กลุม่ การจัดการ

หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเฉพาะมี 3 กลุ่มวิชา จานวนรวม 99 หน่วยกิต ประกอบด้วย
ก.
กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ จานวน 48 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา

หน่ วยกิต

เงื่อนไขก่อนเรียน

(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)

BA103 องค์การและการจัดการ
(Organization and Management)
BA201 หลักการตลาด
(Principles of Marketing)
BA205 การเงินธุรกิจ
(Business Finance)
BA206 ความเป็ นผูป้ ระกอบการ
(Entrepreneurship)
BA207 การวิเคราะห์เชิงปริ มาณสาหรับธุรกิจ
(Quantitative Analysis for Business)
BA208 พฤติกรรมองค์การ
(Organizational Behavior)
BA209 การภาษีอากร
(Taxation)
BA302 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางธุรกิจ
(Business Research Methodology)
BA303 การบริ หารต้นทุนเพื่อการตัดสิ นใจ
(Cost Management for Decision Making)
BA304 การจัดการการปฏิบตั ิการ
(Operations Management)
BA402 การจัดการเชิงกลยุทธ์
(Strategic Management)
AC914 หลักการบัญชี
(Principles of Accounting)
EC915 เศรษฐศาสตร์มหภาค
(Macroeconomics)
EC916 เศรษฐศาสตร์ จุลภาค
(Microeconomics)
LW911 กฎหมายธุรกิจ
(Business Law)

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

รหัสวิชา รายวิชา

หน่ วยกิต

เงื่อนไขก่อนเรียน

(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)

SC911 สถิติธุรกิจ
(Business Statistics)

▪ กลุ่มวิชาเอกการจัดการ
▪ วิชาเอกบังคับการจัดการ จานวน 36 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา

3 (3-0-6)

หน่ วยกิต

-

เงื่อนไขก่อนเรียน

(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)

BM302 การพัฒนาธุรกิจที่ยงั่ ยืน
(Sustainable Business Development)
BM305 การเจรจาต่อรอง
(Negotiation)
BM307 ทฤษฏีองค์การและการออกแบบองค์การ
(Organizational Theory and Design)
BM308 การวางแผนและควบคุมทางธุรกิจ
(Business Planning and Control)
BM309 การบริ หารการสื่ อสารในองค์การ
(Organization Communication Management)
BM310 การจัดการนวัตกรรม เทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลง
(Innovation, Technology and Change Management)
BM312 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร
(Management Information Systems)
BM408 การตัดสิ นใจและการแก้ปัญหาทางการจัดการ
(Managerial Decision Making and Problem Solving)
BM409 การบริ หารโครงการ
(Project Management)
BM411 ทักษะผูบ้ ริ หาร
(Skills for Executives)
BM412 สัมมนาการจัดการ
(Seminar in Management)
BM414 การจัดการธุรกิจข้ามวัฒนธรรม
(Cross-Cultural Business Management)
▪ วิชาเอกเลือก จานวน 15 หน่ วยกิต
แผน ก หลักสู ตรปกติ

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

-

เลือก กลุ่มวิชาซึ่ งประกอบด้วยวิชาเอกเลือก จานวน 15 หน่วยกิต
หรื อไม่เลือก กลุ่มวิชาแต่เลือกวิชาเอกเลือก จานวน 15 หน่วยกิต

➢ หมวดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
รหัสวิชา รายวิชา

หน่ วยกิต

เงื่อนไขก่อนเรียน

(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)

BM321 ทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์การ
(Essential Skills for Enterprise Resource Planning: ERP)
BM322 การพัฒนาแผนธุรกิจ
(Developing Business Plan)
BM421 บรรษัทภิบาล
(Corporate Governance)
BM422 การจัดการองค์การสมรรถนะสู ง
(Managing High-Performance Organizations)
BM423 การพัฒนาความสามารถเชิงปฏิบตั ิทางด้านการจัดการ
(Practical Capability Development in Management)

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

➢ หมวดวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (Business Modernization Management)
รหัสวิชา รายวิชา
หน่ วยกิต

เงื่อนไขก่อนเรียน

(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)

BM321
BM323
BM423
BM424
BM425

ทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์การ
(Essential Skills for Enterprise Resource Planning: ERP)
การจัดการธุรกิจดิจิทลั
(Managing Digital Business)
การพัฒนาความสามารถเชิงปฏิบตั ิทางด้านการจัดการ
(Practical Capability Development in Management)

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

เทคโนโลยีใหม่สาหรับการจัดการ
(Emerging Technologies for Management)
การจัดการกับองค์กรยุคใหม่
(Management and the Modern Corporation)

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

หน่ วยกิต

เงื่อนไขก่อนเรียน

➢ หมวดวิชาการจัดการเพื่อนวัตกรรม (Innovative Management)
รหัสวิชา รายวิชา

(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)

BM324 การจัดการทีมและกลุ่มพลวัต
(Team Management and Group dynamic)

3 (3-0-6)

-

BM325 ผูป้ ระกอบการในองค์การ
( Intrapreneurship)
BM424 เทคโนโลยีใหม่สาหรับการจัดการ
(Emerging Technologies for Management)
BM426 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และ การสร้างนวัตกรรม
(Development of Creativity and Creation of Innovation)
BM427 การฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะในการปฏิสัมพันธ์ทางธุรกิจ
(Interactive Skills Workshop for Business)

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

❖ สาหรับนักศึกษาทีไ่ ม่ เลือกกลุ่มวิชาเรียน 15 หน่ วยกิต จากรายวิชาดังนี้
รหัสวิชา รายวิชา
หน่ วยกิต

เงื่อนไขก่อนเรียน

(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)

BM311 การจัดการทุนมนุษย์ในองค์การ
(Managing Human Capital in Organization)
BM326 มารยาททางธุรกิจสาหรับผูบ้ ริ หาร
(Business Etiquette for Executives)
BM327 การจัดการองค์การแห่งการเรี ยนรู ้
(Management of Learning Organization)

