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ค าน า 
 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวชิาการจดัการ ฉบบัน้ีเป็นฉบบัปรับปรุง ปีพุทธศกัราช 2555  
เพื่อใชใ้นการจดัการศึกษาของสาขาวชิาการจดัการ  คณะบริหารธุรกิจ   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ   ในการปรับปรุงคร้ังน้ี  ไดพ้ิจารณาหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ.2548   กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2552 และเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ  ซ่ึงมุ่งเนน้การผลิต
บณัฑิต ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ  มีทกัษะและศิลปะในการปฏิบติังาน  
มีความคิด  ความสามารถในการวเิคราะห์สถานการณ์ต่าง  ๆ  รวมทั้งสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
โดยใช้หลักคุณธรรมจริยธรรม    นอกจากน้ี  หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการท่ี
ปรับปรุงได้มีการเชิญผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้และประสบการณ์โดยตรงมาร่วมพฒันาหลกัสูตรให้มี
ประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมทนัสมยัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั เพื่อผลิต
บณัฑิตให้มีความรู้ความสามารถในวิชาการทางด้านการจดัการ โดยมีคุณสมบติัสอดคล้องกบัความ
ตอ้งการของภาคธุรกิจ  

คณะบริหารธุรกิจตระหนักถึงความส าคัญในเร่ืองน้ี  จึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร
บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการเพื่อตอบสนองความตอ้งการดงักล่าว  และเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการจดัการศึกษาในสาขาวชิาน้ี   ซ่ึงคาดวา่ผลท่ีไดจ้ะท าใหก้ารเรียนการสอน มีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน  และตรงตามวตัถุประสงคข์องมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
 
 
 คณะบริหารธุรกิจ 
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รายละเอยีดของหลกัสูตร 
หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา       มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
 

1. คณะ / ภาควชิา        คณะบริหารธุรกิจ ภาควชิาการตลาดและการจดัการ 
 

2. ช่ือหลกัสูตร 
 ภาษาไทย : หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ 
 ภาษาองักฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Management  
 

3. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
 ช่ือเตม็ (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการ) 
 ช่ือยอ่ (ภาษาไทย) : บธ.บ. (การจดัการ) 
 ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ) :  Bachelor of Business Administration  (Management) 
 ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ) :  B.B.A. (Management) 
 

4. วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
4.1  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถทางดา้นการจดัการ และรู้จกัน าความรู้ ความคิด 

ทฤษฎี และทกัษะต่าง ๆ มาปรับใชใ้นงานดา้นการจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
4.2  เพื่อให้บณัฑิตเป็นผูท่ี้มีความคิดริเร่ิม รักการคน้ควา้ และมีความสามารถในการพฒันา

ศกัยภาพของตนเอง 
4.3  เพื่อฝึกฝนให้เป็นผูมี้ความคิดริเร่ิม มีนิสัยชอบการคน้ควา้ เป็นผูใ้ฝ่รู้ และรู้จกัปรับปรุง

ตนเองให้เป็นผูมี้ความก้าวหน้า รู้จกัการแก้ปัญหา และสามารถน าความรู้ไปพฒันา
ศกัยภาพของตนเองในการประกอบอาชีพ 

4.4  เพื่อปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีดา้นความรับผิดชอบต่องาน ต่อสังคม รวมถึงการพฒันาดา้น  
คุณธรรมจริยธรรม ความซ่ือสัตย ์ และธ ารงไวซ่ึ้งขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามของ
ไทย 

4.5  สามารถเป็นผูป้ระกอบธุรกิจ และเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 
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5. หลกัสูตร 
5.1 จ านวนหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสูตร   137   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 100 หน่วยกติ 
1. กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ 42 หน่วยกิต 
2. กลุ่มวชิาชีพบงัคบั 36 หน่วยกิต 
3. กลุ่มวชิาชีพเลือก 15 หน่วยกิต 
4. กลุ่มวชิาเสริมสร้างประสบการณ์ในวชิาชีพ 7 หน่วยกิต  

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 6 หน่วยกติ 
5.3 ช่ือรายวชิา 

ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป   31  หน่วยกติ 
1) กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  3  หน่วยกติ  ให้เลอืกศึกษาจากรายวชิาต่อไปนี้ 
1-121-002 มนุษยก์บัสังคม 

Man and Society 
3(3-0-6) 

1-121-004 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) 
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 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) 

หรือรายวิชาอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

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) 

1-111-203 ภาษาไทยธุรกิจ 
Business Thai 

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) 

1-111-207 ศิลปะการใชภ้าษาไทยเพื่อน าเสนอผลงาน  
 The Art of Thai Usage in Presentation 
 
 
 

3(3-0-6) 
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3.2) กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ 
1-211-001 ภาษาองักฤษทัว่ไป   

General English  
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) 

1-211-008 ภาษาองักฤษเพื่อการน าเสนอผลงาน 
English for Presentations  

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 

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) 

2-120-105    การอนุรักษแ์ละการจดัการส่ิงแวดลอ้มเพื่อการท่องเท่ียว 
Conservation and Environmental Management for Tourism 

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) 

2-210-001    คณิตศาสตร์ในชีวติประจ าวนั 
Mathematics for Everyday Use 

3(3-0-6) 

2-210-002    คณิตศาสตร์เพื่อการตดัสินใจ 
Mathematics for Decision Making 
 

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

3(3-0-6) 

 หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

5) กลุ่มวชิาพลศึกษาและนันทนาการ  1  หน่วยกติ  ให้เลอืกศึกษาจากรายวิชา
ต่อไปนี ้

1-141-001 พลศึกษา 
Physical Education 

1(0-2-1) 

1-141-013 ลีลาศ 
Social Dance 

1(0-2-1) 

1-142-001 นนัทนาการ 
Recreation 

1(0-2-1) 

1-142-005 นนัทนาการเพื่อการฝึกอบรม 
Recreation for Training Courses 

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 
                               6)    กลุ่มวชิาเลอืก  6 หน่วยกติ 
 ใหเ้ลือกศึกษาจากรายวชิาในหมวดศึกษาทัว่ไป     
  หมายเหตุ  :  ส าหรับหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต  โดยเลือกศึกษาในรายวิชาตาม
รายละเอียดขา้งตน้  และ/หรือวิชาท่ีเปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ หรือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ไดต้ามความเหมาะสม แต่ตอ้งสอดคลอ้งกบัโครงสร้างหลกัสูตร  โดยความเห็นชอบของภาควชิา 
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ข. หมวดวชิาเฉพาะ  100  หน่วยกติ 
1) กลุ่มวชิาพืน้ฐานวชิาชีพ  42  หน่วยกติ  ให้ศึกษาจากรายวชิาต่อไปนี ้

5-010-001 กฎหมายธุรกิจ 
Business Law 

3(3-0-6) 

5-010-202 สถิติธุรกิจ 
Business  Statistics   

3(3-0-6) 

5-111-104 การบญัชีเบ้ืองตน้ 
Fundamental Accounting  

3(2-3-5) 

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) 

5-221-101 หลกัการจดัการ 
Principles of Management 

3(3-0-6) 

5-221-205 ความรู้เบ้ืองตน้ทางธุรกิจระหวา่งประเทศ 
Introduction to International Business 

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) 



มคอ.2 

 

งานพฒันาหลกัสูตร ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 7 
 

2) กลุ่มวชิาชีพบังคับ  36 หน่วยกติ  ให้ศึกษาจากรายวชิาต่อไปนี้ 
2.1)  กลุ่มวชิาการจัดการทัว่ไป 

5-221-201 พฤติกรรมองคก์าร 
Organization Behavior 

3(3-0-6) 

5-221-202 การจดัการนวตักรรม 
Management of Innovation  

3(3-0-6) 

5-221-206        การจดัการธุรกิจท่ีย ัง่ยนื 
Sustainable Business Management 

3(3-0-6) 

5-221-301           การบริหารเชิงกลยทุธ์ 
Strategic Management 

3(3-0-6) 

5-221-303      ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 
Information System for Business 

3(3-0-6) 

5-221-304 การจดัการความรู้ในองคก์าร 
Knowledge Management 

3(3-0-6) 

5-221-401        การจดัการการเพิ่มผลผลิต 
Productivity Management 

3(3-0-6) 

5-221-403      การบริหารโครงการ  
Project  Management 

3(3-0-6) 

5-221-404 การสัมมนาการจดัการ 
Seminar in Management 

3(2-2-5) 

5-221-405 การเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจ 
Entrepreneurship 

3(3-0-6) 

5-222-201        การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
Human Resource Management 

3(3-0-6) 

5-222-202 ภาวะผูน้ า 
Leadership 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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2.2)  กลุ่มวชิาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
5-221-201 พฤติกรรมองคก์าร 

Organization Behavior 
3(3-0-6) 

5-221-303      ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 
Information system for Business 

3(3-0-6) 

5-222-201        การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
Human Resource Management 

3(3-0-6) 

5-222-202        ภาวะผูน้ า 
Leadership 

3(3-0-6) 

