หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอ ยกวา 132 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตรแบงเปนหมวดวิชาทีส่ อดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
30 หนวยกิต
1) กลุมสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
9 หนวยกิต
2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
6 หนวยกิต
3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
6 หนวยกิต
4) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
9 หนวยกิต
3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน
96 หนวยกิต
1) กลุมวิชาแกน
39 หนวยกิต
2) กลุมวิชาชีพ
57 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาชีพบังคับ
33 หนวยกิต
2.2) กลุมวิชาชีพเลือก
9 หนวยกิต
2.3) กลุมวิชาชีพเลือกดานภาษาตางประเทศเพื่อการอาชีพ 9 หนวยกิต
2.4) ฝกประสบการณภาคสนาม
6 หนวยกิต
3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
30 หนวยกิต
1) กลุมวิชาภาษาและการสือ่ สาร
9 หนวยกิต
บังคับเรียนจํานวน 9 หนวยกิต ในรายวิชาตอไปนี้
0011101*
การพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
0011102
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
0011103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
0011104
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3(2-2-5)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

หมายเหตุ :

0021101
0021102
0021103
0021104
0021105
0021106
0021107
0021108
0021109*
หมายเหตุ :

0031101
0031102
0031103
0031104
0031105
0031106
0031107
0031108
0031109
0031110
0031111

0041101
0041102

* รายวิชา 0011101 การพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ เรียนโดยไมนับหนวยกิตรวม
ในเกณฑการสําเร็จการศึกษา (non credit) หากนักศึกษามีผลการสอบวัดระดับ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ผานตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะไดรับการ
ยกเวน ไมตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้
2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
6 หนวยกิต
บังคับเรียน 3 หนวยกิต และใหเลือกเรียนจํานวน 3 หนวยกิต ในรายวิชาตอไปนี้
ความจริงของชีวติ
3(3-0-6)
ปรัชญาทั่วไป
3(3-0-6)
สุนทรียภาพของชีวติ
3(3-0-6)
ศาสตรและศิลปแหงความสุข
3(3-0-6)
ทักษะชีวติ
3(3-0-6)
พฤติกรรมมนุษยกบั การพัฒนาตน
3(3-0-6)
บุคลิกภาพและภาวะผูนํา
3(3-0-6)
การศึกษาคนควาและการอางอิง
3(3-0-6)
จิตสํานึกราชภัฏ
3(3-0-6)
* รายวิชา 0021109 จิตสํานึกราชภัฏ บังคับเรียน
3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจํานวน 6 หนวยกิต ในรายวิชาตอไปนี้
สังคมไทยกับความเปนพลวัต
3(3-0-6)
การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
กฎหมายกับชีวติ และสังคม
3(3-0-6)
ธนบุรีศึกษา
3(3-0-6)
สมุทรปราการศึกษา
3(3-0-6)
เศรษฐกิจไทยรวมสมัย
3(3-0-6)
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
3(3-0-6)
ธุรกิจสมัยใหม
3(3-0-6)
อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
โลกศึกษา
3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
4) กลุมวิชาคณิตศาสตรวทิ ยาศาสตรและเทคโนโลยี
9 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจํานวน 9 หนวยกิต ในรายวิชาตอไปนี้
วิทยาศาสตรเพือ่ คุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
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0041103
0041104
0041105
0041106
0041107
0041108

อาหาร และยาเพื่อคุณภาพชีวติ
คุณภาพชีวติ และครอบครัวในสังคมยุคใหม
กีฬาเพื่อสุขภาพ
ภัยธรรมชาติ
การคิดและการตัดสินใจ
วิธีการแสวงหาความรู
3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน
1) กลุมวิชาแกน
3301101
หลักการบัญชี
3302101
การเงินธุรกิจ
3401001
หลักเศรษฐศาสตร
3402002
กฎหมายธุรกิจ
3402003
สถิติธุรกิจ
3403004
วิเคราะหเชิงปริมาณ
3403005
การวิจัยทางธุรกิจ
3404006
จริยธรรมทางธุรกิจ
3411101
องคการและการจัดการ
3412302
การจัดการปฏิบตั ิการ
3413303
การเปนผูป ระกอบการ
3414204
การจัดการเชิงกลยุทธ
3431401
หลักการตลาด
2) กลุมวิชาชีพ
2.1) กลุมวิชาชีพบังคับ
3472101
การจัดการธุรกิจคาปลีกสมัยใหม
3472202
การบริหารการจัดซื้อในธุรกิจคาปลีก
3472203
การเลือกทําเลทีต่ ั้งและการออกแบบรานคาในธุรกิจคาปลีก
3472304
การจัดการสวนหนารานในธุรกิจคาปลีก
3473105
การบริหารการขายในธุรกิจคาปลีก
3473106
การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจคาปลีก
3473107
พฤติกรรมผูบ ริโภคในธุรกิจคาปลีก
3473308
การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการในธุรกิจคาปลีก
3473309

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจคาปลีก

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
96 หนวยกิต
39 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
57 หนวยกิต
33 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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3474310
การจัดการความเสีย่ งในธุรกิจคาปลีก
3474311
สัมมนาปญหาธุรกิจคาปลีก
2.2) กลุมวิชาชีพเลือก
ใหเลือกรายวิชาตอไปนี้ 3 รายวิชา
3472112
การจัดการทรัพยากรมนุษยในธุรกิจคาปลีก
3472113
การจัดการลูกคาสัมพันธในธุรกิจคาปลีก
3472114
ภาษีอากรทางธุรกิจคาปลีก
3472215
การจัดการผลิตภัณฑและราคาในธุรกิจคาปลีก
3472316
การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานในธุรกิจคาปลีก
3473217
การจัดการหวงโซอุปทานในธุรกิจคาปลีก
3473318
การจัดการคุณภาพการบริการในธุรกิจคาปลีก
3473319
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในธุรกิจคาปลีก
2.3) กลุมวิชาชีพเลือกดานภาษาตางประเทศเพื่อการอาชีพ
ใหเลือกเรียนกลุมใดกลุมหนึ่ง
กลุม วิชาภาษาอังกฤษเพือ่ ธุรกิจ
3402007
การสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1
3402008
การสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2
3403009
การสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 3
3403010
การสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 4
กลุม วิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
7371111
การสื่อสารภาษาจีนพื้นฐาน
7371112
การสื่อสารภาษาจีนในชีวติ ประจําวัน
7371121
การสื่อสารภาษาจีนทางธุรกิจ
กลุม วิชาภาษาญี่ปุนเพื่อธุรกิจ
7361111
การสื่อสารภาษาญีป่ ุนพื้นฐาน
7361112
การสื่อสารภาษาญีป่ ุนในชีวติ ประจําวัน
7361121
การสื่อสารภาษาญีป่ ุนทางธุรกิจ
7451111
7451112
7451121

กลุม วิชาภาษารัสเซียเพื่อธุรกิจ
การสื่อสารภาษารัสเซียพื้นฐาน
การสื่อสารภาษารัสเซียในชีวิตประจําวัน
การสื่อสารภาษารัสเซียทางธุรกิจ

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

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

กลุม วิชาภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจ
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7321111
7321112
7321121
7491111
7491112
7491121

การสื่อสารภาษาเวียดนามพื้นฐาน
การสื่อสารภาษาเวียดนามในชีวติ ประจําวัน
การสื่อสารภาษาเวียดนามทางธุรกิจ
กลุม วิชาภาษาพมาเพื่อธุรกิจ
การสื่อสารภาษาพมาพื้นฐาน
การสื่อสารภาษาพมาในชีวติ ประจําวัน
การสื่อสารภาษาพมาทางธุรกิจ

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

กลุม วิชาภาษากัมพูชาเพื่อธุรกิจ
7481111
7481112
7481121

การสื่อสารภาษากัมพูชาพื้นฐาน
การสื่อสารภาษากัมพูชาในชีวติ ประจําวัน
การสื่อสารภาษากัมพูชาทางธุรกิจ

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

กลุม วิชาภาษาเกาหลีเพือ่ ธุรกิจ
7461111
7461112
7461121

การสื่อสารภาษาเกาหลีพื้นฐาน
การสื่อสารภาษาเกาหลีในชีวติ ประจําวัน
การสื่อสารภาษาเกาหลีทางธุรกิจ

