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  หลักสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

 

 3.3.1    หลกัสูตร 

         สําหรับโครงสรางของหลักสูตร เปนไปตามเกณฑมาตรหลักสูตรที่กําหนดไวใน

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และ

เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2552 มีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 132 หนวยกิต โดยมีโครงสรางหลักสูตร ดังน้ี 

    3.3.1.1  โครงสรางหลักสูตร 

 โครงสรางหลักสตูรแบงเปนหมวดวิชาทีส่อดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐาน

หลักสตูรของกระทรวงศึกษาธิการ  ดงัน้ี 

(1)  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป        30 หนวยกิต 

1) กลุมสาขาวชิาภาษาและการสื่อสาร   9  หนวยกติ 

2) กลุมวิชามนุษยศาสตร           6  หนวยกติ 

3) กลุมวิชาสังคมศาสตร             6   หนวยกติ 

4) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี           9   หนวยกติ 

(2)  หมวดวิชาเฉพาะดาน         96 หนวยกิต 

1) กลุมวิชาแกน          39  หนวยกติ 

2) กลุมวิชาชีพ 57 หนวยกติ 

2.1) กลุมวิชาชีพบังคับ          30  หนวยกติ 

2.2) กลุมวิชาชีพเลอืก              9 หนวยกติ 

2.3) กลุมวิชาชีพเลอืกดานภาษาตางประเทศเพ่ือการอาชีพ 12 หนวยกติ 

       2.4) ฝกประสบการณภาคสนาม                             6 หนวยกติ 

(3)  หมวดวิชาเลือกเสรี   6  หนวยกิต 

 

        3.3.1.2   รายวิชา 

(1)   หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 30   หนวยกิต 

         หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบดวย 4 กลุมวิชา ไดแก กลุมวิชาภาษาและ 

การสื่อสาร กลุมวิชามนุษยศาสตร กลุมวิชาสังคมศาสตร และกลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี นักศึกษาจะตองเรียนใหครบทุกกลุมวิชาตามหลักเกณฑที่กําหนดไว ในหลักสูตร ดังนี้ 

1)  กลุมวิชาภาษาและการสือ่สาร            9    หนวยกิต 

บังคับเรียนจํานวน  9  หนวยกติ  ในรายวิชาตอไปน้ี 

0011101* การพัฒนาศกัยภาพภาษาอังกฤษ 2(1-2-3) 

 English Proficiency Development 
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0011102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

 Thai for Communication  

0011103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 

 English for Communication 

0011104 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน 3(2-2-5) 

 English for Study Skills 

   หมายเหตุ *รายวิชา 0011101 การพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ เรียนโดยไมนับ

หนวยกิตรวม ในเกณฑการสําเร็จการศึกษา (Non-Credit) หากมีผลการสอบวัดความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษ ผานตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะไดรับการยกเวน ไมตองลงทะเบียนเรียน

รายวิชาน้ี 

2) กลุมวิชามนุษยศาสตร   6    หนวยกิต 

 บังคับเรียน  3  หนวยกติ และใหเลือกเรียนจํานวน 3 หนวยกิต ในรายวชิาตอไปน้ี 

0021101 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 

 Truth of Life 

0021102 ปรัชญาทั่วไป 3(3-0-6) 

 General Philosophy  

0021103 สุนทรียภาพของชีวติ 3(3-0-6) 

 Aesthetics for Life 

0021104 ศาสตรและศลิปแหงความสุข 3(3-0-6) 

 The Science and Art of Happiness  

0021105 ทักษะชีวติ 3(3-0-6) 

 Life Skills  

0021106 พฤติกรรมมนุษยกบัการพัฒนาตน 3(3-0-6) 

 Human Behavior and Self Development  

0021107 บุคลิกภาพและภาวะผูนํา 3(3-0-6) 

 Personality and Leadership  

0021108 การศึกษาคนควาและการอางอิง 3(3-0-6) 

 Study Fundamentals and Referencing 

 

0021109* จิตสํานึกราชภัฏ 3(2-2-5) 

 Rajabhat Consciousness 

  หมายเหตุ *รายวิชา 0021109 จิตสํานึกราชภฏั เปนรายวิชาบังคับเรียน 

3)  กลุมวิชาสังคมศาสตร   6  หนวยกิต 
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ใหเลอืกเรียนจํานวน  6  หนวยกติ  ในรายวิชาตอไปน้ี 

0031101 สังคมไทยกับความเปนพลวัต 3(3-0-6) 

 Dynamics of Thai Society 

0031102 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 

 Thai Politics and Government 

0031103 กฎหมายกับชีวติและสังคม  3(3-0-6) 

 Law for Life and Society 

0031104 ธนบุรีศึกษา 3(3-0-6) 

 Thonburi Studies 

0031105 สมุทรปราการศกึษา 3(3-0-6) 

 Samutprakan Studies 

0031106 เศรษฐกิจไทยรวมสมัย 3(3-0-6) 

 Thai Contemporary Economy 

0031107 เศรษฐกิจพอเพยีงเพ่ือการพัฒนาทีย่ั่งยืน 3(3-0-6) 

 Sufficiency Economy for Sustainable Development 

0031108 ธุรกิจสมัยใหม 3(3-0-6) 

 Modern Business 

0031109 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 

 ASEAN Studies 

0031110 โลกศึกษา 3(3-0-6) 

 World Studies 

0031111 การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

 Natural Resources and Environmental Management 

4)  กลุมวิชาคณิตศาสตรวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี   9    หนวยกิต 

ใหเลอืกเรียนจํานวน  9  หนวยกติ  ในรายวิชาตอไปน้ี 

0041101 วิทยาศาสตรเพือ่คุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 

 Science for Quality of Life 

0041102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือชีวิต  3(2-2-5) 

 Information and Communication Technology for Life 

0041103 อาหาร และยา เพื่อคุณภาพชีวติ 3(3-0-6) 

 Food and Medicine for Quality of Life 

0041104 คุณภาพชีวติและครอบครัวในสังคมยคุใหม 3(3-0-6) 

 Quality of Life and family in Modern Society 

0041105 กีฬาเพ่ือสขุภาพ 3(2-2-5) 
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 Sports for Health 

0041106 ภยัธรรมชาต ิ 3(3-0-6) 

 Natural Disasters 

0041107 การคิดและการตดัสินใจ 3(2-2-5) 

 Thinking and Decision Making 

0041108 วิธีการแสวงหาความรู 3(2-2-5) 

 Method of Knowledge Acquisition 

(2)   หมวดวิชาเฉพาะดาน                                       96  หนวยกิต 

1) กลุมวิชาแกน           39    หนวยกิต 

3301101 หลักการบัญช ี 3(2-2-5) 

3302101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 

3401001 หลักเศรษฐศาสตร 3(3-0-6) 

3402002 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 

3402003         สถติิธุรกิจ 3(2-2-5) 

3403004 วิเคราะหเชงิปริมาณ                                                       3(3-0-6) 

3403005 การวิจัยทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

3404006 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

3411101 องคการและการจัดการ 3(3-0-6) 

3412302 การจัดการปฏบิตัิการ 3(3-0-6) 

3413303 การเปนผูประกอบการ 3(3-0-6) 

3414204 การจัดการเชงิกลยทุธ 3(3-0-6) 

3431401 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 

2) กลุมวิชาชีพ                               57  หนวยกิต 

            ใหเลือกเรียนวชิาเอกใดวิชาเอกหน่ึง ดังนี ้
 

 

 

 

 

 

 

วิชาเอกการจัดการ 

   2.1) วชิาชีพบังคับ               30    หนวยกิต 

                ใหเรียนทกุรายวชิาตอไปนี ้   

3412105 การจัดการคุณภาพ 3(3-0-6) 

3412306 การจัดการโครงการ 3(3-0-6) 

3413107 การจัดการนวัตกรรม 3(3-0-6) 
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3413108 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 

3413309 การพัฒนาแผนธุรกิจ 3(2-2-5) 

3414310 สัมมนาการจัดการ 3(2-2-5) 

3421201 พฤติกรรมองคการ 3(3-0-6) 

3421202 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) 

3440009 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ     3(2-2-5) 

3462101 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ     3(3-0-6) 

         

 2.2) วิชาชีพเลือก             9   หนวยกิต

            ใหเลือกจากรายวิชาตอไปน้ี 3 รายวิชา  

3412111 การจัดการสํานักงาน 3(3-0-6) 

3413112 จิตวิทยาธุรกิจ 3(3-0-6) 

3413313 การจัดการงานกิจกรรมทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

3423112 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน 3(3-0-6) 

3423113 ภาวะผูนํา 3(3-0-6) 

3423115 การสื่อสารเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) 

3423306  การเปลีย่นแปลงและพัฒนาองคการ 3(3-0-6) 

3423223 องคการแหงการเรียนรูและการจัดการความรู 3(3-0-6) 

3433320 การตลาดระดับโลก 3(3-0-6) 

3433423 การจัดซื้อ 3(3-0-6) 

3451101 การจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน 3(3-0-6) 

3463204 การจัดการนําเขาและสงออก 3(3-0-6) 

 

 

 

 

 

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย 

        2.1)  วชิาชีพบังคับ            30    หนวยกิต 

              ใหเรียนทุกรายวชิาตอไปน้ี 

3421201 พฤติกรรมองคการ 3(3-0-6) 

3421202 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) 

3422203 การวิเคราะหงานและการวางแผนทรัพยากรมนษุย 3(3-0-6) 

3422204 การสรรหาและการคดัเลือก 3(3-0-6) 
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3422205 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) 

3423306 การเปลีย่นแปลงและพัฒนาองคการ 3(3-0-6) 

3423307 การบริหารผลการปฏิบตังิาน 3(3-0-6) 

3423208 การบริหารคาตอบแทน 3(3-0-6) 

3424209 แรงงานและพนักงานสมัพันธ 3(3-0-6) 

3424210 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย 3(2-2-5) 

            2.2)   วิชาชีพเลอืก                9  หนวยกิต 

                ใหเลือกจากรายวิชาตอไปน้ี 3 รายวิชา  

3413112 จิตวิทยาธุรกิจ 3(3-0-6) 

3423111 การพัฒนาบคุลกิภาพ 3(3-0-6) 

3423112 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน 3(3-0-6) 

3423113 ภาวะผูนํา 3(3-0-6) 

3423114 ทฤษฎีและการออกแบบองคการ 3(3-0-6) 

3423115 การสื่อสารเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) 

3423116 การจัดการความขัดแยง 3(3-0-6) 

3423117 ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) 

3423118 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทรัพยากรมนุษย 3(2-2-5) 

3423219 สมรรถนะและการจัดการผูมีความสามารถสงู 3(3-0-6) 

3423220 สุขภาพและความปลอดภยัในที่ทํางาน 3(3-0-6) 

3423221 ความรับผดิชอบตอสงัคม 3(3-0-6) 

3423222 การจัดการฝกอบรมและการพัฒนา 3(2-2-5) 

3423223 องคการแหงการเรียนรูและการจัดการความรู 3(3-0-6) 

3440009 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

3462101 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 3(3-0-6) 
 

 

 

 

วิชาเอกการตลาด 

      2.1)  วิชาชีพบังคับ           30     หนวยกิต 

      ใหเรียนทุกรายวิชาตอไปนี ้

3431102 พฤติกรรมผูบริโภค 3(3-0-6) 

3432303 การจัดการผลติภัณฑและราคา 3(3-0-6) 

3432304 การสื่อสารทางการตลาด 3(3-0-6) 

3432305 ภาษาอังกฤษเพ่ือการตลาด  3(3-0-6) 

3433406 บัญชีบริหาร 3(3-0-6) 
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3433307 การตลาดบริการ 3(3-0-6) 

3433308 การบริหารการตลาด 3(3-0-6) 

3434309 กลยุทธการตลาด 3(3-0-6) 

3434410 สัมมนาการตลาด 3(2-2-5) 

3440009 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

       

      2.2)  วิชาชีพเลอืก                        9  หนวยกิต

                 ใหเลือกจากรายวิชาตอไปน้ี 3 รายวิชา  

3413112 จิตวิทยาธุรกิจ 3(3-0-6) 

3432111 ศิลปะการขาย 3(3-0-6) 

3432212 ระบบสารสนเทศทางการตลาด 3(2-2-5) 

3432313 การตลาดทางตรง 3(3-0-6) 

3432314 การตลาดเพ่ือสังคมและสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

3432315 มาตรฐานผลติภัณฑ 3(3-0-6) 

3433116 ระบบการบริหารลูกคาสัมพันธ 3(2-2-5) 

3433217 การตลาดอเิลก็ทรอนิกส 3(3-0-6) 

3433318 การโฆษณาและการสงเสริมการขาย 3(3-0-6) 

3433319 การตลาดเกษตรและสหกรณ 3(3-0-6) 

3433320 การตลาดระดับโลก 3(3-0-6) 

3433421 การขายสงและการขายปลีก 3(3-0-6) 

3433422 การบริหารการขาย 3(3-0-6) 

3433423 การจัดซ้ือ 3(3-0-6) 

3433424 การบริหารการจัดสงสินคา 3(3-0-6) 

3434425 ปญหาพิเศษทางการตลาด 3(2-2-5) 

3462101 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 3(3-0-6) 

วิชาเอกการจัดการโลจสิติกส 

            2.1)  วิชาชีพบังคับ                                              30   หนวยกิต 

                ใหเรียนทกุรายวชิาตอไปน้ี 

3433423 การจัดซื้อ 3(3-0-6) 

3440009 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

3451101 การจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน 3(3-0-6) 

3451202 การจัดการคลงัสินคาและศูนยกระจายสินคา 3(3-0-6) 

3452203 ระบบสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส  3(2-2-5) 

3452404 การจัดการขนสงและการวัดประสิทธิภาพในหวงโซอุปทาน 3(3-0-6) 
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3453405 กฎหมายที่เก่ียวของกับการประกันภัยของการขนสงและพิธีการศุลกากร 3(3-0-6) 

3453406 การจัดการตนทุนเพ่ือโลจิสติกสและซัพพลายเชน 3(3-0-6) 
3454407 สัมมนาการจัดการโลจิสติกส 3(2-2-5) 

3462101 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 3(3-0-6) 

          2.2)   วิชาชีพเลือก                9    หนวยกิต 

         ใหเลือกจากรายวิชาตอไปนี ้3 รายวิชา  

3453308 ระบบขนถายวสัดแุละระบบบรรจุภัณฑ 3(3-0-6) 

3454309 ความปลอดภยัในการขนสงและสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

3454310 โลจิสติกสระหวางประเทศ 3(3-0-6) 

3454311 การจัดการความสมัพันธในโลจิสตกิสและซัพพลายเชน 3(3-0-6) 

3463204 การจัดการนําเขาและสงออก 3(3-0-6) 
 

วิชาเอกการจัดการธุรกจิระหวางประเทศ 

2.1)   วชิาชีพบังคับ                                        30   หนวยกิต 

                    ใหเรียนทุกรายวิชาตอไปนี ้

3454310 โลจิสติกสระหวางประเทศ 3(3-0-6) 

3462101 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 3(3-0-6) 

3462102 ทฤษฏีการคาและนโยบายการคาระหวางประเทศ 3(3-0-6) 

3462203 กฎหมายและขอตกลงการคาระหวางประเทศ 3(3-0-6) 

3463204 การจัดการนําเขาและสงออก 3(3-0-6) 

3463305 เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ 3(3-0-6) 

3463306 การเงินและการธนาคารระหวางประเทศ 3(3-0-6) 

3464307 การตลาดระหวางประเทศ 3(3-0-6) 

3464308 สัมมนาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 3(2-2-5) 

3444203 การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิคส 3(2-2-5) 

 2.2)   วชิาชีพเลือก                    9   หนวยกิต 

ใหเลอืกรายวิชาตอไปน้ี 3 รายวิชา  

3413112 จิตวิทยาธุรกิจ 3(3-0-6) 

3421202 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) 

3433209 การตลาดบริการ 3(3-0-6) 

   3451101 การจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน 3(3-0-6) 

3451202 การจัดการคลงัสินคาและศูนยกระจายสินคา 3(3-0-6) 

3452404 การจัดการขนสงและการวดัประสิทธิภาพในหวงโซอุปทาน 3(3-0-6) 

3462309 หลักการวิเคราะหการลงทุน 3(3-0-6) 
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2.3)   กลุมวิชาชีพเลือกดานภาษาตางประเทศเพื่อวิชาชพี                12   หนวยกิต 

        ใหนักศึกษาทุกวิชาเอก ตองเรียนวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ1 (บงัคับ) และ

ใหเลือกกลุมภาษาตางประเทศเพ่ือธุรกิจเพียงกลุมใดกลุมหนึ่งอยางนอย  9 หนวยกิต  

  

กลุมวชิาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกจิ  

3402007 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 3(3-0-6) 

3402008 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2 3(3-0-6) 

3403009 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 3 3(3-0-6) 

3403010 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 4 3(3-0-6) 

กลุมวชิาภาษาเวยีดนามเพ่ือธุรกิจ 

7321111   การสื่อสารภาษาเวยีดนามพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 

7321112 การสื่อสารภาษาเวยีดนามในชีวติประจําวัน 3(3-0-6) 

7321121 การสื่อสารภาษาเวยีดนามทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

กลุมวชิาภาษาญ่ีปุนเพ่ือธุรกจิ 

7361111 การสื่อสารภาษาญีปุ่นพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 

7361112 การสื่อสารภาษาญีปุ่นในชีวติประจําวัน 3(3-0-6) 

7361121 การสือ่สารภาษาญีปุ่นทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

กลุมวชิาภาษาจนีเพ่ือธุรกจิ 

7371111 การสื่อสารภาษาจีนพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 

7371112 การสื่อสารภาษาจีนในชีวติประจําวัน 3(3-0-6) 

7371121 การสื่อสารภาษาจีนทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

 

กลุมวชิาภาษามลายูเพ่ือธุรกจิ 

7381111 การสื่อสารภาษามลายูพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

7381112 การสื่อสารภาษามลายูในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

7381121 การสื่อสารภาษามลายูทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

กลุมวชิาภาษารัสเซียเพ่ือธุรกจิ 

7451111 การสื่อสารภาษารัสเซยีพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

7451112 การสื่อสารภาษารัสเซยีในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

7451121 การสื่อสารภาษารัสเซยีทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

กลุมวชิาภาษาเกาหลีเพือ่ธุรกจิ 
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7461111 การสื่อสารภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

7461112 การสื่อสารภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

7461121 การสื่อสารภาษาเกาหลีทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

กลุมวชิาภาษากมัพูชาเพื่อธุรกจิ 

7481111 การสื่อสารภาษากัมพูชาพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

7481112 การสื่อสารภาษากัมพูชาในชีวติประจําวัน 3(3-0-6) 

7481121 การสื่อสารภาษากัมพูชาทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

กลุมวชิาภาษาพมาเพ่ือธุรกจิ 

7491111 การสื่อสารภาษาพมาพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

7491112 การสื่อสารภาษาพมาในชีวติประจําวัน 3(3-0-6) 

7491121 การสื่อสารภาษาพมาทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

 

2.4) ฝกประสบการณภาคสนาม                          6   หนวยกิต 

3404301 

3404302 

สหกิจศึกษา 

ปฏบิตัิงานวิชาชีพบริหารธุรกิจ 

 6 (16 สัปดาห) 

6 (640) 

 

ใหนักศึกษาเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษาหรือปฏิบตัิงานวชิาชพีบริหารธุรกิจวิชาใดวิชาหน่ึง 

 

 

   (3)   หมวดวิชาเลือกเสรี   ใหเลือกเรียนไมนอยกวา                        6   หนวยกิต                  

 หมวดวชิาเลือกเสรี ใหนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสตูรของมหาวิทยาลัย       

ราชภัฏธนบุรี หรือรายวิชาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยไมซํ้ากับ

รายวิชาทีเ่คยเรียนมาแลว และตองไมซ้ํากับรายวิชาที่ทางหลักสตูรจัดไวใหเรียนตามแผนการเรียน รวมถึง

ตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสตูรของสาขาวิชาน้ี 

 

 

 

3.3.1.3 คําอธิบายรายวิชา  

   (1)    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1) กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร       

 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 

0011101 การพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ     2(1-2-3) 
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  English Proficiency Development 

ไวยากรณพ้ืนฐาน  โครงสรางประโยค  การออกเสียง  และคําศัพทระดับ

เบื้องตน  โดยเนนการฟง  พูด  อาน และเขียนในสถานการณตางๆ 

Basic grammar; sentence structure; pronunciation and 

fundamental vocabulary with special emphasis on listening, speaking, 

reading and writing skills in various everyday situations. 

 

0011102 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร      3(2-2-5) 

  Thai for Communication 

ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเคร่ืองมือสื่อสาร  และแสดงถึงความ

เปนเอกลักษณของชาติ  การสืบคนขอมูลขาวสารจากทรัพยากรสารสนเทศ การ

สรุปความ การขยายความ การวิเคราะห  และการแสดงความคิดเห็น  การตีความ  

และการนําเสนอ  โดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา 

The importance of Thai Language as a tool for communication 

and representation of national identity; information retrieval from 

information resources; drawing conclusions; making elaboration; 

analyses and expressions of opinions; data interpretation and 

presentation with an emphasis on integration process of language 

skills. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-อ) 

 

0011103  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร             3(2-2-5) 

  English for Communication  

การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสถานการณทั่วไปในชีวิตประจําวัน  

การทักทาย การบอกลา การแนะนําตัวเองและผูอื่น การแสดงถึงอารมณ  และ

ความรูสึกที่เหมาะสม  การบอกลักษณะบุคคล  และสิ่งของ  โดยการพัฒนาทักษะ

การฟง  พูด  อาน  และเขียนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานกันทั้ง 4 ทักษะ ใน

ลักษณะรูปประโยคพ้ืนฐานที่ใชไวยากรณเบื้องตนไมซับซอน  การออกเสียงคํา

ภาษาอังกฤษใหถูกตอง   การฝก เขียนประโยคงายๆ  เพื่อการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน  การฝกอานและทําความเขาใจขอความภาษาอังกฤษสั้นๆ การกรอก

แบบฟอรม  การสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ  

Everyday English for general situations such as greeting, 

farewell, introducing oneself and other; expressing appropriate 

emotions and feeling; describing personal characteristics and object 

specification; developing four communication skills through practising 

basic grammar and simple patterns of sentences including practising 

phonetics; basic writing for everyday communication; practising reading 

and understanding short text; form filling; searching data from various 

sources. 

