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คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555 

 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 131 หนวยกิต 

      3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

                โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

                ก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป             เรียนไมนอยกวา    30   หนวยกิต 

                      1) กลุมวิชามนุษยศาสตร                         เรยีนไมนอยกวา      6    หนวยกิต                             

2) กลุมวิชาภาษา       เรยีนไมนอยกวา      9    หนวยกิต 

                      3) กลุมวิชาสังคมศาสตร               เรียนไมนอยกวา       6    หนวยกิต 

                      4) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เรียนไมนอยกวา      9 หนวยกิต 

                   ข หมวดวิชาเฉพาะ              เรียนไมนอยกวา    95 หนวยกิต 

                       1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                         เรียนไมนอยกวา     39    หนวยกิต 

                       2) กลุมวิชาชีพ                          เรียนไมนอยกวา     56    หนวยกิต 

- วิชาชีพ (บังคับ)               เรียนไมนอยกวา     3 6    

หนวยกิต 

- วิชาชีพ (เลือก)               เรียนไมนอยกวา     15 หนวยกิต 

- วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ              เรียนไมนอยกวา      5     

หนวยกิต 

                    ค หมวดวิชาเลือกเสรี             เรียนไมนอยกวา      6  หนวยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

                         ข หมวดวิชาเฉพาะ                   เรียนไมนอยกวา              95  หนวยกิต 

1)  กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ          39  หนวยกติ 

3502101 ภาษาอังกฤษเพื่องานทางธุรกิจ 1 

English for Business I 

3(3-0-6) 

3504101 จริยธรรมทางธรุกิจ  

Business Ethics 

3(3-0-6) 

3521104 หลักการบัญชขีั้นตน  

Principles of Accounting 

3(2-2-5) 

3531101 การเงินธรุกิจ         

Business Finance 

3(3-0-6) 

3532202 การภาษีอากร 1 

Business Taxation I 

3(3-0-6) 

3541101 หลักการตลาด  

Principles of Marketing 

3(3-0-6) 

3561101 องคการและการจัดการ 

Organization and Management 

3(3-0-6) 

3562310 การบริหารการผลิต  

Production Management 

3(3-0-6) 

3562601 กฎหมายธรุกิจ 

Business Laws 

3(3-0-6) 

3564212 การจัดการเชิงกลยุทธ 

Strategic Management 

3(3-0-6) 

3564912 การวิจัยธุรกิจ 

Business Research 

3(2-2-5) 

3591106 หลักเศรษฐศาสตร 

Principles of Economics 

3(3-0-6) 

3603209 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

Management Information Systems 

3(2-2-5) 

  

        2) กลุมวิชาชพี   เรียนไมนอยกวา                               56  หนวยกิต 

                                  วิชาชีพ (บังคับ)                                      36  หนวยกิต 

3524916 การจัดการธุรกิจบริการ 

Service Business Management 

3(2-2-5) 

 



  

3561102   การจัดการธุรกิจขนาดยอม  

Small Business Management 

3(3-0-6) 

3562402

  

การบริหารทรพัยากรมนุษย  

Human Resource Management 

3(3-0-6) 

3593701 เศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการ 

 Managerial  Economics  

3(3-0-6) 

3622101 เทคนิคการจัดการสมัยใหม 

Modern Management Techniques 

3(3-0-6) 

3622301 การจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

Electronic Office Management 

3(2-2-5) 

3622501 การจัดการการลงทุน 

Investment Management 

3(2-2-5) 

 

3623101 การจัดการหวงโซอุปทาน 

Supply Chain Management  

3(3-0-6) 

3623102 การจัดการคุณภาพ 

Quality Management 

3(3-0-6) 

3623201 การจัดการเชิงปรมิาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 

Quantitative Method for Business Decision 

Making 

3(3-0-6) 

3624201 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศในกลุมประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

International Business Management  

in ASEAN Economic Community 

3(3-0-6) 

3624901 สัมมนาการจัดการ 

Seminar in Management 

3(2-2-5) 

 

                                         

                             วิชาชีพ (เลือก)                                                 15  หนวยกิต  

3524917 

 

การพาณิชยอเิล็กทรอนคิสเบื้องตน 

Introduction to Electronic  Commerce   

3(2-2-5) 

 

3543404 กลยุทธและนโยบายทางการตลาด 

Marketing Strategy and Policy 

3(3-0-6) 

3562207

  