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

กลุม วิชาภาษามลายูเพื่อธุรกิจ
7381111
7381112
7381121
3404035

การสื่อสารภาษามลายูพื้นฐาน
การสื่อสารภาษามลายูในชีวติ ประจําวัน
การสื่อสารภาษามลายูทางธุรกิจ
2.4) ฝกประสบการณภาคสนาม
สหกิจศึกษาธุรกิจคาปลีก

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หนวยกิต
6(16 สัป ดาห )

3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ใหเลือกเรียนไมนอยกวา
6 หนวยกิต
ใหเลือกเรีย นรายวิช าใดๆในหลักสูตรมหาวิท ยาลัยราชภัฏ ธนบุรี หรือรายวิชาใน
หลักสูต รหมวดวิช าการศึกษาทั่วไปหลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554 โดยไม ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรีย น
มาแลว และตองไมซ้ํากับรายวิช าที่ทางหลักสูตรจัดไวให เรียนตามแผนการเรียน รวมถึงตองไมเปน
รา ย วิ ช า ที่ กํ า ห น ด ใ ห เ รี ย น โ ด ย ไ ม นั บ ห น ว ย กิ ต ร ว ม ใ น เ ก ณ ฑ ก า ร สํ า เ ร็ จ ห ลั ก สู ต ร
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
3.1.5.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา
0011101

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
การพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ

น(อ-ป-ท)
2(1-2-3)

English Proficiency Development
ไวยากรณพื้นฐาน โครงสรางประโยค การออกเสียง และคําศัพทระดับเบื้องตน
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

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Thai for Communication
ความสํ าคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือสื่อสาร และแสดงถึง ความเป น
เอกลักษณของชาติ การสืบคนขอมูลขาวสารจากทรัพยากรสารสนเทศ การสรุปความ การ
ขยายความ การวิเคราะห และการแสดงความคิดเห็น การตีความ และการนําเสนอ โดย
เนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา
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.

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รหัสวิชา
0011103

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(อ-ป-ท)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English for Communication
การใช ภ าษาอั ง กฤษเพื่อ การสื่ อสารในสถานการณ ทั่ว ไปในชีวิ ต ประจํ า วั น การ
ทักทาย การบอกลา การแนะนํ า ตั วเองและผู อื่ น การแสดงถึง อารมณ และความรู สึ ก ที่
เหมาะสม การบอกลักษณะบุคคล และสิ่งของ โดยการพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน
และเขีย นภาษาอั งกฤษแบบผสมผสานกันทั้ง 4ทักษะ ในลักษณะรูปประโยคพื้ นฐานที่ใช
ไวยากรณเบื้องตนไมซับซอน การออกเสียงคําภาษาอังกฤษใหถูกตอง การฝกเขียนประโยค
งายๆ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การฝกอานและทําความเขาใจขอความภาษาอังกฤษ
สั้นๆ การกรอกแบบฟอรม 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

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3(2-2-5)
English for Study Skills
การฝกเทคนิคในการอานเพื่อหาหัวเรื่อง ใจความสําคัญ และรายละเอียดสนับสนุน
จากสื่อสิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส การใชหนังสือพิมพเปนสื่อในการคนหา และเพิ่มเติม
ความรู การใชพจนานุกรม และการนําเสนอขอมูลเพื่อพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
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.

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณ ฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา
0021101

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(อ-ป-ท)
ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
Truth of Life
การเขาถึงธรรมชาติของตนเอง สั งคม และโลก การพัฒนาตนตามหลั กอริ ยสัจ
การกําหนดเปาหมายของชีวิตดวยหลักคุณธรรม จริยธรรม ความสามารถดํารงชีวิตอยูอยาง
มีสติในสังคมโลกาภิวัตน เพื่อสันติสุขอยางยั่งยืนทั้งสวนตน และสังคม
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 พัฒนาการทางความคิดของนักปรัช ญาในอดี ตจนถึงปจจุบั น
ปญหาสํ าคัญทางปรัช ญาในแต ล ะสาขา ปรัช ญาชีวิ ตของคนไทยซึ่ง ตั้งอยูบ นพื้ นฐานของ
ศาสนาในประเทศไทย
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 และการเรียนรูเกี่ยวกับคุณคา
ทางความงามในด านศิ ล ปะ ดนตรี และศิล ปะการแสดง โดยมุง สรางรสนิย มทางศิลปะ
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.

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณ ฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รหัสวิชา
0021104

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(อ-ป-ท)
ศาสตรและศิลปแหงความสุข
3(3-0-6)
The Science and Art of Happiness
แนวคิดวาดวยความสุขของนักคิดสําคัญของโลก ศาสตรแหงความสุขที่บูรณาการมา
จากขอคนพบของสาขาจิตวิทยาเชิงบวก พันธุกรรมศาสตรเชิงพฤติกรรม ประสาทวิทยา
และเศรษฐศาสตรเชิงพฤติกรรม การแสวงหาความสุขในระดับปจเจกบุคคล 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
การจั ด การกั บ ป ญ หารอบๆตั ว ในสภาพสั ง คมปจ จุ บั น การเตรี ย มความพร อ ม
สํ าหรั บ การปรั บ ตั วในอนาคต ในด านความรู เรื่ อ งความคิ ด สรา งสรรค และความคิ ด
วิเคราะหวิจารณ ในดานเจตคติ เรื่องความตระหนักรูในตน และความเห็นใจผูอื่น และใน
ดานทักษะ เรื่องการสรางสัมพันธภาพ และการสื่อสาร การตัดสิ นใจ 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.

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รหัสวิชา
0021106

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(อ-ป-ท)
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
พื้นฐานแหงพฤติกรรมมนุษย การพัฒนาตนดานมนุษยสัมพันธ และการดํารงชีวิต
อยา งเปนสุข การสื่ อสารที่ประสบความสํา เร็ จ การทํ างานเป นทีม ภาวะผูนํา และผู ตาม
การเสริ ม สร า งแรงจู ง ใจ การใฝ เ รี ย นรู และพลั ง แห ง ชี วิ ต เพื่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพแห ง ตน
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 การวางตัว
ในสัง คม มนุษ ยสัม พันธ การเข าร วมงานสัง คมในโอกาสต าง ๆ ภาวะผู นํา การเจรจา
ตอรอง การเขีย นใบสมัครงาน รวมทั้งการพัฒนาดานจิต ใจ ทัศ นคติ และอารมณ หลัก
จิตวิทยา และหลักธรรมทางศาสนา การคิดวิเคราะห การวางแผนเพื่อพัฒนา การประเมิน
ตนเอง
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; selfassessment.

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รหัสวิชา
0021108

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(อ-ป-ท)
การศึกษาคนควาและการอางอิง
3(3-0-6)
Study Fundamentals and Referencing
ความหมาย และความสํ าคั ญของการศึ กษาค นคว า ทรั พยากรสารสนเทศทั้ ง ใน
รูปแบบสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส และสื่อบุคคล แหลงสารสนเทศ ภูมิปญญาทองถิ่ น
การเขาถึง การกําหนดกลยุทธการคน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเขาถึงและคนคืน
สารสนเทศ การประเมิน การเลือก การวิเคราะห การสังเคราะหสารสนเทศ การเขีย น
รายงานการคนควา การเขียนอางอิงและบรรณานุกรม 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 พัฒนาการ
และอัตลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การสราง และปลูกฝงจิตสํานึกความเปนไทย
และความเปนราชภัฏ การสรางคุณลักษณะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีใหมีคุณธรรม
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.

หลักสูตรบริหารธุ3)
รกิจกลุ
บัณมฑิวิต ชสาขาวิ
าการจัดการธุรกิจคาปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
าสังชคมศาสตร

รหัสวิชา
0031101

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(อ-ป-ท)
สังคมไทยกับความเปนพลวัต
3(3-0-6)
Dynamics of Thai Society
ลักษณะทั่วไปของสังคมไทย และความเปนพลวัตของสังคมโลก การผสมผสานวิถี
ไทย กับพหุวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิต การมีจิตสาธารณะ การอยูรวมกันในสังคมอยางมี
ความสุ ขบนพื้นฐานคุ ณธรรม จริย ธรรม และการดํา เนิ นชี วิต ตามหลักปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
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 การวิเคราะหการเมืองและ
พฤติกรรมทางการเมือ งไทย แนวคิด ทั่ วไปเกี่ ยวกั บประชาธิป ไตย การปกครองระบอบ
ประชาธิ ป ไตยของไทย สิ ท ธิ แ ละหน าที่ ข องพลเมื อ งไทย การวิ เ คราะห บ ทบาทของ
มหาวิทยาลัยทางการเมืองไทย และระบบการบริหารราชการไทย
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.