 

0011104 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน     3(2-2-5) 

  English for Study Skills 

การฝกเทคนิคในการอานเพ่ือหาหัวเร่ือง  ใจความสําคัญ  และรายละเอียด

สนับสนุนจากสื่อสิ่งพิมพ  และสื่ออิเล็กทรอนิกส  การใชหนังสือพิมพเปนสื่อในการ

คนหา  และเพ่ิมเติมความรู การใชพจนานุกรม  และการนําเสนอขอมูลเพ่ือพัฒนา

ทักษะการพูดและการเขียน 

Practising reading skills for finding topics, main ideas and 

supporting details from printing materials and electronic media; using 

newspapers as a source material to fulfil and broaden student’s 

knowledge; practising dictionary and presentation skills for improving 

speaking and writing competencies. 
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2) กลุมวิชามนุษยศาสตร 
 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป-อ) 

0021101 ความจริงของชีวิต              3(3-0-6) 

  Truth of Life 

การเขาถึงธรรมชาติของตนเอง สังคม  และโลก  การพัฒนาตนตามหลัก

อริยสัจ  การกําหนดเปาหมายของชีวิตดวยหลักคุณธรรม  จริยธรรม  ความสามารถ

ดํารงชีวิตอยูอยางมีสติในสังคมโลกาภิวัตน  เพ่ือสันติสุขอยางยั่งยืนทั้งสวนตน  และ

สังคม 

Realizing the nature of oneself, society, and the world; self – 

training in accordance with the principles of the noble truth; 

determining the goal of life base on virtual principle; ability to lead an 

individual life with mindfulness in the globalized society for 

sustainable peace for both oneself and other members of society. 

 

0021102 ปรัชญาทั่วไป              3(3-0-6) 

  General Philosophy 

แนวคิดทางปรัชญา  พัฒนาการทางความคิดของนักปรัชญาในอดีตจนถึง

ปจจุบัน  ปญหาสําคัญทางปรัชญาในแตละสาขา  ปรัชญาชีวิตของคนไทยซึ่งตั้งอยู

บนพ้ืนฐานของศาสนาในประเทศไทย 

Philosophical concepts; development of philosopher’s thinking  

from   past to present; the main philosophical problems in each 

branch; Thai  philosophy of life based on main religions in Thailand. 

 

0021103 สุนทรียภาพของชีวิต             3(3-0-6) 

 Aesthetics for Life 

ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสุนทรียภาพ  การรับรู  และการเรียนรู

เกี่ยวกับคุณคาทางความงามในดานศิลปะ  ดนตรี  และศิลปะการแสดง  โดยมุง

สรางรสนิยมทางศิลปะ  และนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการดําเนินชีวิต 

The relationships between humans and aesthetics; perception 

and learning about the values of artistic beauty, music, and performing 

arts, aiming at the creation of artistic taste and its useful application to 

good living. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ) 

 

0021104 ศาสตรและศิลปแหงความสุข            3(3-0-6) 

  The Science and Art of Happiness 

แนวคิดวาดวยความสุขของนักคิดสําคัญของโลก  ศาสตรแหงความสุขที่

บูรณาการมาจากขอคนพบของสาขาจิตวิทยาเชิงบวก  พันธุกรรมศาสตรเชิง

พฤติกรรม  ประสาทวิทยา  และเศรษฐศาสตรเชิงพฤติกรรม  การแสวงหาความสุข

ในระดับปจเจกบุคคล  และสังคม 

Concept of happiness based on principles discovered by world 

thinkers; the science of happiness integrated with findings from 

positive psychology, behavioral genetics, neuroscience, and behavioral 

economics; individual and collective pursuits of happiness. 

 

0021105 ทักษะชีวิต         3(3-0-6) 

  Life Skills 

การจัดการกับปญหารอบๆตัวในสภาพสังคมปจจุบัน  การเตรียมความ

พรอม  สําหรับการปรับตัวในอนาคต  ในดานความรู  เร่ืองความคิดสรางสรรค  

และความคิดวิเคราะหวิจารณ  ในดานเจตคติ  เร่ืองความตระหนักรูในตน  และ

ความเห็นใจผูอ่ืน  และในดานทักษะ เร่ืองการสรางสัมพันธภาพ  และการสื่อสาร 

การตัดสินใจ  และการแกปญหา  การจัดการกับอารมณ  และความเครียด 

Management of surrounding problems in contemporary 

society; preparing readiness for self-adjustment in the future; including 

knowledge dimension; creative thinking and critical thinking; attitude 

dimension; self realization and empathy to other people; and skill 

dimension; creating human relationship and communication, decision 

making and problem solving; emotion and stress management. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-อ) 

 

0021106 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน 3(3-0-6) 

  Human Behavior and Self Development 

พ้ืนฐานแหงพฤติกรรมมนุษย  การพัฒนาตนดานมนุษยสัมพันธ  และการ

ดํารงชีวิตอยางเปนสุข การสื่อสารที่ประสบความสําเร็จ  การทํางานเปนทีม  ภาวะ

ผูนําและผูตาม   การเสริมสรางแรงจูงใจ  การใฝเรียนรู  และพลังแหงชีวิตเพ่ือ

ประสิทธิภาพแหงตน  ประสิทธิผลแหงงาน  และการอยูรวมกับผูอื่นอยางสันติสุข 

Fundamentals of human behaviors; self development in 

human relations and happy living; successful communication; team 

working; leadership and followers; empowerment of motivation, 

constant design for learning and life energy for self’s efficiency; work 

effectiveness and peaceful living with others. 

 

0021107 บุคลิกภาพและภาวะผูนํา      3(3-0-6) 

  Personality and Leadership 

การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายนอก และภายใน ดานการแตงกาย มารยาท 

การวางตัวในสังคม  มนุษยสัมพันธ  การเขารวมงานสังคมในโอกาสตาง ๆ  ภาวะ

ผูนํา  การเจรจาตอรอง  การเขียนใบสมัครงาน  รวมทั้งการพัฒนาดานจิตใจ 

ทัศนคติ  และอารมณ  หลักจิตวิทยา และหลักธรรมทางศาสนา  การคิดวิเคราะห  

การวางแผนเพ่ือพัฒนา  การประเมินตนเอง 

Internal and external personality development related to 

dressing, etiquette, appropriate social behavior; human relations; 

participating in various social occasions; leadership; negotiation; writing 

job application; mental, attitudinal, and emotional developments; 

principles of psychology and religious principles; analytical thinking; 

planning for development; self-assessment. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-อ) 

 

0021108 การศึกษาคนควาและการอางอิง     3(3-0-6) 

  Study Fundamentals and Referencing 

ความหมาย  และความสําคัญของการศึกษาคนควาทรัพยากรสารสนเทศทัง้

ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส และสื่อบุคคล  แหลงสารสนเทศ ภูมิปญญา

ทองถิ่น  การเขาถึง  การกําหนดกลยุทธการคน  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การเขาถึงและคนคืนสารสนเทศ  การประเมิน  การเลือก  การวิเคราะห  การ

สังเคราะหสารสนเทศ  การเขียนรายงานการคนควา  การเขียนอางอิงและ

บรรณานุกรม  จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

Concepts and importance of study information resources in 

printed media, electronic media and personnel sources; local wisdom, 

information accessing, identifying searching strategies, using 

information technology to access and retrieve; information evaluation, 

selection, analysis and synthesis of information, report writing, 

reference and bibliography writing, ethics and law involved. 

 

0021109 จิตสํานึกราชภัฏ       3(2-2-5) 

  Rajabhat Consciousness 

ความเปนมาของชาติไทยและหนาที่พลเมือง  ความเปนมาของราชภัฏ 

พัฒนาการและอัตลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การสราง  และปลูกฝง

จิตสํานึกความเปนไทยและความเปนราชภัฏ  การสรางคุณลักษณะนักศึกษา

มหาวทิยาลัยราชภัฏธนบุรีใหมีคุณธรรม  ความสามัคคี  ภาวะผูนํา  จิตสาธารณะ  

และสุขภาวะดวยโครงงาน 

Historical background of Thai nation and civic duties; historical 

background of Rajabhat; development and identity of Rajabhat 

Dhonburi University; creation and awareness implantation of being 

Thai and Rajabhat; forming DRU students’ characteristics with morality, 

unity, leadership, public consciousness and well-being through 

project-based learning. 
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3) กลุมวิชาสังคมศาสตร 

 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-อ) 

 

0031101 สังคมไทยกับความเปนพลวัต            3(3-0-6) 

  Dynamics of Thai Society 

ลักษณะทั่วไปของสังคมไทย และความเปนพลวัตของสังคมโลก การ

ผสมผสานวิถีไทย กับพหุวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิต การมีจิตสาธารณะ การอยู

รวมกันในสังคมอยางมีความสุขบนพื้นฐานคุณธรรม  จริยธรรม  และการดําเนินชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

General characteristics of Thai society and the dynamics of 

global society; integration of Thai culture and multiculture for social 

living; public consciousness; happy living in society based on virtues, 

morality and sufficient economic principles. 

 

0031102 การเมืองการปกครองไทย              3(3-0-6) 

  Thai Politics and Government 

ประวัติความเปนมาของการเมือง และการปกครองไทย  การวิเคราะห

การเมืองและพฤติกรรมทางการเมืองไทย  แนวคิดทั่วไปเก่ียวกับประชาธิปไตย  การ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย  สิทธิและหนาที่ของพลเมืองไทย  การ

วิเคราะหบทบาทของมหาวิทยาลัยทางการเมืองไทย  และระบบการบริหารราชการ

ไทย 

Historical background of Thai politics and government; 

analyses of Thai politics and political behaviors; general concept of 

democracy; Thai democratic government; rights and duties of Thai 

citizens; analyses of Thai political institutional roles and public 

administration system. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-อ) 

 

0031103 กฎหมายกับชีวิตและสังคม            3(3-0-6) 

  Law for Life and Society 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย  ความสัมพันธระหวางกฎหมายกับชีวิต

และสังคม  สิทธิ  หนาที่  และเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของบุคคลตามกฎหมาย  ความ

รับผิดชอบในทางแพงและในทางอาญา  กระบวนการยุติธรรมตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา  กฎหมายครอบครัวและมรดก  กฎหมายทรัพยสินทาง

ปญญา  กฎหมายสิ่งแวดลอม  กฎหมายมหาชน  กฎหมายแรงงาน 

Introduction to the study of law; relation of law to an 

individual and society; basic right duties and freedom of citizen under 

the law; responsibily in civil law and criminal law; process of justice 

accordiry to criminal procedure code; family law; succession laws; 

intellectual property law; environmental law; public law labour law. 

 

0031104 ธนบุรีศึกษา           3(3-0-6) 

  Thonburi Studies 

ลักษณะทางภูมิศาสตร  พัฒนาการทางการเมืองการปกครอง  สังคม  และ

เศรษฐกิจของกรุงธนบุรี  ทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่นในฝงธนบุรี  การดํารงชีวิต

และการปรับตัวของชุมชน  ผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตนและปญหาที่เกิดขึ้น  

ความสําคัญและบทบาทของประชาคมในการอนุรักษและการพัฒนาพ้ืนที่ฝงธนบุรี

ใหเกิดความเขมแข็งและยั่งยืน 

Geographical circumstances; governmental, social and 

economic development of Thonburi City; resources and local wisdom 

in Thonburi area; ways of life and adjustment of community; impact of 

globalization and occurrence of problems; importance and the role of 

civil society in preserving and developing the strength and 

sustainability of the area. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา        น(ท-ป-อ) 
 

0031105 สมุทรปราการศึกษา         3(3-0-6) 

  Samutprakan Studies 

ลักษณะทางภูมิศาสตร  พัฒนาการทางสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองการ

ปกครองของส มุทรปราการ  ทรัพยากรและภู มิปญญาทองถิ่ นในจังหวัด

สมุทรปราการ  การดํารงชีวิต และการปรับตัวของชุมชน  ผลกระทบของกระแส

โลกาภิวัตนและปญหาที่เกิดขึ้น  บทบาทและความสําคัญของสมุทรปราการที่มีตอ

กรุงเทพมหานคร  และประเทศไทย 

Geographical circumstances; governmental, social and 

economic development of Samutprakan; resources and local wisdom 

of Samutprakan; ways of life and adjustment of community; impact of 

globalization and occurrence of problems; the role and importance of 

Samutprakan to Bangkok Metropolitan and Thailand. 
 

0031106 เศรษฐกิจไทยรวมสมัย          3(3-0-6) 

  Thai Contemporary Economy 

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย  การจัดการการเงินสวนบุคคลในภาวะ

เศรษฐกิจปจจุบัน  เศรษฐกิจชุมชน  เศรษฐกิจสรางสรรค  เศรษฐกิจพอเพียง  

ความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจไทย  เศรษฐกิจอาเซียน  และเศรษฐกิจโลก 

General Knowledge of Thai economy; management of personal 

finance in current economic situation; community economy; creative 

economy; sufficient economy; the relation of Thai economy, ASEAN 

economy and world economy. 
 

0031107 เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน    3(3-0-6) 

  Sufficiency Economy for Sustainable Development 

ความหมาย  ความสําคัญ  ความเปนมา และหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือคุณภาพชีวิต  และการพัฒนาที่

ยั่งยืนในยุคโลกาภิวัตน กรณีศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

Definitions, importance, development and principle of 

sufficiency economy philosophy; application of sufficiency economy 

for improving quality of life and sustainable development in 

globalization era; case studies of Royal Development Projects. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-อ) 

 

0031108 ธุรกิจสมัยใหม                3(3-0-6) 

  Modern Business 

ความรูทั่ ว ไป เกี่ย วกับธุร กิ จ  รูปแบบการจัดตั้ ง ธุร กิ จ  ธุ รกิจกั บ

สภาพแวดลอม  การจัดการตามประเภทธุรกิจ  การจัดการตามหนาที่ของธุรกิจ  

แผนธุรกิจ  และความรับผิดชอบของธุรกิจตอสังคม 

General knowledge of business; types of business form; 

business and environments; management based on business types 

and business function; business plan and corporate social 

responsibility. 

 

0031109 อาเซียนศึกษา                 3(3-0-6) 

  ASEAN Studies 

ความรูทั่วไปเก่ียวกับอาเซียน  พัฒนาการความรวมมือของอาเซียนจาก

อดีตถึงปจจุบัน  การมุงสูประชาคมอาเซียน  ความสัมพันธระหวางอาเซียนกับ

อินเดีย  จีน เกาหลี ญี่ปุน และภูมิภาคอ่ืนๆ  ปญหาแนวทางในการแกไข  และ

อนาคตของอาเซียน  

General knowledge on ASEAN government; development of 

cooperation among ASEAN countries from past to present; movement 

towards an ASEAN community; relationships between ASEAN and 

India, China, Korea, Japan, and other regions; issues of problems, 

solutions and the future of ASEAN. 

 

0031110 โลกศึกษา          3(3-0-6) 

  World Studies 

พัฒนาการทางเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองของโลก  โดยเนนพลวัตของ

โลกตั้งแตศตวรรษที่ 19  ถึงปจจุบัน  ตลอดจนแนวโนมในอนาคต  การปรับตัวของ

ไทยในโลกยุคโลกาภิวัตน 

The development of world’s economy; society and politics 

with an emphasis on its dynamics from the 19th century up to 

present; including future trends and Thailand’s adjustments to the 

global world order. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป-อ) 

 

0031111 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   3(3-0-6) 

  Natural Resources and Environmental Management 

ความสําคัญ  สถานการณ และวิกฤติการณของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม  การอนุรักษและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง

ยั่งยืน  การมีสวนรวมของประชาชน  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

Significance, situation and crises of natural resources and 

environment; preservation and sustainable management of natural 

resources and environment; community participation; environmental 

impact assessment. 

 

4) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี
 

0041101 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต              3(3-0-6) 

  Science for Quality of Life 

ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร   วิธีแสวงหาความรูทาง

วิทยาศาสตร  การเสริมสรางเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร  การประยุกตใชความรูทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ที่สงผลตอคุณภาพชีวิต  ผลกระทบของความกาวหนา

ทางวิทยาศาสตรดานพลังงานและสถานการณพลังงานของโลกในปจจุบันที่มีตอ

มนุษย  สภาพแวดลอม  สังคม  การเมือง  และวัฒนธรรม 

Scientific skills and process; methods of scientific inquiry; 

enhancing good attitude towards science; application of scientific 

knowledge and technology which affects on quality of life; impacts of 

scientific progression in energy and the situation of world energy on 

human life, environment, society, politics and culture. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป-อ) 

 

0041102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือชีวิต    3(2-2-5) 

  Information and Communication Technology for Life 

ความหมาย  ความสําคัญ  และองคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ  

อิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสารที่มีตอการดํารงชีวิต  และความ

เปนอยูของมนุษย  การเลือกใชทรัพยากรเพ่ือการสื่อสาร  และแลกเปลี่ยนขอมูล

สารสนเทศ  การใชโปรแกรมระบบปฏิบัติการ  และโปรแกรมประยุกตในระบบ

เครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการสืบคน  การสรางสังคมเครือขายแหงการเรียนรู  การ

นําเสนอผลงาน  การพัฒนาวิชาชีพ  และการดํารงชีวิตประจําวันอยาง มี

ประสิทธิภาพ  การมีจริยธรรม  และการเคารพสิทธิทางปญญา 

Definition, importance, and components of information 

technology; the influence of information and communication 

technology on human living; selection of resources for communication 

and information exchange; using of operation system and application 

program in computer network for data retrieval, building social 

network for learning; presentation of academic work, career 

development and efficient daily living; ethics and respect to 

intellectual property. 

 

0041103 อาหาร และยา เพ่ือคุณภาพชีวิต     3(3-0-6) 

  Food and Medicine for Quality of Life 

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร  และภาวะโภชนาการของมนุษยในสังคมยุค

ใหม  อาหารและผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ  การประเมินภาวะโภชนาการ  ยา  

และสารเสพติด หลักการใชยา  การเก็บรักษา  และการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

Consumer behavior and nutritional status of human in modern 

society; food and supplementary food for health; nutrition 

assessment; medicine and bureau of drug and narcotic; principles of 

medicine application and storage in daily life. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 

 

0041104 คุณภาพชีวิตและครอบครัวในสังคมยุคใหม   3(3-0-6) 

  Quality of Life and family in Modern Society 

รูปแบบของครอบครัว  และปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิต  การอบรม

เลี้ยงดูสมาชิกในวัยเด็ก  วัยรุน  วัยผูใหญ  และวัยผูสูงอายุ  ที่มีผลตอการเสริมสราง

คุณภาพชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และสังคม  ความรูเก่ียวกับเพศศึกษา  และการ

วางแผนครอบครัว ปญหาครอบครัว  และแนวทางแกไขปญหาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 

Family patterns and factors affecting family life; care and 

training for children, adolescents, adults and aging of the household in 

supporting quality of life of the family, community and society; sex 

education and family planning; family problems and solutions for 

developing quality of life. 

 

0041105 กีฬาเพ่ือสุขภาพ        3(2-2-5) 

  Sports for Health 

ความหมาย  และความสําคัญของการออกกําลังกายตอสุขภาพ   ระบบ

ของรางกายที่เก่ียวของกับการออกกําลังกาย  หลักการและเทคนิคการออกกําลัง

กาย  การวิเคราะห  และประเมินความเหมาะสมของแตละบุคคลในการออกกําลัง

กาย  การฝกปฏิบัติ  และทักษะ ในการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  การทดสอบ

สมรรถภาพทางกาย  และการประเมินผลการออกกําลังกาย 

Definition and importance of physical exercise to health; some 

functional systems of human body related to physical exercises; 

principles and techniques of physical exercise; analysis and 

assessment of the suitability of each person in doing physical exercise; 

practising and skills in physical exercise for healthiness; tests of 

physical ability and assessment the results of exercising. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 

 

0041106 ภัยธรรมชาติ                3(3-0-6) 

  Natural Disasters 

ความรูพื้นฐานทางดานธรรมชาติวิทยา  สถานการณการเปลี่ยนแปลง

สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในปจจุบัน  การเกิดภัยทางธรรมชาติประเภทตางๆ  เทคโนโลยี

การตรวจวัด  และคาดการณการเกิดภัยธรรมชาติ  ผลกระทบของภัยธรรมชาติที่มี

ตอดานเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดลอม  การปรับตัว  และการเตรียมความพรอม

เพ่ือรองรับการเกิดภัยธรรมชาติ 

Basic knowledge on natural science; the situation of 

environmental changes in the present era; the occurrences of various 

natural disasters; technology for detecting and forecasting natural 

disasters; impacts of natural disasters on economy, society and 

environment; self-adjustment and preparation for confronting natural 

disasters. 

 

0041107 การคิดและการตัดสินใจ               3(2-2-5) 

  Thinking and Decision Making 

หลักการ  กระบวนการ  และลักษณะการคิด  รูปแบบตางๆของการคิด 

การตัดสินใจโดยใชเหตุผลจากตรรกศาสตร  การวิเคราะหขอมูล  และขาวสารโดย

วิธีการทางสถิติเบื้องตน  กระบวนการตัดสินใจ  และการประยุกตใชในการ

แกปญหาในชีวิตประจําวัน 

Principles, processes and characteristics of thinking; styles of 

thinking; decision making based on reasoning from logics; analysis of 

data and information by fundamental statistical methods; decision 

making process and its application in daily life problem solving. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 

 

 0041108 วิธีการแสวงหาความรู              3(2-2-5) 

  Method of Knowledge Acquisition 

ความหมาย  และความสําคัญขององคความรู  ประวัติ  และความเปนมา

ของวิธีการแสวงหาความรูของมนุษย  วิธีการแสวงหาความรูของศาสตรสาขาตางๆ  

และการนําไปประยุกตใช  วิธีการวิจัยเบื้องตนโดยสังเขปเพ่ือการแสวงหาความรู 

Definition and importance of knowledge; history and 

background of acquisition methods used in the pursuit of knowledge; 

knowledge acquisition in various disciplines and their application; basic 

research methodology for knowledge acquisition. 

