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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการ 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
วิทยาเขต/คณะ               คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร 

รหัสและช่ือหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร 25511941103793 
 ภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
  ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Business Administration Program in Management 
 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ช่ือเต็ม (ไทย): บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) 
 ช่ือย่อ (ไทย): บธ.บ. (การจดัการ) 
 ช่ือเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Business Administration  (Management) 
 ช่ือย่อ (อังกฤษ): B.B.A. (Management) 
 

วิชาเอก   
 ไม่มี 
 

จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
  133  หน่วยกิต  
 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 1 ผู้ประกอบการ 
  2 นักวิชาการและผู้ช่วยนักวิจัยด้านบริหารธุรกิจ 
  3 เจ้าหน้าท่ีงานบริหารทั่วไปในองค์การภาครัฐและเอกชน 
  4 เจ้าหน้าท่ีด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
  5 เจ้าหน้าท่ีด้านการจัดการอื่น ๆ เช่น การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน,การจัดซื้อจัดจ้าง 
ฯลฯ 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
 (1) ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า  
 (2)  ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมทุกสาขาวิชา
หรือเทียบเท่า ศึกษาโดยเทียบโอนผลการเรียน   
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การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
 (1)  เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  หรือ 
  (2)  เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 

ชื่อ เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับที่ 
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
สาขาวิชา/
วิชาเอก 

จากสถาบันการศึกษา 
พ.ศ. .... 

1 นางจิรพร  มหาอินทร์ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผศ. บธ.ม. 
บธ.บ. 

บริหารธุรกิจ 
ธุรกิจศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2544 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,2540 

2 นางฐิตินันท์  พงษ์คะเชนทร์ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผศ. บธ.ม. 
น.บ. 

 
ศศ.บ. 

 

บริหารธุรกิจ 
นิติศาสตร์ 
 
การจัดการ
ท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2545 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2553 
วิทยาลัยครูจอมบึง, 2531 
 

3 นายชูชัย  พิทักษ์เมืองแมน 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผศ. ค.อ.ม. 
 

ศษ.บ. 

ธุรกิจ
อุตสาหกรรม 
บริหารธุรกิจ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2544 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2530 

4 นางอนงค์  ไต่วัลย์ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ บธ.ม. 
ศศ.บ. 

บริหารธุรกิจ 
การจัดการ

ท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2545 
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2535 

5 นางสาววรัญญา แก้วเชือกหนัง 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ บธ.ม. 
บธ.บ. 

 

บริหารธุรกิจ 
บริหารธุรกิจ 

 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2554 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ, 2550 

  
สถานที่จัดการเรียนการสอน  
  คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 
 
   

โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร  133  หน่วยกิต  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
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      กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต 
      กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต 

      กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต 

      กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต 

      กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต 

      กลุ่มวิชาบูรณาการ 4 หน่วยกิต 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

  หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต 

      กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 34 หน่วยกิต 

      กลุ่มวิชาชีพบังคับ 45 หน่วยกิต 

      กลุ่มวิชาชีพเลือก 18 หน่วยกิต 

 

  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
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แสดงแผนการศึกษา 
    

ปีท่ี  1 /ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

GE2100xxx วิชากลุ่มภาษาไทย 3 3 0 6 

GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1 3 3 0 6 

GE2xxxxxx วิชากลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 3 0 6 

GE2500xxx วิชากลุ่มพลศึกษาและนันทนาการ 1 0 2 1 

BA2001101 การบัญชีส าหรับผู้มิใช่นักบัญชี 3 3 0 6 

BA2041101 หลักเศรษฐศาสตร์ 3 3 0 6 

BA2051101 ระบบสารสนเทศเพื่องานธุรกิจ 3 2 2 5 

 รวม 19 17 4 36 
 

ช่ัวโมง / สัปดาห์  =   21 
 
 

ปีท่ี  1 /ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2 3 3 0 6 

GE2xxxxxx วิชากลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 3 0 6 

GE2500xxx วิชากลุ่มพลศึกษาและนันทนาการ 1 0 2 1 

GE2xxxxxx วิชากลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3 3 0 6 

BA2021101 หลักการตลาด 3 3 0 6 

BA2031101 หลักการจัดการ 3 3 0 6 

BA2041102 การเงินธุรกิจ 3 3 0 6 

 รวม 19 18 2 37 
 

ช่ัวโมง / สัปดาห์  =  20 
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ปีท่ี  2 /ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

GE2200xxx วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ 3 3 0 6 

GE28xxxxx วิชากลุ่มบูรณาการ 2 2 0 4 

GE28xxxxx วิชากลุ่มบูรณาการ 2 2 0 4 

BA2031203 กฎหมายธุรกิจ 3 3 0 6 

BA2032201 ภาวะผู้น า 3 3 0 6 

BA2032204 การจัดการส านักงาน 3 3 0 6 

BA2032205 ความรู้เบ้ืองต้นทางธุรกิจ 3 3 0 6 

      

 รวม 19 19 0 38 
 

ช่ัวโมง / สัปดาห์  =  19 
 

ปีท่ี  2 /ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

GE2200xxx วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ 3 3 0 6 

BA2031202 การภาษีอากร 3 3 0 6 

BA2032202 พฤติกรรมองค์การ 3 3 0 6 

BA2032203 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3 3 0 6 

BA2032306 การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต 3 3 0 6 

xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 1 3 x x x 

รวม 18 x x x 
 

ช่ัวโมง / สัปดาห์  =  xx 
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ปีท่ี  3 /ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

BA2031305 ธุรกิจเพื่อสังคม 3 2 2 5 

BA2032309 การเจรจาต่อรอง 3 3 0 6 

BA2032307 การจัดการปฏิบัติการ 3 3 0 6 

BA2032311 แรงงานสัมพันธ ์ 3 3 0 6 

BA203xxxx วิชาชีพเลือก 1 3 x x x 

BA2061101 ภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบทางธุรกิจ 1 3 3 0 6 

รวม 18 x x x 
 

ช่ัวโมง / สัปดาห์  =  xx 
 

ปีท่ี  3 /ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

BA2001401 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1 0 2 1 

BA2031304 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 3 3 0 6 

BA2032310 การวิจัยทางธุรกิจ 3 3 0 6 

BA2032308 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 3 0 6 

BA203xxxx วิชาชีพเลือก 2 3 x x x 

BA203xxxx วิชาชีพเลือก 3 3 x x x 

รวม 16 x x x 
 

ช่ัวโมง / สัปดาห์  =  xx 
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ปีท่ี  4 /ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

BA2033401 สหกิจศึกษาทางการจัดการ 6 0 40 0 

รวม 6 0 40 0 
 

ช่ัวโมง / สัปดาห์  =  40 
 
 

ปีท่ี  4 /ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

BA2032312 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3 3 0 6 

BA2032313 การบริหารโครงการ 3 3 0 6 

BA2032415 สัมมนาทางการจัดการ 3 3 0 6 

BA2032314 การบริหารค่าตอบแทน 3 3 0 6 

BA203xxxx วิชาชีพเลือก 4 3 3 0 6 

xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2 3 x x x 

รวม 18 x x x 

 
ช่ัวโมง / สัปดาห์  = xx 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

กลุ่มวิชาภาษาไทย 
 

GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
  Thai for Communication 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : -  
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
  ความรู้พื้นฐานในการใช้ภาษาไทย ภาษากับการส่ือสาร ทักษะการฟัง การพูด การ
อ่านและการเขียนประเภทต่าง ๆ 
 Basic Thai language usage; language and communication; language 
skills, listening, speaking, reading and writing 
 
GE2100102  ภาษาไทยเพือ่การสื่อสารธุรกิจ 3(3-0-6) 
  Thai for Business Communication 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
  ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการส่ือสารทางธุรกิจ แนวคิดเกี่ยวกับการส่ือสารทางธุรกิจ 
หลักการเขียนจดหมายทางธุรกิจ จดหมายธุรกิจประเภทต่าง ๆ รายงานธุรกิจ และโครงการทางธุรกิจ 
  General knowledge and concepts of business communication; princi-
ples of business letter writing; types of business letters; business-related reports and pro-
jects 
 
GE2100103  ภาษาไทยเพือ่การน าเสนอ 3(3-0-6) 
  Thai for Presentation 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการน าเสนอ ทักษะการรับและการส่งสาร การพูดเพื่อการ
น าเสนอ การอ่านและการน าเสนอข้อมูลทางสถิติ และการเขียนเพื่อการน าเสนอ 
 Basic knowledge of presentation; skills for receiving and sending      
messages; reading and presenting statistical data; writing for presentation 
 
GE2100104  วรรณคดีไทย   3(3-0-6) 
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  Thai Literature 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
  วรรณคดีไทย ความหมายและความส าคัญประเภทของวรรณคดี การวิเคราะห์และ   
การประเมินค่าวรรณคดี ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับวิถีไทย 
 Thai literature; definitions and importance; types of literature; litera-
ture     analysis and evaluation; the relationship between literature and Thai way of life 
 
GE2100105  การเขียนภาษาไทยเพือ่อาชพี                 3(3-0-6) 
  Thai Writing for Careers 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการ
ประชุม การเขียนสารและค ากล่าวในโอกาสต่าง ๆ การเขียนโครงการ การเขียนสารคดี การเขียนโฆษณา
และประชาสัมพันธ์  
  Basic Thai writing; writing official letters; minutes; messages; speeches; 
projects; documentary, advertisements and public relations 
 
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
 

GE2201101  ภาษาอังกฤษ 1  3(3-0-6) 
  English 1 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : - 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
  การใช้ส านวนและโครงสร้างภาษาระดับพื้นฐาน การทักทาย การแนะน าตัว           
การบรรยายบุคคล การบรรยายส่ิงของ ความสนใจและงานอดิ เรก การบรรยายสถานท่ี  การบรรยาย
เหตุการณ์ในอดีต และการบรรยายแผนการและการพยากรณ์ในอนาคต 
  Basic English usage of expressions and structures: greetings and          
introductions; describing people; describing things, interest and hobbies; describing places; 
describing past events; describing future plans and predictions 
 
GE2201102  ภาษาอังกฤษ 2  3(3-0-6) 
  English 2 



97 
 

 

 

 

  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
  การใช้ภาษาระดับสูงขึ้น  เพื่อใช้ภาษาให้ถูกต้องตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม การเปรียบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบัติในชีวิตประจ าวันและการเตือน การก าหนดเงื่อนไข ข่าวสาร
ข้อมูล การแลกเปล่ียนความคิดเห็น การสมัครงาน 
 Upper level of English usage in various situations: comparison;            
instructions and warning; conditions; news; exchanging opinions; job application 
 
GE2200101  ภาษาอังกฤษเทคนิค  3(3-0-6) 
  Technical English 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : GE2201102  ภาษาอังกฤษ 2 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
  การใช้ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพ ความรู้เกี่ ยวกับค าศัพท์และส านวน
เกี่ยวกับวิชาชีพ ใจความส าคัญและรายละเอียดจากเนื้อเรื่อง การให้นิยาม การจ าแนกประเภท  ขั้นตอน
การปฏิบัติ ป้าย ประกาศและฉลาก  การบรรยายกระบวนการ 
 English usage for careers in technical fields: technical terms and        
work-related expressions; definitions and classification; main ideas and supporting details; 
instructions and process description; cause and effect relationship 
 