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รหัสวิชา
0031103

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(อ-ป-ท)
กฎหมายกับชีวิตและสังคม
3(3-0-6)
Law for Life and Society
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย ความสัมพันธระหวางกฎหมายกับ ชีวิตและสังคม
สิทธิ หนาที่ และเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลตามกฎหมาย ความรับผิดชอบในทางแพง
และในทางอาญา กระบวนการยุ ติ ธรรมตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิจารณาความอาญา
กฎหมายครอบครั วและมรดก กฎหมายทรั พย สิ น ทางป ญ ญา กฎหมายสิ่ ง แวดล อ ม
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 และเศรษฐกิจ
ของกรุงธนบุรี ทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่นในฝงธนบุรี การดํารงชีวิตและการปรับตัว
ของชุมชน ผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตนและปญหาที่เ กิดขึ้น ความสําคัญและบทบาท
ของประชาคมในการอนุรักษและการพัฒนาพื้นที่ฝงธนบุรีใหเกิดความเขมแข็งและยั่งยืน
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.

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณ ฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รหัสวิชา
0031105

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(อ-ป-ท)
สมุทรปราการศึกษา
3(3-0-6)
Samutprakan Studies
ลักษณะทางภูมิศาสตร พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของ
สมุทรปราการ ทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ การดํารงชีวิต และ
การปรับตัวของชุมชน ผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตนแ ละปญหาที่เกิดขึ้น บทบาทและ
ความสําคัญของสมุทรปราการที่มีตอกรุงเทพมหานคร 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 การจัดการการเงินสวนบุคคลในภาวะเศรษฐกิจ
ปจจุบัน เศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจสรางสรรค เศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธระหวาง
เศรษฐกิจไทย 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

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
Sufficiency Economy for Sustainable Development
ความหมาย ความสําคัญ ความเปนมา และหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคุณภาพชีวิต และการพัฒนาที่ยั่งยืนในยุคโลกาภิวัต น
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.

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณ ฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รหัสวิชา
0031108

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(อ-ป-ท)
ธุรกิจสมัยใหม
3(3-0-6)
Modern Business
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ ธุรกิจกับสภาพแวดลอม การ
จัดการตามประเภทธุรกิจ การจัดการตามหนาที่ของธุรกิจ แผนธุรกิจ และความรับผิดชอบ
ของธุรกิจตอสังคม
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
ความรู ทั่วไปเกี่ย วกั บ อาเซี ย น พั ฒ นาการความร วมมื อของอาเซีย นจากอดี ต ถึ ง
ปจจุบัน การมุงสูประชาคมอาเซีย น ความสัมพันธระหวางอาเซียนกับอินเดีย จีน เกาหลี
ญี่ปุน และภูมิภาคอื่นๆ ปญหาแนวทางในการแกไข และอนาคตของอาเซียน
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 โดยเนนพลวัตของโลกตัง้ แต
ศตวรรษที่ 19 ถึงปจจุบัน ตลอดจนแนวโนมในอนาคต การปรับตัวของไทยในโลกยุคโลกา
ภิวัตน
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.

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รหัสวิชา
0031111

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(อ-ป-ท)
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Natural Resources and Environmental Management
ความสําคัญ สถานการณ และวิกฤติการณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การอนุรักษและการจัด การทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน การมีสวนรวม
ของประชาชน 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 และเทคโนโลยี

0041101

วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Science for Quality of Life
ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร วิธีแสวงหาความรูทางวิท ยาศาสตร การ
เสริมสรางเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร การประยุกตใชความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ที่สง ผลต อคุณภาพชีวิต ผลกระทบของความกาวหน าทางวิท ยาศาสตรดา นพลั งงานและ
สถานการณพลังงานของโลกในปจจุบันที่มีตอมนุษย สภาพแวดลอม สังคม การเมือง และ
วัฒนธรรม
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.

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รหัสวิชา
0041102

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(อ-ป-ท)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
Information and Communication Technology for Life
ความหมาย ความสําคัญ และองคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ อิทธิพลของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่มีตอการดํารงชี วิต และความเปนอยูข องมนุษ ย
การเลือกใชทรัพยากรเพื่อการสื่อสาร และแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศ การใชโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมประยุกตในระบบเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการสืบ คน การ
สร า งสั งคมเครื อข ายแห งการเรีย นรู การนํ า เสนอผลงาน การพั ฒนาวิช าชี พ และการ
ดํารงชีวิตประจําวันอยางมีประสิทธิภาพ 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 และยาเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Food and Medicine for Quality of Life
พฤติ กรรมการบริ โ ภคอาหาร และภาวะโภชนาการของมนุ ษ ยใ นสั งคมยุ ค 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.

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณ ฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รหัสวิชา
0041104

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(อ-ป-ท)
คุณภาพชีวิตและครอบครัวในสังคมยุคใหม
3(3-0-6)
Quality of Life and family in Modern Society
รูปแบบของครอบครัว และปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิต การอบรมเลี้ยงดู
สมาชิกในวัยเด็ก วัยรุน วัยผูใหญ และวัย ผูสูงอายุ ที่มีผ ลตอการเสริมสรางคุณภาพชีวิต
ของครอบครัว ชุมชน และสังคม ความรูเ กี่ยวกับเพศศึกษา และการวางแผนครอบครัว
ปญหาครอบครัว และแนวทางแกไขปญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
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

กีฬาเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Sports for Health
ความหมาย และความสําคัญของการออกกําลังกายตอสุขภาพ ระบบของรางกาย
ที่เกี่ยวของกับการออกกําลังกาย หลักการและเทคนิคการออกกําลังกาย การวิเคราะห และ
ประเมินความเหมาะสมของแตละบุคคลในการออกกําลังกาย การฝกปฏิบัติ และทักษะ ใน
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย และการประเมินผลการออก
กําลังกาย
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.

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณ ฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รหัสวิชา
0041106

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(อ-ป-ท)
ภัยธรรมชาติ
3(3-0-6)
Natural Disasters
ความรูพื้นฐานทางดานธรรมชาติวิทยา สถานการณการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมที่
เกิดขึ้นในปจจุบัน การเกิดภัย ทางธรรมชาติประเภทตางๆ เทคโนโลยีการตรวจวัด และ
คาดการณการเกิด ภัยธรรมชาติ ผลกระทบของภัย ธรรมชาติที่มีตอดานเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม การปรับตัว และการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเกิดภัยธรรมชาติ
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 การตัดสินใจ
โดยใชเหตุผลจากตรรกศาสตร การวิเคราะหขอมูล และขาวสารโดยวิธีการทางสถิติเบื้องตน
กระบวนการตัดสินใจ และการประยุกตใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวัน
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.

ณฑิต สาขาวิ
ดการธุชรากิจคาปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรน
ี (อ-ป-ท )
รหัสหลัวิกชสูาตรบริหารธุรชืกิจ่อบัและคํ
าอธิชบาการจั
ายรายวิ
0041108
วิธีการแสวงหาความรู
3(2-2-5)
Method of Knowledge Acquisition
ความหมาย และความสําคัญขององคความรู ประวัติ และความเปนมาของวิธีการ
แสวงหาความรูข องมนุ ษย วิ ธีก ารแสวงหาความรู ข องศาสตรส าขาตา งๆ และการนํ าไป
ประยุกตใช วิธีการวิจัยเบื้องตนโดยสังเขปเพื่อการแสวงหาความรู
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.

3.1.5.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน
1) กลุมวิชาแกน
รหัส
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(อ-ป-ท)
3301101
หลักการบัญชี
3(2-2-5)
Principles of Accounting
แมบทการบัญชี สมการบัญชี วงจรบัญชี แนวคิด การวิเคราะหสินทรัพย หนี้สิน สวน
ของเจาของ หลักบัญชีคู เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การบันทึกรายการในสมุดรายการ
ขั้นตน ประกอบดวยสมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันเฉพาะ การบันทึกในสมุดแยกประเภท งบ
ทดลอง รายการปรับปรุง การจัดทํางบการเงินสําหรับกิจการบริการและกิจการซื้อขายสินคา
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.

