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คู่มือการศึกษา  
ข้อมูลส่วนตัว (Personal Information) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

ชื่อ-สกุลนิสิต............................................................................................    

เลขประจ ำตัว....................................มือถือ.............................................. 

หมู่เลือด......................................  

 

ชื่อ-สกุล อำจำรย์ที่ปรึกษำ.......................................................................   

ชื่อ-นำมสกุล (บุคคลอ่ืนที่ติดต่อยำมฉุกเฉิน)............................................ 

เบอร์โทรติดต่อบุคคลอ่ืน(ฉุกเฉิน)............................................................. 

ควำมสัมพันธ์กับนิสิต............................................................................... 

 
 

หำกพบเห็นเอกสำรฉบับนี้โปรดส่งคืน สาขาการจัดการ  
หรือส่งที่ 

คณะศิลปศำสตร์และวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

เลขที่ ๕๙ หมู่ ๑ ต ำบลเชียงเครือ อ ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  ๔๗๐๐๐ 
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เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
(Uniqueness of Kasetsart University) 

 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยูด่ีของชาติ 

Kasetsart University aims to create knowledges of the land  
for the well-being of nation. 

 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

(IDKU : Identity of Kasetsart University) 
                 ส ำนึกดี         มุ่งมั่น            สร้ำงสรรค์              สำมัคคี 

        Integrity     Determination  Knowledge Creation      Unity 
 
ค ำอธิบำย : 
เอกลักษณ์ (Uniqueness) คือคุณลักษณะที่โดดเด่นขององค์กร 
อัตลักษณ์ (Identity) คือคุณสมบัติที่เป็นตัวตนของบุคคล 

 
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (Kasetsart University) 
คือ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์อันเป็นแหล่งรวมของบุคลำกร (Knowledgeable Man) และองค์
ควำมรู้ (Knowledge Body) 
ศำสตร์แห่งแผ่นดิน (Knowledges of the Land) 
คือ ควำมหลำกหลำย (Multi-disciplines) ของสำขำวิชำอันเป็นบูรณำกำร ( Integration) 
เกี่ยวข้องกับกำรเกษตรธรรมชำติและมนุษย์บนผืนแผ่นดิน  
ควำมกินดีอยู่ดีของชำติ (The Well-being of Nation) 
คือ ควำมเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ (Growth) ควำมเข้มแข็งของสังคม (Strength) ควำมสมดุล
ของสิ่งแวดล้อม (Equilibrium) และควำมมั่น (Security) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งควำมมั่นคงด้ำน
อำหำรของชำติ ซึ่งหมำยควำมครอบคลุมถึง ประชำชนและผืนแผ่นดิน 
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อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 
ส ำนึกดี (Integrity) 
คือ มีจิตใจท่ีดีงำม มีควำมซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรม  
มุ่งมั่น (Determination) 
คือ มีควำมตั้งใจมั่น มีควำมอดทน มีควำมวิริยะอุตสำหะ มุ่งผลสัมฤทธิ์ ในกำรท ำงำนและในกำร
ปฏิบัติใดๆ 
สร้ำงสรรค์ (Knowledge Creation) 
คือ เป็นผู้ใฝ่รู้ มีควำมขวนขวำยแสวงหำควำมรู้ มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงมูลค่ำและคุณค่ำจำก
ควำมรู้มกีำรสร้ำงนวัตกรรม 
สำมัคคี (Unity) 
คือ มีควำมร่วมมือร่วมใจ รู้จักประนีประนอม สำมำรถท ำงำนเป็นทีม และสำมำรถบูรณำกำร
เชื่อมโยงในด้ำนต่ำงๆ ได้อย่ำงเหมำะสม 
 

เอกลักษณ์ของสาขาการจัดการ 
 

สำขำกำรจัดกำรมีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น คือ MG-Best  Knowledge to Pratices 
กำรจัดกำร ( Management )  
คือ ควำมเข้ำใจในศำสตร์ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำร 
เหมำะสมท่ีสุด (Best)  
คือ มคีวำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรในทุกๆมิติได้อย่ำงเหมำะสมท่ีสุด 
ควำมรู ้(Knowledge)  
คือ ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนกำรจัดกำรในทุกๆมิติ 
สู่กำรปฏิบัติ (Pratices)  
คือ กำรน ำควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรในทุกๆมิติท่ีได้รับกำรเรียนรู้ มุ่งสู่กำรปฏิบัติได้จริงเพื่อกำร
พัฒนำ 

 
อัตลักษณ์ของนิสิตสาขาการจัดการ คือ IDKU 

 
ส ำนึกดี (Integrity) 
คือ นิสิตของสำขำกำรจัดกำรเป็นผู้มีจิตใจท่ีดีงำมมีควำมซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรม  
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มุ่งมั่น (Determination) 
คือ นิสิตของสำขำกำรจัดกำรมีควำมตั้งใจมั่น มีควำมอดทน มีควำมวิริยะอุตสำหะ มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ในกำรท ำงำนและในกำรปฏิบัติใดๆ 
สร้ำงสรรค์ (Knowledge Creation) 
คือ นิสิตของสำขำกำรจัดกำรเป็นผู้ใฝ่รู้ มีควำมขวนขวำยแสวงหำควำมรู้ มีควำมสำมำรถในกำร
สร้ำงมูลค่ำและคุณค่ำจำกควำมรู้มีกำรสร้ำงนวัตกรรม 
สำมัคคี (Unity) 
คือ นิสิตของสำขำกำรจัดกำรมีควำมร่วมมือร่วมใจ รู้จักประนีประนอม สำมำรถท ำงำนเป็นทีม 
และสำมำรถบูรณำกำรเชื่อมโยงในด้ำนต่ำงๆ ได้อย่ำงเหมำะสม 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ 

พ.ศ. 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวดัสกลนคร 
1. ชื่อหลักสูตร 
  ภำษำไทย  : หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร 
  ภำษำอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Management 
2. ชื่อปริญญา 
  ภำษำไทย  : ชื่อเต็ม  : บริหำรธุรกิจบัณฑิต (กำรจัดกำร) 
       ชื่อย่อ  : บธ.บ.(กำรจัดกำร) 
  ภำษำอังกฤษ : ชื่อเต็ม  : Bachelor of Business Administration (Management) 
       ชื่อย่อ  : B.B.A.(Management) 
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  คณะศิลปศำสตร์และวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดสกลนคร สำขำวิชำกำรจัดกำร 
4. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 
  ปรัชญาของหลักสูตร 
  หลักสูตรบริหำรธุรกิจเป็นหลักสูตรที่มีปณิธำนมุ่งม่ันในกำรผลิตบัณฑิต เพื่อเป็นทรัพยำกรบุคคลที่มี
คุณภำพด้ำนวิชำกำร มีคุณธรรมและจริยธรรม มีควำมสำมำรถ ในกำรพัฒนำทักษะเพ่ือตอบสนอง
ควำมก้ำวหน้ำด้ำนกำรจัดกำรธุรกิจทั้งในระดับประเทศและระดับสำกล 
  ความส าคัญของหลักสูตร 
  กำรจัดกำรเป็นศำสตร์ส ำคัญส ำหรับกำรด ำเนินกิจกำรใดๆ ให้ประสบควำมส ำเร็จ ช่วยน ำพำองค์กรให้
บรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต จึงมีควำมจ ำเป็นและมี
ประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อกำรสร้ำงบุคลำกรให้รู้และเข้ำใจหลักของกำรจัดกำร เพื่อประยุกต์ใช้และพัฒนำองค์กร
ให้ประสบควำมส ำเร็จ 
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิต ให้เป็นผู้มีควำมรู้และทักษะกำรจัดกำร ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของภำค 
ธุรกิจ 

2. เพ่ือสร้ำงบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3. เพ่ือสร้ำงบัณฑิตที่มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวให้เท่ำทันกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจที่รวดเร็ว 
4. เพ่ือส่งเสริมบัณฑิตให้มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร ด้ำนบริหำรธุรกิจสำขำวิชำกำรจัดกำร 

5. ก าหนดการเปิดสอน 
  ปีกำรศึกษำ 2560 
6. หลักสูตร 
  จ ำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ  133  หน่วยกิต  
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 1. โครงสร้างของหลักสูตร 
  1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต  

-กลุ่มสำระอยู่ดีมีสุข                                            ไม่น้อยกว่ำ ๖  หน่วยกิต 
-กลุ่มสำระศำสตร์แห่งผู้ประกอบกำร         ไม่น้อยกว่ำ   ๓  หน่วยกิต 
-กลุ่มสำระภำษำกับกำรสื่อสำร              ๑๓  หน่วยกิต 

        -กลุ่มสำระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก       ไม่น้อยกว่ำ  ๕  หน่วยกิต 
-กลุ่มสำระสุนทรียศำสตร์           ไม่น้อยกว่ำ  ๓  หน่วยกิต 

 
  1.2 หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า      ไม่น้อยกว่า  97 หน่วยกิต  
         -วิชำแกน                                                ๓๙ หน่วยกิต  

    -วิชำเฉพำะบังคับ                                   ๒๕  หน่วยกิต  
    -วิชำเฉพำะเลือก                              ไม่น้อยกว่ำ    33 หน่วยกิต  

  1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                 ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
 
 2. รายวิชา 
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป          ไม่น้อยกว่า   30    หน่วยกิต 
        ๑.๑) กลุ่มสำระอยู่ดีมีสุข                                      ไม่น้อยกว่ำ  ๖  หน่วยกิต 

กิจกรรมพลศึกษำ (Physical Education Activities)              1(0-2-1) 
และเลือกเรียนไม่น้อยกว่ำ ๕ หน่วยกิต จำกรำยวิชำในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป 

 กลุ่มสำระอยู่ดีมีสุข 
         ๑.๒) กลุ่มสำระศำสตร์แห่งผู้ประกอบกำร        ไม่น้อยกว่ำ ๓     หน่วยกิต 

เลือกเรียนไม่น้อยกว่ำ ๓ หน่วยกิต จำกรำยวิชำในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป  กลุ่ม 
 สำระศำสตร์แห่งผู้ประกอบกำร 

           ๑.๓) กลุ่มสำระภำษำกับกำรสื่อสำร               ๑๓ หน่วยกิต 
- วิชำภำษำอังกฤษ                  ๙( - - ) 
- วิชำภำษำไทย                      ๓( - - ) 
- วิชำสำรสนเทศ/คอมพิวเตอร์              ๑( - - ) 

           ๑.๔) กลุ่มสำระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก       ไม่น้อยกว่ำ ๕  หน่วยกิต 
๐๑๙๙๙๑๑๑ ศำสตร์แห่งแผ่นดิน (Knowledge of the Land)  ๒(๒-0-๔) 
และเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่ำ ๓ หนว่ยกิต จำกรำยวิชำในหมวดศึกษำทั่วไป กลุ่ม 

 สำระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
    ๑.๕) กลุ่มสำระสุนทรียศำสตร์              ไม่น้อยกว่ำ ๓  หน่วยกิต 

เลือกเรียนไม่น้อยกว่ำ ๓ หน่วยกิต จำกรำยวิชำในหมวดศึกษำท่ัวไป กลุ่มสำระ 
 สุนทรียศำสตร์ 
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2.  หมวดวิชาเฉพาะ                                 ไม่น้อยกว่า 97   หน่วยกิต  
   2.1) กลุ่มวิชาแกน                                                     ๓๙    หน่วยกิต  
   01101181  เศรษฐศำสตร์จุลภำค I (Microeconomics I)                3(3-0-6)     
   01101182  เศรษฐศำสตร์มหภำค I (Macroeconomics I)                      3(3-0-6)  
   01130171  กำรบัญชีกำรเงิน (Financial Accounting)                      3(3-0-6) 
   01130172  กำรบัญชีเพื่อกำรจัดกำร (Management Accounting)    3(3-0-6) 
   01131211  กำรเงินธุรกิจ (Business Finance)                                 3(3-0-6)    
 01132111  หลักกำรจัดกำร (Principles of Management)                   3(3-0-6)   

01132142  สภำพแวดล้อมทำงกฎหมำยธุรกิจ          3(3-0-6)    
         (Legal Environment of Business )    
   0๑๑๓๒๒๓๑  สถิติธุรกิจ (Business Statistics)           3(3-0-6) 
   0๑๑๓๒๓๓๒  กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณเพ่ือกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ     3(3-0-6) 
         (Quantitative Analysis for Decision Making in Business)      
     01132๓42  ระบบภำษีอำกรธุรกิจ (Business Tax System)             3(3-0-6)     
   01132413  กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)               3(3-0-6)    
   01133211  กำรจัดกำรกำรผลิต (Operations Management)                 3(3-0-6)  
   01134111  หลักกำรตลำด (Principles of Marketing)                3(3-0-6)  
        

2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ               25    หน่วยกิต  
011322๒1  พฤติกรรมองค์กำร (Organization Behavior)               3(3-0-6)    
0113222๒  กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์            3(3-0-6)      
      (Human Resource  Management)          

   01132314  สภำพแวดล้อมธุรกิจ (Environment of Business)            3(3-0-6)     
   01132333  ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร           3(3-0-6) 

  (Management Information Systems)   
   0๑๑๓๒๓๓๕  กำรจัดกำรโครงกำรทำงธุรกิจ           3(3-0-6) 

  (Business Project Management )  
   01132351  ธุรกิจระหว่ำงประเทศ (International Business)                 3(3-0-6)     
   01132491  ระเบียบวิธีวิจยัพื้นฐำนทำงธุรกิจ          3(3-0-6)     

          (Basic Research  Methods in Business)                  
01132497  สัมมนำ (Seminar)                                    1 

   01132498  ปัญหำพิเศษ (Special Problems)                      3   
     
   2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก                                            33   หน่วยกิต  

     ๒.๓.๑ ภำษำต่ำงประเทศ                                     ไม่น้อยกว่ำ   ๖    หน่วยกิต 
2.3.2 กลุ่มวิชำในสำขำวิชำกำรจัดกำร                      ไม่น้อยกว่ำ   ๙    หน่วยกิต 

  ตำมกลุ่มสำระวิชำต่อไปนี้ 
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๒.๓.๒.๑) กลุ่มสาระวิชาการจัดการทั่วไป 
                (General Management) 

๐๑๑๓๒๒๑๓**  กำรสื่อสำรองค์กำร          3(3-0-6) 
(Organization Communication) 

๐๑๑๓๒๓๑๑**  กำรจัดกำรภำคสนับสนุนธุรกิจ      3(3-0-6) 
(Business Support Management) 

๐๑๑๓๒๔๑๖   กำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงเชิงบูรณำกำร   3(3-0-6) 
(Integrative Approach in Change Management) 

๐๑๑๓๒๔๑๗*  กำรจัดกำรเพ่ือควำมยั่งยืน       3(3-0-6) 
(Sustainability Management) 

๐๑๑๓๒๔๕๒  กำรจัดกำรเชิงเปรียบเทียบ        3(3-0-6) 
(Comparative Management) 

01132453   กำรจัดกำรกำรค้ำระหว่ำงประเทศ     3(3-0-6) 
(International Trade Management) 

01132490   สหกิจศึกษำ            ๖ 
(Cooperative Education) 
 

2.3.2.2) กลุ่มสาระวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
(Human Resource Management) 

01132321**  กำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์      3(3-0-6) 
    (Human Resource Planning) 

01132323**  พนักงำนสัมพันธ์          3(3-0-6) 
(Employee Relations) 

01132325*  กำรสรรหำและกำรคัดเลือก       3(3-0-6) 
(Recruitment and Selection) 

01132421**  กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์        3(3-0-6) 
(Human Resource Development) 

01132422**  กำรจัดกำรค่ำตอบแทน        3(3-0-6) 
(Compensation Management) 

01132423**  กำรจัดกำรผลกำรปฏิบัติงำน      3(3-0-6) 
(Performance Management)                

01132424**   ภำวะผู้น ำในองค์กำรธุรกิจ        3(3-0-6) 
(Leadership in Business Organization) 
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2.3.2.3) กลุ่มสาระวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
(Business Information Systems) 

01132334  กำรวิเครำะห์ระบบงำนธุรกิจ        3(3-0-6) 
(Business Systems Analysis) 

01132336  กำรพยำกรณ์ธุรกิจ           3(3-0-6) 
(Business Forecasting) 

01132337* กำรวิเครำะห์เชิงลึกทำงธุรกิจ I         3(3-0-6) 
(Business Analytics I) 

01132339** กำรวิเครำะห์เชิงลึกทำงธุรกิจ II         3(3-0-6) 
(Business Analytics II) 

01132431  กำรจัดกำรโดยเทคนิคจ ำลอง          3(3-0-6) 
(Management Simulation Techniques) 

   
2.3.2.4) กลุ่มสาระวิชาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 

(Business Environment) 
01132243  ธุรกิจและควำมรับผิดชอบต่อสังคม       3(3-0-6) 

(Business and Social Responsibility)  
01132344  สภำพแวดล้อมทำงกฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภค    3(3-0-6) 

(Legal Environment on Consumer Protection)   
01132441  สภำพแวดล้อมทำงกฎหมำยระหว่ำงประเทศ    3(3-0-6) 

(International Legal Environment)                                           
01132442 สภำพแวดล้อมกฎหมำยทรัพย์สินทำงปัญญำ    3(3-0-6)                                

(Legal Environment on Intellectual Properties)  
 

2.3.2.5) กลุ่มสาระวิชาการประกอบการ 
(Entrepreneurship) 

01132361** กำรเจรจำต่อรองทำงธุรกิจ          3(3-0-6) 
(Business Negotiation) 

01132461** ควำมเป็นผู้ประกอบกำร             3(3-0-6) 
(Entrepreneurship)  

01132462* กำรจัดกำรธุรกิจครอบครัว                    3(3-0-6) 
(Family Business Management)                             

01132463* กิจกำรเพ่ือสังคม            3(3-0-6) 
(Social Enterprise)  
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2.3.2.6) กลุ่มสาระวิชาการจัดการความรู้  
(Knowledge Management)  

01132371** กำรจัดกำรองค์ควำมรู้ในธุรกิจ       3(3-0-6) 
(Knowledge Management in Business)  

01132471** กำรจัดกำรองค์กำรเพ่ือกำรเรียนรู้       3(3-0-6) 
(Management of Learning Organization)  

01132472* ระบบควำมจ ำองค์กำร         3(3-0-6) 
(Organization Memory Systems)  

2.3.3) รายวิชาสาขาวิชาการจัดการตามข้อ 2.3.2) และ/หรือ รายวิชานอกสาขา ไม่น้อย    
  กว่า  18 หน่วยกิต   ดังตัวอย่ำงรำยวิชำดังนี้ 
  2.3.3.1) สาขาวิชาบัญชี 

01130112  กำรบัญชีขั้นกลำง I           3(3-0-6) 
(Intermediate Accounting I)   

01130211  กำรบัญชีขั้นกลำง II            3(3-0-6) 
(Intermediate Accounting II)  

   
  2.3.3.2) สาขาวิชาการเงิน 

01131212  กำรเงินบุคคล             3(3-0-6) 
(Personal Finance)  

01131241  หลักและนโยบำยกำรลงทุน         3(3-0-6) 
(Principles and Policy of Investment)  

01131312  กำรใช้คอมพิวเตอร์ในกำรวิเครำะห์ทำงกำรเงิน  3(3-0-6) 
(Computer Applications in Financial Analysis)  

01131315  สินเชื่อและกำรเรียกเก็บเงิน          3(3-0-6) 
(Credit and Collection) 

01131316  กำรจัดกำรสินทรัพย์ธุรกิจ          3(3-0-6) 
(Business Asset Management)  

01131321  กำรเงินระหว่ำงประเทศ           3(3-0-6) 
(International Finance)  

