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ชื่อเต็ม
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B.B.A. (Management)

ปรัชญาของหลักสู ตร
หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เป็ นหลักสูตรการจัดการที่มีการเรี ยนการสอน
เป็ นภาษาอังกฤษทั้งหลักสูตรโดยเน้นความรู ้ในแนวกว้างของทุกศาสตร์การบริ หารจัดการธุรกิจ เมื่อสาเร็ จหลักสูตรนี้
บัณฑิตสามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพบริ หารธุรกิจในองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
โดยเฉพาะระดับนานาชาติรวมทั้งการเป็ นผูป้ ระกอบการอิสระและผลิตบัณฑิตให้มีทกั ษะความรู ้ ความสามารถในการ
บริ หาร การคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ นอกจากนั้นหลักสูตรฯ มุ่งเน้นให้บณ
ั ฑิตแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองและสามารถ
สื่ อสารกับผูอ้ ื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เป็ นอย่างดีเยีย่ ม รวมทั้งมีคุณธรรม จริ ยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ของหลักสู ตร (วัตถุประสงค์ )
1) มีคุณธรรม จริ ยธรรม จิตสานึกและความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม ตามบรรทัดฐานของสังคม
2) มีความรู ้รอบ และมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู ้ดา้ นการจัดการทางธุรกิจที่ทนั สมัยเพือ่ ให้สอดคล้องกับ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของความต้องการบุคลากรด้านธุรกิจทั้งในปัจจุบนั และอนาคต
3) มีความสามารถในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกการทางานได้อย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ
4) มีความสามารถในการสื่ อสารและการใช้ภาษาต่างประเทศ มีภาวะความเป็ นผูน้ า มีความสามารถในการทางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่น ตลอดจนทักษะต่างๆ ที่จาเป็ นในการบริ หารองค์การ
5) มีความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงนวัตกรรม รวมถึงความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบูรณาการกับ
ความรู ้ดา้ นการจัดการธุรกิจ เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจและแก้ไขปัญหาทางธุรกิจให้บรรลุตามเป้ าหมาย

โครงสร้ างหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
1. หมวดรายวิชาศึกษาทัว่ ไป
สาระที่ 1 ศาสตร์ พระราชาและประโยชน์ เพื่อนมนุษย์
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
The King’s Philosophy and Sustainable Development
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์
Health for All
472-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
Benefit of Mankinds
สาระที่ 2 ความเป็ นพลเมืองและชีวติ ทีส่ ันติ
895-001 พลเมืองที่ดี
Good Citizens
142-239 ศิลปะการดาเนินชีวติ
Arts of Living
สาระที่ 3 การเป็ นผู้ประกอบการ
001-103 ไอเดียสู่ความเป็ นผูป้ ระกอบการ
Idea to Entrepreneurship
สาระที่ 4 การอยุ่อย่ างรู้ เท่ าทัน และการรู้ ดจิ ทิ ลั
472-114 ฉันต้องรอด 101
Survival 101
472-113 ดาบสองคม
Black and White
สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข
472-114 กบนอกกะลา
Creative Thinking
472-118 เงินในกระเป๋ า
Pocket Money
สาระที่ 6 ภาษาและการสื่ อสาร
142-118 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ฟังและพูด
Academic English: Listening and Speaking
142-119 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ อ่านและเขียน
Academic English: Reading and Writing
สาระที่ 7 สุ นทรียศาสตร์ และกีฬา
472-116 ถักทอเส้นใย เข้าใจท้องถิ่น
Local Arts and Fabric

133 หน่ วยกิต
32 หน่ วยกิต
4 หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
5 หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
3((3)-0-6)
1 หน่ วยกิต
1((1)-0-2)
4 หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
4 หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
4 หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2 หน่ วยกิต
1((1)-0-2)

472-117 สุขภาพดี ชีวมี ีสุข
Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life
รายวิชาศึกษาทัว่ ไปเลือก
472-101 แนวคิดเติบโตสาหรับการนาเสนอ อย่างมืออาชีพ
Growth Mindset for Professional Presenter
472-xxx เลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
GenEd Free Elective
472-xxx เลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
GenEd Free Elective

1((1)-0-2)

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
472-111

95 หน่ วยกิต
41 หน่ วยกิต
3(3-0-6)

472-112
472-113
472-114
472-211
472-212
472-213
472-214
472-215
472-311
472-312
472-313
472-314

จิตวิทยาการจัดการ
Managerial Psychology
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
Microeconomics
เศรษฐศาสตร์มหภาค
Macroeconomics
หลักการจัดการธุรกิจ
Principles of Management
หลักการบัญชีข้ นั ต้น
Principles of Accounting
การวิจยั ธุรกิจ
Business Research
หลักการตลาด
Principles of Marketing
การเงินธุรกิจ
Business Finance
การบัญชีเพื่อการจัดการ
Management Accounting
จริ ยธรรมทางธุรกิจ
Business Ethics
กฎหมายธุรกิจ
Business Law
การภาษีอากร
Taxation
การติดต่อสื่ อสารทางธุรกิจ
Business Communication

6 หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

472-411

ความรับผิดชอบของบริ ษทั ต่อสังคม
Corporate Social Responsibility

2.2 กลุ่มวิชาชีพ
วิชาบังคับ
1. แผนการศึกษาปกติ 33 หน่วยกิต
2. แผนการศึกษาสหกิจศึกษา
3. แผนการศึกษาหลักสูตรปริ ญญาสองสถาบัน (2+2)
472-221 การจัดการการดาเนินงาน
Operations Management
472-222 พฤติกรรมองค์กร
Organizational Behavior
472-223 การพยากรณ์ทางธุรกิจ
Business Forecasting
472-321 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
472-322 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
Business Negotiation
472-323 การจัดการการเงิน
Financial Management
472-324 การจัดการการเปลี่ยนแปลง
Change Management
472-325 การจัดการการตลาด
Marketing Management
472-326 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information Systems
472-421 การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
472-422 สัมมนาการจัดการทางธุรกิจ
Seminar in Business Management
- วิชาบังคับ สาหรับนักศึกษาที่เลือกเรี ยนแผนการศึกษาปกติ
472-328 การฝึ กงานทางการจัดการ
Internship in Management
- วิชาบังคับ สาหรับนักศึกษาที่เลือกเรี ยนแผนการศึกษาสหกิจศึกษา
472-327 เตรี ยมสหกิจศึกษา
Cooperative Education Preparation
472-420 สหกิจศึกษา
Cooperative Education

2(1-2-3)
54 หน่ วยกิต

42 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

320 ชัว่ โมง

1(0-2-1)
8(0-48-0)

- วิชาบังคับ สาหรับนักศึกษาที่เลือกเรี ยนแผนการศึกษาหลักสูตรปริ ญญาสองสถาบัน (2+2)
ไม่มี
หมายเหตุ: แผนการศึกษาหลักสูตรปริ ญญาสองสถาบัน (2+2) จานวนหน่วยกิตเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไข
วิชาเลือก
1. แผนการศึกษาปกติ
2. แผนการศึกษาสหกิจศึกษา
3. แผนการศึกษาหลักสูตรปริ ญญาสองสถาบัน (2+2)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาจากกลุ่มวิชาดังนี้
1) กลุ่มวิชาชีพเลือกการตลาด
472-231 การตลาดดิจิทลั
Digital Marketing
472-232 การจัดการสิ นค้าฟุ่ มเฟื อย
Luxury Brand Management
472-233 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
Product and Price Management
472-331 การโฆษณาและการส่งเสริ มการขาย
Advertising and Promotions
472-332 พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
Consumer Behavior
472-333 การกระจายสิ นค้าและโซ่อุปทาน
Product Distribution and Supply Chain
472-431 การตลาดปฏิสมั พันธ์
Interactive Marketing
472-432 การตลาดบริ การ
Service Marketing
472-433 การตลาดโลก
Global Marketing
472-434 การจัดการการค้าปลีก
Retailing Management
2) กลุ่มวิชาชีพเลือกการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
472-241 สถานที่ทางานที่มีประสิ ทธิภาพ
Effective Workplace
472-242 ความหลากหลายในที่ทางาน
Workplace Diversity
472-243 การเป็ นผูน้ า
Leadership
472-244 การจัดการองค์ความรู ้

21 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
9 หนวยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

Knowledge Management
472-341 การจัดการผลตอบแทน
Compensation Management
472-342 การสอนงานและการให้คาปรึ กษา
Coaching and Counseling
472-343 การจัดการความเครี ยด
Stress Management
472-441 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Development
472-442 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
International Human Resource Management
472-443 การพัฒนาองค์กร
Organization Development
472-444 การจัดการผลการปฏิบตั ิงาน
Performance Management
472-445 การสร้างทีม
Team Building
3) กลุ่มวิชาชีพเลือกการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
472-251 ความรู ้เบื้องต้นในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Introduction to Logistics and Supply Chain Management
472-252 การจัดการสิ นค้าคงคลัง
Inventory Management
472-253 โลจิสติกส์ในการตลาด
Logistics in Marketing
472-351 การวางแผนโลจิสติกส์
Logistics Planning
472-352 การวิเคราะห์เชิงปริ มาณสาหรับการจัดการโลจิสติกส์
Quantitative Analysis for Logistics Management
472-451 การจาลองรู ปแบบทางด้านโลจิสติกส์เพื่อการตัดสิ นใจ
Logistics Simulation Modeling for Decision Making
472-452 ตัวแบบการหาค่าเหมาะสมที่สุดในการจัดการโลจิสติกส์
Optimization Model in Logistics Management
472-453 การจัดการห่วงโซ่อุปทานระดับโลก
Global Supply Chain Management
4) กลุ่มวิชาชีพเลือกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการเป็ นผูป้ ระกอบการ
472-261 ความคิดสร้างสรรค์ในการทาธุรกิจ
Creativity in Business
472-262 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(3-0-6)

