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1. กลุมวิชาเอก
บังคับ
FREN 1107 รูปและการใชภาษาฝรั่งเศส 1
3(3-0)
Forms and Usage in French 1
ศึ ก ษาโครงสร า งทางไวยากรณ ภ าษาฝรั่ ง เศสและวิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ ใ น
ประโยคจากบริบทตาง ๆ ในระดับภาษาที่ไมซับซอน
FREN 1108

รูปและการใชภาษาฝรั่งเศส 2
3(3-0)
Forms and Usage in French 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : FREN 1107 รูปและการใชภาษาฝรั่งเศส 1 3(3-0)
ศึกษาโครงสรางของภาษาพูดและภาษาเขียน วิเคราะหภาษา โครงสรางของ
ประโยค และกฎทางไวยากรณในระดับภาษาที่ซับซอนขึ้น

FREN 1201

การฟง-การพูดภาษาฝรัง่ เศส 1

3(3-0)
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Listening and Speaking French 1
ฝกการฟงและการพูดในระดับภาษาแบบงายในสถานการณที่หลากหลายจาก
สื่อบันทึกเสียงตาง ๆ เชน รายการทางวิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร เปนตน จับใจความสําคัญ
และพูดโตตอบเกี่ยวกับเรื่องที่ฟง
FREN 1301

เทคนิคการอานภาษาฝรัง่ เศส 1
3(3-0)
Technics in French Reading 1
ศึกษาหลักการอาน การตีความประโยคและเนื้อความจากบริบท ตลอดจนทักษะ
ในการเดาคําศัพทใหม อานเพื่อจับใจความสําคัญ วิเคราะห และสรุปบทอานอยางงาย ๆ

FREN 2201

สนทนาภาษาฝรั่งเศส 1
3(3-0)
French Conversation 1
ศึกษาบทสนทนาในชีวิตประจําวัน ทั้งการฟง การพูด การอาน และการเขียน
เพื่อการสื่อสารเบื้องตน และโตตอบแสดงความคิดเห็นตอเรื่องราวในชีวิตประจําวัน
FREN 2401

การเขียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0)
Communicative French Writing 1
ฝกกรอกแบบฟอรมตาง ๆ รวมทั้งการเขียนประวัติยอของบุคคล (résumé) ศึกษา
แนวปฏิบัติในการเขียนจดหมายธุรกิจ สํานวนจดหมายเฉพาะแบบ ฝกเขียนตอบรับ และตอบ
ปฏิเสธบัตรเชิญตาง ๆ

FREN 2701

ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ 1
3(3-0)
Business French 1
ศึกษาศัพทและสํานวนทางธุรกิจ โครงสรางขององคกร ตําแหนงและหนาที่ใน
องคกร ตลอดจนฝกทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจใน
สถานการณตาง ๆ เชน การโตตอบทางโทรศัพท การจดโนต การนัดหมาย การสั่งสิ้นคา เปนตน
FREN 3501

ฝรั่งเศสศึกษา
French Studies

3(3-0)
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ศึกษาเกี่ยวกับภูมิศาสตร ประวัติศาสตร ศาสนา วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณี วิถีชีวิต คานิยม ความเชื่อที่คนฝรั่งเศสยึดถือและปฏิบัติ รวมทั้งความสัมพันธทาง
เศรษฐกิจและการคาระหวางไทยและฝรั่งเศส
FREN 3701 ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานเลขานุการ 1
3(3-0)
French for Secretary I
ฝกการใชภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับงานเลขานุการ เนนการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
ดานธุรกิจ เชน การตอนรับ การนัดหมาย การจดบันทึกขอความ การติดตอทางโทรศัพท เปนตน

FREN 4601

การแปลภาษาฝรั่งเศส 1
3(3-0)
French Translation 1
ศึกษาหลักการแปล
ฝกการใชพจนานุกรม ฝกแปลประโยคที่มีโครงสราง
แบบงาย ๆ ขอความจากเอกสารหรือบทความเฉพาะดาน จากภาษาไทยเปนภาษาฝรั่งเศส และจาก
ภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาไทย

เลือก
FREN 1202

การฟง-การพูดภาษาฝรัง่ เศส 2
3(3-0)
Listening and Speaking French 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : FREN 1201 การฟง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 1 3(3-0)
ฝกการฟงและการพูดจากสื่อตาง ๆ ในระดับภาษาที่สูงขึน้ รวมทั้งจับใจความของ
เรื่อง และพูดสรุปเรื่องที่ฟง
FREN 1302

เทคนิคการอานฝรั่งเศส 2
3(3-0)
Technics in French Reading 2
ฝกทักษะการอาน ตีความ จับใจความสําคัญ วิเคราะห และสรุปบทอานในระดับที่สูงขึ้น

FREN 2301

การอานภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
Reading in Business French

3(3-0)
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ศึกษาศัพท และสํานวนเฉพาะดานทางธุรกิจ ฝ กอานเอกสารที่ เกี่ยวกั บธุ รกิจ
ประเภทตาง ๆ จับใจความสําคัญ และสรุปสิ่งที่อาน
FREN 2402

การเขียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0)
Communicative French Writing 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน: FREN 2401 การเขียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0)
ฝกการเขียนแผนพับเกี่ยวกับการทองเที่ยวและการโรงแรม การเขียนบรรยาย และ
พรรณนาสถานที่ หรือสิ่งที่ดึงดูดใจนักทองเที่ยว

FREN 2702

ภาษาฝรั่งเศสในสื่อมวลชน 1
3(3-0)
Mass Media French 1
ศึกษาหลักเกณฑและรูปแบบของสื่อประเภทสิ่งพิมพ เชน หนังสือพิมพรายวัน
นิ ต ยสาร คู มื อ และโฆษณาต า ง ๆ เน น เรื่ อ งไวยากรณ แ ละความหมายของคํ า ศั พ ท บทความ
จดหมายขาว การโฆษณา และประกาศแจงความ ในระดับเบื้องตน

FREN 3201

สนทนาภาษาฝรั่งเศส 2
3(3-0)
French Conversation 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : FREN 2201 สนทนาภาษาฝรั่งเศส 1 3(3-0)
ฝกแสดงความคิดเห็นในหัวขอตาง ๆ ฝกการตอบรับ การตอบปฏิเสธ เสนอแนะ

และชักชวน
FREN 3202

สนทนาภาษาฝรั่งเศส 3
3(3-0)
French Conversation 3
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : FREN 3201 สนทนาภาษาฝรั่งเศส 2 3(3-0)
ฝกแสดงความคิดเห็น โตตอบ วิจารณขาวสารและเหตุการณตาง ๆ ของโลกปจจุบัน

FREN 3301

การอานภาษาฝรั่งเศสเพื่อการตีความ
French Reading and Interpretation

3(3-0)
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ฝกการอานขอเขียนประเภทตาง ๆ ในระดับภาษาที่ซับซอนขึ้น วิเคราะหขอเขียน
อยางมีเหตุผล แสดงความคิดเห็นตอขอเขียน ตีความ สรุปความ บอกความหมายของขอเขียน
และทัศนคติของผูเขียน
FREN 3401 การเขียนภาษาฝรั่งเศสเชิงริเริ่มสรางสรรค
3(3-0)
Creative French Writing
ศึ ก ษากฎเกณฑ ก ารเขี ย นเรีย งความ การเลือ กหั ว ขอ การวางโครงเรื่อ ง และ
ฝกเขียนเรียงความทั้งเรื่อง บทประพันธ โคลง กลอนตาง ๆ หรือภาษาโฆษณา

FREN 3402 การเขียนภาษาฝรั่งเศสสําหรับธุรกิจการโรงแรมและการทองเที่ยว
3(3-0)
French Writing for Hotel and Tourism Business
ฝกทักษะการเขียนที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานและการเขียนเอกสารประเภท
ตาง ๆ ในธุรกิจการโรงแรมและการทองเที่ยว
FREN 3502

วรรณคดีฝรัง่ เศสเบื้องตน
3(3-0)
Introduction to French Literature
ความรูความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับวรรณกรรมและประวัตวิ รรณคดี พรอมทั้งลีลา
การประพันธ ความหมาย ความคิดหรือปรัชญาของผูแตง รวมทั้งศัพทเฉพาะดานวรรณกรรม
เพื่อใหเกิดความรูและความเขาใจเบื้องตนในวรรณกรรม และประวัติวรรณคดีฝรั่งเศส