01131342  กำรวิเครำะห์ตรำสำรทุน         3(3-0-6) 
(Equity Securities Analysis) 

01131441  กำรวิเครำะห์หลักทรัพย์           3(3-0-6) 
(Securities Analysis)  

   
  2.3.3.3) สาขาวิชาการจัดการผลิต 

01133242  พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น         3(3-0-6) 
(Introduction to E-Commerce) 
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01133312  กำรออกแบบระบบกำรผลิต        3(3-0-6) 
(Operation System Design)  

01133313  กำรควบคุมต้นทุนกำรผลิต           3(3-0-6) 
(Operation Cost Control)  

01133314  กำรจัดหำเชิงกลยุทธ์            3(3-0-6) 
(Materials Management) 

01133315  กำรวำงแผนและกำรควบคุมกำรผลิต      3(3-0-6) 
(Operation Planning and Control)  

01133317  กำรจัดกำรคุณภำพ           3(3-0-6) 
(Quality Management)  

01133318  กำรจัดกำรโซ่อุปทำน           3(3-0-6) 
(Supply Chain Management)  

01133323  กำรจัดกำรธุรกิจโรงแรม          3(3-0-6) 
(Hotel Management)  

01133341  กำรจัดกำรเทคโนโลยีเบื้องต้น       3(3-0-6) 
(Introduction to Management of Technology)  

01133415  กลยุทธ์เชิงปฏิบัติกำร           3(3-0-6) 
(Operations Strategy)  

01133418  กำรจัดกำรคลังสินค้ำ            3(3-0-6) 
(Warehouse Management) 

01133419  กำรตัดสินใจทำงกำรจัดกำรกำรผลิต     3(3-0-6) 
(Decision Making in Operation Management)  

01133425  กำรจัดกำรกิจกำรพำณิชย์นำวี       3(3-0-6) 
(Shipping Management)  

01133427  กำรจัดกำรธุรกิจกำรบิน          3(3-0-6) 
(Airline Management)  

   
  2.3.3.4) สาขาวิชาการตลาด 

01134212  พฤติกรรมผู้บริโภค           3(3-0-6) 
(Consumer Behavior)  

01134311  กำรจัดซื้อ            3(3-0-6) 
(Purchasing) 

01134312  กำรจัดกำรกำรขำย           3(3-0-6) 
(Sales Management)  

01134321  กำรตลำดระหว่ำงประเทศ           3(3-0-6) 
(International Marketing)  
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01134322  กำรตลำดดิจิทัล           3(3-0-6) 
(Digital Marketing)  

01134342  กำรค้ำปลีก             3(3-0-6) 
(Retailing)     

01134353  กำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์         3(3-0-6) 
(Customer Relationship Management)  

01134355  กำรส่งเสริมกำรขำยและกำรตลำดกิจกรรม    3(3-0-6) 
(Sales Promotion and Event Marketing)  

01134411  กำรจัดกำรกำรตลำด             3(3-0-6) 
(Marketing Management)    

01134422  กำรตลำดบริกำร            3(3-0-6) 
(Service Marketing) 

01134442  หลักกำรจัดกำรลอจิสติกส์         3(3-0-6) 
(Principles of Logistics Management)  

 
       2.3.3.5) สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ(เปิดสอนวิทยำเขตศรีรำชำ) 

03762333  กำรสื่อสำรทำงธุรกิจระหว่ำงวัฒนธรรม  
(Intercultural Business Communication) 3(3-0-6) 

03762363  กำรค้ำข้ำมชำยแดน         3(3-0-6) 
(Cross-border Trade)  

03762364  ธุรกิจและกำรค้ำระหว่ำงประเทศและ 
อุตสำหกรรมในอำเซียน         3(3-0-6) 
(International Trade Business and  
Industry in ASEAN)  

03762464  อุตสำหกรรมและกำรค้ำในเอเชีย      3(3-0-6) 
(Industry and Trade in Asia)  

   
  2.3.3.6) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์(เปิดสอนวิทยำเขตศรีรำชำ) 

03764328  กำรจัดกำรโลจิสติกส์ในธุรกิจค้ำปลีก     3(3-0-6) 
(Logistics Management in Retail Business)  

03764334  กำรจัดกำรโครงข่ำยขนส่งระดับโลก       3(3-0-6) 
(Global Transport Networks Management)  

03764335  โลจิสติกส์ข้ำมพรมแดนในอำเซียน      3(3-0-6) 
(Cross-border Logistics in ASEAN)  

03764424  กำรเป็นผู้ประกอบกำรในธุรกิจโลจิสติกส์    3(3-0-6) 
(Entrepreneurship in Logistics Business)  
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  2.3.3.7) สาขาวิชานิติศาสตร์ 
01453351  กฎหมำยแรงงำนและประกันสังคม     ๔(๔-๐-๘) 

(Law on Labour and Social Security)  
 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี             ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต 

   
ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
   ควำมหมำยของเลขรหัสประจ ำวิชำในหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร 
ประกอบด้วยเลข 8 หลัก มีควำมหมำยดังนี้ 
 
    เลขล ำดับที่ 1-2  (01)   หมำยถึง รหัสวิทยำเขตบำงเขน 
    เลขล ำดับที่ 3-5  (132)  หมำยถึง สำขำวิชำกำรจัดกำร  
    เลขล ำดับที่ 6      หมำยถึง ระดับชั้นปี  

เลขล ำดับที่ 7      มีควำมหมำยดังต่อไปนี้  
0  หมำยถึง  กลุ่มวิชำบริกำร/วิชำนอกหลักสูตร 

        1  หมำยถึง  กลุ่มสำระวิชำธุรกำรกำรจัดกำรทั่วไป 
        2  หมำยถึง  กลุ่มสำระวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 
      3  หมำยถึง  กลุ่มสำระวิชำกำรจัดกำรเชิงปริมำณและระบบสำรสนเทศ 

ทำงธุรกิจ 
        4    หมำยถึง  กลุ่มสำระวิชำสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ  
        5   หมำยถึง  กลุ่มสำระวิชำกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ 
             6    หมำยถึง    กลุ่มสำระวิชำกำรประกอบกำร 
               7    หมำยถึง    กลุ่มสำระวิชำกำรจัดกำรควำมรู้ 

8   หมำยถึง  ล ำดับวิชำในแต่ละกลุ่ม  
        9  หมำยถึง  กลุ่มวิชำวิจัย/สัมมนำ/ปัญหำพิเศษ/สหกิจศึกษำ 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
3.1.4.1 ตัวอย่างแผนการศึกษาส าหรับนิสิตที่ไม่เลอืกเรียนสหกิจศึกษา  

 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1  
 จ ำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยำย – ชม.ปฏิบัติกำร – ชม.ศึกษำด้วยตนเอง) 

01101181  เศรษฐศำสตร์จุลภำค I                 3(3-0-6) 
01130171  กำรบัญชีกำรเงิน                   3(3-0-6) 
01132111  หลักกำรจัดกำร                   3(3-0-6) 
01999111  ศำสตร์แห่งแผ่นดิน                  2(2-0-4) 
     วิชำศึกษำท่ัวไป กลุ่มสำระภำษำกับกำรสื่อสำร (วิชำภำษำไทย )     3( - - ) 
     วิชำศึกษำท่ัวไป กลุ่มสำระภำษำกับกำรสื่อสำร (วิชำภำษำอังกฤษ)     3( - - ) 
     วิชำศึกษำท่ัวไป กลุ่มสำระอยู่ดีมีสุข (กิจกรรมพลศึกษำ)        1( - - ) 
                         รวม     18( - - ) 
 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

    จ ำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยำย – ชม.ปฏิบัติกำร – ชม.ศึกษำด้วยตนเอง) 
01101182  เศรษฐศำสตร์มหภำค I                 3(3-0-6) 
01130172  กำรบัญชีเพื่อกำรจัดกำร                 3(3-0-6) 
01134111  หลักกำรตลำด                   3(3-0-6) 
01132142  สภำพแวดล้อมทำงกฎหมำยธุรกิจ              3(3-0-6) 
     วิชำศึกษำท่ัวไป กลุ่มสำระอยู่ดีมีสุข             3( - - ) 
     วิชำศึกษำท่ัวไป กลุ่มสำระภำษำกับกำรสื่อสำร (วิชำภำษำอังกฤษ)     3(  - - ) 
     วิชำศึกษำท่ัวไป กลุ่มสำระภำษำกับกำรสื่อสำร (วิชำสำรสนเทศ/คอมพิวเตอร์) 1( -  - ) 
                         รวม     19( - - ) 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1  
 จ ำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยำย – ชม.ปฏิบัติกำร – ชม.ศึกษำด้วยตนเอง) 

01131211  กำรเงินธุรกิจ                    3(3-0-6) 
01132221  พฤติกรรมองค์กำร                  3(3-0-6) 
01132222  กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์                3(3-0-6) 
     วิชำศึกษำท่ัวไป กลุ่มสำระภำษำกับกำรสื่อสำร (วิชำภำษำอังกฤษ)      3( - - ) 
     วิชำศึกษำท่ัวไป กลุ่มสำระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก          3( - - ) 
     วิชำศึกษำท่ัวไป กลุ่มสำระสุนทรียศำสตร์             3( - - ) 
                         รวม     18( - - ) 
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 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2  
  จ ำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยำย – ชม.ปฏิบัติกำร – ชม.ศึกษำด้วยตนเอง) 

01132231  สถิติธุรกิจ                     3(3-0-6) 
01133211  กำรจัดกำรกำรผลิต                   3(3-0-6) 
01132314  สภำพแวดล้อมธุรกิจ                  3(3-0-6) 
     วิชำศึกษำท่ัวไป กลุ่มสำระอยู่ดีมีสุข              2( - - ) 
     วิชำเฉพำะเลือก (ภำษำต่ำงประเทศ)             3( - - ) 
     วิชำเฉพำะเลือก                   3( - - ) 
                         รวม     17( - - ) 
 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1  

 จ ำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยำย – ชม.ปฏิบัติกำร – ชม.ศึกษำด้วยตนเอง) 
01132332  กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณเพ่ือกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ         3(3-0-6) 
01132333  ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร              3(3-0-6) 
01132351  ธุรกิจระหว่ำงประเทศ                 3(3-0-6) 
     วิชำเฉพำะเลือก (ภำษำต่ำงประเทศ)             3( - - ) 
     วิชำเฉพำะเลือก                    3( - - ) 
     วิชำศึกษำท่ัวไป กลุ่มสำระศำสตร์แห่งผู้ประกอบกำร         3( - - ) 
                            รวม     18( - - )
 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2  

  จ ำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยำย – ชม.ปฏิบัติกำร – ชม.ศึกษำด้วยตนเอง) 
01132335  กำรจัดกำรโครงกำรทำงธุรกิจ               3(3-0-6) 
01132342  ระบบภำษีอำกรธุรกิจ                 3(3-0-6) 
     วิชำเฉพำะเลือก                    9( - - ) 
     วิชำเลือกเสรี                     3( - - ) 
                         รวม     18( - - ) 
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 ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1  
 จ ำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยำย – ชม.ปฏิบัติกำร – ชม.ศึกษำด้วยตนเอง) 

01132413  กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์                 3(3-0-6) 
01132491  ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐำนทำงธุรกิจ              3(3-0-6) 
     วิชำเฉพำะเลือก                    6( - - ) 
     วิชำเลือกเสรี                    3( - - ) 
                         รวม     15( - - )
 ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2  

 จ ำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยำย – ชม.ปฏิบัติกำร – ชม.ศึกษำด้วยตนเอง) 
01132497  สัมมนำ                     1 
01132498  ปัญหำพิเศษ                    3 
     วิชำเฉพำะเลือก                    6( - - ) 
                         รวม     10( - - ) 
 
3.1.4.2 ตัวอย่างแผนการศึกษาส าหรับนิสิตที่เลือกเรียนสหกิจศึกษา 
 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1  

 จ ำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยำย – ชม.ปฏิบัติกำร – ชม.ศึกษำด้วยตนเอง) 
01101181  เศรษฐศำสตร์จุลภำค I                 3(3-0-6) 
01130171  กำรบัญชีกำรเงิน                   3(3-0-6) 
01132111  หลักกำรจัดกำร                   3(3-0-6) 
01999111  ศำสตร์แห่งแผ่นดิน                  2(2-0-4) 
     วิชำศึกษำท่ัวไป กลุ่มสำระภำษำกับกำรสื่อสำร (วิชำภำษำไทย )     3( - - ) 
     วิชำศึกษำท่ัวไป กลุ่มสำระภำษำกับกำรสื่อสำร (วิชำภำษำอังกฤษ)     3( - - ) 
     วิชำศึกษำท่ัวไป กลุ่มสำระอยู่ดีมีสุข             1( - - ) 
                         รวม     18( - - ) 
 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

    จ ำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยำย – ชม.ปฏิบัติกำร – ชม.ศึกษำด้วยตนเอง) 
01101182  เศรษฐศำสตร์มหภำค I                 3(3-0-6) 
01130172  กำรบัญชีเพื่อกำรจัดกำร                 3(3-0-6) 
01134111  หลักกำรตลำด                   3(3-0-6) 
01132142  สภำพแวดล้อมทำงกฎหมำยธุรกิจ              3(3-0-6) 
     วิชำศึกษำท่ัวไป กลุ่มสำระอยู่ดีมีสุข             3( - - ) 
     วิชำศึกษำท่ัวไป กลุ่มสำระภำษำกับกำรสื่อสำร (วิชำภำษำอังกฤษ)     3(  - - ) 
     วิชำศึกษำท่ัวไป กลุ่มสำระภำษำกับกำรสื่อสำร (วิชำสำรสนเทศ/คอมพิวเตอร์) 1( -  - ) 
                         รวม     19( - - ) 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1  
 จ ำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยำย – ชม.ปฏิบัติกำร – ชม.ศึกษำด้วยตนเอง) 

01131211  กำรเงินธุรกิจ                    3(3-0-6) 
01132221  พฤติกรรมองค์กำร                  3(3-0-6) 
01132222  กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์                3(3-0-6) 
     วิชำศึกษำท่ัวไป กลุ่มสำระภำษำกับกำรสื่อสำร (วิชำภำษำอังกฤษ)       3( - - ) 
     วิชำศึกษำท่ัวไป กลุ่มสำระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก         3( - - ) 
     วิชำศึกษำท่ัวไป กลุ่มสำระสุนทรียศำสตร์             3( - - ) 
                         รวม     18( - - ) 
 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2  

  จ ำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยำย – ชม.ปฏิบัติกำร – ชม.ศึกษำด้วยตนเอง) 
01132231  สถิติธุรกิจ                     3(3-0-6) 
01133211  กำรจัดกำรกำรผลิต                   3(3-0-6) 
01132314  สภำพแวดล้อมธุรกิจ                  3(3-0-6) 
     วิชำศึกษำท่ัวไป กลุ่มสำระอยู่ดีมีสุข             2( - - ) 
     วิชำเฉพำะเลือก (ภำษำต่ำงประเทศ)             3( - - ) 
     วิชำเฉพำะเลือก                   6( - - ) 
                         รวม     20( - - ) 
  ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1  

 จ ำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยำย – ชม.ปฏิบัติกำร – ชม.ศึกษำด้วยตนเอง) 
01132332  กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ เพ่ือกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ         3(3-0-6) 
01132333  ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร              3(3-0-6) 
01132351  ธุรกิจระหว่ำงประเทศ                 3(3-0-6) 
     วิชำเฉพำะเลือก (ภำษำต่ำงประเทศ)             3( - - ) 
     วิชำเฉพำะเลือก                    3( - - ) 

วิชำศึกษำท่ัวไป กลุ่มสำระผู้ประกอบกำร             3( - - ) 
                         รวม     18( - - ) 
 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2   

 จ ำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยำย – ชม.ปฏิบัติกำร – ชม.ศึกษำด้วยตนเอง) 
01132335  กำรจัดกำรโครงกำรทำงธุรกิจ               3(3-0-6) 
01132342  ระบบภำษีอำกรธุรกิจ                 3(3-0-6) 
01132491  ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐำนทำงธุรกิจ              3(3-0-6) 
     วิชำเฉพำะเลือก                    6( - - ) 
     วิชำเลือกเสรี                    3( - - ) 
                         รวม     18( - - ) 
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 ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1  
 จ ำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยำย – ชม.ปฏิบัติกำร – ชม.ศึกษำด้วยตนเอง) 

01132413  กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์                 3(3-0-6) 
01132497  สัมมนำ                     1 
01132498  ปัญหำพิเศษ                    3 
     วิชำเฉพำะเลือก                   6( - - ) 
      วิชำเลือกเสรี                     3( - - ) 
     เตรียมควำมพร้อมสหกิจศึกษำ               1 
                         รวม     17( - - ) 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2   

 จ ำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยำย – ชม.ปฏิบัติกำร – ชม.ศึกษำด้วยตนเอง) 
01132490  สหกิจศึกษำ (อยู่ในกลุ่มเฉพำะเลือก)             6 
                         รวม     6( - - ) 
3.1.5 ค าอธิบายรายวชิา 
  3.1.5.1 ค าอธิบายรายวิชาส าหรับหลักสูตร 
 
สาขาวิชาการจัดการ 
 
01132111 หลักการจัดการ                   3(3-0-6)  

(Principles of Management)           
     แนวคิดและวิวัฒนำกำรทำงกำรจัดกำร งำนกำรจัดกำร สภำพแวดล้อมทำงธุรกิจที่มี
ผลกระทบต่อกำรจัดกำรธุรกิจ จริยธรรมทำงธุรกิจและควำมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กำรธุรกิจ บทบำท
และหน้ำที่ทำงกำรจัดกำรของผู้จัดกำร กำรตัดสินใจ กำรวำงแผน กำรจัดองค์กำร กำรชักน ำและกำรควบคุม 
     Concepts and evolution of management, managerial jobs, business 
environment affecting business management. Business ethics and corporate social 
responsibility, managerial roles and management functions of managers. Business decision-
making, planning, organizing, leading and controlling. 
 
01132142** สภาพแวดล้อมทางกฎหมายธุรกิจ  
                   (Legal Environment of Business)                 3(3-0-6)                                            
        ธุรกิจและสภำพแวดล้อมทำงกฎหมำย ควำมหมำย ที่มำ และประเภทของกฎหมำย 
กระบวนกำรยุติธรรม กำรระงับข้อพิพำทโดยศำลและอนุญำโตตุลำกำรนอกศำล ควำมรับผิดทำงกฎหมำย
ของธุรกิจในด้ำนต่ำงๆ 
         Business and legal environment, definition, sources and classification of law. 
The judicial system, dispute settlement by court and arbitrators, legal liabilities of business. 
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01132213** การสื่อสารองค์การ                   3(3-0-6) 
                   (Organization Communication)                                                                      
                 วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01132111  
         ควำมส ำคัญ กระบวนกำรสื่อสำร แนวคิด หลักกำร จริยธรรม ทฤษฎีต่ำงๆ และทักษะที่
จ ำเป็นของกำรสื่อสำรในองค์กำรไทยและในธุรกิจระหว่ำงประเทศ เพ่ือให้กำรสื่อสำรในองค์กำรด ำเนินอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำและวำงแผน แก้ไขปัญหำของกำรสื่อสำรในองค์กำร 
        Importance of communication in organization. Concepts, ideas, ethics and 
theories needed for effective communication. Important communication skills needed for 
both Thai and multi-national organization. Applying skills for planning, developing and 
solving communication problems in organization. 
 
