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คณะวทิยำกำรจัดกำร 
ภำควชิำบริหำรธุรกจิ  สำขำวชิำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 

 
460-101 3(3-0-6) 
ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัธุรกิจ 
(Introduction to Business) 

การประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ  แนวคิดการจดัการ
ทางธุรกิจ  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการการ
ด าเนินงาน การตลาด การบัญชี  การเงิน  ธุรกิจระหว่าง
ประเทศ ความสัมพนัธ์ระหวา่งธุรกิจกบัส่ิงแวดลอ้มทางธุรกิจ  
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 

Types of business; business management concepts; 
human resource management; operation management; 
marketing; accounting; finance; international business; 
relationship between businesses and business environment; 
business ethics 
 
460-103 3(3-0-6) 
หลกัการตลาด 
(Principles of Marketing) 

ความหมายและขอบเขตของการตลาด ปรัชญาและ
แนวคิดท่ีส าคัญทางการตลาด กระบวนการทางการตลาด
สภาพแวดลอ้มทางการตลาดความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคและการวิจัยทางการตลาดการแบ่งส่วนตลาดการ
ก าหนดตลาดเป้าหมายและการวางต าแหน่งทางการตลาดการ
พฒันาส่วนประสมการตลาดและประเด็นทางการตลาดท่ี
น่าสนใจ 

Definitions and scopes of marketing; important 
marketing concepts and philosophies; marketing process; 
marketing environment; fundamental knowledge of consumer 
behavior and marketing research; market segmentation, 
targeting, and positioning; marketing mix development; and 
interesting marketing issues 

 
 
 
 

460-104 3(3-0-6) 
หลกัการเงิน 
(Principles of Finance) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 464-111 หลกัการบญัชีขั้นตน้  
Prerequisite: 464-111 Principles of Accounting 

เป้าหมายและหน้าท่ีทางการเงิน  การวิเคราะห์งบ
การเงิน  การวางแผนและพยากรณ์ทางการเงิน การบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนงบประมาณเงินทุน แหล่งเงินทุนและตน้ทุน
เงินทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

Financial objectives and responsibilities of financial 
manager; financial statement analysis; financial planning and 
forecasting; working capital management; capital budgeting; 
sources of funds and cost of capital; dividend policy 

 
460-105 3(3-0-6) 
สถิติธุรกิจและการประยกุตใ์ช ้
(Business Statistics and Applications) 

เคร่ืองมือมูลฐานทางสถิติ การวดัแนวโน้มเข้าสู่
ส่วนกลาง การวดัต าแหน่ง การวดัการกระจาย โคง้ปกติ วิธีการ
เก็บตวัอยา่ง ทฤษฎีความน่าจะเป็น การแจกแจงการสุ่มตวัอยา่ง 
ช่วงแห่งความเช่ือมั่น การทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ การ
วเิคราะห์อนุกรมเวลา สหสมัพนัธ์และการถดถอยเชิงเส้นอยา่ง
ง่าย การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบไคก าลงัสอง 
การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติช่วยในการวิเคราะห์ และ 
น าเสนอขอ้มูล 

Fundamental tools for statistics; measures of  
central tendency; measuresof  location; measures of 
dispersion; normal curve; sampling method;probability 
theory; sampling distribution; confidence interval;statistical 
hypothesis testing; time series analysis; correlation andsimple 
regression; analysis of variance; Chi-square testing ; 
statisticalpackages for data analysis and presentation 

 
 



460-106 3(3-0-6) 
หลกัการจดัการธุรกิจ     
(Principles of Business Management)  
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 460-101  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัธุรกิจ  
Prerequisite : 460-101  Introduction to Business 

ลักษณะขององค์กรธุรกิจหน้าท่ีและบทบาทของ
ผูบ้ริหารการจดัการใหธุ้รกิจมีประสิทธิภาพในการท างานความ
รับผิดชอบต่อสังคมการจูงใจการส่ือสารและการตัดสินใจ
กระบวนการจัดการโดยเน้นการวางแผนการจัดองค์กรการ
ช้ีแนะและการควบคุมพฤติกรรมองค์กร การท างานเป็นทีม 
ภาวะผูน้ า 

