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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
3(3-0)
Business English 2
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
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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
ACC 4201 การบัญชีเพื่อการจัดการ

3(3-0)
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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
คนทํางาน การควบคุมปฏิบัติงานตางๆ ใหบรรลุเปาหมายและนโยบายที่ตั้งไว
MGT 2103

การบริหารการผลิตและการดําเนินงาน
3(3-0)
Production and Operations Management
ศึกษาลักษณะ และความสําคัญของการผลิต ระบบการผลิต การจัดองคการเพื่อการ
ผลิตการพยากรณการผลิต การวางแผนกําลังการผลิต การวางผังกระบวนการผลิต การเลือกที่ตั้ง
การควบคุมคุณภาพและปริมาณ ระบบการบํารุงรักษา ระบบการจัดซื้อ และระบบการควบคุมสินคา คงคลัง

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
วิเคราะห ความแปรปรวน สถิตินอนพาราเมตริก การวิเคราะหสหสัมพันธ และการถดถอย อนุกรม
เวลา เลขดัชนี การพยากรณและการตัดสินใจทางธุรกิจ

2. กลุมวิชาเอก
บังคับ
MGT 2102 การพัฒนาองคการ
3(3-0)
Organization Development
ศึกษาถึงแนวความคิดเกี่ยวกับหลักการบริหารงานเชิงพฤติกรรมศาสตรการผสมผสาน
ความเจริญเติบโตสวนบุคคลของสมาชิกภายในองคการเขากับวัตถุประสงคขององคการโดยเนนหนัก
เรื่องการสรางทีมงาน เพื่อนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ อยางเปนระบบเพื่อประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพขององคการ
MGT 2106 การวางแผนและการบริหารโครงการ
3(3-0)
Planning and Project Management
ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผน ความหมาย และลักษณะของโครงการ บุ คคลที่มีความ
เกี่ยวของกับโครงการ วงจรชีวิตของโครงการ ความหมายและความสําคัญของการบริหารโครงการ
การวางแผนโครงการ การคัดเลือกโครงการ การควบคุมโครงการ การยุติโครงการ
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MGT 3101 ธุรกิจระหวางประเทศ
3(3-0)
International Business Practice
ระบบธุรกิจ และสภาพแวดลอมของธุรกิจระหวางประเทศ มูลเหตุจูงใจในการทําธุรกิจ
ระหวางประเทศ การควบคุมและสงเสริมธุรกิจระหวางประเทศ โดยการใชพิกัดอัตราภาษีศุลกากร และ
กฎหมายระหวางประเทศ ศึกษาโครงสรางและการดําเนินงานของบริษัทธุรกิจระหวางประเทศ