5-222-203 กลยทุธ์การสรรหาและการคดัเลือก 
Recruitment and Selection Strategy 

3(3-0-6) 

5-222-204        การจดัการขา้มวฒันธรรม 
Cross Cultural Management 

3(3-0-6) 

5-222-301      การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
Human Resource Development 

3(3-0-6) 

5-222-302 การบริหารผลการปฏิบติังาน 
Performance  Management 

3(3-0-6) 

5-222-303 การส่ือสารเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 
Communication for Human Resource Management 

3(3-0-6) 

5-222-401 การบริหารแรงงานสัมพนัธ์ 
Labor Relation Management 

3(3-0-6) 

5-222-402 การบริหารค่าตอบแทน  
Compensation  Management 

3(3-0-6) 

5-222-403 การสัมมนาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์
Seminar in Human Resource Management 
 
 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
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2.3)  กลุ่มวชิาการจัดการธุรกจิระหว่างประเทศ 
5-212-301 การตลาดระหวา่งประเทศ 

Intermational  Marketing 
3(3-0-6) 

5-221-303 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 
Information System for Business 

3(3-0-6) 

5-222-204 การจดัการขา้มวฒันธรรม  
Cross cultural Management 

3(3-0-6) 

5-222-304 การบริหารทรัพยากรมนุษยร์ะหวา่งประเทศ 
International Human Resources Management 

3(3-0-6) 

5-222-308 
 
5-223-201 

ภาวะผูน้ าและผูป้ระกอบการ 
Leadership and Entrepreneurship  
การจดัการส่งออกและน าเขา้ 
Export and Import Management 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 

5-223-202 นโยบายการคา้และการลงทุน 
International Trade and Investment Policy 

3(3-0-6) 

5-223-302 การบริหารเชิงกลยทุธ์ระหวา่งประเทศ 
International Strategic management 

3(3-0-6) 

5-223-401 การจดัการธุรกิจของประเทศอาเซียน 
Business Management in Asean Countries 

3(3-0-6) 

5-223-402 เศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 
International  Economics 

3(3-0-6) 

5-223-403 การจดัการการเงินระหวา่งประเทศ 
International Financial Management 

3(3-0-6) 

5-223-404 สัมมนาการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ 
Seminar in International Business Management 
 
 
 
 
 
 

3(2-2-5) 



มคอ.2 

 

งานพฒันาหลกัสูตร ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 10 
 

3) กลุ่มวชิาชีพเลอืก  15 หน่วยกติ  ให้เลอืกศึกษาจากรายวชิาต่อไปนี้ 
5-211-316   
 
5-211-320 
 
5-212-410 
 
5-221-203 

การจดัการโซ่อุปทาน 
Supply  Chain Management 
โลจิสติกส์ 
Logistics 
การจดัการตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
AEC Marketing Management  
ทฤษฎีองคก์าร  
Organization   Theory 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6)  
 

3(3-0-6)  
 

3(3-0-6) 

5-221-204 การพฒันาทกัษะทางการจดัการ 
Managerial  Skills Development 

3(3-0-6) 

5-221-306 เทคนิคการจดัการสมยัใหม่ 
Modern Management Techniques 

3(3-0-6) 

5-221-307 การบริหารความขดัแยง้ในองคก์าร 
Orgenization Conflict Management 

3(3-0-6) 

5-221-308 มนุษยส์ัมพนัธ์ทางธุรกิจ  
Human  Relations in Business 

3(3-0-6) 

5-221-309 จิตวทิยาธุรกิจ  
Business  Psychology 

3(3-0-6) 

5-221-310 การพฒันาองคก์าร 
Organization Development 

3(3-0-6) 

5-221-311 จริยธรรมทางธุรกิจ 
Business  Ethics 

3(3-0-6) 

5-221-312 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 
Business Negotiation 

3(3-0-6) 

5-221-313 
 
5-221-314 

 
5-221-315 

 

การจดัการระหวา่งประเทศ 
International  Management 
การจดัการบริการ                                     
Service  Management  
การจดัการคุณภาพ  
Quality  Management  

3(3-0-6) 
 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 
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5-221-401 การจดัการการเพิ่มผลผลิต                                     
Productivity  Management 

3(3-0-6) 
 

5-221-402 การบริหารธุรกิจขนาดยอ่ม 
Small Business Management 

3(2-2-5) 

5-222-305 เคร่ืองใชส้ านกังานและการจดัการเอกสาร  
Office Machines and Records Management 

3(2-2-5) 

5-222-306 การจดัการส านกังาน 
Office  Management 

3(3-0-6) 

5-222-307 
 
5-232-451 

การส่ือสารธุรกิจ  
Business Communication 
ภาษาองักฤษเพื่อธุรกิจและการคา้ระหวา่งประเทศ 
English for International Business and Trade 

3(3-0-6)  
 

3(3-0-6) 

 หรือรายวชิาอ่ืน ๆ ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวชิาชีพบงัคบักลุ่มวชิาอ่ืน ๆ และ/หรือ 
รายวชิาท่ีเปิดสอนโดยคณะบริหารธุรกิจ  ซ่ึงไม่ซ ้ ากบัรายวชิาท่ีศึกษามา 

4) กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ 7  หน่วยกิต  ให้เลือกศึกษาจาก
 รายวชิาต่อไปนี ้
5-001-301       การเตรียมสหกิจศึกษา 

Pre-Cooperative Education 
1(1-0-2) 

5-220-302       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 
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    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  
 

5.4 ค าอธิบายรายวชิา 
ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

1. กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 
1-121-002 มนุษย์กบัสังคม  

Man and Society 
3(3-0-6) 

 ความหมาย  ขอบเขตและความส าคัญของสังคมศาสตร์  ความหมาย 
องค์ประกอบของสังคมและวฒันธรรม บทบาทและหน้าท่ีของสังคมและ
วฒันธรรม  ตลอดจนเอกลักษณ์และค่านิยมของสังคมไทย  ความหมายและ
ลกัษณะของพฤติกรรมมนุษย ์ การจดัระเบียบทางสังคม   การขดัเกลาทางสังคม 
สถาบนัทางสังคม การจ าแนกความแตกต่างทางสังคม การเปล่ียนแปลงทาง
สังคมและวฒันธรรม ปัญหาสังคมต่าง ๆ 
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1-121-004 สังคมกบัส่ิงแวดล้อม  
Society and Environment  

3(3-0-6) 

 ความส าคญัของสังคมกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยอาศยัแนวคิดพื้นฐานทางนิเวศวิทยา 
น าไปสู่การศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มรวมถึงมลพิษส่ิงแวดลอ้ม 
การวิเคราะห์ระบบ และการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เพื่อน าไปสู่การ
จดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสม 
 

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

3(3-0-6) 

 ความหมายและความส าคญัของการพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม  ปรัชญาและ
หลกัธรรมในการด ารงชีวติ การสร้างแนวคิดและเจตคติต่อตนเอง บทบาทหนา้ท่ี
และความรับผดิชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น  การปรับตวัเพื่อร่วมกิจกรรมทางสังคม  
เทคนิคการครองใจคน และการด าเนินชีวติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1-124-001 สังคมกบัการปกครอง 
Society and Government 

3(3-0-6) 

 ความจ าเป็นท่ีมนุษยต์อ้งอยูร่วมกนัเป็นสังคม การก่อตวัของสังคมการเมือง การ
เกิดระบบการเมือง ศึกษารัฐในแง่ของความหมาย องค์ประกอบ การก าเนิด 
วิวฒันาการ รูปแบบ การรับรอง หน้าท่ีของรัฐ ศึกษาอุดมการณ์ทางการเมือง 
ศึกษาส่วนส าคัญท่ีเก่ียวข้องกับการเมืองการปกครอง เช่น อ านาจอธิปไตย  
รัฐธรรมนูญ  สถาบนัทางการเมือง  กระบวนการทางการเมือง   และศึกษาถึงการ
ปกครองรูปแบบต่าง ๆ  รวมทั้งรูปแบบการปกครองของไทย  ตั้งแต่สมยัสม
บูรณาญาสิทธิราช จนถึงเปล่ียนแปลงการปกครองมาเป็นประชาธิปไตย 
 

2. กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
1-130-001 ห้องสมุดและสารนิเทศเพือ่การศึกษาค้นคว้า   

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

 สารนิเทศและการศึกษาค้นคว้า ห้องสมุดและแหล่งสารนิเทศแหล่งอ่ืน ๆ 
ทรัพยากรสารนิเทศ  การจัดเก็บทรัพยากรสารนิเทศ การสืบค้นสารนิเทศ 
รายงานทางวชิาการ การเขียนบรรณานุกรมและการอา้งอิง 
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1-131-001 จิตวทิยาทัว่ไป 
General Psychology 

3 (3-0-6) 

 ความหมายและขอบข่ายของวิชาจิตวิทยา อิทธิพลของพันธุกรรมและ
ส่ิงแวดลอ้ม พฒันาการของมนุษย ์ระบบอวยัวะต่าง ๆ ของมนุษยโ์ดยสังเขป 
เชาวปั์ญญา การรับรู้ การเรียนรู้ การจูงใจ บุคลิกภาพและการปรับตวั สุขภาพจิต
และพฤติกรรมทางสังคม 
 