01132221 พฤติกรรมองค์การ                  3(3-0-6) 
                   (Organization Behavior)                  
         หลักกำรจัดองค์กำรตำมทฤษฎีต่ำงๆ ลักษณะโครงสร้ำงขององค์กำรแบบทำงกำรและไม่เป็น
ทำงกำร พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มกำรเรียนรู้ กำรจูงใจ สิ่งแวดล้อมเก่ียวกับองค์กำร กำรแก้ไขควำม
ขัดแย้งใน องค์กำร กำรพัฒนำองค์กำร 
        Organization theory and design structure of formal and informal organization. 
Individual behavior and group perception behavior, motivation process. Environment of 
organization. The management of conflict in organization. Organization development.  
 
01132222 การจัดการทรัพยากรมนุษย์               3(3-0-6)  

(Human Resource Management)                                                                                           
วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01132111 

         หลักและวิธีกำรด ำเนินงำนด้ำนบุคลำกร เพ่ือเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรท ำงำน กำร
เสริมสร้ำงขวัญและสิ่งจูงใจ กำรรับสมัคร กำรคัดเลือก กำรบรรจุ และแต่งตั้ง กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ 
ระเบียบวินัย เทคนิค กำรสัมภำษณ์ หลักวิธีกำรคิดค่ำจ้ำงค่ำตอบแทน สวัสดิกำร บริกำรทำงเศรษฐกิจและ
สังคมให้แก่พนักงำน 
         The concept of personnel management. The role of recruitment to recruit 
potential employees. Morale development and motivate employees. To recruit, select and 
profile employees. Disciplinary, promotion, fringe benefits action. The selection procedure, 
plans of renumurations involving welfare and physical security. 
 
 
 



 20 

01132231 สถิติธุรกิจ                    3(3-0-6) 
(Business Statistics)  

        กำรน ำทฤษฎีและวิธีกำรทำงสถิติมำใช้ในทำงธุรกิจ กำรวัดค่ำกลำง และกำรกระจำยของ
ข้อมูล กำรแจกแจงควำมน่ำจะเป็น กำรสุ่มตัวอย่ำง กำรประมำณช่วงควำมเชื่อม่ัน กำรทดสอบสมมติฐำน 
กำรทดสอบไคสแควร์ กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวน กำรวิเครำะห์ควำมถดถอยและสหสัมพันธ์ กำรพยำกรณ์
และสถิตินอนพำรำเมตริก 
        Statistics theories and methods for business application, central tendency 
and variation data measurement , probability distribution, sampling distribution, confidence 
interval estimation, hypothesis testing, Chi-square, analysis of variance, regression and 
correlation, forecasting and nonparametric statistics. 
 
01132243 ธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม             3(3-0-6) 

(Business and Social Responsibility)  
         บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อสังคม ผลกระทบของสภำพแวดล้อมที่
มีต่อกำรบริหำรธุรกิจ กำรตอบสนองของธุรกิจต่อควำมต้องกำรของสังคม โดยจะมุ่งเน้นถึงควำมรับผิดชอบ
ของธุรกิจที่มีต่อกลุ่มบุคคลต่ำง ๆ ได้แก่ลูกค้ำ พนักงำน ผู้ลงทุน สภำพแวดล้อม และประเทศชำติ 
        Roles, functions and responsibilities of business toward society, 
environmental impact business, business response to social need and stakeholder 
management.  
  
01132311** การจัดการภาคสนับสนุนธรุกิจ              3(3-0-6) 

(Business Support  Management) 
วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01132111  

         กระบวนกำรและกำรจัดกำรภำคสนับสนุนธุรกิจ กำรจัดกำรส ำนักงำน กำรติดต่อและ
ประชำสัมพันธ์ กำรพัฒนำทักษะเพ่ือกำรจัดกำรภำคสนับสนุนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
         Business support procedures and management, office management,   
business correspondence and public relations, skills development for efficiently and 
effectively business support management. 
  
01132314 สภาพแวดล้อมธุรกิจ                 3(3-0-6) 

(Environment of Business)  
     วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01132111  
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         บรรยำกำศของธุรกิจทั่วๆไป ควำมรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม อิทธิพลของสภำพแวดล้อม
ทำงสังคมเศรษฐกิจและกำรเมืองแบบต่ำงๆ ของสถำบันธุรกิจไทย กำรปรับปรุงธุรกิจให้เข้ำกับสภำพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลง กำรพิจำรณำถึงกฎข้อบังคับโดยทั่ว ๆ ไป 
        General business atmosphere, social responsibility of the business 
institutions, the influences of social, economic and political environments, business 
development to coping with environment change and general legal aspects. 
 
01132321** การวางแผนทรัพยากรมนุษย์              3(3-0-6)  

(Human Resource Planning)  
     วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01132222 
         กำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์องค์กำร สภำพแวดล้อมภำยนอก
และภำยในองค์กำร กำรวิเครำะห์และพยำกรณ์อัตรำก ำลัง กำรวิเครำะห์งำน และกำรแก้ไขปัญหำด้ำน
ก ำลงัคน 
         Human resource planning that aligns with organization’s strategy, external 
and internal environment. Manpower analysis and forecasting. Job analysis. Manpower 
problems resolution. 
 
01132323** พนักงานสัมพันธ์                   3(3-0-6)  

(Employee Relations)  
     วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01132222 
         ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับควำมสัมพันธ์ในกำรจ้ำงงำน องค์กรของฝ่ำยลูกจ้ำง กำรเจรจำต่อรอง 
กำรจ้ำงงำนและระงับข้อพิพำทแรงงำน กำรบ ำรุงขวัญพนักงำน บทบำทของรัฐ นโยบำยเกี่ยวกับ
ควำมสัมพันธ์ในกำรจ้ำงงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
         Factors concerning employment relations. Employee’s organization. 
Negotiation. Employment contract and conflicts resolution. Morale. Role of government 
sector. Policy related to employment efficiency. 
 
01132325* การสรรหาและการคัดเลือก              3(3-0-6)  

(Recruitment and Selection)  
     วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01132222 
         แนวคิดกำรสรรหำและคัดเลือกทรัพยำกรบุคคล กระบวนกำรกำรสรรหำ เทคนิคกำร
คัดเลือก กำรวัดสมรรถนะ และกำรบรรจุแต่งตั้ง 
              Recruiting and selecting human resource concepts, recruitment process, 
selection techniques, competency measurement, and placement. 
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01132332 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ        3(3-0-6)  
(Quantitative Analysis for Decision Making in Business)  

     วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01132231 
         บทบำทของกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณเพ่ือกำรแก้ปัญหำทำงธุรกิจแนวคิดและกำรประยุกต์ใช้
โปรแกรมเชิงเส้น กำรวิเครำะห์ควำมไวต่อกำรเปลี่ยนแปลง เครื่องมือส ำหรับกำรตัดสินใจ แขนงกำรตัดสินใจ 
ควำมน่ำจะเป็น กำรวิเครำะห์แถวรอคอย กำรวิเครำะห์มำร์คอฟ แบบจ ำลองกำรขนส่ง กำรควบคุมสินค้ำคง
คลัง กำรจ ำลองสถำนกำรณ์และทฤษฎีเกมส์ 
       Roles of quantitative analysis for business problem solving, concept and 
application of linear programming, sensitivity analysis, decision making tools, decision tree 
diagram, probability, queuing, Markov analysis, transportation model, inventory control, 
simulations and game theory. 
 
01132333 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ               3(3-0-6)  

(Management Information Systems)  
     วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01132111  
         กำรจัดกำรข้อมูลและสำรสนเทศเพ่ือกำรวำงแผนและกำรตัดสินใจในองค์กำร กำรจัดกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศและทรัพยำกรข้อมูล กำรจัดกำรระบบฐำนควำมรู้  กำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
กระบวนกำรทำงธุรกิจและกำรออกแบบองค์กรเพ่ือกำรแข่งขันโดยอำศัยกำรใช้ระบบสำรสนเทศอย่ำงมี
จริยธรรม 
        Managing data and information for planning and decision making in 
organization. Managing information technology and data resources. Knowledge-based 
system management. Electronic commerce. Business process and design for competitive 
organization, utilizing information systems with ethical manners. 
 
01132334 การวิเคราะห์ระบบงานธุรกิจ               3(3-0-6)  

(Business Systems  Analysis)   
     วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01132111 
         เทคนิคกำรวิเครำะห์และออกแบบระบบงำน กำรน ำระบบงำนไปใช้ กำรวิเครำะห์ระบบงำน
ปัจจุบัน กำรออกแบบระบบงำนคอมพิวเตอร์ กำรเลือกใช้คอมพิวเตอร์ให้เหมำะสมกับงำน กำรควบคุมและ
กำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ มีกำรศึกษำนอกสถำนที่ 
        Techniques in analyzing and designing business system, application of the 
system, computer system design, selection of computer system suitable for business, 
control and safety for computer data. Field trip included. 
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01132335** การจัดการโครงการทางธุรกจิ              3(3-0-6)  
(Business Project Management)  

     วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน :  01132111 
           กำรประเมินโครงกำรทำงธุรกิจ ด้ำนกำรจัดกำร กำรผลิต กำรเงิน กำรตลำด กำรบุคลำกร 
และคุณค่ำทำงเศรษฐกิจของโครงกำร กำรค ำนวณค่ำตอบแทนของโครงกำร กฎเกณฑ์กำรตัดสินใจ วิธีกำร
จัดเตรียมงำนกำรศึกษำควำมเหมำะสมของโครงกำรทำงด้ำนเทคนิค และสภำพแวดล้อมที่จะอ ำนวยให้กำร
ด ำเนินงำนโครงกำรท ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
        Project evaluation in business concerning management, production, finance, 
marketing, personnel and economic value of project. Calculation project benefit, decision 
criteria on project preparation, feasibility study and environmental effect on the project 
operation. 
 
01132336 การพยากรณ์ธุรกิจ                  3(3-0-6)  

(Business Forecasting)  
     วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01132231 
         วิธีกำรพยำกรณ์สถำนะของธุรกิจ กำรประยุกต์หลักและวิธีกำรทำงสถิติกำรวิเครำะห์
แนวโน้ม สหสัมพันธ์และกำรถดถอย กำรวิเครำะห์อนุกรมเวลำ กำรส ำรวจและทดสอบตลำด ตัวแบบต่ำง ๆ 
ที่มีรำกฐำนจำกพฤติกรรมกำรเรียนรู้กำรสร้ำงและจ ำลองตัวแบบ วิธีกำรพยำกรณ์ทำงอ้อม กำรประเมินผล
และกำรท ำให้กำรพยำกรณ์สมบูรณ์แบบ 
        Business situation forecasting methods. Statistical applications and methods. 
Trend analysis, correlation and regression. The time series analysis. Market survey and 
testing. Different behavior-based forecasting models. The model building and simulation. 
Indirect forecasting methods. Forecasting evaluation and correction. 
 
01132337* การวิเคราะห์เชิงลึกทางธุรกิจ I               3(3-0-6)  

(Business Analytics I) 
วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01132231  

         กำรประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อกำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ กำร
วิเครำะห์ฐำนข้อมูลเพื่อกำรใช้ประโยชน์ในกระบวนกำรทำงธุรกิจ 
         Application of software programs for data analysis and business decision 
making, database analysis to support business processes. 
 
01132339** การวิเคราะห์เชิงลึกทางธุรกิจ II              3(3-0-6)  

(Business Analytics II) 
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วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01132337  
          เทคนิคกำรวิเครำะห์สำรสนเทศธุรกิจเชิงลึก กำรสืบค้นข้อมูลเชิงลึกทำงธุรกิจ กำรประยุกต์
สำรสนเทศธุรกิจเพ่ือกำรวำงแผนทำงธุรกิจ 
         Business analytics techniques. Business insights investigation. Business 
analytics for business planning. 
 
01132342 ระบบภาษีอากรธุรกิจ                 3(3-0-6)  

(Business Tax System)  
     วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01132142 หรือ  01453111  
           ควำมส ำคัญของภำษีอำกรต่อกำรพัฒนำประเทศ หลักกำรปฏิบัติและวิธีจัดเก็บภำษีอำกรที่ดี 
ควำมรับผิดชอบทำงภำษีอำกรของบุคคลและธุรกิจตำมประมวลรัษฎำกร ภำษีศุลกำกร ภำษีสรรพสำมิตและ
ภำษีท่ีจัดเก็บโดยองค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น 
       Role of taxation on country’s development. Principles and effective tax 
practices, tax liability of individuals and businesses under the revenue code, custom tax, 
excise tax and taxes administered by local government.  
 
01132344 สภาพแวดล้อมทางกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค          3(3-0-6)  

(Legal Environment on Consumer Protection)  
     วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01132142 หรือ 01453111 
          กฎหมำยธุรกิจว่ำด้วยควำมรับผิดชอบของผู้ผลิต ผู้จ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำรต่อผู้บริโภค 
สิทธิของผู้บริโภค กำรควบคุมกำรโฆษณำ กำรควบคุมฉลำกสินค้ำ กำรควบคุมรำคำ กำรควบคุมมำตรฐำน
สินค้ำ กำรป้องกันกำรผูกขำด กำรส่งเสริมกำรแข่งขันที่เป็นธรรมทำงธุรกิจ กำรคุ้มครองผู้บริโภค ส ำหรับ
สินค้ำเฉพำะอย่ำง 
         Legal aspects on product liability, consumer’s rights. Consumer protection in 
the field of advertising. Consumer protection in the field of labeling. Price fixing. Industrial 
goods standardization. And monopoly, promotion of fair competition and fair trade. The 
consumer protection of the certain products.  
 
01132351** ธุรกิจระหว่างประเทศ                  3(3-0-6)  

(International Business) 
         หลักแนวควำมคิด วัตถุประสงค์ และภำพรวมของสิ่งแวดล้อมทำงธุรกิจที่มีต่อธุรกิจระหว่ำง
ประเทศ โดยเน้นกำรศึกษำควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม ทฤษฎีกำรค้ำระหว่ำงประเทศ และกำรพัฒนำทำง
เศรษฐกิจ และกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ 
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         Concept, objective and overview of business environment affecting 
international business. Cultural differences. Theories of international trade and economic 
development, and international business management. 
 
01132361** การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ               3(3-0-6)  

(Business Negotiation)   
        แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรเจรจำต่อรองทำงธุรกิจ ปัจจัยในกำรเจรจำต่อรอง 
กระบวนกำรเจรจำต่อรอง กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ เพ่ือกำรวำงแผนกำรเจรจำต่อรอง กำรโน้มน้ำวคู่เจรจำ
และกลวิธีในกำรเจรจำต่อรองทำงธุรกิจ แนวทำงกำรเจรจำต่อรองทำงธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม ใช้กรณีศึกษำ 
       Concepts and theories related to business negotiation. Negotiating factors. 
Process of negotiation. Analysis of situations for making negotiating plans. Persuasion and 
business negotiating tactics. Ethical approaches of business negotiations. Case studies. 
 
01132371** การจัดการองค์ความรู้ในธุรกิจ              3(3-0-6)  

(Knowledge Management in Business) 
วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01132111  

         ควำมหมำยและควำมส ำคัญของกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ ข้อมูล สำรสนเทศ กระบวนกำร
จัดกำรควำมรู้ กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ มุมมองในด้ำนเทคนิค มุมมองในด้ำนองค์กำร มุมมองในด้ำนกำรจัดกำร 
กำรน ำไปใช้ กำรประเมินผลควำมส ำเร็จ และปัจจัยส ำคัญแห่งควำมส ำเร็จ 
         Definition and importance of knowledge management. Knowledge 
management process. Knowledge creation. Technological perspective. Organizational 
perspective. Management perspective. Implementation. Success evaluation. Key success 
factors. 
 
01132413 การจัดการเชิงกลยุทธ์                 3(3-0-6)  

(Strategic Management)  
     วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01134211 และ 01131211 หรือ  01132314  
         กลยุทธ์และนโยบำยทำงธุรกิจ กำรวิเครำะห์ปัญหำต่ำง ๆ ในทรรศนะของผู้จัดกำร เพื่อใช้ใน
กำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนให้บรรลุถึงเป้ำหมำยของธุรกิจ 
           Business strategy, policy and problem analysis by managerial level for 
business operating plan implementation. 
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01132416 การจัดการการเปลี่ยนแปลงเชิงบูรณาการ                             3(3-0-6)  
(Integrative Approach in Change Management)  

     วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01132111 
         กำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงภำยใต้บริบทที่มีพลวัตกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อน ำสู่กระบวนกำร
จัดกำรกำรเปลี่ยนแปลง กำรจัดกำรตำมแนวทำงปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและกำรพัฒนำตำมแนวทฤษฎี
ใหม่ กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน แนวทำงเชิงบูรณำกำรเพ่ือกำรสร้ำงดุลยภำพขององค์กำรในกำรตอบสนองต่อ
กระแสโลกำภิวัตน์และระบบเศรษฐกิจพอเพียง 
        Management of changes under dynamic context, Data analysis leading to 
change management process, Management under the philosophy of sufficiency economy 
and the “New Theory” of development, Sustainable Development, Integrative approach to 
set an equilibrium within an organization in responding to both globalization and sufficiency 
economy system. 
 
01132417* การจัดการเพื่อความย่ังยืน               3(3-0-6)  

(Sustainability Management) 
วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01132111  

         แนวคิดเรื่องควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ และกำร
จัดกำรควำมเปลี่ยนแปลง เพ่ือกำรพัฒนำองค์กำรธุรกิจอย่ำงยั่งยืน 
         Concepts of corporate social and environmental responsibilities. Strategic 
management and change management to develop sustainability in business organization. 
 
01132421** การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์               3(3-0-6)  

(Human Resource Development) 
     วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01132222  
        แนวคิด หลักกำร และส่วนประกอบของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กร บทบำทของ
ผู้จัดกำรด้ำนพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ กระบวนกำรในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
        Concepts, principles, and components of human resource development in 
an organization. Roles of human resource development manager. Process of human 
resource development.  
  
01132422** การจัดการค่าตอบแทน                 3(3-0-6)  

(Compensation Management)  
     วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01132222 
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         แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรค่ำตอบแทน โดยครอบคลุมเรื่องกำรส ำรวจ
ค่ำจ้ำงเงินเดือน กำรออกแบบโครงสร้ำงค่ำตอบแทน และบริบททำงกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
         Concepts and theories in compensation management ranging from salary 
survey, designing pay structure and related legal issues. 
 
01132423** การจัดการผลการปฏิบัติงาน              3(3-0-6)  

(Performance Management)  
     วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01132222 
         ขั้นตอนในกำรจัดกำรผลกำรปฏิบัติงำนและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเกณฑ์กำรวัดผลกำรปฏิบัติงำน 
กำรวำงแผน เทคนิค และกำรออกแบบแบบทดสอบเพื่อประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรวิเครำะห์บุคลิกภำพ
และทัศนคติ โดยใช้วิธีกำรเชิงปริมำณและจิตวิทยำ ปัญหำในกำรทดสอบและกำรจัดกำรผลกำรปฏิบัติงำน 
          Performance management process and related theories. Criteria in 
performance evaluation. Planning, techniques and test design for performance appraisal. 
Personality and attitude assessment using quantitative and psychological approach. 
Problems in performance management. 
 
01132424** ภาวะผู้น าในองค์การธุรกิจ               3(3-0-6)  

(Leadership in Business Organization)  
     วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01132111 
         บริบทของภำวะผู้น ำทำงธุรกิจในยุคโลกำภิวัตน์ กำรจัดกำรและภำวะผู้น ำ ผู้น ำตำมแนวคิด
แบบคลำสสิกอ ำนำจและอิทธิพล ผู้น ำแบบดั้งเดิม ผู้น ำร่วมสมัย ผู้น ำเชิงกลยุทธ์ แนวโน้มภำวะผู้น ำในอนำคต 
กำรน ำกำรเปลี่ยนแปลงและภำวะผู้ตำม 
         Context of business leadership in a globalization era. Managerial and 
leadership. Classical view of leaders. Power and influence. Traditional leader. Contemporary 
leader. Strategic leader. Trend of leadership in the future. Leading to change and 
followership. 
 