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

BM407 การจัดการโดยมุ่งเน้นคุณค่า
(Value Based Management)
BM413 ความท้าทายในการเป็ นผูน้ า
(The Leadership Challenge)
BM429 การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
(E-Business Management)
BM430 การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ
(Corporate Social Responsibility Management)
BM431 การประยุกต์ทฤษฎีเกมกับธุรกิจ
(Applications of Game Theory to Business)
BM432 การจัดการพนักงานรุ่ นใหม่
(New Generation Management)
BM433 การจัดการความเสี่ ยง
(Risk Management)
BM434 อานาจและการเมืองในองค์การ
(Power and Politics in Organizations)
BM435 การจัดการธุรกิจครอบครัว
(Family Business Management)

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

รหัสวิชา รายวิชา

หน่ วยกิต

เงื่อนไขก่อนเรียน

(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้ วยตนเอง)

BM436 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
(Business Environment)
BM437 การบริ หารทีมงานและการแก้ปัญหา
(Team Management and Problem Solving)
BM438 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการ
(Computer Applications for Management)
BM439 การคิดอย่างเป็ นระบบและการตัดสิ นใจ
(Systematic Thinking and Decision Making)
BM440 บุคคลกับองค์การ
(Man and Organization)

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

BM441 การจัดการเชิงพุทธศาสตร์
(Management in Buddhism Path)
BM442 การจัดการธุรกิจการเกษตร
(Management in Agriculture Business)
BM443 การจัดการธุรกิจค้าปลีก
(Management in Retail Business)
BM444 การจัดการธุรกิจบริ การ
(Management in Service Business)
BM445 การจัดการความรู ้
(Knowledge Management)
BM446 การจัดการองค์การที่ไม่แสวงกาไร
(Non-profit Organization Management)
BM447 จริ ยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
(Business Ethics and Social Responsibility)
BM448 มนุษยสัมพันธ์และการบริ หาร
(Human Relations and Management)
BM300 การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
(Internship)
BM800 สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (0-40-0)

-

6 (0-40-20)

-

หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่ วยกิต
ก. กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ 48 หน่ วยกิต
BA103 องค์ การและการจัดการ
3 (3-0-6)
(Organization and Management)
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์การ องค์ประกอบเเละสภาพแวดล้อมในการดาเนิ นงานขององค์การ ทักษะและหน้าที่
งานทางการจัดการ กระบวนทางการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การ การชี้นา และ การควบคุม
BA201 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
(Principles of Marketing)
ความหมายและความสาคัญของแนวความคิดทางการตลาดยุคใหม่ต่อภาคธุ รกิจและเศรษฐกิ จ สภาพแวดล้อมที่ มี
อิทธิ พลของการตลาดต่อระบบตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค การแบ่งส่ วนตลาด การกาหนดตลาดเป้ าหมาย การวาง
ตาแหน่งสิ นค้าและบริ การในใจผูบ้ ริ โภค ส่ วนประสมการตลาด การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในส่ วนประสมทาง
การตลาด
BA205 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Business Finance)
บทบาท หน้าที่ และเป้ าหมายของการบริ หารทางการเงินของธุ รกิจ การวางแผนและการตัดสิ นใจด้านการเงินของ
ธุ รกิจ การจัดหาเงินทุน โครงสร้างทางการเงินและต้นทุนเงินทุน การตัดสิ นใจลงทุน การจัดทางบประมาณลงทุน การบริ หาร
เงินทุนหมุนเวียน การวิเคราะห์ทางการเงิน นโยบายปันผล
BA206 ความเป็ นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
(Entrepreneurship)
เเนวคิดโดยทัว่ ไปเกี่ยวกับการประกอบธุ รกิจ การเเสวงหาโอกาสเเละการค้นพบธุ รกิจใหม่ การวิเคราะห์เเละประเมิน
โอกาสทางธุ รกิจ ผลกระทบของสภาพเเวดล้อมด้านเทคโนโลยีใหม่ การเเข่งขัน เเละโลกาภิวตั น์ที่มีต่อการประกอบธุ รกิจ การ
ประกอบธุ รกิจสตาร์ ทอัพ การประเมินความเสี่ ยงเเละอุปสรรคในการประกอบธุ รกิจ การระดมเงินทุนเพื่อเริ่ มต้นธุ รกิจ เเละการ
เก็บเกี่ยวผลตอบเเทนจากการประกอบธุรกิจ
BA207 การวิเคราะห์ เชิงปริมาณสาหรับธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Quantitative Analysis for Business)
เทคนิ คการตัดสิ นใจภายใต้ความไม่แน่ นอน การโปรแกรมเชิ งเส้นตรง ปั ญหาการขนส่ ง ปั ญหาการจัดสรรงาน การ
วิเคราะห์โครงข่ายงาน ตัวแบบสิ นค้าคงเหลือ ทฤษฎีเกม ทฤษฎีการรอคอย การจาลองสถานการณ์เบื้องต้น
BA208 พฤติกรรมองค์ การ
3 (3-0-6)
(Organizational Behavior)
แนวคิ ด ทฤษฏี ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ พฤติ ก รรมระดับ บุ ค คลได้แ ก่ การรั บ รู ้ การเรี ย นรู ้ บุ ค ลิ ก ภาพ ทัศ นคติ ค่ านิ ย ม
แรงจูงใจ ความพึงพอใจในการทางาน พฤติกรรมระดับกลุ่ม ได้แก่ ภาวะผูน้ า กลุ่ม ทีมงาน การติดต่อสื่ อสาร การบริ หารความ
ขัดแย้ง อานาจและการเมือง และ พฤติกรรมระดับองค์การ ได้แก่โครงสร้างองค์การ วัฒนธรรมองค์การ การเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาองค์การ