1-131-002 เทคนิคการพฒันาบุคลกิภาพ 
Personality Development Techniques 

3(3-0-6) 

 ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกบับุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
บุคลิกภาพ เทคนิควิธีปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรู้เก่ียวกบัตวัเอง อิทธิพลของ
มนุษยสัมพนัธ์กบับุคลิกภาพ สุขภาพจิต และการปรับตวั บุคลิกภาพท่ีพฒันา
สมบูรณ์ 
 

1-132-001 มนุษย์กบัจริยธรรมเพือ่การด าเนินชีวติ 
Man and Ethics of Living 

3(3-0-6) 

 ทฤษฎีและแนวความคิดพื้นฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ความส าคญัของการ
มีจริยธรรมในการด าเนินชีวิต หลกัเกณฑ์การตดัสินคุณค่าทางจริยธรรม และ
จริยธรรมทางด้านศาสนา เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต และมี
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
 

3.  กลุ่มวชิาภาษา 
3.1   กลุ่มวชิาภาษาไทย 

1-110-101 การใช้ภาษาไทย 
Thai Usage 

3(3-0-6) 

 การฟัง การอ่าน การเขียน  และการพูดเก่ียวกบัความรู้พื้นฐานการใช้ภาษาไทย  
การฟังจบัใจความ การฟังอย่างมีวิจารณญาณ  การอ่านจบัใจความ การอ่าน 
วิเคราะห์ความ  การเขียนรายงานวิชาการ หนงัสือราชการ จดหมายสมคัรงาน 
โครงการ ค ากล่าวรายงาน  การสนทนา  การประชุมและการพูดในโอกาส                      
ต่าง ๆ 
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1-110-102 ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร 
Thai for Communication 

3(3-0-6) 

 การใช้ภาษาไทยในการส่ือสาร ลักษณะของภาษาไทย ทฤษฎีการส่ือสาร
วฒันธรรมในการส่ือสาร  ฝึกทกัษะการฟัง  การอ่าน  การพูดและการเขียนเพื่อ
การส่ือสาร 
 

1-111-203 ภาษาไทยธุรกจิ 
Business Thai 

3(3-0-6) 

 การใช้ภาษาไทยธุรกิจ ได้แก่ ความรู้พื้นฐานภาษาไทย การเขียนบนัทึกธุรกิจ 
การเขียนจดหมายธุรกิจ  การเขียนรายงานธุรกิจ  และการเขียนโครงการธุรกิจ 
 

1-111-205 เทคนิคการเขียน 
Writing Techniques 

3(3-0-6) 

 การเขียน การเลือกใชค้  าหลกัเกณฑ์ในการผกูประโยค ชนิดของส านวน โวหาร 
การเขียนย่อหน้า การเขียนเรียงความ การเขียนบทความและการเขียนประเภท
อ่ืน ๆ 
 

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

3(3-0-6) 

 การพูด การเขียน เพื่อน าเสนอผลงาน การประชาสัมพนัธ์ และการติดต่อเพื่อ                        
การท างาน 
 

1-111-207 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพือ่น าเสนอผลงาน 
The Art of Thai Usage in Presentation 

3(3-0-6) 

 ศิลปะการใชภ้าษาไทยเพื่อน าเสนอผลงาน ไดแ้ก่ การวางแผน การจดัระบบ การ
จดัเตรียมส่ือและอุปกรณ์ การน าเสนอผลงานแบบต่าง ๆ 
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3.2   กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ 
1-211-001 ภาษาองักฤษทัว่ไป 

General English 
3(3-0-6) 

 การสนทนาโต้ตอบเก่ียวกับการทักทาย  การแนะน าตัว  การขอร้อง                    
การขออนุญาต การขอบคุณ การขอโทษ การอ่านและการเขียนขั้นตอนปฏิบติั           
การบรรยายลักษณะของส่ิงของ การบรรยายเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน            
และอนาคต 
 

1-211-003 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั 
English for Everyday Use 

3(3-0-6) 

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

1-211-005 สนทนาภาษาองักฤษ   
English Conversation 

3(3-0-6) 

 ทกัษะการฟังและการสนทนาในชีวติประจ าวนั เนน้การออกเสียงและการใช้
ภาษาในการส่ือสารอยา่งถูกตอ้ง 
 

1-211-008 ภาษาองักฤษเพือ่การน าเสนอผลงาน 
English for Presentations 

3(3-0-6) 

 การเขียนรายละเอียดผลิตภณัฑแ์ละวธีิใช ้การเขียนรายงาน โครงการ และการ
น าเสนอผลงาน 
 

1-211-009 ภาษาองักฤษเพือ่วชิาชีพ 
English for Professional Purposes 

3(3-0-6) 

 การอ่านบทความ เอกสาร วารสารและต าราท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสาขาวิชาชีพ การ
สนทนาในสถานการณ์ต่างๆ เก่ียวกับวิชาชีพ การฟังและการอ่านเพื่อจับ
สาระส าคญั ตีความและสรุปความ การเขียนบรรยาย และรายงานปากเปล่าใน
งานท่ีเก่ียวกบัวชิาชีพ 
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4.  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
2-110-105 วทิยาศาสตร์กบัการพฒันาคุณภาพชีวติ 

Science and Quality of Life 
3(3-0-6) 

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัคุณภาพชีวิต ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ การพฒันา
คุณภาพชีวิต ปัญหาคุณภาพชีวิตของคนไทยในปัจจุบนั และแนวทางแกปั้ญหา
โดยใชท้กัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
 

2-120-102 ส่ิงแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 
Environment and Resources Management 

3(3-0-6) 

 ความรู้พื้นฐานทางส่ิงแวดล้อมและการจดัการทรัพยากร หลกันิเวศวิทยาและ
สมดุลธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ มลพิษส่ิงแวดล้อมและ
วิธีการก าจดัมลสารทางวิทยาศาสตร์ การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม การ
บริหารการจดัการเพื่อพฒันาส่ิงแวดลอ้มแบบผสมผสาน 
 

2-120-105 การอนุรักษ์และการจัดการส่ิงแวดล้อมเพือ่การท่องเทีย่ว 
Conservation and Environmental Management for Tourism 

3(3-0-6) 

 นิเวศวิทยา ความสัมพนัธ์ระหว่างทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มกบัการ
ท่องเท่ียว ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมต่อการท่องเท่ียว หลักการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การวางแผนและการจดัการทรัพยากร และ
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื 
 

2-130-102 วทิยาศาสตร์ในชีวติประจ าวัน 
Science for Everyday Use 

3(3-0-6) 

 ความหมายของวิทยาศาสตร์ กระบวนการวิทยาศาสตร์ การวดัและหน่วยการวดั 
ทฤษฎีวิวฒันาการ พนัธุกรรม ธรรมชาติของคล่ืน คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า การใช้
ประโยชน์จากพลังงานไฟฟ้าและนิวเคลียร์  สารเคมีในชีวิตประจ าว ัน 
อิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองตน้และหลกัการพื้นฐาน ของคอมพิวเตอร์ 
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2-130-103 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
Science and Technology 

3(3-0-6) 

 วิธีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์  
เทคโนโลยกีารส่ือสารและอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ส านกังานและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าใน
บา้น สารสังเคราะห์และสารเคมีในชีวิตประจ าวนั  เทคโนโลยีทางส่ิงแวดลอ้ม 
พลงังานทดแทนในอนาคต ดาราศาสตร์และความกา้วหนา้ทางอวกาศ 
 

2-210-001 
 
คณติศาสตร์ในชีวติประจ าวัน 
Mathematics for Everyday Use 

3(3-0-6) 

 การคิดค านวณเบ้ืองตน้ คณิตศาสตร์การเงินเบ้ืองต้น หลักการแก้ปัญหาและ
วิธีการใช้เหตุผล หลักการนับและโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์เบ้ืองต้น สร้าง
แบบจ าลองปัญหาในชีวิตประจ าวนัและวิธีแก ้การเก็บรวบรวมขอ้มูล และการ
น าเสนอขอ้มูล โดยการน าเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ช ้
 

2-210-002 คณติศาสตร์เพือ่การตัดสินใจ 
Mathematics for Decision Making 

3(3-0-6) 

 ตรรกศาสตร์เบ้ืองตน้และการให้เหตุผล สถิติเบ้ืองตน้และการวิเคราะห์ขอ้มูล 
การแปลผลขอ้มูลและการน าเสนอขอ้มูล 
 

2-210-004 คณติศาสตร์ทัว่ไป 
General Mathematics 

3(3-0-6) 

 เซต คู่ล  าดับ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน เลขช้ีก าลัง ลอการิทึม ตรีโกณมิติ 
เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนท ์
 

5.  กลุ่มวชิาพลศึกษาและนันทนาการ 
1-141-001 พลศึกษา 

Physical Education 
1(0-2-1) 

