
หลกัสตูรการจดัการบณัฑติ (ปรบัปรงุ พ.ศ. 2553) ปฐมนิเทศ : ส าหรบัแจกนกัศกึษา ปี 2557 หน้า 1 จาก 50 
สาขาวชิาเทคโนโลยกีารจดัการ ส านกัวชิาเทคโนโลยสีงัคม 

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 

1. ชื่อหลักสูตร / ชื่อปริญญา 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ  ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
111 ถนนมหาวิทยาลัย ต าบลสุรนารี อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-224307,224267 
 

3.  ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ปรัชญาหลักสูตร 
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มุ่งผลิตบัณฑิตที่

มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการจัดการในเชิงสหวิทยาการ โดยเน้นการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการจัดการ  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สมัยใหม่ รวมถึงทักษะด้านภาษา การคิดวิเคราะห์ ภาวะผู้น า และความเป็น
ผู้ประกอบการ เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการตัดสินใจและขีดความสามารถ ในการ
แข่งขันขององค์การตั้งแต่ระดับบรรษัทข้ามชาติ จนถึงระดับวิสาหกิจขนาดย่อมทั้งใน
ระดับภูมิภาคระดับประเทศและระดับนานาชาติในสภาวะแวดล้อมของโลกยุคใหม่
ภายใต้ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้และโลกาภิวัฒน์ 
4. วัตถุประสงค์หลักสูตร  

เพ่ือผลิตบัณฑิตด้านการจัดการมืออาชีพที่มีคุณภาพ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1) มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านการจัดการในเชิงสหวิทยาการและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ด้านอย่างมืออาชีพ คือ มีความรอบรู้ รู้จริง รู้ลึก ปฏิบัติได้จริงและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกไร้พรมแดน  

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 

ชื่อปริญญา : การจัดการบัณฑิต (กจ.บ.) 
BACHELOR OF MANAGEMENT (B.M.) 

กลุ่มวิชาเฉพาะ 

 การจัดการการตลาด : Marketing Management 

 การจัดการโลจิสติกส์ : Logistics Management 

 การจัดการธุรกิจใหม่และภาวการณ์ประกอบการ : New Venture Management and 
Entrepreneurship 



หลกัสตูรการจดัการบณัฑติ (ปรบัปรงุ พ.ศ. 2553) ปฐมนิเทศ : ส าหรบัแจกนกัศกึษา ปี 2557 หน้า 2 จาก 50 
สาขาวชิาเทคโนโลยกีารจดัการ ส านกัวชิาเทคโนโลยสีงัคม 

2) มีความสามารถในการใช้ภาษาสากล เพื่อการสื่อสารและการสืบค้นความรู้และสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการจัดการได้อย่างช านาญ 

3) มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ทั ้งการคิดสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ สามารถคิดเชิงกลยุทธ์และคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

4) มีภาวะผู้น าและทักษะระหว่างบุคคลสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กล้า
แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมถึงมีทักษะการท างานเป็นทีม 

5) มีจิตส านึก มีความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการอย่างถูกต้อง สามารถประกอบอาชีพอิสระเพ่ือ
สร้างงาน สร้างรายได้และสร้างความเจริญให้แก่ท้องถิ่นและประเทศ หรือเป็นพนักงานที่มีคุณลักษณะ
ผู้ประกอบการที่สามารถสร้างความก้าวหน้าให้แก่องค์การ 

6) มีคุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพการบริหารธุรกิจและการจัดการ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

o มีความรู้และทักษะการจัดการแบบ 
สหวิทยาการ 

o เช่ียวชาญเฉพาะด้านแบบมืออาชีพ  
(รอบรู ้รู้จริง รู้ลึก ปฏิบัติได้จริง และสามารถ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง) 

o ทักษะภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม 
o ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
o ทักษะการคิด (คิดวิเคราะห์ อย่างมีเหตุผลและ

เป็นระบบ คิดเชิงกลยุทธ์ คิดสร้างสรรค์ 
o มีจิตส านึก ความรู้และทักษะของผู้ประกอบการ 
o มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ 
o มีภาวะผู้น า ทักษะระหว่างบุคคล และการท างาน

เป็นทีม 

คุณลักษณะบัณฑิต 
MT 
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หลกัสตูรการจดัการบณัฑติ (ปรบัปรงุ พ.ศ. 2553) ปฐมนิเทศ : ส าหรบัแจกนกัศกึษา ปี 2557 หน้า 4 จาก 50 
สาขาวชิาเทคโนโลยกีารจดัการ ส านกัวชิาเทคโนโลยสีงัคม 

5.  ระยะเวลาการศึกษา การลงทะเบียน การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี 
 
6.  อาจารยแ์ละบุคลากรประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 

กรรมการที่ปรึกษาหลักสูตรการจัดการบัณฑิต 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

 
1. คุณทศพล ตันติวงษ ์

- อดีตประธานสภาอุตสาหกรรม 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ  
  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 
-ประธานกรรมการ บริษัท  
  สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จ ากัด  

2. คุณสัมพันธ์ ศิลปนาฎ   

- รองประธาน บริษัท เวสเทิร์น    
ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด 

- กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ  
  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

 
3. คุณสมบุญ ประสทิธิ์จูตระกูล   

 
- อดีตประธานอ านวยการ บริษทั 
  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)  จ ากัด 
- กรรมการ สมาคมการตลาด   

แห่งประเทศไทย 
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด 

  
 

 
 
 
4. ดร.สมชาย ชุณหรัศมิ์ 

- กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท   
พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด 
(มหาชน) 

- ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด  
และโลจสิติกส ์

 

 
5. คุณทวิสนัต์ โลณานุรักษ์ 

 
- ประธาน  Institute of  

Quality Personnel 
Development 

- กรรมการหอการค้าไทย / 
เลขาธิการหอการค้าภาคอีสาน 

- อดีตประธานหอการค้า 
นครราชสีมา 2 สมัย 

 
 
 
 
 

6. ดร.เมธี ลีละวัฒน ์

 
- ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจขนาด 

กลางและขนาดย่อม 

 
7. ดร.ค านาย อภิปรัชญาสกุล   

- ประธานกรรมการบริหาร  
  บริษัท ที่ปรึกษายุทธศาสตร ์
  การพัฒนา จ ากัด 
- ประธานกรรมการ บริษัท  
  โลจิสติกส์ คอนซลัแตนท์ จ ากดั 
- ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส ์
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อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 

ชื่อ – สกุล หมายเลขติดต่อ/อีเมล ชื่อ – สกุล หมายเลขติดต่อ/อีเมล 
 
 
 
 
 
 

1. รศ.ดร.ขวัญกมล ดอนขวา 

0-4422-4249 
kwnkamol@sut.ac.th 

 
 
 
 
 
 

2. อ.ดร.วรพจน์ สุทธิสัย 

0-4422-4516 
worapote@sut.ac.th 

 
 
 
 
 
 

3. ผศ.ดร.กาญจนา สุคัณธสิริกุล 

0-4422-4342 
kansukan@sut.ac.th 

 
 
 
 
 
 

4. อ.ดร.บุญช่วย บุญม ี

0-4422-4330 
boonchauy@sut.ac.th 

 
 
 
 
 
 

5. ผศ.ดร.สุนิติยา เถ่ือนนาด ี

0-4422-4518,   
0-4422-3050 

sunitiya@sut.ac.th 

 
 
 
 
 
 

6. อ.ดร.สรียา วิจิตรเสถียร 

0-4422-4384 
sareeya@sut.ac.th 

 
 
 
 
 
 

7. ผศ.ชนิศา มณีรัตนรุ่งโรจน ์

0-4422-4250 
chanisa@sut.ac.th 

 
 
 
 
 
 

8. อ.น.ต. เถกิงศักดิ์ ชัยชาญ 

0-4422-4328 
kerngsak@sut.ac.th 

 
 
 
 
 
 

9. อ.ดร.มัลลิกา สังข์สนิท 

0-4422-4523 
mullika@sut.ac.th 

 
 
 
 
 
 

10. อ.รัชฎาพร วิสุทธากร 

0-4422-4332 
ruchda@sut.ac.th 
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บุคลากรประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 

ชื่อ – สกุล หมายเลขติดต่อ/อีเมล ชื่อ – สกุล หมายเลขติดต่อ/อีเมล 
 
 
 
 
 

1. นางรุ่งนารี ชดิโคกกรวด 
        (พี่ตู่) 

 
0-4422-4267 

rungnaree@sut.ac.th 
 

 
 
 
 
 

2.  นางสาวชลลดา พจน์จะโปะ๊  
                (พี่ฝน) 

 
0-4422-4307 

chonlada@sut.ac.th 
 

 
 
 
 
 

3. นางสาวประภัสสรา ศรีหานารถ 
      (พี่เพียว) 

 
 

0-4422-4526 
Prapas_sr@sut.ac.th 
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7.  หลักสูตร 
1)  จ านวนหน่วยกิตรวม      177    หน่วยกิต  
2)  โครงสร้างหลักสูตร 

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย    38    หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป 12     หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 15     หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป      9    หน่วยกิต 

(ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์) 
 -  กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 2     หน่วยกิต 

(ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ สหศาสตร์) 

 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วย     131    หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาการจัดการพื้นฐาน 66    หน่วยกิต 

 -  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  สถิติและ 14   หน่วยกิต 
 -  เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการ      
 -  กลุ่มวิชาการจัดการพ้ืนฐาน 52 หน่วยกิต  

-  กลุ่มวิชาเฉพาะ  41 หน่วยกิต   
 (การจดัการการตลาด/ การจัดการโลจิสติกส/์ การจัดการธรุกิจใหม่และภาวการณ์ประกอบการ) 

 - วิชาบังคับ 20 หน่วยกิต 
 - วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 12 หน่วยกิต 
 - วิชาเลือกนอกกลุ่มวิชาเฉพาะ 9   หน่วยกิต 

-  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธุรกิจ 15   หน่วยกิต 
(อังกฤษธุรกิจ/ จีน/ ญี่ปุ่น)      

-  กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 9    หน่วยกิต 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 8    หน่วยกิต 
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3) รายวชิา 
ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 38   หน่วยกิต 

1. กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป 12   หน่วยกิต 
 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

202107 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
(Use of Computer and Information) 

3(2-2-5) 

202211 การคิดเพ่ือการพัฒนา 
(Thinking for Development) 

3(3-0-6) 

202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม 
(Man and Culture) 

3(3-0-6) 

202213 โลกาภิวัตน ์
(Globalization) 

3(3-0-6) 

2. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ   15   หน่วยกิต 
203101 ภาษาอังกฤษ 1 

(English I) 
3(3-0-6) 

203102 ภาษาอังกฤษ 2 
(English II) 

3(3-0-6) 

203203 ภาษาอังกฤษ 3 
(English III) 

3(3-0-6) 

203204 ภาษาอังกฤษ 4 
(English IV) 

3(3-0-6) 

203305 ภาษาอังกฤษ 5 
(English V) 

3(3-0-6) 

3. กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 9   หน่วยกิต 
103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

(Mathematics in Daily Life) 
3(3-0-6) 

104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
(Man and Environment) 

3(3-0-6) 

105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี 
(Man and Technology)  
 
 

3(3-0-6) 

4. กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ สหศาสตร์ 
    เลือกศึกษาจากรายวิชาดังต่อไปนี้   2   หน่วยกิต 

 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
114100 กีฬาและนันทนาการ 

(Sport and Recreation) 
2(1-2-3) 
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202111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
(Thai for Communication) 

2(2-0-4) 

202261 ศาสนากับการด าเนินชีวิต 
(Religion for Life)  

2(2-0-4) 

202262 พุทธธรรม 
(Buddhadhamma)  

2(2-0-4) 

202324 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม 
(Pluri-Cultural Thai Studies) 

2(2-0-4) 

202354 ปรัชญาว่าด้วยการศึกษาและการท างาน 
(Philosophy of Education and Working)  

2(2-0-4) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 131   หน่วยกติ 
1. กลุม่วิชาการจัดการพ้ืนฐาน 66   หน่วยกิต 
215101 หลักการจัดการ 

(Principle of Management) 
3(3-0-6) 

215102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 
(Introduction to Business) 

3(3-0-6) 

215103 คณิตศาสตร์ธุรกิจ 
(Business Mathematics) 

4(4-0-8) 

215104 สถิติธุรกิจ 
(Business Statistics) 

4(4-0-8) 

215105 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 
(Microeconomics) 

3(3-0-6) 

215106 เศรษฐศาสตร์มหภาค 
(Macroeconomics) 

3(3-0-6) 

215107 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องต้น 
(Introduction to Industrial and Organizational 
Psychology) 
 
 

3(3-0-6) 

 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
215108 

การบัญชีการเงิน 
(Financial Accounting) 

4(4-0-8) 

215109 การสื่อสารทางธุรกิจ 
(Business Communication) 

3(3-0-6) 

215201 หลักการตลาด 
(Principle of Marketing) 

4(4-0-8) 

215202 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 
(Business Quantitative Analysis) 

4(4-0-8) 
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215203 
 

การบัญชีบริหาร 
(Managerial Accounting)  

4(4-0-8) 

215204 การจัดการการเงิน 
(Financial Management) 

4(4-0-8) 

215205 การจัดการด าเนินงาน 
(Operations Management) 

4(4-0-8) 

215206 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
(Management Information Systems) 

3(3-0-6) 

215207 กฎหมายธุรกิจ 
(Business Laws) 

3(3-0-6) 

215208 การวิจัยทางธุรกิจ 
(Business Research) 

3(3-0-6) 

215301 จริยธรรมทางธุรกิจ 
(Business Ethics) 

2(2 -0- 4) 

215302 การพัฒนาภาวะผู้น า 
(Leadership Development) 

2(1-2-3) 

215401 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Management) 

3(3-0-6) 

2. กลุ่มวิชาเฉพาะ 41   หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะการจัดการการตลาด (Marketing Management) 
วิชาบังคับ 

215231 การจัดการการตลาด 
(Marketing  Management)  

3(3-0-6) 

215232 พฤติกรรมผู้บริโภค 
(Consumer  Behavior) 

3(3-0-6) 

 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
215331 ช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้า 

(Marketing Channels and Distribution) 
3(3-0-6) 

215332 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 
(Integrated Marketing Communication) 

3(3-0-6) 

215333 การวิจัยการตลาด 
(Marketing Research)  

3(3-0-6) 

215334 สัมมนาการจัดการการตลาด 
(Seminar in Marketing Management) 

2(2-0-4) 

215431 โครงการการจัดการการตลาด 
(Project in Marketing Management) 