BA209 การภาษีอากร
3 (3-0-6)
(Taxation)
ลักษณะและหลักการของภาษีอากรซึ่ งรวมถึงภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการ
จัดเก็บ ภาษี ตามประมวลรั ษ ฎากร ได้แก่ ภาษี เงิ น ได้ ภาษี มู ลค่าเพิ่ ม ภาษี ธุ รกิ จเฉพาะและภาษี อื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ ธุ รกิ จ
โดยทัว่ ไป เช่น ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งภาษีที่จดั เก็บโดยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
BA302 ระเบียบวิธีวจิ ัยทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Business Research Methodology)
ระเบียบวิธีวิจยั ทางธุ รกิจ กระบวนการทาวิจยั วิธีการจัดทาโครงร่ างของงานวิจยั และการเขียนโครงร่ างงานวิจยั การ
วิจยั เชิ งปริ มาณและเชิ งคุณภาพ การวิเคราะห์โดยใช้สถิติ แบบใช้พารามิ เตอร์ และไม่ใช้พารามิ เตอร์ วิธีการเขียนรายงานและ
เทคนิคการนาเสนองานวิจยั
BA303 การบริหารต้ นทุนเพื่อการตัดสิ นใจ
3 (3-0-6)
(Cost Management for Decision Making)
การนาข้อมูลทางการบัญชีมาใช้ในการวางแผน ตัดสิ นใจและการควบคุมการดาเนินงานของฝ่ ายบริ หาร โดยศึกษาถึง
การจาแนกต้นทุนในรู ปแบบต่างๆ แนวคิดเกี่ยวกับการบันทึกต้นทุนสิ นค้า การจัดสรรต้นทุน การวิเคราะห์ตน้ ทุนผสม การ
วิเคราะห์ตน้ ทุน -ปริ มาณ-กาไร การจัดทางบกาไรขาดทุนตามวิธีตน้ ทุนผันแปรและต้นทุนรวม การใช้ขอ้ มูลต้นทุนเพื่อการ
ตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์ การจัดทางบประมาณ การประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยใช้ตน้ ทุนมาตรฐาน การวัดผลการดาเนินงานตาม
ศูนย์ความรับผิดชอบ การกาหนดราคาโอน
BA304 การจัดการการปฏิบัติการ
3 (3-0-6)
(Operations Management)
ลักษณะและความสาคัญของการบริ หารการจัดการการผลิต การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า การออกแบบสิ นค้า
และบริ การ การตัดสิ นใจด้านการผลิต การเลือกทาเลที่ต้ งั การวางผังโรงงาน การบริ หารโครงการ การจัดการห่ วงโซ่ อุปทาน
การจัด การด้านคุ ณ ภาพ ระบบความปลอดภั ย ในโรงงาน ระบบการจัด ซื้ อ ระบบการควบคุ ม สิ น ค้าคงคลัง ระบบการ
บารุ งรักษา การวางแผนความต้องการวัตถุดิบ ตัวแบบการขนส่ ง และการใช้โปรแกรมสั่งซื้ อเข้าช่วยในการจัดการด้านการ
ผลิต
BA402 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
(Strategic Management)
กระบวนการวางแผนกลยุท ธ์ การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมทางธุ รกิ จทั้งภายในและภายนอกเพื่อการตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ หารในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิ จ และ กลยุทธ์ในแต่ละระดับในองค์การ การวิเคราะห์ ถึงปั จจัยสาคัญที่ มีผลต่อการ
กาหนดกลยุทธ์ การนากลยุทธ์ไปสู่ การปฏิบตั ิ การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์
AC914 หลักการบัญชี
3 (3-0-6)
(Principles of Accounting)
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี แนวความคิดและวิธีการทางบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป รวมทั้ง
การจัดทางบการเงินเพื่อแสดงผลการดาเนิ นงานและฐานะการเงินของธุ รกิจให้บริ การ ธุ รกิจซื้ อขายสิ นค้า ธุ รกิจอุตสาหกรรม
และวิธีการบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

EC915 เศรษฐศาสตร์ มหภาค
3 (3-0-6)
(Macroeconomics)
แนวความคิดและทฤษฎี ทางเศรษฐศาสตร์ มหภาค รายได้ประชาชาติ ระบบเศรษฐกิ จแบบปิ ดและแบบเปิ ด การค้า
ระหว่างประเทศและการเงินระหว่างประเทศ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง ปั ญหาเศรษฐกิจบางประการ อาทิ เงินเฟ้ อ เงิน
ฝื ด การว่างงาน และมาตรการการแก้ไขปั ญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
EC916 เศรษฐศาสตร์ จุลภาค
3 (3-0-6)
(Microeconomics)
แนวความคิ ดเกี่ ย วกับ อุ ป สงค์ อุ ป ทานและความยืด หยุ่น การตั้งราคาผลผลิ ต ทฤษฎี การบริ โภค ทฤษฎี ก ารผลิ ต
ประเภทของตลาด การประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์ จุลภาคในการตัดสิ นใจทางธุรกิจ
LW911 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Business Law)
หลักทัว่ ไปของกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เรื่ องบุคคล ทรัพย์ นิ ติกรรม สัญญา หนี้ ละเมิด เอกเทศ สัญญาประเภทต่างๆ
และกฎหมายที่จาเป็ นต้องใช้ในทางธุ รกิจ รวมทั้งหลักกฎหมาย และวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดตั้ง อานาจหน้าที่ การดาเนิ นงาน
และการเลิกประกอบธุรกิจของธุรกิจรู ปแบบต่างๆ โดยคานึงถึงการมีจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
SC911 สถิตธิ ุรกิจ
3 (3-0-6)
(Business Statistics)
ความน่ าจะเป็ น ตัวแปรสุ่ ม การแจกแจงตัวอย่าง การสุ่ มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานในกรณี
ประชากรหนึ่ งกลุ่มและประชากรสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การทดสอบแบบไคสแควร์
และการวิเคราะห์ถดถอย

▪ กลุ่มวิชาเอกการจัดการ
▪ กลุ่มวิชาเอกบังคับการจัดการ 36 หน่ วยกิต
BM302 การพัฒนาธุรกิจทีย่ งั่ ยืน
3 (3-0-6)
(Sustainable Business Development)
ศึกษาแนวคิด หลักการ และกระบวนการในการดาเนิ นธุ รกิจที่ จะนาไปสู่ ทิศทางของการพัฒนาที่ ยงั่ ยืน (Sustainable
Development) เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างผลกาไร (Profit) สังคม (People) และสิ่ งแวดล้อม (Planet) โดยให้ความสาคัญกับ
การจัดการเศรษฐกิ จ การจัดการสั งคม และการจัด การสิ่ งแวดล้อ มอย่างสมดุ ล มั่น คง และยัง่ ยืน ภายใต้ห ลักปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
BM305 การเจรจาต่ อรอง
3(3-0-6)
(Negotiation)
แนวคิดของการเจรจาต่อรอง หลักเกณฑ์องค์ประกอบที่สาคัญในการเจรจาต่อรอง ศิลปะการเจรจา และ จรรณยาบรรณใน
การเจรจาต่อรอง ยุทธวิธีและการประเมินกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง

BM307 ทฤษฏีองค์ การและการออกแบบองค์ การ
3 (3-0-6)
(Organizational Theory and Design)
แนวคิดและวิวฒั นาการของการบริ หาร เพื่อเป็ นแนวทางในการบารุ งรักษาและควบคุมการใช้ทรัพยากรบุคคลให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ อานาจหน้าที่ และความรั บผิดชอบองค์การรู ปนัยและองค์การอรู ปนัย โครงสร้างและวิธีการดาเนิ นงาน
องค์การธุรกิจ
BM308 การวางแผนและควบคุมทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Business Planning and Control)
กระบวนการวางแผนและควบคุมของธุ รกิจ การกาหนดเป้ าหมาย การวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการ การนาแผน
ไปใช้ และการประเมินผล การปฏิบตั ิงานตามแผน การออกแบบระบบและการควบคุมทางกลยุทธ์ เทคนิ คการควบคุมกิจกรรม
ด้านต่างๆ ขององค์การ
BM309 การบริหารการสื่ อสารในองค์ การ
3 (3-0-6)
(Organization Communication Management)
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ การจัดการทางด้านการติดต่อสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การติดต่อสื่ อสารใน
หลากหลายสถานการณ์ ประเภทของการติดต่อสื่ อสาร การใช้เครื่ องมือและเทคนิ คในการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การวาง
กลยุทธ์การสื่ อสาร
BM310 การจัดการนวัตกรรม เทคโนโลยี และการเปลีย่ นแปลง
3 (3-0-6)
(Innovation, Technology and Change Management)
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การสร้ างความได้เปรี ยบในการแข่งขันของธุ รกิ จ การสร้ างและการจัดการนวัตกรรมใน
องค์ก าร กระบวนการน าเอาเทคโนโลยีและนวัต กรรมมาใช้ในการพัฒ นากลยุท ธ์ ข ององค์การ ระบบและกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงองค์การ ตลอดจนการวิเคราะห์องค์การเพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
BM312 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
3 (3-0-6)
(Management Information Systems)
แนวคิดและโครงสร้างของระบบสารสนเทศในองค์การ การวิเคราะห์ และออกแบบการพัฒนาระบบข้อมู ล ความ
ต้องการใช้ขอ้ มูลเพื่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารและการจัดการองค์ความรู ้ การรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศ การนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้ทนั กับการเปลี่ ยนแปลงและเหมาะสมกับการบริ หารองค์การ ทักษะการทางานของ
ผูบ้ ริ หาร โครงสร้าง และวัฒนธรรมองค์การ นาไปสู่ การสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน ตลอดจนจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
BM408 การตัดสิ นใจและการแก้ ปัญหาทางการจัดการ
3 (3-0-6)
(Managerial Decision Making and Problem Solving)
กระบวนการตัดสิ นใจและแก้ปัญหาในลักษณะต่างๆ โดยเน้นการใช้หลักการและวิธีการคิดวิเคราะห์ที่เป็ นระบบ การ
คานวณ ควบคุม และประเมินผลการตัดสิ นใจ ซึ่ งจะทาให้นกั ศึกษาสามารถเสริ มสร้างทักษะและเพิ่มศักยภาพในการตัดสิ นใจ
ในเชิงบริ หาร

BM409 การบริหารโครงการ
3 (3-0-6)
(Project Management)
การกาหนดแผนหลักและตารางงาน การประมาณรายได้ รายจ่ายลงทุนและผลตอบแทนที่ตอ้ งการจากโครงการการ
ใช้เครื่ องมือในการจัดการ เป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับความต้องการทรัพยากรสาหรับดาเนิ นงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์
ตามแผนที่กาหนดไว้ท้ งั เชิงคุณภาพเชิงปริ มาณและเวลา โดยใช้ตน้ ทุนต่าสุ ด
BM411 ทักษะผู้บริหาร
3 (3-0-6)
(Skills for Executives)
การเสริ มสร้างศักยภาพของผูบ้ ริ หารให้เป็ นผูน้ าที่ เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ จาเป็ น โดยเน้นการเสริ มสร้ าง
ทักษะระดับบุคคล และระดับกลุ่มหรื อองค์กร ครอบคลุมทั้งทักษะการเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่น ทักษะวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
ความฉลาดทางอารมณ์ การบริ หารเวลา ตลอดจนคุณธรรมและจรรยาบรรณสาหรับผูบ้ ริ หาร ทักษะการสร้างแรงจูงใจ ทักษะ
การมอบหมายงาน ทักษะการสร้างทีม ทักษะการสื่ อสารและการนาเสนอ โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
BM412 สั มมนาการจัดการ
3 (3-0-6)
(Seminar in Management)
ฝึ กฝนการแก้ปั ญ หาการจัดการ หลักเกณฑ์ การวิเคราะห์ ปั ญ หา แนวทางแก้ปั ญ หา และสั ม มนาในหัวข้อ ที่ เป็ น
สถานการณ์ปัจจุบนั
BM414 การจัดการธุรกิจข้ ามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
(Cross - Cultural Business Management)
ลักษณะของการจัดการข้ามวัฒนธรรม การศึกษาเปรี ยบเทียบของวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแล้วพัฒนาเป็ นการศึกษาใน
เชิงลึกของวัฒนธรรมที่แตกต่าง ลักษณะของค่านิ ยมร่ วมกันและรู ปแบบของการทางานร่ วมกันในองค์การ วัฒนธรรมย่อย และ
วัฒนธรรมปรปั กษ์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและจัดการธุรกิจได้อย่างเหมาะสมอย่างมีคุณธรรม

