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    3.1  หลกัสูตร 
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            3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  ไม่น้อยกว่า 129    หน่วยกติ 
            3.1.2  โครงสร้างหลกัสูตร   
                 (1)  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป        30 หน่วยกติ 
                    (2)  หมวดวชิาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า     93 หน่วยกติ 
     1)  กลุ่มวชิาแกน         24 หน่วยกติ 
     2)  กลุ่มวชิาเอก  ให้เลือกเรียนเพยีงแขนงวชิาใดแขนงวชิาหน่ึง 62 หน่วยกติ                                

  2.1) แขนงวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 
         (1) วชิาเอกบังคับ                                          53    หน่วยกติ 

                           (2)  วชิาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า                          9   หน่วยกติ 
  2.2) แขนงวชิาการเงินการธนาคาร 
         (1) วชิาเอกบังคับ                                          53    หน่วยกติ 

  (2)  วชิาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า                              9   หน่วยกติ 
  2.3) แขนงวชิาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
         (1) วชิาเอกบังคับ                                          53    หน่วยกติ 
         (2)  วชิาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า                                  9   หน่วยกติ 
  2.4) แขนงวชิาการตลาด 
         (1) วชิาเอกบังคับ                                          53    หน่วยกติ 
         (2)  วชิาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า                                  9   หน่วยกติ 
2.5) แขนงวชิาการตลาด 
         (1) วชิาเอกบังคับ                                          53    หน่วยกติ 
         (2)  วชิาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า                                  9   หน่วยกติ 

     3) กลุ่มวชิาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ ไม่น้อยกว่า      7   หน่วยกติ 
       (3) หมวดวชิาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า                                                  6   หน่วยกติ 
3.1.3  รายวชิาในโครงสร้างหลกัสูตร 
          (1) หมวดวชิาศึกษาทั่วไป          30 หน่วยกติ 
        1) กลุ่มวชิาบังคับ          15   หน่วยกติ  
         1.1) กลุ่มวชิาบูรณาการ             6   หน่วยกติ  
 GEIG1001  ไทยในโลกท่ีเปล่ียนแปลง       3(2-2-5) 
                    Thailand in a Changing World 
 GEIG1002  ความเป็นพลเมืองในโลกสมยัใหม่      3(2-2-5) 
             Citizenship in  Contemporary World 
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                     1.2)  กลุ่มวชิาภาษา           9     หน่วยกติ 
 GELT1001  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร           3(3-0-6) 
               Thai for Communication 
 GELE1001  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร            3(3-0-6) 
                                  English for Communication 
 GELE1002  ภาษาองักฤษเพื่อการปฏิบติังาน           3(3-0-6) 
                      English for Work 
 
  2)  กลุ่มวชิาเลือก           15   หน่วยกติ 
         2.1)  กลุ่มวชิาส่งเสริมสุขภาพ              3   หน่วยกติ 
 GEHP1101  การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ             3(2-2-5) 
                                  Exercises for Health 
 GEHP1102  การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ     3(2-2-5) 
                                  Physical Fitness Promotion for Health 
         2.2)  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์            3   หน่วยกติ 
 GEHS1101  สุนทรียภาพของชีวติ        3(3-0-6) 
                      Aesthetics of Life 
 GEHS1102  การพฒันาตนเพื่อความสุขของชีวิต      3(3-0-6) 
                                  Self-Development for Happiness in Life 
 GEHS1103  จริยธรรมทางสังคมและการใชเ้หตุผล      3(3-0-6) 
                                   Social Morality and Reasoning 
 
   3)   กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์           3          หน่วยกติ 

GESC1101  เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร      3(3-0-6) 
                            Information Technology and Communication 

GESC1102  วทิยาศาสตร์เพื่อชีวติ        3(3-0-6) 
                                  Sciences for Life 

GESC1103  พืชพรรณเพื่อชีวิต        3(3-0-6) 
                            Plants for Life 

GESC1104  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพื่อชีวติ     3(3-0-6) 
                             Natural Resources and Environment for Life 
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GESC1105  ชีวติกบัเทคโนโลย ี       3(3-0-6) 
                            Life and Technology 

GESC1106  การคิดและการวิเคราะห์เชิงตวัเลขเพื่อการด าเนินชีวติ    3(3-0-6) 
                            Thinking and Numeral Analysis for Living 
 
   4)  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์            3   หน่วยกติ 
 GESO1101  พลวตัสังคมไทย       3(3-0-6) 
                                  Dynamics of Thai Society 
 GESO1102  พลวตัสังคมโลก        3(3-0-6) 
                                   Dynamics of Global Society 

GESO1103  มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม          3(3-0-6) 
                             Man and Environment 

GESO1104  กฎหมายเพื่อการด าเนินชีวิต       3(3-0-6) 
                      Law for Living 

 
5)  กลุ่มวชิาภาษาทีส่าม             3   หน่วยกติ 

GETL1101  ภาษาจีนในชีวติประจ าวนั       3(3-0-6) 
                             Chinese  in  Daily Life 

GETL1102  ภาษาฝร่ังเศสในชีวติประจ าวนั     3(3-0-6) 
                            French in Daily Life 

GETL1103  ภาษาญ่ีปุ่นในชีวติประจ าวนั       3(3-0-6) 
                            Japanese in Daily Life 

GETL1104  ภาษาเกาหลีในชีวติประจ าวนั       3(3-0-6) 
                             Korean in Daily Life 

GETL1105  ภาษาขแมร์ในชีวติประจ าวนั       3(3-0-6) 
                             Khmer in Daily Life 

GETL1106   ภาษาเวยีดนามในชีวติประจ าวนั     3(3-0-6) 
                            Vietnamese in Daily Life 
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(2)  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า        93        หน่วยกติ 
 
 

                        กลุ่มวชิาแกน                                                                   24        หน่วยกติ       
      ACCT1103     หลกัการบญัชี                                                                                          3(3-0-6)     
                          Principles of Accounting       
  ECON1105    หลกัเศรษฐศาสตร์                                                                                    3(3-0-6) 
                         Principles of Economics 
 FINB1101       การเงินธุรกิจ                                                                       3(3-0-6) 
                                    Business  Finance 
  HRDM1101    การจดัการและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์                                       3(3-0-6)    
                                      Human  Resources  Management and Development 
 LAWS2501     กฎหมายธุรกิจ                          3(3-0-6)   
                                      Business  Laws 
 MKRT1101     หลกัการตลาด                                                                             3(3-0-6) 
                                      Principles of Marketing                                                                                           
  MNGT1102    หลกัการจดัการและจริยธรรมทางธุรกิจ      3(3-0-6) 
     Principles of Management and Business Ethics 
 MNGT3110     การจดัการการด าเนินงาน  3(3-0-6) 
        Operations  Management 
 

        2)  กลุ่มวชิาเอก                                       62  หน่วยกติ 
 
                   แขนงวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ    53   หน่วยกติ 

BUSS3901      วธีิวจิยัวทิยาทางบริหารธุรกิจ                  3(3-0-6) 
                                     Research Methodology in Business  

ENGL3701     ภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงคท์างวชิาการ    3(3-0-6) 
            English for Academic Purposes  

ENGL3702     ภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะทางวิชาชีพ   3(3-0-6) 
           English for Specific Career Purposes 
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            กลุ่มองค์การและระบบสารสนเทศ     17   หน่วยกติ 
 

  BCOM1102    ระบบสารสนเทศออนไลน์ทางธุรกิจ     3(2-2-5) 
                                     Online Information System for Business 
 BCOM2104    การวเิคราะห์และออกแบบระบบทางธุรกิจ    3(2-2-5) 
                                     System Analysis and Design for Information System in Business 
 BCOM2202    ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ                            3(3-0-6) 
                                Management Information System  

BCOM4901    สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                               2(0-4-2)                 
                                      Seminars in Business Computer  

BCOM4902    การวจิยัทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                           3(0-6-3) 
           Research in Business Computer  

 ITEC4403      ความปลอดภยัของระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ                             3(2-2-5)         
                                     Information Security System for Business 
 

           กลุ่มเทคโนโลยเีพ่ืองานประยุกต์    12   หน่วยกติ 
 

  BCOM2201    ระบบฐานขอ้มูลทางธุรกิจ                    3(2-2-5) 
                                      Database System for Business  
              BCOM2301   ทกัษะการใชซ้อฟตแ์วร์มลัติมีเดียเพื่องานธุรกิจ                3(2-2-5)       
                                     Software Usage Skills for Office Application   

BCOM2501    การจดัการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์                                    3(2-2-5) 
                                      Electronic Commerce Management 
 BCOM4101   การบริหารโครงการซอฟตแ์วร์ทางธุรกิจ                                    3(2-2-5)                 
                                     Software Project Management for Business 
 

             กลุ่มเทคโนโลยแีละวธีิการทางซอฟต์แวร์    9   หน่วยกติ 
 

  COMP1207    หลกัการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้ทางธุรกิจ                 3(2-2-5) 
                       Principles of Basic Programming for Business  

ITEC3306      การพฒันาโปรแกรมบนเวบ็ส าหรับงานธุรกิจ                               3(2-2-5)                    
                                    Web Application Development for Business  
              ITEC3307      การพฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นอุปกรณ์เคล่ือนท่ีส าหรับงานธุรกิจ   3 (2-2-5) 
                  Mobile Application Development for Business  
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            กลุ่มโครงสร้างพืน้ฐานของระบบ    6   หน่วยกติ 
 

COMP1208    โครงสร้างขอ้มูลและอลักอริทึมในงานธุรกิจ    3(2-2-5) 
                    Data Structure and Algorithms in Business  

ITEC3106       เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ             3(2-2-5) 
                                      Computer Network for Business  
 
 

                                 กลุ่มวชิาเอกเลือก                      9  หน่วยกติ                       
    เลือกเรียนในรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกติ  
 

  ACCT3201     การบญัชีเพื่อการจดัการ                                                                          3(3-0-6) 
             Managerial Accounting 

BCOM3201   ระบบการวางแผนทรัพยากรวสิาหกิจ                                3(2-2-5) 
                   Enterprise Resource Planning System 
 BCOM4203   การจดัการกระบวนการธุรกิจ                                                       3(2-2-5) 
                      Business Process Management 
              BCOM4206   เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการห่วงโซ่อุปทาน                3(3-0-6) 
                                     Information Technology for Supply Chain Management               
 BCOM4301   การใชโ้ปรแกรมส านกังานเพื่องานทางธุรกิจ                  3 (2-2-5) 
                   Office Applications for Business  
 BCOM4304   โปรแกรมประยกุตโ์อเพนซอร์ซ       3(2-2-5) 
            Open Source Application 
              COMP1209   การเขียนโปรแกรมแบบวชิวลส าหรับงานธุรกิจ                3(2-2-5) 
                      Visual Language Programming for Business  
 COMP1210   การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาส าหรับงานธุรกิจ                           3(2-2-5) 
                                     Java Language Programming for Business  
  COMP2205    การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุส าหรับงานธุรกิจ                         3(2-2-5) 
                                     Object -Oriented Programming for Business 
 ECON2301     การวเิคราะห์ทางธุรกิจ   3(3-0-6) 
                        Business Analysis 
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FINB2301       การภาษีอากรธุรกิจ                                                                      3(3-0-6) 

                                    Business Taxation  
ITEC4202      เหมืองขอ้มูลและคลงัขอ้มูลเพื่องานธุรกิจ                 3(2-2-5) 

            Data Mining and Data Warehouse for Business 
  MNGT4104    การจดัการเชิงกลยทุธ์      3(3-0-6) 
                        Strategic Management 
 
                 แขนงวชิาการเงินการธนาคาร   

          กลุ่มวชิาเอกบังคับ                 53   หน่วยกติ 
 
ACCT3201     การบญัชีเพื่อการจดัการ                                                                          3(3-0-6) 

             Managerial Accounting 
BCOM1102    ระบบสารสนเทศออนไลน์ทางธุรกิจ     3(2-2-5) 

                                     Online Information System for Business  
             BUSS3901      วธีิวจิยัวทิยาทางบริหารธุรกิจ            3(3-0-6) 
                                     Research Methodology in Business            
 ECON2301     การวเิคราะห์ทางธุรกิจ   3(3-0-6) 
                        Business Analysis 

ENGL3701     ภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงคท์างวชิาการ    3(3-0-6) 
            English for Academic Purposes  

ENGL3702     ภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะทางวิชาชีพ   3(3-0-6) 
            English for  Specific Career Purposes 
             FINB 1102      การเงินและการธนาคาร  3(3-0-6) 
                                     Money  and  Banking 
             FINB 1103      สถาบนัการเงินและตลาดการเงิน  3(3-0-6) 
                                    Financial Institution and Financial Market 
 FINB2301       การภาษีอากรธุรกิจ                                                                       3(3-0-6) 
                                    Business Taxation 
             FINB 3302     หลกัการประกนัภยั                                                                       3(3-0-6) 
   Principles  of  Insurance  
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             FINB 3401      การจดัการธนาคารพาณิชย ์                                                                      3(3-0-6) 
 Commercial  Bank  Management     
             FINB 3403      การวเิคราะห์งบการเงิน                                                                              3(3-0-6) 
 Financial  Statement  Analysis  
             FINB 3404      การจดัการสินเช่ือ   3(3-0-6) 
 Credit  Management                  
            FINB 4101       การเงินระหวา่งประเทศ          3(3-0-6) 
   International  Finance                
            FINB 4403       การวเิคราะห์ความเป็นไปไดท้างการเงินของโครงการ                            3(3-0-6) 
 Project of Feasibility Financial Analysis               
            FINB4901        สัมมนาทางการเงินการธนาคาร                                2(0-4-2)                 
                                     Seminars in Financial  and  Banking 
            FINB4902        การวจิยัทางการเงินการธนาคาร                                      3(0-6-3) 
                         Research in  Finance  and  Banking       
             MNGT4104    การจดัการเชิงกลยทุธ์      3(3-0-6) 
                         Strategic Management       
 
                                 กลุ่มวชิาเอกเลือก                       9  หน่วยกติ 
                                 เลือกเรียนในรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกติ  
  
             ACCT3103      การบญัชีธนาคาร                                                                               3(3-0-6) 
                         Bank Accounting    
             BCOM4207  ระบบสารสนเทศทางการเงิน      3(2-2-5) 
 Financial Information Systems   
             FINB 2401      การจดัการการเงิน                                                                                      3(3-0-6) 
 Financial  Management  
             FINB 2402      การจดัการการเงินส่วนบุคคล       3(3-0-6) 
 Personal  Financial  Management 
             FINB 3101 ตราสารอนุพนัธ์                                                                                        3(3-0-6) 
 Derivative  Securities  
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             FINB 3102 การวาณิชธนกิจ          3(3-0-6) 
 Investment  Banking  
             FINB 3301      หลกัการลงทุน                                                                                           3(3-0-6) 
 Principles  of  Investment    
             FINB 3402      การวางแผนและควบคุมทางการเงิน                                                          3(3-0-6) 
 Financial  Planning  and  Controlling                        
             FINB 4102      ทฤษฎีและนโยบายการเงิน                                                                        3(3-0-6) 
   Monetary  Theory  and  Policy 
             FINB 4103    การเงินเพื่อการคา้ระหวา่งประเทศ                                                            3(3-0-6) 
  Finance  for  International  Trade    
             FINB 4401 การจดัหาเงินทุนธุรกิจ                                                                               3(3-0-6) 
  Business  Financing           
             FINB 4402       การวเิคราะห์หลกัทรัพย ์                                                                           3(3-0-6) 
                                      Security Analysis    
             FINB 4404       การจดัการความเส่ียงทางการเงิน                                                              3(3-0-6) 
                          Financial  Risk  Management  

 
             แขนงวชิาการจัดการทรัพยากรมนุษย์    
             กลุ่มวชิาเอกบังคับ                 53   หน่วยกติ 
 

ACCT3201     การบญัชีเพื่อการจดัการ                                                                          3(3-0-6) 
             Managerial Accounting 
 BCOM1102     ระบบสารสนเทศออนไลน์ทางธุรกิจ     3(2-2-5) 
                                       Online Information System for Business 
             BUSS3901        วธีิวจิยัวทิยาทางบริหารธุรกิจ                     3(3-0-6) 
                                       Research Methodology in Business  
 ECON2301       การวเิคราะห์ทางธุรกิจ    3(3-0-6) 
                            Business Analysis 

ENGL3701       ภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงคท์างวชิาการ    3(3-0-6) 
              English for Academic Purposes  
 



คณะวทิยาการจัดการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัจันทรเกษม                                                                                     หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต   
 

 
 