International Relations
472-263 การเป็ นผูป้ ระกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่
Entrepreneurship and New Venture Creation
472-264 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
Small Business Management
472-361 การศึกษาธุรกิจโลก
Global Business Studies
472-362 การจัดการธุรกิจในประเทศอาเซียน
Business Management in ASEAN Countries
472-363 สัมมนาการจัดการธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง
Seminar in Small and Medium Entreprise Management
472-364 ประสบการณ์ของประธานบริ หารในการทาธุรกิจ
CEO Business Experience
472-461 การจัดการนวัตกรรม
Innovation Management
472-462 ประเด็นร่ วมสมัยระดับโลกในการจัดการ
Contemporary Global Issues in Management
472-463 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
5) กลุ่มวิชาชีพเลือกอุตสาหกรรมการบริ การและการท่องเที่ยว
472-271 ความรู ้เบื้องต้นในอุตสาหกรรมบริ การและการท่องเที่ยว
Introduction to Tourism and Hospitality Industry
472-272 ความรู ้เบื้องต้นในอุตสาหกรรมไมซ์
Introduction to MICE Industry
472-273 การจัดการธุรกิจนาเที่ยว
Tour Business Management
472-371 การจัดการประชุมองค์กรและการท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล
Meetings and Incentive Travels Management
472-372 การจัดการประชุมวิชาชีพ
Conventions Management
472-471 การจัดการกีฬาและนันทนาการ
Recreation and Sports Management
472-472 การจัดการสถานที่ท่องเที่ยว
Tourism Destination Management
472-473 การจัดการกิจกรรมพิเศษ
Special Events Management
6.) กลุ่มวิชาชีพเลือกอื่นๆ
472-281 หัวข้อพิเศษ 1

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

3(2-2-5)

472-381
472-481
472-482

Special Topic I
หัวข้อพิเศษ 2
Special Topic II
หัวข้อพิเศษ 3
Special Topic III
การศึกษาอิสระ
Independent Study

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
1. แผนการศึกษาปกติ
2. แผนการศึกษาสหกิจศึกษา
3. แผนการศึกษาหลักสูตรปริ ญญาสองสถาบัน (2+2)
472-291 การพูดในที่สาธารณะ
Public Speaking
472-292 การประชาสัมพันธ์
Public Relations
472-391 ธุรกิจและความแตกต่างทางวัฒนธรรม
Business and Cultural Diversity in ASEAN
472-392 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
Chinese for Business
472-393 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจ
Japanese for Business
472-394 ภาษาเยอรมันเพื่อธุรกิจ
German for Business
472-491 การจัดการพื้นที่และการออกแบบพื้นที่สาหรับธุรกิจ
Space Management and Design for Business
472-492 การจัดการพลังงาน
Energy Management
472-493 การจัดการความต่อเนื่อง
Business Continuity Management

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)

6 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

แผนการศึกษาตลอดหลักสู ตร
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
142-118
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ฟังและพูด
142-239
ศิลปะการดาเนินชีวติ
388-100
สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์

2(2-0-4)
3(3-0-6)
1(1-0-2)

472-114

กบนอกกะลา

2(2-0-4)

xxx-xxx
472-113
472-105
472-113

เลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ดาบสองคม
สุขภาพดี ชีวมี ีสุข
เศรษฐศาสตร์จุลภาค

2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(1-0-2)
3(3-0-6)

ภาคการศึกษาที่ 2
142-119
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ อ่านและเขียน
472-116
ถักทอเส้นใย เข้าใจท้องถิ่น
001-103
ไอเดียสู่ความเป็ นผูป้ ระกอบการ

2(2-0-4)
1(1-0-2)
1(1-0-2)

472-106

แนวคิดเติบโตสาหรับการนาเสนอ อย่างมืออาชีพ

2(2-0-4)

472-113
472-114
472-111

เศรษฐศาสตร์มหภาค
หลักการจัดการธุรกิจ
จิตวิทยาการจัดการ

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

ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
001-102
472-201
xxx-xxx
472-211
472-212
472-213
472-221

ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
เงินในกระเป๋ า
เลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
หลักการบัญชีข้ นั ต้น
การวิจยั ธุรกิจ
หลักการตลาด
การจัดการการดาเนินงาน

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ภาคการศึกษาที่ 2
472-214
472-215
472-222
472-223
472-xxx
472-xxx
xxx-xxx

การเงินธุรกิจ
การบัญชีเพื่อการจัดการ
พฤติกรรมองค์กร
การพยากรณ์ทางธุรกิจ
วิชาชีพเลือก
วิชาชีพเลือก
เลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-y-z)
3(x-y-z)
2(2-0-4)

ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
472-311
472-312
472-313
472-321
472-322
895-001

จริ ยธรรมทางธุรกิจ
กฎหมายธุรกิจ
การภาษีอากร
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
พลเมืองที่ดี

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(2)-0-4)

ภาคการศึกษาที่ 2
472-314
472-323
472-324
472-325
472-326
472-xxx
472-200
472-301

การติดต่อสื่ อสารทางธุรกิจ
การจัดการการเงิน
การจัดการการเปลี่ยนแปลง
การจัดการการตลาด
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
วิชาชีพเลือก
ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
ฉันต้องรอด 101

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-y-z)
1(1-0-2)
2(2-0-4)

ปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
472-xxx
วิชาชีพเลือก
472-xxx
วิชาชีพเลือก
472-xxx
วิชาชีพเลือก

3(x-y-z)
3(x-y-z)
3(x-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2
472-411
472-421
472-422
472-xxx
472-xxx

2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-y-z)
3(x-y-z)

ความรับผิดชอบของบริ ษทั ต่อสังคม
การจัดการเชิงกลยุทธ์
สัมมนาการจัดการทางธุรกิจ
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี

เอกสาร 2-3

คำอธิบำยรำยวิชำ
คณะวิทยำกำรจัดกำร
หลักสู ตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร (หลักสู ตรภำษำอังกฤษ)
ก. หมวดวิชำศึกษำทัว่ ไป
001-102
ศำสตร์ พระรำชำกับกำรพัฒนำทีย่ งั่ ยืน
2((2)-0-4)
The King’s Philosophy and Sustainable Development
ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสาคัญ และเป้ าหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรง
งาน หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การพัฒนาตามศาสตร์ พระราชา และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน การวิเคราะห์ การนาศาสตร์
พระราชาไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ระดับบุคคล องค์กรธุรกิจหรื อชุมชนในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ
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
001-103

ไอเดียสู่ ควำมเป็ นผู้ประกอบกำร
1((1)-0-2)
Idea to Entrepreneurship
การเป็ นผูป้ ระกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจัดทาแนวคิด
ธุรกิจด้วยเครื่ องมือทางธุรกิจสมัยใหม่
Introduction to new entrepreneur creation; business environment analysis; survey for business opportunity
analysis; using business models with modern business tools
142-118

ภำษำอังกฤษเชิงวิชำกำร ฟังและพูด
2((2)-0-4)
Academic English: Listening and Speaking
การพัฒ นาทักษะการสื่ อสารทางด้านการฟั งและพูดผ่านบทสนทนาในชี วิตประจาวัน
ข่าวรายการ
โทรทัศน์ ภาพยนต์ การฟั งสาระวิชาการ ประกาศแบบเป็ นทางการหรื อในสถานที่ ทางาน การพัฒนาทักษะการพูด
เทคนิ คการพูดในบริ บทต่างๆ เช่น การแสดงความคิดเห็น การตอบคาถาม การต่อบทสนทนา การพัฒนาทักษะจาเป็ น
และเตรี ยมความพร้อมเพื่อทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ
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

ภำษำอังกฤษเชิงวิชำกำร อ่ ำนและเขียน
2((2)-0-4)
Academic English: Reading and Writing
พื้นฐานการอ่านและการขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การอ่านเพื่อความเข้าใจ อ่านเพื่อเพิ่มพูนวงศ์คาศัพท์
อ่านเพื่อจับใจความสาคัญและการหาข้อมูลรายละเอียด การอ่านตีความ การอ่านเพื่อนาข้อมูลมาใช้ในงานเขียน การพัฒนา
ทักษะการเขียน โครงสร้างประโยค ระบบการเขียน การเขียนเนื้ อหาอย่างสอดคล้อง การสรุ ปความ การถอดความ การถ่าย
ข้อความ การเตรี ยมความพร้อมสาหรับการสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ
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
142-239 ศิลปะกำรดำเนินชีวติ
3((3)-0-6)
Arts of Living
ศิลปะการดาเนิ นชีวิตอย่างเป็ นสุ ข การเข้าใจตนเอง เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ และเข้าใจผูอ้ ื่น การเปิ ดโลก
ทัศน์ในการทาความเข้าใจและยอมรั บความแตกต่างการสื่ อสารและการแก้ปัญ หา
อย่างสร้างสรรค์เพื่อการอยู่
ร่ วมกันอย่างสันติ การจัดการชีวิตการปรับตัวรับมือกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีพ้นื ฐานจากสติและ
จิตใจที่แข็งแรง
The art of living a fulfilled life; self-awareness and understanding of human nature and other people;
opening one’s view towards the world, processing and embracing the differences; communication skills and creative
problem solving skills for peaceful co-existence; life management and adaptation to the moving environment on a good
basis of consciousness and healthy mind
388-100

สุ ขภำวะเพื่อเพื่อนมนุษย์
1((1)-0-2)
Health for All
หลักการและขั้นตอนการช่วยชี วิตขั้นพื้นฐาน ปฏิบตั ิการช่วยชี วิตขั้นพื้นฐานในสถานการณ์จาลอง ปั ญหา
สุ ขภาพจิตที่พบบ่อย สัญญาณเตือน การประเมินและการดูแลเบื้องต้นของอาการทางจิต การดูแลสุ ขภาพตามวัย แนวคิด
พื้นฐานเกี่ยวกับสุขภาพและการสร้างเสริ มสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
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
472-101

แนวคิดเติบโตสำหรับกำรนำเสนออย่ ำงมืออำชีพ
2((2)-0-4)
Growth Mindset for Professional Presenter
การพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษในการนาเสนอ โครงร่ างการนาเสนอ การพัฒนาความสามารถใน
การเขียนเชิงวิชาการ การคัดลอกบทความทางวิชาการ รู ปแบบการอ้างอิงเอกสาร แบบแผนของการนาเสนอ การฝึ กการ
จัดเตรี ยมเอกสารและอุปกรณ์ช่วยในการนาเสนอ การตอบข้อซักถาม
Development of English communication skill in 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; handling questions