3(0-6-3) 

วิชาเลือก 
215335 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 

(Product and Pricing Management) 
3(3-0-6) 
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215336 การจัดการการขาย 
(Sales Management) 

3(3-0-6) 
 

215337 การตลาดบริการ  
(Service Marketing) 

3(3-0-6) 
 

215338 การจัดการการค้าปลีก 
(Retailing Management) 

3(3-0-6) 
 

215339 การเจรจาต่อรอง   
(Negotiation) 

3(3-0-6) 
 

215340 การตลาดส าหรับธุรกิจชุมชน  
(Community Business Marketing) 

3(3-0-6) 
 

215341 การจัดการวัฒนธรรมระหว่างกลุ่ม 
(Cross-Cultural Management) 

3(3-0-6) 
 

215342 การตลาดระหว่างประเทศ 
(International Marketing) 

3(3-0-6) 
 

215343 การตลาดดิจิทัล 
(Digi-Marketing)  

3(3-0-6) 
 

215344 โลจิสติกส์ทางการตลาด  
(Marketing Logistics) 

3(3-0-6) 
 

215345 การจัดกิจกรรมทางการตลาด  
(Event Marketing) 

3(3-0-6) 
 

 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
215346 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 

(Customers Relationship Management) 
3(3-0-6) 
 

215347 กลยุทธ์และนโยบายการตลาด 
(Marketing Strategy and Policy) 

3(3-0-6) 

215348 การจัดการตราสินค้า  
(Brand Management) 
 

3(3-0-6) 
 

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management) 
วิชาบังคับ 

215251 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 
(Logistics and Supply Chain Management) 

3(3-0-6) 
 

215252 การจัดการสินค้าคงคลังและอุปสงค์ 
(Inventory and Demand Management) 

3(3-0-6) 
 

215351 การจัดการการขนส่ง 
(Transportation Management) 

3(3-0-6) 
 

215352 
 

การบริหารการจัดซื้อจัดหาและความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ 
(Procurement and Suppliers Relationship Management) 

3(3-0-6) 
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215353 การจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้า 
(Warehouse and Distribution Management) 

3(3-0-6) 
 

215354 สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์ 
(Seminar in Logistics Management)  

2(2-0-4) 

215451 โครงการการจัดการโลจิสติกส์ 
(Project in Logistics Management) 

3(0-6-3) 
 

วิชาเลือก 
215355 การวางแผนและควบคุมโลจิสติกส์ 

(Logistics Planning and Control) 
3(3-0-6) 
 

215356 โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ  
(International Logistics) 

3(3-0-6) 
 

215357 
 

ระบบสารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์ 
(Logistics Information Systems) 

3(3-0-6) 
 

215358 การพยากรณ์ทางธุรกิจ 
(Business Forecasting) 

3(3-0-6) 
 

   
 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
215359 การด าเนินงานด้านบริการ 

(Service Operations) 
3(3-0-6) 
 

215360 การจัดการคุณภาพ  
(Quality Management)   

3(3-0-6) 
 

215361 แบบจ าลองส าหรับห่วงโซ่อุปทาน 
(Modeling for Supply Chain)   

3(3-0-6) 
 

215362 การจ าลองสถานการณ์ทางธุรกิจ 
(Business Simulation) 

3(3-0-6) 
 

215363 การเขียนโปรแกรมประยุกต์ส าหรับธุรกิจ 
(Programming for Business Application) 

3(3-0-6) 
 

215364 ความปลอดภัยในการขนส่งและสิ่งแวดล้อม  
(Transportation Safety and Environment) 

3(3-0-6) 
 

215365 เศรษฐศาสตร์ขนส่งและโลจิสติกส์ 
(Logistics and Transportation Economics) 

3(3-0-6) 
 

215366 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานทางโลจิสติกส์ 
(Analysis and Design of Work Systems in Logistics) 

3(3-0-6) 
 

 
2.3. กลุ่มวิชาเฉพาะการจัดการธุรกิจใหม่และภาวการณ์ประกอบการ  

(New Venture Management and Entrepreneurship) 

วิชาบังคับ 
215271 ผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่ 

(Entrepreneurship and New Venture Creation) 
3(3-0-6) 
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215272 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
(New Product Development) 

3(3-0-6) 
 

215371 การตลาดผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Marketing) 

3(3-0-6) 
 

215372 การเงินผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Finance) 

3(3-0-6) 
 

215373 การจัดการธุรกิจที่เจริญเติบโต 
(Managing a Growing Business) 

3(3-0-6) 
 

215374 สัมมนาการจัดการธุรกิจใหม่และภาวการณ์ประกอบการ 
(Seminar in New Venture Management and 
Entrepreneurship) 

2(2-0-4) 
 

 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
215471 โครงการการจัดการธุรกิจใหม่และภาวการณ์ประกอบการ 

(Project in  New Venture Management and 
Entrepreneurship) 

3(0-6-3) 
 

วิชาเลือก 
215375 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ 

(Franchising Management) 
3(3-0-6) 

215376 การจัดการธุรกิจครอบครัว 
(Family Business Management) 

3(3-0-6) 

215377 การจัดการธุรกิจบริการ 
(Service Management) 

3(3-0-6) 

215378 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ 
(Change Management and Organization Development) 

3(3-0-6) 

215379 แรงงานสัมพันธ์ 
(Labor Relations) 

3(3-0-6) 

215380 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
(Intellectual Properties Management) 

3(3-0-6) 

215381 การร่วมทุนและการระดมทุน 
(Venture Capital and Private Equity Investing) 

3(3-0-6) 

215382 การจัดการทุนมนุษย์ 
(Human Capital Management) 

3(3-0-6) 

215383 การจัดการภาษี 
(Tax Management) 

3(3-0-6) 

215384 การจัดการนวัตกรรมและการจัดตั้งหน่วยธุรกิจ 
(Innovation Management and Corporate 
Venturing) 

3(3-0-6) 

215385 การน าสินค้านวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์ 
(Commercializing Innovative Products) 

3(3-0-6) 
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215386     การวิเคราะห์การลงทุน          3(3-0-6) 
                                    (Investment Analysis) 
                     215387     การจัดการกิจการเพ่ือสังคม          3(3-0-6) 
                                    (Social Enterprise Management) 
                     215388     การประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจ          3(3-0-6)  
                                    (Evaluation for Business Feasibility) 

2.4 วิชาเลือกนอกกลุ่มวิชาเฉพาะ 
นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะใดๆ (ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก)ที่อยู่

นอกกลุ่มวิชาเฉพาะที่ตนเองสังกัด เป็นวิชาเลือกนอกกลุ่มหรือเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้  

 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
215303 ธุรกิจระหว่างประเทศ 

(International Business) 
3(3-0-6) 

215304 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Business) 

3(3-0-6) 
 

215402 การศึกษาอิสระ  
(Independent Studies)  

3(3-0-6) 

3. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ือธุรกิจ 15   หน่วยกิต 
เลือกศึกษาภาษาต่างประเทศ 1 กลุ่มภาษา จากภาษาต่างประเทศ 3 ภาษา ต่อไปนี้ 

3.1 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
203322 ภาษาอังกฤษเพ่ือการโต้ตอบจดหมายธุรกิจ 

(English for Business Correspondence) 
3(3-0-6) 

203324 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอทางธุรกิจ 
(English for Business Presentation) 

3(3-0-6) 

203325 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประชุมทางธุรกิจ 
(English for  Business  Meetings) 

3(3-0-6) 

203326 ภาษาอังกฤษเพ่ือการให้บริการลูกค้า 
(English for Customer Service) 

3(3-0-6) 

203323 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเจรจาธุรกิจ 
(English for Business Negotiation) 

3(3-0-6) 

3.2 ภาษาจีน 
203401 ภาษาจีน 1 

(Chinese I) 
3(3-0-6) 

203402 ภาษาจีน 2 
(Chinese II) 

3(3-0-6) 

203403 ภาษาจีน 3 
(Chinese III) 

3(3-0-6) 

203404 ภาษาจีนธุรกิจ 1 
(Business Chinese I) 

3(3-0-6) 
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หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
203405 ภาษาจีนธุรกิจ 2 

(Business Chinese II) 
3(3-0-6) 

3.3 ภาษาญี่ปุ่น 
203411 ภาษาญี่ปุ่น 1 

(Japanese I) 
3(3-0-6) 

203412 ภาษาญี่ปุ่น 2 
(Japanese II) 

3(3-0-6) 

203413 ภาษาญี่ปุ่น 3 
(Japanese III) 

3(3-0-6) 

203414 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1 
(Business Japanese I) 

3(3-0-6) 

203415 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2 
(Business Japanese II) 

3(3-0-6) 

4. กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 9   หน่วยกิต 
215391 เตรียมสหกิจศึกษา 

(Pre-Cooperative Education) 
1(1-0-2) 

215491 สหกิจศึกษา 
(Cooperative Education) 

8 หน่วยกิต 

215492  สหกิจศึกษา 2  8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II)  

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 8   หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย   
ส าหรับวิชาเลือกเสรีเพ่ิมเติมของหลักสูตรการจัดการบัณฑิต  มีดังต่อไปนี้ 

203320 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 
(English for Business Communication)  

3(3-0-6) 

203321 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเขียนทางธุรกิจ 
(English for Business Writing) 

3(3-0-6) 

215110 การพัฒนาตนเองและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
(Personal and Relationship Development) 

2(1-2-3) 

215305 การบริหารนวัตกรรม 
(Innovation Management) 

3(3-0-6) 

215306 กระบวนการคิดและการตัดสินใจ 
(Thinking Process and Decision Making) 

3(3-0-6) 

215307 การเงินบุคคล 
(Personal  Finance) 

3(3-0-6) 

 



หลกัสตูรการจดัการบณัฑติ (ปรบัปรงุ พ.ศ. 2553) ปฐมนิเทศ : ส าหรบัแจกนกัศกึษา ปี 2557 หน้า 16 จาก 50 
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ความหมายของเลขรหัสวิชา 
  เลขรหัสวิชาประกอบด้วยเลข 6 ตัว หน้าชื่อรายวิชา มีความหมายดังนี้ 
  ตัวเลขต าแหน่งที่ 1      หมายถึง ส านักวิชา 
           ตัวเลขต าแหน่งที่ 2 และ 3   หมายถึง สาขาวิชา  
                            (หากตัวเลขต าแหน่งที่ 2 เป็นเลข 1 หมายถึง วิชาในหลักสูตรปรับปรุงครั้งท่ี 1) 
  ตัวเลขต าแหน่งที่ 4      หมายถึง ชั้นปี 
  ตัวเลขต าแหน่งที่ 5 และ 6   หมายถึง ล าดับรายวิชาของแต่ละชั้นปี 
                      - 0, 1, 2     กลุ่มวิชาการจัดการพ้ืนฐาน กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ือธุรกิจ  
                                          กลุ่มวิชาเลือกนอกกลุ่มวิชาเฉพาะ และกลุ่มวิชาในหมวดเลือกเสรี 
                          - 3, 4         กลุ่มวิชาเฉพาะการจัดการการตลาด 
                          - 5, 6         กลุ่มวิชาเฉพาะการจัดการโลจิสติกส์ 
                          - 7, 8         กลุ่มวิชาเฉพาะการจัดการธุรกิจใหม่และภาวการณ์ประกอบการ 
                - 9             กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 
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สรุปโครงสร้างและรายวิชาหลักสูตรการจัดการบัณฑิต 
หมวดวชิาศึกษาทั่วไป             38   หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป 
(12 หน่วยกิต) 

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
(15 หน่วยกิต) 

กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป (วิทย์- คณิต) 
(9 หน่วยกิต) 

กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป (แบบเลือก)   
(2 หน่วยกิต) 

202107 การใช้คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ 

202211 การคิดเพื่อการพฒันา 
202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม 
202213 โลกาภิวตัน ์

203101 ภาษาอังกฤษ 1 
203102 ภาษาอังกฤษ 2 
203203 ภาษาอังกฤษ 3 
203204 ภาษาอังกฤษ 4 
203305 ภาษาอังกฤษ 5 

103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 
104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี 

114100 กีฬาและนนัทนาการ 
202111 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 
202261 ศาสนากับการด าเนนิชีวิต 
202262 พุทธธรรม 
202324 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม 
202354 ปรัชญาว่าด้วยการศึกษาและการท างาน 

หมวดวชิาเฉพาะ   131   หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาการจัดการพื้นฐาน     66  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ สถิติและเศรษฐศาสตร ์
เพ่ือการจัดการ   (14  หน่วยกิต) กลุ่มวิชาการจัดการพ้ืนฐาน  (52 หน่วยกิต) 

215103 คณิตศาสตร์ธรุกิจ 
215104 สถิติธุรกิจ 
215105 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 
215106 เศรษฐศาสตร์มหภาค 
 

215101 หลักการจัดการ  
215102 ความรูเ้บ้ืองตน้เกี่ยวกับธรุกจิ 
215107 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์ารเบ้ืองต้น 
215108 การบัญชีการเงนิ 
215109 การสือ่สารทางธรุกจิ 
215201 หลักการตลาด 
215202 การวิเคราะห์เชิงปรมิาณทางธุรกิจ 
215203 การบัญชีบริหาร 

215204 การจัดการการเงนิ 
215205 การจัดการด าเนินงาน 
215206 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
215207 กฎหมายธุรกิจ 
215208 การวิจัยทางธรุกิจ 
215301 จริยธรรมทางธรุกจิ 
215302 การพัฒนาภาวะผู้น า 
215401 การจัดการเชิงกลยุทธ ์

กลุ่มวิชาเฉพาะ   41    หนว่ยกิต 
การจัดการการตลาด การจัดการโลจสิติกส ์ การจัดธุรกิจใหม่และภาวการณ์ประกอบการ  

วิชาบังคับ   20   หนว่ยกิต 
215231 การจัดการการตลาด 
215232 พฤติกรรมผู้บริโภค 
215331 ช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้า 
215332 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 
215333 การวิจัยการตลาด 
215334 สัมมนาการจัดการการตลาด 
215431 โครงการการจดัการการตลาด 

 

215251 การจัดการโลจิสติกสแ์ละห่วงโซ่อปุทาน 
215252 การจัดการสินค้าคงคลงัและอุปสงค์ 
215351 การจัดการการขนส่ง 
215352 การบริหารการจัดซือ้จัดหาและความสัมพันธ์ 

กับซัพพลายเออร ์
215353 การจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้า 
215354 สัมมนาการจัดการโลจิสตกิส ์
215451 โครงการการจดัการโลจสิติกส ์
 