 ความรู้ทัว่ไป ปฏิบติัเก่ียวกบักิจกรรมพลศึกษา การสร้างเสริมสมรรถภาพทาง
กาย ความปลอดภยั และกฎ ระเบียบ กติกา มารยาทในการแข่งขนักีฬาโดยเลือก
ชนิดกีฬาตามความเหมาะสม 
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1-141-013 ลลีาศ 
Social  Dance 

1(0-2-1) 

 ความรู้ทัว่ไป ปฏิบติัทกัษะการลีลาศจงัหวะต่าง ๆ สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 
ความปลอดภยั และกฎ ระเบียบ กติกา มารยาทของการแข่งขนัลีลาศ 
 

1-142-001 นันทนาการ 
Recreation 

1(0-2-1) 

 ความรู้ทัว่ไป ปฏิบติัเก่ียวกบักิจกรรมนนัทนาการ การจดักิจกรรมนันทนาการ 
และเลือกกิจกรรมนนัทนาการท่ีเหมาะสม 
 

1-142-005   นันทนาการเพือ่การฝึกอบรม 
Recreation for Training Courses 

1(0-2-1) 

 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการจัดและบริหารนันทนาการ  การฝึกอบรมรูปแบบ
กิจกรรมในการฝึกอบรม  บทบาทและเทคนิคผูน้ านนัทนาการ  การเป็นผูน้ า และ
การใชอุ้ปกรณ์ในนนัทนาการ 
 

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

1(0-2-1) 

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

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

1(0-2-1) 

 ความรู้ทัว่ไป ฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัการพฒันาสังคม เพื่อให้เกิดความรู้และทกัษะ    
ในการน าไปใช้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ฝึกการจัดกิจกรรมนันทนาการ           
ในหน่วยงาน การจดักิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการจัด
กิจกรรมส่งเสริมเอกลกัษณ์ไทย 
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ข.  หมวดวชิาเฉพาะ 
1.  กลุ่มวชิาพืน้ฐานวชิาชีพ 

 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 

 
 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   

 
 5-111-104 การบัญชีเบือ้งต้น 3(2-3-5) 

  Fundamental  Accounting  
ความหมาย วตัถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบญัชี 
จรรยาบรรณวชิาชีพบญัชี  แม่บทการบญัชี หลกัการและวิธีการบนัทึกบญัชีตาม
หลักการบญัชีคู่ การบนัทึกบญัชีตามวงจรบัญชี การบนัทึกรายการในสมุด
รายวนัทั่วไปและสมุดรายวนัเฉพาะ  การจดัท างบทดลอง กระดาษท าการ  
รายการปรับปรุงและปิดบญัชี การบญัชีส่วนของเจ้าของ การบญัชีเก่ียวกับ
กิจการซ้ือขายสินค้า การบัญชีเบ้ืองต้นเก่ียวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม  งบการเงิน
ส าหรับกิจการให้บริการและกิจการซ้ือขายสินคา้ การบญัชีเก่ียวกบัเงินสด เงิน
ลงทุนในหลกัทรัพย ์ลูกหน้ีการคา้ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และการบญัชีของ
กิจการอุตสาหกรรมอยา่งง่าย 
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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 
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 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 

 
 5-221-205 ความรู้เบือ้งต้นทางธุรกจิระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

 Introduction to International Business 
ศึกษาแนวคิดและความส าคญัในการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ รูปแบบในการ
ด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ทฤษฎีการคา้ระหว่างประเทศ กลยุทธ์ในการ
บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ การบริหารทรัพยากรมนุษยข์องบริษทัขา้มชาติ 
การเจรจาทางธุรกิจระหวา่งประเทศและจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจระหวา่ง
ประเทศ 

 
 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 
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 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 

 
2. กลุ่มวชิาชีพบังคับ 
 2.1  กลุ่มวชิาการจัดการทัว่ไป 

 5-221-201 พฤติกรรมองค์การ      3(3-0-6) 
 Organization  Behavior 

 ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัองค์การ กระบวนารทางจิตท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
บุคคล ความพึงพอใจและขวญัในการท างาน การจูงใจ พฤติกรรมกลุ่ม การสร้าง
ทีมงาน ความขัดแยง้ อ านาจและการเมืองในองค์การ วฒันธรรมองค์การ       
การเปล่ียนแปลงองคก์าร และการพฒันาองคก์าร 

 
 5-221-202 การจัดการนวตักรรม      3(3-0-6) 
  Management of Innovation  

 วชิาบังคับก่อน  :  5-221-201 พฤติกรรมองค์การ 
ศึกษาแนวคิด ท่ีมาและประเภทของนวตักรรมท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของ
องค์การ รวมทั้ งศึกษาแนวทางการจัดการนวตักรรม ศึกษาผลกระทบของ
เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีต่อวฒันธรรมองค์การ  เพื่อพฒันาไปสู่
องคก์รแห่งการเรียนรู้ 
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 5-221-206 การจัดการธุรกจิที่ยัง่ยืน      3(3-0-6) 
 Sustainable Business Management 

 ศึกษาแนวคิดการจดัการธุรกิจสมยัใหม่ท่ีค  านึงถึงสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและ
ภายนอกของธุรกิจให้เป็นไปตามกระแสความเปล่ียนแปลงของโลก  โดยเน้น
วิธีการด้านการจดัการท่ีจะท าให้ธุรกิจด ารงอยู่ได้อย่างย ัง่ยืนทั้งในด้านการ
จดัการท่ีจะให้ไดก้  าไรในระยะยาว เช่น การจดัการท่ีย ัง่ยืนดา้นการตลาด ดา้น
การผลิต และด้านทรัพยากรบุคคล รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม และ
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อให้ธุรกิจเป็นสมาชิกของสังคมท่ีมีจริยธรรมและด ารงอยู่อย่าง
ย ัง่ยนื 

 
 5-221-301 การบริหารเชิงกลยุทธ์      3(3-0-6) 

 Stragegic  Management 
 ศึกษาแนวคิดในการบริหารเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ กระบวนการวางแผนและ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ ก าหนดวตัถุประสงค ์
เป้าหมาย นโยบายในระดบัต่าง ๆ ก าหนดเทคนิคและเคร่ืองมือในการประเมิน
สภาพการณ์ต่าง ๆ ก าหนดกลยทุธ์ในระดบัต่าง ๆ ขององคก์าร  การน า  กลยุทธ์
ไปปฏิบติัและการควบคุมกลยุทธ์  รวมถึงแนวทางการบริหารกลยุทธ์ในระดบั
นานาชาติท่ีทันสมัย โดยการใช้การศึกษาแบบกรณีศึกษา  ตลอดจนศึกษา
จริยธรรมและความรับผดิชอบต่อสังคม 

 
 5-221-303 ระบบสารสนเทศเพือ่ธุรกจิ     3(3-0-6) 
  Information System for Business 

ศึกษาพื้นฐานของระบบสารสนเทศในธุรกิจ  การแข่งขันทางธุรกิจกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความได้เปรียบ
ทางด้านกลยุทธ์  เทคโนโลยีสารสนเทศกับการประยุกต์ทางธุรกิจ และ
กระบวนการพฒันา รวมทั้งกับกลยุทธ์ทางธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจประเภทต่าง ๆ และผลกระทบของ
เทคโนโลยสีารสนเทศต่อการจดัการธุรกิจ 
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 5-221-304 การจัดการความรู้ในองค์การ     3(3-0-6) 
  Knowledge  Management 

ศึกษาความหมาย รูปแบบของการจดัการความรู้ ทฤษฎีการจดัการความรู้และ
องค์กรแห่งการเรียนรู้  กระบวนการของการจดัการความรู้  องค์ประกอบและ
ขั้นตอนในการจดัการความรู้  โดยเนน้การพฒันาทรัพยากรบุคคล  กระบวนการ
สร้างและแลกเปล่ียนความรู้  กลวิธี  เทคนิค และเคร่ืองมือการพฒันาจดัการ
ความรู้ โดยจะมุ่งเน้นถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่าง ๆ ในการประยุกต์ใช้ใน
องคก์าร รวมถึงกรณีศึกษาจากองคก์รต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

 
 5-221-401 การจัดการการเพิม่ผลผลติ     3(3-0-6) 
  Productivity  Management 

ศึกษาหลกัการและวธีิปฏิบติัในการควบคุมคุณภาพในองคก์ารท่ีผลิตสินคา้และ
บริการ  แนวคิดและความหมายของการเพิ่มผลผลิต  องคป์ระกอบของการเพิ่ม
ผลผลิต  เทคนิคและเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีใช้ในการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตภาพ
ของการผลิตสินค้าและบริการ  ผลท่ีได้รับจากการเพิ่มผลิตภาพทั้งในด้าน
องคก์าร  พนกังาน ในภาพรวมระดบัประเทศ การน าเคร่ืองมือไปประยุกตใ์ชใ้น
การปฏิบติังานและชีวติประจ าวนั เพื่อน าไปสร้างงานคุณภาพในองคก์าร 