Characteristics of business organization; manager’s 
role and duties; effective management for business firms; 
corporate social responsibility; motivation, communication 
and decision making; management process focusing on 
planning, organizing, leading and controlling; organizational 
behavior; teamwork; leadership 

 
460-107 3(2-2-5) 
ซอฟตแ์วร์ประยกุตท์างธุรกิจ 
(Software Applications in Business) 

ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารฮาร์ดแวร์ซอฟตแ์วร์ระบบเครือข่ายและฐานขอ้มูล
เบ้ืองต้นจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการใช้
ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 
ซอฟตแ์วร์ประมวลผลค า ซอฟตแ์วร์ตารางค านวณ ซอฟตแ์วร์
จดัการฐานขอ้มูล ซอฟต์แวร์ส่ือผสม ซอฟต์แวร์การน าเสนอ 
ซอฟตแ์วร์ทางสถิติเบ้ืองตน้ และการสร้างเวบ็ไซตพ้ื์นฐาน  

Fundamentals for information technology and 
communications, hardware, software; network systems and 
primary database; ethics in information technology; effective 
usage of software applications in business: word processing 
software, spreadsheet software, database management 
software, multimedia software, presentation software, basic 
statistical analysis software and basic website development 

 
 
 
 
 

460-201 3(3-0-6) 
กฎหมายธุรกิจ 
(Business Law) 

บทบญัญติัของกฎหมายท่ีส าคญัในทางธุรกิจเก่ียวกบั
บุคคล นิติบุคคล (ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
บริษทัจ ากัด บริษทัมหาชนจ ากัด) นิติกรรม สัญญา (ซ้ือขาย 
ขายฝาก เช่าทรัพย ์เช่าซ้ือ ยืมใช้ส้ินเปลือง ยืมใช้คงรูป จ้าง
แรงงาน จ้างท าของ เช็ค ค ้ าประกัน จ านอง จ าน า) นิติเหตุ 
(ละเมิด จดัการงานนอกสัง่ ลาภมิควรได)้  

Legal provisions on the aspects of business 
administration, which related to natural persons, juristic 
persons (general partnerships, limited partnerships, limited 
companies, public limited companies), juristic acts, contracts 
(sale, sale with right of redemption, hire of property, hire-
purchase, loan for consumption, loan for use, hire of services, 
hire of work, cheques, suretyship, mortgage, pledge), legal 
causes (wrongful acts, management of affairs without 
mandate, undue enrichment)  

 
460-203 3(3-0-6) 
การจดัการด าเนินงาน  
(Operations Management) 

การน าทฤษฎีและเคร่ืองมือทางคณิตศาสตร์มาใชใ้น
การวางแผนทางธุรกิจและตดัสินใจแกปั้ญหาการวิเคราะห์เพ่ือ
การตดัสินใจ ระบบการด าเนินงาน เทคนิคการพยากรณ์ การ
ออกแบบระบบ การวางแผนและการควบคุมการผลิต การ
ควบคุมคุณภาพการจดัการห่วงโซ่อุปทาน 

Implementation of mathematical theories and tools 
for business planning and decision making for problem 
solving; analysis for decision making; operation systems; 
forecasting techniques; systems design; manufacturing 
planning and control; quality control; supply chain 
management  

 
460-204 3(2-2-5) 
การติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ 
(Business Communication) 

องค์ประกอบและรูปแบบของการติดต่อส่ือสารทาง
ธุรกิจ บุคลิกภาพและทกัษะในการติดต่อส่ือสารทั้งการฟัง การ
พูด การอ่าน และการเขียน การเขียนเอกสารและรายงานทาง



ธุรกิจ การน าเสนอทางธุรกิจ การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารทาง
ธุรกิจ จริยธรรมการติดต่อส่ือสาร การส่ือสารขา้มวฒันธรรม 
เทคโนโลยกีารติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ 

Components and forms of business communication; 
personality and communication skills: listening, speaking, 
reading, and writing; writing business documents and 
business report; business presentation; publicize information; 
communication ethics;cross-cultural communication; 
business communication technologies  