01132431 การจัดการโดยเทคนิคจ าลอง              3(3-0-6)  

(Management Simulation Techniques)  
     วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01132332 
           ทฤษฎีและเทคนิคเกมเบื้องต้นของกำรจัดกำรโดยน ำเทคนิคจ ำลองและเกมส์  เพ่ือมำใช้
แก้ปัญหำกำรจัดกำรธุรกิจต่ำง ๆ ทำงกำรเงิน กำรตลำด กำรจัดกำร และกำรผลิต มีกำรศึกษำนอกสถำนที ่
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        Theory and fundamental techniques of management simulation and games 
applicable to business problem solving in finance, marketing and production. Field study 
included.  
 
01132441 สภาพแวดล้อมทางกฎหมายระหว่างประเทศ          3(3-0-6)  

(International Legal Environment) 
     วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01132142 หรือ 01453111 
        กฎหมำยธุรกิจเกี่ยวกับกำรซื้อขำยสินค้ำระหว่ำงประเทศ กำรสั่งสินค้ำเข้ำ กำรส่งสินค้ำออก 
พิธีกำร ศุลกำกร ภำษีศุลกำกร กำรลงทุนระหว่ำงประเทศ ตลำดเงินตรำต่ำงประเทศ กำรควบคุมกำรปริวรรต
เงินตรำกำรให้สินเชื่อกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กำรกู้ยืมเงินระหว่ำงประเทศของภำคเอกชน ปัญหำภำษีของ
ธุรกิจกำรเงินระหว่ำงประเทศ 
            Legal aspects on international sales. Importation and exportation of goods, 
custom procedure and tariff. Transitional investment (direct and portfolio) International 
monetary market, foreign exchange control, international credit facility and international 
loan of private sector. Tax consideration of international financial transaction. 
 
01132442 สภาพแวดล้อมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา          3(3-0-6)  

(Legal Environment on Intellectual Properties)  
     วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01132142 หรือ 01453111 
           กฎหมำยธุรกิจว่ำด้วย สิทธิบัตร เครื่องหมำยกำรค้ำ ลิขสิทธิ์ กำรขอรับกำรคุ้มครองสิทธิ์ 
กำรโอนสิทธิและกำรละเมิดสิทธิทรัพย์สินในทำงปัญญำ 
        Legal aspects on patent, trade mark, copy rights. Procedure of application 
for rights conferred. Assignment and infringement of intellectual properties. Licensing 
system. 
 
01132452 การจัดการเชิงเปรียบเทียบ               3(3-0-6)  

(Comparative Management)  
         สภำพแวดล้อมในประเทศต่ำง ๆ มีผลต่อกำรวำงรูปแบบกำรบริหำรธุรกิจอย่ำงไร ลักษณะ
กำรบริหำรธุรกิจในประเทศต่ำงๆ โดยเปรียบเทียบเพ่ือวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของกำรบริหำรในรูปแบบ
ต่ำงๆ 
        A comparison of management in cross-cultural context, domestically 
environmental factors influencing management styles. A comparative analysis of strengths 
and weaknesses of management styles in different countries. Case studies applied. 
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01132453 การจัดการการค้าระหว่างประเทศ             3(3-0-6)  
(International Trade Management)  

     วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01132111  
         หลักแนวควำมคิด วัตถุประสงค์ และวิธีด ำเนินธุรกิจระหว่ำงประเทศและในสภำพแวดล้อม 
ทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองของธุรกิจระหว่ำงประเทศ กำรก ำหนดโครงสร้ำงองค์กำร กำรก ำหนดนโยบำย
และแผนกำรด ำเนินงำนทำงด้ำนกำรเงิน กำรผลิต กำรตลำด กำรบุคคล และระบบข้อมูลเพ่ือ กำร
บริหำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ ในสภำพแวดล้อมนั้น ๆ 
         Concept, objective and international practice under international economic, 
social and political environment. Organization structure, Policy formulation. International 
finance investment, production, marketing, human resources and management information 
systems under current economics environment. 
 
01132461** ความเป็นผู้ประกอบการ                     3(3-0-6)         

    (Entrepreneurship)  
     วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01132111  
         ธรรมชำติของผู้ประกอบกำร กระบวนกำรกำรประกอบกำรในบริบทต่ำง ๆ ประเด็นต่ำง ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับกำรจัดตั้งกิจกำรใหม่ กำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม กำรพัฒนำทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำร 
         Nature of entrepreneurs, entrepreneurial process in various contexts, issues 
surrounding new venture creation, innovative creation, entrepreneurial skill development. 
 
01132462* การจัดการธุรกิจครอบครัว               3(3-0-6)  

(Family Business Management)  
     วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01132111     
            กระบวนกำรกำรประกอบกำรอย่ำงเป็นระบบในบริบทของธุรกิจครอบครัวและกำรบูรณำ
กำรควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติสู่ธุรกิจครอบครัว 
        Entrepreneurial process within the context of the family business and 
integration of management theories and practices to the family business. 
 
01132463* กิจการเพื่อสังคม                  3(3-0-6)  

(Social Enterprise) 
วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01132111  

        กำรจัดกำรกิจกำรเพ่ือสังคม กำรสร้ำงและประเมินโอกำสในกำรพัฒนำกิจกำรเพ่ือสังคม 
กำรสร้ำงคุณค่ำทำงสังคม และกำรประเมินผลตอบแทนทำงสังคม 
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         Social enterprise management. Seeking and assessing business opportunity 
for social enterprise. Social value creation. Social return on investment evaluation. 
 
01132471** การจัดการองค์การเพื่อการเรียนรู้             3(3-0-6)  

(Management of Learning Organization)  
     วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01132111 
         ควำมหมำยและควำมส ำคัญขององค์กำรเพ่ือกำรเรียนรู้ กระบวนกำรพัฒนำองค์กำรเพ่ือกำร
เรียนรู้ กระบวนกำรแสวงหำควำมรู้ กำรแบ่งปันควำมรู้ และกำรน ำควำมรู้ไปประยุกต์ในกำรบริหำรงำน 
ลักษณะเฉพำะที่บ่งชี้ระดับของกำรเป็นองค์กำรเพ่ือกำรเรียนรู้ ค่ำนิยมทำงวัฒนธรรม ค ำมั่นของผู้บริหำรและ
กำรให้อ ำนำจ กำรสื่อสำร กำรถ่ำยโอนองค์ควำมรู้ ลักษณะเฉพำะของพนักงำน และกำรยกระดับผลกำร
ปฏิบัติงำน 
         Meaning and importance of learning organization. The development 
processes of learning organization: knowledge acquisition, knowledge sharing and 
knowledge utilization. The characteristics that indicate the level of learning organization: 
cultural values, leadership commitment and empowerment, communication, knowledge 
transfer, employee characteristics and performance improvement.  
 
01132472* ระบบความจ าองค์การ                 3(3-0-6)  

(Organization Memory Systems) 
วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01132371  

         ควำมส ำคัญของระบบควำมจ ำขององค์กำร เทคโนโลยีส ำหรับกำรจัดกำรระบบควำมจ ำ
องค์กำร เพ่ือกำรพัฒนำสู่กำรเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ ปัจจัยที่เก่ียวข้องและกำรใช้ประโยชน์จำกระบบ
ควำมจ ำองค์กำรที่มีประสิทธิภำพ 
        Importance of organizational memory systems. Organization memory 
systems technology management for the development of learning organization. Factors 
related and utilization of efficient organization memory systems. 
 
01132491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางธุรกิจ                                                  3(3-0-6)    

(Basic Research Methods in Business)   
        หลักและระเบียบวิธีกำรวิจัยทำงธุรกิจ กำรก ำหนดปัญหำ กำรวำงรูปแบบวิจัย กำรตั้ง
วัตถุประสงค์และสมมติฐำน กำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรสร้ำงแบบสอบถำม กำรวิเครำะห์และตีควำมข้อมูล 
กำรใช้สถิติส ำหรับกำรวิจัย กำรเขียนรำยงำนและกำรเสนอผลกำรวิจัย 
        Principles and methods in business research, identification of research 
problems,formulation of research objectives and hypotheses, collection of data, 
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construction of questionnaire, data analysis and interpretation, application of statistics for 
research, report writing and presentation.  
 
01132490 สหกิจศึกษา                                                                        6 

(Cooperative Education) 
         กำรปฏิบัติงำนในลักษณะพนักงำนชั่วครำวตำมโครงงำนที่ได้รับมอบหมำย ตลอดจนกำร
จัดท ำรำยงำน และกำรน ำเสนอ 
        On the job training as a temporary employee according to the assigned 
project including report writing and presentation. 
 
01132497 สัมมนา                                                                                1 

(Seminar) 
         กำรน ำเสนอและอภิปรำยหัวข้อที่น่ำสนใจทำงธุรกิจในระดับปริญญำตรี 
        Presentation and discussion on current interesting topics in business at the 
bachelor’s degree level. 
 
01132498 ปัญหาพิเศษ                                                                            3 

(Special Problems) 
         กำรศึกษำค้นคว้ำทำงธุรกิจ ระดับปริญญำตรีและเรียบเรียงเขียนเป็นรำยงำน 
        Study and research in business at the bachelor’s degree level and compile 
into a written report. 

 
3.1.5.2 รายวิชาที่เป็นรหัสวิชานอกหลักสูตร  

 
รายวิชาเศรษฐศาสตร์  
 
๐๑๑๐๑๑๘๑ เศรษฐศาสตร์จุลภาค I                3(3-0-6)  

(Microeconomics I) 
     ควำมหมำยลักษณะและวิธีกำรศึกษำเศรษฐศำสตร์ ปัญหำเศรษฐกิจ กำรท ำหน้ำที่ของ
ระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทำน และรำคำควำมยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทำน กำรใช้อุปสงค์และอุปทำน
ในกำรปฏิบัติ พฤติกรรมของผู้บริโภคและอรรถประโยชน์ ธุรกิจกำรผลิตและต้นทุนกำรผลิต ต้นทุนในระยะ
สั้นและระยะยำว กำรผลิตในระยะยำว กำรผลิตในระยะยำวมำก ซึ่งเกี่ยวข้องกับควำมก้ำวหน้ำและมลพิษ 
กำรก ำหนดรำคำผลผลิตในตลำดต่ำงๆ ทฤษฎีรำคำในเชิงปฏิบัติ กำรกระจำยรำยได้ กำรก ำหนดค่ำจ้ำง 
ดอกเบี้ย และผลตอบแทนจำกกำรลงทุน ควำมยำกจน และควำมไม่เท่ำเทียมกัน 
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     Meaning, nature and methods of economic study. Economic problems. 
Functioning of the economy. Demand, supply, price, elasticity of demand and supply, 
application of demand and supply. Consumer behaviour and utility. Production and cost, 
short-run cost and long-run cost, production in the long-run and the very long-run 
concerning progress and pollution. Price determination in different types of market, 
application of price theory. Income distribution, determination of wage, interest, and return 
on investment ; poverty and. inequality. 
 
๐๑๑๐๑๑๘๒ เศรษฐศาสตร์มหภาค I                 3(3-0-6)  

(Macroeconomics I)  
     วิธีกำรในกำรวัดรำยได้ประชำชำติปัจจัยที่เป็นตัวก ำหนดรำยได้ประชำชำติ กำรเปลี่ยนแปลง
รำยได้ประชำชำติวัฏจักรธุรกิจและกำรเคลื่อนไหวขึ้นลงในรำยได้ประชำชำติทฤษฎีและมำตรกำรของนโยบำย
กำรคลังระดับรำคำกำรเงินและกำรธนำคำร กำรวิเครำะห์เงินตรำและกำรวิเครำะห์รำยได้ กำรค้ำและกำรเงิน
ระหว่ำงประเทศ กำรว่ำงงำนและเงินเฟ้อ ควำมจ ำเริญเติบโต และกำรพัฒนำเศรษฐกิจเปรียบเทียบ 
     National income account. Determination of national income. Business cycle 
and national income fluctuations. Theories and measures of fiscal policies. Money and 
banking, monetary and income analysis. International trade and finance. Unemployment, 
inflation, economic growth and development.  Comparative economic systems. 
 
สาขาวิชาบญัชี  
 
๐๑๑๓๐๑๑๒ การบัญชีขั้นกลาง I                  3(3-0-6)  

(Intermediate Accounting I)  
     วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01130111 หรือ 01130101 หรือ 01130171  
      กรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน หลักกำรบัญชีสินทรัพย์กำรจ ำแนกประเภท 
กำรวัดมูลค่ำและกำรแสดงรำยกำรสินทรัพย์ในรำยงำนทำงกำรเงิน ซึ่งประกอบด้วย เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี้ ตั๋วเงินรับ สินค้ำคงเหลือ เงินลงทุน ต้นทุนกำรกู้ยืม ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้
เพ่ือขำยและกำรด ำเนินงำนที่ยกเลิก ทรัพยำกรแร่ และเกษตรกรรม  
       Conceptual framework for financial reporting, principles of accounting for 
assets, classification, valuation and presentation of assets in the financial reports. Those are 
consisted of cash and cash equivalents, accounts receivable, notes receivable, inventory, 
investment, borrowing costs, property, plant and equipment, intangible assets, impairment 
of assets, investment property, non-current assets held for sale and discontinued 
operations, mineral resources, and agriculture. 
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๐๑๑๓๐๑๗๑ การบัญชีการเงิน                 3(3-0-6)  
(Financial Accounting)  

     หลักกำรบัญชีทั่วไป วิธีกำรบันทึกบัญชีขั้นต้นเกี่ยวกับเงินสด ลูกหนี้ ตั๋วเงินรับ สนิค้ำ
คงเหลือ เงินลงทุน สินทรัพย์ที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน หนี้สินและส่วนของผู้เป็นเจ้ำของ กำรจัดท ำรำยงำน
ทำงกำรเงิน 
        General accounting principles, principles of recording transactions for cash, 
account receivables, note receivables, inventories, investment, tangible and intangible 
assets, liabilities, owner equities; preparation of financial reports. 
 
๐๑๑๓๐๑๗๒ การบัญชีเพื่อการจัดการ               3(3-0-6)  

(Management Accounting)  
     วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01130171 หรือ 01130102 
      ควำมส ำคัญของกำรบัญชีเพื่อกำรจัดกำร กำรสะสมต้นทุน ต้นทุนมำตรฐำน ต้นทุนตำม
กิจกรรม กำรงบประมำณ งบประมำณยืดหยุ่น กำรวิเครำะห์ต้นทุน – ปริมำณ – ก ำไร กำรบัญชีตำมควำม
รับผิดชอบ กำรรำยงำนตำมส่วนงำน กำรก ำหนดรำคำ กำรใช้ข้อมูลทำงบัญชีเพื่อกำรตัดสินใจ  

       Importances of management accounting, cost accumulation; standard 
costing; activity-based costing; budgeting, flexible budgeting, cost-volume-profit analysis, 
responsibility accounting, segment reporting, pricing, use of accounting data for decision 
making. 

 
๐๑๑๓๐๒๑๑ การบัญชีขั้นกลาง II                 3(3-0-6)  

(Intermediate Accounting II)  
     วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01130111 หรือ 01130101 หรือ 01130171  
       หลักกำรและแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีส ำหรับรำยกำรหนี้สินและส่วนของเจ้ำของ รวมถึงกำร
จัดประเภท กำรรับรู้และกำรวัดมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูล กำรบัญชีส ำหรับกำรปรับ
โครงสร้ำงหนี้ ก ำไรต่อหุ้น กำรน ำเสนองบกำรเงิน กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรบัญชีและกำรแก้ไขข้อผิดพลำด 
           Accounting principles and practice for liabilities and owners’ equity,  
including classification, recognition and measurement, presentation and disclosure, 
accounting for debt restructuring, earnings per share, financial report presentation, 
accounting changes and error correction. 
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สาขาวิชาการเงิน  
 
๐๑๑๓๑๒๑๑ การเงินธุรกิจ                   3(3-0-6)  

(Business Finance) 
          จุดมุ่งหมำยและหน้ำที่กำรบริหำรทำงกำรเงิน กำรวำงแผนและวิเครำะห์ทำงกำรเงิน รวมทั้ง
กำรตัดสินใจต่ำงๆเก่ียวกับกำรเงิน กำรบริหำรเงินสด และหลักทรัพย์ ตำมควำมต้องกำรของตลำด กำร
บริหำรลูกหนี้ กำรบริหำรสินค้ำ และนโยบำยอื่นๆทำงกำรเงิน 
         Objectives and role of financial management, financial forecasting and 
planning, financial decisions in cash and marketable securities management, receivables 
management, inventory management and financial decisions. 
  
๐๑๑๓๑๒๑๒ การเงินบุคคล                    3(3-0-6)  

(Personal Finance)  
      เทคนิคกำรจัดกำรทำงกำรเงินส่วนบุคคล กำรจัดท ำงบประมำณ กำรซื้อด้วยเงินสด เงินเชื่อ 
กำรประกันภัย กำรออม กำรลงทุนในที่ดิน หลักทรัพย์ กำรวำงแผนทำงกำรเงิน เมื่อครบเกษียณอำยุกำร
ท ำงำน          
         Personal financial management techniques, financial planning and control, a 
system of spending. Consumer credits, life and securities and retirement planning. 
  
๐๑๑๓๑๒๔๑ หลักและนโยบายการลงทุน               3(3-0-6)  

(Principles and Policy of Investment)  
     วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01131211 
       หลักและนโยบำยกำรลงทุนในหลักทรัพย์ กำรลงทุนกับกำรเก็งก ำไร ปัจจัยชักจูงให้เกิดกำร
ลงทุน กรรมวิธีต่ำงๆ และกำรวิเครำะห์นโยบำยกำรลงทุน กำรวัดผลตอบแทนจำกกำรลงทุน กำรตัดสินใจ
เลือกลงทุน 
         Principles and policy of securities investment, investment and speculation, 
factor considerations for investment, analysis, measuring of return on investment and 
making investment decision. 
 
๐๑๑๓๑๓๑๒ การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ทางการเงิน         3(3-0-6)  

(Computer Applications in Financial Analysis)  
     วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01131211 

     วิธีกำรวิเครำะห์วิจำรณ์กำรเงินของหน่วยงำนต่ำงๆ เทคนิคต่ำงๆ ที่พึงน ำมำใช้ในกำร
วิเครำะห์ทำงกำรเงิน หลักกำรพิจำรณำให้เครดิต วิธีกำรแก้วิกฤตกำรและข้อผิดพลำดต่ำงๆที่เกิดขึ้นแก่วงกำร
ธุรกิจเฉพำะแห่งหรือทั่ว ๆ ไป 
         Techniques that should be used in financial analysis, comprehensive 
method for financial review and discussion of business firms. 
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๐๑๑๓๑๓๑๕ สินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน               3(3-0-6)  

(Credit and Collection)  
      หลักและวิธีกำรพิจำรณำให้สินเชื่อธุรกิจ ประเภทและวิธีกำรเรียกเก็บเงิน หน้ำที่และกำร
บริหำรงำนในแผนกให้สินเชื่อ ขอบเขตของกำรให้สินเชื่อ ก ำหนดระยะเวลำในกำรให้สินเชื่อ กำรสืบฐำนะ
เพ่ือให้สินเชื่อ นโยบำยกำรเรียกเก็บเงิน กำรควบคุมและติดตำมบัญชีลูกหนี้          
         Principles and methods of credit-granting and collection policies to all 
business, functions of credit and operation of credit department, scope of credit 
management, credit limited, investigation and analysis of credit risk, collection policies, 
management control of credit and collection operations. 
 
๐๑๑๓๑๓๑๖ การจัดการสินทรัพย์ธุรกิจ                3(3-0-6)  

(Business Asset Management)  
     วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01131211 
      เทคนิคและวิธีกำรตัดสินใจในกำรวำงแผนและบริหำรเงินทุนหมุนเวียน ตัวแบบต่ำงๆของ
กำรจัดกำรเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น ลูกหนี้และสินค้ำคงเหลือ ปัจจัยและทฤษฎีในกำรตัดสินใจลงทุน
สินทรัพย์ ภำยใต้ภำวะกำรเสี่ยงและควำมไม่แน่นอน 
          Techniques and decision planning in working capital management, models of 
cash and marketable securities management, models of account receivable and models of 
inventories, factors and theories in investment decisions under risk and uncertainty. 
 
๐๑๑๓๑๓๒๑ การเงินระหว่างประเทศ                3(3-0-6)  

(International Finance)  
      วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01131211 
       กำรด ำเนินงำน นโยบำยและบทบำทของสถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศ เครื่องมือในกำร
ปริวรรตเงินตรำ ระบบอัตรำแลกเปลี่ยน นโยบำยกำรควบคุมและกำรส่งเสริมควำมตกลงระหว่ำงประเทศ
อันมีผลกระทบกระเทือนต่อก ำไร กำรด ำเนินธุรกิจระหว่ำงประเทศ โดยพิจำรณำในแง่เงินทุน ภำษีอำกร 
แรงงำน ปัญหำทำงกำรตลำดและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ กำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยต่ำงประเทศของ
ธนำคำรพำณิชย์  
          Operation, policies and function of international financial institutions, foreign 
exchange tools, foreign exchange rate system, policies of controlling and promotions, 
international agreements that affecting business profit, international business operations 
including capital taxation, lab our, marketing problems and international agreements and 
operation of foreign department of commercial banks. 
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๐๑๑๓๑๓๔๒ การวิเคราะห์ตราสารทุน                3(3-0-6)  
(Equity Securities Analysis)  

     วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01131211 
       ควำมหมำยตรำสำรหนี้ ประเภทตรำสำรหนี้ องค์ประกอบส ำคัญของตรำสำรหนี้นโยบำย
กำรเงิน โครงสร้ำงอัตรำดอกเบี้ย ตลำดตรำสำรหนี้ กระบวนกำรซื้อขำยตรำสำรหนี้กำรประเมินมูลค่ำตรำสำร
หนี้ กำรค ำนวณผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในตรำสำร
หนี้ กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรหนี้หน่วยงำนก ำกับดูแล แหล่งข้อมูลตลำดตรำสำรหนี้ กลยุทธ์
กำรลงทุนในตรำสำรหนี้ 
         Fixed income securities definition, type of fixed income securities, key 
features of fixed income securities, monetary policy, interest rate structure, fixed income 
market, fixed income securities trading process, fixed income securities valuation, return 
calculation, risk analysis, credit rating, regulatory agencies, sources of fixed income market 
information and fixed income investment strategies. 
  
๐๑๑๓๑๔๔๑ การวิเคราะห์หลักทรัพย์                3(3-0-6)  

(Securities Analysis)  
     วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01131211 
      ขอบเขตของกำรวิเครำะห์หลักทรัพย์ คุณสมบัติของหลักทรัพย์ ล ำดับขั้นของกำรวิเครำะห์
หลักทรัพย์ กำรคัดเลือกหลักทรัพย์ กำรคำดคะเนก ำไรสุทธิและเงินปันผล ทฤษฎีกำรประเมินมูลค่ำ
หลักทรัพย์ 
         Scope in securities analysis, characteristic of securities, portfolio selection 
process, selecting optimal portfolio, earnings and dividend estimation and the valuation 
theory of security. 
   
สาขาวิชาการจัดการการผลิต  
 
๐๑๑๓๓๒๑๑ การจัดการการผลิต                 3(3-0-6)  

(Operations Management)  
      วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01132111  
       หลักกำรเบื้องต้นของกำรจัดกำรกำรผลิตควำมรู้พื้นฐำนในกำรออกแบบผลิตภัณฑ์  ประเภท
ของกระบวนกำรผลิตและแผนผัง  ควำมรู้เบื้องต้นในกำรจัดกำรก ำลังกำรผลิต  ควำมส ำคัญของท ำเลที่ตั้ง 
กำรด ำเนินงำนระบบผลิต กำรจัดกำรสินค้ำคงคลัง และกำรจัดกำรคุณภำพ 
      Basic principles of operations management, introduction to product design, 
classification of process and layout, introduction to capacity management, importance of 
location, operating operation system, managing inventory and managing quality. 
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๐๑๑๓๓๒๔๒ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น              3(3-0-6)  
(Introduction to Electric Commerce)  

         บทบำทของพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อธุรกิจ แบบจ ำลองทำงธุรกิจส ำหรับพำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ พ้ืนฐำนทำงเทคโนโลยี กำรใช้โครงข่ำยเวิลด์ไวด์เว็บเชิงธุรกิจ กำรท ำรำยงำน 
      Roles of electronic commerce on business, business models for electronic 
commerce, technology basic and World Wide Web commerce. Report of application in 
business. 
 
๐๑๑๓๓๓๑๒ การออกแบบระบบการผลิต               3(3-0-6)  

(Operations System Design)  
วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01133211 

      แนวคิดเก่ียวกับระบบกำรผลิต กำรออกแบบสินค้ำ กำรวำงแผนก ำลังกำรผลิตระยะยำว 
กำรตัดสินใจด้ำนท ำเลที่ตั้ง กำรเลือกกระบวนกำรผลิต กำรออกแบบแผนผัง กำรเลือกเครื่องจักร กำร
ออกแบบระบบกำรขนถ่ำยล ำเลียง กำรออกแบบระบบงำน มีกำรศึกษำนอกสถำนที่      
      Conceptual of operations system, designing of product, long-range capacity 
planning, location decision, process selection, designing layout, machine selection, 
designing of material handling system and designing of work system. Field trip required. 
 
๐๑๑๓๓๓๑๓ การควบคุมต้นทุนการผลิต               3(3-0-6)  

(Operations Cost Control)  
วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01133211 และ 01130172 

      กำรค ำนวณต้นทุนกำรผลิต เทคนิคกำรควบคุมและลดต้นทุนกำรผลิต กำรเพ่ิมผลิตภำพและ
กำรจัดกำรต้นทุนคุณภำพ 
       Calculating operations cost, techniques for controlling and reducing 
operations cost, increasing productivity, and managing costs of quality. 
 
๐๑๑๓๓๓๑๔ การจัดหาเชิงกลยุทธ์                3(3-0-6)  

(Materials Management)  
วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01133211  

      ขั้นตอน นโยบำย และกระบวนกำรจัดหำเชิงกลยุทธ์ กำรตัดสินใจผลิตเองหรือซื้อ กำร
รวมตัวแบบแนวดิ่ง กลยุทธ์สินค้ำโภคภัณฑ์ กำรวิเครำะห์คุณค่ำ และกำรจัดกำรต้นทุนเชิงกลยุทธ์ กำรจัดหำ
กับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ กำรมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มของผู้ป้อนวัสดุ กำรประเมิน กำรคัดเลือกผู้ป้อนวัสดุ 
กำรประกวดรำคำเชิงแข่งขันและกำรตกลงรำคำกำรจัดกำรกำรพัฒนำผู้ป้อนวัสดุและกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ 
กำรจัดหำบริกำร จริยธรรมและควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
      Strategic sourcing process, policies, and procedures. Make-or-buy decisions, 
vertical integration. Commodity strategy, value analysis and strategic cost management. 
Sourcing and new product development. Early supplier involvement. Supplier evaluation, 
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selection and development. Competitive bidding and negotiation. Supplier development 
and relationship management. Acquiring services. Ethics and social responsibility. 
 
๐๑๑๓๓๓๑๕ การวางแผนและการควบคุมการผลิต            3(3-0-6)  

(Operations Planning and Control)  
วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01133211  

      ลักษณะโดยทั่วไปของกำรวำงแผนและควบคุมกำรผลิต เทคนิคในกำรพยำกรณ์ กำร
วำงแผนและควบคุมกำรผลิตส ำหรับกระบวนกำรผลิตแบบต่อเนื่อง กระบวนกำรผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง และ
กระบวนกำรผลิตแบบโครงกำร กำรควบคุมกำรไหลของวัสดุในระบบกำรผลิตประกอบด้วย ระบบคงคลัง 
ระบบผลัก ระบบดึง และ ทฤษฎีข้อจ ำกัด 
      Nature of operations planning and control, forecasting techniques, 
operations planning and control repetitive process; intermittent process; and project 
process, controlling of material flow in operations system: ponding system; push system, 
pull system; and theory of constraints. 
 
๐๑๑๓๓๓๑๗ การจัดการคุณภาพ                  3(3-0-6)  

(Quality Management) 
วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01133211  

      แนวคิดและพ้ืนฐำนของกำรจัดกำรคุณภำพ กำรควบคุมคุณภำพเชิงสถิติ  เครื่องมือและ
ระเบียบวิธีส ำหรับกำรศึกษำวิเครำะห์ทำงกำรจัดกำรกำรผลิต 
      Concepts and fundamental of quality management. Statistical quality 
control. Tools and methods for analytic studies in operations management. 
 
๐๑๑๓๓๓๑๘ การจัดการโซ่อุปทาน                 3(3-0-6)  

(Supply Chain Management)  
วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01133211  

      แนวคิดและพ้ืนฐำนของกำรจัดกำรโซ่อุปทำน ระเบียบวิธีกำรออกแบบและกำรจัดกำร
เครือข่ำยห่วงโซ่อุปทำน  กลยุทธ์กำรกระจำยสินค้ำ กำรรวมกลุ่มทำงกลยุทธ์ กำรจัดกำรวัสดุคงคลัง ระบบ
สำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรระบบข้อมูลห่วงโซ่อุปทำน 
       Concepts and fundamental of supply chain management. Methodologies for 
designing and managing integrated supply chain networks. Physical distribution strategy, 
strategic alliances, inventory management, coordinated product and network design. 
Management information system for supply chain. 
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๐๑๑๓๓๓๒๓ การจัดการธุรกิจโรงแรม               3(3-0-6)  
(Hotel Management)  

      หลักกำรจัดกำรกำรปฏิบัติกำรในโรงแรมหน้ำที่และกำรด ำเนินงำนของแผนกหลักในโรงแรม 
     Principles of hotel operations management. Duties and procedure of key 

departments in hotel business. 
 
๐๑๑๓๓๓๔๑ การจัดการเทคโนโลยีเบื้องต้น              3(3-0-6)  

(Introduction to Management of Technology)  
     วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01133211  
      แนวคิด ควำมเข้ำใจพ้ืนฐำนของกำรจัดกำรเทคโนโลยี กำรวำงแผน กำรจัดระบบ กำร
จัดสรรทรัพยำกร กลยุทธ์ของกำรใช้เทคโนโลยีในกำรเพ่ิมสมรรถณะและควำมสำมำรถขององค์กร 
      Concepts and introduction to technology management, plan, organization, 
resources allocation, and technological strategy to increases competency and capability. 
 
๐๑๑๓๓๔๑๕ กลยุทธ์เชิงปฏิบัติการ                  3(3-0-6)  

(Operations Strategy)  
วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01133211  

      บทบำทของกลยุทธ์เชิงปฏิบัติกำรเพ่ือควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน กำรวิเครำะห์
อุตสำหกรรม กำรก ำหนดรูปแบบกลยุทธ์เชิงปฏิบัติกำรที่เหมำะสมส ำหรับองค์กรและกำรพัฒนำสมรรถภำพ
ของระบบปฏิบัติกำร 
      Role of operations strategy for competitive advantage; industry analysis, 
formulation of appropriate organization and operations strategy, and development of 
operations system capabilities. 
 
๐๑๑๓๓๔๑๘ การจัดการคลังสินค้า                3(3-0-6)  

(Warehouse Management)  
     วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01132111 
      หลักในกำรจัดกำรคลังสินค้ำ ประเภทของคลังสินค้ำ กำรเลือกสถำนที่ตั้ง กำรจัดองค์กำร
และกำรบริหำรงำนกิจกำรคลังสินค้ำ หลักในกำรดูแลรักษำสินค้ำ กำรขนส่ง กฎหมำย และระเบียบข้อบังคับ
เกี่ยวกับกำรคลังสินค้ำ มีกำรศึกษำนอกสถำนที่   
      Principle of warehouse management. Category of warehouse, location 
selection, and activities and network management. Legal aspects, Field study included. 
  
๐๑๑๓๓๔๑๙ การตัดสินใจทางการจัดการการผลิต             3(3-0-6)  

(Decision Making in Operations Management)  
     วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01133211  
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      วิเครำะห์ปัญหำที่เกิดขึ้นในธุรกิจที่ประกอบกำรผลิต โดยประยุกต์เอำควำมรู้ทำงกำรจัดกำร 
กำรผลิตและกำรวิจัยปฏิบัติกำรมำใช้ในกำรตัดสินใจ มีกำรศึกษำจำกกรณีตัวอย่ำง 
      Analysis of problems occurred in business which are operational concerned, 
application of knowledge in operations management and operations research for business 
decision, case study required. 
 
๐๑๑๓๓๔๒๕ การจัดการกิจการพาณิชยนาวี              3(3-0-6)  

(Shipping Management)  
     วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01132111  
      หลักกำรจัดกำรธุรกิจพำณิชยนำวี กำรปฏิบัติงำนของเรือประเภทต่ำงๆ กำรจัดหำเรือกำร
วำงแผนกำรเดินเรือ เอกสำรเรือ พิธีกำรศุลกำกร ค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่ง อัตรำค่ำระวำง กำรเช่ำเรือชมรม
เดินเรือ ท่ำเรือ กฎหมำยทะเลและอนุสัญญำระหว่ำงประเทศ  
      Principles of ship operation, types of ships. Ship procurement, planning 
sailing schedules, ship’s paper, custom procedures, expenses and freight rates, chartering, 
lines conferences and port operations. 
 
๐๑๑๓๓๔๒๗ การจัดการธุรกิจการบิน                3(3-0-6)  

(Airline Management)    
     วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01132111 
      กระบวนกำรตัดสินใจในกำรจัดกำรสำยกำรบิน สำยกำรบินกับสิ่งแวดล้อม รูปแบบธุรกิจ 
ต้นทุนกำรด ำเนินงำนและประสิทธิภำพ กำรพัฒนำฝูงบิน เส้นทำง และตำรำงบิน นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยี แนวคิดกำรจัดกำรรำยได้ กำรจัดจ ำหน่ำยและกำรปฏิบัติกำรกำรบิน กำรจัดกำรควำมจงรักภักดี
และควำมสัมพันธ์กับผู้โดยสำร ควำมท้ำทำยในกำรจัดกำรสำยกำรบิน มีกำรศึกษำนอกสถำนที่ 
      Airline management decision processes. Airlines and the environment. 
Business models, operating costs and efficiency. Fleet, route and schedule development. 
Product innovations and technologies. Revenue management concepts. Distribution and 
operations. Passenger loyalty and relationship management. Airline management 
challenges. Field trip required. 
 
สาขาวิชาการตลาด  
 
๐๑๑๓๔๑๑๑ หลักการตลาด                  3(3-0-6)  

(Principles of Marketing)    
      ลักษณะและกระบวนกำรทำงกำรตลำด แนวควำมคิด บทบำท ควำมส ำคัญ หน้ำที่และ
ปัจจัยทำงกำรตลำด กำรแบ่งส่วนตลำด กำรเลือกตลำดเป้ำหมำย พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนประสมกำรตลำด 
และกำรวิจัยกำรตลำดเบื้องต้น 
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      Nature and process of marketing. Concepts, role, functions and factors of 
marketing. Market segmentation. Selecting target market. Consumer behavior. Marketing mix 
and marketing research. 
 
๐๑๑๓๔๒๑๒ พฤติกรรมผู้บริโภค                 3(3-0-6)  

(Consumer Behavior)     
     วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01134111  
      หลักและกำรวิเครำะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในกำรพิจำรณำตัดสินใจซื้อสินค้ำ โดยพิจำรณำถึง
ปัจจัยต่ำง ๆ ทั้งในด้ำนปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยภำยนอกท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ ตลอดจนกำรน ำเอำผล
ที่ได้จำกกำรศึกษำพฤติกรรมผู้บริโภคมำประยุกต์ เพ่ือก ำหนดกลยุทธ์ทำงกำรตลำด 
      Principles and analysis of consumer behavior. Considering factors for buying 
decision both internal and external factors. Including the results from studying consumer 
behavior to set up marketing strategies. 
 
๐๑๑๓๔๓๑๑ การจัดซื้อ                    3(3-0-6)  

(Purchasing)   
     วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01134111 
     บทบำท และควำมส ำคัญของกำรจัดกำรด้ำนกำรจัดซื้อ ควำมรับผิดชอบของผู้จัดกำรงำน
จัดซื้อ ควำมสัมพันธ์ของงำนจัดซื้อกับงำนอ่ืน ๆ ในองค์กำร นโยบำยและระเบียบกำรจัดซื้อ กำรจัดซื้อแบบ
รวมอ ำนำจและกระจำยอ ำนำจ กำรก ำหนดคุณลักษณะของสินค้ำที่จัดซื้อ กำรก ำหนดขนำดของกำรจัดซื้อ 
กำรเลือกแหล่งขำย กำรท ำสัญญำและปัญหำแง่กฎหมำย กำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกำรสั่งซื้อ ต้นทุน รำคำ 
ก ำไร กำรลงทุนและกำรเสี่ยงภัย กำรเปรียบเทียบระหว่ำงกำรผลิตเอง กำรซื้อ กำรเช่ำ 

     Role and importance of purchasing in modern business. The responsibility of 
purchasing officer. Relations with other departments in an organization. Purchasing’s 
policies and rules. Centralization and decentralization of purchasing. The determination of 
specification, quantity and source. Contract and legal problems. Data analysis of bill order, 
cost, price, profit, capital and risk. Comparing the benefit between producing and 
purchasing and rent.   
 
๐๑๑๓๔๓๑๒ การจัดการการขาย                  3(3-0-6)  

(Sales Management)    
      วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01134111 
      ลักษณะของกำรจัดกำรขำย กำรจัดองค์กำร กำรก ำหนดนโยบำย กำรสรรหำพนักงำนขำย 
กำรรับสมัคร กำรคัดเลือก กำรให้ค่ำตอบแทน กำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจ กำรวำงแผนและวิเครำะห์กำรขำย 
กำรประเมินผลและกำรควบคุมกำรขำย โควตำกำรขำย งบประมำณและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรขำย กำร
ประเมินผล และกำรควบคุมกำรขำย  
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      Sales organization. Sales planning policies. Recruiting, screening and selecting 
applicants. Sales compensation. Sales incentive by good moral supports. Sales planning 
and analysis. Sales quotas. Sales budgeting. Sales and cost analysis. Sales evaluation and 
controlling. 
 
๐๑๑๓๔๓๒๑ การตลาดระหว่างประเทศ               3(3-0-6)  

(International Marketing)   
     วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01134111 
       ควำมส ำคัญและสภำพแวดล้อมของกำรตลำดระหว่ำงประเทศ บทบำทและนโยบำยของรัฐ 
กำรพิจำรณำเลือกสินค้ำและตลำด กำรบรรจุหีบห่อ กำรก ำหนดรำคำ กำรขนส่ง กำรเลือกตัวแทนจ ำหน่ำย 
กำรส่งเสริมกำรวำงแผนและควบคุม ปัญหำ และอุปสรรคในกำรตลำดระหว่ำงประเทศ 
      Importance and environment of international marketing. Roles and policies 
of government. Criteria for products and markets selections. Packaging, pricing, handling, 
agent selecting and promotion. Planning and controlling. Problems and barriers in 
international marketing. 
 