ENGL3702       ภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะทางวิชาชีพ   3(3-0-6) 
              English for  Specific Career Purposes 
 FINB2301         การภาษีอากรธุรกิจ                                                                       3(3-0-6) 
                                       Business Taxation 
              HRDM2101 นโยบายและแผนการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) 
              Human Resource Management Planning and Policy 
    HRDM2102     การออกแบบและวเิคราะห์งาน                                                             3(3-0-6) 
                                       Job Design and Analysis  
    HRDM2103     การสรรหาและคดัเลือกพนกังาน      3(3-0-6) 
              Employee Recruitment and Selection 
       HRDM3101     การจดัการค่าตอบแทนและผลประโยชน์เก้ือกูล    3(3-0-6) 
              Compensation and Benefit Management 
    HRDM3102     การจดัการผลงาน                                3(3-0-6) 
              Performance  Management  
    HRDM3103     การจดัการแรงงานสัมพนัธ์                      3(3-0-6)
              Labor Relations  Management 
    HRDM2104 การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์       3(3-0-6) 
   Human  Resource   Development 
 HRDM4103     เคร่ืองมือสมยัใหม่เพื่อการจดัการทรัพยากรมนุษย ์                                 3(3-0-6) 
                                       Management Tool for Modern Human Resource  Management    

HRDM4901       สัมมนาทางการจดัการทรัพยากรมนุษย ์                                                 2(0-4-2)  
                                     Seminar in Human  Resource   Management 

HRDM4902       การวจิยัทางการจดัการทรัพยากรมนุษย ์                                             3(0-6-3) 
                            Research Studies in Human Resource Management 

MNGT4104     การจดัการเชิงกลยทุธ์        3(3-0-6)
              Strategic Management 
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                        กลุ่มวชิาเอกเลือก                       9  หน่วยกติ 
                                     เลือกเรียนในรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกติ  
 
 HRDM3204    จิตวทิยาองคก์ารและการจดัการความขดัแยง้                  3(3-0-6) 
                       Organization Psychology and Conflict Management 

HRDM3205    การพฒันาภาวะผูน้ าในองคก์าร                                                              3(3-0-6) 
                                   Leadership Development in Organization 
   

HRDM4202    กลยทุธ์การจดัการทรัพยากรมนุษย ์                                                         3(3-0-6) 
                                   Human Resources Management Strategy 

HRDM4203    การจดัการทรัพยากรมนุษยข์า้มวฒันธรรม                                              3(3-0-6) 
                                   Cross Cultural Human Resource Management 

HRDM3203    การสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์และทีมงานในองคก์ร                                         3(3-0-6) 
                                   Human Relations and Team Building in Organization 

HRDM4206    ภูมิปัญญาไทยกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์                                          3(3-0-6) 
                                   Thai Wisdom for Human  Resource Development        
                                           

            แขนงวชิาการตลาด      
             กลุ่มวชิาเอกบังคับ                 53   หน่วยกติ 
 

ACCT3201       การบญัชีเพื่อการจดัการ                                                                          3(3-0-6) 
              Managerial Accounting 
 BCOM1102      ระบบสารสนเทศออนไลน์ทางธุรกิจ    3(2-2-5) 
                                        Online Information System for Business 

BUSS3901     วธีิวจิยัวทิยาทางบริหารธุรกิจ                     3(3-0-6) 
                             Research Methodology in Business  
 ECON2301        การวเิคราะห์ทางธุรกิจ   3(3-0-6) 
                             Business Analysis 

ENGL3701        ภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงคท์างวชิาการ      3(3-0-6) 
   English for Academic Purposes  
 FINB2301          การภาษีอากรธุรกิจ                                                                       3(3-0-6) 
                                        Business Taxation 
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ENGL3702        ภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะทางวชิาชีพ     3(3-0-6) 
   English for Specific Career Purposes 

MKRT1102   พฤติกรรมผูบ้ริโภค         3(3-0-6) 
           Consumer Behavior 

MKRT2102   การจดัการการตลาด                      3(3-0-6) 
           Marketing Management 

MKRT2104   การจดัการการจดัจ าหน่าย                                  3(3-0-6) 
           Distribution Management 

MKRT3101   การจดัการผลิตภณัฑแ์ละราคา                      3(3-0-6) 
           Product and Price Management 

MKRT3201   การตลาดระหวา่งประเทศ                      3(3-0-6) 
           International Marketing 

MKRT3303   การส่ือสารทางการตลาด                                                3(3-0-6) 
           Marketing Communication 

MKRT4302   การตลาดเชิงกิจกรรม                                                                                3(2-2-5) 
           Event Marketing 

MKRT4501   การตลาดอิเล็กทรอนิกส์                      3(3-0-6) 
           Electronic Marketing 

MKRT4901     สัมมนาทางการตลาด                                     2(0-4-2)                 
                             Seminars in  Marketing   

MKRT4902     การวจิยัทางตลาด                                                           3(0-6-3) 
               Marketing Research 
MNGT4104       การจดัการเชิงกลยทุธ์           3(3-0-6)

                Strategic Management 
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             กลุ่มวชิาเอกเลือก                   9  หน่วยกติ 

 เลือกเรียนในรายวชิาต่อไปนี้  ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกติ  
MKRT3102   การตลาดส าหรับธุรกิจบริการ        3(3-0-6) 

           Marketing for Service Business 
MKRT3103   การจดัการคา้ปลีกเเละการคา้ส่ง                  3(3-0-6) 

           Retail and Wholesale  Management 
MKRT3106   การตลาดส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม                                3(3-0-6) 

                        Marketing for Medium and Small Business 
MKRT3305   การตลาดเครือข่ายสังคม                                       3(3-0-6)     

           Social Network Marketing 
MKRT3401   การจดัการการขายและธุรกิจเครือข่าย                                                   3(3-0-6) 

           Sale Management and Network Marketing  
MKRT3402   การจดัการลูกคา้สัมพนัธ์                                3(3-0-6) 

           Customer Relationship Management 
MKRT3403   การตลาดส าหรับโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน                3(3-0-6)     

           Marketing for  Logistics  and  Supply Chain  
MKRT3404   การจดัการและการสร้างภาพลกัษณ์ตราผลิตภณัฑ ์                              3(3-0-6) 

           Brand and Image Building Management 
MKRT4103   การตลาดเพื่อความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม                      3(3-0-6) 

            Marketing for Social and Environmental  Responsibility 
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แขนงวชิาการจัดการ             
กลุ่มวชิาเอกบังคับ                53   หน่วยกติ 
 

ACCT3201       การบญัชีเพื่อการจดัการ                                                                          3(3-0-6) 
               Managerial Accounting 

BCOM1102       ระบบสารสนเทศออนไลน์ทางธุรกิจ    3(2-2-5) 
                                        Online Information System for Business 

BUSS3901         วธีิวจิยัวทิยาทางบริหารธุรกิจ                    3(3-0-6) 
                            Research Methodology in Business  
 ECON2301        การวเิคราะห์ทางธุรกิจ   3(3-0-6) 
                            Business Analysis 

ENGL3701        ภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงคท์างวชิาการ    3(3-0-6) 
   English for Academic Purposes  

ENGL3702        ภาษาองักฤษเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะทางวชิาชีพ   3(3-0-6) 
                English for  Specific Career Purposes 
 FINB2301          การภาษีอากรธุรกิจ                                                                       3(3-0-6) 
                                        Business Taxation 
  MNGT2402       การเป็นผูป้ระกอบการ                        3(3-0-6) 
                 Entrepreneurship 
 MNGT2105       การจดัการและพฤติกรรมองคก์าร     3(3-0-6) 
                            Management and Organizational  Behavior  
 MNGT3108       การจดัการการเปล่ียนแปลงและพฒันาองคก์าร   3(3-0-6) 
                            Change Management and Organizational Development 
       MNGT3111       การตดัสินใจเชิงประยกุตปั์ญหาทางธุรกิจ    3(3-0-6) 
                                 Decision Applied in Business Problem 
 MNGT3203       การคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมทางธุรกิจ    3(3-0-6) 
                                 Creativity and Business Innovation.  
  MNGT3403       การวางแผนธุรกิจ      3(2-2-5) 
                      Business Plan 
   MNGT4302       การจดัการธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน    3(3-0-6) 
                             Business Management in ASEAN Countries 
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 MNGT4304  การจดัการห่วงโซ่อุปทาน     3(3-0-6)  
    Supply Chain Management 

MNGT4104       การจดัการเชิงกลยทุธ์      3(3-0-6) 
                Strategic Management 
              MNGT4901       สัมมนาทางการจดัการ                                2(0-4-2)                 
                             Seminars in Management   

MNGT4902        การวจิยัทางการจดัการ                                                     3(0-6-3) 
                 Management Research 
 
   แขนงวชิาการจัดการ     9  หน่วยกติ 

เลือกเรียนในรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกติ 
 MNGT2104   การจดัการโครงการ        3(3-0-6) 
  Project  Management 
 MNGT2301  การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ     3(3-0-6) 
           International  Business  Management 
 
             MNGT3201  การจดัการความขดัแยง้และการเจรจาต่อรอง   3(3-0-6) 
    Conflict Management and Negotiation 

MNGT3405  การจดัการระบบการใหบ้ริการ          3(2-2-5) 
Service Operations Management 

              MNGT3404  จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
Business Ethics  

 MNGT4101  การจดัการคุณภาพ      3(3-0-6) 
    Quality   Management 
              MNGT4112  ทกัษะส าหรับผูบ้ริหารมืออาชีพ     3(2-2-5) 
  Professional Executive Skills 
 MNGT4303  การจดัการความหลากหลายทางวฒันธรรม                3(3-0-6) 
           Diversity Cultural  Management 
  MNGT4405  การจดัการธุรกิจเพื่อสังคม     3(3-0-6) 
   Management for Social Enterprises 
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3)  กลุ่มวชิาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ/สหกิจศึกษา  
        ไม่น้อยกว่า                   7    หน่วยกติ 
        ให้เลือกเรียนรายวชิาในกลุ่ม  3.1)  หรือ  3.2) 
 
             3.1)  ฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางบริหารธุรกจิ  
    BUSS4801    การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางบริหารธุรกิจ                 2 (90) 
                                    Preparation  for  Occupational  Practicum  in  Business  
    BUSS4802    การฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางบริหารธุรกิจ    5(450) 
                                    Occupational  Practicum  in Business  

3.2)  วชิาสหกจิศึกษาทางบริหารธุรกจิ  
  BUSS4803    การเตรียมสหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ                                       2 (90)   

         Preparation for Co-operative Education in Business                                               
BUSS4804   สหกิจศึกษาการบริหารทางบริหารธุรกิจ                                          6(540)  

                                   Co-operative Education in Business   
            (3)    หมวดวชิาเลือกเสรี                                               6    หน่วยกติ 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวชิา  
 

ACCT1103        หลกัการบัญชี                                          3(3-0-6)    
                Principles of Accounting   

ความหมาย วตัถุประสงคข์องการบญัชี  ประโยชน์ของขอ้มูลทางการบญัชีหลกัการ
และวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชีการจัดท า
รายงานการเงินของกิจการขายสินคา้ผลิตสินคา้  และให้บริการ การน าขอ้มูลทางการบญัชี
ไปใชใ้นการจดัการและการบญัชีภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 

ACCT3103      การบัญชีธนาคาร  3(3-0-6) 
                           Bank Accounting    
       รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : ACCT1103 หลกัการบัญชี 

   หลกัและการด าเนินงานของระบบบญัชีของธนาคารพาณิชยท์ัว่ไป และการบญัชี                     
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธนาคารแห่งประเทศไทย วิธีการให้เครดิต การควบคุมเงินฝากทุกประเภท  
การโอนเงินของส านกังานใหญ่และสาขา การจดัเก็บเงิน งบการเงินของธนาคาร  ปรับปรุง
และปิดบญัชี  

 
ACCT3201 การบัญชีเพ่ือการจัดการ                                                                             3(3-0-6) 
  Managerial Accounting   
  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน :   ACCT1103   หลกัการบัญชี                             
                การพฒันาและการวิเคราะห์ขอ้มูลทางการบญัชี เพื่อไปใช้ในการวางแผน การ

ควบคุมและการตดัสินใจ  โดยศึกษาเก่ียวกบัการบญัชีตน้ทุนรวมและการบญัชีตน้ทุนผนั
แปร การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณตน้ทุน ก าไร การวิเคราะห์ตน้ทุนภาษีและ
ขอ้จ ากดัของขอ้มูลต่าง ๆ การจดัท างบประมาณ งบแสดงการเปล่ียนแปลงทางการเงินและ
งบกระแสเงินสด 

   
BCOM1101      หลกัเบื้องต้นเกีย่วกบัระบบสารสนเทศ                   3(3-0-6) 
                        Principles of Information Systems 
    ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกับระบบสารสนเทศ บทบาทและองค์ประกอบของระบบ

สารสนเทศในองค์กร รูปแบบและโครงสร้างระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศย่อยทาง
ธุรกิจ การเขา้ถึงระบบสารสนเทศ การประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน การ
ส่ือสารขอ้มูลในระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่าย 
หมายเหตุ : เปิดสอนใหน้กัศึกษาสาขาอ่ืนเรียน 
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BCOM1102 ระบบสารสนเทศออนไลน์ทางธุรกจิ                                                    3(2–2–5) 
                        Online Information System for Business 
    ความรู้พื้นฐานระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบห่วงโซ่อุปทาน 

การจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ การท าการตลาดออนไลน์ การส่งเสริมธุรกิจออนไลน์ กฎหมาย
และจรรยาบรรณทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ในงานธุรกิจ
ออนไลน์ 

BCOM2104      การวเิคราะห์และออกแบบระบบทางธุรกจิ                                        3(2–2–5) 
   System Analysis and Design for Information Systems in Business 
                    รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : COMP1207 หลกัการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นทางธุรกจิ 
    ความหมายของระบบ การพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การศึกษาความ

เป็นไปได้ การวางแผนโครงการ การรวบรวมและการวิเคราะห์ความตอ้งการ แบบจ าลอง
ขั้นตอนการท างานของระบบ การออกแบบฟอร์มและรายงาน การออกแบบส่วนประสาน
กบัผูใ้ช้ การพฒันาและติดตั้งระบบ การบ ารุงรักษาระบบ เพื่อให้ระบบสามารถใช้ในงาน
ธุรกิจได ้

 
BCOM2201      ระบบฐานข้อมูลทางธุรกจิ                                    3(2–2–5) 
                 Database System for Business 

ความรู้เบ้ืองต้น เก่ียวกับระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล 
แบบจ าลองฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ การสร้างแบบจ าลองขอ้มูลดว้ยตวัแบบเอนทิต้ีรีเลชัน่ชิพ 
การจดัระบบขอ้มูลในรูปแบบบรรทดัฐาน การออกแบบและการใชฐ้านขอ้มูล ภาษาจดัการ
ฐานขอ้มูล การควบคุมการใชร้ะบบฐานขอ้มูล การประยกุตใ์ชฐ้านขอ้มูลในงานธุรกิจ 

 
BCOM2202   ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ                                                   3(3-0-6) 
          Management Information System 
   ความรู้เก่ียวกบัระบบสารสนเทศ การจดัการและกระบวนการตดัสินใจ ฮาร์ดแวร์ 

ซอฟต์แวร์ การจดัการฐานขอ้มูล การส่ือสารขอ้มูลและระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตและ
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ระบบประมวลผลรายการ ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ ระบบ
สารสนเทศส านกังาน ระบบสารสนเทศเพื่อผูบ้ริหาร ระบบผูเ้ช่ียวชาญ ธุรกิจอจัฉริยะ การ
จดัการความรู้ การพฒันาระบบสารสนเทศ ความปลอดภยัและจริยธรรมการใชค้อมพิวเตอร์ 
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BCOM2301  ทกัษะการใช้ซอฟต์แวร์มัลติมีเดียทางธุรกจิ                     3(2-2-5)             
  Software Usage Skills for Multimedia 

ความหมาย ความเป็นมา และประโยชน์ของการส่ือสารในงานธุรกิจ องคป์ระกอบ
ของการส่ือสาร รูปแบบตวัอกัษร ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียง และวิดีโอ การใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูปท่ีนิยมส าหรับออกแบบการส่ือสารชนิดต่างๆ เช่น Infographic โปสเตอร์ แผน่พบั 
เวบ็ไซต ์ฯลฯ เพื่อใชส้ าหรับส่ือสารในงานธุรกิจ 

 
BCOM2501   การจัดการพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์                          3(2-2-5)                                    
   Electronic Commerce Management 

โครงสร้างและสถาปัตยกรรมของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ แนวการด าเนินการใน
การเขา้สู่ระบบอีคอมเมิร์ซ ประเภทของระบบการคา้อิเล็กทรอนิกส์ หลกัการตลาดออนไลน์ 
การรักษาความปลอดภยัในระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ระบบการช าระเงินและระบบ
ตะกร้าออนไลน์ การประมูลอิเล็กทรอนิกส์ การโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ร้านคา้บน
เวบ็ หลกัในการออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต์ทางการคา้ การจดโดเมนเนม และกฎหมาย
เก่ียวกบัพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์  

 
BCOM3201 ระบบการวางแผนทรัพยากรวสิาหกจิ                                            3(2-2-5) 
   Enterprise Resource Planning System 

รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : BCOM2202  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
   ความส าคญัของการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจและการบูรณาการสารสนเทศใน

องค์การ  หลกัการส าคญัของระบบงานในการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ การปรับปรุง
กระบวนการทางธุรกิจ แนวทางการเลือกและการจดัสร้างระบบ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จ 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งระบบการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจโดยประยุกต์ใชก้บัสารสนเทศ
ทางธุรกิจ และการบริหารห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียน 

