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พบผูสอน
รหัสกระบวนวิชา

MGT 1001

ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย) ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจ
(ภาษาอังกฤษ) Introduction to Business
วัน เวลา สถานที่เรียน

TU : 11.30 - 13.20 น.

อาจารยผูสอน

อ.ศาวิตรี ธนกิจเจริญพัฒน

คำอธิบายรายวิชา
MGT 1001 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจ (Introduction to Business)
(หามนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ ลงทะเบียน)
ศึกษาถึงลักษณะและความสำคัญของธุรกิจ อิทธิพลของสิ่งแวดลอมที่มีตอธุรกิจ ลักษณะของ
เจาของธุรกิจ หนาที่หลักของธุรกิจในดานการบริการ การผลิต การตลาด การเงิน และบัญชี
A study of types and the importance of business, the impact of business
environment, types of ownership, the main functions of servicing production, marketing,
finance and accounting.

0
0
0
0
0
0
0

ตำรา/เอกสารประกอบการเรียน
0
หนังสือเรียน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับทางธุรกิจ ผูแตง รศ. ดร.นภาพร ขันธนภา
0
เอกสารประกอบการบรรยาย ความรูเบื้องตนทางธุรกิจ ผูจัดทำ อ.ศาวิตรี ธนกิจเจริญพัฒน

0
0

แนวทางการวัดผล
ขอสอบแบบปรนัย จำนวน 100 ขอ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใชเวลาสอบ 120 นาที
ขอแนะนำในการเรียนการสอน
1. ฟงคำบรรยายในระบบ “course on demand” ในครบทุกครั้ง
2. ฝกหัดทำขอสอบเกาเพื่อใหเกิดความเขาใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น
ชองทางในการติดตอกับอาจารยผูสอน
Mobile Phone:
ID. Line
Email Address:
รหัส Google Classroom
ลิงค Group line
Office Hour:

091-6353635
0
091-6353635
sawittree_t@rumail.ru.ac.th
TU : 09.30 – 11.30 น.

ใ

พบผูสอน
รหัสกระบวนวิชา
MGT 2201
ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย) จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคม
(ภาษาอังกฤษ) Business Ethics and Social Responsibility 0
วัน เวลา สถานที่เรียน
W : 09.30 - 11.20 น.
อาจารยผูสอน
อ.ศาวิตรี ธนกิจเจริญพัฒน
คำอธิบายรายวิชา
MGT 2201 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคม (Business Ethics and Social
Responsibility)
0
ศึ กษาถึ งคุ ณลั กษณะและข อสมมติ ข องพฤติกรรมทางธุร กิจ รวมทั้งศึกษาถึงความสัม พัน ธ ข อง
เปาหมายในเชิงเศรษฐศาสตร และแนวทางดานคานิยมในสังคมที่ไมใชเชิงเศรษฐศาสตรเปาหมายของวิชานี้
เปนการเพิ่มความรอบคอบในการพิจารณา ปญหาทางดานจริยธรรมของสภาพธุรกิจ ประเด็นความรับผิดชอบ
ตอสังคม และเปนการเรียนรูวิถีในการแกปญหา
0
This course discusses the characteristics and assumptions towards business behaviours.
The course aims to familiarize the course participants with the in-depth understanding over
economics and non-economics ultimate goals, emphasizing the interplay between the
economic dimension and the ethical and social dimensions. Ultimately, the course is to
enhance the participants in dealing with business ethical and social responsibility
circumstances.
0
ตำรา/เอกสารประกอบการเรียน
หนังสือเรียน จริยธรรมทางธุรกิจ ผูแตง รศ. ดร.นภาพร ขันธนภา
0
เอกสารประกอบการบรรยาย จริยธรรมทางธุรกิจ ผูจัดทำ อ.ศาวิตรี ธนกิจเจริญพัฒน
0
แนวทางการวัดผล
ขอสอบแบบอัตนัย จำนวน 4 ขอ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใชเวลาสอบ 150 นาที
ขอแนะนำในการเรียนการสอน
1. ฟงคำบรรยายในระบบ “course on demand” ในครบทุกครั้ง
ใ
2. ฝกหัดทำขอสอบเกาเพื่อใหเกิดความเขาใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น
0
ชองทางในการติดตอกับอาจารยผูสอน
091-6353635
0
Mobile Phone:
ID. Line
091-6353635
Email Address:
sawittree_t@rumail.ru.ac.th
รหัส Google Classroom
ลิงค Group line
Office Hour:
W : 11.30 – 13.30 น.

พบผู้สอน
รหัสกระบวนวิชา

MGT2202

ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
วัน เวลา สถานที่เรียน
Google Classroom

การจัดการสานักงาน
Office Management
TH 11:30-13:20 Google Classroom/Meet
miandrk

อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร.ประไพทิพย์ ลือพงษ์

คาอธิบายรายวิชา

ศึกษาถึงหน้าที่และความสาคัญของงานสานักงานในองค์การธุรกิจ
และส่วนราชการ การวางแผนการใช้พื้นที่สานักงานการจัดทาแผนผัง
สานักงาน การจัดระบบและวิธีปฏิบัติงาน การบริหารงานเอกสารเช่นการ
จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร การออกแบบและการควบคุมแบบฟอร์ม
การจัดทารายงานทางการบริหาร การสื่อสารภายในองค์กร และวัดประสิทธิภาพของงาน

ตารา/เอกสารประกอบการเรียน ตาราเรียนกระบวนวิชา MGT2202
มีจาหน่ายทีส่ านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง
แนวทางการวัดผล
ข้อสอบปรนัย 100 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
แนวทางการวัดผลตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ข้อแนะนาในการเรียนการสอน ให้นศ.เข้าร่วมห้องเรียน Google Classroom ตามเวลาใน มร.30 สาหรับ
ภาคเรียน 1/2564 ประกอบกับการดูวิดิโอย้อนหลังบน Course on Demand
ควบคู่กับการศึกษาตาราเรียน ผ่านแน่นอนค่ะ
ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน
LINE GROUP MGT2202 ส่วนกลาง

รหัสกระบวนวิชา
ชื่อกระบวนวิชา
วัน เวลา สถานที่
เรียน
อาจารย์ผู้สอน
คาอธิบายรายวิชา

ตารา
แนวทางการวัดผล

MGT 3101
การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
ตรวจสอบ มร 30
ฟกแหฟแกป
TH 1130-1320 KLB 201
ผศ. ศุภสิทธิ์ จารุพัฒน์หิรัญ
Asst. Prof Suprasith Jarupathirun, PhD.
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ ประโยชน์ของการประยุกต์ใช้
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ในองค์การธุรกิจ วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้รู้ถึงกลุ่มพลังต่าง ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการดาเนินงาน การกาหนดทิศทางของการดาเนินงาน การ
สร้างกลยุทธ์ระดับต่าง ๆ การปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ และการควบคุม
เชิงกลยุทธ์ ตลอดจนการวิเคราะห์ประเด็นพิเศษต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การตัดสินใจทางการบริหาร
การจัดการกลยุทธ์ โดย ผศ. ประยงค์ ใจซื่อ
อัตนัย 4 ข้อ 100 คะแนน
> 90 A; >85 B+; >80 B; >75 C+; >70 C; >60 D+; >50 D