MGT 3102 การเปนผูป ระกอบการ
3(3-0)
Entrepreneurship
ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของผูประกอบการที่ดี หลักทฤษฎีและหลักปฏิบัติของการ
จัดการธุรกิจของตนเอง เริ่มจากธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลาง และขนาดใหญ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ
การบริการผลิต การบริหารเงินทุน การจัดการทางการเงิน การจัดรูปแบบองคกร การวาจางและ
ประโยชนของธุรกิจของธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลาง และขนาดใหญ ที่มีตอระบบเศรษฐกิจ ลักษณะ
ของธุรกิจของประเทศไทยโดยมีการสอดแทรกจริยธรรม จรรยาบรรณของนักธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ
ผลกระทบของธุรกิจตอสิ่งแวดลอม และการเสริมสรางความคิดสรางสรรค เพื่อเกิดความคิดริเริ่มของ
ตนเอง
MGT 3103 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
3(3-0)
Small and Medium Business Management
ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก การบริหารงานและ
ปญหาที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็ก การเริ่มตนประกอบธุรกิจ การลงทุน
การจัดหาเงินทุน การจัดองคการ การปฏิบัติงาน โครงสรางของตลาดและการดําเนินกลยุทธทาง
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การตลาด ขอไดเปรียบ-เสียเปรียบของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในระบบเศรษฐกิจ ศึกษา
ความสัมพันธของสวนตาง ๆ เชน การตลาดการเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย การผลิต กฎหมายที่
เกี่ยวของ รวมไปถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ การประเมินผลการดําเนินงาน แนวโนมและบทบาทของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ในประเทศไทย
MGT 3201 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน
3(3-0)
Efficiency Development
ความหมาย ขอบเขต ปรัชญา และอุดมการณในการพัฒนาตนเอง บุคลิกภาพและการ
สํารวจบุคลิกภาพ การปรับแตงบุคลิกภาพของตนเองและผูอื่น ความตองการของมนุษย คานิยม การ
สํารวจ และแลกเปลี่ยนคานิยม คานิยมที่สัมพันธกับการทํางานวัฒนธรรมในการทํางาน การตั้ง
เปาประสงคของชีวิตและการทํางานการสํารวจความรูสึก ปญหา อุปสรรคและวิธีการพิชิตอุปสรรคใน
การทํางาน การสรางความเชื่อมั่นในตนเองประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน
MGT 4902 สัมมนาปญหาการจัดการ
3(3-0)
Seminar in Management Problems
ศึ ก ษาและวิ เ คราะหป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระบบการจั ด การ การวิ เ คราะห ป ญ หาแบบ
วิทยาศาสตร แนวความคิดในการแกไขปญหา ศึกษากระบวนการและวิธีการแกไขปญหา ฝกปฏิบัติใน
การแสดงความคิดเห็นและกระบวนการตัดสินใจในดานตาง ๆ ของการจัดการ
เลือก
MK 3601 การบริหารการตลาด
3(3-0)
Marketing Management
ศึกษาถึงความสําคัญของการบริหารการตลาด บทบาทหนาที่ของผูบริหารการตลาด
การวิเคราะหสถานการณและโอกาสทางการตลาด การวางแผนการตลาด โครงสรางตลาดและการ
วิ เ คราะห พ ฤติ ก รรมการซื้ อ ของผู บริ โ ภค การวิ จัย ตลาดและการพยากรณ ค วามต อ งการของตลาด
การแบงสวนตลาด การเลือกตลาดเปาหมาย และการกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ ตลอดจนการศึกษาถึง
การบริ ห ารการตลาดในด า นผลิ ต ภั ณ ฑ ราคา ช อ งทางการจั ด จํ า หน า ย และการส ง เสริ ม การตลาด
การตลาดบริการ การตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การจัดองคกรการตลาดและการควบคุมทางการตลาด
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MGT 1104 การประกันภัย
3(3-0)
Insurance
ลักษณะของการเสี่ยงภัยของธุรกิจ ประเภทการเสี่ยงภัย ลักษณะการประกันภัย การ
ประกันชีวิต การประกันอุบัติเหตุ การประกันภัยทางทะเล ขอบเขตของการดําเนินงานของกิจการ
ประกันภัย ประโยชนของการประกันภัยในทางเศรษฐกิจ สังคม การปฏิบัติการประกันภัยรูปแบบตางๆ
สถาบันการประกันภัยในประเทศไทย

MGT 2105 หลักการวางแผน
3(3-0)
Principles of Planning
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ทฤษฎี แ ละเทคนิ ค ของการวางแผน
หลั ก ทั่ ว ไปและป ญ หาใน
กระบวนการวางแผน ความสัมพันธระหวางอุดมการณ จุดมุงหมายนโยบายแผนและโครงการในระดับ
ตางๆ เทคนิคในการแกปญหาและการปรับปรุงแผนงาน การปฏิบัติงานใหสําเร็จตามแผน การ
ประเมินผลตลอดจนศึกษาถึงจุดมุงหมายและนโยบายการวางแผนในระดับตาง ๆ ทั้งดานเศรษฐกิจ
สังคม และอื่นๆ
MGT 2107 ทฤษฎีองคการ
3(3-0)
Organization Theory
ศึกษาวิวัฒนาการของทฤษฎีเกี่ยวกับองคการ การวิเคราะหโครงสรางองคการ รูปแบบ
ตาง ๆ ทั้งองคการรูปนัยและอรูปนัย การออกแบบองคการ องคประกอบพื้นฐานของการออกแบบ
องคการ จุดมุงหมายขององคการ หนาที่ อํานาจและอิทธิพล การติดตอสื่อสาร กระบวนการวินิจฉัย
สั่งการ สายการบังคับบัญชา การควบคุมการขัดแยงและศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง
องคการ
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MGT 2109 การจัดการคุณภาพ
3(3-0)
Quality Management
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และพัฒนาการของการจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรม
การผลิตและการบริการ โดยใชแนวความคิดและหลักการในการจัดการคุณภาพ เชน การจัดการคุณภาพ
ทั้งองคการ (Total Quality Management) มาตรฐานคุณภาพสากล ISO 9000 และ เทคนิคอื่น ๆ ที่เปนที่
ยอมรับโดยทั่วไป