 
BCOM4101 การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ทางธุรกจิ                                           3(2-2-5) 
               Software Project Management for Business 

ศึกษาความหมาย แนวทางของโครงการซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ การบริหารขอบเขต
โครงการ การบริหารเวลาโครงการ การจดัการแผนงาน การบริหารค่าใชจ่้ายโครงการ การ
บริหารคุณภาพโครงการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์โครงการ การบริหารการส่ือสาร
โครงการ การบริหารความเส่ียงโครงการ การบริหารการจดัซ้ือจดัจา้ง การติดตั้งระบบ การ
ปิดโครงการและการประเมินผลโครงการ 
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BCOM4203       การจัดการกระบวนการธุรกจิ                                                                          3(2-2-5) 
Business Process Management 

              รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : BCOM2202  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
    ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบักระบวนการจดัการทางธุรกิจ รูปแบบการด าเนินธุรกิจ การ

จดัการองค์การ การบญัชี การเงิน การตลาด การขาย การผลิต การจดัการสินคา้คงคลงัและ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ รูปแบบการด าเนินธุรกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียน การ
เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจได้อย่าง
เหมาะสม  

 
BCOM4204     ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรมนุษย์               3(2-2-5)  
                          Human Resource Information System  

ความหมายของระบบสารสนเทศในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์  การ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา คดัเลือก การประเมินผล การจ่ายค่าตอบแทนและ
สวสัดิการ การฝึกอบรม และแรงงานสัมพนัธ์ วธีิการจดัเก็บขอ้มูลเพื่อประโยชน์ในการคน้หา
และเรียกใช้ขอ้มูลในระบบสารสนเทศ รวมทั้งศึกษาวิธีในการเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ส าหรับสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย ์  

หมายเหตุ : เปิดสอนใหน้กัศึกษาสาขาอ่ืนเรียน 
 
BCOM4206  เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการจัดการโซ่อุปทาน                           3(3-0-6) 
  Information Technology for Supply Chain Management    
   ความหมายของโซ่อุปทาน ความส าคญัของการจดัซ้ือ การจดัซ้ือจากแหล่งภายนอก 

การจดัซ้ือแบบทนัเวลา การจดัซ้ือระหวา่งประเทศ การเลือกผูเ้สนอขาย การประเมินและการ
วิเคราะห์แหล่งผูข้าย การตรวจเยี่ยมแหล่งผูข้าย การจดัส่งสินคา้ การประเมินทางเลือกของ
การจดัส่ง แถบรหสั การแลกเปล่ียนขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ การแลกเปล่ียนขอ้มูลธุรกิจแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน การวางแผน ความตอ้งการการจดัจ าหน่าย 
การขนส่งแบบทนัเวลาโดยเนน้การน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชง้าน  
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BCOM4207   ระบบสนเทศทางการเงิน                   3(2-2-5) 
          Financial Information Systems 

หลกัการและโครงสร้างระบบสารสนเทศทางการเงินเบ้ืองตน้ การออกแบบ การ
น ามาใช้ของระบบสารสนเทศทางการเงิน การวิเคราะห์และการควบคุมการประมวลผลใน
ระบบการเงิน การแจกจ่ายขอ้มูลทางการเงิน การรายงานและการวดัผล และแนวโนม้ในการ
พฒันาระบบสารสนเทศทางการเงิน การใชง้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการค านวณในการ
ประเมินค่าเคร่ืองมือทางการเงิน เพือ่วเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน และการลงทุน 

 หมายเหตุ : เปิดสอนใหน้กัศึกษาสาขาอ่ืนเรียน 
 
BCOM4208   ระบบสารสนเทศธุรกจิส าหรับการท่องเทีย่วและการโรงแรม                        3(2-2-5) 
   Business Information System for Tourism and Hotel 
    ระบบสารสนเทศด้านการท่องเท่ียวและการโรงแรม ประเภทของสารสนเทศใน

การท่องเท่ียวและการโรงแรม การน าระบบสารสนเทศต่างๆ มาใชใ้นการจดัการขอ้มูลดา้น
ระบบการจดัจ าหน่ายแบบเบด็เสร็จ และระบบ e-Tourism 

 หมายเหตุ : เปิดสอนใหน้กัศึกษาสาขาอ่ืนเรียน 
 
BCOM4301 การใช้โปรแกรมส านักงานเพ่ืองานทางธุรกจิ                          3 (2-2-5) 
         Office Applications for Business  

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการประยุกต์ใช้โปรแกรมส านักงานเพื่องานทางธุรกิจ 
พื้นฐานระบบปฏิบติัการ เรียนรู้ทกัษะการใช้งานโปรแกรมประยุกตเ์พื่องานทางธุรกิจ และ
ฝึกปฏิบติัทกัษะดา้นการพิมพ์เพื่อการท างานทางธุรกิจ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปใน
การประยกุตใ์ชใ้นงานธุรกิจได ้รวมถึงเรียนรู้ตวัอยา่งการประยกุตใ์ชง้านจริง 

 
BCOM4304       โปรแกรมประยุกต์โอเพนซอร์ซ                  3(2-2-5) 
  Open Source Application  

ความหมายของโปรแกรมโอเพนซอร์ซ ความส าคญัของโปรแกรมโอเพนซอร์ซ 
หลักการท างานของโปรแกรมโอเพนซอร์ซ และวิธีใช้โปรแกรมประยุกต์โอเพนซอร์ซ
ส าเร็จรูปท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนัในงานทางดา้นธุรกิจต่าง ๆ  
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BCOM4901      สัมมนาทางคอมพวิเตอร์ธุรกจิ                                             2(0-4-2) 
               Seminar in Business Computer 
  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : เรียนวชิาเอกบังคับไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกติ 
   ศึกษาปัญหาและกรณีศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยสีารสนเทศ

ท่ีน ามาประยุกต์ใช้ในงานด้านธุรกิจ น าเสนอ แสดงความเห็น พร้อมทั้งอภิปรายเก่ียวกบั
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน ฝึกปฏิบติัโดยใช้วิธีการจดัสัมมนาและอภิปรายถึงประเด็นท่ีน่าสนใจใน
ปัจจุบนัและเก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีการประยกุตใ์ชใ้นงาน
ดา้นธุรกิจ   

 
BCOM4902 การวจัิยทางคอมพวิเตอร์ธุรกจิ                               3 (0-6-3) 

Research in Business Computer 
วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  BUSS3901 วธีิวจัิยวทิยาทางบริหารธุรกจิ 

 การคน้หาและคดัเลือกโครงการวิจยัทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การวางแผนการศึกษา
ความเป็นไปไดใ้นการพฒันาระบบ และการวิจยัทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเขียนขอ้เสนอ
โครงงานดา้นคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การคดัเลือกเคร่ืองมือ การแกปั้ญหา การวางแผนในการ
วเิคราะห์และออกแบบระบบ และการน าเสนอขอ้เสนองานวจิยัทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
BUSS3901 วธีิวจัิยวทิยาทางบริหารธุรกิจ                                                                            3 (3-0-6) 
 Research Methodology in Business 

  ความหมาย บทบาท ความส าคญัและประโยชน์ของการวจิยัทางธุรกิจ จรรยาบรรณ
ของนักวิจยั ประเภทของการวิจยัทางธุรกิจ ขั้นตอนการวิจยั การเลือกปัญหาการวิจยั การ
ก าหนดจุดมุ่งหมาย การตั้งค  าถามในการวิจยั ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร และ
เทคนิคการตั้งสมมติฐาน การเลือกรูปแบบการวิจยั เคร่ืองมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
สถิติท่ีสอดคลอ้งกบัการวิจยัแบบต่างๆ การเขียนเคา้โครงการวิจยั การเขียนรายงานการวิจยั  
และการประเมินผลการวจิยั 
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BUSS4801      การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางบริหารธุรกจิ                                                  2(90) 
   Preparation for Occupational Practicum in Business Administration 

   การเตรียมความพร้อมเก่ียวกับทักษะ การใช้ภาษา การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้
เทคโนโลยี การพฒันาบุคลิกภาพ และการปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม สามารถท างานเป็น
ทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การเสริมสร้างจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อม  
ก่อนฝึกประสบการณ์วชิาชีพ    
 

BUSS4802     การฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางบริหารธุรกิจ 5(450) 
                         Occupational Practicum in Business Administration 
                        รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน :BUSS4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพบริหารธุรกจิ                                                           

  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพดา้นการบริหารธุรกิจในสถานประกอบการ ในภาครัฐ
หรือเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ภายใตก้ารควบคุมดูแลของอาจารยนิ์เทศก ์ 

 
 
BUSS4803 การเตรียมสหกจิศึกษาทางบริหารธุรกจิ 2(90) 
 Preparation for Co- operative  Education in Business Administration 

  หลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัสหกิจศึกษากระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา 
ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหกิจศึกษา การเตรียมความพร้อมเก่ียวกบัทกัษะ การใช้
ภาษา การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยี การพฒันาบุคลิกภาพ และการปรับตวัเขา้กบั
สภาพแวดลอ้ม สามารถท างานเป็นทีมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  การเสริมสร้างจรรยาบรรณใน
วชิาชีพเพื่อเตรียมความพร้อม  ก่อนฝึกประสบการณ์วชิาชีพ    

 
BUSS4804 สหกจิศึกษาทางบริหารธุรกจิ 6(540) 
 Co- operative  Education  in Business Administration 
 รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน :BUSS4803 การเตรียมสหกจิศึกษาบริหารธุรกจิ 
   การฝึกงานวิชาชีพท่ีเน้นการปฏิบติัในสถานประกอบการโดยความร่วมมือของ

สถานประกอบการและสถานศึกษาร่วมกนั  มีการคดัเลือกนกัศึกษาปฏิบติังานจริง  ณ สถาน
ประกอบเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ปฏิบติังานจริง  คุณสมบติั  ของบณัฑิตตรงตามความ
ตอ้งการของสถานประกอบการ  ซ่ึงก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุก ๆ   ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง               
มีระยะเวลาในการปฏิบติังานไม่ต ่ากวา่ 1 ภาคการศึกษาปกติ  มีการประเมินผลและน าเสนอ
รายงานสหกิจศึกษาโดยมีการพิจารณาประเมินผลร่วมกบัสถานประกอบการ 

 



คณะวทิยาการจัดการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัจันทรเกษม                                                                                     หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต   
 

BUSS4902       การวจัิยทางบริหารธุรกจิ                                                                                    3(0-6-3) 
              Research  in  Business 
              รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : BUSS3901 วธีิวจัิยวทิยาทางบริหารธุรกจิ 
    ทฤษฎีและรูปแบบวิจัยทางบริหารธุรกิจ การเลือกหัวข้อท่ีจะท าวิจัยเสนอ                       

เคา้โครงการวจิยั ด าเนินการวจิยั และเสนอผลงานการวจิยั 
 
COMP1207       หลกัการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นทางธุรกจิ                          3(2-2-5) 
  Principles of Basic Programming for Business 
   ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับโปรแกรมทางธุรกิจ หลักการวิเคราะห์และออกแบบ

โปรแกรมส าหรับงานธุรกิจ การออกแบบขั้นตอนวิธีและการเขียนผงังาน  การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ รูปแบบของค าสั่งต่างๆ โดยใช้ภาษาใดภาษาหน่ึง ประเภท
ของข้อมูล ตวัแปรชนิดต่างๆ ฟังก์ชั่น ฟังก์ชั่นการรับค่าและแสดงผล ค าสั่งตรวจสอบ
เง่ือนไขเพื่อการตดัสินใจ ค าสั่งแบบวนซ ้ า ตวัแปรดา้นโครงสร้างและแฟ้มขอ้มูล ทกัษะใน
การแกปั้ญหาของโปรแกรมทางธุรกิจ ศึกษาตวัอยา่งโปรแกรมทางธุรกิจ และทดลองเขียน
โปรแกรมทางธุรกิจดว้ยตนเอง  

 
COMP1208   โครงสร้างข้อมูลและอลักอริทมึในงานธุรกิจ                           3(2-2-5) 
                         Data Structure and Alogorithms in Business   
               แนวคิดเก่ียวกบัโครงสร้างขอ้มูลเชิงธุรกิจ ความรู้เบ้ืองตน้ของโครงสร้างขอ้มูล

และขั้นตอนวิธีท่ีเหมาะสมกบังานธุรกิจ โครงสร้างขอ้มูลแบบแถวล าดบั โครงสร้างขอ้มูล
แบบสแตก โครงสร้างขอ้มูลแบบคิว โครงสร้างขอ้มูลแบบลิงค์ลิสท์ โครงสร้างขอ้มูลแบบ
ตน้ไม ้ตน้ไมไ้บนารีเซอร์ช โครงสร้างขอ้มูลแบบกราฟ การเรียงขอ้มูล การคน้หาขอ้มูล และ
การประยกุตใ์ชโ้ครงสร้างขอ้มูลเพื่อแกปั้ญหาในธุรกิจ 

 
COMP1209       การเขียนโปรแกรมภาษาวชิวลส าหรับงานธุรกจิ                           3(2–2–5) 

Visual Language Programming for Business Application 
รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  COMP1207 หลกัการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นทางธุรกจิ 

หลักพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมภาษาวิชวล ส่วนประกอบและคุณลกัษณะ 
การสร้างฟอร์มและเมนู การประมวลผลฐานขอ้มูล การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาแบบ
วชิวลส าหรับการพฒันางานธุรกิจ 
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COMP1210      การเขียนโปรแกรมจาวาส าหรับงานธุรกจิ                                          3(2-2-5) 
                            Java Language Programming for Business Application 
             รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  COMP1207 หลกัการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นทางธุรกจิ 

ศึกษาโครงสร้างโปรแกรมภาษาจาวา หลกัการโปรแกรม ชนิดขอ้มูล ตวัดาํเนินการ 
คาํสั่งการนาํเขา้ขอ้มูลและการแสดงผล คาํสั่งควบคุม คาํสั่งตรวจสอบเง่ือนไข คลาส แอ
ททริบิวต์ เมท็อด เมท็อดของสายอกัขระ แถวลาํดบั การจดัการไฟล์ และฝึกปฏิบติัการ
เขียนโปรแกรมภาษาจาวาเพื่องานธุรกิจ 

 
COMP2205       การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุส าหรับงานธุรกจิ                                       3(2-2-5) 
  Object Oriented Programming  for Business 
                             เข้าใจหลักพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ (Object Oriented Programming: 

OOP) การสืบทอดคุณสมบติั (Inheritance) คุณสมบติัพอ้งรูป (Polymorphism) การห่อหุ้ม 
(Encapsulation) การปกปิดสารสนเทศ (Information Hiding) คลาส (Class) ประเภทคลาส 
การสร้างคลาส วตัถุ (Object) การสร้างวตัถุ แอทริบิว (Attribute) ชนิดแอทริบิว การ
ประกาศแอทริบิว เมธอด (Method) ประเภทเมธอด การประกาศเมธอด การติดต่อส่ือสาร 
(Message) ระหวา่งวตัถุ และการประยกุตเ์ขียนโปรแกรมเชิงวตัถุทางธุรกิจ 

 
ENGL3701  ภาษาองักฤษเพ่ือวตัถุประสงค์ทางวชิาการ                                       3(3-0-6) 
                            English for Academic Purposes  
  

   ศึกษาค าศพัท์ ไวยากรณ์และส านวนภาษาองักฤษท่ีจ าเป็นตอ้งใช้ในงานวิชาการ
และการศึกษาขั้นสูงในศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา เน้นทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนใน
เชิงวชิาการ การอ่านเอกสาร หนงัสือ ต ารา รายงานวิจยั บทคดัยอ่งานวิจยั บทความวิชาการ 
หรือ ผลงานวชิาการรูปแบบต่าง ๆ การพูดและเขียนเพื่อการน าเสนองานวชิาการ  

 
ENGL3702 ภาษาองักฤษเพ่ือวตัถุประสงค์ทางวชิาชีพ                                        3(3-0-6) 
  English for Specific Career Purposes 

ศึกษาค าศพัท์ ไวยากรณ์และส านวนภาษาองักฤษท่ีใช้ในการปฏิบติังานในแต่ละ
สาขาวิชา เน้นทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนเพื่อการส่ือสาร การสนทนาโต้ตอบทาง
โทรศพัท์ การเขียนโต้ตอบทางจดหมายและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การพูดเพื่อเจรจา
ต่อรอง  การมอบหมายงานหรือค าสั่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานในหน้าท่ี การสัมภาษณ์ 
การพูดในท่ีประชุม การอ่านเอกสาร คู่มือต่าง ๆ ในการปฏิบติังาน การพูดและเขียนเพื่อการ
น าเสนองาน การเขียนรายงาน หรืออ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็นตามบริบทของงานในแต่ละสาขาวชิาชีพ 
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ECON1105 หลกัเศรษฐศาสตร์                                             3(3-0-6) 
  Principles of Economics 