472-102

กบนอกกะลำ
2((2)-0-4)
Creative Thinking
ความคิ ด คร่ อมกรอบและการกระจายความคิ ด พัฒ นาความคิ ด สร้ างสรรค์ผ่านการระดมสมอง แผนผัง
ความคิด การปรับมุมมองใหม่ และการเล่นบทบาทสมมติ
Thinking out of the box and generate ideas; developing creativity thinking through brainstorming; mind
mapping; reframing and role playing
472-103

ดำบสองคม
2((2)-0-4)
Black and White
ตระหนักและรู ้เท่าทันสื่ อสังคมในยุคดิ จิทลั เรี ยนรู ้ในการใช้ประโยชน์จากสื่ อ ดิ จิทลั เพื่อสร้างสรรค์สังคม
และรู ้ทนั ภัยอันตรายจากการใช้สื่อดิจิทลั
Understand and know social media in digital age; creating benefit for society by using social media;
understand the disadvantage from using social media
472-104

ถักทอเส้ นใย เข้ ำใจท้ องถิ่น
1((1)-0-2)
Local Arts and Fabric
เรี ยนรู ้ เห็ นคุณค่า ซาบซึ้ งในงานศิ ลปะของท้องถิ่น เห็ นประโยชน์ของศิ ลปะ สะท้อนความเป็ นอยูภ่ ายใน
ท้องถิ่นผ่านกิจกรรม เช่น การลงพื้นที่ในท้องถิ่นเพื่อแลกเปลี่ยนพูดคุยและเรี ยนรู ้กบั ครู ชุมชน 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
472-105

สุ ขภำพดี ชีวมี สี ุ ข
1((1)-0-2)
Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life
การมีสุขภาพดีและชีวิตมีความสุ ข การใช้ปัจจัยเบื้ องต้นของการออกกาลังกายและคงไว้ซ่ ึ งความมีสุขภาพดี
ความสาคัญในการเสริ มสร้างสุ ขภาพทั้งทางร่ างกาย จิตใจ และอารมณ์ความรู ้สึก ความสาคัญของการกี ฬาการออกกาลัง
กายสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความสาคัญของการมีความสุข และนิสยั การกินดีอยูด่ ี
Living healthy and happy life; applying basic techniques regarding fitness and keeping healthy; the
importance of physical, mental and emotional well-being; sports and fitness improve relationships among individuals; a
necessity to overall happiness and healthy eating habits
472-201

เงินในกระเป๋ำ
2((2)-0-4)
Pocket Money
ความสาคัญของการออมเงิน การตั้งเป้ าหมายการออม วางแผนการใช้จ่ายและการออมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การคานวณเงินออมเพื่อกรณี ฉุกเฉิ น
The importance of money saving; saving target; saving and spending plan to achieve target effectively;
calculation of saving for emergency case

472-200

ประโยชน์ เพื่อนมนุษย์
1((1)-0-2)
Benefit of Mankinds
การทากิ จกรรมเชิ งบู รณาการองค์ความรู ้ เน้นหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
หลักการทรงงาน
หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็ นกิจที่หนึ่ง
The Integrative activities emphasizing the philosophy of sufficiency economy, work principles,
understanding access and development of King’s philosophy for the benefits of mankind
472-301

ฉันต้ องรอด 101
2((2)-0-4)
Survival 101
เข้าใจและเรี ยนรู ้การเอาตัวรอด การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า การเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน
เช่น ภัยธรรมชาติ แผ่นดินไหว น้ าท่วม และเหตุการณ์สึนามิ การเรี ยนรู ้ในการป้ องกันตนเองจากภัยใกล้ตวั และนาเอาความรู ้
ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวติ ประจาวัน
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
895-001

พลเมืองทีด่ ี
2((2)-0-4)
Good Citizens
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมือง การจัดระเบี ยบทางสังคม กฎหมาย สิ ทธิ
เสรี ภาพ ความเสมอภาค การอยูร่ ่ วมกันภายใต้สงั คมพหุวฒั นธรรม
Role; duty and social responsibility as a citizen; social organization; law; right; liberty; equality; living
together in a multicultural society

ข. หมวดวิชำเฉพำะ
กลุ่มวิชำแกน
472-111 จิตวิทยำกำรจัดกำร
3(3-0-6)
Managerial Psychology
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยาและการจัดการพฤติกรรมมนุษย์ในองค์กร ปั จจัยทางจิตวิทยาที่มีผลกระทบต่อ
พฤติกรรมการทางานของมนุษย์ เช่น ทัศนคติ การสื่ อสาร อิทธิพลของสังคม แรงจูงใจและการจัดการความขัดแย้ง
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

เศรษฐศำสตร์ จุลภำค
3(3-0-6)
Microeconomics
ความหมายลักษณะและวิธีการศึกษาเศรษฐศาสตร์ ปั ญหาเศรษฐกิจ การทาหน้าที่ ของระบบ เศรษฐกิจ อุปสงค์
อุปทาน และราคาความยืดหยุน่ ของอุปสงค์และอุปทาน การใช้อุปสงค์และอุปทานในการปฏิ บตั ิ พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
และอรรถประโยชน์ การผลิตและต้นทุนการผลิต ต้นทุนในระยะสั้นและ ระยะยาว การผลิตในระยะยาว การผลิตในระยะ
ยาวมาก ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับ ความก้าวหน้าและมลพิษ การกาหนดราคาผลผลิ ตในตลาดต่างๆ ทฤษฎี ราคาในเชิ งปฏิ บัติการ
กระจายรายได้ การกาหนดค่าจ้าง ดอกเบี้ย และผลตอบแทนจากการลงทุน ความยากจน และความไม่เท่าเทียมกัน
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

เศรษฐศำสตร์ มหภำค
3(3-0-6)
Macroeconomics
ภาพรวมของระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีและกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการประเมินผล รายได้ประชาชาติ เงินเฟ้อ
และการว่างงาน อัตราดอกเบี้ย ปริ มาณเงิน ระดับราคา ค่าจ้างแรงงาน ดุลการชาระเงิน นโยบายการเงินและการคลัง การ
พัฒนาและการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ
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

หลักกำรจัดกำรธุรกิจ
3(3-0-6)
Principles of Management
ลัก ษณะขององค์ก รธุ ร กิ จ หน้ าที่ แ ละบทบาทของผู ้บ ริ ห าร การจัด การธุ ร กิ จ อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ความ
รับผิดชอบต่อองค์กรธุรกิจและสังคม การจูงใจ การสื่ อสาร และการตัดสิ นใจ กระบวนการจัดการ โดยเน้นการวางแผน การ
จัดองค์กร การชี้นาและควบคุม

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 หลักกำรบัญชีข้นั ต้น
3(3-0-6)
Principles of Accounting
ประวัติ ความหมาย แนวคิด และวัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี กรอบแนวคิด
สาหรับการรายงานทางการเงิน พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 หลักการบัญชีคู่
การบันทึกรายการในสมุดรายวัน
ทัว่ ไปและสมุดรายวันเฉพาะ การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท บัญชีคุมและบัญชียอ่ ย การจัดทางบทดลอง การปรับปรุ ง
บัญ ชี และการปิ ดบัญ ชี การจัดทากระดาษทาการ การจัดทางบการเงิ นสาหรับกิ จการให้บริ การ กิ จการซื้ อขายสิ นค้าและ
กิจการอุตสาหกรรม ระบบเงินสดย่อย ภาษีมูลค่าเพิ่มและระบบใบสาคัญ
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

กำรวิจยั ธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Research
หลักการและกระบวนการวิจยั ธุรกิ จ การเขียนเค้าโครงการวิจยั การออกแบบการวิจยั ธุรกิจ ระเบี ยบวิธีการวิจยั
ธุรกิจ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง วิธีการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การแปลผลและการนาเสนอผลการวิจยั ธุรกิจ
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

หลักกำรตลำด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
พื้นฐานและกระบวนการทางการตลาด หน้าที่ ทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด ระบบข้อมูลทาง
การตลาด ความรู ้เบื้ องต้นเกี่ ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค การแบ่ งส่ วนการตลาด การเลือกตลาดเป้ าหมาย การวางตาแหน่ ง
ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาด การตลาดเพื่อสังคม
Fundamental of marketing and marketing process; marketing functions; marketing environment; marketing
information systems; introduction to consumer behaviour; market segmentation; selection of targeted market; product
positioning; marketing mix development; social marketing
472-214

กำรเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
การวิเคราะห์ ปั ญ หาทางการเงิ นของธุ รกิ จ บทบาทของผูบ้ ริ หารทางการเงิ น เครื่ องมื อทางการเงิ น สถาบัน
การเงิน ที่มาของเงินทุน การจัดการเงินทุนระยะสั้นและยาว การจัดสิ นทรัพย์ และนโยบายเงินปั นผล

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

กำรบัญชีเพื่อกำรจัดกำร
3(3-0-6)
Management Accounting
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 472-211 หลักกำรบัญชีข้นั ต้น
Prerequisite : 472-211 Principles of Accounting
การใช้สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการจัดการ พฤติกรรมต้นทุน การบัญชีตน้ ทุน การบัญชีตน้ ทุนตามกิจกรรม
งบประมาณ ต้นทุนมาตรฐาน การวิเคราะห์ตน้ ทุน-ปริ มาณ-กาไร การบัญชีตามความรับผิดชอบ การจัดทารายงานตามส่ วน
งาน ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจ และการตัดสิ นใจเกี่ยวกับงบประมาณลงทุน
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

จริยธรรมทำงธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Ethics
การยึดหลักจริ ยธรรมทางธุ รกิจเพื่อความยัง่ ยืนขององค์กร การตรวจสอบจริ ยธรรมในธุรกิจโดยทัว่ ๆ ไป สภาพ
สังคม การออกกฎหมาย และบทบาทในการพัฒนาสังคม ความรับผิดชอบของธุรกิ จต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม มีความคิด
ทางจริ ยธรรม กฎเกณฑ์จริ ยธรรมและความรับผิดชอบของผูน้ าทางธุรกิจ
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

กฎหมำยธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Law
หลักพื้นฐานของกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บุคคลและนิ ติบุคคล โมฆะและโมฆี ยะกรรม ทรัพย์ ทรัพย์สิน หนี้
องค์การธุรกิจ ห้างหุน้ ส่วนจากัด บริ ษทั จากัด บริ ษทั มหาชน สัญญาให้ใช้สิทธิทางทรัพย์สินทางปั ญญา
Basic principles of civil and commercial code; natural and juristic persons; voidable act and voidness;
property; obligations; business organisations, limited partnerships, limited companies; licensing agreement of intellectual
property
472-313