FREN 3503

การเรียนภาษาฝรั่งเศสดวยการละคร
3(3-0)
Learning French through Drama
ฝกการใชภาษาในการแสดงบทละครสั้น ๆ เรียนรูวิธีปรับปรุงการพูด และการ
เปลงเสียงใหถูกตอง สามารถกํากับบทละครสั้น ๆ เปนภาษาฝรั่งเศส

FREN 3702

ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ 2
Business French 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : FREN 2701 ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ 1 3(3-0)

3(3-0)
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ฝกการสื่อสารดานการพูดและการเขียนในวงการธุรกิจตาง ๆ เชน การธนาคาร
โครงการทางดานธุรกิจและการสงเสริมการลงทุน เงินทุน และสินคาอุปโภคบริโภค
FREN 3703

คอมพิวเตอรเพื่องานวิชาชีพภาษาฝรัง่ เศส
3(2-2)
Computer for French Professional Work
ศึกษาเทคนิคตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรภาษาฝรั่งเศส ศึกษาวิธีการใช
คอมพิวเตอร การสรางงานเอกสารภาษาฝรั่งเศส การใชโปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ เพื่องานทางดาน
วิชาชีพ รวมทัง้ ฝกคนขอมูลและเผยแพรขอ มูลทางอินเตอรเน็ต

FREN 3704

ภาษาฝรั่งเศสในสื่อมวลชน 2
3(3-0)
Mass Media French 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : FREN 2702 ภาษาฝรั่งเศสในสื่อมวลชน 1 3(3-0)
เนนการฝกอานและเขียนขอความจากสิ่งพิมพที่เปนปจจุบัน ภาษาที่ใชทางวิทยุ
โทรทัศน ฝกผูเรียนใหสามารถตีความในการอานและเขียน ฝกอภิปราย ฝกแยกขอเท็จจริงและ
ขอคิดเห็นจากสาระ ขาว บทความ ฯลฯ และศึกษาลักษณะเฉพาะของภาษาที่ใชกับสื่อตาง ๆ
FREN 3705

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทองเที่ยว 1
3(3-0)
French for Tourism 1
ฝกทักษะการสื่อสารในการใหบริการการทองเที่ยว การใหขอมูลเบื้องตนเกีย่ วกับ
สถานที่ทองเที่ยวและที่พกั ในจังหวัดเชียงใหม และจังหวัดในภาคเหนือ การบรรยายนําชมแหลง
ทองเที่ยวที่สําคัญในจังหวัดเชียงใหม
FREN 3706

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการโรงแรม 1
3(3-0)
French for Hotel Management 1
ฝ ก การฟ ง พู ด อ า น เขี ย นในสถานการณจํ า ลองต า ง ๆ ของงานส ว นหนา ของ
โรงแรม การต อ นรั บ แขกผู ม าพั ก การรั บ สํ า รองห อ งพั ก การบริ ก ารให ข า วสารข อ มู ล ต า ง ๆ
การติดตอทางโทรศัพท การชําระเงิน การแกปญหาในกรณีที่มีขอรองเรียน การใชคําศัพท และ
สํานวนตาง ๆ ในธุรกิจการโรงแรม
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FREN 3901

การศึกษาเอกเทศทางฝรั่งเศสธุรกิจ
3(250)
Independent Study in Business French
ศึ ก ษาค นควา เรื่ องที่ เ กี่ย วกั บสาขาวิช าภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ ตามความสนใจของ
ผูเรียนภายใตการดูแลของอาจารยโดยศึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุม

FREN 4201

สนทนาภาษาฝรั่งเศส 4
3(3-0)
French Conversation 4
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : FREN 3202 สนทนาภาษาฝรั่งเศส 3 3(3-0)
ฝกทักษะการสนทนาภาษาฝรั่งเศสชั้นสูง จับใจความสําคัญ การนําเสนอรายงาน
และการอภิปรายกลุม
FREN 4501 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของคนฝรั่งเศส
3(3-0)
Socio-cultural Background of French People
ศึกษาทางดานสังคมศาสตร วิถีทางการดําเนินชีวิตของคนฝรั่งเศส ประวัติศาสตร
ภูมิศาสตร ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี เนนการวิเคราะหเนื้อหา และการอภิปรายแสดง
ความคิดเห็น
FREN 4502