กิจบัณฑิาตอธิ
สาขาวิ
ชาการจัดชการธุ
รหัสหลักสูตรบริหารธุ
ชื่อรและคํ
บายรายวิ
า รกิจคาปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีน(อ-ป-ท)
3302101 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
เงื่อ นไข : ต อ งผานการเรีย นรายวิชา 3311101 การบั ญชี ชั้นต น 1 หรือ 3301101
หลักการบัญชี
ขอบเขต ลั กษณะ บทบาทและหน า ที่ ข องฝ า ยการเงิ นในธุ รกิ จ เป า หมายและ
ความสําคัญของการเงินธุรกิจ หลักการการจัดหาเงินทุนภายในธุรกิจ การจัดสรรเงินทุนเพื่อใช
ในการดําเนินงานของธุรกิจ ค าของเงิน การวางแผนการเงิ นที่เกี่ย วกับการลงทุนในกิจการ
การขยายกิจการ การเพิ่มทุน นโยบายการจัดสรรกําไรและเงินปนผล ตลาดทุนและตลาดเงิน
ในประเทศไทย
Prerequisite: 331101 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 หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตรวา
ดวยมู ล คา ราคา และการจั ด การทรั พยากร พฤติ กรรมผู บริ โ ภค ปจจั ย ที่ กําหนดอุป สงค
อุปทานของสินคาในตลาดที่มีการแขงขันสมบูรณและไมสมบูรณ การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค
และอุปทาน ดุลยภาพของตลาด ความยืดหยุนของอุปสงคและอุปทาน การภาษีอากร การคา
การลงทุน นโยบายการเงิน และนโยบายการคลัง
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.

ฑิต สาขาวิ
ดการธุชรกิาจคาปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
รหัสหลักสูตรบริหารธุรกิชืจ่อบัณและคํ
าอธิชบาการจั
ายรายวิ
น(อ-ป-ท)
3402002
กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Law
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรธุรกิจ และกฎหมายที่สําคัญเกี่ยวกับการประกอบ
กิจกรรมทางธุรกิจในประเทศและระหวางประเทศ เชน หลักกฎหมายซื้อขาย เชาซื้อกูยืม การ
ค้ําประกัน การจดจํานอง จํานํา เปนตน รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับตราสารทางการเงิน เชน
ตราสารทุน ตราสารหนี้ และตั๋วเงิน เปนตน โดยคํานึงถึงหลักจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
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
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสถิติ การจัดเก็บขอมูล การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัด
การกระจาย การประมาณค า การทดสอบสมมติ ฐาน การแจกแจงแบบไคสแควร การ
วิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหการถดถอยสหสัมพันธ การวิเคราะหอนุกรมเวลา และ
เลขดัชนี
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 โปรแกรมเชิงเส น ตัวแบบสินค าคงคลัง การ
ควบคุมสินคาคงเหลือ ทฤษฏีการขนสง การจัดโครงการ ทฤษฏีเกม ตัวแบบแถวคอยและ
กระบวนการมารคอฟ

Probability and decision theory, linear programming, inventory model
and control, transportation theory, project management, game theory,
queuing and the Markov approach.

รหัหลัส กสูตรบริหารธุรกิจชืบั่อณและคํ
าอธิชาการจั
บายรายวิ
น(อ-ป-ท)
ฑิต สาขาวิ
ดการธุรชกิจาคาปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
3403005
การวิจัยทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Research
ความหมายและความสําคัญของการวิจัย ลักษณะทั่วไปของการวิจัย ขั้นตอนและ
วิธีดําเนินการวิจัยทางธุรกิจ การเลือกปญหาวิจัยทางธุรกิจ หลักการและเทคนิคของการวิจัย
กําหนดวัตถุประสงคและตั้งสมมุติฐานในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล
การแปลความหมายขอมูล การเขียนรายงานวิจัยทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของการวิจัยทาง
ธุรกิจ
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
แนวคิ ด เบื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ จริ ย ธรรม จริ ย ธรรมในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ด า นต า งๆ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจตอผูมีสวนไดเสียทางธุรกิจ ความรับ ผิดชอบต อ
สังคม จริยธรรมกับสิ่งแวดลอม หลักบรรษัทภิบาล การเสริมสรางจริย ธรรมทางธุรกิจ หลัก
จริยธรรมทางธุรกิจกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ
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.

รหัสหลั
วิชกสูาตรบริหารธุรชืกิ่อจบัและคํ
าอธิบายรายวิชา
น(อ-ป-ท)
ณ ฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
3411101
องคการและการจัดการ
3(3-0-6)
Organization and Management
แนวคิดพื้นฐานทางการจัดการและองคการ สภาพแวดลอมทางการจัดการ จริยธรรม
ในการจั ด การ หน าที่ แ ละกระบวนการในการจั ด การ ประกอบดวย การวางแผน การจั ด
องคการ การบริหารทรัพยากรมนุษย การสั่งการและการควบคุม โดยมีเนื้อหาเชื่อมโยงการ
สรรหา 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 การเลือก
ทําเลที่ตั้งและการวางผังสถานประกอบการ การจัดการคุณภาพ การควบคุมสินคาคงเหลือ การจัดการหวงโซ
อุปทาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการผลิตและการปฏิบัติการ และการบํารุงรักษา
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.

ฑิต สาขาวิ
ดการธุรชกิจาคาปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี น(อ-ป-ท )
รหัหลัสวิกสูชตารบริหารธุรกิจชืบั่อณและคํ
าอธิชาการจั
บายรายวิ
3413303
การเปนผูประกอบการ
3(3-0-6)
Introduction to Entrepreneurship
ความหมายและความสําคัญ คุณลักษณะของผูประกอบการ การวิเคราะหปญหาและ
โอกาสของผูประกอบการ การศึกษาความเปนไปไดและการแสวงหาโอกาสใหมทางธุรกิจ การ
ซื้อธุรกิจ การจัดตั้งธุรกิจใหม การเขียนแผนธุรกิจ และการจัดหาเงินทุน
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
แนวคิดพื้นฐานและกระบวนการในการบริหารเชิงกลยุทธ กระบวนการวางแผนและ
ตัดสินใจเชิงกลยุทธ การนํากลยุทธไปปฏิบัติและการควบคุมเชิงกลยุทธ
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 พัฒนาการของแนวความคิดทาง
การตลาด สภาพแวดลอมทางการตลาด พฤติกรรมผูบ ริโภค การแบงสวนตลาด การเลือก
ตลาดเป าหมาย การวางตําแหน งผลิ ตภั ณฑ สวนประสมการตลาด ระบบสารสนเทศทาง
การตลาด จริยธรรมทางการตลาดและความรับผิดชอบตอสังคม
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.

าชีพชาการจัดการธุรกิจคาปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หลักสูตรบริหารธุ2)รกิกลุ
จบัณมฑิวิตชสาขาวิ
2.1) วิชาชีพบังคับ
รหัสวิชา
3472101

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(อ-ป-ท)
การจัดการธุรกิจคาปลีกสมัยใหม
3(3-0-6)
Modern Retail Business Management
สภาพแวดลอมและการแขงขันของธุรกิจคาปลีกในภาพรวม วิวัฒนาการ รูปแบบ
ตางๆ ของการดําเนินธุรกิจคาปลีก พฤติกรรมผูบริโภคในธุรกิจคาปลีก การจัดการคาปลีกใน
ดานการจัดการงานสวนหนาราน การจัดการผลิตภัณฑ การเลือกทําเลและการจัดรูปแบบ
รานคา การใชโลจิสติกส (Logistics) และเทคโนโลยีในธุรกิจคาปลีก และจริยธรรมของ
ผูประกอบการคาปลีก
Overview of retail business environment and competition. Retail
business evolutions and patterns. Consumer behavior in retail business.
Retail business management and retail store operation management. Retail
merchandising management. Store location and design. Logistics and
technology for retail business. The ethics of the retail trader.

3472202

การบริหารการจัดซื้อในธุรกิจคาปลีก
3(3-0-6)
Retail Business Procurement Management
แนวคิ ด ทั่ วไปของการจั ด ซื้ อ ในธุ รกิ จ ค า ปลี ก การกํ า หนดคุ ณ ลั ก ษณะและการ
วิเ คราะห คุณคาสิน ค า การตรวจนั บ การเก็ บ รั ก ษาวั สดุ และการควบคุมสิน ค า คงคลั ง
นโยบายและกลยุท ธการจัดซื้อ การคนหาแหลงผู ขายและวิธี คัดเลื อกผูข าย การวิเ คราะห
ตนทุน ราคา การเจรจาตอรอง และการทําสัญญาซื้อขาย จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
จัดซื้อ
Concept of purchasing in retail business. Product specification and
value analysis. Count stock, material storage and inventory control.
Procurement policies and strategies. Suppliers sourcing and selection. Cost

analysis and pricing analysis. Negotiation. Contract management. Ethics and
integrity in procurement.

ฑิต สาขาวิ
ดการธุรชกิาจคาปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
รหัหลัสวิกสูชตารบริหารธุรกิชืจบั่อณและคํ
าอธิชาการจั
บายรายวิ
น(อ-ป-ท)
3472203
การเลือกทําเลที่ตั้งและการออกแบบรานคาในธุรกิจคาปลีก
3(3-0-6)
Store Location and Design in Retail Business
ปจจัยที่ใชในการพิจารณาเลือกทําเลที่ตั้ง การวิเคราะหและตัดสินใจเลือกทําเลที่ตั้ง
การจัดรูปแบบภายนอกและภายในรานคาปลีก การวางผังรานคา การวางผังทางเดินของ
ลูกคา การจัดสภาพบรรยากาศทางกายภาพภายนอกและภายในรานคา เชน แสง สี เสียง
และภาพ เปนตน
Store location determining factors. Retail store location analysis and
decision making. External and internal retail store design. Retail store layout.
Customer traffic flow. External and internal atmosphere such as light, sound,
temperature, color and image.

3472304

การจัดการสวนหนารานในธุรกิจคาปลีก
3(3-0-6)
Front - Store Operation Management in Retail Business
การจัดการผลิตภัณฑ การกําหนดสวนผสมผลิตภัณฑ (Product Mix) การจัดแสดง
สินคา การบริหารสินค าหนา ราน การใชโปรแกรมคอมพิ วเตอร เพื่อช วยออกแบบในการ
จัดเรียงสินคา (Auto CAD and Skeat UP 3D) การบริการลูกคา และการบริหารพนักงาน
ขาย
Product management. Product Mix. Merchandise display. Front-store
management. Utilization of computer software for display design and visual
merchandise (Auto CAD and Skeat UP 3D). Customer service and sale
management.

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณ ฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รหัสวิชา
3473105

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(อ-ป-ท)
การบริหารการขายในธุรกิจคาปลีก
3(3-0-6)
Sales Management in Retail Business
ขอบเขตการบริ ห ารการขาย บทบาทหนา ที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบ ขอบเขตงานของ
ผูบริ หารหนวยงานขาย การจัด รูป แบบและความสํ าคัญ ขององคการฝายขาย การบริห าร
บุค คลในฝา ยการขาย การควบคุมและการจู ง ใจพนักงานขาย การวางแผนการขาย การ
พยากรณ การขาย การกํ า หนดโควต าและงบประมาณการขาย อาณาเขตการขาย การ
ประเมินผลงานพนักงานขาย กลยุทธทางการขาย การเขาพบลูกคา ศิลปะการขาย และการ
ปดการขาย
Scope of Sales Management. Role and responsibilities of sales
management. The scope of executive sales organization. Organizing the sales
force. The important of sales orgaization. Personnel management in the
sales department. Sales force motivation and controlling. Sales planning.
Sales forecasting. The budget and sales quota. Sales territories. Evaluating
Salesmen. Sales strategy. Sales approach. The art of selling. Closing the
sales.

3473106

การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจคาปลีก
3(3-0-6)
Managerial Accounting for Retail Business
เงื่อ นไข : ตองผานการเรียนรายวิชา 3311101 การบัญชีชั้ นตน 1 หรือ 3301101
หลักการบัญชี และ 3302101 การเงินธุรกิจ มากอน
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชประโยชนของงบการเงินสําหรับธุรกิจคาปลีก การ
วิเคราะหรายงานการเงิน ความสัมพันธระหวางรายการในงบการเงิน ระบบบัญชีตนทุน จัดทํา
งบประมาณ และใช ขอมูล ทางบัญชี จัดทํ ารายงานเสนอฝายบริหาร เพื่อวางแผน ควบคุ ม
และตัดสินใจในธุรกิจคาปลีก

Prerequisite: 3311101 Accounting 1 or 3301101 Principle of Accounting
and 3302101 Financial Accounting
Study and practice of utilization in financial statement for retail
business. Financial report analysis. Relationship between items in financial
statement. Cost accounting system. Financial budgeting. The use of
accounting information to prepare financial report to executive for planning,
controlling, and decision-making toward retail business.

ณ ฑิต สาขาวิ
ดการธุชรากิจคาปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี น(อ-ป-ท)
รหัสหลัวิชกสูาตรบริหารธุรชืกิ่อจบัและคํ
าอธิบชาการจั
ายรายวิ
3473107
พฤติกรรมผูบริโภคในธุรกิจคาปลีก
3(3-0-6)
Consumer Behavior in Retail Business
หลักการและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค รูปแบบการศึกษาพฤติกรรม
ผูบริโภคในธุรกิจคาปลีก การวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ผูบริโภค กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคในธุรกิจคาปลีก
Basic principles and theories of consumer behavior. Pattern of
consumer behavior in retail business. Analysis of internal and external factors
that influence consumer behavior. Consumer decision-making process in the
retail business.

3473308

การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการในธุรกิจคาปลีก
3(3-0-6)
Integrated Marketing Communication in Retail Business
บทบาทและความสําคัญของการสื่อสารการตลาด กระบวนการสื่อสารการตลาด
ประเภทและลัก ษณะของเครื่ อ งมื อที่ใช ในการสื่ อ สารการตลาด ไดแ ก การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย การจัดเหตุการณทางการตลาด การบริหารลูกคาสัมพันธ
เปนตน การวางแผนและการการบูรณาการเลือกใชเครื่องมือเพื่อการสื่อสารการตลาดอยางมี
ประสิทธิภาพ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการสื่อสารการตลาด
Roles and important of marketing communication. Marketing
communication process. Types of marketing communication tools such
advertising, public relation, sale promotion, event marketing, and customer
relationship management. Planning and integrating the selection of marketing
communication tools effectively. Ethics and ethic code of marketing
communication.

ณฑิต สาขาวิ
ดการธุชรากิจคาปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี น(อ-ป-ท)
รหัสหลัวิชกสูาตรบริหารธุรชืกิจ่อบัและคํ
าอธิบชาการจั
ายรายวิ
3473309
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจคาปลีก
3(3-0-6)
Managing Information System for Retails Business
ประเภทและรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่นํามาใชสนับสนุนการจัดการคาปลีกให
มีประสิ ท ธิ ภาพ ระบบสารสนเทศเพื่ อการจัดการธุรกิจคา ปลี กในด านการวางแผน การ
ดําเนินงาน และการควบคุม การใชระบบสารสนเทศเพื่อทําการวางแผนการสั่งซื้อและการ
จัดสงสินคามายังหนาราน (Stock Cover Day and Service level)
Type of information system for effectively support retail business
management. Information technology for retail business in the role of
planning, processing and controlling. The use of information technology for
purchasing planning and door to door delivery. (Stock Cover Day and Service
level)

3474310

การจัดการความเสี่ยงในธุรกิจคาปลีก
3(3-0-6)
Risk Management in Retail Business
หลั กการพื้ นฐานของการจั ดการความเสี่ ย ง ประเภทของความเสี่ ย ง สาเหตุ แ ละ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในธุรกิจกิจคาปลีก ผลของความเสี่ยงตอองคกร คาปลีก ความ
เสี่ยงทางการเงิน การวัดมูลคาความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยง
Fundamental of risk management. Types of retail business risk. Factors
and probabilities of risk in retail business. The outcome of risk toward retail
business organization. Financial risk. Risk evaluation. Risk Management.

3474311

สัมมนาปญหาธุรกิจคาปลีก

3(2-2-5)

Seminar in Retail Business Problems
ศึกษาและวิเคราะหนโยบาย และกลยุทธการดําเนินงานของธุรกิจคาปลีกประเภท
ต างๆ ที่ ส ง ผลให ธุร กิ จประสบความสํ า เร็จหรื อล มเหลว และแนวทางการแก ไ ข โดยใช
กรณีศึกษา
Study and analyze retail business policy and strategy which effects to
success or failure in various type of retail business, business solution, by using
case study.