กำรภำษีอำกร
3(3-0-6)
Taxation
หลัก เกณฑ์ วิธี ก ารประเมิ น และการจัด เก็บ ภาษี อ ากรต่า งๆ ตามประมวลรั ษ ฎากร ภาษี เ งิ น ได้บุ ค คล
ธรรมดา ภาษี เ งิ น ได้นิ ติ บุ ค คล ภาษี มูล ค่า เพิ่ม ภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะ ภาษี เ งิ น ได้หัก ณ ที่ จ่าย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต
อากรแสตมป์ และอื่นๆ

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

กำรติดต่ อสื่ อสำรทำงธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Communication
องค์ประกอบและรู ปแบบของการติดต่อสื่ อสารทางธุรกิจ หลักการในการติดต่อสื่ อสาร การฟัง การอ่าน การพูด
และการเขียนเอกสารทางธุรกิจทุกประเภท การนาเสนอรายงานทางธุรกิจ ข้อมูลและข่าวสารทางธุรกิจ เทคโนโลยีการ
ติดต่อสื่ อสารทางธุรกิจ
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

ควำมรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม
2(1-2-3)
Corporate Social Responsibility
แนวคิ ด และพัฒ นาการของความรั บ ผิ ด ชอบทางสั ง คม ชนิ ด ของกิ จ กรรมความรั บ ผิ ด ชอบทางสั ง คม
ความสัมพันธ์กบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยในสังคม ผลประโยชน์ของความรับผิดชอบทางสังคม เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิ จอย่าง
ยัง่ ยืน การสร้างนวัตกรรมและแนวทางแก้ปัญหาเชิงรุ กต่อสิ่ งแวดล้อมและสังคม
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
กลุ่มวิชำชีพ - วิชำบังคับ
472-221

กำรจัดกำรกำรดำเนินงำน
3(3-0-6)
Operations Management
การนาทฤษฎีและเครื่ องมือทางคณิ ตศาสตร์มาใช้ในการวางแผนทางธุรกิจ ตัดสิ นใจแก้ปัญหา การวิเคราะห์เพื่อ
การตัดสิ นใจ ระบบการดาเนิ นงาน เทคนิ คการพยากรณ์ การออกแบบระบบ การวางแผนและการควบคุมการผลิต การ
ควบคุมคุณภาพ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
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

พฤติกรรมองค์ กร
Organizational Behavior
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 472-114 หลักกำรจัดกำรธุรกิจ
Prerequisite : 472-114 Principles of Management

3(3-0-6)

การเข้าใจพฤติกรรมกลุ่มและพฤติกรรมบุคคล ปั จจัยและสภาพแวดล้อมขององค์กรธุรกิจ ขั้นตอนในการพัฒนา
กลุ่ม และผลกระทบต่อพฤติกรรมบุคคล หัวข้อที่ เกี่ยวข้องกับการรับรู ้ การติดต่อสื่ อสาร การจูงใจ ทัศนคติ อิทธิ พล ความ
ร่ วมมือและการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
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

กำรพยำกรณ์ ทำงธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Forecasting
การนาทฤษฎี และวิธีทางคณิ ตศาสตร์ มาใช้ในการวางแผนทางธุ รกิจ ตัดสิ นใจแก้ปัญหา การวิเคราะห์เพื่อการ
ตัดสิ นใจ การพยากรณ์และเทคนิคการวัดระดับการตัดสิ นใจ
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

กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management
หน้าที่การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดสายงาน การวางแผนกาลังคน การสรรหา การคัดเลือก การฝึ กอบรม
พนัก งาน การจ่า ยค่าตอบแทน และสวัส ดิ การ การจูง ใจ การประเมิน ผลงาน การเลื่อนขั้น การสับเปลี่ยนโยกย้าย การ
ลงโทษ การเลิกจ้าง การเจรจาต่อรองและแรงงานสัมพันธ์
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

กำรเจรจำต่ อรองทำงธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Negotiation
ทฤษฎีและแนวคิดการเจรจาต่อรองทักษะในการเจรจาต่อรอง ทักษะการโน้มน้าว การฝึ กฝนโดยใช้บทบาทสมมุติ
และการใช้กรณี ศึกษา
Theories and concepts of negotiation; negotiation skills; persuasive skill; class apprenticeship using role play
and case studies
472-323

กำรจัดกำรกำรเงิน
3(3-0-6)
Financial Management
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 472-214 กำรเงินธุรกิจ
Prerequisite : 472-214 Business Finance
เป้ าหมายของการจัด การการเงิ น การจัด การงานทุ น หมุน เวีย น การทางบลงทุ น ภายใต้ค วามไม่แน่ นอน
ทฤษฎีโครงสร้างเงินทุน การจัดหาเงินทุน นโยบายเงินปั นผล การควบรวมกิจการ
Goals of financial management; working capital management; capital budgeting under uncertainty; the theory
of capital structure; financing; dividend policy; mergers and acquisition

472-324

กำรจัดกำรกำรเปลีย่ นแปลง
3(3-0-6)
Change Management
ทฤษฎี แนวคิด และความสาคัญ ของการจัดการความเปลี่ยนแปลง กระบวนการจัดการความเปลี่ยนแปลง การ
ประเมิน ความจาเป็ น การวินิ จฉัยองค์กร การปฏิบ ตั ิตามแผน การประเมินผล การรักษาผลการเปลี่ยนแปลง ประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับพนักงานในการจัดการความเปลี่ยนแปลง
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

กำรจัดกำรกำรตลำด
3(3-0-6)
Marketing Management
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 472-213 หลักกำรตลำด
Prerequisite : 472-213 Principles of Marketing
การจัดการการวางแผนและการประเมินปั จจัยประกอบทางการตลาด การวางแผนผลิตภัณฑ์ การพัฒนาสิ นค้า
การตั้งราคา การส่งเสริ มการตลาด ช่องทางการจาหน่าย และระบบข้อมูลการตลาด
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

ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร
3(3-0-6)
Management Information Systems
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 472-109 คอมพิวเตอร์ และกำรประยุกต์
Prerequisite : 472-109 Computer and Applications
ความรู ้ ความเข้าใจระบบสารสนเทศ การออกแบบและพัฒ นาระบบ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สนับสนุนการทางานทางธุรกิจ การใช้ซอฟต์แวร์ ในการนาเสนอข้อมูล ระบบการจัดการข้อมูลซึ่งผูจ้ ดั การและผูเ้ ชี่ยวชาญใช้
ในการพัฒนาศักยภาพในการทางานขององค์กร ทั้งงานรายบุคคลและรายกลุ่มงาน
Knowledges and understanding of information systems; system design and development; application of
information technologies for supporting 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
472-327

เตรียมสหกิจศึกษำ
1(0-2-1)
Cooperative Education Preparation
การเตรี ย มความพร้ อ มการฝึ กงานสหกิ จ ศึ ก ษา การศึ ก ษาและค้น คว้า เอกสารในเรื่ อ งที่เกี่ ยวข้องกับการ
ฝึ กงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการนาเสนอ การเขียนรายงานและจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงาน
Cooperative education preparation; review of related literatures; personality development; presentation, report
writing techniques, and ethics at workplace

472-328

กำรฝึ กงำนทำงกำรจัดกำร
320 ชั่วโมง
Internship in Management
การฝึ กงานภาคฤดูร้อนในชั้นปี ที่ 3 เน้นความรู ้ทางด้านการบริ หารจัดการในองค์กรต่างๆ เรี ยนรู ้สภาพแวดล้อม
การปฏิบตั ิงานจริ ง หรื อการฝึ กงานในบริ ษทั จาลองไม่นอ้ ยกว่า 320 ชัว่ โมง
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
472-420

สหกิจศึกษำ
8(0-48-0)
Cooperative Education
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 472-327 เตรียมสหกิจศึกษำ
Prerequisite : 472-327 Cooperative Education Preparation
การฝึ กงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ การปฏิบตั ิงานในฐานะเสมือนพนักงานของสถานประกอบการ การพัฒนา
ทักษะด้านอาชีพจากการบูรณาการความรู ้ในห้องเรี ยนกับประสบการณ์การทางาน
Job training related to management; Being as a full time staff at workplace; establishment of a professional
skill based on the integration of classroom theory and practical work experience
472-421

กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Management
เงื่อนไขกำรลงทะเบียน : นักศึกษำปี 4 หรื อมีจำนวนหน่ วยกิตรวมไม่ น้อยกว่ ำ 106 หน่ วยกิต
Registration Condition : Fourth-Year Students or Having at Least a Total of 106 Credits
การจัดการที่ มีวตั ถุประสงค์ระยะยาว การวางนโยบาย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน จุดเด่น
จุดด้อยของกิจการ การกาหนดกลยุทธ์ในระดับต่าง ๆ การปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการตลาด การเงิ น การผลิต การประเมินผล
และการควบคุม กรณี ศึกษาเกี่ ยวกับการพัฒนาธุ รกิ จ การวางแผนและการตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์
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
สัมมนำกำรจัดกำรทำงธุรกิจ
3(2-2-5)
Seminar in Business Management
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 472-114 หลักกำรจัดกำรธุรกิจ
Prerequisite : 472-114 Principles of Management
ประเด็นและปั ญหาใหม่ๆที่เกิ ดขึ้นในการจัดการธุ รกิ จทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ การเรี ยนรู ้โดยการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การพัฒนาวิธีคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและการค้นคว้าโดยอิสระ การกาหนดแนวทางการแก้ไขปั ญหา
อย่างสร้างสรรค์
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
472-422

กลุ่มวิชำชีพ – วิชำเลือก
1) กลุ่มวิชำชีพเลือกกำรตลำด
472-231 กำรตลำดดิจทิ ลั
3(2-2-5)
Digital Marketing
ความรู ้และทักษะที่ จาเป็ นสาหรับการตลาดดิจิทลั ขององค์กร เครื่ องมือดิจิทลั การวางแผน การปฏิบตั ิการ การ
วัดและประเมินผล แนวคิดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเพิ่มประสิ ทธิภาพเครื่ องมือค้นหา การจ่ายต่อคลิก ประเภทของโฆษณา
การตลาดทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ การตลาดแบบไวรัล การประชาสัมพันธ์ออนไลน์ การตลาดพันธมิตร และสื่ อสังคม
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