 

    (2)  หมวดวิชาเฉพาะดาน  

1)  กลุมวิชาแกน  

 

รหัส ช่ือและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 

  

3301101 หลักการบัญชี                        3 (2-2-5) 

  Principles of Accounting 

แมบทการบัญชี สมการบัญชี วงจรบัญชี แนวคิดการวิเคราะหสินทรัพย 

หน้ีสิน สวนของเจาของ หลักบัญชีคู เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การบันทึก

รายการในสมุดรายการขั้นตน ประกอบดวยสมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันเฉพาะ 

การบันทึกในสมุดแยกประเภท งบทดลอง รายการปรับปรุง การจัดทํางบการเงิน

สําหรับกิจการบริการและกิจการซ้ือขายสินคา  

  Accounting framework, equation and cycle, the analysis 

concepts of assets, liabilities and owner’s equity; double entry 

accounting, source documents, recording transactions;  general and 

special journals, ledgers, trial balance, adjusting entries, and the 

preparation of financial statements for service and merchandising 

businesses. 
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รหัส ช่ือและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 

3302101         การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 

                     Business Finance  

เงื่อนไข : ตองผานการเรียนรายวิชา 3311101 การบัญชีชั้นตน 1 หรือ 

3301101 หลักการบัญชี     

ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหนาที่ของฝายการเงินในธุรกิจ เปาหมาย

และความสําคัญของการเงินธุรกิจ หลักการการจัดหาเงินทุนภายในธุรกิจ การ

จัดสรรเงินทุนเพ่ือใชในการดําเนินงานของธุรกิจ คาของเงิน การวางแผนการเงินที่

เกี่ยวกับการลงทุนในกิจการ การขยายกิจการ การเพ่ิมทุน นโยบายการจัดสรรกําไร

และเงินปนผล ตลาดทุนและตลาดเงินในประเทศไทย 

Prerequisite: 3311101 Accounting Principles 1 or 3301101 

Principles of Accounting  

 Scope, types, roles and functions of financial departments in 

business, aims and importance of business finance, principles of 

acquiring funds, funds allocation for operations, currencies, financial 

planning for investment and expansion, capital increase, profit 

distribution and dividend policy, the capital and money market in 

Thailand. 

 

3401001 หลักเศรษฐศาสตร      3(3-0-6) 

Principles of Economics 

หลักและความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร ขอบเขต หลักทั่วไปของ

เศรษฐศาสตรวาดวยมูลคา ราคา และการจัดการทรัพยากร พฤติกรรมผูบริโภค 

ปจจัยที่กําหนดอุปสงคอุปทานของสินคาในตลาดที่มีการแขงขันสมบูรณและไม

สมบูรณ การเปลี่ยนแปลงของอุปสงคและอุปทาน ดุลยภาพของตลาด ความยืดหยุน

ของอุปสงคและอุปทาน การภาษีอากร การคา การลงทุน นโยบายการเงิน และ

นโยบายการคลัง 

Principles, definitions and scope of Economics, general 

knowledge of economics; value, price, resource management, 

consumer behavior, factors influencing demand and supply in both 

perfect and imperfect competitive markets, shifts or changes in 

demand and supply, market equilibrium, elasticity of demand and 

supply, taxation, trading, investment, monetary and fiscal policy. 
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รหัส ช่ือและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 

3402002 กฎหมายธุรกิจ    3(3-0-6) 

Business Law 

กฎหมายเก่ียวกับการจัดตั้งองคกรธุรกิจ และกฎหมายที่สําคัญเกี่ยวกับการ

ประกอบกิจกรรมทางธุรกิจในประเทศและระหวางประเทศ เชน หลักกฎหมายซื้อ

ขาย เชาซื้อกูยืม การค้ําประกัน การจดจํานอง จํานํา เปนตน รวมทั้งกฎหมาย

เกี่ยวกับตราสารทางการเงิน เชน ตราสารทุน ตราสารหน้ี และตั๋วเงิน เปนตน โดย

คํานึงถึงหลักจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 

Business law concerning organization establishment and 

principle laws about business activities local and international; law of 

sale, hire purchase, loan of money, suretyship, mortgage, pledge, and 

the Financial Instruments Law; equity instruments, bonds, and bills, 

etc. on the basis of ethical business operations. 

 

3402003        สถิติธุรกิจ                                                           3(2-2-5)  

                     Business Statistics 

ความรูทั่วไปเก่ียวกับสถิติ การจัดเก็บขอมูล การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง 

การวัดการกระจาย การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน การแจกแจงแบบ     

ไคสแควร การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหการถดถอยสหสัมพันธ การ

วิเคราะหอนุกรมเวลา และเลขดัชนี 

                      Business statistics; data collection, measure of central 

tendency, measure of dispersion, estimation, hypothesis testing, Chi-

square distribution, analysis of variance (ANOVA), regression and 

correlation analysis, time series and index numbers analysis. 

 

3403004   การวิเคราะหเชิงปริมาณ                                          3(3-0-6) 

  Quantitative Analysis   

ความนาจะเปน ทฤษฎีการตัดสินใจ โปรแกรมเชิงเสน ตัวแบบสินคาคงคลัง 

การควบคุมสินคาคงเหลือ ทฤษฏีการขนสง การจัดโครงการ ทฤษฏีเกม  ตัวแบบ

แถวคอยและกระบวนการมารคอฟ  

Probability and decision theory, linear programming, inventory 

model and control, transportation theory, project management, game 

theory, queuing and the Markov approach. 
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รหัส ช่ือและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 

 

3403005   การวิจัยทางธุรกิจ      3(2-2-5) 

  Business Research 

ความหมายและความสําคัญของการวิจัย ลักษณะทั่วไปของการวิจัย 

ขั้นตอนและวิธีดําเนินการวิจัยทางธุรกิจ การเลือกปญหาวิจัยทางธุรกิจ หลักการและ

เทคนิคของการวิจัย กําหนดวัตถุประสงคและตั้งสมมุติฐานในการวิจัย การเก็บ

รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การแปลความหมายขอมูล การเขียนรายงาน

วิจัยทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของการวิจัยทางธุรกิจ 

Definitions, significance and formats of business research; steps 

and methods of business research, choosing a research topic, research 

principles and techniques, setting objectives and hypothesis, collecting 

data, data analysis, interpretation, writing a business research report  

and utilizing professional ethics. 
 

3404006 จริยธรรมทางธุรกิจ              3(3-0-6) 

  Business Ethics 

แนวคิดเบื้องตนเก่ียวกับจริยธรรม จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจดานตางๆ 

จรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจตอผู มีสวนไดเสียทางธุรกิจ ความ

รับผิดชอบตอสังคม จริยธรรมกับสิ่งแวดลอม หลักบรรษัทภิบาล การเสริมสราง

จริยธรรมทางธุรกิจ หลักจริยธรรมทางธุรกิจกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กรณีศึกษาเก่ียวกับจริยธรรมทางธุรกิจ  

Fundamental concepts of business ethics; business code of 

conduct, business ethics and stakeholders, social responsibility, 

environmental ethics, good governance, the development of business 

ethics, concepts of business ethics and the self-sufficient economy, 

business ethics case studies.  
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 

 

3411101 องคการและการจัดการ      3(3-0-6) 

Organization and Management 

แนวคิดพ้ืนฐานทางการจัดการและองคการ สภาพแวดลอมทางการจัดการ 

จริยธรรมในการจัดการ หนาที่และกระบวนการในการจัดการ ประกอบดวย การ

วางแผน การจัดองคการ การบริหารทรัพยากรมนุษย การสั่งการและการควบคุม 

โดยมีเนื้อหาเชื่อมโยงการสรรหา การพัฒนาและการธํารงครักษาทรัพยากรมนุษย 

Basic concepts of management and organization, the 

managerial environment and ethics, management responsibilities and 

processes; planning and organizing, human resource management; 

command and control, linkages to recruitment, training, development, 

and maintenance. 

 

3412302 การจัดการปฏิบัติการ      3(3-0-6) 

Operation Management 

การวางแผนและการควบคุมการผลิตสินคาและบริการ  ระบบการผลิตและปฏิบัติการ  

การเลือกทําเลที่ตั้งและการวางผังสถานประกอบการ  การจัดการคุณภาพ การควบคุมสินคา

คงเหลือ การจัดการหวงโซอุปทาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการผลิตและการปฏิบัติการ และการ

บํารุงรักษา 

Planning and controlling production and operation processes 

and systems in both the manufacturing and service sectors; location 

analysis, plant layout, quality and supply chain management, 

inventory control, appropriate innovations and technology for 

production, operation and maintenance.  
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 

 

3413303 การเปนผูประกอบการ                3(3-0-6) 

Introduction to  Entrepreneurship 

ความหมายและความสําคัญ คุณลักษณะของผูประกอบการ การวิเคราะห

ปญหาและโอกาสของผูประกอบการ การศึกษาความเปนไปไดและการแสวงหา

โอกาสใหมทางธุรกิจ การซ้ือธุรกิจ การจัดตั้งธุรกิจใหม การเขียนแผนธุรกิจ และการ

จัดหาเงินทุน 

Definitions, important roles and characteristics of the 

entrepreneur, SWOT analysis, business viability studies and 

opportunity assessment; merger and acquisition, start-up, writing a 

business plan and acquiring funds. 

 

3414204 การจัดการเชิงกลยุทธ      3(3-0-6) 

  Strategic Management 

แนวคิดพ้ืนฐานและกระบวนการในการบริหารเชิงกลยุทธ กระบวนการ

วางแผนและตัดสินใจเชิงกลยุทธ การนํากลยุทธไปปฏิบัติและการควบคุมเชิงกลยทุธ 

Fundamental concepts and processes in strategic 

management; strategic planning and decision making processes, 

strategic implementation and control. 

 

3431401 หลักการตลาด       3(3-0-6) 

Principles of Marketing 

ความหมาย บทบาท และความสําคัญของการตลาด พัฒนาการของ

แนวความคิดทางการตลาด สภาพแวดลอมทางการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค การ

แบงสวนตลาด การเลือกตลาดเปาหมาย การวางตําแหนงผลิตภัณฑ สวนประสม

การตลาด ระบบสารสนเทศทางการตลาด จริยธรรมทางการตลาดและความ

รับผิดชอบตอสังคม 

Definitions, the important roles and functions of marketing, the 

evolution of the concepts of marketing, marketing environment, 

consumer behavior, market segmentation, target marketing,  product 

positioning, marketing mix, marketing information systems, 

management ethics and social responsibility. 
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    2)    กลุมวิชาชีพ (วิชาเอกการจัดการ) 

2.1) วิชาชีพบังคับ   

 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา         น(ท-ป-อ) 

 

3412105 การจัดการคุณภาพ                       3(3-0-6) 

Quality Management 

แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ แผนชักตัวอยางแบบลักษณะ ระบบ

ตารางมาตรฐานสําหรับแผนชักตัวอยาง แผนภูมิควบคุมชนิดแปรผันแบบผันแปร 

แผนภูมิแบบผันแปรพิเศษ และแบบลักษณะ ขอกําหนดผลิตภัณฑและสมรรถภาพ

กระบวนการ กลุมควบคุมคุณภาพ ระบบการผลิตแบบทันเวลา การควบคุมของเสีย

ในกระบวนการผลิต และการลดตนทุนการผลิต 

Concept of quality control, type of sampling plan and standard 

table system for the sampling plan.  Variable control chart, special 

variable control chart and various type of chart.  Product specification 

and process capability. Quality Control Circle, Just-in-Time production 

system, manufacturing waste management, and manufacturing cost 

reduction. 

 

3412306 การจัดการโครงการ      3(3-0-6)          

Project Management 

แนวคิดเบื้องตนเก่ียวกับการจัดการโครงการ ภาระหนาที่ตาง ๆ ในการ

บริหารโครงการ การวางแผนโครงการ การทํางบประมาณโครงการ การจัด

ตารางเวลาโครงการ การจัดสรรทรัพยากร การควบคุมโครงการ และ การประเมิน

โครงการ หลักการเขียนโครงการ 

The basic concept of project management.  

Responsibilities and tasks in project management. Project planning, 

project budgeting and project scheduling.  Resource allocation.  

Project control and evaluation.  
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 

 

3413107 การจัดการนวัตกรรม        3(3-0-6) 

Innovation Management 

แนวคดิเก่ียวกับการจัดการนวัตกรรม บทบาทของวัฒนธรรมองคการตอ

การจัดการนวัตกรรม การเกิดองคความรูไปสูการสรางนวัตกรรม การถายทอด

ความรูของบคุลากรในองคการ การถายโอนนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากภายนอก 

ปจจัยที่มีผลตอการเปลีย่นแปลงขององคการและการสรางนวัตกรรม การจัดการทุน

ปญญาทางวิชาชีพ  

Concept of innovation management.  The role 

of organizational culture that effect to innovation management.  From 

the body of knowledge to creation of innovation.  Knowledge 

transfer of individuals within the organization.  Innovation 

and technology transfer from the outside.  

Factors affect organizational changes and innovation creation.  

Intellectual capital management of professional. 

 

3413108 ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการ     3(3-0-6) 

  English for Business Administration  

ศึกษาและฝกใชโครงสรางภาษา คําศัพทและสํานวนจากปริบทที่เกี่ยวกับการ

จัดการ โดยเนนทักษะการสนทนา และการสื่อสารทางธุรกิจ เพ่ือความเขาใจพรอมทั้ง

ฝกประยุกตความรูที่ไดศึกษามาในการทํางานดานธุรกิจ ในดานการรับโทรศัพท การ

นัดหมายแนะนําตัว การแนะนําสินคา การเขาประชุม การเขียนและโตตอบจดหมาย

ทางธุรกิจ การอานหนังสือพิมพ วารสาร และบทความตางๆ การประสานงาน การ

เจรจาตอรอง การเปนผูดําเนินรายการ และการนําเสนอทางธุรกิจ 

Study and practice the use of language structure. Words and 

phrases from the context of management, emphasis on conversation and 

business communications skills. To understand and practice knowledge 

learned into the business.  Answer the phone.  Make an appointment. 

Introduce oneself.  Product presentation.  Attend the meeting.   Writing 

business correspondence.  Reading newspapers, journals, and articles.   

Business coordination.  Business negotiation.  Business MCs and business 

presentation. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 
 

3413309 การพัฒนาแผนธุรกจิ      3(2-2-5) 

  Business Plan Development 

ศึกษาถึงแนวคิด ความสําคัญ และประโยชนของแผนธุรกิจ รวมถึงหลักการ

เขียนแผนธุรกิจในระดับตางๆ ทั้งขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดยอม ความ

เปนมาของโครงการ ภาวะอุตสาหกรรม การแขงขัน การวิเคราะหสถานการณธุรกิจ 

การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมาย กลยุทธธุรกิจ และแผนในการ

ดําเนินงานทั้ง 4 ดาน คือ ดานการตลาด ดานการผลิต /บริการ /การคา ดานบริหาร

การจัดการ ดานบริหารการเงิน แผนสํารองพรอมแนวทางแกไข  

Concept, significant and use of the business plan.  The 

principles of writing a business plan in large medium and small 

organization.  Business background.  Industry outlook.  Industry 

competitive analysis.  SWOT analysis.    Determination of vision, 

mission and goals.  Business strategy and operation plans for four 

aspects of marketing such product / service / commerce.  

Administrative management.  Financial management.  Backup plan 

and solutions.    

 

3414310 สัมมนาการจัดการ          3(2-2-5) 

  Seminar in Management 

ศึกษาและวิเคราะหปญหาที่ เ กิดขึ้นในระบบการจัดการทางธุรกิจ 

แนวความคิด กระบวนการ และวิธีการแกไขปญหาทางการจัดการ  ฝกปฏิบัติในการ

แสดงความคิดเห็นและกระบวนการตัดสินใจในดานตาง  ๆ  ของการจัดการ  รวมทั้ง

ตองทําการคนควาขอมูล  และรายงานประเด็นหัวขอที่สนใจหรือไดรับมอบหมาย

เพ่ือนําเสนอตอที่ประชุม กรณีศึกษา 

Study and analyze problems occur in business management 

system.  Concepts process and management solutions.  Practice in 

point of view and decision-making process in various fields of 

management.  The need for research data. Issues and topics of 

interest or authorized to present to the conference. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 

 

3421201 พฤติกรรมองคการ        3(3-0-6) 

 Organization Behavior  

แนวคิดพ้ืนฐานของพฤติกรรมองคการ  พฤติกรรมมนุษยในองคการในรูป

ของปจเจกบุคคล และกลุมซึ่งมีผลกระทบตอการบริหาร ตลอดจนอิทธิพลของ

วัฒนธรรมองคการ และสิ่งแวดลอมองคการ ความเขาใจเก่ียวกับกลุมและทีม การใช

พลังกลุมใหเปนประโยชนตอองคการ การจูงใจพนักงาน ความเปนผูนํา การจัดการ

ความขัดแยง และการจัดการการเปลี่ยนแปลง 

Organization behavior and the understanding of individual 

behavior, group behavior, and interest Group.  Topics area includes 

learning organization, motivation, decision making, 

communication and organizational culture.  Also conflict management 

and change management. 

 

3421202 การจัดการทรัพยากรมนุษย     3(3-0-6) 

Human Resource Management 

  ความเปนมา แนวคิดและทฤษฎีในการจัดการทรัพยากรมนุษย ความสําคัญ

ของการจัดการทรัพยากรมนุษย บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การวางแผนและกลยุทธทางทรัพยากรมนุษย 

การสรรหาคัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การจัดการผลการปฏิบัติงาน การ

บริหารคาตอบแทน พนักงานสัมพันธ สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน 

ระบบสารสนเทศและการวิจัยดานทรัพยากรมนุษย รวมทั้งปจจัยที่เก่ียวของกับการ

จัดการทรัพยากรมนุษย 

  The Concepts and theories in human resource management. The 

importance of human resource management. Roles and responsibilities of 

human resource management. Job analysis. Planning and strategy in human 

resources management. Job recruitment.  Human resource development. 

Management of performance. Compensation management.  Employee 

relations management. Health and safety of employees. Information systems 

and research in human resource management.  And factors related to human 

resource management. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 

 

3440009 ระบบสารสนเทศทางธุรกจิ      3(2-2-5) 

Business Information System 

ความสําคัญของระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย และระบบสารสนเทศ 

โครงสรางของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ระบบสารสนเทศในองคการธุรกิจ 

รูปแบบของระบบสารสนเทศดานการเงิน การบัญชี การตลาด การบริหารทรัพยากร

มนุษย การผลิต และงานอื่นๆ ที่เก่ียวของทางธุรกิจ และฝกปฏิบัติการใชงานระบบ

สารสนเทศทางธุรกิจ 

The importance of computer systems.  Computer network and 

information systems.  The structure of management information 

systems. Information systems in business organizations. Feature of 

information systems, finance, accounting, marketing, human resource 

management, manufacturing and other related business. And practice 

of the business information systems. 

 

3462101   การจัดการธุรกจิระหวางประเทศ     3 (3-0-6) 

 International Business Management 

ศึกษากลยุทธการคา การบริหารจัดการ สําหรับธุรกิจระหวางประเทศใน

รูปแบบตาง ๆ วิเคราะหสภาพแวดลอมมหภาคและสภาพแวดลอมจุลภาค ทั้งที่เปน

สภาพแวดลอมในประเทศและระหวางประเทศ การควบคุมและสงเสริมธุรกิจ

ระหวางประเทศโดยการใชพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและกฎหมายระหวางประเทศ   

โครงสรางและการดําเนินงานของบริษัทธุรกิจระหวางประเทศ 

 International business management and strategies in various 

model.  Macro and micro environment analysis for both domestic and 

international environment.  Control and promote international 

business through the use of tariffs and international law. Structure and 

operations of the international business enterprise. 
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2.2)  วิชาชีพเลือก 

 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 

 

3412111 การจัดการสํานักงานสมัยใหม     3(3-0-6) 

                  Modern Office Management 

แนวคิดการจัดการสํานักงานสมัยใหม  การจัดการพ้ืนที่สํานักงาน การจัด

สภาพแวดลอมในสํานักงาน งานสารบรรณ การบริหารงานเอกสาร สํานักงาน

อัตโนมัติ            การติดตอสื่อสารในสํานักงาน การควบคุมสํานักงาน รูปแบบการ

จัดระบบสํานักงานตาง ๆ  

Concept of modern office management. Management of office 

space. Office environment management.  Secretarial work.   Document 

management. Office automation.  Communication in the office. Office 

Control.  Various forms in the office management.  

 

3413112 จิตวิทยาธุรกิจ                         3(3-0-6) 

  Business Psychology 

                    แนวคิดในการใชจิตวิทยาในการบริหารธุรกิจ ความสามารถในการบริหาร 

บุคลิกภาพเชิงธุรกิจ กลวิธีในการเขาใจผูอ่ืน การใหคําปรึกษาและชี้แนะ การจูงใจ

ผูรวมงาน จิตวิทยาในการบริหารงานในการแขงขันในเชิงธุรกิจ การปรับตัวทาง

สังคมและการตัดสินใจในการทํางานรวมกับผูอ่ืน จิตวิทยาของกระบวนการคัดเลือก

บุคคลเขาทํางานและจิตวิทยาของความสัมพันธระหวางเพ่ือรวมงาน 

  The concept of using psychology in business administration. The ability to 

manage business personality.  Techniques for understanding other people.  Counseling 

and coaching.  Colleagues Motivation. Psychology competitive business management. 

Social adaptation and the decision making in collaboration with others.   Psychology of 

the recruitment process.  And the psychology of the colleagues relationship. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 
 

3413313 การจัดการงานกิจกรรมทางธุรกจิ                   3(2-2-5)  

  Business Event Management 

ความเปนมาและวัตถุประสงคของงาน แผนการดําเนินงานและกรอบเวลา

การเตรียมการ รูปแบบการจัดกิจกรรม ดัชนีตัวชี้วัดผลงาน การจัดตั้งคณะกรรมการ

และวางแผนกําลังคน การวางแผนดานการเงินและงบประมาณ การจัดหา  /จัดสรร

ผูสนับสนุน การกําหนดและคัดสรรกลุมเปาหมาย การประชาสัมพันธ โปรแกรมงาน

และการเชิญ การผลิตสื่อสิ่งพิมพและวัสดุอ่ืนๆ การจัดการสถานที่จัดงาน การ

ประเมินผลการจัดงาน รายงานสรุปและจดหมายขอบคุณ  

Background and purpose of the work.  Action plan and timetable 

arrangements. Patterns of activity.  Index performance indicators.  The committee 

and manpower planning.  Financial planning and budgeting.  Supporters selection 

and allocation. Identification and selection of target groups.  Public relations.  Work 

program and invitation.  The production of publications and other materials.  

Location management.  Event evaluation.  Reports and thank you letters. 
 

3423112 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน    3(3-0-6) 

Efficiency Development 

  ความหมาย ขอบเขต ปรัชญาและอุดมการณในการพัฒนาตนเอง 

บุคลิกภาพและการสํารวจบุคลิกภาพ การปรับแตงบุคลิกภาพของตนเองและผูอ่ืน 

ความตองการของมนุษย คานิยม การสํารวจและแลกเปลี่ยนคานิยม คานิยมที่

สัมพันธกับการทํางาน การตั้งเปาประสงคของชีวิตและการทํางาน การสํารวจ

ความรูสึก ปญหา อุปสรรคและวิธีการพิชิตอุปสรรคในการทํางาน การสรางความ

เชื่อม่ันในตนเอง ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทํางาน ตลอดจนการประยุกต

เคร่ืองมือ เทคนิคทางการจัดการเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน 

  Definition, scope, philosophy and ideology in personal 

development, personality development and personality surveys. 