 
460-400   1(0-0-3) 
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 
(Co-Curricular Activities I) 

การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้  เน้น
ประโยชน์สังคมและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์เป็นกิจท่ีหน่ึง  
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะ  การท างาน
เป็นทีมทั้ งในสาขาวิชาและหรือระหว่างสาขาวิชา   ภายใต้
ค  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา  

Activities integrating body of knowledge 
emphasizing those activities for the benefits of society and 
mankind as first priority; cultivating  morals, ethics and 
public mind;  team working within and/or across disciplines  
under the supervision of advisors 

 
460-401 3(3-0-6) 
การจดัการเชิงกลยทุธ์  
(Strategic Management) 
เง่ือนไขการลงทะเบียนเรียน : มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ย
กวา่ 105 หน่วยกิต และเรียนรายวชิาแกนครบทุกวชิา 
Condition of Registration :Having at Least a Total of 105 
Credits and Completing all Core Courses 

การจดัการท่ีมีวตัถุประสงคร์ะยะยาวการวางนโยบาย
การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในจุดเด่นจุดดอ้ย
ของกิจการการก าหนดกลยุทธ์ในระดับต่างๆการปฏิบัติการ
เก่ียวกับการตลาด การเงิน การผลิตการประเมินผลและการ
ควบคุม กรณีศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาธุรกิจ การวางแผนและ
การตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 

Management with long-term objectives; policy 
planning; external and internal environmental scanning; 
business strengths and weaknesses; strategy formulation for 

different levels; implementation in marketing, finance, 
production, evaluation and control; case studies for business 
development, strategic planning and decision making 

 
464-111 3(3-0-6)   
หลกัการบญัชีขั้นตน้  
(Principles of Accounting) 

ประวติั ความหมาย แนวคิด และวตัถุประสงค์ของ
การบญัชี  ประโยชน์ของขอ้มูลทางการบญัชี  กรอบแนวคิด
ส าหรับการรายงานทางการเงิน พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ.
2543 หลกัการบญัชีคู่ การบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป  
และสมุดรายวนัเฉพาะ  การผ่านรายการไปบญัชีแยกประเภท  
บัญชีคุมและบัญชีย่อย  การจัดท างบทดลอง  การปรับปรุง
บญัชีและการปิดบญัชี การจดัท ากระดาษท าการ การจดัท างบ
การเงินส าหรับกิจการให้บริการ กิจการซ้ือขายสินค้า  และ
กิจการอุตสาหกรรม  ระบบเงินสดย่อย   ภาษีมูลค่าเพ่ิม  และ
ระบบใบส าคญั 

History, definition, concepts, and objectives of 
accounting; advantages of accounting  information;  
conceptual framework for financial reporting; 
ACCOUNTING ACT B.E.2543; double-entry  accounting; 
transaction recording  in  general journal and special  journal; 
posting; controlling accounts and subsidiary ledgers; 
adjusting and closing entries; trial balance; worksheet 
preparation; financial statements’ preparation of service, 
merchandising and manufacturing  businesses;  petty cash 
system;  value added tax and voucher system 

 
475-201  3(3-0-6) 
การจดัการทรัพยากรมนุษย ์  
(Human Resource Management) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 460-101 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัธุรกิจ 
Prerequisite: 460-101 Introduction to Business 

ภาพรวมการจดัการทรัพยากรมนุษย ์การจดัสายงาน 
การวางแผนก าลงัคน การสรรหา การคดัเลือก การฝึกอบรม
พนกังาน การจ่ายผลตอบแทน สวสัดิการจูงใจ การสร้างขวญั
ก าลังใจ การประเมินผลงาน การเล่ือนขั้น การสับเปล่ียน
โยกยา้ย การลงโทษ การเลิกจา้ง การเจรจาต่อรองร่วม แรงงาน
สมัพนัธ์ 



Overview of human resource management; 
departmentalization; human resource planning; recruitment; 
selection; training; compensation; fringe benefits; employee 
morale; performance appraisal; promotion; job transfer; 
disciplinary action; layoff; collective bargaining; labor 
relations  