ข้อแนะนาในการเรียน
ฟังบรรยาย อ่านตารา และหัดวิเคราะห์กรณีศึกษา โดยอธิบายทฤษฎี ที่
ใช้ ประกอบผลการวิเคราะห์ *** เอกสารที่สาคัญ เช่น แนวทางการ
ตอบ ตัวอย่างข้อสอบ PPT มีอยู่ที่ website ของวิชานี้ ***
ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน
Mobile Phone: 084-167-4568
Website
RU-MGT3101.BLOGSPOT.COM

Group Line

พบผู้สอน
รหัสกระบวนวิชา

MGT 3102

ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

การภาษีอากร
Taxation

วัน เวลา สถานที่เรียน

วันจันทร์ เวลา 7.30-9.20 น. VPB 201

อาจารย์ผู้สอน

ศ.ดร.ปิยะฉัตร จารุธีรศานต์และผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี จังธนสมบัติ

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาถึงหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บ และรายละเอียดในการปฏิบัติเกี่ยวกับการภาษีอากรทางด้ าน
สรรพากร สรรพสามิต และศุลกากร การคานวณภาษี การยื่นแบบรายการและการเสียภาษี การอุทธรณ์ต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องภาษีอากรแต่ละประเภท ปัญหาต่าง ๆ ในการภาษีอากร
ตารา/เอกสารประกอบการเรียน
ตารา
แนวทางการวัดผล
ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
ข้อแนะนาในการเรียนการสอน
พยายามอ่านในตารา

ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน
Mobile Phone:
ID. Line
Email Address:
รหัส Google Classroom
ลิงค์ Group line
Office Hour:

QR CODE
ลิงค์ Open Chat
Piyc

พบผู้สอน
รหัสกระบวนวิชา

MGT 3205

ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย) หลักการวิจัยทางธุรกิจ
(ภาษาอังกฤษ) (Principles of Business Research)
วัน เวลา สถานที่เรียน

วันอังคาร เวลา 11.30 – 13.20 VPB 402

อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร.มัลลิกา ธรรมจริยาวัฒน์

พหฟกแหฟแกป

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาถึงขอบเขตและความสาคัญของการวิจัยการประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยให้เหมาะกับปัญหา
ธุรกิจการกาหนดแบบโครงการวิจัยการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์เชิงสถิติตลอดจนเทคนิคในการนาเสนอ
รายงานการวิจัยและข้อเสนอแนะ เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ
A study of the area and importance of research; applying the research methodology
in business’s problems; identify the types of research project; collecting the data; statistical
analysis though presentation techniques and recommendation for managerial decision making.
ตารา/เอกสารประกอบการเรียน
ตารากระบวนวิชา หลักการวิจัยทางธุรกิจ MGT 3205
แนวทางการวัดผล
สอบปลายภาค 100 คะแนน ข้อสอบ ปรนัย
ข้อแนะนาในการเรียนการสอน
๑. ขอให้นักศึกษาอ่านตารา และค้นคว้าเพิ่มเติมจากสื่อ online ในเรื่องรายละเอียดการทาวิจัยจาก
ขอบเขตและความสาคัญของการวิจัยการประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยให้เหมาะกับปัญหาธุรกิจการกาหนด
แบบโครงการวิจัยการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์เชิงสถิติตลอดจนเทคนิคในการนาเสนอรายงานการวิจัยและ
ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ
๒. ขอให้เข้าห้องเรียนในระบบ online ตามลิ้งค์ที่แนบมาพร้อมนี่ และเปิดดูได้ในระบบ Cyber Class
room ของมหาวิทยาลัย
๓. นักศึกษาสามารถเข้าระบบ line จาก QR CODE เพื่อพบผู้สอนได้
ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน
Mobile Phone:
ID. Line
Email Address:
รหัส Google Classroom
รหัสของชั้นเรียน 2vjk4tc
ลิงค์ Group line
https://meet.google.com/zrv-rixn-hgv
Office Hour:

พบผู้สอน
รหัสกระบวนวิชา

MGT3304

ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
วัน เวลา สถานที่เรียน
Google Classroom

การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
Innovation Management
W 09:30-11:20 Google Classroom/Meet
42onxit

อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร.ประไพทิพย์ ลือพงษ์

คาอธิบายรายวิชา

ศึกษาการจัดการกระบวนการนวัตกรรม รวมถึงการตรวจสอบสภาพแวดล้อม
ทั้งภายใน ภายนอกขององค์กรและเงื่อนไขต่างๆ ที่มีผลต่อความสาเร็จและล้มเหลว
ต่อขบวนการนวัตกรรม รวมทั้งการเข้าถึงแนวทางอย่างเป็นระบบในการจัดการ
นวัตกรรม และการพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการ

ตารา/เอกสารประกอบการเรียน เอกสารประกอบการบรรยายกระบวนวิชา MGT3304
มีจาหน่ายที่ศูนย์ เอกสารทางวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ (Line: @lud7452p)
แนวทางการวัดผล
ข้อสอบอัตนัย 4 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
แนวทางการวัดผลตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ข้อแนะนาในการเรียนการสอน ให้นศ.เข้าร่วมห้องเรียน Google Classroom ตามเวลาใน มร.30 สาหรับ
ภาคเรียน 1/2564 ประกอบกับการดูวิดิโอย้อนหลังบน Course on Demand
ควบคู่กับการศึกษาเอกสารประกอบการบรรยาย ผ่านแน่นอนค่ะ
ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน
LINE GROUP MGT3304 ส่วนกลาง

พบผู้สอน
รหัสกระบวนวิชา

MGT3305

ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
วัน เวลา สถานที่เรียน
Google Classroom

การควบคุมคุณภาพ
Quality Control
W 13:30-15:20 Google Classroom/Meet
zslkz7e

อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร.ประไพทิพย์ ลือพงษ์

คาอธิบายรายวิชา

ศึกษาถึงหลักการและวิธีการควบคุมคุณภาพในการผลิตสินค้า และบริการโดยเน้นให้เห็น
วิธีปฏิบัติในกิจการลักษณะต่างๆกัน ศึกษาถึงเทคนิคและเครื่องมือต่างๆ ทางสถิติที่
นามาใช้ในการควบคุมคุณภาพของการผลิตสินค้าและบริการ

ตารา/เอกสารประกอบการเรียน ตาราเรียนกระบวนวิชา MGT3305
มีจาหน่ายทีส่ านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง
แนวทางการวัดผล
ข้อสอบอัตนัย 4 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
แนวทางการวัดผลตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ข้อแนะนาในการเรียนการสอน ให้นศ.เข้าร่วมห้องเรียน Google Classroom ตามเวลาใน มร.30 สาหรับ
ภาคเรียน 1/2564 ประกอบกับการดูวิดิโอย้อนหลังบน Course on Demand
ควบคู่กับการศึกษาตาราเรียน ผ่านแน่นอนค่ะ
ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน
LINE GROUP MGT3305 ส่วนกลาง