Refining the personality of oneself and others.  Human needs, values, 

values survey and exchange. Values associated with the work. The 

goal of the life and work. To explore the feeling, problems, obstacles 

and how to overcome the barriers of work.  Building self-confidence.  

The working efficiency.  Utilization of management tools and 

techniques to improve work efficiency. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 

 

3423113 ภาวะผูนํา       3(3-0-6) 

Leadership  

  ความหมายและความสําคัญของภาวะผูนํา แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ

กับภาวะผูนํา  อํานาจการเมืองและภาวะผูนํา ภาวะผูนํากับการสื่อสาร การจูงใจ 

การสอนงาน การแกปญหาและการจัดการความขัดแยง  ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ 

จริยธรรมของผูนํา  ตลอดจนแนวทางการพัฒนา ภาวะผูนําเพ่ือความสําเร็จของ

องคการ 

Concepts of leaders and leadership.  Characteristic and role of 

a leader who will support in enhancing the quality of work. The role 

of the leader. Effective team building. Psychology and techniques of 

leadership and teamwork. To build a proud to team. Conflict 

management in the group and between groups. Problem solving and 

decision making in the workplace. 

 

3423115 การส่ือสารเชิงกลยทุธ      3(3-0-6) 

Strategic Communication Management 

ความสําคัญของการสื่อสารที่มีตอความสําเร็จของผูบริหาร การสงเสริม

ความเขาใจและทักษะในการสื่อความที่มีประสิทธิผล โดยศึกษาปจจัยทางดาน

บุคคล ระหวางบุคคล และองคการที่มีผลตอการสื่อสารสําหรับการจัดการ การ

วิเคราะหรูปแบบและชองทางการสื่อสารในลักษณะสวนตัวและกลุม การสื่อสาร

ทางตรงและทางออม ตลอดจนการฝกการสื่อสารโดยวิธีการตางๆ เพ่ือใหสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงคขององคการ 

The importance of communication to the success of the 

management. Enhance the understanding and skills into effective 

communication by study the individual, interpersonal, and 

organizational factors that affect communication Management.  

Analysis in pattern and channel of communication in manner of 

personal or group. Direct and indirect communication.  Also study 

various types of training and communication methods to achieve the 

objectives of the organization. 
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3423306 การเปลีย่นแปลงและพัฒนาองคการ     3(3-0-6) 

Organization Development and Change 

  ความหมาย ความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองคการ แนวคิด 

ทฤษฎีของการพัฒนาองคการ ตัวแปรเชิงพฤติกรรมที่สําคัญในการพัฒนาองคการ 

ผูนําการเปลี่ยนแปลงกับ การพัฒนาองคการ การตอตานการเปลี่ยนแปลงใน

องคการ การบริหารความขัดแยงในการพัฒนาองคการ และการประเมินผลการ

พัฒนาองคการ เพ่ือชวยใหองคการสามารถปรับตัวใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่

มีการเปลี่ยนแปลง 

  Definition, significance of the changes and organization 

develop.  Concept and theory of organizational development.  

Behavioral variable in the organization. Transformational leadership 

and organization development.  Resistance in organization change. 

Conflict Management in Organization Development.  Evaluation of 

development organizations to help organizations adapt to the 

changing environment. 

 
 

3423223 องคการแหงการเรียนรูและการจัดการความรู   3(3-0-6) 

Learning Organization and Knowledge Management 

  แนวคิด ตัวแบบ ลักษณะและองคประกอบที่เกี่ยวของกับองคการแหงการ

เรียนรู เชน กลยุทธการจัดการความรู โครงสรางองคการ ภาวะผูนํา การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย เทคโนโลยีสารสนเทศ วัฒนธรรมองคการที่สนับสนุนการเปน

องคการแหงการเรียนรู ปญหาอุปสรรคและปจจัยแหงความสําเร็จ ตลอดจนการ

พัฒนาทักษะในการพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรู ศึกษาความหมาย พัฒนาการ

ของแนวคิดที่นํามาสูการจัดการความรู คุณลักษณะและประเภทของความรู ปจจัยที่

สงผลตอการจัดการความรูในองคการ กระบวนการจัดการความรู ประโยชนของการ

จัดการความรูเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ 

Concepts, model, character and elements related to learning 

organization such as, knowledge management strategy, organizational 

structure, leadership, human resource management, information 

technology, organizational culture that supports learning organization.  

Obstacles and success factors.  Expansion development skills to into  
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 

 

learning organizations.  Study the definition and  idea generation of 

knowledge management. Characteristics and types of knowledge. 

Factors affecting knowledge management in organizations. Knowledge 

management process. Utility of knowledge management in term of 

human resource management. 
 

 

3433320 การตลาดระดับโลก       3(3-0-6) 

  Global Marketing        

  หลักการ  แนวคิด  และวิธีดําเนินการตลาดระดับโลก ปจจัยทีมีอิทธิพลตอ

การดําเนินการตลาดระดับโลก กฎหมายและขอตกลงระหวางประเทศ นโยบายทาง

การเมืองที่เกี่ยวกับขอตกลงตลาดระดับโลก  และสิ่งแวดลอมทางการตลาดอ่ืนๆที่

สงผลกระทบการตลาดระดับโลก กรณีศึกษาของธุรกิจที่ประสบความสําเร็จในการ

ทําตลาดระดับโลกกรณีศึกษาของธุรกิจที่ลมเหลวในการทําตลาดระดับโลก 

  Principle, concept and implementation of global marketing.  

Factors influencing the global market.  Legislation and international 

agreements.   Political policies on the global market. Other marketing 

environments impact the global market.  Case studies of successful 

and failures business in the global marketing. 
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3433423 การจัดซ้ือ                3(3-0-6) 

  Purchasing  

แนวคิดทั่วไปของการจัดการวัสดุและการจัดซ้ือ จริยธรรมและจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพการจัดการวัสดุและการจัดซ้ือ การกําหนดคุณลักษณะวัสดุและการ

วิเคราะหคุณคา การจัดองคการของฝายวัสดุและจัดซ้ือ การจัดหาวัสดุ การตรวจนับ 

การเก็บรักษา วัสดุและการจําหนายวัสดุเหลือใช นโยบายกลยุทธ และงบประมาณ

การจัดซ้ือ แหลงผูขายและวิธีคัดเลือกผูขาย การจัดซื้อจากตางประเทศและการ

จัดซ้ือแบบพิเศษ การวิเคราะหตนทุน ราคา การเจรจาตอรอง และการจัดทําสัญญา 

การจัดจําหนายวัสดุ การจัดการวัสดุคงเหลือ การควบคุมการจัดการวัสดุและการ

จัดซ้ือ ระบบสารสนเทศในการจัดการวัสดุและจัดซื้อ 

General concept of materials management and purchasing.  

Code of ethics in the career of materials management and purchasing.  

Specification of materials and value analysis.  Organization of the 

materials and purchasing.  Material supply.  Material inspection.  

Material storage and disposal of waste.  Policy strategy and budgeting 

of procurement.  Source of vendors and vendor selection.  Purchasing 

from overseas and specific purchasing.  Cost analysis.  Negotiation and 

preparation of agreement.  Distribution of materials.  Inventory 

management.  Control of materials management and purchasing.  

Information systems in materials management and purchasing.     
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3451101 การจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน    3 (3-0-6) 

  Logistics and Supply Chain Management 

แนวคิดการจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน การสรางเครือขายและ

พันธมิตรธุรกิจ การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและการจัดการซัพพลายเออร การจัดการ

การผลิตในหวงโซอุปทาน การจัดการโลจิสติกส การจัดการศูนยกระจายสินคา การ

จัดการสินคาคงคลัง การจัดการการขนสง การจัดการลูกคาสัมพันธ การตอบสนอง

ลูกคาอยางมีประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโลจิสติกสและหวงโซ

อุปทาน การเลือกผูใหบริการโลจิสติกสภายนอก เงือนไขการคาและการประกันภัย

สินคา 

Strategic logistics management.  Focusing on concept, theory 

and integration business process through logistic activity.   Regardless 

of the appropriate alternative and business cost management to 

improve and maintain service levels to meet operating costs.  The 

application of information technology in logistics management.  The 

selection of an outsource logistics providers, trading condition, goods 

insurance.  The principles of supply chain management in 

manufacturing industry. 

 

3463204 การจัดการนําเขาและสงออก                                         3 (3-0-6) 

 Import - Export Management   

ความสําคัญของการนําเขา-สงออก ลักษณะผูประกอบการธุรกิจนําเขา

สงออก เงื่อนไขทางการคา ขั้นตอนและกระบวนการนําเขาและสงออก ตลอดจน

ระเบียบพิธีการศุลกากร และเอกสารนําเขา-สงออก 

The significant of import - export.  Characteristic of import-

export business enterprise.  Trade terms of import-export.  The 

process and procedure of import-export.  Customs formalities and 

import – export documentation. 
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2)    กลุมวิชาชีพ (วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย) 

2.1) วิชาชีพบังคับ   
 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา         น(ท-ป-อ) 
 

3421201 พฤติกรรมองคการ        3(3-0-6) 

 Organization Behavior  

แนวคิดพ้ืนฐานของพฤติกรรมองคการ  พฤติกรรมมนุษยในองคการในรูป

ของปจเจกบุคคล และกลุมซึ่งมีผลกระทบตอการบริหาร ตลอดจนอิทธิพลของ

วัฒนธรรมองคการ และสิ่งแวดลอมองคการ ความเขาใจเก่ียวกับกลุมและทีม การใช

พลังกลุมใหเปนประโยชนตอองคการ การจูงใจพนักงาน ความเปนผูนํา การจัดการ

ความขัดแยง และการจัดการการเปลี่ยนแปลง 

Organization behavior and the understanding of individual 

behavior, group behavior, and interest Group.  Topics area includes 

learning organization, motivation, decision making, 

leadership, communication and organizational culture.  Also conflict 

management and change management. 
 

3421202 การจัดการทรัพยากรมนุษย     3(3-0-6) 

Human Resource Management 

  ความเปนมา แนวคิดและทฤษฎีในการจัดการทรัพยากรมนุษย ความสําคัญ

ของการจัดการทรัพยากรมนุษย บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การวางแผนและกลยุทธทางทรัพยากรมนุษย 

การสรรหาคัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การจัดการผลการปฏิบัติงาน การ

บริหารคาตอบแทน พนักงานสัมพันธ สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน 

ระบบสารสนเทศและการวิจัยดานทรัพยากรมนุษย รวมทั้งปจจัยที่เก่ียวของกับการ

จัดการทรัพยากรมนุษย 

  The Concepts and theories in human resource management. The 

importance of human resource management. Roles and responsibilities of 

human resource management. Job analysis. Planning and strategy in human 

resources management. Job recruitment.  Human resource development. 

Management of performance. Compensation management.  Employee 

relations management. Health and safety of employees. Information systems 

and research in human resource management.  And factors related to human 

resource management. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา         น(ท-ป-อ) 

 

3422203 การวิเคราะหงานและการวางแผนทรัพยากรมนษุย   3(3-0-6) 

              Job Analysis and Human Resource Planning 

  ความหมายและความสําคัญของการวิเคราะหงาน โครงสรางของงาน การ

เก็บขอมูลเก่ียวกับงาน ขั้นตอนและวิธีการวิเคราะหงาน การนําผลการวิเคราะหงาน

มาใชประโยชนในการจัดการทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหองคการเพ่ือการกําหนด

แผนและนโยบายทางทรัพยากรมนุษย การพยากรณกําลังคน การสํารวจและการ

วิเคราะหกําลังคนที่มีอยู การดําเนินงาน การติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานให

สอดคลองไปตามแผนทรัพยากรมนุษย 

  The meaning and significance of job analysis. The structure of 

the work.  The data collection about the work.  Procedures and 

methods of job analysis.  Utilization of job analysis in human 

resources management.  Organization analysis for human resources 

planning and policy setting.  Forecasting manpower.  The survey and 

analysis of existing manpower, operations, monitoring and auditing 

practices in accordance to the plan of human resources. 

 

3422204 การสรรหาและการคัดเลือก     3(3-0-6) 

Recruitment and Selection 

  ความหมาย ความสําคัญของการสรรหาคัดเลือก การกําหนดกลยุทธและ

นโยบายการสรรหาคัดเลือก การวิเคราะหงานเพ่ือการสรรหาคัดเลือก การวางแผน

กําลังคน หลักเกณฑและวิธีการสรรหารูปแบบตางๆ เคร่ืองมือในการคัดเลือก

บุคลากร เชน ใบสมัครงานและแบบสํารวจชีวประวัติ การสัมภาษณ การทดสอบ

ความสามารถ การทดสอบบุคลิกภาพและความสนใจ การทดสอบการปฏิบัติงาน 

รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจในการคัดเลือกบุคลากร 

  Meaning and significance of the recruitment.  Strategic and 

policy setting for recruiting and selection. Job analysis for recruitment.  

Manpower planning.  Criteria and forms of recruitment.  Recruitment 

and selection tools, such as application form, biography surveys, job 

interview, capability test, personality and interests test, and 

performance test.  The concept of decision making in personnel 

selection. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา         น(ท-ป-อ) 

 

3422205 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย     3(3-0-6) 

Human Resource Development 

  ความหมาย ความสําคัญ ตลอดจนความเปนมา แนวคิด และวิธีการของ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เชน การฝกอบรม การพัฒนางานอาชีพ การพัฒนา

องคการ องคการแหงการเรียนรูและการจัดการความรูเพื่อใหบุคลากรปฏิบัติงานใน

หนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพที่จะเรียนรูและรับผิดชอบงานที่สูงขึ้นไดใน

อนาคต มีมุมมองใหมๆในการพัฒนางานและองคการ ตลอดจนสามารถปรับตัวเขา

กับสภาพแวดลอมของการทํางานที่เปลี่ยนแปลงไปไดอยางดี 

  Meaning, significance, background, concept and methods of 

human resource development.  Personal training, career 

development, organization development, learning organization and 

knowledge management.  In order to perform effective work with 

learning potential and higher responsibility in the future.  With a new 

perspective in work and organization development.  Also employee 

can adapt to the changing environment. 

 

3423306 การเปลีย่นแปลงและพัฒนาองคการ     3(3-0-6) 

Organization Development and Change 

  ความหมาย ความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองคการ แนวคิด 

ทฤษฎีของการพัฒนาองคการ ตัวแปรเชิงพฤติกรรมที่สําคัญในการพัฒนาองคการ 

ผูนําการเปลี่ยนแปลงกับ การพัฒนาองคการ การตอตานการเปลี่ยนแปลงใน

องคการ การบริหารความขัดแยงในการพัฒนาองคการ และการประเมินผลการ

พัฒนาองคการ เพ่ือชวยใหองคการสามารถปรับตัวใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่

มีการเปลี่ยนแปลง 

  Definition, significance of the changes and organization 

develop.  Concept and theory of organizational development.  

Behavioral variable in the organization. Transformational leadership 

and organization development.  Resistance in organization change. 

Conflict Management in Organization Development.  Evaluation of 

development organizations to help organizations adapt to the 

changing environment. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 

 

3423307 การบรหิารผลการปฏิบัติงาน     3(3-0-6) 

Performance Management 

  ความหมาย ความสําคัญของการบริหารผลการปฏิบัติงาน การวางระบบ

และกระบวนการในการบริหารผลการปฏิบัติงาน การกําหนดมาตรฐานและ

เปาหมายของผลงาน วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดทําเคร่ืองมือเพ่ือใช

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ปญหาในการประเมินผลการปฏิบัติงานพรอมทั้งแนว

ทางแกไข การใหขอมูลยอนกลับและการนําผลการประเมินการปฏิบัติงานไปใช

ประโยชนในกระบวนการตางๆ ของการบริหารทรัพยากรมนุษยเพ่ือใหองคการมี

ประสิทธิภาพและประสิทธผิลยิ่งขึ้น 

Meaning and importance of performance management.  

Systems and processes setting for performance management.  Setting 

work standards and goals.  Performance evaluation. Creating a tool to 

evaluate work performance.  Difficulties in assessing the performance 

and solutions.  Feedback and utilization of work performance 

evaluation into various process of human resources management to 

provide more efficient and effective to the organization. 

 

3423208 การบรหิารคาตอบแทน      3(3-0-6) 

Compensation Management 

  ความหมาย ความสําคัญของการบริหารคาตอบแทน แนวคิด ทฤษฎี ปจจัย

ที่เกี่ยวของใน การกําหนดคาตอบแทน การวิเคราะหงาน การประเมินคางาน การ

สํารวจคาตอบแทน โครงสรางคาจางเงินเดือน รวมทั้ งการกําหนดรูปแบบ

คาตอบแทนตางๆ เชน คาตอบแทนจูงใจ คาตอบแทนสําหรับบุคลากรบางประเภท 

คาตอบแทนทางออมหรือผลประโยชนเก้ือกูลตาง ๆ   การบริหารกองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพ  ตลอดจนการบริหารและการควบคุมการบริหารคาตอบแทน   

Meaning and significance of compensation management.  

Concept, theory and factors involved in remuneration.  Job analysis, 

work evaluation, compensation survey,    salary structure, including 

the various forms of compensation such as incentive, compensation 

for certain employees, indirect remuneration or other benefit.  

Management of provident fund.  Management and control of the 

executive compensation. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                       น(ท-ป-อ) 

 

3424209 แรงงานและพนักงานสมัพันธ     3(3-0-6) 

          Employee and Labor Relation 

                 ความหมายและความสําคัญของพนักงานสัมพันธและแรงงานสัมพันธ 

ขอกําหนดที่เก่ียวของกับการการจางงาน การทํางานระหวางนายจางและลูกจาง 

ปรัชญาของทวิภาคี ไตรภาคีในระบบแรงงานสัมพันธ กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวของ 

ปญหาแรงงานสัมพันธ สภาพขอขัดแยงระหวางนายจางกับลูกจาง กระบวนการ

เจรจาตอรอง การระงับขอพิพาทแรงงาน การสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวาง

นายจางและลูกจาง รวมทั้งการสรางกิจกรรมที่ทําประโยชนเพ่ือสังคม  เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพประสิทธิผลและคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

The meaning and importance of employee relations and labor 

relations. Requirements related to employment. Operation between 

employers and employees. Bilateral philosophy. Tripartite system of 

labor relations. Labor-related laws. Labor relations issues.  Conflict 

between employer and employee.  Negotiation process. Settlement 

of labor disputes. Encourage good relations between employers and 

employees. As well as activities those contribute to society to increase 

efficiency, effectiveness and quality of work life. 

 

3424210 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย    3(2-2-5) 

Seminar on Human Resource management 

  ศึกษา วิเคราะห อภิปราย และเสนอแนะวิธีการแกปญหาเก่ียวกับการ

จัดการทรัพยากรมนุษยในองคการ การประยุกตพ้ืนฐานความรูทางแนวคิด ทฤษฎี 

ตลอดจนศึกษากรณีศึกษาตางๆที่เก่ียวของ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

ประสบการณจากผูทรงคุณวุฒิทางดานการจัดการทรัพยากรมนุษย เพื่อใชในการ

แกปญหาทางการจัดการทรัพยากรมนุษยและการบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 

  Study, analyze, discuss, and recommend solutions to solve 

problems related to human resource management.  Utilization of 

basic concepts and theory into the work and related case studies.  

The exchange of ideas and experience of experts in the field of 

human resource management, in order to solve the problem of 

human resource management and achieve organizational objectives. 
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2.2)  วิชาชีพเลือก 

 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 

 

3413112 จิตวิทยาธุรกิจ                         3(3-0-6) 

  Business Psychology 

                    แนวคิดในการใชจิตวิทยาในการบริหารธุรกิจ ความสามารถในการบริหาร 

บุคลิกภาพเชิงธุรกิจ กลวิธีในการเขาใจผูอ่ืน การใหคําปรึกษาและชี้แนะ การจูงใจ

ผูรวมงาน จิตวิทยาในการบริหารงานในการแขงขันในเชิงธุรกิจ การปรับตัวทาง

สังคมและการตัดสินใจในการทํางานรวมกับผูอ่ืน จิตวิทยาของกระบวนการคัดเลือก

บุคคลเขาทํางานและจิตวิทยาของความสัมพันธระหวางเพ่ือรวมงาน 

  The concept of using psychology in business administration. The ability to 

manage business personality.  Techniques for understanding other people.  Counseling 

and coaching.  Colleagues Motivation. Psychology competitive business management. 

Social adaptation and the decision making in collaboration with others.   Psychology of 

the recruitment process.  And the psychology of the colleagues relationship. 

 

3423111 การพัฒนาบุคลกิภาพ      3(3-0-6) 

Personality Development 

  ความหมายและความสําคัญของบุคลิกภาพในการทํางาน แนวทางและ

วิธีการพัฒนาบุคลิกภาพโดยเนนการพูดติดตองานธุรกิจ การเขารวมประชุมและการ

เสนอความคิดเห็นตอที่ประชุม การตัดสินใจทางธุรกิจ การจูงใจ การเจรจาตอรอง

การเขาสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพของนักธุรกิจทางดานรางกาย อารมณและจิตใจ 

การรูจักทําการวิเคราะหและประเมินตนเอง การวางแผนพัฒนาตนเองใหสามารถ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุข 

  The meaning and importance of personality development in 

the workplace. Guidance and method of personality development 

with emphasis on business speaking.  Attendance and idea 

presentation in the meeting.  Business decision making, motivation, 

negotiation and socialization.  Personality development of the 

businessman and business women in term of physical, emotional and 

psychological.  Self analysis and evaluation. Self planning 

development to work effectively and happily with others. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 

 

3423112 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน    3(3-0-6) 

Efficiency Development 

  ความหมาย ขอบเขต ปรัชญาและอุดมการณในการพัฒนาตนเอง 

บุคลิกภาพและการสํารวจบุคลิกภาพ การปรับแตงบุคลิกภาพของตนเองและผูอ่ืน 

ความตองการของมนุษย คานิยม การสํารวจและแลกเปลี่ยนคานิยม คานิยมที่

สัมพันธกับการทํางาน การตั้งเปาประสงคของชีวิตและการทํางาน การสํารวจ

ความรูสึก ปญหา อุปสรรคและวิธีการพิชิตอุปสรรคในการทํางาน การสรางความ

เชื่อม่ันในตนเอง ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทํางาน ตลอดจนการประยุกต

เคร่ืองมือ เทคนิคทางการจัดการเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน 

  Definition, scope, philosophy and ideology in personal 

development, personality development and personality surveys. 