 
475-202 3(3-0-6) 
พฤติกรรมองคก์าร 
(Organizational Behavior) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 895-203 จิตวทิยาทัว่ไป  
Prerequisite: 895-203 General Psychology 

จุดมุ่งหมายและความส าคญัของพฤติกรรมองค์การ 
แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมองคก์ารในระดบับุคคล กลุ่ม และ
องค์การ การประยุกต์ใชเ้พ่ือแกไ้ขปัญหาภายในองค์การและ
เพื่อการพฒันาองคก์ารในบริบทอาเซียน 

Objectives and significances of organizational 
behavior; concepts and theories of organizational behavior in 
individual, group, and organizational levels; applications to 
solve organizational problems and develop organizations in 
ASEAN context 

 
475-203 3(3-0-6) 
การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์
(Human Resource Planning) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 475-201 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์
Prerequisite: 475-201 Human Resource Management 

ความส าคัญและประโยชน์ของการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย ์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการวางแผนทรัพยากร
มนุษย ์การวเิคราะห์งาน ค าบรรยายลกัษณะงานและคุณสมบติั
ผูป้ฏิบัติงาน กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษยแ์ละการ
ด าเนินการเพ่ือตอบสนองต่อผลการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์

Significances and benefits of human resource 
planning; influential factors of human resource planning; job 
analysis; job description and job specification; human 
resource planning process and how to respond to the results 
of human resource planning 

 
 
 

475-300  320 ชัว่โมง 
การฝึกงานทางการจดัการทรัพยากรมนุษย ์
(Human Resource Management Internship) 

การฝึกงานภาคฤดูร้อนในชั้ นปี ท่ี 3 เน้นความรู้
ทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การต่างๆ เพ่ือ
เรียนรู้สภาพการปฏิบัติงานจริง หรือการฝึกงานในบริษัท
จ าลองไม่นอ้ยกวา่ 320 ชัว่โมง 

Summer training program for third year students; 
emphasizing  knowledge of human resource management in 
different organizations; to study the actual work performance 
situation or training in the dummy company not less than 320 
hours 

 
475-301 3(3-0-6) 
การจดัการผลตอบแทน 
(Compensation Management) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 475-201 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์
Prerequisite: 475-201 Human Resource Management 

ระบบการจ่ายผลตอบแทน วธีิการและเทคนิคในการ
คิดค่าตอบแทน โครงสร้างองค์กรกบัการจ่ายผลตอบแทนใน
เชิงกลยุทธ์ การประเมินค่างาน หลักการจ่ายผลตอบแทน
พ้ืนฐาน การจ่ายผลตอบแทนส าหรับผู ้บ ริหาร  การให้
ผลประโยชน์และการบริการ  และการบริหารการจ่าย
ผลตอบแทน 

Compensation system, methods and techniques in 
calculating compensation; strategic organization structure and 
compensation; job evaluation; basic compensation principles; 
compensation management for top management; services and 
benefits providing; and compensation management  

 
475-302 3(3-0-6) 
การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละองคก์าร 
(Human Resource and Organization Development) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 475-201 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์
Prerequisite: 475-201 Human Resource Management 

ทฤษฎีและแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
ประกอบด้วยการฝึกอบรมและพฒันา การพฒันาสายอาชีพ 
และการพฒันาองค์การ กระบวนการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
เ ร่ิมตั้ งแต่การประเมินและตรวจสอบความต้องการ การ



ออกแบบกิจกรรม การปฏิบติัตามแผนการ การประเมินผลการ
ด าเนินงาน รวมทั้งการสร้างใหผ้ลการเปล่ียนแปลงด ารงอยู ่

Theories and concepts of human resource 
development including training and development, career 
development, and organization development; human resource 
development process starting from needs investigation and 
assessment, design, implementation, evaluation as well as 
institutionalization  

 
475-303  3(3-0-6) 
กฎหมายเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรมนุษย ์  
Human Resource Management Law 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 475-201 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์
Prerequisite: 475-201 Human Resource Management 

