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388-100                                                     1((1)-0-2) 
สุขภำวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์                 
(Health for All) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : - 
Prerequiste : - 
 หลกัการและขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน 
ปฏิบติัการช่วยชีวติขั้นพ้ืนฐานในสถานการณ์จ าลอง  ปัญหา
สุขภาพจิตท่ีพบบ่อย สญัญาณเตือน การประเมินและการดูแล
เบ้ืองตน้ของอาการทางจิต การดูแลสุขภาพตามวยั แนวคิด
พ้ืนฐานเก่ียวกบัสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ การปฐม
พยาบาลเบ้ืองตน้ 
  Principle and steps of basic life support, practice of 
basic life support in simulated situation; common mental 
health problems,  warning signs, initial assessment and care; 
concepts of health and health promotion; first aid 
001-102                                                                      2((2)-0-4) 
ศำสตร์พระรำชำกบักำรพฒันำทีย่ัง่ยืน 
(The King’s Philosophy and Sustainable Development) 
 ความหมาย หลกัการ แนวคิด ความส าคญั และ
เป้าหมายของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการทรง
งาน หลกัการเขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา การพฒันาตามศาสตร์
พระราชา และการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื การวเิคราะห์การน าศาสตร์
พระราชาไปประยกุตใ์ชใ้นพ้ืนท่ีระดบับุคคล องคก์รธุรกิจหรือ
ชุมชนในระดบัทอ้งถ่ิน และระดบัประเทศ  
  Meaning, principles, concept, importance and goal 
of the philosophy of sufficiency; work principles, 
understanding and development of the King’s philosophy and  
sustainable development; an analysis of application of the 
King’s philosophy in the area of interest including individual, 
business or community sectors in local and national level 
( หมายเหตุ : การวดัและประเมินผลเป็นระดบัคะแนน) 

472-200                                                               1((1)-0-2) 
ประโยชน์เพ่ือนมนุษย์   
(Benefit of Mankinds) 
 การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองคค์วามรู้  เนน้
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการทรงงาน 
หลกัการเขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์
เป็นกิจท่ีหน่ึง     
 The Integrative activities emphasizing the 
philosophy of sufficiency economy, work principles, 
understanding and development of King’s philosophy for 
the benefits of mankind                
 
895-001                                                           2((2)-0-4) 
พลเมืองทีด่ ี
(Good Citizens) 
 บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบต่อสงัคมใน
ฐานะพลเมือง การจดัระเบียบทางสงัคม กฎหมาย สิทธิ
เสรีภาพ ความเสมอภาค  การอยูร่่วมกนัภายใตส้งัคมพหุ
วฒันธรรม 
  Role; duty and social responsibility as a 
citizen; social organization; law; right; liberty; equality; 
living together in a multicultural society             
 
950-101                                                              1((1)-0-2) 
จติววิฒัน์  
(New Consciousness) 
 การเกิดจิตปัจจุบนัขณะมีสติ หรือความรู้สึกตวั
อยูก่บักายในปัจจุบนั จิตสงบ เป็นกลางในชีวติประจ าวนั 
การประยกุตใ์ชส้ติในการเรียน และท ากิจกรรมต่างๆ การ
ใชส้ติใคร่ครวญดูความคิดและอารมณ์ เขา้ใจการ
เปล่ียนแปลงของอารมณ์ เขา้ใจระบบสมมติปรุงแต่งของ
จิต เขา้ใจตนเองและผูอ่ื้นอยา่งมีความสุขและแบ่งปัน



 Creation of new consciousness or mindfulness, self 
– awareness in the present moment, peaceful and neutral mind 
in daily life; application of mindfulness in learning and doing 
all activities, use of mindfulness to see thoughts and emotions, 
understanding the changes of emotions; understanding one’s 
self and others with happiness and sharing 
 
950-102                                                                      2((2)-0-4) 
ชีวติทีด่ ี   
(Happy and Peaceful Life)           ความหลากหลายทาง
 วฒันธรรม ความสุขของชีวติ การเขา้ใจและยอมรับ
ความแตกต่างและความหลากหลาย การท างานอยา่งเป็นทีม 
การอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติ ทกัษะการส่ือสารและการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรคใ์นสงัคมพหุลกัษณ์  
 Various multi cultures; happiness of life; 
understanding and acceptance of the difference and 
variousness; team work; live in peace; communication skills 
and creative solving the problems in multiple pattern society 
    
001-103                                                                      1((1)-0-2) 
ไอเดยีสู่ควำมเป็นผู้ประกอบกำร 
(Idea to Entrepreneurship)            

 การเป็นผูป้ระกอบการ การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจดัท าแนวคิดธุรกิจดว้ย
เคร่ืองมือทางธุรกิจสมยัใหม่ 
   Introduction to new entrepreneur creation; business 
environment analysis; survey for business opportunity 
analysis; using business models with modern business tools 
 
472-115                                                                      2((2)-0-4) 
ฉันต้องรอด   
(Survival 101)            

 เขา้ใจและเรียนรู้การเอาตวัรอด การแกไ้ขปัญหา
เฉพาะหนา้ การเอาตวัรอดในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนั 
เช่น ภยัธรรมชาติ แผน่ดินไหว น ้าท่วม และ เหตุการณ์สึนามิ 
การเรียนรู้ในการป้องกนัตนเองจากภยัใกลต้วั และน าเอา
ความรู้ท่ีไดไ้ปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนั  
  Understand and learn how to survival; how to 
handle the situation; survive in different situations such as 
natural disasters; earthquake; flooding and tsunami disaster; 

learn self-defensive to protect from crime; and apply the 
knowledge in daily life 
 
472-113                                                              2((2)-0-4) 
ดำบสองคม    
(Black and White)            
 ตระหนกัและรู้เท่าทนัส่ือสงัคมในยคุดิจิตอล 
เรียนรู้ในการใชป้ระโยชนจ์ากส่ือดิจิติลเพื่อสร้างสรรค์
สงัคม และรู้ทนัภยัอนัตรายจากการใชส่ื้อดิจิตอล 
 Understand and know social media in digital 
age; creating benefit for society by using social media; 
understand the disadvantage from using social media 

 
472-114                                                               2((2)-0-4) 
กบนอกกะลำ 
(Creative Thinking)            

 ความคิดคร่อมกรอบและการกระจายความคิด; 
พฒันาความคิดสร้างสรรคผ์า่นการระดมสมอง; แผนผงั
ความคิด; การปรับมุมมองใหม่ และ การเล่นบทบาทสมมุติ 
   Thinking out of the box and generate ideas; 
developing creativity thinking through brainstorming; 
mind mapping; reframing and role playing 
 
472-118                                                              2((2)-0-4) 
เงนิในกระเป๋ำ  
(Pocket Money)            

 ความส าคญัของการออมเงิน การตั้งเป้าหมายการ
ออม วางแผนการใชจ่้ายและการออมอยา่งมีประสิทธิภาพ 
การค านวณเงินออมเพื่อกรณีฉุกเฉิน 
  The importance of money saving; saving target; 
saving and spending plan to achieve target effectively; 
calculation of saving for emergency case 
  
142-118                                                             2((2)-0-4) 
ภำษำองักฤษเชิงวชิำกำร ฟังและพูด   
(Academic English: Listening and Speaking)          
 การพฒันาทกัษะการส่ือสารทางดา้นการฟังและ
พดูผา่นบทสนทนาในชีวติประจ าวนั ข่าว รายการโทรทศัน์ 
ภาพยนต ์การฟังสาระวชิาการ ประกาศแบบเป็นทางการ



หรือในสถานท่ีท างาน การพฒันาทกัษะการพดู เทคนิคการพดู
ในบริบทต่างๆ เช่น การแสดงความคิดเห็น การตอบค าถาม 
การต่อบทสนทนา การพฒันาทกัษะจ าเป็นและเตรียมความ
พร้อมเพื่อทดสอบวดัระดบัความสามารถภาษาองักฤษ  
  A course focusing on communication skills; 
listening and speaking through daily life conversation, news, 
tv programs, movies; listening in academic contexts; 
announcements in formal settings or in workplace; speaking 
skills practice: speaking techniques for giving opinions, 
answering questions, making conversation; skills building for 
English proficiency test preparation. 
 
142-119                                                                  2((2)-0-4) 
ภำษำองักฤษเชิงวชิำกำรอ่ำนและเขียน 
(Academic English: Reading and Writing)          
 พ้ืนฐานการอ่านและการขียนภาษาองักฤษเชิงวชิาการ 
การอ่านเพ่ือความเขา้ใจ อ่านเพ่ือเพ่ิมพนูวงศค์  าศพัท ์อ่านเพ่ือ
จบัใจความส าคญัและการหาขอ้มูลรายละเอียด การอ่านตีความ 
การอ่านเพ่ือน าขอ้มูลมาใชใ้นงานเขียน การพฒันาทกัษะการ
เขียน โครงสร้างประโยค ระบบการเขียน การเขียนเน้ือหาอยา่ง
สอดคลอ้ง การสรุปความ การถอดความ การถ่ายขอ้ความ การ
เตรียมความพร้อมส าหรับกาสอบวดัระดบัความสามารถ
ภาษาองักฤษ 
 Fundamental English reading and writing for 
academic purpose; reading comprehension; reading for 
vocabulary building; identifying main ideas and specific 
information; reading between the lines; reading for writing; 
writing skills building: sentence structure, writing mechanics, 
writing with coherence, summarizing and paraphrasing; 
English proficiency test preparation 
 
472-116                                                                1((1)-0-2) 
ถักทอเส้นใย เข้ำใจท้องถิน่ 
 (Local Arts and Fabric)            

 เรียนรู้ เห็นคุณค่า ซาบซ้ึงในงานศิลปะของทอ้งถ่ิน 
เห็นประโยชนข์องศิลปะ สะทอ้นความเป็นอยูภ่ายในทอ้งถ่ิน
ผา่นกิจกรรม เช่น การลงพ้ืนท่ีในทอ้งถ่ินเพ่ือแลกเปล่ียนพดูคุย
และเรียนรู้กบัครูชุมชน 

  Learning, knowing value and appreciate the 
local arts; knowing the arts of reflecting life of local 
people through visiting and exchanging knowledge with 
the community leaders 
 
472-117                                                              1((1)-0-2) 
สุขภำพด ีชีวมีสุีข 
(Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life)          
 การมีสุขภาพดีและชีวติมีความสุข การใชปั้จจยั
เบ้ืองตน้ของการออกก าลงักายและคงไวซ่ึ้งความมีสุขภาพ
ดี ความส าคญัในการเสริมสร้างสุขภาพทั้งทางร่างกาย 
จิตใจ และอารมณ์ความรู้สึก ความส าคญัของการกีฬาการ
ออกก าลงักายสามารถพฒันาความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
ความส าคญัของการมีความสุข และ นิสยัการกินดีอยูดี่
 Living healthy and happy life; applying basic 
techniques regarding fitness and keeping healthy; the 
importance of physical, mental and emotional wellbeing; 
sports and fitness improve relationships among 
individuals; a necessity to overall happiness and healthy 
eating habits  
 