GE2200102  ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ  3(3-0-6) 
  English for Careers 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
  การส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อน าไปใช้ในอาชีพต่าง ๆ การพบปะผู้คนในสถาน
ประกอบการ การใช้โทรศัพท์เพื่อติดต่องานธุรกิจ การนัดหมายเจรจาธุรกิจ การน าเสนอผลประกอบการ     
การบอกคุณสมบัติของสินค้าและบริการ การระบุเป้าหมายและการตัดสิน ใจท าธุรกิจ การต่อว่าและ           
การแก้ปัญหาข้อร้องทุกข์  การตรวจสอบความก้าวหน้าของการด าเนินงาน ความเข้าใจวัฒนธรรมในอาชีพ  
ต่าง ๆ 
  English communication in various careers: meeting people in work-
place; telephoning in business; making  an appointment  in business;  giving presentation 
about company performance;  describing products and services; identifying goals and 
making     business decision; making and dealing with complaints;  checking progress on 
work;          understanding  culture in careers culture 
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GE2200103  การอ่านภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
  English Reading 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : GE2201102  ภาษาอังกฤษ 2 
   รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
  การใช้พจนานุกรม การเดาความหมายของค าศัพท์จากปริบท องค์ประกอบและ
โครงสร้างของประโยค องค์ประกอบท่ีช่วยในการอ่าน   ทักษะการอ่านจับใจความ และเทคนิคการอ่าน 
  Using a dictionary; guessing words meanings from context; compo-
nents and sentence structures; components of reading comprehension; reading for main 
ideas and reading techniques 
 
 
GE2200104  การฟังภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
  English Listening 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2 
  รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
  การฟังภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน การฟังบทสนทนา การ
ฟังระดับย่อหน้า การฟังบทความและตอบค าถาม ทักษะการฟังเพื่อจับใจความและเทคนิคการฟัง 
 English listening skills in various situations in daily lives; listening to     
dialogues, paragraphs, articles and answering; listening comprehension for main ideas and 
listening techniques 
 
GE2200105   การสนทนาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
  English Conversation 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
 การสนทนาภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันให้ถูกต้องตาม
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การทักทายและแนะน าตัว การให้ค าแนะน า การสนทนาทางโทรศัพท์ การ
บอกท่ีต้ังและทิศทาง การขอร้องและการเสนอให้ การขอบคุณและการขอโทษ 
 Conversation in various situations in daily lives in accordance with 
native culture: greetings and introductions; giving advice; telephoning; locations and direc-
tions;   requests and offers; thanking and apologizing 
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GE2200106 ภาษาจีนพื้นฐาน  3(3-0-6) 
 Fundamental Chinese 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
 ทักษะภาษาจีนเบ้ืองต้น ระบบพินอิน ประโยคและไวยากรณ์ การสนทนาและ การ
อ่านข้อความภาษาจีนส้ัน ๆ การสรุปเนื้อหาและการตอบค าถามเป็นภาษาจีน 
 Introduction to Chinese language skills; Pinyin system; sentence pat-
terns and grammar; short conversations and reading short messages; making a summary 
and     answering questions 
 
 
 
 
 
 
 
 
GE2200107 ภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร  3(3-0-6) 
 Chinese for Communication 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : GE2200106  ภาษาจีนพื้นฐาน 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
 ค าศัพท์และส านวนภาษาจีนท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน การสนทนาโต้ตอบ การเขียน
จดหมายโต้ตอบ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์   
 Chinese vocabulary and expressions used in daily life; writing            
correspondence; writing electronic mails 
 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 

GE2300101 พลวัตทางสังคมและความทันสมัย  3(3-0-6) 
 Social Dynamics and Modernity 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
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 แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมสมัยใหม่ โครงสร้างสังคมและสถาบัน ความทันสมัย
และกระแส โลกาภิวัตน์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม พัฒนาการทางการเมือง หน้าท่ีพลเมือง 
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง ปัญหาสังคมและการแก้ไข 
 Modern sociological concepts and theories; social structure and         
institutions; modernity and globalization trends; cultural diversity; political development;  
civics; democracy and participation in politics; social problems and solutions 
 
GE2300102 มนุษยสัมพันธ ์  3(3-

0-6)  
   Human Relations 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย์ แรงจูงใจ
กับมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ การส่ือสารกับมนุษยสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์ในวัฒนธรรมไทย หลักธรรมทาง
ศาสนากับมนุษยสัมพันธ์ 
 Introduction to human relations; human behavior and nature; motiva-
tion and human relations in organizations; communication and human relations; human 
relations in Thai culture; religious principles and human relations 
 
GE2300103 ระเบียบวิธีวิจัย 3(3-0-6) 
 Research Methodology 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการวิจัย  วัตถุประสงค์และประเภทของการวิจัย  ขั้นตอน

และการออกแบบวิจัย วิธีการสุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย การ

ตีความและ    การน าเสนอข้อมูลการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย 

 Introduction to research; objectives and types of research; research    
process and design; sampling and data collection; data analysis; data interpretation and 
presentation; research report writing 
 
GE2300104 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม 3(3-0-6) 
 Quality of Life and Social Skill Development 



101 
 

 

 

 

 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
 การสร้างแนวคิดและเจตคติของตนเอง   ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
บุคคลกลยุทธ์การบริหารตนเอง เทคนิค การครองใจคน การสร้างผลผลิตและการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 Formation of self-world views and attitudes; individual’s duties and   
responsibilities; self-managing strategies; techniques in handling people; efficient work      
performance; morality and professional ethics 
 
GE2300105  สังคมกับเศรษฐกิจ  3(3-0-6) 
 Society and Economy 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
 ความรู้ท่ัวไปด้านสังคมเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและกลไกราคา 
สถาบันทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับประเทศต่าง ๆ 
 General knowledge of economic society; development of economic  
system and pricing, economic institution; social and economic development; economic    
cooperation at various levels 
 
GE2300106 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
 Sufficiency Economy Philosophy 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
 หลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การ
บริหารจัดการท่ีดีและความเส่ียงส าหรับองค์การสมัยใหม่ ปัญหา ผลกระทบและวิกฤติการพั ฒนาใน
สังคมไทยและ    สังคมโลก เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน สังคมสีเขียวและนิเวศวิทยา 
การประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชด าริ 
 Philosophy and concepts of sufficiency economy; economic              
development; good governance and risk management for modern organization; problems, 
impact, and crises of development in Thai and global societies; technology and innovation 
for sustainable development; green society and ecology; application of sufficiency econ-
omy philosophy and the Royal projects 
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GE2300107 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ 3(3-0-6) 
 Law and Professional Ethics 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบ
วิชาชีพ การคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิมนุษยชน จริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
 Introduction to law; rules and regulations concerning professions; La-
bour Protection; relationlabour professional ethics; human-right; ethics and social respon-
sibility 
 
GE2300108 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 
 ASEAN Studies 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนและรัฐสมาชิก อัตลักษณ์และความหลากหลาย 
แนวคิดการก่อตั้ง ปฏิญญา กฎบัตรและท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน  ความร่วมมือในการพัฒนาและเสาหลัก
อาเซียน  ความส าคัญของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาค การบูรณาการท างานร่วมกันเพื่ออนาคตท่ียั่งยืน 
 Basic knowledge of ASEAN and its state members; identity and diver-
sity establishment concept; declarations; ASEAN charter and summit; ASEAN development      
cooperation and pillars; importance of coexistence; work-together integration for                 
a sustainable future 
 
GE2300109 สันติศึกษา 3(3-0-6) 
 Peace Studies 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
 ความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา ปัญหาความขัดแย้ง
และความรุนแรงระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหว่างประเทศ การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
 Definitions and key concepts of peace and peace studies; problems, 
conflict and violence in family, community, nation and among countries; non-violence    
conflict resolution 
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GE2400101 การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6) 
 Information Literacy and Study Skills 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
 แนวคิดและทฤษฎีการรู้สารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ การประเมินและการ
คัดเลือก สารสนเทศ ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด การสืบค้นและการใช้เครื่องมือ    
ทักษะการค้นคว้า การอ้างอิงและบรรณานุกรม จริยธรรมและการลอกเลียนผลงานวิชาการ 
 Information literacy concepts and theories; information evaluation 
and selection; library’s information-resources storage systems; information resources 
searching and tool usage; searching skills; citation and bibliography ethics and plagiarism 
 
GE2400102 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
 General Psychology 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
 ความรู้พื้นฐานทางจิตวิทยา พันธุกรรม ส่ิงแวดล้อมและพัฒนาการของมนุษย์ 
สรีรวิทยาท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ การรับรู้ การเรียนรู้และการจูงใจ เชาวน์ปัญญาและความ
ฉลาดทางอารมณ์ บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม 
 Basic psychology; heredity; environment and human development;    
influence of physiology on human behaviors; perception, learning and motivation;            
intelligence and emotional quotient; personality adjustment and mental health; social     
behavior 
 
GE2400103 ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 3(3-0-6) 
 Thai Studies and Local Wisdom 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
 ความเป็นมาของชนชาติไทย ลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครองของไทย ความ
เช่ือ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมข้าว ภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น 
 Background of native Thai; Thai social, economic, and government;    
beliefs; religion; tradition; rice culture; Thai and its local wisdom 
 
GE2400104 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 
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 Personality Development 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ทฤษฏีบุคลิกภาพ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
บุคลิกภาพ การปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรู้เกี่ยวกับตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตัว มนุษยสัมพันธ์กับ
บุคลิกภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพท่ีสมบูรณ์ 
 Basic knowledge of personality; theory of personality; factors affecting 
personality; personality improvement; self-perception, mental health and self-adjustment; 
human relation and personality; perfect personality development 
 
GE2400105 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6) 
 Human Behavior and Self Development 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
 แนวคิดและองค์ประกอบพฤติกรรมมนุษย์  การพัฒนาตน ภาวะผู้น าการ
เปล่ียนแปลงการเรียนรู้ การพัฒนาการท างาน การปรับตัว มนุษยสัมพันธ์และการส่ือสารในองค์การ
สมัยใหม่ สุขภาพจิตและการเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข 
 Human behavior concepts; elements of human behaviors;                
self-development; transformational leadership; learning; work development; self-
adjustment; human relations in modern organization and communication; mental health 
and happy life enhancement 
 
GE2400106 การวิจัยเชิงคุณภาพ 3(3-0-6) 
 Qualitative Research  
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
 หลักการและกระบวนการวิ จัยเ ชิง คุณภาพ รูปแบบการวิ จัย เชิง คุณภาพ 
จรรยาบรรณการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการศึกษาและการรวบรวมข้อมูล รตีความและการ
วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากภาคสนาม และการเขียนรายงานวิจัย 
 Principle and process of qualitative research; types of qualitative       
research; research ethics; research design; study procedures and data collection field data 
interpretation and analysis; and report writing 
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GE2400107 การพัฒนาและประเมินโครงการ 3(3-0-6) 
 Program Development and Evaluation 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา การวางแผน การก าหนดวัตถุประสงค์ การออกแบบ
โครงการพัฒนา การสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ การบริหารโครงการ 
 Development concepts and theories; planning; objectives formulation 
development project design; creation of participatory and learning atmosphere; project   
administration 
 
