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1. กลุมวิชาแกน
ENG 1501 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(3-0)
Business English 1
An introductory course providing basic knowledge of business with concentration
on inter-office communication. Variety of business terminology and expressions are introduced
through related topics, i.e. office organization, staff and duty, telephoning, making arrangements and
appointments, social contact, business correspondence in the office (memo, notes, notices,
announcements), letters of inquiry, quotation, and ordering, applying for a job.
ENG 1502 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
Business English 2

3(3-0)
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This course is continuation of Business English 1. This will include a study of
English used in correspondence dealing with complaints, letters of acknowledgement (granted and
refused), letters of banking transaction, hotel transactions, company reports, promotional language
(brochures) on tourism, etc.
LAW 2302 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0)
Business Laws
ศึกษาหลักกฎหมายทัว่ ไป องคกรธุรกิจ กฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการควบคุมธุรกิจประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย นิติกรรม สัญญา หนี้ และเอกเทศสัญญากฎหมายวาดวยหลักประกัน
สินเชื่อกฎหมายเกีย่ วกับการสงเสริม การลงทุน การคุมครองผูบริโภคและปองกันการคาที่ไมเปนธรรม
กฎหมายเกีย่ วกับการฟนฟูกจิ การและระงับขอพิพาททางธุรกิจ
ACC 2101 บัญชีการเงิน
3(3-0)
Financial Accounting
ศึกษาความหมาย วัตถุประสงคของการบัญชี แมบทการบัญชี การบัญชีเกี่ยวกับกิจการ
ใหบริการ กิจการซื้อมาขายไปและกิจการอุตสาหกรรม การแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี การจัดทํา
กระดาษทําการ การจัดทํางบการเงินของกิจการแตละประเภทเพื่อแสดงผลการดําเนินงานและแสดง
ฐานะการเงิน การบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ระบบใบสําคัญ การทํางบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร การ
บัญชีเกี่ยวกับกิจการไมแสวงหากําไร การจัดทํางบการเงินจากระบบการบันทึกบัญชีไมสมบูรณ และ
ระบบบัญชีเดี่ยว
ACC 2701 การภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0)
Business Taxation
ศึ ก ษาหลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารประเมิ น และการจั ด เก็ บ ภาษี อ ากรต า งๆตามประมวล
รั ษ ฎากรและภาษี อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งอั น ได แ ก ภาษี เ งิ น ได บุ ค คลธรรมดาภาษี เ งิ น ได นิ ติ บุ ค คล
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพาสามิตและอากร
แสตมป
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ACC 4201 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0)
Managerial Accounting
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : ACC 1101 บัญชีการเงิน 3(3-0) หรือ
ACC 1103 การบัญชีขั้นตน 3(3-0) หรือ
ACC 1102 การบัญชี 2 3(3-0) หรือ
เคยศึกษารายวิชาบัญชีมาไมนอยกวา 1 รายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาและวิเคราะหขอมูลทางการบัญชี เพื่อนําไปใชในการวางแผน
การควบคุม และการตัดสินใจ โดยศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีตนทุนรวม และการบัญชีตนทุนผันแปร
การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปริมาณตนทุน ปริมาณกําไร การวิเคราะหตนทุนภาษี และขอจํากัด
ของขอมูลตางๆ การจัดทํางบประมาณ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงทางการเงินและงบกระแสเงินสด

FB

1401 การเงินธุรกิจ
3(3-0)
Business Finance
ศึกษาถึงขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหนาที่ของฝายการเงินในธุรกิจ ตลอดจน
เปาหมายและความสําคัญของการเงินธุรกิจ โดยเนนใหเขาใจถึงหลักการเบื้องตนในการจัดสรรเงินทุน
ภายในธุรกิจ การจัดหาเงินทุนมาเพื่อใชในการดําเนินการของธุรกิจ การวางแผนการเงินที่เกี่ยวกับ
การเริ่มลงทุนกิจการ การขยายกิจการ การเพิ่มทุน นโยบายการจัดสรรกําไรและเงินปนผล