วรรณกรรมฝรั่งเศส
3(3-0)
French Literary Works
ศึกษาวรรณกรรมประเภทตาง ๆ เชน นิทาน นิยาย บทเพลง และ บทรอยกรอง

FREN 4503

รอยกรองภาษาฝรั่งเศส
French Poetry
ศึกษาบทรอยกรองภาษาฝรัง่ เศส

3(3-0)
รวมทั้งศึกษาภาษาและลีลาการประพันธของ

ผูประพันธ
FREN 4602

การแปลภาษาฝรั่งเศส 2
3(3-0)
French Translation 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : FREN 4601 การแปลภาษาฝรั่งเศส 1 3(3-0)
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ฝกทักษะการแปลขอความเฉพาะดานในระดับที่ยากขึ้น จากสื่อสิ่งพิมพหรือ
ขอความจากอินเตอรเน็ต
แปลจากภาษาไทยเปนภาษาฝรั่งเศส และจากภาษาฝรั่งเศสเปน
ภาษาไทย
FREN 4701

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทองเที่ยว 2
3(3-0)
French for Tourism 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : FREN 3705 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทองเที่ยว 1 3(3-0)
ฝ ก ทั ก ษะการสื่ อ สารที่ เ น น บรรยายเกี่ ย วกั บ พระพุ ท ธศาสนา หั ต ถกรรมไทย
อาหารไทย และการนําชมสถานที่ที่สําคัญทางประวัติศาสตร และการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม
และในภาคเหนือ

FREN 4702

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการโรงแรม 2
3(3-0)
French for Hotel Management 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : FREN 3706 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการโรงแรม 1 3(3-0)
ฝกการฟง การพูด การอาน และการเขียนในสถานการณตาง ๆ ของงานบริการ
ดานอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรม และการปฏิบัติงานสวนหลังของโรงแรม
FREN 4703

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการติดตอทางธุรกิจ
3(3-0)
Business French Correspondence
ศึกษาและฝกการเขียนโตตอบจดหมายธุรกิจแบบตาง ๆ เชน จดหมายสงของ
จดหมายตอบรับและตอบปฏิเสธ จดหมายแนะนําสินคา จดหมายเสนอสินคา รวมทั้งชี้แจงในกรณี
ที่ลูกคาแสดงความไมพอใจในสินคาและบริการ
FREN 4704

ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานเลขานุการ 2
3(3-0)
French for the Secretary 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : FREN 3701 ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานเลขานุการ 1 3(3-0)
ศึกษาศัพทสํานวนที่ใชในการสื่อสารดานธุรกิจมากขึ้น ฝกใหสามารถรับขาวสาร
และจัดสงขาวสารในแบบสื่อสารตรงทางโทรศัพท ทางโทรสาร และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
รวมทั้งงานจัดซื้อและงานพัสดุ
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FREN 4705

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการตัดเย็บและออกแบบทรงผม
3(3-0)
French for Clothing and Hair Design
ศึ ก ษาภาษาฝรั่ ง เศสที่ ใ ช เ กี่ ย วกั บ การตั ด เย็ บ เสื้ อ ผ า และออกแบบทรงผม
การบรรยายแฟชั่น เสื้อผา และแบบผมตาง ๆ

FREN 4706

ความสัมพันธทางดานธุรกิจกับประเทศฝรั่งเศส
3(3-0)
Commercial Relation with France
ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ท างธุ ร กิ จ ระหว า งประเทศไทยกั บ ประเทศฝรั่ ง เศสด า น
กฎหมายและเศรษฐกิจ รวมทั้งระเบียบและวิธีการนําเขาและสงออกสินคา

FREN 4707

ภาษาฝรั่งเศสในธุรกิจการบิน
3(3-0)
French in Airline Business
ฝกทักษะการสื่อสารในธุรกิจที่เกี่ยวกับสายการบิน เนนเนื้อหาและการใชภาษา
เพื่อการสื่อสารกับเพื่อนรวมงาน การใหบริการลูกคาและผูโดยสารของสายการบิน ทั้งภาคพื้นดิน
และในเที่ยวบิน