Refining the personality of oneself and others.  Human needs, values, 

values survey and exchange. Values associated with the work. The  

 goal of the life and work. To explore the feeling, problems, obstacles 

and how to overcome the barriers of work.  Building self-confidence.  

The working efficiency.  Utilization of management tools and 

techniques to improve work efficiency. 

 

3423113 ภาวะผูนํา       3(3-0-6) 

Leadership  

  ความหมายและความสําคัญของภาวะผูนํา แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ

กับภาวะผูนํา  อํานาจการเมืองและภาวะผูนํา ภาวะผูนํากับการสื่อสาร การจูงใจ 

การสอนงาน การแกปญหาและการจัดการความขัดแยง  ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ 

จริยธรรมของผูนํา  ตลอดจนแนวทางการพัฒนา ภาวะผูนําเพ่ือความสําเร็จของ

องคการ 

Concepts of leaders and leadership.  Characteristic and role of 

a leader who will support in enhancing the quality of work. The role 

of the leader. Effective team building. Psychology and techniques of 

leadership and teamwork. To build a proud to team. Conflict 

management in the group and between groups. Problem solving and 

decision making in the workplace. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 

 

3423114 ทฤษฎีและการออกแบบองคการ     3(3-0-6) 

Organization Theory and Design 

  แนวคิด พัฒนาการของทฤษฎีองคการ การวิเคราะหโครงสรางองคการ การ

ออกแบบองคการ องคประกอบพื้นฐานของการออกแบบองคการ จุดมุงหมายของ

องคการ หนาที่ อํานาจและอิทธิพล การติดตอสื่อสาร กระบวนการวินิจฉัยองคการ 

สายการบังคับบัญชา การควบคุม การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงองคการ 

  Concept and evolution of an organization theory. The 

organizational structure analysis.  Organizational design.  The basic 

elements of organizational design. The objectives of the organization.  

Responsibility, authority and influence in organization. Organization 

communication.  Organization diagnostic procedures.  Chain of 

command in organization.  Organization control.  Organization change 

and development. 

 

3423115 การส่ือสารเชิงกลยทุธ      3(3-0-6) 

Strategic Communication Management 

ความสําคัญของการสื่อสารที่มีตอความสําเร็จของผูบริหาร การสงเสริม

ความเขาใจและทักษะในการสื่อความที่มีประสิทธิผล โดยศึกษาปจจัยทางดาน

บุคคล ระหวางบุคคล และองคการที่มีผลตอการสื่อสารสําหรับการจัดการ การ

วิเคราะหรูปแบบและชองทางการสื่อสารในลักษณะสวนตัวและกลุม การสื่อสาร

ทางตรงและทางออม ตลอดจนการฝกการสื่อสารโดยวิธีการตางๆ เพ่ือใหสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงคขององคการ 

The importance of communication to the success of the 

management. Enhance the understanding and skills into effective 

communication by study the individual, interpersonal, and 

organizational factors that affect communication Management.  

Analysis in pattern and channel of communication in manner of 

personal or group. Direct and indirect communication.  Also study 

various types of training and communication methods to achieve the 

objectives of the organization. 
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3423116 การจัดการความขัดแยง      3(3-0-6) 

Conflict Management 

ความหมาย แนวคิดและมุมมองเก่ียวกับการขดัแยง ที่มาและกระบวนการ

ของความขัดแยง ความขดัแยงระดับกลุม ระดับบคุคลและระดับองคการ 

ระดับประเทศ แนวทางและวิธีการจัดการความขดัแยงในองคการ 

Definition, concept and perspective about the conflict.  

Background and process of the conflict.  Conflict in the level of group, 

individuals and organizations.  Approach and method to manage 

conflict in organizations. 

 

3423117 ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย   3(3-0-6) 

English for Human Resource Management 

  การใชภาษาอังกฤษในบริบทของการจัดการทรัพยากรมนุษย การพัฒนา

ทักษะการสื่อสาร ศัพทและภาษาที่ใชในการจัดการทรัพยากรมนุษย การอาน

บทความและกรณีศึกษาจากวารสารวิชาการ หรือหนังสือพิมพ โดยการมุงเนนการ

ใชภาษาและกลยุทธที่จําเปนเพ่ือการติดตอสื่อสาร ดานการจัดการทรัพยากรมนุษย 

  The use of English in the context of human resource 

management.  The development of communication skills.  Vocabulary 

and language used in the human resources management.  To read the 

articles and case studies from academic journals or newspaper.  

Focusing on the language and strategies needed to communicate in 

human resource management function. 

 

3423118 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทรัพยากรมนุษย   3(2-2-5) 

Human Resource Management Information System 

  แนวคิดและหลักการสําคัญเกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่สามารถนําไปใชใน

การจัดการทรัพยากรมนุษย เชน ความตองการในการใชขอมูล วิธีการจัดเก็บขอมูล 

การคนหาและเ รียกใชขอมูล การพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคนิคทาง

คอมพิวเตอรในการจัดการระบบสารสนเทศ ตลอดจนโปรแกรมสําเร็จรูปมา

ประยุกตใชในกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย 

  Concepts and principles of information system that can be 

used for human resources management, such as the demand for  
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information, data collection, searching and retrieve of information. 

Development of information systems and computer technique in 

management information systems.  The software packages used in the 

management of human resources. 

 

3423219 สมรรถนะและการจัดการผูมีความสามารถสูง   3(3-0-6) 

Competency and Talent Management 

  ความหมาย แนวคิด และความสําคัญของสมรรถนะ การจัดทําโมเดล

สมรรถนะ และการนําสมรรถนะมาประยุกตใชในกระบวนจัดการทรัพยากรมนุษย 

แนวคิดในการสรรหาทรัพยากรมนุษย  ที่มีความสามารถสูง รวมถึงการใชการพัฒนา

และการรักษาบุคลากรเหลาน้ันใหอยูในองคการ แนวคิดใหมในการสรางความผกูพัน

ใหเกิดขึ้นในองคการ แนวคิดเก่ียวกับความสามารถในการถูกจาง ความสมดุล

ระหวางชีวิตกับการทํางาน และแนวคิดใหมเก่ียวกับมุมมองดานอาชีพเพ่ือการดึงดูด

และรักษาผูมีความสามารถสูงใหอยูกับองคการ 

  Meaning, concept and importance of competency.  The 

manipulation of competency model and the application of 

competency into human resource management processes.  The 

concept of human resource recruitment for high performance 

personnel. Including the development and retain them in the 

organization.  A new concept of making the engagement to the 

organization.  Concepts of the ability to employ.  The balance 

between life and work.  New ideas on career perspective to attract 

and retain talent within the organization. 
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3423220 สุขภาพและความปลอดภัยในทีท่ํางาน    3(3-0-6) 

Workplace Health and Safety 

  ความหมายและความสําคัญของสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทํางาน 

วิธีการจัดสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยสําหรับพนักงาน แนวทางในการลดการกระทาํที่

ไมปลอดภัยของพนักงาน วิธีการในการลดอุบัติเหตุ การจัดการปญหาดานอาชีวอนา

มัย บทบาทของนักบริหารทรัพยากรมนุษยเก่ียวกับความปลอดภัยในองคการ 

The meaning and importance of health and safety at work.  

How to create a safety environment for employees.  Approach to 

reduce unsafe action of employees.   How to reduce accidents.  

Management of occupational health problems. The role of human 

resource management on organization security. 

 

3423221  ความรับผดิชอบตอสังคม      3(3-0-6) 

   Corporate Social Responsibility    

ความหมายและความสําคัญของความรับผิดชอบตอสังคม ระดับของความ

รับผิดชอบตอสังคม องคประกอบและแนวทางการจัดการ   ความรับผิดชอบตอ

สังคมขององคการ ปญหา อุปสรรค และปจจัยสูความสําเร็จของความรับผิดชอบตอ

สังคม  การประยุกตแนวคิดของความรับผิดชอบตอสังคมกับปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  และความรับผิดชอบตอกลุมตางๆ ในสังคมรวมทั้งการจัดการทรัพยากร

มนุษย 

The meaning and importance of corporate social responsibility. 

Level of corporate social responsibility.  Elements and approach for 

corporate social responsibility.  Issues, barriers and success factor of 

corporate social responsibility. Utilization CSR concept into the 

philosophy of sufficiency economy. And responsibilities to various 

groups in society, including human resource management. 
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3423222 การจัดการฝกอบรมและการพัฒนา    3(2-2-5) 

Training and Development Management 

  ความหมาย ความสําคัญ และกระบวนการของการฝกอบรม การหาความ

จําเปนใน การฝกอบรม การวางแผนการฝกอบรม การกําหนดวัตถุประสงคและ

โปรแกรมการฝกอบรม การประเมินผลการฝกอบรม การเปนนักฝกอบรมและ

วิทยากรที่ดี การสรางบรรยากาศในการฝกอบรมและพัฒนา  เทคนิคตางๆ ในการ

ฝกอบรมและพัฒนา การบริหารงานฝกอบรมและพัฒนา 

  The meaning, importance and process of training.  The necessary of 

training. Training plan. Setting objectives and training programs. Evaluation of 

training.  How to be a good trainer.  Building good atmosphere in the training and 

development.  Training and development techniques.  Administration of training 

and development. 
 

3423223 องคการแหงการเรียนรูและการจัดการความรู   3(3-0-6) 

Learning Organization and Knowledge Management 

  แนวคิด ตัวแบบ ลักษณะและองคประกอบที่เกี่ยวของกับองคการแหงการ

เรียนรู เชน กลยุทธการจัดการความรู โครงสรางองคการ ภาวะผูนํา การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย เทคโนโลยีสารสนเทศ วัฒนธรรมองคการที่สนับสนุนการเปน

องคการแหงการเรียนรู ปญหาอุปสรรคและปจจัยแหงความสําเร็จ ตลอดจนการ

พัฒนาทักษะในการพัฒนาไปสูองคการแหงการเรียนรู ศึกษาความหมาย พัฒนาการ

ของแนวคิดที่นํามาสูการจัดการความรู คุณลักษณะและประเภทของความรู ปจจัยที่

สงผลตอการจัดการความรูในองคการ กระบวนการจัดการความรู ประโยชนของการ

จัดการความรูเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ 

Concepts, model, character and elements related to learning 

organization such as, knowledge management strategy, organizational 

structure, leadership, human resource management, information 

technology, organizational culture that supports learning organization.  

Obstacles and success factors.  Expansion development skills to into 

learning organizations.  Study the definition and  idea generation of 

knowledge management. Characteristics and types of knowledge. 

Factors affecting knowledge management in organizations. Knowledge 

management process. Utility of knowledge management in term of 

human resource management. 
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3440009 ระบบสารสนเทศทางธุรกจิ      3(2-2-5) 

Business Information System 

ความสําคัญของระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย และระบบสารสนเทศ 

โครงสรางของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ระบบสารสนเทศในองคการธุรกิจ 

รูปแบบของระบบสารสนเทศดานการเงิน การบัญชี การตลาด การบริหารทรัพยากร

มนุษย การผลิต และงานอื่นๆ ที่เก่ียวของทางธุรกิจ และฝกปฏิบัติการใชงานระบบ

สารสนเทศทางธุรกิจ 

The importance of computer systems.  Computer network and 

information systems.  The structure of management information 

systems. Information systems in business organizations. Feature of 

information systems, finance, accounting, marketing, human resource 

management, manufacturing and other related business. And practice 

of the business information systems. 

 

3462101   การจัดการธุรกจิระหวางประเทศ     3 (3-0-6) 

 International Business Management 

ศึกษากลยุทธการคา การบริหารจัดการ สําหรับธุรกิจระหวางประเทศใน

รูปแบบตาง ๆ วิเคราะหสภาพแวดลอมมหภาคและสภาพแวดลอมจุลภาค ทั้งที่เปน

สภาพแวดลอมในประเทศและระหวางประเทศ การควบคุมและสงเสริมธุรกิจ

ระหวางประเทศโดยการใชพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและกฎหมายระหวางประเทศ   

โครงสรางและการดําเนินงานของบริษัทธุรกิจระหวางประเทศ 

 International business management and strategies in various 

model.  Macro and micro environment analysis for both domestic and 

international environment.  Control and promote international 

business through the use of tariffs and international law. Structure and 

operations of the international business enterprise. 
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2)    กลุมวิชาชีพ (วิชาเอกการตลาด) 

2.1) วิชาชีพบังคบั   
 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 

 

3431102 พฤติกรรมผูบริโภค      3(3-0-6) 

  Consumer Behavior 

หลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค รูปแบบการศึกษา

พฤติกรรมผูบริโภคและองคการธุรกิจ การวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกที่มี

อิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค การวิเคราะหกระบวนการตัดสินใจซ้ือ ของผูบริโภค

และองคกรธุรกิจ กรณีศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคเพ่ืองานทางการตลาด 

Principles and theory on consumer behavior.  Patterns of 

consumer behavior and business needs.  Analysis of internal and 

external factors that influence consumer behavior.  Buying decision 

process analysis for both consumers and businesses.  A case study of 

consumer behavior for marketing. 

 

3432303 การจัดการผลิตภัณฑและราคา     3(3-0-6) 

  Product and Pricing Management 

  การจัดการผลิตภัณฑรายการเดียวและสวนประสมผลิตภัณฑ การตัดสินใจ

เกี่ยวกับตราฉลาก บรรจุภัณฑ และสวนประสมผลิตภัณฑ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ และ

การกําหนดกลยุทธ การวางตําแหนงผลิตภัณฑ และการพัฒนาผลิตภัณฑใหม 

รูปแบบการกําหนดราคา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกําหนดราคา การกําหนดนโยบาย

และกลยุทธการกําหนดราคา ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงราคา 

  One product management and product mix.  Decisions for 

branding, packaging and products labeling.  Product life cycle.  

Strategic marketing planning.  New product development.  Pricing 

model. Factors that influence the pricing policy.  Pricing strategies.  

The impact of price changing. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 

 

3432304 การส่ือสารทางการตลาด      3(3-0-6)                       

  Marketing Communication       

  ความสําคัญของการสื่อสารทางการตลาด ลักษณะของเคร่ืองมือ การใช 

และการหลวมรวมการสื่อสารทางการตลาดแตละประเภท กระบวนการสื่อสาร การ

วางแผนการสื่อสารทางการตลาด จริยธรรมและจรรยาบรรณของการสื่อสารทาง

การตลาด 

  The importance of marketing communications.  Marketing 

communications tools and usage.  Integration of marketing 

communications.  The communication process.  Marketing 

communications Planning. Ethics and code of ethics on marketing 

communications. 

 

3432305 ภาษาอังกฤษเพ่ือการตลาด       3(3-0-6) 

English for Marketing                         

          คําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษทางดานการตลาด การใชภาษาอังกฤษใน

การสนทนากับลูกคาและบุคลากรในองคกร การอานบทความทางการตลาด การใช

ภาษาอังกฤษนําเสนองานทางการตลาดแกลูกคา ผูบริหารและทีมงาน เอกสาร

ภาษาอังกฤษที่ใชในการดําเนินงานทางการตลาด 

  English vocabulary and phrase used in marketing.  The use of 

English in conversations with customers and personnel in the 

organization.  Marketing article reading.  The used of English on 

marketing presentation to customers, executive and staffs.  English 

documents used in marketing implementation. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 

 

3433406 บัญชีบริหาร                       3(3-0-6) 

  Managerial  Accounting        

เงื่อนไข : ตองผานการเรียนรายวิชาหลักการบัญชี   

หรือ การบัญชีชั้นตน 2 และ การเงินธุรกิจ 

Requisition: Principles of Accounting, or Accounting 2 and 

Business Finance  

การพัฒนาและวิเคราะหขอมูลทางการบัญชี เพ่ือนําไปใชในการวาง

แผนการควบคุม และการตัดสินใจทางการตลาด โดยศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีตนทุน

รวม และการบัญชีตนทุนผันแปร การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปริมาณตนทุน 

ปริมาณกําไร การวิเคราะหตนทุนภาษี และขอจํากัดของขอมูลตาง ๆ การจัดทํา

งบประมาณ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงทางการเงิน และงบกระแสเงินสด 

Development and analysis of accounting information for 

planning control and marketing decisions.  Full costing and variable 

costing.  Cost-volume-profit analysis.  Tax cost analysis.  Limit of 

information.  Budgeting, financial changes statements, and statement 

of cash flow.   

 

3433307 การตลาดบริการ                         3(3-0-6) 

  Service Marketing 

  ความหมายและความสําคัญของตลาดบริการ ประเภทของตลาดบริการ 

กระบวนการตลาดบริการ สวนประสมการตลาดบริการ ศึกษาและวิเคราะหปญหาทาง

การตลาดของธุรกิจบริการ และกําหนดแนวทางแกไข การพัฒนาการบริการและการ

สรางคุณคาเพ่ิมใหการบริการ  

  The meaning and importance of service marketing.  Type of 

service marketing. Services market process.  Services marketing mix.  

Study and analysis of marketing service issues and solutions to the 

problems.  Legacy service development and value creation.  
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รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 

 

3433308 การบริหารการตลาด      3(3-0-6) 

  Marketing Management       

   ความสําคัญ ของการบริหารการตลาด บทบาทหนาที่ของผูบริหาร

การตลาด การจัดองคการการตลาด การคนหาและรวบรวมขอมูลเพ่ือการวิเคราะห

สถานการณเพื่อหาโอกาสทางการตลาดและลูกคากลุมเปาหมาย การวัดและการ

พยากรณอุปสงคของตลาด การใชเคร่ืองมือทางการตลาดเพ่ือบรรลุเปาหมายทาง

การตลาด การควบคุมและการประเมินผลงานทางการตลาด การเขียนแผนการ

ตลาด    

  The importance of marketing management.  Roles and 

responsibilities of marketing executives.  Deciding on the marketing 

organization.  Data searching and collecting for situation analysis to 

determine market opportunities and target customers. Demand 

measuring and forecasting.  Utilization of marketing tools to achieve 

marketing goals.  Marketing control and evaluation.  Marketing plan 

writing.                      

 

3434309 กลยุทธการตลาด      3(3-0-6) 

Marketing Strategies        

  กลยุทธการตลาด ในรูปแบบตางๆ การเลือกใชกลยุทธใหเหมาะสมกับ

นโยบายขององคกรและสถานการณทางการแขงขัน กรณีศึกษาการใชกลยุทธ

การตลาดเพ่ือการแขงขันระหวางองคกร 

  Marketing strategies in various models.  Strategic selection 

according to organization policies and competitive situation.  Case 

studies of marketing strategy for the Competition between enterprises. 
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รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 

 

3434410 สัมมนาการตลาด        3(2-2-5)   

  Seminar on Marketing        

  เงื่อนไข : ตองผานการเรียนรายวิชา หลักการตลาด  

  (Condition: Principle of Marketing is required course) 

 วิเคราะหศึกษาปญหาทางการตลาดในธุรกิจประเภทตาง ๆ  โดยศึกษา

ปจจัยตาง ๆ  ที่ทําใหประสบความสําเร็จและความลมเหลวในการดําเนินงานดาน

การตลาด  เนนกิจการในประเทศไทยและกิจการของตางประเทศที่เขามาดําเนิน

ธุรกิจในประเทศไทย เพ่ือฝกใหนักศึกษานําความรูทางดานการตลาดมาแกปญหา  

หรือศึกษาวิเคราะหเร่ืองการดําเนินกิจกรรมทางดานการตลาดที่นักศึกษาสนใจโดย

ฝกภาคปฏิบัติ ในรูปแบบการจัดสัมมนาทางการตลาด 

Analysis of the market issues in various types of business.  

factors that cause success and failure in the market. In the business 

and affairs of foreign countries who do business in Thailand. To train 

students to apply their knowledge of marketing solutions. The study 

analyzes the activities of students interested in marketing practice. In 

Patterns marketing seminar. 

 

3440009 ระบบสารสนเทศทางธุรกจิ      3(2-2-5) 

Business Information System 

ความสําคัญของระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย และระบบสารสนเทศ 

โครงสรางของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ระบบสารสนเทศในองคการธุรกิจ 

รูปแบบของระบบสารสนเทศดานการเงิน การบัญชี การตลาด การบริหารทรัพยากร

มนุษย การผลิต และงานอื่นๆ ที่เก่ียวของทางธุรกิจ และฝกปฏิบัติการใชงานระบบ

สารสนเทศทางธุรกิจ 

The importance of computer systems.  Computer network and 

information systems.  The structure of management information 

systems. Information systems in business organizations. Feature of 

information systems, finance, accounting, marketing, human resource 

management, manufacturing and other related business. And practice 

of the business information systems. 
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2.2)  วิชาชีพเลือก 

 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 

 

3413112 จิตวิทยาธุรกิจ                         3(3-0-6) 

  Business Psychology 

                    แนวคิดในการใชจิตวิทยาในการบริหารธุรกิจ ความสามารถในการบริหาร 

บุคลิกภาพเชิงธุรกิจ กลวิธีในการเขาใจผูอ่ืน การใหคําปรึกษาและชี้แนะ การจูงใจ

ผูรวมงาน จิตวิทยาในการบริหารงานในการแขงขันในเชิงธุรกิจ การปรับตัวทาง

สังคมและการตัดสินใจในการทํางานรวมกับผูอ่ืน จิตวิทยาของกระบวนการคัดเลือก

บุคคลเขาทํางานและจิตวิทยาของความสัมพันธระหวางเพ่ือรวมงาน 

  The concept of using psychology in business administration. The ability to 

manage business personality.  Techniques for understanding other people.  Counseling 

and coaching.  Colleagues Motivation. Psychology competitive business management. 

Social adaptation and the decision making in collaboration with others.   Psychology of 

the recruitment process.  And the psychology of the colleagues relationship. 

 

3432111 ศิลปะการขาย              3(3-0-6) 

  Salesmanship 

  ศึกษากระบวนการขาย ศิลปะการขายและการใชศิลปะการขาย การเตรียม

ตัวเปนนักขายมืออาชีพ ทฤษฎีการขาย การวางแผนการขาย และเทคนิคในการ

แกปญหาตาง ๆ เก่ียวกับลูกคา การใชจิตวิทยาและมนุษยสัมพันธกับลูกคา  

คุณสมบัติและบุคลิกภาพของนักขาย จรรยาบรรณและเจตคติที่ดีของนักขาย 

  Study on the selling process. Salesmanship and using the art of 

selling.  Professional salesmanship preparation. Selling theory, sales 

planning and problems solving techniques on customers.  Customer 

handling with psychology and human relationships.   Qualifications 

and the personality of a salesman.  Ethics and attitudes of the sales 

representative. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 
 

3432212 ระบบสารสนเทศทางการตลาด     3(2-2-5) 

  Marketing Information System 

  โครงสราง และระบบสารสนเทศ รูปแบบสารสนเทศทางดานการตลาด 

ความสําคัญของคอมพิวเตอร และระบบเครือขาย การใชคอมพิวเตอรเพ่ืองาน

สารสนเทศทางการตลาด 

  Structures, information system and pattern of marketing 

information. The importance of the computer and networking.  

