


วิสัยทัศน์ (Vision)
“มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พึ่งของ
สังคม” A University that creates inspiration develops
systematic thinking,produces excellent techhologram
and serves the country

ปณิธาน (Determination) 
“มุ่งม่ัน เป็นผู้นำาการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพด้วยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเชิงบูรณะการ พัฒนากำาลังคนให้มีคุณภาพ
คู่คุณธรรม สู่มาตรฐานสากล” (RMUTP strives to be a 
leader of vocational studies based on integrated 
science and technology as well as maintain our 
competent and virtuous persons)

ปรัชญา (Philosophy) 
“สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ” 
(RMUTP produces technological specialists with their 
decencies to serve diverse caeer)

อัตลักษณ์ (Identity)
บัณฑิตนักปฏิบัติ : Hands-on
ใฝ่รู้  : Keenness
สู้งาน  : Determination
เชี่ยวชาญเทคโนโลยี : Technological Espertise
มีคุณธรรม  : Integrity

ค่านิยมหลัก (Core Value)
“คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำาอย่างมืออาชีพ” 
  (Think Creatively Do Professionally)

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
“มหาวิทยาลัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อแผ่นดิน”
(Technology and Innovation University for the land)

พันธกิจ (Mission)
1. มหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. มุ่งผลิตบัณฑิตเป็นนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ คุณธรรม
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
3. สร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เพื่อเป็นที่พึ่งของสังคม  
ด้านบริการวิชาการ
4. อนุรักษ์ ทำานุบำารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รักษา
สิ่งแวดล้อมเพื่อ การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและบริหาร   
จัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
Faculty of Business Administration Rajamangala University of Technology Phra Nakhon

เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดอยู่ในระดับต้นๆ ของประเทศไทย ที่มีการจัดการเรียนการสอน 
ด้านบริหารธุรกิจนานกว่า 122 ปี ในปัจจุบันคณะบริหารธุรกิจมีการจัดการเรียน 

การสอนทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 
และ ปริญญาเอก รวมถึงการสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ ทั้งในและ 

ต่างประเทศ ทุกสาขาวิชา มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา 
กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ พัฒนาอาจารย์และนักศึกษา 

โดยความร่วมมือ ทางวิชาการและวิชาชีพกับสถานประกอบการ 
ทั้งในและต่างประเทศ

คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



คณะบริหารธุรกิจ 
 มุ่งมั่นสร้างบัณฑิตเป็นนักธุรกิจชั้นนำาแห่งโลกธุรกิจในระดับสากล โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตตั้งแต่นักปฏิบัติจนถึง
ระดับนักบริหาร ที่ผ่านมาคณะบริหารธุรกิจได้สร้างบุคลากรที่มีชื่อเสียงสู่วงการการศึกษา และวงการธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

นักศึกษาที่สำาเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 นักศึกษาที่สำาเร็จหลักสูตร (ปวช.) จะมีความพร้อม
และมีทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ได้รับสิทธิ์การพิจารณาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

หลักสูตรที่เปิดสอน : 
 เป็นหลักสูตรที่ให้ความสำาคัญกับการบูรณาการความรู้ 
ดา้นการบญัชแีละการบรหิารธรุกจิ       โดยมุง่เนน้การใชเ้ทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่มีความสำาคัญมาพัฒนาต่องานบัญชี ทั้งนี้เพื่อให ้
บัณฑิตเป็นนักปฏิบัติที่มีความพร้อมและทำางานบัญชี 
ได้อย่างมืออาชีพ ภายใต้หลักคุณธรรมจริยธรรมและมีความ 
รบัผดิชอบต่อสงัคม        โดยทมีคณาจารยท์ีม่ากด้วยประสบการณ์
ทั้งด้านการสอน ด้านวิชาการและด้านการปฎิบัติงานจริง 
ในหน่วยภาครัฐและภาคเอกชน จากบริษัทชั้นนำาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ (Big 4) ทั้งยังเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร และผู้ตรวจสอบภายใน
เปิดสอน ระดับปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ) และ
ปริญญาตรีเทียบโอน (ภาคปกติและภาคสมทบเสาร์-
อาทิตย์) 4 กลุ่มรายวิชา
 1. กลุ่มวิชาบัญชีการเงิน
 2. กลุ่มวิชาบัญชีบริหาร    
 3. กลุ่มวิชาสอบบัญชีและภาษีอากร  
 4. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการบัญชี
จำานวนหน่วยกิต : รวมตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต

ชื่อปริญญา : บัญชีบัณฑิต บช.บ. (B.Acc)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562

ประเภทพาณิชยกรรม

ระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy)

จำานวนหน่วยกิต : รวมตลอดหลักสูตร 103 หน่วยกิต
คุณสมบัติผู้สมัคร : รับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับ ม.3 
                         ทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่า
ค่าเล่าเรียน และค่าอื่นๆ : ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท 
และลงทะเบียนฝึกงานภาคฤดูร้อน 4,000 บาท
สถานที่เรียน : ศูนย์พณิชยการพระนคร

แนวทางในการประกอบอาชีพ
ผู้ทำาบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษีอากร 
ผู้ตรวจสอบภายใน นักบัญชีบริหาร ผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านการวางระบบบัญชี นักการศึกษาและเทคโนโลยีทาง
บัญชีนักวิเคราะห์ทางการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงินและบัญชี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
 ปริญญาตรี 4 ปี : รับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. 
ทุกสาขาวิชา และ ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า 
 ปริญญาตรีเทียบโอน : รับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับ 
ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี
ค่าเล่าเรียน : ภาคการศึกษาปกติ 13,000 บาท
                 ภาคสมทบ 23,000 บาท

สาขาวิชาการบัญชี



หลักสูตรการจัดการ (Management)

หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
(Logistics and Supply Chain Management)

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) /  
บธ.บ. (การจัดการ)
หลักสูตรที่เปิดสอน :
 สาขาวิชาการจัดการ มุ่งเน้นศึกษาจัดการเรียนการสอน 
ด้านการจัดการซึ่งเป็นหัวใจสำาคัญของการบริหารธุรกิจ 
สร้างผู้ประกอบการด้านธุรกิจ เจ้าหน้าที่ด้านการจัดการ 
ทรัพยากรมนุษย์ ผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ ที่มีความรู้ 
ความสามารถทางด้านวิชาการ และวิชาชีพบนพื้นฐาน 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีความสามารถ พร้อมเข้าสู่
การประกอบอาชีพด้านการจัดการเพ่ือรองรับกับการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจ และการเติบโตของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 
มีแนวโน้นความต้องการมากข้ึนการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ
เปิดสอน ระดับปริญญาตรี 4 ปี 2 กลุ่มวิชา
 1. กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป 
 2. กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) / 
บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
หลักสูตรที่เปิดสอน :
 หลักสตูรการจดัการโลจสิติกสแ์ละโซอ่ปุทาน เนน้สรา้ง 
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ระหว่างเรียน ให้เป็นผู้ม ี
กระบวนการคิด เทคนิค วิธีการดำาเนินกลยุทธ์สำาหรับงาน 
โลจิสติกส์และการสร้างสมรรถนะห่วงโซ่อุปทานให้สามารถ 
เป็นผู้สร้างผลลัพธ์ได้อย่างคุ้มค่าให้กับกระบวนการและธุรกิจ 
ได้พร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพ ที่มีความหลากหลายทางความรู ้
ความคิด พร้อมเป็นผู้สามารถดูแล ควบคุม ตรวจสอบและ 
วางแผนจากองค์ความรู้ด้วยความสามารถ ก้าวสู่การเป็น 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีคุณค่าและประสบความสำาเร็จ
ในสายงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
เปิดสอน ระดับปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ) 
จำานวนหน่วยกิต : รวมตลอดหลักสูตร 127 หน่วยกิต 

เปิดสอน ระดับปริญญาตรีเทียบโอน (ภาคปกติและ
ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) 1 กลุ่มวิชา
 กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป
จำานวนหน่วยกิต : รวมตลอดหลักสูตร 127 หน่วยกิต
แนวทางในการประกอบอาชีพ
เจ้าหน้าที่งานบริหารท่ัวไปในองค์การภาครัฐและเอกชน 
นักวิชาการวิเคราะห์แผนและนโยบายภาครัฐและเอกชน
นักวิชาการ ผู้ช่วยนักวิจัยด้านบริหารธุรกิจ เจ้าหน้าที่ด้าน 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่ด้านการจัดการฝึกอบรม
เจ้าหน้าท่ีด้านพนักงานสัมพันธ์ การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
 ปริญญาตรี 4 ปี : รับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. 
ทุกสาขาวิชา และ ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า
 ปริญญาตรีเทียบโอน : รับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับ
ปวส. ด้านบริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา
ค่าเล่าเรียน : ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท
                 ภาคสมทบ 22,000 บาท