พบผู้สอน
รหัสกระบวนวิชา ...MGT.3204.........................................................................................
ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย) .การจัดการการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ........... ภาพอาจารย์ผู้สอน
(ภาษาอังกฤษ).CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
วัน เวลา สถานที่เรียน วันจันทร์(M)..09.30-11.20.น...VPB.302 (อาคารเวียงผา)....................................
อาจารย์ผู้สอน ....อาจารย์ไตรภพ...จันทะคุณ.............................................................................................
คาอธิบายรายวิชา ...วิชาMGT 3204 ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ
การวิเคราะห์ความจาเป็นในการเปลี่ยนแปลง และกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง การจัดการกับ
การต่ อต้า นในการเปลี่ย นแปลง ตลอดจนเทคนิ คต่า งๆ ที่ใช้ใ นการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ
....................................................................................................................................................................
ตารา / เอกสารประกอบการเรียน .มีตาราขายที่สานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง...............................
....................................................................................................................................................................
แนวทางการวัดผล ..โดยใช้เกณฑ์วัดเป็นเกรด.A.B.C.D.(เป็นข้อสอบปรนัย 100 ข้อ).................................
....................................................................................................................................................................
ข้อแนะนาในการเรียนและการสอบ ...ให้นักศึกษาที่มีเวลาเข้ามาเรียนในชั้นเรียนให้เข้าเรียน เพื่อจะ
เข้าใจในลักษะที่อาจารย์ผู้สอนบรรยายได้สื่อสารให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น สาหรับนักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้ามานั่ง
เรียนนั้น อาจารย์ผู้บรรยายรบกวนให้นักศึกษาเข้าไปฟังเทปการบรรยายใน ระบบ Close on Demand
พร้อมทั้งอ่านหนังสือเพิ่มเติม.......................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน: ลิ้งค์เชิญเข้าร่วม "MGT 3204 1/2564 สอบ Final"
https://line.me/ti/g2/6FsiiHkzkutcWhfipRa5npFrhIPhGIqxlWTIw?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

Office Hour:ชั้น 5 ห้องภาคบัญชี

พบผูส้ อน
รหัสกระบวนวิ ชา

MGT3310 MGT3301

ชื่อกระบวนวิ ชา(ภาษาไทย) การบูรณาการโซ่อปุ ทานและประเด็นในการนาไปปฏิ บตั ิ
(ภาษาอังกฤษ) The Integration of Supply Chain and the Implementation
Issues
วัน เวลา สถานที่เรียน
วันอังคาร เวลา 11.30-13.20 น. SKB 503 (รูปแบบออนไลน์ )
อาจารย์ผสู้ อน

อาจารย์พิทยุตม์ โตขา

คาอธิ บายรายวิ ชา
ทบทวนหลัก การพื้ น ฐานของการจัด การโซ่ อุ ป ทาน ตัง้ แต่ บ ทบาทและหน้ าที่ ข อง
หน่ วยงานและผู้มีส่วนเกี่ ยวข้องในโซ่ อุปทาน กฎหมายที่ สาคัญต่ างๆ ตลอดจนแนวทางการ
จัดการ กรอบแนวคิ ดในการบูรการโซ่อุปทาน ปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อความสาเร็จในการ
นาระบบโซ่อปุ ทานไปปฏิ บตั ิ จนสู่ความสาเร็จ กับกรณี ศึกษาและการจาลองทางคอมพิ วเตอร์
ตารา/เอกสารประกอบการเรียน
เอกสารประกอบการเรียนในชัน้ เรียน
แนวทางการวัดผล
ข้อสอบอัตนัย
ข้อแนะนาในการเรียนการสอน
ทบทวนการเรียนอย่างต่ อเนื่ อง หากมีข้อสงสัยในการเรียนสามารถสอบถามอาจารย์
ผูส้ อนได้

ช่องทางในการติ ดต่อกับอาจารย์ผสู้ อน
Email Address:
phittayut.t@rumail.ru.ac.th
Office Hour:
วันอังคาร 13.30-16.30 น.
QR CODE
ลิงค์ Group line
หรือลิงค์ห้องเรียน
GG classroom

พบผู้สอน
รหัสกระบวนวิชา

MGT 3303

ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

ระบบสินค้าคงคลัง
Inventory System

วัน เวลา สถานที่เรียน

วันอังคาร เวลา 11.30-13.20 น. TCB 606

อาจารย์ผู้สอน

ศ.ดร.ปิยะฉัตร จารุธีรศานต์

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาถึง องค์ประกอบและความส าคัญของระบบสินค้าคงคลังที่เชื่อมโยงกับโซ่อุปทานเทคนิคการ
พยากรณ์เทคนิคการบริห ารคงคลังเทคนิคการสั่งซื้อการควบคุมการเบิกจ่ายการขนถ่ายการวางผังและ
ออกแบบและการบริหารคลังสินค้าการจัดเก็บดูแลรักษาเทคนิคการตัดสินใจภายใต้ สภาพความต้องการคงตัว
และความต้องการแปรเปลี่ยนการจาลองด้านการควบคุมสินค้าคงคลังการจัดการสมัยใหม่เทคโนโลยีที่นามา
บริหารสินค้าคงคลังรวมถึงโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อแก้ปัญหา
ตารา/เอกสารประกอบการเรียน
ตารา
แนวทางการวัดผล
ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
ข้อแนะนาในการเรียนการสอน
พยายามอ่านในตารา

ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน
Mobile Phone:
ID. Line
Email Address:
รหัส Google Classroom
ลิงค์ Group line
Office Hour:

QR CODE
ลิงค์ Group line
Piyc

พบผูสอน
รหัสกระบวนวิชา

MGT 3306
(สวนของ อาจารย ดร.สมฉวี ศิริโสภณา)

ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย)

การวางแผนและควบคุมการผลิตอุตสาหกรรม

(ภาษาอังกฤษ) Facility Planning and Production Control
วัน เวลา สถานที่เรียน

วันอังคาร เวลา 15.30 - 17.20 น.

อาจารยผูสอน

ผศ.ดร.มัลลิกา ธรรมจริยาวัฒน / อาจารย ดร.สมฉวี ศิริโสภณา

คําอธิบายรายกระบวนวิชา

ศึกษาถึงวิธีการวางแผนและผลิตทั้งระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว
การวางแผนโรงงานและสํานักงาน เพื่อใหเกิดความสะดวกแกการขนสง
และแกการทํางานของคนงาน การควบคุมใหผลิตสินคาเพียงพอแก
ความตองการผลิตไมใหสิ้นเปลือง

ตํารา/เอกสารประกอบการเรียน 1. หนังสือ MGT 3306 การวางแผนและควบคุมการผลิต
ผศ.ดร.มัลลิกา ธรรมจริยาวัฒน
(จําหนายที่ สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง)
2. เอกสารประกอบคําบรรยายกระบวนวิขา MGT 3306
สวนของ อาจารย ดร.สมฉวี ศิริโสภณา
(จําหนายที่ ศูนยเอกสารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง)
แนวทางการวัดผล

ขอสอบอัตนัย 4 ขอ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สวนที่ 1 ขอ 1-2 ผศ.ดร.มัลลิกา ธรรมจริยาวัฒน คะแนนเต็ม 50 คะแนน
สวนที่ 2 ขอ 3-4 อาจารย ดร.สมฉวี ศิริโสภณา คะแนนเต็ม 50 คะแนน

ขอแนะนําในการเรียนการสอน 1. เขาฟงบรรยาย
2. ทําความเขาใจในเนื้อหากระบวนวิชา
3. ตอบขอสอบใหครบทุกขอ ดวยความเขาใจ แสดงวิธีการคํานวณ
ตามขั้นตอนอยางชัดเจน
ชองทางในการติดตอกับอาจารยผูสอน
e-mail:

somchawee@rumail.ru.ac.th

Line Group: MGT 3306 (สวนของ อาจารย ดร.สมฉวี ศิริโสภณา)

พบผูส
้ อน
รหัสกระบวนวิชา

MGT3307 (MGT3311)

ภาพอาจารย์ผู้สอน
ภาพหฟกแหฟแกป

ชือ
่ กระบวนวิชา (ภาษาไทย) สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
(ภาษาอังกฤษ) Business Environment
วัน เวลา สถานทีเ่ รียน