จิตวิทยาธุรกิจ 

Business Psychology 

3(3-0-6) 

 

3562404

  

การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน 

Efficiency Development 

3(3-0-6) 



  

3563402 

 

การบริหารคาจางและเงินเดือน 

Wage and Salary Management 

3(3-0-6) 

 

3591701 เศรษฐกิจไทยในกระแสโลกาภิวัตน 

Thai Economic in Global Context 

3(3-0-6) 

 

3621101 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง 

Innovation and Change Management 

3(3-0-6) 

 

3622401 การสื่อสารและการจัดการความขัดแยง

Communication and Conflict Management 

3(3-0-6) 

3623103 การวางแผนอาชีพและเทคนคิการใหคําปรึกษา 

Career Planning and Consulting Techniques 

3(2-2-5) 

 

3623501 

 

3623601 

การจัดการความเสี่ยงในธรุกิจ 

Business Risk Management 

การตลาดสําหรับเอเชียตะวนัออกเฉียงใต 

และประเทศเศรษฐกิจใหม 

Marketing for Southeast Asia and Emerging 

Economy Countries 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

3) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชพี  เรียนไมนอยกวา         5  หนวยกิต 

3503801 

 

การเตรยีมฝกประสบการณวิชาชีพบริหารธุรกิจ 1 

Preparation for Professional Experience in 

Business I 

2(90) 

 

3504801 การฝกประสบการณวชิาชีพบริหารธรุกิจ 1 

Field Experience in Business I 
 

3(350) 

ค  หมวดวิชาเลือกเสรี  เรียนไมนอยกวา                                  6  หนวยกิต 
       

                         เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยไมซ้ํากับรายวิชา       

ที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตร       

ของสาขาวิชา    

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

หมวดวิชาเฉพาะ 

 

1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

 

3502101  ภาษาอังกฤษเพื่องานทางธุรกิจ 1                 3(3-0-6) 

   English for Business I 

   ภาษาอังกฤษที่ใชในการสื่อสารในสถานการณตางๆทางธุรกิจโดยเนนการฝกทักษะในการอาน 

เขียน ฟงและพูดในระดับพื้นฐาน เชน การอานและสรุปรายงาน การเขียนจดหมายธุรกิจ การตอนรับและการโตตอบ

ทางโทรศัพท การจดบันทึกรายงานการประชุม การเขียนจดหมายสมัครงาน การสัมภาษณและอื่นๆ 

 

 

 

3504101  จริยธรรมทางธุรกิจ                  3(3-0-6) 

   Business Ethics 

   แนวคิดและที่มาของจริยธรรมและเหตุผลที่ธุรกิจตองมีจริยธรรม รวมทั้งกิจกรรมสรางจริยธรรม    

ในองคกรธุรกิจ เนนจริยธรรมของผูบริหารและจริยธรรมของพนักงาน (Employees Ethics) 

 

3521104  หลกัการบญัชีข้ันตน                3(2–2–5) 

   Principles of Accounting 

   ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชี หลักการและกระบวนการทางการบัญชีของกิจการใหบริการ      

และพาณิชยกรรม สมุดรายวันเฉพาะ การบัญชีภาษีมูลคาเพิ่มและระบบใบสําคัญจาย 

 

3531101  การเงินธุรกิจ                                                                     3(3-0-6) 

         Business Finance 

   แนวคิดพื้นฐานทางการเงิน การวิเคราะหทางการเงิน การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน         

การวิเคราะหยอสวนตามแนวดิ่ง การวิเคราะหแนวโนม การวางแผนทางการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน        

การประเมินโครงการ ตนทุนเงินทุนและการจัดหาเงินทุน 

 

3532202  การภาษีอากร 1                                               3(3-0-6) 

   Business Taxation I   

   หลักการ วิธีการจัดเก็บและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการ การคํานวณภาษี         

ของภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีที่องคการบริหารสวนทองถิ่นเปนผูจัดเก็บและภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

กําหนด ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที่จายและอากรแสตมป 

จริยธรรมของผูมีหนาที่เสียภาษี 



  

 

 

3541101  หลักการตลาด        3(3-0-6) 

Principles of Marketing 

   แนวความคิดและความสําคัญทางการตลาด สิ่งแวดลอมทางการตลาด พฤติกรรมผูบริ โภค 

การตลาดตามเปาหมาย การแบงประเภทตลาดและสวนประสมทางการตลาด 

 