 ความหมายของเศรษฐศาสตร์ ปัจจยัการผลิต พฤติกรรมของผูบ้ริโภค  พฤติกรรม
ของผูผ้ลิต อุปสงค์ อุปทาน การก าหนดราคาในตลาดประเภทต่างๆ และศึกษาพฤติกรรม
ของปัจจยัทางเศรษฐกิจต่างๆ ซ่ึงเป็นตวัก าหนดรายไดป้ระชาชาติ  พฤติกรรมส่วนรวมของ
การบริโภค การออม การลงทุน บทบาทของรัฐบาล การคลัง   นโยบายการเงินและการ
ธนาคาร 

 

ECON2301   การวเิคราะห์ทางธุรกจิ       3(3-0-6) 
  Business Analysis 

วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจวางแผนการด าเนินธุรกิจ  โดยใช้ขอ้มูลทางธุรกิจ  
ประยุกต์กับแบบจ าลองทางธุรกิจ การเก็บรวบรวมและน าเสนอข้อมูลทางธุรกิจ  การ
วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจเบ้ืองต้น  การวิเคราะห์โอกาสในการด าเนินธุรกิจ การทดสอบ
สมมติฐานของการวิจัยทางธุรกิจ  ตัวแบบการตัดสินใจทางธุรกิจ ตัวแบบการจัดสรร
ทรัพยากร ตวัแบบพสัดุคงคลงั ตวัแบบการวางแผนและควบคุมโครงการ และตวัแบบการ
เปล่ียนสถานะทางธุรกิจ 

 
FINB1101 การเงินธุรกจิ      3(3-0-6)   
 Business Finance    
                     รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : ACCT1103  หลกัการบัญชี   

 บทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารการเงิน การจดัหาเงินทุนและการใชคื้นเงินทุน ระยะสั้น 
ระยะปานกลาง  และระยะยาว การบริหารเงินทุน  การวิเคราะห์ทางการเงิน  และจุดคุม้ทุน    
การบริหารเงินสด ลูกหน้ี  สินคา้คงเหลือ  การค านวณค่าของเงินตามเวลา  งบประมาณการ
ลงทุน  และนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 
FINB1102 การเงินและการธนาคาร   3(3-0-6) 
 Money and Banking       

 ววิฒันาการของเงินตรา มาตรฐานเงินตรา หนา้ท่ีและความส าคญัของเงิน เคร่ืองมือ
เครดิต  นโยบายการเงินและการคลงั เงินเฟ้อ เงินฝืด และเงินตึง การบริหารการเงินระหว่าง
ประเทศ หน้าท่ีและความส าคญัของธนาคารพาณิชย์ บทบาทและหนา้ท่ีของธนาคารกลางและ
สถาบนัการเงินต่างในๆ ตลาดการเงิน 
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FINB1103  สถาบันการเงินและตลาดการเงิน  3(3-0-6) 
 Financial  Institution and Financial  Market   

 โครงสร้างบทบาทและการด าเนินงานของสถาบันการเงิน และตลาดการเงิน
ประกอบดว้ย ธนาคารพาณิชย ์สถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐบาล สหกรณ์ออมทรัพย ์ โรงรับ
จ าน า ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสถาบนัการเงินอ่ืนๆ 
บทบาทหน้าท่ีของสถาบันการเงินระหว่างประเทศ เช่น กองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
ธนาคารโลก 
 

FINB2201 การภาษีอากรธุรกจิ 3(3-0-6) 
 Business Taxation    
                     รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน :  ACCT1103  หลกัการบัญชี   

 ความรู้เก่ียวกบัการภาษีอากรธุรกิจประเภทต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคล  และธุรกิจ
ประกอบดว้ย  ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  และภาษีอ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้ง  

 
FINB2401 การจัดการการเงิน 3(3-0-6) 
 Financial Management 
                      รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน: FINB1101 การเงินธุรกจิ                      

  เทคนิคการจัดการด้านการเงิน  การวิเคราะห์สมการทางการเงินของธุรกิจ                       
การจดัการบริหารสินทรัพยห์มุนเวียน เทคนิคการจดัหาเงินทุนระยะสั้น ระยะปานกลาง  และ
ระยะยาวในตลาดเงินและตลาดทุน การคิดค่าของเงินทุน การจดัท างบลงทุน 

 
FINB2402    การจัดการการเงินบุคคล              3(3-0-6) 
 Personal  Financial Management 

 เทคนิคการจดัการทางการเงินส่วนบุคคล  การจดัท างบประมาณ   การเงินส่วน
บุคคล  การวางแผนการประกนัภยั การออม การลงทุนในท่ีดิน หลกัทรัพย ์การวางแผนทาง
การเงิน เพื่อวยัเกษียณ 
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FINB3101 ตราสารอนุพนัธ์  3(3-0-6) 
 Derivative Securities  
                      รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  FINB3301 หลกัการลงทุน 

 ความหมายและประเภทของตราสารอนุพันธ์  การประเมินมูลค่าของตราสาร
อนุพนัธ์ กลไกการท างานของตลาดอนุพนัธ์ กระบวนการซ้ือขายตราสารอนุพนัธ์ และเทคนิค
การลงทุนในตราสารอนุพนัธ์  

 
FINB3102  การวาณชิธนกจิ  3(3-0-6) 
 Investment Banking      
                      รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน :   FINB1101 การเงินธุรกจิ  

 ธุรกรรมของการวาณิชธนกิจ ขั้นตอนการด าเนินงานดา้นวาณิชธนกิจ กระบวนการ
ตรวจสอบสถานะของกิจการ การน าบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ การเป็นท่ีปรึกษา
ทางการเงินและการท าธุรกรรมดา้นวาณิชธนกิจ 

 
FINB3301     หลกัการลงทุน             3(3-0-6) 
                       รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน   : FINB1101  การเงินธุรกจิ 

                   ความหมายของการลงทุน กระบวนการลงทุน โครงสร้างและบทบาท ของตลาด
การเงิน ประเภทตราสารทางการเงิน รูปแบบของการลงทุน การประมาณการผลตอบแทนท่ี
จะได้รับจากการลงทุนการตัดสินใจลงทุนโดยค านึงถึงผลตอบแทนและความเส่ียง                      
การวิเคราะห์ค่าความเส่ียง ความสัมพนัธ์ระหว่างผลตอบแทนและความเส่ียงในการลงทุน   
การจดักลุ่มสินทรัพยล์งทุน 

 
FINB3302 หลกัการประกนัภัย 3(3-0-6) 
 Principles of Insurance        

  หลกัและวิธีการด าเนินธุรกิจการประกนัชีวิต  และการประกนัภยั  ความส าคญัและ
ประโยชน์ของการประกนัภยั  ลกัษณะของการเส่ียงภยัทั้งบุคคลและธุรกิจ  ประเภทของการ
ประกนัชีวิต  และการประกนัภยัต่างๆ  จรรยาบรรณในวิชาชีพการประกนัภยั  องค์กรท่ีก ากบั
และส่งเสริมธุรกิจการประกนัภยั 
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FINB3401 การจัดการธนาคารพาณชิย์  3(3-0-6) 
 Commercial Bank Management    

  บทบาทหน้าท่ี และการด าเนินงานของธนาคารพาณิชย์  เค ร่ืองมือเครดิต                        
ของธนาคารพาณิชย ์การบริการของธนาคารพาณิชย ์ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ การจดัการสินเช่ือ 
วิธีการให้สินเช่ือ การบริหารการตลาด การลงทุนของธนาคารพาณิชย์ การบริหารความเส่ียง  
การตรวจสอบและควบคุมธนาคารพาณิชย ์การสร้างภาพพจน์ของธนาคารพาณิชย ์

 
FINB3402 การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน  3(3-0-6) 
 Financial Planning and Controlling  
                      รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : FINB1101  การเงินธุรกจิ  

  ความหมาย ปัญหาและเทคนิคต่างๆ  ในการวางแผนและควบคุมทางการเงิน 
โดยเฉพาะเทคนิคการพยากรณ์ยอดขาย การวางแผนก าไร ขั้นตอนการวางแผนทางการเงิน     
วิธีตรวจสอบ และการควบคุมของฝ่ายบริหาร การตดัสินใจของนักบริหาร ตลอดจนการใช้
งบประมาณในการวางแผน ควบคุม และการจดัท างบประมาณ การวเิคราะห์จุดแขง็จุดอ่อนทาง
การเงิน 

 
FINB3403 การวเิคราะห์งบการเงิน         3(3-0-6) 
 Financial Statement Analysis                
                     รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน :  FINB1101 การเงินธุรกจิ  

  รูปแบบของการจดัท ารายงานการเงินในรูปแบบต่างๆ      เทคนิค    และวิธีการ
วิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์อตัราส่วน การจดัท ารายงานผลของการวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินของกิจการ เพื่อใชใ้นการตดัสินใจด าเนินงานทางธุรกิจและการลงทุน 

 
FINB3404 การจัดการสินเช่ือ  3(3-0-6) 
 Credit Management 
                     รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : FINB1101 การเงินธุรกจิ  

         ความหมาย  ความส าคัญและประเภทของการสินเช่ือ  การก าหนดนโยบาย                    
การพิจารณาให้สินเช่ือ  การวิเคราะห์สินเช่ือ การจดัการ การควบคุม การก าหนดเง่ือนไข                
และวงเงินสินเช่ือ การค ้าประกนั การพิจารณาโครงการเพื่อการตดัสินใจและการติดตามสินเช่ือ 
แนวปฏิบัติในการเรียกเก็บหน้ี การจดัการสินเช่ือท่ีมีปัญหาและข้อปฏิบัติทางกฎหมายท่ี
เก่ียวกบัสินเช่ือทางการเงิน 
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FINB4101 การเงนิระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 International Finance 
                      รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : FINB1101 การเงินธุรกจิ  

  นโยบายการคา้ระหวา่งประเทศ กลุ่มประเทศยุโรป สหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศ
อาเซียน  การด าเนินธุรกิจการเงินระหว่างประเทศ ดุลการค้าดุลการช าระเงิน ระบบอตัรา
แลกเปล่ียน ตลาดเงินตราต่างประเทศ บทบาทและความส าคญัของสถาบนัการเงินระหว่าง
ประเทศ 

 
FINB4102 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน 3(3-0-6) 
 Monetary Theory and Policy 
                     รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน :  FINB1101 การเงินธุรกจิ  

  ทฤษฎีการเงิน อุปสงค ์  อุปทานของเงิน ฐานเงิน นโยบายทางการเงินของประเทศ 
ความตอ้งการถือเงินในระบบเศรษฐกิจของประเทศ บทบาทของธนาคารกลางและธนาคาร
พาณิชยต่์อนโยบายการเงิน ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด 

 
FINB4103 การเงินเพ่ือการค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
 Finance for Import and Export 

  ทฤษฎีการคา้ระหว่างประเทศ นโยบายการคา้ระหว่างประเทศกลุ่มประเทศยุโรป 
สหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศอาเซียน  การช าระเงิน และการโอนเงินระหว่างประเทศ 
สถาบนัการเงินด้านการคา้ระหว่างประเทศ เคร่ืองมือเครดิตและตราสารทางการเงินท่ีใช้ใน
การคา้ระหวา่งประเทศ สินเช่ือเพื่อการคา้ระหวา่งประเทศ  ดุลการช าระเงินระหวา่งประเทศ 

 
FINB4401 การจัดหาเงินทุนธุรกจิ 3(3-0-6) 
 Business Financing 
                     รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : FINB1101 การเงินธุรกจิ  

  เทคนิคและวิธีการจดัหาเงินทุนธุรกิจ การจดัหาเงินทุนระยะสั้ น ระยะปานกลาง
และระยะยาว โดยการออกตราสารทางการเงินระยะสั้น หุ้นกู ้หุ้นสามญั หุ้นบุริมสิทธิ และการ
ร่วมทุนจากธุรกิจอ่ืนๆ การคิดค่าของทุน ตลอดจนการร่วมลงทุนจากองคก์รอ่ืนๆ 
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FINB4402 การวเิคราะห์หลกัทรัพย์  3(3-0-6) 
 Security Analysis 
                      รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : FINB3301  หลกัการลงทุน  
  ปัจจยัและเทคนิคในการวิเคราะห์หลกัทรัพย ์ทั้งการวเิคราะห์ปัจจยัพื้นฐานและการ

วิ เค ราะ ห์ ปั จจัยท างด้าน เท คนิ ค  วิ ธี ก ารและขั้ น ตอน ในการวิ เค ราะ ห์หลักท รัพ ย ์                       
การคดัเลือกหลกัทรัพย ์การบริหารกลุ่มหลกัทรัพย ์การตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย์ ประเภท
ต่างๆ 

 
FINB4403 การวเิคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ 3(3-0-6) 
 Project of Feasibility Financial Analysis   
                      รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  : FINB 2401 การจัดการการเงิน  
  ขั้นตอนและวิธีการวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการธุรกิจท่ีมีผลต่อเศรษฐกิจ

สังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยวิเคราะห์ประเมินโครงการในดา้นการตลาด เทคนิค  และขั้นตอน
การผลิต การเงิน บญัชี กฎหมาย การวิเคราะห์ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ท่ีดิน   ส่ิงปลูก
สร้าง ศึกษาวธีิการจดัหาเงินทุนมาลงทุนในโครงการ การประเมินค่าของโครงการในอนาคต 

 
 
FINB4404 การจัดการความเส่ียงทางการเงิน 3(3-0-6) 
 Financial Risk Management 

  ลักษณะความเส่ียงประเภทของความเส่ียง  ปัจจัยของความเส่ียงทางการเงิน                  
การวิเคราะห์ระดับความเส่ียง    ความเส่ียงจากการลงทุนของธุรกิจ  การเงิน การควบคุม 
ติดตาม ประเมินผลความเส่ียง การบริหารความเส่ียงการเงินของธุรกิจ การลงทุนในหลกัทรัพย ์ 
บริหารความเส่ียงในสินเช่ือ  อตัราดอกเบ้ีย  เงินตราต่างประเทศ  การใชจ้ริยธรรมและธรรมาภิ
บาลบริหารความเส่ียง 

 

FINB4901 สัมมนาทางการเงินการธนาคาร                                                                                      2(0-4-2) 
 Seminar in Finance and Banking 

 รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : วชิาเอกของแขนงวชิาการเงินการธนาคารไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกติ   
  ปัญหาและกรณีศึกษาทางด้านการเงินและการธนาคารตามภาวะการเปล่ียนแปลง

เศรษฐกิจการเงินปัจจุบนั  แสดงความคิดเห็นอภิปรายปัญหาทางการเงินการธนาคาร   จดัสัมมนา
ทางการเงิน  

 



คณะวทิยาการจัดการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัจันทรเกษม                                                                                     หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต   
 

FINB4902 การวจัิยทางการเงินการธนาคาร 3(0-6-3) 
 Research  studies  in  Finance and Banking 
 วชิาบังคับก่อน  : FINB3901  วธีิวจัิยวทิยาทางการเงินการธนาคาร  

 ทฤษฎีและประกอบการวิจัยทางการเงินและการจัดวาง การคัดเลือกหัวข้อ                      
เพื่อการวิจยั  เขียนเคา้โครงวิจยั  ด าเนินการจดัท าวิจยัทางการเงินการธนาคาร การน าเสนอ
ผลการวจิยัทางการเงินการธนาคาร 

 

GEHP1101   การออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ                3(2-2-5) 
          Exercises for Health 

ศึกษาความหมาย ขอบข่าย วตัถุประสงค ์และคุณประโยชน์ของการออกก าลงักาย
เพื่อสุขภาพ รวมไปถึงหลกัการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพตามหลกัวิทยาศาสตร์การออกก าลงั
กาย  โดยการเลือกปฏิบติักิจกรรมทางกายหรือการออกก าลงักายดว้ยวธีิการต่างๆ  เช่น การเดิน 
การวิ่ง และการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ เช่น เทเบิลเทนนิส แบดมินตนั แชร์บอล เป็นตน้ หลกั
โภชนศาสตร์และหลักการบริโภคอาหารเพื่อการมีสุขภาพ ท่ีดี  รวมไปถึงการป้องกันการ
บาดเจบ็และการปฐมพยาบาลการบาดเจบ็จากการออกก าลงักาย 

 

GEHP1102   การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ          3(2-2-5) 
          Physical Fitness Promotion for Health 

ศึกษาองค์ประกอบ ความหมายและความส าคญั  วิธีการทดสอบและประเมิน  
หลกัการและวธีิการฝึกปฏิบติัการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพตามหลกั
วิทยาศาสตร์การกีฬา การน าหลกัการโภชนาการและค านวณปริมาณอาหารส าหรับการสร้าง
เสริมสมรรถภาพทางกาย 

 

GEHS1101   สุนทรียภาพของชีวติ                                                     3(3-0-6) 
           Aesthetics of Life  

ศึกษาความหมายของสุนทรียศาสตร์  และความงดงามของศาสตร์ทางดนตรี  
นาฏศิลป์และศิลปะทั้งไทยและสากลให้เกิดความซาบซ้ึงและเห็นคุณค่าของศาสตร์ทาง
ความงาม  สามารถวิเคราะห์  คุณค่าทางสุนทรียศิลป์  โดยผา่นขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่า
อนัเป็นประโยชน์ต่อการพฒันารสนิยม  สามารถด ารงตนอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
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GEHS1102   การพฒันาตนเพ่ือความสุขของชีวติ                                                 3(3-0-6) 
           Self-Development for Happiness in Life 

พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน  องค์ประกอบของพฤติกรรมพื้นฐานทาง
สรีรวิทยาท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมมนุษย ์ พฒันาการของมนุษยทุ์กช่วงวยั    การศึกษาตนเอง  
และการประเมินตนเองเพื่อการพฒันาบุคลิกภาพ  และการปรับตวัให้เหมาะสมกับการ
เปล่ียนแปลง  การเสริมสร้างบุคลิกภาพ  มนุษยสัมพนัธ์ในการท างาน  สุขภาพจิตและการ
จดัการความเครียด  การสร้างเสริมชีวติใหมี้ความสุข 

 

GEHS1103    จริยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล                                    3(3-0-6) 
               Social Morality and Reasoning 

แนวคิดพื้นฐานของมนุษย ์ โลกทศัน์  ชีวทศัน์  การส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  
การมีวินัย  ความรับผิดชอบ  การพฒันาปัญญาตามหลกัศาสนธรรม  การใช้เหตุผลอย่าง
สร้างสรรค ์ เพื่อการด ารงชีวติในสังคมอยา่งมีสันติสุข  และสันติธรรม 

 
 
 
 

GEIG1001  ไทยในโลกทีเ่ปลีย่นแปลง           3(2-2-5) 
  Thailand in a Changing World 

รับรู้ความเปล่ียนแปลงระยะยาวทั้งระบบโลกและประเทศไทย  ในดา้นเศรษฐกิจ  
สังคมวฒันธรรม  และการเมือง  ตลอดจนการเปล่ียนแปลงของระบบกายภาพของผืนพิภพ  
และสภาวะแวดล้อม     จนผลกระทบสืบเน่ืองมาจากรูปแบบการพฒันาประเทศจวบจน
ปัจจุบนั  และเขา้ใจถึงมิติองคก์รในเชิงของวิวฒันาการ  โดยเฉพาะองค์กรภาครัฐและภาค
ธุรกิจ  บริษทัขา้มชาติ  พนัธมิตรทางธุรกิจ (Alliance)  ตลอดจนธุรกิจขนาดยอ่ม  ธุรกิจเพื่อ
สังคม (Social enterprises) และเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าใจถึงความเส่ียงและโอกาสของ
ประเทศไทย และสังคมทอ้งถ่ินในโลกและภูมิภาคอาเซียน  เขา้ใจถึงความจ าเป็นในการ
ปรับปรุงบทบาทของมนุษยใ์นการเปล่ียนแปลง 
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GEIG1002   ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่          3(2-2-5) 
           Citizenship in  Contemporary World 

เขา้ใจถึงบทบาทและความรับผิดชอบร่วมกนัของมนุษย ์ ต่อการเปล่ียนแปลงใน
ระดบัโลก ภูมิภาค ประเทศและทอ้งถ่ิน และตระหนักถึงความจ าเป็นในการปรับบทบาท
ของตนเอง ในฐานะความเป็นพลเมืองไทยพลเมืองโลก (Global Thai Citizen) ตระหนกัถึง
บทบาทในการมีส่วนร่วม แกไ้ขปัญหาสังคมดว้ยการพฒันาจิตส านึกดา้นจิตอาสา และงาน
ในบริบทพหุชาติพนัธ์ุ  พหุวฒันธรรม และเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในยุคใหม่ ตลอดจน
การใชส้ารสนเทศ (ICT) ใหม่ใหเ้กิดประโยชน์ในชีวติประจ าวนัและการประกอบสัมมาชีพ 

 

GELE1001        ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร           3(3-0-6) 
               English for Communication 

พฒันาทกัษะภาษาองักฤษดา้นการฟัง   พูด  อ่าน  และเขียน  เน้นการฟัง   การพูด   
เพื่อการส่ือสารขั้นพื้นฐานในสถานการณ์ต่างๆ ให้มีทักษะในการอ่านส่ือส่ิงพิมพ์ใน
ชีวติประจ าวนั  สามารถเขียนประโยคพื้นฐานและขอ้ความสั้นๆ เพื่อใชใ้นการส่ือสาร 

 

GELE1002   ภาษาองักฤษเพ่ือการปฏิบัติงาน            3(3-0-6) 
  English for Work 

ศึกษาค าศพัทแ์ละภาษาท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน  ท่ีเก่ียวกบัต าแหน่งงานต่างๆ ในการ
ปฏิบติังาน  อุปกรณ์เคร่ืองใช้ในส านกังาน  ตลอดจนมารยาทในการปฏิบติัตนในสถานท่ี
ท างาน  การรับโทรศพัท์รวมถึงงานเอกสารทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  ผูเ้รียนมี
โอกาสในการฝึกฝนตน  รวมถึงการศึกษาวฒันธรรมท่ีมีความแตกต่างในส านกังานของแต่
ละประเทศในอาเซียน 

 

GELT1001   ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร             3(3-0-6) 
           Thai for Communication 

พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่ อการส่ือสารและทักษะการเขียนท่ี เก่ียวข้องกับ
ชีวติประจ าวนั โดยเนน้กระบวนการทกัษะสัมพนัธ์ทางภาษา 
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GESC1101    เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร           3(3-0-6) 
           Information Technology and Communication 

ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ    ระบบคอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
อินเตอร์เน็ตและโทรคมนาคม  ระบบการจัดการสารสนเทศ  การใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ  โปรแกรมระบบและโปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้งานกบัการ
ด าเนินชีวิตประจ าวนัอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเคารพในสิทธิทางปัญญา และตระหนักถึง
คุณธรรมจริยธรรม  และผลกระทบในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

GESC1102   วทิยาศาสตร์เพ่ือชีวติ            3(3-0-6) 
           Sciences for Life 

ศึกษาเรียน รู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ี 
ความส าคญัของพลงังานต่อโลกและชีวิต การใชส้ารเคมีในชีวิตประจ าวนัอยา่งถูกตอ้งและ
เหมาะสม ยาและสารเสพติด สาธารณภยั การประเมินและวเิคราะห์สุขภาพส่วนบุคคล การ
สร้างเสริมสุขภาพเพื่อการพฒันาคุณภาพชีวติ 

 

GESC1103   พืชพรรณเพ่ือชีวติ            3(3-0-6) 
           Plants for Life 

คุณและค่าของพืชพรรณท่ีมีต่อชีวิต  และการจดัการทรัพยากรต่างๆ ตามแนวทาง
โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

 

GESC1104   ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวติ         3(3-0-6) 
          Natural Resources and Environment for Life 

ทรัพยากรธรรมชาติ   ส่ิ งแวดล้อม  การอนุ รักษ์   ผลกระทบท่ี เกิด ข้ึนจาก
ความกา้วหน้าดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีต่อทรัพยากรทางดา้นกายภาพ  ชีวภาพ  
และการด ารงชีวิตของมนุษย์  การมีส่วนร่วมในการจดัการฟ้ืนฟู  ส่งเสริม  บ ารุงรักษา  
คุม้ครองทรัพยากร  ตามหลกัการทางวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
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GESC1105   ชีวติกบัเทคโนโลยี             3(3-0-6) 
           Life and Technology 

ความก้าวหน้าและการพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต บทบาทและ
ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อวิถีชีวิต เทคโนโลยีดา้นเทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลย ี 
เทคโนโลยีพลงังาน  เทคโนโลยีสุขภาพและความปลอดภยั เทคโนโลยีสะอาด และการใช้
เทคโนโลยอียา่งชาญฉลาด 

 

GESC1106  การคิดและการวเิคราะห์เชิงตัวเลขเพ่ือการด าเนินชีวติ         3(3-0-6) 
          Thinking and Numeral Analysis for Living 

กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลขและการให้เหตุผล  อตัราส่วนและร้อยละ  สกุล
เงินและอตัราแลกเปล่ียน ดอกเบ้ีย ภาษี การแปลความหมายทางคณิตศาสตร์  การประยุกต์
คณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการตดัสินใจ และแกปั้ญหาในชีวติประจ าวนั 

 

GESO1101   พลวตัสังคมไทย                  3(3-0-6) 
           Dynamics of Thai Society 

ความเป็นมาและวิว ัฒนาการของสังคมไทย ในด้านการเมืองการปกครอง  
เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม ศึกษาเหตุการณ์และบุคคลส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม เอกลกัษณ์ของสังคมไทยและวฒันธรรมไทย ปลูกฝังแนวทางการ
ด าเนินชีวิตในสังคมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อรักษาและส่งเสริม
ความเป็นไทย 

 

GESO1102   พลวตัสังคมโลก                  3(3-0-6) 
           Dynamics of Global Society 

วิวฒันาการของมนุษยแ์ละสังคม อารยธรรม ระบบความคิด ระบบเศรษฐกิจ  และ
ระบบการเมืองการปกครอง โดยเฉพาะกระแสความคิดภายใตร้ะบอบประชาธิปไตยเน้น
หลกัสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าท่ีของพลเมือง รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์
ความเปล่ียนแปลงต่างๆ ของสังคมโลกและมีผลกระทบต่อสังคมไทย เพื่อให้รู้จกั เขา้ใจ 
และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีดุลยภาพและมีความเขา้ใจในโลกปัจจุบนัและอนาคตได้
อย่างมีส านึกและความรับผิดชอบต่อความเป็นสังคมพลเมือง (Civil society) ทั้ งใน
ระดบัชาติและระดบัโลกต่อไป 
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GESO1103   มนุษย์กบัส่ิงแวดล้อม                          3(3-0-6) 
           Man and Environment 

ศึกษาความหมาย ความสัมพนัธ์ของส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของ
มนุษย ์สร้างจิตส านึกสาธารณะในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และการมีส่วนร่วมในการจดัการ
ส่ิงแวดล้อม เพื่อให้มนุษย์มีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อหลักการพัฒนา
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 

 

GESO1104   กฎหมายเพ่ือการด าเนินชีวติ               3(3-0-6) 
           Law for Living 

ศึกษากฎหมายท่ีส าคญัในการด าเนินชีวิต ได้แก่ รัฐธรรมนูญ กฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ว่าด้วยบุคคล  เอกเทศสัญญา ทรัพย์สิน ครอบครัวและมรดก กฎหมายอาญา  
กฎหมายขอ้มูลข่าวสารของราชการ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายวธีิพิจารณา
ความอาญาเบ้ืองตน้ 

GETL1101   ภาษาจีนในชีวติประจ าวนั            3(3-0-6)
  Chinese  in  Daily Life 

ทักษะพื้นฐานภาษาจีนเบ้ืองต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั การกล่าวทกัทาย การแนะน าตวั การกล่าวขอบคุณ การกล่าวขอโทษ กล่าว
ค าอ าลา ถามและให้ข้อมูลเก่ียวกับวนัเวลา สถานท่ี ดิน ฟ้า อากาศ และกิจกรรมใน
ชีวติประจ าวนั 

 

GETL1102   ภาษาฝร่ังเศสในชีวติประจ าวนั            3(3-0-6)
               French in Daily Life 

ทกัษะพื้นฐานภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน้ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวขอ้ท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั การกล่าวทกัทาย การแนะน าตวั การกล่าวขอบคุณ การกล่าวขอโทษ กล่าว
ค าอ าลา ถามและให้ข้อมูลเก่ียวกับวนัเวลา สถานท่ี ดิน ฟ้า อากาศ และกิจกรรมใน
ชีวติประจ าวนั 
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GETL1103   ภาษาญีปุ่่นในชีวติประจ าวนั      3(3-0-6) 
          Japanese in Daily Life 

ทักษะพื้นฐานภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั การกล่าวทกัทาย การแนะน าตวั การกล่าวขอบคุณ การกล่าวขอโทษ กล่าว
ค าอ าลา ถามและให้ข้อมูลเก่ียวกับวนัเวลา สถานท่ี ดิน ฟ้า อากาศ และกิจกรรมใน
ชีวติประจ าวนั 

 

GETL1104   ภาษาเกาหลใีนชีวติประจ าวนั      3(3-0-6) 
           Korean in Daily Life 

ทกัษะพื้นฐานภาษาเกาหลีเบ้ืองต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั การกล่าวทกัทาย การแนะน าตวั การกล่าวขอบคุณ การกล่าวขอโทษ กล่าว
ค าอ าลา ถามและให้ข้อมูลเก่ียวกับวนัเวลา สถานท่ี ดิน ฟ้า อากาศ และกิจกรรมใน
ชีวติประจ าวนั 

 

 GETL1105   ภาษาขแมร์ในชีวติประจ าวนั      3(3-0-6) 
                    Khmer in Daily Life 

ทกัษะพื้นฐานภาษาขแมร์เบ้ืองต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั การกล่าวทกัทาย การแนะน าตวั การกล่าวขอบคุณ การกล่าวขอโทษ กล่าว
ค าอ าลา ถามและให้ข้อมูลเก่ียวกับวนัเวลา สถานท่ี ดิน ฟ้า อากาศ และกิจกรรมใน
ชีวติประจ าวนั 

 

GEVN1106   ภาษาเวยีดนามในชีวติประจ าวนั      3(3-0-6) 
           Vietnamese in Daily Life 

ทกัษะพื้นฐานภาษาเวียดนามเบ้ืองตน้ดา้นการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวขอ้ท่ีใชใ้น
ชีวิตประจ าวนั การกล่าวทกัทาย การแนะน าตวั การกล่าวขอบคุณ การกล่าวขอโทษ  กล่าว
ค าอ าลา ถามและให้ข้อมูลเก่ียวกับวนัเวลา สถานท่ี ดิน ฟ้า อากาศ และกิจกรรมใน
ชีวติประจ าวนั 
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HRDM1101    การจัดการและพฒันาทรัพยากรมนุษย์                                                            3(3-0-6) 
                         Human Resource Management and Development 

ความเป็นมา ทฤษฏีและหลักการในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
ขอบข่าย หน้าท่ี ความรับผิดชอบ และขั้นตอนในการจดัการและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
น โยบ ายแล ะแผน ก ารท รัพ ย าก รม นุ ษ ย์ เชิ ง ก ล ยุท ธ์  ก ารวิ เค ร าะ ห์ ง าน  ก าร  
สรรหาและการคัดเลือก การจัดการผลงาน การจัดการค่าตอบแทน แรงงานสัมพันธ์ 
สวสัดิการและผลประโยชน์เก้ือกูล เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจดัการทรัพยากรมนุษย ์
จรรยาบรรณการจดัการทรัพยากรมนุษย ์การบริหารเส้นทางการเติบโตทางอาชีพ การ
พฒันาพนกังาน ทิศทางการจดัการและพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นปัจจุบนัและอนาคต การ
เรียนรู้ผา่นกรณีศึกาทางการบริหารและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

 
HRDM2101  นโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์                                                3(3-0-6) 
                       Human Resource Management Planning and Policy  

แนวคิด หลักการ กระบวนการในการวิเคราะห์นโยบายและแผนการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ นโยบายการเสริมสร้างขวญัก าลังใจ วิเคราะห์องค์ประกอบ  
ปัจจยัต่างๆ ท่ีควรค านึงถึงในการวางแผนการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์หส้อดคลอ้ง เหมาะสม
กับนโยบายสภาพการณ์ขององค์การและลักษณะของแผนการพฒันาแต่ละรุปแบบ เช่น 
แผนการสรรหาและคดัเลือก แผนการฝึกอบรม แผนการปรับต าแหน่งงาน แผนการพฒันา
อาชีพ แผนการจดัการความเส่ียงในการจดัการทรัพยากรมนุษย ์รวมทั้ง บทบาทของนกัจดัการ
ทรัพยากรมนุษยใ์นประชาคมอาเซียน (AEC) 

 
HRDM2102  การออกแบบและวเิคราะห์งาน                                                               3(3-0-6) 
                      Job Design and Analysis   

ศึกษาแนวคิดหลกัการ องค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์าร งาน และการวิเคราะห์
งานเก่ียวกับการจดัแบ่งโครงสร้าง ต าแหน่ง หน้าท่ีงาน การวิเคราะห์สภาพปัจจยัต่างๆท่ีมี
ผลกระทบต่อลักษณะงานท่ีแตกต่างกันทั้ งปัจจัยภายในและภายนอก  ตลอดจนก าหนด
สมรรถนะ  ขีดความสามารถคุณลกัษณะของบุคคลท่ีเหมาะสมกบังาน  การจ าแนกต าแหน่ง
งาน การออกแบบงาน การประเมินค่างานการก าหนดคุณสมบติัของผูป้ฏิบติังาน การจดัท าใบ
พรรณนาลกัษณะงาน การเพิ่มคุณค่าและขยายขอบเขตงาน เพื่อส่งเสริมศกัยภาพของบุคคล  
การประเมินงานเพื่อการสร้างคุณภาพงาน มาตรฐานงานและคุณภาพชีวติในการปฏิบติังาน 
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HRDM 2103  การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน                                                                                 3(3-0-6) 
                        Employee  Recruitment and Selection 

