
 

 
BBA in Management (English Program) Curriculum 2017 

COURSE DESCRIPTION 

A. General Education Course (หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป)      

001-102  ศาสตรพ์ระราชากับการพัฒนาทีย่ั่งยืน    2((2)-0-4) 
The King’s Philosophy and Sustainable Development  

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความส าคัญ และเป้าหมายของหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน หลักการ

เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การพัฒนาตามศาสตรพ์ระราชา และการพัฒนาอย่างยั่งยืน การวิเคราะหก์ารน าศาสตรพ์ระราชาไป

ประยกุตใ์ชใ้นพืน้ท่ีระดบับคุคล องคก์รธุรกิจหรือชมุชนในระดบัทอ้งถิ่น และระดบัประเทศ 

Meaning, principles, concept, importance and goal of the philosophy of sufficiency; work principles, understanding 

and development of the King’s philosophy and sustainable development; an analysis of application of the King’s 

philosophy in the area of interest including individual, business or community sectors in local and national level 

 
388-100  สุขภาวะเพือ่เพือ่นมนุษย ์       1((1)-0-2) 

Health for All  

หลกัการและขัน้ตอนการช่วยชีวิตขัน้พืน้ฐาน ปฏิบตัิการช่วยชีวิตขัน้พืน้ฐานในสถานการณจ์ าลอง ปัญหาสขุภาพจิตที่พบบ่อย 

สญัญาณเตือน การประเมินและการดแูลเบือ้งตน้ของอาการทางจิต การดแูลสขุภาพตามวยั แนวคิดพืน้ฐานเก่ียวกบัสขุภาพและ

การสรา้งเสรมิสขุภาพ การปฐมพยาบาลเบือ้งตน้   

Principle and steps of basic life support, practice of basic life support in simulated situation; common mental health 

problems, warning signs, initial assessment and care; concepts of health and health promotion; first aid   

 
472-200  ประโยชนเ์พื่อนมนุษย ์      1((1)-0-2) 
  Benefit of Mankinds  

การท ากิจกรรมเชิงบรูณาการองคค์วามรู ้ เนน้หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการทรงงาน หลกัการเขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา 

เพื่อประโยชนเ์พื่อนมนษุยเ์ป็นกิจที่หน่ึง       

The Integrative activities emphasizing the philosophy of sufficiency economy, work principles, understanding access 

and development of King’s philosophy for the benefits of mankind 
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895-001  พลเมืองทีด่ ี       2((2)-0-4) 
  Good Citizens  

บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบต่อสงัคมในฐานะพลเมือง การจดัระเบียบทางสงัคม กฎหมาย สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค  

การอยู่รว่มกนัภายใตส้งัคมพหวุฒันธรรม   

Role; duty and social responsibility as a citizen; social organization; law; right; liberty; equality; living together in a 

multicultural society 

 
142-239     ศิลปะการด าเนินชีวิต      3((3)-0-6) 

Arts of Living  
ศิลปะการด าเนินชีวิตอย่างเป็นสขุ การเขา้ใจตนเอง เขา้ใจธรรมชาติของมนุษย ์และเขา้ใจผูอ้ื่น การเปิดโลกทศันใ์นการท าความ

เขา้ใจและยอมรบัความแตกต่างการส่ือสารและการแกปั้ญหา             อย่างสรา้งสรรคเ์พื่อการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติ การจดัการ

ชีวิตการปรบัตวัรบัมือกบัสภาพแวดลอ้มที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลา โดยมีพืน้ฐานจากสติและจิตใจที่แข็งแรง    

The art of living a fulfilled life; self-awareness and understanding of human nature and other people; opening one’s 

view towards the world, processing and embracing the differences; communication skills and creative problem 

solving skills for peaceful co-existence; life management and adaptation to the moving environment on a good basis 

of consciousness and healthy mind 

  
001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ     1((1)-0-2) 
  Idea to Entrepreneurship  

การเป็นผูป้ระกอบการ การวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ       การจดัท าแนวคิดธุรกิจดว้ยเครื่องมือ

ทางธุรกิจสมยัใหม่ 

Introduction to new entrepreneur creation; business environment analysis; survey for business opportunity analysis; 

using business models with modern business tools   

 
472-115  ฉันต้องรอด 101        2((2)-0-4) 
  Survival 101  

เขา้ใจและเรียนรูก้ารเอาตวัรอด การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ การเอาตวัรอดในสถานการณต์่าง ๆ ที่แตกต่างกนั เช่น ภยัธรรมชาติ 

แผ่นดินไหว น า้ท่วม และเหตุการณส์ึนามิ การเรียนรูใ้นการป้องกันตนเองจากภัยใกลต้ัว และน าเอาความรูท้ี่ไดไ้ปปรบัใชใ้น

ชีวิตประจ าวนั    
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Understand and learn how to survival; how to handle the situation; survive in different situations such as natural 

disasters, earthquake, flooding, and tsunami disaster; learn self-defensive to protect from crime; and apply the 

knowledge in daily life   

 
472-113  ดาบสองคม          2((2)-0-4) 
  Black and White  

ตระหนกัและรูเ้ท่าทนัส่ือสงัคมในยคุดิจิทลั เรียนรูใ้นการใชป้ระโยชนจ์ากส่ือดิจิทลัเพื่อสรา้งสรรคส์งัคม และรูท้นัภยัอนัตรายจาก

การใชส่ื้อดิจิทลั   

Understand and know social media in digital age; creating benefit for society by using social media; understand the 

disadvantage from using social media 

 
472-114  กบนอกกะลา       2((2)-0-4) 
  Creative Thinking 

ความคิดครอ่มกรอบและการกระจายความคิด พฒันาความคิดสรา้งสรรคผ่์านการระดมสมอง แผนผงัความคิด การปรบัมมุมอง

ใหม่ และการเล่นบทบาทสมมติ   

Thinking out of the box and generate ideas; developing creativity thinking through brainstorming; mind mapping; 

reframing and role playing    
 
472-118  เงนิในกระเป๋า       2((2)-0-4) 
  Pocket Money  

ความส าคญัของการออมเงิน การตัง้เป้าหมายการออม วางแผนการใชจ้่ายและการออมอย่างมีประสิทธิภาพ การค านวณเงิน

ออมเพื่อกรณีฉกุเฉิน   

The importance of money saving; saving target; saving and spending plan to achieve target effectively; calculation 

of saving for emergency case 

 
142-118  ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ ฟังและพูด    2((2)-0-4) 

Academic English: Listening and Speaking  

การพัฒนาทกัษะการส่ือสารทางดา้นการฟังและพูดผ่านบทสนทนาในชีวิตประจ าวัน ข่าวรายการโทรทัศน ์ภาพยนตร ์การฟัง

สาระวิชาการ ประกาศแบบเป็นทางการหรือในสถานที่ท  างาน การพฒันาทกัษะการพูด เทคนิคการพูดในบริบทต่างๆ เช่น การ

แสดงความคิดเห็น การตอบค าถาม การต่อบทสนทนา การพัฒนาทักษะจ าเป็นและเตรียมความพรอ้มเพื่อทดสอบวัดระดับ