3561101  องคการและการจัดการ                                                            3(3-0-6) 

Organization and Management 

   ลักษณะโครงสรางขององคการธุรกิจทั่วไป การวางแผน การจัดสายงาน หลักเกณฑ และ

แนวความคิดในการจัดต้ังองคการธุรกิจ ลักษณะ ประเภทของการประกอบธุรกิจ หลักการบริหารและหนาที่สําคัญ

ของฝายบริหารทุกๆ ดาน การวางแผน การจัดคนเขาทํางาน การสั่งการ การจูงใจคนทํางานและการสรางวัฒนธรรม 

สีเขียวในองคการ 

 

3562310  การบริหารการผลิต                                                          3(3-0-6) 

Production Management 

   ลักษณะและความสําคัญของการผลิต ปจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจการผลิตซ่ึงรวมถึงระบบการผลิต    

การจัดองคการเพื่อการผลิต การวางแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑและกําลังการผลิต การวางแผนและกระบวนการผลิต  

การเลือกสถานที่ตั้งโรงงาน การควบคุมคุณภาพและปริมาณ ระบบการบํารุงรักษา ระบบการจัดซื้อและระบบ       

การควบคุมสินคาคงเหลือ เทคนิค การตัดสินใจและการตรวจสอบโครงการ การวิเคราะหความสัมพันธของตนทุน      

-ปริมาณ-กําไร การวางแผนกําไร การบัญชีตนทุนรวมและการบัญชีตนทุนผันแปร และการใชขอมูลทางบัญชี        

เปนเครื่องมือเพื่อการตัดสินใจ 

 

3562601  กฎหมายธุรกิจ                   3(3-0-6) 

Business Laws 

   หลักกฎหมายทั่วไป องคกรธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมธุรกิจ ประมวลกฎหมายแพง     

และพาณิชยวาดวย นิติกรรม สัญญา หนี้ และเอกเทศสัญญา กฎหมายวาดวยหลักประกันสินเชื่อกฎหมายเกี่ยวกับ

การสงเสริมการลงทุน การคุมครองผูบริโภคและปองกันการคาที่ไมเปนธรรม กฎหมายเกี่ยวกับการฟนฟูกิจการ     

และระงับขอพิพาททางธุรกิจ พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการจัดตั้งและการจดทะเบียนพาณิชยและการคาเพื่อเปน

แนวทางในการนําไปใชประกอบธุรกิจ 

 

3564212  การจัดการเชิงกลยุทธ                  3(3-0-6) 

   Strategic Management 

   แนวคิดการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ ความแตกตางของการวางแผนและการบริหาร

ทั่วไป  องคประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ การกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจและเปาหมายทางธุรกิจ กระบวนการ

และเทคนิคการวางแผน การบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ โครงสรางสภาพแวดลอมแหงการแขงขัน การวิเคราะห



  

สภาพแวดลอม ทั้งภายในและภายนอก กลยุทธรวมของธุรกิจ การประเมินผลและการติดตาม รูปแบบและเทคนิคใน

การออกแบบ การพัฒนาและการดําเนินโครงการอยางมีประสิทธิภาพ 

3564912           การวิจัยธุรกิจ                   3(2-2-5)

   Business Research 

   สถิติเบื้องตนที่จําเปนสําหรับการวิจัยธุรกิจ สถิตินอนพาราเมทริกซ สถิติพาราเมทริกซและสถิติ

ประยุกตเพื่อการวิจัยธุรกิจ ขั้นตอนตางๆ ของการวิจัย การวิจัยแบบตางๆ หลักการออกแบบการวิจัย การสุมตัวอยาง 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยแบบตางๆ การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร การวิเคราะหความหมาย         

ของขอมูลและการเขียนรายงานการวิจัยทางธุรกิจ 

 

3591106  หลักเศรษฐศาสตร                           3(3-0-6) 

Principles of Economics 

   ความหมาย ความสําคัญและปญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร กิจกรรมพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

ลักษณะระบบเศรษฐกิจ นําไปสูการศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตรในภาคการบริโภค การผลิต ตนทุนการผลิต รายได

และกําไรสูงสุด การพิจารณาผลตอบแทนตามโครงสรางการตลาด รวมทั้งทฤษฎีเศรษฐศาสตรในภาพรวม อาทิ 