ความส าคัญของการสรรหา คัดเลือกพนักงานในการจัดการทรัพยากรมนุษย ์
แนวคิด ทฤษฎี ขั้นตอน เทคนิคและกระบวนการ ท่ีเก่ียวข้องกับการสรรหาและคดัเลือก
พนักงาน วิเคราะห์ นโยบายและการก าหนดนโยบาย ในการสรรหาและคดัเลือกพนักงาน 
การพยากรณ์ความตอ้งการ ก าลงัคน การวางแผนก าลงัคน การสรรหาและการคดัเลือกบุคคล
เขา้ท างานตามความสามารถของบุคคล กลยุทธ์ในการทดสอบและการสัมภาษณ์บุคคลเขา้
ท างาน หลกัพฤติกรรมศาสตร์ท่ีใชใ้นการคดัเลือกบุคคลเขา้ท างาน การทดลองปฎิบติังาน การ
บรรจุพนกังาน การปฐมนิเทศ การสอนและแนะน างาน และกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการสรรหา
และบรรจุพนกังาน 

 
HRDM 2104  การพฒันาทรัพยากรมนุษย์                                                                                         3(3-0-6) 
                         Human  Resource Development  

แนวคิดทฤษฎี กระบวนการขั้นตอนในการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์ส าคญั การ
จดัการผลการผลงาน การพัฒนาองค์กร การพัฒนาพนักงานรายบุคคล  และการพัฒนา
เส้นทางการเติบโตในอาชีพ เคร่ืองมือในการพฒันาทรัพยากรบุคคลต่างๆ การน าเคร่ืองมือ
ทางการพฒันาทรัพยากรบุคคลไปใช้ในการพฒันาพนักงานให้สอดคล้องกบัเป้าหมายของ
องค์กร  จิตวิทยาในการพฒันาพนักงานแต่ละกลุ่ม กระบวนการและขั้นตอนการฝึกอบรม
รูปแบบต่างๆในฐานะเคร่ืองมือในการพฒันาพนกังาน 

 
HRDM3101 การจัดการค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล                       3(3-0-6) 
                     Compensation and Benefit  Management 

                       แนวคิดทฤษฎี กระบวนการขั้นตอนการจดัการค่าตอบแทนและผลประโยชน์
เก้ือกูล   วิเคราะห์หลักการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์เก้ือกูล  การก าหนดนโยบาย
โครงสร้างเงินเดือนวิธีการและหลักการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์เก้ือกูล เช่นการ
พิจารณาข้ึนเงินเดือนประจ าปี การจ่ายเงินรางวลัประจ าปี  การปรับโครงสร้างเงินเดือนตาม
ภาวะเศรษฐกิจ ให้กับพนักงานประเภทต่างๆในทัศนะของนักบริหาร   การวิเคราะห์
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์เก้ือกูล    ในองคก์ารทางธุรกิจและองคก์ารภาครัฐ สอดคลอ้งกบั
สภาวะเศรษฐกิจโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล  เกิดความพึงพอใจร่วมกนั 
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HRDM3102  การจัดการผลงาน                                                 3(3-0-6) 
                       Performance Management  

ความส าคัญความส าคัญของการจัดการผลงานพนักงาน เคร่ืองมือทางการ
บริหารธุรกิจท่ีใช้ในการจดัการผลงานพนักงาน แนวคิดทฤษฎี กระบวนการขั้นตอนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน การก าหนด
มาตรฐานการปฏิบติังาน การจดัท าเคร่ืองมือ  เพื่อใชส้ าหรับการประเมินผลการปฏิบติังานของ
พนกังานในประเด็นต่าง ๆ  เพื่อน าผลการประเมินไปเป็นขอ้มูลในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 
อาทิ  การวางแผนก าลงัคนการจ่ายค่าตอบแทน การฝึกอบรมการก าหนดต าแหน่งท่ีเหมาะสม
ให้กบัพนักงาน รวมถึงการพฒันาองค์การ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน การแจง้ผลป้อนกลบั
ให้กบัพนกังานภายหลงัการประเมิน การประเมินผลการปฏิบติังานเพื่อการพฒันาผลงานของ
พนกังานอยา่งต่อเน่ือง การบริหารคนเก่ง 

 
HRDM3103  การจัดการแรงงานสัมพนัธ์                                                                            3(3-0-6) 
                       Labor Relations Management 

ความส าคัญของการส่งเสริมการดูแลเร่ือง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน  สาเหตุ  การป้องกนัโรคจากการประกอบอาชีพ ความปลอดภยั
จากการท างาน   กระบวนการ  ขั้นตอน   การบริหารความปลอดภยั  อาชีว อนามยั รวมถึง
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง ทฤษฎีกระบวนการแรงงาน ประวติั 
วิวฒันาการ สหภาพแรงงานในประเทศและต่างประเทศปัญหาแรงงานสัมพนัธ์  กระบวนการ
เจรจาต่อรอง  การนัดหยุดงาน  ตลอดจนนโยบายแรงงานและสวสัดิการ  เทคนิคการให้
ค  าปรึกษา การสร้างแรงจูงใจ กฎหมายแรงงานท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภัยและแรงงาน
สัมพนัธ์  การส ารวจความพึงพอใจของพนกังาน และการสร้างความผูกพนัให้กบัพนกังานใน
องคก์ร การส่งเสริมบรรยากาศในการท างานท่ีดีให้กบัพนกังาน ตลอดจนการฝึกทกัษะในการ
จดักิจกรรมสร้างทีมท่ีมีประสิทธิภาพ การสร้างภาวะผูน้ าท่ีมีผลต่อการพฒันาทีมงาน เพื่อให้
เกิดบรรยากาศท่ีดีในการบริหารแรงงานสัมพนัธ์ 

 
HRDM 3203  การสร้างมนุษย์สัมพนัธ์ และทมีงานในองค์กร                                               3(3-0-6) 
                        Human Relationship and Team Building in Organization 

แนวคิดทฤษฎี  กระบวนการขั้นตอนการสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์และการท างานเป็น
ทีม โดยเน้นการฝึกทกัษะในการจดักิจกรรมการสร้างทีมท่ีมีประสิทธิภาพวิเคราะห์ขอบเขต
และปัจจัยพื้นฐานของการมีมนุษย์สัมพันธ์ทั้ งตัวบุคคลและองค์กรเพื่อน าไปสู่การปรับ
พฤติกรรมตนเอง และก่อให้เกิดมุมมองแนวคิดเชิงสร้างสรรค์  รู้จกัและเขา้ใจพฤติกรรมของ
ผูอ่ื้นท่ีแตกต่าง   เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างภาวะผูน้ าท่ีมีผลต่อการพฒันาทีมงาน เพื่อน าไปสู่
การสร้างและการพฒันาความสัมพนัธ์ โดยใชเ้ทคนิคการส่ือสาร การประสานงาน รวมถึงการ
วเิคราะห์กรณีศึกษาทั้งท่ีประสบความส าเร็จและลม้เหลวในองคก์ร 
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HRDM3204   จิตวทิยาองค์การ และการบริหารความขัดแย้ง                                                                3(3-0-6) 
                        Organizational Psychology and Conflict Management 

                 ทฤษฎี กระบวนการขั้นตอน ความหมาย ความส าคัญของจิตวิทยาองค์การ 
วิวฒันาการของจิตวิทยาองค์การ ค่านิยม ความพึงพอใจในงานความผูกพนัต่อองคก์าร การ
เรียนรู้ การรับรู้ การเสริมแรง และ ความหมายความส าคญัความขดัแยง้ ตวัแบบของความ
ขดัแยง้ ความสัมพนัธ์ระหวา่งความขดัแยง้และประสิทธิผลขององคก์ร กลยทุธ์การจดัการกบั
ความขัดแย้ง ความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง ตลอดจนการวิเคราะห์กรณีศึกษาท่ี
สอดคลอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั 

 
  
HRDM3205   การพฒันาภาวะผู้น าในองค์การ                                                      3(3-0-6) 
                        Leadership Development in Organization 

ทฤษฎีภาวะผูน้ า วิเคราะห์บทบาทผูน้ า ในสถานการณ์ต่างๆอีกทั้งทฤษฎี เก่ียวกบั
การพฒันาภาวะผูน้ า  กระบวนการขั้นตอนการพฒันาบุคลิกภาพ เทคนิคการส่ือสาร มารยาท
ทางสังคม การมีวินยัในตนเอง รู้จกักาลเทศะ การพฒันาบุคลิกภาพทางดา้นร่างกาย อารมณ์
และจิตใจ การฝึกปฏิบติัและรู้จกัวิเคราะห์ ประเมินตนเองให้สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและมีความสุข  

 
HRDM4103   เคร่ืองมือสมัยใหม่เพ่ือการจัดการทรัพยากรมนุษย์                                                3(3-0-6) 
           Management Tools for Modern Human Resource Management 

เคร่ืองมือทางการจดัการงานสมยัใหม่ เพื่อช่วยใหก้ระบวนการจดัการทรัพยากร
มนุษยใ์นองคก์ารมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ประกอบดว้ย เทคนิค / เคร่ืองมือทางการจดัการ
ทรัพยากรมนุษยท่ี์เหมาะสมกบัยคุสมยั    และจ าเป็นต่อกระบวนการจดัการและพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์

 
HRDM4202  กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์                                                                           3(3-0-6) 
           Human Resource Management Strategy 

กลยุทธ์ในการจดัการองค์การ สภาพแวดลอ้มขององค์การ โครงสร้างการด าเนิน
ธุรกิจนโยบายและกลยทุธ์ดา้นทรัพยากรมนุษย ์การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์ปัจจยัส าคญัท่ีมี
ผลต่อการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์กระบวนการและขั้นตอนการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์
เทคนิคการพยากรณ์ทรัพยากรมนุษย ์เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนอาชีพ (Career Planning) 
การเกล่ียก าลังคน (Redevelopment) และ การจัดเตรียมก าลังคนเพื่อสืบทอดต าแหน่ง 
(Succession Planning)  
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HRDM4203  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ข้ามวฒันธรรม                                     3(3-0-6) 
                       Cross Cultural  Human Resource Management  

ศึกษาความหมาย และแนวคิดของการท างานขา้มวฒันธรรม การบริหาร
ความต่างของคนในองค์กรทั้งในเร่ืองของวยั เพศ อายุ เช้ือชาติ ศาสนา ภูมิหลัง เพื่อให้เกิด
ความรู้ ความเขา้ใจในความหลากหลายดงักล่าว การประสานงานความร่วมมือการท างานใน
องค์กรบนพื้นฐานของความหลากหลายต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 
HRDM4206  ภูมิปัญญาไทยกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย์                                                             3(3-0-6) 
                       Thai Wisdom for Human Resource Development 

แนวคิดทฤษฎี กระบวนการขั้นตอน หลักการส าคญัของภูมิปัญญาไทยการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์ตลอดจนวิเคราะห์ภูมิปัญญาไทยในรูปแบบ ลักษณะต่างๆ ประกอบด้วย 
วรรณกรรม สุภาษิต ค าพงัเพย วฒันธรรม ความเช่ือท้องถ่ิน ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถี
ประชา การปฏิบติัของปราชญ์ชาวบา้น ท่ีมีส่วนสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมและพฒันา
ทรัพยากรมนุษยใ์นดา้นต่างๆ 

 
HRDM4901  สัมมนาทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์                                                  2(0-4-2) 
           Seminar in Human Resource Management  

แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการ วธีิการ องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการสัมมนา 
วเิคราะห์ขอ้มูล สภาพการณ์ แนวคิดต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการและพฒันาทรัพยากรมนุษย์
ในยุคปัจจุบนั น าไปสู่การสัมมนา  อภิปราย วิเคราะห์กรณีศึกษา บูรณาการสร้างองค์ความรู้ท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหา พฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นดา้นต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
องคก์รใหดี้ยิง่ข้ึน 

 
HRDM4902   การวจัิยทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์                                                                         3(0-6-3) 
                        Research Studies  in Human Resource Management  
                       วชิาบังคับก่อน : HRDM3901   วธีิวจัิยวทิยาทางการจัดการและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

               ทฤษฎีและรุปแบบการวจิยัทางการจดัการและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์  เลือกหวัขอ้
ท่ีจะท าวิจยัเสนอเคา้โครงการวิจยั ด าเนินการวิจยั รู้กระบวนการและสามารถน าเสนอเผยแพร่
ผลการวจิยั  

 
 
 
 



คณะวทิยาการจัดการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัจันทรเกษม                                                                                     หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต   
 

ITEC3106    เครือข่ายคอมพวิเตอร์เพ่ืองานธุรกจิ                        3(2-2-5) 
          Computer Network for Business 

หลักการเบ้ืองต้นและองค์ประกอบของการส่ือสารข้อมูล สถาปัตยกรรมและ
องค์ประกอบของระบบเครือข่ายส่ือสารทางคอมพิวเตอร์ โพรโตคอล การใช้งานส่ือกลางใน
การติดต่อส่ือสาร การจัดอุปกรณ์เครือข่าย การเช่ือมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ โทโพโลยี
เครือข่าย ระบบเครือข่ายทอ้งถ่ินและการติดตั้ง การเช่ือมต่อเครือข่ายระยะไกล เครือข่ายแบบไร้
สาย การติดตั้งและการออกแบบระบบเครือข่ายสําหรับองค์กรและจดัการเครือข่ายเพื่องาน
ธุรกิจ 

 
 
ITEC3306        การพฒันาโปรแกรมบนเวบ็ส าหรับงานธุรกจิ                                   3(2–2–5) 
  Web Programming Development for Business Application  
  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  COMP1207 หลกัการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นทางธุรกจิ 

การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML, Cascading Style Sheet และการใช้ Script 
ต่างๆ การพัฒนาเว็บไซต์ธุรกิจด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป การพัฒนาแอพลิเคชั่นบน
อินเทอร์เน็ต การพฒันาโปรแกรมในแบบ Web Server และ Web Client การบนัทึกขอ้มูล
ผา่นฟอร์ม   การเช่ือมต่อกบัโปรแกรมบนเวบ็เซิร์ฟเวอร์ การพฒันาโปรแกรมบนเวบ็ไซต์
โดยเช่ือมต่อฐานขอ้มูลเพื่อพฒันาระบบงานธุรกิจการคา้บนอินเทอร์เน็ต 

 
ITEC3307        การพฒันาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคล่ือนทีส่ าหรับงานธุรกจิ                    3 (2-2-5) 
         Mobile Application Development for Business Application 

รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  COMP1207 หลกัการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นทางธุรกจิ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ คุณลกัษณะและขอ้จ ากดัของ

อุปกรณ์เคล่ือนท่ีส าหรับงานธุรกิจ เคร่ืองมือและภาษาท่ีใช้ส าหรับพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์ หลกัการของโปรแกรมบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี ส่วนติดต่อระบบส าหรับโปรแกรม
ประยกุต ์การใชห้น่วยความจ าและส่วนเก็บบนัทึกขอ้มูล การติดต่อกบัผูใ้ช ้การเช่ือมโยงกบั
ระบบคอมพิวเตอร์บนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี การจ าลองเพื่อทดสอบและแก้ไขบนระบบ
คอมพิวเตอร์ การสร้างโปรแกรมประยุกต์ขนาดเล็กเพื่อเรียนรู้การท างานและแก้ไข
โปรแกรมส าหรับงานธุรกิจ  
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ITEC4403        ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกจิ                                 3(2-2-5) 
Information Security Systems for Business 
รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  ITEC3106 การส่ือสารและการจัดการเครือข่าย 

            ข้อมูลส าหรับงานธุรกจิ 
 ความรู้เก่ียวกบัระบบรักษาความปลอดภยัและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ องคป์ระกอบ

ของระบบความปลอดภยั แนวทางการด าเนินความปลอดภยั ภยัคุกคาม ช่องโหว ่และการ
โจมตี ไฟล์วอร์ล พื้นฐานการเขา้รหัสและถอดรหัสขอ้มูล ระบบตรวจจบัการบุกรุก การ
ควบคุมการเขา้ถึง การจดัการความเส่ียง กฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยั
ของระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

 
LAWS2501    กฎหมายธุรกิจ                                                                                 3(3-0-6) 
                         Business Laws 

ศึกษาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยว์่า ด้วยบุคคล ทรัพยสิ์น นิติกรรมและ
สัญญา ในส่วนท่ีเป็นพื้นฐานธุรกิจและเอกเทศสัญญา อนัไดแ้ก่ ซ้ือขาย ขายฝาก  เช่าทรัพย ์
เช่าซ้ือ จ้างแรงงาน จ้างท าของ ยืมฝากทรัพย์ ค  ้ าประกัน จ านอง จ าน า หุ้นส่วน บริษัท 
ประกนัภยั ตัว๋เงิน และกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาเบ้ืองตน้ 

 
MKRT1101   หลกัการตลาด                                        3(3-0-6) 
           Principles of Marketing  

  ความหมาย ความส าคญัของการตลาด ในฐานะเป็นกิจกรรมหลกัทางธุรกิจอย่าง
หน่ึง โดยกล่าวถึงการศึกษา แนวความคิดการตลาดยุค 1.0 ถึงการตลาดยุค 4.0 ปรัชญา
ทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาด ระบบการตลาด และเป้าหมาย แรงจูงใจ พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค ความเขา้ใจเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาด ประเภทของตลาด และตลาดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

