1. รหัสและชื่ อหลักสู ตร
รหัสหลักสูตร : 25580561101648
ภาษาไทย
: หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Business Administration Program
2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: บริ หารธุรกิจบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย)
: บธ.บ.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A.
3. วิชาเอก / หรื อความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสู ตร
เป็ นหลักสูตรการศึกษาด้านการบริ หารธุรกิจ ที่นกั ศึกษาสามารถออกแบบวิชาเรี ยนได้ตามความต้องการเฉพาะตามที่
นักศึกษาตั้งเป้ าหมาย หรื ออาชีพในอนาคต ในด้านการตลาด การจัดการ การเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์, โลจิสติกส์
และการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศโดยได้รับคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึ กษา
4. จานวนหน่ วยกิตและโครงสร้ างหลักสู ตร ประจาปี การศึกษา 2560

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ปี การศึกษา 2560
รวมตลอดหลักสู ตร
- หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
- หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน
51
กลุ่มวิชาเลือก
33
- หมวดวิชาเลือกเสรี

123 หน่ วยกิต
30
84

9

รายวิชาหลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต :
1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ส่ วนที่ 1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป-บังคับ นักศึกษาทุกคนต้องเรียน จานวน 21 หน่ วยกิต ดังนี้
1. กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่ อสาร (Language and Communication Skills Courses)
กลุ่มภาษา จานวน 15 หน่ วยกิต (Language Courses: 15 credits)
รหัสวิชา

GE001
GE002
GE003

ชื่ อวิชา

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
(Thai for Careers)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 1
(English for Communication 1)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 2
(English for Communication 2)

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วย
ตนเอง)
3(3-0-6)

เงื่อนไข

3(3-0-6)

บังคับ*

3(3-0-6)

1) บังคับ*
2) ศึกษาก่อน GE002
หรื อคะแนน TOEIC 250
หรื อเทียบเท่า
1) บังคับ*
2) ศึกษาก่อนGE003
หรื อคะแนน TOEIC 350
หรื อเทียบเท่า
1) บังคับ*
2) ศึกษาก่อนGE004
หรื อคะแนน TOEIC 450
หรื อเทียบเท่า

GE004

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ 1
(English for Communication in Careers 1)

3(3-0-6)

GE005

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ 2
(English for Communication in Careers 2)

3(3-0-6)

บังคับ

เงื่อนไข
1. นักศึ กษาชาวต่างชาติ ที่ ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่ 1 (Native English Speaker) ให้นักศึ กษาเลื อกเรี ยน
รายวิชาภาษาต่ างประเทศวิชาอื่นทดแทน วิชา GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 1* วิชา GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่ อสาร 2* GE004 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในงานอาชี พ 1* และ วิชา GE005 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่ อสารในงานอาชีพ 2* ให้ครบจานวนหน่วยกิตที่ตอ้ งศึกษาทดแทนรายวิชาภาษาอังกฤษ
2. สาหรับรายวิชาภาษาอังกฤษ นักศึ กษาสามารถยื่นผลคะแนนสอบ TOEIC หรื อเที ยบเท่า เพื่อขอยกเว้น
รายวิชาภาษาอังกฤษได้ โดยต้องยื่นผลคะแนนสอบ TOEIC ให้เสร็ จสิ้ นภายในภาคเรี ยนที่ 2 ของปี การศึกษาที่ 2 ที่
นักศึกษาเข้าศึกษา ในกรณี ที่ยนื่ ผลคะแนน TOEIC 550 หรื อมากกว่า นักศึกษาสามารถได้รับยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ
ได้ทุกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป และต้องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาอื่นๆ ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยทดแทนให้
ครบ/ไม่นอ้ ยกว่าจานวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้น เพื่อให้มีจานวนหน่วยกิตครบตามที่หลักสูตรกาหนด

เกณฑ์ การขอทดแทนรายวิชาภาษาอังกฤษด้ วยคะแนนสอบ TOEIC
ผลคะแนนสอบ TOEIC 250-349 ใช้ทดแทนรายวิชา GE002
ผลคะแนนสอบ TOEIC 350-449 ใช้ทดแทนรายวิชา GE002 และ GE003
ผลคะแนนสอบ TOEIC 450-549 ใช้ทดแทนรายวิชา GE002 GE003 และ GE004
ผลคะแนนสอบ TOEIC 500 ขึ้นไป ใช้ทดแทนรายวิชา GE002 GE003 GE004 และ GE005
3. สาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับ ปวส. ยกเว้นวิชา GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ และ GE002 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่ อสาร 1
2. กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ จานวน 3 หน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา

GE101

การประกอบการที่ขบั เคลื่อนด้วยนวัตกรรม
(Innovation – Driven Entrepreneurship)

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วย
ตนเอง)
3(3-0-6)

เงื่อนไข

-

หมายเหตุ สาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับ ปวส. ยกเว้นทั้งหมด
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จานวน 3 หน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา

GE201

การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทลั และการโค้ด
(Digital Innovative Thinking and Coding)

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วย
ตนเอง)
3(3-0-6)

หมายเหตุ สาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับ ปวส. ยกเว้นทั้งหมด
ส่ วนที่ 2

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป-เลือก นักศึกษาเลือกเรียนไม่ น้อยกว่ า 9 หน่ วยกิตจากกลุ่มวิชาต่ อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่ อสาร (Language and Communication Skills)
กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)
กลุ่มวิชาสุนทรี ยศาสตร์และวัฒนธรรม (Aesthetics and Culture)
กลุ่มวิชาคุณภาพชีวติ และสังคมยัง่ ยืน (Quality of Life and Sustainable Society)

เงื่อนไข

1. กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่ อสาร (Language and Communication Skills)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วย
ตนเอง)
1) กลุ่มภาษา
GE006
ภาษามาเลย์เพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
(Malay for Communication)
GE007
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
(Vietnamese for Communication)
GE008
ภาษาพม่าเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
(Burmese for Communication)
2) กลุ่มทักษะการสื่ อสาร
GE051
มิติแห่งศัพท์
3(3-0-6)
(Aspects of Vocabulary)
GE052
การเขียนโครงการทางวิชาการและวิจยั
3(3-0-6)
(Research and Academic Project Writing)
GE053
การอ่านและการเขียนทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Reading and Writing)
GE054
การอ่านเพื่อพัฒนาชีวติ
3(3-0-6)
(Reading for Life Development)
GE055
ทักษะการพูดและการนาเสนองาน
3(3-0-6)
(Speaking and Presentation Skills)
GE056
การสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Intercultural Communication)
GE057
นักข่าวพลเมือง
3(3-0-6)
(Citizen Reporter)
หมายเหตุ สาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับ ปวส. ยกเว้นทั้งหมด

เงื่อนไข

2. กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วย
ตนเอง)
GE102
จริ ยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
3(3-0-6)
(Business Ethics and Social Responsibility)
GE103
การคิดเชิงออกแบบ
3(3-0-6)
(Design Thinking)
GE104
ธุรกิจออนไลน์
3(3-0-6)
(Online Business)
GE105
กฎหมายเบื้องต้นสาหรับผูป้ ระกอบการ
3(3-0-6)
(Law for Entrepreneurs)
GE106
กฎหมายพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
(E-Commerce Law)
GE107
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
3(3-0-6)
(Trading and Investment)
GE108
การบริ หารความมัง่ คัง่
3(3-0-6)
(Wealth Management)
GE109
ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม
3(3-0-6)
(Food Business for Wellness and Beauty)

เงื่อนไข

หมายเหตุ สาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับ ปวส. ยกเว้นทั้งหมด
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Science and Technology)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา

GE202
GE203
GE204
GE205
GE206

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่
(Modern Innovation Technology)
การคิดเชิงวิเคราะห์สาหรับธุรกิจ
(Analytical Thinking for Business)
เกษตรอัจฉริ ยะ
(Smart Farming)
ผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางเพื่อสุขภาพและความงาม
(Cosmetic Products for Health and Beauty)
ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย
(Thai Herbs Wisdom)

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วย
ตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

เงื่อนไข

รหัสวิชา

GE207
GE208

ชื่ อวิชา

เทคโนโลยีดิจิทลั
(Digital Technology)
เกมดิจิทลั
(Digital Games)

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วย
ตนเอง)
3(3-0-6)

เงื่อนไข

3(3-0-6)

หมายเหตุ สาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับ ปวส. ยกเว้นทั้งหมด
4. กลุ่มวิชาสุ นทรียศาสตร์ และวัฒนธรรม (Aesthetics and Culture)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา

GE301
GE302
GE303
GE304
GE305
GE306
GE307

GE308
GE309
GE310

1) กลุ่มสุนทรียศาสตร์
ปรัชญาความรัก
(Philosophy of Love)
ปรัชญาศิลปะ
(Philosophy of Art)
รู ปรสกลิ่นสี เสี ยง
(Shape, Taste, Smell, Color, Sound)
เรื่ องเล่าในโลกสมัยใหม่
(Narratives in the Modern World)
การตีความละครและภาพยนตร์
(Interpretation of Drama and Film)
นิทานของโลก
(Tales of the World)
พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรี สิรินธร รัฐสี มาคุณากรปิ ยชาติ
สยามบรมราชกุมารี
(HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s
Writing)
วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยีย่ มแห่งอาเซียน
(Southeast Asian Writers Award)
การอ่านร้อยกรองไทย
(Thai Poetry Recitation)
นาฎศิลป์ ไทย
(Thai Classical Dance)