ความสามารถภาษาองักฤษ 
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A course focusing on communication skills; listening and speaking through daily life conversation, news, tv programs, 

movies; listening in academic contexts; announcements in formal settings or in workplace; speaking skills practice: 

speaking techniques for giving opinions, answering questions, making conversation; skills building for English 

proficiency test preparation   

 
142-119  ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ อ่านและเขียน    2((2)-0-4) 

Academic English: Reading and Writing  
พืน้ฐานการอ่านและการเขยีนภาษาองักฤษเชิงวิชาการ การอ่านเพื่อความเขา้ใจ อ่านเพื่อเพิ่มพนูวงศค์  าศพัท ์อ่านเพื่อจบั

ใจความส าคญัและการหาขอ้มลูรายละเอียด การอา่นตีความ การอ่านเพื่อน าขอ้มลูมาใชใ้นงานเขยีน การพฒันาทกัษะการเขียน 

โครงสรา้งประโยค ระบบการเขยีน การเขียนเนือ้หาอย่างสอดคลอ้ง การสรุปความ การถอดความ การถา่ยขอ้ความ การเตรียม

ความพรอ้มส าหรบัการสอบวดัระดบัความสามารถภาษาองักฤษ   

Fundamental English reading and writing for academic purpose; reading comprehension; reading for vocabulary 

building; identifying main ideas and specific information; reading between the lines; reading for writing; writing skills 

building: sentence structure, writing mechanics, writing with coherence, summarizing and paraphrasing; English 

proficiency test preparation    
 
472-116  ถักทอเส้นใย เข้าใจทอ้งถ่ิน     1((1)-0-2) 
  Local Arts and Fabric  

เรียนรู ้เห็นคณุคา่ ซาบซึง้ในงานศิลปะของทอ้งถิ่น เห็นประโยชนข์องศิลปะ สะทอ้นความเป็นอยู่ภายในทอ้งถิ่นผ่านกิจกรรม เช่น 

การลงพืน้ท่ีในทอ้งถิ่นเพื่อแลกเปล่ียนพดูคยุและเรียนรูก้บัครูชมุชน  

Learning, knowing value and appreciate the local arts; knowing the arts of reflecting life of local people through 

visiting and exchanging knowledge with the community leaders  

  
472-117  สุขภาพดี ชีวีมีสุข       1((1)-0-2) 
  Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life  

การมีสขุภาพดีและชีวติมีความสขุ การใชปั้จจยัเบือ้งตน้ของการออกก าลงักายและคงไวซ้ึง่ความมสีขุภาพดี ความส าคญัในการ

เสรมิสรา้งสขุภาพทัง้ทางรา่งกาย จิตใจ และอารมณค์วามรูส้กึ ความส าคญัของการกีฬาการออกก าลงักายสามารถพฒันา

ความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคล ความส าคญัของการมีความสขุ และนิสยัการกินดีอยู่ดี 

Living healthy and happy life; applying basic techniques regarding fitness and keeping healthy; the importance of 

physical, mental and emotional well-being; sports and fitness improve relationships among individuals; a necessity 

to overall happiness and healthy eating habits 
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472-106  แนวคดิเติบโตส าหรับการน าเสนออย่างมืออาชีพ   2((2)-0-4) 
  Growth Mindset for Professional Presenter  

การพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษในการน าเสนอ โครงรา่งการน าเสนอ การพฒันาความสามารถในการเขียนเชงิวิชาการ 

การคดัลอกบทความทางวิชาการ รูปแบบการอา้งองิเอกสาร แบบแผนของการน าเสนอ การฝึกการจดัเตรียมเอกสารและอปุกรณ์

ช่วยในการน าเสนอ การตอบขอ้ซกัถาม 

Development of English communication skill in presentation; outlining presentation; develop ability to produce 

effective and appropriate academic writing; concepts of plagiarism; reference styles; presentation pattern; 

performance practices in preparing the document and equipment used in the presentation; handling questions 

   

 

B. Specific Course (หมวดวิชาเฉพาะ)         
1)  Core Course (กลุ่มวิชาแกน)   

472-111  จิตวทิยาการจดัการ      3(3-0-6) 
  Managerial Psychology  
แนวคิดพืน้ฐานเก่ียวกับจิตวิทยาและการจดัการพฤติกรรมมนุษยใ์นองคก์ร ปัจจยัทางจิตวิทยาที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการ
ท างานของมนษุย ์เช่น ทศันคติ การสื่อสาร อิทธิพลของสงัคม แรงจงูใจและการจดัการความขดัแยง้ 
Fundamental concepts of psychology and management of human behaviors in organization; psychological factors 
influencing human working behaviors such as attitudes, communication, social influences, motivation, and conflict 
management 
 
472-112  เศรษฐศาสตรจ์ุลภาค      3(3-0-6)  
  Microeconomics 
ความหมายลักษณะและวิธีการศึกษาเศรษฐศาสตร ์ปัญหาเศรษฐกิจ การท าหนา้ที่ของระบบ  เศรษฐกิจ อุปสงค ์อุปทาน และ
ราคาความยืดหยุ่นของอุปสงคแ์ละอุปทาน การใชอุ้ปสงคแ์ละอุปทานในการปฏิบตัิ พฤติกรรมของผูบ้ริโภคและอรรถประโยชน ์
การผลิตและตน้ทุนการผลิต ตน้ทุนในระยะสัน้และ  ระยะยาว การผลิตในระยะยาว การผลิตในระยะยาวมาก ซึ่งเก่ียวขอ้งกับ
ความกา้วหนา้และมลพิษ การก าหนดราคาผลผลิตในตลาดต่างๆ ทฤษฎีราคาในเชิงปฏิบตัิการกระจายรายได ้การก าหนดค่าจา้ง 
ดอกเบีย้ และผลตอบแทนจากการลงทนุ ความยากจน และความไม่เท่าเทียมกนั 
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 
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472-113  เศรษฐศาสตรม์หภาค      3(3-0-6) 
  Macroeconomics 
ภาพรวมของระบบเศรษฐกิจ  ทฤษฎีและกระบวนการที่เก่ียวขอ้งในการประเมินผล รายไดป้ระชาชาติ  เงินเฟ้อ และการว่างงาน  
อัตราดอกเบีย้  ปริมาณเงิน ระดับราคา  ค่าจา้งแรงงาน  ดุลการช าระเงิน  นโยบายการเงินและการคลัง การพัฒนาและการ
เจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจ 
The overall pictures of the economy; theories and methods of measurement of output; national income; inflation; 
unemployment; interest rates; money supply; price levels; wages; balances of payment; monetary and fiscal policy; 
economic development; and economic growth 
 
472-114  หลักการจัดการธุรกิจ      3(3-0-6) 
  Principles of Management 
ลกัษณะขององคก์รธุรกิจ หนา้ที่และบทบาทของผูบ้รหิาร การจดัการธุรกจิอย่างมีประสิทธิภาพ ความรบัผิดชอบต่อองคก์รธุรกิจ
และสงัคม การจงูใจ การส่ือสาร และการตดัสินใจ กระบวนการจดัการ โดยเนน้การวางแผน การจดัองคก์ร การชีน้  าและควบคมุ 
Characteristic of business organization; duties and roles of manager; effective business management for business 
firm; corporate and social responsibility; motivation, communication, and decision making; management process 
focusing on planning, organizing, leading, and controlling  
 