215271 ผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่ 
215272 การพัฒนาผลิตภณัฑ์ใหม่ 
215371 การตลาดผู้ประกอบการ   
215372 การเงินผู้ประกอบการ 
215373 การจัดการธรุกจิทีเ่จรญิเติบโต 
215374 สัมมนาการจัดการธรุกิจใหม่และ 

ภาวการณ์ประกอบการ 
215471 โครงการการจดัการธรุกจิใหม่และ

ภาวการณ์ประกอบการ 
วิชาเลือก  (เลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ   12  หน่วยกิต   และเลือกนอกกลุ่มวิชาเฉพาะ   9  หน่วยกิต) 

215335 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 
215336 การจัดการการขาย 
215337 การตลาดบริการ  
215338 การจัดการการค้าปลีก 
215339 การเจรจาตอ่รอง   
215340 การตลาดส าหรับธรุกจิชุมชน 
215341 การจัดการวัฒนธรรมระหว่างกลุ่ม 
215342 การตลาดระหว่างประเทศ 
215343 การตลาดดิจทิัล 
215344 โลจิสตกิส์ทางการตลาด  
215345 การจัดกจิกรรมทางการตลาด  
215346 การจัดการลกูค้าสัมพันธ ์
215347 กลยุทธแ์ละนโยบายการตลาด 
215348 การจัดการตราสินค้า 

215355 การวางแผนและควบคุมโลจิสติกส ์
215356 โลจิสตกิส์ระหว่างประเทศ  
215357 ระบบสารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์ 
215358 การพยากรณท์างธรุกจิ 
215359 การด าเนนิงานด้านบรกิาร 
215360 การจัดการคุณภาพ  
215361 แบบจ าลองส าหรับห่วงโซ่อุปทาน 
215362 การจ าลองสถานการณ์ทางธุรกิจ 
215363 การเขียนโปรแกรมประยุกต์ส าหรบัธุรกจิ 
215364 ความปลอดภัยในการขนส่งและสิ่งแวดล้อม  
215365 เศรษฐศาสตร์ขนส่งและโลจิสติกส ์
215366 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานทาง    
           โลจิสตกิส ์

215375 การจัดการธรุกจิแฟรนไชส์ 
215376 การจัดการธรุกจิครอบครัว 
215377 การจัดการธรุกจิบริการ 
215378 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและ      
           การพฒันาองค์การ 
215379 แรงงานสัมพนัธ ์
215380 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
215381 การร่วมทุนและการระดมทนุ 
215382 การจัดการทนุมนุษย์ 
215383 การจัดการภาษี 
215384 การจัดการนวัตกรรมและการจัดตัง้

หน่วยธุรกิจ 
215385 การน าสนิค้านวตักรรมออกสูเ่ชิงพาณิชย์ 
215386 การวิเคราะห์การลงทนุ  
215387 การจัดการกจิการเพือ่สังคม 
215388 การประเมนิความเป็นไปได้ทางธรุกิจ 

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ือธูรกิจ   15   หน่วยกิต 
203322 ภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบจดหมายธุรกจิ 
203324 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอทางธุรกจิ 
203325 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชมุทางธรุกิจ 
203326 ภาษาอังกฤษเพื่อการให้บรกิารลูกค้า 
203323 ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาธรุกจิ 

203401 ภาษาจีน  1 
203402 ภาษาจีน  2 
203403 ภาษาจีน  3 
203404 ภาษาจีนธรุกจิ 1 
203405 ภาษาจีนธรุกจิ 2 

203411 ภาษาญี่ปุ่น 1 
203412 ภาษาญี่ปุ่น 2 
203413 ภาษาญี่ปุ่น  3 
203414  ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1 
203415 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ  2 

กลุ่มวิชาสหกิจศกึษา   9   หน่วยกิต 
215391 เตรียมสหกิจศกึษา                  215491 สหกิจศกึษา                   215492  สหกิจศกึษา 2 

หมวดวิชาเลือกเสร ี  8   หน่วยกิต 
หมายเหต ุ จ านวนหนว่ยกิตตลอดหลักสูตร  177 หน่วยกิต 
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8.  แผนการศึกษา 
8.1 กลุ่มวิชาเฉพาะการจัดการการตลาด (Marketing Management) 

ชั้นป ี ภาคการศึกษาที่ 1 นก. ภาคการศึกษาที่ 2 นก. ภาคการศึกษาที่ 3 นก. 
1 103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3 203102  ภาษาอังกฤษ 2 3 202213 โลกาภวิัฒน ์ 3 
 202107 

203101 
215102 
215105 
xxxxxx 

การใช้คอมพวิเตอร์และสารสนเทศ 
ภาษาอังกฤษ 1 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกจิ 
เศรษฐศาสตร ์
วิชาเลือกเสรี 1 

3 
3 
3 
3 
2 

215101 
215103 
215106 
215109 
xxxxx 

หลักการจัดการ 
คณิตศาสตร์ธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์มหภาค 
การสื่อสารทางธุรกิจ 
วิชาเลือกเสรี 1 

3 
4 
3 
3 
2 

203203 
215104 
215107 

 
215108 

ภาษาอังกฤษ 3 
สถิติธุรกิจ 
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การเบื้องต้น 
การบัญชีการเงิน 

3 
4 
3 
 
4 

  รวม 17  รวม 18  รวม 17 
2 105113 

202211 
มนุษย์กับเทคโนโลย ี
การคิดเพื่อการพัฒนา 

3 
3 

104113 
215203 

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
การบัญชีบริหาร 

3 
4 

215206 
215207 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
กฏหมายธุรกิจ 

3 
3 

 203204 ภาษาอังกฤษ 4 3 215204 การจัดการการเงิน 4 215208 การวิจยัทางธุรกิจ 3 
 215201 หลักการตลาด 4 215205 การจัดการด าเนินงาน 4 215231 การจัดการการตลาด 3 
 215202 การวิเคราะห์เชิงปรมิาณทางธุรกจิ 4    215232 พฤติกรรมผู้บริโภค 3 
    วิชาภาษาตา่งประเทศเพือ่ธุรกิจ 1 3 วิชาภาษาตา่งประเทศเพือ่ธุรกิจ 2 3 
    203322 ภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบ

จดหมายธุรกิจ 
 203324 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอ

ทางธุรกิจ 
 

    203401 ภาษาจีน 1  203402 ภาษาจีน 2  
    203411 ภาษาญี่ปุ่น 1  203412 ภาษาญี่ปุ่น 2  
  รวม 17  รวม 18  รวม 18 
3 215301 จริยธรรมทางธุรกจิ 2 202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม 3 215391 เตรียมสหกจิศึกษา 1 
 215331 ช่องทางการตลาดและการ

กระจายสินค้า 
3 215302 

215333 
การพัฒนาภาวะผู้น า 
การวิจยัการตลาด 

2 
3 

วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 3 
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 4 
วิชาเลือกนอกกลุ่มวิชาเฉพาะ 3 
วิชาภาษาตา่งประเทศเพือ่ธุรกิจ 5 

3 
3 

 215332 การสื่อสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการ 

3 วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 2 
วิชาเลือกนอกกลุ่มวิชาเฉพาะ 2 

3 
3 

3 
3 

 วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 1 
วิชาเลือกนอกกลุ่มวิชาเฉพาะ 1 
วิชาภาษาตา่งประเทศเพือ่ธุรกิจ 3 

3 
3 
3 

วิชาภาษาตา่งประเทศเพือ่ธุรกิจ 4 3 203323 ภาษาอังกฤษเพือ่การเจรจาธุรกิจ  
203326 ภาษาอังกฤษเพื่อการให้บริการลูกค้า    203405 ภาษาจีนธุรกจิ  2 
203404  ภาษาจีนธุรกิจ  1 203415 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 2 

 203325 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมทางธุรกิจ  203414  ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1     
 203403 ภาษาจีน 3        
 203413 ภาษาญี่ปุ่น 3        
  รวม 17  รวม 17  รวม 13 

4 215491 สหกิจศึกษา 8 215401 การจัดการเชิงกลยุทธ ์ 3 203305 ภาษาอังกฤษ 5 3 
    215334 สัมมนาการจัดการการตลาด       2 xxxxxx วิชาเลือกเสรี 2 3 
     215431 โครงการการจัดการการตลาด       3 xxxxxx 

215492 
วิชาเลือกเสรี 3 
สหกิจศึกษา 2 (เลือก) 
 

3 

  รวม 8   8   9 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัสตูรการจดัการบณัฑติ (ปรบัปรงุ พ.ศ. 2553) ปฐมนิเทศ : ส าหรบัแจกนกัศกึษา ปี 2557 หน้า 19 จาก 50 
สาขาวชิาเทคโนโลยกีารจดัการ ส านกัวชิาเทคโนโลยสีงัคม 

8.  แผนการศึกษา (ต่อ) 
8.2 กลุ่มวิชาเฉพาะการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management) 

ชั้นป ี ภาคการศึกษาที่ 1 นก. ภาคการศึกษาที่ 2 นก. ภาคการศึกษาที่ 3 นก. 
1 103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3 203102  ภาษาอังกฤษ 2 3 202213 โลกาภวิัฒน ์ 3 
 202107 

203101 
215102 
215105 
xxxxxx 

การใช้คอมพวิเตอร์และสารสนเทศ 
ภาษาอังกฤษ 1 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกจิ 
เศรษฐศาสตร ์
วิชาเลือกเสรี 1 

3 
3 
3 
3 
2 

215101 
215103 
215106 
215109 
xxxxx 

หลักการจัดการ 
คณิตศาสตร์ธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์มหภาค 
การสื่อสารทางธุรกิจ 
วิชาเลือกเสรี 1 

3 
4 
3 
3 
2 

203203 
215104 
215107 

 
215108 

ภาษาอังกฤษ 3 
สถิติธุรกิจ 
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การเบื้องต้น 
การบัญชีการเงิน 

3 
4 
3 
 
4 

  รวม 17  รวม 18  รวม 17 
2 105113 

202211 
มนุษย์กับเทคโนโลย ี
การคิดเพื่อการพัฒนา 

3 
3 

104113 
215203 

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
การบัญชีบริหาร 

3 
4 

215206 
215207 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
กฏหมายธุรกิจ 

3 
3 

 203204 ภาษาอังกฤษ 4 3 215204 การจัดการการเงิน 4 215208 การวิจยัทางธุรกิจ 3 
 215201 หลักการตลาด 4 215205 การจัดการด าเนินงาน 4 215251 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 3 
 215202 การวิเคราะห์เชิงปรมิาณทางธุรกจิ 4    215252 การจดัการสินค้าคงคลังและอุปสงค ์ 3 
    วิชาภาษาตา่งประเทศเพือ่ธุรกิจ 1 3 วิชาภาษาตา่งประเทศเพือ่ธุรกิจ 2 3 
    203322 ภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบ

จดหมายธุรกิจ 
 203324 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอ

ทางธุรกิจ 
 

    203401 ภาษาจีน 1  203402 ภาษาจีน 2  
    203411 ภาษาญี่ปุ่น 1  203412 ภาษาญี่ปุ่น 2  
  รวม 17  รวม 18  รวม 18 
3 215301 จริยธรรมทางธุรกจิ 2 202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม 3 215391 เตรียมสหกจิศึกษา 1 
 215351 

215352 
การจัดการการขนส่ง 
การบริหารการจัดซ้ือจัดหาและ
ความสัมพันธก์ับซัพพลายเออร ์

3 
3 

215302 
215353 

การพัฒนาภาวะผู้น า 
การจัดการคลังสินค้าและการ
กระจายสินค้า 

2 
3 

วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 3 
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 4 
วิชาเลือกนอกกลุ่มวิชาเฉพาะ 3 

3 
3 
3 

 วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 1 
วิชาเลือกนอกกลุ่มวิชาเฉพาะ 1 
วิชาภาษาตา่งประเทศเพือ่ธุรกิจ 3 

3 
3 
3 

วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 2 
วิชาเลือกนอกกลุ่มวิชาเฉพาะ 2 
วิชาภาษาตา่งประเทศเพือ่ธุรกิจ 4 

3 
3 
3 

วิชาภาษาตา่งประเทศเพือ่ธุรกิจ 5 3 
 203323 ภาษาอังกฤษเพือ่การเจรจาธุรกิจ 

203405 ภาษาจีนธุรกจิ  2 
 203325 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมทางธุรกิจ 3 

3 
3 

203326 ภาษาอังกฤษเพื่อการให้บริการลูกค้า     203415 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 2  
203403 ภาษาจีน 3 203404  ภาษาจีนธุรกิจ  1   
203413 ภาษาญี่ปุ่น 3 203414  ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1   

  รวม 17  รวม 17  รวม 13 
4 215491 สหกิจศึกษา 8 215401 การจัดการเชิงกลยุทธ ์ 3 203305 ภาษาอังกฤษ 5 3 
    215354 สัมมนาการจัดการโลจิสติกส ์     2 xxxxxx วิชาเลือกเสรี 2 3 
     215451 โครงการการจัดการโลจิสติกส ์      3 xxxxxx 

215492 
วิชาเลือกเสรี 3 
สหกิจศึกษา 2 (เลือก) 
 

3 

  รวม 8   8   9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัสตูรการจดัการบณัฑติ (ปรบัปรงุ พ.ศ. 2553) ปฐมนิเทศ : ส าหรบัแจกนกัศกึษา ปี 2557 หน้า 20 จาก 50 
สาขาวชิาเทคโนโลยกีารจดัการ ส านกัวชิาเทคโนโลยสีงัคม 

8.  แผนการศึกษา (ต่อ) 
8.3 กลุ่มวิชาเฉพาะการจัดการธุรกิจใหม่และภาวการณ์ประกอบการ  

(New Venture Management and Entrepreneurship) 
ชั้นป ี ภาคการศึกษาที่ 1 นก. ภาคการศึกษาที่ 2 นก. ภาคการศึกษาที่ 3 นก. 
1 103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3 203102  ภาษาอังกฤษ 2 3 105113 มนุษย์กับเทคโนโลย ี 3 
 202107 

 
203101 
215102 
215105  
xxxxxx 

การใช้คอมพวิเตอร์และสารสนเทศ 
ภาษาอังกฤษ 1 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกจิ
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 
วิชาเลือกเสรี 1 

3 
 
3 
3 
3 
2 

215101 
215103 
215106 
215109 
xxxxxx 

หลักการจัดการ 
คณิตศาสตร์ธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์มหภาค 
 การสื่อสารทางธุรกิจ 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 

3 
4 
3 
3 
2 

203203 
215104 
215107 

 
215108 

ภาษาอังกฤษ 3 
สถิติธุรกิจ 
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การเบื้องต้น 
การบัญชีการเงิน 

3 
4 
3 
 
4 

  รวม 17  รวม 18  รวม 17 
2 202211 การคิดเพื่อการพัฒนา 3 104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3 215206 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 
 202213 โลกาภวิัตน ์ 3 215203 การบัญชีบริหาร 4 215207 กฎหมายธุรกิจ 3 
 203204 ภาษาอังกฤษ 4 3 215204 การจัดการการเงิน 4 215208 การวิจยัทางธุรกิจ 3 
 215201 

215202 
หลักการตลาด 
การวิเคราะห์เชิงปรมิาณทางธุรกจิ 

4 
4 

215205 การจัดการด าเนินงาน 4 215271 ผู้ประกอบการและการสร้าง
ธุรกิจใหม ่            

3 

       215272 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม ่ 3 
    วิชาภาษาตา่งประเทศเพือ่ธุรกิจ 1 3 วิชาภาษาตา่งประเทศเพื่อธุรกิจ 2 3 
    203322 ภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบ

จดหมายธุรกิจ 
 203324 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอ

ทางธุรกิจ 
 

    203401 ภาษาจีน 1  203402 ภาษาจีน 2  
    203411 ภาษาญี่ปุ่น 1  203412 ภาษาญี่ปุ่น 2  
  รวม 17  รวม 18  รวม 18 
3 215301 จริยธรรมทางธุรกจิ 2 202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม 3 วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 3 3 
  215371 การตลาดส าหรับผู้ประกอบการ 3 215302 การพัฒนาภาวะผู้น า 2 วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 4 3 
  215372 การเงินผู้ประกอบการ 3 215373 การจัดการธุรกิจที่เจริญเติบโต 3 วิชาเลือกนอกกลุ่มวิชาเฉพาะ 3 3 
  วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 1 3 วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 2 3 215391 เตรียมสหกจิศึกษา 1 
  วิชาเลือกนอกกลุ่มวิชาเฉพาะ 1 3 วิชาเลือกนอกกลุ่มวิชาเฉพาะ 2 3 วิชาภาษาตา่งประเทศเพือ่ธุรกิจ 5 3 
        203323 ภาษาอังกฤษเพือ่การเจรจาธุรกิจ  
  วิชาภาษาตา่งประเทศเพือ่ธุรกิจ 3 3 วิชาภาษาตา่งประเทศเพือ่ธุรกิจ 4 3 203405 ภาษาจีนธุรกจิ  2  

  
203325 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุม

ทางธุรกิจ 
 203326 ภาษาอังกฤษเพื่อการให้บรกิาร

ลูกค้า 
 203415 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 2  

  203403 ภาษาจีน 3  203404 ภาษาจีนธุรกจิ  1     
  203413 ภาษาญี่ปุ่น 3  203414 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 1     
   รวม 17  รวม 17  รวม 13 
4 215491 สหกิจศึกษา 8 215401   การจัดการเชิงกลยุทธ ์ 3 203305 ภาษาอังกฤษ 5 3 

  
   215374    สัมมนาการจัดการธุรกิจใหม่

และภาวการณ์ประกอบการ 
2 xxxxxx 

xxxxxx 
วิชาเลือกเสรี 2 
วิชาเลือกเสรี 3 

3 
3 

  
    215471 โครงการการจัดการธุรกจิใหม่และ

ภาวการณ์ประกอบการ 
3 215492 สหกิจศึกษา 2 (เลือก)  

   รวม 8  รวม 8   9 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัสตูรการจดัการบณัฑติ (ปรบัปรงุ พ.ศ. 2553) ปฐมนิเทศ : ส าหรบัแจกนกัศกึษา ปี 2557 หน้า 21 จาก 50 
สาขาวชิาเทคโนโลยกีารจดัการ ส านกัวชิาเทคโนโลยสีงัคม 

9. ค าอธิบายรายวิชา 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  38 หน่วยกิต  

1. กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป     (12 หน่วยกิต) 

202107 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 (Use of Computer and Information) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ความรู้เบื้องต้นและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมอรรถประโยชน์ การใช้งาน
โปรแกรมประยุกต์พื้นฐาน ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง สารสนเทศและระบบการจัดเก็บ การใช้บริการสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า การเขียนรายงาน การอ้างและการ
เขียนรายการอ้างอิง 
 
202211 การคิดเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6) 
 (Thinking for Development) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล ตรรกวิทยาแบบนิรนัยและอุปนัยเพื่อการวิเคราะห์ การอ้างเหตุผล 
ความสมบูรณ์ของการอ้างเหตุผล แนวคิดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในหนทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสนา
และจริยธรรมเพื่อการพัฒนาการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ 

 
202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 (Man and Culture) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 องค์ความรู ้ทางสังคมและวัฒนธรรม  วิว ัฒนาการของอารยธรรมและวิทยาการที ่ใช ้ใน การอธิบาย
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที ่เกิดขึ้นในสังคม ความเป็นมนุษย์และการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ ในระบบพหุวัฒนธรรม 
ความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญากับคนยุคใหม่ 
 
202213 โลกาภิวัตน์ 3(3-0-6) 
 (Globalization) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก่อนและหลังปรากฏการณ์โลกาภิวัตน์ ทั้ง
ด้านความเป็นรัฐ/ประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ  องค์การระหว่างประเทศทั้งระดับโลกและระดับภูมิภาค 
เศรษฐกิจระหว่างประเทศภายใต้อิทธิพลของประเทศมหาอ านาจ  กลุ่มประเทศเศรษฐกิจกลุ่มใหม่และบรรษัทข้าม
ชาติ  การพัฒนาและผลกระทบจากการพัฒนา ภาคประชาสังคมกับกระแสโลกาภิวัตน์  ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปสู่
โลกาภิวัตน์ในศตวรรษที่ 21 

 
2. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ     (15 หน่วยกิต) 

203101 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 
 (English I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
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 พัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษาในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมและในชั้นเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาในหลักสูตรเน้นหัวข้อเรื่องที่นักศึกษาสนใจบูรณาการ ทักษะภาษาอังกฤษ    โดยให้การ
ฟัง  การพูดเป็นความส าคัญล าดับแรก เพิ่มพูนและพัฒนากลวิธีในการสื่อสารและการเรียนภาษา ส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วยตนเองโดยใช้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ 
 
203102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 
 (English II) 
วิชาบังคับก่อน : 203101 ภาษาอังกฤษ 1 

เพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับที่สู งขึ้น  พัฒนาทักษะทางภาษาและกลวิธีใน    การ
เรียนรู้ภาษา  บูรณาการทักษะทางภาษาและสง่เสริมให้ท ากิจกรรมแบบเผชิญประสบการณ์   เน้นเนื้อหาในหัวข้อเร่ือง
และประเด็นร่วมสมัยกึ่งวิชาการจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยไม่มีการดัดแปลงภาษา เช่น หนังสือพิมพ์ บทความใน
นิตยสาร และแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
 
203203 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 
 (English III) 
วิชาบังคับก่อน : 203102 ภาษาอังกฤษ 2 
 พัฒนาการใช้ภาษาเชิงวิชาการเน้นเนื้อหาที่เรียนเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการทักษะ
ทางด้านภาษา  โดยเน้นการอ่านให้มีประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษา โดยอาศัยสื่อนานาชนิด เช่น     สื่อสิ่งพิมพ์สื่อ
โสตทัศน์ และสื่อจากแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
 
203204 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 
 (English IV) 
วิชาบังคับก่อน : 203203 ภาษาอังกฤษ 3 

พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่อจากรายวิชาภาษาอังกฤษ 3   ใช้เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท า
กิจกรรมที่ผู้เรียนต้องบูรณาการทักษะทางด้านภาษา เน้นทักษะการเขียนโดยใช้แหล่งข้อมูลจากเนื้อหาที่อ่าน  จัด
ประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษา โดยอาศัยเอกสารประกอบการเขียนและสื่ออ่ืนๆ รวมทั้งแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 
203305 ภาษาอังกฤษ 5 3(3-0-6) 
 (English V) 
วิชาบังคับก่อน : 203204 ภาษาอังกฤษ 4 
 ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในการเตรียมตัวเพื่อสมัครงานและการแสวงหางาน การเขียนประวัติส่วนตัวโดยย่อ การ
สัมภาษณ์  การเขียนจดหมายสมัครงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ฝึกทักษะการสื่อสารในสถานที่ท างาน  การพูด
สนทนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่   การโต้ตอบเอกสาร การรายงานการประชุม  การอภิปรายและการกล่าวสุนทรพจน์
อย่างไม่เป็นทางการในบางโอกาส 

 
 

3. กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์     (9 หน่วยกิต ) 
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103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Mathematics in Daily Life) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การประยุกต์คณิตศาสตร์พื้นฐานในปัญหาชีวิตประจ าวัน โดยศึกษาปัญหาที่เกี่ยวกับกราฟ  พื้นที่และ
ปริมาตร ปัญหาการเงิน เช่น การค านวณดอกเบี้ย เงินปีและภาษี   ปัญหาการจัดสรรทรัพยากร เช่น การหาจุดคุ้มทุน 
การหาค่าเหมาะที่สุดโดยวิธีกราฟและวิธีซิมเพล็กซ์ และปัญหาอ่ืนๆ ที่น่าสนใจ 
 
104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 (Man and Environment) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วิวัฒนาการของมนุษย์ ประชากรมนุษย์และพลวัตประชากร สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและทางชีวภาพของ
มนุษย์ ปัจจุบันและการอยู่รอดของมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ ปัญหาสิ่งแวดล้อม      การวางแผน
และการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 
105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 (Man and Technology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ประวัติ แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์ สสารและพลังงาน ความส าคัญของแหล่งพลังงานและ
วิกฤตการณ์พลังงาน อะตอม นิวเคลียร์และนาโนเทคโนโลยี  การจัดการแหล่งน้ า การขุดเจาะหาแก๊สและน้ ามัน มลภาวะ
ในอากาศ การสื่อสารผ่านดาวเทียม ภูมิสารสนเทศกับ การพัฒนาเคมีในชีวิตประจ าวัน  เคมีกับความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ ผลกระทบของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ 
สังคมและอนาคตของมนุษย์ 
 
 
 

4. กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ สหศาสตร ์ (2 หน่วยกิต) 

114100 กีฬาและนันทนาการ 2(1-2-3) 
 (Sport and Recreation) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้เบื้องต้นและความหมายของกีฬาและนันทนาการ กฎ กติกา วัฒนธรรม สังคมทางกีฬา หลักการออก
ก าลังกายที่ถูกต้อง การเป็นผู้น าทางกีฬาและนันทนาการ การฝึกทักษะกีฬาพื้นฐานในทักษะกีฬา เช่น กีฬาประเภท
ทีม กีฬาแร็กเก็ต กีฬาทางน้ า กีฬาลีลาศ ศิลปะป้องกันตัว (มวยไทย) วิ่งเพื่อสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย 
 
202111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2(2-0-4) 
 (Thai for Communication) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ไวยากรณ์ไทย ทักษะการใช้ภาษาไทยทั้งในด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน การเรียบเรียง
ภาษาไทยเพื่อการติดต่อสื่อสารและน าเสนองาน 
 
202261 ศาสนากับการด าเนินชีวิต 2(2-0-4) 
 (Religion for Life)   
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วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักค าสอนของศาสนาต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ ทั้งในชีวิตส่วนตัว การท างาน และการอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคม 
 
202262 พุทธธรรม 2(2-0-4) 
 (Buddhadhamma) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักธรรมต่าง ๆ ที่ส าคัญของพุทธศาสนาทั้งจากนิกายเถรวาทและมหายานเพื่อความเข้าใจโลก ชีวิต และ
แนวทางที่ถูกต้อง เช่น มงคล 38  ประการ อริยสัจจ์ ปฏิจจสมุปบาท กฎแห่งกรรม ไตรสิกขา ทางสายกลาง ความว่าง 
และความหลุดพ้น 
 
202324 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม 2(2-0-4) 
 (Pluri-Cultural Thai Studies) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การจัดการองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสังคมและวัฒนธรรมไทย  พหุลักษณ์ในพัฒนาการทาง
เศรษฐกิจและการเมืองไทย ความส าคัญของพหุปัญญาชาวบ้าน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลก 
 
 
 
202354 ปรัชญาว่าด้วยการศึกษาและการท างาน  2(2-0-4) 
 (Philosophy of Education and Working) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 มุมมองแบบปรัชญาที่มีต่อการศึกษาและการท างาน ความหมายของงานและการท างาน การท างานในฐานะ
เป้าหมายของการศึกษา ลักษณะของการเรียนในสถาบันการศึกษากับการเรียนรู้งานแบบปฏิบัติจริง การศึกษากับการ
สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ การท างานกับการมีชีวิตที่ดี จริยธรรมในการท างาน 

 
 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 131 หน่วยกิต  

1. กลุ่มวิชาการจัดการพื้นฐาน     (66 หน่วยกิต) 

215101 หลักการจัดการ 3(3-0-6) 
 (Principles of Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วิวัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีทางการจัดการ  การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ
องค์การและการจัดการ  บทบาทและหน้าที่ของการจัดการตั้งแต่การวางแผน  การแก้ปัญหา การจัดองค์การ  
การจัดการทรัพยากรบุคคล  การน าและการควบคุมในองค์การสมัยใหม่ 
 
215102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Introduction to Business) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
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 ความหมายและความส าคัญของธุรกิจ  รูปแบบของธุรกิจ  อิทธิพลของปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในต่อ
การประกอบธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ  ผลกระทบของธุรกิจต่อสังคม ธุรกิจใหม่และภาวการณ์ประกอบการและ
ความส าคัญของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หน้าที่ทางธุรกิจในด้านการตลาด การผลิตการบริหารองค์การ  การ
จัดการการเงินและการจัดท าแผนธุรกิจเบื้องต้น 
 
215103 คณิตศาสตร์ธุรกิจ 4(4-0-8) 
 (Business Mathematics) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ล าดับและอนุกรม  พีชคณิตเมตริกซ์  ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น  ฟังก์ชั่นเอกซ์โพเนนเชียล  ฟังก์ชั่น
ลอการิทึม  ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ  ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชั่น อนุพันธ์ การค านวณหาอนุพันธ์ของฟังก์ชั่น
พีชคณิตและตรีโกณมิติ  การประยุกต์ใช้กับสมการและกราฟ  การหาค่าเปลี่ยนแปลงและค่าสูงสุดต่ าสุดและการ
ประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจ อินทิกรัลและการประยุกต์ใช้หาพื้นที่และปริมาตร และก าหนดการเชิงเส้น 
 
 
 
215104 สถิติธุรกิจ 4(4-0-8) 
 (Business Statistics) 
วิชาบังคับก่อน : 215103 คณิตศาสตร์ธุรกิจ 
 ตัวแปรสุ่ม  ความน่าจะเป็น  การแจกแจงความน่าจะเป็น  วิธีการสุ่มตัวอย่าง  การประมาณค่า      การ
ทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ย  ค่าสัดส่วน  ค่าความแปรปรวนของประชากรเดียวและสองประชากร      การทดสอบ
ไคสแควร์ สหสัมพันธ์เบื้องต้น และการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย 
 
215105 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3(3-0-6) 
 (Microeconomics) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์  ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  การท างานของกลไกราคา ปัจจัย
ก าหนดอุปสงค์และอุปทานของสินค้า  ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมการผลิต  ต้นทุนการผลิต โครงสร้าง
ของตลาดและการก าหนดราคาสินค้าในตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์  ประสิทธิภาพการจัดสรร
ทรัพยากรการผลิตในตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์  ตลาดปัจจัยการผลิตและมูลค่าปัจจุบันของทุนและการลงทุน 
 
215106 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3(3-0-6) 
 (Macroeconomics) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยรายได้ประชาชาติ  พฤติกรรมส่วนรวมของการบริโภค การออมและการลงทุน ความ
เจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ  บทบาทของรัฐบาลในนโยบายการเงินและการคลัง  ผลกระทบของภาคต่างประเทศ
ต่อระบบเศรษฐกิจ ภาวะเงินเฟ้อและเงินฝืด วัฏจักรธุรกิจ ภาวะการว่างงานและนโยบายในการรักษาเสถียรภาพของ
ระบบเศรษฐกิจ 
 
215107 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องต้น 3(3-0-6)
 (Introduction to Industrial and Organizational Psychology) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
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 พฤติกรรมของบุคคลในองค์การ การใช้ทฤษฎีและกระบวนการทางพฤติกรรมศาสตร์ การศึกษาเก่ียวกับ
พฤติกรรมของบุคคลในธุรกิจและองค์การ  องค์ประกอบทางด้านบุคคล  กลุ่มและองค์การที่มีผลต่อพฤติกรรมในการ
ท างาน ภาวะผู้น า การจูงใจ พลวัตรของกลุ่ม การท างานเป็นทีม และคุณภาพชีวิตใน การท างาน 
 
215108 การบัญชีการเงิน 4(4-0-8) 
 (Financial Accounting) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีการเงิน วงจรบัญชี การวิเคราะห์และการบันทึกรายการค้า การปรับปรุง
รายการเมื่อสิ้นงวดบัญชี  การจัดท างบการเงินเพื่อแสดงผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของธุรกิจ  การบัญชี
ส าหรับกิจการซื้อขายสินค้า การบัญชีส าหรับกิจการผลิตสินค้า สินทรัพย์ทางการเงิน สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน 
215109 การสื่อสารทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Business Communication) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การสื่อสารในการท างาน การสื่อสารในกลุ่มและทีม การฟังและอวัจนภาษา การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การ
เตรียมการเขียนข้อความทางธุรกิจ การจัดเรียงองค์ประกอบและการเขียนข้อความทางธุรกิจ การทบทวนและตรวจทาน
ข้อความทางธุรกิจ ข้อความทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) และบันทึกช่วยจ า การเขียนรายงานทางธุรกิจ การ
น าเสนอทางธุรกิจ ทักษะการพูด การสื่อสารในการจัดการทีมและการโน้มน้าวใจผู้อื่น 
 
215201 หลักการตลาด 4(4-0-8) 
 (Principles of Marketing) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิด ปรัชญาและความส าคัญของการตลาด ลักษณะของตลาด สถาบันการตลาด หน้าที่ของการตลาด 
จรรยาบรรณทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด ตลาดเป้าหมาย การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์และ
ส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้าและ   การส่งเสริมการตลาด 
 
215202 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 4(4-0-8) 
 (Business Quantitative Analysis) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 กระบวนการตัดสินใจกับเทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ทฤษฎีการตัดสินใจ ทฤษฎีการแข่งขัน เทคนิคการ
พยากรณ์  การก าหนดการเชิงเส้น  ตัวแบบการขนส่ง  ตัวแบบการก าหนดงาน  ตัวแบบแถวคอย     ตัวแบบการจ าลอง
สถานการณ์และการวิเคราะห์มาร์คอฟ 
 
215203  การบัญชีบริหาร 4(4-0-8) 
 (Managerial Accounting) 
วิชาบังคับก่อน : 215108 การบัญชีการเงิน 
 แนวคิดของการบัญชีบริหาร  ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน ประเภทของต้นทุน ระบบต้นทุนงาน ระบบ
ต้นทุนช่วง การวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุน ความสัมพันธ์ระหว่าง ต้นทุน-ปริมาณ-ก าไร ระบบต้นทุนผันแปร ระบบต้นทุน
ตามฐานกิจกรรม การวางแผนก าไร ต้นทุนมาตรฐาน งบประมาณยืดหยุ่นและการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายการผลิต การ
รายงานแยกตาม หน่วยธุรกิจและการตัดสินใจด้วยต้นทุนที่เก่ียวข้อง  
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215204  การจัดการการเงิน 4(4-0-8) 
 (Financial Management) 
วิชาบังคับก่อน : 215108 การบัญชีการเงิน 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ  งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน การพยากรณ์และการวางแผนทาง
การเงิน  ค่าของเงินตามเวลา เทคนิคการตัดสินใจจ่ายลงทุน  โครงสร้างเงินทุนและต้นทุนของเงินทุน การตัดสินใจในการ
จัดหาเงินทุนระยะยาวและการบริหารเงินทุนหมุนเวียน  
215205 การจัดการการด าเนินงาน 4(4-0-8) 
 (Operations Management)   
วิชาบังคับก่อน : 215202 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 
 บทน าเกี่ยวกับการจัดการการด าเนินงานและกลยุทธ์การด าเนินงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบ
กระบวนการด าเนินงาน การวางแผนก าลังการผลิต การจัดการโครงการ การเลือกท าเลที่ตั้ง การวางแผนและควบคุมการ
ด าเนินงาน การจัดการสินค้าคงคลังและการจัดการคุณภาพ 
 
215206 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 
 (Management Information Systems)   
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  การใช้ระบบสารสนเทศขององค์กรส าหรับการ
ด าเนินงานและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  การจัดการสารสนเทศและการรวมฐานข้อมูล การจัดการความรู้ 
แหล่งข้อมูลเก่ียวกับระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศที่เชื่อมต่อภายในองค์กรระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงระหว่าง
องค์กร พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 
215207 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Business Laws) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย บุคคลและทรัพย์ นิติกรรมและสัญญา หนี้และละเมิด ซื้อขาย    เช่า
ทรัพย์/เช่าซื้อ ค้ าประกัน จ านอง จ าน า ตั๋วเงินและเช็ค ห้างหุ้นส่วน บริษัท หุ้นและตลาดหลักทรัพย์ ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์และข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 
 
215208 การวิจัยทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Business Research) 
วิชาบังคับก่อน : 215104 สถิติธุรกิจ 
 ความรู้พื้นฐานในการท าวิจัยทางธรุกิจ วิธีวิจัย การก าหนดประชากร ขนาดตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง การสร้าง
เครื่องมือวิจัย  การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล  การแปลผลการวิจัย การเสนอผลการวิจัยและการประยุกต์ ใช้ในสาขา
วิชาชีพธุรกิจ 
 
215301 จริยธรรมทางธุรกิจ 2(2-0-4) 
 (Business Ethics) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
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 แนวคิด คุณค่าและความส าคัญในการบริหารธุรกิจอย่างมีจริยธรรม สถานการณ์ ผลกระทบและวิธีการแก้ไข
ปัญหาจริยธรรมที่เกิดขึ้นในองค์กรธุรกิจของประเทศไทยและต่างประเทศ  การเสริมสร้างจริยธรรมในองค์การธุรกิจ 
การใช้กรณีศึกษาเพื่อสร้างแนวคิดใน การตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม  ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจ 
พัฒนาการและความส าคัญของธุรกิจเพื่อสังคม  
215302 การพัฒนาภาวะผู้น า 2(1-2-3) 
 (Leadership Development) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดภาวะผู้น า คุณลักษณะและบทบาทของผู้น า การประเมินภาวะผู้น าของตนเอง เทคนิคการพัฒนาตนเอง 
การพัฒนาทักษะระหว่างบุคคล การพัฒนาทักษะในการพัฒนางาน เน้นการฝึกปฏิบัติ กิจกรรมฝึกฝนตนเองและ
กิจกรรมกลุ่ม  
 
215401 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
 (Strategic Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การในการแข่งขัน เทคนิค
และวิธีการก าหนดกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การจัดการเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิผล การปรับตัวของธุรกิจและ
ผู้บริหารเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง 
 
 

2. กลุ่มวิชาเฉพาะ     (41 หน่วยกิต) 

2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะการจัดการการตลาด (Marketing Management) 
วิชาบังคับ 
215231 การจัดการการตลาด 3(3-0-6) 
 (Marketing Management) 
วิชาบังคับก่อน : 215201 หลักการตลาด 
 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการตลาด  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม  การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขัน การ
วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การวางแผนการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การเลือกกลุ่มเป้าหมาย การก าหนดต าแหน่ง
ผลิตภัณฑ์ การจัดการด้านผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  การจัดการราคา การจัดการช่องทางการตลาด
และการกระจายสินค้า การสื่อสารทางการตลาด การตลาดระหว่างประเทศและจริยธรรมในการจัดการการตลาด 
 
 
 
215232 พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6) 
 (Consumer Behavior) 
วิชาบังคับก่อน : 215107 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องต้น 
 พฤติกรรมของผู้บริโภคกับกลยุทธ์ทางการตลาด ความหลากหลายข้ามวัฒนธรรม ประชากรศาสตร์และการ
แบ่งชั้นทางสังคม วัฒนธรรมย่อย ค่านิยม ครอบครัวและการใช้ในครัวเรือน อิทธิพลของกลุ่มกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
การรับรู้ การเรียนรู้ ความจ า และการก าหนดต าแหน่งของสินค้า การจูงใจ บุคลิกภาพ อารมณ์ ทัศนคติและอิทธิพลของ
ทัศนคติ นิยามเก่ียวกับตัวบุคคลกับรูปแบบการใช้ชวีิต อิทธิพลของสถานการณ์ กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคและ
การตระหนักรู้ปัญหา 
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215331 ช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้า 3(3-0-6) 
 (Marketing Channels and Distributions) 
วิชาบังคับก่อน : 215201 หลักการตลาด 
 ลักษณะของช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้า พฤติกรรมและการจัดการช่องทางการจัดจ าหน่าย การ
ตัดสินใจออกแบบช่องทางการจัดจ าหน่าย  การบริหารช่องทางการจัดจ าหน่ายและการกระจายสินค้าให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์และงบประมาณ 
 
215332 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6) 
 (Integrated Marketing Communication) 
วิชาบังคับก่อน : 215201 หลักการตลาด 
 กระบวนการสื่อสารการตลาด  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสารการตลาด  การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย  การ
ก าหนดวัตถุประสงค์  การออกแบบข้อมูลข่าวสาร  การเลือกช่องทางการสื่อสาร  การวางแผนการสื่อสาร    
การตลาด การก าหนดงบประมาณส าหรับกิจกรรมการส่งเสริมการตลาด การตัดสินใจด้านส่วนประสม        การ
สื่อสารการตลาด การโฆษณา การขายโดยบุคคล การส่งเสริม การขาย การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง การ
ประเมินผลการจัดการสื่อสารทางการตลาด และการจัดการการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
 
215333 การวิจัยการตลาด 3(3-0-6) 
 (Marketing Research) 
วิชาบังคับก่อน : 215201 หลักการตลาด และ 215208 การวิจัยทางธุรกิจ 
 บทน าการวิจัยการตลาด  จรรยาบรรณการท าวิจัยการตลาด  การก าหนดปัญหาการท าวิจัยการตลาด การ
ออกแบบวิจัยการตลาดโดยการส ารวจจากข้อมูลทุติยภูมิและวิจัยเชิงคุณภาพ  การวิจัยเชิงพรรณนาจากการส ารวจ
และการสังเกต  การวัดและการออกแบบเครื่องมือ การเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
ค่าสถิติ  ทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่ การหาค่า ความถี่ ค่าสถิติทีค่าสถิติเอฟ  การหาค่าสหสัมพันธ์และแบบจ าลองเชิง
พหุ การจัดท ารายงาน การวิจัย และการรายงานผลการวิจัย 
 
 
 
215334 สัมมนาการจัดการการตลาด 2(2-0-4) 
 (Seminar in Marketing Management) 
วิชาบังคับก่อน : 215231 การจัดการการตลาด และโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายวิธีการและหลักการหรือพัฒนาการใหม่ของการจัดการการตลาดและหัวข้อที่
เก่ียวข้อง ภายใต้การควบคุมแนะน าจากอาจารย์ผู้สอน 
 
215431 โครงการการจัดการการตลาด 3(0-6-3) 
 (Project in Marketing Management) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การพัฒนาโครงการทางด้านการจัดการตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์การ เช่น การ
วิเคราะห์ตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การทดสอบผลิตภัณฑ์ การจัดท าแผนการตลาด การจัดท าแผน การขายและการ
ส่งเสริมการขาย  
วิชาเลือก 
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153352  การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 3(3-0-6) 
 (Product and Pricing Management) 
วิชาบังคับก่อน : 215201 หลักการตลาด 
 การจัดการส่วนประสมการตลาดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และราคา ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มี
อิทธิพลต่อผลิตภัณฑ์ กระบวนการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ปัจจัยที่มีผล
ต่อการก าหนดราคาและการบริหารราคา 
 
215336 การจัดการการขาย 3(3-0-6) 
 (Sales Management) 
วิชาบังคับก่อน : 215201 หลักการตลาด 
 แนวคิดและปรัชญาของการจัดการการขาย ลักษณะของงานขายและประเภทของพนักงานขายเทคนิคการ
ขาย การจัดองค์การขาย การวางแผนในการจัดการการขาย การพยากรณ์ยอดขาย การก าหนดอาณาเขตการขายและ
โควตาการขาย การบริหารพนักงานขายและจรรยาบรรณใน การจัดการการขาย 
 
215337 การตลาดบริการ 3(3-0-6) 
 (Service Marketing)  
วิชาบังคับก่อน : 215201 หลักการตลาด 
 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการตลาดบริการ ผู้บริโภคกับการตลาดบริการ ส่วนประกอบของการตลาดบริการ 
กระบวนการส่งมอบบริการ  กลยุทธ์และแนวทางการบริหารตลาดบริการ และการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการบริการ 
 
215338 การจัดการการค้าปลีก 3(3-0-6)
 (Retailing Management) 
วิชาบังคับก่อน : 215201 หลักการตลาด 
 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการจัดการค้าปลีก การวิเคราะห์สถานการณ์ของค้าปลีก การวิเคราะห์ลูกค้า 
กลุ่มเป้าหมายและข่าวสารสารสนเทศ การเลือกท าเลที่ตั้งของกิจการ การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการราคา การ
สื่อสารทางการตลาดและนโยบายส่งเสริมการตลาดค้าปลีก 
 
215339 การเจรจาต่อรอง 3(3-0-6) 
 (Negotiation) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดและวิธีการวิเคราะห์ปัญหาในการเจรจาต่อรอง ความขัดแย้งและการแก้ปัญหา กระบวนการและเทคนิค
ต่างๆ ในการเจรจาต่อรอง การใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆ เพื่อการวิเคราะห์ การตัดสินใจ ทฤษฎีเกมและเศรษฐศาสตร์
ส าหรับการจัดการ การวางกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง ให้บรรลุเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
215340 การตลาดส าหรับธุรกิจชุมชน 3(3-0-6) 
 (Community Business Marketing) 
วิชาบังคับก่อน : 215201 หลักการตลาด 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดส าหรับธุรกิจชุมชน ส่วนประสมทางการตลาดของ  ธุรกิจชุมชน การ
สร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้า ระบบการจัดการส าหรับธุรกิจชุมชน และบทบาทของรัฐในการพัฒนา การตลาดธุรกิจ
ชุมชน 
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215341 การจัดการวัฒนธรรมระหว่างกลุ่ม 3(3-0-6) 
 (Cross-Cultural Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการวัฒนธรรมระหว่างกลุ่ม รูปแบบการสื่อสารวัจนและอวัจนภาษา ใน
การด าเนินธุรกิจต่างวัฒนธรรม ค่านิยมในวัฒนธรรมต่างๆ ที่มีผลต่อแนวคิดของนักธุรกิจต่างวัฒนธรรม  การวิเคราะห์
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมในมิติต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการธุรกิจ  
 
215342 การตลาดระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 (International Marketing) 
วิชาบังคับก่อน : 215201 หลักการตลาด 
 ความรู้เบื้องต้นทางการตลาดระหว่างประเทศ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ การบริหาร
การตลาดระหว่างประเทศ ประกอบด้วย กลยุทธ์การตลาดระดับโลก สารสนเทศทางการตลาดระหว่างประเทศ 
นโยบายการตลาดระหว่างประเทศ การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ใหม่ นโยบายสายผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมการตลาด
ระหว่างประเทศ 
 
215343 การตลาดดิจิทัล 3(3-0-6) 
 (Digi-marketing) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 บทบาทและความส าคัญของการตลาดดิจิทัล ประเภทของตลาดดิจิทัล การตัดสินใจเกี่ยวกับตลาดดิจิทัล ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการตลาดดิจิทัล  การก าหนดกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล  ปัญหาและอุปสรรคด้านการจัดการและด้าน
กฎหมายในการด าเนินการ และอนาคตของตลาดดิจิทัล 
 
215344 โลจิสติกส์ทางการตลาด 3(3-0-6) 
 (Marketing Logistics) 
วิชาบังคับก่อน : 215201 หลักการตลาด 
 ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดกับโลจิสติกส์ การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การสร้างคุณค่าให้ลูกค้า การ
แข่งขันด้านเวลา การขับเคลื่อนโซ่อุปทานด้วยอุปสงค์ การจัดการโลจิสติกส์การตลาด วิธีการจัดการกระบวนการ
ธุรกิจหลักและวิธีการจัดวางกระบวนการให้เข้ากับความต้องการของตลาด  ระดับของการให้ บริการลูกค้าและการ
ให้บริการในระดับโลก การด าเนินงานทางโลจิสติกส์ด้วยความรวดเร็วในการตอบสนอง ความน่าเชื่อถือและรักษา
ความสัมพันธ์ที่ดี 
215345 การจัดกิจกรรมทางการตลาด 3(3-0-6) 
 (Event Marketing) 
วิชาบังคับก่อน : 215201 หลักการตลาด 
 แนวคิดของการจัดกิจกรรมทางการตลาด การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า รูปแบบและกลยุทธ์ การ
วางแผนและกระบวนการของการจัดกิจกรรมทางการตลาด ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
การจัดท างบประมาณแยกตามกิจกรรม ก าหนดการของงานการประเมินผลและการประยุกต์ใช้จากกรณีศึกษา 
 
215346 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
 (Customers Relationship Management) 
วิชาบังคับก่อน : 215201 หลักการตลาด 
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 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การจัดการลูกค้าสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภค การออกแบบกลยุทธ์
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การน าแผนการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ไปปฏิบัติใช้ การรักษาลูกค้าปัจจุบัน   การหาลูกค้าใหม่ 
และดึงลูกค้าเก่า การสร้างความสัมพันธ์ระดับกลุ่มส าหรับกลุ่มพนักงานภายในกิจการ     กลุ่มผู้จ าหน่ายสินค้าและ
พันธมิตรทางธุรกิจและความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว 
 
 
 
 
 
 
153472  กลยุทธ์และนโยบายการตลาด 3(3-0-6) 

 (Marketing Strategy and Policy) 
วิชาบังคับก่อน : 215201 หลักการตลาด 
 นโยบายและกลยุทธ์ทางการตลาด แนวโน้มทางการตลาด การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด การ
ก าหนดแผนการตลาด การก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด การใช้แบบจ าลองทางธุรกิจเพื่อประมวลความรู้ 
เทคนิคและการวิเคราะห์ปัญหาทางการตลาด 
 
215348 การจัดการตราสินค้า 3(3-0-6) 
 (Brand Management) 
วิชาบังคับก่อน : 215201 หลักการตลาด 
 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการตราสินค้า การสร้างตราสินค้า การก าหนดต าแหน่งของตราสินค้า การออกแบบตรา
สินค้า การสร้างลักษณะเฉพาะให้กับตราสินค้า คุณค่าตราสินค้า การรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับตราสินค้า  การสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับตราสินค้า กระบวนการและเครื่องมือสื่อสารตราสินค้า 

 

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะการจัดการโลจิสติกส์  (Logistics Management) 

วิชาบังคับ  
215251 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 
 (Logistics and Supply Chain Management) 
วิชาบังคับก่อน : 215205 การจัดการการด าเนินงาน 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน การจัดการอุปสงค์ การวางแผนทรัพยากร การจัดการการ
ไหลของปัจจัยการผลิต การจัดซื้อจัดหาและการจัดการสินค้าคงคลัง ระบบการขนส่ง คลังสินค้า ระบบ   การกระจาย
สินค้า การจัดการการไหลของสารสนเทศ การจัดการโลจิสติกส์ ส าหรับสินค้ารับคืน ต้นทุนโลจิสติกส์ และการประเมิน
ความสามารถของห่วงโซ่อุปทาน 
 
215252 การจัดการสินค้าคงคลังและอุปสงค์  3(3-0-6) 
 (Inventory and Demand Management) 
วิชาบังคับก่อน : 215205 การจัดการการด าเนินงาน 

โครงสร้างของสินค้าคงคลัง ลักษณะของปัญหาสินค้าคงคลัง เทคนิคการพยากรณ์ความต้องการ    การ
ควบคุมระดับสินค้าคงคลัง รูปแบบการตรวจนับสินค้าคงคลัง การวิเคราะห์ต้นทุนสินค้าคงคลัง จุดสั่งซื้อและปริมาณ
การสั่งซื้อที่เหมาะสม 
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215351 การจัดการการขนส่ง     3(3-0-6) 
 (Transportation Management)   
วิชาบังคับก่อน : 215205 การจัดการการด าเนินงาน 

นโยบายการขนส่งและการจัดการการขนส่งส าหรับผู้ให้บริการการขนส่งและผู้รับบริการ บทบาทของ
หน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐต่อระบบการขนส่งในประเทศ ประเภทการขนส่ง เทคโนโลยีการขนส่ง 
เส้นทางการขนส่ง ปัญหาและอุปสรรคต่อการขนส่งในปัจจุบัน กฎเกณฑ์การขนส่งระหว่างประเทศ สิทธิหน้าที่และความ
รับผิดชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้องและจรรยาบรรณวิชาชีพการขนส่ง 
 
215352 การบริหารการจัดซื้อจัดหาและความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์  3(3-0-6) 
 (Procurement and Suppliers Relationship Management) 
วิชาบังคับก่อน : 215205 การจัดการการด าเนินงาน 

กระบวนการจัดซื้อจัดหาและบริหารความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ ประกอบด้วย การก าหนดความต้องการของ
ผู้ใช้ การสรรหาและคัดเลือกซัพพลายเออร์ การบริหารสัญญา การสร้างความสัมพันธ์ การบริหารข้อมูลและความ
ร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ร่วมของสมาชิกในห่วงโซ่อุปทาน 
 
215353 การจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้า 3(3-0-6)
 (Warehouse and Distribution Management)  
วิชาบังคับก่อน : 215205 การจัดการการด าเนินงาน 

กระบวนการจัดการคลังสินค้าประกอบด้วย การเลือกอุปกรณ์การจัดเก็บและการยกขนสินค้า        การ
จัดการพื้นที่ใช้งาน การบริหารทรัพยากรคลังสินค้า เทคนิคการจัดการการไหลเวียนของสินค้า รูปแบบและการบริหาร
การกระจายสินค้า การจัดตารางเวลาและก าหนดเส้นทาง การกระจายสินค้าและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการคลังสินค้า 
 
215354 สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์   2(2-0-4)  
 (Seminar in Logistics Management)   
วิชาบังคับก่อน : 215251 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน และโดยความเห็นชอบของสาขาวชิา 

ศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายวิธีการและหลักการหรือพัฒนาการและความท้าทายใหม่ของการจัดการ โลจิ
สติกส์ หรือหัวข้อที่เก่ียวข้องภายใต้การควบคุมแนะน าจากอาจารย์ผู้สอน 
 
215451 โครงการการจัดการโลจิสติกส์  3(0-6-3) 
 (Project in Logistics Management)   
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

การพัฒนาโครงการด้านการจัดการโลจิสติกส์ เพื่อการลดต้นทุน เวลา หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วย โครงการเกี่ยวกับการควบคุมระดับสินค้าคงคลัง การวางผังคลังสินค้า การปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ
จัดหา การจัดเส้นทางการขนส่ง หรืออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
วิชาเลือก  
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215355 การวางแผนและควบคุมโลจิสติกส์  3(3-0-6) 
 (Logistics Planning and Control) 
วิชาบังคับก่อน : 215205 การจัดการการด าเนินงาน 

ระบบการวางแผนและควบคุมโลจิสติกส์ ประกอบด้วย การพยากรณ์ การวางแผนการขายและ      การ
ด าเนินงาน การจัดท าตารางการผลิตหลัก การวางแผนความต้องการวัสดุ การวางแผนทรัพยากร         การวางแผน
ก าลังการผลิตขั้นต้น การวางแผนความต้องการก าลังการผลิตและการควบคุมกิจกรรมการผลิต 
 
215356 โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
 (International Logistics)  
วิชาบังคับก่อน : 215205 การจัดการการด าเนินงาน 

ระบบโลจิสติกก์ระหว่างประเทศ การด าเนินงานขนส่งระหว่างประเทศ การจัดการสินค้าส่งออกและสินค้า
น าเข้า การช าระราคา อินโคเทอม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย หน่วยงานที่ก ากับดูแล       การขนส่ง
ระหว่างประเทศและปัญหาการขนส่งระหว่างประเทศ  
 
215357  ระบบสารสนเทศส าหรบัโลจสิติกส์ 3(3-0-6)  
 (Logistics Information Systems)  
วิชาบังคับก่อน : 215205 การจัดการการด าเนินงาน 

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวางแผนและการด าเนินการโลจิสติกส์ ประกอบด้วย โปรแกรมส าหรับ
การพยากรณ์ การวางแผนการผลิตรวม การจัดตารางการผลิตหลัก การวางแผนความต้องการวัสดุ  การจัดตารางการ
ปฏิบัติงาน การบริหารสินค้าคงคลัง การจัดการขนส่ง การบริหารคลังสินค้าและอ่ืนๆ 
 
215358 การพยากรณ์ทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Business Forecasting) 
วิชาบังคับก่อน : 215104 สถิติธุรกิจ 

การใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความถดถอยและอนุกรมเวลาในการพยากรณ์ยอดขาย การพยากรณ์ความ
ต้องการก าลังคน การพยากรณ์ต้นทุนและรายได้และการพยากรณ์ความต้องการวัตถุดิบ  
 
215359 การด าเนินงานด้านบริการ 3(3-0-6) 
 (Service Operations) 
วิชาบังคับก่อน : 215205 การจัดการการด าเนินงาน 

ลักษณะของการบริการ การตัดสินใจเลือกที่ตั้งของสถานประกอบการ  การวางผังสถานประกอบการบริการ การ
ออกแบบระบบการบริการและการปรับปรุง เทคนิคการพยากรณ์ การวางแผนและจัดการทรัพยากร การวัดผลการ
ปฏิบัติงานและคุณภาพการบริการ 
 
215360 การจัดการคุณภาพ 3(3-0-6)
 (Quality Management) 
วิชาบังคับก่อน : 215104 สถิติธุรกิจ 

แนวความคิดพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ เครื่องมือคุณภาพหลักการ
และองค์ประกอบของการจัดการคุณภาพเชิงรวม 
 
153612  แบบจ าลองส าหรับห่วงโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 
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 (Modeling for Supply Chain) 
วิชาบังคับก่อน : 215104 สถิติธุรกิจ และ 215205 การจัดการการด าเนินงาน 

การประยุกต์ใช้แบบจ าลองเชิงปริมาณต่างๆในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการโซ่อุปทานและระบบ       
โลจิสติกส์ การโปรแกรมเชิงเส้น การขนส่ง การจัดแถวคอยและการจ าลองสถานการณ์ 
 
215362 การจ าลองสถานการณ์ทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Business Simulation) 
วิชาบังคับก่อน : 215104 สถิติธุรกิจ และ 215205 การจัดการการด าเนินงาน 