ทฤษฎีการกําหนดรายไดประชาติ การบริโภค การออมและการลงทุน การเงิน การคาระหวางประเทศ ปญหาเงิน

เฟอและการวางงาน นโยบายการคลังและการเงินของรัฐบาล 

 

3603209  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ           3(2-2-5) 

   Management Information Systems 

   โครงสรางของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การจัดการขอมูลและสารสนเทศในองคการ 

บทบาทและหนาที่ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภายในองคการ ตลอดจนการประยุกตใชระบบสารสนเทศ     

ในองคการ เพื่อการวางแผนควบคุมและสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร 

 

2) วิชาเอก (บังคับ)  

 

3524916 การจัดการธุรกิจบรกิาร       3(2-2-5) 

  Service Business Management 

  ลักษณะการดําเนินงานธุรกิจบริการสีเขียวที่ยั่งยืน หลักการจัดการธุรกิจบริการ แนวคิดหลักของ

การบริการ การออกแบบชุดของการบริการ การสรางระบบการบริการที่สรางคุณคาใหกับลูกคา การจัดการ          

กับประสบการณจากลูกคาผูใชบริการ การบริหารความสัมพันธกับลูกคา การพัฒนาคุณภาพการบริการ การจัดการ

กําลังการใหบริการ กลยุทธการตลาดการบริการและแนวคิดการพัฒนาใหมๆ ดานการจัดการธุรกิจการบริการ 

 

3561102         การจัดการธุรกิจขนาดยอม         3(3-0-6) 

   Small Business Management 



  

   รูปแบบการจัดการและการพัฒนาในองคกรธุรกิจขนาดยอม เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ เชน วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยูรอดของธุรกิจขนาดยอม การพัฒนากลยุทธขององคการ 

การปรับเปลี่ยนกลยุทธในดานตางๆ ขององคกรใหสอดคลองกับเทคโนโลยี  

 

3562402   การบริหารทรัพยากรมนุษย                 3(3-0-6) 

   Human Resource Management 

    ความเปนมา ทฤษฎีและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย ขอบขาย หนาที่ ความรับผิดชอบ

และขั้นตอนในการบริหารทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การวางแผนกําลังคน การสรรหา การคัดเลือก การฝกอบรม 

การพัฒนา การประเมินผลและปจจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย 

3593701    เศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการ                   3(3-0-6) 

Managerial Economics                    

หลักพื้นฐานของเศรษฐศาสตรในระดับจุลภาคเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ อุปสงคและอุปทาน 

พฤติกรรมในการเลือกซ้ือสินคาและบริการเพื่อใหไดอรรถประโยชนสูงสุด การเลือกใชปจจัยการผลิตเพื่อใหตนทุน  

การผลิตต่ําสุด หนวยผลิตภายใตตลาดประเภทตางๆ การกําหนดนโยบายราคา การกําหนดรายไดประชาชาติ  

ดุลการคาและดุลการชําระเงิน นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง นโยบายเศรษฐกิจเพื่อการเจริญเติบโต         

และความมีเสถียรภาพ การประยุกตหลักเศรษฐศาสตรในการบริหารงานในดานตางๆ 

3622101         เทคนิคการจัดการสมัยใหม                           3(3-0-6) 

Modern Management Techniques 

   วิวัฒนาการของทฤษฎีการจัดการ การจัดการเชิงกระบวนการ การจัดการเชิงพฤติกรรม การ

จัดการเชิงระบบ แนวทางของการจัดการสมัยใหม บทบาทของผูบริหารและผูนําในโลกยุคโลกาภิวัตน จริยธรรม              

ในการบริหาร เทคนิคในการจูงใจ การทํางานรวมกันเปนทีม การบริหารความเปลี่ยนแปลงการพัฒนาองคการ 

แนวคิดการจัดการธุรกิจสีเขียว แนวทางการจัดการธุรกิจในประเทศ เทคนิคการบริหารองคการในยุคปจจุบันที่เปนที่

นิยม    ใชและการบริหารองคการตามหลักบรรษัทภิบาล 

3622301 การจัดการสํานกังานอเิลก็ทรอนกิส                           3(2-2-5) 

 Electronic Office Management 

 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสํานักงาน การวางแผนและการพัฒนาระบบงานสํานักงาน               

การวางแผนผังสํานักงาน การจัดองคการและการปฏิบัติงานในสํานักงาน การควบคุมและการบริหารระบบเอกสาร