๐๑๑๓๔๓๒๒ การตลาดดิจิทัล                   3(3-0-6)  

(Digital Marketing)  
     วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01134111 
     ปรัชญำ แนวคิด และควำมส ำคัญของกำรตลำดดิจิทัล สภำพแวดล้อมส ำหรับตลำดดิจิทัล 
กำรก ำหนดส่วนแบ่งตลำด กำรเลือกตลำดเป้ำหมำยและก ำหนดต ำแหน่งส ำหรับตลำดดิจิทัล กำรวิเครำะห์
ลูกค้ำ กำรสร้ำงสำระหลักและกำรมีส่วนร่วมเพ่ือกำรสื่อสำรผ่ำนสื่อดิจิทัล กำรจัดกำรชื่อเสียงในสังคม
เครือข่ำยเพื่อสร้ำงควำมยั่งยื่นของตรำสินค้ำ กรณีศึกษำ   
      Philosophy, concept and important of digital marketing,  digital marketing 
environment. Digital marketing segmentation, targeting and positioning. Customer analysis, 
Creating contents and engagement for communicating via digital media. Managing brand 
reputation within social network for sustainable brand. Case study. 
 
๐๑๑๓๔๓๔๒ การค้าปลีก                    3(3-0-6)  

(Retailing)    
     วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01134111 
      ลักษณะและวิวัฒนำกำรทำงกำรค้ำปลีก สถำบันกำรค้ำปลีก กำรจัดกำรด้ำนกำรค้ำปลีก 
กำรเลือกท ำเลที่ตั้ง กำรจัดองค์กำร กำรจัดงำนบุคคล กำรจัดกำรสินค้ำ กำรตั้งรำคำ วิธีกำรส่งเสริมกำรขำย
ของกิจกำรค้ำปลีก และกำรให้บริกำรต่ำง ๆ ตลอดทั้งระบบกำรควบคุมด้ำนกำรเงินและแนวโน้มของกำรค้ำ
ปลีกในอนำคต 
      Characteristic and revolution of retailing. Retailing institutions. Retailing 
management. Location. Organizational management. Personnel management. 
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Merchandising management. Price setting. Promotion methods and retailing services. 
Controlling system and trend of retailing business. 
 
๐๑๑๓๔๓๕๓ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์               3(3-0-6)  

(Customer Relationship Management)  
     วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01134111 
         กระบวนกำรทำงกำรตลำดในกำรสร้ำงควำมสัมพันธภำพระยะยำวกับลูกค้ำ กำรตัดสินใจ
โปรแกรมทำงกำรตลำดเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงองค์กรและตลำด  รวมทั้งผู้บริโภค
และผู้มีส่วนได้เสีย   กำรตัดสนิใจซื้อเพ่ือให้ได้คุณค่ำเพ่ิมโดยใช้กลยุทธ์ได้กับได้  กลยุทธ์กำรรักษำลูกค้ำ  กำร
หำลูกค้ำใหม่ และกำรดึงลูกค้ำกลับ 
          Marketing process to build long-term relationship with customers.  Marketing 
programs decision to create good understanding and relationship between organizations 
and market, including customers and stakeholders.  Value added buying decision through 
win-win strategy.  Strategy for customer retention, new customer acquisition, and customer 
win back. 
 
๐๑๑๓๔๓๕๕ การส่งเสริมการขายและการตลาดกิจกรรม          3(3-0-6)  
     (Sales Promotion and Event Marketing)  
     วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01134111 
         ควำมหมำย ควำมส ำคัญ วัตถุประสงค์กำรส่งเสริมกำรขำยและกำรตลำดกิจกรรม แนวคิด 
หลักกำร วิธีกำรส่งเสริมกำรขำยและกำรตลำดกิจกรรม กำรวำงแผนและกำรก ำหนดกลยุทธ์อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ภำยใต้กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ กำรก ำหนดเป้ำหมำย กำรสร้ำงสรรค์เครื่องมือและกำรเลือก
สื่อที่ผสมผสำนอย่ำงเหมำะสมสอดคล้องกับเครื่องมือทำงกำรตลำดอ่ืน กำรฝึกปฏิบัติ 
         Definition,  importance and objectives of sales promotion and events 
marketing. Concepts, principles, methods of sales promotion and event marketing. Planning 
and defining effective strategies by analyze situations. Defining objectives creating tools and 
selecting media that meet and match with other marketing tools. Practicing required. 
 
๐๑๑๓๔๔๑๑ การจัดการการตลาด                3(3-0-6)  

(Marketing Management)    
     วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01134111 
         แนวควำมคิดกำรจัดกำรทำงกำรตลำด บทบำทและหน้ำที่ของผู้จัดกำรกำรตลำด นโยบำย
และกลยุทธ์ของกำรจัดกำรด้ำนผลิตภัณฑ์ รำคำ ช่องทำงกำรตลำดและกำรส่งเสริมกำรตลำด กำรวิเครำะห์ 
กำรวำงแผน กำรควบคุมและกำรจัดองค์กำร แนวโน้มของกำรจัดกำร ตลำดในอนำคต รวมทั้งกำรวิเครำะห์
ปัญหำและกรณีศึกษำทำงกำรตลำด 
      Concepts of marketing management. Roles and functions of marketing 
manager. Policy and strategy of product management, price management, channel 
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management and promotion management. Analysis, planning, controlling and organizing. 
Problem and case study in marketing. 
 
๐๑๑๓๔๔๒๒ การตลาดบริการ                  3(3-0-6)  

(Service Marketing)    
     วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01134111  
      ลักษณะและขอบเขตของตลำดบริกำร กำรจ ำแนกประเภท พฤติกรรมผู้ใช้บริกำรส่วน
ประสมกำรตลำดของสินค้ำบริกำร โครงสร้ำงและกำรพัฒนำสถำบันที่ประกอบธุรกิจด้ำนกำรให้บริกำรและ
ศึกษำธุรกิจบริกำรเฉพำะอย่ำง 
      Nature and scopes of service marketing. Type of service. Service consumer 
behavior. Marketing mix of service. Structure and development of service institution. Study 
in specific service business. 
 
๐๑๑๓๔๔๔๒ หลักการจัดการลอจิสติกส์                3(3-0-6)  

(Principles of Logistics Management)     
      วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01134111 
      หลักกำรและกระบวนกำรลอจิสติกส์เพ่ือสนับสนุนวัตถุดิบและสินค้ำส ำเร็จรูป แนวควำมคิด
ลอจิสติกส์แบบผสมผสำนโดยเน้นกิจกรรมลอจิสติกส์หลัก   กำรจัดกำรกลยุทธ์ลอจิสติกส์ในยุคโลกำภิวัตน์ 
      Principles and process of logistics in order to support materials and finished 
goods logistics concept through main logistics activities.  Logistics strategy management in 
globalization. 
 
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  
 
๐๓๗๖๒๓๓๓ การสื่อสารทางธุรกิจระหว่างวัฒนธรรม           3(3-0-6)  

(Intercultural Business Communication) 
          แนวคิดและองค์ประกอบของกำรติดต่อสื่อสำร ธรรมเนียมและวัฒนธรรมในสังคมที่
เกี่ยวข้องกับกำรสื่อสำรทำงธุรกิจและกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ กลยุทธ์ในกำรติดต่อสื่อสำรและแก้ต่ำง 
ระหว่ำงวัฒนธรรม ปัจจัยภำยในและภำยนอกท่ีมีผลต่อกำรติดต่อสื่อสำรทำงธุรกิจระหว่ำงวัฒนธรรม 
         Concepts and elements of communication. Social customs and cultures 
relating to intercultural business communication and establishing business relationship. 
Strategies in intercultural communication and advocacy. Internal and external factors 
affecting intercultural business communication. 
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๐๓๗๖๒๓๖๓ การค้าข้ามชายแดน                 3(3-0-6)  
(Cross-border Trading) 

      วิวัฒนำกำรของกำรค้ำข้ำมชำยแดน จุดผ่ำนแดน จุดกำรค้ำและเส้นทำงกำรค้ำข้ำมชำยแดน 
ช่องทำงกำรค้ำชำยแดน กฎหมำย ระเบียบ แนวทำงปฏิบัติของกำรค้ำชำยแดน รูปแบบกำรค้ำชำยแดนและ
ข้ำมแดน นโยบำยของประเทศท่ีมีอิทธิพลต่อกำรค้ำชำยแดน ปัญหำและอุปสรรคของกำรค้ำข้ำมชำยแดน 
         Evolution of cross-border trade. Border crossing points, cross-border trade 
points and routes, border trade channels, laws, regulations, and practices of border trade. 
Border and corss-border trading patterns. National policies affecting border trade. Problems 
and obstacles of the cross-border trade. 
 
๐๓๗๖๒๓๖๔ ธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมในอาเซียน     3(3-0-6)  

(International Trade Business and Industry in ASEAN) 
           ธุรกิจ กำรตลำด สินค้ำและบริกำร อุตสำหกรรมและกำรค้ำในอำเซียน ระบบเศรษฐกิจและ
กำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ นโยบำยและบทบำทของภำครัฐ กฎระเบียบทำงกำรค้ำและกำรลงทุน กำร
วิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของกลุ่มประเทศอำเซียน 
         Business, marketing, goods and services, industry and trade in ASEAN. 
Economic systems and economic growth, government’s roles and policies. Investment and 
trade regulation. Analysis of competitiveness of ASEAN countries. 
 
๐๓๗๖๒๔๖๔ อุตสาหกรรมและการค้าในเอเชีย             3(3-0-6)  
      (Industry and Trade in Asia) 
         กำรพัฒนำอุตสำหกรรมและกำรค้ำหลังสงครำมโลกครั้งที่2 กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจใน
เอเชียโครงสร้ำงทำงอุตสำหกรรมและกำรค้ำนโยบำยและ แนวโน้มทำงเศรษฐกิจเชิงมหภำคกำรวิเครำะห์
เปรียบเทียบกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ บทบำทของภำครัฐ อุตสำหกรรมกำรค้ำ ตลอดจนกำรลงทุนในเอเชีย 
         Development of industries and trade after World War II. The growth of the 
economics in Asia. Structures of industries and trade. Policies and trends of 
macroeconomics. Analyzing comparatively the growth in the past. Roles of government. 
Industries of trades including investment in Asia. 
 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์  
 
๐๓๗๖๔๓๒๘ การจัดการโลจิสติกส์ในธุรกจิค้าปลีก            3(3-0-6)  

(Logistics Management in Retail Business) 
         บทบำทของโลจิสติกส์ต่อธุรกิจค้ำปลีก กำรวำงแผนโลจิสติกส์ กำรจัดซื้อ กำรจัดเก็บและ
กำรกระจำยสินค้ำไปยังผู้บริโภค กำรจัดกำรควำมต้องกำรของลูกค้ำในโซ่อุปทำนค้ำปลีก เทคโนโลยี
สำรสนเทศส ำหรับโลจิสติกส์ในธุรกิจค้ำปลีก 
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         Roles of logistics to retail business. Logistics planning, purchasing,  storage, 
and distribution to consumers. Customer demand management in retail supply chain. 
Information technology for logistics in retail business. 
  
๐๓๗๖๔๓๓๔ การจัดการโครงข่ายขนส่งระดับโลก            3(3-0-6)  

(Global Transport Networks Management) 
         แนวคิดเก่ียวกับโครงข่ำยกำรขนส่ง กำรขนส่งระดับโลกและกำรจัดระเบียบเชิงพ้ืนที่ หน้ำที่
ของสถำนีขนส่ง กำรวำงแผนและนโยบำยกำรขนส่ง วิธีในกำรจัดกำรโครงข่ำยกำรขนส่ง 
         Concepts in transport networks. Global transport and spatial organization. 
Function of transport terminal. Transport planning and policy.  Methods in transport 
network management. 
 
๐๓๗๖๔๓๓๕ โลจิสติกส์ข้ามพรมแดนในอาเซียน            3(3-0-6)  

(Cross-border Logistics in ASEAN) 
         บทบำทและควำมส ำคัญของโลจิสติกส์ข้ำมพรมแดน กำรอ ำนวยควำมสะดวกในพิธีกำรข้ำม
แดน พิธีกำรศุลกำกรผ่ำนแดน กำรข้ำมแดนของประชำชน กฎระเบียบและเครื่องหมำยจรำจร กำรก ำหนด
เส้นทำงและจุดเข้ำ-ออก กำรเชื่อมโยงกำรคมนำคมในอำเซียน ประเด็นและแนวโน้มในโลจิสติกส์ข้ำม
พรมแดน 
         Roles and importance of cross-border logistics. Facilitation of frontier crossing 
formalities. Transit clearance customs regime. Cross-border movement of people. Traffic 
regulations and signs. Designation of routes and points of entry and exit. Transport 
connectivity in ASEAN. Issues and trends in cross-border logistics. 
 
๐๓๗๖๔๔๒๔ การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจโลจิสติกส์           3(3-0-6)  

(Entrepreneurship in Logistics Business) 
      ควำมส ำคัญ ประเภท และโอกำสของธุรกิจโลจิสติกส์ องค์กำรและเครือข่ำยธุรกิจโลจิสติกส์ 
กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ กลยุทธ์ กฎและข้อบังคับในธุรกิจโลจิสติกส์ จริยธรรม ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
และโลจิสติกส์แบบยั่งยืน 
         Importance, types and opportunities of logistics business. Logistics 
organization and business networks. Human resource management, strategies, rules and 
regulations in logistics business. Ethics, corporate social responsibility and sustainable 
logistics. 
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สาขาวิชานิติศาสตร์  
 
๐๑๔๕๓๓๕๑ กฎหมายแรงงานและประกันสังคม             ๔(๔-๐-๘) 

(Law on Labour and Social Security) 
          หลักท่ัวไปของกฎหมำยแรงงำน ประวัติควำมเป็นมำของกฎหมำยแรงงำนไทย กำรคุ้มครอง
แรงงำน กำรใช้แรงงำนเด็กและหญิง แรงงำนสัมพันธ์ กำรพิจำรณำคดีแรงงำนและตีควำมปัญหำต่ำงๆ
เกี่ยวกับแรงงำน บทบำทของสหภำพแรงงำนและกำรประกันสังคม 
         The general principles of labour law, history of Thai labour law, labour 
protections, employment of young workers and women, labour procedure, labour relations 
interpretation relating to labour problems, roles of labour union and social security. 
  

๓.๑.๕.๓ ค าอธิบายรายวิชาส าหรับนอกหลักสูตร / วิชาบริการ 
๐๑๑๓๒๑๐๑ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่                 3(3-0-6)  

(Modern Entrepreneur)  
         แนวคิดกำรบริหำรธุรกิจยุคโลกำภิวัตน์ บทบำทและควำมส ำคัญของกำรบริหำรธุรกิจยุคใหม่ 
องค์ประกอบและกำรเขียนแผนธุรกิจ กำรเตรียมพร้อมส ำหรับกำรเป็นผู้ประกอบกำร กำรวิเครำะห์ควำม
เป็นไปได้ทำงธุรกิจ กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
         Concepts of business in the administration in the globalization era, roles and 
the significance of modern business administration. Business plan elements and writing, 
competency preparation for being an entrepreneur. Business feasibility analysis. Risk 
management. 

 
3.1.5.4 รายวิชาหมวดศกึษาทั่วไป 
 
1. กลุ่มสำระอยู่ดีมีสุข (Wellness) กำรมีชีวิตและกำรด ำเนินชีวิตที่ดี อันประกอบด้วย กำรม ี

สุขภำพที่ดีทั้งร่ำงกำยและจิตใจ สังคมและปัญญำ มีคุณธรรมจริยธรรม มีกำรพ่ึงพำตนเองบนพ้ืนฐำนปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง เข้ำใจและเห็นคุณค่ำของตนเองและผู้อ่ืน กำร สร้ำงครอบครัวให้อบอุ่นมั่นคง สำมำรถใช้
ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข ให้นิสิตเลือกเรียน 6 หน่วยกิต 
 