พฤหัสบดี 11.30-13.20 น. VPB 402

อาจารย์ผส
ู้ อน

รศ. จรีพร ศรีทอง

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาถึงความสัมพันธ์ ระหว่างธุรกิจกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
รัฐบาล ทีม
่ ีอิทธิพลต่อการบริหารงานธุรกิจ เพือ
่ ประโยชน์ ในการปรับตัวของ
ธุรกิจให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ตารา/เอกสารประกอบการเรียน
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ MGT3307 (ผศ.วรรณเพ็ญ มูลสุวรรณ)
แนวทางการวัดผล
ข้อสอบอัตนัย
ข้อแนะนาในการเรียนการสอน
อ่า นตาราก่อ นเข้า ชั้น เรี ย น และทบทวนแบบฝึ กหัด ภายหลัง เมื่อ เรีย น
เสร็จ
ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผส
ู้ อน
Mobile Phone:
099-474-5555
ID. Line
chareeporns
Email Address: chareeporn.s@rumail.ru.ac.th
รหัส Google Classroom dm3njxj
QR CODE
ลิงค์ Group line
https://line.me/R/ti/g/hbN7TFjTAD
ลิงค์ Group line น.
Office Hour:
อังคาร และ พฤหัสบดี 13.00-16.00
หรือลิงค์ห้องเรียน
GG classroom

พบผู้สอน
รหัสกระบวนวิชา
ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
วัน เวลา สถานที่เรียน
Google Classroom
อาจารย์ผู้สอน
คำอธิบายรายวิชา

MGT3308
การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการอุตสาหกรรม
Feasibility Study in Industrial Management
TH 11:30-13:20 Google Classroom/Meet
zqumse6
ผศ.ดร.เกวลิน เศรษฐกร, อ.ดร.สมฉวี ศิริโสภณา
การศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการอุตสาหกรรม โดยการศึกษาในส่วนของ
การศึกษาด้านการผลิตและเทคโนโลยี ด้านการตลาด ด้านการเงิน และด้าน
การจัดการวิธีการและขั้นตอนของการศึกษาความเป็นไปได้ในอุตสาหกรรมการ
วิเคราะห์การลงทุนและกรณีศึกษาของการศึกษาความเป็นไปได้ในอุตสาหกรรม
ตำรา/เอกสารประกอบการเรียน เอกสารประกอบการบรรยายกระบวนวิชา MGT3308
มีจำหน่ายที่ศูนย์เอกสารทางวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ (Line: @lud7452p)
แนวทางการวัดผล
ข้อสอบอัตนัย 4 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
A
=
80-100
คะแนน
B+ =
75-79
คะแนน
B
=
70-74
คะแนน
C+ =
65-69
คะแนน
C
=
60-64
คะแนน
D+ =
55-59
คะแนน
D
=
50-54
คะแนน
F
=
0-49
คะแนน
ข้อแนะนำในการเรียนการสอน ให้นศ.เข้าร่วมห้องเรียน Google Classroom ตามเวลาใน มร.30 สำหรับ
ภาคเรียน 1/2564 ประกอบกับการดูวิดิโอย้อนหลังบน Course on Demand
ควบคูก่ ับการศึกษาเอกสารประกอบการบรรยาย
ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน
Kevalin.s@rumail.ru.ac.th
LINE GROUP MGT3308 ส่วนกลาง

รหัสกระบวนวิชา
ชื่อกระบวนวิชา

MGT 3309

วัน เวลา สถานที่เรียน

ตรวจสอบ มร 30
ฟกแหฟแกป
TH 1530-1720 SBB309
ผศ. ศุภสิทธิ์ จารุพัฒน์หิรัญ
Asst. Prof Suprasith Jarupathirun, PhD.

อาจารย์ผู้สอน

การจัดการอันตรายในสถานที่ทางาน
Hazard Management in workplaces

คาอธิบายรายวิชา
เอกสารการเรียน
แนวทางการวัดผล

โหลดที่ ru-mgt3309.blogspot.com
อัตนัย 4 ข้อ 100 คะแนน

> 90 A; >85 B+; >80 B; >75 C+; >70 C; >60 D+; >50 D
ข้อแนะนาในการเรียน ฟังบรรยาย อ่านตารา และหัดแบบฝึกหัดในหนังสือ *** เอกสารที่สาคัญ
เช่น ตัวอย่างข้อสอบ ตารา มีอยู่ที่ website ของวิชานี้ ***
ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน
Mobile Phone:
084-167-4568
Website
RU-MGT3309.BLOGSPOT.COM
Google Meet
https://meet.google.com/rck-mhtc-fjy
https://classroom.google.com/c/MzQ2MzA3NjMxMTQ1?cjc=izz6qvu
Google Classroom

Group Line

พบผู้สอน
รหัสกระบวนวิชา

MGT 3401

ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

การจัดการความรู้
Knowledge Management

วัน เวลา สถานที่เรียน

วันจันทร์ เวลา 9.30-11.20 น. VPB 502

อาจารย์ผู้สอน

ศ.ดร.ปิยะฉัตร จารุธีรศานต์

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาถึงลักษณะบทบาท แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ กระบวนการวิธีการ
จัดเก็บความรู้ ประเภทลักษณะของความรู้ การนาความรู้ที่จัดเก็บไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการองค์การ
ตารา/เอกสารประกอบการเรียน
ตารา
แนวทางการวัดผล
ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
ข้อแนะนาในการเรียนการสอน
พยายามอ่านในตารา

ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน
Mobile Phone:
ID. Line
Email Address:
รหัส Google Classroom
ลิงค์ Group line
Office Hour:

QR CODE
ลิงค์ Group line
Piyc

พบผูส
้ อน
รหัสกระบวนวิชา

MGT3402

ภาพอาจารย์ผู้สอน
ภาพหฟกแหฟแกป

ชือ
่ กระบวนวิชา (ภาษาไทย) ทฤษฎีองค์การธุรกิจ
(ภาษาอังกฤษ) Business Organization Theory
วัน เวลา สถานทีเ่ รียน

พฤหัสบดี 07.30-09.20 น. SWB 402

อาจารย์ผส
ู้ อน

รศ. จรีพร ศรีทอง

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและวิเคราะห์เปรีย บเทียบลักษณะและข้อแตกต่างของโครงสร้าง
องค์การตามแนวคิดต่างๆตัง้ แต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบน
ั เพือ
่ ให้มค
ี วามรูเ้ กีย่ วกับ
มโนทัศ น์ ข องการจัดองค์ การและสามารถออกแบบรูป ลัก ษณ์ โครงสร้างของ
องค์การทีม
่ ีประสิทธิภาพเหมาะแก่การดาเนินงานขององค์การธุรกิจ
ตารา/เอกสารประกอบการเรียน
ทฤษฎีองค์การธุรกิจ MGT3402 (ผศ.วรรณเพ็ญ มูลสุวรรณ)
แนวทางการวัดผล
ข้อสอบอัตนัย
ข้อแนะนาในการเรียนการสอน
อ่านตาราก่อนเข้าชัน
้ เรียน และทบทวนแบบฝึ กหัดภายหลังเมือ
่ เรียน
เสร็จ
ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผส
ู้ อน
Mobile Phone:
099-474-5555
ID. Line
chareeporns
Email Address: chareeporn.s@rumail.ru.ac.th
รหัส Google Classroom ufl5ers
QR CODE
ลิงค์ Group line
https://line.me/R/ti/g/2etoCt9zWs
ลิงค์ Group line น.
Office Hour:
อังคาร และ พฤหัสบดี 13.00-16.00
หรือลิงค์ห้องเรียน
GG classroom

พบผูสอน
รหัสกระบวนวิชา

MGT 3403

ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย)

การสื่อสารในองคการ

(ภาษาอังกฤษ) Organization Communication
วัน เวลา สถานที่เรียน

วันอังคาร เวลา 11.30 - 13.20 น.