และการนําระบบสํานักงานอัตโนมัติมาใชในการเก็บและคนหาขอมูลขาวสารดวยระบบอิเล็กทรอนิกส การสงขาว    

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส การจัดระบบชวยบริหารและเครื่องคอมพิวเตอรสวนตัวและการใชเทคโนโลยีอินทราเน็ต    

ในองคกรเพื่อการวางแผนและพัฒนางานสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

                

3622501   การจัดการการลงทุน           3(2-2-5) 

  Investment Management  

  หลักเกี่ยวกับการลงทุนในกลุมอาเซียน เครื่องมือทางการเงินประเภทตางๆ ตลาดหลักทรัพย     

ดัชนีราคาหลักทรัพย ผลตอบแทนจากการลงทุน ความเสี่ยงจากการลงทุน ทฤษฎีกลุมหลักทรัพย ตัวแบบการตั้งราคา

หลักทรัพย สมมติฐานประสิทธิภาพของตลาด ลักษณะและตลาดของตราสารหนี้ ตราสารทุน การประเมินมูลคา      



  

ผลการดําเนินงานของกลุมหลักทรัพย การวิเคราะหและพยากรณสภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและบริษัท ใบสําคัญ

แสดงสิทธิ์ซื้อหลักทรัพย หลักทรัพยแปลงสภาพ 

 

 

3623101   การจัดการหวงโซอุปทาน                     3(3-0-6) 

  Supply Chain Management  

   ลักษณะและความหมาย  ความสําคัญของการจัดการหวงโซอุปทาน แบบจําลองหวงโซอุปทาน   

การรวมกลุมและแบบจําลองหวงโซอุปทานสําหรับองคการธุรกิจเดี่ยว การสรางหวงโซอุปทานสีเขียว การวางแผนการ

จัดการหวงโซอุปทาน การบริหารวัสดุ การควบคุมสินคาคงคลัง การขนสง การออกแบบสินคา การกระจายสินคา 

และกระบวนการผลิต การบรรจุภัณฑเพื่อการขนสง การจัดการสินคาคงคลัง เครือขาย ดานโลจิสติกส ตลอดจน

ปญหาที่เกี่ยวของกับการจัดการหวงโซอุปทาน  

 

3623102  การจัดการคุณภาพ        3(3-0-6) 

  Quality Management 

  แนวคิด ลักษณะ เทคนิค ในการจัดการคุณภาพ การอภิปรายถึงคุณภาพ ผลิตผลการทํางานเปนทีม

และการควบคุม การสร างมูลค าใหสินค าและบริการ การสรางความพึ งพอใจแกลูกคา การนํ าหลัก QM                 

ไปประยุกตใชกับองคการประเภทตางๆ 

 

3623201   การจัดการเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ       3(3-0-6) 

  Quantitative Management for Business Decision Making    

    กระบวนการและการนําทฤษฎีการจัดการเชิงปริมาณไปใช เปนตัวชวยในการตัดสินใจ ในการ

ทํางานหรือใชในการแกปญหาทางการบริหารการจัดการ ความนาจะเปน แผนภูมิเพื่อการตัดสินใจ (Decision Trees) 

ตัวแบบเชิงสินคาคงคลัง (Inventory Model) โปรแกรมเชิงเสนตรง (Linear Programming) เทคนิคการประเมินผล

และการตรวจสอบโครงการ (PERT/CPM) ตัวแบบของมารกอฟ (Markov Model) ทฤษฎีเกม (Game Theory)  

แถวรอคอย (Queuing) และการจําลองเหตุการณ (Simulation) 

 

3624201  การจัดการธุรกิจระหวางประเทศในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน     3(3-0-6) 

 International Business Management in ASEAN Economic Community 

   บทบาทของประเทศไทยตลาดการคาโลก ความสําคัญของการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 

ปญหาที่เกี่ยวของและกลยุทธวิธีการแกปญหาเหลานั้น ปจจัยดานการเมือง กฎหมาย ภาษีและวัฒนธรรมตางๆ      

การดําเนินงานและการบริหารงานของธุรกิจขามชาติและประเด็นเกี่ยวกับโลกาภิวัฒน การสรางพันธมิตรทางการคา

สําหรับผูประกอบการและบทบาท หนาที่และความสําคัญขององคการการคาระหวางประเทศในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 

 