หลักทั่วไปและสัญญาจ้างแรงงานตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์รวมถึงเร่ืองอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น
สัญญาค ้ าประกันและความรับผิดของลูกจ้างนายจ้างต่อ
บุคคลภายนอกกฎหมายคุม้ครองแรงงาน กฎหมายการท างาน
ของคนต่างด้าวและการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
กฎหมายประกนัสังคม กฎหมายกองทุนเงินทดแทน กฎหมาย
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

General principles of employment contracts of the 
civil and commercial code, including other relevant issues, 
such as letter of guarantee, employer's and employee's 
responsibility toward people outside an organization, labor 
protection law, migrant workers and work permits, social 
security act; workers' compensation fund; provident fund 

  
475-304 3(2-2-5) 
ภาวะผูน้ า 
(Leadership) 

รูปแบบของความเป็นผู ้น า ปัญหาต่างๆ ในการ
ท างานในองคก์าร บทบาทของผูบ้ริหารและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
ทฤษฎีการจูงใจและวิธีการจูงใจผูอ่ื้น คุณสมบติัของผูน้ าและ
วธีิการช้ีน าผูอ่ื้น เนน้กรณีศึกษาและการน าไปปฏิบติั 

Leadership styles; the problems in the organization; 
roles of managers and subordinates; motivation theories and 
motivation methods; characteristics of leaders; leading 
methods; focusing on case studies and practices 

 

475-305 3(3-0-6) 
การจดัการผลการปฏิบติังาน 
(Performance Management) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 475-201 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
Prerequisite: 475-201 Human Resource Management 

แนวคิดและกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
การก าหนดวตัถุประสงค์ และปัจจัยท่ีควรพิจารณาในการ
ประเมินผล เคร่ืองมือท่ีท าการประเมินผล การก าหนดคะแนน
และสัดส่วน การบริหารการประเมินผลให้เกิดประสิทธิภาพ 
การใช้เคร่ืองมือการประเมินผลสมยัใหม่ ทั้ งในระดับบุคคล 
ทีมงาน และองคก์ารใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์องคก์าร 

Concepts and process of performance management; 
identifing objectives and potential factors in performance 
appraisal; performance appraisal tools; scoring and ratio 
identification; effective performance management, use of 
new evaluation tools in individual team, and organizational 
levels in alignment with corporate strategy 

 
475-306  3(2-2-5) 
การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ    
(Business Negotiation) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 460-204 การติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ 
Prerequisite: 460-204 Business Communication 

แนวคิดและทฤษฎีในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 
องคป์ระกอบในการพิจารณาเพื่อการเจรจา และกระบวนการ
เจรจา การวิเคราะห์สถานการณ์ และวางแผนเพื่อให้ประสบ
ความส า เ ร็จในการเจรจา รวมทั้ ง เทคนิค ยุทธวิ ธี  และ
จรรยาบรรณการเจรจา การบริหารความขดัแยง้ 

Concepts and theories in business negotiation; 
elements in negotiation; negotiation process; situation 
analysis and planning for negotiation success; negotiation 
techniques, tactics, and ethics in negotiation; conflict 
management 

 
475-307 1(0-2-1) 
เตรียมสหกิจศึกษา    
(Cooperative Education Preparation) 

หลกัการ แนวคิดและกระบวนการของสหกิจศึกษา 
ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบติังาน 
ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมายแรงงาน การส่ือสารและ



มนุษยสัมพนัธ์ การพฒันาบุคลิกภาพ เทคนิคการน าเสนอและ
การเขียนรายงาน จริยธรรมในการปฏิบติังาน 

Principles, concept and process of cooperative 
education; related regulation; basic knowledge for work; 
fundamental of labor laws; communication and human 
relations; personality development; presentation and report 
writing techniques; work ethics  

 
475-311  3(3-0-6) 
การจดัการส านกังานสมยัใหม่  
(Modern Office Management) 