▪ วิชาเอกเลือก 15 หน่ วยกิต
BM311 การจัดการทุนมนุษย์ ในองค์ การ
3 (3-0-6)
(Managing Human Capital in Organization)
แนวความคิ ดของการจัดการทุ นมนุ ษย์ในองค์การ ความสาคัญ ของการจัดการทุ นมนุ ษย์ที่มีต่อการดาเนิ นงานของ
องค์การ นโยบายและความรับผิดชอบหน้าที่การบริ หารทุนมนุษย์ในองค์การ จริ ยธรรมในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจน
หน้าที่การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
BM321 ทักษะเบื้องต้ นเกีย่ วกับระบบการวางแผนทรัพยากรองค์ กร
3 (3-0-6)
(Essential Skills for Enterprise Resource Planning: ERP)
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) ระบบ ERP กับการ
บรรลุกลยุทธ์ขององค์การ ความเสี่ ยงที่เกี่ยวกับการ ERP ส่ วนประกอบหลักของระบบและการปรับใช้ให้เข้ากับกระบวนการ
ทางานของธุรกิจ

BM322 การพัฒนาแผนธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Developing Business Plan)
พัฒนาทักษะและความรู ้ที่เกี่ ยวข้องในการสร้ างความคิดใหม่ในการดาเนิ นธุ รกิ จ การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของ
ความคิด การสร้างแบบจาลองทางธุรกิจจากความคิด และ การสร้างการนาเสนอแผนงานทางธุรกิจให้ประสบผลสาเร็ จ
BM323 การจัดการธุรกิจดิจิทลั
3 (3-0-6)
(Managing Digital Business)
สภาพแวดล้อมทางธุ รกิจในปั จจุบนั อิทธิ พลของอินเทอร์ เน็ต ทั้งต่อบุคคลและองค์กร การใช้เทคโนโลยีดา้ นดิจิทลั
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน การตระหนักถึงทรัพย์สินทางปั ญญา ธุรกรรมทางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ การบริ หาร
ความเสี่ ยงทางธุรกิจที่เกี่ยวกับดิจิทลั
BM324 การจัดการทีมและกลุ่มพลวัต
3 (3-0-6)
(Team Management and Group dynamic )
พัฒนาทักษะในการนาและให้คาปรึ กษาสาหรั บที มในองค์การ โดยใช้ความเข้าใจในแนวคิดเรื่ องกลุ่มและที ม และ
ทักษะด้านพฤติ กรรมต่าง ๆ ที่ ช่วยให้ทีมเกิ ดประสิ ทธิ ผล การเรี ยนการสอนจะเป็ นการเรี ยนเชิ งปฏิ บตั ิ การ การให้ความเห็ น
สะท้อนกลับ การโค้ช การจาลองสถานการณ์ การสังเกตการณ์จากสถานการณ์จริ งและวิเคราะห์วินิจฉัย ตลอดจนสามารถเสนอ
แนวทางจัดการกับทีมได้
BM325 ผู้ประกอบการในองค์ การ
3 (3-0-6)
(Intrapreneurship)
การพัฒนาบุคลากรภายในให้เป็ นผูป้ ระกอบการในองค์การ กลุ่มอิทธิ พลและการเมืองในองค์การที่ มีผลต่อการเป็ น
ผูป้ ระกอบการในองค์การ การบริ หารทรัพยากรในองค์การและ การบริ หารความซับซ้อนของกระบวนการทางาน เพื่อส่ งเสริ ม
ความเป็ นผูป้ ระกอบการในองค์การ
BM326 มารยาททางธุรกิจสาหรับผู้บริหาร
3(3-0-6)
(Business Etiquette for Executives)
การพัฒนาบุคลิคภาพและความเป็ นผูบ้ ริ หาร การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสาหรับผูบ้ ริ หาร มารยาทในการสื่ อสาร การสร้าง
เครื อข่ายทางสังคม การร่ วมงานสังคมและสังสรรค์ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ การแต่งกาย และ การให้สัมภาษณ์ เพื่อสร้าง
ความเป็ นผูบ้ ริ หารมืออาชีพ
BM327 การจัดการองค์ การแห่ งการเรียนรู้
3(3-0-6)
(Management of Learning Organization)
ความสาคัญ ขององค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ การพัฒนาะกระบวนการเรี ยนรู ้ ในองค์การ การแสวงหาความรู ้ และ การ
แลกเปลี่ยนความรู ้ในองค์การ ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสริ มสร้างการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ค่านิ ยมทางวัฒนธรรม การ
มอบหมายอานาจของผูบ้ ริ หาร เป็ นต้น
BM407 การจัดการโดยมุ่งเน้ นคุณค่ า
3(3-0-6)
(Value Based Management)
แนวคิดและมุมมองเกี่ยวกับการจัดการโดยมุ่งเน้นคุณค่า การกาหนดกลยุทธ์และเป้ าหมายธุ รกิจให้สอดคล้องกับการ
สร้างคุณค่า บทบาทการเป็ นผูน้ าที่ มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้กบั องค์การและผูเ้ กี่ ยวข้อง การทาความเข้าใจกับกลไกทางการ
บริ หารที่ จะสร้างคุณค่าให้กบั ธุ รกิ จ ตลอดจนการศึกษาปั ญหาและอุปสรรคในมุมมองที่ เกี่ ยวข้องกับการสร้างคุณค่าให้ธุรกิ จ
อย่างมีคุณธรรม