3624901    สัมมนาการจัดการ                           3(2-2-5) 

   Seminar in Management 



  

   คนควาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งทางทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวของกับการบริหารธุรกิจ

และการจัดการ โดยนําความรูที่ไดเรียนมาวิเคราะหประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นซึ่งเปนเรื่องที่นาสนใจในปจจุบัน          

เพื่อการจัดทํารายงานและการอภิปราย 

  

3) วิชาเอก (เลือก) 

 

3524917 การพาณิชยอิเลก็ทรอนกิสเบือ้งตน       3(2-2-5) 

  Introduction to Electronic Commerce 

  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีและเครื่องมือ

ชวยบนเว็บสําหรับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ปญหาความมั่นคง ปญหาทางกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวของกับ   

การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ระบบความปลอดภัยของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ระบบการชําระเงินธุรกิจอิเล็กทรอนิกส 

กลยุทธทางการตลาด สภาวะแวดลอมการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การวางแผนธุรกิจ สําหรับการพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส ระบบสํานักงานเพื่อสนับสนุนการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 

3543404 กลยทุธและนโยบายทางการตลาด       3(3-0-6) 

  Marketing Strategy and Policy 

  แนวความคิดและวิธีการทางการตลาดเชิงประยุกต การวิเคราะหการตัดสินใจ ปญหาทางการตลาด  

แนวโนมและพัฒนาการทางการตลาด การตลาดสีเขียว การกําหนดแผนการตลาดและการกําหนดกลยุทธ          

และนโยบายสวนประสมทางการตลาด 

 

3562207  จิตวิทยาธุรกิจ                           3(3-0-6) 

   Business Psychology 

   ความสามารถในการใชจิตวิทยาในการบริหารธุรกิจ ความสามารถในการบริหารบุคลิกภาพ        

เชิงธุรกิจ กลวิธีในการเขาใจผูอื่น การใหคําปรึกษาและชี้แนะการจูงใจผูรวมงาน  จิตวิทยาในการบริหารงานใน     

การแขงขันในเชิงธุรกิจ การปรับตัวทางสังคมและการตัดสินใจในการทํางานรวมกับผูอื่น จิตวิทยากระบวนการ

คัดเลือกบุคคลเขาทํางานและจิตวิทยาความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน 

 

3562404  การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน               3(3-0-6) 

Efficiency Development 

   ความหมาย ขอบเขต ปรัชญา อุดมการณในการพัฒนาตนเองบุคลิกภาพและการสํารวจบุคลิกภาพ  

การปรับแตงบุคลิกภาพของตนเองและผูอื่น  ความตองการของมนุษย  คานิยม  การสํารวจและแลกเปลี่ยนคานิยม 

คานิยมที่สัมพันธกับการทํางาน การสรางวัฒนธรรมในการทํางานสีเขียว การตั้งเปาประสงคของชีวิตและการทํางาน 

การสํารวจความรูสึก ปญหา อุปสรรคและวิธีการพิชิตอุปสรรคในการทํางาน การสรางความเชื่อมั่นในตนเอง 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน 

 

 



  

 

 

 

 

3563402  การบริหารคาจางและเงินเดือน                                3(3-0-6) 

   Wage and Salary Management 

   วิธีจายคาตอบแทน การกําหนดนโยบาย โครงสรางและวิธีการจายคาตอบแทน หลักการ          

จายคาตอบแทนในทัศนะของนักบริหารโครงสรางและรายละเอียดการจายคาตอบแทนในองคการและพนักงาน      

ประเภทตางๆ การวิเคราะหคาตอบแทน คาจางเงินเดือนในองคการธุรกิจใหเกิดความเปนธรรมและความพึงพอใจ 

 

3591701  เศรษฐกิจไทยในกระแสโลกาภิวัตน                 3(3-0-6) 

Thai Economic in Global Context 

   ความหมาย ลักษณะของโลกาภิวัตน กระแสโลกาภิวัตนกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ

ความสัมพันธของระบบการคา การเงินเศรษฐกิจโลกของประเทศไทย การรวมตัวเศรษฐกิจของยุโรป (EU) อเมริกา 

(NAFTA) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) พัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและการปรับโครงสรางธุรกิจ

และแนวโนมในอนาคต 

 

3621101         การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง                                    3(3-0-6) 

                     Innovation and Change Management 

   การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมซึ่งสงผลโดยตรงตอองคการและทําใหองคการ    

ตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานใหสอดคลองกับนวัตกรรมใหมๆ ที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา การพัฒนาระบบ     

และวิธีการทํางาน  

 

3622401  การสื่อสารและการจัดการความขัดแยง                                            3(3-0-6) 

  Communication and Conflict Management  

  หลักการ แนวคิด ทฤษฏี ของกระบวนการสื่อสาร การนําเสนอสื่อสารในรูปแบบตางๆ ระเบียบ 

และวิธีการตางๆ ที่ใชในสํานักงาน และสื่อสารทางธุรกิจ การฝกใชโปรแกรมประยุกตดานงานเอกสาร การนําเสนอ

และการติดตอสื่อสารผานระบบเครือขาย หลักการ แนวคิด ทฤษฏี เกี่ยวกับความขัดแยง การแกไขความขัดแยง

กระบวนการเจรจาตอรอง การประนีประนอม การนําไปสูขอยุติ  

 

3623103  การวางแผนอาชีพและเทคนิคการใหคําปรึกษา     3(2-2-5) 

  Career Planning  and Counseling  Techniques 

  ความหมายและประโยชนทางการวางแผนอาชีพ (Career Planning) การจัดทําเสนทางอาชีพ

สําหรับบุคลากรในสํานักงาน (Career Path) การพัฒนาแนวอาชีพ (Career Development) ขั้นตอนและกิจกรรม  

ในการวางแผนอาชีพและความรับผิดชอบของฝายบริหารทรัพยากรมนุษย และผูบริหารในสํานักงานในการเตรียม

ความพรอมทางบุคลากรในการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาอาชีพ การจัดเตรียมขอมูลเพื่อการวางแผนอาชีพใหกับ



  

บุคคลในสํานักงาน หลักการและเทคนิควิธีการใหคําปรึกษาแบบตางๆ ขั้นตอนการใหคําปรึกษา การรับฟงและขจัด          

ขอรองทุกขและขออุทธรณ การแกปญหาความขัดแยงและมาตรการตางๆ เพื่อความพอใจและการพัฒนาตนเอง    

ของบุคคลในสํานักงาน                         

 

3623501      การจัดการความเสี่ยงในธุรกิจ                 3(3-0-6) 

        Business Risk Management 

         ความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจ ความเสี่ยงเนื่องจากเทคโนโลยี การตลาด การเงิน อัตราดอกเบี้ย 

อัตราแลกเปลี่ยน การผลิต ขอกีดกันทางการคา กฎหมาย การเมืองและภัยพิบัติตางๆ ในการปองกันความเสี่ยง           

ทางธุรกิจ 

 

3623601      การตลาดสําหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใตและประเทศเศรษฐกิจใหม           3(3-0-6) 

        Marketing for Southeast Asia and Emerging Economy Countries 

         หลักการพื้นฐานในการทําการตลาดระหวางประเทศอันไดแก แนวคิดดานการตลาดระหวาง

ประเทศ  ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม  ปจจัยทางการเมืองและกฎหมาย และปจจัยทางเศรษฐกิจ กลยุทธการตลาดระหวาง

ประเทศ ประกอบดวยกลยุทธดานผลิตภัณฑ ราคาสถานที่และการสงเสริมการตลาด การประยุกตใชกลยุทธทางการตลาด          

สําหรับแตละประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตรวมถึงประเทศเศรษฐกิจใหม เชน จีน อินเดีย เปนตน 

 

             3) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 

 

3503801  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพบริหารธุรกิจ 1                   2(90) 

  Preparation for Professional Experience in Business I 

   จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพในดาน         

การเรียนรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ พัฒนาตัวผู เรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ          

และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยศึกษาเกี่ยวกับงานทางธุรกิจอยางมีระบบ 

 

3504801  การฝกประสบการณวิชาชีพบริหารธุรกิจ 1                    3(350) 

  Field Experience in Business I 

   จัดใหมีนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพบริหารธุรกิจในสถานประกอบการในภาครัฐหรือเอกชน  

ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยนิเทศและผูบริหารกิจการ ผูคอยใหคําแนะนําซึ่งอาจจัดใหฝกประสบการณทัง้หมด 

หรือฝกประสบการณและทําโครงการพิเศษ เพื่อใหเกิดความรู ทักษะ เจตคติและประสบการณเกี่ยวกับงานทางธุรกิจ 

 