แนวคิดในการจดัการส านักงานในยุคใหม่ ลกัษณะ
งานส านักงาน  การวางแผน  การจัดองค์การ  บุคลากรใน
ส านกังาน  การวางผงัส านกังานและสภาพแวดลอ้มส านกังาน  
การปรับปรุงงานในส านักงาน  การบริหารงานเอกสารและ
ระบบการจดัเก็บ  ส านกังานอตัโนมติั 

Concepts of modern office management; nature of 
office work; planning; organizing; office personnel; office 
layout and environment; improvement of office work; record 
management and filing system; office automation 

 
475-312  3(3-0-6) 
การประชาสมัพนัธ์องคก์าร    
(Public Relations in Organization) 

หลักการประชาสัมพนัธ์ส าหรับองค์กรธุรกิจ การ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ การใช้เทคนิค และเคร่ืองมือในการ
ประชาสัมพนัธ์ การส่ือสารขอ้มูลท่ีน่าสนใจเพ่ือสร้างความ
เขา้ใจอนัดีระหว่างกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและองค์กรธุรกิจ  
จรรยาบรรณของการประชาสมัพนัธ์ 

Public relations principles for businesses; strategic 
planning; techniques and tools using in public relations; 
communicating attractive information to create good 
understanding between stakeholders and business; ethics in 
public relations 

 
475-313  3(3-0-6) 
การจดัการขา้มวฒันธรรม  
(Cross-cultural Management) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 475-201 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์
Prerequisite: 475-201 Human Resource Management 

แนว คิ ด เ ก่ี ย วกับ ก า รจัด ก า รข้า มวัฒนธรรม 
เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างทางการจัดการ 
วฒันธรรมและการส่ือสารในบริบทของการจดัการระดบัโลก 
การจดัการความหลากหลายในสถานท่ีท างาน และการจดัการ
ทรัพยากรมนุษยท่ี์แตกต่างกนั  

Concepts of cross-cultural management; 
comparative management, culture, and communication in 
global management context; managing diversity at workplace 
and difference of human resource management  

 
475-321 3(2-2-5) 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการทรัพยากรมนุษย ์
(Human Resource Management Information System) 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน :  
460-107 ซอฟตแ์วร์ประยกุตท์างธุรกิจ    
475-201 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์
Prerequisite:  
460-107 Software Applications in Business  
475-201 Human Resource Management  

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การใชร้ะบบการ
จดัการฐานขอ้มูลในการจดัการทรัพยากรมนุษย ์การจดัล าดบั
ขั้นความลับของข้อมูล การจัดระบบฐานข้อมูลทรัพยากร
มนุษย์ในองค์การเ พ่ือให้เ กิดประสิทธิผลในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ์

Information system for management; using 
database management system on human resource 
management; the level of secrecy of the data; human resource 
database management system in the organization for the 
effectiveness in human resource management 

 
475-322  3(3-0-6) 
การออกแบบองคก์าร  
(Organization Design) 

ขั้ นตอนและปัจจัย ท่ี เ ก่ียวข้องกับการออกแบบ
องค์การและการออกแบบองค์การใหม่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การออกแบบองค์การ ว ัฒนธรรมองค์การท่ีเ ก่ียวกับการ
ออกแบบองคก์าร ประเด็นดา้นการออกแบบองคก์ารในโลกท่ี
มีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว  

Procedures and factors involved in the design and 
re-design of organizations; influential factors of 



organizational design; organizational culture related to 
organizational design; issues related to organizational design 
in the fast changing world  

 
475-323 3(3-0-6) 
การจดัการทรัพยากรมนุษยร์ะหวา่งประเทศ 
(International Human Resource Management) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 475-201 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์
Prerequisite: 475-201 Human Resource Management 

บริบทและกลยุทธ์ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ระหว่างประเทศ โครงสร้างและความแตกต่างทางวฒันธรรม 
การคัดเลือก การพฒันา การฝึกอบรม และการประเมินผล
บุคลากรภายใตก้ารมอบหมายงานระหวา่งประเทศ 

Context and strategies of international human 
resource management; structural and cultural differences; 
human resource selection, development, training, and 
evaluation of personnel under international assignments  

 
475-324 3(3-0-6) 
แรงงานสมัพนัธ์    
(Labor Relations) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 475-201 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์
Prerequisite: 475-201 Human Resource Management 