 
 5-221-403 การบริหารโครงการ               3(3-0-6) 
  Project  Management 

 วชิาบังคับก่อน  :  5-121-205 การเงินธุรกจิ 
ศึกษาความส าคัญของการจัดท าโครงการ  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
โครงการ  การวางแผนโครงการ  การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ  
วิธีการเขียนโครงการ  การวิเคราะห์โครงการลงทุนด้วยเคร่ืองมือทางการเงิน  
การบริหารความเส่ียงของโครงการ การท าโครงการเพื่อไปปฏิบติั การควบคุม
และประเมินผลโครงการ 
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 5-221-404 การสัมมนาการจัดการ      3(2-2-5) 
  Seminar  in  Management  

 ศึกษาปัญหาท่ีส่งผลต่อระบบการบริหารจดัการ การบริหารธุรกิจ การบริหาร
คน การบริหารองคก์าร การก าหนดกลยุทธ์ เทคนิคการบริหารจดัการสมยัใหม่ 
คุณธรรม จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ โดยการใชก้รณีศึกษาในรูปแบบของ
การสัมมนา 

 
 5-221-405 การเป็นผู้ประกอบการธุรกจิ     3(3-0-6) 
  Entrepreneurship 

ศึกษาคุณลักษณะของผูป้ระกอบการ  การวิเคราะห์ปัญหาและโอกาสของ
ผูป้ระกอบการ  การแสวงหาโอกาสใหม่ของธุรกิจ แผนธุรกิจ แนวคิดในการ
เลือกธุรกิจและรูปแบบของการลงทุน  การจดัการธุรกิจท่ีเร่ิมด าเนินการเพื่อ
ก าไรและการเติบโต  การบริหารความเส่ียง  จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ  
ผลกระทบของธุรกิจต่อส่ิงแวดลอ้ม  ตลอดจนการฝึกปฏิบติัการท าธุรกิจ 
 

 5-222-201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์     3(3-0-6) 
  Human  Resource  Management 

ศึกษาความหมาย แนวคิด โครงสร้าง วิวฒันาการของการบริหารทรัพยากร
มนุษย ์ การออกแบบงาน การวิเคราะห์งาน การก าหนดรายละเอียดงาน การ
วางแผนก าลงัคน การสรรหาคดัเลือก การฝึกอบรมพฒันา การพฒันางานอาชีพ 
การจดัการต าแหน่งงาน การประเมินผลการปฏิบติังาน  การบริหารค่าตอบแทน  
การ ดูแลสุขภาพความปลอดภัย   ก ารส ร้ างความผูกพันในองค์ก าร            
แรงงานสัมพนัธ์ ประกนัสังคม การวจิยัการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
 

 5-222-202 ภาวะผู้น า       3(3-0-6) 
  Leadership 

ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกับภาวะผูน้ า ทฤษฎีภาวะผูน้ า ผูน้  ากับการบริหาร
บุคคล  ภาวะผู ้น ากับการท างานเป็นทีม การบริหารความขัดแย้ง การ
ติดต่อส่ือสาร การจูงใจและการพฒันา มนุษยสัมพนัธ์กบัผูน้ า การวางแผนและ
การตดัสินใจ ผูน้ ากบัการบริหารเชิงกลยุทธ์ ภาวะผูน้ าแห่งอนาคต คุณธรรม 
จริยธรรมของผูน้ า 
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2.2  กลุ่มวชิาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 5-221-201 พฤติกรรมองค์การ      3(3-0-6) 
 Organization  Behavior 

 ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัองค์การ กระบวนารทางจิตท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
บุคคล ความพึงพอใจและขวญัในการท างาน การจูงใจ พฤติกรรมกลุ่ม การสร้าง
ทีมงาน ความขัดแยง้ อ านาจและการเมืองในองค์การ วฒันธรรมองค์การ       
การเปล่ียนแปลงองคก์าร และการพฒันาองคก์าร 

 
 5-221-303 ระบบสารสนเทศเพือ่ธุรกจิ     3(3-0-6) 
  Information System for Business 

ศึกษาพื้นฐานของระบบสารสนเทศในธุรกิจ  การแข่งขันทางธุรกิจกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความได้เปรียบ
ทางด้านกลยุทธ์  เทคโนโลยีสารสนเทศกับการประยุกต์ทางธุรกิจ และ
กระบวนการพฒันา รวมทั้งกับกลยุทธ์ทางธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจประเภทต่าง ๆ และผลกระทบของ
เทคโนโลยสีารสนเทศต่อการจดัการธุรกิจ 

 
 5-222-201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์     3(3-0-6) 

 Human  Resource  Management 
ศึกษาความหมาย แนวคิด โครงสร้าง วิวฒันาการของการบริหารทรัพยากร
มนุษย ์ การออกแบบงาน การวิเคราะห์งาน การก าหนดรายละเอียดงาน การ
วางแผนก าลงัคน การสรรหาคดัเลือก การฝึกอบรมพฒันา การพฒันางานอาชีพ 
การจดัการต าแหน่งงาน การประเมินผลการปฏิบติังาน  การบริหารค่าตอบแทน  
การ ดูแลสุขภาพความปลอดภัย   ก ารส ร้ างความผูกพันในองค์ก าร            
แรงงานสัมพนัธ์ ประกนัสังคม การวจิยัการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
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 5-222-202 ภาวะผู้น า       3(3-0-6) 
  Leadership 

ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกับภาวะผูน้ า ทฤษฎีภาวะผูน้ า ผูน้  ากับการบริหาร
บุคคล  ภาวะผู ้น ากับการท างานเป็นทีม การบริหารความขัดแย้ง การ
ติดต่อส่ือสาร การจูงใจและการพฒันา มนุษยสัมพนัธ์กบัผูน้ า การวางแผนและ
การตดัสินใจ ผูน้ ากบัการบริหารเชิงกลยุทธ์ ภาวะผูน้ าแห่งอนาคต คุณธรรม 
จริยธรรมของผูน้ า 
 

 5-222-203 กลยุทธ์การสรรหาและการคัดเลอืก    3(3-0-6) 
  Recruitment and Selection Strategy 

ศึกษาหลกัการ แนวคิด กลยุทธ์ในการสรรหาคดัเลือก กระบวนการวางแผน
ก าลงัคน การคาดคะเนก าลงัคนในระยะสั้น ระยะยาว การวิเคราะห์ปริมาณงาน
และความสามารถของบุคลากรท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั แนวทางการสรรหาคดัเลือก
โดยใชร้ะบบสารสนเทศ เทคนิคการทดสอบสัมภาษณ์ การประเมินผลการสรร
หาคดัเลือก การวเิคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการสรรหาคดัเลือก 

  
 5-222-204 การจัดการข้ามวฒันธรรม     3(3-0-6) 
    Cross  Cultural  Management  

ศึกษาเก่ียวกับความหมาย  บทบาท และความส าคัญของการจัดการข้าม
วฒันธรรม รวมถึงองค์ประกอบของวฒันธรรมในด้านต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการ
ด าเนินธุรกิจ  การวเิคราะห์เปรียบเทียบวฒันธรรมของแต่ละประเทศ ผลกระทบ
ของวฒันธรรมแต่ละชาติท่ีมีต่อการตดัสินใจ  การวางแผน การติดต่อส่ือสาร         
การจูงใจ  พฤติรรมการบริโภค  การเจรจาต่อรอง และการบริหารทรัพยกร
มนุษย์ในองค์กรระหว่างประเทศ  ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากความแตกต่างทาง
วฒันธรรมของคนในองคก์าร และแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 
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 5-222-301 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์     3(3-0-6) 
    Human  Resource  Development 

ศึกษาความเขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์กระบวนการจดัท า
โครงการฝึกอบรม การจัดหลักสูตรการฝึกอบรม เทคนิคการฝึกอบรม            
การเตรียมการและการเขียนโครงการฝึกอบรม การประเมินผลการฝึกอบรม  
การศึกษากรณีตวัอย่างการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์ององค์การทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

 
5-222-302 การบริหารผลการปฏิบัติงาน 

Performance  Management  
วชิาบังคับก่อน : 5-222-201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

               3(3-0-6) 

ศึกษาแนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงาน การก าหนดปัจจัยท่ีใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้ข้อมูลป้อนกลับและการพัฒนา การ
ประเมินผลการปฏิบติังาน การใหร้างวลัและโอกาสกบัพนกังาน การศึกษากรณี
ตวัอยา่งขององคก์ารทั้งภาครัฐและเอกชน 
 

 5-222-303 การส่ือสารเพือ่การบริหารทรัพยากรมนุษย์    3(3-0-6) 
    Communication  for Human Resource Management 

ศึกษาความหมาย ความส าคญั ลกัษณะของการส่ือสารขององค์การ แนวทาง
ปฏิบติัในการส่ือสาร กลยทุธ์ในการส่ือสาร พฤติกรรมการส่ือสารของบุคคลท่ีมี
ผลกระทบต่อองค์การ การส่ือสารระหว่างบุคคลและกลุ่ม รูปแบบและทิศ
ทางการส่ือสาร ปัญหาอุปสรรคในการส่ือสาร การส่ือสารตามภารกิจของงาน
บริหารทรัพยากรมนุษย ์
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5-222-401 การบริหารแรงงานสัมพนัธ์ 
Labor  Relation Management 