แนวทางในการประกอบอาชีพ
นักวิเคราะห์และวางแผนด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
นักจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับระบบโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน นักวางแผนการผลิตและกระจายสินค้า 
นักบริหารคลังสินค้า นักจัดซ้ือจัดหา นักวางแผนและควบคุม 
ผู้ดำาเนินการนำาเข้าและส่งออกระหว่างประเทศและงานอื่น 
ในกิจกรรมงานโลจิสติกส์ ผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจผู้ให้บริการ 
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน พนักงานและเจ้าหน้าที่ในองค์กร 
ทั้งภาคเอกชน รัฐ และวิสาหกิจ อีกทั้งการเจริญเติบโตด้าน 
วิชาการ การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น นักวิชาการ และงาน 
ท่ีปรึกษาด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในธุรกิจเพื่อสร้าง 
ความคุ้มค่าและคล่องตัวจากการใช้ความรู้และประสบการณ์
คุณสมบัติผู้สมัคร :
 ปริญญาตรี 4 ปี : รับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. 
ทุกสาขาวิชา และ ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า
ค่าเล่าเรียน : ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท

สาขาวิชาการจัดการ



หลักสูตรการตลาด (Marketing)

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) / 
บธ.บ. (การตลาด)
หลักสูตรที่เปิดสอน :
 สาขาวิชาการตลาด เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต 
ที่มีความรู้ ความเข้าใจเนื้อหาวิชาการที่ทันสมัยมุ่งสร้างทักษะ 
ในการคิดวิเคราะห์ มีความสามารถในการประยุกต์ความรู ้
ที่ได้รับกับงานที่ทำาได้ มีคุณธรรม เป็นนักการตลาดมืออาชีพ 
สู่ตลาดแรงงานอย่างสร้างสรรค์
เปิดสอน ระดับปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ) และ
ปริญญาตรีเทียบโอน (ภาคปกติและภาคสมทบเสาร์-
อาทิตย์) 2 กลุ่ม รายวิชา
 1. กลุ่มวิชาการบริหารการตลาด        
 2. กลุ่มวิชาการตลาดดิจิทัล
จำานวนหน่วยกิต : รวมตลอดหลักสูตร 129-141 หน่วยกิต
แนวทางในการประกอบอาชีพ
นักการตลาดดิจิทัล นักสื่อสารเนื้อหาการตลาด ผู้ช่วย 
ธุรการฝ่ายการตลาด เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านงานขาย 
และการตลาด เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดออนไลน์ พนักงาน
กิจกรรมการตลาด เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่าย 
พัฒนาธุรกิจและการตลาด ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

คุณสมบัติผู้สมัคร :
 ปริญญาตรี 4 ปี : รับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. 
ทุกสาขาวิชาและ ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า
 ปริญญาตรีเทียบโอน : รับผู้สำาเร็จการศึกษา
ระดับ ปวส. ด้านบริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา
ค่าเล่าเรียน : ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท
                ภาคสมทบ 22,000 บาท

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ) / บธ.บ (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
หลักสูตรที่เปิดสอน :
 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นหลักสูตรมุ่งเน้น 
การปรับปรุงและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจให้มีความ 
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อีกทั้งเสริมทักษะในการปฏิบัติงาน 
แก่นักศึกษาเก่ียวกับการจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ 
การเจรจาสำาหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
เปิดสอน ระดับปริญญาตรี 3 ปีคร่ึง (ภาคปกติ ภาคภาษา
อังกฤษ)
จำานวนหน่วยกิต : รวมตลอดหลักสูตร 124 หน่วยกิต 
แนวทางในการประกอบอาชีพ
 ผู้ประกอบการธุรกิจนำาเข้าและส่งออก ผู้เจรจาสินค้า 
ผู้ประสานธุรกิจระหว่างประเทศ นักวิเคราะห์งานด้าน
ต่างประเทศ ผู้ประสานงานการค้าระหว่างประเทศ ผู้ให้
คำาปรึกษาด้านกลยุทธ์ ผู้จัดการระหว่างประเทศ ผู้จัดการ

