
  

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับชั้น ปวส.1.4A 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผู้สอน 

01320103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3(2-2-2) อ.ธีรวรรณ เอี่ยววงศ์เจริญ 

05071105 การจัดการส านักงาน 3(3-0-3) ดร.ปวีรัฐ ภักดีณรงค ์

05000103 หลักการจัดการ 3(3-0-3) ดร.กาญจนา ทวินันท์ 

05000102 หลักการตลาด 3(3-0-3) ผศ.กานต์ธีรา โพธ์ิปาน 

05071208 การเพ่ิมผลผลิต 3(3-0-3) อ.มนตรี  ธรรมพัฒนากูล 

05071101 ธุรกิจและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-3) อ.สวรรยา  หาญวงษา 

01310101 ภาษาไทย 1 3(3-0-3) อ.ธีร์วรา แสงอินทร์ 

05000001 ธุรกิจเบื้องต้น 3(3-0-3) อ.สวรรยา  หาญวงษา 

05000104 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-3) ผศ กานต์ธีรา โพธ์ิปาน 

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับชั้น ปวส.2.4A 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผู้สอน 

05071207 ภาวะผู้น า 3(3-0-3) อ.สวรรยา หาญวงษา 

05081212 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกจิ 1 3(3-0-3) อ.ณัฐริกา ทองปัชโชติ 

05072102 จิตวิทยาองค์การ 3(3-0-3) อ.เนตรนภางค์ ทองศร ี

05000105 สถิติธุรกิจ 3(3-0-3) อ.มนตรี ธรรรมพัฒนากูล 

05072101 แรงงานและสวัสดิการสังคม 3(3-0-3) ผศ กานต์ธีรา โพธ์ิปาน 

05071103 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-3) ดร.ปวีรัฐ ภักดีณรงค ์

05000108 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 3(3-0-3) อ.นนท์  แสนประสิทธ์ิ 

    

แผนการศึกษาสาขาวิชาการจัดการ 

ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 



 

ปริญญาตรี ระดับชั้น บธ.บ.1.6A 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผู้สอน 

GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) อ.นฤภร ปาลวิวัฒน์วิไชย 

GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) อ.ธีร์วรา แสงอินทร์ 

GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต 3(3-0-6) อ.อรรถพล + อ.วยุกร  

BBABA201 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) ดร.กาญจนา ทวินันท์ 

BBACC103 หลักเศรษฐศาสตร ์ 3(3-0-6) อ.นภาพร สนองบุญ 

BBABA204 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) ดร.ปวีรัฐ ภักดีณรงค ์

BBACC101 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) ผศ.กานต์ธีรา โพธ์ิปาน 

    

 

ปริญญาตรี ระดับชั้น บธ.บ.2.6A 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผู้สอน 

GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) Mr.Reuben Hilario Esteban 

GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(3-0-6) อ.โสภณา + อ.อรรถพล 

BBABA221 การเพ่ิมผลผลิต 3(3-0-6) อ.มนตรี ธรรรมพัฒนากูล 

BBABA219 ภาวะผู้น าและการสร้างทีมงาน 3(3-0-6) อ.สวรรยา หาษวงษา 

BBABA217 เทคนิคการจัดการสมัยใหม ่ 3(3-0-6) ดร.ปวีรัฐ ภักดีณรงค ์

BBACC113 มนุษยสัมพันธ์ทางธุรกิจ 3(3-0-6) อ.มนตรี ธรรรมพัฒนากูล 

    

 

 

 



ปริญญาตรี ระดับชั้น บธ.บ.3.6A 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผู้สอน 

BBABA739 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกจิ 3(2-2-5) อ.ต้องหทัย ทองงามข า 

BBABA202 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 3(3-0-6) อ.มนตรี ธรรรมพัฒนากูล 

BBABA210 การบริหารความขัดแย้งในองค์กร 3(3-0-6) อ.สวรรยา หาษวงษา 

BBABA401 การค้าในภูมิภาคอาเซียน 3(3-0-6) อ.นภาพร สนองบุญ 

BBACC107 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) ผศ.สุพรรัตน์ ทองฟัก 

BBAIS807 การประยุกต์ใช้โปรแกรมค านวณข้ันสูง 3(2-2-5) อ.ปฏิกมล โพธ์ิคามบ ารุง 

    

ปริญญาตรี ระดับชั้น บธ.บ.4.6A 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผู้สอน 

BBABA401 การค้าในภูมิภาคอาเซียน 3(3-0-6) อ.นภาพร สนองบุญ 

BBABA211 การบริหารโครงการ 3(2-2-5) อ.นภาพร สนองบุญ 

BBABA225 ธุรกิจเพ่ือสังคม 3(2-2-5) อ.เนตรนภางค์ ทองศร ี

BBABA218 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(3-0-6) ดร.กาญจนา ทวินันท์ 

BBABA215 การค้นคว้าอิสระ 6(0-40-0) ผศ.กานต์ธีรา โพธ์ิปาน 

    

    

    

 

 

 

 

 



ปริญญาตรีเทียบโอน ระดับชั้น บธ.บ.3.8ก 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผู้สอน 

GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) อ.ธีร์วรา แสงอินทร์ 

GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต 3(3-0-6) อ.นนท์ + อ.คัชรินทร ์

BBABA201 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) ดร.กาญจนา ทวินันท์ 

BBABA217 เทคนิคการจัดการสมัยใหม ่ 3(3-0-6) ดร.ปวีรัฐ ภักดีณรงค ์

BBABA204 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) ดร.ปวีรัฐ ภักดีณรงค ์

BBACC101 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) ผศ.กานต์ธีรา โพธ์ิปาน 

BBACC103 หลักเศรษฐศาสตร ์ 3(3-0-6) อ.นภาพร สนองบุญ 

BBABA209 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) อ.เนตรนภางค์ ทองศร ี

BBABA601 หลักการตลาด 3(3-0-6) ผศ.กานต์ธีรา โพธ์ิปาน 

BBABA208 พฤติกรรมองค์กร 3(3-0-6) ดร.กาญจนา ทวินันท์ 

 

ปริญญาตรีเทียบโอน ระดับชั้น บธ.บ.4.8ก 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผู้สอน 

GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ ประทุมโทน 

GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(3-0-6) อ.โสภณา + อ.อรรถพล 

BBABA210 การบริหารความขัดแย้งในองค์กร 3(3-0-6) อ.สวรรยา หาญวงษา 

BBACC107 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) ผศ.สุพรรัตน์ ทองฟัก 

BBACC110 การตัดสินใจทางธุรกิจเชิงปริมาณ 3(3-0-6) อ.มนตรี ธรรรมพัฒนากูล 

BBAIS807 การประยุกต์ใช้โปรแกรมค านวณข้ันสูง 3(2-2-5) อ.ปฏิกมล โพธ์ิคามบ ารุง 

BBABA206 วิจัยธุรกิจ 3(2-2-5) อ.เนตรนภางค์ ทองศร ี

BBABA219  ภาวะผู้น าและการสร้างทีมงาน 3(2-2-5) อ.สวรรยา หาญวงษา 

 


