช้ภาษาไทยในการส่ือสาร ลักษณะของภาษาไทย ทฤษฎีการส่ือสาร 
วฒันธรรมในการส่ือสาร  ฝึกทกัษะการฟัง  การอ่าน  การพูดและการเขียน                         
เพื่อการส่ือสาร 
 

 1-111-205  เทคนิคการเขียน  3(3-0-6) 
 Writing Techniques 

การเขียน การเลือกใชค้  าหลกัเกณฑ์ในการผกูประโยค ชนิดของส านวน โวหาร 
การเขียนยอ่หนา้ การเขียนเรียงความ การเขียนบทความและการเขียนประเภท
อ่ืน ๆ 
 

 1-111-206  การพูดและการเขียนเพือ่การท างาน 3(3-0-6) 
 Speaking and Writing for Careers 

การพูด การเขียน เพื่อน าเสนอผลงาน การประชาสัมพนัธ์ และการติดต่อเพื่อ                        
การท างาน 

 
3.2   กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ 

 1-211-001   ภาษาองักฤษทัว่ไป  3(3-0-6) 
 General English 

การสนทนาโตต้อบเก่ียวกบัการทกัทาย การแนะน าตวั การขอร้อง การขอ
อนุญาต การขอบคุณ การขอโทษ การอ่านและการเขียนขั้นตอนปฏิบติั การ
บรรยายลกัษณะของส่ิงของ การบรรยายเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต 

 
 1-211-002   ภาษาองักฤษเพือ่งาน  3(3-0-6) 
 English for Work 

การสนทนาโตต้อบเก่ียวกบัการเช้ือเชิญ การนดัหมาย การโทรศพัท์ การแสดง
ความคิดเห็น การอ่านตารางขอ้มูล รายงานสั้น ๆ โฆษณาสินคา้และบริการ 
ประกาศรับสมคัรงาน และขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล การเขียนบนัทึกประวติัส่วนตวั  
จดหมายสมคัรงาน การกรอกใบสมคัร และการสัมภาษณ์เพื่อการสมคัรงาน 
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 1-211-003   ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั  3(3-0-6) 
 English for Everyday Use 

การใช้ภาษาองักฤษในการทกัทาย การแนะน า การบอกทิศทาง การโทรศพัท ์
การนัดหมาย การส ารองท่ีนั่ง การซ้ือของ การอ่านและการฟังสารท่ีพบใน
ชีวติประจ าวนั ไดแ้ก่ ข่าว ประกาศ โฆษณา 
 

 1-211-005 สนทนาภาษาองักฤษ  3(3-0-6) 
 English Conversation 

ทกัษะการฟังและการสนทนาในชีวิตประจ าวนั เน้นการออกเสียงและการใช้
ภาษาในการส่ือสารอยา่งถูกตอ้ง 

 
 1-211-006  การอ่านทัว่ไป 3(3-0-6) 
 General Reading 

การอ่านหนังสือพิมพ์ บทความ วารสาร ต ารา การใช้พจนานุกรม การเดา
ขอ้ความล่วงหน้า การใช้ความรู้เดิมและความรู้รอบตวั การหาความคิดหลัก 
ประโยคหลกั ขอ้มูลท่ีสนบัสนุนความคิดหลกั เทคนิคการอ่านเร็ว การอ่านเพื่อ
หาขอ้มูลรวมและขอ้มูลเฉพาะจุด 
 

1-211-009   ภาษาองักฤษเพือ่วชิาชีพ  3(3-0-6) 
 English for Professional Purposes 

การอ่านบทความ เอกสาร วารสารและต าราท่ีเก่ียวเน่ืองกับสาขาวิชาชีพ                             
การสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ เก่ียวกบัวิชาชีพ การฟังและการอ่านเพื่อจบั
สาระส าคญั ตีความและสรุปความ การเขียนบรรยาย และรายงานปากเปล่าใน
งานท่ีเก่ียวกบัวชิาชีพ 

 
 
 
 
 
 



มคอ.2 

 

งานพฒันาหลกัสูตร ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 15 
 

4.     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 
 2-110-105   วทิยาศาสตร์กบัการพฒันาคุณภาพชีวติ  3(3-0-6) 
 Science and Quality of Life 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัคุณภาพชีวิต ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ การพฒันา
คุณภาพชีวิต ปัญหาคุณภาพชีวิตของคนไทยในปัจจุบนั และแนวทางแกปั้ญหา
โดยใชท้กัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

 
 2-120-102   ส่ิงแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร  3(3-0-6) 
 Environment and Resources Management 

ความรู้พื้นฐานทางส่ิงแวดลอ้มและการจดัการทรัพยากร หลกันิเวศวิทยาและ
สมดุลธรรมชาติ  ทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรักษ ์มลพิษส่ิงแวดลอ้มและ
การก าจดัมลสารทางวิทยาศาสตร์ การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม การ
บริหารการจดัการเพื่อพฒันาส่ิงแวดลอ้มแบบผสมผสาน 