472-211     หลักการบัญชขีั้นต้น              3(3-0-6) 
     Principles of Accounting 
ประวตัิ ความหมาย แนวคิด และวตัถปุระสงคข์องการบญัชี  ประโยชนข์องขอ้มลูทางการบญัชี  กรอบแนวคิดส าหรบัการรายงาน
ทางการเงิน พระราชบญัญัติการบญัชี พ.ศ.2543 หลกัการบญัชีคู่ การบนัทึกรายการในสมดุรายวนัทั่วไปและสมดุรายวนัเฉพาะ 
การผ่านรายการไปบญัชีแยกประเภท บญัชีคมุและบญัชีย่อย การจดัท างบทดลอง การปรบัปรุงบญัชีและการปิดบญัชี การจดัท า
กระดาษท าการ การจัดท างบการเงินส าหรบักิจการใหบ้ริการ กิจการซือ้ขายสินคา้และกิจการอุตสาหกรรม ระบบเงินสดย่อย 
ภาษีมลูค่าเพิ่มและระบบใบส าคญั 
History, definition, concepts, and objectives of accounting; advantages of accounting  information;  conceptual 
framework for financial reporting; ACCOUNTING ACT B.E.2543; double-entry  accounting; transaction recording  in  
general journal and special  journal; posting; controlling accounts and subsidiary ledgers; adjusting and  closing 
entries; trial balance; worksheet preparation; financial statements’ preparation of service, merchandising and 
manufacturing  businesses;  petty cash system;  value added tax and voucher system 
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472-212  การวิจัยธุรกิจ       3(2-2-5) 
  Business Research 
หลกัการและกระบวนการวิจยัธุรกิจ การเขียนเคา้โครงการวิจยั การออกแบบการวิจยัธุรกิจ ระเบียบวิธีการวิจยัธุรกิจ ประชากร
และกลุ่มตวัอย่าง วิธีการเก็บขอ้มลู การวิเคราะหข์อ้มลู การแปลผลและการน าเสนอผลการวิจยัธุรกิจ 
Principles and process of business research; research proposal writing; business research design; business research 
methodology; population and samples; data collection methods; analyzing data; interpreting and presenting business 
research result 
 
472-213  หลักการตลาด       3(3-0-6)  
  Principles of Marketing  
พืน้ฐานและกระบวนการทางการตลาด หนา้ที่ทางการตลาด สภาพแวดลอ้มทางการตลาด  ระบบขอ้มลูทางการตลาด ความรู้
เบือ้งตน้เก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้รโิภค การแบ่งส่วนการตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การวางต าแหน่งผลิตภณัฑ ์การพฒันาส่วน
ประสมทางการตลาด การตลาดเพื่อสงัคม 
Fundamental of marketing and marketing process; marketing functions; marketing environment; marketing information 
systems; introduction to consumer behaviour; market segmentation; selection of targeted market; product positioning; 
marketing mix development; social marketing 
 
472-214  การเงนิธุรกิจ       3(3-0-6) 
  Business Finance 
การวิเคราะหปั์ญหาทางการเงินของธุรกิจ  บทบาทของผูบ้รหิารทางการเงิน เครื่องมือทางการเงิน สถาบนัการเงิน ที่มาของเงินทนุ 
การจดัการเงินทนุระยะสัน้และยาว การจดัสินทรพัย ์และนโยบายเงินปันผล 
Analysis of business financial problems; roles of financial manager; financial tools; financial institutes; source of fund; 
short-term and long-term financing; asset management; and dividend policy 
 
472-215  การบัญชีเพือ่การจัดการ      3(3-0-6) 
  Management Accounting 
  รายวชิาบงัคบัเรยีนก่อน : 472-211 หลกัการบญัชีขัน้ตน้  
  Prerequisite :  472-211 Principles of Accounting 
การใชส้ารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการจัดการ พฤติกรรมตน้ทุน การบัญชีตน้ทุน การบัญชีตน้ทุนตามกิจกรรม งบประมาณ 
ตน้ทุนมาตรฐาน การวิเคราะหต์น้ทุน-ปริมาณ-ก าไร การบัญชีตามความรบัผิดชอบ การจัดท ารายงานตามส่วนงาน ตน้ทุนที่
เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ และการตดัสินใจเก่ียวกบังบประมาณลงทนุ 
 Use of accounting information for management; cost behavior; cost accounting; activity-based costing; budgeting; 
standard cost; cost-volume-profit analysis; responsibility accounting; segment reporting; relevant costs for decision 
making; capital budgeting decisions 
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472-311  จริยธรรมทางธุรกิจ      3(3-0-6) 
  Business Ethics 
การยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืนขององคก์ร การตรวจสอบจริยธรรมในธุรกิจโดยทั่วๆ ไป สภาพสังคม การออก
กฎหมาย และบทบาทในการพัฒนาสังคม  ความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม มีความคิดทางจริยธรรม  
กฎเกณฑจ์รยิธรรมและความรบัผิดชอบของผูน้  าทางธุรกิจ 
Holding business ethical conduct for corporate sustainability; auditing general ethical practices in the corporation; 
state of society; issuance of laws and societal development roles; social and environment responsibility; code of 
ethics and responsibility of business leader 
 
472-312  กฎหมายธุรกิจ       3(3-0-6) 
  Business Law  
หลักพืน้ฐานของกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บุคคลและนิติบุคคล โมฆะและโมฆียะกรรม ทรพัย ์ทรพัยสิ์น หนี ้องคก์ารธุรกิจ     
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บรษิัทจ ากดั บรษิัทมหาชน สญัญาใหใ้ชสิ้ทธิทางทรพัยสิ์นทางปัญญา 
Basic principles of civil and commercial code; natural and juristic persons; voidable act and voidness; property; 
obligations; business organisations, limited partnerships, limited companies; licensing agreement of intellectual 
property 
 
472-313  การภาษีอากร       3(3-0-6) 
  Taxation 
หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรต่างๆ ตามประมวลรัษฎากร ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงินได้
นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินไดห้ัก  ณ ที่จ่าย ภาษีศลุกากร ภาษีสรรพสามิต อากรแสตมป์ และอื่นๆ 
Principles of taxation; tax assessment methods and tax collection according to revenue code; personal income tax, 
corporate income tax, value added tax, specific business tax, withholding tax, customs duty, excise tax, stamp duty, 
and other taxes 
 
472-314  การติดต่อสือ่สารทางธุรกิจ     3(2-2-5) 
  Business Communication 
องคป์ระกอบและรูปแบบของการติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ หลักการในการติดต่อส่ือสาร การฟัง การอ่าน การพูด และการเขียน
เอกสารทางธุรกิจทกุประเภท การน าเสนอรายงานทางธุรกิจ ขอ้มลูและข่าวสารทางธุรกิจ เทคโนโลยีการติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ  
Elements and forms of business communication; principles in communication: listening, reading, writings; all types of 
business document; presenting business report, information, and news; business communication technology  
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472-411  ความรับผิดชอบของบริษทัตอ่สังคม    2(1-2-3) 
  Corporate Social Responsibility 
แนวคิดและพฒันาการของความรบัผิดชอบทางสงัคม ชนดิของกิจกรรมความรบัผิดชอบทางสงัคม ความสมัพนัธก์บัผูม้ีสว่นได้
เสียในสงัคม ผลประโยชนข์องความรบัผิดชอบทางสงัคม เพื่อการพฒันาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน การสรา้งนวตักรรมและ
แนวทางแกปั้ญหาเชงิรุกต่อส่ิงแวดลอ้มและสงัคม  
Concept and development of corporate social responsibility; types of corporate social responsibility activities; 
relationships with stakeholders; benefits of corporate social responsibility for sustainability economy development; 
creating innovative and proactive solutions to environment and society 
 