อาจารยผูสอน

อาจารย ดร.สมฉวี ศิริโสภณา / อาจารย ดร.ณัฐธยาน วงษสุวรรณ

คําอธิบายรายกระบวนวิชา

ศึกษาความสําคัญและปญหาของการสื่อสารภายในองคการ โดยเนนในแง
พฤติกรรม ทางการสื่อสารของบุคคลที่มีตอความหมาย ในการสื่อสาร
ตลอดจนรูปแบบของการสื่อสารที่เกิดขึ้นในองคการ โครงสรางขององคการ
ที่มีผลตอลักษณะและรูปแบบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

ตํารา/เอกสารประกอบการเรียน 1. หนังสือกระบวนวิขา MGT 3403 ของ รศ.นิฤมล มณีสวางวงศ
(จําหนายที่ สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง)
2. หนังสือหรือตําราอื่นที่เกี่ยวของกับการสื่อสารในองคการ
แนวทางการวัดผล

ขอสอบอัตนัย 4 ขอ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
A = 80-100 คะแนน
B+ = 75-79 คะแนน
B = 70-74 คะแนน
C+ = 65-69 คะแนน
C = 60-64 คะแนน
D+ = 55-59 คะแนน
D = 50-54 คะแนน
F = 0-49
คะแนน

ขอแนะนําในการเรียนการสอน 1. เขาฟงบรรยาย และใชหนังสือหรือเอกสารประกอบของกระบวนวิชา
เปนหลัก
2. ทําความเขาใจในเนื้อหากระบวนวิชา ใหสามารถนําไปประยุกตใชได
3. ตอบขอสอบใหครบทุกขอ ดวยความเขาใจ ใหมีการอธิบายและ
ยกตัวอยางประกอบการอธิบายที่แสดงใหเห็นถึงความเขาใจอยางชัดเจน
ชองทางในการติดตอกับอาจารยผูสอน
e-mail:

somchawee@rumail.ru.ac.th

Line Group: MGT 3403 (สวนกลาง)

พบผู้สอน
รหัสกระบวนวิชา
ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
วัน เวลา สถานที่เรียน
Google Classroom
อาจารย์ผู้สอน
คำอธิบายรายวิชา

MGT3405
การจัดการข้ามวัฒนธรรม
Cross-Cultural Management
T. 7:30-9:20 Google Classroom/Meet
gkuww3b
อ.ดร.ณัฐธยาน์ วงษ์สุวรรณ และ ผศ.ดร.เกวลิน เศรษฐกร
ศึกษาถึงกระบวนการจัดการระหว่างประเทศในภาพรวม การวางแผน จัด
องค์การ การจัดการทุนมนุษย์ การสื่อสาร ภาวะผู้นำ การจูงใจ การสร้างทีม
และการควบคุมท่ามกลางความแตกต่างด้านวัฒนธรรม
ตำรา/เอกสารประกอบการเรียน เอกสารประกอบการบรรยายกระบวนวิชา MGT3405
มีจำหน่ายที่ศูนย์เอกสารทางวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ (Line: @lud7452p)
แนวทางการวัดผล
ข้อสอบอัตนัย 4 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
A
=
80-100
คะแนน
B+ =
75-79
คะแนน
B
=
70-74
คะแนน
C+ =
65-69
คะแนน
C
=
60-64
คะแนน
D+ =
55-59
คะแนน
D
=
50-54
คะแนน
F
=
0-49
คะแนน
ข้อแนะนำในการเรียนการสอน ให้นศ.เข้าร่วมห้องเรียน Google Classroom ตามเวลาใน มร.30 สำหรับ
ภาคเรียน 1/2564 ประกอบกับการดูวิดิโอย้อนหลังบน Course on Demand
ควบคู่กับการศึกษาเอกสารประกอบการบรรยาย
ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน
E-mail: aj.natthaya@rumail.ru.ac.th
kevalin.s@rumail.ru.ac.th
LINE GROUP MGT3405 ส่วนกลาง

รหัสกระบวนวิชา
ชื่อกระบวนวิชา

MGT 3407

วัน เวลา สถานที่
เรียน
อาจารย์ผู้สอน

ตรวจสอบ มร 30
M 1330-1520 VPB 302
ผศ. ศุภสิทธิ์ จารุพัฒน์หิรัญ
Asst. Prof Suprasith Jarupathirun, PhD.

คาอธิบายรายวิชา

ศึกษาการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ประกอบด้วยการระบุปัจจัยความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับธุรกิจทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกองค์กร การกาหนดวัตถุประสงค์
โดยมีเป้าหมายและขอบเขตความเสี่ยง การทบทวนกระบวนการดาเนินงาน การรายงาน
ประเมินโอกาสทางความเสี่ยงและผลกระทบ โดยมีหลักเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยง
เพื่อจาแนกระดับความเสี่ยง การระบุมาตรการในการจัดการความเสี่ยง การพิจารณา
คัดเลือกมาตรการที่คานึงถึงการวิเคราะห์ถึงต้นทุน ความเป็นไปได้ และประโยชน์ที่
เกิดขึ้น การระบุผู้ที่รับผิดชอบและระยะเวลาในการดาเนินการตามมาตรการและการ
จัดทากลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง

ตารา
แนวทางการวัดผล

การจัดการความเสี่ยง โดย ผศ. ศุภสิทธิ์ จารุพัฒน์หิรัญ
อัตนัย 2 ข้อ 20 คะแนน / ปรนัย 80 ข้อ 80 คะแนน

ข้อแนะนาในการ
เรียน

> 90 A; >85 B+; >80 B; >75 C+; >70 C; >60 D+; >50 D
ฟังบรรยาย อ่านตารา และหัดแบบฝึกหัดในหนังสือ และหัดทา eTest *** เอกสารที่
สาคัญ เช่น eTest ตารา มีอยู่ที่ website ของวิชานี้ ***

การจัดการความเสี่ยงขององค์การ
Risk Management for Organization

ฟกแหฟแกป

ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน
Mobile Phone:
084-167-4568
Website
RU-MGT3407.BLOGSPOT.COM
Google Meet
https://meet.google.com/zjw-tccs-qde
Google Classroom https://classroom.google.com/c/MzQ2MzA3NjMwNDMy?cjc=j2bmsrm

Group Line

พบผูสอน
รหัสกระบวนวิชา

MGT 3408

ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย)

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ

(ภาษาอังกฤษ) Information Technology for Management
วัน เวลา สถานที่เรียน

วันพุธ เวลา 07.30 - 09.20 น.