Utilization of computer for marketing information. 
 

3432313 การตลาดทางตรง                        3(3-0-6) 

  Direct Marketing 

  หลักการ   บทบาทของการตลาดทางตรง  ประเภทของการตลาด

ทางตรง  การตัดสินใจเลือกและปจจัยที่มีผลกระทบในการตัดสินใจเลือกวิธีการ

ตลาดทางตรง  การดําเนินการของการตลาดทางตรงแตละวิธีการรวมทั้งกลยทุธและ

วิธีดําเนินการตางๆ 

  Principle and role of direct marketing.  Types of direct marketing.   Decision 

making and factors effecting to selection decision direct marketing methodology.  The 

implementation of direct marketing methods.  Direct marketing strategies and 

execution. 
 

3432314 การตลาดเพ่ือสังคมและสิ่งแวดลอม    3(3-0-6) 

Social and Environment Marketing 

           ความหมายและความสําคัญของตลาด ตลอดจนแนวคิดหรือปรัชญาทาง

การตลาด โดยเอาปรัชญาทางการตลาดที่มุงเนนเพื่อสังคม ใชกระบวนการจัดการ

ทางการตลาดเพ่ือเขาใจสภาพและปญหาของสังคม โนมนาวสังคมทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยรวมมากกวาประโยชนขององคกรธุรกิจ กรณีศึกษาการ

ทําการตลาดเพ่ือสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกร ผลประโยชนของการตลาดเพ่ือ

สังคมและสิ่งแวดลอม 

  The meaning and importance of the market.  The marketing concept or 

marketing philosophy.  Marketing philosophy focuses on social marketing.  Utilization of 

marketing process to understand social conditions and problems. Social trend that 

emphasis on the change of overall society more than business benefits.  Case study of  
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 

 

the market social responsibility.  Benefits of marketing social and environment 

responsibility. 

 

3432315 มาตรฐานผลิตภัณฑ                               3(3-0-6) 

  Product Standards                         

                ความหมาย วัตถุประสงค องคประกอบ และชนิดของมาตรฐานผลิตภัณฑ

มาตรฐานและกฎหมายพาณิชย ผลประโยชน การศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานบางชนิด 

การมาตรฐานผสมผสาน   การไดเปรียบเสียเปรียบเชิงพาณิชยที่ เกี่ยวของกับ

มาตรฐานผลิตภัณฑ  

  Definition, objectives, composition and type of the product 

standards.  Measure and commercial laws.  Benefits.  Specific of 

product standards.  The standard mix. Commercial 

advantage/disadvantage due to product standard.  

 

3433116 ระบบการบริหารลูกคาสัมพันธ                                   3(2-2-5) 

      Customer Relations Management System 

การจัดการความสัมพันธลูกคา อันไดแกกระบวนการวางแผนจัดการ

ความสัมพันธลูกคา  การปฏิบัติตามแผน และการวัดประสิทธิภาพของการจัดการ

ความสัมพันธลูกคา รวมถึงการประยุกตระบบคอมพิวเตอรใหสอดคลองกับ

กระบวนการจัดการความสัมพันธลูกคา 

Customer relationship management. Customer relationship 

planning process.  Implementation of the plan and measuring the 

effectiveness of customer relationship management.  Utilization 

computer systems in accordance with customer relationship 

management process. 
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รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 

 

3433217 การตลาดอิเล็กทรอนิกส                3(3-0-6) 

Electronic Marketing 

แนวคิดการตลาดอิเล็กทรอนิกสที่มีตอระบบธุรกิจ เคร่ืองมือการตลาด

อิเล็กทรอนิกส  การวางแผนกลยุทธการตลาดในตลาดผูบ ริโภคและตลาด

อุตสาหกรรม  การทําตลาดภายในประเทศ และตลาดตางประเทศที่ใช

อิเล็กทรอนิกสเปนเคร่ืองมือทางการตลาด ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชเคร่ืองมือ

การตลาดอิเล็กทรอนิกส และแนวโนมของการตลาดอิเล็กทรอนิกส  โดยนํา

กรณีศึกษาตาง ๆ มาประกอบการบรรยายและมีการแลกเปลี่ยนประสบการณจาก

ผูเชี่ยวชาญโดยตรง 

The concept of the electronic marketing toward the business.  

Electronic marketing tools.  Strategic planning, marketing in consumer 

and industrial markets.  Domestic and international marketing that use 

electronic marketing as a tool.  Factors influencing the use of 

electronic marketing. Electronics market trend.  This course provides 

case studies and Exchange of experience from experts. 
 

3433318 การโฆษณาและการสงเสริมการขาย            3(3-0-6) 

  Advertising and Sales Promotion 

  ลักษณะและความสําคัญของการโฆษณาและการสงเสริมการขาย การเขยีน

แผนการโฆษณาและการสงเสริมการขาย การสรางสรรคงานโฆษณาและการสงเสริม

การขาย ประเภทและคุณสมบัติของสื่อ ความรับผิดชอบงานโฆษณาและสงเสริมการ

ขายตอสังคม กฎหมายที่เก่ียวของกับการโฆษณาและการสงเสริมการขาย 

  Characteristic and significant of advertising and promotion.  

Writing advertising and promotional plans. Creation of advertising and 

promotion.  Media types and qualification. Responsibility of advertising 

and promotion on the society.  Laws related to advertising and 

promotion. 
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รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 

 

3433319 การตลาดเกษตรและสหกรณ     3(3-0-6) 

  Agricultural Marketing and Cooperative Marketing 

  ระบบและหนาที่การตลาดเกษตร บทบาทและนโยบายของรัฐเกี่ยวกับ

การตลาด   การรวมกลุมตลาดผลิตผลเกษตรในตางประเทศ การตั้งราคาตลาด

ตนทุนและสวนเหลื่อมของการตลาด วิธีดําเนินการตลาด วิธีการรวบรวมและการซื้อ

ผลิตภัณฑจากสมาชิก  การจัดมาตรฐาน การคัดชนิด การตรวจคุณภาพ การเก็บ

รักษา การแปรรูป การวางแผนตนทุนการผลิต  วิธีการควบคุมคาใชจาย การกําหนด

ราคา และการชําระราคาแกสมาชิก การจัดหาเงินทุน ขอตกลงเก่ียวกับสมาชิกและ

การทําสัญญาเก่ียวกับสมาชิก ขอจํากัดและปญหาการตลาด มีการศึกษานอก

สถานที่ 

Systems and functions of agricultural marketing.  State role and 

policy toward agricultural marketing.  Integration of agricultural 

marketing in foreign markets.  Setting market price, cost and market 

margins.  Agricultural marketing operation.  Purchasing and gathering  

products from members.  Standard setting, grading, inspecting, storing, 

processing, production costs planning, cost controlling, pricing and 

member paying. Financial Funding. Agreements and contracts with 

subscribers.  Restrictions and market issues.  This course also provides 

a field trip for student. 

 

3433320 การตลาดระดับโลก       3(3-0-6) 

  Global Marketing        

  หลักการ  แนวคิด  และวิธีดําเนินการตลาดระดับโลก ปจจัยทีมีอิทธิพลตอ

การดําเนินการตลาดระดับโลก กฎหมายและขอตกลงระหวางประเทศ นโยบายทาง

การเมืองที่เกี่ยวกับขอตกลงตลาดระดับโลก  และสิ่งแวดลอมทางการตลาดอ่ืนๆที่

สงผลกระทบการตลาดระดับโลก กรณีศึกษาของธุรกิจที่ประสบความสําเร็จในการ

ทําตลาดระดับโลกกรณีศึกษาของธุรกิจที่ลมเหลวในการทําตลาดระดับโลก 

  Principle, concept and implementation of global marketing.  

Factors influencing the global market.  Legislation and international 

agreements.   Political policies on the global market. Other marketing 

environments impact the global market.  Case studies of successful 

and failures business in the global marketing. 



หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี       91

รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 

 

3433421 การขายสงและการขายปลีก                                3(3-0-6)  

Wholesaling and Retailing 

  บทบาทและหนาที่ของผูคาสงและผูคาปลีกตอธุรกิจ  เศรษฐกิจและ

สังคม  การดําเนินงานของผูคาสงในการซื้อและการจัดจําหนายสินคา กลยุทธ

การคาสง การจัดการสินคา  ทําเลที่ตั้งรานคาสง การควบคุมสินคาคงคลัง และการ

ใหบริการแกผูคาปลีก หลักการจัดการรานคาปลีกที่วาดวยสถาบัน การจัดรูป

องคการ การเลือกทําเลที่ตั้ง การจัดรานคาและสินคา การจัดซื้อ การกําหนด

นโยบายสินเชื่อ การกําหนดราคา การใชตราและเคร่ืองหมายการคา กลยุทธและ

เทคนิคตางๆในการคาปลีก 

  Role and function of the wholesale and retail to business, 

economy and society.  The operation of the wholesale in purchasing 

and distributing.  Wholesaling strategy.  Product management.  

Location of wholesalers.  Inventory control.  Services provided to 

retailers. Retail management.  Organizational administration. Selection 

of location.  Shop and product display.  Purchasing.  Credit policy 

setting.  Pricing.  Usage of brand and trademark.  Retailing techniques 

and strategies. 
 

3433422 การบริหารการขาย                 3(3-0-6) 

  Sales Administration 

  ศึกษาถึงขอบเขตการบริหารการขาย บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ และ

ขอบเขตงานของผูบริหารหนวยงานขาย การจัดรูปแบบและความสําคญัขององคการ

ฝายขาย การบริหารบุคคลในฝายการขาย การควบคุมและการจูงใจพนักงานขาย 

การวางแผนการขาย การพยากรณการขาย การกําหนดโควตาและงบประมาณการ

ขาย อาณาเขตการขาย การประเมินผลงานพนักงานขาย กลยุทธทางการขาย 

  The scope of sales management.  Roles, responsibilities and 

scope of sales management.  Model and significance of sales 

department.  Personnel management in sales department.  The 

controlling and motivating of sales staff.  Sales planning.  Sales 

forecasting. Setting sales quotas and budgets.  Sales territory.  The 

evaluation of sales representatives. Sales strategies. 
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รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 

 

3433423 การจัดซ้ือ                3(3-0-6) 

  Purchasing  

แนวคิดทั่วไปของการจัดการวัสดุและการจัดซ้ือ จริยธรรมและจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพการจัดการวัสดุและการจัดซ้ือ การกําหนดคุณลักษณะวัสดุและการ

วิเคราะหคุณคา การจัดองคการของฝายวัสดุและจัดซ้ือ การจัดหาวัสดุ การตรวจนับ 

การเก็บรักษา วัสดุและการจําหนายวัสดุเหลือใช นโยบายกลยุทธ และงบประมาณ

การจัดซ้ือ แหลงผูขายและวิธีคัดเลือกผูขาย การจัดซื้อจากตางประเทศและการ

จัดซ้ือแบบพิเศษ การวิเคราะหตนทุน ราคา การเจรจาตอรอง และการจัดทําสัญญา 

การจัดจําหนายวัสดุ การจัดการวัสดุคงเหลือ การควบคุมการจัดการวัสดุและการ

จัดซ้ือ ระบบสารสนเทศในการจัดการวัสดุและจัดซื้อ 

General concept of materials management and purchasing.  

Code of ethics in the career of materials management and purchasing.  

Specification of materials and value analysis.  Organization of the 

materials and purchasing.  Material supply.  Material inspection.  

Material storage and disposal of waste.  Policy strategy and budgeting 

of procurement.  Source of vendors and vendor selection.  Purchasing 

from overseas and specific purchasing.  Cost analysis.  Negotiation and 

preparation of agreement.  Distribution of materials.  Inventory 

management.  Control of materials management and purchasing.  

Information systems in materials management and purchasing.     
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รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
 

3433424       การบริหารการจัดสงสินคา     3(3-0-6) 

    Delivery Management 

ศึกษาบทบาทของการจัดสงสินคาที่มีตอเศรษฐกิจ  องคประกอบของระบบ

การการจัดสงสินคา   รูปแบบและประเภทของผูประกอบการการจัดสง

สินคา  ขอพิจารณาทางเศรษฐกิจและการบริการของรูปแบบการขนสงแบบ

ตางๆ  การเลือกผูประกอบการการจัดสงสินคา  การเลือกเสนทางและตารางการ

ขนสง  การวางแผนดานเวลาที่ใชในการขนสง  การเลือกเคร่ืองมือหรืออุปกรณที่ใช

สําหรับการขนสง  จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารการขนสงใหเหมาะกับการใช

งาน  การพิจารณาความเหมาะสมระหวางตนทุนคาขนสงและตนทุนสินคาคง

คลัง   กระบวนการเจรจาตอรองอัตราคาระวางการขนสงและคาบริการอ่ืน  ติดตาม

อัตราคาระวางการขนสงสินคา  กระบวนการรองเรียนเม่ือเกิดความเสียหายและการ

ควบคุมการปฏิบัติงานดานการขนสง  การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

อินเตอรเน็ต 

Role of shipment on the economy.  Elements of the 

shipments. Format and type of business shipment.  Economic 

considerations.  Various forms of transport.  Shipment providers’ 

selection.  Selecting transportation routes and schedules.  Transit time 

spent planning.  The selection of tool or device used for 

transportation.  Transportation document preparation and inspection 

to be suitable for usage.  Determining appropriate transportation cost 

and inventory costs.  The negotiated rate transport freight and other 

services.  Cargo freight rates tracking.  Complaint process.  Transport 

operations control. Utilization of information technology and the 

internet in delivery management. 
 

3434425 ปญหาพิเศษทางการตลาด      3(2-2-5) 

  Special Problems in Marketing 

  กร ณีตั วอ ย างทา งการตลาดของ ธุรกิจประเภทต าง  ๆ วิ เค ราะห

สภาพแวดลอม สวนผสมทางการตลาด โอกาสทางการตลาด และปญหาเพ่ือกําหนด

แนวทางแกไข 

  Marketing case studies on various types of business.  The 

analysis of marketing environment, marketing mix, marketing 

opportunities and threats in order to solve such problems. 
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รหัส  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 

 

3462101   การจัดการธุรกจิระหวางประเทศ     3 (3-0-6) 

 International Business Management 

ศึกษากลยุทธการคา การบริหารจัดการ สําหรับธุรกิจระหวางประเทศใน

รูปแบบตาง ๆ วิเคราะหสภาพแวดลอมมหภาคและสภาพแวดลอมจุลภาค ทั้งที่เปน

สภาพแวดลอมในประเทศและระหวางประเทศ การควบคุมและสงเสริมธุรกิจ

ระหวางประเทศโดยการใชพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและกฎหมายระหวางประเทศ   

โครงสรางและการดําเนินงานของบริษัทธุรกิจระหวางประเทศ 

 International business management and strategies in various 

model.  Macro and micro environment analysis for both domestic and 

international environment.  Control and promote international 

business through the use of tariffs and international law. Structure and 

operations of the international business enterprise. 
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2)    กลุมวิชาชีพ (วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส) 

2.1) วิชาชีพบังคับ   
 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 

 

3433423 การจัดซ้ือ                3(3-0-6) 

  Purchasing  

แนวคิดทั่วไปของการจัดการวัสดุและการจัดซ้ือ จริยธรรมและจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพการจัดการวัสดุและการจัดซ้ือ การกําหนดคุณลักษณะวัสดุและการ

วิเคราะหคุณคา การจัดองคการของฝายวัสดุและจัดซ้ือ การจัดหาวัสดุ การตรวจนับ 

การเก็บรักษา วัสดุและการจําหนายวัสดุเหลือใช นโยบายกลยุทธ และงบประมาณ

การจัดซ้ือ แหลงผูขายและวิธีคัดเลือกผูขาย การจัดซื้อจากตางประเทศและการ

จัดซ้ือแบบพิเศษ การวิเคราะหตนทุน ราคา การเจรจาตอรอง และการจัดทําสัญญา 

การจัดจําหนายวัสดุ การจัดการวัสดุคงเหลือ การควบคุมการจัดการวัสดุและการ

จัดซ้ือ ระบบสารสนเทศในการจัดการวัสดุและจัดซื้อ 

General concept of materials management and purchasing.  

Code of ethics in the career of materials management and purchasing.  

Specification of materials and value analysis.  Organization of the 

materials and purchasing.  Material supply.  Material inspection.  

Material storage and disposal of waste.  Policy strategy and budgeting 

of procurement.  Source of vendors and vendor selection.  Purchasing 

from overseas and specific purchasing.  Cost analysis.  Negotiation and 

preparation of agreement.  Distribution of materials.  Inventory 

management.  Control of materials management and purchasing.  

Information systems in materials management and purchasing.     
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 

 

3440009 ระบบสารสนเทศทางธุรกจิ      3(2-2-5) 

Business Information System 

ความสําคัญของระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย และระบบสารสนเทศ 

โครงสรางของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ระบบสารสนเทศในองคการธุรกิจ 

รูปแบบของระบบสารสนเทศดานการเงิน การบัญชี การตลาด การบริหารทรัพยากร

มนุษย การผลิต และงานอื่นๆ ที่เก่ียวของทางธุรกิจ และฝกปฏิบัติการใชงานระบบ

สารสนเทศทางธุรกิจ 

The importance of computer systems.  Computer network and 

information systems.  The structure of management information 

systems. Information systems in business organizations. Feature of 

information systems, finance, accounting, marketing, human resource 

management, manufacturing and other related business. And practice 

of the business information systems. 

 

3451101 การจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน    3 (3-0-6) 

  Logistics and Supply Chain Management 

แนวคิดการจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน การสรางเครือขายและ

พันธมิตรธุรกิจ การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและการจัดการซัพพลายเออร การจัดการ

การผลิตในหวงโซอุปทาน การจัดการโลจิสติกส การจัดการศูนยกระจายสินคา การ

จัดการสินคาคงคลัง การจัดการการขนสง การจัดการลูกคาสัมพันธ การตอบสนอง

ลูกคาอยางมีประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโลจิสติกสและหวงโซ

อุปทาน การเลือกผูใหบริการโลจิสติกสภายนอก เงือนไขการคาและการประกันภัย

สินคา 

Strategic logistics management.  Focusing on concept, theory 

and integration business process through logistic activity.   Regardless 

of the appropriate alternative and business cost management to 

improve and maintain service levels to meet operating costs.  The 

application of information technology in logistics management.  The 

selection of an outsource logistics providers, trading condition, goods 

insurance.  The principles of supply chain management in 

manufacturing industry. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-อ) 

 

3451202 การจัดการคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา   3 (3-0-6) 

Warehouse and Distribution center Management 

ศึกษารูปแบบ ประโยชน และความจําเปนของคลังสินคาและศูนยกระจาย

สินคา  การเลือกทําเลที่เหมาะสม การดําเนินงานคลังสินคาแลศูนยกระจายสินคา 

การนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา  การ

ออกแบบพื้นที่ใชงานภายในตัวอาคารคลังสินคา ขั้นตอนการปฏิบัติการคลังสินคา 

การจัดสรรทรัพยากรภายในคลังสินคา เทคนิคการวิเคราะหการไหลเวียนของสินคา 

การออกแบบระบบและการเลือกใชอุปกรณขนยายสินคา 

Patterns, utilities, and the need of warehouse and distribution 

center. Selection the appropriate location.  The operation of 

warehouse and distribution center. Technology used in warehouse 

and distribution center management.  Space design in warehouse 

building.  The process of warehouse operation.  Resource allocation 

within the warehouse.  Analysis technique of goods flow.  System 

design and selection of prduct handling equipment. 

 

3452203 ระบบสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส    3 (2-2-5) 

Information System for Logistics  

ศึกษาวิธีการใชและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเปนเคร่ืองมือสําหรับการ

เชื่อมโยงโซอุปทาน และการวางแผนทางดานโลจิสติกส ระบบสารสนเทศที่ใช

สนับสนุนการตัดสินใจที่ใชในระดับผูบริหาร  การคํานวณและการสับเปลี่ยนขอมูล

ทางดานอิเล็กทรอนิกส   การปองกันและความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร    

ผลกระทบของคอมพิวเตอรและขอมูลสารสนเทศที่มีตอองคกรที่เก่ียวของกับโลจิ

สติกส 

Study how to use and develop information technology as a 

tool for linking the supply chain.  Logistics planning.  Information 

systems that support executives on decision-making.  The electronic 

data interchange and calculation.  Computer security and protection.  

The impact of computers and information to the organization's 

logistics. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 

 

3452404 การจัดการขนสงและการวัดประสิทธิภาพในหวงโซอุปทาน  3 (3-0-6) 

  Transportation management and Supply chain performance 

  แนวคิดและหลักการเก่ียวกับการขนสงรูปแบบตางๆ   ปรับปรุงสมรรถนะ

ของโซอุปทาน  ลักษณะของระบบการวัด โดยการมุงที่ดัชนีหลักและดัชนีสนับสนุน

ในระบบการขนสง  การดําเนินงานดานคุณภาพ ดานเวลา ดานตนทุน ดานความ

นาเชื่อถือของกิจกรรม โลจิสติกส รวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกส

ระหวางประเทศ 

  Concepts and principles of transportation in various forms.  

Developing supply chain performance.  The measurement system 

focusing on main index and index links in the transport system.  

Operational function in quality, time, cost, and reliability of logistics 

activities.  The international logistics performance evaluation. 

 

 

3453405 กฎหมายที่เกี่ยวของกบัการประกันภัยของการขนสงและพิธีการศุลกากร         3(3-0-6) 

 Laws relating to insurance of transportation and Shipping  

ศึกษากฎหมาย และ กฎระเบียบขอบังคับของรัฐบาลที่กําหนดลักษณะ

ความสัมพันธระหวางรัฐหรือเอกชนผูเปนฝายสัญญา ที่เก่ียวกับการขนสงทางบก 

ทางนํ้า ทางอากาศ ทั้งในประเทศและระหวางประเทศ รวมถึงระบบสัญญาการ

ขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบและสัญญาที่เก่ียวเนื่องกับสัญญาดังกลาว ระบบการ

ชําระเงินระหวางประเทศและระบบความรับผิดชอบของทาขนถายสินคาและการ

ประกันภัย ที่มีผลตอหรือเกี่ยวพันกับระบบการขนสง 

Law and government regulations that define the relationship 

between state and private party.  Law and government regulation 

related to land, marine and airfreight transportation in both domestic 

and international.  Multimodal transportation contract and other 

related contracts.  International payment system.   Responsibility 

system of cargo handling port.  Insurance affecting or relating to 

transportation system. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 

 

3453406 การจัดการตนทุนเพ่ือโลจิสติกสและซัพพลายเชน   3 (3-0-6) 

  Cost management in logistics and supply chain 

  การคิดและการประมาณตนทุนโลจิสติกส และซัพพลายเชน การจัดทํา

งบประมาณ การวิเคราะหตนทุน โลจิสติกส และซัพพลายเชน วิเคราะห การ

เปลี่ยนแปลงของตนทุนเพ่ือใชในการตัดสินใจ ดานโลจิสติกส และซัพพลายเชน 

วิธีการวัดและควบคุม 

Calculation and estimation for cost of logistic and supply 

chain.  Budgeting.  Cost analysis for logistics and supply chain.  Cost 

change analysis for decision-making in logistic and supply chain. 