MK

1101 หลักการตลาด
3(3-0)
Principles of Marketing
ศึกษาถึงความหมาย และความสําคัญของการตลาด ในฐานะเปนกิจกรรมหลักทาง
ธุรกิจ อยางหนึ่งโดยกลาวถึงแนวทางการศึกษา แนวความคิดหรือปรัชญาทางการตลาด สวนผสมทาง
การตลาด ระบบการตลาดและเปาหมาย แรงจูงใจ พฤติกรรมผูบริโภค ความเขาใจเกี่ยวกับสวนผสม
การตลาด และประเภทของตลาด
MGT 1101 องคการและการจัดการ
Organization and Management

3(3-0)
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ลักษณะโครงสรางขององคการธุรกิจทั่วไป การวางแผน การจัดสายงาน หลักเกณฑ
และแนวความคิดในการจัดตั้งองคการธุรกิจ ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ หลักการบริหาร
และหนาที่สําคัญของฝายบริหารทุกๆ ดาน ในแงการวางแผน การจัดคนเขางาน การสั่งการ การจูงใจ
การควบคุมปฏิบัติงานตางๆ ใหบรรลุเปาหมายและนโยบายที่ตั้งไว
MGT 2103 การบริหารการผลิตและการดําเนินงาน
3(3-0)
Production Management and Operation
ศึกษาลักษณะและความสําคัญของการผลิต ระบบการผลิต การจัดองคการเพื่อการผลิต
การพยากรณการผลิต การวางแผนกําลังการผลิต การวางผังกระบวนการผลิต การเลือกที่ตั้ง การควบคุม
คุณภาพและปริมาณ ระบบการบํารุงรักษา ระบบการจัดซือ้ และระบบการควบคุมสินคาคงคลัง

MGT 4101 จริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0)
Business Ethics
ศึกษาถึงแนวคิดและที่มาของจริยธรรมและเหตุผลที่ธุรกิจตองมีจริยธรรม รวมทั้งการ
สรางจริยธรรมในองคกรธุรกิจ เนนจริยธรรมของผูบริหาร และจริยธรรมของพนักงาน โดยใชกรณี
ตัวอยางประกอบ
MGT 4301 การจัดการเชิงกลยุทธ
3(3-0)
Strategic Management
ศึกษาลักษณะของการจัดการเชิงกลยุทธ ความแตกตางของการจัดการทั่วไปกับการ
จัดการเชิงกลยุทธ กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ การวางแผนเชิงกลยุทธ การวิเคราะหสภาพแวดลอม
การกํ า หนดทิศ ทางขององค ก ร การกํ า หนดกลยุ ทธ การนํ า กลยุ ท ธไ ปปฏิบั ติ การควบคุ ม และการ
ประเมินผลกลยุทธ
MGT 4901 วิธีวิจัยทางธุรกิจ
Business Research

3(3-0)
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ความสําคัญของการวิจัยทางธุรกิจ ขั้นตอนและวิธีดําเนินการวิจัยทางธุรกิจปฏิบัติการ
วิจัยธุรกิจโดยการเสนอโครงการ กําหนดวัตถุประสงคและตั้งสมมุติฐานในการวิจัย การเก็บรวบรวม
ขอมูล การวิเคราะหและสรุปผลงานวิจัยเพื่อสามารถนําผลการวิจัยไปใชในธุรกิจ
ECON 1103 เศรษฐศาสตรเบื้องตน
3(3-0)
An Introduction to Economics
เงื่อนไขบังคับ : สําหรับนักศึกษาเอกสาขาอื่น และไมนับเปนวิชารอง
ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร อุปสงค อุปทาน ความยืดหยุน การผลิต ตนทุนการ
ผลิตตลาด ผลิตภัณฑมวลรวม การเงิน การธนาคาร การคลัง การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การคา
ระหวางประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ

ECON 3201 การวิเคราะหเชิงปริมาณ
3(3-0)
Quantitative Analysis
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : วิชาทางสถิติอยางนอย 1 วิชา
ศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจ และประโยชนของการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรเชิง
ปริมาณ เพื่อชวยในการตัดสินใจ ไดแก ความนาจะเปน แผนภูมิเพื่อการตัดสินใจ (Decision Trees) ตัว
แบบเชิงสินคาคงคลัง (Inventory Model) โปรแกรมเชิงเสนตรง (Linear Programming) เทคนิคการ
ประเมินผลและการตรวจสอบโครงการ (PERT/CPM) ตัวแบบของมารกอฟ (Markov Model) ทฤษฎี
เกม (Game Theory) แถวรอคอย (Queuing) และการจําลองเหตุการณ (Simulation)
HRM 1101 การบริหารทรัพยากรมนุษย
3(3-0)
Human Resource Management
ความเป น มาและหลั ก การในการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย ขอบข า ยหน า ที่ ค วาม
รั บ ผิ ด ชอบและป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย การวิ เ คราะห ง าน การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย การสรรหาการคัดเลือก การพัฒนาการฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
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จายผลตอบแทน แรงงานสัมพันธ ตลอดจนการนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารทรัพยากร
มนุษย
STAT 2105 สถิติธุรกิจ
3(3-0)
Business Statistics
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสถิติและการนําความรูไปประยุกตใช ไดแก การเก็บรวบรวมและ
การนําเสนอขอมูล การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ตัวแปรสุมและการแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปร
สุม ประชากรและการสุมตัวอยาง การประมาณคา การทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบไคสแควร การ
วิเคราะหความแปรปรวน สถิตินอนพาราเมตริก การวิเคราะหสหสัมพันธ และการถดถอย อนุกรม
เวลา เลขดัชนี การพยากรณและการตัดสินใจทางธุรกิจ

2. กลุมวิชาเอก
บังคับ
HRM 2101 การวางแผนและนโยบายทางดานทรัพยากรมนุษย
3(3-0)
Human Resource Planning and Policy
ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนและนโยบายขององคการ รวมทั้งการพยากรณกําลังคนใน
ระยะสั้ น และระยะยาว การสํา รวจและการวิ เ คราะหกํ าลัง คนที่มีอ ยู และความสามารถของบุ ค คล
การดําเนินงาน ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนและนโยบาย
HRM 2102 การสรรหา คัดเลือกและบรรจุพนักงาน
3(3-0)
Recruitment Selection and Placement of Personnel
ศึกษานโยบายและการกําหนดนโยบายในการสรรหาคัดเลือกและการบรรจุบุคคลให
สอดคลอง การพยากรณความตองการกําลังคน การวางแผนกําลังคน การสรรหาและการคัดเลือกบุคคล
เขาทํางานตามความสามารถของบุคคล กลยุทธในการทดสอบและการสัมภาษณบุคคลเขาทํางาน หลัก

67
พฤติกรรมศาสตรที่ใชในการคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน การบรรจุพนักงาน การปฐมนิเทศ การสอนแนะ
งาน และกฎหมายแรงงาน
HRM 3101 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
3(3-0)
Performance Appraisal
ศึกษาถึงปรัชญาความสําคัญและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานการ
กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน การจัดทําเครื่องมือเพื่อใชสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานในประเด็นตางๆ เพื่อนําผลไปเปนขอมูลในการวางแผนการจายคาจาง การฝกอบรมและการ
เลื่อนชั้นเลื่อนตําแหนงใหกับพนักงานและการพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