 
 2-130-102   วทิยาศาสตร์ในชีวติประจ าวนั 3(3-0-6) 
 Science for Everyday Use 

ความหมายของวทิยาศาสตร์ กระบวนการวทิยาศาสตร์ การวดัและหน่วยการวดั 
ทฤษฎีวิวฒันาการ พนัธุกรรม ธรรมชาติของคล่ืน คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า การใช้
ประโยชน์จากพลังงานไฟฟ้าและนิวเคลียร์ สารเคมีในชีวิตประจ าว ัน 
อิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองตน้และหลกัการพื้นฐาน ของคอมพิวเตอร์ 
 

 2-130-103   วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3(3-0-6) 
 Science and Technology 

วิธีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีการส่ือสารและอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ส านกังานและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า               
ในบ้าน สารสังเคราะห์และสารเคมีในชีวิตประจ าว ัน  เทคโนโลยีทาง
ส่ิงแวดล้อม พลังงานทดแทนในอนาคต ดาราศาสตร์และความก้าวหน้า                              
ทางอวกาศ 
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 2-210-002 คณติศาสตร์เพือ่การตัดสินใจ 3(3-0-6) 
 Mathematics for Decision Making 

ตรรกศาสตร์เบ้ืองตน้และการให้เหตุผล สถิติเบ้ืองตน้และการวิเคราะห์ขอ้มูล 
การแปลผลขอ้มูลและการน าเสนอขอ้มูล 
 

 2-210-004  คณติศาสตร์ทัว่ไป 3(3-0-6) 
 General Mathematics 

เซต คู่ล  าดับ ความสัมพนัธ์และฟังก์ชัน เลขช้ีก าลัง ลอการิทึม ตรีโกณมิติ 
เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนท ์
 

5.  กลุ่มวชิาพลศึกษาและนันทนาการ 
 1-141-001  พลศึกษา  1(0-2-1) 
 Physical Education 

ความรู้ทัว่ไป ปฏิบติัเก่ียวกบักิจกรรมพลศึกษา การสร้างเสริมสมรรถภาพทาง
กาย ความปลอดภยั และกฎ ระเบียบ กติกา มารยาทในการแข่งขนักีฬาโดยเลือก
ชนิดกีฬาตามความเหมาะสม 
 

 1-142-001  นันทนาการ  1(0-2-1) 
 Recreation 

ความรู้ทัว่ไป เก่ียวกบักิจกรรมนันทนาการ การจดักิจกรรมนันทนาการ และ
เลือกกิจกรรมนนัทนาการท่ีเหมาะสม 
 

 1-142-003  การเป็นผู้น าค่ายพกัแรม  1(0-2-1) 
 Camp Leadership 

ความรู้ทั่วไป ปฏิบัติเก่ียวกับการเป็นผู ้น าค่ายพักแรม การจัดค่ายพักแรม 
คุณสมบัติของการเป็นผูน้ าค่ายพกัแรม และปัจจัยท่ีส าคัญของการจัดค่าย                             
พกัแรม 
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 1-143-001   กจิกรรมพลศึกษาเพือ่พฒันาตนเอง  1(0-2-1) 
 Physical Education Activities for Self Development 

ความรู้ทัว่ไป ฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัการพฒันาตนเอง การจดักิจกรรมโดยขบวนการ
กลุ่ม (Group Dynamics) หรือด าเนินการโดยค าแนะน า และควบคุมของผูส้อน 
มุ่งเน้นการฝึกฝนในการพฒันาตนเอง เพื่อให้เกิดความรู้และทกัษะในการอยู่
ร่วมกนัในสังคม การจดักิจกรรมออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ การจดักิจกรรมดา้น
ระเบียบวนิยั คุณธรรม และจริยธรรม 
 

 1-143-002   กจิกรรมพลศึกษาเพือ่พฒันาสังคม  1(0-2-1) 
 Physical Education Activities for Social Development 

ความรู้ทัว่ไป ฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัการพฒันาสังคม เพื่อให้เกิดความรู้และทกัษะ              
ในการน าไปใช้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ฝึกการจัดกิจกรรมนันทนาการ                   
ในหน่วยงาน การจดักิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการจดั
กิจกรรมส่งเสริมเอกลกัษณ์ไทย 

 
ข.  หมวดวชิาเฉพาะ 

1.  กลุ่มวชิาพืน้ฐานวชิาชีพ 
 2-212-109 แคลคูลสัพืน้ฐาน    3(3-0-6) 
  Fundamental Calculus    

เรขาคณิตวิเคราะห์เบ้ืองตน้ ฟังก์ชนั ชนิดของฟังก์ชนั กราฟของฟังก์ชนั ลิมิต
และความต่อเน่ือง อนุพนัธ์และการประยุกต์ ปริพนัธ์ เทคนิคการหาปริพนัธ์ 
และการประยกุต ์