FREN 4901

การวิจัยทางฝรั่งเศสธุรกิจ
3(3-0)
Research in Business French
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของการวิจัยทางธุรกิจ จรรยาบรรณ
ของนั ก วิ จั ย ประเภทของการวิ จั ย ทางธุรกิ จ เทคนิค การวิจัย ขั้น ตอน การวิ จัย การเขีย น
เคาโครงการวิ จั ย การเลือ กป ญหาการวิจัย การกํ าหนดจุด มุงหมาย การตั้งคําถามในการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง ตัวแปร และการตั้ง สมมติฐาน การเลือกรูปแบบการวิจัย เครื่องมือและ
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหและสรุปผลงานวิจัย การเขียน
รายงานการวิจัย

2. กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ
เลือก
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3501 การประชาสัมพันธหนวยงาน
3(3-0)
Public Relation of an Organization
ศึกษาถึงบทบาทและความสําคัญของการประชาสัมพันธหนวยงาน แนวคิดและ
การดําเนินงานประชาสัมพันธของหนวยงาน การจัดองคกรงานประชาสัมพันธของหนวยงาน
ความสัมพันธระหวางงานประชาสัมพันธ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธ วิวัฒนาการ
วัตถุประสงค นโยบายและวิธีการดําเนินงาน ตลอดจนความรับผิดชอบของหนวยงานที่มีตอสังคม
วิธีดําเนินงานประชาสัมพันธของหนวยงาน

ACC 2101 บัญชีการเงิน
3(3-0)
Financial Accounting
ศึกษาความหมาย วัตถุประสงคของการบัญชี แมบทการบัญชี การบัญชีเกี่ยวกับ
กิจการใหบริการ กิจการซื้อมาขายไปและกิจการอุตสาหกรรม การแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี
การจัดทํากระดาษทําการ การจัดทํางบการเงินของกิจการแตละประเภทเพื่อแสดงผลการดําเนินงาน
และแสดงฐานะการเงิน การบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ระบบใบสําคัญ การทํางบพิสูจนยอดเงิน
ฝากธนาคาร การบัญชีเกี่ยวกับกิจการไมแสวงหากําไร การจัดทํางบการเงินจากระบบการบันทึก
บัญชีไมสมบูรณ และระบบบัญชีเดี่ยว
ACC 2701 การภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0)
Business Taxation
ศึกษานโยบายภาษีอากร หลักเกณฑในการจัดเก็บและรายละเอียดในการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษี
สรรพสามิต และภาษีศุลกากร การคํานวณภาษี การยื่นแบบรายการและการเสียภาษีทางธุรกิจ
การอุทธรณตอพนักงานเจาหนาที่ในเรื่องภาษีอากรแตละประเภท ปญหาตาง ๆ ในเรื่องภาษีอากร
ธุรกิจ
FB

1401 การเงินธุรกิจ

3(3-0)
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Business Finance
ศึกษาถึงขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหนาที่ของฝายการเงินในธุรกิจ ตลอดจน
เปาหมายและความสําคัญของการเงินธุรกิจ โดยเนนใหเขาใจถึงหลักการเบื้องตนในการจัดสรร
เงินทุนภายในธุรกิจ การจัดหาเงินทุนมาเพื่อใชในการดําเนินการของธุรกิจ การวางแผนการเงินที่
เกี่ยวกับการเริ่มลงทุนกิจการ การขยายกิจการ การเพิ่มทุน นโยบายการจัดสรรกําไรและเงินปนผล
FB

1403 การเงินสวนบุคคล
3(3-0)
Personnel Finance
ศึกษาถึงแหลงเงินฝาก แหลงเงินกู และวิธีคดิ ดอกเบีย้ ของสินเชื่อสวนบุคคล ศึกษา
ลักษณะการประกันชีวิต การเสียภาษีเงินไดและการตัดสินใจลงทุน ศึกษาถึงการจัดทํางบประมาณ
รายได หลักการจัดสรรเงินรายจายในชีวิตประจําวันเพื่อการออมและลงทุน