หลกัทัว่ไปท่ีเก่ียวกบัแรงงานสัมพนัธ์ท่ีจะก่อให้เกิด
ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งนายจา้งกบัลูกจา้ง กฎหมายแรงงาน
สัมพนัธ์  กฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ กฎหมายการ
ส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน   และพระราชบญัญติัว่าดว้ย
ขอ้สญัญาท่ีไม่เป็นธรรม 

General principles of labor relations leading to good 
relationships between employers and employees; labor 
relations laws; stateenterprise labor relations act; skill 
development promotion act; unfair contract termsact 

 
475-401 3(1-4-4) 
สมัมนาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์
(Seminar in Human Resource Management) 
เง่ือนไขการลงทะเบียนเรียน : มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ย
กวา่ 98 หน่วยกิต  
Condition of Registration: Having at Least a Total of 98 
Credits 

การศึกษาด้วยกรณีศึกษา ค้นคว้า อภิปราย และ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นในปัจจุบัน การ
วิเคราะห์ปัญหาธุรกิจในปัจจุบนัและกรณีท่ีน่าสนใจทางการ
จดัการทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์รธุรกิจต่างๆ โดยการอ่านและ
วิเคราะห์ปัญหาในเชิงทฤษฎีรวมทั้ งวิชาการทางการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การแลกเป ล่ียนคว ามคิด เ ห็นกับผู ้มี
ประสบการณ์ทางการจดัการทรัพยากรมนุษยท่ี์ไดรั้บเชิญเขา้
ร่วมสมัมนา 

A case-oriented; search, discussion and exchange 
ideas on current issues; analysis of current problems in 
business and interesting cases in human resource 
management for all kinds of businesses; reading and 
analyzing a variety of theoreties as well as empirical 
literatures in human resource management; exchanging ideas 
with experienced guests who are invited to the seminar 

 
475-402 8(0-48-0) 
สหกิจศึกษา 
(Cooperative Education)   
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน :  
เรียนวชิาชีพบงัคบัในสาขาวชิาครบถว้น 
475-307 เตรียมสหกิจศึกษา 
Prerequisite : All Compulsory Subjects 
475-307 Cooperative Education Preparation 

การปฏิบัติงานจริงทางด้านการจัดการทรัพยากร
มนุษย ์ณ สถานประกอบการ ภายใตก้ารดูแลและแนะน าของ
อาจารย์ท่ีป รึกษาสหกิจ ศึกษาและ ท่ีป รึกษาจากสถาน
ประกอบการ การรายงาน/การน าเสนอ ผลส าเร็จของโครงงาน
สหกิจศึกษา 

Actual work practices way in human resource 
management in the enterprise under the supervision and 
advice of the advisors and consultants of cooperative 
education enterprise; reporting and presentation of the 
success of cooperative education project 

 
475-411  3(1-4-4) 
หวัขอ้พิเศษทางการจดัการ  
(Special Topics in Management) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 460-106 หลกัการจดัการธุรกิจ 
Prerequisite: 460-106 Principles of Business Management 



หัวข้อด้านการจัดการในปัจจุบันในปัจจุบันท่ีมี
ความส าคญัและจ าเป็นต่อการศึกษาทางบริหารธุรกิจ 

Contemporary issues in business management 
which are important and necessary for the study in Business 
Administration Program 

 
475-412  3(3-0-6) 
จริยธรรมทางธุรกิจ  
(Business Ethics)  

ความส าคญัของจริยธรรมธุรกิจ การสร้างธรรมาภิ
บาลในองค์กรธุรกิจ ความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม การรับรู้ถึงผลกระทบของการด าเนินการของ
ธุรกิจต่อกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย รูปแบบของพฤติกรรมท่ีขาด
จริยธรรมและแนวทางการปฏิบติัท่ีจะน าไปสู่การมีจริยธรรม
ทางธุรกิจ 

The importance of business ethics; initiate 
corporate governance within the organization; social and 
environmental responsibilities; business operational impact 
awareness to stakeholders; types of unethical behaviors; 
practicing guidelines for business ethics  