 
 5-010-001 กฎหมายธุรกจิ   3(3-0-6) 
  Business Law   

ศึกษาความหมายและระบบกฎหมาย ประเภทและศกัด์ิของกฎหมาย การตีความ 
การอุดช่องวา่งของกฎหมาย หลกัทัว่ไปเก่ียวกบัสิทธิและการใชสิ้ทธิรวมถึงการ
ปฏิบัติตามกฎหมายในเร่ืองบุคคล ทรัพย์  นิติกรรม  สัญญา  หน้ี  ละเมิด  
สัญญาซ้ือขาย สัญญาขายฝาก  สัญญาเช่าทรัพย ์ สัญญาเช่าซ้ือ ห้างหุ้นส่วนและ
บริษทั  ทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยค านึงถึงจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
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 5-010-202 สถิติธุรกจิ  3(3-0-6) 
 Business Statistics 

ศึกษาความรู้พื้นฐานทางด้านสถิติ  และน าไปประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ 
ประกอบดว้ยการจดัเก็บขอ้มูล การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง ความน่าจะเป็น 
การแจกแจงความน่าจะเป็นตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเน่ือง การแจกแจงของ                 
ตัวอย่างสุ่ม  การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพนัธ์อย่างง่าย การวิเคราะห์
อนุกรมเวลา   

 
 5-111-101 การบัญชีช้ันต้น 1 3(2-2-5) 

  Introduction to Accounting 1 
ความหมาย วตัถุประสงค์ของการบญัชี ประโยชน์ของขอ้มูลทางการบญัชี 
จรรยาบรรณวชิาชีพบญัชี แม่บทการบญัชี หลกัการและวิธีการบนัทึกบญัชีตาม
หลกัการบญัชีคู่ การบนัทึกบญัชีตามวงจรบญัชี การบนัทึกรายการในสมุด
รายวนัทัว่ไปและสมุดรายวนัเฉพาะ การจดัท างบทดลอง กระดาษท าการ  
รายการปรับปรุงและปิดบญัชี  การบญัชีส่วนของเจา้ของ   การบญัชีเก่ียวกบั
กิจการซ้ือขายสินค้า  การบัญชีเบ้ืองต้นเก่ียวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม งบการเงิน
ส าหรับกิจการซ้ือขายสินคา้และกิจการใหบ้ริการ  
 

 5-111-102   การบัญชีช้ันต้น 2  3(2-2-5) 
 Introduction to Accounting 2 

 วชิาบังคับก่อน   :  5-111-101  การบัญชีช้ันต้น 1  
หลกัและวิธีการเบ้ืองตน้ในการบนัทึกรายการเก่ียวกบัเงินสดและระบบเงินสด
ยอ่ย ระบบใบส าคญั  เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ ท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน   ตลอดจนการบญัชีส าหรับค่าเส่ือม
ราคาและค่าตัดจ าหน่าย งบการเงินของกิจการอุตสาหกรรมอย่าง ง่าย                         
งบการเงินของกิจการท่ีไม่หวงัผลก าไร  และงบกระแสเงินสด 
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 5-115-201 การภาษีอากร 1 3(3-0-6) 
 Taxation 1 

หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรต่างๆ ตามประมวล
รัษฎากร และภาษีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย    ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์  ภาษี                    
เงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย รวมทั้งภาษีศุลกากร  ภาษีสรรพสามิต  และอ่ืน ๆ 

 
 5-121-205  การเงินธุรกจิ 3(3-0-6) 
 Corporate Finance 
 วชิาบังคับก่อน  :  5-111-102  การบัญชีช้ันต้น 2  หรือ 
 :  5-111-103  หลกัการบัญชีช้ันต้น  หรือ 
 :  5-111-104  การบัญชีเบือ้งต้น    Prerequisi 

ศึกษาเป้าหมายและหน้าท่ีการจดัการทางการเงินของธุรกิจ จริยธรรมทางการ
เงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การพยากรณ์และการวางแผนทางการเงิน                     
การบริหารเงินทุนหมุนเวียน ค่าของเงินตามเวลา งบประมาณเงินทุน                             
แหล่งเงินทุนตน้ทุนเงินทุน และนโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 

 5-123-101  เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบือ้งต้น 3(3-0-6) 
 Introductory Microeconomics 

ศึกษาความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเศรษฐศาสตร์จุลภาค อุปสงค์ อุปทานและการ
ก าหนดดุลยภาพของตลาด ความยืดหยุน่ ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค ทฤษฎีการ
ผลิต ตน้ทุน รายรับและก าไรจากการผลิต ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ ตลาดแข่งขนั
ไม่สมบูรณ์และตลาดปัจจยัการผลิต 
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 5-123-102  เศรษฐศาสตร์มหภาคเบือ้งต้น 3(3-0-6) 
 Introductory Macroeconomics 

ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์มหภาค ความหมายและการค านวณ
รายได้ประชาชาติ องค์ประกอบของรายได้ประชาชาติ การค านวณรายได้
ประชาชาติดุลยภาพ  การเงินและการธนาคาร  นโยบายการเงินและการคลงั  
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  การจา้งงาน   เงินเฟ้อและเงินฝืด การแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจมหภาคและการพฒันาเศรษฐกิจ 
 

 5-141-101 เทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกจิ 3(2-2-5) 
 Business Information Technology  

ศึกษาองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์ 
ซอฟตแ์วร์ การส่ือสารขอ้มูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อ
การส่ือสารและสืบคน้สารสนเทศ  การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปประยุกต์ใช้กบั
งานธุรกิจ ได้แก่ โปรแกรมประมวลผลค า โปรแกรมกระดาษท าการ และ
โปรแกรมเพื่อการน าเสนอ 
 

 5-211-101 หลกัการตลาด 3(3-0-6)    
 Principles of Marketing 

แนวคิดพื้นฐานและหน้าท่ีทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด ระบบ
ขอ้มูลทางการตลาด และการวิจยัตลาด พฤติกรรมผูบ้ริโภค การแบ่งส่วนตลาด 
การเลือกตลาดเป้าหมาย การวางต าแหน่งผลิตภณัฑ์ การบริหารผลิตภณัฑ์ การตั้ง
ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่ายและการกระจายสินค้า การส่งเสริมการตลาด 
การตลาดเพื่อสังคม และจรรยาบรรณทางการตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 

 

งานพฒันาหลกัสูตร ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 21 
 

 5-221-101 หลกัการจัดการ 3(3-0-6) 
 Principles of Management 

ศึกษาความรู้พื้นฐานในการประกอบธุรกิจ ความเข้าใจเก่ียวกับองค์การ 
แนวความคิด วิวฒันาการทางการจดัการ และปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการ หนา้ท่ีพื้นฐานของผูบ้ริหารทางดา้นการวางแผน การจดัองคก์าร การจดั
คนเขา้ท างาน การช้ีน า และการควบคุม โดยอาศยัแนวทางการบริหารจดัการ
สมยัใหม่และการบริหารจดัการในอาชีพต่าง ๆ   รวมทั้งการมีจริยธรรมทาง
ธุรกิจและความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

  
 5-221-302 การจัดการด้านการผลติและการด าเนินงาน 3(3-0-6) 
 Production and Operation Management 

ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการผลิต หนา้ท่ีของการผลิต และการด าเนินงาน 
กลยุทธ์การผลิต การจดัการคุณภาพ การออกแบบผลิตภณัฑ์และการบริการ 
กระบวนการทางธุรกิจ การจดัการโซ่อุปทาน การพยากรณ์ การวางแผนการ
ด าเนินงาน การจดัการสินคา้คงเหลือ การผลิตแบบทนัเวลาพอดี 
 

 5-221-305 การวเิคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกจิ 3(3-0-6) 
 Quantitative Analysis in Business 

ศึกษาตวัแบบทางคณิตศาสตร์ทฤษฏีการตดัสินใจต่าง ๆ หลกัการวธีิการค านวณ
ประโยชน์ การโปรแกรมเชิงเส้น การวิเคราะห์โครงข่ายงาน การจ าลอง
สถานการณ์ ขอ้จ ากดัและรูปแบบปัญหาท่ีจะน าไปประยุกตใ์ชเ้พื่อการวางแผน
และตดัสินใจทางธุรกิจ 

 
 5-232-211 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารธุรกจิ     3(3-0-6) 
 English for Business Communication 
 วชิาบังคับก่อน  :  ผ่านรายวชิาภาษาองักฤษมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 

ศึกษาศพัท์ ส านวน ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะท่ีใช้ในการส่ือสารธุรกิจ                              
โดยเน้นฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนเอกสารทางธุรกิจตลอดจนจดหมาย
ธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ 
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2. กลุ่มวชิาชีพบังคับ 
 5-131-201 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ 3(3-0-6) 

 Introduction to Real Estate Business 
ความหมายและประเภทของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  รูปแบบของโครงการ
อสั งหา ริมทรัพย์   การวิ เ คราะ ห์ความ เหมาะสมของ ท่ี ดินโครงการ
อสังหาริมทรัพย ์การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการอสังหาริมทรัพย ์
ความรู้เบ้ืองตน้ในการวเิคราะห์สินเช่ือในโครงการอสังหาริมทรัพย ์

 
 5-131-202 การประเมินราคาทรัพย์สินเบือ้งต้น มาตรฐานและจรรยาบรรณ 3(3-0-6) 
 Introduction to Property Valuation Standards and Ethics  

ความหมายของการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น  นิยามของมูลค่าและมูลค่าตลาด 
ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพยสิ์น  ประเภทของสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย ์ 
วิธีการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเบ้ืองตน้ ลกัษณะและสาระส าคญัของรายงาน
การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ขั้ นตอนของการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน  
จรรยาบรรณและมาตรฐานวชิาชีพส าหรับผูป้ระเมินค่าทรัพยสิ์น  