1101 หลักการตลาด
3(3-0)
Principles of Marketing
การศึกษาถึงความหมาย ความสําคัญ และหนาที่ของการตลาดในฐานะเปนกิจกรรม
หลักทางธุรกิจอยางหนึ่ง โดยกลาวถึงแนวทางการศึกษาแนวความคิด และปรัชญาทางการตลาด
สวนผสมทางการตลาด ระบบการตลาดและเปาหมายทางการตลาด แรงจูงใจ พฤติกรรมผูบริโภค
ความเขาใจเกีย่ วกับสวนผสมการตลาด ประเภทของตลาด และการวิจัยตลาดในเบือ้ งตน
MK

MK

2504 การสื่อสารตลาดแบบบูรณาการ
3(3-0)
Integration Marketing Communication
ศึกษาลักษณะทั่วไปและความสําคัญของการสื่อสารทางการตลาด กระบวนการ
สื่อสารทางการตลาด การเลือกเครื่องมือในการสงเสริมการตลาด การผสมผสานเครื่องมือ
การสงเสริมการตลาดเพื่อใหเ กิดประสิทธิภาพทางการสื่อสารทางการตลาดที่สูงสุด รูปแบบ
การสื่อสารการตลาดภายในและภายนอกหนวยงาน เทคนิคและการเลือกใชเครื่องมือในการ
สื่อสาร รวมถึงการประยุกตวิธีการสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบตาง ๆ
MK

3601 การบริหารการตลาด
Marketing Management

3(3-0)
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ศึกษาถึงความสําคัญของการบริหารการตลาด บทบาทหนาที่ของผูบริหาร
การตลาด การวิเคราะหสถานการณและโอกาสทางการตลาด การวางแผนการตลาด โครงสราง
ตลาดและการวิ เคราะหพ ฤติ กรรมการซื้อของผูบริโภค การวิจัยตลาดและการพยากรณความ
ต อ งการของตลาด การแบ ง ส ว นตลาด การเลื อ กตลาดเป า หมายและการกํ า หนดตํ า แหน ง
ผลิตภัณฑ ตลอดจนการศึกษาถึงการบริการการตลาดในดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัด
จําหนาย และการสงเสริมการตลาด การตลาดบริการ การตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การจัด
องคกรการตลาด และการควบคุมทางการตลาด

MGT 1101 องคการและการจัดการ
3(3-0)
Organization and Management
ลั ก ษณะโครงสร า งขององค ก ารธุ ร กิ จ ทั่ ว ไป การวางแผน การจั ด สายงาน
หลักเกณฑและแนวความคิดในการจัดตั้งองคการธุรกิจ ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ
หลักการบริหารและหนาที่สําคัญของฝายบริหารทุก ๆ ดาน ในแงการวางแผนการจัดคนเขางาน
การสั่งการ การจูงใจคนทํางาน การควบคุมปฏิบัติงานตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมายและนโยบายที่ตั้งไว
MGT 1102

ความรูเบื้องตนในการประกอบธุรกิจ
3(3-0)
Introduction to Business Operation
ศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานของธุรกิจตาง ๆ และองคประกอบที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจ ไดแก การจัดการ การบัญชี การเงิน การตลาด การบริหารบุคคล การบริหารสํานักงาน
ซึ่งครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภทตาง ๆ แนวทางการประกอบธุรกิจ ตลอดจนศึกษา
ปญหาที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุรกิจ
MGT 3102 การเปนผูป ระกอบการ
Entrepreneurship

3(3-0)
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ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของผูประกอบการที่ดี หลักทฤษฎีและปฏิบัติของ
การจัดการธุรกิจของตนเอง เริ่มจากธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลางและขนาดใหญ แนวทางการจัดตั้ง
ธุรกิจ การบริหารการผลิต การบริหารเงินทุน การจัดการทางการเงิน การจัดรูปแบบองคกร
การวาจางและประโยชนของธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลางและขนาดใหญ ที่มีตอระบบเศรษฐกิจ
ลั ก ษณะของธุ ร กิ จ ประเทศไทย โดยมี ก ารสอดแทรกจริ ย ธรรม จรรยาบรรณของนั ก ธุ ร กิ จ
กฎหมายธุรกิจ ผลกระทบของธุรกิจตอสิ่งแวดลอม และการเสริมสรางความคิดสรางสรรคเพื่อให
เกิดความคิดริเริ่มของตนเอง