HRM 3102 การบริหารคาตอบแทน
3(3-0)
Compensation Management
ศึ ก ษาถึ ง วิ ธี ก ารจ า ยค า ตอบแทน การกํ า หนดนโยบาย โครงสร า งและวิ ธี ก ารจ า ย
คาตอบแทนหลักการจายคาตอบแทนในองคการ รวมถึงรูปแบบการ จายคาตอบแทนประเภทตางๆ
แนวคิดปจจุบันในการบริหารคาตอบแทน วิเคราะหโครงสรางคาตอบแทน การควบคุมการบริหาร
คาตอบแทน เพื่อใหการจาย คาตอบแทนในองคการเกิดความเปนธรรมและความพึงพอใจ
HRM 3103 การบริหารแรงงานสัมพันธ
3(3-0)
Labor Relation Management
ศึกษาระบบแรงงานสัมพันธ ความเปนมาและวิวัฒนาการของระบบแรงงานทั้งในและ
ตางประเทศ ศึกษาความสัมพันธในลักษณะทวิภาคี ไตรภาคี ปญหาแรงงานสัมพันธ กระบวนการ
เจรจาตอรอง บทบาทของสหภาพแรงงาน ขอกฎหมายแรงงานในดานตางๆ ความสําคัญของการ
ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน รวมถึงสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน
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HRM 3201 การพัฒนาบุคคลและฝกอบรม
3(3-0)
Personnel Development and Training
ศึกษาบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของเจาหนาที่บริหารงานบุคคลโดยเฉพาะ
ดานการพัฒนาและการฝกอบรม ความจําเปนในการพัฒนาและฝกอบรม การวางแผนพัฒนาและ
ฝกอบรม บรรทัดฐานของกลุมที่เปนอุปสรรคตอการทํางานและการเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐาน การตั้ง
วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการฝ ก อบรม การจั ด โปรแกรมฝ ก อบรม เทคนิ ค การฝ ก อบรมแบบต า ง ๆ
การประเมินผลการพัฒนาบุคคลและการฝกอบรมปญหาในการพัฒนาและการฝกอบรม
HRM 4901 สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย
3(3-0)
Human Resource Management
วิเคราะห ศึกษาปญหาและวิธีการแกปญหาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยใน
องคกรธุรกิจ ศึกษานโยบายพฤติกรรมเกี่ยวกับบุคคลเพื่อสรางความสัมพันธอันดีสําหรับกลุมคนงานที่
อยูในระดับตาง ๆ วิเคราะหอภิปรายปญหาตาง ๆ ทางดานการบริหาร การพัฒนา การฝกอบรมบุคคลใน
องคกรธุรกิจ โดยใชพื้นความรูทางทฤษฎีเพื่อหาแนวทางแกไขปญหาบุคคลที่เกิดขึ้นภายในองคการ
เลือก
OFM 1101 การบริหารงานสํานักงาน
3(3-0)
Office Management
ศึกษาความรูความเขาใจในการดําเนินงานของสํานักงาน บทบาทของการจัดสํานักงาน
งานสารบรรณ งานพัสดุ การวางแผนผัง และระเบียบวิธีปฏิบัติของงานสํานักงาน การจัดสถานที่
ทํางาน การอํานวยการพนักงาน การควบคุมงานที่มีประสิทธิภาพ
MGT 2102 การพัฒนาองคการ
3(3-0)
Organization Development
ศึกษาถึงแนวความคิดเกี่ยวกับหลักการบริหารงานเชิงพฤติกรรมศาสตรการผสมผสาน
ความเจริญเติบโตสวนบุคคลของสมาชิกภายในองคการเขากับวัตถุประสงคขององคการโดยเนนหนัก
เรื่องการสรางทีมงาน เพื่อนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ อยางเปนระบบเพื่อประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพขององคการ
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MGT 2202 จิตวิทยาธุรกิจ
3(3-0)
Business Psychology
ศึกษาถึงความสามารถในการประยุกตใชจิตวิทยาในการบริหารธุรกิจ ความสามารถใน
การบริหาร บุคลิกภาพเชิงธุรกิจ กลวิธีในการเขาใจผูอื่น การเจรจาตอรอง การใหคําปรึกษาและชี้แนะ
การจูงใจผูรวมงาน จิตวิทยาในการบริหารงานในการแขงขันในเชิงธุรกิจการปรับตัวทางสังคมและการ
ตัดสินใจในการทํางานรวมกับผูอื่น

MGT 3103

การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
3(3-0)
Small and Medium Business Management
ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก การบริหารงานและ
ปญหาที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็ก การเริ่มตนประกอบธุรกิจ การลงทุน
การจัดหาเงินทุน การจัดองคการ การปฏิบัติงาน โครงสรางของตลาดและการดําเนินกลยุทธทาง
การตลาด ขอไดเปรียบ-เสียเปรียบของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในระบบเศรษฐกิจ ศึกษา
ความสัมพันธของสวนตาง ๆ เชน การตลาด การเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย การผลิต กฎหมาย
ที่เกี่ยวของ รวมไปถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ การประเมินผลการดําเนินงาน แนวโนมและบทบาท
ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ในประเทศไทย
MGT 3201 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน
Efficiency Development