BM413 ความท้ าทายในการเป็ นผู้นา
3(3-0-6)
(The Leadership Challenge)
ลักษณะของความเป็ นผูน้ าทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบตั ิ ความสาคัญผูน้ าที่มีต่อองค์การ การประเมินความเป็ นผูน้ าของ
ตนเอง ภาวะผูน้ าตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ การสร้ างแผนสาหรั บการพัฒนาความเป็ นผูน้ าส่ วนบุคคล จรรณยา
บรรณในการเป็ นผูน้ าในภาวะการณ์ที่แปรเปลี่ยน
BM421 บรรษัทภิบาล
3 (3-0-6)
(Corporate governance)
ธรรมาภิบาลองค์กร และจริ ยธรรมทางธุ รกิจ องค์ประกอบของธรรมาภิบาลองค์กร ปั ญหาความขัดแย้ง และปั จจัยที่
ช่วยส่ งเสริ มให้เกิดธรรมาภิบาลองค์กร โดยใช้แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนามาวิเคราะห์กบั กรณี ศึกษาที่เกิดขึ้นจริ งในองค์กร
BM422 การจัดการองค์ การสมรรถนะสู ง
3 (3-0-6)
(Managing High-Performance Organizations)
บทบาทหน้าที่ผบู ้ ริ หารในองค์กรสมรรถนะสู ง วิสัยทัศน์ผนู ้ าและภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง กระบวนการตัดสิ นใจ
และกระจายอานาจให้กบั บุคลากร การโน้มน้าวเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางาน รู ปแบบองค์การใหม่ และ การออกแบบ
องค์การเพื่อความยืดหยุน่ และเพิ่มนวัตกรรมในองค์การรู ปแบบองค์การใหม่
BM423 การพัฒนาความสามารถเชิงปฏิบัติทางด้ านการจัดการ
3 (3-0-6)
(Practical Capability Development in Management)
การพัฒ นาความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ การท างานจริ งเพื่ อเตรี ยมตัวก้าวสู่ การเป็ นปฏิ บ ัติงาน โดยผ่าน
กระบวนการเรี ยนรู ้ ฝึ กฝน อบรมและปฏิบตั ิงานจริ งกับหน่วยงาน ที่นกั ศึกษาสนใจ และสาขาวิชาเห็นชอบ เพื่อให้นกั ศึกษาได้
เข้าใจถึงสภาพความเป็ นจริ งของการทางาน และนามาเปรี ยบเทียบกับหลักวิชาที่ ได้ศึกษามา ซึ่ งจะเป็ นการเพิ่มพูนความรู ้และ
เสริ มสร้างประสบการณ์และความสามารถ ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการทางานในอนาคต
BM424 เทคโนโลยีใหม่ สาหรับการจัดการ
3 (3-0-6)
(Emerging Technologies for Management)
การนาเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์กบั การบริ หารเพื่อเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล ทั้งภายในองค์กร การ
แสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ขององค์กร ปั ญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นทางด้านเทคนิค และประเด็นทางจริ ยธรรม
BM425 การจัดการกับองค์ กรยุคใหม่
3 (3-0-6)
(Management and the Modern Corporation)
แนวคิ ดเกี่ ยวกับ กระบวนการจัดการองค์การยุคใหม่ การติ ดตามและประเมิ นองค์ความรู ้ ใหม่ ที่ เกี่ ยวข้องกับ การ
บริ หารในปั จจุบนั การจัดการองค์การภายใต้บริ บทสมัยใหม่ ประเด็นปั จจุบนั ทางการจัดการและการประยุกต์ใช้แนวคิดใหม่
ในการจัดการองค์การ
BM426 การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ และ การสร้ างนวัตกรรม
3 (3-0-6)
(Development of Creativity and Creation of Innovation)
แนวคิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เทคนิ คการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ กลไกการสร้า งนวัตกรรมจากความคิด
สร้างสรรค์ การคุม้ ครองความคิดสร้างสรรค์ และ การสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือในการสร้างนวัตกรรม

BM427 การฝึ กปฏิบัตทิ ักษะในการปฏิสัมพันธ์ ทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Interactive Skills Workshop for Business)
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทักษะการปฏิสัมพันธ์ในรู ปแบบต่าง ๆ ทั้งการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทีม ในการดาเนิ นธุ รกิจ
การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและการปรับปรุ งทักษะการปฏิสัมพันธ์
BM429 การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
(E-Business Management)
แนวคิ ดและแบบจาลองการดาเนิ นธุ รกิ จอิ เล็กทรอนิ กส์ ความแตกต่างระหว่างการดาเนิ นธุ รกิ จแบบเดิ มกับธุ รกิ จ
อิเล็กทรอนิ กส์ การพัฒนาแนวคิ ดและทักษะในการดาเนิ นธุ รกิ จอิ เล็กทรอนิ กส์ การใช้แอปพลิ เคชันที่ เกี่ ยวข้องกับพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ สื่ อออนไลน์ การค้าผ่านระบบสังคมออนไลน์ และ ระบบการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์เป็ นต้น
BM430 การจัดการความรับผิดชอบต่ อสั งคมของธุรกิจ
3(3-0-6)
(Corporate Social Responsibility Management)
แนวคิด หลักการ วิธีการในการดาเนิ นกระบวนการทางธุ รกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยส่ งเสริ มให้มีการ
กากับดูแลกิจการที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาลทางธุ รกิจ มีการดาเนิ นงานที่โปร่ งใส มีจรรยาบรรณทางธุ รกิจ ประกอบธุ รกิจอย่าง
เป็ นธรรม เคารพสิ ทธิ มนุษยชน และมีความรับผิดชอบต่อผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม โดยให้ความสาคัญ
กับการดู แลรั กษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน ควบคู่กบั การพัฒนาชุ มชนทั้งใกล้และไกลให้เข้มแข็งตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้คนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและเป็ นที่พ่ ึงแก่ผูอ้ ื่นได้อย่างยัง่ ยืน เพื่อให้องค์การธุ รกิจได้เข้ามามี
บทบาทหรื อมีส่วนร่ วมในการดาเนินการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
BM431 การประยุกต์ ทฤษฎีเกมกับธุรกิจ
3(3-0-6)
(Applications of Game Theory to Business)
ทฤษฎี เกมกับการศึ กษาสภาพแวดล้อมทางกลยุทธ์ทางธุ รกิ จอย่างเป็ นระบบ การพัฒนาทักษะการคิ ดเชิ งกลยุทธ์ ที่
ซับซ้อน การฝึ กทักษะการค้นหาและแก้ไขปั ญหาทางธุ รกิจ การใช้เทคนิ คและแนวคิดทฤษฎีเกมที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจทาง
ธุรกิจ
BM432 การจัดการพนักงานรุ่ นใหม่
3(3-0-6)
(New Generation Management)
เรี ยนรู ้คุณลักษณะ พฤติกรรม และความแตกต่างของคนในเจเนอเรชัน่ ต่างๆ ศึกษาถึงโอกาสและผลกระทบที่จะเกิด
ขึ้นกับองค์กร บทบาทของผูน้ าองค์กรในการจัดการช่องว่างระหว่างวัย เพื่อสามารถรับมือและบริ หารความแตกต่างในด้านต่างๆ
ได้แก่ รู ปแบบการทางาน การมอบหมายงาน การติดต่อสื่ อสาร และกระบวนการจูงใจในการทางานให้สอดคล้องกับคุณลักษณะ
และพฤติกรรมของคนแต่ละเจเนอเรชัน่
BM433 การจัดการความเสี่ ยง
3(3-0-6)
(Risk Management)
ศึกษาถึ งปั จจัยหรื อสาเหตุที่มาของความเสี่ ยงที่ เกิ ดขึ้ นในองค์กร การจาแนกประเภทของความเสี่ ยง การวิเคราะห์
ปั ญหา ผลกระทบ และการสู ญเสี ยโอกาสจากความเสี่ ยง กระบวนการบริ หารความเสี่ ยง การจัดทาแผนการบริ หารความเสี่ ยง
บทบาทของผูน้ าองค์กรในการบริ หารความเสี่ ยงตามหลักมาตรฐานสากล