472-201                                                    3((2)-2-5) 
กำรน ำเสนอทำงธุรกจิอย่ำงผู้เช่ียวชำญ 
(Professional Business Presentation) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 142-119 ภำษำองักฤษเชิง
วชิำกำรอ่ำนและเขียน 
Prerequiste : 142-119 Academic English: Reading and 
Writing        
 การพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษในการ
น าเสนอทางธุรกิจ โครงร่างการน าเสนอ การพฒันา
ความสามารถในการเขียนเชิงวชิาการ การคดัลอกบทความ
ทางวชิาการ รูปแบบการอา้งอิงเอกสาร แบบแผนของการ
น าเสนอ การฝึกการจดัเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ช่วยใน
การน าเสนอ  
Development of English communication skill in business 
presentation; outlining presentation; develop ability to 
produce effective and appropriate academic writing; 
concepts of plagiarism; reference styles; presentation 



pattern; performance practices in preparing the document and 
equipment used in the presentation 
 
472-103                                                                   3((2)-2-5) 
อำเซียนศึกษำ 
(ASEAN Studies)            

 ประวติัและพฒันาการของประชาคมอาเซียน ความ
หลากหลายและเอกลกัษณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียน กฎบตัร
อาเซียน สามเสาหลกัของประชาคมอาเซียน อาเซียนในบริบท
โลกและการปรับตวัเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
 History and development of ASEAN Community; 
diversity and identity of ASEAN members; ASEAN charter; 
three pillars of ASEAN Community; ASEAN in a global 
context and adapting for entering ASEAN community 

 
472-105                                                                   3((2)-2-5) 
กำรพฒันำบุคลกิภำพ 
(Personality Development)           
 บุคลิกภาพภายในและภายนอก วิธีการพฒันา
บุคลิกภาพ การแต่งกายของสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี การ
บ ารุงรักษาสุขภาพ  การปรากฏตวัต่อท่ีชุมชน การพฒันา
ลกัษณะนิสยัส่วนตวั  มนุษยสมัพนัธ์ มารยาทไทยและมารยาท
ในสงัคม รูปแบบตา่ง ๆของการพดูในท่ีสาธารณะ บุคลิกภาพ
ของการเป็นผูน้ า บุคลิกภาพและมารยาทในการสมคัรงานและ
ในการประชุม  
 Inner and outer personality; personality 
development techniques; dressing for male and female; health 
nourishment; public appearance; personal habits 
improvement; human relations; Thai courtesy and manners in 
the society; patterns of public speaking; leadership 
personality; personality and manners in applying a job and 
meeting 

 
472-111                                                                   3((3)-0-6) 
จติวทิยำกำรจดักำร 
(Managerial Psychology)            

 แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกบัจิตวทิยาและการจดัการ
พฤติกรรมมนุษยใ์นองคก์ร ปัจจยัทางจิตวทิยาท่ีมีผลกระทบต่อ

พฤติกรรมการท างานของมนุษย ์เช่น ทศันคติ การส่ือสาร 
อิทธิพลของสงัคม แรงจูงใจและการจดัการความขดัแยง้ 
 Fundamental concepts of psychology and 
management of human behaviors in organization; 
psychological factors influencing human working 
behaviors such as attitudes, communication, social 
influences, motivation, and conflict management 
 
472-112                                                             3((3-0-6) 
เศรษฐศำสตร์จุลภำค 
(Microeconomics)            

 ความหมายลกัษณะและวธีิการศึกษา
เศรษฐศาสตร์ ปัญหาเศรษฐกิจ การท าหนา้ท่ีของระบบ 
เศรษฐกิจ อุปสงค ์อุปทาน และราคาความยดืหยุน่ของอุป
สงคแ์ละอุปทาน การใชอุ้ปสงคแ์ละอุปทานในการปฏิบติั 
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคและอรรถประโยชน์ การผลิตและ
ตน้ทุนการผลิต ตน้ทุนในระยะสั้นและ ระยะยาว การผลิต
ในระยะยาว การผลิตในระยะยาวมาก ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั
ความกา้วหนา้และมลพิษ การก าหนดราคาผลผลิตในตลาด
ต่างๆ ทฤษฎีราคาในเชิงปฏิบติัการกระจายรายได ้การ
ก าหนดค่าจา้ง ดอกเบ้ีย และผลตอบแทนจากการลงทุน 
ความยากจน และความไม่เท่าเทียมกนั 
 Meaning, nature and methods of economic 
study; economic problems; functioning of the economy; 
demand, supply, price, elasticity of demand and supply, 
application of demand and supply; consumer behaviour 
and utility; production and cost, short-run cost and long-
run cost, production in the long-run and the very long-run 
concerning progress and pollution; price determination in 
different types of market, application of price theory, 
income distribution, determination of wage, interest, and 
return on investment; poverty and inequality 

 
472-113                                                              3((3)-0-6) 
เศรษฐศำสตร์มหภำค 
(Macroeconomics)         
  ภาพรวมของระบบเศรษฐกิจ  ทฤษฎีและ
กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งในการประเมินผล รายได้
ประชาชาติ  เงินเฟ้อ และการวา่งงาน  อตัราดอกเบ้ีย  



ปริมาณเงิน ระดบัราคา  ค่าจา้งแรงงาน  ดุลการช าระเงิน  
นโยบายการเงินและการคลงั การพฒันาและการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ 
 The overall pictures of the economy; theories and 
methods of measurement of output; national income; 
inflation; unemployment; interest rates; money supply; price 
levels; wages; balances of payment; monetary and fiscal 
policy; economic development; and economic growth 
 
472-114                                                                    3((3)-0-6) 
หลกักำรจดักำรธุรกจิ 
(Principles of Management)            
 ลกัษณะขององคก์รธุรกิจ หนา้ท่ีและบทบาทของ
ผูบ้ริหาร การจดัการธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ ความรับผิดชอบ
ต่อองคก์รธุรกิจและสงัคม การจูงใจ การส่ือสาร และการ
ตดัสินใจ กระบวนการจดัการ โดยเนน้การวางแผน การจดั
องคก์ร การช้ีน าและควบคุม 
 Characteristic of business organization; duties and 
roles of manager; effective business management for business 
firm; corporate and social responsibility; motivation, 
communication, and decision making; management process 
focusing on planning, organizing, leading, and controlling 
 
472-211                                                                    3((3)-0-6) 
หลกักำรบัญชีขั้นต้น 
(Principles of Accounting)            

 ประวติั ความหมาย แนวคิด และวตัถุประสงคข์อง
การบญัชี  ประโยชน์ของขอ้มูลทางการบญัชี  กรอบแนวคิด
ส าหรับการรายงานทางการเงิน พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ.
2543 หลกัการบญัชีคู่ การบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป
และสมุดรายวนัเฉพาะ การผา่นรายการไปบญัชีแยกประเภท 
บญัชีคุมและบญัชียอ่ย การจดัท างบทดลอง การปรับปรุงบญัชี
และการปิดบญัชี การจดัท ากระดาษท าการ การจดัท างบการเงิน
ส าหรับกิจการใหบ้ริการ กิจการซ้ือขายสินคา้และกิจการ
อุตสาหกรรม ระบบเงินสดยอ่ย ภาษีมูลค่าเพ่ิมและระบบ
ใบส 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 

 
472-212                                                             3((3)-2-5) 
กำรวจิยัธุรกจิ 
(Business Research)            

 หลกัการและกระบวนการวจิยัธุรกิจ การเขียนเคา้
โครงการวจิยั การออกแบบการวจิยัธุรกิจ ระเบียบวธีิการ
วจิยัธุรกิจ ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง วธีิการเก็บขอ้มูล 
การวเิคราะห์ขอ้มูล การแปลผลและการน าเสนอ
ผลการวจิยัธุรกิจ 
 Principles and process of business research; 
research proposal writing; business research design; 
business research methodology; population and samples; 
data collection methods; analyzing data; interpreting and 
presenting business research result 
 
472-213                                                               3((3)-0-6) 
หลกักำรตลำด 
(Principles of Marketing)            

 พ้ืนฐานและกระบวนการทางการตลาด หนา้ท่ี
ทางการตลาด สภาพแวดลอ้มทางการตลาด  ระบบขอ้มูล
ทางการตลาด ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
การแบ่งส่วนการตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การวาง
ต าแหน่งผลิตภณัฑ ์การพฒันาส่วนประสมทางการตลาด 
การตลาดเพื่อสงัคม 
 Fundamental of marketing and marketing 
process; marketing functions; marketing environment; 
marketing information systems; introduction to consumer 
bahaviour; market segmentation; selection of targeted 
market; product positioning; marketing mix development; 
social marketing 

 



472-214                                                                 3((3-0-6) 
กำรเงนิธุรกจิ 
(Business Finance)            
 การวเิคราะห์ปัญหาทางการเงินของธุรกิจ  บทบาท
ของผูบ้ริหารทางการเงิน เคร่ืองมือทางการเงิน สถาบนัการเงิน 
ท่ีมาของเงินทุน การจดัการเงินทุนระยะสั้นและยาว การจดั
สินทรัพย ์และนโยบายเงินปันผล 
 Analysis of business financial problems; roles of 
financial manager; financial tools; financial institutes; source 
of fund; short-term and long-term financing; asset 
management; and dividend policy 

 
472-215                                                                 3((3-0-6) 
กำรบัญชีเพ่ือกำรจดักำร 
(Management Accounting)     
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 472-211 หลกัการบญัชีขั้นตน้  
Prerequisite: 472-211 Principles of Accounting    \

 การใชส้ารสนเทศทางการบญัชีเพื่อการจดัการ 
พฤติกรรมตน้ทุน การบญัชีตน้ทุน การบญัชีตน้ทุนตาม
กิจกรรม งบประมาณ ตน้ทุนมาตรฐาน การวเิคราะห์ตน้ทุน-
ปริมาณ-ก าไร การบญัชีตามความรับผิดชอบ การจดัท ารายงาน
ตามส่วนงาน ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ และการ
ตดัสินใจเก่ียวกบังบประมาณลงทุน 
  Use of accounting information for management; cost 
behavior; cost accounting; activity-based costing; budgeting; 
standard cost; cost-volume-profit analysis; responsibility 
accounting; segment reporting; relevant costs for decision 
making; capital budgeting decisions 
 
472-311                                                                   3((3)-0-6) 
จริยธรรมทำงธุรกจิ 
(Business Ethics)            
 การยดึหลกัจริยธรรมทางธุรกิจเพ่ือความยัง่ยนืของ
องคก์ร การตรวจสอบจริยธรรมในธุรกิจโดยทัว่ๆ ไป สภาพ
สงัคม การออกกฎหมาย และบทบาทในการพฒันาสงัคม  ความ
รับผิดชอบของธุรกิจต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม มีความคิดทาง
จริยธรรม  กฎเกณฑจ์ริยธรรมและความรับผดิชอบของผูน้ าทาง
ธุรกิจ 

 Holding business ethical conduct for corporate 
sustainability; auditing general ethical practices in the 
corporation; state of society; issuance of laws and societal 
development roles; social and environment responsibility; 
code of ethics and responsibility of business leader 
 
472-312                                                               3((3)-0-6) 
กฎหมำยธุรกจิ 
(Business Law)            