กำรจัดกำรสินค้ ำฟุ่ มเฟื อย
3(2-2-5)
Luxury Brand Management
ประวัติของแบรนด์ช้ นั สู ง เทรนด์แฟชัน่ ชั้นสู งล่าสุ ด ดีไซเนอร์ แฟชัน่ ชั้นสู งที่ประสบความสาเร็ จ ความจาเป็ น
และต้องการของลูกค้า กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของตลาดแฟชัน่ ชั้นสูง การเจริ ญเติบโตของตลาดแฟชั่น ชั้น สู ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ การพัฒนาสิ นค้าและวงจรชี วิตของสิ นค้าหรู หรา กลยุทธ์การจัดการสาหรับการพัฒนาสิ นค้าชั้นสูง
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

กำรจัดกำรผลิตภัณฑ์ และรำคำ
3(3-0-6)
Product and Price Management
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 472-213 หลักกำรตลำด
Prerequisite : 472-213 Principles of Marketing
การจัด การส่ ว นประสมผลิ ต ภัณ ฑ์ กลยุท ธ์ก ารพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละการจัด การตราสิ น ค้า การจัดการ
ผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม การจัดการวงจรชี วิตผลิตภัณฑ์ ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อนโยบายการตั้งราคา ขั้นตอนการตั้งราคา กล
ยุทธ์การตั้งราคา กลยุทธ์การปรับราคา กลยุทธ์การตั้งราคาเพื่อการแข่งขันภายใต้สถานการณ์ทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลง
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
changing strategies; pricing strategies for competition changes in marketing environment
472-331

กำรโฆษณำและกำรส่ งเสริมกำรขำย
3(3-0-6)
Advertising and Promotions
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 472-213 หลักกำรตลำด
Prerequisite : 472-213 Principles of Marketing
ความหมายและความสาคัญของการโฆษณาและส่ งเสริ มการขาย การวิเคราะห์ และวางแผนการโฆษณาและ
ส่งเสริ มการขาย การโฆษณาและส่ งเสริ มการขายที่มุ่งผูบ้ ริ โภค ประเด็นทางกฎหมายและจรรยาบรรณของการโฆษณาและ
ส่งเสริ มการขาย การโฆษณาและส่งเสริ มการขายในตลาดพหุวฒั นธรรม

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

พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)
Consumer Behavior
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 472-213 หลักกำรตลำด
Prerequisite : 472-213 Principles of Marketing
ความสาคัญของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการบริ หารการตลาด อิทธิ พลของปั จจัยภายในที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ของผูบ้ ริ โภค เช่ น การจูงใจ การรับรู ้ การเรี ยนรู ้ และทัศนคติ ทฤษฎี ต่างๆ ที่ นามาใช้อธิ บายพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค กลยุทธ์
การตลาดกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค และการสร้างความผูกพันกับลูกค้า
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

กำรกระจำยสินค้ ำและโซ่ อุปทำน
3(3-0-6)
Product Distribution and Supply Chain
การจัด การเกี่ ย วกับ การเคลื่ อ นย้า ยวัต ถุดิ บ ข้อ มูล และการเงิ น ในขั้น ตอนต่า งของเครื อ ข่า ยการกระจาย
สิ น ค้า และการผลิ ต กระบวนการและผลกระทบต่อ ภาพรวม การทางานของโซ่ อุป ทาน การปรับปรุ งกลยุทธ์โดยการ
เน้นลูกค้าเป็ นสาคัญ การพัฒนากลยุทธ์สาหรับการรักษาความสัมพันธ์ในเชิ งลึกกับ ลูก ค้ารายหลัก ที่ สาคัญ ต่อ องค์ก ร การ
พัฒนากลยุทธ์เพื่อแก้ไขปั ญหาของโซ่ อุปทาน การวางแผนและการพยากรณ์เกี่ ยวกับความต้องการของตลาด การผลิต
และการจัด การโลจิ สติกส์ที่ มีป ระสิ ท ธิ ภาพ และการจัดการราคาและรายได้ การประสานงานในโซ่ อุปทาน เทคโนโลยี
สารสนเทศสาหรับโซ่อุปทาน
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 maintaining 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; pricing and revenue management; coordinating in a supply chain; supply chain
information technology
472-431

กำรตลำดปฏิสัมพันธ์
3(3-0-6)
Interactive Marketing
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 472-213 หลักกำรตลำด
Prerequisite : 472-213 Principles of Marketing
แนวคิด กระบวนการและกลยุทธ์การตล่าดปฏิสัมพันธ์ที่เข้าถึงผูบ้ ริ โภครายบุคคลอย่างได้ผล การเก็บรวบรวม
ข้อมูลลูกค้าและการสื่ อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า การใช้ขอ้ มูลลูกค้าและการเลือกใช้สื่อแบบสองทางเพื่อจูงใจให้
เกิดการซื้อซ้ า แนวโน้มด้านวัฒนธรรมและธุรกิจที่มีผลต่อการตลาดแบบปฏิสมั พันธ์

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

กำรตลำดบริกำร
3(3-0-6)
Service Marketing
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 472-213 หลักกำรตลำด
Prerequisite : 472-213 Principles of Marketing
ทฤษฎีและแนวคิดของการตลาดบริ การสมัยใหม่ โครงสร้างของอุตสาหกรรมบริ การ ประเภทของธุรกิจบริ การ
การจัดการส่วนประสมการตลาดบริ การ การพัฒนาและการกาหนดนโยบายการตลาดบริ การ
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

กำรตลำดโลก
3(3-0-6)
Global Marketing
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 472-213 หลักกำรตลำด
Prerequisite : 472-213 Principles of Marketing
แนวคิดและปรัชญาตลาดโลก การวิเคราะห์ความได้เปรี ยบในการแข่งขันในระดับนานาชาติ การจัดการการ
ตลาดโลก และการสร้างกลยุทธ์ในตลาดโลก
Concept and philosophy of global marketing; analysis of international competitive advantage; global
marketing management and global marketing strategy formulation
472-434

กำรจัดกำรกำรค้ ำปลีก
3(3-0-6)
Retailing Management
ความสาคัญของธุรกิจค้าปลีก หลักการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ในธุรกิจค้าปลีก การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจค้า
ปลีก การวิเคราะห์เขตการค้าและการคัดเลือกทาเลธุรกิจค้าปลีก การจัดการองค์กรและทรัพ ยากรมนุ ษ ย์สาหรับ ธุ รกิ จ ค้า
ปลีก การกาหนดลูกค้าเป้ าหมายและการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง การจัดการระบบปฏิบตั ิงานหน้าร้ าน การจัดการ
ด้านการวางสิ นค้าภายในร้าน การจัดการระบบปฏิบตั ิงานด้านการเงิน การสร้างและรักษาภาพลักษณ์ของธุรกิจ
Importance of retailing; principles of creating and maintain relationship in retailing business; strategies
planning in retailing business; sales territory analysis and retail-site selection; organizational management and human
resource management in retailing business, selecting target market and collecting information in display operation; instore shelf display management; financial operation; creating and maintaining business image
2) กลุ่มวิชำชีพเลือกกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์
472-241 สถำนทีท่ ำงำนทีม่ ปี ระสิทธิภำพ
3(2-2-5)
Effective Workplace
แนวคิดเกี่ ยวกับพนักงานสัมพันธ์และสถานที่ ทางานที่ ดี การสื่ อสารและการสร้างความสัมพันธ์ซ่ ึ งเป็ นปั จจัย
สาคัญในการสร้างสถานที่ทางานที่มีประสิ ทธิ ภาพ การระบุและจัดการความขัดแย้งในที่ทางาน องค์ประกอบในการพัฒนา

สิ่ งแวดล้อมที่ดีในที่ทางาน เช่น คุณภาพการนิเทศพนักงาน สี ของสานักงาน ความปลอดภัยและสุขลักษณะ การเพิ่มผลผลิต
ของพนักงาน
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

ควำมหลำกหลำยในทีท่ ำงำน
3(3-0-6)
Workplace Diversity
แนวคิดของความหลากหลายในที่ ทางาน ขอบเขตสาคัญของความหลากหลาย ประโยชน์และความท้าทาย
ภายในที่ทางานที่มีความหลากหลาย การจัดการความหลากหลาย การพัฒนาสภาพแวดล้อมในที่ทางานที่สนับสนุนทาให้
พนักงานมีส่วนร่ วม การสื่ อสารภายในที่ทางานที่มีความหลากหลาย
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

กำรเป็ นผู้นำ
3(2-2-5)
Leadership
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 472-114 หลักกำรจัดกำรธุรกิจ
Prerequisite : 472-114 Principles of Management
ความรู ้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติที่ผูน้ าในยุค โลกภิ วฒั น์ การพัฒ นาบุ ค ลิ กภาพ การปรั บ ปรุ ง อุป นิ สัย
ภาวะผูน้ า ศิ ลปะความเป็ นผูน้ า การมีความคิดสร้างสรรค์ การสื่ อความหมายและศิลปะการจัดการ
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

กำรจัดกำรองค์ ควำมรู้
3(3-0-6)
Knowledge Management
ธรรมชาติ คุ ณสมบัติ และลักษณะของข้อมูล องค์ความรู ้ และปั ญญา การจัดแบ่ งองค์ความรู ้ องค์ประกอบ
ขององค์ความรู ้ วงจรชีวติ ของการจัดการองค์ความรู ้ การสร้างและการใช้ แบบจาลองและกระบวนการของการค้นพบความรู ้
จากฐานข้อมูล เทคนิ คการค้นพบองค์ความรู ้แบบต่างๆ การให้เหตุผลเชิงกรณี กลไกการเรี ยนรู ้ของเครื่ องคอมพิวเตอร์ การ
แบ่งปั นองค์ความรู ้และสิ่ งแวดล้อมของการแบ่งปั นองค์ความรู ้
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

กำรจัดกำรผลตอบแทน
3(3-0-6)
Compensation Management
แนวคิ ด วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละความส าคัญ ของการบริ ห ารผลตอบแทน ปั จ จัย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การจัด การ
ผลตอบแทน การประเมินงาน การสารวจค่าตอบแทน การจัดทาโครงสร้างค่าตอบแทน การจ่ายค่าตอบแทนแบบจูงใจ สิ ทธิ
ประโยชน์และการให้บริ การพนักงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทน
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