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วย
ตนเอง)
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(2-2-5)

เงื่อนไข

รหัสวิชา

GE311
GE312
GE313
GE314
GE315
GE316
GE317
GE318

GE351
GE352
GE353
GE354
GE355

GE356
GE357

ชื่ อวิชา

แดนซ์
(Dance)
การขับร้อง
(Singing)
ดนตรี วจิ กั ษณ์
(Music Appreciation)
การจัดดอกไม้
(Flower Decoration)
พัสตราภรณ์
(Costume and Garment)
การออกแบบเครื่ องแต่งกายและการแต่งหน้า
(Costume and Make-Up Design)
ศิลปะวิจกั ษณ์
(Art Appreciation)
การละเล่นและเพลงพื้นบ้านไทย
(Thai Folk Games and Songs)
2) กลุ่มวัฒนธรรม
วัฒนธรรมประชานิยม
(Popular Culture)
สื่ อบันเทิงอาเซียน
(ASEAN Entertainment Media)
ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน
(ASEAN Cultures)
อิทธิพลวัฒนธรรมต่างชาติในศิลปะไทย
(Foreign Culture Influence on Thai Arts)
ประวัติศาสตร์สงั คมไทยหลังการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง
(History of Thailand’s Society after
Revolution)
อุดมการณ์สร้างชาติของจีน
(China’s National Ideology)
เหตุการณ์ปัจจุบนั ของโลก
(Current World Events)

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วย
ตนเอง)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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)

เงื่อนไข

รหัสวิชา

GE358
GE359
GE360
GE361
GE362
GE363
GE364
GE365

GE366
GE367
GE368
GE369

GE370
GE371
GE372
GE373

ชื่ อวิชา

ภาวะหลายภาษา
(Multilingualism)
การจัดการพิพิธภัณฑ์
(Museum Management)
ปรัชญาตะวันตก
(Western Philosophy)
ปรัชญาตะวันออก
(Eastern Philosophy)
วัฒนธรรมชา
(Tea Culture)
วัฒนธรรมข้าว
(Rice Culture)
วัฒนธรรมน้ า
(Water Culture)
ศาลเจ้าและการไหว้เจ้าของชาวจีนในประเทศ
ไทย
(Chinese Shrine and Oblation in Thailand)
ความหลากหลายของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในสังคมไทย
(Ethnic Diversity in Thai Society)
ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย
(Gender Diversity in Thai Society)
คติชนสร้างสรรค์
(Creative Folklore)
โบราณคดีของไทยและประเทศใกล้เคียง
(Archaeology in Thailand and Neighboring
Countries)
ท้องถิ่นกับการสร้างสรรค์สินค้าทางวัฒนธรรม
(Local and Creative Cultural Products)
ราชประเพณี และพระราชพิธีในสังคมไทย
(Royal Tradition and Ceremony in Thailand)
ประเพณี ประดิษฐ์
(Invented Tradition)
ประเพณี และเทศกาลในสังคมไทย
(Tradition and Festivals in Thailand)

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วย
ตนเอง)
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)
3(3-0-6)

เงื่อนไข

รหัสวิชา

GE374
GE375
GE376
GE377
GE378
GE379
GE380

ชื่ อวิชา

ประวัติศาสตร์ของภาพถ่าย
(History of Photography)
ประวัติศาสตร์แอนิเมชัน่
(Animation History)
ความเชื่อในสังคมไทย
(Faith in Thai Society)
โหราศาสตร์และการพยากรณ์
(Astrology and Forecasting)
ศาสนาของโลก
(World Religions)
หมากล้อม
(Go)
หมากรุ กไทยและสากล
(Thai and International Chess)

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วย
ตนเอง)
3(3-0-6)

หมายเหตุ สาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับ ปวส. ยกเว้นทั้งหมด