 
5-131-303 เทคโนโลยกีารก่อสร้างอาคาร 3(2-2-5) 

 Building Technology 
การอ่านและการร่างแบบสถาปัตยกรรม  เทคนิคการก่อสร้าง  การประมาณ
ราคาการก่อสร้าง ความรู้เก่ียวกบัวสัดุการก่อสร้างเพื่อใช้ในการประเมินมูลค่า
ทรัพยสิ์น 
 

5-131-304 การตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สิน 3(2-2-5) 
 Property Investigation 

การส ารวจเพื่อท าแผนท่ี  ความสัมพนัธ์ระหว่างการส ารวจแผนท่ีและการ
ประเมินราคาทรัพยสิ์น  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัแผนท่ี    การตรวจสอบเอกสาร
สิทธิ  การตรวจสอบความถูกตอ้งของทรัพยสิ์นทางดา้นกายภาพ ขอ้กฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง  
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 5-131-305     กฎหมายอสังหาริมทรัพย์  3(3-0-6) 
 Property Laws 

ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้ของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัอสังหาริมทรัพย ์ นิติกรรม  
เอกเทศสัญญา  การออกหนงัสือแสดงสิทธิในท่ีดิน  การจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพย ์ การจดัสรรท่ีดิน  การจดทะเบียนอาคารชุด  
การคุม้ครองผูบ้ริโภค  การจดัท ารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อม  การผงัเมือง 
การอนุญาตก่อสร้างและควบคุมอาคาร การเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์

 
 5-131-306 ระบบสารสนเทศเพือ่การประเมินราคาทรัพย์สิน 3(2-2-5) 
 Information System for Property Valuation 
 วชิาบังคับก่อน : 5-141-101  เทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกจิ 

การจดัการดา้นขอ้มูลอสังหาริมทรัพย์  ระบบฐานขอ้มูล  รวมถึงการหาค่าดชันี
ต่าง ๆ  การจดักลุ่มขอ้มูล  การน าเสนอผลงาน  โปรแกรมท่ีเก่ียวกบัการจดัท า
แผนท่ีและระบบข้อมูลแผนท่ี  ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปต่าง ๆ ในลกัษณะของการจดัท ากรณีศึกษา 
                                                                                                                     

 5-131-307 เศรษฐศาสตร์อสังหาริมทรัพย์ 3(3-0-6) 
 Property Economics 

หลกัเบ้ืองตน้เก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์ท่ีดินและเศรษฐศาสตร์เมือง  แบบจ าลอง
ของการใช้ประโยชน์ใน ท่ี ดินและการพัฒนาของ เ มือง  พื้ นฐานทาง
เศรษฐศาสตร์ของตลาดอสังหาริมทรัพย ์ คุณลกัษณะทางการตลาด  หลกัการ
ของค่าเช่าท่ีดินและผลตอบแทนจากการใชป้ระโยชน์ในท่ีดินในแง่ของการคุม้
ทุน  ความเก่ียวขอ้งกบัการประเมินค่าทรัพยสิ์น  หุ่นจ าลองภูมิศาสตร์ของการ
ใช้ประโยชน์ท่ีดิน  ปัจจยัทางเศรษฐศาสตร์มหภาคและ เคร่ืองช้ีวดัท่ีส าคัญ  
วธีิการประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและการน าเสนอ 
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 5-131-309 การประเมินราคาทรัพย์สินโดยวธีิเปรียบเทียบราคาตลาด 3(2-2-5) 
 Market Approach to Property Valuation 

วชิาบังคับก่อน : 5-131-202  การประเมินราคาทรัพย์สินเบือ้งต้น 
มาตรฐานและจรรยาบรรณ  

หลักการอันเป็นท่ีมาของวิธี  ลักษณะและแหล่งของข้อมูลซ้ือขายท่ีเป็น
ทรัพยสิ์นเปรียบเทียบ  การรวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้ การเตรียมการ การส ารวจ
และบนัทึกขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูลซ้ือขาย เทคนิคการเปรียบเทียบต่าง ๆ และ
ข้อพิจารณาในการเลือกใช้ การออกรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 
รูปแบบและสาระส าคญัท่ีตอ้งปรากฏในรายงานตามแนวทางปฏิบติัทัว่ไป และ
ตามขอ้ก าหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น
ในประเทศไทย รูปแบบการบรรยายลกัษณะของทรัพยสิ์น น าความรู้ภาคทฤษฎี
ไปใชใ้นภาคปฏิบติัรวมถึงเสนอรายงานท่ีเหมาะสม 

 
 5-131-310 การประเมินราคาทรัพย์สินโดยวธีิต้นทุน 3(2-2-5) 

 Cost Approach to Property Valuation  
วชิาบังคับก่อน : 5-131-202  การประเมินราคาทรัพย์สินเบือ้งต้น 
  มาตรฐานและจรรยาบรรณ  และ 