 หลกัพ้ืนฐานของกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
บุคคลและนิติบุคคล โมฆะและโมฆียะกรรม ทรัพย ์
ทรัพยสิ์น หน้ี องคก์ารธุรกิจ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บริษทั
จ ากดั บริษทัมหาชน สญัญาใหใ้ชสิ้ทธิทางทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา 
 Basic principles of civil and commercial code; 
natural and justistic persons; voidable act and voidness; 
property; obligations; business organisations, limited 
partnerships, limited companies; licensing agreement of 
intellectual property 

 
472-313                                                             3((3)-0-6) 
กำรภำษอีำกร 
(Taxation)           
 หลกัเกณฑ ์วธีิการประเมินและการจดัเก็บภาษี
อากรต่างๆ ตามประมวลรัษฎากร ภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดา ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ภาษีศุลกากร ภาษี
สรรพสามิต อากรแสตมป์ และอ่ืนๆ 
 Principles of taxation; tax assessment methods 
and tax collection according to revenue code; personal 
income tax, corporate income tax, value added tax, 
specific business tax, withholding tax, customs duty, 
excise tax, stamp duty, and other taxes 
 
472-314                                                           3((3)-2-5) 
กำรตดิต่อส่ือสำรทำงธุรกจิ 
(Business Communication)            
 องคป์ระกอบและรูปแบบของการติดต่อส่ือสาร
ทางธุรกิจ หลกัการในการติดต่อส่ือสาร การฟัง การอ่าน 



การพดู และการเขียนเอกสารทางธุรกิจทุกประเภท การ
น าเสนอรายงานทางธุรกิจ ขอ้มูลและข่าวสารทางธุรกิจ 
เทคโนโลยกีารติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ  
 Elements and forms of business communication; 
principles in communication: listening, reading, writings; all 
types of business document; presenting business report, 
information, and news; business communication technology 
 
472-411                                                                   2((1)-2-3) 
ควำมรับผดิชอบของบริษัทต่อสังคม 
(Corporate Social Responsibility)            

 แนวคิดและพฒันาการของความรับผิดชอบทางสงัคม 
ชนิดของกิจกรรมความรับผิดชอบทางสงัคม ความสมัพนัธ์กบั
ผูมี้ส่วนไดเ้สียในสงัคม ผลประโยชน์ของความรับผิดชอบทาง
สงัคม เพ่ือการพฒันาทางเศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยนื การสร้าง
นวตักรรมและแนวทางแกปั้ญหาเชิงรุกต่อส่ิงแวดลอ้มและ
สงัคม  
 Concept and development of corporate social 
responsibility; types of corporate social responsibility 
activities; relationships with stakeholders; benefits of 
corporate social responsibility for sustainability economy 
development; creating innovative and proactive solutions to 
environment and society 
 
472-221                                                                  3((3)-0-6) 
กำรจดักำรกำรด ำเนินงำน 
(Operations Management)            

 การน าทฤษฎีและเคร่ืองมือทางคณิตศาสตร์มาใชใ้น
การวางแผนทางธุรกิจ ตดัสินใจแกปั้ญหา การวเิคราะห์เพ่ือการ
ตดัสินใจ  ระบบการด าเนินงาน เทคนิคการพยากรณ์ การ
ออกแบบระบบ การวางแผนและการควบคุมการผลิต การ
ควบคุมคุณภาพ การจดัการห่วงโซ่อุปทาน 
 Implementation of mathematical theories and tools 
for business planning; decision making for problem solving; 
analysis for decision making; operation systems; forecasting 
techniques; systems design; manufacturing planning and 
control; quality control; supply chain management 
 
 

472-222                                                              3((3)-0-6) 
พฤตกิรรมองค์กร  
(Organizational Behavior)    
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 472-114 หลกัการจดัการธุรกิจ
Prerequisite : 472-114 Principles of Management 
 การเขา้ใจพฤติกรรมกลุ่มและพฤติกรรมบุคคล 
ปัจจยัและสภาพแวดลอ้มขององคก์รธุรกิจ ขั้นตอนในการ
พฒันากลุ่ม และผลกระทบต่อพฤติกรรมบุคคล หวัขอ้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ การติดต่อส่ือสาร การจูงใจ ทศันคติ 
อิทธิพล ความร่วมมือและการเปล่ียนแปลงขององคก์ร 
 Understanding of individual and group 
behavior; environment of business organization, steps in 
group development and impact on individual behavior; 
topics relating to perception communication, motivation, 
attitude, influence, cooperation and organizational change 
 
472-223                                                              3((3)-0-6) 
กำรพยำกรณ์ทำงธุรกจิ 
(Business Forecasting)            
 การน าทฤษฎีและวธีิทางคณิตศาสตร์มาใชใ้น
การวางแผนทางธุรกิจ ตดัสินใจแกปั้ญหา  การวเิคราะห์
เพื่อการตดัสินใจ การพยากรณ์และเทคนิคการวดัระดบัการ
ตดัสินใจ 
 Theory application and mathematics methods 
for business planning; decision making for problem 
solving; analysis for decision-making; forecasting and 
measurement technique in decision-making 
 
472-321                                                               3((3)-0-6) 
กำรจดักำรทรัพยำกรมนุษย์ 
(Human Resource Management)            

 หนา้ท่ีการจดัการทรัพยากรมนุษย ์การจดัสาย
งาน การวางแผนก าลงัคน การสรรหา การคดัเลือก การ
ฝึกอบรมพนกังาน การจ่ายค่าตอบแทน และสวสัดิการ การ
จูงใจ การประเมินผลงาน การเล่ือนขั้น การสบัเปล่ียน
โยกยา้ย การลงโทษ การเลิกจา้ง การเจรจาต่อรองและ
แรงงานสมัพนัธ์ 
 Human resources functions; 
departmentalization; human resource planning; 



recruitment; selection; training; compensation and welfare; 
employee motivation; performance appraisal; promotion; job 
rotation; disciplinesary action; termination; collective 
bargaining and labor relation   
 
472-322                                                                  3((2)-2-5) 
กำรเจรจำต่อรองทำงธุรกจิ 
(Business Negotiation)            
 ทฤษฎีและแนวคิดการเจรจาต่อรองทกัษะในการ
เจรจาต่อรอง ทกัษะการโนม้นา้ว การฝึกฝนโดยใชบ้ทบาท
สมมุติและการใชก้รณีศึกษา  
 Theoreties and concepts of negotiation; negotiation 
skills; persuasive skill; class apprenticeship using role-play 
and case studies 
 
472-323                                                                   3((3)-0-6) 
กำรจดักำรกำรเงนิ 
(Financial Management)            

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 472-214 การเงินธุรกิจ 
Prerequisite: 472-214 Business Finance 
 เป้าหมายของการจดัการการเงิน การจดัการงานทุน
หมุนเวยีน การท างบลงทุนภายใตค้วามไม่แน่นอน ทฤษฎี
โครงสร้างเงินทุน การจดัหาเงินทุน นโยบายเงินปันผล การ
ควบรวมกิจการ  
 Goals of financial management; working capital 
management; capital budgeting under uncertainty; the theory 
of capital structure; financing; dividend policy; mergers and 
acquisition 

 
472-324                                                                   3((3)-0-6) 
กำรจดักำรกำรเปลีย่นแปลง 
(Change Management)            

 ทฤษฎี แนวคิด และความส าคญั ของการจดัการความ
เปล่ียนแปลง กระบวนการจดัการความเปล่ียนแปลง การ
ประเมินความจ าเป็น การวนิิจฉยัองคก์ร การปฏิบติัตามแผน 
การประเมินผล การรักษาผลการเปล่ียนแปลง ประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพนกังานในการจดัการความเปล่ียนแปลง  
 Theories, concepts, and significance of change 
management; change management process: needs assessment, 

organization diagnosis; implementation, evaluation, and 
sustain change; employee issues in change management 
 
472-325                                                               3((3-0-6) 
กำรจดักำรกำรตลำด 
(Marketing Management)            

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 472-213 หลกัการตลาด  
Prerequisite: 472-213 Principles of Marketing 
 การจดัการการวางแผนและการประเมินปัจจยั
ประกอบทางการตลาด การวางแผนผลิตภณัฑ ์ การพฒันา
สินคา้ การตั้งราคา การส่งเสริมการตลาด ช่องทางการ
จ าหน่าย และระบบขอ้มูลการตลาด  
 Scope and field of marketing management; 
factor evaluation in marketing mix; the need of marketing 
and product planning; product development; pricing; 
marketing promotion; channel of distribution; and 
marketing information system 

 
472-326                                                               3((3)-0-6) 
ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจดักำร 
(Management Information Systems)            
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 472-113 ดาบสองคม 
Prerequisite: 472-113 Black and White 
  ความรู้ ความเขา้ใจระบบสารสนเทศ การ
ออกแบบและพฒันาระบบ การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
เพ่ือการสนบัสนุนการท างานทางธุรกิจ การใชซ้อฟตแ์วร์
ในการน าเสนอขอ้มูล ระบบการจดัการขอ้มูลซ่ึงผูจ้ดัการ
และผูเ้ช่ียวชาญใชใ้นการพฒันาศกัยภาพในการท างานของ
องคก์ร ทั้งงานรายบุคคลและรายกลุ่มงาน 
  Knowledges and understanding of information 
systems; system design and development; application of 
information technologies for supportting business 
processes; using softwares  for presenting information; 
systems that manage the data uses by managers and 
professionals to improve organization performance, both 
for group work and personal productivity 
 
 



472-420                                                                  3((3)-0-6) 
กำรจดักำรเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Management)            

เง่ือนไขการลงทะเบียน: นกัศึกษาปี 4 หรือมีจ านวนหน่วย
กิตรวมไม่นอ้ยกวา่ 106 หน่วยกิต 
Registration Condition: Fourth-Year Students or Having at 
Least 106 Credits  
 การจดัการท่ีมีวตัถุประสงคร์ะยะยาว การวางนโยบาย 
การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกและภายใน จุดเด่นจุดดอ้ย
ของกิจการ การก าหนดกลยทุธ์ในระดบัต่าง ๆ การปฏิบติัการ
เก่ียวกบัการตลาด  การเงิน  การผลิต  การประเมินผลและการ
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 

 
472-422                                                                  3((2-2-5) 
สัมมนำกำรจดักำรทำงธุรกจิ 
(Seminar in Business Management)            

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 472-114 หลกัการจดัการธุรกิจ  
Prerequisite: 472-114 Principles of Management 
 ประเด็นและปัญหาใหม่ๆท่ีเกิดข้ึนในการจดัการธุรกิจ
ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ การเรียนรู้โดยการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น การพฒันาวธีิคิดอยา่งมีวจิารณญาณ
และการคน้ควา้โดยอิสระ การก าหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหา
อยา่งสร้างสรรค ์ 
 New issue and problems in both national and 
international management; learning through exchange of 
opinions; development of critical thinking and independent 
research; determining creative problem solving approaches 
   
 

 

 

 

 

 