ด้านโลจิสติกส์ ผู้จัดการด้านนำาเข้าและส่งออก เจ้าหน้าที่
ตรวจตราภาษีศุลกากร เจ้าหน้าที่นำาเข้าและส่งออก
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต่างประเทศ
หลักสูตรความร่วมมือทางวิชาการ หลักสูตรนี้เป็น
หลักสูตร 2 ปริญญา
 โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร กับ University of Applied Wurzburg 
(FHWS) ประเทศเยอรมัน ซึ่งศึกษาที่คณะบริหารธุรกิจ
เป็นเวลา 2 ปี และไปศึกษาที่เยอรมันอีก 1 ปี พร้อมศึกษา
ในหลักสูตรสหกิจกับหน่วยงานในประเทศเยอรมันอีก 1 ปี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
 ปริญญาตรี 3 ปีคร่ึง : รับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับ ปวช.
ทุกสาขาวิชาและ ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า
ค่าเล่าเรียน : ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท

หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
(International Business Management)

สาขาวิชาการตลาด



ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต(การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงธุรกิจ) / วท.บ.(การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ)
หลักสูตรที่เปิดสอน :
 มุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data 
โดยใช้โปรแกรม AP,  SAS, TABLEAU,  MATLAB,  R and    Python 
เป็นต้น ทำาการวิเคราะห์ข้อมูลจำานวนมหาศาล (Big Data) 
ที่มีอยู่ในบริษัททุกรูปแบบ เช่น Social Media, Sales, Data 
หุ้น ข้อมูลมีความหลากหลาย ทั้งตัวเลข ข้อความ อีเมล 
รูปภาพ เสียง วีดีโอ ฯลฯ
Big Data สำาคัญกับธุรกิจอย่างไร 
 ทำาให้เข้าใจสภาพตลาด วิเคราะห์ความต้องการและ 
พฤติกรรมการซ้ือสินค้าของผู้บริโภคเพื่อให้สามารถวางแผน 
นำาเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการได้ทันท่วงที
นอกจากนั้นยังทำาให้ เข้าใจพฤติกรรมของผู้บริ โภค 

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเป็นผู้ประกอบการ) 
/ บธ.ม (การเป็นผู้ประกอบการ)
หลักสูตรที่เปิดสอน :
 มุ่งเน้นการสอนให้นักศึกษาลงมือปฎิบัติจริง มีความคิด 
แบบผู้ประกอบการ      สง่เสรมิใหน้กัศกึษามกีารพฒันาทกัษะ 
การบริหาร มีความพร้อมแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
ภาคธุรกิจ รวมถึงการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจเพื่อนำาไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต
เปิดสอน ระดับปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
จำานวนหน่วยกิต : รวมตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต

สามารถคาดการณ์และวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
เพื่อนำามาปรับกลยุทธ์ตลาด และนำาเสนอโปรโมชั่นปรับปรุง
การบริการให้โดนใจ และตอบโจทย์ของผู้บริโภคอย่างแท้จริง
เปิดสอน ระดับปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
จำานวนหน่วยกิต : รวมตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต 
แนวทางในการประกอบวิชาชีพ
นักวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ นักวิเคราะห์ข้อมูลสถาปนิก
ด้านข้อมูล นักวิเคราะห์ระบบ นักวิทยาการข้อมูล นักวิเคราะห ์
ด้านอัจฉริยะทางธุรกิจ ผู้ดูแลฐานข้อมูล นักวิเคราะห์
การตลาดนักวเิคราะห์พฤตกิรรมผูบ้รโิภค Research Analyst
Manager / Data Analytic Specialist
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
 ปริญญาตรี 4 ปี : รับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับ ปวช.
ทุกสาขาวิชา และ ม.6 ทุกแผนการเรียน ที่มีพื้นฐานด้าน
คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือเทียบเท่า
ค่าเล่าเรียน : ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท

แนวทางในการประกอบอาชีพ
เจ้าของธุรกิจส่วนตัว นักวิเคราะห์และวางแผนด้านการ 
ประกอบธุรกิจ นักพัฒนาธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านการทำา
ธุรกิจ นักบริหารจัดการองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน
พนักงานบริษัทเอกชน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
 ปริญญาตรี 4 ปี : รับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับ ปวช.ทุก
สาขาวิชา และ ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า
ค่าเล่าเรียน : ภาคการศึกษาปกติ 12,000 บาท

หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)

หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ (Business Data Analytics)

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ
และนวัตกรรมดิจิทัล) / บธ.บ. (ระบบสารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล)
หลักสูตรที่เปิดสอน :
 มุ่งเน้นการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการใช้งาน
คอมพวิเตอรใ์นงานธรุกิจ     ใหส้ามารถใช ้สารสนเทศได้อยา่ง 
ถูกตอ้ง นา่เชือ่ถือ      และทนัสมยั สูก่ารเปน็นกัออกแบบพฒันา 
เว็บไซต์ โปรแกรมเมอร์ ผู้จัดการซอฟต์แวร์ ที่มีความสามารถ
เปิดสอน ระดับปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ) และปริญญาตรี
เทียบโอน (ภาคปกติและภาคสมทบเสาร์-อาทิตย์) 3 กลุ่ม
รายวิชา
 1. กลุ่มวิชาพัฒนาซอฟต์แวร์
 2. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   3. กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจดิจิทัล   

จำานวนหน่วยกิต : รวมตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต 
แนวทางในการประกอบอาชีพ
นักพัฒนาโปรแกรม นักวิเคราะห์ และพัฒนาระบบงาน 
นักพัฒนาโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบฐานข้อมูล เจ้าหน้าที่สนับสนุน 
ด้านเทคนิค เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสารสนเทศ นักวิชาการ
สารสนเทศ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
 ปริญญาตรี 4 ปี : รับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. 
ทุกสาขาวิชาและ ม.6 ทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่า
 ปริญญาตรีเทียบโอน : รับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
 ในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ค่าเล่าเรียน : ภาคการศึกษาละ 13,000 บาท
                 ภาคสมทบ 23,000 บาท

หลักสูตรระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 
(Information System and Digital Innovation)

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ



ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (นวัตกรรมธุรกิจ
บริการยั่งยืน) / บธ.ม. (นวัตกรรมธุรกิจบริการยั่งยืน)
หลักสูตรที่เปิดสอน :
 เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมทักษะชีวิตและการทำางาน 
ทักษะในการบูรณาการ โดยมุ่งเน้นสมรรถนะปฏิบัติงานจริง
และมีความยั่งยืน มุ่งสู่ทุกอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ “นวัตกรรม
โมเดลธุรกิจบริการยั่งยืน” ของนักบริหารสุขภาวะองค์การ
สมัยใหม่ เพื่อรองรับ SMEs Startups ธุรกิจทุกระดับและ
งานอิสระที่สร้างรายได้อย่างมั่งคั่งเป็นสากลและยั่งยืน
เปิดสอน ระดับปริญญาตรี 3 ปีคร่ึง
จำานวนหน่วยกิต : รวมตลอดหลักสูตร 124 หน่วยกิต

แนวทางในการประกอบอาชีพ
เจ้าของธุรกิจส่วนตัว นักวิเคราะห์และวางแผนด้านการ 
ประกอบธุรกิจ นักพัฒนาธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านการทำาธุรกิจ
นักบริหารจัดการองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน พนักงาน
บริษัทเอกชน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
รับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ทุกสาขาวิชา
และ ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า
ค่าเล่าเรียน : ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
เส้นทางการศึกษา ป.ตรี ควบโท : ถ้าเรียน ป.ตรี 
GPA 3.5 ทุกเทอม สามารถเรียนควบ ป.โท เพียง 1 ปี

หลักสูตรนวัตกรรมธุรกิจบริการย่ังยืน 
(Sustainable Service Business Innovation)

หลักสูตรนวัตกรรมทางการเงินและการลงทุน
(Financial Innovation and Investment) 