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

เงื่อนไข

5. กลุ่มวิชาคุณภาพชีวติ และสังคมยัง่ ยืน (Quality of Life and Sustainable Society)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วย
ตนเอง)
1) กลุ่มคุณภาพชีวติ
GE401
ทักษะการรู ้สารสนเทศในสังคมดิจิทลั
3(3-0-6)
(Information Literacy Skills in Digital Society)
GE402
เปิ ดโลกกว้างสู่สงั คมแห่งการเรี ยนรู ้
3(3-0-6)
(Discovery of Learning Society)
GE403
ทักษะการรู ้เท่าทันสื่ อ
3(3-0-6)
(Media Literacy Skill)
GE404
เจนเนอเรชัน่ ซี กับคุณภาพชีวติ
3(3-0-6)
(Generation Z and Quality of Life)
GE405
จิตวิทยาพัฒนาการ
3(3-0-6)
(Developmental Psychology)
GE406
จิตวิทยากับการบริ หารตนเอง
3(3-0-6)
(Psychology for Self-Management)
GE407
จิตวิทยาการทางานเป็ นทีม
3(3-0-6)
(Psychology for Teamwork)
GE408
การพัฒนาบุคลิกภาพผูน้ า
3(3-0-6)
(Personality Development for Leaders)
GE409
แฟชัน่
3(3-0-6)
(Fashion)
GE410
การทาอาหาร
3(2-2-5)
(Cooking)
GE411
การดูแลสุขภาพและความงาม
3(3-0-6)
(Health and Beauty Care)
2) กลุ่มสังคมยัง่ ยืน
GE451
ศาสตร์ของพระราชา
3(3-0-6)
(Knowledge of the King)
GE452
หอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยของเรา
3(3-0-6)
(TCC and Our UTCC)
GE453
สังคมศึกษาเพื่อสังคมที่ยงั ยืน
3(3-0-6)
(Social Studies for Sustainable Society)
GE454
กฎหมายสาหรับชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
(Law for Everyday Life)

เงื่อนไข

รหัสวิชา

GE455
GE456
GE457
GE458
GE459
GE460
GE461

ชื่ อวิชา

ทรัพย์สินทางปัญญา
(Intellectual Property)
การท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม
(Geography and Cultural Tourism)
ภูมิ-ประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวไทย
(Geography and History for Thai Tourism)
มโนทัศน์เรื่ องความตาย
(Concept of Death)
พุทธธรรมกับการแก้ปัญหาชีวติ
(Buddhist Principles and Life Solutions)
นิเวศสานึก
(Ecological Consciousness)
สิ่ งแวดล้อมในอาเซียน
(ASEAN Environment)

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วย
ตนเอง)
3(3-0-6)

หมายเหตุ สาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับ ปวส. ยกเว้นทั้งหมด

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

เงื่อนไข

2

หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย
ก. กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ จานวน 51 หน่วยกิต

รหัสวิชา รายวิชา
BA103 องค์การและการจัดการ
(Organization and Management)
BA201 หลักการตลาด
(Principles of Marketing)
BA203 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร
(Management Information Systems)
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 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
(Microeconomics)
LW911 กฎหมายธุรกิจ
(Business Law)
SC911 สถิติธุรกิจ
(Business Statistics)

หน่ วยกิต
เงื่อนไขก่อนเรียน
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน AC914

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน SC911

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน SC911

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน AC914

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BA103

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

กลุ่มวิชาเลือก จานวน 33 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกใด ๆ รวมกันให้ครบ จานวน 33 หน่วยกิต ดังนี้
กลุ่มวิชาการตลาด
รหัส รายวิชา
หน่ วยกิต
เงื่อนไขก่อนเรียน
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
BK101 พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
(Consumer Behavior)
BK201 การจัดการผลิตภัณฑ์
(Product Management)
BK202 การจัดการราคา
(Pricing Management)
BK203 การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ
(Integrated Marketing Communication)
BK204 การจัดการช่องทางการตลาดและการกระจายสิ นค้า
(Marketing Channels and Distribution Management)
BK205 การตลาดผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
(e-Marketing)
BK328 การวางแผนและกลยุทธ์การตลาด
(Marketing Planing and Strategy)
BK329 การตลาดระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ
(Business to Business Marketing)
BK330 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์และการตลาดบนฐานข้อมูล
(CRM and Database Marketing)
BK410 สัมมนากลยุทธ์การตลาดเชิงบูรณาการ
(Seminar in Integrated Marketing Strategy)

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BA201

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BA201

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BA201

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BA201

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BA201

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BA201

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BA201

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BA201

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BA201

3 (3-0-6)

ศึกษาวิชาเอกของสาขา
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 21
หน่วยกิต

BK422 การวิจยั การตลาด
(Marketing Research)

3 (2-2-5)