GE2400108 การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต 3(2-2-5)
 Mind Development for Quality of Life  
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : – 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับจิตของมนุษย์ ศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาสมาธิ สมาธิกับการ
พัฒนาสมาธิจิตกับการเปล่ียนแปลงเชิงพฤติกรรม การประยุกต์ใช้สมาธิในชีวิตประจ าวัน    
                              General knowledge of human; science of mind development;         
meditation and mind development; mind and inappropriate behavior change; meditation 
in daily life 
 
กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 
 

GE2500101  พลศึกษา 1(0-2-1) 
 Physical Education 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์การกีฬา การทดสอบสมรรถภาพทางกายดัชนีมวล
กาย  รูปแบบของการจัดการแข่งขัน และประเภทของกีฬา  การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐม
พยาบาล  และการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
 General knowledge of sports science; physical fitness testing; body 
mass index; forms of sports competition and types of sports; injury and first aid; forms of 
exercises for health 
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GE2500102 ลีลาศ 1(0-2-1) 
 Social Dance 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับลีลาศ กฎ ระเบียบ และมารยาทของลีลาศ รูปแบบของลีลาศ    
ฝึกทักษะพื้นฐานการลีลาศในจังหวะต่าง ๆ 
 General knowledge of social dance; etiquettes of social dance; types 
of social dance; practice of social dance 
 
GE2500103 กีฬาประเภททีม 1(0-2-1) 
 Team Sports 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับกีฬาประเภททีม ฝึกทักษะการเล่นกีฬาประเภททีม การสร้าง
เสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขันกีฬาประเภททีม การแข่งขันกีฬาและการจัดการ
แข่งขันกีฬาประเภททีม การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล 
 General knowledge of team sports; training team sports; building     
physical fitness; rules; regulations and etiquettes of team sports; competition manage-
ment  of team sports; sports injuries and first aid 
 
GE2500104 กีฬาประเภทบุคคล 1(0-2-1) 
 Individual Sports 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
 ความรู้ ท่ัวไปเกี่ยวกับกีฬาประเภทบุคคล  ฝึกทักษะการเล่นกีฬาประเภทบุคคล        
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  กฎ  ระเบียบ  กติกาการแข่งขันกีฬาประเภทบุคคล การแข่งขันกีฬาและ      
การจัดการแข่งขันกีฬาประเภทบุคคล การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล 
 General knowledge of individual sports; training individual sports;     
building physical fitness; rules; regulations and etiquettes of individual sports; competition 
and competition management of individual sports; sports injuries and first aid 
 
GE2500105 นันทนาการ 1(0-2-1) 
 Recreation 
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 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับนันทนาการ  ความหมายและความส าคัญ  ประเภทของ
นันทนาการ กิจกรรมนันทนาการ ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้น านันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อ           
การฝึกอบรม เกมส์นันทนาการ การอยู่ค่ายพักแรม กับการเลือกกิจกรรมนันทนาการตามความเหมาะสม 
 General knowledge of recreation; meaning and importance of recrea-
tion; types of recreation; recreational activities; training in recreational leadership; recrea-
tional  activities for training courses; recreational games; camping and appropriate recrea-
tional     activities 
 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
 

GE2600101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental Mathematics 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น  เมตริกซ์และตัวก าหนด กฎการนับ การเรียงสับเปล่ียนและ  
การจัดหมู่ ความน่าจะเป็นเบ้ืองต้น ทฤษฎีบททวินาม ล าดับและอนุกรม 
 Introduction to logic; matrices and determinants; counting rules,       
permutation and combination; introduction to probability; binomial theorem; sequences  
and series 
 
GE2600102 สถิติเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Introduction to Statistics 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติตัวแปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าและการ
ทดสอบสมมติฐาน 
 Introduction to statistics; random variables; sampling; estimation;       
hypothesis testing 
 
GE2600103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Mathematics in Daily Life 
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 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตราช่ัง ตวง วัด อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละและการ
ประยุกต์ พื้นท่ีและปริมาตร ดอกเบี้ยและเงินผ่อนช าร ะ ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้ เลขดัชนี  
ตรรกศาสตร์เบื้องต้นและการให้เหตุผล และความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับสถิติ 
 Introduction to weights and measurement; ratio, proportion, percent-
age and applications; area and volume; interest and installment payment; value added 
tax      and income tax; index; introduction to logic and reasoning; introduction to statis-
tics 
 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
 

GE2700101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Science in Daily Life 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์กับปรากฏการณ์
ธรรมชาติ พลังงาน ไฟฟ้าและการส่ือสารโทรคมนาคม รังสีและกัมมันตภาพรังสี สารเคมีในชีวิตประจ าวัน 
วิวัฒนาการและพันธุกรรมของมนุษย์ 
 Introduction to science and technology; science and natural             
phenomenon; energy; electricity and telecommunication; radiation and radioactivity;    
chemical substances in everyday life; evolution and human genome 
  
GE2700102 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6) 
 Environment and Resource Management 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
 ความรู้พื้นฐานทางส่ิงแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยาและสมดุล
ธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ มลพิษส่ิงแวดล้อม การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมและ    
การจัดการส่ิงแวดล้อม 
 Basic knowledge of environment and resource management; ecologi-
cal principles and natural balance; natural resources and conservation; environmental 
pollution; environmental impact assessment and environment management 
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กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์ 
 

GE2810101 โลกในศตวรรษที่ 21 2(2-0-4) 
 World in 21st Century 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : -  
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
 โลกาภิวัฒน์และความทันสมัย เศรษฐกิจและการเมืองในสังคมโลก วิกฤตการ
พัฒนา ความเป็นพลเมืองโลก  สังคมสร้างสรรค์  การพัฒนาท่ียั่งยืน   สังคมแห่งการเรียนรู้และทักษะ                  
แห่งศตวรรษที่ 21 
 Globalization and modernity; world economics and political; crises in 
development; global citizenship; creative society, sustainable development; learning soci-
ety and 21st century skills 
 
GE2810102 การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ                                                  2(2-0-4) 
 Self Development for Careers 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
 หลักและพื้นฐานการพัฒนาตนเองเพื่อการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ทักษะและ
คุณลักษณะท่ีจ าเป็นส าหรับการท างาน ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง บุคลิกภาพ การท างานเป็นทีม การเป็น
ผู้ประกอบการและความคิดสร้างสรรค์ส าหรับการเข้าสู่อาชีพ 
 Principles and foundations in self-development to be hands-on graduates; 
necessary skills and characteristics to work; transformational leadership; personality;      
teamwork; entrepreneurship and creative thinking to careers 
 
GE2810103 ชีวิตและการคิดเชิงบวก 2(2-0-4) 
 Life and Positive Thinking 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
 การพัฒนาทักษะชีวิต การเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลงตนเอง การคิดเชิงบวก        
การใคร่ครวญด้วยวิจารณญาณ การพัฒนาสติ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ชีวิตและการแก้ปัญหา 
 Life skill development; transformative learning; positive thinking; criti-
cal reflection; consciousness development; life-long learning; life and problem solving 
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GE2810104 การออกก าลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 2(2-0-4) 
 Exercise and Sports for Health 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
 หลักการของวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม
ทางกาย การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายท่ีเกี่ยวกับสุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วยตนเอง         
การบริโภคอาหาร การควบคุมน้ าหนัก การพักผ่อนด้วยกิจกรรมนันทนาการ การประยุกต์วิทยาศาสตร์การ
กีฬากับการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
 The principles of sports science and fitness; knowledge of physical      
activities; enhancing physical fitness for health; self-physical fitness tests;  food consump-
tion; weight control;  leisure and recreation activities; the application of sports science and       
exercise for health 
 
GE2810105 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ 2(2-0-4) 
 Activities for Health  
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
 ความหมายและความส าคัญของสุขภาพและสุขปฏิบัติ  การดูแลตนเองให้มีสุขปฏิบัติท่ีดี 
กิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ อาหารและโภชนาการ   การส่งเสริมสุขภาพจิต 
 The meaning and importance of health and health care practitioners;  
self-care for good health practitioners;  activities for enhancing good health; food and       
nutrition; the promotion of mental health 
 
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ 
 

GE2820101 ปกิณกคณิตศาสตร์ 2(2-0-4) 
 Miscellaneous Mathematics 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
 เทคนิคและแนวคิดทางคณิตศาสตร์ คณิตคิดเร็ว คณิตศิลป์ คณิตพยากรณ์ คณิต
กับ  การลงทุน คณิตกับสุขภาพ 
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 Technique and mathematical concepts; mathematical tricks; mathemati-
cal art; mathematics for forecasting; mathematics and investment; mathematics and health 
 
GE2820102 วิทยาศาสตร์กับการด ารงชีวิต 2(2-0-4) 
 Science for Living 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
 อาหาร ยา สมุนไพรและเครื่องส าอาง ไฟฟ้าและความปลอดภัย เทคโนโลยี สุขภาพ
และความงาม 
 Foods; drugs herbs and cosmetics; electricity and safety; technolo-
gies; health and beauty 
 
GE2820103 วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 
 Material and Application in Daily Life 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุ วัสดุงานบรรจุภัณฑ์อาหาร วัสดุยานยนต์ วัสดุทาง
การแพทย์ วัสดุส าหรับเครื่องนุ่งห่ม วัสดุในงานก่อสร้าง วัสดุส าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า  
 Fundamental of materials; food packaging materials; automotive        
materials; medical materials; materials for clothing; construction materials; material for    
electric appliance 
 
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
 

BA2001101 การบัญชีส าหรับผู้มิใช่นักบัญชี 3(3-0-6) 
 Accounting for Non-Accountants 

 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่  : - 
 สภาพทั่วไปทางการบัญชี ความรู้พื้นฐานทางการบัญชี กระบวนการจัดท าบัญชีของ
ธุรกิจบริการ  ธุรกิจพาณิชยกรรม  ธุรกิจอุตสาหกรรม  การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การประยุกต์ใช้
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
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 General environment for accounting; Basic knowledge for accounting; 
prepare with accounting processes for service firms, commercial business, Manufacturing 
firms;  financial reporting analysis; apply in accounting information system 
 
BA2021101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 Principles of Marketing 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
 บทบาทและความส าคัญของการตลาดและหน้าท่ีทางการตลาด   การแบ่งตลาด      
และพฤติกรรมการซื้อ  ส่วนประสมทางการตลาดและการก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด ระบบ
ข้อมูลทางการตลาดและการตลาดธุรกิจบริการ   การตลาดทางตรงและการตลาดระหว่างประเทศ การ
ประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่ในกิจกรรมทางการตลาด  จริยธรรมทางการตลาดและกรณีศึกษา 

 Roles and importance of marketing and marketing function; market   
segmentation; buying behavior; marketing mix and defining marketing mix strategy; market-
ing information Systems; services marketing; direct marketing; international marketing; ap-
plication of new Technology to marketing activities; ethical and case studies 
  