 วชิาบังคับก่อน  : 5-131-303  เทคโนโลยกีารก่อสร้างอาคาร 
หลักการและขั้นตอนของการประเมินราคาทรัพย์สินโดยวิธีต้นทุน  การ
ประเมินมูลค่าของท่ีดิน  การค านวณราคาตน้ทุนทดแทนใหม่ของส่ิงปลูกสร้าง   
วิธีการส ารวจปริมาณ    วิธีคิดแทนค่าเป็นหน่วยและวิธีเปรียบเทียบต่อหน่วย 
ค านิยามและวธีิการค านวณ  ค่าเส่ือมราคาของส่ิงปลูกสร้าง  ขอ้พิจารณาในการ
ประยุกต์ใช้วิธีตน้ทุนกบัอสังหาริมทรัพยป์ระเภทต่างๆ  ตามวตัถุประสงค์ใน
การประเมินราคาทรัพยท่ี์แตกต่างกนั 
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 5-131-411 การประเมินราคาทรัพย์สินโดยวธีิพจิารณาจากรายได้ 3(2-2-5) 

 Income Approach to Property Valuation 
วชิาบังคับก่อน : 5-131-202 การประเมินราคาทรัพย์สินเบือ้งต้น  
   มาตรฐานและจรรยาบรรณ  

หลกัการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นโดยวธีิรายได ้ (Income Approach) ดว้ยวธีิการ
ของ Direct และ Yield Capitalization วธีิการประเมินค่าทรัพยสิ์นท่ีมีสิทธิการ
เช่า (Valuation of Leasehold Interest Property) การหามูลค่าทรัพยสิ์นท่ีมี
กระแสรายไดเ้ปล่ียนแปลง  การค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นโดยค านึงถึงมูลค่าของ
เงินตามเวลาและวธีิสมมติการพฒันาในการหามูลค่าท่ีดิน 
 

 5-131-419 การประเมินมูลค่าธุรกจิ 3(2-2-5) 

 Business Valuation 
 วชิาบังคับก่อน   :  5-131-411    การประเมินราคาทรัพย์สิน 
   โดยวธีิพจิารณาจากรายได้ 

ทฤษฎีและวธีิการประเมินราคาทรัพยสิ์นท่ีเหมาะสม ส าหรับการประกอบธุรกิจ
ประเภทต่าง ๆ  การวิเคราะห์ขอ้มูลทางการเงินในลกัษณะต่าง ๆ  การประเมิน
มูลค่าหลกัทรัพยข์องธุรกิจ การประเมินค่าความนิยม(Goodwill) หลกัการแปลง
สินทรัพย์เป็นทุน (Securitization) การประเมินค่าของทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภทต่าง ๆ   
  

 5-131-421 การวเิคราะห์ความเป็นไปได้โครงการอสังหาริมทรัพย์ 3(2-2-5) 
  Property Feasibility Study   

ความเป็นไปได้ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ ประเภทต่าง ๆ กระบวนการ  
ศึกษาความเป็นไปได้ ผลกระทบความเป็นไปได้ในด้านต่าง ๆ และปัจจยัท่ี
จะตอ้ง   น ามาพิจารณาการคาดคะเนอุปสงค์และอุปทานเกณฑ์การตดัสินใจ 
การคาดคะเน รายรับรายจ่าย อตัราผลตอบแทน และการประเมินสรุปโครงการ
ต่าง ๆถึงความเป็นไปได ้
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3.  กลุ่มวชิาชีพเลอืก 
 5-131-308 การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ 3(3-0-6) 

 Real Estate Investment  

ลกัษณะ  วิธีการ กฎระเบียบ กระบวนการ ผลกระทบและวิเคราะห์ความเส่ียง
ตลาดการเงินและการลงทุน แหล่งเงินทุน หลกัเกณฑ์พิจารณาให้สินเช่ือของ
สถาบันการเ งิน ปัญหาและอุปสรรคทางการเ งิน ในการท าโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ วิเคราะห์เคร่ืองมือทางการเงิน และการลงทุน ปัจจัยและ
ผลกระทบดา้นการเงินและการลงทุนอสังหาริมทรัพย ์
 

 5-131-412 การประเมินราคาทรัพย์สินภาครัฐ 3(3-0-6) 
  Statutory Valuation  

วตัถุประสงคข์องการใชท้รัพยสิ์นเป็นฐานค านวณภาษี  ความหมายของค าศพัท์
ทางวิชาการ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินราคา เพื่อจดัเก็บภาษีและเวนคืน   
วิธีการจดัเก็บภาษีของกฎหมายต่าง ๆ ในปัจจุบนั  หลกัสากลในการประเมิน
ราคาเพื่อการเวนคืน (Expropriation purposes) และการอุทธรณ์ 
 

 5-131-413 การสัมมนาการประเมินราคาทรัพย์สิน 3(2-2-5) 
  Seminar in Property Valuation 