ศึกษาก่อน
BA201, SC911,BA302

กลุ่มวิชาจัดการธุรกิจระหว่ างประเทศ
รหัส รายวิชา

หน่ วยกิต

เงื่อนไขก่อนเรียน

(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
BI302 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
(International Business Management)
BI304 การตลาดระดับโลก
(Global Marketing)
BI306 ทฤษฎีการค้าและนโยบายธุรกิจระหว่างประเทศ
(International Trade Theory and Business Policy)
BI307 การเป็ นผูป้ ระกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ
(Entrepreneur in International Business)
BI407 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
(International Human Resource Management)
BI408 การวิจยั ธุรกิจระหว่างประเทศ
(International Business Research)
BI409 การจัดการกลยุทธ์ในธุรกิจระหว่างประเทศ
(Strategy Management in International Business)

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BA103

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BA201

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BI302

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BI302

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน SC911

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BI302

BI413 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ
(International Financial Management)
BI414 สัมมนาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
(Seminar in International Business Management)

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BA205

3 (3-0-6)

BI417 วิธีปฎิบตั ิในการส่งออกและนาเข้า
(Import-Export Procedures )

3 (3-0-6)

ศึกษาวิชาเอกของสาขา
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 21
หน่วยกิต
-

BI418 การจัดการเทคโนโลยีในธุรกิจระหว่างประเทศ
(Global Technology Management )

3 (3-0-6)

-

กลุ่มวิชาการเงิน
รหัสวิชา รายวิชา

หน่ วยกิต

เงื่อนไขก่อนเรียน

(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
BF201 การจัดการทางการเงิน
(Financial Management)
BF303 การจัดการความเสี่ ยง
(Risk Management)
BF308 การจัดการทางการเงินระหว่างประเทศ
(International Fiancial Management)
BF309 การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการจัดการกลุ่มหลักทรัพย์
(Securities Analysis and Portfolio Management)
BF312 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
(Financial Market and Financial Institutions)
BF313 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับนักการเงิน
(Computer Program for Finance)
BF413 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
(Financial Statements Analysis)
BF414 สัมมนาทางการเงิน
(Seminar in Finance)

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BA205

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BF201

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BA205

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BF201

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BA205

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BF201

3 (3-0-6)

BF203 การเงินส่วนบุคคล
(Personal Finance)
BF316 การลงทุนในสิ นทรัพย์ทางลือก
(Alternative Investments)
BF317 การวางแผนทางการเงินและการงบประมาณ
(Financial Planning and Budgeting)

3 (3-0-6)

ศึกษาวิชาเอกของสาขา
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 21
หน่วยกิต
-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BA205

กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
รหัสวิชา รายวิชา

หน่ วยกิต

เงื่อนไขก่อนเรียน

(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
BH201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(Human Resource Management)
BH305 การสรรหาและคัดเลือก
(Recruitment and Selection)
BH306 การบริ หารค่าตอบแทนและสวัสดิการ
(Compensation Management and Benefits)
BH307 การฝึ กอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(Human Resource Training )
BH308 จิตวิทยาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
(Psychology in Human Resource Management)
BH310 แรงงานสัมพันธ์
(Labour Relations)
BH311 การจัดการความรู ้และการพัฒนาองค์การ
(Knowledge Management and Organizational Development)
BH409 ระบบสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
(Human Resource Information System)

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BA103

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BH201

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BH201

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BH201

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BH201

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BH201

3 (3-0-6)

-

3 (2-2-5)

ศึกษาก่อน BH201

BH412 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
(Seminar in Human Resource Management)

3 (3-0-6)

ศึกษาวิชาเอกบังคับมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต

BH413 การบริ หารผลการปฏิบตั ิงาน
(Performance Management)

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BH201

BH418 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
(Strategic Human Resource Planning)

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BH201

กลุ่มวิชาการจัดการ
รหัสวิชา รายวิชา
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)
BM408 การตัดสิ นใจและการแก้ปัญหาทางการจัดการ
(Managerial Decision Making and Problem Solving)
BM409 การบริ หารโครงการ
(Project Management)
BM411 ทักษะผูบ้ ริ หาร
(Skills for Executives)
BM414 การจัดการธุรกิจข้ามวัฒนธรรม
(Cross Cultural Business Management)
BM412 สัมมนาการจัดการ
(Seminar in Management)

หน่ วยกิต
เงื่อนไขก่อนเรียน
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BA103

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BA103

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BA103

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BA103,
BA208
ศึกษาก่อน SC911

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BA103

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BA208

3 (3-0-6)

ศึกษากลุ่มวิชาการ
จัดการมาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า 15 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาโลจิสติกส์
รหัสวิชา รายวิชา