BA2031101 หลักการจัดการ 3(3-0-6) 
 Principles of Management  
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
 ทฤษฎีและวิวัฒนาการทางการจัดการ สภาพแวดล้อมองค์การ  การวางแผน  การ
จัดองค์การ  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การช้ีน า การควบคุม  
 Theories and development in the management; organizational environ-
ment;   planning; organizing; human resources management;  leading;  controlling 
 
BA2031202 การภาษีอากร 3(3-0-6) 
 Taxation 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
 โครงสร้างภาษีอากร หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากร  ตามประมวล
รัษฎากร  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ภาษีเงินได้นิติบุคคล  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  อากรแสตมป์ ภาษี
ศุลกากร   ภาษีสรรพสามิตและภาษีท้องถิ่น 
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 Tax structure; criteria, procedures for tax assessment, and collection 
in accordance to the Revenue Code; personal income tax; corporate income tax; value-
added tax;  specific business tax; stamp duty, custom duty;  excise tax; and local tax 
 
BA2031203 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business Law  
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: - 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
 บทเบ็ดเสร็จท่ัวไป บุคคล  ทรัพย์  นิติกรรม สัญญา ละเมิด  ซื้อขาย เช่าทรัพย์  
เช่าซื้อจ้างแรงงาน  จ้างท าของ  ยืม  ค้ าประกัน  จ านอง  จ าน า  ตัวแทน  นายหน้า  และทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
 General provision; persons;  things; juristic acts;  contract; violation; 
sales; hire of property; hire purchase; hire of service; hire of work; loan; suretyship;  
mortgage;   plage agency; brokerage; and intellectual property  
 
BA2031304 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Quantitative Analysis for Business 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : GE2600102  สถิติเบื้องต้น 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
 การวิเคราะห์โดยวิธีการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์  การตัดสินใจภายใต้สภาวะ
แน่นอนและไม่แน่นอน  การควบคุมสินค้าคงคลัง   การโปรแกรมเชิงเส้น  เทคนิคการควบคุมและ
ประเมินผลโครงการ แบบจ าลองแถวคอย  การจ าลองสถานการณ์ 
 Analysis by the scientific decision-making methods; decision-making   
under certainty and uncertainty; inventory  control; linear programming; project manage-
ment techniques; queuing model; simulation 
 
BA2031305 ธุรกิจเพื่อสังคม 3(2-2-5) 
 Social Enterprise 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
 รูปแบบ วิธีการด าเนินธุรกิจของกิจการเพื่อสังคม  การประยุกต์หลักการ
บริหารธุรกิจ ท่ีน าไปใช้ในกิจการเพื่อสังคม การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคโดยเน้นการใช้นวัตกรรม  ในการ
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แก้ไขปัญหาเพื่อสร้างความยั่งยืนของกิจการเพื่อสังคม  ฝึกวิเคราะห์และเขียนแผนธุรกิจของกิจการเพื่อ
สังคม  รวมถึงการศึกษากรณีศึกษาจากกิจกรรมเพื่อสังคมท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 
 Format,  business  approach  of  social  enterprise;  application  of  management 
principles that apply to the social enterprise; diagnosing problems and obstruction by us-
ing innovative solutions for establishing a sustainable social enterprise; training analysis 
and business plan of the social enterprise including cases studies of social enterprise in 
domestic and foreign 
 
BA2041101 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Principles of Economics  
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: -  
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่: - 
  ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทานและการก าหนดราคา ทฤษฎีการผลิต ตลาด
แข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคารและนโยบายการเงิน  
นโยบายการคลัง เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ  
  Economics information; demand, supply and pricing; theory of production; 
perfect competitive market and imperfect competitive market; national income; finance 
and banking and monetary policy; fiscal policy; international economics; economic devel-
opment 
 
BA2041102 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business Finance 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: -  
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่: - 
 ข้อมูลทางการเงิน การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การพยากรณ์และวางแผน
ทางการเงิน  การบริหารเงินทุนหมุนเวียน งบจ่ายลงทุน  
โครงสร้างทางการเงินและการจัดหาเงินทุน  มูลค่าของเงินตามเวลา การเงินระหว่างประเทศ 
 Financial information; financial ratio analysis; financial forecasting and 
planning; working capital management; capital budgeting; financial structure and financing; 
time value of money; International finance 
 
 
BA2051101 ระบบสารสนเทศเพือ่งานธุรกิจ 3(2-2-5) 
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 Information Systems for Business   
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: -  
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่: - 
 บทบาทของระบบสารสนเทศในงานธุรกิจ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ  ในงาน
ธุรกิจท้ังในระดับบุคคลและระดับองค์กร ประเภทของการใช้ระบบสารสนเทศในองค์กร เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน การใช้งานระบบปฏิบัติการ การใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 
การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ในส านักงานด้านงานเอกสาร งานน าเสนอ และงานตารางค านวณ การจัดท า
จดหมายเวียน การใช้ซอฟต์แวร์ตารางค านวณเพื่อวิเคราะห์ยอดขาย 
 Roles of information systems; applying information systems  for busi-
ness in personal and organization levels; type of information systems used in organiza-
tions;      current computer technology; use of current operating systems; use of comput-
er network and internet; applying office software for documentation; presentation and 
spread sheet; mail merge; sale analysis by spread sheet software 
 
BA2061101 ภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบทางธุรกิจ 1 3(3-0-6) 
 English for Business Correspondence 1 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: -  
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่: - 
 การอ่านและการเขียนจดหมายธุรกิจ จดหมายสอบถาม จดหมายตอบสอบถาม 
จดหมายส่ังซื้อ จดหมายตอบส่ังซื้อ จดหมายร้องเรียน จดหมายตอบการร้องเรียน จดหมายทวงหนี้ 
จดหมายสมัครงาน การเขียนประวัติส่วนตัวและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 Reading and writing English business letters; letters of enquiry, en-
quiry reply letters; purchase order letters, purchase order reply letters; complaint letters, 
replies  to  complaint  letters,  collection letters;  application letters,  writing resumes and elec-
tronic-mails 
 
BA2001401 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1(0-2-1) 

  Preparation for Cooperative Education 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: - 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่:- 
 กระบวนการสหกิจศึกษา  การเลือกสถานประกอบการและการสมัครงาน การสัมภาษณ์
งานอาชีพ  การพัฒนาบุคลิกภาพ  กฎหมายแรงงานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระบบคุณภาพ  และความ
ปลอดภัย การเขียนรายงานและการน าเสนองาน  
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 Cooperative education process; selecting establishments and job applications; 
job Interviews; personality development; labor law and professional ethics; quality system 
and safety; report writing and presentation delivery 
 
 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
 

BA2032201 ภาวะผู้น า 3(3-0-6)                                                         
 Leadership 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: - 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่: - 
 ภาวะผู้น า  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า พฤติกรรมและทัศนคติของผู้น า  การ
จูงใจ การวางแผนและการตัดสินใจ  ภาวะผู้น ากับ การท างานเป็นทีม  ผู้น ากับการบริหารการเปล่ียนแปลง  
การบริหารความขัดแย้ง การพัฒนาภาวะผู้น า  คุณธรรมจริยธรรมของผู้น า          
 Leadership; concepts and theories of leadership; behavior and leader’s atti-
tude; motivation; planning and decision-making; leadership and team working; leader and 
change management; conflict management; leadership management, leader’s ethics 
 
BA2032202 พฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6)                                                                   
 Organizational  Behavior 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: - 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่: - 
 พฤติกรรมองค์การ  พฤติกรรมของบุคคลในองค์การ  บุคลิกภาพ  ทัศนคติ  การ
รับรู้และการเรียนรู้ แรงจูงใจในการท างาน พฤติกรรมกลุ่ม การส่ือสารในองค์การ ภาวะผู้น า การจัดการ
ความขัดแย้งใน  อ านาจและการเมืองในองค์การ  สภาพแวดล้อมในการท างาน  วัฒนธรรมและค่านิยมของ
องค์การ  ความเครียด  การจัดการการเปล่ียนแปลงองค์การ  
 Organizational behavior; individual behavior in organization; personality; atti-
tude; conceptions and learning; motivation to work; group behavior; organizational communica-
tion; leadership; conflict management; power and politics in organization; working condi-
tions; culture and values of organization; stress; organizational change management 
 
BA2032203 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)                                                                   
 Human Resource Management 
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 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: - 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่:- 
 โครงสร้างของการบริหารทรัพยากรมนุษย์   การวิเคราะห์งาน  การวางแผน
ก าลังคน  การสรรหาและคัดเลือก การอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
บริหารค่าตอบแทน  การเล่ือนและการโยกย้ายต าแหน่ง  การออกจากงาน การจัดการสุขภาพความ
ปลอดภัยในการท างาน  แรงงานสัมพันธ์  
 Human resource management structure; job analysis; manpower planning; 
recruitment and selection; human resource training and development; performance appraisal; 
compensation management; promotion and transfer; resignment; management of health 
and safety at work; labor relations 
 
BA2032204 การจัดการส านักงาน 3(3-0-6) 
 Office Management 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
  การจัดการส านักงาน ความส าคัญและการจัดการส านักงานอย่างมีประสิทธิภาพ          
การบริหารงานเอกสาร การบริหารลักษณะทางกายภาพและส่ิงอ านวยความสะดวก  การใช้เครื่องใช้
ส านักงานประเภทต่าง ๆ  การจัดการส านักงานอัตโนมัติ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในส านักงาน  การ
พัฒนางานส านักงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
 Office management; importance and methods of  efficient office manage-
ment; document management; physical characteristics management and facilities; using 
different types of office equipment; office automation; human resource management in 
office;       development of efficient office 
 
BA2032205 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Introduction to Business 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ : - 
 ลักษณะท่ัวไปของการประกอบธุรกิจ  รูปแบบความเป็นเจ้าของธุรกิจ  กิจกรรม
ทางธุรกิจด้านการผลิต  การตลาด  สถาบันการเงิน เอกสารทางธุรกิจและการขนส่ง การประกันภัย การ
บริหารข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นพื้นฐานแนวความคิดของการบริหารงานธุรกิจให้เกิดความเข้าใจใน
กิจกรรมแต่ละด้านของธุรกิจ 
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 General characteristics of business; types of business entrepreneur-
ship; business processes of production; marketing; financial institution; business docu-
ments and shipment; insurance; computerized data administration as foundations for business 
administration concept to understand all business activity  aspects 
 
BA2032306 การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต 3(3-0-6) 
 Quality Management and Productivity 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ :- 
 การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต  ประวัติและพัฒนาการของการจัดการ
คุณภาพ  การควบคุมคุณภาพและต้นทุนคุณภาพ  กลุ่มคุณภาพและการจัดการคุณภาพท่ัวท้ังองค์การ 
ทฤษฏีการจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต  การวัดการเพิ่มผลผลิต  เทคนิคและเครื่องมือในการ
ปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต  ระบบการจัดการมาตรฐานสากล 
  Quality management and productivity; history and development of quality  
management; quality  control and  quality  cost; quality control circle and  total quality manage-
ment throughout organization; theories of quality management and productivity; productivity meas-
urement; techniques and tools for  productivity improvement;  international standard manage-
ment system         
BA2032307 การจัดการปฏิบัติการ 3(3-0-6) 
 Operation  Management                                                                                              
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: - 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่: - 
 การจัดการปฏิบัติการ การผลิตและการปฏิบัติการ การจัดการคุณภาพ  การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และการบริการ กระบวนการทางธุรกิจ การจัดการโซ่อุปทาน  การพยากรณ์  การวางแผน
การด าเนินงาน  การจัดการสินค้าคงเหลือ  การผลิตแบบทันเวลาพอดี 
 Operation management; production and operation; quality management; 
product and service design; business processes; supply chain management; forecasting; 
operation planning; inventory management; just-in-time production 
 