BM434 อานาจและการเมืองในองค์ การ
3(3-0-6)
(Power and Politics in Organizations)
การใช้อานาจในองค์กร การสร้ างอิ ทธิ พลต่อผูอ้ ื่น และทักษะในการเข้าใจเพื่อที่ จะสามารถเข้าใจ วิเคราะห์ และใช้
อานาจอานาจได้อย่างมี ประสิ ทธิ ผล ข้อดีขอ้ เสี ยของอานาจและการใช้การเมืองในที่ ทางาน ตลอดจนรับมื อกับคนที่ มีอานาจ
เหนื อกว่า โดยเรี ยนรู ้ในเรื่ องต่างๆที่ เกี่ ยวข้อง เช่น การสร้างอิทธิ พล การกล้านาเสนอความคิดของตัวเองให้ผูอ้ ื่นยอมรั บ การ
บริ หารการเปลี่ยนแปลง การสร้างเครื อข่าย ความขัดแย้ง และการรับมือกับผูบ้ งั คับบัญชา เป็ นต้น
BM435 การจัดการธุรกิจครอบครัว
3(3-0-6)
(Family Business Management)
ภาพรวมของธุ รกิจครอบครัว โอกาสและความท้าทายที่ธุรกิจนี้ ตอ้ งเผชิญ เข้าใจเป้ าหมาย กลยุทธ์ และความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรและสิ่ งแวดล้อมที่เฉพาะธุรกิจประเภทนี้ ตลอดจนศึกษาความเสี่ ยงและวิธีที่ช่วยให้ธุรกิจครอบครัวสามารถขยาย
ธุรกิจหรื อทางเลือกอื่นๆสาหรับธุรกิจนี้นอกจากการที่ครอบครัวเป็ นเจ้าของธุรกิจเพียงกลุ่มเดียว
BM436 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Environment)
บทบาทและความรับผิดชอบของธุ รกิจในสังคมอิทธิ พลของสภาวะแวดล้อมทางด้านประวัติศาสตร์ สังคม การเมือง
เศรษฐกิจ ฯลฯ ที่มีต่อธุ รกิจ การปรับตัวของธุ รกิจให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเหล่านี้ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภารกิจหลักของธุรกิจ (Major Function Areas)
BM437 การบริหารทีมงานและการแก้ ปัญหา
3(3-0-6)
(Team Management and Problem Solving)
แนวคิดและวิธีการต่างๆในการสร้างทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนศึกษาถึงกลยุทธ์การจัดการทีมงานทั้งในด้าน
การจัดการในทีมงานการประสานงาน การสร้างความสมดุลในทีมงาน การพัฒนาทีมงาน การแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
จากการทางานร่ วมกันให้เป็ นไปอย่างสร้างสรรค์และเป็ นระบบเพื่อให้การแก้ปัญหามีการตัดสิ นใจที่ดีมีคุณภาพ
BM438 การประยุกต์ ใช้ คอมพิวเตอร์ เพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
(Computer Applications for Management)
พัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสาเร็ จรู ป เพื่อการจัดการในองค์กรและประยุกต์ใช้งานด้านต่าง ๆ เช่น
งานด้านเอกสาร (MS Word) งานด้านการคานวณ (MS Excel) และงานด้านนาเสนอข้อมูล (MS PowerPoint)
BM439 การคิดอย่างเป็ นระบบและการตัดสิ นใจ
3(3-0-6)
(Systematic Thinking and Decision Making)
การเสริ มสร้างทักษะการคิดอย่างเป็ นระบบ การจัดกลุ่มและระเบี ยบข้อมูล เพื่อความเข้าใจประเด็นปั ญหาและการ
พิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ในการดาเนิ นงานอย่างมีหลักเกณฑ์ อันเป็ นหัวใจสาคัญของการทางานที่มีเหตุผล และสามารถอธิ บาย
ให้ผรู ้ ่ วมงานเข้าใจได้ อันจะนาไปสู่ ความมีประสิ ทธิ ภาพ
BM440 บุคคลกับองค์ การ
3(3-0-6)
(Man and Organization)
จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ การรับรู ้ค่านิ ยม ทัศนคติ บุคลิกภาพเพื่อเสริ มสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมโดยทัว่ ไปของ
องค์การ ตลอดจนเสริ มสร้ างระบบย่อยต่างๆในการจัดการให้ส อดคล้องกับ การสร้ างทัศนคติ และความรู ้ สึ กในการมี ส่วน
ร่ วมกับองค์การของบุคลากรภายในองค์การ