Measurement and control in logistic and supply chain. 

 

3454407 สัมมนาการจัดการโลจิสติกส                                       3(2-2-5) 

  Logistics Seminar 

วิเคราะหดานการลงทุน  ดานการเงิน  ดานการจัดการหวงโซอุปทาน ของ

อุตสาหกรรม  ดานกลยุทธของคูแขงขันตอการบริหารตนทุนของกิจกรรมโลจิสติกส 

วิจารณและนําเสนองานวิจัยทางโลจิสติกสโดยคนควาจากวารสารและเอกสาร

ทางโลจิสติกสหรือสาขาที่เก่ียวของ 

Industry analysis in perspective of investment, finance, and 

supply chain.  Competitor’s strategic analysis on logistic cost 

management.  Logistic research review and presentation searching 

from logistics journals and papers.   
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
 

3462101   การจัดการธุรกจิระหวางประเทศ     3 (3-0-6) 

 International Business Management 

ศึกษากลยุทธการคา การบริหารจัดการ สําหรับธุรกิจระหวางประเทศใน

รูปแบบตาง ๆ วิเคราะหสภาพแวดลอมมหภาคและสภาพแวดลอมจุลภาค ทั้งที่เปน

สภาพแวดลอมในประเทศและระหวางประเทศ การควบคุมและสงเสริมธุรกิจ

ระหวางประเทศโดยการใชพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและกฎหมายระหวางประเทศ   

โครงสรางและการดําเนินงานของบริษัทธุรกิจระหวางประเทศ 

 International business management and strategies in various 

model.  Macro and micro environment analysis for both domestic and 

international environment.  Control and promote international 

business through the use of tariffs and international law. Structure and 

operations of the international business enterprise. 
 

2.2)  วิชาชีพเลือก 
 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 
 

3453308 ระบบขนถายวัสดุและระบบบรรจุภัณฑ    3 (3-0-6) 

  Material handling systems and packaging systems 

  ศึกษาการลําเลียงวัสดุและอุปกรณ รวมทั้ งผลผลิต  ซ่ึงสงผลตอ

ประสิทธิภาพในการโลจิสติกสอุตสาหกรรม การออกแบบและการประยุกตใช

เทคโนโลยีสําหรับพัฒนาบรรจุภัณฑ การเลือกใชอุปกรณในการลําเลียง และขนยาย

อยางมีประสิทธิภาพ เทคนิคเชิงคุณภาพในการลดตนทุนของบรรจุภัณฑ ออกแบบ

บรรจุภัณฑเพ่ือลดตนทุนทางโลจิสติกส การรักษาผลิตภัณฑและความปลอดภัย การ

นําปรับมาใชใหม การจัดเก็บและการเคลื่อนยาย บรรจุภัณฑสําหรับสินคาอันตราย  

กฎหมาย และมาตรฐานบรรจุภัณฑสําหรับงานโลจิสติกส 

  Study of material handling equipment and productivity, which 

affects to logistics efficiency in the industry.  The design and apply 

technologies for packaging development.  Effective handling 

equipment selection.  Qualitative techniques to reduce the packaging 

cost.  Logistic cost reduction by packaging designed.  Product safety 

and maintenance.  Re-used of packaging.  Storage and package for 

dangerous goods.  Law and product standard toward logistic 

execution.   
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 

 

3454309 ความปลอดภัยในการขนสงและส่ิงแวดลอม             3 (3-0-6) 

  Safety in the transport and the environment 

  บทบัญญัติและขอบังคับทางความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับการ

ดําเนินการดานการขนสง การกําหนดมาตรการปองกันและแกไข การวิเคราะห

ปญหาและการประเมิน การควบคุมผลิต  การจัดเก็บ การลําเลียงและการขนสง

สินคาอันตราย เทคโนโลยีสมัยใหมในการจัดการดานสิ่งแวดลอม กรณีศึกษา 

  Provisions and regulations relating to transit safety and 

environment.  Preventive measures and solution setting.  Problem 

analysis and evaluation.  Production control, storage, handling and 

transport of dangerous goods. Technology in environmental 

management.  Case studies due to safety in the transport and the 

environment.    

 

3454310 โลจิสติกสระหวางประเทศ     3 (3-0-6) 

  International Logistics 

  ความสําคัญของโลจิสติกสที่มีตอธุรกิจระหวางประเทศและ ฟงกชันที่

เกี่ยวของกลยุทธในการจัดการและการบริหารระบบโลจิสติกสระหวางประเทศ 

ระบบการคา อิเลคทรอนิกสและกฎหมายที่เก่ียวของ ขอมูลสารสนเทศตลอดจน

เทคโนโลยีที่เก่ียวของในการจัดการระบบโลจิสติกสระหวางประเทศ กรณีศึกษาที่

เกี่ยวของ 

  The importance of logistics in an international business.  

Functions related to international strategic and logistics management.  

Electronic commerce system and related laws.  Information and 

technology in international logistics management system.  Case 

studies on international logistics. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 

 

3454311 การจัดการความสัมพันธในโลจิสติกสและซัพพลายเชน  3 (3-0-6) 

  Relationship management in Logistics and Supply Chain 

  ศึกษาเก่ียวกับกิจกรรมตางๆในโซอุปทาน จะถูกผลักดันโดยโซอุปสงค การ

จัดการอุปสงคหรือการจัดการโซอุปสงค จึงเปนการจัดการที่ตนทางของความ

ตองการของลูกคาเพื่อลดความซับซอนตรงปลายทางที่เปนการจัดการโซอุปทานเพือ่

รองรับปริมาณของอุปสงคใหมีความความพอดี ดังนั้นการที่จะไดมาซ่ึงอุปสงคที่

ถูกตองแมนยําและสามารถติดตามพฤติกรรมของลูกคาไดอยางตอเน่ือง ผูบริการ

องคกรจะตองมีความเขาใจลูกคา การเขาถึงลูกคา แนวคิดการจัดการความสัมพันธ

กับลูกคา การเขาถึงลูกคา และการเปนสวนหน่ึงในความสัมพันธกับลูกคา แนวคิด

การจัดการความสัมพันธกับลูกคาจะเปนเคร่ืองมือในการจัดการขอมูลเพ่ือที่จะเขาใจ

พฤติกรรมของลูกคาและอุปสงคไดดีขึ้น 

  The study of supply chain activities which driven by demand 

chain.  Demand management or demand chain management which 

handling the customer needs from the beginning and simplify the end 

of supply chain for demand balancing.  Understanding customer 

needs to get an accuracy demand.  The concept of customer 

relationship management, customer accession, and be a part of 

customer relationships. The concept of customer relationship 

management is a tool to manage information in order to understand 

customer behavior and demand better. 

 

3463204 การจัดการนําเขาและสงออก                                3 (3-0-6) 

Import - Export Management   

ความสําคัญของการนําเขา-สงออก ลักษณะผูประกอบการธุรกิจนําเขา

สงออก เงื่อนไขทางการคา ขั้นตอนและกระบวนการนําเขาและสงออก ตลอดจน

ระเบียบพิธีการศุลกากร และเอกสารนําเขา-สงออก 

The significant of import - export.  Characteristic of import-

export business enterprise.  Trade terms of import-export.  The 

process and procedure of import-export.  Customs formalities and 

import – export documentation. 
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2)    กลุมวิชาชีพ (วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ) 

2.1) วิชาชีพบังคับ   
 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 

 

3454310 โลจิสติกสระหวางประเทศ     3 (3-0-6) 

  International Logistics 

  ความสําคัญของโลจิสติกสที่มีตอธุรกิจระหวางประเทศและ ฟงกชันที่

เกี่ยวของกลยุทธในการจัดการและการบริหารระบบโลจิสติกสระหวางประเทศ 

ระบบการคา อิเลคทรอนิกสและกฎหมายที่เก่ียวของ ขอมูลสารสนเทศตลอดจน

เทคโนโลยีที่เก่ียวของในการจัดการระบบโลจิสติกสระหวางประเทศ กรณีศึกษาที่

เกี่ยวของ 

  The importance of logistics in an international business.  

Functions related to international strategic and logistics management.  

Electronic commerce system and related laws.  Information and 

technology in international logistics management system.  Case 

studies on international logistics. 

 

3462101   การจัดการธุรกจิระหวางประเทศ     3 (3-0-6) 

 International Business Management 

ศึกษากลยุทธการคา การบริหารจัดการ สําหรับธุรกิจระหวางประเทศใน

รูปแบบตาง ๆ วิเคราะหสภาพแวดลอมมหภาคและสภาพแวดลอมจุลภาค ทั้งที่เปน

สภาพแวดลอมในประเทศและระหวางประเทศ การควบคุมและสงเสริมธุรกิจ

ระหวางประเทศโดยการใชพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและกฎหมายระหวางประเทศ   

โครงสรางและการดําเนินงานของบริษัทธุรกิจระหวางประเทศ 

 International business management and strategies in various 

model.  Macro and micro environment analysis for both domestic and 

international environment.  Control and promote international 

business through the use of tariffs and international law. Structure and 

operations of the international business enterprise. 

 

 

 

 



หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี       104

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                       น(ท-ป-อ) 

 

 3462102 ทฤษฎกีารคาและนโยบายการคาระหวางประเทศ     3 (3-0-6) 

International Trade Theory and Policy    

ทฤษฎีและการวิเคราะหปจจัยแวดลอมที่ความสําคัญทางธุรกิจระหวาง

ประเทศรวมทั้งศึกษาถึงความสัมพันธระหวางรัฐบาลกับธุรกิจระหวางประเทศ 

นโยบายการคาตางประเทศ นโยบายสงเสริมการลงทุนและการสงออก ธรรมเนียม

ทางการคาและขอควรปฏิบัติเพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจขามประเทศ 

Theories and analysis of international business key 

environmental factors.   Correlations of the government and 

international business enterprises.  Foreign trade policy.  Policy to 

promote investment and export.  Customs and practices to facilitate 

cross-border business. 

 

3462203 กฎหมายและขอตกลงการคาระหวางประเทศ    3 (3-0-6) 

Legal and Regulation in International Business   

กฎหมายธุรกิจ ขอบังคับระหวางประเทศ ขอผูกพันธ สัญญาการคา ผูแทน

การคา การประกันภัย อนุสัญญา ประเพณีปฏิบัติทางการคา การชําระเงินตาม

สัญญาการคาการลงทุนระหวางประเทศ การระงับขอพิพาททางธุรกิจระหวาง

ประเทศ และกฎระเบียบของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศรวมถึง

กฎระเบียบและเอกสารตางๆที่เกี่ยวของการคา การลงทุนระหวางประเทศ 

Study of international commercial law, international regulation,   

international trade obligation, international trade agreement, 

international trade agent, international insurance, and international 

convention.  Customary trade practice and the payment under trade 

agreement.  International dispute settlement and regulation of 

international economic integration.  Regulations and documentation 

associated with international trade and investment. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                       น(ท-ป-อ) 
 

3463204 การจัดการนําเขาและสงออก                                          3 (3-0-6) 

Import - Export Management   

ความสําคัญของการนําเขา-สงออก ลักษณะผูประกอบการธุรกิจนําเขา

สงออก เงื่อนไขทางการคา ขั้นตอนและกระบวนการนําเขาและสงออก ตลอดจน

ระเบียบพิธีการศุลกากร และเอกสารนําเขา-สงออก 

The significant of import - export.  Characteristic of import-

export business enterprise.  Trade terms of import-export.  The 

process and procedure of import-export.  Customs formalities and 

import – export documentation. 
 

3463305  เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ      3 (3-0-6) 

International Economics  

  ทฤษฎีการคาระหวางประเทศและนโยบายของรัฐบาลเก่ียวกับการควบคุม

สินคาเขาและสินคาออก  การคาระหวางประเทศกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การแกไข

ดุลการคาและการชําระเงินระหวางประเทศ การลงทุนระหวางประเทศ  สถาบัน

การเงินระหวางประเทศและความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับการคาขามชาติ 

 International trade theory and the government policy of 

imports-exports control.  International trade versus economic 

development.    Balance correction and international payment.  

International investment.  International financial institutions and 

economic relations with foreign trade. 
 

3463306  การเงินและการธนาคารระหวางประเทศ     3 (3-0-6)

  International Financial Management 

ลักษณะหนาที่ของตลาดเงินระหวางประเทศ ระบบการเงินระหวางประเทศ 

การลงทุนระหวางประเทศ แหลงเงินทุนระหวางประเทศ ความเสี่ยงของอัตรา

แลกเปลีย่น ตนทุนและโครงสรางของระบบเงินทุนระหวางประเทศรวมถึงโอกาส

และขอจํากัดดานการเงินของระบบทุนนิยม 

 The role of international financial markets.  International 

monetary system.  International investment.  International funding 

resource.  Exchange rate risk.  Cost and  structure of international 

financial capital system.   Opportunities and threat of capitalism 

finance. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                       น(ท-ป-อ) 

 

3464307 การตลาดระหวางประเทศ      3 (3-0-6) 

International Marketing   

ศึกษาขอบเขตทางการคา การลงทุนขยายธุรกิจและขบวนการทางการ

ตลาดระหวางประเทศที่สําคัญ ในสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง ระบบ

สารสนเทศ การวางแผนกลยุทธและสวนผสมทางการตลาด วิจัยและพัฒนาทาง

การตลาด ทิศทางแนวโนมการตลาดในอนาคต โดยใชกรณีศึกษา 

Trade area and business expansion investment.  Key 

international marketing process in continuously changing environment.   

Information systems, strategic planning and marketing mix. Marketing 

research and development.  Study direction and trend of future 

market through case studies.  

 

3464308  สัมมนาการจัดการธุรกจิระหวางประเทศ     3 (2-2-5) 

 Seminar in International Business Management 

การวิเคราะหและอภิปรายปญหาตาง  ๆ   เก่ียวกับระบบธุรกิจและ

สภาพแวดลอมของธุรกิจระหวางประเทศ รวมทั้งเหตุการณในปจจุบันที่นาสนใจ

เกี่ยวกับธุรกิจระหวางประเทศ 

Analysis and discussion of issues concerning business and 

international business environment. The current events of interest to 

international business. 

 

 3444203  การจัดการธุรกจิอิเล็กทรอนกิส       3 (2-2-5) 

                    Electronic Commerce   

ศึกษาหลักการ แนวคิดและโครงสรางพ้ืนฐานของระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส 

การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งประเภท ระบบการแลกเปลี่ยน ปญหาและ

อุปสรรคของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส กฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ระบบรักษาความ

ปลอดภัยในการทําธุรกิจอิเล็กทรอนิกส และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของในอนาคต 

Principles, concept and basic structure of electronic business 

systems.  Electronic business management.  Electronic data 

interchange.  Obstacles and barriers of electronic business.  Electronic 

commerce law.  Security in electronic commerce business.  And 

related technologies in the future. 
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2.2)  วิชาชีพเลือก 
 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 

 

3413112 จิตวิทยาธุรกิจ                         3(3-0-6) 

  Business Psychology 

                    แนวคิดในการใชจิตวิทยาในการบริหารธุรกิจ ความสามารถในการบริหาร 

บุคลิกภาพเชิงธุรกิจ กลวิธีในการเขาใจผูอ่ืน การใหคําปรึกษาและชี้แนะ การจูงใจ

ผูรวมงาน จิตวิทยาในการบริหารงานในการแขงขันในเชิงธุรกิจ การปรับตัวทาง

สังคมและการตัดสินใจในการทํางานรวมกับผูอ่ืน จิตวิทยาของกระบวนการคัดเลือก

บุคคลเขาทํางานและจิตวิทยาของความสัมพันธระหวางเพ่ือรวมงาน 

  The concept of using psychology in business administration. The ability to 

manage business personality.  Techniques for understanding other people.  Counseling 

and coaching.  Colleagues Motivation. Psychology competitive business management. 

Social adaptation and the decision making in collaboration with others.   Psychology of 

the recruitment process.  And the psychology of the colleagues relationship. 

 

3421202 การจัดการทรัพยากรมนุษย     3(3-0-6) 

Human Resource Management 

  ความเปนมา แนวคิดและทฤษฎีในการจัดการทรัพยากรมนุษย ความสําคัญ

ของการจัดการทรัพยากรมนุษย บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การวางแผนและกลยุทธทางทรัพยากรมนุษย 

การสรรหาคัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การจัดการผลการปฏิบัติงาน การ

บริหารคาตอบแทน พนักงานสัมพันธ สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน 

ระบบสารสนเทศและการวิจัยดานทรัพยากรมนุษย รวมทั้งปจจัยที่เก่ียวของกับการ

จัดการทรัพยากรมนุษย 

  The Concepts and theories in human resource management. The 

importance of human resource management. Roles and responsibilities of 

human resource management. Job analysis. Planning and strategy in human 

resources management. Job recruitment.  Human resource development. 

Management of performance. Compensation management.  Employee 

relations management. Health and safety of employees. Information systems 

and research in human resource management.  And factors related to human 

resource management. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 

 

3433209 การตลาดบริการ                         3(3-0-6) 

  Service Marketing 

  ความหมายและความสําคัญของตลาดบริการ ประเภทของตลาดบริการ 

กระบวนการตลาดบริการ สวนประสมการตลาดบริการ ศึกษาและวิเคราะหปญหาทาง

การตลาดของธุรกิจบริการ และกําหนดแนวทางแกไข การพัฒนาการบริการและการ

สรางคุณคาเพ่ิมใหการบริการ  

  The meaning and importance of service marketing.  Type of 

service marketing. Services market process.  Services marketing mix.  

Study and analysis of marketing service issues and solutions to the 

problems.  Legacy service development and value creation.  

 

3451101 การจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน    3 (3-0-6) 

  Logistics and Supply Chain Management 

แนวคิดการจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน การสรางเครือขายและ

พันธมิตรธุรกิจ การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและการจัดการซัพพลายเออร การจัดการ

การผลิตในหวงโซอุปทาน การจัดการโลจิสติกส การจัดการศูนยกระจายสินคา การ

จัดการสินคาคงคลัง การจัดการการขนสง การจัดการลูกคาสัมพันธ การตอบสนอง

ลูกคาอยางมีประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโลจิสติกสและหวงโซ

อุปทาน การเลือกผูใหบริการโลจิสติกสภายนอก เงือนไขการคาและการประกันภัย

สินคา 

Strategic logistics management.  Focusing on concept, theory 

and integration business process through logistic activity.   Regardless 

of the appropriate alternative and business cost management to 

improve and maintain service levels to meet operating costs.  The 

application of information technology in logistics management.  The 

selection of an outsource logistics providers, trading condition, goods 

insurance.  The principles of supply chain management in 

manufacturing industry. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 

 

3451202 การจัดการคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา   3 (3-0-6) 

Warehouse and Distribution center Management 

ศึกษารูปแบบ ประโยชน และความจําเปนของคลังสินคาและศูนยกระจาย

สินคา  การเลือกทําเลที่เหมาะสม การดําเนินงานคลังสินคาแลศูนยกระจายสินคา 

การนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการคลังสินคาและศูนยกระจายสินคา  การ

ออกแบบพื้นที่ใชงานภายในตัวอาคารคลังสินคา ขั้นตอนการปฏิบัติการคลังสินคา 

การจัดสรรทรัพยากรภายในคลังสินคา เทคนิคการวิเคราะหการไหลเวียนของสินคา 

การออกแบบระบบและการเลือกใชอุปกรณขนยายสินคา 

Patterns, utilities, and the need of warehouse and distribution 

center. Selection the appropriate location.  The operation of 

warehouse and distribution center. Technology used in warehouse 

and distribution center management.  Space design in warehouse 

building.  The process of warehouse operation.  Resource allocation 

within the warehouse.  Analysis technique of goods flow.  System 

design and selection of prduct handling equipment. 

 

3452404 การจัดการขนสงและการวัดประสิทธิภาพในหวงโซอุปทาน  3 (3-0-6) 

  Transportation management and Supply chain performance 

  แนวคิดและหลักการเก่ียวกับการขนสงรูปแบบตางๆ   ปรับปรุงสมรรถนะ

ของโซอุปทาน  ลักษณะของระบบการวัด โดยการมุงที่ดัชนีหลักและดัชนีสนับสนุน

ในระบบการขนสง  การดําเนินงานดานคุณภาพ ดานเวลา ดานตนทุน ดานความ

นาเชื่อถือของกิจกรรม โลจิสติกส รวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกส

ระหวางประเทศ 

Concepts and principles of transportation in various forms.  

Developing supply chain performance.  The measurement system 

focusing on main index and index links in the transport system.  

Operational function in quality, time, cost, and reliability of logistics 

activities.  The international logistics performance evaluation 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา       น(ท-ป-อ) 

 

3462309 หลกัการวเิคราะหการลงทุน               3 (3-0-6) 

 Principle of Investment and Analysis   

 ศึกษาแนวคดิพื้นฐานของการลงทุนในรูปแบบตางๆ เชน กองทุนรวม ตรา

สารหน้ี ตราสารทุน  การประเมินราคาหลกัทรัพยหรือการลงทุนซ่ึงไดผลตอบแทนที่

ผูลงทุนยอมรับได การตดัสินใจเลอืกการลงทุนและอิทธิพลในหลักทรัพยประเภท

ตางๆ การวิเคราะหความเสีย่งที่เกิดจากการลงทุน 

The basic concept of investment in various model such as 

mutual funds, debt, equity securities, collateral appraisal or other 

investment with acceptable return.  Investment decision and the 

influence in various types of securities.  The analysis of investment’s 

risk. 
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2.3) กลุมวิชาชีพเลือกดานภาษาตางประเทศเพ่ือวิชาชีพ 

 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-อ) 

 

3402007  การส่ือสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1    3(3-0-6)    

Business English Communication 1 

การฝกทักษะการฟง  พูด  อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยการอานงาน

โฆษณาและประกาศตางๆทางธุรกิจจากสื่อโฆษณา การเขียนขอความสั้นๆเพ่ือการ

สื่อสารทางธุรกิจ และการสนทนาระหวางพนักงานในสถานการณการทํางาน 

หลักการใชภาษาและทาทางไดถูกตองตามมารยาททางสังคม  เหมาะสมกับ

กาลเทศะ    

Practice communication skills in a business context; listening, 

speaking, reading and writing, using advertisement and 

announcements in various media, writing paragraphs and essays for 

business, corporate communication; using appropriate language and 

tone in various business contexts. 