หลักสูตรบริหารธุ2.2)
รกิจบัณวิฑิชตาชี
สาขาวิ
พเลืชอาการจั
ก ดการธุรกิจคาปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รหัสวิชา
3472112
0-6)

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
การจัดการทรัพยากรมนุษยในธุรกิจคาปลีก

น(อ-ป-ท)
3(3-

Human Resource Management in Retail Business
แนวคิดและความสําคัญในการจัดการทรัพยากรมนุษยในธุรกิจคาปลีก การวางแผน
อั ต รากํ า ลั ง คน การสรรหาและคั ด เลื อ ก การฝ กอบรมและพั ฒ นา การประเมิ นผลการ
ปฏิบัติงาน การบริหารคาตอบแทน แรงงานสัมพันธ ความปลอดภัยและการปองกันอุบัติเหตุ
และการธํารงรักษาบุคลากร
Concept and significant of human resource management in retail
business. Workforce planning. Recruiting and selection. Development and
training. Performance evaluation. Compensation management. Labour
relations. Security and accidental protection. Employee retention.
3472113

การจัดการลูกคาสัมพันธในธุรกิจคาปลีก
3(3-0-6)
Customer Relationship Management in Retail Business
ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของการจัดการลูกคาสัมพันธที่มี ตอธุรกิจ
คาปลี ก รู ป แบบความผู กพั น ของลู กค าที่มี ต อองค กรธุ รกิจค าปลีก การสร างความผู ก พั น
ระหว า งธุ รกิ จกับ ธุ ร กิ จ ธุ รกิ จกั บ ลู กค า และธุ รกิ จกั บ บุ ค ลากรขององค ก รธุ รกิ จค าปลี ก
กระบวนการพัฒนากิจกรรมทางการตลาดของธุรกิจคาปลีก เพื่อใหลูกคาเกิดความผูกพันตอ

องคกรธุรกิจคาปลีก การนําเทคโนโลยีใหมๆมาประยุกตใชในการจัดการลูกคาสัมพันธในธุรกิจ
คาปลีก
Meaning, importance and utility of customer relationship management
toward retail business. Pattern of customer relationship in retail business.
Relationship management between business and business, business and
customer, business and staff within retail business. Retail business event
marketing process to create customer relationship. Modern technology
application in term of customer relationship management.

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รหัสวิชา
3472114

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(อ-ป-ท)
ภาษีอากรทางธุรกิจคาปลีก
3(3-0-6)
Retail Business Taxation
ขอกําหนดและหลักเกณฑภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร วิธีการประเมินและการ
จัดเก็บภาษี ไดแก ภาษีเงินได ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจโดยทั่วไป เชน ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งภาษีที่จัดเก็บโดยองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
Tax laws and regulation due to revenue code. Tax evaluation and
collection such income tax, value-added tax, specific business tax, Other taxes
related to general business such tariff, excise tax, and other taxes collect by
local governments.

3472215

การจัดการผลิตภัณฑและราคาในธุรกิจคาปลีก
3(3-0-6)
Product and Pricing Management in Retail Business
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของผูจัดการผลิตภัณฑ แนวคิดการจัดการ สวนผสม
ผลิตภัณฑ การตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ การบรรจุภัณฑ นโยบายตราสินคา การวางตําแหน
งผลิตภัณฑ การพัฒนาผลิตภัณฑใหม วัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ สาเหตุของผลิตภัณฑที่ลมเหลว
และวิธีการหลีกเลี่ยง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจกําหนดราคา วัตถุประสงคการกําหนด
ราคา เทคนิคการกําหนดราคา กลยุทธราคา และการเปลี่ยนแปลงราคา

Product manager roles and responsibilities. Product mix concepts.
Product management decision-making. Packaging. Pricing policy. Product
positioning. New product development. Product life cycle. Causes of product
failure and how to avoid such fail. Factors affecting pricing decisions. Pricing
technique. Pricing objectives. Pricing strategies. Price changing.

หลัสกสูวิตชรบริ
ต สาขาวิาอธิ
ชาการจั
ดการธุรกิช
จคาาปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
รหั
า หารธุรกิจบัชืณ่อฑิและคํ
บายรายวิ
3472316
การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานในธุรกิจคาปลีก
Work Efficiency Development in Retail Business

น(อ-ป-ท)
3(3-0-6)

ความหมาย ขอบเขต ปรัช ญา และอุดมการณในการพัฒนาบุคลิกภาพ การสํารวจ
บุคลิกภาพ การปรับแตงบุค ลิกภาพของตนเองและผูอื่น ความตองการของมนุษ ย คานิย ม
การสํารวจและการแลกเปลี่ย นค านิ ย ม คานิ ยมที่ สัมพั นธ กับการทํ างาน วั ฒนธรรมในการ
ทํางาน การตั้ งเป าหมายของชีวิ ต และการทํ า งาน การสํารวจความรู สึก ป ญ หา อุ ป สรรค
วิ ธีก ารพิ ชิ ต อุ ป สรรคในการทํ า งาน การสร  างความเชื่ อมั่ นในตนเอง ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลในการทํางาน
Meaning, scope, philosophy and ideology in work efficiency
development. Personality inventories. Personality development and
modification for oneself and others. Human needs and value. Value survey
and exchange. Work values. Work culture. Goal setting for life and work.
Attitude test. Trouble, barrier and how to overcome working obstacles. Build
up self confidence work effectiveness and efficiency.
3473217

การจัดการหวงโซอุปทานในธุรกิจคาปลีก
Supply Chain Management for Retail Business

3(3-0-6)

การดําเนินงานดานโลจิสติกสในธุรกิจคาปลีกในระดับปฏิบัติการ ทั้ งในดานรูปแบบ
ลักษณะ และขั้นตอนการดําเนินงาน โดยพิจารณาอุปสงคแ ละอุปทาน การดําเนินงาน
ดานสินคาคงคลัง การคลังสินคา การขนสงสินคา การดําเนินงานดานกระบวนการสั่งซื้อ การ
ดําเนินงานที่เกี่ยวของกับหวงโซอุปทานและหวงโซคุณคา เพื่อมุงใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ของระบบธุรกิจคาปลีก
Logistic operation in retail business. Patterns, characteristics, and
process of logistic operation in retail business. Demand and supply
consideration for logistic management. Inventory management. Warehouse
management. Product delivery and transportations. Procurement process.
Supply chain management and value chain management to maximize retail
business system efficiency.

ฑิต สาขาวิ
ดการธุชรกิาจคาปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี น(อ-ป-ท )
รหัสหลัวิกชสูาตรบริหารธุรกิชืจ่อบัณและคํ
าอธิชบาการจั
ายรายวิ
3473318
การจัดการคุณภาพการบริการในธุรกิจคาปลีก
3(3-0-6)

Service Quality Management in Retail Business
แนวทางการจั ดการคุณภาพบริ การอยา งมี คุณธรรมและจริย ธรรม ผา นเครื่ องมือ
ทางการบริหารตางๆ สําหรับธุรกิจการคาปลีก การควบคุมการดําเนินงานบริการทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ โดยใชระบบมาตรฐานสากลเพื่อมุงสูการประกันคุณภาพในการบริการ
ของธุรกิจการคาปลีก
Service quality management direction with moral and ethics.
Management tools for retail business. Service operation control in both
quantity and quality. Utilization of international standard for quality
assurance in retail business.
3473319

การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในธุรกิจคาปลีก
3(3-0-6)
Retail Business Electronic Commerce
หลักการและการใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตในการประกอบธุรกิจคาปลีก ขั้นตอนและ
สื่อที่ใชทางการตลาดของพาณิช ยอิเล็กทรอนิกส หลักการและนัยของการคนหาที่มีตอการ
แขงขัน การจัดชุด สินคาขอมูลและการกําหนดราคา ตัวแทน การประยุกตใชงาน สําหรับ

ธุรกิจคาปลีก และระหวางธุรกิจกับธุรกิจ ระบบการชําระเงิน ความมั่นคงทางคอมพิวเตอร
ความเปนสวนบุคคล และทรัพยสินทางปญญา
Principal and utilization of internet technology in retail business.
Electronic commerce marketing media and process. Principles and
implications of the search which effect the competition. E-catalog. Dynamic
pricing. E-commerce agent. E-commerce practical in retail business and
between business to business. Electronic payment system. Security,
privatization, and intellectual property right of electronic commerce.