472-231                                                              3((2)-2-5) 
กำรตลำดดจิทิลั 
(Digital Marketing)           
 ความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการตลาด
ดิจิทลัขององคก์ร เคร่ืองมือดิจิทลั การวางแผน การ
ปฏิบติัการ การวดัและประเมินผล แนวคิดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
เช่น การเพ่ิมประสิทธิภาพเคร่ืองมือคน้หา การจ่ายต่อคลิก 
ประเภทของโฆษณา การตลาดทางจดหมายอิเลค็ทรอนิกส์ 
การตลาดแบบไวรัล การประชาสมัพนัธ์ออนไลน์ 
การตลาดพนัธมิตร และส่ือสงัคม 
 Essential knowledge and skills for digital 
marketing in organizations; digital tools; planning 
implementing; measurement and evaluation; other 
relevant concepts such as SEO, PPC, types of advertising, 
e-mail marketing, viral marketing, online public relation, 
affiliate marketing, and social media 
 
472-232                                                              3((2)-2-5) 
กำรจดักำรสินค้ำฟุ่มเฟือย 
(Luxury Brand Management)            

 ประวติัของแบรนดช์ั้นสูง เทรนดแ์ฟชัน่ชั้นสูง
ล่าสุด ดีไซเนอร์แฟชัน่ชั้นสูงท่ีประสบความส าเร็จ ความ
จ าเป็นและตอ้งการของลูกคา้ กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของ
ตลาดแฟชัน่ชั้นสูง การเจริญเติบโตของตลาดแฟชัน่ชั้นสูง
ในประเทศและต่างประเทศ การพฒันาสินคา้และวงจร
ชีวติของสินคา้หรูหรา กลยทุธ์การจดัการส าหรับการ
พฒันาสินคา้ชั้นสูง 
 History of hi-end brands; latest hi-end fashion 
trend; successful hi-end designers; customers need and 
want; target markets of customers in hi-end fashion 
industry; growth of hi-end fashion market in national and 
international levels; luxury product development and life 
cycle; management strategy for developing hi-end 
product 
 

 

 

 

 

 

 



472-233                                                             3((3)-0-6) 
กำรจดักำรผลติภณัฑ์และรำคำ 
(Product and Price Management)            
 การจดัการส่วนประสมผลิตภณัฑ ์กลยทุธ์การพฒันา
ผลิตภณัฑแ์ละการจดัการตราสินคา้ การจดัการผลิตภณัฑเ์ชิง
นวตักรรม การจดัการวงจรชีวติผลิตภณัฑ ์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
นโยบายการตั้งราคา ขั้นตอนการตั้งราคา กลยทุธ์การตั้งราคา 
กลยทุธ์การปรับราคา กลยทุธ์การตั้งราคาเพ่ือการแข่งขนัภายใต้
สถานการณ์ทางการตลาดท่ีเปล่ียนแปลง 
 Product mix management, product development 
strategies and brand management; innovative product; product 
life cycle management; factors affecting pricing policies; 
pricing management process; pricing strategies; price chaning 
strategies; pricing strategies for competition changes in 
marketing environement  
 
472-331                                                                    3((3)-0-6) 
กำรโฆษณำและกำรส่งเสริมกำรขำย 
(Advertising and Promotions)            
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 472-213 หลกัการตลาด  
Prerequisite: 472-213 Principles of Marketing  
 ความหมายและความส าคญัของการโฆษณาและ
ส่งเสริมการขาย การวเิคราะห์และวางแผนการโฆษณาและ
ส่งเสริมการขาย การโฆษณาและส่งเสริมการขายท่ีมุ่งผูบ้ริโภค 
ประเด็นทางกฎหมายและจรรยาบรรณของการโฆษณาและ
ส่งเสริมการขาย การโฆษณาและส่งเสริมการขายในตลาดพหุ
วฒันธรรม 
 Definitions and important of advertising and sales 
promotion; analyzing and planning advertising and sales 
promotion; consumer-oriented advertising and sales 
promoting; legal and ethical issues of advertising and sales 
promotion; advertising and sales promotion in multicultural 
market 
 
472-332                                                                  3((3)-0-6) 
พฤตกิรรมผู้บริโภค 
(Consumer Behavior)            

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 472-213 หลกัการตลาด  
Prerequisite: 472-213 Principles of Marketing 

 ความส าคญัของพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการ
บริหารการตลาด อิทธิพลของปัจจยัภายในท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค เช่น การจูงใจ การรับรู้ การ
เรียนรู้ และทศันคติ ทฤษฎีต่างๆ ท่ีน ามาใชอ้ธิบาย
พฤติกรรมผูบ้ริโภค กลยทุธ์การตลาดกบัพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค และการสร้างความผกูพนักบัลูกคา้ 
 Importance of consumer behavior to marketing 
management; influence of internal factor towards 
consumer decision making such as motivation, 
perception, learning, and attitude; theories for consumer 
behavior explanation; marketing strategy and consumer 
behavior; and building customer engagement 
 
472-333                                                                3((3-0-6) 
กำรกระจำยสินค้ำและโซ่อุปทำน 
(Product Distribution and Supply Chain)          
 การจดัการเก่ียวกบัการเคล่ือนยา้ยวตัถุดิบ ขอ้มูล 
และการเงินในขั้นตอนต่างของเครือข่ายการกระจายสินคา้
และการผลิต กระบวนการและผลกระทบต่อภาพรวม การ
ท างานของโซ่อุปทาน การปรับปรุงกลยทุธ์โดยการเนน้
ลูกคา้เป็นส าคญั การพฒันากลยทุธ์ส าหรับการรักษา
ความสมัพนัธ์ในเชิงลึกกบัลูกคา้รายหลกัท่ีส าคญัต่อองคก์ร 
การพฒันากลยทุธ์เพ่ือแกไ้ขปัญหาของโซ่อุปทาน การ
วางแผนและการพยากรณ์เก่ียวกบัความตอ้งการของตลาด 
การผลิตและการจดัการโลจิสติกส์ท่ีมีประสิทธิภาพ และ
การจดัการราคาและรายได ้การประสานงานในโซ่อุปทาน 
เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับโซ่อุปทาน 
 Management of material, information, and 
finance flows in multi-stage production distribution 
networks; processes characteristics and its impact on the 
overall supply chain performance; improvement of 
customer-focused supply chain strategy; strategy 
development for maintiaining the deep relationships with 
key accounts critical to organization; sustain strategies for 
managing supply chain issues; planning and forecasting 
for effective demand, production, and logistics 
management; prcing and revenue management; 
coordinating in a supply chain; supply chain information 
technology 



 
472-431                                                                  3((3)-0-6) 
กำรตลำดปฏิสัมพนัธ์ 
(Interactive Marketing)            
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 472-213 หลกัการตลาด  
Prerequisite: 472-213 Principles of Marketing 
 แนวคิด กระบวนการและกลยทุธก์ารตลาด
ปฏิสมัพนัธ์ท่ีเขา้ถึงผูบ้ริโภครายบุคคลอยา่งไดผ้ล การเก็บ
รวบรวมขอ้มูลลูกคา้และการส่ือสารเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์กบั
ลูกคา้ การใชข้อ้มูลลูกคา้และการเลือกใชส่ื้อแบบสองทางเพื่อ
จูงใจใหเ้กิดการซ้ือซ ้ า แนวโนม้ดา้นวฒันธรรมและธุรกิจท่ีมีผล
ต่อการตลาดแบบปฏิสมัพนัธ์ 
 Concepts, processes, and strategies of interactive 
marketing for reaching individual consumer; customer 
information gathering and communication to create 
relationships with customer; using customer database and 
selecting two ways media for persuading sales repeated; 
trends of culture and business effecting interactive marketing 

 
472-432                                                                  3((3)-0-6) 
กำรตลำดบริกำร 
(Service Marketing)            

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 472-213 หลกัการตลาด  
Prerequisite: 472-213 Principles of Marketing 
 ทฤษฎีและแนวคิดของการตลาดบริการสมยัใหม่ 
โครงสร้างของอุตสาหกรรมบริการ ประเภทของธุรกิจบริการ 
การจดัการส่วนประสมการตลาดบริการ การพฒันาและการ
ก าหนดนโยบายการตลาดบริการ 
 Concepts and theories of modern service marketing; 
structure of service industry; type of service business; service 
marketing management; developing and formulating policy 
for services marketing 

 
472-433                                                                    3((3)-0-6) 
กำรตลำดโลก 
(Global Marketing)           
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 472-213 หลกัการตลาด  
Prerequisite: 472-213 Principles of Marketing 

 แนวคิดและปรัชญาตลาดโลก การวเิคราะห์ความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัในระดบันานาชาติ การจดัการการ
ตลาดโลก และการสร้างกลยทุธ์ในตลาดโลก 
 Concept and philosophy of global marketing; 
analysis of international competitive advantage; global 
marketing management and global marketing strategy 
formulation 
 
472-434                                                              3((3)-0-6) 
กำรจดักำรกำรค้ำปลกี 
(Retailing Management)            

 ความส าคญัของธุรกิจคา้ปลีก หลกัการสร้างและ
รักษาความสมัพนัธ์ในธุรกิจคา้ปลีก การวางแผนกลยทุธ์
ธุรกิจคา้ปลีก การวเิคราะห์เขตการคา้และการคดัเลือกท าเล
ธุรกิจคา้ปลีก การจดัการองคก์รและทรัพยากรมนุษย์
ส าหรับธุรกิจคา้ปลีก การก าหนดลูกคา้เป้าหมายและการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง การจดัการระบบปฏิบติังาน
หนา้ร้าน การจดัการดา้นการวางสินคา้ภายในร้าน การ
จดัการระบบปฏิบติังานดา้นการเงิน การสร้างและรักษา
ภาพลกัษณ์ของธุรกิจ 
 Importance of retailing; principles of creating 
and maintain relationship in retailing business; strategies 
planning in retailing business; sales territory analysis and 
retial-site selection; organizational management and 
human resource management in retailing business, 
selecting target market and collecting information in 
display operation; in-store shelf display management; 
financial operation; creating and maintaining business 
image 
 
472-241                                                               3((2)-2-5) 
สถำนทีท่ ำงำนทีม่ปีระสิทธิภำพ 
(Effective Workplace)            
 แนวคิดเก่ียวกบัพนกังานสมัพนัธ์และสถานท่ี
ท างานท่ีดี การส่ือสารและการสร้างความสมัพนัธ์ซ่ึงเป็น
ปัจจยัส าคญัในการสร้างสถานท่ีท างานท่ีมีประสิทธิภาพ  
การระบุและจดัการความขดัแยง้ในท่ีท างาน องคป์ระกอบ
ในการพฒันาส่ิงแวดลอ้มท่ีดีในท่ีท างาน เช่น คุณภาพการ



นิเทศพนกังาน สีของส านกังาน ความปลอดภยัและสุขลกัษณะ 
การเพ่ิมผลผลิตของพนกังาน 
 Concepts of employee relations and desirable 
workplace; communication and relationship-building as 
considerable factors creating effective workplace; identifying 
and managing conflicts in workplace; components developing 
a positive workplace environment such as quality of 
supervision, office color, safety and sanitation  enhancing 
employee productivity   
 