กำรสอนงำนและกำรให้ คำปรึกษำ
3(2-2-5)
Coaching and Counseling
ทฤษฎีแรงจูงใจและการประยุกต์ใช้ คาจากัดความและความสาคัญของการสอนงาน ทักษะการสอนงาน การ
สร้างและจัดการความเชื่ อมัน่ คาจากัดความและความสาคัญของการสร้างที ม การทางานเป็ นทีม กระบวนการสร้างทีม
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

กำรจัดกำรควำมเครียด
3(3-0-6)
Stress Management
ความหมายของความเครี ยด ทฤษฎี และหลักการทางจิ ตวิทยาเกี่ ยวกับความเครี ยด การประเมิ น ความเครี ยด
บุคลิกภาพกับความเครี ยด เทคนิคการผ่อนคลายความเครี ยด การคิดเชิงบวก ทักษะการเผชิญปั ญหา การประยุกต์เทคนิ คการ
จัดการความเครี ยดในการดาเนินชีวติ ประจาวันและการทางาน
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

กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Development
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 472-321 กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์
Prerequisite : 472-321 Human Resource Management
ทฤษฎี แนวคิด และความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ การประเมิ น
ความจาเป็ นในการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ การออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปฏิบตั ิตามแผนและการ
ประเมินผล การพัฒนาอาชีพ
Theories, concepts, and significance of human resource development; human resource development process;
needs assessment; design; implementation and evaluation; career development

472-442

กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ ระหว่ำงประเทศ
3(3-0-6)
International Human Resource Management
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 472-321 กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์
Prerequisite : 472-321 Human Resource Management
บริ บทและกลยุทธ์ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ โครงสร้างและความแตกต่างทางวัฒนธรรม
การคัดเลือก การพัฒนา การฝึ กอบรมและการประเมินผลบุคลากรภายใต้การมอบหมายงานระหว่างประเทศ
Context and strategies of international human resource management; structural and cultural differences;
selection; development; training and evaluation of personnel under international assignments
472-443

กำรพัฒนำองค์ กร
3(3-0-6)
Organization Development
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 472-114 หลักกำรจัดกำรธุรกิจ
Prerequisite : 472-114 Principles of Management
ทฤษฎี แนวคิด และความสัมพันธ์ของการพัฒนาองค์กร กระบวนการการพัฒนาองค์กร เครื่ องมือการพัฒนา
องค์กรระดับองค์กร กลุ่ม และบุคคล ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพนักงานในการพัฒนาองค์กร
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

กำรจัดกำรผลกำรปฏิบตั งิ ำน
3(3-0-6)
Performance Management
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 472-321 กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์
Prerequisite : 472-321 Human Resource Management
หลักการ วิธีการ ระบบ และเครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานบุคคล มาตรฐานในการประเมิ น
ระบบการประเมิ นผลการปฏิ บัติ งานที่ สอดคล้อ งกันทั้งระบบ และการพัฒ นาระบบให้สอดคล้องกับระบบการประเมิน
องค์การเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
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

กำรสร้ ำงทีม
3(2-2-5)
Team Building
ความหมายของที ม และการสร้ างที ม ความสาคัญ และองค์ป ระกอบของการทางานเป็ นที ม การคัด เลื อ ก
สมาชิ กในที ม หัว หน้าที ม และโปรแกรมการฝึ กอบรมอย่า งเหมาะสม โดยใช้กาหนดการเชิงเป้ าหมายและกาหนดการ
เชิงเส้น การนาไปปฏิบตั ิ การประเมินผลการทางาน การให้รางวัลจากการทางาน ภาวะผูน้ าในทีม องค์ประกอบของการทางาน
ที่ประสบความสาเร็ จ ประกอบด้วย ความเชื่อใจ การทางานร่ วมกัน ความรับผิดชอบ และการสื่ อสาร ความขัดแย้งที่อาจจะ
เกิดขึ้นและการจัดการความขัดแย้ง

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
3) กลุ่มวิชำชีพเลือกกำรจัดกำรโลจิสติกส์ และโซ่ อุปทำน
472-251 ควำมรู้ เบื้องต้ นในกำรจัดกำรโลจิสติกส์ และโซ่ อุปทำน
3(3-0-6)
Introduction to Logistics and Supply Chain Management
ภาพรวมของธุรกิจและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ หลักการและการดาเนินงานของกิจกรรม โลจิสติกส์ในภาค
ธุรกิจและอุตสาหกรรม ต้นทุนโลจิสติกส์ และแนวคิดการบริ หารโซ่อุปทาน การวัดสมรรถนะของโซ่อุปทาน
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

กำรจัดกำรสินค้ ำคงคลัง
3(3-0-6)
Inventory Management
โครงสร้างของสิ นค้าคงคลัง ปั ญหาสิ นค้าคงคลัง ความต้องการและการวางแผนระดับการจัดเก็บสิ นค้าคงคลัง
การควบคุมสิ นค้าคงคลัง การตรวจนับสิ นค้าคงคลัง การคานวณจุดสัง่ ซื้อและปริ มาณการสัง่ ซื้อ
Inventory structure; inventory problem; demanding and planning for inventory level; inventory control;
inventory stock counting; calculating reorder point and economic order quantity
472-253

โลจิสติกส์ ในกำรตลำด
3(3-0-6)
Logistics in Marketing
การประยุกต์ความรู ้ทางโลจิสติกส์ในมุมมองด้านการตลาด การวางแผน การจัดส่ง การควบคุมการเคลื่อนที่ของ
สิ นค้าและข้อมูลจากผูผ้ ลิตไปถึงตลาด การปฏิ บตั ิกลยุทธ์ทางโลจิ สติกส์ในการตลาดที่ มีประสิ ทธิ ผลโดยคานึ งถึง สิ นค้า
ราคา สถานที่ และ โปรโมชัน่ การบริ การทางโลจิสติกส์สาหรับการขนส่ งสิ นค้า การตั้งราคากับโครงสร้างต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
ทางโลจิสติกส์ การออกแบบบรรจุภณั ฑ์
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

กำรวำงแผนโลจิสติกส์
3(3-0-6)
Logistics Planning
แนวคิดสาหรับการวางแผนโลจิสติกส์ กรอบการวางแผน กระบวนการโลจิสติกส์การวางแผนเครื อข่าย องค์การ
และการจัดการ การพัสดุและการผลิต ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง แนวโน้มอนาคต
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

กำรวิเครำะห์ เชิงปริมำณสำหรับกำรจัดกำรโลจิสติกส์
3(3-0-6)
Quantitative Analysis for Logistics Management
การนาเครื่ องทางคณิ ตศาสตร์และสถิติมาใช้ในการจัดการและแก้ปัญหาโลจิสติกส์ โดยใช้ปัญหาโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานเป็ นแม่แบบ โปรแกรมเชิงเส้น ตัวแบบสิ นค้าคงคลัง ตัวแบบการขนส่ง ทฤษฎีแถวคอย ปั ญหาการหาค่าต่าสุดและ
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

กำรจำลองรู ปแบบทำงด้ ำนโลจิสติกส์ เพื่อกำรตัดสินใจ
3(2-2-5)
Logistics Simulation Modeling for Decision Making
เทคนิ คการตัดสิ นใจที่หลากหลาย การจัดการความไม่แน่นอน การทาให้ระดับความพึงพอใจของลูกค้าสู งสุ ด
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอย่างจากัด และการทาให้ตน้ ทุนต่าที่สุด การวิเคราะห์ปัจจัยหลากหลาย ผสมผสานความรู ้
ที่เกี่ยวข้องกัน เช่น การเงิน การตลาด การผลิต การขนส่ง สิ นค้าคงคลัง 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

ตัวแบบกำรหำค่ ำเหมำะสมทีส่ ุ ดในกำรจัดกำรโลจิสติกส์
3(2-2-5)
Optimization Model in Logistics Management
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน: 472-352 กำรวิเครำะห์ เชิงปริมำณสำหรับกำรจัดกำรโลจิสติกส์
Prerequisite : 472-352 Quantitative Analysis for Logistics Management
การประยุกต์เทคนิ คการวิเคราะห์เชิ งปริ มาณเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาของปั ญหาทางโลจิ สติกส์โดยใช้โปรแกรมเชิ ง
เส้นโปรแกรมเชิงจานวนเต็ม โปรแกรมเชิงเป้ าหมายด้วยโปรแกรมเอ็กซ์เซล โซฟเวอร์ และ
วิชวั ร์ เบสิ ค 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

กำรจัดกำรห่ วงโซ่ อุปทำนระดับโลก
3(3-0-6)
Global Supply Chain Management
หลักการ หน้าที่ และการบริ ห ารงานแผนการจัด ซื้ อ การจัด ซื้ อ จากแหล่งขายคุ ณ ภาพเพื่ อให้ได้ราคา และ
ปริ ม าณที่ เหมาะสม การพิ จ ารณาการผลิ ต เองหรื อจัด หาโดยวิ ธี อื่ น การจัด การเกี่ ย วกับ การยึด ครอง การส่ ง มอบ
การควบคุมวัสดุ ตลอดจนการจัดการสิ นค้าคงคลัง
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

4) กลุ่มวิชำชีพเลือกกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ ำงประเทศและกำรเป็ นผู้ประกอบกำร
472-261

ควำมคิดสร้ ำงสรรค์ ในกำรทำธุรกิจ
3(2-2-5)
Creativity in Business
แนวคิ ดและทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องกับ ความคิ ดสร้ างสรรค์และการสร้ างนวัตกรรมสาหรับ ธุ รกิ จ ธรรมชาติ และ
องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ อุปสรรคในการเป็ นนักคิดสร้างสรรค์และการเอาชนะอุปสรรคดังกล่าว การกระตุน้
ต่อมความคิด การจุดประกายความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาการสร้างนวัตกรรมใหม่ที่ตอบโจทย์ผูบ้ ริ โภค การสร้าง
นวัตกรรมใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง ความคิดสร้างสรรค์สาหรับการแก้ปัญหา
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