1   01999011   อำหำรเพื่อมนุษยชำติ              3(3-0-6)  
2   01999012   สุขภำพเพ่ือชีวิต                3(3-0-6)  
3   01999033   ศิลปะกำรด ำเนินชีวิต              3(3-0-6)  
4   01999213   สิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและชีวิต            3(3-0-6)  
5   01999036   ควำมสุขในพลวัตของชีวิต             3(3-0-6)  
6   01387103   ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงกับพุทธศำสนำ         3(3-0-6)  
7   01387101   ศิลปะกำรอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน             3(3-0-6)  
8   01459102   จิตวิทยำกับควำมหลำกหลำยของมนุษย์*         3(3-0-6)  
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9   01459101   จิตวิทยำเพ่ือชีวิตสมัยใหม่             3(3-0-6)  
10  01173151   เอดส์ศึกษำ                 2(2-0-4)  
11  01175169   กำรออกก ำลังกำยเพ่ือพัฒนำสุขภำพแบบองค์รวม *      2(1-2-3)  
12  01174231   นันทนำกำรเบื้องต้น               2(2-0-4)  
13  01175111   กรีฑำลู่-ลำนเพ่ือสุขภำพ (เดิม : กรีฑำลู่-ลำน)       1(0-2-1)   
14  01175112   แบดมินตันเพ่ือสุขภำพ (เดิม : แบดมินตัน)        1(0-2-1)  
15  01175113   เทนนิสเพ่ือสุขภำพ (เดิม : เทนนิส)          1(0-2-1)  
16  01175114   เทเบิลเทนนิสเพ่ือสุขภำพ (เดิม : เทเบิลเทนนิส)       1(0-2-1)  
17  01175115   ฝึกสมำธิด้วยกิจกรรมยิงปืน (เดิม : ยิงปืน)        1(0-2-1)  
18  01175116   ยิมนำสติก                 1(0-2-1)  
19  01175117   ฝึกสมำธิด้วยกิจกรรมยิงธนู (เดิม : ยิงธนู)         1(0-2-1)  
20  01175121   บำสเกตบอลเพ่ือสุขภำพ (เดิม : บำสเกตบอล)       1(0-2-1)  
21  01175122   ฟุตบอลเพ่ือสุขภำพ (เดิม : ฟุตบอล)          1(0-2-1)  
22  01175123   วอลเลย์บอลเพื่อสุขภำพ (เดิม : วอลเลย์บอล)       1(0-2-1)  
23  01175124   แฮนด์บอลเพื่อสุขภำพ (เดิม : แฮนด์บอล)        1(0-2-1)  
24  01175125   ซอฟท์บอลเพื่อสุขภำพ (เดิม : ซอฟท์บอล)        1(0-2-1)  
25  01175126   ตะกร้อเพ่ือสุขภำพ (เดิม : ตะกร้อ)          1(0-2-1)  
26  01175127   ฮอกก้ีเพ่ือสุขภำพ (เดิม : ฮอกก้ี)           1(0-2-1)  
27  01175128   รักบี้ฟุตบอลเพ่ือสุขภำพ (เดิม : รักบี้)          1(0-2-1)   
28  01175129   ฟุตซอลเพื่อสุขภำพ (เดิม : ฟุตซอล)          1(0-2-1)  
29  01175131   ว่ำยน้ ำเพ่ือสุขภำพ (เดิม : ว่ำยน้ ำ)           1(0-2-1)  
30  01175133   กระโดดน้ ำ                 1(0-2-1)  
31  01175134   โปโลน้ ำ                  1(0-2-1)  
32  01175141   กำรเต้นแอโรบิกเพ่ือสุขภำพ            1(0-2-1)  
33  01175142   กำรเต้นร ำพ้ืนเมอืงตำมวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือสุขภำพ     1(0-2-1)  
34  01175143   กำรเต้นลีลำศเพ่ือสุขภำพ (เดิม : ลีลำศ)         1(0-2-1)  
35  01175144   ร ำไทยเพ่ือกำรผ่อนคลำย (เดิม : นำฏศิลป์)        1(0-2-1)  
36  01175151   ศิลปะกำรป้องกันตัวและกำรต่อสู้ด้วยดำบไทย       1(0-2-1)  
37  01175152   ศิลปะกำรป้องกันตัวและกำรต่อสู้ด้วยดำบสำกล       1(0-2-1)  
38  01175153   ศิลปะกำรป้องกันตัวและกำรต่อสู้ด้วยมวยไทย       1(0-2-1)  
39  01175154   ศิลปะกำรป้องกันตัวและกำรต่อสู้ด้วยมวยสำกล       1(0-2-1)  
40  01175155   ศิลปะกำรป้องกันตัวและกำรต่อสู้ด้วยยูโด        1(0-2-1)  
41  01175156   ศิลปะกำรป้องกันตัวและกำรต่อสู้ด้วยไอกิโด        1(0-2-1)  
42  01175157   ศิลปะกำรป้องกันตัวและกำรต่อสู้ด้วยกระบี่กระบอง     1(0-2-1)  
43  01175158   มวยปล้ ำ                 1(0-2-1)  
44  01175159   ศิลปะกำรป้องกันตัวและกำรต่อสู้ด้วยคำรำเต้       1(0-2-1)  
45  01175161   ฝึกสมองด้วยกำรเล่นบริดจ์ (เดิม : บริดจ์)         1(0-2-1)  
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46  01175162   โบว์ลิ่งเพื่อสุขภำพ (เดิม : โบว์ลิ่ง)           1(0-2-1)  
47  01175163   กอล์ฟเพ่ือสุขภำพ (เดิม : กอล์ฟ)           1(0-2-1)  
48  01175164   จักรยำนเพื่อสุขภำพ (เดิม : จักรยำน)          1(0-2-1)  
49  01175165   กำรฝึกด้วยน้ ำหนักเพ่ือสุขภำพ            1(0-2-1)  
50  01175166   ศิลปะกำรป้องกันตัวและกำรต่อสู้ด้วยเทควันโด       1(0-2-1)  
51  01175168   กำรวิ่งเหยำะเพ่ือสุขภำพ             1(0-2-1)  
52  02999044   เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือกำรด ำรงชีวิต *วิทยำเขตก ำแพงแสน   3(3-0-6)  
53  02032303   กำรเกษตรกับคุณภำพชีวิตที่ดี คณะเกษตร วิทยำเขตก ำแพงแสน  3(3-0-6)  
54  03768111   เปตอง                  1(0-2-1)  
55  03768112   กำรฝึกโดยกำรใช้น้ ำหนัก             1(0-2-1)  
56  03768121   บำสเก็ตบอล                 1(0-2-1)  
57  03768151   กระบี่กระบอง คณะวิทยำกำรจัดกำร         1(0-2-1)  
58  03768141   นำฏศิลป์และลีลำศ คณะวิทยำกำรจัดกำร        1(0-2-1)  
59  04837111   วิทยำศำสตร์กำรกีฬำเพ่ือสุขภำพ (คณะศว)       2(1-2-3)  
60  04804311   ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง (คณะทอ)         3(3-0-6)  
61  04401112   บุคลิกภำพและมำรยำทสังคมส ำหรับกำรบริกำรชุมชน *    3(3-0-6)  

คณะสำธำรณสุขศำสตร์                   
 

2. ศำสตร์แห่งผู้ประกอบกำร (Entrepreneurship) โอกำสและกำรด ำเนินกำรทำงธุรกิจ 
ควำมคิดแบบองค์รวม ควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรสร้ำงนวัตกรรมบนเศรษฐกิจ เชิงสร้ำงสรรค์ กำรเชื่อมโยง
กระบวนกำรคิดเพ่ือแก้ปัญหำแนวทำงกำรแก้ปัญหำที่สร้ำงสรรค์ สร้ำงควำมมุ่งม่ัน กำรแสวงหำ ควำมรู้และ
ต่อยอด กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีจริยธรรม กำรให้บริกำร ตลอดจนควำมเป็นผู้น ำและผู้ตำมท่ีดี ให้นิสิตเลือก
เรียน 3 หน่วยกิต จำกทั้งหมดให้เลือกดังนี้ 
 
1   01999041   เศรษฐศำสตร์เพ่ือกำรด ำเนินชีวิตที่ดี          3(3-0-6)  
2   01999043   กำรคิดสร้ำงสรรค์เพ่ือกำรจัดกำรคุณค่ำ         3(3-0-6)  
3   01005101   เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่             3(3-0-6)  
4   01132101   ผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่              3(3-0-6)  
5   01200101   กำรคิดเชิงนวัตกรรม              1(1-0-2)  
6   01119407   กำรจัดกำรและกำรพัฒนำธุรกิจกำรเกษตร        3(3-0-6)  
7   02714101   กำรคิดเชิงวิพำกษ์และสร้ำงสรรค์*           3(3-0-6)  
8   02717011   ตนและกำรพัฒนำตน คณะศิลปะศำสตร์และวิทยำศำสตร์   3(3-0-6)  
9   03757123   คณิตศำสตร์ส ำหรับธุรกิจ คณะวิทยำกำรจัดกำร      3(3-0-6)  
10  03600014   กำรแก้ปัญหำเชิงสร้ำงสรรค์และทักษะกำรคิดเชิงวิพำกษ์ *    3(3-0-6) 

คณะวิศวกรรมศำสตร์ศรีรำชำ  
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3. พลเมืองไทยและพลเมืองโลก (Thai Citizen and Global Citizen) กำรเป็นพลเมืองที่ม ี
คุณค่ำของสังคมไทยและสังคมโลก มีควำมรอบรู้อย่ำงกว้ำงขวำง มีโลกทัศน์กว้ำงไกล  ตระหนักในสิทธิและ
หน้ำที่ของพลเมือง ควำมภำคภูมิใจในกำรเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก เห็นคุณค่ำของควำมเหมือนและ
ควำมต่ำง เข้ำใจถึงควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม ประวัติศำสตร์ ภูมิปัญญำท้องถิ่น ควำมเท่ำเทียมใน
ศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ตระหนักถึงคุณค่ำและเอกลักษณ์ที่ดีงำมของไทย กำรมีจิตอำสำ และส ำนึก
สำธำรณะ บังคับให้นิสิตเรียนศำสตร์แห่งแผ่นดิน 2 หน่วยกิตและเลือกเรียนจำกวิชำดังต่อไปนี้อีก 3 หน่วย
กิต รวมเป็น 5 หน่วยกิต 
 
1   01999031   มรดกอำรยธรรมโลก              3(3-0-6)  
2   01999032   ไทยศึกษำ                 3(3-0-6)  
3   01999141   มนุษย์กับสังคม                3(3-0-6)  
4   01999111   ศำสตร์แห่งแผ่นดิน *              2(1-2-3)  
5   01999046   กำรพัฒนำควำมม่ันคงแห่งชำติ*           3(3-0-6)  
6   01999047   กำรทหำรเพ่ือกำรพัฒนำประเทศ *          3(3-0-6)  
7   01001317   พระมหำกษัตริย์และผู้น ำประเทศกับกำรพฒันำภำคกำรเกษตร  3(3-0-6)  

คณะเกษตร                     
8   1015202    เกษตรวิถไีทย *                3(3-0-6)  
9   01387104   ปรัชญำและศำสนำในประเทศอำเซียน         3(3-0-6)  
10  01350101   วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในอำเซียน *          3(3-0-6)  
11  01390102   กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์*            3(3-0-6)  
12  01174122   กำรเรียนรู้เชิงนันทนำกำรโดยกำรเดินทำงในต่ำงประเทศแบบ    3(3-0-6) 

ประหยัด *              
13  01450101   สังคมไทยกับประชำคมอำเซียนในโลกปัจจุบัน       3(3-0-6)  
14  01455101   กำรเมืองโลกในชีวิตประจ ำวัน            3(3-0-6)  
15  01460101   สังคมและวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย           3(3-0-6)  
16  02999042   กำรพัฒนำนิสิต                3(2-3-6)  
17  02999144   ทักษะชีวิตกำรเป็นนิสิตมหำวิทยำลัย          1(1-0-2)  
18  02999147   ไทยในพลวัตอำเซียน *              3(3-0-6)  
19  03751112   สังคมและกำรเมือง               3(3-0-6)  
20  04804115   จิตอำสำเพ่ือพัฒนำชุมชน             3(3-0-6)  

คณะทรัพยำกรธรรมชำติและอุตสำหกรรมเกษตร  
 

4. ภำษำกับกำรสื่อสำร (Language and Communication) กำรใช้ภำษำและกำรสื่อสำรเชิง 
สร้ำงสรรคท์ั้งภำษำไทย และภำษำต่ำงประเทศ พัฒนำทักษะกำรพูด กำรฟัง กำรอ่ำน กำรเขียน กำรน ำเสนอ
ที่เหมำะสม ส ำหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่ำงกัน สำมำรถรู้เท่ำทันสื่อและใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรสื่อสำร 
กำรสืบค้นข้อมูล กำรรวบรวม และกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
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4.1 ภำษำไทย จ ำนวน 3 หน่วยกิต 
4.2 ภำษำอังกฤษ จ ำนวน 9 หน่วยกิต 
4.3 ภำษำ(ต่ำงประเทศ)  อยู่ในกลุ่มเฉพำะเลือกภำษำต่ำงประเทศ จ ำนวน 6 หน่วยกิต 

  
1   01999021   ภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำร             3(3-0-6)  
2   01999013   กำรจดักำรสำรสนเทศยุคใหม่ในชีวิตประจ ำวัน       3(2-2-5)  
3   01354311   ภำษำเขมร I                 3(3-0-6)  
4   01354312   ภำษำเขมร II (วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01354311)         3(3-0-6)  
5   01354411   ภำษำเขมร III (วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01354312)    3(3-0-6)  
6   01355111   ภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน I (วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน      3(3-0-6) 

ก ำหนดจำกผลสอบเข้ำมหำวิทยำลัยเฉพำะคะแนนวิชำภำษำอังกฤษ)  
7   01355112   ภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน II (วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01355111 3(3-0-6) 

หรือก ำหนดจำกผลสอบเข้ำ  มหำวิทยำลัยเฉพำะคะแนนวิชำภำษำอังกฤษ) 
8   01355113   ภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน III (วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01355112 3(3-0-6) 
        หรือก ำหนดจำกผลสอบเข้ำมหำวิทยำลัยเฉพำะคะแนนวิชำภำษำอังกฤษ)  
9   01355114   ภำษำอังกฤษส ำหรับนิสิตเตรียมแพทย์ I         3(3-0-6)  
10  01355115   ภำษำอังกฤษส ำหรับนิสิตเตรียมแพทย์ II        3(3-0-6)  
        (วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01355114) คณะมนุษยศำสตร์        
11  01355201   กำรอ่ำนภำษำอังกฤษเบื้องต้น            3(3-0-6) 

(วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01355113) คณะมนุษยศำสตร์         
12  01355202   กำรเขียนภำษำอังกฤษเบื้องต้น           3(3-0-6)   

(วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01355113 หรือก ำหนดจำกผลสอบเข้ำ  
มหำวิทยำลัยเฉพำะคะแนนวิชำภำษำอังกฤษ)       

13  01355203   โครงสร้ำงภำษำอังกฤษเบื้องต้น (วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01355113   
        หรือก ำหนดจำกผลสอบเข้ำมหำวิทยำลัยเฉพำะคะแนนวิชำภำษำอังกฤษ)  

3(3-0-6)  
      
14  01355204   กำรฟัง-กำรพูดภำษำอังกฤษเบื้องต้น (วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01355113   
        หรือก ำหนดจำกผลสอบเข้ำมหำวิทยำลัยเฉพำะคะแนนวิชำภำษำอังกฤษ)   
                           3(3-0-6)  
15  01355205   กำรอ่ำนภำษำอังกฤษด้ำนสื่อสำรมวลชน        3(3-0-6)  

(วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01355113 หรือก ำหนดจำกผลสอบ 
เข้ำมหำวิทยำลัยเฉพำะคะแนนวิชำภำษำอังกฤษ)     

16  01355206   อังกฤษวิชำกำร (วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01355113     3(3-0-6) 
หรือก ำหนดจำกผลสอบเข้ำมหำวิทยำลัยเฉพำะคะแนนวิชำภำษำอังกฤษ)  
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17  01355207   กำรเขียนโต้ตอบภำษำอังกฤษ (วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01355113    
        หรือก ำหนดจำกผลสอบเข้ำมหำวิทยำลัยเฉพำะคะแนนวิชำภำษำอังกฤษ)   
                           3(3-0-6)  
18  01355208   ภำษำอังกฤษจำกเพลง (วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01355113   3(3-0-6)   

หรือก ำหนดจำกผลสอบเข้ำมหำวิทยำลัยเฉพำะคะแนนวิชำภำษำอังกฤษ  
19  01355209   ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรในงำนอำชีพ        3(3-0-6)  

(วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01355113 หรือก ำหนดจำก 
ผลสอบเข้ำมหำวิทยำลัยเฉพำะคะแนนวิชำภำษำอังกฤษ)     

20  01355301   ภำษำอังกฤษเพ่ือนักกีฬำและผู้ตัดสิน          3(3-0-6) 
(วิชำที่ต้อง เรียนมำก่อน : 01355113             
หรือก ำหนดจำกผลสอบเข้ำมหำวิทยำลัยเฉพำะคะแนนวิชำภำษำอังกฤษ)  

21  01355302   กำรเขียนรำยงำนภำษำอังกฤษ (วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01355113      
        หรือก ำหนดจำกผลสอบเข้ำมหำวิทยำลัยเฉพำะคะแนนวิชำภำษำอังกฤษ)   
                           3(3-0-6) 
     
22  01355303   ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสมัครงำน (วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01355113        
        หรือก ำหนดจำกผลสอบเข้ำมหำวิทยำลัยเฉพำะคะแนนวิชำภำษำอังกฤษ)  

3(3-0-6)  
23  01355304   ภำษำอังกฤษส ำหรับอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว        3(3-0-6)  

(วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01355113 หรือก ำหนดจำก 
ผลสอบเข้ำมหำวิทยำลัยเฉพำะคะแนนวิชำภำษำอังกฤษ)      

24  01355305   ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่งออก            3(3-0-6)  
25  01355306   ภำษำอังกฤษส ำหรับกำรน ำเที่ยว *          3(3-0-6)  
26  01355307   ภำษำอังกฤษส ำหรับกำรเลขำนุกำร *          3(3-0-6)  
27  01355308   ภำษำอังกฤษส ำหรับพนักงำนสำยกำรบิน *        3(3-0-6)  
28  01356101   ภำษำฝรั่งเศสเบื้องต้น I              3(3-0-6) 
29  01356102   ภำษำฝรั่งเศสเบื้องต้น II (วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01356101) 3(3-0-6) 
30  01356103   ภำษำฝรั่งเศสเบื้องต้น III (วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01356102)  3(3-0-6)  
31  01356104   ภำษำฝรั่งเศสเบื้องต้น IV (วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01356103) 3(3-0-6)  
32  01357111   ภำษำเยอรมันเบื้องต้น I             3(3-0-6)  
33  01357112   ภำษำเยอรมันเบื้องต้น II (วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01357111) 3(3-0-6)  
34  01357113   ภำษำเยอรมันเบื้องต้น III (วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01357112) 3(3-0-6)  
35  01357114   ภำษำเยอรมันเบื้องต้น IV (วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01357113) 3(3-0-6)  
36  01358101   ภำษำญีปุ่่นเบื้องต้น I              3(3-0-6)  
37  01358102   ภำษำญี่ปุน่เบื้องต้น II (วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01358101)  3(3-0-6)  
38  01358103   ภำษำญี่ปุน่เบื้องต้น III (วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01358102)  3(3-0-6)  
39  01358104   ภำษำญี่ปุน่เบื้องต้น IV (วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01358103) 3(3-0-6)  
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40  01361101   กำรใช้ภำษำไทยเบื้องต้น คณะมนุษยศำสตร์        3(3-0-6) 
41  01361102   กำรเขียนภำษำไทยเชิงปฏิบัติ คณะมนุษยศำสตร์      3(3-0-6)  
42  01361222   กำรอ่ำนภำษำไทยเชิงวิจำรณ์ คณะมนุษยศำสตร์      3(3-0-6)  
43  01362101   ภำษำจีน I คณะมนุษยศำสตร์            3(3-0-6) 
44  01362102   ภำษำจีน II (วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน: 01362101)     3(3-0-6) 
45  01362201   ภำษำจีน III (วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน: 01362102)      3(3-0-6)  
46  01362202   ภำษำจีน IV (วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน: 01362201)     3(3-0-6)  
47  01362301   ภำษำจีน V (วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน: 01362202)     3(3-0-6)  
48  01366311   ภำษำลำว I                 3(3-0-6)  
49  01366312   ภำษำลำว II (วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01366311)    3(3-0-6)  
50  01366411   ภำษำลำว III (วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01366312)    3(3-0-6)  
51  01367311   ภำษำพม่ำ I                 3(3-0-6)  
52  01367312   ภำษำพม่ำ II (วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01367311)    3(3-0-6)  
53  01367411   ภำษำพม่ำ III (วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01367312)    3(3-0-6)  
54  01368101   ภำษำพม่ำเพ่ือกำรสื่อสำร I*            3(3-0-6)  
55  01368102   ภำษำพม่ำเพ่ือกำรสื่อสำร II *            3(3-0-6)  
56  01368103   ภำษำพม่ำเพ่ือกำรสื่อสำร III*            3(3-0-6) 
57  01368104   ภำษำพม่ำเพ่ือกำรสื่อสำร IIII*            3(3-0-6)  
58  01368105   กำรอ่ำนภำษำพม่ำ*               3(3-0-6)  
59  01368106   กำรฟัง-พูดภำษำพม่ำ*              3(3-0-6) 
60  01372101   สัทศำสตร์ภำษำอังกฤษ              3(3-0-6) 
61  01372201   โครงสร้ำงของค ำในภำษำอังกฤษ           3(3-0-6)  
62  01372211   มนุษย์กับภำษำ                3(3-0-6)  
63  01395101   ภำษำเกำหลีเพ่ือกำรสื่อสำร I            3(3-0-6)  
64  01395102   ภำษำเกำหลีเพ่ือกำรสื่อสำร II (วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01395101) 

3(3-0-6)  
65  01395103   ภำษำเกำหลีเพ่ือกำรสื่อสำร III (วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01395102) 

3(3-0-6)  
66  01395104   ภำษำเกำหลีเพ่ือกำรสื่อสำร IV (วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01395104) 

3(3-0-6)  
67  01395105   กำรอ่ำนและรำยงำนภำษำเกำหลี (วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01395104) 

3(3-0-6)  
68  01395106   กำรฟัง-พูดภำษำเกำหลี (วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01395104) 3(3-0-6)  
69  01398101   ภำษำมลำยูเพ่ือกำรสื่อสำร I            3(3-0-6)  
70  01398102   ภำษำมลำยูเพ่ือกำรสื่อสำร II (วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01398101) 

3(3-0-6)  
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71  01398103   ภำษำมลำยูเพ่ือกำรสื่อสำร III (วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01398102) 
3(3-0-6)  