หน่ วยกิต

เงื่อนไขก่อนเรียน

(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
BN201 ความรู ้พ้นื ฐานด้านโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
(Fundamental of Supply Chain and Logistics)
BN301 การจัดการสิ นค้าคงคลัง
(Inventory Management)
BN302 การจัดซื้อและการจัดหาระดับโลก
(Procurement and Global Sourcing)
BN303 การบริ หารคลังสิ นค้า
(Warehouse Management)
BN304 การขนส่งและการกระจายสิ นค้า
(Freight Transport and Distribution)
BN306 การจัดการโซ่อุปทานแบบลีนและเอไจล์
(Lean & Agile Supply Chain Management)

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BN201

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BN201

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BN201

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BN201

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BN201

BN309 การจัดการการนาเข้าส่งออก
(Import-Export Management)
BN402 เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสาหรับโซ่อุปทานและ
โลจิสติกส์
(Information Technology and Innovation for Supply Chain
and Logistics)
BN403 สัมมนาทางด้านโลจิสติกส์
(Seminar in Logistics Management)
BN405 ผูป้ ระกอบการด้านโลจิสติกส์
(Entrepreneurship in Logistics)
BN408 โลจิสติกส์เพื่อความยัง่ ยืน
(Sustainable Logistics)

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BN201

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BN201

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BN201

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BN201

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน BN201

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
นักศึกษาต้องศึกษาวิชาเลือกเสรี จานวนอย่างน้อย 9 หน่วยกิต ทั้งนี้ นักศึกษาอาจเลือกรายวิชาที่เปิ ดสอนใน
สาขาวิชาอื่นในระดับปริ ญญาตรี ในคณะบริ หารธุรกิจ หรื อคณะอื่นในมหาวิทยาลัย
หมายเหตุ สาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับ ปวส. ยกเว้นทั้งหมด

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
1 ส่ วนที่ 1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป-บังคับ นักศึกษาทุกคนต้ องเรียนจานวน 21 หน่ วยกิต ดังต่ อไปนี้
1 กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่ อสาร
1) กลุ่มวิชาภาษา
GE001
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
(Thai for Careers)
พัฒ นาทัก ษะภาษาไทยมาตรฐานในด้า นการฟั ง การพูด การอ่ า น การเขี ย น การใช้
ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความคิดและอาชีพการงาน ฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะการใช้ภาษาไทยโดยใช้บทเรี ยน
บทอ่าน และแบบฝึ กหัดที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอาชีพตามสาขาของผูเ้ รี ยน
GE002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 1
(English for Communication 1)
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในชีวิตประจาวัน โดยเน้นทักษะการฟัง
เพื่อจับใจความสาคัญ และรายละเอียดจากข้อความหรื อบทสนทนาสั้น ๆ การพูดทักทาย เริ่ มต้น
บทสนทนา แนะนาตนเอง ต้อนรับ ถามและตอบข้อมูลอย่างง่าย การอ่านข้อความระดับย่อหน้า
อย่างง่าย ๆ เพื่อจับใจความสาคัญและแสดงความคิดเห็ น การเขียนข้อความสั้น ๆ ในรู ปแบบ
ทัว่ ไปและผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
GE003
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 2
(English for Communication 2)
ศึกษาก่ อน GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 1 หรื อคะแนน TOEIC 250 หรื อเทียบเท่า
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน โดยเน้นทักษะการฟัง
เพื่อจับใจความสาคัญและรายละเอียดจากข้อความหรื อบทสนทนาที่ซบั ซ้อนขึ้น การมีส่วนร่ วม
ในการสนทนาโดยการถามตอบ และแสดงความคิดเห็น การพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่พบใน
ชีวติ ประจาวัน รวมทั้งการนาเสนอและเปรี ยบเทียบข้อมูลทางธุรกิจอย่างง่าย การอ่านข้อความใน
หัวข้อที่หลากหลายทั้งในรู ปแบบทัว่ ไปและผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
GE004
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ 1
(English for Communication in Careers 1)
ศึกษาก่ อน GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 2 หรื อคะแนน TOEIC 350 หรื อเทียบเท่า
พัฒนาทักษะการใช้ภ าษาอังกฤษเพื่อ การสื่ อ สารทางธุ รกิ จที่ สอดคล้องกับ สาขาวิ ช า
บูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ฝึ กสนทนาทางโทรศัพท์นาเสนอข้อมูล เปรี ยบเทียบ
และวิเคราะห์ ขอ้ มูลทางธุ รกิ จ เขี ยนบันทึ กภายในและจดหมายอิ เล็กทรอนิ กส์ อ่านข่าวหรื อ
บทความเพื่ อศึ ก ษารายละเอี ยดและสรุ ปใจความส าคัญ ก าหนดให้มี ก ารอ่า นนอกเวลาและ
การศึกษาด้วยตนเอง