MGT 3103 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
3(3-0)
Small and Medium Business Management
ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก การบริหารงาน
และปญหาที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก การเริ่มตนประกอบธุรกิจ
การลงทุน การจัดหาเงินทุน การจัดองคการ การปฏิบัติงาน โครงสรางของตลาดและการ
ดําเนินกลยุทธทางการตลาด ขอไดเปรียบเสียเปรียบของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในระบบ
เศรษฐกิจ ศึกษาความสัมพันธของสวนตาง ๆ เชน การตลาด การเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย
การผลิต กฎหมายที่เกี่ยวของ รวมไปถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ การประเมินผลการดําเนินงาน
แนวโนมและบทบาทของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย
MGT 3105 การประกอบการธุรกิจชุมชน
3(3-0)
Community Business Operation
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ รูปแบบ และองคประกอบที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจชุมชน ไดแก การจัดการ การบริหารทรัพยากรบุคคล การตลาด การเงิน การบัญชี และ
ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของผูประกอบการธุรกิจชุมชน ศึกษาลักษณะของชุมชน ปจจัยสิ่งแวดลอม
ของชุมชนที่เหมาะสมตอการประกอบธุรกิจ และปญหาตาง ๆ ที่เปนอุปสรรคในการดําเนินการ
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ของผูประกอบการธุรกิจ ตลอดจนศึกษาถึงจรรยาบรรณของผูประกอบการธุรกิจที่มีตอชุมชนและ
ตอสังคมโดยรวม ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในบทบาทของธุรกิจชุมชน
ECON 1103 เศรษฐศาสตรเบื้องตน
3(3-0)
An Introduction to Economics
เงื่อนไขบังคับ : สําหรับนักศึกษาเอกสาขาอื่น และไมนับเปนวิชารอง
ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร อุปสงค อุปทาน ความยืดหยุน การผลิต ตนทุน
การผลิตตลาด ผลิตภัณฑมวลรวม การเงิน การธนาคาร การคลัง การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
การคาระหวางประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ

ECON 1104 เศรษฐกิจไทย 1
3(3-0)
Thai Economy 1
ศึกษาโครงสรางทางเศรษฐกิจของไทยในอดีตและปจจุบัน การใชทรัพยากรใน
ภาคการผลิต การใชจายในการบริโภคและการลงทุนของภาครัฐและเอกชน เศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ ปญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
HRM 1101 การบริหารทรัพยากรมนุษย
3(3-0)
Human Resource Management
ความเป นมาและหลั กการในการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย ขอบข ายหน าที่ ความ
รับผิดชอบ และปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย การสรรหาการคัดเลือก การพัฒนาการฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การจายผลตอบแทน แรงงานสัมพัน ธ ตลอดจนการนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริห าร
ทรัพยากรมนุษย
HRM 1201 การพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development

3(3-0)
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ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยเนนสิ่งที่มีอิทธิพลตอภาวะการเปนผูนํา
ทางธุรกิจทุกระดับ เนนการพูดติดตองานธุรกิจ การเขารวมประชุมและการเสนอความคิดเห็นตอ
ที่ประชุม การตัดสินใจทางธุรกิจ การจูงใจ การเกลี้ยกลอม การเจรจาตอรอง การเขาสังคม การ
พัฒนาบุคลิกภาพของนักธุรกิจทางดานรางกาย อารมณและจิตใจ โดยเนนการใชหลักธรรมในทาง
ศาสนาและรูจักทําการวิเคราะห ทําการประเมินตนเอง วางแผนพัฒนาตนเองใหสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ
FREN 3801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
2(90)
Preparation for Professional Experience in Business French
จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ
และพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับงานที่ใชภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
FREN 4801

การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
5(350)
Vocational Field Experience in Business French
ฝกประสบการณการใชภาษาฝรั่งเศสในสถานประกอบการทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน