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

2.3) กลุมวิชาชีพเลือกดานภาษาตางประเทศเพื่อการอาชีพ

รหัสวิชา
3402007

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(อ-ป-ท)
การสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1
3(3-0-6)
Business English Communication 1
การฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยการอานงานโฆษณาและ
ประกาศตางๆทางธุรกิจจากสื่อโฆษณา การเขียนขอความสั้นๆเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ และ
การสนทนาระหวางพนักงานในสถานการณการทํางาน หลักการใชภาษาและทาทางไดถูกตอง
ตามมารยาททางสังคม เหมาะสมกับกาลเทศะ
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

การสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2
Business English Communication 2

3(3-0-6)

การฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยการอานและกรอก
เอกสารที่ใชในการดําเนินงานทางธุรกิจ การอานและการเขียนจดหมายโตตอบทางธุรกิจ การ
อานและการเขียนขอความสงทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส(e-mail) การสนทนากับลูกคาและ
คูคาในสถานการณต างๆ เชน การแนะนําตัว การตอบรับและปฏิเ สธ การขอโทษ การนั ด
หมาย 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.

ฑิต สาขาวิ
ดการธุชรกิาจคาปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี น(อ-ป-ท )
รหัสหลัวิกชสูตารบริหารธุรกิชืจ่อบัณและคํ
าอธิชบาการจั
ายรายวิ
3403009
การสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 3
3(3-0-6)
Business English Communication 3
การฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยการอานและการเขีย น
สรุปขาวสารหรือบทความทางธุรกิจดานตางๆ ไดแก การตลาด การเงิน การทรัพยากรมนุษ ย
เปนตน จากสื่อโฆษณา การเจรจาตอรองทางธุรกิจกับลูกคาและคูคาในสถานการณตางๆ
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

การสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 4
Business English Communication 4

3(3-0-6)

การฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยการฟงและจดบันทึก
การประชุ ม การเขี ย นรายงานการประชุ ม การสนทนาและการแสดงความคิ ด เห็ น ใน
สถานการณการประชุมระหวางผูบริหารกับพนักงาน หรือพนักงานกับลูกคาและคูคา
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.

ฑิต สาขาวิ
ดการธุชรกิาจคาปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี น(อ-ป-ท )
รหัสหลัวิกชสูตารบริหารธุรกิชืจ่อบัณและคํ
าอธิชบาการจั
ายรายวิ
7371111
การสื่อสารภาษาจีนพื้นฐาน
3(3-0-6)
Chinese for Basic communication
พื้นฐานการออกเสียง ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและ วิธีการสรางประโยคในภาษาจีน
คําพูดทั่วไปและโครงสรางของประโยคที่ไมซับซอน ฝกการออกเสียงระดับคําพูดและประโยค
ที่เปนวลี ฝกทักษะพื้นฐานการสื่อสาร การตอคําศัพทที่ถูกตอง
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

การสื่อสารภาษาจีนในชีวิตประจําวัน
Chinese for Communication in Daily Life

3(3-0-6)

โครงสรางประโยคที่ซับซอนและการเชื่อมประโยค ฝกทักษะการออกเสียงที่เปนวลี
และประโยคตางๆในภาษาจีน หนาที่ของคําตางๆของภาษาที่พบในสื่อซึ่งใชสําหรับการสือ่ สาร
ในชีวิตประจําวัน การตอคําศัพท การอานภาษาจีนและการเขียนขอความสั้นๆ
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

การสื่อสารภาษาจีนทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Chinese for Business Communication
ทักษะภาษาจีนที่ใชสําหรับการสื่อสารทางธุรกิจ เชน การซื้อขายสินคา การแลกเปลี่ยน
เพื่อการคา ขอความโฆษณา การสนทนาโทรศัพททางธุรกิจ การอาน การเขียนทางธุรกิจ และการ
เขียนเอกสารที่ใชในการดําเนินธุรกิจ ที่พบเห็นบนอินเทอรเน็ตและทั่วๆไป
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.

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รหัสวิชา
7361111

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(อ-ป-ท)
การสื่อสารภาษาญี่ปุนพื้นฐาน
3(3-0-6)
Japanese for Basic communication
พื้น ฐานการออกเสี ย ง ลั ก ษณะทางสัณ ฐานวิ ท ยาและ วิ ธี ก ารสร า งประโยคใน
ภาษาญี่ปุน คําพูดทั่วไปและโครงสรางของประโยคที่ไมซับซอน ฝกการออกเสียงระดับคําพูด
และประโยคที่เปนวลี ฝกทักษะพื้นฐานการสื่อสาร การตอคําศัพทที่ถูกตอง
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

การสื่อสารภาษาญี่ปุนในชีวิตประจําวัน

3(3-0-6)

Japanese for Communication in Daily Life
โครงสรางประโยคที่ซับซอนและการเชื่อมประโยค ฝกทักษะการออกเสียงที่เปนวลี
และประโยคตางๆในภาษาญี่ปุน หนาที่ข องคํ าตางๆของภาษาที่พบในสื่อซึ่งใชสําหรับการ
สื่อสารในชีวิตประจําวัน การตอคําศัพท การอานภาษาญี่ปุนและการเขียนขอความสั้นๆ
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

การสื่อสารภาษาญี่ปุนทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Japanese for Business Communication
ทักษะภาษาญี่ปุนที่ใชสําหรับการสื่อสารทางธุรกิจ เชน การซื้อขายสินคา การแลกเปลี่ยน
เพื่อการคา ขอความโฆษณา การสนทนาโทรศัพททางธุรกิจ การอาน การเขียนทางธุรกิจ และการเขียน
เอกสารที่ใชในการดําเนินธุรกิจ ที่พบเห็นบนอินเทอรเน็ตและทั่วๆไป
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.

ณฑิต สาขาวิ
ดการธุชรกิาจคาปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีน(อ-ป-ท )
รหัสหลัวิกชสูาตรบริหารธุรกิชืจ่อบัและคํ
าอธิชบาการจั
ายรายวิ
7451111
การสื่อสารภาษารัสเซียพื้นฐาน
3(3-0-6)
Russian for Basic communication
พื้นฐานการออกเสียง ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและ วิธีการสรางประโยคในภาษา
รัสเซีย คําพูดทั่วไปและโครงสรางของประโยคที่ไมซับซอน ฝกการออกเสีย งระดับคําพูด และ
ประโยคที่เปนวลี ฝกทักษะพื้นฐานการสื่อสาร การตอคําศัพทที่ถูกตอง
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

การสื่อสารภาษารัสเซียในชีวิตประจําวัน

3(3-0-6)

Russian for Communication in Daily Life
โครงสรางประโยคที่ซับซอนและการเชื่อมประโยค ฝกทักษะการออกเสียงที่เปนวลี
และประโยคตางๆในภาษารัสเซีย หนาที่ข องคําตางๆของภาษาที่พบในสื่อซึ่งใชสําหรับการ
สื่อสารในชีวิตประจําวัน การตอคําศัพท การอานภาษารัสเซีย 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.
7451121

การสื่อสารภาษารัสเซียทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Russian for Business Communication
ทักษะภาษารั สเซีย ที่ ใชสํ าหรั บ การสื่อสารทางธุ รกิจ เช น การซื้ อขายสินค า การ
แลกเปลี่ยนเพื่อการคา ขอความโฆษณา การสนทนาโทรศัพททางธุรกิจ การอาน การเขีย น
ทางธุรกิจ และการเขียนเอกสารที่ใชในการดําเนินธุรกิจที่พบเห็นบนอินเทอรเน็ตและทั่วๆไป
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.

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รหัสวิชา
7321111

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(อ-ป-ท)
การสื่อสารภาษาเวียดนามพื้นฐาน
3(3-0-6)
Vietnamese for Basic communication
พื้นฐานการออกเสียง ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและ วิธีการสรางประโยคในภาษา
เวียดนาม คําพูดทั่วไปและโครงสรางของประโยคที่ไมซับซอน ฝกการออกเสียงระดับคําพูด
และประโยคที่เปนวลี ฝกทักษะพื้นฐานการสื่อสาร การตอคําศัพทที่ถูกตอง
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

การสื่อสารภาษาเวียดนามในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Vietnamese for Communication in Daily Life
โครงสรางประโยคที่ซับซอนและการเชื่อมประโยค ฝกทักษะการออกเสียงที่เปนวลี
และประโยคตางๆในภาษาเวียดนาม หนาที่ของคําตางๆของภาษาที่พบในสื่อซึ่งใชสําหรับการ
สื่อสารในชีวิตประจําวัน การตอคําศัพท การอานภาษาเวียดนามและการเขียนขอความสั้นๆ
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

การสื่อสารภาษาเวียดนามทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Vietnamese for Business Communication
ทักษะภาษาเวี ยดนามที่ ใช สํ าหรั บการสื่ อสารทางธุ รกิ จ เช น การซื้ อขายสิ นค า การ
แลกเปลี่ยนเพื่ อการคา ขอความโฆษณา การสนทนาโทรศัพททางธุรกิ จ การอ าน การเขียนทาง
ธุรกิจ และการเขียนเอกสารที่ใชในการดําเนินธุรกิจ ที่พบเห็นบนอินเทอรเน็ตและทั่วๆไป
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.