วิธีการจ าลองระบบงานแบบดิสครีตอีเวนท์ การสร้างและวิเคราะห์แบบจ าลอง การน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์
มาประยุกต์ใช้ในการจ าลองแบบปัญหาส าหรับการตัดสินใจแก้ปัญหาระบบแถวคอย การผลิต การขนส่งและการ
กระจายสินค้า 
215363 การเขียนโปรแกรมประยุกต์ส าหรับธุรกิจ  3(3-0-6) 
 (Programming for Business Application) 
วิชาบังคับก่อน : 215206 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยวิชวลเบสิคแอพพลิเคชัน ประกอบด้วยตัวแปร ตัวด าเนินการ ค าสั่งควบคุม การ
รับและแสดงผลข้อมูล และการเขียนโปรแกรมเพื่อท างานร่วมกันระหว่างแอพพลิเคชันซอฟต์แวร์ 
 
215364 ความปลอดภัยในการขนส่งและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 (Transportation Safety and Environment) 
วิชาบังคับก่อน : 215353 การจัดการคลังสนิค้าและการกระจายสินคา้ 

บทบัญญัติและข้อบังคับทางความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการด าเนิน การด้านการขนส่งและ
คลังสินค้า การก าหนดมาตรการการป้องกันและแก้ไข การประเมินสภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัย กระบวนการ
จัดการความปลอดภัยสินค้าอันตราย และเทคโนโลยีส าหรับการจัดการความปลอดภัย 
 
 
 
 
 
215365 เศรษฐศาสตร์ขนส่งและโลจิสติกส ์ 3(3-0-6) 
 (Logistics and Transportation Economics) 
วิชาบังคับก่อน : 215105 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 

ความหมายและขอบเขตของเศรษฐศาสตร์ขนส่ง ความส าคัญและบทบาทของการขนส่งต่อระบบเศรษฐกิจ 
ลักษณะทางเศรษฐกิจของการขนส่งทางถนน ทางรถไฟ ทางอากาศ ทางน้ าและทางท่อ หลักเศรษฐศาสตร์ขนส่ง
เบื้องต้นและพัฒนาการด้านการขนส่ง 
 
153662  การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานทางโลจิสติกส์  3(3-0-6) 

 (Analysis and Design of Work Systems in Logistics) 
วิชาบังคับก่อน : 215205 การจัดการการด าเนินงาน และ 215360 การจัดการคุณภาพ 

แนวคิดและกระบวนการในการวิเคราะห์งาน องค์ประกอบของการท างาน ระบบการท างาน การใช้แผนภูมิและ
เครื่องมือในการวิเคราะห์ระบบงาน การศึกษาการท างานระบบมาตรฐานการท างานและการปรับปรุงระบบการท างาน 
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วิศวกรรมมนุษย์ การยศาสตร์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการท างานและระบบการท างาน และการประยุกต์ใช้
กับ การวิเคราะห์และการออกแบบงานกับระบบงานต่างๆ ทางโลจิสติกส์ 

 
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะการจัดการธุรกิจใหม่และภาวการณ์ประกอบการ  

(New Venture Management and Entrepreneurship) 
วิชาบังคับ 
215271 ผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม ่ 3(3-0-6) 
 (Entrepreneurship and New Venture Creation) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวคิดเกี่ยวกับผู้ประกอบการและการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ทัศนคติและแรงจูงใจของ
ผู้ประกอบการ คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ การประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน  ทักษะและ
ทรัพยากรที่จ าเป็นของผู้ประกอบการ ความคิดสร้างสรรค์และการสร้างความคิด การตระหนักและประเมินโอกาสทาง
ธุรกิจ การวิจัยทางการตลาด ขั้นตอนการเริ่มธุรกิจใหม่และการจัดท าแผนธุรกิจ  การประเมิน    ความเป็นไปได้ของ
ธุรกิจและปัญหาของการเริม่ธุรกิจใหม่ 
 
215272 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม ่ 3(3-0-6) 
 (New Product Development) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

กระบวนการพัฒนาและวางแผนการน าผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด การสร้างแนวความคิด การกลั่นกรองและการ
ประเมินผลแนวความคิดในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ การศึกษาแนวโน้มและความ
ต้องการของตลาด การประเมินสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การทดสอบตลาดและการน า
ผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด 
 
215371 การตลาดผู้ประกอบการ  3(3-0-6) 
 (Entrepreneurial Marketing) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

การตลาดของสินค้าใหม่และตลาดใหม่ การวิเคราะห์และประเมินโอกาสทางการตลาด การสร้างมูลค่า การ
ออกแบบรูปแบบธุรกิจ การเขียนแผนการตลาด กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างให้กับสินค้า การสร้างและบริหารตรา
สินค้าและการประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนทางการตลาด 
 
215372 การเงินผู้ประกอบการ  3(3-0-6) 
 (Entrepreneurial Finance) 
วิชาบังคับก่อน : 215204 การจัดการการเงิน 

หลักการพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์และประเมินมูลค่าธุรกิจ การวิเคราะห์กระแสเงินสดการ
ระดมทุนจากตลาดเงินและตลาดทุนการเงินส าหรับภาวการณ์ประกอบการตั้งแต่การเริ่มต้นธุรกิจจนถึงการถอนทุนคืน 
 
215373 การจัดการธุรกิจที่เจริญเตบิโต 3(3-0-6) 
 (Managing a Growing Business) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
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โอกาสและความท้าทายในการจัดการธุรกิจที่ก าลังเติบโต รูปแบบและกลยุทธ์การเติบโตของธุรกิจ กรอบ
แนวคิด เทคนิคการวิเคราะห์และเครื่องมือในการตัดสินใจในการบริหารการเติบโตของธุรกิจ การบริหารกระแสเงินสด 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส าหรับธุรกิจที่เติบโต การจัดการความสัมพันธ์กับสถาบันการเงิน ซัพพลายเออร์และลูกค้า 
 
215374 สัมมนาการจัดการธุรกิจใหม่และภาวการณ์ประกอบการ   2(2-0-4) 
 (Seminar in New Venture Management and Entrepreneurship) 
วิชาบังคับก่อน : 215271 ผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่ และโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

ศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายวิธีการและหลักการหรือพัฒนาการและความท้าทายใหม่ของการสร้างธุรกิจ
ใหม่และการประกอบการ และหัวข้อที่เก่ียวข้อง ภายใต้การควบคุมแนะน าจากอาจารย์ผู้สอน 
 
215471 โครงการการจัดการธุรกิจใหมแ่ละภาวการณ์ประกอบการ 3(0-6-3) 
 (Project in New Venture Management and Entrepreneurship) 
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวชิา 

ความส าคัญและกระบวนการเขียนแผนธุรกิจส าหรับการจัดตั้งธุรกิจใหม่ที่มีนวัตกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
นวัตกรรมที่มีการด าเนินการอยู่แล้ว แนวคิดทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับธุรกิจนวัตกรรม หลักการการเขียนแผนธุรกิจ 
วิธีการน าเสนอแนวคิดและแผนธุรกิจต่อธนาคาร สถาบันการเงิน นักลงทุนหรือ ผู้ร่วมทุน 
 
 
 
วิชาเลือก  
215375 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส ์ 3(3-0-6) 
 (Franchising Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวคิดและรูปแบบของแฟรนไชส์ แฟรนไชส์ในฐานะที่เป็นกลยุทธ์การเติบโต กลยุทธ์ทางการเงินส าหรับแฟ
รนไชส์ การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและความเสี่ยงทางการจัดการของแฟรนไชส์ กฎหมายและมาตรฐานการจ้าง
งาน การสร้างและรักษาคุณภาพ การประเมินโอกาสใน การควบรวมและการเข้าซื้อกิจการ การร่วมทุนและการให้
สิทธิการผลิต 
 
215376 การจัดการธุรกิจครอบครัว 3(3-0-6) 
 (Family Business Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ความรู้เบื ้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัว โมเดลในการศึกษาธุรกิจครอบครัวจากมุมมองท ฤษฎีระบบ 
(ครอบครัว ความเป็นเจ้าของ และการบริหารจัดการ) ประเด็นการบริหารธุรกิจครอบครัวด้านการวางแผนกลยุทธ์ 
การจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน และการก ากับดูแลธุรกิจ ประเด็นการบริหารครอบครัวด้านบทบาทของสมาชิกใน
ครอบครัว วัฒนธรรมและค่านิยมของครอบครัว การจัดการการสื่อสารและความขัดแย้งภายในครอบครัว และการ
ก ากับดูแลครอบครัว ประเด็นการจัดการความเป็นเจ้าของด้านล าดับขั้นของความเป็นเจ้าของธุรกิจครอบครัว และ
กระบวนการสืบทอดธุรกิจครอบครัว 
 
215377 การจัดการธุรกิจบริการ 3(3-0-6) 
 (Service Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
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แนวคิดและหลักการของการบริการ การออกแบบชุดของการบริการ การสร้างคุณค่าส าหรับการบริการ การ
จัดการกับประสบการณ์จากลูกค้า การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า การพัฒนา คุณภาพการบริการ การจัดการก าลังการ
ให้บริการ กลยุทธ์การตลาดบริการ และแนวคิดและพัฒนาใหม่ๆ ทางการจัดการธุรกิจการบริการ 
 
215378 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ 3(3-0-6) 
 (Change Management and Organization Development) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

หลักและวิธีการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ ทฤษฎี รูปแบบ  และ
กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงในองค์การ ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์การ แบบจ าลอง  การ
เปลี่ยนแปลงองค์การ การจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การสร้างวิสัยทัศน์และการสนับสนุนเพื่อการเปลี่ยนแปลง การ
บริหารในระยะของการเปลี่ยนแปลง การธ ารงไว้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงกระบวนการพัฒนาองค์การ การวินิจฉัยองค์การ การ
ออกแบบและการประเมินผลเทคนิคการพัฒนาองค์การ เทคนิคการพัฒนาองค์การทางทรัพยากรมนุษย์ เทคนิคการพัฒนา
องค์การทางโครงสร้างเทคโนโลยี การปรับโครงสร้างองค์การ การมีส่วนร่วมของพนักงาน การออกแบบงานและเทคนิค
การพัฒนาองค์การทางกลยุทธ์ 
 
215379 แรงงานสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
 (Labor Relations) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวคิดและกลไกของแรงงานสัมพันธ์  สภาวะแรงงานในประเทศไทย โครงสร้าง การบริหารงานและบทบาท
ของสหภาพแรงงาน บทบาทขององค์กรฝ่ายนายจ้าง กระบวนการยื่นข้อเรียกร้องและการเจรจาต่อรองร่วม การระงับข้อ
พิพาทแรงงาน การคุ้มครองแรงงานและเงินทดแทน การประกันสังคม ศาลแรงงานและการพิจารณาคดีแรงงานและการ
ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกในสถานประกอบการ 
 
215380 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  3(3-0-6) 
 (Intellectual Properties Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวคิดและหลักการการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพย์สินทางปัญญาจากการวิจัยและพัฒนาของธุรกิจ แนว
ทางการประเมินและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การเสริมสร้างนวัตกรรมในธุรกิจ หลักการการจัดการความรู้ของ
องค์การ หลักจริยศาสตร์ของการคิดสร้างสรรค์ กฎหมายและแนวทางการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา  การประเมิน
มูลค่าและสร้างผลตอบแทนจากทรัพย์สินทางปัญญา 
 
215381 การร่วมทุนและการระดมทุน 3(3-0-6) 
 (Venture Capital and Private Equity Investing) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

หลักการและวิธีการของการระดมทุนและการสร้างมูลค่าของธุรกิจ การตัดสินใจของธุรกิจตั้งแต่ช่วงก่อตั้งจนถึง
การขายธุรกิจเกี่ยวกับความเสี่ยงและผลประโยชน์จากการลงทุน การร่วมทุนและการระดมทุน การประเมินและวิเคราะห์
ดีลและกลยุทธ์การต่อรอง การสร้างมูลค่าและการออกจากธุรกิจ 
 
215382 การจัดการทุนมนุษย ์ 3(3-0-6) 
 (Human Capital Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
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หลักการและแนวปฏิบัติในการจัดการทุนมนุษย์ แนวคิด มุมมอง หลักการพื้นฐานของทุนมนุษย์ การสร้างและ
การพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์การ หลักการและแนวปฏิบัติในการฝึกอบรมและพัฒนาการพัฒนาองค์การและการบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน 

 
 

 
215383 การจัดการภาษ ี 3(3-0-6) 
 (Tax Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายภาษี ประเภทของกฎหมายภาษี นโยบายภาษีของรัฐบาล การวางแผนภาษี 
ปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษีและคุณธรรมจริยธรรมในการเสียภาษี 
 
215384 การจัดการนวัตกรรมและการจดัตั้งหน่วยธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Innovation Management and Corporate Venturing) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวคิดของนวัตกรรม ชนิดของนวัตกรรมในแต่ละอุตสาหกรรม กลยุทธ์นวัตกรรม ที่มาของนวัตกรรม การน า
นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ การออกแบบองค์การที่มีการพัฒนานวัตกรรมภายในองค์การ การวางนโยบายเพื่อสนับสนุน
การแข่งขันการพัฒนานวัตกรรม แนวคิดการจัดตั้งหน่วยธุรกิจ การคัดเลือกและการประเมินหน่วยธุรกิจและการตอบ
แทนการบริหารหน่วยธุรกิจ 
 
215385 การน าสินค้านวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์  3(3-0-6) 
 (Commercializing Innovative Products) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวคิดการน าสินค้านวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์ วิเคราะห์ผู้เก่ียวข้องและแรงจูงใจ กลยุทธ์ การออกสู่เชิง
พาณิชย์ การวิเคราะห์หาลูกค้า หลักการด้านทรัพย์สินทางปัญญา การวิเคราะห์เทคโนโลยีคู่แข่ง การวิเคราะห์ แนวโน้ม
ตลาดและความต้องการซื้อ การวางต าแหน่งเทคโนโลยีส าหรับผู้บริโภคคนสุดท้าย เทคนิคการน าสินค้านวัตกรรมออก
สู่ตลาดเป็นคร้ังแรก การประเมินมูลค่าของเทคโนโลยี และการวางแผนการเจรจาต่อรอง 
 
215386 การวิเคราะห์การลงทุน 3(3–0-6)                 

(Investment Analysis)     
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ทฤษฎีการลงทุน ปัญหาและกระบวนการบริหารการลงทุน การค านวณผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการ
ลงทุน การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ การจัดการกลุ่มหลักทรัพย์ รวมทั้งการประเมินมูลค่าของตราสารทางการเงินอ่ืนๆ 
การน าทฤษฎีการลงทุนสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจ 
 