อาจารยผูสอน

อาจารย ดร.สมฉวี ศิริโสภณา / ผศ.ดร.เกวลิน เศรษฐกร

คําอธิบายรายกระบวนวิชา

ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดระบบสารสนเทศ การจัดการระบบสารสนเทศ
และการประยุกตใช การวางแผนระบบสารสนเทศ และการรองรับการ
เปลี่ยนแปลง บทบาทของผูใชและผูจัดการระบบ กระบวนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

ตํารา/เอกสารประกอบการเรียน 1. เอกสารประกอบคําบรรยายกระบวนวิขา MGT 3408
(จําหนายที่ ศูนยเอกสารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง)
2. หนังสือหรือตําราอื่นที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวทางการวัดผล

ขอสอบอัตนัย 4 ขอ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
A = 80-100 คะแนน
B+ = 75-79 คะแนน
B = 70-74 คะแนน
C+ = 65-69 คะแนน
C = 60-64 คะแนน
D+ = 55-59 คะแนน
D = 50-54 คะแนน
F = 0-49
คะแนน

ขอแนะนําในการเรียนการสอน 1. เขาฟงบรรยาย และใชหนังสือหรือเอกสารประกอบของกระบวนวิชา
เปนหลัก
2. ทําความเขาใจในเนื้อหากระบวนวิชา ใหสามารถนําไปประยุกตใชได
3. ตอบขอสอบใหครบทุกขอ ดวยความเขาใจ ใหมีการอธิบายและ
ยกตัวอยางประกอบการอธิบายที่แสดงใหเห็นถึงความเขาใจอยางชัดเจน
ชองทางในการติดตอกับอาจารยผูสอน
e-mail:

somchawee@rumail.ru.ac.th

Line Group: MGT 3408 (สวนกลาง)

พบผู้สอน
รหัสกระบวนวิชา ...MGT.3411...................................................................................................................
ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย) ..การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน....................................................................
ภาพอาจารย์ผู้สอน
(ภาษาอังกฤษ)..CORPORATE SUSTAINABILITY DEVELOPMENT………………………
วัน เวลา สถานที่เรียน วันจันทร์(M)..13.30-15.20.น...SBB.309 (อาคารศิลาบาตร)................................
อาจารย์ผู้สอน ....อาจารย์ไตรภพ...จันทะคุณ...........................................................................................
คาอธิบายรายวิชา ...วิชาMGT 3411 ทฤษฎีและแนวความคิดทางการวางแผนและพัฒนาองค์ การเพื่อ
ความยั่งยืน ซึ่งเน้นให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์ถึงประเด็นและความท้าทายที่จะเป็นอุปสรรคต่อการ
วางแผนและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนทั้งในระดับประเทศ เมือง หรือแหลงชุมชน รวมถึงกลไกต่าง ๆ ที่จะ
สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดในการพัฒนาที่ยั่งยืนได้...............................................................................
ตารา / เอกสารประกอบการเรียน .มีเอกสารประกอบการเรียน................................................................
....................................................................................................................................................................
แนวทางการวัดผล ..โดยใช้เกณฑ์วัดเป็นเกรด.A.B.C.D.(เป็นข้อสอบอัตนัย 4 ข้อ).....................................
....................................................................................................................................................................
ข้อแนะนาในการเรียนและการสอบ ...ให้นักศึกษาที่มีเวลาเข้ามาเรียนในชั้นเรียนให้เข้าเรียน เพื่อจะ
เข้าใจในลักษะที่อาจารย์ผู้สอนบรรยายได้สื่อสารให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น สาหรับนักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้ามานั่ง
เรียนนั้น อาจารย์ผู้บรรยายรบกวนให้นักศึกษาเข้าไปฟังเทปการบรรยายใน ระบบ Close on Demand
พร้อมทั้งอ่านหนังสือเพิ่มเติม.......................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน: ลิ้งค์เชิญเข้าร่วม "MGT 3411 1/2564 "
http://line.me/ti/g/XcSfPctjrv

Office Hour:ชั้น 5 ห้องภาคบัญชี

พบผู้สอน
รหัสกระบวนวิชา
ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
วัน เวลา สถานที่เรียน
Google Classroom
อาจารย์ผู้สอน
คำอธิบายรายวิชา

MGT3412
การจัดการในทศวรรษหน้า
Management in the next decade
W 11:30-13:20 Google Classroom/Meet
6ix3an5
ผศ.ดร.เกวลิน เศรษฐกร, อ.ดร.ณัฐธยาน์ วงษ์สุวรรณ
ศึกษาวิวัฒนาการของธุรกิจจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เข้าถึงสาเหตุการเกิด การล่ม
สลายของธุรกิจ ต่างๆ ในอดีต วิเคราะห์แนวทางปัจจุบันและแนวโน้มใหม่ใน
การประกอบธุรกิจ เพื่ออภิปรายทิศ ทางการดําเนินธุรกิจในอนาคต
ตำรา/เอกสารประกอบการเรียน เอกสารประกอบการบรรยายกระบวนวิชา MGT3412
มีจำหน่ายที่ศูนย์เอกสารทางวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ (Line: @lud7452p)
แนวทางการวัดผล
ข้อสอบอัตนัย 4 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
A
=
80-100
คะแนน
B+ =
75-79
คะแนน
B
=
70-74
คะแนน
C+ =
65-69
คะแนน
C
=
60-64
คะแนน
D+ =
55-59
คะแนน
D
=
50-54
คะแนน
F
=
0-49
คะแนน
ข้อแนะนำในการเรียนการสอน ให้นศ.เข้าร่วมห้องเรียน Google Classroom อาจารย์จะอัพโหลดวิดิโอสำหรับ
ภาคเรียน 1/2564 ไว้ให้นะคะ ศึกษาประกอบกับการดูเอกสารประกอบการ
บรรยาย ผ่านแน่นอนค่ะ
ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน
Kevalin.s@rumail.ru.ac.th
LINE GROUP MGT3412 ส่วนกลาง

พบผูสอน
รหัสกระบวนวิชา

MGT 4003

ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย)

การบริหารความขัดแยง

(ภาษาอังกฤษ) Conflict Management
วัน เวลา สถานที่เรียน

วันพฤหัสบดี เวลา 07.30 - 09.20 น.

อาจารยผูสอน

อาจารย ดร.สมฉวี ศิริโสภณา / อาจารย ดร.ณัฐธยาน วงษสุวรรณ

คําอธิบายรายกระบวนวิชา

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแยง แนวทางในการวิเคราะห
และบริหารความขัดแยง ผลกระทบของความขัดแยง และกระบวนการ
แกปญหาความขัดแยงในองคการ

ตํารา/เอกสารประกอบการเรียน 1. เอกสารประกอบคําบรรยายกระบวนวิขา MGT 4003
(จําหนายที่ ศูนยเอกสารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง)
2. หนังสือหรือตําราอื่นที่เกี่ยวของกับการบริหารความขัดแยงในองคการ
แนวทางการวัดผล

ขอสอบอัตนัย 4 ขอ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
A = 80-100 คะแนน
B+ = 75-79 คะแนน
B = 70-74 คะแนน
C+ = 65-69 คะแนน
C = 60-64 คะแนน
D+ = 55-59 คะแนน
D = 50-54 คะแนน
F = 0-49
คะแนน

ขอแนะนําในการเรียนการสอน 1. เขาฟงบรรยาย และใชหนังสือหรือเอกสารประกอบของกระบวนวิชา
เปนหลัก
2. ทําความเขาใจในเนื้อหากระบวนวิชา ใหสามารถนําไปประยุกตใชได
3. ตอบขอสอบใหครบทุกขอ ดวยความเขาใจ ใหมีการอธิบายและ
ยกตัวอยางประกอบการอธิบายที่แสดงใหเห็นถึงความเขาใจอยางชัดเจน
ชองทางในการติดตอกับอาจารยผูสอน
e-mail:

somchawee@rumail.ru.ac.th

Line Group: MGT 4003 (สวนกลาง)