BA2032308 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
 Strategic Management 
 รายวิชาท่ีเรียนมาก่อน: BA2031101 หลักการจัดการ  
 รายวิชาท่ีต้องเรียบควบคู่:- 
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 การจัดการเชิงกลยุทธ์/การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน การก าหนดทิศทางขององค์กร กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจ กลยุทธ์
ระดับปฏิบัติการ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมและการประเมินผลเชิงกลยุทธ์ การจัดการเชิงกลยุทธ์
ท่ีทันสมัยการศึกษากรณีตัวอย่างท้ังในระดับประเทศและท้องถิ่น 
 Strategic management; external environment analysis; internal environ-
ment analysis; direction of organizational; corporate strategy; business strategy; operational 
strategy; implementation of the strategy; control and strategic evaluation; modern strategic 
management; case studies in domestic and local area 
   
BA2032309 การเจรจาต่อรอง 3(3-0-6) 
 Negotiation 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ :- 
 การเจรจาต่อรอง ประเภทของการเจรจาต่อรอง การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ ทฤษฎี
ความต้องการของการเจรจาต่อรอง  บรรยากาศในการเจรจาต่อรอง  ยุทธวิธีการเจรจาต่อรอง การเตรียม
ความพร้อมเพื่อการเจรจาต่อรองและกรณีศึกษา  
 Negotiation; types of negotiation;  business negotiation; theory of negotia-
tion needs; atmosphere of negotiation; negotiation tactics; preparation for negotiations and case 
studies 
 
 
 
 
 
BA2032310 การวิจัยทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business Research 
 รายวิชาท่ีเรียนมาก่อน :- 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ :- 
 กระบวนการวิจัย ประเภท และขอบเขตของการวิจัยธุรกิจ ปัญหาและข้อสมมติฐาน
ทางการวิจัย  การออกแบบวิจัย การท าโครงการวิจัยของนักศึกษา การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย การ
ก าหนดตัวอย่าง และการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และการน าเสนอข้อมูล การวิจัย ตลอดจนการจัดท า
รายงานการวิจัย 
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 Steps in the research process, types and scope of business re-
search; research problems and hypotheses; research design; research project of students; 
development of research tools; sampling methods, data collection methods; analysis of 
data, research presentation and preparation research paper 
 
BA2032311 แรงงานสัมพันธ ์ 3(3-0-6) 
 Labour  Relations 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน :- 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ :- 
 การจ้างแรงงาน การจ้างท าของ การคุ้มครองแรงงาน ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน 
วินัยในการท างาน  การเลิกจ้าง  ค่าชดเชย แรงงานสัมพันธ์  สภาพการจ้าง  ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง 
การยื่นข้อเรียกร้อง  การเจรจา  การระงับข้อพิพาท การปิดงานและการนัดหยุดงาน  การกระท าอันไม่เป็น
ธรรม  เงินทดแทน  การประกันสังคม  ศาลแรงงานและการด าเนินคดีแรงงาน 
 Hiring; employment;  labour  protection;  regulation on work;  discipline of 
working; layoff; recompense;  Labour Relations regulations on work; employment; agreement on  
employment; filing  claim; negotiation; settlement of disputes; lock-out and strikes; unfair 
labour practice and unfair dismissal; compensation; social security; labour courts and la-
bor litigation 
 
BA2032312 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 International Business Management 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: BA2031101  หลักการจัดการ 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่:- 
 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  สภาพแวดล้อมในการจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ กลยุทธ์การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ  การเงินระหว่าง
ประเทศ    การจัดโครงสร้างและการบริหารทรัพยากรมนุษย์  การบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรมและ
บทบาทของผู้บริหาร  การควบคุมและจริยธรรมธุรกิจระหว่างประเทศ 
 International business management; environment of international business 
management; international business management strategy; international marketing management; 
international finance management; structure and human  resource management; cultural differ-
ence management and role of executive; control and international business ethics 
BA2032313 การบริหารโครงการ 3(3-0-6) 
 Project Management 
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 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : BA2041102  การเงินธุรกิจ 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่:- 
 โครงการและการบริหารโครงการ  การก าหนดโครงการ  การวางแผนและออกแบบ
โครงการ  การด าเนินการโครงการการควบคุมและทีมงานโครงการ การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
การบริหารโครงการในศตวรรษที่ 21 
      Project and project management; project initiation; planning and de-
sign of project; project operation, controlling and project teams; monitoring and evaluation pro-
ject;     project management in the 21st century 
 
BA2032314 การบริหารค่าตอบแทน 3(3-0-6) 
 Compensation Management 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน:  
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ :- 
 ความส าคัญของการบริหารค่าตอบแทน  ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่าง
ค่าจ้าง เงินเดือน และค่าตอบแทน   รูปแบบ ทฤษฎี และหลักเกณฑ์   ท่ีใช้ในการจ่ายค่าตอบแทน  สภาพ
เศรษฐกิจ  สังคม  ธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารค่าตอบแทน  การประเมินค่างาน การ
ก าหนดอัตราเงินเดือน การส ารวจเงินเดือนและการจัดท าโครงสร้างเงินเดือน วิธีการบริหารโครงสร้าง
เงินเดือน การจ่ายค่าตอบแทนรูปแบบอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าจ้างและเงินเดือนท่ีสามารถสร้างแรงจูงใจในการ
ท างาน 
 Importance of compensation management; relationship and differ-
ence among wage, salary  and compensation;  forms,  theories and criteria  in  making  com-
pensation; economics, society, business and other factors affecting compensation management; 
job evaluation;  salary rate; survey of salaries and salary structure; method of  salary struc-
ture management; other forms of compensation apart from wage and salary that can cre-
ate incentives to work 
 
BA2032415 สัมมนาทางการจัดการ 3(3-0-6) 
 Seminar in Management                                     
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ :- 
 สัมมนาการจัดการ วิเคราะห์ปัญหาส าคัญต่าง ๆ ในองค์กรธุรกิจ  ฝึกปฏิบัติการ
แสดงความคิดเห็นการมีส่วนร่วม  กระบวนการตัดสินใจในองค์กรธุรกิจ  การเผชิญหน้าและแก้ปัญหาทาง
ธุรกิจโดยใช้พื้นความรู้ทางทฤษฎีเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจโดยใช้กรณีศึกษา 



122 
 

 

 

 

 Seminar in management;  analysis of critical issues in organization;  prac-
tical sharing opinions; decision making procedure in organization; confronted with business prob-
lems based on literature in order to solve the problem which impacts on running a busi-
ness      by using case studies 
 
กลุ่มวิชาชีพเลือก 
 

BA2033401 สหกิจศึกษาทางการจัดการ 6(0-40-
0)  
 Cooperative Education for Management 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: BA2001401 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่:- 
 ปฏิบัติงานจริงด้านการจัดการ  เสมือนพนักงานของหน่วยงานตามลักษณะงาน       
ในต าแหน่งงานท่ีได้รับการคัดเลือก เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ จัดท ารายงานการปฏิบัติงาน หรือการ
ท าโครงงาน หรืองานวิจัย ภายใต้การดูแลของพนักงานท่ีปรึกษาและอาจารย์นิเทศ     
 Practice working in management as an actual employee according to 
the position being appointed for not less than 16 weeks; accomplishing the work report or 
project report or research under the supervision of the supervisor and teacher  
 
BA2033402 การฝึกงานทางการจัดการ                                            3(0-40-0) 
 Work Practice in Management             
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: BA2001401  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่:- 
 การฝึกปฏิบัติงานในองค์กรต่าง ๆ หรือสถานประกอบการในลักษณะงานท่ี
เกี่ยวข้อง กับสาขาวิชาการจัดการ โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ และนักศึกษาต้องจัดท ารายงาน
สรุปผลการฝึกงาน เมื่อส้ินสุดการฝึกงาน 
 Apprenticeship in organizations  or  companies  relating to manage-
ment for not less than eight weeks with students’ summary report after training 
 
- กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  (Human Resource Management) 
 

BA2033303 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์และการสรรหาคัดเลือก 3(3-0-6)  
 Human Resource Planning and Recruitment Selection 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: BA2032203 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
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 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่: - 
 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์และการสรรหาคัดเลือก  กระบวนการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์  การวิเคราะห์ตลาดแรงงาน  การพยากรณ์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์  การวิเคราะห์งาน   
กระบวนการสรรหาการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ เทคนิคการสรรหาคัดเลือก  เครื่องมือในการสรรหา
คัดเลือก การทดสอบ การสัมภาษณ์งาน การปฐมนิเทศ การทดลองงานและการบรรจุแต่งต้ัง  
 Human  resource  planning  and  recruitment selection; human  resource plan-
ning  processes; labour market analysis; human resource demand forecasting; job analysis; re-
cruitment and selection process; recruitment and selection techniques; instruments of  recruit-
ment and selection; testing; interviews; orientation; probation and placement  

 
 
 
BA2033304 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
 Human Resource Development 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: BA2032203 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่: - 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ด้วยการพัฒนาปัจเจกบุคคล การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ  การพัฒนาองค์การ  
ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แนวโน้มของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 Human resource development; process of human resource development;     
individual development; career development; organizational development; problem and barrier   
in human resource development; trends in human resource development 
 
BA2033305 นวัตกรรมและเคร่ืองมือทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์          3(3-0-6) 
 Innovation and Tools in Human Resource Management 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: - 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่: - 
 นวัตกรรมและเครื่องมือทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สมรรถนะในการท างาน 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
รูปแบบการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับนวัตกรรมใหม่ ๆ  เครื่องมือท่ีใช้ในการ
พัฒนาระบบวิธีการท างานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อน าไปสู่วิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์การ
ท่ีก าหนดไว้ 
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 Innovation and tools in human resource management; competency; 
human resource management; human resource management strategy; human resource    
development strategy; types of human resource management and development related 
to new innovation; tools for developing the system of human resource management to 
meet organization’s vision and goal 
 
BA2033306 การบริหารผลการปฏิบัติงาน 3(3-0-6) 
 Performance Management 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน:  
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ :- 
 ความแตกต่างของการวัดและประเมินผล  หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือวัดและประเมินผล  แนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน  กระบวนการในการบริหารผลการปฏิบัติงาน ระบบการบริหาร   
ผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ รวมท้ังการศึกษากรณีตัวอย่างจากองค์การภาครัฐและธุรกิจเอกชน 
 Differences between  measurement  and evaluation; criteria and methods 
to verify evaluation tools; relationship between performance appraisal and performance man-
agement; processes of performance management; modern system of performance management; 
case studies of government and private organizations 
 