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

GE005

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ 2
(English for Communication in Careers 2)
ศึกษาก่ อน GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ 1หรื อคะแนน TOEIC 450
หรื อเทียบเท่า
พัฒนาทักษะการใช้ภ าษาอัง กฤษเพื่อ การสื่ อ สารทางธุ รกิ จที่ สอดคล้องกับ สาขาวิช า
บูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ฝึ กเสนอและอภิปรายข้อคิดเห็น สัมภาษณ์งาน เขียน
ประวัติส่วนตัวและจดหมายสมัครงาน อ่านข่าวหรื อบทความเพื่อศึ กษารายละเอียดและสรุ ป
ใจความสาคัญ กาหนดให้มีการอ่านนอกเวลาและการศึกษาด้วยตนเอง
2 กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ ( Business and Entrepreneurship)
GE101
การประกอบการทีข่ ับเคลื่อนด้ วยนวัตกรรม
(Innovation-Driven Entrepreneurship)
กระบวนการประกอบการเพื่อเสริ มสร้างและผสมผสาน ทฤษฎี แนวคิด ทักษะ ทัศนคติ
และความสามารถในการเป็ นผูป้ ระกอบการ โดยการตระหนักถึงปั ญหาและโอกาส เพื่อค้นหา
แนวคิดและหนทางเชิ งสร้างสรรค์ในการแก้ไขปั ญหาและสร้างคุณค่า รวมไปถึงการพัฒนาต่อ
ยอดให้เกิดการปฏิบตั ิในเชิงธุรกิจอย่างเป็ นรู ปธรรม
3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Science and Technology)
GE201
การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจทิ ลั และการโค้ ด
(Digital Innovative Thinking and Coding)
แนวคิ ด มุมมอง และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุ นให้เกิ ดการ
เรี ยนรู ้และการแก้ปัญหาในยุคเศรษฐกิ จดิ จิทลั ฝึ กทักษะพื้นฐานการใช้แอปพลิเคชัน และการ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์สมัยใหม่ผา่ นกระบวนการค้นคว้า วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล จน
เกิดนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของคนในสังคม
ส่ วนที่ 2 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนไม่ น้อยกว่ า 9 หน่ วยกิต จากกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
1 กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่ อสาร
1) กลุ่มภาษา - ภาษาต่ างประเทศ
GE006
ภาษามาเลย์ เพื่อการสื่ อสาร
(Malay for Communication)
ทักษะการใช้ภาษามาเลย์ใ นชี วิต ประจาวันโดยเน้นการฟั งและการสนทนา บทพูด
พื้นฐานที่จาเป็ นต่อการใช้สื่อสาร รวมทั้งการจับใจความสาคัญและการเขียนแสดงความคิดเห็น
ขั้นพื้นฐานในระดับย่อหน้า

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

GE007

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสาร
(Vietnamese for Communication)
ทักษะการใช้ภาษาเวียดนามในชีวติ ประจาวันโดยเน้นการฟังและการสนทนา บทพูดพื้นฐานที่จาเป็ น
ต่อการใช้สื่อสาร รวมทั้งการจับใจความสาคัญและการเขียนแสดงความคิดเห็นขั้นพื้นฐานในระดับย่อหน้า

3(3-0-6)