พบผู้สอน
รหัสกระบวนวิ ชา

MGT4004

ชื่อกระบวนวิ ชา(ภาษาไทย) การเป็ นผูป้ ระกอบการ
(ภาษาอังกฤษ) Entrepreneurship
วัน เวลา สถานที่เรียน

วันอังคาร เวลา 7.30-9.20 น. SBB 305 (รูปแบบออนไลน์)

อาจารย์ผส้ ู อน

อาจารย์พิทยุตม์ โตขา

คาอธิ บายรายวิ ชา
ศึกษาถึงความหมาย แนวคิ ด และกระบวนการการเป็ นผู้ประกอบการ การวิ เคราะห์และ
ประเมิ นสภาพแวดล้ อ มทางธุรกิ จ เพื่ อ ศึ กษาถึ ง จุด แข็ง จุด อ่ อ น โอกาส และอุปสรรคในการ
ดาเนิ นธุรกิ จ การดาเนิ นกิ จกรรมด้ านการตลาด การเงิ น การดาเนิ นงาน การบริ หารจัด การ
ความสาคัญและขัน้ ตอนการเขียนแผนธุรกิ จ เพื่อสร้างความเจริ ญเติ บโตให้ แก่ธรุ กิ จและศึ กษา
ถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเป็ นผู้ประกอบการ
ตารา/เอกสารประกอบการเรียน
เอกสารประกอบการเรียนในชัน้ เรียน
แนวทางการวัดผล
ข้อสอบอัตนัย
ข้อแนะนาในการเรียนการสอน
ทบทวนการเรียนอย่ างต่ อเนื่ อง หากมีข้อสงสัยในการเรียนสามารถสอบถามอาจารย์
ผูส้ อนได้

ช่องทางในการติ ดต่อกับอาจารย์ผส้ ู อน
Email Address:
phittayut.t@rumail.ru.ac.th
Office Hour:
วันอังคาร 13.30-16.30 น.
QR CODE
ลิงค์ Group line
หรือลิงค์ห้องเรียน
GG classroom

พบผู้สอน
รหัสกระบวนวิชา

MGT 4207

ชื่อกระบวนวิชา

การวางแผนและควบคุมเชิงบริหาร
( Business Planning Executive Control)

วัน เวลา สถานที่เรียน

วันอังคาร 07.30 – 09.20 น.
เรียนแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom และ Google Classroom

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ สายพิณ สันทัด

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาระบบต่างๆ ของฝ่ายบริหารที่จะนามาใช้เกี่ยวกับงาน การวางแผน และการควบคุมงาน ในระดับต่างๆ
ขององค์กรธุรกิจ การวางแผนระยะสั้น ระยะยาว และวิธีการควบคุม โดยใช้งบประมาณ อาทิเช่น การวางแผนกาไร การลดต้นทุน
การผลิตและค่าใช้จ่าย งบประมาณการผลิต งบประมาณวัตถุดิบ การควบคุมสินค้าคงเหลือ เป็นต้น
ตารา/เอกสารประกอบการเรียน
เอกสารประกอบคาบรรยาย MGT4207 และเอกสาร งาน ตามทีม่ อบหมายในชั้นเรียน
แนวทางการวัดผล
สอบไล่

100%

ข้อแนะนาในการเรียนการสอน
ควรเข้าชั้นเรียนอย่างสม่าเสมอ และร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นคาถาม และการสนทนาต่างๆ ในชั้นเรียน
ฝึกทางานที่มอบหมายในชั้นเรียน
ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน
ID line : santhad1968

ไลน์กลุ่มห้องเรียน MGT 4207 ภาค 1/64

อีเมล์ : saipin_or@rumail.ru.ac.

https://line.me/R/ti/g/W5hrJxe8Jl

พบผู้สอน
รหัสกระบวนวิชา
ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
วัน เวลา สถานที่เรียน

MGT4208
การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
Business Negotiation
วันจันทร์ เวลา 13.30-15.20 น.
ทาง Google Classroom / Google Meet
Google Classroom
mjjqhhb
อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ วงษ์สุวรรณ / ผศ.ดร.เกวลิน เศรษฐกร
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาการเจรจาต่อรองเพื่อบรรลุข้อตกลง แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการ
เจรจาต่อรอง หลักกระบวนการเจรจา เทคนิคการเจรจา คนกลางกับการ
แก้ไขป�ญหาข้อขัดแย้ง เทคนิคการติดต่อสื่อสาร การโน้มน้าวใจ จริยธรรม
ในการเจรจาทางธุรกิจ และกรณีศึกษา
ตำรา/เอกสารประกอบการเรียน 1. เอกสารประกอบการบรรยายกระบวนวิชา MGT4208
(จำหน่ายที่ ศูนย์เอกสารทางวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ)
2. หนังสือหรือตำราอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
แนวทางการวัดผล
ข้อสอบอัตนัย 4 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
A
=
80-100
คะแนน
B+ =
75-79
คะแนน
B
=
70-74
คะแนน
C+ =
65-69
คะแนน
C
=
60-64
คะแนน
D+ =
55-59
คะแนน
D
=
50-54
คะแนน
F
=
0-49
คะแนน
ข้อแนะนำในการเรียนการสอน 1. ให้นักศึกษาเข้าร่วมห้องเรียน Google Classroom / Google Meet
ตามเวลาใน ม.ร.30 สำหรับภาคเรียนที่ 1/2564 ควบคู่กับการศึกษา
เอกสารประกอบการบรรยาย
2. การเขียนคำตอบในการสอบ ควรตอบให้ครบทุกข้อ ให้มีการเขียน
อธิบายและยกตัวอย่างประกอบการอธิบายที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจ
อย่างชัดเจน
ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน
e-mail: aj.natthaya@rumail.ru.ac.th
Line Group: MGT4208 (ส่วนกลาง)

พบผูสอน
รหัสกระบวนวิชา

MGT 4206

ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย) การจัดการธุรกิจขนาดยอม
(ภาษาอังกฤษ) Small Business Management
วัน เวลา สถานที่เรียน

TH : 09.30 - 11.20 น.

อาจารยผูสอน

อ.ศาวิตรี ธนกิจเจริญพัฒน

คำอธิบายรายวิชา
0
MGT 4206 การจัดการธุรกิจขนาดยอม (Small Business Management)
0
ศึกษาถึงบทบาทและสาระสำคัญตาง ๆ ที่มีสวนเกี่ยวโยงกับการดำเนินงานธุรกิจขนาดยอมโดย 0
ศึกษาถึงตัวอยางและปญหาตาง ๆ ที่ผูจัดตั้งบริษัท เจาของผูจัดการ และผูลงทุนจะตองประสบซึ่งจะคลุมถึง
ปญหาตาง ๆ ในการจัดตั้งธุรกิจใหมการลงทุนการเงิน การดำเนินงานการจัดองคการการขาย การ
0
วางแผน และการดำเนินการใหกิจการเจริญยิ่งขึ้น
0
A study of how to stimulate creative entrepreneurship in small businesses ;
0
a consideration of management problems faced by founders, owners, managers, and
0
investors in small businesses; problems of establishment of new enterprises;
0
acquisition, financing; operation; sales management; organizing; planning and growth.
0
ตำรา/เอกสารประกอบการเรียน
หนังสือเรียน การจัดการธุรกิจขนาดยอม ผูแตง รศ. นิฤมล มณีสวางวงศ
เอกสารประกอบการบรรยาย การจัดการธุรกิจขนาดยอม ผูจัดทำ อ.ศาวิตรี ธนกิจเจริญพัฒน
แนวทางการวัดผล
ขอสอบแบบอัตนัย จำนวน 4 ขอ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใชเวลาสอบ 150 นาที
ขอแนะนำในการเรียนการสอน
1.ฟงคำบรรยายในระบบ “course on demand” ในครบทุกครั้ง
2. ฝกหัดทำขอสอบเกาเพื่อใหเกิดความเขาใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น
ชองทางในการติดตอกับอาจารยผูสอน
Mobile Phone:
ID. Line
Email Address:
รหัส Google Classroom
ลิงค Group line
Office Hour:

091-6353635
0
091-6353635
sawittree_t@rumail.ru.ac.th
TH : 11.30 – 13.30 น.