3(3-0)
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ความหมาย ขอบเขต ปรัชญา และอุดมการณในการพัฒนาตนเอง บุคลิกภาพและการ
สํารวจบุคลิกภาพ การปรับแตงบุคลิกภาพของตนเองและผูอื่น ความตองการของมนุษย คานิยม
การสํารวจ และแลกเปลี่ยนคานิยม คานิยมที่สัมพันธกับการทํางานวัฒนธรรมในการทํางาน การตั้ง
เปาประสงคของชีวิตและการทํางานการสํารวจความรูสึก ปญหา อุปสรรคและวิธีการพิชิตอุปสรรคใน
การทํางาน การสรางความเชื่อมั่นในตนเองประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน
HRM 1201 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0)
Personality Development
การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยเนนสิ่งที่มีอิทธิพลตอภาวะการเปนผูนํา
ทางธุรกิจทุกระดับ เนนการพูดติดตองานธุรกิจ การเขารวมประชุมและการเสนอความคิดเห็นตอที่
ประชุม การตัดสินใจทางธุรกิจ การจูงใจ การเกลี้ยกลอม การเจรจาตอรอง การเขาสังคม การพัฒนา
บุคลิกภาพของนักธุรกิจทางดานรางกาย อารมณและจิตใจ โดยเนนการใชหลักธรรมในทางศาสนา และ
รูจักทําการวิเคราะห ทําการประเมินตนเอง วางแผนพัฒนาตนเองใหสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

HRM 2103

พฤติกรรมองคการ
3(3-0)
Organization Behavior
ศึกษาถึงพฤติกรรมมนุษยในองคการในรูปของปจเจกชนและกลุมซึ่งมีผลกระทบตอ
การบริหาร ตลอดจนอิทธิพลตาง ๆ อันเกิดจากสภาพแวดลอม ศึกษาถึงการใชพลังงานของกลุมใหเปน
ประโยชนตอองคการ การสรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคคลในองคการถึงการพัฒนาพฤติกรรมของ
มนุษยในองคการ
HRM 2201

ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม
3(3-0)
Quality Management Through Leadership and Team
ศึกษาเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับผูนําและภาวะผูนํา คุณลักษณะและบทบาทหนาที่ของผูนําที่
จะมีสวนชวยในการเสริมสรางคุณภาพงาน บทบาทของผูนําในการทํางานเปนทีม การสรางทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพจิตวิทยาและเทคนิควิธีในการเปนผูนําและการทํางานเปนทีม การสรางความภูมิใจให
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ทีมงาน การจัดการความขัดแยงในกลุมและระหวางกลุม การแกไขปญหาและการตัดสินใจในการ
ทํางานเปนทีม
HRM 3202 ระบบสารสนเทศทางการบริหารทรัพยากรมนุษย
3(3-0)
Human Resource Management Information Systems
ศึกษาเกี่ยวกับขอมูลตาง ๆ ที่ใชในการบริหารทรัพยากรมนุษย การจัดเก็บขอมูลที่
จําเปนในการบริหารทรัพยากรมนุษย วิธีการจัดเก็บเพื่อประโยชนในการคนหาและเรียกใชขอมูล การ
นําคอมพิวเตอรและเครื่องมือตาง ๆ มาชวยในการจัดเก็บขอมูลลักษณะขอสนเทศเกี่ยวกับงานบุคคลที่
ใชในการวางแผน และตัดสินใจของผูบริหาร
HRM 3301 การวิเคราะหงาน
3(3-0)
Job Analysis
ศึกษาโครงสรางของงาน การเก็บขอมูลเกี่ยวกับงาน วิธีการทํางานวิเคราะหงานการ
แบง แยกประเภทของงาน ความสั มพั น ธร ะหว า งตํ า แหนง งานต า ง ๆ ในองคก าร ตลอดจนถึ ง การ
ปรับปรุงใหเหมาะสมกับบรรยากาศ และทรัพยากรบุคคลในแตละองคการ
HRM 4101 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
3(3-0)
Safety and Health management
ศึกษาวิ ธีการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
คณะกรรมการและบุคลากรดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน ความ
ปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง วิศวกรรมความปลอดภัย ความปลอดภัยในภาวะแวดลอม การ
ปองกันควบคุมดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน กฎหมายที่เกี่ยวของ
กับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน อันตรายจากสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน สุขภาพอนามั ย สุขภาพอนามัยของผูปฏิบัติ งานและวิธีป องกันโรคจากการทํ างาน การลด
อุบัติเหตุ การปองกันและระงับอัคคีภัย การปฐมพยาบาลเบื้องตน
HRM 4102 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
Human Resource Development