ควำมสัมพันธ์ ระหว่ ำงประเทศ
3(3-0-6)
International Relations
การเมืองในประเทศอาเซียนและประเทศอื่น ๆ มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ วัฒนธรรมและความร่ วมมือทาง
เศรษฐกิ จในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ตรวจสอบการแบ่ งโซนทางเศรษฐกิ จของประเทศอาเซี ยน เช่น อาฟต้า สามเหลี่ยม
เศรษฐกิจ ศักยภาพเพื่อความสาเร็ จในภูมิภาค ทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
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

กำรเป็ นผู้ประกอบกำรและกำรสร้ ำงธุรกิจใหม่
3(2-2-5)
Entrepreneurship and New Venture Creation
แนวคิดการเป็ นผูป้ ระกอบการ ลักษณะและการปฏิบตั ิของผูป้ ระกอบการ การค้นหาความชอบของตนเองและ
นวัตกรรม การหาโอกาสในการสร้างธุ รกิ จใหม่ การประเมินโอกาสทางธุ รกิ จ การวิจัยและวิเคราะห์ ตลาด การหาแหล่ง
เงิ นทุ น เทคนิ คการหาแหล่งทุ น กรณี ศึกษาในการสร้ างธุ รกิ จใหม่ การแบ่ งปั นประสบการณ์ ของผูป้ ระกอบการจากใน
ประเทศหรื อต่างประเทศ
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

กำรจัดกำรธุรกิจขนำดย่ อม
3(2-2-5)
Small Business Management
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 472-114 หลักกำรจัดกำรธุรกิจ
Prerequisite : 472-114 Principles of Management
เทคนิ ค การจัด การธุ รกิ จ ขนาดย่อมที่ เป็ นการก่อ ตั้งธุ รกิ จ ใหม่แ ละธุ รกิ จ ที่ ดาเนิ น การอยู่แ ล้ว การจัดทาแผน
ธุรกิจ โดยรวมแผนการจัดการ ดาเนิ นงาน แผนการตลาดและแผนการเงิน รู ปแบบการจัดตั้งและการดาเนิ นการธุรกิจขนาด
ย่อม การหาแหล่งเงินทุนและการใช้เงินทุน ดาเนินธุรกิจขนาดย่อม
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

กำรศึกษำธุรกิจโลก
3(2-2-5)
Global Business Studies
เงื่อนไขกำรลงทะเบียน
: นักศึกษำปี 3 หรื อ ปี 4
Registration Condition
: Third- Year or Fourth-Year Students
อิ ท ธิ พ ลต่า งๆในโลก กาลัง ในการทางานในตลาดโลก ผลกระทบที ่ เ กิ ด จากโลกาภิ ว ตั น์ การวิเคราะห์
อุตสาหกรรม และคู่แข่งขันระดับโลก การตรวจสอบสถานการณ์โลกในกระบวนการวางแผน ผลกระทบจากความแตกต่าง
ของวัฒนธรรมต่อพฤติกรรมประจาวันและพฤติกรรมทางธุรกิจ การใช้กลยุทธ์ของบริ ษทั ในตลาดข้ามชาติ การศึกษาดูงาน
ในต่างประเทศ
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

กำรจัดกำรธุรกิจในประเทศอำเซียน
3(2-2-5)
Business Management in ASEAN Countries
แนวคิ ด และกระบวนการบริ ห ารจัด การ การศึ กษาและการวิเคราะห์ ปั จจัยและสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกของธุ รกิ จที่ มีความสาคัญต่อเศรษฐกิ จ กฎและระเบี ยบต่าง ๆที่ เกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นธุ รกิ จระหว่างประเทศใน
อาเซียน กลยุทธ์ในการบริ หารธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน
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

สัมมนำกำรจัดกำรธุรกิจขนำดย่ อมและขนำดกลำง
3(2-2-5)
Seminar in Small and Medium Entreprise Management
การมุ่งเน้นกรณี ศึกษา การวิเคราะห์ ปัญ หาที่ เกิ ดขึ้ น กับ ธุ รกิ จขนาดย่อมและขนาดกลางในปั จจุ บัน กลยุท ธ์
การตลาด การสร้างกลยุทธ์และสถานะทางการเงินที่แตกต่าง กิจกรรมและนวัตกรรมล่าสุ ดของธุ รกิจขนาดย่อมและขนาด
กลาง ศึกษาและวิเคราะห์หลากหลายทฤษฎีและผลงานวิจยั ที่เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง การเยีย่ มชม
ธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง

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

ประสบกำรณ์ ของประธำนบริหำรในกำรทำธุรกิจ
3(2-2-5)
CEO Business Experience
ประเด็นและประสบการณ์ ในการดาเนิ น ธุ รกิ จจากการบรรยายของผูบ้ ริ หารระดับสู งขององค์กรชั้นนา การ
เรี ยนรู ้วสิ ยั ทัศน์ การคิดเชิงบวก การคิดสร้างสรรค์ จากหนังสื อที่มี CEO เป็ นผูเ้ ขียน
Issues and experiences in business by CEOs as guest speakers; learning from vision, positive thinking,
creative ideas from CEO’s book authors
472-461

กำรจัดกำรนวัตกรรม
3(2-2-5)
Innovation Management
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน: 472-263 กำรเป็ นผู้ประกอบกำรและกำรสร้ ำงธุรกิจใหม่
Prerequisite : 472-263 Entrepreneurship and New Venture Creation
แนวคิ ด ด้านนวัต กรรมและความคิ ด สร้ างสรรค์ การก าหนดกลยุท ธ์ เพื่ อ การสร้ างนวัต กรรมและความคิ ด
สร้างสรรค์ การบริ หารทรัพยากรบุคคล การจัดโครงสร้างองค์กร และวัฒนธรรมองค์กรเพื่อ ให้เกิดนวัตกรรมในองค์กร การ
บริ หารองค์ความรู ้และการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนานวัตกรรมสิ นค้า
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

ประเด็นร่ วมสมัยระดับโลกในกำรจัดกำร
3(2-2-5)
Contemporary Global Issues in Management
การอภิปรายในแง่ลึกและกว้าง ว่าแนวทางโลกาภิวตั น์ส่งผลอย่างไรต่อเศรษฐกิจ องค์กรและการจัดการ ระบบ
นิเวศ สังคมและปั จจัยทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีปฏิสมั พันธ์กนั ที่ก่อให้เกิดภัยคุกคามและโอกาสต่องค์กร
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

กำรจัดกำรธุรกิจระหว่ ำงประเทศ
3(3-0-6)
International Business Management
หลักการและวิธีการดาเนินธุรกิจกับบริ ษทั ข้ามชาติ รู ปแบบการเข้าตลาดต่างประเทศ ตัวแบบและกลยุทธ์ในการ
จัดการบริ ษทั ข้ามชาติ หน้าที่ ทางธุ รกิ จในการจัด การธุ รกิ จระหว่างประเทศ ได้แก่ การตลาดระหว่า งประเทศ การเงิ น
ระหว่างประเทศ และการจัดการทรั พยากรมนุ ษย์ ผลกระทบของการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ
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

5) กลุ่มวิชำชีพเลือกอุตสำหกรรมกำรบริกำรและกำรท่ องเทีย่ ว
472-271

ควำมรู้ เบื้องต้ นในอุตสำหกรรมบริกำรและกำรท่ องเทีย่ ว
3(3-0-6)
Introduction to Tourism and Hospitality Industry
ประวัติและการพัฒนาของอุตสาหกรรมบริ การและการท่องเที่ ยว องค์ประกอบและขอบเขตของอุตสาหกรรม
บริ การและการท่องเที่ยว ผูใ้ ห้บริ การด้านต่างๆ ในอุตสาหกรรมบริ การและการท่องเที่ยว ธุรกิจการขนส่ ง ที่พกั อาหารและ
เครื่ องดื่ม สถานที่ท่องเที่ยวและธุรกิจบันเทิง 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

ควำมรู้ เบื้องต้ นในอุตสำหกรรมไมซ์
3(3-0-6)
Introduction to MICE Industry
ความหมาย ลักษณะและแนวคิดของอุตสาหกรรมไมซ์ บทบาทและความสาคัญของการประชุม การท่องเที่ยว
เพื่อเป็ นรางวัล การประชุมและงานแสดงสิ นค้าทั้งระดับชาติและนานาชาติ ปั จจัยในการเลือกไมซ์ การจัดการสถานที่จดั งาน
โลจิสติกส์ บทบาทของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง มาตรฐาน ปั ญหาและแนวทางการแก้ปัญหาในอนาคต
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

กำรจัดกำรธุรกิจนำเทีย่ ว
3(2-2-5)
Tour Business Management
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน: 472-271 ควำมรู้ เบื้องต้นในอุตสำหกรรมบริกำรและกำรท่ องเทีย่ ว
Prerequisite : 472-271 Introduction to Tourism and Hospitality Industry
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิด ประเภท โครงสร้างและการดาเนิ นงานของธุ รกิ จนาเที่ ยว การบริ หารจัดการ
และการประสานงานแผนเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจท่องเที่ยว เกณฑ์ในการเลือกแหล่งท่องเที่ยว การนาเที่ยวในเมืองและแบบพัก
ค้างแรม การให้บริ การลูกค้า การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า
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

กำรจัดกำรประชุมองค์ กรและกำรท่ องเทีย่ วเพื่อเป็ นรำงวัล
3(2-2-5)
Meetings and Incentive Travels Management
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน: 472-272 ควำมรู้ เบื้องต้นในอุตสำหกรรมไมซ์
Prerequisite : 472-272 Introduction to MICE Industry
แนวคิด ความหมาย และความสาคัญของธุรกิ จการจัดการประชุมองค์กรและการท่องเที่ ยวเพื่อเป็ นรางวัล การ
วางแผนและการบริ หารการตลาด เทคนิ คการประสานงานในกระบวนการของ การดาเนิ นงานก่อนการจัดงาน ระหว่างการ
จัดงาน และหลังการจัดงาน ปั ญหาและแนวทางการแก้ไข