BM441 การจัดการเชิงพุทธศาสตร์
3(3-0-6)
(Management in Buddhism Path)
แนวคิดและคาสอนของพุทธศาสนาเพื่อนาไปประยุกต์ใช้กบั การจัดการสมัยใหม่ ซึ่ งมีเนื้ อหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิของ
ผูป้ ระกอบการ การวางแผนธุ รกิจอย่างมีจริ ยธรรม แนวคิดการประกอบสัมมาชี พที่ไม่ขดั ทั้งทางโลกและทางธรรม ได้แก่ การ
บริ หารความคิดตามหลักสติปัฏฐานสี่ การบริ หารตามหลักพรหมวิหารสี่ การคิดแบบเหตุปัจจัยตามหลักอิทปั ปั จจยตา การ
กาหนดแนวทางการดาเนินงานในปั จจุบนั ตามหลักทิฏฐธัมมิกตั ถะ การมองแนวทางในอนาคตตามหลักสัมปรายิกตั ถประโยชน์
โดยใช้พทุ ธประวัติประกอบ
BM442 การจัดการธุรกิจการเกษตร
3(3-0-6)
(Management in Agriculture Business)
แนวคิดในการวางแผน การจัดองค์กร การควบคุมและการประเมินผล การควบคุมและการประเมินในการดาเนิ น
ธุ รกิจด้านเกษตร ได้แก่ พันธุ์ที่เหมาะสมในการเพาะปลูก สภาพดินฟ้ าอากาศ การรวมกลุ่มของเกษตรหรื อธุ รกิจการเกษตร การ
วางแผนการผลิต รู ปแบบของการจัดจาหน่าย และวิธีการชาระเงิน รวมทั้งนโยบายภาครัฐที่ส่งผลต่อการดาเนิ นงานและปั ญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการดาเนินธุรกิจของธุรกิจการเกษตรที่มีชื่อเสี ยง
BM443 การจัดการธุรกิจค้ าปลีก
3(3-0-6)
(Management in Retail Business)
แนวคิ ดในการวางแผน การจัดองค์กร การควบคุ มและการประเมิ นผลในธุ รกิ จค้าปลีก การวางแผนธุ รกิ จ การจัด
โครงสร้างองค์กร การบริ หารการกระจายสิ นค้า การบริ หารสิ นค้าคงคลัง รู ปแบบการชาระเงินต่าง ๆ เป็ นต้น รวมทั้งนโยบาย
ภาครัฐและการเปิ ดเสรี การค้าปลีกขององค์การการค้าโลกที่ส่งผลดาเนินการดาเนินงานของธุรกิจค้าปลีกของไทยในปั จจุบนั
BM444 การจัดการธุรกิจบริการ
3(3-0-6)
(Management in Service Business)
แนวคิ ดและเครื่ อ งมื อ ในการจัดการและการบริ ห ารธุ รกิ จ การวางแผน การจัดโครงสร้ างองค์กร การฝึ กอบรม
พนักงาน รู ปแบบการบริ หารงานที่นิยมในปั จจุบนั รวมทั้งผลกระทบที่มีต่อการดาเนิ นธุ รกิจภายใต้สภาพแวดล้อมของการเปิ ด
เสรี การค้าบริ การขององค์การการค้าโลก
BM445 การจัดการความรู้
3(3-0-6)
(Knowledge Management)
แนวความคิ ด และทฤษฎี ก ารจัด การความรู ้ ลัก ษณะของความรู ้ ปั จ จัย ที่ ก่อ ให้ เกิ ด การจัด การความรู ้ ในองค์ก าร
กระบวนการของการจัดการความรู ้ในองค์การและประโยชน์ของการจัดการความรู ้ที่มีต่อองค์การ
BM446 การจัดการองค์ การที่ไม่ แสวงกาไร
3(3-0-6)
(Non-profit Organization Management)
หลักการภาคทฤษฏี และภาคปฏิบตั ิ มุมมองของจรรยาบรรณเกี่ยวกับการบริ หารจัดการและภาวะผูน้ าในองค์การที่ไม่
แสวงกาไร วิวฒั นาการขององค์การที่ไม่แสวงกาไร การมีอยูข่ ององค์การที่ไม่แสวงกาไร ลักษณะเฉพาะที่สร้างความแตกต่าง
ขององค์การที่ ไม่ แสวงกาไร โครงสร้ างขององค์การที่ ไม่ แสวงกาไร และประเด็นปั จจุ บนั ที่ ส าคัญ ต่อการตัดสิ นใจในการ
ดาเนินงานขององค์การไม่แสวงกาไร

BM447 จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบต่ อสั งคม
3(3-0-6)
(Business Ethics and Social Responsibility)
จริ ยธรรมในการดาเนิ นธุ รกิจ การศึกษากรณี ศึกษาด้านจริ ยธรรมธุ รกิจ ความรับผิดชอบของธุรกิจที่ควรมีต่อสังคม ใน
ด้านสิ่ งแวดล้อม ลูกค้า พนักงาน และผูล้ งทุน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
BM448 มนุษยสั มพันธ์ และการบริหาร
3(3-0-6)
(Human Relations and Management)
การนามนุ ษยสั มพันธ์มาใช้ในการบริ หารงานในองค์การเพื่อให้การบริ หารงานประสบความสาเร็ จโดยศึ กษาถึ ง
แนวทางในการสร้ างมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดีกบั บุ คคลอื่น ทั้งผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อนร่ วมงานหรื อลูกค้า ด้วยการ
พัฒนาปรับปรุ งตนเองให้มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นที่เหมาะสม
BM300 การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
3 (0-40-0)
(Internship)
การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการ ในสถาน ประกอบการในภาครัฐหรื อเอกชน ภายใต้การควบคุมดูแลของ
สถานประกอบการ อาจารย์นิเทศ และอาจารย์ที่ปรึ กษา ซึ่ งอาจจัดให้ฝึกประสบการณ์ ท้ งั หมด หรื อฝึ กประสบการณ์ และทา
โครงการพิเศษ เพื่อให้เกิดความรู ้ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์เกี่ยวกับงานทางด้านการจัดการ
BM800 สหกิจศึกษา
6 (0-40-20)
(Co-operative Education)
การปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการอย่างมีระบบ ตามสาขาวิชาที่ศึกษาเป็ นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ในฐานะ
พนักงานชั่วคราว นักศึ กษาจะต้องเข้ารั บ การเตรี ยมความพร้ อมทั้งทางด้านวิชาการ และการปฏิ บ ัติตนในสังคมการท างาน
รวมทั้งดาเนิ นการตามขั้นตอนของสหกิจศึกษาที่มหาวิทยาลัยกาหนด การปฏิ บตั ิงานและการประเมินผลอยูภ่ ายใต้การกากับ
ดูแลของอาจารย์ที่ปรึ กษาของสาขาวิชา และพนักงานที่ปรึ กษาที่สถานประกอบการมอบหมาย