 
MKRT1102    พฤติกรรมผู้บริโภค                                       3(3-0-6) 
       Consumer Behavior  

บทบาทและความส าคญัของผูบ้ริโภค การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภค ปัจจยัและส่ิงกระตุน้ท่ี
มีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือโดยพิจารณาถึงปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัภายนอก 
การประเมินทางเลือกต่าง ๆ เพื่อใชใ้นการตดัสินใจซ้ือ การคุม้ครองผูบ้ริโภค 

 
 



คณะวทิยาการจัดการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัจันทรเกษม                                                                                     หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต   
 

MKRT2102    การจัดการการตลาด                                                                                 3(3-0-6)  
            Marketing Management 
                         รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : MKRT1101 หลกัการตลาด  

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางการตลาดท่ีมีผลกระทบต่อการจัดการด้าน
การตลาด การวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์การแข่งขนั พฤติกรรมผูบ้ริโภค
ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจยัการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาด
เป้าหมาย และการวางต าแหน่งผลิตภณัฑ์ กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด การควบคุมทาง
การตลาด จรรยาบรรณในการจดัการดา้นการตลาด 

 
MKRT2104     การจัดการการจัดจ าหน่าย                                                                             3(3-0-6) 
               Distribution Management 

              แนวความคิดการจัดการการจัดจ าหน่าย สภาพแวดล้อมของการจัดจ าหน่าย 
สถาบนัคนกลางทางการตลาด ระบบสารสนเทศ โครงสร้างและการจดัรูปแบบองค์การของ
การจดัจ าหน่าย กลยทุธ์การจดัการการจดัจ าหน่าย การขนส่ง การคลงัสินคา้ การบริหารสินคา้
คงคลงั การจดัการโลจิสติกส์ทางการตลาด และการบริหารความขดัแยง้ในการจดัจ าหน่าย 

 
 MKRT3101    การจัดการผลติภัณฑ์และราคา                                                                 3(3-0-6) 
                         Product and Price Management  

ความหมาย ความส าคญั แนวความคิดของผูบ้ริหารในการวางแผนและก าหนด
นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา ประเภทของผลิตภัณฑ์การก าหนดส่วนประสมผลิตภัณฑ ์
บทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบของผูจ้ดัการผลิตภณัฑ์ การพฒันากลยุทธ์การตลาดให้
สอดคลอ้งกบัวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ การออกแบบบรรจุภณัฑ์ และนโยบายตราสินคา้ การวาง
ต าแหน่งผลิตภณัฑ์ การพฒันาผลิตภณัฑ์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตั้งราคา เศรษฐศาสตร์กบั
การตดัสินใจดา้นราคา การวเิคราะห์ก าไรอิทธิพลของราคาท่ีมีต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 
MKRT3102    การตลาดส าหรับธุรกจิบริการ                          3(3-0-6)
            Marketing for Service Business 

ความหมาย ความส าคญั ลกัษณะและขอบเขตของตลาดธุรกิจบริการ ประเภทของ
ตลาดธุรกิจบริการ วิเคราะห์สถานการณ์ และสภาพแวดล้อมของตลาดธุรกิจบริการ 
พฤติกรรมของผูใ้ช้บริการ ส่วนประสมการตลาดของสินคา้บริการ การวิเคราะห์ปัญหาทาง
การตลาด การวางแผนและก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด  กลยุทธ์และแผนปฏิบติัการด้าน
การตลาดธุรกิจบริการไทยในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 



คณะวทิยาการจัดการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัจันทรเกษม                                                                                     หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต   
 

 
MKRT3103   การจัดการการค้าปลกีและการค้าส่ง                                                    3(3-0-6) 
           Retail and Wholesale  Management 

ความหมาย  ความส าคัญและรูปแบบ หลักเกณฑ์ในการค้าปลีกและการค้าส่ง               
การเลือกท าเลท่ีตั้ง การจดัรูปองค์กร การจดัการส่วนประสมทางการตลาด เทคนิคการขาย
และบริการของกิจการคา้ปลีกและการคา้ส่ง ตลอดจนแนวโน้มการคา้ส่งและการคา้ปลีกใน
อนาคต การพฒันาธุรกิจการคา้ปลีกและการคา้ส่งเพื่อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

 
 
MKRT3106   การตลาดส าหรับธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม                                                       3(3-0-6)                                                                         
           Marketing for Medium and Small Business 

ลกัษณะโครงสร้างของตลาดธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การบริหารงานและ
ปัญหาในการด าเนินทางการตลาดของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมเพื่อหาโอกาสทางการตลาดของธุรกิจการเร่ิมต้นประกอบธุรกิจ และการ
ด าเนินกลยทุธ์ทางการตลาดอยา่งย ัง่ยนื 

 
MKRT3201   การตลาดระหว่างประเทศ                                                      3(3-0-6) 
           International Marketing                            

ความส าคัญและสภาพแวดล้อมของการตลาดระหว่างประเทศ บทบาทและ
นโยบายของรัฐในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และภูมิภาคอ่ืนๆ กระบวนการใน
การเขา้สู่ตลาดต่างประเทศ กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด การพิจารณาเลือกผลิตภณัฑ์
และตลาด การวางแผนและควบคุม ปัญหาและอุปสรรคในตลาดระหวา่งประเทศ 

  
MKRT3303     การส่ือสารทางการตลาด                                                          3(3-0-6) 
            Marketing Communication     

ความส าคญัของการส่ือสาร ทางการตลาด เชิงบูรณาการ แนวคิด ประโยชน์ของ   
การส่ือสารทางการตลาด ส่วนประสมของการส่ือสารการตลาด  การเขียนแผนการส่ือสาร
ทางการตลาด การก าหนดกลยุทธ์และการประยุกต์ใช้การส่ือสารทางการตลาดการก าหนด
งบประมาณจริยธรรมในการส่ือสารทางการตลาด  
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MKRT3401    การจัดการการขายและธุรกจิเครือข่าย                                     3(3-0-6) 
            Sale Management and Network Marketing 

บทบาทหน้าท่ี การขายโดยบุคคลศิลปะการขาย หน้าท่ีความรับผิดชอบของ
ผูบ้ริหารการขาย การบริหารหน่วยงานขาย การสรรหาและการคดัเลือกพนักงานขาย การ
ประเมินผลและควบคุมการขาย เทคนิคการขายเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายความหมาย 
ความส าคัญของการขายตรงและธุรกิจเครือข่าย ประเภทธุรกิจเครือข่ายในประทศไทย 
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและปัจจยัท่ีท าใหธุ้รกิจเครือข่ายประสบความส าเร็จ  

 
MKRT 3402  การจัดการลูกค้าสัมพนัธ์                                                        3(3-0-6) 
                     Customer Relationship Management 

  ความหมาย แนวคิด และความส าคญัขององค์ประกอบ และกลยุทธ์การ  จดัการ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งองค์กรกบัลูกคา้ คนกลาง ผูป้้อนวตัถุดิบ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ต่อการ
ด าเนินงานทางการตลาด โดยศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งปัจจยัภายในและภายนอกองคก์ร การ
น ากลยุทธ์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ไปใช้ให้ เกิดผลดีต่อองค์กร การสร้างและรักษา
ความสัมพนัธ์กับลูกค้าอย่างย ัง่ยืน การบริการลูกค้า การสร้างความพึ่ งพาและความภกัดี 
รวมถึงการประเมินผลการด าเนินงาน 

 
MKRT3403  การตลาดส าหรับโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน                                                        3(3-0-6)                                                                                      
                       Marketing for Logistics and Supply Chain 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งโล
จิสติกส์กบัการตลาด โดยวิเคราะห์จากปริมาณความตอ้งการสินคา้ของลูกคา้ การวางแผน
ทรัพยากรและการผลิต รวมถึงการจดัซ้ือจดัหาวตัถุดิบ การควบคุมสินคา้ คลงัสินคา้และการ
เคล่ือนยา้ยวตัถุดิบ ระบบการกระจายสินคา้ การขนส่ง การไหลของสารสนเทศในโซ่อุปทาน 
และการออกแบบโซ่อุปทานแบบบูรณาการ เพื่อให้การกระจายสินค้าสู่ตลาดอย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
MKRT3404   การจัดการและการสร้างภาพลกัษณ์ตราผลติภัณฑ์                                    3(3-0-6)  

          Brand and Image Building Management 
แนวคิดในการบริหารตราผลิตภณัฑ์ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาตราผลิตภณัฑ ์

ต าแหน่งและการสร้างภาพลกัษณ์ตราผลิตภณัฑ์ บทบาทและความสามารถของหน่วยงาน
การตลาดในการบริหารตราผลิตภณัฑ์ วิเคราะห์กลยทุธ์ทางการตลาดเพื่อการตดัสินใจในการ
เสริมสร้างภาพลกัษณ์ตราผลิตภณัฑ ์มาประยกุตใ์ชใ้นการพิจารณาคุณค่าผลิตภณัฑ ์
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MKRT3305  การตลาดเครือข่ายสังคม                   3(3-0-6) 
                     Social Network Marketing 

แนวความคิดเครือข่ายสังคม การน าเครือข่ายสังคมมาเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการท า
การตลาด กลยุทธ์การตลาดเครือข่ายสังคม พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม การสร้าง           
การรักษาความสัมพนัธ์ และการบริหารขอ้ร้องเรียนผา่นเครือข่ายสังคม 

 
MKRT3503  การตลาดส าหรับธุรกจิการกฬีา               3(3-0-6) 
                        Marketing for Sport Business  

การบริหารจดัการดา้นการตลาดของธุรกิจในอุตสาหกรรมการกีฬา การวิเคราะห์ 
และการวางแผนการตลาดธุรกิจด้านการกีฬา พฤติกรรมของผูเ้ข้าชมกีฬา การประเมินผล
การตลาดการกีฬา แนวโนม้และประเด็นในปัจจุบนัของการตลาดการกีฬาระดบัภูมิภาคอาเซียน 
ระดับทวีปและระดับโลก การประยุกต์ใช้ส่วนประสมทางการตลาดเพื่อส่งเสริมและสิทธิ
ประโยชน์การกีฬา  แผนธุรกิจและการพฒันาแผนกลยุทธ์ในการสร้างความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนัทางธุรกิจดา้นการกีฬา 

 

MKRT4103   การตลาดเพ่ือความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม                                            3(3-0-6) 
                         Marketing for Social and Environment Responsibility   

ความหมาย ความส าคญั แนวคิด ปรัชญาทางการตลาดท่ีมุ่งเนน้ความรับผดิชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม ส่วนประสมทางการตลาดเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
ใช้การจดัการทางการตลาด เพื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผูบ้ริโภคและธุรกิจให้ค  านึงถึงความ
รับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มเพื่อก่อใหเ้กิดการพฒันาสังคมอยา่งย ัง่ยนื  

 
MKRT4302   การตลาดเชิงกจิกรรม                                                                         3(2-2-5) 
            Event Marketing 

  ทฤษฎี  วิธีการและรูปแบบการจดักิจกรรมทางการตลาด บทบาทผูจ้ดักิจกรรม
ทางการตลาดเพื่อสร้างกระแสความสนใจของผูบ้ริโภคต่อสินคา้และบริการ ตลอดจนกลยทุธ์
การเลือกเคร่ืองมือการจดักิจกรรมทางการตลาดท่ีเหมาะสม เช่น กิจกรรมทางธุรกิจ กิจกรรม
บนัเทิง กิจกรรมนันทนาการ  กิจกรรมด้านกีฬา กิจกรรมด้านศิลปวฒันธรรม กิจกรรมของ
องคก์รท่ีไม่แสวงหาก าไร การบริหารคน การบริหารเคร่ืองมือในสถานการณ์ทางการตลาดใน
ปัจจุบนั      
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MKRT4501    การตลาดอเิลก็ทรอนิกส์                                                                                            3(3-0-6)                      
                            Electronic Marketing 

แนวคิด ความส าคญั และพฒันาการของตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์ความตอ้งการและพฤติกรรมของตลาดเป้าหมาย ผลกระทบของ
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ โดยค านึงถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกท าการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
และส่ิงแวดล้อมทางการตลาดของธุรกิจและคู่แข่ง การจดัท าแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

MKRT4901    สัมมนาทางการตลาด                                                           2(0-4-2) 
                   Seminar in Marketing  
                         รายวชิาทีบ่ังคับก่อน : วชิาเอกของแขนงวิชาการตลาดไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกติ 

การบูรณาการความรู้ทางการตลาดเพื่อ น ามาวิเคราะห์ปัญหาและประเด็นส าคญั  
ทางการตลาดเน้นศึกษาปัจจยัการด าเนินงานด้านการตลาดท่ีประสบความส าเร็จและความ
ลม้เหลว โดยใชว้ธีิการจดัสัมมนาและอภิปรายประเด็นท่ีน่าสนใจในปัจจุบนั 

 
MKRT4902   การวจัิยทางการตลาด                                                 3(0-6-3) 

                          Research studies in Marketing 
                    ลกัษณะรูปแบบและวตัถุประสงคก์ารด าเนินการวิจยัการตลาด การเลือกโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ท่ีเหมาะสมกับงานวิจัยและให้เหมาะสมกับสถานการณ์และทรัพยากร              
การวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยคอมพิวเตอร์ การน าเสนอผลการวิจยั ในรูปแบบรายงานการวิจยั       
การน าผลการวิจัยไปใช้กับกิจกรรมทางการตลาดเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจทาง
การตลาด 

 
MNGT1101     องค์การและการจัดการธุรกจิ             3(3-0-6) 
  Organization and Business Management 

แนวคิดองคก์ารและการจดัการ วิวฒันาการทฤษฎีองคก์ารและการจดัการ แนวคิด
การจดัการสมัยใหม่ หน้าท่ีการจดัการ การวางแผน การจดัองค์การ การบริหารทรัพยากร
มนุษย ์ การสั่งการ และการควบคุม  ทกัษะการจดัการ แนวคิดการเปล่ียนแปลงในองค์การ 
เคร่ืองมือการบริหารจดัการองค์การธุรกิจ การจดัการตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
และกรณีศึกษาการจดัการองคก์ารธุรกิจประเภทต่างๆ 
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MNGT1102 หลกัการจัดการและจริยธรรมทางธุรกจิ           3(3-0-6) 
  Principle of Management and Business Ethics 

แนวคิดองคก์ารและการจดัการ วิวฒันาการทฤษฎีองคก์ารและการจดัการ แนวคิด
การจดัการสมยัใหม่ หน้าท่ีการจดัการ การวางแผน การจดัองค์การ การบริหารทรัพยากร
มนุษย ์ การสั่งการ และการควบคุมจริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม การใช้
หลกัธรรมาภิบาล ความสัมพนัธ์ระหวา่งธรรมาภิบาลกบัจริยธรรมในการจดัการธุรกิจ 

 
MNGT2102 การจัดองค์การในงานอุตสาหกรรม                        3(3-0-6) 
  Industrial Organization 

  ความหมายและความส าคญัของการจดัการธุรกิจอุตสาหกรรม บทบาทหน้าท่ีการ
บริหารขั้นพื้นฐาน การก าหนดนโยบายและการวางแผนการสรรหาบุคคลเขา้ท างานการ
อ านวยการ การจูงใจ การบงัคบับญัชาและการติดต่อส่ือสารภายในองค์การ  การควบคุม 
ตลอดจนศึกษาหน้าท่ีความรับผิดชอบและความสัมพันธ์ของหน่วยงานแต่ละหน่วยท่ี
ประกอบกนัภายในองคก์ร ศึกษารูปแบบและประเภทการจดัโครงสร้างองคก์ารประยุกตก์าร
จดัโครงสร้างองคก์รให้เหมาะสมกบัลกัษณะประกอบธุรกิจ ในอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างและ
หลากหลาย 

 
MNGT2104  การจัดการโครงการ               3(3-0-6) 
     Project  Management      

  ลกัษณะและความหมายของการวางแผน กระบวนการในการวางแผน ประเภทของ
แผน ขอ้ดีและขอ้จ ากดัของการวางแผน บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผน ลกัษณะของแผน
ท่ีดี การวางแผนภายใตภ้าวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มท่ีมีผลต่องาน 
การวางแผนปฏิบติังาน การจดัท าโครงการ เทคนิคการวางแผนปฏิบติังาน และการเลือกใช้
การประเมินผลโครงการ เกณฑ์การตดัสินใจต่างๆ เพื่อการลงทุนในโครงการ การวิเคราะห์
ค่าใชจ่้ายและผลตอบแทนการลงทุนในโครงการและการวิเคราะห์ข่ายงานดว้ย PERT และ 
CPM  
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MNGT2105 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ              3(3-0-6) 
  Management and Organizational Behavior 

 วิวฒันาการของทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัองค์การและการจดัการ  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบั
พฤติกรรมมนุษยใ์นระดับต่างๆในองค์การ อนัได้แก่ ปัจเจกบุคคล ระหว่างบุคคล กลุ่ม 
ระหว่างกลุ่ม บุคลิกภาพการรับรู้และทัศนคติส่วนบุคคล การจูงใจ การติดต่อส่ือสาร 
ความเครียดในท่ีท างานกลุ่มและทีมงาน ภาวะผูน้ า การตดัสินใจ  การจดัการความขดัแยง้  
วฒันธรรมองคก์าร การเมืองในองคก์ารและการเปล่ียนแปลงองคก์าร รวมถึงพลวตัต่างๆท่ี
มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมมนุษยใ์นองคก์าร 

 
MNGT2701 ธุรกจิดิจิตอลเบื้องต้น                         3(3-0-6) 
  Introduction to Business Digital 

 แนวคิดพื้นฐานของธุรกิจดิจิตอล รูปแบบของธุรกิจดิจิตอล บทบาทของธุรกิจ
ดิจิตอลท่ีมีต่อการด าเนินงานขององคก์าร การออกแบบและพฒันาองคก์ารในรูปแบบธุรกิจ
ดิจิตอล  กลยุทธ์และปัจจยัท่ีน าธุรกิจดิจิตอลไปสู่ความส าเร็จ  การจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ การ
จัดการห่วงโซ่อุปทานส าหรับธุรกิจดิจิตอล การตลาด การช าระเงินออนไลน์  ความ
ปลอดภยัและกฎหมายเก่ียวกบัธุรกิจดิจิตอล จรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคมใน
การด าเนินธุรกิจดิจิตอล แนวโนม้ธุรกิจดิจิตอลในอนาคต  

 
MNGT2301      การจัดการธุรกจิระหว่างประเทศ           3(3-0-6) 
   International  Business  Management 

หลักความส าคัญ  แนวคิดและทฤษฎี  วิธีการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
สภาพแวดลอ้มท่ีมีผลต่อวธีิการด าเนินธุรกิจระหวา่งประเทศ กลยทุธ์การเขา้สู่ธุรกิจระหวา่ง
ประเทศ รวมถึงหน้าท่ีของการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ได้แก่ การตลาดระหว่าง
ประเทศ การเงินระหวา่งประเทศ และการจดัการทรัพยากรมนุษย ์
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MNGT2403   การเป็นผู้ประกอบการ               3(3-0-6) 
   Entrepreneurship    

  ภาพรวมของการเป็นผู ้ประกอบการ  คุณลักษณะและทักษะท่ีจ าเป็นของ
ผูป้ระกอบการ ประเภทและรูปแบบการประกอบธุรกิจ ปัญหาและอุปสรรคของการท าธุรกิจ
ใหม่ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ ทกัษะด้านการจดัการธุรกิจ  การวางแผน เชิงกลยุทธ์  
การบญัชี การบริหารเงินทุน  การตลาด  การจดัการด าเนินงาน การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 
การจัดท าแผนส าหรับธุรกิจใหม่  จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะ
ผูป้ระกอบการ กฎหมายและภาษีท่ีเก่ียวขอ้งในการประกอบธุรกิจ  

 
MNGT3109 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการพฒันาองค์การ       3(3-0-6) 
 Change Management and Organizational Development 

  แนวคิดและทฤษฎีท่ี เก่ียวข้องกับการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาองค์การ                   
การวางแผนกลยุทธ์ สภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงและการพฒันาองค์การ 
การก าหนดความจ าเป็นในการเปล่ียนแปลง เทคนิคการวิเคราะห์องค์การ เคร่ืองมือในการ
วิเคราะห์ปัญหาองค์การ กลยุทธ์การเปล่ียนแปลง การน าการเปล่ียนแปลงและการพฒันา
องคก์ารไปสู่การปฏิบติั         

 

MNGT3110 การจัดการการด าเนินงาน                             3(3-0-6) 
   Operations  Management     

แนวคิดของการจดัการการผลิตและการด าเนินงาน ปัจจยัเก่ียวกบัการตดัสินใจใน
การด าเนินงาน ได้แก่ กลยุทธ์การด าเนินงาน การจดัองค์การเพื่อการผลิตและการบริการ 
การออกแบบองค์การการผลิตและการบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์  การจัดผ ัง
กระบวนการ การวางแผนและการควบคุมกระบวนการผลิตและการด าเนินงาน ท าเลท่ีตั้ง
และการวางแผนผงัโรงงาน การจดัการคุณภาพ การบ ารุงรักษา การจดัการสินคา้คงคลัง  
การจดัการห่วงโซ่อุปทาน สายโซ่แห่งคุณค่าและการจดัส่งก าลงับ ารุงในการกระจายสินคา้ 
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MNGT3111    การตัดสินใจเชิงประยุกต์ปัญหาทางธุรกจิ          3(3-0-6) 
  Decision Applied in Business Problem 

ความหมายและความส าคญัของการตดัสินใจ ทฤษฎีการตดัสินใจ กระบวนการ
ตดัสินใจ ตวัแบบของการตดัสินใจภายใตส้ภาวการณ์ต่างๆ และตวัแบบเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ตวั
แบบโปรแกรมเชิงเส้น ตวัแบบสินคา้คงคลงั ตวัแบบการขนส่ง การวางแผนและการควบคุม
โครงการ ตวัแบบแถวคอย ทฤษฎีเกมและตวัแบบมาร์คอฟ ส าหรับน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ตดัสินใจและแกปั้ญหาทางธุรกิจ 

 
MNGT3201  การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง                      3(3-0-6) 
  Conflict Management and Negotiation 

สาเหตุและธรรมชาติของความขดัแยง้ในองค์การ ปัญหาและผลของความขดัแยง้
ในองค์การ กระบวนการแก้ปัญหาความขดัแยง้ในองค์การอย่างสร้างสรรค์  บทบาทของ
ผูบ้ริหารในการจดัการความขัดแยง้ เทคนิคและกระบวนการเจรจาต่อรองทางธุรกิจใน
สถานการณ์ต่าง ๆ การวางกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

MNGT3203 การคิดสร้างสรรค์และนวตักรรมทางธุรกจิ     3(3-0-6) 
 Creativity and Business Innovation 

  การสร้างความคิดสร้างสรรค์แนวคิดและสภาพแวดลอ้มทางนวตักรรมทางธุรกิจ 
กระบวนการทางการจดัการนวตักรรมและเทคโนโลยีความก้าวหน้าของนวตักรรมและ
เทคโนโลยต่ีางๆ การสร้างสรรคน์วตักรรมและความคิดใหม่ๆ  การน าเสนอความคิดใหม่ใน
การด าเนินธุรกิจ การก าหนดนวตักรรมส าหรับองค์การภายใต้การเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยีโดยใช้เทคนิคการจดัการท่ี
เหมาะสม 

 
MNGT3403 การวางแผนธุรกจิ                            3(2-2-5) 
             Business planning 

  หลกัการ แนวคิดและความส าคญัของแผนธุรกิจการจดัท าแผนธุรกิจรูปแบบของ
การจดัท าแผนธุรกิจ การวางโครงสร้างแผนธุรกิจ การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ การ
จดัท าแผนกลยุทธ์ การวางแผนการตลาด แผนบริหารจดัการ แผนการผลิตแผนการเงิน แผน
ฉุกเฉิน ตลอดจนส่ิงท่ีผูป้ระกอบการควรทราบ โดยเนน้การเขียนและการน าเสนอแผนธุรกิจ 
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MNGT3404 จริยธรรมทางธุรกจิ           3(3-0-6) 
Business Ethics  

ความหมายและความส าคญัของจริยธรรมธุรกิจ แนวคิดและท่ีมาของจริยธรรม 
เหตุผลท่ีธุรกิจตอ้งมีจริยธรรม  การสร้างจริยธรรมธุรกิจ  จรรยาบรรณทางธุรกิจ  ศึกษา
ความเป็นมาและหลักการธรรมาภิบาลในองค์กรธุรกิจ การใช้หลักธรรมาภิบาล 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งธรรมาภิบาลกบัจริยธรรมในการจดัการธุรกิจ 

 

MNGT3405 การจัดการระบบการให้บริการ          3(2-2-5) 
Service Operations Management 

ความหมาย ความส าคญัของงานบริการ การจดัการงานบริการดา้นต่าง ๆ เคร่ืองมือ
และเทคนิคส าหรับการจดัการงานบริการ กลยุทธ์ของการจดัการงานบริการ การออกแบบ
และพัฒนางานบริการ การก าหนดนโยบายในธุรกิจบริการอย่างเหมาะสม รวมทั้ ง
แนวความคิดในการควบคุมคุณภาพงานบริการ และแนวทางการปรับปรุงคุณภาพในงาน
บริการอยา่งต่อเน่ืองเพื่อสร้างคุณค่าและความพึงพอใจแก่ลูกคา้ 

 
MNGT3503 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานทางการเกษตร           3(3-0-6) 

Logistics and Supply Chain Management in Agriculture 
ความหมายและองค์ประกอบของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานทาง

การเกษตร ปัญหาในการขนส่งและโลจิสติกส์และโซ่อุปทานทางการเกษตร ตั้ งแต่การ
จดัการวตัถุดิบและวิทยาการหลงัการเก็บเก่ียวผลิตผลทางการเกษตร การขนส่งผลิตผล
ทางการเกษตร การจดัการสินคา้คงคลงั การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและมาตรการการ
ส่งออกสินคา้เกษตรท่ีส าคญั รวมถึงการวางแผนการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานทาง
การเกษตร 

 
MNGT3601 หลกัการบริหารและจัดการการกฬีา                                                                   3(3-0-6) 
 Administration and Management in Sports 

 ความหมายและความส าคัญของการบริหารและการจดัการ ส่วนประกอบของ
องค์กรกีฬา ทกัษะการบริหารจดัการ ภาวะผูน้ า การบริหารทรัพยากรบุคคล การพฒันา
องคก์รกีฬา และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบักีฬา 
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MNGT4101   การจัดการคุณภาพ        3(3-0-6) 
  Quality  Management   

 หลักการความส าคัญ  แนวคิดทฤษฎีและวิวฒันาการของการจัดการคุณภาพ
กระบวนการควบคุมคุณภาพ แนวทางในการปรับปรุงคุณภาพทัว่ทั้ งองค์การ การสร้าง
วฒันธรรมและองค์การท่ีมีคุณภาพ วิธีการผลิตสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ระบบคุณภาพท่ีเป็นสากลกบัศึกษาเคร่ืองมือและเทคนิคต่างๆท่ีน ามาใช้ใน การปรับปรุง
พฒันาคุณภาพของสินคา้และบริการ และการตอบสนองลูกคา้เชิงคุณภาพ 

 
MNGT4112 ทกัษะส าหรับผู้บริหารมืออาชีพ                          3(2-2-5) 
     Professional Executive Skills 

 ฝึกฝนทกัษะของผูบ้ริหารในดา้นเทคนิคการบริหาร ทกัษะมนุษยสัมพนัธ์ ทกัษะ
ทางสังคมในดา้นต่างๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการเสริมสร้างบุคลิกภาพและภาพลกัษณ์ของความเป็น
ผูบ้ริหารมืออาชีพ ไดแ้ก่ การแต่งกาย การพูดในท่ีชุมชน การเจรจาทางธุรกิจ การประชุม 
การน าเสนองาน มารยาททางสังคม การติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ รูปแบบการพูด การฟัง  
การอ่าน การเขียน การใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารทางธุรกิจไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
MNGT4302 การจัดการธุรกจิในกลุ่มประเทศอาเซียน     3(3-0-6) 
   Business Management in ASEAN Countries 

 แนวคิดสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจและกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจของประเทศอาเซียน 
การท าธุรกิจผา่นทางกลุ่มการคา้ทางอาเซียนลกัษณะและการด าเนินงานของอาเซียน ความรู้
เก่ียวกบั 3 เสาหลกัของอาเซียนซ่ึงมีผลต่อการด าเนินธุรกิจเศรษฐกิจการเมือง สังคมและ
วัฒนธรรม รวมถึงกฎหมายและขั้ นตอนกระบวนการด าเนินธุรกิจแต่ละประเทศ                         
การวิเคราะห์อตัราแลกเปล่ียนตวัแบบระบบเศรษฐกิจ การส่ือสารระหว่างวฒันธรรมใน
กลุ่มประเทศอาเซียนและบทบาทของประเทศไทยท่ีมีต่ออาเซียนในเชิงธุรกิจ 
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MNGT 4303 การจัดการความหลากหลายทางวฒันธรรม        3(3-0-6) 
  Diversity Cultural Management    

  แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัวฒันธรรม การเรียนรู้วฒันธรรมเชิงเปรียบเทียบ การจดัการ
ความหลากหลายและความแตกต่างทางวฒันธรรมของบริษทัขา้มชาติ ได้แก่ วฒันธรรม
องค์กร ชาติพนัธ์ุ พฤติกรรม ทศันคติ ความเช่ือ การติดต่อส่ือสาร มารยาทสังคม ประเพณี
ต่างๆ การออกแบบการบริหารองค์กรให้เหมาะสมกบัวฒันธรรม การใช้วฒันธรรมองค์กร
และวฒันธรรมข้ามชาติเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานบริษทัข้ามชาติเพื่อ ก่อให้เกิดการ
ส่งเสริมและสนบัสนุนธุรกิจขา้มชาติใหมี้ประสิทธิภาพ 

 
MNGT4304 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน                      3(3-0-6) 
   Supply Chains Management 

  แนวคิดและหลักการในการบูรณาการห่วงโซ่อุปทานกบัการจดัการกระบวนการทาง
ธุรกิจ เร่ิมตั้งแต่ตน้น ้า กลางน ้า จนถึงปลายน ้ า หรือการกระจายสินคา้และบริการไปสู่ผูบ้ริโภคขั้น
สุดทา้ย รวมถึงกิจกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ อาทิเช่น การจดัการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน การ
จดัซ้ือจัดหา การประเมินผลค าสั่งซ้ือ การบรรจุภัณฑ์ การขนส่ง สินค้าคงเหลือ คลังสินค้า 
อุปกรณ์การเคล่ือนยา้ยและเก็บสินคา้ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้ง
การตอบสนองความตอ้งการลูกคา้เพื่อเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

 

MNGT4104   การจัดการเชิงกลยุทธ์             3(3-0-6) 
                       Strategic Management   

  แนวคิดการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ ความแตกต่างของการวางแผนและ
การบริหารองค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การก าหนดเป้าหมายของธุรกิจ
กระบวนการและเทคนิคการวางแผน การวางนโยบายธุรกิจ โครงสร้างสภาพแวดลอ้ม ของ
อุตสาหกรรมและการแข่งขนั การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก ตลอดจน
การจดัท ากลยุทธ์ระดบัองค์การ ระดบัธุรกิจและระดบัปฏิบติัการ การประเมินผลและการ
ควบคุมกลยุทธ์ตามตวัแบบ BSC เพื่อให้องค์การสามารถปรับตวัให้ทนักบัการเปล่ียนแปลง
ของสภาพแวดลอ้ม การน ากลยทุธ์สู่การปฏิบติัอยา่งเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
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MNGT4405 การจัดการธุรกจิเพ่ือสังคม                         3(3-0-6) 
  Management for Social Entrepreneurship 

                    แนวคิดการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมบทบาทหน้าท่ี              
ด้านการจดัการองค์การ การผลิตและการด าเนินงาน การตลาด ด้านการเงินและบญัชีของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจเพื่อสังคมการท าธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ กลยุทธ์และนโยบายการจดัการ
ธุรกิจ การสร้างจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพฒันาอย่าง
ย ัง่ยนืกรณีศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 

MNGT4601 ธุรกจิทางการกฬีา      3(3-0-6) 
 Sports Business 

   ความหมายและความส าคญัของธุรกิจทางการกีฬา องค์ประกอบและประเภท
ธุรกิจการกีฬา ลกัษณะองคก์รกีฬาและธุรกิจกีฬา การจดัการขององคก์รเชิงธุรกิจ   กลยุทธ์
การตลาด การหารายได ้และการเขียนแผนธุรกิจกีฬาส าหรับธุรกิจในประเทศ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และนานาชาติ 

 
MNGT4901       สัมมนาทางการจัดการ           2(0-4-2) 
   Seminar in Business Administration 
   รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : วชิาเอกของแขนงวชิาการจัดการไม่น้อยกว่า  18 หน่วยกติ 

   ปัญหาทางการจดัการจากกรณีศึกษา เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงในองค์การบทความ
หรือเอกสาร ส่ิงพิมพ์ต่างๆโดยการประมวลความรู้ในทฤษฎีการจดัการน ามาผสมผสาน
ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาหลัก ปัญหารองและแนวทางการแก้ไขท่ีเหมาะสม 
ตลอดจนอภิปรายประเด็นปัญหาดา้นจริยธรรมในการบริหารธุรกิจโดยให้นกัศึกษาร่วมกนั
ระดมพลงัสมอง อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

 
MNGT4902       การวจัิยทางการจัดการ                                                                                    3(0-6-3) 
   Management Research     

 ทฤษฎีและรูปแบบวิจัยทางการจัดการ  การเลือกหัวข้อท่ีจะท าวิจัย เสนอ                    
เคา้โครงการวจิยั ด าเนินการวจิยั และเสนอผลงานการวจิยั 