BA2033307 การบริหารการเรียนรู้ในองค์การ    3(3-0-6) 
 Learning Management in Organization  
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน:  
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่: - 
 การบริหารการเรียนรู้ในองค์การ  ขอบเขตการเรียนรู้ของพนักงานในองค์การ การ
ออกแบบการเรียนรู้  กิจกรรมการเสริมสร้างการเรียนรู้  การศึกษาการจัดท าแผนท่ี  การเรียนรู้  การจัดท าแผนการ
เรียนรู้รายบุคคล  การเรียนรู้ส าหรับพนักงานเฉพาะกลุ่ม  การบริหารองค์ความรู้ขององค์การ  
 Learn-
ing/management/in/organizations;/scope/of/employee’s/learning/in/organizations;  design of learning; ac-
tivities to enhance learning; mapping of learning; individual learning plan; learning of specific 
group of staff; organizational knowledge management  
 
BA2033308 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)       
 Information System  for Human Resource  Management   
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 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: BA2032203 การบริหารทรัพยากรมนุษย์       
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่:- 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์   ประเภทของระบบสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์  การใช้โปรแกรมบริหารทรัพยากร
มนุษย์   โปรแกรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน โปรแกรมบริหารค่าจ้างเงินเดือน  ประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศในการท างาน  
 Information system for human resource management; types of infor-
mation  technology systems; information system for human resource management; using    
human resource management program; performance evaluation program; the salary administration 
program; application of information technology in workplace  
 
BA2033309 การบริหารความขัดแย้ง 3(3-0-6) 
 Conflict  Management 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: - 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่: - 
 องค์ประกอบของความขัดแย้ง   เทคนิคและการบริหารความขัดแย้ง  ทักษะในการ
บริหารความขัดแย้ง  การเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์   การปลูกฝังจิตส านึกจริยธรรมทางด้านการ
แข่งขันในการประกอบธุรกิจ การพัฒนาการเรียนรู้จากกรณีความขัดแย้งในองค์การ  
 Elements of conflict; techniques and conflict management; skills in con-
flict management; enhancing emotional intelligence; awareness of ethics in business com-
petition; development in learning   organization  from case studies of organizational con-
flicts 
 
 
 
 
BA2033310 การบริหารทีมงาน 3(3-0-6) 
 Teamwork Management 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: - 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่: - 
 องค์ประกอบของทีมงาน  การจัดต้ังทีม  บทบาทของผู้น าทีมและสมาชิก เทคนิคการ
บริหารทีม     วิธีการเป็นผู้ร่วมทีมท่ีดี  ข้อดีข้อเสียของการบริหาร  ด้วยทีมงาน การบริหารทีมงานเสมือน
จริง 



126 
 

 

 

 

 Composition of teamwork;  establishment of  team;  role  of  team leaders 
and members; team management technique; guides to be good members of teamwork;         
pros and cons of managing by teamwork; virtual team management 
 
BA2033311 การน าเสนอและเทคนิคการเป็นวิทยากร 3(3-0-6) 
 Presentation and Trainership Skills 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: - 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่: - 
 การน าเสนอและเทคนิคการเป็นวิทยากร  กระบวนการน าเสนอ  การเตรียมแผน 
รูปแบบและจิตวิทยาในการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ การใช้ส่ือประกอบการน าเสนอ บทบาท 
จรรยาบรรณและลักษณะวิทยากรท่ีดี  เทคนิควิธีการพูดและกิจกรรมประกอบการน าเสนอ การจัด
บรรยากาศส่ิงแวดล้อมในการเรียนรู้  
 Presentation and Trainership Skills; presentation process; preparation 
of planning; styles and psychology of presentation; personality development; media for    
presentation; role ,ethic and characteristics of good trainers; speech techniques and activi-
ties during presentation; setting learning environment 
 
BA2033312 จริยธรรมทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
 Ethics in Human Resource Management   

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: BA2032203 การบริหารทรัพยากรมนุษย์                         
รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่:- 

 จริยธรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แนวคิดและทฤษฎีจริยธรรมการปฏิบัติต่อ
พนักงานอย่างเหมาะสมเป็นธรรม  ค านึงสิทธิขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์  ความปลอดภัย ในการสถานท่ี
ท างาน การเคารพสิทธิส่วนบุคคล  ความยุติธรรมในกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
  Ethical in human resource management, concepts and theories of ethics;  treat-
ment of employees with ordinary decency and distributive justice; equality and equity jus-
tice;  basic human rights; safety in the workplace, privacy; justifiable treatment to employ-
ees;  fairness of human resource  management systems and processes 
 
 
 
 
BA2033313 การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 3(3-0-6) 
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 Safety and Health Management 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: - 
     รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่: - 
 การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย หลักการและกฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยตามมาตรฐานสากล สภาพแวดล้อมท่ีดีในการท างาน     การจัดการ
ความปลอดภัย แนวทางในการส่งเสริมและการจูงใจเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน  
 Safety and health management; principles and laws related to safety 
and health management in international standard; good environment in workplace; safety man-
agement; guidelines for promotion and motivation related to health and safety  in  workplace  
 
- กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป (General  Management) 
 

BA2034301 การวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจและการลงทุน 3(3-0-6) 
 Business Trends and Investment Analysis 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ :- 
 การวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจและการลงทุน  สภาพขององค์การต่าง ๆ ท้ังในประเทศ
และต่างประเทศท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจในประเทศไทย สภาพแวดล้อมและบรรยากาศทางด้านการลงทุน 
โดยแยกตามประเภทและชนิดของธุรกิจ 
 Business  trends  and  investment  analysis;  condition of  various organiza-
tions in both domestic and foreign countries influencing business operation in Thailand; invest-
ment   environment and climate divided by categories and types of business 
 
BA2034302 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
 New Venture and Entrepreneurship 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: - 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่: - 
 การจัดต้ังธุรกิจ การวิเคราะห์ธุรกิจ การเริ่มด าเนินธุรกิจ การวิเคราะห์และประเมิน
โอกาสทางธุรกิจ การศึกษาความเป็นไปได้ การจัดท าแผนธุรกิจ และการพัฒนาธุรกิจ การน าเสนอแผน
ธุรกิจ  ปัญหาและแนวโน้มในการประกอบธุรกิจ               
 The process of starting new ventures; analysis and evaluation of business  
opportunities; feasibility study; business planning and development; business plans presentation;   
current issues and business trends  
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BA2034303 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ 3(3-0-6)        
 Information System for management 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: - 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่:- 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการบริหาร
จัดการ  ซอฟแวร์ส าหรับการวางแผน  ซอฟแวร์ส าหรับการจัดการทรัพยากรกิจการ  ซอฟแวร์ส าหรับ
ประสานการท างานในการปฏิบัติงาน 
 Information system for management; use management software packages;   
software for planning; enterprise resource management software; enterprise collaboration soft-
ware 
 
BA2034304 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง 3(3-0-6) 
 Small and Medium Business Management 
 รายวิชาท่ีเรียนมาก่อน : - 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ :- 
 การจัดต้ังธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง การจัดการวางแผนการ การจัดการผลิต  
การจัดการการตลาด การจัดการบัญชีการเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ กฎหมายเกี่ยวธุรกิจขนาดย่อม 
และขนาดกลาง การจัดการธุรกิจขนาดกลาง การฝึกวางแผนธุรกิจ                     
 Small and medium  business settlement; planning  management; produc-
tion management; marketing management; financial accounting management; human re-
source management;  law concerning small and medium business; medium business manage-
ment; practice of business plan  
 
BA2034305 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในองค์การ 3(3-0-6) 
 Organizational Change and Innovation Management 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: - 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่:- 
 การจัดการการเปล่ียนแปลงและนวัตกรรมในองค์การ กระบวนการการ
เปล่ียนแปลง  การตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงภายในและภายนอก  การจัดการการต่อต้านการ
เปล่ียนแปลง การพัฒนาองค์การ การเป็นผู้ประกอบการ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ แนวคิดและการ
พัฒนานวัตกรรมในองค์การ 
 Organizational change management and innovation in organization; pro-
cess of change; internal and external change response; change resistance management; organi-
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zational development; entrepreneurship; creativity development; concepts and devel-
opment of organizational innovation 
 
 
 
 
  
BA2034306 จิตวิทยาองค์การ 3(3-0-6)  
 Organizational Psychology 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: - 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่: - 
 จิตวิทยาองค์การ ขอบเขตของจิตวิทยาองค์การ ความแตกต่างระหว่างบุคคลกับ
การท างานในองค์การ พฤติกรรมของบุคคลในองค์การ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการท างาน ทัศนคติและ
แรงจูงใจในการท างาน ความพึงพอใจและขวัญก าลังใจในการท างาน การออกแบบงานและสภาพแวดล้อม
ในการท างาน สุขภาพจิตในองค์การ ความเหนื่อยล้า การสรรหาคัดเลือกและการพัฒนาบุคคลากร 
 Organizational psychology; scope of organizational psychology; individual    
differences working in organizations; behavior of individual in organization; human relations at 
work; attitude and motivation at work; satisfaction and morale at work; work   design and 
physical working condition; mental health in organization; fatigue; recruitment and per-
sonnel development 
 
BA2034307 เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 Modern Management Techniques  
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: - 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่: - 

 เทคนิคการจัดการสมัยใหม่;  การเปล่ียนแปลงในยุคดิจิตอล  เครื่องมือช่วยตัดสินใจ    
และเทคนิคการจัดการต่าง ๆ ท่ีใช้ในองค์กรสมัยใหม่ ท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และกรณีศึกษาท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันทางธุรกิจ  

 Modern management techniques; Digital transformation; decision rights 
tools and other management technical to comply in modern  organization with the current situa-
tion and case study for competitive advantage 

 
BA2034308 การสื่อสารภายในองค์การ 3(3-0-6)       
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 Organizational Communication  
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: - 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่: - 
 การส่ือสารภายในองค์การ องค์การกับการส่ือสาร มนุษย์กับการส่ือสาร ลักษณะ
และรูปแบบของการส่ือสาร พฤติกรรมการส่ือสาร เครือข่ายการส่ือสาร กิจกรรมการส่ือสาร ในองค์การ  กล
ยุทธ์การส่ือสารในองค์การ 
 Communication in organization; organization and communication; human 
and communication; characteristics and form of communication; communication behaviors; com-
munication network; organizational communication activities; organizational communication strategy 
 
 
 
BA2034309 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business Ethics 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: - 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่:- 
 จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อจริยธรรมในสังคมและ
องค์การทางธุรกิจ การตัดสินใจทางจริยธรรม ปัญหาจริยธรรมทางธุรกิจ การพัฒนาจริยธรรมในองค์การ
ธุรกิจ บทบาทของธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคม บทบาทขององค์การภาครัฐและเอกชนต่อการส่งเสริม
จริยธรรม และกรณีศึกษา 
 Ethics and code of professional conduct; factors influencing ethics in socie-
ty and business organization; decision of ethics; business ethics problem; development of ethics 
in business organization; role of business and social responsibilities; role of public and pri-
vate organizations to promote ethics and case studies 
 