วชิาบังคับก่อน : 5-222-201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

3(3-0-6) 

ศึกษาวิวฒันาการการแรงงานสัมพนัธ์  ปัญหาพื้นฐานแรงงานสัมพนัธ์  ระบบ
แรงงานสัมพนัธ์โดยเน้นระบบไตรภาคี  การคุ้มครองแรงงาน  องค์กรฝ่าย
นายจา้ง องคก์รฝ่ายลูกจา้ง  การเจรจาต่อรอง การระงบัขอ้พิพาทแรงงาน  การ
ปิดงาน การนัดหยุดงาน  การกระท าอนัไม่เป็นธรรม การประกนัสังคม ศาล
แรงงาน  

 
5-222-402 การบริหารค่าตอบแทน 

Compensation  Management 
วชิาบังคับก่อน : 5-222-201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

3(3-0-6) 

ศึกษาแนวคิดการบริหารค่าตอบแทน ทฤษฎีค่าจา้ง กฎหมายเก่ียวกบัการบริหาร
ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดค่าตอบแทน นโยบาย
ค่าตอบแทน หลกัการก าหนดค่าตอบแทน การวิเคราะห์งาน การประเมินค่างาน 
การส ารวจค่าตอบแทน การจ่ายค่าตอบแทนแบบจูงใจ การจ่ายค่าตอบแทน
ส าหรับบุคลากรบางประเภท ผลประโยชน์ตอบแทนทางออ้ม ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารผลตอบแทน 
 

 5-222-403 การสัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์    3(2-2-5) 
Seminar in Human Resource Management  
ศึกษาประเด็นปัญหาส าคญั ๆ ด้านการจดัการทรัพยากรมนุษยท์ั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน  การวเิคราะห์หาสาเหตุ น าเสนอแนวทางแกไ้ข สร้างความเขา้ใจใน
ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรมนุษยย์ุคใหม่  โดยใช้กรณีศึกษา และ
การจดั 
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2.3  กลุ่มวชิาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
5-212-301 การตลาดระหว่างประเทศ 

International  Marketing 
วชิาบังคับก่อน : 5-211-101 หลกัการตลาด 

3(3-0-6) 

 ศึกษาขอบเขตและความส าคญัของการตลาดระหว่างประเทศ แนวคิดเก่ียวกบั
การตลาดระหว่างประเทศ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตลาดระหว่างประเทศ 
ลักษณะและประเภทของการตลาดระหว่างประเทศ กระบวนการการตลาด
ระหว่างประเทศ กลยุท์การตลาดระหว่างประเทศ การเข้าสู่ตลาดระหว่าง
ประเทศ กลยุทก์ารจดัส่วนประสมการตลาดระหวา่งประเทศ  การใชข้อ้มูลทาง
การตลาดระหวา่งประเทศ 

 
5-221-303 ระบบสารสนเทศเพือ่ธุรกจิ 

Information System for Business 
3(3-0-6) 

 ศึกษาพื้นฐานของระบบสารสนเทศในธุรกิจ  การแข่งขันทางธุรกิจกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความได้เปรียบ
ทางด้านกลยุทธ์  เทคโนโลยีสารสนเทศกับการประยุกต์ทางธุรกิจ และ
กระบวนการพฒันา รวมทั้งกบักลยทุธ์ทางธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  การ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจประเภทต่าง ๆ และผลกระทบของ
เทคโนโลยสีารสนเทศต่อการจดัการธุรกิจ 
 

5-222-204 การจัดการข้ามวฒันธรรม 
Cross  Cultural  Management 

3(3-0-6) 

 ศึกษาเก่ียวกับความหมาย  บทบาท และความส าคัญของการจัดการข้าม
วฒันธรรม รวมถึงองค์ประกอบของวฒันธรรมในดา้นต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการ
ด าเนินธุรกิจ  การวิเคราะห์เปรียบเทียบวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ 
ผลกระทบของวฒันธรรมแต่ละชาติท่ีมีต่อการตดัสินใจ  การวางแผน การ
ติดต่อส่ือสาร การจูงใจ  พฤติกรรมการบริโภค  การเจรจาต่อรอง และการ
บริหารทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์รระหวา่งประเทศ  ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากความ
แตกต่างทางวฒันธรรมของคนในองคก์าร และแนวทางในการแกไ้ขปัญหา
ดงักล่าว 
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5-222-304 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ 
International Human Resources Management 

3(3-0-6) 

 ศึกษาถึงลักษณะเฉพาะของธุรกิจระหว่างประเทศ และขอบเขตการบริหาร
ทรัพยกรมนุษย์ในธุรกิจระหว่างประเทศ การบริหารความแตกต่างทาง
วฒันธรรมของบุคคลและองค์การในธุรกิจระหว่างประเทศ  บทบาทของ
สหภาพแรงงานและองคก์ารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแรงงานสัมพนัธ์ในประเทศท่ีไป
ลงทุน ศึกษาถึงการจดัการทรัพยกรมนุษยข์องธุรกิจระหว่างประเทศทั้งระดบั
บริหารและระดบัพนกังาน  โดยเฉพาะอยา่งยิง่พนกังานต่างชาติและพนกังานใน
ประเทศท่ีไปลงทุน  ทั้งในเร่ืองการสรรหาและคดัเลือก การฝึกอบรมและพฒันา 
การฝึกงานในต่างประเทศ การโอนยา้ยบุคลากรระหวา่งประเทศ การประเมินผล
การปฏิบติังาน การจ่ายค่าตอบแทนและการให้รางวลั  รวมถึงการสร้างแรงจูงใจ
ให้บุคลากรไปปฏิบติังานในต่างประเทศ นโยบายการรับกลบัเขา้ท างาน และ
จรรยาบรรณในการบริหารทรัพยากรมนุษยร์ะหวา่งประเทศ 
 

5-222-308 ภาวะผู้น าและผู้ประกอบการ 
Leadership and Entrepreneurship 

3(3-0-6) 

 ศึกษาเก่ียวกบัประเภทและบทบาทของภาวะผูน้ า ทฤษฎีภาวะผูน้ า ลกัษณะของ
ผูน้ า และภาวะผูน้ าในสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงในทุกบริบท ภาวะผูน้ า
แบบเดิมท่ีแตกต่างจากภาวะผูน้ ายุคใหม่ ศึกษาบทบาทลกัษณะ  พฤติกรรมและ
บทบาทส าคญัในองคก์ารของผูป้ระกอบการทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน 
 

5-223-201 การจัดการส่งออกและน าเข้า 
Export and Import Management 

3(3-0-6) 

 ศึกษาเก่ียวกบับทบาท ความส าคญั และวิธีของการส่งออกและน าเขา้ การหา
ตลาดเพื่อการส่งออกและน าเขา้สินคา้ วิธีการเสนอสินคา้เพื่อการส่งออก การ
พฒันาผลิตภณัฑ์ การตั้งราคา การส่งเสริมการตลาดของสินคา้เพื่อการส่งออก 
สิทธิประโยชน์และพิธีการทางศุลกากรในการส่งออกและน าเขา้ เง่ือนไขและ
วิธีการช าระเงินระหวา่งประเทศ สินเช่ือเพื่อการส่งออก บทบาทของรัฐบาลใน
การส่งเสริมการส่งออก 
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5-223-202 นโยบายการค้าและการลงทุน 
International Trade and Investment Policy 

3(3-0-6) 

 ศึกษาเก่ียวกบัทฤษฎีการคา้ระหว่างประเทศ นโยบายการคา้ระหว่างประเทศ  
การสนบัสนุนและการกีดกนัทางการคา้  มาตรการทางการคา้ระหว่างประเทศ  
องค์การทางการคา้ระหว่างประเทศ  ดุลการช าระเงินระหว่างประเทศ ปัญหา
และการปรับตวัของดุลการคา้และดุลการช าระเงิน  เหตุผลและความส าคญัของ
การลงทุนระหว่างประเทศ  บทบาทของรัฐบาลต่อการลงทุนระหว่างประเทศ  
ปัญหาทางดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ  ผลกระทบและแนวทางการแกไ้ข 

 
5-223-302 การบริหารเชิงกลยุทธ์ระหว่างประเทศ 

International Strategic management 
3(3-0-6) 

      วชิาบังคับก่อน : 5-221-205 ความรู้เบือ้งต้นทางธุรกจิระหว่างประเทศ 
ศึกษาเก่ียวกับกลยุทธ์การบริหารงาน และการลงทุนของบรรษทัข้ามชาติให้
เหมาะสมกับแต่ละสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การของธุรกิจ
ระหว่างประเทศ การแกปั้ญหาในการด าเนินงานและการก าหนดกลยุทธ์ทั้งใน
ด้านการตลาด การผลิต การเงิน และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้
กรณีศึกษา 
 

5-223-401 การจัดการธุรกจิของประเทศอาเซียน 
Business  Management in Asean Countries 

3(3-0-6) 