 
475-413 3(2-2-5) 
การเป็นผูป้ระกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่  
(Entrepreneurship and New Venture Creation) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 460-106 หลกัการจดัการธุรกิจ 
Prerequisite: 460-106 Principles of Business Management 

คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ การพฒันาความเป็น
ผูป้ระกอบการ การจดัตั้งธุรกิจใหม่ กฎหมายเก่ียวกบัการจดัตั้ง
ธุรกิจใหม่ การหาแหล่งเงินทุน การวิจัยทางการตลาด การ
จดัท าแผนธุรกิจ แผนการตลาด แผนการผลิต แผนองคก์ารและ
การด าเนินงาน และแผนการเงิน การประเมินความเป็นไปได้
ของแผนธุรกิจและปัญหาของการเร่ิมธุรกิจใหม่ 

Entrepreneurship characteristics; entrepreneurship 
development; new business creation; laws relating to new 
business creation; new business financing; marketing 
research; business planning, marketing, production, 
organization and operation, and financial plans; feasibility 
study of the business plan and problems of new business 

 
 

475-421 3(1-4-4) 
การวจิยัทางดา้นการจดัการทรัพยากรมนุษย ์  
(Research in Human Resource Management) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน :  
460-105 สถิติธุรกิจและการประยกุตใ์ช ้     
475-201 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์
Prerequisite:  
460-105 Business Statistics and Applications  
475-201 Human Resource Management 

กระบวนการวิจยั การวิจยัดา้นการจดัการทรัพยากร
มนุษย์ การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณด้านการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การเก็บรวมรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล 
รายงานผลการวจิยัและการน าเสนอ จริยธรรมการวจิยั  

Research process; research in human resource 
management; qualitative and quantitative research in human 
resource management; data collection and analysis; research 
report and presentation; research ethics  

 
475-422 3(3-0-6) 
การจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยทุธ์  
(Strategic Human Resource Management) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 475-201 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์
Prerequisite: 475-201 Human Resource Management 

การสร้างความเช่ือมโยงระหวา่งกลยทุธ์องคก์ารและ
กลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์ การบูรณาการระหว่างกลยุทธ์
ทรัพยากรมนุษยแ์ละกระบวนการจดัการทรัพยากรมนุษย ์เร่ิม
ตั้งแต่การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์การสรรหาและคดัเลือก 
การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์การจดัการผลตอบแทน การจูงใจ
พนกังาน และการประเมินผลการปฏิบติังาน  

Alignment between corporate strategy and human 
resource strategy; integration between human resource 
strategy and human resource management processes, starting 
from human resource planning, recruitment and selection, 
human resource development, compensation management, 
employee motivation, and performance appraisal  

 
 
 
 
 



475-423 3(3-0-6) 
การจดัการบุคลากรท่ีเป็นเลิศ  
(Talent Management) 

แนวคิดการจัดการทุนมนุษย์ในองค์การและการ
จดัการผูท่ี้มีความสามารถสูง โดยก าหนดกลยทุธ์ในการสรรหา 
และ การพฒันาผูมี้ความสามารถสูง ดว้ยกระบวนการจดัการ
ในดา้น การพฒันาสายอาชีพ  ระบบค่าตอบแทนท่ีจูงใจ ระบบ
การประเมิน ส าหรับเป็นผูน้ าในอนาคต 

Concepts of human capital management in 
organizations and talent management; strategy in recruitment 
and development high-potential employees by implementing 
career development, incentive compensation, and 
performance appraisal concepts for a future leader  

 
475-424 3(1-4-4) 
หวัขอ้พิเศษทางการจดัการทรัพยากรมนุษย ์  
(Special Topics in Human Resource Management) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 475-201 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์
Prerequisite: 475-201 Human Resource Management 

หัวข้อใหม่ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
ปัจ จุบัน ท่ี มีความส าคัญและจ า เ ป็นต่ อการ ศึกษาทาง
บริหารธุรกิจ 

Contemporary issues in human resource 
management which is important and necessary for the study 
in Business Administration Program 