2)  Professional Courses (กลุ่มวิชาชีพ) 
- Compulsory Courses (วชิาบังคับ)  

472-221  การจัดการการด าเนินงาน      3(3-0-6) 
  Operations Management 
การน าทฤษฎีและเครื่องมือทางคณิตศาสตรม์าใชใ้นการวางแผนทางธุรกิจ  ตัดสินใจแกปั้ญหา การวิเคราะหเ์พื่อการตดัสินใจ  
ระบบการด าเนินงาน เทคนิคการพยากรณ์ การออกแบบระบบ การวางแผนและการควบคุมการผลิต การควบคุมคุณภาพ        
การจดัการห่วงโซ่อปุทาน 
Implementation of mathematical theories and tools for business planning; decision making for problem solving; 
analysis for decision making; operation systems; forecasting techniques; systems design; manufacturing planning 
and control; quality control; supply chain management  
 
472-222  พฤติกรรมองคก์ร       3(3-0-6) 
  Organizational Behavior 
  รายวชิาบงัคบัเรยีนก่อน : 472-114 หลกัการจดัการธุรกจิ  
  Prerequisite :  472-114 Principles of Management 
การเข้าใจพฤติกรรมกลุ่มและพฤติกรรมบุคคล ปัจจัยและสภาพแวดลอ้มขององคก์รธุรกิจ ขั้นตอนในการพัฒนากลุ่ม  และ
ผลกระทบต่อพฤติกรรมบุคคล หวัขอ้ที่เก่ียวขอ้งกับการรบัรู ้การติดต่อส่ือสาร การจูงใจ ทศันคติ อิทธิพล ความร่วมมือและการ
เปล่ียนแปลงขององคก์ร 
Understanding of individual and group behavior; environment of business organization, steps in group development 
and impact on individual behavior; topics relating to perception communication, motivation, attitude, influence, 
cooperation and organizational change 
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472-223  การพยากรณท์างธุรกิจ      3(3-0-6) 
  Business Forecasting 
การน าทฤษฎีและวิธีทางคณิตศาสตรม์าใช้ในการวางแผนทางธุรกิจ ตัดสินใจแก้ปัญหา  การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ            
การพยากรณแ์ละเทคนิคการวดัระดบัการตดัสินใจ 
Theory application and mathematics methods for business planning; decision making for problem solving; analysis 
for decision-making; forecasting and measurement technique in decision-making 
 
472-321  การจัดการทรัพยากรมนุษย ์     3(3-0-6) 
  Human Resource Management 
หน้าที่การจัดการทรัพยากรมนุษย ์การจัดสายงาน การวางแผนก าลังคน การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรมพนกังาน        
การจ่ายค่าตอบแทน และสวัสดิการ การจูงใจ การประเมินผลงาน การเลื่อนขัน้ การสบัเปล่ียนโยกยา้ย การลงโทษ การเลิกจา้ง 
การเจรจาต่อรองและแรงงานสมัพนัธ ์
Human resources functions; departmentalization; human resource planning; recruitment; selection; training; 
compensation and welfare; employee motivation; performance appraisal; promotion; job rotation; disciplinary action; 
termination; collective bargaining and labor relation   
 
472-322  การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ     3(2-2-5) 
  Business Negotiation 
ทฤษฎีและแนวคิดการเจรจาต่อรองทักษะในการเจรจาต่อรอง ทักษะการโน้มน้าว การฝึกฝนโดยใช้บทบาทสมมุติและการใช้
กรณีศกึษา  
Theories and concepts of negotiation; negotiation skills; persuasive skill; class apprenticeship using role play and 
case studies 
 
472-323  การจัดการการเงนิ      3(3-0-6) 
  Financial Management 
  รายวชิาบงัคบัเรยีนก่อน : 472-214 การเงินธุรกิจ 
  Prerequisite : 472-214 Business Finance 
เป้าหมายของการจัดการการเงิน การจัดการงานทุนหมุนเวียน การท างบลงทุนภายใตค้วาม ไม่แน่นอน ทฤษฎีโครงสรา้ง
เงินทนุ การจดัหาเงินทนุ นโยบายเงินปันผล การควบรวมกิจการ  
Goals of financial management; working capital management; capital budgeting under uncertainty; the theory of 
capital structure; financing; dividend policy; mergers and acquisition 
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472-324  การจัดการการเปลี่ยนแปลง     3(3-0-6) 
  Change Management 
ทฤษฎี แนวคิด และความส าคญั ของการจดัการความเปล่ียนแปลง กระบวนการจดัการความเปลี่ยนแปลง การประเมินความ
จ าเป็น การวินิจฉัยองคก์ร การปฏิบตัิตามแผน การประเมินผล การรกัษาผลการเปล่ียนแปลง ประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัพนกังานใน
การจดัการความเปล่ียนแปลง  
Theories, concepts, and significance of change management; change management process: needs assessment, 
organization diagnosis; implementation, evaluation, and sustain change; employee issues in change management 
 
472-325  การจัดการการตลาด      3(3-0-6) 
  Marketing Management 
  รายวชิาบงัคบัเรยีนก่อน : 472-213 หลกัการตลาด  
  Prerequisite : 472-213 Principles of Marketing 
การจัดการการวางแผนและการประเมินปัจจัยประกอบทางการตลาด การวางแผนผลิตภัณฑ ์ การพัฒนาสินคา้ การตัง้ราคา    
การส่งเสรมิการตลาด ช่องทางการจ าหน่าย และระบบขอ้มลูการตลาด  
Scope and field of marketing management; factor evaluation in marketing mix; the need of marketing and product 
planning; product development; pricing; marketing promotion; channel of distribution; and marketing information 
system 
 
472-326  ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ     3(3-0-6) 
  Management Information Systems 
  รายวชิาบงัคบัเรยีนก่อน : 472-109 คอมพวิเตอรแ์ละการประยกุต ์
  Prerequisite : 472-109 Computer and Applications 
 ความรู ้ความเขา้ใจระบบสารสนเทศ การออกแบบและพฒันาระบบ การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสนบัสนุนการท างาน
ทางธุรกิจ การใชซ้อฟตแ์วรใ์นการน าเสนอขอ้มลู ระบบการจดัการขอ้มลูซึ่งผูจ้ดัการและผูเ้ชี่ยวชาญใชใ้นการพฒันาศกัยภาพใน
การท างานขององคก์ร ทัง้งานรายบคุคลและรายกลุ่มงาน 
 Knowledges and understanding of information systems; system design and development; application of information 
technologies for supporting business processes; using softwares for presenting information; systems that manage 
the data uses by managers and professionals to improve organization performance, both for group work and personal 
productivity  
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472-421  การจัดการเชิงกลยุทธ ์      3(3-0-6) 
  Strategic Management 