3(3-0)
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ศึ ก ษา แนวคิ ด และขอบเขตของการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย ใ นองค ก าร ระบบ
กระบวนการการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาอาชีพโดยมุงเนนวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดวย การ
ฝกอบรม การคนหาและวิเคราะหความจําเปนของการฝกอบรม การบริหารจัดการโปรแกรมการ
ฝกอบรม และการประเมินผล ตลอดจนปญหาและ อุปสรรค ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
HRM 4201 การจัดการประชุมสัมมนา
3(3-0)
Conference Management
ศึกษาถึงความหมาย และคําจํากัดความทางการประชุมสัมมนา ประเภทและรูปแบบ
ของการจัดการประชุมสัมมนา การเตรียมการและการบริหารการประชุมสัมมนา การบริหารราคา
งบประมาณการตลาดในธุรกิจ การจัดการประชุมสัมมนา ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการจัดการ
ประชุมสัมมนา

HRM 4902 การวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย
3(3-0)
Research in Human Resource Management
ศึกษาผลงานวิจัยและปฏิบัติการวิจัยดานการบริหารทรัพยากรมนุษย ศึกษาบทบาทและ
ความสํ า คัญ ของการวิ จั ย การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุษ ยเ ทคนิ คและเครื่ อ งมื อ ในการวิ จัย การบริห าร
ทรัพยากรมนุษยและการประยุกตใชผลการวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย
HRM 4903 หัวขอเฉพาะทางดานการจัดการทรัพยากรมนุษย
3(250)
Special Topics in Human Resource Management
ศึกษาวิเคราะหหัวขอทางดานการจัดการทรัพยากรมนุษยในแนวลึก ทั้งปญหาและ
อุปสรรค พรอมทั้งแนวทางการแกไข
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BCOM 3201 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่องานทางธุรกิจ
3(2-2)
Implementation the Computer Application for Business
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโปรแกรมสําเร็จรูปที่สามารถประยุกตใชในทางธุรกิจ เชน
การจัด การงานเอกสารทั่ ว ไป การคํา นวณ การจั ด ทํ ารายงาน สรุ ปข อมูลขายสํ าหรั บผู บริห าร การ
พยากรณยอดขาย ระบบจัดการขอมูล เชนการนัดหมายประชุม การสื่อสาร การทําปฏิทินการทํางาน
การนําเสนอขอมูลทางธุรกิจ การตกแตงงาน นําเสนอขอมูลดวยรูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว เพื่อ
นําเสนองานอยางมีประสิทธิภาพ และเรียนรูตัวอยางการประยุกตใชงานจริงในธุรกิจ
BCOM 3204 โปรแกรมประยุกตดานการบริหารทรัพยากรมนุษย

3(2-2)

Implementation the Computer Application for Human Resource Management
ศึกษาขอมูลพื้นฐานทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษย ทะเบียนบุคคล และการจาย
เงินเดือน การจัดการขอมูลบุคลากร การจัดการปญหาอัตรากําลังที่เหมาะสมโดยใชโปรแกรมประยุกต
การออกรายงานตางๆ ศึกษาโปรแกรมสําเร็จรูปที่สามารถนํามาประยุกตใชกับงานดานนี้ได

3. กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ
HRM 3801 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรมนุษย
2(90)
Preparation for field experience in Human Resource Management
การประยุกตหลักการและทฤษฎีทางการบริหารทรัพยากรมนุษย การศึกษาแนวโนม
สภาพการเปลี่ยนแปลงในหนวยงานทางธุรกิจ โดยการใชกรณีศึกษา สถานการณจําลองการเตรียมความ
พรอมเกี่ยวกับทักษะการใชภาษา การใชคอมพิวเตอรการใชเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลิกภาพ และการ
ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมสามารถทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ การเสริมสรางจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ เพือ่ เตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ
HRM 4801 การฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรมนุษย
Field Experience in Human Resource Management

5(350)
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จั ด ให นั ก ศึ ก ษาได ฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ ด า นการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย ใ น
หนวยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษา โดยนํา
ความรูทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ไดจากการศึกษาไปใชสถานการณจริง จัดใหมีการปฐมนิเทศ
เกี่ยวกับรายละเอียดของการฝกประสบการณ และจัดใหมีการปจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายปญหาการฝก
ประสบการณที่เกิดขึ้น และเสนอแนะแนวทางแกปญหาใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี โดยอาจจัดใหฝก
ประสบการณทั้งหมด หรือฝกประสบการณและทําโครงการพิเศษหรือฝกประสบการณและทําภาค
นิพนธ