ช่ือปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (นวัตกรรมทางการเงิน
และการลงทุน) / บธ.บ. (นวัตกรรมทางการเงินและ
การลงทุน)
หลักสูตรที่เปิดสอน :
 สาขาวิชานวัตกรรมทางการเงินและการลงทุน มุ่งเน้น 
ศึกษานวัตกรรมทางการเงินและการลงทุน การวางแผน 
และการพยากรณ์ทางการเงิน การลงทุนในหลักทรัพย์และ 
อสังหาริมทรัพย์ การนำาหลักทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์
กับเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจและเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล ผลักดันให้นักศึกษามี
ใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ เช่น ใบอนุญาตผู้แนะนำา
การลงทุนใบอนุญาตเป็นตัวแทน / นายหน้าประกัน 
ใบอนุญาตตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็น
โอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
เปิดสอน ระดับปริญญาตรี 4 ปี 2 กลุ่มรายวิชา
 1. กลุ่มนวัตกรรมทางการเงินและการลงทุน
 2. กลุ่มเศรษฐศาสตร์ดิจิทัล
เปิดสอน ปริญญาตรีเทียบโอน (ภาคสมทบเสาร์-อาทิตย์) 
 กลุ่มนวัตกรรมทางการเงินและการลงทุน
จำานวนหน่วยกิต : รวมตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต
แนวทางในการประกอบอาชีพ
นักการเงินในภาคธุรกิจ ที่ปรึกษาทางการเงินและการ
ลงทุน ที่ปรึกษาการประกันภัยและประกันวินาศภัย
นักวางแผนการเงิน นักวิชาการด้านการเงินและการลงทุน
พนักงานธนาคาร ผู้จัดการสินเช่ือ นักสร้างสรรค์นวัตกรรม

ทางการเงิน นักวิเคราะห์ตลาดดิจิทัล นักพัฒนาธุรกิจ 
และเศรษฐกิจดิจิทัล นักวิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ เจ้าของ
ธุรกิจหน้าใหม่ในยุคดิจิทัล
คุณสมบัติผู้สมัคร : 
 ปริญญาตรี 4 ปี : รับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับ ปวช.
ทุกสาขา และ ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า
 ระดับปริญญาตรีเทียบโอน : รับผู้สำาเร็จการศึกษา
ระดับ ปวส. ด้านบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา
ค่าเล่าเรียน : ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท

สาขาวิชาการเงิน



ทางรถไฟ

พระราชวังสวนจิตรลดา

สนาม
เสือป่า

ถ.ศรีอยุธยา
อุทยานเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหาราชบรมนาภบพิตร

รร.ราชวินิตมัธยม

ถ.ลูกหลวง

คลองกรุงเกษม กองทะเบียนการปกครอง

ทางด่วน
ยมราช

ถ.กรุงเกษม

ถ.นครสวรร
ค์

ถ.หลานหลวง

ทำาเนียบรัฐบาล

กพ

คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ศูนย์พณิชยการพระนคร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 2 ปี 
เปิดสอน สมทบภาคค่ำา (จันทร์–ศุกร์) และ ภาคสมทบ 
เปิดสอน 4 กลุ่มวิชา  : 1. กลุ่มวิชาการบัญชี     2. กลุ่มวิชาการจัดการ
     3. กลุ่มวิชาการตลาด     4. กลุ่มวิชาการเงิน
จำานวนหน่วยกิต  : รวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต 
คุณสมบัติผู้สมัคร  : รับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา
                               ทั้งในหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองวิทยาฐานะจาก ก.พ.
ค่าเล่าเรียน (ตลอดหลักสูตร) : 140,000 บาท

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด) 3 ปี
เปิดสอน ภาคสมทบ (เสาร์–อาทิตย์)  
จำานวนหน่วยกิต  : รวมตลอดหลักสูตร 54 หน่วยกิต 
คุณสมบัติผู้สมัคร  : รับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากสถาบัน
การศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองวิทยาฐานะจาก ก.พ. ให้การรับรอง และมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษเป็นต้นไป ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ค่าเล่าเรียน (ตลอดหลักสูตร) : 594,000 บาท 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม >>
โทร.0-2665-3555 ต่อ 2101, 2303, 2402

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
86 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Faculty of Business Administration Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 
86 Phitsanulok Road, Suan Chittralada, Dusit, Bankok 10300

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration Program) 

ระดับปริญญาโท M.B.A.

ระดับปริญญาเอก D.B.A.

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต (Doctor of Business Administration Program) 

การเดินทาง
รถโดยสารประจำาทางสาย : 
16, 23
รถโดยสารปรับอากาศประจำาทางสาย : 
ปอ.16, ปอ.23, ปอ.505, ปอ.509