472-242                                                                    3((3)-0-6) 
ควำมหลำกหลำยในทีท่ ำงำน 
(Workplace Diversity)            
 แนวคิดของความหลากหลายในท่ีท างาน ขอบเขต
ส าคญัของความหลากหลาย  ประโยชน์และความทา้ทายภายใน
ท่ีท างานท่ีมีความหลากหลาย  การจดัการความหลากหลาย  
การพฒันาสภาพแวดลอ้มในท่ีท างานท่ีสนบัสนุนท าให้
พนกังานมีส่วนร่วม การส่ือสารภายในท่ีท างานท่ีมีความ
หลากหลาย 
 Concepts of diversity in workplace; key dimensions 
of diversity; benefits and challenges within a diverse 
workplace; managing diversity; developing supportive work 
environment that will engage employee; communication 
within diverse workplace 
 
472-243                                                                  3((2)-2-5) 
กำรเป็นผู้น ำ 
(Leadership)            

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 472-114 หลกัการจดัการธุรกิจ  
Prerequisite:  472-114 Principles of Management 
 ความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ และทศันคติท่ีผูน้ าในยคุ
โลกภิวฒัน์ การพฒันาบุคลิกภาพ การปรับปรุงอุปนิสยั ภาวะ
ผูน้ า ศิลปะความเป็นผูน้ า การมีความคิดสร้างสรรค ์การส่ือ
ความหมายและศิลปะการจดัการ 
 Knowledge, understanding, skills, and attitude of 
successful factors for managers and leaders in the 
globalization; personality development; habits improvement; 
leadership; the art of leaders; creative thinking; 
communication and the art of management 

472-244                                                            3((3)-0-6) 
กำรจดักำรองค์ควำมรู้ 
(Knowledge Management)            

 ธรรมชาติ คุณสมบติั และลกัษณะของขอ้มูล 
องคค์วามรู้ และปัญญา การจดัแบ่งองคค์วามรู้ 
องคป์ระกอบขององคค์วามรู้ วงจรชีวติของการจดัการองค์
ความรู้ การสร้างและการใช ้แบบจ าลองและกระบวนการ
ของการคน้พบความรู้จากฐานขอ้มูล เทคนิคการคน้พบ
องคค์วามรู้แบบต่างๆ การใหเ้หตผุลเชิงกรณี กลไกการ
เรียนรู้ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ การแบ่งปันองคค์วามรู้และ
ส่ิงแวดลอ้มของการแบ่งปันองคค์วามรู้  
 Nature, characteristics, and type of information; 
knowledge and intellectual; classification of knowledge; 
elements of knowledge management; knowledge 
management life cycle; knowledge creation and 
implementation; model and process of knowledge 
findings from data-base; techniques of knowledge 
findings in various forms; case rationale; learning 
mechanism of computer; knowledge sharing and its 
environment 
 
472-341                                                             3((3)-0-6) 
กำรจดักำรผลตอบแทน 
(Compensation Management)            

 แนวคิด วตัถุประสงคแ์ละความส าคญัของการ
บริหารผลตอบแทน ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการจดัการ
ผลตอบแทน การประเมินงาน การส ารวจค่าตอบแทน การ
จดัท าโครงสร้างค่าตอบแทน การจ่ายค่าตอบแทนแบบจูง
ใจ สิทธิประโยชน์และการใหบ้ริการพนกังาน กฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัค่าตอบแทน 
 Concept, objectives, and significance of 
compensation management; factors affecting 
compensation management; job evaluation; compensation 
survey; compensation structure; incentives pay; benefits 
and employee services; compensation law 

 

 

 

 

 



472-342                                                               3((2)-2-5) 
กำรสอนงำนและกำรให้ค ำปรึกษำ 
(Coaching and Counseling)            

 ทฤษฎีแรงจูงใจและการประยกุตใ์ช ้ค  าจ ากดัความ
และความส าคญัของการสอนงาน            ทกัษะการสอนงาน 
การสร้างและจดัการความเช่ือมัน่ ค  าจ ากดัความและ
ความส าคญัของการสร้างทีม การท างานเป็นทีม กระบวนการ
สร้างทีม 
 Motivational theories and applications; definition 
and significance of coaching; coaching skills; building and 
manage trust; definition and significance of team building; 
teamwork; team building process 
 
472-343                                                                 3((3)-0-6) 
กำรจดักำรควำมเครียด 
(Stress Management.            

 ความหมายของความเครียด ทฤษฎีและหลกัการทาง
จิตวทิยาเก่ียวกบัความเครียด การประเมินความเครียด 
บุคลิกภาพกบัความเครียด เทคนิคการผอ่นคลายความเครียด 
การคิดเชิงบวก ทกัษะการเผชิญปัญหา การประยกุตเ์ทคนิคการ
จดัการความเครียดในการด าเนินชีวติประจ าวนัและการท างาน   
 Definitions of emotion and stress; psychological 
theories and principles of stress; stress assessment; personality 
and stress; relaxation techniques for stress relief; positive 
thinking, coping skills, the application of stress management 
techniques in daily and work life 

 
472-441                                                                  3((3)-0-6) 
กำรพฒันำทรัพยำกรมนุษย์ 
(Human Resource Development)            

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 472-321 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์
Prerequisite: 472-321 Human Resource Management 
 ทฤษฎี แนวคิด และความส าคญัของการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์กระบวนการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์การ
ประเมินความจ าเป็นในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์การ
ออกแบบกิจกรรมการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์การปฏิบติัตาม
แผนและการประเมินผล การพฒันาอาชีพ 
 Theories, concepts, and significance of human 
resource development; human resource development process; 

needs assessment; design; implementation and 
evaluation; career development 
 
472-442                                                               3((3)-0-6) 
กำรจดักำรทรัพยำกรมนุษย์ระหว่ำงประเทศ
(International Human Resource Management)          
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 472-321 การจดัการทรัพยากร
มนุษย ์
Prerequisite: 472-321 Human Resource Management 
 บริบทและกลยทุธ์ของการจดัการทรัพยากร
มนุษยร์ะหวา่งประเทศ โครงสร้างและความแตกต่างทาง
วฒันธรรม การคดัเลือก การพฒันา การฝึกอบรมและการ
ประเมินผลบุคลากรภายใตก้ารมอบหมายงานระหวา่ง
ประเทศ 
 Context and strategies of international human 
resource management; structural and cultural differences; 
selection; development; training and evaluation of 
personnel under international assignments 
 
472-443                                                               3((3)-0-6) 
กำรพฒันำองค์กร 
(Organization Development)           
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 472-114 หลกัการจดัการธุรกิจ
Prerequisite : 472-114 Principles of Management 
 ทฤษฎี แนวคิด และความสมัพนัธ์ของการพฒันา
องคก์ร กระบวนการการพฒันาองคก์ร เคร่ืองมือการพฒันา
องคก์รระดบัองคก์ร กลุ่ม และบุคคล ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัพนกังานในการพฒันาองคก์ร 
 Theories, concepts, and significance of 
organization development; organization development 
process; organization development interventions: 
organizational level, group level, individual level; people 
issues in organization development 
 
472-444                                                               3((3)-0-6) 
กำรจดักำรผลกำรปฏิบตังิำน 
(Performance Management)            
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 472-321 การจดัการทรัพยากร
มนุษย ์



Prerequisite: 472-321 Human Resource Management 
 หลกัการ วธีิการ ระบบ และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
ประเมินผลการปฏิบติังานบุคคล มาตรฐานในการประเมิน 
ระบบการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกนัทั้งระบบ 
และการพฒันาระบบใหส้อดคลอ้งกบัระบบการประเมิน
องคก์ารเพื่อใหบ้รรลเุป้าหมาย 
 Principles, methods, systems, and equipment for 
individual performance appraisal; evaluation standard; 
company-wide performance appraisal system and system 
development to match with organizational evaluation to 
achieve the organizational goal 
 
472-445                                                                    3((2)-2-5) 
กำรสร้ำงทมี 
(Team Building)            
 ความหมายของทีมและการสร้างทีม ความส าคญัและ
องคป์ระกอบของการท างานเป็นทีม การคดัเลือกสมาชิกในทีม 
หวัหนา้ทีมและโปรแกรมการฝึกอบรมอยา่งเหมาะสม โดยใช้
ก าหนดการเชิงเป้าหมายและก าหนดการเชิงเสน้ การน าไป
ปฏิบติั การประเมินผลการท างาน การใหร้างวลัจากการท างาน 
ภาวะผูน้ าในทีม องคป์ระกอบของการท างานท่ีประสบ
ความส าเร็จ ประกอบดว้ย ความเช่ือใจ การท างานร่วมกนั ความ
รับผิดชอบ และการส่ือสาร ความขดัแยง้ท่ีอาจจะเกิดข้ึนและ
การจดัการความขดัแยง้ 
 Definition of team and team building; importance 
and components of teamwork; selecting optimal team 
member, leader, and training program by using Goal 
Programming and Integer Programming; implementation; 
performance appraisal; reward; leadership in team; 
components of successful teamwork including trust, 
coordination, commitment, and communication; potential 
conflicts and  conflicts management 
 
472-251                                                                   3((3)-0-6) 
ควำมรู้เบ้ืองต้นในกำรจดักำรโลจสิตกิส์และโซ่อุปทำน
(Introduction to Logistics and Supply Chain Management)          
 ภาพรวมของธุรกิจและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 
หลกัการและการด าเนินงานของกิจกรรมโลจิสติกส์ในภาค

ธุรกิจและอุตสาหกรรม ตน้ทุนโลจิสติกส์ และแนวคิดการ
บริหารโซ่อุปทาน การวดัสมรรถนะของโซ่อุปทาน  
 Overview of the business and logistics industry; 
principles and operations of logistics activities in business 
and industry; logistics cost and concept of supply chain 
management; measuring supply chain performance 
 
472-252                                                             3((3)-0-6) 
กำรจดักำรสินค้ำคงคลงั 
(Inventory Management)            

 โครงสร้างของสินคา้คงคลงั ปัญหาสินคา้คงคลงั 
ความตอ้งการและการวางแผนระดบัการจดัเก็บสินคา้คง
คลงั การควบคุมสินคา้คงคลงั การตรวจนบัสินคา้คงคลงั 
การค านวณจุดสัง่ซ้ือและปริมาณการสัง่ซ้ือ 
  Inventory structure; inventory problem; 
demanding and planning for inventory level; inventory 
control; inventory stock counting; calculating reorder 
point and economic order quantity 

 
472-253                                                              3((3)-0-6) 
โลจสิตกิส์ในกำรตลำด 
(Logistics in Marketing)            

 การประยกุตค์วามรู้ทางโลจิสติกส์ในมุมมอง
ดา้นการตลาด การวางแผน การจดัส่ง การควบคุมการ
เคล่ือนท่ีของสินคา้และขอ้มูลจากผูผ้ลิตไปถึงตลาด การ
ปฏิบติักลยทุธ์ทางโลจิสติกส์ในการตลาดท่ีมีประสิทธิผล
โดยค านึงถึง สินคา้ ราคา สถานท่ี และ โปรโมชัน่ การ
บริการทางโลจิสติกส์ส าหรับการขนส่งสินคา้ การตั้งราคา
กบัโครงสร้างตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งทางโลจิสติกส์ การ
ออกแบบบรรจุภณัฑ ์ 
 Application of logistics knowledge in marketing 
aspect; planning, delivering, controlling the flow of 
physical goods, and information from the producer to a 
market in order to meet customer demands; implementing 
efficient logistics strategy in marketing promotion: 
logistical services for product delivery, price setting and 
cost structure relating to logistics;  designing marketing 
package for logistics 
 