MGT 2201 เทคนิคการฝกอบรมและการประชุม
3(3-0)
Techniques in Training and Conference
ศึกษาเกี่ยวกับการสํารวจความตองการและขั้นตอนในการฝกอบรม ประเภทของ
การฝกอบรม เทคนิควิธีการในการฝกอบรมและการประชุม เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปนในการฝกอบรม
การเปนผูประสานงานในการฝกอบรม วิธีการจัดโปรแกรมการคํานวณคาใชจายการประเมินผล
โครงการฝกอบรม
MGT 2202 จิตวิทยาธุรกิจ
3(3-0)
Business Psychology
ศึกษาถึงความสามารถในการประยุกตใชจิตวิทยาในการบริหารธุรกิจ ความสามารถใน
การบริหาร บุคลิกภาพเชิงธุรกิจ กลวิธีในการเขาใจผูอื่น การเจรจาตอรอง การใหคําปรึกษาและชี้แนะ
การจูงใจผูรวมงาน จิตวิทยาในการบริหารงานในการแขงขันในเชิงธุรกิจการปรับตัวทางสังคมและการ
ตัดสินใจในการทํางานรวมกับผูอื่น
MGT 2203 การจัดการธุรกิจดวยคอมพิวเตอร

3(3-0)
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Business Management with Computer Applications
ศึกษาการใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการจัดการ เชน ดานงานบุคคล การเงินการ
ประกั น ภั ย การโรงแรม โรงพยาบาล การธนาคารพาณิ ช ย
ธุ ร กิ จ การบิน การขนส ง การผลิ ต
และการจัดการในสถาบันการศึกษา และใหมีการศึกษานอกสถานที่
MGT 2204 ธุรกิจเพื่อสุขภาพ
3(3-0)
Fitness Business
ศึ ก ษาถึ ง ความหมาย ลั ก ษณะ ประเภท รู ป แบบของการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ สุ ข ภาพ
วิเคราะหความเปนไปไดในการจัดตั้งธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การบริหารและการจัดการองคกร การ
จัดการการตลาด ทรัพยากรมนุษย การผลิตและการบริการ การเงิน ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจเพื่อสุขภาพ

MGT 2205 การสรางทีมงาน
3(3-0)
Teamwork Developing Techniques
ความหมายและความสําคัญของการสรางทีมงาน แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาองคการ
แนวคิดเกี่ยวกับการทํางานเปนทีม วิธีการพัฒนาการทํางานเปนทีมการวางแผนและการออกแบบ
ทางเลือกในการพัฒนาทีมงาน การสรางทีมใหมการกําจัดความไมเปนระเบียบและความขัดแยงในทีม
ขอตกลงและการเอาชนะขอตกลงที่ไมเปนระเบียบและความขัดแยงในทีม ขอตกลงและการเอาชนะ
ขอตกลงที่ไมสมบูรณ การสรางความภาคภูมิใจในทีมงาน การฟนฟู ทีมงาน การลดความขัดแยง
ระหวางกลุม ปญหาในการสรางทีมงานและแนวทางแกไข
MGT 3104 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส
3(3-0)
Franchise Management
ศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส ประเภทของธุรกิจแฟรนไชส ขอดี
และขอเสียของการทําธุรกิจแฟรนไชส กฎเกณฑเงื่อนไข การตลาด และการจัดการ การจัดหาเงินทุน
สําหรับการทําธุรกิจ การวิเคราะหความเปนไปไดในการทําธุรกิจ การติดตอ และกระบวนการในการ
สรางสรรคโอกาสทางธุรกิจโดยผานระบบแฟรนไชส
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MGT 3105 การประกอบการธุรกิจชุมชน
3(3-0)
Community Business Operation
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ รูปแบบ และองคประกอบที่ใชในการประกอบการธุรกิจ
ชุมชน ไดแก การจัดการ การบริหารทรัพยากรบุคคล การตลาด การเงิน การบัญชี และปจจัยที่มีผลตอ
ความสําเร็จของผูประกอบการธุรกิจชุมชน ศึกษาลักษณะของชุมชน ปจจัยดานสิ่งแวดลอมของชุมชนที่
เหมาะสมตอการประกอบธุรกิจ และปญหาตาง ๆ ที่เปนอุปสรรคในการดําเนินการของผูประกอบการ
ธุรกิจ ตลอดจนศึกษาถึงจรรยาบรรณของผูประกอบการธุรกิจที่มีตอชุมชนและตอสังคมโดยรวม ทั้งนี้
เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในบทบาทของธุรกิจชุมชน

MGT 3202 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3(3-0)
Information systems in business
ความสําคัญของระบบสารสนเทศ ขอมูลและสารสนเทศในองคกรธุรกิจ โครงสราง
ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศฮารดแวร ซอฟแวร และเทคโนโลยีในการ
สื่อสารระบบสารสนเทศ ฐานขอมูลสํานักงานอัตโนมัติ ระบบสารสนเทศในองคการธุรกิจ ระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการในดานการวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ การพัฒนาและรักษา
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศในธุรกิจ
MGT 3301 การวิเคราะหและประเมินโครงการ
3(3-0)
Project Analysis and Appraisal
ศึกษาโครงสรางและการวางแผน แนวความคิดพื้นฐานของการวิเคราะหโครงการ
เกณฑการตัดสินใจตาง ๆ เพื่อการลงทุน การวิเคราะหคาใชจายของโครงการ การวิเคราะหผลตอบแทน
โครงการ การวิเคราะหการเงินของโครงการ การวิเคราะหโครงการภายใตความเสี่ยง
MGT 4201 การจัดการประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ

3(3-0)
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Conference and Convention Management
ศึกษาถึงความหมายและคําจํากัดความของการประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ
ประเภทของการจัดประชุม และการจัดนิทรรศการ ความเกี่ยวของกับธุรกิจอื่น ๆ สิ่งจําเปนพื้นฐานและ
ปจจัยเกื้อหนุนในการดําเนินธุรกิจ ประชุม สัมมนา และการจัดนิทรรศการ การเตรียมการและการ
บริหารการประชุม สัมมนานิทรรศการ และงานแสดงสินคา การบริหารราคา การสรางความพอใจให
ผูใชบริการ และกระบวนการสรางความสัมพันธระหวางผูใชบริการตอการพัฒนาธุรกิจแบบใหม
การตลาดในธุรกิจการจัดประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ

MGT 4202 การจัดการนําเขาและสงออก
3(3-0)
Export - Import Management
ศึกษาถึงระเบียบ ขอบังคับ กฎเกณฑการสงออกและนําเขา ตลอดจนระเบียบวิธีการ
ศุลกากร เนนในเรื่องกฎหมายดานพิกัดภาษีนําเขา – สงออก และเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
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 2102 พฤติกรรมองคการ

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

BCOM 3201 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่องานทางธุรกิจ
3(2-2)
Implementation the Computer Application for Business
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโปรแกรมสําเร็จรูปที่สามารถประยุกตใชในทางธุรกิจ เชน
การจัด การงานเอกสารทั่ ว ไป การคํา นวณ การจั ด ทํารายงาน สรุ ปข อมูลขายสํ าหรับผู บริ ห าร การ
พยากรณยอดขาย ระบบจัดการขอมูล เชนการนัดหมายประชุม การสื่อสาร การทําปฏิทินการทํางาน
การนําเสนอขอมูลทางธุรกิจ การตกแตงงาน นําเสนอขอมูลดวยรูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว เพื่อ
นําเสนองานอยางมีประสิทธิภาพ และเรียนรูตัวอยางการประยุกตใชงานจริงในธุรกิจ
3. กลุมวิชาปฏิบัติการและการฝกประสบการณวิชาชีพ
MGT 3801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการ
2(90)
Preparation for field experience in management
การประยุกตหลักการและทฤษฎีทางการบริหารธุรกิจ การศึกษาแนวโนมสภาพการ
เปลี่ยนแปลงในหนวยงานทางธุรกิจ โดยการใชกรณีศึกษา สถานการณจําลองการเตรียมความพรอม
เกี่ยวกับทักษะการใชภาษา การใชคอมพิวเตอรการใชเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลิกภาพ และการปรับตัว
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เขากับสภาพแวะลอมสามารถทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ การเสริมสรางจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ เพื่อเตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ
MGT 4801 การฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการ
5(350)
Field Experience in management
จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานการบริหารธุรกิจ ในหนวยงานรัฐบาล
รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษา โดยนําความรูทั้งทาง
ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ ที่ ไ ดจ ากการศึก ษาไปใชสถานการณจ ริ งจั ด ให มีก ารปฐมนิ เ ทศเกี่ย วกั บ
รายละเอี ย ดของการฝ ก ประสบการณ และจั ด ให มี ก ารป จ ฉิ ม นิ เ ทศเพื่ อ อภิ ป รายป ญ หาการ
ฝกประสบการณที่เกิดขึ้น และเสนอแนะแนวทางแกปญหาใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี โดยอาจจัดให
ฝกประสบการณทั้งหมด หรือฝกประสบการณและทําโครงการพิเศษหรือฝกประสบการณและทํา
ภาคนิพนธ