215387 การจัดการกิจการเพ่ือสังคม 3(3-0-6) 
            (Social Enterprise Management) 
วิชาที่บังคับก่อน:   ไม่มี 
 แนวคิดและหลักการด าเนินกิจการเพื่อสังคม กิจการเพื่อสังคมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่
ยั่งยืน คุณลักษณะของผู้ประกอบการสังคมที่ประสบความส าเร็จ การพัฒนาแนวคิดทางธุรกิจเพื่อก่อตั้งกิจการ 
หลักการการประกอบการเพื่อสังคม การวิเคราะห์กรณีศึกษากิจการเพื่อสังคม การวางแผนกิจการเพื่อสังคมและการ
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ประเมินผลกระทบทางสังคม การจัดท าแผนธุรกิจกิจการเพื่อสังคม ความยั่งยืนทางการเงิน การลงทุนเพื่อสังคม และ
การต่อยอดการลงทุน การวางแผนกลยุทธ์กิจการเพื่อสังคมและการรายงานผลกระทบทางสังคมของกิจการ 
 
215388  การประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจ        3(3-0-6) 
             (Evaluation for Business Feasibility) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ความหมายและขอบเขตเกี่ยวกับการประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ความส าคัญและบทบาทของการ
ประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจในฐานะเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ เทคนิคการประเมิน
ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ การประเมินความเป็นไปได้ทางด้านการตลาด ด้านการผลิต ด้านองค์การและการจัดการ 
ด้านการเงิน  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม 
 

2.4 วิชาเลือกนอกกลุ่มวิชาเฉพาะ (เพิ่มเติม) 
นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะใดๆ (ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก) ที่อยู่นอกกลุ่มวิชา

เฉพาะที่ตนเองสังกัดเป็นวิชาเลือกนอกกลุ่มหรือเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้  

215303 ธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 (International Business) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ ประกอบด้วยกระแสโลกาภิวัตน์ ภูมิรัฐศาสตร์ ภูมิเศรษฐศาสตร์ 
เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย สังคมและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ การจัดการด้านการตลาด การด าเนินการและการเงิน
ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ 
 
215304 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
 (E-Business) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ขอบเขตและประเภทของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์ทางธุรกิจของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี
สนับสนุนพื้นฐาน ตัวแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
การวางแผนทรัพยากรขององค์การ การตลาดดิจิทัล นโยบายธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐ นโยบายระหว่างประเทศ 
ความเป็นส่วนตัว ความน่าเชื่อถือ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
215402 การศึกษาอิสระ 3(3-0-6) 
 (Independent Studies) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาค้นคว้าหัวข้อใหม่ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดการ ตามความสนใจของนักศึกษาโดยความ
เห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

3. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อธุรกิจ       (15 หน่วยกิต) 

3.1 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
203322 ภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบจดหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (English for Business Correspondence) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
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พัฒนาความรู้และการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการโต้ตอบจดหมายทาง
ธุรกิจที่หลากหลาย เช่น จดหมายทางธุรกิจ บันทึกข้อความ รายงาน แฟกซ์ อีเมลและร่างข้อเสนอโครงการต่างๆ ใน
องค์การ 
 
203324 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (English for Business Presentation) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

พัฒนาทักษะการรวบรวมและจัดวางเนื้อหาในการน าเสนองานทางธุรกิจ รวมทั้งทักษะการน าเสนองานและ
การตอบค าถามอย่างมืออาชีพ 
 
203325 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมทางธุรกิจ 3(3-0-6)  
 (English for Business Meetings) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

พัฒนาทักษะในการน าและมีส่วนร่วมในการประชุมทางธุรกิจ การด าเนินการประชุม การวิเคราะห์ผู้ฟังและ
ข้อพิจารณาทางวัฒนธรรม การน าเสนอและการอธิบายให้เหตุผล การน าเสนอแนวคิดที่แตกต่างอย่างเหมาะสม 
203326 ภาษาอังกฤษเพื่อการให้บริการลูกค้า 3(3-0-6) 
 (English for Customer Service) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

พัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ การให้บริการตามความ
ต้องการของลูกค้า การตอบค าถามหรือปัญหาของลูกค้า เน้นกลยุทธ์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและ  การใช้ภาษาที่
เหมาะสม 
 
203323 ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (English for Business Negotiation) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและกลยุทธ์การสื่อสารในการเจรจาต่อรองกับต่างชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 
การพัฒนาความตระหนักในการความแตกต่างทางวัฒนธรรมในรูปแบบการเจรจาต่อรอง 

 
 
 
3.2 ภาษาจีน 

203401 ภาษาจีน 1 3(3-0-6) 
 (Chinese I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ส าหรับผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาจีนมาก่อน ฝึกทักษะการใช้ภาษาพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ 
การทักทาย การแนะน า การขอบคุณ การขอโทษ การขอและให้ข้อมูล ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด ศึกษา
ระบบเสียงและไวยากรณ์พื้นฐานเพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนและเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 
 
203402 ภาษาจีน 2 3(3-0-6) 
 (Chinese II)  
วิชาบังคับก่อน : 203401 ภาษาจีน 1 
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ศึกษาต่อเนื่องจากภาษาจีนเบื้องต้น 1  ฝึกทักษะการฟัง พูด และอ่าน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ต่าง ๆ อาทิ การใช้โทรศัพท์ การนัดหมาย การถามและบอกทาง การซื้อของ 
การท่องเที่ยว ฯลฯ ศึกษาโครงสร้างและลักษณะของตัวอักษรจีนและไวยากรณ์ที่ซับซ้อนมากข้ึนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
อ่านและเข้าใจข้อความ ง่ายๆ และสามารถฝึกฝนและเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 
 
203403 ภาษาจีน 3 3(3-0-6) 
 (Chinese III) 
วิชาบังคับก่อน : 203402 ภาษาจีน 2 

พัฒนาทักษะการพูด และการเขียนภาษาจีน เพื่อให้สามารถใช้ภาษาในชีวิตประจ าวันและในวงการธุรกิจได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรมชาติ ศึกษาแง่มุมต่าง ๆ ทางวัฒนธรรมจากเนื้อหาที่หลากหลายเช่น จดหมาย
โต้ตอบ การโฆษณา เพลง ภาพยนตร์ บทคัดสรรบางตอนจากวรรณกรรมที่มีชื่อเสียง ฯลฯ เพื่อให้เข้าใจภาษาดียิ่งขึ้น 
203404 ภาษาจีนธุรกิจ 1 3(3-0-6)  
 (Business Chinese I) 
วิชาบังคบัก่อน : 203403 ภาษาจีน 3  หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

พัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อธุรกิจ เน้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เป็นกลยุทธ์การสื่อสารส าหรับ
การท าธุรกิจ โดยเน้นการท ากรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมมากข้ึนและการน าเสนอผลงาน 
 

520340  ภาษาจีนธุรกิจ 2 3(3-0-6) 
 (Business Chinese II) 
วิชาบังคับก่อน : 203404 ภาษาจีนธุรกิจ 1  หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

พัฒนาทักษะผู้เรียนในการพัฒนาความสามารถในการวางแผน การจัดการองค์กร การเขียนรายงานในเชิง
ธุรกิจ การท าสัญญาทางการค้าในประเด็นต่างๆ โดยศึกษาถึงกรณีที่เกิดขึ้นจริง 

 
 
 
3.3 ภาษาญี่ปุ่น 

203411 ภาษาญี่ปุ่น 1 3(3-0-6) 
 (Japanese I) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ฝึกการออกเสียง บทสนทนาใช้ศัพท์และส านวนขั้นต้น การใช้อักษร  ฮิระงะ
นะ คะตะกะนะและคันจิ 
 
203412 ภาษาญี่ปุ่น 2 3(3-0-6) 
 (Japanese II) 
วิชาบังคับก่อน : 203411 ภาษาญี่ปุ่น 1 

การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น การใช้ศัพท์และส านวนในชีวิตประจ าวัน การอ่าน และการเขียนตัวอักษรคันจิ 
 
203413 ภาษาญี่ปุ่น 3 3(3-0-6) 
 (Japanese III) 
วิชาบังคับก่อน : 203412 ภาษาญี่ปุ่น 2 

การใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในสถานที่ท างานด้วยส านวนสุภาพ ฝึกการอ่าน การเขียนข้อความขนาดสั้น
และศึกษาอักษรคันจิเพิ่มเติม 
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203414 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1 3(3-0-6) 
 (Business Japanese I) 
วิชาบังคับก่อน : 203413 ภาษาญี่ปุ่น 3  หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

การใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารทางด้านธุรกิจ เน้นการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนด้วยวิธีการสอนและ
การฝึกฝนจากการจ าลองสถานการณ์ทางด้านธุรกิจ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีโอกาส ใช้ค าศัพท์ทักษะทางด้านธุรกิจ 
 
203415 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2  3(3-0-6) 
 (Business Japanese II) 
วิชาบังคับก่อน : 203414 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1  หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

พัฒนาการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการวางแผนด้านต่างๆ ทางธุรกิจ เน้นแผนการตลาด แผนการผลิต   แผน
องค์การและการจัดการและแผนการเงิน โดยผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและการเขียน ตลอดจนสามารถเข้าใจ
สัญญาทางการค้าต่าง ๆ จากตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง 
 

4. กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา    (9 หน่วยกิต) 
215391 เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 
 (Pre-Cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวคิดและกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา เทคนิคใน   การ
สมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์งานอาชีพ และ
ความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารคุณภาพ เทคนิคการน าเสนอ
โครงงานและการเขียนรายงานวิชาการ และการพัฒนาบุคลิกภาพ (การประเมินผลการเรียนให้ผ่านหรือไม่ผ่าน) 

 
215491 สหกิจศึกษา 8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชาที่สาขาวิชาก าหนด และรายวชิา 215391 เตรียมสหกิจศึกษา  

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน ณ สถานประกอบการ ครบ 1 
ภาคการเรียนสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชาก าหนด เม่ือเสร็จสิ้น การปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการ
และน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อท า การประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผล
ประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการและจากรายงาน
วิชาการ (การประเมินผลการเรียนให้ผ่านหรือไม่ผ่าน) 
 
215492  สหกิจศึกษา 2 8 หน่วยกิต 
             (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน : รายวิชา 215491 และรายวิชาอ่ืนตามทีส่าขาวิชาก าหนด  
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน ณ สถานประกอบการ 
ครบ 1 ภาคการเรียนสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชาก าหนด เม่ือเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาจะต้องส่งรายงาน
วิชาการและน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อท าการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัด
จากผลประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการและจาก
รายงานวิชาการ (การประเมินผลการเรียนให้ผ่านหรือไม่ผ่าน) 
 



หลกัสตูรการจดัการบณัฑติ (ปรบัปรงุ พ.ศ. 2553) ปฐมนิเทศ : ส าหรบัแจกนกัศกึษา ปี 2557 หน้า 44 จาก 50 
สาขาวชิาเทคโนโลยกีารจดัการ ส านกัวชิาเทคโนโลยสีงัคม 

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 8 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรือเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ 

203320 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (English for Business Communication)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

เพิ่มพูนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจด้านการพูด การฟัง การอ่านและการเขียน  กลยุทธ์การ
สื่อสารเพื่อธุรกิจ เน้นทักษะการพูดและการฟังเพื่ อให้ผู้ เรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารเพื่อธุรกิจอย่าง  มี
ประสิทธิภาพ 

 
203321 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (English for Business Writing) 
วิชาบังคับก่อน : 203320  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

พัฒนาทักษะความสามารถในการวางแผน การสืบค้น การรวบรวม การจัดเรียงความคิดเพื่อการเขียนทาง
ธุรกิจ ลักษณะทางภาษาที่ส าคัญในการเขียนรายงานทางธุรกิจ และการสื่อสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) 
 
215110 การพัฒนาตนเองและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 2(1-2-3) 
 (Personal and Relationship Development) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวคิดของอุปนิสัยของบุคคลที่มีประสิทธิผล อุปนิสัยของบุคคลที่มีประสิทธิผล การเข้าใจตนเอง   การ
ตั้งเป้าหมาย การวางแผนและการบริหารเวลาเพื่อให้ประสบความส าเร็จในการเรียน ศักยภาพการเป็นผู้น าของบุคคล 
การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะด้านสังคมที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวันและการท างานเป็นทีม 
 
215305 การบริหารนวัตกรรม 3(3-0-6) 
 (Innovation Management) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวคิดและกระบวนการของการสร้างนวัตกรรม ประเภทของนวัตกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างความคิด
สร้างสรรค์กับนวัตกรรม ความส าคัญของนวัตกรรมต่อการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและโลกาภิวัตน์ต่อนวัตกรรม นวัตกรรมกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ การตัดสินใจเกี่ยวกับ
นวัตกรรมและการใช้ทรัพยากรในองค์การเพื่อการสร้างนวัตกรรม 
 
215306 กระบวนการคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
 (Thinking Process and Decision Making) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการคิด กระบวนการของการคิดในแบบต่าง ๆ การท าแผนที่ความคิด การคิดเป็น
กระบวนระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิจารณ์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การแก้ปัญหาและ
กระบวนการแก้ปัญหา การตัดสินใจและกระบวนการตัดสินใจ เทคนิควิธีการและเคร่ืองมือในการแก้ปัญหา  และการ
ตัดสินใจในทางธุรกิจ การตัดสินใจในภาวะความไม่แน่นอน การเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจและการใช้แผนภูมิทางความคิด
ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อประกอบการด าเนินงานต่าง ๆ ทางธุรกิจ 
 
215307 การเงินบุคคล 3(3-0-6) 
 (Personal Finance) 



หลกัสตูรการจดัการบณัฑติ (ปรบัปรงุ พ.ศ. 2553) ปฐมนิเทศ : ส าหรบัแจกนกัศกึษา ปี 2557 หน้า 45 จาก 50 
สาขาวชิาเทคโนโลยกีารจดัการ ส านกัวชิาเทคโนโลยสีงัคม 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการเงินส่วนบุคคล การวางแผนการเงินสว่นบุคคล งบการเงินและงบประมาณ การ

บริหารเงินสด การจัดการสินทรพัย์และหนี้สนิ ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา การออม การตัดสินใจเกี่ยวกับสินทรัพย์
มูลค่าสูงการวางแผนการลงทุน การประกันภัยและการวางแผนการเงินเพื่อเกษียณอายุ



 

 