472-351                                                                    3((3)-0-6) 
กำรวำงแผนโลจสิตกิส์ 
(Logistics Planning)            

 แนวคิดส าหรับการวางแผนโลจิสติกส์ กรอบการ
วางแผน กระบวนการโลจิสติกส์ 
การวางแผนเครือข่าย องคก์ารและการจดัการ การพสัดุและการ
ผลิต ระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง แนวโนม้อนาคต 
 Concepts of logistics planning; planning framework; 
logistics process; logistics network planning; organization and 
management; material handling and production; related 
information system and future trends      
      
472-352                                                                    3((3)-0-6) 
กำรวเิครำะห์เชิงปริมำณส ำหรับกำรจดักำรโลจสิตกิส์ 
(Quantitative Analysis for Logistics Management)          
 การน าเคร่ืองทางคณิตศาสตร์และสถิติมาใชใ้นการ
จดัการและแกปั้ญหาโลจิสติกส์ โดยใชปั้ญหาโลจิสติกส์และโซ่
อุปทานเป็นแม่แบบ โปรแกรมเชิงเสน้ ตวัแบบสินคา้คงคลงั ตวั
แบบการขนส่ง ทฤษฎีแถวคอย ปัญหาการหาค่าต ่าสุดและ
สูงสุด  
 Conduct mathematical and statistical tools used in 
management and solving logistics problems; using logistics 
and supply chain problem as a model; linear programming; 
inventory model; transportation model; queuing theory; 
maximum and minimum problem finding 

 
472-451                                                                   3((..-..-..) 
กำรจ ำลองรูปแบบทำงด้ำนโลจสิตกิส์เพ่ือกำรตดัสินใจ
(Logistics Simulation Modeling for Decision Making)          
 เทคนิคการตดัสินใจท่ีหลากหลาย การจดัการความไม่
แน่นอน   การท าใหร้ะดบัความพึงพอใจของลูกคา้สูงสุด การ
ใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรท่ีมีอยา่งจ ากดั และการท าใหต้น้ทุน
ต ่าท่ีสุด การวเิคราะห์ปัจจยัหลากหลาย ผสมผสานความรู้ท่ี
เก่ียวขอ้งกนั เช่น การเงิน การตลาด การผลิต การขนส่ง สินคา้
คงคลงั และ การควบคุมคุณภาพ 
 Decision making techniques for multiple 
alternatives; managing uncertainty; maximizing customer 
satisfaction levels; utilizing scarce resources and minimizing 
total cost; conduct multi-factor analysis; integrating 

knowledge in relation to finance, marketing, production, 
transportation, inventory management, and quality 
control 
 
472-452                                                             3((2)-2-5) 
ตวัแบบกำรหำค่ำเหมำะสมทีสุ่ดในกำรจดักำรโลจสิตกิส์ 
(Optimization Model in Logistics Management)          
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 472-352 การวเิคราะห์เชิงปริมาณ
ส าหรับการจดัการโลจิสติกส์        
Prerequisite: 472-352 Quantitative Analysis for Logistics 
Management 
 การประยกุตเ์ทคนิคการวเิคราะห์เชิงปริมาณเพื่อ
หาวธีิแกปั้ญหาของปัญหาทางโลจิสติกส์โดยใชโ้ปรแกรม
เชิงเสน้โปรแกรมเชิงจ านวนเตม็ โปรแกรมเชิงเป้าหมาย
ดว้ยโปรแกรมเอก็ซ์เซล โซฟเวอร์ และ  
วชิวัร์ เบสิค  ฟอร์ แอพพลิเคชัน่  
 Technique of quantitative analysis for finding 
optimal solution of logistics problems by using linear 
programming, integer programming, goal programming 
with excel solver and visual basic for applications 
 
472-453                                                               3((3)-0-6) 
กำรจดักำรห่วงโซ่อุปทำนระดบัโลก 
(Global Supply Chain Management)            
 หลกัการ หนา้ท่ี  และการบริหารงานแผนการ
จดัซ้ือ  การจดัซ้ือจากแหล่งขายคุณภาพเพ่ือใหไ้ดร้าคา 
และปริมาณท่ีเหมาะสม  การพิจารณาการผลิตเองหรือ
จดัหาโดยวธีิอ่ืน  การจดัการเก่ียวกบัการยดึครอง  การส่ง
มอบ  การควบคุมวสัดุ  ตลอดจนการจดัการสินคา้คงคลงั 
 Principles, functions, and management of 
purchasing plan; purchase from a good source of quality 
with an appropriate price and volume; the production 
consideration by in-house or outsourcing;  acquisition 
management; logistics; materials control; and inventory 
management 
 

 

 

 

 



472-261                                                               3((2)-2-5) 
ควำมคดิสร้ำงสรรค์ในกำรท ำธุรกจิ  
(Creativity in Business)            

 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคิดสร้างสรรค์
และการสร้างนวตักรรมส าหรับธุรกิจ ธรรมชาติ และ
องคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรค ์อุปสรรคในการเป็นนกั
คิดสร้างสรรคแ์ละการเอาชนะอุปสรรคดงักล่าว การกระตุน้
ต่อมความคิด การจุดประกายความคิดสร้างสรรคเ์พื่อการ
พฒันาการสร้างนวตักรรมใหม่ท่ีตอบโจทยผ์ูบ้ริโภค การสร้าง
นวตักรรมใหม่เพ่ือเพ่ิมยอดขายและสร้างความแตกต่างจาก
คู่แข่ง ความคิดสร้างสรรคส์ าหรับการแกปั้ญหา 
 Concepts and theories of creative thinking and 
creating innovation in business; natures and components of 
creative thinking; barrier of being a creative thinker and how 
to overcome these; stimulating creative thinking; sparking 
personal creative thinking to develop new innovative 
solutions that meet the need of customers; creating innovation 
that increasing sale volume and differentiate from rivals; 
creative thinking for problem solving 
 
472-262                                                               3((3)-0-6) 
ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงประเทศ 
(International Relations)            

 การเมืองในประเทศอาเซียนและประเทศอ่ืน ๆ มี
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ วฒันธรรมและความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้ตรวจสอบการแบ่งโซน
ทางเศรษฐกิจของประเทศอาเซียน เช่น อาฟตา้ สามเหล่ียม
เศรษฐกิจ ศกัยภาพเพ่ือความส าเร็จในภูมิภาค ทฤษฎีการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
 Politics in ASEAN and other countries; impact on 
business operation; cultures and economic integration in 
Southeast Asia; evaluating the economic zoning of ASEAN 
countries such as AFTA, Economic Triangle; successful 
potential in the region; economic integration theory 

 
472-263                                                               3((2)-2-5) 
กำรเป็นผู้ประกอบกำรและกำรสร้ำงธุรกจิใหม่ 
(Entrepreneurship and New Venture Creation)          
 แนวคิดการเป็นผูป้ระกอบการ ลกัษณะและการ

ปฏิบติัของผูป้ระกอบการ การคน้หาความชอบของตนเอง
และนวตักรรม การหาโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ การ
ประเมินโอกาสทางธุรกิจ การวจิยัและวเิคราะห์ตลาด การ
หาแหล่งเงินทุน เทคนิคการหาแหล่งทุน กรณีศึกษาในการ
สร้างธุรกิจใหม่ การแบ่งปันประสบการณ์ของ
ผูป้ระกอบการจากในประเทศหรือต่างประเทศ  
 Concept of entrepreneurship, characteristics and 
practices of entrepreneur; seeking for own preference and 
innovation; seeking for opportunities in venturing 
business; evaluating the business opportunities; 
marketing research and analysis; seeking sources of fund; 
new venture pitching techniques; case studies in new 
venture creation; sharing experience with entrepreneurs 
from domestic or overseas 
 
472-264                                                               3((2)-2-5) 
กำรจดักำรธุรกจิขนำดย่อม 
(Small Business Management)            

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 472-114 หลกัการจดัการธุรกิจ
Prerequisite : 472-114 Principles of Management 
 เทคนิค การจดัการธุรกิจขนาดยอ่มท่ีเป็นการ
ก่อตั้งธุรกิจใหม่และธุรกิจท่ีด าเนินการอยูแ่ลว้ การจดัท า
แผนธุรกิจ โดยรวมแผนการจดัการ ด าเนินงาน แผนการ
ตลาดและแผนการเงิน รูปแบบการจดัตั้งและการ
ด าเนินการธุรกิจขนาดยอ่ม การหาแหล่งเงินทุนและการใช้
เงินทุน ด าเนินธุรกิจขนาดยอ่ม 
 Managing techniques for new small and 
existing business; business planning including operation 
plan, marketing plan, and financial plan; forms of small 
business establishment and operations; seeking sources of 
funds and the capital usage; operate small business 
 
472-361                                                               3((2)-2-5) 
กำรศึกษำธุรกจิโลก 
(Global Business Studies)            
เง่ือนไขการลงทะเบียน: นกัศึกษาปี 3 หรือ ปี 4  
Registration Condition: Third- Year or Fourth-Year 
Students  



 อิทธิพลต่างๆในโลก ก าลงัในการท างานในตลาดโลก 
ผลกระทบท่ีเกิดจากโลกาภิวตัน์ การวเิคราะห์อุตสาหกรรม 
และคู่แขง่ขนัระดบัโลก การตรวจสอบสถานการณ์โลกใน
กระบวนการวางแผน ผลกระทบจากความแตกต่างของ
วฒันธรรมต่อพฤติกรรมประจ าวนัและพฤติกรรมทางธุรกิจ 
การใชก้ลยทุธ์ของบริษทัในตลาดขา้มชาติ  การศึกษาดูงานใน
ต่างประเทศ 
 Globalizing influences; forces at work in the world 
marketplace; consequences of globalization; global industries 
and competitor analysis; how to review the global situation in 
the planning process; cultural differences affect daily and 
business behaviors; how companies execute strategies across 
national markets; study trip abroad is required 
 
472-362                                                               3((2)-2-5) 
กำรจดักำรธุรกจิในประเทศอำเซียน 
(Business Management in ASEAN Countries)          
 แนวคิด และกระบวนการบริหารจดัการ การศึกษา
และการวเิคราะห์ปัจจยัและสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก
ของธุรกิจท่ีมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจ กฎและระเบียบต่าง ๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจระหวา่งประเทศในอาเซียน กล
ยทุธ์ในการบริหารธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 Concepts and business management processes, study 
and analysis of internal and external business environments 
that impact on economy, rules and regulations related to 
business operations in ASEAN countries, strategic 
management in ASEAN countries 
 