 

3402008  การส่ือสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2    3(3-0-6)    

Business English Communication 2 

การฝกทักษะการฟง  พูด  อาน  และเขียนภาษาอังกฤษ โดยการอานและ

กรอกเอกสารที่ใชในการดําเนินงานทางธุรกิจ การอานและการเขียนจดหมายโตตอบ

ทางธุรกิจ การอานและการเขียนขอความสงทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส(e-mail) 

การสนทนากับลูกคาและคูคาในสถานการณตางๆ เชน การแนะนําตัว การตอบรับ

และปฏิเสธ การขอโทษ การนัดหมาย การเสนอขายสินคา เปนตน 

Practice communication skills in a business context; listening, 

speaking, reading and writing, practice reading and completing 

business documents, reading and writing correspondence and email in 

various contexts, conversation with clients and trading companies; 

making introductions, expressing agreement and refusal, apologizing, 

making appointments, presenting and selling products, etc. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-อ) 

 

3403009  การส่ือสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 3    3(3-0-6)    

Business English Communication 3 

การฝกทักษะการฟง  พูด  อาน  และเขียนภาษาอังกฤษ โดยการอานและ

การเขียนสรุปขาวสารหรือบทความทางธุรกิจดานตางๆ ไดแก การตลาด การเงิน 

การทรัพยากรมนุษย เปนตน จากสื่อโฆษณา การเจรจาตอรองทางธุรกิจกับลูกคา

และคูคาในสถานการณตางๆ  

Practice communication skills in a business context; listening, 

speaking, reading and writing, practice reading and summarizing articles 

from various business fields; marketing, finance and human resources, 

etc. business negotiations with clients and trading companies in 

different contexts. 

 

3403010  การส่ือสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 4    3(3-0-6)    

Business English Communication 4 

การฝกทักษะการฟง  พูด  อาน  และเขียนภาษาอังกฤษ โดยการฟงและจด

บันทึกการประชุม การเขียนรายงานการประชุม การสนทนาและการแสดงความ

คิดเห็นในสถานการณการประชุมระหวางผูบริหารกับพนักงาน หรือพนักงานกับ

ลูกคาและคูคา 

Practice communication skills in a business context; listening, 

speaking, reading and writing, practice listening and note-taking, writing 

minutes, making conversation and expressing ideas in a meeting of 

executive officers and staff or between staff and clients of traiding 

companies. 
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7321111 การส่ือสารภาษาเวียดนามพ้ืนฐาน     3(3-0-6)    

  Vietnamese for Basic communication 

พ้ืนฐานการออกเสียง ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและ วิธีการสรางประโยค

ในภาษาเวียดนาม คําพูดทั่วไปและโครงสรางของประโยคที่ไมซับซอน ฝกการออก

เสียงระดับคําพูดและประโยคที่เปนวลี ฝกทักษะพ้ืนฐานการสื่อสาร การตอคําศัพท

ที่ถูกตอง 

Basic phonological, morphological and syntactic systems of the 

language; common words and simple sentence structures; 

pronunciation practice at word and phrase levels; practice of basic 

functional language communication, and vocabulary building. 

 

7321112 การส่ือสารภาษาเวียดนามในชีวิตประจําวัน   3(3-0-6)     

  Vietnamese for Communication in Daily Life  

โครงสรางประโยคที่ซับซอนและการเชื่อมประโยค ฝกทักษะการออกเสยีงที่

เปนวลีและประโยคตางๆในภาษาเวียดนาม หนาที่ของคําตางๆของภาษาที่พบในสื่อ

ซ่ึงใชสําหรับการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การตอคําศัพท การอานภาษาเวียดนาม

และการเขียนขอความสั้นๆ 

Common compound and complex sentence structures; 

pronunciation practice at phrase and sentences levels; practice of 

functional language found in various media for communication in daily 

life; vocabulary building; and reading and writing short paragraphs. 

 

7321121 การส่ือสารภาษาเวียดนามทางธุรกิจ    3(3-0-6)    

  Vietnamese for Business Communication   

ทักษะภาษาเวียดนามที่ใชสําหรับการสื่อสารทางธุรกิจ เชน การซ้ือขายสินคา 

การแลกเปลี่ยนเพื่อการคา ขอความโฆษณา การสนทนาโทรศัพททางธุรกิจ การอาน การ

เขียนทางธุรกิจ และการเขียนเอกสารที่ใชในการดําเนินธุรกิจ ที่พบเห็นบนอินเทอรเน็ต

และทั่วๆไป 

Vietnamese language skills used in business communication 

such as buying, selling, trading, advertising, telephoning, reading and 

writing authentic business documents on the internet and other 

related operations. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-อ) 

 

7361111 การส่ือสารภาษาญ่ีปุนพ้ืนฐาน     3(3-0-6)     

  Japanese for Basic communication   

พ้ืนฐานการออกเสียง ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและ วิธีการสรางประโยค

ในภาษาญี่ปุน คําพูดทั่วไปและโครงสรางของประโยคที่ไมซับซอน ฝกการออกเสียง

ระดับคําพูดและประโยคที่เปนวลี ฝกทักษะพ้ืนฐานการสื่อสาร การตอคําศัพทที่

ถูกตอง 

Basic phonological, morphological and syntactic systems of the 

language; common words and simple sentence structures; 

pronunciation practice at word and phrase levels; practice of basic 

functional language communication, and vocabulary building. 

 

7361112  การส่ือสารภาษาญ่ีปุนในชีวิตประจําวัน    3(3-0-6)    

   Japanese for Communication in Daily Life 

โครงสรางประโยคที่ซับซอนและการเชื่อมประโยค ฝกทักษะการออกเสยีงที่

เปนวลีและประโยคตางๆในภาษาญี่ปุน หนาที่ของคําตางๆของภาษาที่พบในสื่อซ่ึง

ใชสําหรับการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การตอคําศัพท การอานภาษาญี่ปุนและการ

เขียนขอความสั้นๆ 

Common compound and complex sentence structures; 

pronunciation practice at phrase and sentences levels; practice 

functional language found in various media for communication in daily 

life; vocabulary building; and reading and writing short paragraphs. 

 

7361121 การส่ือสารภาษาญ่ีปุนทางธุรกิจ     3(3-0-6)    

  Japanese for Business Communication   

ทักษะภาษาญี่ปุนที่ใชสําหรับการสื่อสารทางธุรกิจ เชน การซ้ือขายสินคา การ

แลกเปลี่ยนเพ่ือการคา ขอความโฆษณา การสนทนาโทรศัพททางธุรกิจ การอาน การเขียน

ทางธุรกิจ และการเขียนเอกสารที่ใชในการดําเนินธุรกิจ ที่พบเห็นบนอินเทอรเน็ตและ

ทั่วๆไป  

Japanese language  skills used in business communication such 

as buying, selling trading, advertising, telephoning, reading and writing 

authentic business documents on the internet and other related 

operations. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-อ) 

 

7371111 การส่ือสารภาษาจีนพ้ืนฐาน      3(3-0-6)      

  Chinese for Basic communication 

พ้ืนฐานการออกเสียง ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและ วิธีการสรางประโยค

ในภาษาจีน คําพูดทั่วไปและโครงสรางของประโยคที่ไมซับซอน ฝกการออกเสียง

ระดับคําพูดและประโยคที่เปนวลี ฝกทักษะพ้ืนฐานการสื่อสาร การตอคําศัพทที่

ถูกตอง 

Basic phonological, morphological and syntactic systems of the 

language; common words and simple sentence structures; 

pronunciation practice at word and phrase levels; practice of basic 

functional language communication, and vocabulary building. 
 

7371112 การส่ือสารภาษาจีนในชีวิตประจําวัน    3(3-0-6)      

  Chinese for Communication in Daily Life 

โครงสรางประโยคที่ซับซอนและการเชื่อมประโยค ฝกทักษะการออกเสยีงที่

เปนวลีและประโยคตางๆในภาษาจีน หนาที่ของคําตางๆของภาษาที่พบในสื่อซ่ึงใช

สําหรับการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การตอคําศัพท การอานภาษาจีนและการเขียน

ขอความสั้นๆ 

Common Compound and complex sentence structures; 

pronunciation practice at phrase and sentences levels; practice of 

functional language found in various media for communication in daily 

life; vocabulary building; and reading and writing short paragraphs. 
 

7371121 การส่ือสารภาษาจีนทางธุรกิจ     3(3-0-6)    

  Chinese for Business Communication  

ทักษะภาษาจีนที่ใชสําหรับการสื่อสารทางธุรกิจ เชน การซ้ือขายสินคา  การ

แลกเปลี่ยนเพ่ือการคา ขอความโฆษณา การสนทนาโทรศัพททางธุรกิจ การอาน การเขียน

ทางธุรกิจ และการเขียนเอกสารที่ใชในการดําเนินธุรกิจ ที่พบเห็นบนอินเทอรเน็ตและ

ทั่วๆไป 

Chinese language skills used in business communication such 

as buying, selling, trading, advertising, telephoning, reading and writing 

authentic business documents on the internet and other related 

operations.  
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-อ) 

 

7381111 การส่ือสารภาษามลายูพ้ืนฐาน      3(3-0-6)    

  Bahasa Malaysia for Basic Communication 

พ้ืนฐานการออกเสียง ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและ วิธีการสรางประโยค

ในภาษามลายู คําพูดทั่วไปและโครงสรางของประโยคที่ไมซับซอน ฝกการออกเสียง

ระดับคําพูดและประโยคที่เปนวลี ฝกทักษะพ้ืนฐานการสื่อสาร การตอคําศัพทที่

ถูกตอง 

Basic phonological, morphological and syntactic systems of the 

language; common words and simple sentence structures; 

pronunciation practice at word and phrase levels; practice of basic 

functional language communication, and vocabulary building. 
 

7381112 การส่ือสารภาษามลายูในชีวิตประจําวัน    3(3-0-6)    

  Bahasa Malaysia for Basic Communication in Daily Life 

โครงสรางประโยคที่ซับซอนและการเชื่อมประโยค ฝกทักษะการออกเสยีงที่

เปนวลีและประโยคตางๆในภาษามลายู หนาที่ของคําตางๆของภาษาที่พบในสื่อซ่ึง

ใชสําหรับการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การตอคําศัพท การอานภาษามลายูและการ

เขียนขอความสั้นๆ 

Common Compound and complex sentence structures; 

pronunciation practice at phrase and sentences levels; practice of 

functional language found in various media for communication in daily 

life; vocabulary building; and reading and writing short paragraphs. 

 

7381121 การส่ือสารภาษามลายูทางธุรกิจ     3(3-0-6)      

  Bahasa Malaysia for Business Communication 

ทักษะภาษามลายูที่ใชสําหรับการสื่อสารทางธุรกิจ เชน การซื้อขายสินคา 

การแลกเปลี่ยนเพ่ือการคา ขอความโฆษณา การสนทนาโทรศัพททางธุรกิจ การอาน 

การเขียนทางธุรกิจ และการเขียนเอกสารที่ใชในการดําเนินธุรกิจ ที่พบเห็นบน

อินเทอรเน็ตและทั่วๆไป 

Malaysian language skills used in business communication such 

as buying, selling, trading, advertising, telephoning, reading and writing 

authentic business document on the internet and other related 

operations. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-อ) 
 

7451111 การส่ือสารภาษารัสเซียพ้ืนฐาน     3(3-0-6) 

Russian for Basic communication 

พ้ืนฐานการออกเสียง ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและ วิธีการสรางประโยค

ในภาษารัสเซีย คําพูดทั่วไปและโครงสรางของประโยคที่ไมซับซอน ฝกการออกเสยีง

ระดับคําพูดและประโยคที่เปนวลี ฝกทักษะพ้ืนฐานการสื่อสาร การตอคําศัพทที่

ถูกตอง 

Basic phonological, morphological and syntactic systems of the 

language; common words and simple sentence structures; 

pronunciation practice at word and phrase levels; practice of basic 

functional language communication, and vocabulary building. 
 

7451112 การส่ือสารภาษารัสเซียในชีวิตประจําวัน    3(3-0-6) 

 Russian for Communication in Daily Life 

โครงสรางประโยคที่ซับซอนและการเชื่อมประโยค  ฝกทักษะการออกเสียง

ที่เปนวลีและประโยคตางๆในภาษารัสเซีย หนาที่ของคําตางๆของภาษาที่พบในสื่อ

ซ่ึงใชสําหรับการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การตอคําศัพท การอานภาษารัสเซีย และ

การเขียนขอความสั้นๆ 

Common compound and complex sentence structures; 

pronunciation practice at phrase and sentences levels; practice of 

functional language found in various media for communication in daily 

life; vocabulary building; and reading and writing short paragraphs. 
 

7451121 การส่ือสารภาษารัสเซียทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

 Russian for Business Communication 

ทักษะภาษารัสเซียที่ใชสําหรับการสื่อสารทางธุรกิจ เชน การซื้อขายสินคา 

การแลกเปลี่ยนเพ่ือการคา ขอความโฆษณา การสนทนาโทรศัพททางธุรกิจ การอาน 

การเขียนทางธุรกิจ และการเขียนเอกสารที่ใชในการดําเนินธุรกิจที่พบเห็นบน

อินเทอรเน็ตและทั่วๆไป 

Russian language skills used in business communication such 

as buying, selling, trading, advertising, telephoning, reading and writing 

authentic business documents on the internet and other related 

operations. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-อ) 

 

7461111 การส่ือสารภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน     3(3-0-6)    

  Korean for Basic communication    

พ้ืนฐานการออกเสียง ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและ วิธีการสรางประโยค       

ในภาษาเกาหลี คําพูดทั่วไปและโครงสรางของประโยคที่ไมซับซอน ฝกการออกเสยีง

ระดับคําพูดและประโยคที่เปนวลี ฝกทักษะพ้ืนฐานการสื่อสาร การตอคําศัพทที่

ถูกตอง 

Basic phonological, morphological and syntactic systems of the 

language; common words and simple sentence structures; 

pronunciation practice at word and phrase levels; practice of basic 

functional language communication, and vocabulary building. 

 

7461112 การส่ือสารภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน    3(3-0-6)    

  Korean for Communication in Daily Life   

โครงสรางประโยคที่ซับซอนและการเชื่อมประโยค ฝกทักษะการออกเสียงที่เปนวลี

และประโยคตาง ใๆนภาษาเกาหลี หนาที่ของคําตางๆของภาษาที่พบในสื่อซึ่งใชสําหรับการ

สื่อสารในชีวิตประจําวัน การตอคําศัพท การอานภาษาเกาหลีและการเขียนขอความสั้นๆ  

Common compound and complex sentence structures; 

pronunciation practice at phrase and sentences levels; practice of 

functional language found in various media for communication in daily 

life; vocabulary building; and reading and writing short paragraphs. 
 

7461121 การส่ือสารภาษาเกาหลีทางธุรกิจ     3(3-0-6)    

  Korean for Business Communication   

ทักษะภาษาเกาหลีที่ใชสําหรับการสื่อสารทางธุรกิจ เชน การซื้อขายสินคา 

การแลกเปลี่ยนเพ่ือการคา ขอความโฆษณา การสนทนาโทรศัพททางธุรกิจ การอาน 

การเขียนทางธุรกิจ และการเขียนเอกสารที่ใชในการดําเนินธุรกิจ ที่พบเห็นบน

อินเทอรเน็ตและทั่วๆไป 

Korean language skills used in business communication such as 

buying, selling, trading, advertising, telephoning, reading and writing 

authentic business documents on the internet and other related 

operations. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-อ) 

 

7481111 การส่ือสารภาษากัมพูชาพ้ืนฐาน      3(3-0-6)     

  Cambodian for Basic communication  

พ้ืนฐานการออกเสียง ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและ วิธีการสรางประโยค

ในภาษากัมพูชา คําพูดทั่วไปและโครงสรางของประโยคที่ไมซับซอน ฝกการออก

เสียงระดับคําพูดและประโยคที่เปนวลี ฝกทักษะพ้ืนฐานการสื่อสาร การตอคําศัพท

ที่ถูกตอง 

Basic phonological, morphological and syntactic systems of the 

language; common words and simple sentence structures; 

pronunciation practice at word and phrase levels; practice of basic 

functional language communication, and vocabulary building. 

 

7481112 การส่ือสารภาษากัมพูชาในชีวิตประจําวัน    3(3-0-6)      

  Cambodian for Communication in Daily Life 

โครงสรางประโยคที่ซับซอนและการเชื่อมประโยค ฝกทักษะการออกเสียงที่เปนวลี

และประโยคตาง ใๆนภาษากัมพูชา หนาที่ของคําตางๆของภาษาที่พบในสื่อซึ่งใชสําหรับการ

สื่อสารในชีวิตประจําวัน การตอคําศัพท การอานภาษากัมพูชาและการเขียนขอความสั้น  ๆ

Common compound and complex sentence structures; 

pronunciation practice at phrase and sentences levels; practice of 

functional language found in various media for communication in daily 

life; vocabulary building; and reading and writing short paragraphs. 

 

7481121 การส่ือสารภาษากัมพูชาทางธุรกิจ    3(3-0-6)     

  Cambodian for Business Communication  

ทักษะภาษากัมพูชาที่ใชสําหรับการสื่อสารทางธุรกิจ  เชน   การซื้อขายสินคา     

การแลกเปลี่ยนเพ่ือการคา ขอความโฆษณา การสนทนาโทรศัพททางธุรกิจ การอาน การ

เขียนทางธุรกิจ และการเขียนเอกสารที่ใชในการดําเนินธุรกิจ ที่พบเห็นบนอินเทอรเน็ตและ

ทั่วๆไป 

Cambodian language skills used in business communication 

such as buying, selling, trading, advertising, telephoning, reading and 

writing authentic business documents on the internet and other 

related operations. 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-อ) 
 

7491111 การส่ือสารภาษาพมาพ้ืนฐาน      3(3-0-6)    

  Burmese for Basic communication   

พ้ืนฐานการออกเสียง ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและ วิธีการสรางประโยค

ในภาษาพมา คําพูดทั่วไปและโครงสรางของประโยคที่ไมซับซอน ฝกการออกเสียง

ระดับคําพูดและประโยคที่เปนวลี ฝกทักษะพ้ืนฐานการสื่อสาร การตอคําศัพทที่

ถูกตอง 

Basic phonological, morphological and syntactic systems of the 

language; common words and simple sentence structures; 

pronunciation practice at word and phrase levels; practice of basic 

functional language communication, and vocabulary building. 
 

7491112 การส่ือสารภาษาพมาในชีวิตประจําวัน    3(3-0-6)    

   Burmese for Communication in Daily Life  

โครงสรางประโยคที่ซับซอนและการเชื่อมประโยค ฝกทักษะการออกเสียงที่เปน

วลีและประโยคตางๆในภาษาพมา หนาที่ของคําตางๆของภาษาที่พบในสื่อซ่ึงใชสําหรับ

การสื่อสารในชีวิตประจําวัน การตอคําศัพท การอานภาษาพมาและการเขียนขอความ

สั้น  ๆ

Common compound and complex sentence structures; 

pronunciation practice at phrase and sentences levels; practice of 

functional language found in various media for communication in daily 

life; vocabulary building; and reading and writing short paragraphs. 

 

 7491121 การส่ือสารภาษาพมาทางธุรกิจ     3(3-0-6)    

  Burmese for Business Communication 

ทักษะภาษาพมาที่ใชสําหรับการสื่อสารทางธุรกิจ เชน การซื้อขายสินคา 

การแลกเปลี่ยนเพ่ือการคา ขอความโฆษณา การสนทนาโทรศัพททางธุรกิจ การอาน 

การเขียนทางธุรกิจ และการเขียนเอกสารที่ใชในการดําเนินธุรกิจ ที่พบเห็นบน

อินเทอรเน็ตและทั่วๆไป 

Burmese language skills used in business communication such 

as buying, selling, trading, advertising, telephoning, reading and writing 

authentic business documents on the internet and other related 

operations. 
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2.4) ฝกประสบการณภาคสนาม 
 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ) 
 

3404301 สหกจิศกึษา              6(16 สัปดาห)

           Cooperative Education                            

นักศึกษาตองผานกระบวนการเตรียมความพรอมนักศึกษากอนไปปฏิบัติ 

สหกิจศึกษา โดยใชเวลาไมนอยกวา  30 ชั่วโมง  การปฏิบัติงานในฐานะพนักงาน

ของสถานประกอบการ โดยไดรับการดูแล ใหคําแนะนําการปฏิบัติงานและ

ประเมินผลงานจากพ่ีเลี้ยงของสถานประกอบการและอาจารยนิเทศก จัดทํารายงาน

การวิเคราะหปญหาและสรางสรรคงาน 

Students must pass cooperative education’s preparation at least 

30 hrs. before the enrollment of the subject. Perform actual work as a 

business employee.   Coaching, recommending and evaluating by 

corporate staff and cooperative education advisor. Problem analysis report 

and project creation. 
 

3404302 ปฏิบัติงานวิชาชีพบริหารธุรกิจ             6(640)  

Internship in business administration 

การปฏิบัติงานวิชาชีพดานการบริหารธุรกิจในหนวยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ 

หรือธุรกิจเอกชน ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยนิเทศก โดยนําความรูทั้งทาง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ไดจากการศึกษาไปใชสถานการณจริง จัดใหมีการ

ปฐมนิเทศเก่ียวกับรายละเอียดของการปฏิบัติงานวิชาชีพ และจัดใหมีการปจฉิม

นิเทศเพ่ืออภิปรายปญหาการปฏิบัติงานวิชาชีพที่เกิดขึ้น และเสนอแนะแนวทาง

แกปญหาใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี โดยอาจจัดใหปฏิบัติงานวิชาชีพบริหารธุรกิจ

ทั้งหมด หรือปฏิบัติงานวิชาชีพบริหารธุรกิจและจัดทําโครงการพิเศษ หรือ

ปฏิบัติงานวิชาชีพบริหารธุรกิจและทําภาคนิพนธ 

      Business administration practical work in public, state government 

or private organization. The practical work was under the supervision of the 

faculty supervisors and by both theoretical and practical knowledge that 

gained from the study can be uses in the real situations. Orientation about 

the detail practical work and the session for concluding discussion about its 

problem with the approach for problem solving will be provide. Internship 

program may be all business practice, business practice with special project 

or business practice with term paper. 
     

 