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รหัสวิชา
7491111

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(อ-ป-ท)
การสื่อสารภาษาพมาพื้นฐาน
3(3-0-6)
Burmese for Basic communication
พื้นฐานการออกเสียง ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและ วิธีการสรางประโยคในภาษา
พมา คําพูดทั่วไปและโครงสรางของประโยคที่ไมซับซอน ฝกการออกเสีย งระดับคําพูด และ
ประโยคที่เปนวลี ฝกทักษะพื้นฐานการสื่อสาร การตอคําศัพทที่ถูกตอง
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

การสื่อสารภาษาพมาในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Burmese for Communication in Daily Life
โครงสรางประโยคที่ซับซอนและการเชื่อมประโยค ฝกทักษะการออกเสียงที่เปนวลีและ
ประโยคต างๆในภาษาพมา หนาที่ ของคํ าต างๆของภาษาที่พบในสื่อซึ่งใช สําหรั บการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน การตอคําศัพท การอานภาษาพมาและการเขียนขอความสั้นๆ
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

การสื่อสารภาษาพมาทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Burmese for Business Communication
ทั ก ษะภาษาพม า ที่ ใช สํ า หรั บ การสื่ อ สารทางธุ รกิ จ เช น การซื้ อขายสิน ค า การ
แลกเปลี่ยนเพื่อการคา ขอความโฆษณา การสนทนาโทรศัพททางธุรกิจ การอาน การเขีย น
ทางธุรกิจ และการเขียนเอกสารที่ใชในการดําเนินธุรกิจ ที่พบเห็นบนอินเทอรเน็ตและทั่วๆไป
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.

หลัรหั
กสูสตวิรบริ
สาขาวิชาาการจั
การธุรกิจคชาปลี
ชาหารธุรกิจบัณชืฑิ่อต และคํ
อธิบดายรายวิ
า ก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

7481111

น(อ-ป-ท)
3(3-0-6)

การสื่อสารภาษากัมพูชาพื้นฐาน
Cambodian for Basic communication
พื้นฐานการออกเสียง ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและ วิธีการสรางประโยคในภาษา
กัมพูชา คําพูดทั่วไปและโครงสรางของประโยคที่ไมซับซอน ฝกการออกเสียงระดับคําพูดและ
ประโยคที่เปนวลี ฝกทักษะพื้นฐานการสื่อสาร การตอคําศัพทที่ถูกตอง
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

การสื่อสารภาษากัมพูชาในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Cambodian for Communication in Daily Life
โครงสร างประโยคที่ ซับซ อนและการเชื่ อมประโยค ฝ กทั กษะการออกเสี ยงที่ เป นวลี และ
ประโยคต างๆในภาษากั มพู ชา หนาที่ของคําตางๆของภาษาที่ พบในสื่อซึ่งใช สําหรั บการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน การตอคําศัพท การอานภาษากัมพูชาและการเขียนขอความสั้นๆ
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

การสื่อสารภาษากัมพูชาทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Cambodian for Business Communication
ทักษะภาษากัมพูชาที่ใชสําหรับการสื่อสารทางธุรกิจ เชน การซื้อขายสินคา การ
แลกเปลี่ยนเพื่อการคา ขอความโฆษณา การสนทนาโทรศัพททางธุรกิจ การอาน การเขียนทางธุรกิจ
และการเขียนเอกสารที่ใชในการดําเนินธุรกิจ ที่พบเห็นบนอินเทอรเน็ตและทั่วๆไป
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.

หลั
สาขาวิชาาการจั
การธุรกิจคชาาปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
รหักสูสตวิรบริ
ชาหารธุรกิจบัณชืฑิ่อตและคํ
อธิบดายรายวิ

7461111

น(อ-ป-ท)
3(3-0-6)

การสื่อสารภาษาเกาหลีพื้นฐาน
Korean for Basic communication
พื้นฐานการออกเสียง ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและ วิธีการสรางประโยคในภาษา
เกาหลี คําพูดทั่วไปและโครงสรางของประโยคที่ไมซับซอน ฝกการออกเสียงระดับคําพูด และ
ประโยคที่เปนวลี ฝกทักษะพื้นฐานการสื่อสาร การตอคําศัพทที่ถูกตอง
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

การสื่อสารภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Korean for Communication in Daily Life
โครงสร างประโยคที่ ซับซ อนและการเชื่ อมประโยค ฝ กทั กษะการออกเสี ยงที่ เป นวลี และ
ประโยคต างๆในภาษาเกาหลี หนาที่ของคํ าตางๆของภาษาที่ พบในสื่อซึ่งใช สํ าหรั บการสื่ อสารใน
ชีวติ ประจําวัน 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

การสื่อสารภาษาเกาหลีทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Korean for Business Communication
ทักษะภาษาเกาหลี ที่ใช สํา หรั บ การสื่อสารทางธุรกิจ เช น การซื้ อขายสิ นค า การ
แลกเปลี่ยนเพื่อการคา ขอความโฆษณา การสนทนาโทรศัพททางธุรกิจ การอาน การเขีย น
ทางธุรกิจ และการเขียนเอกสารที่ใชในการดําเนินธุรกิจ ที่พบเห็นบนอินเทอรเน็ตและทั่วๆไป
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.

หลัสกสูวิตชรบริ
ต สาขาวิาอธิ
ชาการจั
ดการธุรกิชจคาาปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี น(อ-ป-ท )
รหั
า หารธุรกิจบัชืณ่อฑิและคํ
บายรายวิ
7381111
การสื่อสารภาษามลายูพื้นฐาน
3(3-0-6)
Bahasa Malaysia for Basic Communication
พื้นฐานการออกเสียง ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและ วิธีการสรางประโยคในภาษา
มลายู คําพูดทั่วไปและโครงสรางของประโยคที่ไมซับซอน ฝกการออกเสีย งระดับคําพูด และ
ประโยคที่เปนวลี ฝกทักษะพื้นฐานการสื่อสาร การตอคําศัพทที่ถูกตอง
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

การสื่อสารภาษามลายูในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Bahasa Malaysia for Basic Communication in Daily Life
โครงสรางประโยคที่ซับซอนและการเชื่อมประโยค ฝกทักษะการออกเสียงที่เปนวลี
และประโยคตางๆในภาษามลายู หนาที่ข องคําตางๆของภาษาที่พบในสื่อซึ่งใชสําหรับการ
สื่อสารในชีวิตประจําวัน การตอคําศัพท การอานภาษามลายูและการเขียนขอความสั้นๆ
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

การสื่อสารภาษามลายูทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Bahasa Malaysia for Business Communication
ทักษะภาษามลายูที่ ใช สํ า หรับ การสื่ อสารทางธุรกิจ เช น การซื้ อ ขายสิ นค า การ
แลกเปลี่ยนเพื่อการคา ขอความโฆษณา การสนทนาโทรศัพททางธุรกิจ การอาน การเขีย น
ทางธุรกิจ และการเขียนเอกสารที่ใชในการดําเนินธุรกิจ ที่พบเห็นบนอินเทอรเน็ตและทั่วๆไป
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.

2.4) ฝกประสบการณภาคสนาม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รหัสวิชา
3404035

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(อ-ป-ท)
สหกิจศึกษา
6(16 สัปดาห)
Cooperative Education
นักศึกษาตองผานกระบวนการเตรียมความพรอมนักศึกษากอนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา
โดยใชเวลาไมนอยกวา 30 ชั่วโมง การปฏิบัติงานในฐานะพนักงานของสถานประกอบการโดย
ได รั บ การดู แ ลให คํ า แนะนํ า การปฏิ บั ติ ง านและประเมิ น ผลงานจากพี่ เ ลี้ ย งของสถาน
ประกอบการและอาจารยนิเทศก จัดทํารายางานการวิเคราะหปญหาและสรางสรรคงาน

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 eduction advisor. Problem analysis report and project creation.