472-363                                                               3((2)-2-5) 
สัมมนำกำรจดักำรธุรกจิขนำดย่อมและขนำดกลำง 
(Seminar in Small and Medium Entreprise Management)          
 การมุ่งเนน้กรณีศึกษา การวเิคราะห์ปัญหาท่ีเกิด
ข้ึนกบัธุรกิจขนาดยอ่มและขนาดกลางในปัจจุบนั กลยทุธ์
การตลาด การสร้างกลยทุธ์และสถานะทางการเงินท่ีแตกต่าง 
กิจกรรมและนวตักรรมล่าสุดของธุรกิจขนาดยอ่มและขนาด
กลาง ศึกษาและวเิคราะห์หลากหลายทฤษฎีและผลงานวจิยัท่ี
เก่ียวกบัการจดัการธุรกิจขนาดยอ่มและขนาดกลาง การเยีย่มชม
ธุรกิจขนาดยอ่มและขนาดกลาง 

 A case-oriented; analysis of current problems in 
SME; strategic marketing; creating distinctive strategy 
and financial status; latest SME activities and 
innovations; study and analyze a variety of theoretical as 
well as empirical literatures in SME management; 
visiting small and medium enterprise 
 
472-364                                                               3((2)-2-5) 
ประสบกำรณ์ของประธำนบริหำรในกำรท ำธุรกจิ 
(CEO Business Experience)            
 ประเด็นและประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจ
จากการบรรยายของผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์รชั้นน า 
การเรียนรู้วสิยัทศัน์ การคิดเชิงบวก การคิดสร้างสรรค ์จาก
หนงัสือท่ีมี CEO เป็นผูเ้ขียน 
 Issues and experiences in business by CEOs as 
guest speakers; learning from vision, positive thinking, 
creative ideas from CEO’s book authors 
 
472-461                                                               3((2)-2-5) 
กำรจดักำรนวตักรรม 
 (Innovation Management)            

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 472-263 การเป็นผูป้ระกอบการ
และการสร้างธุรกิจใหม่ 
Prerequisite: 472-263 Entrepreneurship and New Venture 
Creation 
 แนวคิดดา้นนวตักรรมและความคิดสร้างสรรค ์
การก าหนดกลยทุธ์เพ่ือการสร้างนวตักรรมและความคิด
สร้างสรรค ์การบริหารทรัพยากรบุคคล การจดัโครงสร้าง
องคก์ร และวฒันธรรมองคก์รเพ่ือใหเ้กิดนวตักรรมใน
องคก์ร การบริหารองคค์วามรู้และการเรียนรู้เพื่อพฒันา
นวตักรรมสินคา้ 
 Concepts of innovation and creativity; setting a 
strategy for innovation and creativity; human resource 
management, organizing structure, and culture to create 
innovation in the organization; knowledge management 
and learning to develop innovative product 
 

 

 

 



472-462                                                               3((2)-2-5) 
ประเดน็ร่วมสมยัระดบัโลกในกำรจดักำร 
(Contemporary Global Issues in Management)           
 การอภิปรายในแง่ลึกและกวา้ง วา่แนวทางโลกาภิ
วตัน์ส่งผลอยา่งไรต่อเศรษฐกิจ องคก์รและการจดัการ ระบบ
นิเวศ สงัคมและปัจจยัทางเศรษฐกิจ ซ่ึงมีปฏิสมัพนัธ์กนัท่ี
ก่อใหเ้กิดภยัคุกคามและโอกาสต่องคก์ร 
 Deep and wide discussion on how global trends will 
impact upon economics; organizations and management 
practices; which ecological, social, and economic factors 
interact to create threats and opportunities for organizations 
 
472-463                                                               3((3)-0-6) 
กำรจดักำรธุรกจิระหว่ำงประเทศ 
(International Business Management)            
 หลกัการและวธีิการด าเนินธุรกิจกบับริษทัขา้มชาติ 
รูปแบบการเขา้ตลาดต่างประเทศ ตวัแบบและกลยทุธ์ในการ
จดัการบริษทัขา้มชาติ หนา้ท่ีทางธุรกิจในการจดัการธุรกิจ
ระหวา่งประเทศ ไดแ้ก่ การตลาดระหวา่งประเทศ การเงิน
ระหวา่งประเทศ และการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ผลกระทบ
ของการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ 
 Principles and methods of doing business with 
multinational companies; modes of international business 
entry; models and strategies of multinational corporate 
management; business functions in international business 
management: international marketing, international finance, 
and human resource management; impact of international 
economic integration 

 
472-271                                                               3((3)-0-6) 
ควำมรู้เบ้ืองต้นในอุตสำหกรรมบริกำรและกำรท่องเทีย่ว
(Introduction to Tourism and Hospitality Industry)          
 ประวติัและการพฒันาของอุตสาหกรรมบริการและ
การท่องเท่ียว องคป์ระกอบและขอบเขตของอุตสาหกรรม
บริการและการท่องเท่ียว ผูใ้หบ้ริการดา้นต่างๆ ใน
อุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียว ธุรกิจการขนส่ง ท่ีพกั 
อาหารและเคร่ืองด่ืม สถานท่ีท่องเท่ียวและธุรกิจบนัเทิง 
ประเด็นทางจรรยาบรรณ โอกาสในการประกอบอาชีพ 

 History and development of hospitality and 
tourism industry; components and scope of the hospitality 
and tourism industry; operating sectors in the hospitality 
and tourism industry; transportation; accommodations; 
food and beverage; attractions and entertainment; ethical 
issues; career opportunities 
 
472-272                                                               3((3)-0-6) 
ควำมรู้เบ้ืองต้นในอุตสำหกรรมไมซ์ 
(Introduction to MICE Industry)          
 ความหมาย ลกัษณะและแนวคิดของ
อุตสาหกรรมไมซ์  บทบาทและความส าคญัของการ
ประชุม การท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั การประชุมและงาน
แสดงสินคา้ทั้งระดบัชาติและนานาชาติ ปัจจยัในการเลือก
ไมซ์ การจดัการสถานท่ีจดังาน โลจิสติกส์ บทบาทของผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้ง มาตรฐาน ปัญหาและแนวทางการแกปั้ญหา
ในอนาคต 
 Meanings, characteristics and concepts of 
MICE industry; roles and significance of meetings, 
incentives travels, conventions, and exhibitions in 
national and international level; factors of MICE 
selection, venues management, logistics, stakeholder 
roles; standard; issues and future 
 
472-273                                                               3((2)-2-5) 
กำรจดักำรธุรกจิน ำเทีย่ว 
(Tour Business Management)            

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 472-271 ความรู้เบ้ืองตน้ใน
อุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียว 
Prerequisite:  472-271 Introduction to Tourism and 
Hospitality Industry 
 ความหมาย ความส าคญั แนวคิด ประเภท 
โครงสร้างและการด าเนินงานของธุรกิจน าเท่ียว การ
บริหารจดัการและการประสานงานแผนเชิงกลยทุธ์ของ
ธุรกิจท่องเท่ียว เกณฑใ์นการเลือกแหล่งท่องเท่ียว การน า
เท่ียวในเมืองและแบบพกัคา้งแรม การใหบ้ริการลูกคา้ การ
แกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้  
 Meaning, significance, concepts, types, 
structure and operations of tour businesses; management 



and strategic plan cooperation of tour businesses; criteria in 
choosing attractions and destinations; city and multi-day 
tours; customer service; problem solving at hand 

 
472-371                                                               3((2)-2-5) 
กำรจดักำรประชุมองค์กรและกำรท่องเทีย่วเพ่ือเป็นรำงวลั
(Meetings and Incentive Travels Management)          
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 472-272 ความรู้เบ้ืองตน้ใน
อุตสาหกรรมไมซ์ 
Prerequisite: 472-272 Introduction to MICE Industry                  
 แนวคิด ความหมาย และความส าคญัของธุรกิจการ
จดัการประชุมองคก์รและการท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั การ
วางแผนและการบริหารการตลาด เทคนิคการประสานงานใน
กระบวนการของการด าเนินงานก่อนการจดังาน ระหวา่งการจดั
งาน และหลงัการจดังาน ปัญหาและแนวทางการแกไ้ข 
 Concept, meaning and importance of meetings and 
incentive travels; planning and marketing management; 
coordination techniques in operation procedure of pre-, 
during-, and post-event; problems and solutions 
 
472-372                                                               3((2)-2-5) 
กำรจดักำรประชุมวชิำชีพ 
(Conventions Management)            
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 472-272 ความรู้เบ้ืองตน้ใน
อุตสาหกรรมไมซ์ 
Prerequisite: 472-272 Introduction to MICE Industry                  
 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการธุรกิจการจดัประชุม
วชิาชีพ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและพนัธมิตร การด าเนินการในการ
เสนอขอเป็นเจา้ภาพจดัการประชุม การเตรียมการจดัประชุม 
กระบวนการจดัประชุมและการประเมินผล ธุรกิจรับจดัประชุม 
การจดัการทางการเงิน การจดัการนิทรรศการ สถานท่ีส าหรับ
จดัประชุม เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการจดัประชุม รวมถึง
บทบาทของการใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการตลาด 
ผลกระทบและแนวทางแกไ้ขของการจดัการนิทรรศการและ
งานสินคา้ 
 Introduction to convention business; convention 
stakeholders and partnerships; bidding procedure; conventions 
preparation, procedure and evaluation; organizer; financial 
management; exhibition management; venue; information 

technology for convention business; impacts and 
solutions of exhibitions and trade shows 
 
472-471                                                               3((2)-2-5) 
กำรจดักำรกฬีำและนันทนำกำร 
(Recreation and Sports Management)            
 การจดัการกีฬาและนนัทนาการในองคก์ร การ
ประยกุตใ์ชกิ้จกรรมนนัทนาการกบักลุ่มผูเ้ยีย่มชมเพ่ือ
ยกระดบัประสบการณ์ในการท่องเท่ียว การวางแผนดา้น
ส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ือการนนัทนาการ การท า
กิจกรรมนนัทนาการ ความส าคญัของกีฬาและกิจกรรม
นนัทนาการต่อคุณภาพชีวติ การดูแลสุขภาพและการเลือก
รูปแบบการออกก าลงักายและกิจกรรมนนัทนาการท่ี
เหมาะสม ตลอดจนการน าแนวทางไปประยกุตใ์ชใ้นการ
ออกก าลงักายในชีวติประจ าวนั 
 Recreation management in organization; 
application of recreation activities with target visitors to 
enhance travel experience; recreation facility planning; 
functions of recreation; essentials of sports and recreation 
for the quality of life; self-care and appropriate choice of 
exercise and recreational activities; and the 
implementation in daily life exercise 

 
472-472                                                               3((3)-0-6) 
กำรจดักำรสถำนทีท่่องเทีย่ว 
(Tourism Destination Management)            

 หลกัการและแนวคิดในการท่องเท่ียว การ
ควบคุม การจดัพ้ืนท่ี กฎระเบียบทางดา้นส่ิงแวดลอ้มและ
อ่ืนๆ การริเร่ิมสมาคมธุรกิจ การพฒันาและด าเนินการ
กิจกรรมทางการท่องเท่ียวและเครือข่ายธุรกิจการท่องเท่ียว
ทอ้งถ่ิน โรงแรม สถานท่ีท่องเท่ียว บริการขนส่ง ผู ้
ใหบ้ริการ มคัคุเทศก ์การใหเ้ช่าอุปกรณ์ ร้านอาหาร เป็น
ตน้ 
 Principles and concepts of tourism destination 
management; controlling; environmental and other 
regulations; initiating business association; the 
development and daily operation using tourism-related 
activities and the network of local tourism businesses: 



hotels, attractions, transportation services, service providers 
guides equipment rentals, restaurants, etc. 
 