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

กำรจัดกำรประชุมวิชำชีพ
3(2-2-5)
Conventions Management
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน: 472-272 ควำมรู้ เบื้องต้นในอุตสำหกรรมไมซ์
Prerequisite : 472-272 Introduction to MICE Industry
ความรู ้ เบื้ อ งต้น เกี่ ยวกับ การธุ ร กิ จ การจัด ประชุ ม วิช าชี พ ผูม้ ี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยและพัน ธมิ ต ร การดาเนิ นการ
ในการเสนอขอเป็ นเจ้าภาพจัดการประชุม การเตรี ยมการจัดประชุม กระบวนการจัดประชุมและการประเมินผล ธุ รกิ จรับจัด
ประชุม การจัดการทางการเงิ น การจัดการนิ ทรรศการ สถานที่ สาหรับ จัดประชุ ม เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรั บการจัด
ประชุ ม รวมถึ ง บทบาทของการให้บ ริ ก ารที่ เ กี่ ย วข้อ งในการจัดการตลาด ผลกระทบและแนวทางแก้ไขของการจัดการ
นิทรรศการและงานสิ นค้า
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 กำรจัดกำรกีฬำและนันทนำกำร
3(2-2-5)
Recreation and Sports Management
การจัดการกีฬาและนันทนาการในองค์กร การประยุกต์ใช้กิจกรรมนันทนาการกับกลุ่มผูเ้ ยี่ยมชมเพื่อยกระดับ
ประสบการณ์ ในการท่องเที่ยว การวางแผนด้านสิ่ งอานวยความสะดวกเพื่อการนันทนาการ การทากิ จ กรรมนัน ทนาการ
ความสาคัญ ของกี ฬ าและกิ จกรรมนัน ทนาการต่อคุณภาพชีวติ การดูแลสุขภาพและการเลือกรู ปแบบการออกกาลังกายและ
กิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสม ตลอดจนการนาแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการออกกาลังกายในชีวติ ประจาวัน
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

กำรจัดกำรสถำนทีท่ ่ องเทีย่ ว
3(3-0-6)
Tourism Destination Management
หลักการและแนวคิ ด ในการท่ องเที่ ยว การควบคุม การจัดพื้นที่ กฎระเบียบทางด้านสิ่ งแวดล้อมและอื่นๆ การ
ริ เริ่ มสมาคมธุรกิ จ การพัฒนาและดาเนิ นการกิ จกรรมทางการท่องเที่ ยวและเครื อข่ายธุ รกิ จการท่องเที่ ยวท้องถิ่น โรงแรม
สถานที่ท่องเที่ยว บริ การขนส่ง ผูใ้ ห้บริ การ มัคคุเทศก์ การให้เช่าอุปกรณ์ ร้านอาหาร เป็ นต้น
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

กำรจัดกำรกิจกรรมพิเศษ
3(2-2-5)
Special Events Management
แนวคิด ประเภท รู ปแบบ ความสาคัญ การวางแผน และการจัดการกิจกรรมพิเศษคงไว้ ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในการ
จัดกิจกรรมพิเศษ การสื่ อสารทางการตลาด การจัดการความเสี่ ยง แนวโน้มการจัดการกิจกรรมพิเศษ และกิจกรรมพิเศษใน
เอเชีย
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
6.) กลุ่มวิชำชีพเลือกอื่นๆ
472-281

หัวข้ อพิเศษ 1
3(2-2-5)
Special Topic I
ความเข้าใจทฤษฎี และหลักการดาเนินธุรกิจ การดาเนินการจัดการธุรกิจในปั จจุบนั ที่มีความสาคัญ
Understanding of business management theory and principles; important issues in today’s business
management
472-381

หัวข้ อพิเศษ 2
3(2-2-5)
Special Topic II
ความเข้าใจ การวิเคราะห์ทฤษฎี และหลักการดาเนินธุรกิจ การดาเนินการจัดการธุรกิจในปั จจุบนั ที่มีความสาคัญ
Understanding and analysis of business management theory and principles; important issues in today’s
business management
472-481

หัวข้ อพิเศษ 3
3(2-2-5)
Special Topic III
ความเข้าใจ การวิเคราะห์ การนาไปใช้ ทฤษฎีและหลักการดาเนินธุรกิจ การดาเนินการจัดการธุรกิจในปั จจุบนั ที่
มีความสาคัญ
Understanding, analysis and implementation of business management theory and principles; important issues
in today’s business management
472-482

กำรศึกษำอิสระ
Independent Study
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน
เงื่อนไขกำรลงทะเบียน
Prerequisite :

3(1-4-4)
: 472-114 หลักกำรจัดกำรธุรกิจ
472-212 กำรวิจยั ธุรกิจ
: เป็ นนักศึ กษำชั้ นปี ที่ 3 หรื อชั้นปี ที่ 4 และมีจำนวนหน่ วยกิตรวมไม่น้อยกว่ ำ
85 หน่ วยกิต
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
การศึ กษาหัวข้อเชิ งลึกที่ นักศึ กษาสนใจภายใต้การดูแลของที่ ปรึ กษา การค้นคว้าเพิ่มเติม การลงพื้นที่ และ/หรื อการ
สารวจเพื่อการศึ กษาหัวข้อเชิงลึกทั้งในประเทศหรื อต่างประเทศ การศึ กษาอยูภ่ ายใต้การดูแลของอาจารย์ หรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญ
และจัดทารายงานและนาเสนอ
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
ค. หมวดวิชำเลือกเสรี
472-291 กำรพูดในทีส่ ำธำรณะ
3(2-2-5)
Public Speaking
เป้ าหมายของการพูดในที่ ชุมชน การวิเ คราะห์ แ ละประเมิ นผูฟ้ ั ง การปรั บปรุ งพัฒนาเนื้ อ หาในการพูด การ
เลือกหัวข้อในการพูด การพูดที่มีประสิ ทธิผล การใช้ภาษาอย่างมีประสิ ทธิ ผล การใช้อุปกรณ์ช่วยในการนาเสนอ วิธีการโน้ม
น้าวชักจูงใจผูฟ้ ัง
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

กำรประชำสัมพันธ์
3(2-2-5)
Public Relations
สื่ อและการประชาสัมพันธ์ อิทธิพลของสื่ อและการประชาสัมพันธ์ต่อความสาเร็ จของธุรกิจบทบาทของสื่ อและ
การประชาสัมพันธ์ในระดับนานาชาติ กลุ่มธุรกิจ องค์กร ธุรกิจขนาดกลางและเล็กบทบาทของสื่ อและการประชาสัมพัน ธ์
การสื บค้น การเขียนและการเผยแพร่ ข่าว การวิเคราะห์ผลลัพธ์ งบประมาณและการใช้ตน้ ทุน
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

ธุรกิจและควำมแตกต่ ำงทำงวัฒนธรรมในอำเซียน
3(2-2-5)
Business and Cultural Diversity in ASEAN
ค ว าม แ ต ก ต่ างท างวั ฒ น ธ ร ร ม ใน ป ร ะ เท ศ อ าเซี ย น เพื่ อ ก าร ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ทั ก ษ ะ ก าร สื่ อ ส าร
เพื่อการดาเนินธุรกิจในประเทศอาเซียน การพัฒนาของประเทศคู่คา้ ที่สาคัญในอาเซี ยนในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
ทัศนศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั ผูป้ ระกอบการที่ทาธุรกิจในประเทศอาเซียน
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

ภำษำจีนเพื่อธุรกิจ
3(2-2-5)
Chinese for Business
คาศัพท์ และประโยคภาษาจี นที่ใช้ในธุ รกิ จ ภาษาจี นเพื่อการเสนอราคา การซื้ อขายสิ นค้า การขนส่ง การเงิน
การธนาคาร การเจารจาและการทาสัญญา
Chinese vocabularies and sentences used in business; Chinese for price offering, product purchasing,
logistics, finance, banking, negotiation, and business contracting
472-393

ภำษำญี่ปนเพื
3(2-2-5)
ุ่ ่อธุรกิจ
Japanese for Business
คาศัพท์ และประโยคภาษาญี่ ปุ่นที่ ใช้ในธุ รกิ จ ภาษาญี่ ปุ่นเพื่อการเสนอราคา การซื้ อขายสิ นค้า การขนส่ ง
การเงิน การธนาคาร การเจารจาและการทาสัญญา
Japanese vocabularies and sentences used in business; Japanese for price offering, product purchasing,
logistics, finance, banking, negotiation, and business contracting
472-394

ภำษำเยอรมันเพื่อธุรกิจ
3(2-2-5)
German for Business
คาศัพท์ และประโยคภาษาเยอรมันที่ใช้ในธุรกิจ ภาษาเยอรมันเพื่อการเสนอราคา การซื้อขายสิ นค้า การขนส่ ง
การเงิน การธนาคาร การเจารจาและการทาสัญญา
German vocabularies and sentences used in business; German for price offering, product purchasing,
logistics, finance, banking, negotiation, and business contracting
472-491

กำรจัดกำรพื้นทีแ่ ละกำรออกแบบพื้นทีส่ ำหรับธุรกิจ
3(2-2-5)
Space Management and Design for Business
การจัดพื้นที่ให้เหมาะสมกับประเภทของธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และการออกแบบ การเคลื่อนไหว
ของมนุ ษย์และพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคต่อการออกแบบพื้นที่ ทางธุรกิ จ กระบวนการออกแบบ แนวคิดการออกแบบ การ
เลือกใช้สีและวัสดุที่ถูกต้อง การออกแบบหน่วยขายสิ นค้า
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

กำรจัดกำรพลังงำน
3(2-2-5)
Energy Management
สถานการณ์ ด้านพลังงานในประเทศและโลก ความต้อ งการพลังงาน การเติ บ โตทางธุ รกิ จและเศรษฐกิ จ
ความสาคัญ ของพลัง งานต่อ โลก แหล่ง พลัง งานใหม่ กระบวนการกากับ การควบคุ ม และการประหยัดพลังงานใน
องค์กร การสร้างสานึ กการใช้พลังงาน วิธีการจัดการและควบคุมระดับการใช้พลังงานส่ วนบุคคล การวิเคราะห์ กรณี ศึกษา
และการรณรงค์การลดใช้พลังงานในองค์กร
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

กำรจัดกำรควำมต่ อเนื่องของธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Continuity Management
ความรู ้เบื้ องต้นเกี่ยวกับภัยพิบตั ิ สาเหตุของการเกิดภัยพิบตั ิ ระบบโลก การเปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อม การ
ประเมินการคุมคามของภัยพิบตั ิ การจัดการภาวะฉุกเฉิ น การจัดการภัยพิบตั ิ การรับมือ การบรรเทา และการจัดการธุ รกิ จ
อย่างต่อเนื่ องโดยใช้กรณี ศึกษา
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
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