สภาพปัญหาต่าง ๆ  ในการประเมินค่าทรัพยสิ์นโดยการน าปัญหาดงักล่าวมา
ท าการศึกษา  และ เปิดโอกาสให้มีอภิปรายอย่างกวา้งขวางในลักษณะของ
กรณีศึกษา  เชิญวิทยากรท่ีมีประสบการณ์มาบรรยายพิเศษในหวัขอ้ท่ีน่าสนใจ
ในช่วงเวลานั้น ๆ  เป็นการเสริมองค์ความรู้ให้นักศึกษาสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในวงการวชิาชีพการประเมินราคาทรัพยสิ์นได ้

 
 5-131-414 การประเมินราคาภาคการเกษตร 3(2-2-5) 
  Rural Valuation 

ความหมาย  ประเภท  ขั้นตอนและวิธีการประเมินค่าฟาร์มแบบต่าง ๆ  โดย  
วิธีการประเมินมูลค่าตลาด  และวิธีรายไดแ้ละวิธีตน้ทุน  การเปรียบเทียบวิธี
ประเมินค่าฟาร์มตามมูลค่าตลาดและรายได้  แผนท่ีประเมินและการจดัท า
รายการเก่ียวกบัท่ีดิน  ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อผลิตภาพของท่ีดิน  การจดัล าดบั
ผลิตภาพของท่ีดินและจ าแนกสมรรถนะท่ีดิน  ผลผลิตพืชและระบบการปลูก
พืช  การจดัล าดบัชั้นของฟาร์มและพื้นท่ีขนาดใหญ่ 
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 5-131-415 การวเิคราะห์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ 3(2-2-5) 
 Property Investment Analysis 

 วชิาบังคับก่อน   :  5-131-411   การประเมินราคาทรัพย์สิน 

   โดยวธีิพจิารณาจากรายได้ 
แนวคิดในเร่ืองของผลตอบแทน  การประมาณการกระแสรายรับบนพื้นฐานของ
ความไม่แน่นอนในอนาคต ซ่ึงเป็นปัจจยัในการตดัสินใจลงทุน  รวมทั้งเทคนิค 
วธีิการท่ีเป็นมาตรฐานสากลท่ีส าคญัในการวิเคราะห์แบบจ าลองทางการเงิน   เพื่อ
ก าหนดทางเลือกท่ีเหมาะสมส าหรับการลงทุนโดยการใช้เคร่ืองช้ีวดัทางการเงิน 
มาประยุกต์ใช้ส าหรับการตัดสินใจลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ท่ีมี
วตัถุประสงคใ์นเชิงพาณิชย ์

 
 5-131-416 การประเมินราคาทรัพย์สินลักษณะพเิศษ 3(2-2-5) 
  Special Property Valuation 

 วชิาบังคับก่อน  :  5-131-411   การประเมินราคาทรัพย์สิน 
   โดยวธีิพจิารณาจากรายได้ 

นิยามของทรัพยสิ์นท่ีมีลกัษณะพิเศษ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัส่ิงปลูกสร้างท่ีมีรูปแบบ
แตกต่างจากอาคารทัว่ไป  หลกัการของการทดแทนในดา้นเศรษฐศาสตร์  การ
ประยกุตใ์ชว้ธีิประเมินราคาทรัพยสิ์นส าหรับทรัพยสิ์นท่ีมีลกัษณะเฉพาะ   

 
 5-131-417 การบริหารทรัพย์สิน 3(3-0-6) 
  Property Management 

ลกัษณะ และความแตกต่างของอาคารท่ีมีเจา้ของเพียงรายเดียวและเจา้ของหลาย
ราย   การประยุกตใ์ชก้ฎหมายการจดัการอาคารชุดในประเทศไทย  นิติบุคคล
อาคารชุด นิติบุคคลบา้นจดัสรร การประชุมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการ
ทรัพยสิ์น  ค าจ ากดัความของพื้นท่ีส่วนกลางและเกณฑ์การพิจารณาเก่ียวกบั
ตน้ทุนในการด าเนินงาน  การบ ารุงรักษาและการป้องกนัภยั  การรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม  การจดัท างบประมาณระยะยาวและการควบคุมตน้ทุน  การบริหาร
สัญญา 
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 5-131-418 การบริหารความเส่ียงในอสังหาริมทรัพย์ 3(3-0-6) 
 Risk Management in Real Estate 

ปัจจยัความเส่ียงต่าง ๆ       ซ่ึงเกิดจากความไม่แน่นอนของปัจจยัแวดลอ้ม ซ่ึงมี
ผลกระทบต่อการจดัการด้านอสังหาริมทรัพย ์    การเลือกลงทุนในโครงการ
อสังหา ริมทรัพย์        การบริหารอสังหา ริมทรัพย์และการถือครอง
อสังหาริมทรัพย ์       การศึกษาในวชิาน้ีจะเนน้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประเภทของ
ความเส่ียง     ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัความเส่ียงกับผลกระทบท่ีเกิดข้ึน  
การประเมินความเส่ียงและการลดความเส่ียงท่ีมีผลต่อการจัดการด้าน
อสังหาริมทรัพย ์