472-473                                                               3((2)-2-5) 
กำรจดักำรกจิกรรมพเิศษ 
(Special Events Management)            

 แนวคิด ประเภท รูปแบบ ความส าคญั การวางแผน 
และการจดัการกิจกรรมพิเศษคงไว ้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดั
กิจกรรมพิเศษ การส่ือสารทางการตลาด การจดัการความเส่ียง 
แนวโนม้การจดัการกิจกรรมพิเศษ และกิจกรรมพิเศษในเอเชีย 
 Concepts, types, forms, importance, planning and 
sustainable management of special events; special event 
stakeholders; marketing communications, risk management; 
special events trends and special events in Asia 
 

472-281                                                               3((2)-2-5) 
หัวข้อพเิศษ 1  
(Special Topic I)            

 ความเขา้ใจทฤษฎี และหลกัการด าเนินธุรกิจ การ
ด าเนินการจดัการธุรกิจในปัจจุบนัท่ีมีความส าคญั 
 Understanding of business management theory and 
principles; important issues in today’s business management 
 
472-381                                                               3((2)-2-5) 
หัวข้อพเิศษ 2  
(Special Topic II)            

 ความเขา้ใจ การวเิคราะห์ทฤษฎี และหลกัการด าเนิน
ธุรกิจ การด าเนินการจดัการธุรกิจในปัจจุบนัท่ีมีความส าคญั 
 Understanding and analysis of business management 
theory and principles; important issues in today’s business 
management 
 
472-481                                                               3((2)-2-5) 
หัวข้อพเิศษ 3  
(Special Topic III)            

 ความเขา้ใจ การวเิคราะห์ทฤษฎี และหลกัการด าเนิน
ธุรกิจ การด าเนินการจดัการธุรกิจในปัจจุบนัท่ีมีความส าคญั 

 Understanding and analysis of business 
management theory and principles; important issues in 
today’s business management 
 

472-482                                                               3((1)-4-4) 
กำรศึกษำอสิระ 
(Independent Study)            

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 472-114 หลกัการจดัการธุรกิจ 
            472-212 การวจิยัธุรกิจ  
เง่ือนไขการลงทะเบียน : เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 หรือชั้นปี
ท่ี 4 และมีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกวา่ 85 หน่วยกิต 
Prerequisite: 472-114 Principles of Management 
        472-212 Business Research 
Registration Condition: Third-Year Students or Fourth-
Year Students or Having at Least a Total of 85 Credits  
 การศึกษาหวัขอ้เชิงลึกท่ีนกัศึกษาสนใจภายใต้
การดูแลของท่ีปรึกษา การคน้ควา้เพ่ิมเติม การลงพ้ืนท่ี
และ/หรือการส ารวจเพ่ือการศึกษาหวัขอ้เชิงลึกทั้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศ การศึกษาอยูภ่ายใตก้ารดูแลของ
อาจารย ์หรือผูเ้ช่ียวชาญ และจดัท ารายงานและน าเสนอ 
  Independent study on topic designed by 
students under a supervisor; supplemental reading, field 
trip and/or survey on either a domestic or overseas; under 
supervision of lecturer or expert; a report and 
presentation is the requirement of the course 
 
472-291                                                               3((2)-2-5) 
กำรพูดในทีส่ำธำรณะ 
(Public Speaking)            

 เป้าหมายของการพดูในท่ีชุมชน การวเิคราะห์
และประเมินผูฟั้ง การปรับปรุงพฒันาเน้ือหาในการพดู 
การเลือกหวัขอ้ในการพดู การพดูท่ีมีประสิทธิผล การใช้
ภาษาอยา่งมีประสิทธิผล การใชอุ้ปกรณ์ช่วยในการ
น าเสนอ วธีิการโนม้นา้วชกัจูงใจผูฟั้ง 
 Purposes of public speaking; analyzing 
audiences and listeners; materials development; choosing 
the topics; delivering a speech effectively; using language 
effectively; using presentation aids; persuasive process 
 

 



472-292                                                               3((2)-2-5) 
กำรประชำสัมพนัธ์ 
(Public Relations)            

 ส่ือและการประชาสมัพนัธ์ อิทธิพลของส่ือและการ
ประชาสมัพนัธ์ต่อความส าเร็จของธุรกิจบทบาทของส่ือและ
การประชาสมัพนัธ์ในระดบันานาชาติ กลุ่มธุรกิจ องคก์ร ธุรกิจ
ขนาดกลางและเลก็บทบาทของส่ือและการประชาสมัพนัธ์ การ
สืบคน้ การเขียนและการเผยแพร่ข่าว การวเิคราะห์ผลลพัธ์ 
งบประมาณและการใชต้น้ทุน 
 Media and public relations; influences of media and 
public relations on the business success; roles of media and 
public relations in global, corporate, large enterprise, SMEs, 
and personal terms; roles of media and public relations; 
searching, writing, and publishing news; results analysis; 
budgets and cost justification 

 
472-391                                                               3((2)-2-5) 
ธุรกจิและควำมแตกต่ำงทำงวฒันธรรมในอำเซียน 
(Business and Cultural Diversity in ASEAN)           
 ความแตกต่างทางวฒันธรรมในประเทศอาเซียนเพ่ือ
การด าเนินธุรกิจ ทกัษะการส่ือสาร 
เพ่ือการด าเนินธุรกิจในประเทศอาเซียน การพฒันาของประเทศ
คู่คา้ท่ีส าคญัในอาเซียนในดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง 
ทศันศึกษาเพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์กบัผูป้ระกอบการท่ีท า
ธุรกิจในประเทศอาเซียน 
  Cultural diversity in ASEAN countries for business 
operation; communication skills for business operation in 
ASEAN countries; development of the important trading 
partner in ASEAN in terms of economics, socio-cultural, and 
political; field trip for exchanging experiences with 
entrepreneurs running business in ASEAN countries 
 
472-392                                                               3((2)-2-5) 
ภำษำจนีเพ่ือธุรกจิ 
(Chinese for Business)            

 ค าศพัท ์และประโยคภาษาจีนท่ีใชใ้นธุรกิจ ภาษาจีน
เพ่ือการเสนอราคา การซ้ือขายสินคา้ การขนส่ง การเงิน การ
ธนาคาร การเจารจาและการท าสญัญา 

 Chinese vocabularies and sentences used in 
business; Chinese for price offering, product purchasing, 
logistics, finance, banking, negotiation, and business 
contracting 
 
472-393                                                               3((2)-2-5) 
ภำษำญี่ปุ่ นเพ่ือธุรกจิ 
(Japanese for Business)            

 ค าศพัท ์และประโยคภาษาญ่ีปุ่นท่ีใชใ้นธุรกิจ 
ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการเสนอราคา การซ้ือขายสินคา้ การขนส่ง 
การเงิน การธนาคาร การเจารจาและการท าสญัญา 
 Japanese vocabularies and sentences used in 
business; Japanese for price offering, product purchasing, 
logistics, finance, banking, negotiation, and business 
contracting 

 

472-394                                                               3((2)-2-5) 
ภำษำเยอรมนัเพ่ือธุรกจิ 
(German for Business)            

 ค าศพัท ์และประโยคภาษาเยอรมนัท่ีใชใ้นธุรกิจ 
ภาษาเยอรมนัเพ่ือการเสนอราคา การซ้ือขายสินคา้ การ
ขนส่ง การเงิน การธนาคาร การเจารจาและการท าสญัญา 
 German vocabularies and sentences used in 
business; German for price offering, product purchasing, 
logistics, finance, banking, negotiation, and business 
contracting 
 
472-491                                                               3((2)-2-5) 
กำรจดักำรพื้นทีแ่ละกำรออกแบบพื้นทีส่ ำหรับธุรกจิ
(Space Management and Design for Business)          
 การจดัพ้ืนท่ีใหเ้หมาะสมกบัประเภทของธุรกิจ 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยแ์ละการออกแบบ การ
เคล่ือนไหวของมนุษยแ์ละพฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อการ
ออกแบบพ้ืนท่ีทางธุรกิจ กระบวนการออกแบบ แนวคิด
การออกแบบ การเลือกใชสี้และวสัดุท่ีถูกตอ้ง การ
ออกแบบหน่วยขายสินคา้ 
 Designing suitable working space matching 
with type of business; the relationship between human 
dimensions and the design; human movement and human 
behavior affecting space design; design process, design 



concept, selecting the right colors and materials and design 
the kiosk or booth in the open space 

 
472-492                                                               3((2)-2-5) 
กำรจดักำรพลงังำน 
(Energy Management)            
 สถานการณ์ดา้นพลงังานในประเทศและโลก ความ
ตอ้งการพลงังาน การเติบโตทางธุรกิจและเศรษฐกิจ 
ความส าคญัของพลงังานต่อโลก แหล่งพลงังานใหม่ 
กระบวนการก ากบั การควบคุมและการประหยดัพลงังานใน
องคก์ร การสร้างส านึกการใชพ้ลงังาน วิธีการจดัการและ
ควบคุมระดบัการใชพ้ลงังานส่วนบุคคล การวเิคราะห์ 
กรณีศึกษา และการรณรงคก์ารลดใชพ้ลงังานในองคก์ร 
 National and global situations; energy consumption; 
business and economics growth; importance of world energy: 
renewable energy; monitoring process; controlling and 
conserving energy in organization; energy consumption’s 
awareness; techniques for managing and controlling personal 
use of energy; case analysis; energy saving campaign saving 
in organization’s 
 
472-493                                                               3((2)-2-5) 
กำรจดักำรควำมต่อเน่ืองของธุรกจิ 
(Business Continuity Management)            

 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัภยัพิบติั สาเหตุของการเกิดภยั
พิบติั ระบบโลก การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้ม การประเมิน
การคุมคามของภยัพิบติั การจดัการภาวะฉุกเฉิน การจดัการภยั
พิบติั การรับมือ การบรรเทา และการจดัการธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง
โดยใชก้รณีศึกษา 
 Introduction to disasters; causes of disasters; earth 
system; environmental change; assessment for disaster 
interventions; emergencies and disasters management; 
organizations and management in disasters; dealing with 
disasters; disaster relief; business continuity management 
using real case studies 
 

472-328                                                               320 ช่ัวโมง 
กำรฝึกงำนทำงกำรจดักำร 
(Internship in Management)            

 การฝึกงานภาคฤดูร้อนในชั้นปีท่ี 3 เนน้ความรู้
ทางดา้นการบริหารจดัการในองคก์รต่างๆ เรียนรู้
สภาพแวดลอ้มการปฏิบติังานจริง หรือการฝึกงานใน
บริษทัจ าลองไม่นอ้ยกวา่ 320 ชัว่โมง 
 Summer training program for third year 
students emphasizing on management knowledge in 
different organizations; learning actual working 
environment performance or training in the Dummy 
Company not less than 320 hours 
 
 
 
 