เงื่อนไขการลงทะเบียน : นกัศกึษาปี 4 หรือมีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกวา่ 106 หน่วยกติ 
Registration Condition  : Fourth-Year Students or Having at Least a Total of 106 Credits  

การจัดการที่มีวัตถุประสงคร์ะยะยาว การวางนโยบาย การวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอกและภายใน จุดเด่นจุดดอ้ยของ
กิจการ การก าหนดกลยทุธใ์นระดบัต่าง ๆ  การปฏิบตัิการเก่ียวกบัการตลาด  การเงิน  การผลิต  การประเมินผลและการควบคุม 
กรณีศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาธุรกิจ การวางแผนและการตดัสินใจเชิงกลยทุธ ์
Management with long-term objectives; policy planning; external and internal environmental scanning; business 
strengths and weaknesses; strategy formulation for different levels; implementation in marketing, finance, production, 
evaluation, and control; case studies for business development, strategic planning, and decision making 
 
472-422  สัมมนาการจัดการทางธุรกิจ     3(2-2-5) 
  Seminar in Business Management  
  รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : 472-114 หลกัการจดัการธุรกิจ  
  Prerequisite :  472-114 Principles of Management 
ประเด็นและปัญหาใหม่ๆที่เกิดขึน้ในการจดัการธุรกิจทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ การเรียนรูโ้ดยการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น การพฒันาวิธีคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคน้ควา้โดยอิสระ การก าหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหาอย่างสรา้งสรรค ์ 
New issue and problems in both national and international management; learning through exchange of opinions; 
development of critical thinking and independent research; determining creative problem solving approaches   
 
472-327  เตรียมสหกิจศึกษา      1(0-2-1) 
  Cooperative Education Preparation  
การเตรียมความพรอ้มการฝึกงานสหกิจศึกษา   การศึกษาและค้นคว้าเอกสารในเรื ่องที่เก่ียวขอ้งกับการฝึกงาน การ
พฒันาบคุลิกภาพ เทคนิคการน าเสนอ การเขียนรายงานและจรยิธรรมในการปฏิบตัิงาน 
Cooperative education preparation; review of related literatures; personality development; presentation, report writing 
techniques, and ethics at workplace 
 
472-328  การฝึกงานทางการจัดการ      320 ชั่วโมง 
  Internship in Management 
การฝึกงานภาคฤดรูอ้นในชัน้ปีที่ 3 เนน้ความรูท้างดา้นการบรหิารจดัการในองคก์รต่างๆ เรียนรูส้ภาพแวดลอ้มการปฏิบตัิงานจริง 
หรือการฝึกงานในบรษิัทจ าลองไม่นอ้ยกว่า 320 ชั่วโมง 
Summer training program for third year students emphasizing on management knowledge in different organizations; 
learning actual working environment performance or training in the Dummy Company not less than 320 hours 
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472-420  สหกจิศึกษา       8(0-48-0) 
  Cooperative Education  
  รายวชิาบงัคบัเรยีนก่อน : 472-327 เตรยีมสหกจิศกึษา 
  Prerequisite :  472-327 Cooperative Education Preparation  
การฝึกงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ การปฏิบตัิงานในฐานะเสมือนพนกังานของสถานประกอบการ การพฒันาทกัษะดา้นอาชีพ
จากการบรูณาการความรูใ้นหอ้งเรียนกบัประสบการณก์ารท างาน  
Job training related to management; Being as a full time staff at workplace; establishment of a professional skill based 
on the integration of classroom theory and practical work experience 

 

 

- Major Elective Courses (วิชาชีพเลือก)  
472-231  การตลาดดิจทิัล       3(2-2-5) 
  Digital Marketing 
ความรูแ้ละทกัษะที่จ าเป็นส าหรบัการตลาดดิจิทลัขององคก์ร เครื่องมือดิจิทลั การวางแผน การปฏิบตัิการ การวดัและประเมินผล 
แนวคิดอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือคน้หา การจ่ายต่อคลิก ประเภทของโฆษณา การตลาดทางจดหมาย
อิเล็คทรอนิกส ์การตลาดแบบไวรลั การประชาสมัพนัธอ์อนไลน ์การตลาดพนัธมิตร และส่ือสงัคม 
Essential knowledge and skills for digital marketing in organizations; digital tools; planning implementing; 
measurement and evaluation; other relevant concepts such as SEO, PPC, types of advertising, e-mail marketing, viral 
marketing, online public relation, affiliate marketing, and social media 
 
472-332  พฤติกรรมผู้บริโภค      3(3-0-6) 
  Consumer Behavior 
  รายวชิาบงัคบัเรยีนก่อน : 472-213 หลกัการตลาด  
  Prerequisite : 472-213 Principles of Marketing 
ความส าคญัของพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการบริหารการตลาด อิทธิพลของปัจจยัภายในที่มีผลต่อการตดัสินใจซือ้ของผูบ้ริโภค เช่น 
การจูงใจ การรบัรู ้การเรียนรู ้และทัศนคติ ทฤษฎีต่างๆ ที่น ามาใชอ้ธิบายพฤติกรรมผูบ้ริโภค กลยุทธ์การตลาดกับพฤติกรรม
ผูบ้รโิภค และการสรา้งความผกูพนักับลกูคา้ 
Importance of consumer behavior to marketing management; influence of internal factor towards consumer decision 
making such as motivation, perception, learning, and attitude; theories for consumer behavior explanation; marketing 
strategy and consumer behavior; and building customer engagement 
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472-432   การตลาดบริการ       3(3-0-6) 
  Service Marketing 
  รายวิชาบังคับเรียนกอ่น : 472-213 หลักการตลาด  
  Prerequisite : 472-213 Principles of Marketing 
ทฤษฎีและแนวคิดของการตลาดบริการสมยัใหม่ โครงสรา้งของอุตสาหกรรมบริการ ประเภทของธุรกิจบริการ การจัดการส่วน
ประสมการตลาดบรกิาร การพฒันาและการก าหนดนโยบายการตลาดบรกิาร 
Concepts and theories of modern service marketing; structure of service industry; type of service business; service 
marketing management; developing and formulating policy for services marketing 
 
472-433  การตลาดโลก       3(3-0-6) 
  Global Marketing 
  รายวิชาบังคับเรียนกอ่น : 472-213 หลักการตลาด  
  Prerequisite : 472-213 Principles of Marketing 
แนวคิดและปรชัญาตลาดโลก การวิเคราะหค์วามไดเ้ปรียบในการแข่งขนัในระดบันานาชาติ การจดัการการตลาดโลก และการ
สรา้งกลยทุธใ์นตลาดโลก 
Concept and philosophy of global marketing; analysis of international competitive advantage; global marketing 
management and global marketing strategy formulation 
 