      วชิาบังคับก่อน : 5-221-205 ความรู้เบือ้งต้นทางธุรกจิระหว่างประเทศ 
ศึกษาเก่ียวกบัสภาวะแวดลอ้มทางธุรกิจ  ปรัชญา  วฒันธรรม ความเช่ือ และวิถี
ชีวิตในอาเซียนท่ีมีผลกระทบต่อการจดัการธุรกิจในภูมิภาคน้ี และศึกษาปัญหา
และโอกาสของธุรกิจต่างชาติโดยเฉพาะประเทศท่ีก าลงัพฒันาดา้นอุตสาหกรรม 
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5-223-402 เศรษฐกจิระหว่างประเทศ 
International Economics 

3(3-0-6) 

      วชิาบังคับก่อน : 5-121-205 การเงินธุรกจิ และ 
              : 5-123-102 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบือ้งต้น 
ศึกษาบทบาทของการคา้ระหวา่งประเทศต่อเศรษฐกิจของประเทศ หลกัการและ
เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ปัญหาการคา้ระหว่างประเทศ การเปล่ียนแปลงใน
รายได้ประชาชาติ ลักษณะและผลของนโยบายต่าง ๆ เช่น นโยบายอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตรา นโยบายภาษีสินคา้ขาเขา้ สินคา้ส่งออกและนโยบายทางการ
คา้อ่ืน ๆ ปัญหาดุลการคา้และดุลการช าระเงินของประเทศดอ้ยพฒันา 
 

5-223-403 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ 
International Financial Management 

3(3-0-6) 

      วชิาบังคับก่อน : 5-121-205 การเงินธุรกจิ และ 
              : 5-123-102 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบือ้งต้น 
ระบบการเงินระหว่างประเทศ อุปสงค์และอุปทานต่อเงินตราต่างประเทศ 
ดุลการช าระเงิน ตลาดและอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ความเส่ียงและ
การบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ตลาดการเงินระหว่างประเทศ        
การจดัการเงินทุนหมุนเวยีนของธุรกิจระหวา่งประเทศ 

 
5-223-404 การสัมมนาการจัดการธุรกจิระหว่างประเทศ 

Seminar in International Business Management 
3(2-2-5) 

      วชิาบังคับก่อน : 5-221-205 ความรู้เบือ้งต้นทางธุรกจิระหว่างประเทศ 
ศึกษาปัญหาและประเด็นการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ 
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3.  กลุ่มวชิาชีพเลอืก 
5-211-316 การจัดการโซ่อุปทาน  

Supply Chain Management 
3(3-0-6) 

 วชิาบังคับก่อน :  5-211-101   หลกัการตลาด 
ศึกษาโครงสร้างและกระบวนการของโซ่อุปทานท่ีครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการ
จดัซ้ือจดัหาวตัถุดิบ       กระบวนการผลิตและกระบวนการส่งมอบแก่ผูบ้ริโภค
คนสุดทา้ยให้ได้รับความพึงพอใจ การบูรณาการเครือข่ายและการด าเนินงาน
ของกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม ตลอดจนการ
จดัการโซ่อุปทานทั้งในประเทศและระหวา่งประเทศ 
 

5-211-320 โลจิสติกส์  
Logistics 

3(3-0-6) 

 วชิาบังคับก่อน :  5-211-101   หลกัการตลาด 
ศึกษาแนวคิดของโลจิสติกส์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการเคล่ือนยา้ยสินคา้และ
บริการจากผูผ้ลิตไปถึงมือผูบ้ริโภค  ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมวตัถุดิบ การเก็บ
รักษาสินคา้  การเคล่ือนยา้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ สินคา้คงคลงั การสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุด  เกิดผลก าไร และประหยดัค่าใช้จ่ายด้วยเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยั และสัมพนัธภาพท่ีเกิดข้ึนกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ 
 

5-212-410 การจัดการตลาดประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  
AEC Marketing  Management 

3(3-0-6) 

 วชิาบังคับก่อน :  5-212-301   การตลาดระหว่างประเทศ 
ศึกษาลกัษณะเฉพาะของประชาคมอาเซียน  บทบาทของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมทางการตลาดในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  การตดัสินใจเขา้สู่ตลาดประชาคมอาเซียน  การแบ่งส่วนตลาด และการ
ก าหนดส่วนประสมทางการตลาด  เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด
เป้าหมายในประชาคมอาเซียน  วางแผนและควบคุมการจดัการการตลาดใน
ประชาคมอาเซียน 
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5-221-203 ทฤษฎอีงค์การ 
Organization  Theory 

3(3-0-6) 

 ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีองค์การ ทฤษฎีสมัยดั้ งเดิม ทฤษฎีกลุ่มมนุษย
สัมพันธ์ ทฤษฎีนวสมัย ทฤษฎีการเมือง ทฤษฎีปัจจุบัน การจัดองค์การ           
การเปล่ียนแปลงองคก์าร การพฒันาองคก์าร การบริหารจดัการคุณภาพโดยรวม 
 

5-221-204 การพฒันาทกัษะทางการจัดการ  
Managerial  Skills  Development 

3(3-0-6) 

 วชิาบังคับก่อน :  5-221-101  หลกัการจัดการ 
ศึกษาความรู้พื้นฐานทางการจดัการ และความรู้รอบตวัท่ีส าคญัและเก่ียวขอ้งใน
การท างาน  การพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นและทนัสมยัเพื่อพฒันาศกัยภาพในการ
ท างานและพร้อมท่ีจะท างานในองค์การสมยัใหม่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เช่น  
ทกัษะในการคิดวิเคราะห์ปัญหา  การคิดเชิงบวก  การคิดเชิงสร้างสรรค ์ทกัษะ
การติดต่อส่ือสาร  บุคลิกภาพและการวางตวั  การเขา้สังคม การน าเสนองาน  
การแสดงความคิดเห็นในท่ีสาธารณชน การบริหารเวลา  ความฉลาดทางอารมณ์  
ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรม โดยใชก้รณีศึกษาและการปฏิบติั 
 

5-221-306 เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ 
Modern Management Techniques 

3(3-0-6) 

 ศึกษาถึงวิว ัฒนาการของทฤษฎีการจัดการ  การจัดการเชิงกระบวนการ              
การจดัการเชิงปริมาณ การจดัการเชิงพฤติกรรม  การจดัการเชิงระบบ ศึกษา
แนวทางของการจดัการสมยัใหม่ บทบาทของผูบ้ริหารหรือผูน้ าในโลกยุคโลกาภิ
วตัน์ จริยธรรมในการบริหาร รวมทั้ งแนวทางการจัดการธุรกิจในประเทศ  
เทคนิคการบริหารองคก์ารในยคุปัจจุบนัท่ีเป็นท่ีนิยมใช ้ และการบริหารองคก์าร
ตามหลกับรรษทัภิบาล 
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5-221-307 การบริหารความขัดแย้งในองค์การ 
Organization  Conflict  Management 

3(3-0-6) 

 ศึกษาถึงปัญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบติังาน  โดยมองความขดัแยง้
ระหว่างบุคคล  กลุ่มและองค์การ แนวทางการลดความขดัแยง้ การแกไ้ขและ
กรณีศึกษาปัญหาความขดัแยง้ในองคก์าร 
 

5-221-308 มนุษยสัมพนัธ์ทางธุรกจิ  
Human  Relations in Business 

3(3-0-6) 

 ศึกษาความรู้และการประยุกตใ์ชค้วามรู้ เก่ียวกบัหลกัการมนุษยสัมพนัธ์ในการ
ประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ  โดยใหมี้เน้ือหาครอบคลุมหวัขอ้เก่ียวกบัความหมาย
และความส าคญัของมนุษยสัมพนัธ์ในธุรกิจ  การปรับปรุงตนเองให้เอ้ือต่อการ
สร้างเสริมมนุษยสัมพนัธ์  การจูงใจ  การปฏิบติัต่อผูร่้วมงาน การท างานเป็นทีม  
กลุ่มและภาวะผูน้ า ศาสนาและมนุษยสัมพนัธ์ และมารยาทต่าง ๆ ในการเข้า
สังคม 
 

5-221-309 จิตวทิยาธุรกจิ  
Business  Psychology 

3(3-0-6) 

 ศึกษาความรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา ในการประกอบกิจกรรม
ทางธุรกิจ โดยให้มีเน้ือหาครอบคลุมหัวขอ้เก่ียวกบัความหมายและความส าคญั
ของจิตวิทยาธุรกิจ  บุคลิกภาพทางธุรกิจ การปรับปรุงตนเองให้เอ้ือต่อการ
ประกอบอาชีพธุรกิจ  การพิจารณาเลือกงานอาชีพ  การสมคัรงาน  การเขา้รับการ
สัมภาษณ์งาน  การเรียนรู้ การถ่ายโอน การจ า การลืมกบัการฝึกอบรมทางธุรกิจ  
ทศันคติและขวญักบัการจูงใจทางธุรกิจ รวมทั้งจิตวทิยาการขายและโฆษณา 
 

5-221-310 การพฒันาองค์การ 
Organization  Development 

3(3-0-6) 