 
 5-131-420 การวจัิยด้านอสังหาริมทรัพย์ 3(2-2-5) 
  Real Estate Research   

ความส าคญั  หลกัการและกระบวนการของการวิจยั โดยจะเลือกหวัขอ้ในการ
วจิยัท่ีเก่ียวกบัปัญหาทางดา้นอสังหาริมทรัพยท่ี์น่าสนใจในช่วงเวลานั้น  รวมถึง
การน าโปรมแกรมส าเร็จรูปมาใชใ้นการประมวลผลการวจิยั  รวมถึงวธีิการใน
การน าเสนอผลงานวจิยั 

 
 5-131-422 การเขียนรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 3(2-2-5) 
  Property Valuation Report Writing   

การเขียนรายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น  ลกัษณะและส่วนประกอบของ
รายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น  การรวบรวมขอ้มูลและการเขียนผลสรุป
ส าหรับผูบ้ริหารทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
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4. กลุ่มวชิาเสริมสร้างประสบการณ์ในวชิาชีพ 
   5-001-301   การเตรียมสหกจิศึกษา 1(1-0-2)  
 Pre-Cooperative Education 

หลักการ กระบวนการและระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกับสหกิจศึกษา การเลือก
สถานประกอบการ การเขียนจดหมายสมคัรงานและการเตรียมตวัสัมภาษณ์ 
การพฒันาบุคลิกภาพ การบริหารงานคุณภาพภายในองคก์ร   อาชีวอนามยั และ
ความปลอดภยั จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ การเขียนรายการงานและ
การน าเสนอ 

 
 5-130-302 สหกจิศึกษาทางบริหารธุรกจิ 6(0-40-0) 
 Cooperative Education in Business 
  วชิาบังคับก่อน  :  5-001-301   การเตรียมสหกจิศึกษา 

การศึกษาท่ีเน้นการปฏิบติังานทางด้านบริหารธุรกิจในสถานประกอบการ   
โดยมีการวางแผนร่วมกนัระหว่างสถาบนัอุดมศึกษาและสถานประกอบการ    
นกัศึกษาจะตอ้งเขา้ไปปฏิบติังานเต็มเวลาเสมือนเป็นพนกังานของหน่วยงาน
นั้นโดยมีพนกังานท่ีปรึกษาท่ีสถานประกอบการมอบหมายให้ท าหน้าท่ีดูแล
รับผิดชอบการปฏิบติังานของนกัศึกษา  มีการก าหนดลกัษณะงาน   แผนการ
ปฏิบติังานใหก้บันกัศึกษา   นกัศึกษาจะตอ้งจดัท ารายงานภายหลงัเสร็จส้ินการ
ปฏิบติังานเพื่อการประเมินผลการศึกษา 
หมายเหตุ  ระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 17 สัปดาห์ หรือ 1                              
ภาคการศึกษาปกติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 

 

งานพฒันาหลกัสูตร ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 30 
 

 5-001-303    การฝึกงาน                          3(0-40-0) 
 Job Training  
  วชิาบังคับก่อน  :  5-001-301   การเตรียมสหกจิศึกษา 

การฝึกปฏิบัติงานในองค์กรต่าง ๆ เช่น นิติบุคคลและหน่วยงานของรัฐ  
นกัศึกษาจะเขา้ฝึกปฏิบติังานเต็มเวลาในหน่วยงานนั้น โดยมีพนกังานท่ีปรึกษา
หรือบุคคลท่ีองค์กรมอบหมายให้ท าหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบการปฏิบติังานของ
นกัศึกษา  มีการก าหนดลกัษณะงานและแผนการปฏิบติังานใหก้บันกัศึกษา เพื่อ
การประเมินผลการศึกษา  
หมายเหตุ    ระยะเวลาการฝึกงานไม่นอ้ยกวา่  200 ชัว่โมง หรือ 1 ภาคฤดูร้อน 
 

 5-001-304    ประสบการณ์ทางวชิาชีพบริหารธุรกจิในต่างประเทศ        3(0-40-0) 
 Business Experience in Foreign Countries 
  วชิาบังคับก่อน  :  5-001-301   การเตรียมสหกจิศึกษา 

การเขา้รับการอบรมและดูงานทางดา้นบริหารธุรกิจในต่างประเทศ   และ/หรือ
การฝึกปฏิบติังานทางดา้นบริหารธุรกิจในต่างประเทศ  ทั้งน้ีนกัศึกษาจะตอ้ง
แสดงรายละเอียดเก่ียวกับหลกัสูตรท่ีนักศึกษาจะเขา้รับการอบรมและดูงาน  
เพื่อการประเมินผลการศึกษา 
 