472-434  การจัดการการค้าปลกี      3(3-0-6) 
  Retailing Management 
ความส าคัญของธุรกิจค้าปลีก หลักการสรา้งและรักษาความสัมพันธ์ในธุรกิจค้าปลีก การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจค้าปลีก            
การวิเคราะหเ์ขตการคา้และการคดัเลือกท าเลธุรกิจคา้ปลีก การจัดการองคก์รและทรพัยากรมนุษยส์ าหรบัธุรกิจคา้ปลีก การ
ก าหนดลกูคา้เป้าหมายและการเก็บรวบรวมขอ้มลูที่เก่ียวขอ้ง การจดัการระบบปฏิบตัิงานหนา้รา้น การจดัการดา้นการวางสินคา้
ภายในรา้น การจดัการระบบปฏิบตัิงานดา้นการเงิน การสรา้งและรกัษาภาพลกัษณข์องธุรกิจ 
Importance of retailing; principles of creating and maintain relationship in retailing business; strategies planning in 
retailing business; sales territory analysis and retail-site selection; organizational management and human resource 
management in retailing business, selecting target market and collecting information in display operation; in-store 
shelf display management; financial operation; creating and maintaining business image 
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472-242  ความหลากหลายในทีท่ างาน     3(3-0-6) 
  Workplace Diversity 
แนวคิดของความหลากหลายในที่ท  างาน ขอบเขตส าคญัของความหลากหลาย  ประโยชนแ์ละความทา้ทายภายในท่ีท างานท่ีมี
ความหลากหลาย  การจดัการความหลากหลาย  การพฒันาสภาพแวดลอ้มในท่ีท างานท่ีสนบัสนนุท าใหพ้นกังานมีส่วนรว่ม การ
ส่ือสารภายในท่ีท างานท่ีมีความหลากหลาย 
Concepts of diversity in workplace; key dimensions of diversity; benefits and challenges within a diverse workplace; 
managing diversity; developing supportive work environment that will engage employee; communication within 
diverse workplace 
 
472-243  การเป็นผู้น า       3(2-2-5) 
  Leadership 
  รายวิชาบังคับเรียนกอ่น : 472-114 หลักการจัดการธุรกิจ  
  Prerequisite :  472-114 Principles of Management 
ความรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะ และทศันคติที่ผู้น าในยุคโลกภิวัฒน์ การพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับปรุงอุปนิสัย  ภาวะผู้น า ศิลปะ
ความเป็นผู้น า การมีความคิดสรา้งสรรค ์การส่ือความหมายและศิลปะการจดัการ 
Knowledge, understanding, skills, and attitude of successful factors for managers and leaders in the globalization; 
personality development; habits improvement; leadership; the art of leaders; creative thinking; communication and 
the art of management 
 
472-244  การจัดการองคค์วามรู้      3(3-0-6) 
  Knowledge Management 
ธรรมชาติ คุณสมบัติ และลักษณะของขอ้มูล องคค์วามรู ้และปัญญา  การจัดแบ่งองคค์วามรู ้องคป์ระกอบขององคค์วามรู ้
วงจรชีวิตของการจัดการองคค์วามรู ้การสรา้งและการใช้ แบบจ าลองและกระบวนการของการคน้พบความรูจ้ากฐานข้อมูล 
เทคนิคการคน้พบองคค์วามรูแ้บบต่างๆ การใหเ้หตุผลเชิงกรณี กลไกการเรียนรูข้องเครื่องคอมพิวเตอร  ์การแบ่งปันองคค์วามรู้
และส่ิงแวดลอ้มของการแบ่งปันองคค์วามรู ้ 
Nature, characteristics, and type of information; knowledge and intellectual; classification of knowledge; elements of 
knowledge management; knowledge management life cycle; knowledge creation and implementation; model and 
process of knowledge findings from data-base; techniques of knowledge findings in various forms; case rationale; 
learning mechanism of computer; knowledge sharing and its environment 
 
472-342  การสอนงานและการให้ค าปรึกษา     3(2-2-5) 
  Coaching and Counseling 
ทฤษฎีแรงจูงใจและการประยุกตใ์ช ้ค าจ ากัดความและความส าคญัของการสอนงาน ทักษะการสอนงาน การสรา้งและจดัการ
ความเชื่อมั่น ค าจ ากัดความและความส าคัญของการสรา้งทีม การท างานเป็นทีม กระบวนการสรา้งทีม 
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Motivational theories and applications; definition and significance of coaching; coaching skills; building and manage 
trust; definition and significance of team building; teamwork; team building process 
 
472-441  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์     3(3-0-6) 
  Human Resource Development 
  รายวิชาบังคับเรียนกอ่น : 472-321 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์
  Prerequisite :  472-321 Human Resource Management 
ทฤษฎี แนวคิด และความส าคญัของการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์กระบวนการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์การประเมินความจ าเป็นในการ
พฒันาทรพัยากรมนษุย ์การออกแบบกิจกรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์การปฏิบตัิตามแผนและการประเมินผล การพฒันาอาชีพ 
Theories, concepts, and significance of human resource development; human resource development process; needs 
assessment; design; implementation and evaluation; career development 
 

472-442  การจัดการทรัพยากรมนุษยร์ะหว่างประเทศ    3(3-0-6) 
  International Human Resource Management 
  รายวิชาบังคับเรียนกอ่น : 472-321 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์
  Prerequisite :  472-321 Human Resource Management 
บริบทและกลยุทธ์ของการจัดการทรพัยากรมนุษยร์ะหว่างประเทศ โครงสรา้งและความแตกต่างทางวัฒนธรรม การคัดเลือก    
การพฒันา การฝึกอบรมและการประเมินผลบคุลากรภายใตก้ารมอบหมายงานระหว่างประเทศ 
Context and strategies of international human resource management; structural and cultural differences; selection; 
development; training and evaluation of personnel under international assignments 
 
472-443  การพัฒนาองคก์ร      3(3-0-6) 
  Organization Development 
  รายวิชาบังคับเรียนกอ่น : 472-114 หลักการจัดการธุรกิจ  
  Prerequisite :  472-114 Principles of Management 
ทฤษฎี แนวคิด และความสมัพนัธข์องการพฒันาองคก์ร กระบวนการการพฒันาองคก์ร เครื่องมือการพฒันาองคก์รระดบัองคก์ร 
กลุ่ม และบคุคล ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานในการพฒันาองคก์ร 
Theories, concepts, and significance of organization development; organization development process; organization 
development interventions: organizational level, group level, individual level; people issues in organization 
development 
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472-251  ความรู้เบือ้งตน้ในการจัดการโลจิสตกิสแ์ละโซ่อุปทาน  3(3-0-6) 
  Introduction to Logistics and Supply Chain Management 
ภาพรวมของธุรกิจและอุตสาหกรรมโลจิสติกส ์หลกัการและการด าเนินงานของกิจกรรมโลจิสติกสใ์นภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 
ตน้ทนุโลจิสติกส ์และแนวคิดการบรหิารโซ่อปุทาน การวดัสมรรถนะของโซ่อปุทาน  
Overview of the business and logistics industry; principles and operations of logistics activities in business and 
industry; logistics cost and concept of supply chain management; measuring supply chain performance 
 
472-252  การจัดการสินค้าคงคลัง      3(3-0-6) 
  Inventory Management 
โครงสรา้งของสินคา้คงคลงั ปัญหาสินคา้คงคลงั ความตอ้งการและการวางแผนระดบัการจดัเก็บสินคา้คงคลงั การควบคมุสินคา้
คงคลงั การตรวจนบัสินคา้คงคลงั การค านวณจดุสั่งซือ้และปรมิาณการสั่งซือ้ 
 Inventory structure; inventory problem; demanding and planning for inventory level; inventory control; inventory stock 
counting; calculating reorder point and economic order quantity 
 
472-453  การจัดการห่วงโซ่อุปทานระดบัโลก     3(3-0-6) 
  Global Supply Chain Management 
หลักการ หนา้ที่  และการบริหารงานแผนการจดัซือ้  การจัดซือ้จากแหล่งขายคุณภาพเพื่อใหไ้ดร้าคา และปริมาณที่เหมาะสม  
การพิจารณาการผลิตเองหรือจดัหาโดยวิธีอื่น การจดัการเก่ียวกบั การยึดครอง การส่งมอบ การควบคมุวสัด ุตลอดจนการจดัการ
สินคา้คงคลงั 
Principles, functions, and management of purchasing plan; purchase from a good source of quality with an 
appropriate price and volume; the production consideration by in-house or outsourcing;  acquisition management; 
logistics; materials control; and inventory management 
 
472-264  การจัดการธุรกิจขนาดยอ่ม     3(2-2-5) 
  Small Business Management 
  รายวิชาบังคับเรียนกอ่น : 472-114 หลักการจัดการธุรกิจ  
  Prerequisite :  472-114 Principles of Management 
เทคนิค การจัดการธุรกิจขนาดย่อมที่เป็นการก่อตัง้ธุรกิจใหม่และธุรกิจที่ด  าเนินการอยู่แลว้  การจัดท าแผนธุรกิจ โดยรวม
แผนการจดัการ ด าเนินงาน แผนการตลาดและแผนการเงิน รูปแบบการจดัตัง้และการด าเนินการธุรกิจขนาดย่อม การหาแหล่ง
เงินทนุและการใชเ้งินทนุ ด าเนินธุรกิจขนาดย่อม 
Managing techniques for new small and existing business; business planning including operation plan, marketing 
plan, and financial plan; forms of small business establishment and operations; seeking sources of funds and the 
capital usage; operate small business 
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472-361  การศึกษาธุรกิจโลก      3(2-2-5) 
Global Business Studies 
เงือ่นไขการลงทะเบียน  : นักศึกษาปี 3 หรือ ปี 4  
Registration Condition  : Third- Year or Fourth-Year Students  

อิทธิพลต่างๆในโลก ก าลังในการท างานในตลาดโลก ผลกระทบที่เกิดจากโลกาภิวัตน์ การวิเคราะหอ์ุตสาหกรรม และคู่
แข่งขันระดับโลก การตรวจสอบสถานการณ์โลกในกระบวนการวางแผน ผลกระทบจากความแตกต่างของวัฒนธรรมต่อ
พฤติกรรมประจ าวนัและพฤติกรรมทางธุรกิจ การใชก้ลยทุธข์องบรษิัทในตลาดขา้มชาติ  การศกึษาดงูานในต่างประเทศ 
Globalizing influences; forces at work in the world marketplace; consequences of globalization; global industries and 
competitor analysis; how to review the global situation in the planning process; cultural differences affect daily and 
business behaviors; how companies execute strategies across national markets; study trip abroad is required 
 
472-362  การจัดการธุรกิจในประเทศอาเซียน    3(2-2-5) 
  Business Management in ASEAN Countries 
แนวคิด และกระบวนการบริหารจดัการ การศึกษาและการวิเคราะหปั์จจยัและสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกของธุรกิจที่มี
ความส าคัญต่อเศรษฐกิจ กฎและระเบียบต่าง ๆที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศในอาเซียน กลยุทธ์ในการ
บรหิารธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน 
Concepts and business management processes, study and analysis of internal and external business environments 
that impact on economy, rules and regulations related to business operations in ASEAN countries, strategic 
management in ASEAN countries 
 
472-461  การจัดการนวตักรรม      3(2-2-5) 
  Innovation Management 
  รายวิชาบังคับเรียนกอ่น: 472-263 การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่ 
  Prerequisite :  472-263 Entrepreneurship and New Venture Creation 
แนวคิดดา้นนวตักรรมและความคิดสรา้งสรรค ์การก าหนดกลยุทธเ์พื่อการสรา้งนวัตกรรมและความคิดสรา้งสรรค ์การบริหาร
ทรพัยากรบุคคล การจดัโครงสรา้งองคก์ร และวฒันธรรมองคก์รเพื่อใหเ้กิดนวตักรรมในองคก์ร การบริหารองคค์วามรูแ้ละการ
เรียนรูเ้พื่อพฒันานวตักรรมสินคา้ 
Concepts of innovation and creativity; setting a strategy for innovation and creativity; human resource management, 
organizing structure, and culture to create innovation in the organization; knowledge management and learning to 
develop innovative product 
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472-462  ประเด็นร่วมสมัยระดับโลกในการจัดการ    3(2-2-5) 
  Contemporary Global Issues in Management 
การอภิปรายในแง่ลึกและกวา้ง ว่าแนวทางโลกาภิวตันส่์งผลอย่างไรต่อเศรษฐกิจ องคก์รและการจดัการ ระบบนิเวศ สงัคมและ
ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีปฏิสมัพนัธก์นัท่ีก่อใหเ้กิดภยัคกุคามและโอกาสต่องคก์ร 
Deep and wide discussion on how global trends will impact upon economics; organizations and management 
practices; which ecological, social, and economic factors interact to create threats and opportunities for organizations 
 
472-463  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ     3(3-0-6) 
  International Business Management  
หลกัการและวิธีการด าเนินธุรกิจกบับรษิัทขา้มชาติ รูปแบบการเขา้ตลาดต่างประเทศ ตวัแบบและกลยทุธใ์นการจดัการบรษิัทขา้ม
ชาติ หนา้ที่ทางธุรกิจในการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ไดแ้ก่ การตลาดระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศ และ      
การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ผลกระทบของการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ 
Principles and methods of doing business with multinational companies; modes of international business entry; 
models and strategies of multinational corporate management; business functions in international business 
management: international marketing, international finance, and human resource management; impact of international 
economic integration 
 
472-271  ความรู้เบือ้งต้นในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเทีย่ว  3(3-0-6) 
  Introduction to Tourism and Hospitality Industry 
ประวัติและการพัฒนาของอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว องคป์ระกอบและขอบเขตของอุตสาหกรรมบริการและการ
ท่องเที่ยว ผูใ้หบ้ริการดา้นต่างๆ ในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ธุรกิจการขนส่ง ท่ีพัก อาหารและเครื่องดื่ม สถานที่
ท่องเที่ยวและธุรกิจบนัเทิง ประเด็นทางจรรยาบรรณ โอกาสในการประกอบอาชีพ 
History and development of hospitality and tourism industry; components and scope of the hospitality and tourism 
industry; operating sectors in the hospitality and tourism industry; transportation; accommodations; food and 
beverage; attractions and entertainment; ethical issues; career opportunities 
 
472-281   หัวข้อพิเศษ 1 : ธุรกิจอาหาร     3(2-2-5) 
  SPECIAL TOPIC I (FOOD BUSSINESS) 
วตัถเุจือปนอาหาร การถ่ายภาพอาหาร ภาชนะใส่อาหารและบรรจภุณัฑ ์การถนอมอาหาร กระบวนการท าอาหาร การแพอ้าหาร 
วฒันธรรมอาหาร การน าเสนออาหารเพื่อการขาย ความปลอดภยัดา้นอาหาร เครื่องดื่ม 
Food additives; food photography; food container and packaging; food preservation; food processing; food allergies; 
food culture; food sales presentation; food safety; beverage 
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C. Free Elective Course (หมวดวิชาเลือกเสรี)         
472-291  การพูดในทีส่าธารณะ      3(2-2-5) 
  Public Speaking 
เป้าหมายของการพูดในที่ชุมชน การวิเคราะหแ์ละประเมินผูฟั้ง การปรบัปรุงพฒันาเนือ้หาในการพูด การเลือกหวัขอ้ในการพูด 
การพดูที่มีประสิทธิผล การใชภ้าษาอย่างมีประสิทธิผล การใชอ้ปุกรณช์่วยในการน าเสนอ วิธีการโนม้นา้วชกัจงูใจผูฟั้ง 
Purposes of public speaking; analyzing audiences and listeners; materials development; choosing the topics; 
delivering a speech effectively; using language effectively; using presentation aids; persuasive process 
 
472-292  การประชาสัมพันธ ์      3(2-2-5) 
  Public Relations 
ส่ือและการประชาสมัพนัธ ์อิทธิพลของสื่อและการประชาสมัพนัธต์่อความส าเรจ็ของธุรกิจบทบาทของส่ือและการประชาสมัพนัธ์
ในระดบันานาชาติ กลุ่มธุรกิจ องคก์ร ธุรกิจขนาดกลางและเล็กบทบาทของส่ือและการประชาสมัพนัธ ์การสืบคน้ การเขียนและ
การเผยแพรข่่าว การวิเคราะหผ์ลลพัธ ์งบประมาณและการใชต้น้ทนุ 
Media and public relations; influences of media and public relations on the business success; roles of media and 
public relations in global, corporate, large enterprise, SMEs, and personal terms; roles of media and public relations; 
searching, writing, and publishing news; results analysis; budgets and cost justification 
 
472-391  ธุรกิจและความแตกต่างทางวฒันธรรมในอาเซียน   3(2-2-5) 
  Business and Cultural Diversity in ASEAN 
ความแตกต่างทางวฒันธรรมในประเทศอาเซียนเพื่อการด าเนินธุรกิจ ทกัษะการส่ือสาร เพื่อการด าเนินธุรกิจในประเทศอาเซียน 
การพฒันาของประเทศคู่คา้ที่ส  าคญัในอาเซียนในดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง ทศันศกึษาเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณก์ับ
ผูป้ระกอบการท่ีท าธุรกิจในประเทศอาเซียน 
Cultural diversity in ASEAN countries for business operation; communication skills for business operation in ASEAN 
countries; development of the important trading partner in ASEAN in terms of economics, socio-cultural, and political; 
field trip for exchanging experiences with entrepreneurs running business in ASEAN countries 
 
472-392  ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ      3(2-2-5) 
  Chinese for Business 
ค าศพัท ์และประโยคภาษาจีนที่ใชใ้นธุรกจิ ภาษาจีนเพื่อการเสนอราคา การซือ้ขายสินคา้ การขนส่ง การเงิน การธนาคาร การ
เจารจาและการท าสญัญา 
Chinese vocabularies and sentences used in business; Chinese for price offering, product purchasing, logistics, 
finance, banking, negotiation, and business contracting 
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472-393  ภาษาญ่ีปุ่ นเพื่อธุรกิจ      3(2-2-5) 
  Japanese for Business 
ค าศพัท ์และประโยคภาษาญ่ีปุ่ นที่ใชใ้นธุรกิจ ภาษาญ่ีปุ่ นเพื่อการเสนอราคา การซือ้ขายสินคา้ การขนส่ง การเงิน การธนาคาร 
การเจารจาและการท าสญัญา 
Japanese vocabularies and sentences used in business; Japanese for price offering, product purchasing, logistics, 
finance, banking, negotiation, and business contracting 
 
472-394  ภาษาเยอรมันเพื่อธุรกิจ      3(2-2-5) 
  German for Business 
ค าศัพท์ และประโยคภาษาเยอรมันที่ใช้ในธุรกิจ ภาษาเยอรมันเพื่อการเสนอราคา การซือ้ขายสินค้า การขนส่ง การเงิน             
การธนาคาร การเจารจาและการท าสญัญา 
German vocabularies and sentences used in business; German for price offering, product purchasing, logistics, 
finance, banking, negotiation, and business contracting 
 
472-491  การจัดการพืน้ทีแ่ละการออกแบบพืน้ทีส่ าหรับธุรกิจ   3(2-2-5) 
  Space Management and Design for Business 
การจัดพืน้ที่ใหเ้หมาะสมกับประเภทของธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษยแ์ละการออกแบบ การเคล่ือนไหวของมนุษยแ์ละ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อการออกแบบพืน้ที่ทางธุรกิจ กระบวนการออกแบบ แนวคิดการออกแบบ การเลือกใชสี้และวัสดุที่
ถกูตอ้ง การออกแบบหน่วยขายสินคา้ 
Designing suitable working space matching with type of business; the relationship between human dimensions and 
the design; human movement and human behavior affecting space design; design process, design concept, 
selecting the right colors and materials and design the kiosk or booth in the open space 
 
472-492  การจัดการพลังงาน      3(2-2-5) 
  Energy Management 
สถานการณด์า้นพลงังานในประเทศและโลก ความตอ้งการพลงังาน การเติบโตทางธุรกิจและเศรษฐกิจ ความส าคญัของพลงังาน
ต่อโลก แหล่งพลังงานใหม่ กระบวนการก ากับ การควบคุมและการประหยดัพลงังานในองคก์ร การสรา้งส านึกการใชพ้ลงังาน 
วิธีการจดัการและควบคมุระดบัการใชพ้ลงังานส่วนบคุคล การวิเคราะห ์กรณีศกึษา และการรณรงคก์ารลดใชพ้ลงังานในองคก์ร 
National and global situations; energy consumption; business and economics growth; importance of world energy: 
renewable energy; monitoring process; controlling and conserving energy in organization; energy consumption’s 
awareness; techniques for managing and controlling personal use of energy; case analysis; energy saving campaign 
saving in organization’s  
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472-493  การจัดการความต่อเน่ืองของธุรกิจ     3(2-2-5) 
  Business Continuity Management 
ความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบัภยัพิบตัิ สาเหตขุองการเกิดภยัพิบตัิ ระบบโลก การเปล่ียนแปลงของสิ่งแวดลอ้ม การประเมินการคมุคาม
ของภัยพิบัติ การจัดการภาวะฉุกเฉิน การจัดการภัยพิบัติ การรับมือ การบรรเทา และการจัดการธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยใช้
กรณีศกึษา 
Introduction to disasters; causes of disasters; earth system; environmental change; assessment for disaster 
interventions; emergencies and disasters management; organizations and management in disasters; dealing with 
disasters; disaster relief; business continuity management using real case studies 