 ศึกษาแนวคิดทัว่ไปเก่ียวกบัองค์การ  แนวคิดเก่ียวกบัปัจเจกบุคคล กลุ่ม ความ
ขดัแยง้ แนวคิดการพฒันาองคก์าร  กระบวนการพฒันาองคก์าร เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การพฒันาองค์การ  ความส าเร็จและปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการพฒันาองค์การ 
ตลอดจนศึกษากรณีตวัอยา่งเก่ียวกบัการพฒันาองคก์าร 
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5-221-311 จริยธรรมทางธุรกจิ 
Business  Ethics 

3(3-0-6) 

 ศึกษาความรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้ เก่ียวกับจริยธรรมทางธุรกิจในการ
ประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ โดยมีเน้ือหาครอบคลุมเก่ียวกบัลกัษณะทัว่ไปของ
จริยธรรม แนวคิดและทฤษฎีทางจริยธรรม ลกัษณะและขอบเขตของจริยธรรม
ทางธุรกิจ แนวความคิดของจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม  
จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ การสร้างจริยธรรมในองค์การธุรกิจ บทบาทและ
หนา้ท่ีของบุคคลในการท างาน จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ การสร้างจริยธรรม
ในองคก์ารธุรกิจ บทบาทหนา้ท่ีของบุคคลในการท างาน จริยธรรมของผูบ้ริหาร
และพนักงาน การควบคุมและส่งเสริมให้มีจริยธรรม ความรู้เก่ียวกบับรรษทั      
ภิบาล และกรณีศึกษาจริยธรรมของวชิาชีพต่าง ๆ   
 

5-221-312 การเจรจาต่อรองทางธุรกจิ 
Business  Negotiation 

3(3-0-6) 

 ศึกษาความหมายและความส าคัญของการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ หลักการ
พื้นฐานของการเจรจาต่อรอง  ศึกษาเทคนิคและการประยุกตใ์ชก้ารเจรจาต่อรอง
ในธุรกิจ  การเจรจาเพื่อแกปั้ญหาเก่ียวกบัขอ้ขดัแยง้ต่าง ๆ ลกัษณะของนกัเจรจา
ต่อรองท่ีประสบความส าเร็จ เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจบรรลุเป้าหมาย 

 
5-221-313 การจัดการระหว่างประเทศ 

Internationl  Management 
3(3-0-6) 

 ศึกษาพื้นฐานของการขยายตวัธุรกิจระหวา่งประเทศ ทั้งปัจจยัพื้นฐานและปัจจยั
เก้ือหนุนให้ธุรกิจขยายตวัสู่ธุรกิจต่างประเทศ ศึกษากระบวนการทางการจดัการ
ท่ีเกิดข้ึนในองคก์ารระหวา่งประเทศ ไม่วา่จะเป็นวธีิการในการลงในต่างประเทศ  
กระบวนการวางแผน  การจดัองค์การ การบงัคบับญัชา และการควบคุม  โดย
ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นกระบวนการดงักล่าว รวมทั้งศึกษาถึงผลกระทบ
ในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากความแตกต่างทางวฒันธรรม  นอกจากน้ียงั
พิจารณากลยุทธ์ทางด้านการจัดการสมยัใหม่ในรูปแบบต่าง  ๆ ท่ีใช้ในการ
จดัการของบริษทัขา้มชาติต่าง ๆ 
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5-221-314 การจัดการบริการ 
Service  Management 

3(3-0-6) 

 ศึกษาธรรมชาติและบทบาทของการบริการ ประเภทของธุรกิจบริการ กลยุทธ์ใน
การใหก้ารบริการ การพฒันาการบริการ การจดัการดา้นการด าเนินงานบริการ 
 

5-221-315 การจัดการคุณภาพ 
Quality  Management  

วชิาบังคับก่อน :  5-221-101   หลกัการจัดการ 

3(3-0-6) 

 ศึกษาหลกัการและวธีิปฏิบติัในการควบคุมคุณภาพในกิจการการผลิตสินคา้และ
บริการ โดยเนน้วธีิปฏิบติัในกิจการท่ีมีลกัษณะต่างๆ กนั เทคนิคและเคร่ืองมือใน
การบริหารคุณภาพท่ีน ามาใชใ้นการควบคุมคุณภาพของการผลิตสินคา้ 

 
5-221-401 การจัดการการเพิม่ผลผลติ 

Productivity  Management 
3(3-0-6) 

 ศึกษาหลกัการและวิธีปฏิบติัในการควบคุมคุณภาพในองคก์ารท่ีผลิตสินคา้และ
บริการ  แนวคิดและความหมายของการเพิ่มผลผลิต  องค์ประกอบของการเพิ่ม
ผลผลิต  เทคนิคและเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีใช้ในการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตภาพ
ของการผลิตสินค้าและบริการ  ผลท่ีได้รับจากการเพิ่มผลิตภาพทั้ งในด้าน
องคก์าร  พนกังาน ในภาพรวมระดบัประเทศ การน าเคร่ืองมือไปประยุกตใ์ชใ้น
การปฏิบติังานและชีวติประจ าวนั เพื่อน าไปสร้างงานคุณภาพในองคก์าร 
 

5-221-402 การบริหารธุรกจิขนาดย่อม 
Small  Business  Management  

3(2-2-5) 

 ศึกษาสภาพการด าเนินงานในรูปแบบของ ธุรกิจขนาดย่อม  ลักษณะของ
ผูป้ระกอบการท่ีดี ปัญหาและขอ้จ ากดัต่าง ๆ ในการประกอบธุรกิจ  การวิเคราะห์
สถานการณ์เพื่อหาโอกาสในการประกอบธุรกิจ  การวางแผนทางการตลาด  การ
จดัการการผลิต  การจดัหาเงินทุน  การจดัท าระบบบญัชี  การจดัองคก์ารและการ
จดัการทรัพยากรมนุษย ์ การบริหารความเส่ียง  และจริยธรรมในการประกอบ
ธุรกิจ ตลอดจนการฝึกปฏิบติัการท าธุรกิจและการเขียนแผนธุรกิจ 
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5-222-305 เคร่ืองใช้ส านักงานและการจัดการเอกสาร 
Office  Machines and Records Management 

3(2-2-5) 

 ศึกษาประโยชน์และสมรรถนะของเคร่ืองใชส้ านกังานประเภทต่าง ๆ ท่ีใชอ้ยูใ่น
ส านกังาน  เทคนิคการใชแ้ละบ ารุงรักษาเคร่ืองใชส้ านกังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
การเลือกใชอ้ยา่งเหมาะสมกบัส านกังานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ความหมาย
ของการจดัการเอกสาร  วงจรเอกสาร ระบบการจดัเก็บเอกสารแบบต่าง ๆ การ
เก็บเอกสารโดยใชเ้คร่ืองมือสมยัใหม่เปรียบเทียบผลดีผลเสีย  การจดัเก็บเอกสาร
ระบบต่าง ๆ การเลือกใช้วสัดุและอุปกรณ์ในการจดัเก็บเอกสารท่ีเหมาะสมและ
ประหยดั 
 

5-222-306 การจัดการส านักงาน 
Office  Management 

3(3-0-6) 

 วชิาบังคับก่อน : 5-221-101  หลกัการจัดการ 
ศึกษาบทบาทและหนา้ท่ีงานส านกังาน การวางแผนการท างานในส านกังาน การ
จัดโครงสร้างส านักงานภาคธุรกิจและราชการ การบริหารงานบุคคลใน
ส านกังาน การมอบหมายงานและการควบคุมงานส านกังาน การจดัหาสถานท่ีตั้ง
และสภาพแวดล้อมภายในส านักงาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงาน
ส านกังาน การปรับปรุงงานในส านกังาน การบริหารการประชุม การบริหารงาน
พสัดุส านกังาน และการจดัการส านกังานอตัโนมติั 
 

5-222-307 การส่ือสารธุรกจิ 
Business  Communication 

3(3-0-6) 

 ศึกษาถึงการส่ือสารทางธุรกิจ หลักและวิ ธีการเขียนเอกสารทางธุรกิจ              
การฝึกทกัษะการเขียนเอกสารทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ ตลอดจนการเขียนบนัทึก  
รายงานทางธุรกิจ  และโครงการทางธุรกิจ การเขียนเอกสารโตต้อบประเภท   
ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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5-232-451 ภาษาองักฤษเพือ่ธุรกจิและการค้าระหว่างประเทศ  
English for International Business and Trade 

3(3-0-6) 

 วชิาบังคับก่อน :  5-232-102  การใช้ภาษาองักฤษทางธุรกิจ 2 
ศึกษาศพัท ์ส านวน ตลอดจนภาษาท่ีใชใ้นงานธุรกิจและการคา้ระหว่างประเทศ 
เพื่อให้มีความเขา้ใจ และมีความสามารถท่ีจะน าไปใช้ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อ
ติดต่อในแวดวงธุรกิจและการคา้ระหวา่งประเทศ 
 

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 การเขียนรายงานและการ
น าเสนอ 

 
 5-220-302 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  
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 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 

 
 

 
 

  
 