ใ
0

พบผู้สอน
รหัสกระบวนวิชา
ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
วัน เวลา สถานที่เรียน
อาจารย์ผู้สอน
คำอธิบายรายวิชา

MGT 3410
การเขียนแผนธุรกิจในเชิงปฏิบัติ
WRITING BUSINESS PLAN IN PRACTICE
W 7.30-9.20 Google Classroom / Google Meet
ผศ.ดร.วิไลพรรณ ตาริชกุล
ศึ ก ษาแนวทางในการเขี ย นแผนธุ ร กิ จ ที ่ ถ ูก ต้ อ งตามมาตรฐาน รวมทั้ ง
หลักการสำคัญที่จำเป็นในการเขียนแผนธุรกิจขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะนำพาธุรกิจ
ไปสู่จุดหมายปลายทางที่ประสบความสำเร็จได้ พร้อมกรณีศึกษา
ตำรา/เอกสารประกอบการเรียน เอกสารประกอบการบรรยายกระบวนวิชา MGT3410
แนวทางการวัดผล
ข้อสอบอัตนัย(ข้อเขียน) 4 ข้อใหญ่ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
A = 80-100 คะแนน
B+ = 75-79 คะแนน
B = 70-74 คะแนน
C+ = 65-69 คะแนน
C = 60-64 คะแนน
D+ = 55-59 คะแนน
D = 50-54 คะแนน
F = 0-49 คะแนน
ข้อแนะนำในการเรียนการสอบ 1. นักศึกษาสามารถดูวิดีโอย้อนหลังใน Course on Demand ได้
www.m-learning.ru.ac.th/
2. ถ้านักศึกษามีข้อสงสัยหรือต้องการปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอบ
ของวิช านี้ สามารถส่ง mail (โดยใช้ rumail) หรือส่งข้อความมาทาง
Line ได้
ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน
Email Address :
wilaipun.t@rumail.ru.ac.th
LINE OFFICIAL ACCOUNT :

พบผู้สอน
รหัสกระบวนวิชา
ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
วัน เวลา สถานที่เรียน
อาจารย์ผู้สอน
คำอธิบายรายวิชา

MGT 4002
การจัดการโครงการ
PROJECT MANAGEMENT
TU 7.30-9.20 Google Classroom / Google Meet
ผศ.ดร.วิไลพรรณ ตาริชกุล
ศึ ก ษาถึ ง แนวคิ ด เบื ้ อ งต้ น เกี ่ ย วกั บ การวางแผน และวิ เ คราะห์ ร ะบบ
การดำเนินการและการบริห ารโครงการกั บ องค์ ก ารที่ มีโ ครงการสร้ า ง
แบบเมตริก สภาวะแวดล้อมของโครงการในแนวเชิงองค์การ แผนภูมิ
องค์การจากทัศนะเชิงระบบการควบคุมโครงการ อำนาจหน้าที่ในโครงการ
เทคนิคในการวางแผนและควบคุมโครงการ
ตำรา/เอกสารประกอบการเรียน หนังสือวิชาการบริหารโครงการ MGT4002(GM415)
มีจำหน่ายที่สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
www.rupress.ru.ac.th
แนวทางการวัดผล
ข้อสอบอัตนัย(ข้อเขียน) 4 ข้อใหญ่ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
A = 80-100 คะแนน
B+ = 75-79 คะแนน
B = 70-74 คะแนน
C+ = 65-69 คะแนน
C = 60-64 คะแนน
D+ = 55-59 คะแนน
D = 50-54 คะแนน
F = 0-49 คะแนน
ข้อแนะนำในการเรียนการสอบ 1. นักศึกษาสามารถดูวิดีโอย้อนหลังใน Course on Demand ได้
www.m-learning.ru.ac.th/
2. ถ้านักศึกษามีข้อสงสัยหรือต้องการปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอบ
ของวิช านี้ สามารถส่ง mail (โดยใช้ rumail) หรือส่งข้อความมาทาง
Line ได้
ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน
Email Address :
wilaipun.t@rumail.ru.ac.th
LINE OFFICIAL ACCOUNT :

พบผู้สอน
รหัสกระบวนวิชา
ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
วัน เวลา สถานที่เรียน
อาจารย์ผู้สอน
คำอธิบายรายวิชา

MGT 4209
พฤติกรรมองค์การ
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR
TU 11.30-13.20 Google Classroom / Google Meet
ผศ.ดร.วิไลพรรณ ตาริชกุล
ศึกษาถึงพื้นฐานของพฤติกรรมองค์การ พฤติกรรมของบุคคล ทั้งทางด้าน
จิตวิทยา สังคมวิทยา เพื่อนำไปวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมใน
องค์การ โดยเน้นสภาพแวดล้อมทั่วไปในองค์การธุรกิจ ที่มีผลต่อพฤติกรรม
ของคน เช่น ทัศนคติ การเรียนรู้ การจูงใจ ความเป็นผู้นำ การติดต่อสื่อสาร
วินัย ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม เพื่อ
ป้องกันปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ภายในองค์การ
ตำรา/เอกสารประกอบการเรียน หนังสือวิชาพฤติกรรมองค์การ MGT4209(GM425)
มีจำหน่ายทีส่ ำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
www.rupress.ru.ac.th
แนวทางการวัดผล
ข้อสอบอัตนัย(ข้อเขียน) 4 ข้อใหญ่ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
A = 80-100 คะแนน
B+ = 75-79 คะแนน
B = 70-74 คะแนน
C+ = 65-69 คะแนน
C = 60-64 คะแนน
D+ = 55-59 คะแนน
D = 50-54 คะแนน
F = 0-49 คะแนน
ข้อแนะนำในการเรียนการสอบ 1. นั ก ศึ ก ษาสามารถดู ว ิ ด ี โ อย้ อ นหลั ง ใน Course on Demand ได้
www.m-learning.ru.ac.th/
2. ถ้านักศึกษามีข้อสงสัยหรือต้องการปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอบ
ของวิช านี้ สามารถส่ง mail (โดยใช้ rumail) หรือส่งข้อความมาทาง
Line ได้
ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน
Email Address :
wilaipun.t@rumail.ru.ac.th
LINE OFFICIAL ACCOUNT :

MGT2102
รองศาสตราจารย ดร.สมพล ทุงหวา

Group Line กระบวนวิชา MGT2102

Google classroom กระบวนวิชา MGT2102

MGT3203
รองศาสตราจารย ดร.สมพล ทุงหวา

Group Line กระบวนวิชา MGT3203

Google classroom กระบวนวิชา MGT3203

MGT3203
รองศาสตราจารย ดร.สมพล ทุงหวา

Group Line กระบวนวิชา MGT4001

Google classroom กระบวนวิชา MGT4001

MGT3406
อาจารย ดร.นรพล จินันทเดช

Group Line กระบวนวิชา MGT3406

MGT3409
อาจารย ดร.นรพล จินันทเดช

Group Line กระบวนวิชา MGT3409