72  01398104   ภำษำมลำยูเพ่ือกำรสื่อสำร IV (วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01398103) 
3(3-0-6)  

73  01398105   กำรอ่ำนภำษำมลำยู (วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01398104)  3(3-0-6)  
74  01398106   กำรฟัง-พูดภำษำมลำยู (วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01398104) 3(3-0-6)  
75  01399101   ภำษำเวียดนำมเพื่อกำรสื่อสำร I           3(3-0-6)  
76  01399102   ภำษำเวียดนำมเพื่อกำรสื่อสำร II (วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01399101) 

3(3-0-6)  
77  01399103   ภำษำเวียดนำมเพื่อกำรสื่อสำร III (วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01399102) 

3(3-0-6)  
78  01399104   ภำษำเวียดนำมเพื่อกำรสื่อสำร IV (วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01399103) 

3(3-0-6)  
79  01399105   กำรอ่ำนภำษำเวียดนำม (วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01399104) 3(3-0-6)  
80  01399106   กำรฟัง-พูดภำษำเวียดนำม (วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 01399104)3(3-0-6)  
81  01371112   กำรรู้สำรสนเทศ                2(2-0-4)  
82  01371111   สื่อสำรสนเทศ                1(1-0-2)  
83  01418111   กำรใช้งำนคอมพิวเตอร์              1(0-2-1)  
84  02701011   กำรใช้ภำษำไทยเพ่ือธุรกิจ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี     3(3-0-6)  
85  03754111   ภำษำอังกฤษ I คณะวิทยำกำรจัดกำร          3(3-0-6) 
86  02729102   กำรประยุกต์คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ ำวัน        3(2-2-5)  
87  02724011   กำรสื่อสำรระหว่ำงวัฒนธรรม            3(3-0-6)  
88  03754112   ภำษำอังกฤษ II (วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 03754111)   3(3-0-6) 
89  03754113   ภำษำอังกฤษ III (วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 03754112)   3(3-0-6)  
90  03754271   ภำษำอังกฤษในงำนอำชีพ (วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 03754113) 

3(3-0-6) 
91  03754291   กำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์ทำงธุรกิจ (วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 03754113) 

3(3-0-6)  
92  03754371   ภำษำอังกฤษส ำหรับนักบัญชี (วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 03754113)   

3(3-0-6)  
93  03754416   กำรเขียนรำยงำนธุรกิจภำษำอังกฤษ (วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 03754113) 

3(3-0-6)  
94  03754471   ภำษำอังกฤษธุรกิจส ำหรับกำรค้ำระหว่ำงประเทศ I       3(3-0-6)  

(วิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 03754113) 
95  03752111   ทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือกำรค้นคว้ำ          1(1-0-2)  
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5. สุนทรียศำสตร์ (Aesthetics) ควำมซำบซึ้งและเห็นคุณค่ำของควำมงำม และควำมไพเรำะท่ี 
สำมำรถรับรู้ได้จำกประสำทสัมผัส ควำมงำมในธรรมชำติ ควำมงำมที่มนุษย์สร้ำงขึ้น รวมถึงควำมดีงำม กำร
พัฒนำควำมรู้เพ่ือเข้ำถึงควำมงำม ควำมเข้ำใจธรรมชำติของชีวิตและด ำรงตนให้มีคุณค่ำต่อสังคม สร้ำงสรรค์
สิ่งดีงำมและรักษำไว้อย่ำงรู้คุณค่ำมีทักษะกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนำตนเองทั้งทำงร่ำงกำย จิตใจ ควำม
อ่อนไหว สุนทรียะ และมิติทำงจิตวิญญำณ  
    
 
1   01999034   ศิลปวิจักษณ์                 3(3-0-6)  
2   01999035   วัฒนธรรมดนตรีกับชีวิต             3(3-0-6)  
3   01009102   ทรัพยำกรเกษตรและสิ่งแวดล้อม *          3(3-0-6)  
4   01007101   พืชสวนเพื่อคุณภำพชีวิตและสิ่งแวดล้อม *        2(2-0-4)  
5   01255101   มนุษย์กับทะเล                3(3-0-6)  
6   01386121   สังคีตนิยม                 3(3-0-6)  
7   01376101   วรรณกรรมกับชีวิต               3(3-0-6)  
8   01420201   อัญมณีและเครื่องประดับ             3(3-0-6)  
9   02708102    วรรณกรรมกับวิทยำศำสตร์            3(3-0-6)  
10  03751111   มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม              3(3-0-6)  
11  03600012   เทคโนโลยีสีเขียว *               3(3-0-6)  
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บันทึกแผนการเรียน ( เฉพาะนิสิต C51-60 ) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตร พ.ศ. 2560) 

ส าหรับนิสิตที่เลือกเรียนปกต ิ
 

ชื่อ-สกุลนิสิต.................................................................................รหัสประจ าตัวนิสิต............................... 
 

วิชาตามหลักสูตรการจัดการ จ านวน
หน่วยกติ 

เกรดที่ได้ หมายเหตุ 

แผนการเรียนปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1     
  01101181  เศรษฐศำสตร์จุลภำค I 3   
  01130171  กำรบัญชีกำรเงิน  3   
  01132111  หลักกำรจัดกำร  3   
  01999111  ศำสตร์แห่งแผ่นดิน  2   
วิชำศึกษำท่ัวไป กลุ่มสำระภำษำกับกำรสื่อสำร              
(วิชำภำษำอังกฤษ) 

3   

วิชำศึกษำท่ัวไป กลุ่มสำระภำษำกับกำรสื่อสำร              
(วิชำภำษำไทย) 

3   

วิชำศึกษำท่ัวไป กลุ่มสำระอยู่ดีมีสุข 1   
รวม 18   

แผนการเรียนปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2    
  01101182  เศรษฐศำสตร์มหภำค I 3   
  01130172  กำรบัญชีเพื่อกำรจัดกำร 3   
  01134111  หลักกำรตลำด   3   
  01132142  สภำพแวดล้อมทำงกฎหมำยธุรกิจ 3   
วิชำศึกษำท่ัวไป กลุ่มสำระอยู่ดีมีสุข 3   
วิชำศึกษำท่ัวไป กลุ่มสำระภำษำกับกำรสื่อสำร             
(วิชำภำษำอังกฤษ) 

3   

วิชำศึกษำท่ัวไป กลุ่มสำระภำษำกับกำรสื่อสำร       
(วิชำสำรสนเทศ/คอมพิวเตอร์) 

1   

รวม 19   
แผนการเรียนปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1     
  01131211  กำรเงินธุรกิจ 3   
  01132222  กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์  3   
  01132221  พฤติกรรมองค์กำร 3   
  วิชำศึกษำท่ัวไป กลุ่มสำระภำษำกับกำรสื่อสำร      
(วิชำภำษำอังกฤษ) 

3   
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วิชาตามหลักสูตรการจัดการ จ านวน
หน่วยกิต 

เกรดที่ได้ หมายเหตุ 

  วิชำศึกษำท่ัวไป กลุ่มสำระศำสตร์แห่งผู้ประกอบกำร 3   
  วิชำศึกษำท่ัวไป กลุ่มสำระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 3   

รวม 18   
แผนการเรียนปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2    

  01132231  สถิติธุรกิจ 3   
  01133211  กำรจัดกำรกำรผลิต   3   
  วิชำศึกษำท่ัวไป กลุ่มสำระอยู่ดีมีสุข 2   
  วิชำศึกษำท่ัวไป กลุ่มสำระสุนทรียศำสตร์ 3   
  วิชำเฉพำะเลือก (ภำษำต่ำงประเทศ)  3   
  วิชำเฉพำะเลือก 3   

รวม 17   
แผนการเรียนปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1     

  01132314  สภำพแวดล้อมธุรกิจ  3   
  01132332  กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณเพ่ือกำร                 
                         ตัดสินใจทำงธุรกิจ 

3   

  01132333  ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร  3   
  01132351  ธุรกิจระหว่ำงประเทศ 3   
  วิชำเฉพำะเลือก (ภำษำต่ำงประเทศ) 3   
  วิชำเฉพำะเลือก   3   

รวม 18   
แผนการเรียนปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2     

  01132335  กำรจัดกำรโครงกำรทำงธุรกิจ 3   
  01132342  ระบบภำษีอำกรธุรกิจ 3   
  วิชำเฉพำะเลือก   9   
  วิชำเลือกเสรี 3   

รวม 18   
แผนการเรียนปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1    

  01132413  กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ 3   
  01132491  ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐำนทำงธุรกิจ 3   
  วิชำเฉพำะเลือก   6   
  วิชำเลือกเสรี 3   

รวม 15   
แผนการเรียนปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2    

  01132497  สัมมนำ  1   
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วิชาตามหลักสูตรการจัดการ จ านวน
หน่วยกติ 

เกรดที่ได้ หมายเหตุ 

  01132498  ปัญหำพิเศษ 3   
  วิชำเฉพำะเลือก 6   

รวม 10   
                    จ านวนหน่วยกิต รวม 133 หน่วยกิต    
 
นิสิตสอบผ่ำนแล้ว ................ หน่วยกติ  ก ำลังเรียน .................. หน่วยกติ  รวมทั้งสิ้น .................. หนว่ยกติ 
 

ลงชื่อ ………………………………………… นิสิต          ลงชื่อ …………………………………………….. อาจารยท์ี่ปรึกษา             
    (...............................................)     ( ....................................................) 

 
  วันที่ ......... เดือน ............ ปี ………   วันที่ ......... เดือน ............ ปี ……… 
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บันทึกแผนการเรียน ( เฉพาะนิสิต C51-60 ) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตร พ.ศ. 2560) 

ส าหรับนิสิตที่เลือกเรียนสหกิจศึกษา 
 

ชื่อ-สกุลนิสิต.................................................................................รหัสประจ าตัวนิสิต............................... 
 

วิชาตามหลักสูตรการจัดการ จ านวน
หน่วยกติ 

เกรดที่ได้ หมายเหตุ 

แผนการเรียนปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1     
  01101181  เศรษฐศำสตร์จุลภำค I 3   
  01130171  กำรบัญชีกำรเงิน  3   
  01132111  หลักกำรจัดกำร  3   
  01999111  ศำสตร์แห่งแผ่นดิน  2   
วิชำศึกษำท่ัวไป กลุ่มสำระภำษำกับกำรสื่อสำร              
(วิชำภำษำอังกฤษ) 

3   

วิชำศึกษำท่ัวไป กลุ่มสำระภำษำกับกำรสื่อสำร              
(วิชำภำษำไทย) 

3   

วิชำศึกษำท่ัวไป กลุ่มสำระอยู่ดีมีสุข 1   
รวม 18   

แผนการเรียนปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2    
  01101182  เศรษฐศำสตร์มหภำค I 3   
  01130172  กำรบัญชีเพื่อกำรจัดกำร 3   
  01134111  หลักกำรตลำด   3   
  01132142  สภำพแวดล้อมทำงกฎหมำยธุรกิจ 3   
วิชำศึกษำท่ัวไป กลุ่มสำระอยู่ดีมีสุข 3   
วิชำศึกษำท่ัวไป กลุ่มสำระภำษำกับกำรสื่อสำร             
(วิชำภำษำอังกฤษ) 

3   

วิชำศึกษำท่ัวไป กลุ่มสำระภำษำกับกำรสื่อสำร       
(วิชำสำรสนเทศ/คอมพิวเตอร์) 

1   

รวม 19   
แผนการเรียนปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1    
  01131211  กำรเงินธุรกิจ 3   
  01132221  พฤติกรรมองค์กำร 3   
  01132222  กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 3   
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วิชาตามหลักสูตรการจัดการ จ านวน
หน่วยกติ 

เกรดที่ได้ หมายเหตุ 

  วิชำศึกษำท่ัวไป กลุ่มสำระภำษำกับกำรสื่อสำร                
(วิชำภำษำอังกฤษ) 

3   

  วิชำศึกษำท่ัวไป กลุ่มสำระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 3   
  วิชำศึกษำท่ัวไป กลุ่มสำระศำสตร์แห่งผู้ประกอบกำร 3   

รวม 18   
แผนการเรียนปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2    
  01133211  กำรจัดกำรกำรผลิต   3   
  01132231  สถิติธุรกิจ 3   
  กลุ่มสำระอยู่ดีมีสุข 2   
  วิชำศึกษำท่ัวไป กลุ่มสำระสุนทรียศำสตร์ 3   
  วิชำเฉพำะเลือก (ภำษำต่ำงประเทศ) 3   
  วิชำเฉพำะเลือก 6   

รวม 20   
แผนการเรียนปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1    
  01132314  สภำพแวดล้อมธุรกิจ 3   
  01132332  กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ เพ่ือกำร   
                         ตัดสินใจทำงธุรกิจ         

3   

  01132333  ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร  3   
  01132351  ธุรกิจระหว่ำงประเทศ 3   
  วิชำเฉพำะเลือก (ภำษำต่ำงประเทศ) 3   
  วิชำเฉพำะเลือก   3   

รวม 18   
แผนการเรียนปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2    
  01132335  กำรจัดกำรโครงกำรทำงธุรกิจ 3   
  01132342  ระบบภำษีอำกรธุรกิจ 3   
  01132491  ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐำนทำงธุรกิจ 3   
  วิชำเฉพำะเลือก        6   
  วิชำเลือกเสรี 3   

รวม 18   
แผนการเรียนปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1    
  01132413  กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์  3   
  01132497  สัมมนำ 1   
  01132498  ปัญหำพิเศษ 3   
  วิชำเฉพำะเลือก 6   
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  วิชำเลือกเสรี 3   
  เตรียมควำมพร้อมสหกิจศึกษำ 1   

รวม 17   
แผนกำรเรียนปีที่ 4 ภำคกำรศึกษำที่ 1      
  01132490  สหกิจศึกษำ    6   

รวม 6   
                    จ านวนหน่วยกิต รวม 134 หน่วยกิต    
 
 
นิสิตสอบผ่ำนแล้ว ................ หน่วยกิต  ก ำลังเรียน .................. หน่วยกิต  รวมทั้งสิ้น .................. หนว่ยกิต 
 

ลงชื่อ ………………………………………… นิสิต          ลงชื่อ …………………………………………….. อาจารยท์ี่ปรึกษา             
    (...............................................)     ( ....................................................) 

 
  วันที่ ......... เดือน ............ ปี ………   วันที่ ......... เดือน ............ ปี ……… 
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ใบบันทึกผลการเรียน  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตร พ.ศ.2560) 
 

ชื่อ-สกุลนิสิต.................................................................................... รหัสประจ ำตัว........................................................ 
 
เข้าร่วม     ไม่เข้าร่วม    โครงการสหกิจศึกษา 
 
 

     
วิชาตามหลักสูตรสาขาวิชาการจดัการ 

จ านวน เกรด ภาค / 
หมายเหตุ หน่วย

กิต ที่ได้ 
ปี

การศึกษา 
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30       
1.1  กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข 6     

        กิจกรรมพลศึกษำ 1       
                                            เลือกเรียนกลุ่มสำระอยู่ดีมีสุข        
                                            อีก 5 หน่วยกิต     
1.2  กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ 3       
     3       
1.3  กลุ่มสำระภำษำกับกำรสื่อสำร 13    
กลุ่มภำษำอังกฤษ 9    
01355111  ภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน I 3       
01355112  ภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน II 3       
01355113  ภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน III 3       
วิชำภำษำไทย 3       
วิชำสำรสนเทศ/คอมพิวเตอร์ 1    
1.4 กลุ่มสำระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 5    
01999111 ศำสตร์แห่งแผ่นดิน     2    
และเลือกเรียนกลุ่มสำระพลเมืองไทยและพลเมืองโลกอีก3หน่วยกิต     
     
1.5  กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ 3       

          
2. หมวดวิชาเฉพาะ 97       
2.1  กลุ่มวิชาแกน 39       

เฉพำะนิสิตหลักสูตร 60 เท่ำนั้น 
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วิชาตามหลักสูตรสาขาวิชาการจดัการ 

จ านวน 

หน่วย

กิต 

เกรด 

ที่ได้ 

ภาค / 
ปี 

การศึกษา 
หมายเหตุ 

01101181  เศรษฐศำสตร์จุลภำค  I 3       
01101182  เศรษฐศำสตร์มหภำค  I 3       
01130171  กำรบัญชีกำรเงิน 3       
01130172  กำรบัญชีเพื่อกำรจัดกำร 3       
01131211  กำรเงินธุรกิจ 3       
01132111  หลักกำรจัดกำร 3       
01132142  สภำพแวดล้อมทำงกฎหมำยธุรกิจ 3       
01132342  ระบบภำษีอำกรธุรกิจ 3       
01132231  สถิติธุรกิจ 3       
01132332  กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณเพ่ือกำรตัดสินใจเชิงธุรกิจ 3       
01132413  กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ 3       
01133211  กำรจัดกำรกำรผลิต 3       
01134111  หลักกำรตลำด 3       
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 25       
01132221  พฤติกรรมองค์กำร 3       
01132222  กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 3       
01132314  สภำพแวดล้อมธุรกิจ 3       
01132333  ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร 3       
01132335  กำรจัดกำรโครงกำรทำงธุรกิจ 3       
01132351  ธุรกิจระหว่ำงประเทศ 3       
01132491  ระเบียบวิธีวิจยัพื้นฐำนทำงธุรกิจ 3       
01132497  สัมมนำ 1       
01132498  ปัญหำพิเศษ 3       
2.3  กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 33       
2.3.1 ภาษาต่างประเทศ 6    
     
     
     
2.3.2.รายวิชาในสาขาการจัดการ     
เรียนกลุ่มวิชำกำรจัดกำรอย่ำงน้อย 9 หน่วยกิต 9        
01132_ _ _ 3    
01132_ _ _ 3    
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01132_ _ _ 3    
และ/หรือกลุ่มวิชาอื่น 18 หน่วยกิต 18        
01 _ _ _ _ _ _  (เลือก)   3       
01 _ _ _ _ _ _  (เลือก)   3       
01 _ _ _ _ _ _  (เลือก)   3       
01 _ _ _ _ _ _  (เลือก)   3       
01 _ _ _ _ _ _  (เลือก)   3       
01 _ _ _ _ _ _  (เลือก)   3       
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6       
01132390  เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา  
(กรอกเฉพาะนิสิตที่เรียนโครงการสหกิจศึกษาเท่านั้น)  1       
_ _ _ _ _ _ _ _   (เลือก)           
_ _ _ _ _ _ _ _   (เลือก)           
_ _ _ _ _ _ _ _   (เลือก)           
_ _ _ _ _ _ _ _   (เลือก)           
_ _ _ _ _ _ _ _   (เลือก)           
                         จ านวนหน่วยกิต  รวม 133 หน่วยกิต  (ถ้านิสิตเรียนสหกิจจะเพิ่มเป็น 134 หน่วยกิต) 
  

   
  

นิสิตสอบผ่ำนแล้ว ............ หน่วยกิต            ก ำลังเรียน ............ หน่วยกิต    รวมทั้งสิ้น ............ หน่วยกิต 
  

ลงชื่อ....................................................................นิสิต 

 
  

วันที่......../.........../.......... 
  

  
ลงชื่อ.....................................................................อำจำรย์ที่ปรึกษำ    
วันที่ ........../........./......... 
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แบบบันทึกการให้ค าปรึกษาแก่นิสิตในความดูแล 
 
 

วดป. 
เรื่องท่ีปรึกษา 

ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา ผลของการปรึกษา 
วิชาการ ส่วนตัว 
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แบบบนัทึกการให้ค าปรึกษาแก่นิสิตในความดูแล( ต่อ) 
 

 

วดป. 
เรื่องท่ีปรึกษา 

ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา ผลของการปรึกษา 
วิชาการ ส่วนตัว 
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บันทึก 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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