BA2034310 การจัดการความเสี่ยง 3(3-0-6) 
 Risk Management 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน:  
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่:- 
 การจัดการความเส่ียง  วิเคราะห์ลักษณะ และรูปแบบความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นใน
องค์การ  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  การวางแผนและการวิเคราะห์ความเส่ียงเพื่อก าหนดนโยบาย  
วิธีการและการด าเนินงานเพื่อการจัดการความเส่ียง  การป้องกัน และควบคุมความเส่ียง   การฝึกอบรม
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บุคคลในองค์การเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการความเส่ียงท่ีอาจเกิดได้  ระบบการจัดการ
มาตรฐานสากล  
 Risk management; analysis of characteristics and patterns of possible risk 
organization; environment  analysis; planning and risk analysis to determine policy; procedures 
and operations for risk management; prevention and risk  control; training personnel in  organi-
zation to prepare for possible risk management, international standard management  
 

BA2034311 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
 Electronic Business 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน:  
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่:- 
  ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทและโมเดลของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ พื้นฐานทาง
เทคโนโลยีท่ีสนับสนุนการท าธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบการช าระเงิน ตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ การบริการอิเล็กทรอนิกส์ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง การวางแผนเชิงกล
ยุทธ์เพื่อท าธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงกรณีศึกษาด้านธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
 Electronic business (e-business); Types and models of e-business; 
basic knowledge in technology that supports e-business operation; security systems; payment 
systems; electronic markets; electronic services; electronic government; related laws; strategic 
planning for operating E-business including case studies  in e-business  
 
 - กลุ่มวิชาการจดัการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน   
   (Logistics and Supply chain Management) 
 

BA2035301 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 
 Logistics and Supply Chain Management  
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน :- 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ :- 
 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน กระบวนการจัดการโลจิสติกส์   การขนส่ง การ
จัดการสินค้าคงคลัง การด าเนินการรับค าส่ังซื้อและการบริการลูกค้า โครงสร้างและกระบวนการของห่วงโซ่
อุปทาน การกระจายตลาดในห่วงโซ่อุปทาน กลยุทธ์การจัดซื้อจัดหาและการผลิต การบูรณาการ เครือข่าย
และการด าเนินงาน การวางแผนทรัพยากรกิจการ กลยุทธ์ในการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน การจัดการ        
โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศ 
 Logistics and supply chain management; logistics management process; 
transportation; inventory management; order processing and customer services; structure 
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and process of supply chain; marketing distribution in supply chain; procurement and  manufac-
turing strategies; network and operational integration; enterprise  resource planning; strategies in 
logistics and supply chain  management; international logistics and supply chain management 
 
BA2035302 การวางแผนและควบคุมด้านโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 
 Logistics Planning and Control 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : BA2035301 การจดัการโลจิสติกส์และหว่งโซ่อุปทาน   
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ :- 
 การวางแผนและควบคุมด้านโลจิสติกส์ การปฏิบัติการวางแผนโลจิสติกส์และห่วงโซ่
อุปทาน   กรอบการวางแผนกระบวนการโลจิสติกส์  การวางแผนเครือข่ายองค์การและการจัดการ การพัสดุและ
การผลิต   ระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง แนวโน้มในอนาคต 
 Logistics planning and control; planning operations,  logistics and 
supply chain; planning framework of logistics process; planning network organization and man-
agement;  procurement and production; related information; future trends 
 
BA2035303 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า 3(3-0-6) 
 Inventory and Warehouse Management 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: BA2035301 การจดัการโลจิสติกส์และหว่งโซ่อุปทาน 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่:- 
 การจัดการสินค้าคงคลัง นโยบายและวัตถุประสงค์ของการจัดการสินค้าคงคลัง  ต้นทุน
ของสินค้าคงคลัง ประเภทของสินค้าคงคลัง ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง การก าหนดปริมาณของสินค้าคง
คลัง    การพยากรณ์ความต้องการ  การวางแผนความต้องการวัสดุ  กลยุทธ์ในการควบคุมสินค้าคงคลัง  
กิจกรรมหลักของคลังสินค้า  การออกแบบคลังสินค้า  วัตถุประสงค์และพันธกิจของการจัดการคลังสินค้า 
กลยุทธ์การเลือกท าเลท่ีต้ังของคลังสินค้า ประเภทของคลังสินค้า ประโยชน์ของคลังสินค้า  
 Inventory and warehouse management: policies and purposes of inventory  
management; cost of inventory; types of inventory; inventory control system; determining  
amount of inventory; demand forecasting; material requirements planning; inventory con-
trol strategies; main activities of warehouse; warehouse design; purpose and mission of ware-
house   management; strategies of warehouse selection; types of warehouse; benefits of ware-
house 
 

BA2035304 การจัดซ้ือและการจัดการวัสดุ  3(3-0-6) 
 Purchasing and Materials Management 
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                     รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: - 
                    รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่:- 
                     การจัดซื้อและการจัดการวัสดุ การวางแผน และการจัดการวัสดุในห่วงโซ่อุปทาน 
กระบวนการจัดซื้อจัดหา การคัดเลือกซัพพลายเออร์และความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ การก าหนดราคา    
การบริการขนส่งในการจัดซื้อ การจัดซื้อระหว่างประเทศ กลยุทธ์ในการจัดซื้อและการจัดการวัสดุ 
                    Purchasing and materials  management; planning and materials management 
in supply chain; procurement procedures; supplier selection and supplier relationship; price          
determination; purchasing transport service; international purchasing; strategies of purchasing 
and materials management 
 

BA2035305     กลยุทธ์โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
                    Logistics and Business Supply Chain Strategies 
                     รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: BA2035301 การจดัการโลจิสติกส์และหว่งโซ่อุปทาน 
                    รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่:- 
                     กลยุทธ์โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานทางธุรกิจ กระบวนการจัดส่งทางธุรกิจ การจัดการ
กิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับโลจิสติกส์ การขนส่ง สินค้าคงเหลือ  คลังสินค้า การเคล่ือนย้าย การรับค าส่ังซื้อ      
การไหลของข้อมูล การบริการลูกค้า การด าเนินการเพื่อให้การเคล่ือนย้ายสินค้าได้รับประสิทธิผลสูงสุด      
เมื่อเทียบกับต้นทุนท้ังหมด การปฏิบัติโลจิสติกส์ทางธุรกิจในสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ 
                     Logistics and business supply chain strategies; business logistics process;          
management of logistics activities; transportation; inventory; warehousing; handling; order  
processing;  information flow;  customer services;  handling for the most effective com-
pared to total cost; practices of business logistics in various environment 
BA2035306    โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
                    International Logistics  
                     รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: BA2035301 การจดัการโลจิสติกส์และหว่งโซ่อุปทาน 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่:- 
 โลจิสติกส์ท่ีมีต่อธุรกิจระหว่างประเทศ กลยุทธ์ในการจัดการระบบโลจิสติกส์
ระหว่างประเทศ ระบบการค้าอิเลคทรอนิกส์ กฎหมายโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ    ข้อมูลสารสนเทศ 
เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ และกรณีศึกษา 
 Logistics in international business; international logistics system management 
strategies; electronic trading system; international logistics laws; information and technology re-
lated to international logistics system management and case studies 
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BA2035307 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 
 Information System for Logistics and Supply Chain Management 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: BA2035301 การจดัการโลจิสติกส์และหว่งโซ่อุปทาน 
                    รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่:- 
                     ระบบสารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์ การจัดการระบบสารสนเทศฐานข้อมูลและการ
น าไปใช้ในการวางแผนและการด าเนินงานโลจิสติกส์ การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าหรับการพยากรณ์ การจัดการ
ตารางการผลิต  การบริหารสินค้าคงคลัง  การคิดต้นทุนและค่าบริการขนส่ง  การบริหารการจัดเก็บสินค้าและ
เคล่ือนย้ายสินค้า การจัดตารางเวลาการปฏิบัติงาน  การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ระบบโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม 
 Information system for logistics; database information system management 
and implementation for planning and logistics operations; application of software for forecast-
ing; production schedules management; inventory management; costing and transport charge; 
products storage and transport management; performance schedule; application of information 
technology used to develop and enhance performance of industrial logistics system logis-
tics industry  
 
BA2035308     ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการขนส่ง 3(3-0-6) 
 Transport Safety and Environment 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: - 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่:- 
 ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการขนส่ง บทบัญญัติและข้อบังคับทางความ
ปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมท่ีเกี่ยวกับการด าเนินการด้านการขนส่ง การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข 
การวิเคราะห์ปัญหาและการประเมิน การควบคุมการผลิต การจัดเก็บ การล าเลียงและการขนส่งสินค้าอันตราย   
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม 
 Transport safety and environment; provisions and  regulations related  
to transport safety and environment; settlement of preventive and soluble measures;    
problem analysis and evaluation; production control; storage; conveyance and transport 
of dangerous goods; new technology for environmental management 
BA2035309 การจัดการการบริการโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 
                    Logistics Service Management 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: BA2035301 การจดัการโลจิสติกส์และหว่งโซ่อุปทาน                          
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่:- 
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                     การจัดการการบริการโลจิสติกส์  บทบาทของการบริการโลจิสติกส์  การด าเนินงาน
และกลยุทธ์ของการบริการ  ประเภทของการบริการท่ีเกี่ยวกับโลจิสติกส์   การพยากรณ์ความต้องการส าหรับ        
การบริการ  การจัดการบริการด้านส่ิงอ านวยความสะดวก  การให้ความสะดวกแก่ลูกค้า การจัดการด้านบริการ
ลูกค้า คุณภาพการบริการ  การออกแบบการบริการทางโลจิสติกส์ 
                     Logistics service management; role of logistics services; operations 
and service strategy; types of service related to logistics;  forecasting demand for services; 
facility service management; customer accommodation; customer service management; service 
quality;  logistics service design 
 
BA2035310     กฎหมายโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 
 Logistics Law 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: BA2035301 การจดัการโลจิสติกส์และหว่งโซ่อุปทาน 
                    รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่:- 
 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์ กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างส าหรับ
สินค้าและบริการ  กฎหมายการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ กฎหมายการช าระราคาในทางการค้า
ระหว่างประเทศ  กฎหมายการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ กฎหมายการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
กฎหมายการน าเข้าสินค้าและการส่งออกสินค้า กฎหมายการจัดเก็บในคลังสินค้าและเทอร์มินัล  
 laws concerning logistics management; good and service procurement 
laws; international trading laws; international trade settlement laws; international goods transport 
laws; multimodal transport laws, import export laws; warehouse and terminal storage laws  
 
BA2035311 จริยธรรมทางการจัดการโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 
 Ethics in Logistics Management 
                    รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: BA2035301 การจดัการโลจิสติกส์และหว่งโซ่อุปทาน                    
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่:- 
 จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางการจัดการโลจิสติกส์  แนวคิดและทฤษฏี
จริยธรรม  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อจริยธรรมในสังคมและองค์การทางธุรกิจ การตัดสินใจทางจริยธรรม ปัญหา
จริยธรรมทางธุรกิจ การพัฒนาจริยธรรมในองค์การธุรกิจ บทบาทของธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
บทบาทขององค์การภาครัฐและเอกชนต่อการส่งเสริมจริยธรรม 
 Ethics and code of professional conduct in logistics management; concepts 
and theories of ethics; factors influencing ethics in society and business organization; decision of    
ethics; business ethics problem; development of morality in business organization; roles of  busi-
ness and social  responsibilities; roles of public and private organization, to promote  ethics  
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BA2035312     การจัดการโลจิสติกส์ย้อนกลับ 3(3-
0-6) 
                   Reverse Logistics Management 
                     รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : BA2035301 การจดัการโลจิสติกส์และหว่งโซ่อุปทาน 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ :- 
 ระบบโลจิสติกส์แบบย้อนกลับ กระบวนการจัดการสินค้าย้อนกลับ กระบวนการ
วางแผน ปฏิบัติ และควบคุมการเคล่ือนย้ายสินค้าและข้อมูลข่าวสารจากปลายทาง ย้อนกลับไปยังแหล่ง
ผลิตต้นทาง การช่วยลดต้นทุน รักษาผลประโยชน์ให้องค์กร  การปรับปรุงการบริการลูกค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
            Reverse logistics system; reverse product management process; ac-
tion planning process, and goods movement control and related information from the 
point of  consumption reversing to the point of origin; cost reduction, organization's interest 
protection; effective and efficient customer service  improvement 
 
BA2035313 การวัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 
                   Performance Measurement in Logistics and Supply Chain 
                     รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : BA2035301 การจดัการโลจิสติกส์และหว่งโซ่อุปทาน 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ :- 
 ข้อมูลและการจัดท าตัวช้ีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของ
สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม การจัดท าตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์  เกณฑ์เทียบประเมินใน
การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการประกอบการ การตอบสนองความต้องการของลูกค้า     ลดการ
ต้นทุนรวมด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 
 Information, and key performance indicator establishment in logistics 
and supply chain efficiency of industrial enterprises; key performance index in logistics effi-
ciency;   criteria for comparing assessments in improvement of enterprise efficiency; respons-
es to       customer needs; cost reduction in logistics and supply chain 
 
- กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) 
 

BA2036301      หลักการประกอบการธุรกิจ                          3(3-0-6) 
                          Principles of Business Operation 
                          รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: 
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                          รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่:- 
                          กระบวนการประกอบธุรกิจ คุณลักษณะของผู้ประกอบการ ประเภทของ
ผู้ประกอบการ  บทบาทของผู้ประกอบการต่อเศรษฐกิจและสังคม การจัดการการผลิต การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการด้านการเงิน การจัดการด้านการตลาด การวิเคราะห์ปัญหาและโอกาส  ของ
ผู้ประกอบการ การแสวงหาโอกาสใหม่ของธุรกิจ แผนธุรกิจ แนวคิดในการเลือกธุรกิจและรูปแบบของการ
ลงทุน การจัดการธุรกิจท่ีเริ่มด าเนินการเพื่อก าไรและการเติบโต 
                       Process of business operation; characteristics of entrepreneur; types of  
entrepreneur; roles of entrepreneur in economy and society; production management; human     
resource management, financial management; marketing management; entrepreneur’s prob-
lems and  opportunities analysis; seeking of new business opportunities; business plan; 
concepts of business selection and forms of investment; management of young enterprise 
for profit and growth 

 
BA2036302 การเขียนแผนธุรกิจ          3(3-0-6) 
                              Business Plan Writing  
                        รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: BA2032205 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ    
                        รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่ :-                  
 กระบวนการเขียนแผนธุรกิจส าหรับการจัดต้ังธุรกิจใหม่  เครื่องมือในการเขียนแผน
ธุรกิจ   ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแผนธุรกิจ  แนวคิดในการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ  หลักการ
การเขียนแผนธุรกิจ   วิธีการน าเสนอแผนธุรกิจต่อธนาคาร  สถาบันการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอ
สนับสนุนทางด้านเงินทุนหรือเชิญชวนผู้อื่นให้มาร่วมทุน  
                       Business plan writing process for new business establishment; business 
plan writing tools; factors concerning business plan; concepts of systematic and united 
business management; principles of business plan writing; business plan presentation pro-
cess to bank and financial institution for financial support and other joint ventures 

 
BA2036303     การจัดการธุรกิจสากลส าหรับผู้ประกอบการ               3(3-0-6) 
                        Global Business Management for Entrepreneurs 
                         รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: BA2032205 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ    
                          รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่:- 
                          กระบวนการและแนวทางปฏิบัติในการท าธุรกิจกับผู้ร่วมทุนในต่างประเทศ  
ลักษณะ 
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และรูปแบบธุรกิจร่วมทุน  การแสวงหาและการประเมินผู้ด าเนินกิจการร่วมลงทุน  กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ
ร่วมลงทุน   ภาษีพิธีศุลกากร  มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ  กฎ ระเบียบปฏิบัติของธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 
                          Processes and practices for foreign business  partners; characteristics 
and forms of capital  joint venture;  seeking and evaluating joint venture;  joint venture management 
strategies; custom clearance tax; international trade measures, rules and regulations of in-
ternational business 
 
BA2036304 การจัดการองค์การส าหรับเจ้าของธุรกิจ        3(3-0-6)          
                          Organization Management for Business Owners 
                           รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: BA2032205 ความรู้เบือ้งต้นทางธุรกิจ    
                           รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่:- 
                  ประเภท รูปแบบองค์การ  การจัดองค์การส าหรับผู้ประกอบการ   การเลือก
รูปแบบองค์การ  สภาพแวดล้อมท้ังภายใน  สภาพแวดล้อมภายนอก  การก าหนดกลยุทธ์องค์การ   
วัฒนธรรมขององค์การและการสร้างวัฒนธรรมองค์การ   การจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้ในการด าเนินการ
จัดการองค์การ 
                        Types of organizational; organization for entrepreneurs; organizational 
type selection; internal and external environment; organizational strategies determination; 
organizational culture; organizational culture building; information management for organiza-
tional operation 
 
BA2036305   กลยุทธ์การสร้างธุรกิจใหม่และเครือข่ายธุรกิจ                  3(3-0-6) 
                         New Venture Strategies and Business Network 
                        รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: BA2032205  ความรู้เบ้ืองต้นทางธุรกิจ    
                         รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่:- 
                         กลยุทธ์รูปแบบต่าง ๆ ในการสร้างธุรกิจใหม่ ปัจจัยท่ีมีผลต่อกระบวนการก าหนด     
กลยุทธ์ในการสร้างธุรกิจใหม่ ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการต้ังธุรกิจใหม่ การประเมินโอกาสของตลาด 
ขอบเขตของการสร้างธุรกิจใหม่ เงื่อนไขของตลาด การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การสร้างเครือข่ายธุรกิจใน
รูปแบบต่าง ๆ ได้แก่  แฟรนไชส์  ร้านสะดวกซื้อ ระบบธุรกิจขายตรงในรูปแบบต่าง ๆ  ปัจจัยท่ีมีอิทธิผล
แนวโน้มในอนาคตต่อการประกอบธุรกิจประเภทเครือข่าย 

                          Different types of strategies to set up a new business; factors affecting  
to process of creating  strategies to set up a new business; suitable period for new busi-
ness establishment;  assessment of market opportunities; scope of  new business; market condi-



139 
 

 

 

 

tions;   strategic planning;  creation of business networks in various forms such as franchise, 
stores, direct sales business in different ways;  factors influencing future trends for busi-
ness networks 
 
BA2036306 การวิเคราะห์และการพยากรณ์ธุรกิจ                        3(3-0-6) 
                         Business Analysis and Forecasting 
                         รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: BA2032205 ความรู้เบือ้งต้นทางธุรกิจ    
                         รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่:- 
                         การวิเคราะห์และพยากรณ์เชิงปริมาณต่อการด าเนินธุรกิจ วิธีการพยากรณ์เพื่อการ
ตัดสินใจทางธุรกิจโดยศึกษาโมเดลต่าง ๆ  ข้อมูลอนุกรมเวลาของยอดขาย  ก าไร  ราคาหุ้น  ดัชนีทาง
เศรษฐกิจ เพื่อใช้ท านายแนวโน้มของธุรกิจในอนาคต เปรียบเทียบโมเดลต่าง ๆ ท่ีน ามาประยุกต์ใช้เพื่อหา
โมเดลท่ีดีท่ีสุด การใช้ซอฟแวร์ส าเร็จรูปเพื่อประยุกต์ใช้กับการพยากรณ์ทางธุรกิจ และกรณีศึกษา 

                    Analysis and quantitative forecasting business; forecasting methods 
for business decision making by study of various models, time series data of sales; profits, 
stock price; economic index to predict future business trends; comparison of different 
models in application; application of software package to forecast business and case stud-
ies  

 
BA2036307 วิสาหกิจร่วมทุน                                      3(3-0-6) 
                      Private Equity and Venture Capitals 

                             รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: BA2032205 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ    
                      รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่:- 
                         ลักษณะและรูปแบบของวิสาหกิจร่วมทุน แหล่งเงินทุนการวิเคราะห์โอกาสและการ
ลงทุน วิธีการจัดการธุรกิจร่วมทุนตามสัดส่วนของการลงทุน  การจัดสรรผลประโยชน์จากการท าธุรกิจร่วมกัน  
กฎเกณฑ์ในการแบ่งส่วนของกิจการเมื่อต้องการเลิกกิจการหรือขายทอดตลาด  กรณีศึกษาของกิจการรูปแบบต่าง 
ๆ 

                           Characteristics and patterns of Private Equity and Venture Capitals;      
source of investment funds; analysis of opportunities and investment; venture capi-
tal management in proportion of investment; allocation of business profits; rules of division 
of company liquidation or auction; case studies of various forms of business 
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BA2036308 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงส าหรับผู้ประกอบการ    3(3-0-6) 
                          Innovation and Change Management for Entrepreneurs 
                          รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: BA2032205 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ 
                          รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่:- 
                          การจัดการนวัตกรรมและการเปล่ียนแปลงส าหรับผู้ประกอบการ   สภาพแวดล้อม  
ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบต่อการผลิตสินค้าและบริการ   
กระบวนการด าเนินงาน   การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ส าหรับธุรกิจผู้ประกอบการ   กลยุทธ์ในการสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับธุรกิจผู้ประกอบการ  บทบาทในการเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลงในธุรกิจ
ผู้ประกอบการ 
 Innovation  and  change  management for  entrepreneurs;  economic;  
political, social, cultural and technological environment  affecting on production of goods 
and services; implementation process;  innovation creativity for business  entrepreneurs; build-
ing  competitive advantage strategy for business entrepreneurs; roles of  leadership in 
business entrepreneur changing  
 
BA2036309 จริยธรรมส าหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
 Ethics for Entrepreneur 
                         รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: BA2032205 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ 
                         รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่:- 
 จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  แนวคิดและทฤษฏีจริยธรรม ปัจจัยท่ีมีอิทธิพล
ต่อจริยธรรมในสังคมและองค์การทางธุรกิจ การตัดสินใจทางจริยธรรม ปัญหาจริยธรรมทางธุรกิจ การ
พัฒนาจริยธรรมในองค์การธุรกิจ บทบาทของธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคม  บทบาทขององค์การ
ภาครัฐและเอกชนต่อการส่งเสริมจริยธรรม 
 Ethics and code of professional conduct; concepts and theories of ethics;  
factors influencing ethics in society and business organization; decision of ethics; business 
ethics problem; development of morality in business organization; role of  business and social   
responsibility; role of public and private organization to promote ethics   