GE008

ภาษาพม่ าเพื่อการสื่ อสาร
(Burmese for Communication)
ทักษะการใช้ภาษาพม่าในชีวิตประจาวันโดยเน้นการฟังและการสนทนา บทพูดพื้นฐานที่จาเป็ นต่อ
การใช้สื่อสาร รวมทั้งการจับใจความสาคัญและการเขียนแสดงความคิดเห็นขั้นพื้นฐานในระดับย่อหน้า
2) กลุ่มทักษะการสื่ อสาร
มิตแิ ห่ งศัพท์
(Aspects of Vocabulary)
ศัพท์กบั การเรี ยนภาษา โครงสร้างศัพท์ ตัวสะกดกับการออกเสี ยง ความหมายของศัพท์
ประวัติคาศัพท์ วิธีใช้คา การบัญญัติศพั ท์ ทักษะการใช้พจนานุกรม การศึกษาคาเปรี ยบเที ยบ
ต่างศัพท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
การเขียนโครงการทางวิชาการและวิจยั
(Research and Academic Project Writing)
โครงสร้างโครงการแบบต่าง ๆ เช่น โครงการนาเสนอกิ จกรรม โครงการทางวิชาการ
และโครงการวิจยั โดยใช้ภาษาที่ชดั เจนและเหมาะสม
การอ่ านและการเขียนทางธุรกิจ
(Business Reading and Writing)
หลักการและความสาคัญของการอ่านและการเขียนในธุรกิจ ศึกษาศัพท์และสานวนธุรกิจ
ในด้านความหมายและการใช้ในบริ บทต่าง ๆ วิเคราะห์และตีความบทความทางธุ รกิ จในสื่ อ
สิ่ งพิมพ์ร่วมสมัยและสื่ อใหม่ พัฒนาทักษะการเขียนทางธุรกิจรู ปแบบต่าง ๆ และฝึ กปฏิบตั ิ
การอ่ านเพื่อพัฒนาชีวติ
(Reading for Life Development)
ความหมาย ความสาคัญและคุณค่าของการอ่าน ความสัมพันธ์ระหว่างการอ่านกับการ
พัฒนาชีวิต พัฒนาทักษะการอ่าน อ่านจับใจความสาคัญ อ่านวิเคราะห์และตีความ ฝึ กปฏิบตั ิ
โดยเลือกบทความที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชีวติ และการปรับตัวในโลกสมัยใหม่อย่างมีคุณค่า
ทักษะการพูดและการนาเสนองาน
(Speaking and Presentation Skills)
แนวคิ ด หลักการพูดและการนาเสนองานเชิ งธุ รกิ จ การวางแผนการพูดและการใช้สื่อเพื่อ
ประกอบการพูดและนาเสนองาน เทคนิ คการใช้วจนภาษา อวจนภาษา และเทคโนโลยีสื่อในการพูดและ
นาเสนองาน ฝึ กพูดและนาเสนองานเชิงธุรกิจในลักษณะต่าง ๆ ครอบคลุมการบรรยายสรุ ปเพื่อรายงาน
การเสนองานเพือ่ การแข่งขันทางธุรกิจ การแถลงข่าว และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3(3-0-6)

GE051

GE052

GE053

GE054

GE055

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

GE056

การสื่ อสารระหว่ างวัฒนธรรม
(Intercultural Communication)
ปรั ชญา และแนวคิ ดเกี่ ยวกับ วัฒนธรรม โลกาภิ วตั น์ มิ ติทางวัฒนธรรม และความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมในสังคมโลก องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับค่านิยมทางวัฒนธรรม
ภาษา และอัตลักษณ์ บทบาทและความสาคัญของการสื่ อสารข้ามวัฒนธรรมที่มีต่อปั จเจกบุคคล
และองค์กร การปรับตัวเพื่อกลมกลืนกับวัฒนธรรม แนวทางการสื่ อสารข้ามวัฒนธรรมเพื่อลด
ความขัดแย้งและสร้างการยอมรับทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร
GE057
นักข่ าวพลเมือง
(Citizen Reporter)
หลักการ คุณธรรมและจริ ยธรรมของการรายงานข่าวโดยนักข่าวพลเมือง เทคนิคการเก็บ
รวบรวมข้อมูลภาพ แสง และเสี ยง การเรี ยบเรี ยงข่าวสารและผลิตเนื้ อหาด้วยอุปกรณ์การสื่ อสาร
เคลื่อนที่
2 กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship)
GE102
จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบต่ อสังคม
(Business Ethics and Social Responsibility)
จริ ยธรรมในการดาเนิ นธุรกิจ การศึกษากรณี ศึกษาด้านจริ ยธรรมธุรกิจ ความรับผิดชอบ
ของธุรกิจที่พึงมีต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม ลูกค้า พนักงาน และผูล้ งทุน
GE103
การคิดเชิงออกแบบ
(Design Thinking)
หลักการของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพื่อทาความเข้าใจปั ญหาต่าง ๆ โดยคานึ งถึง
ผูท้ ี่ มีปัญหาเป็ นหลัก การทดสอบและพัฒนาทางออกของปั ญหาแบบวนซ้ าอย่างมีระบบ เพื่อ
สร้ า งสรรค์แ นวทางและนวัต กรรมที่ ต อบโจทย์ค วามต้อ งการของผู ้ที่ มี ปั ญ หา คุ ณ ค่ า ของ
กระบวนการคิดเชิงออกแบบที่สร้างความแตกต่าง เพื่อเป็ นช่องทางเฉพาะในการสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจใหม่ โดยการรวบรวมมุมมองทางทฤษฎีและการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง
GE104
ธุรกิจออนไลน์
(Online Business)
ภาพรวมของการท าธุ ร กิ จ ออนไลน์ ประเภทของการท าธุ ร กิ จ ออนไลน์ รวมถึ ง
องค์ประกอบที่สาคัญในระบบนิเวศของธุรกิจออนไลน์ ครอบคลุมโลจิสติกส์ ซัพพลายเชน และ
ระบบการชาระเงิ นแบบอิเล็กทรอนิ กส์ เทคนิ คทางการตลาดสาหรั บธุ รกิ จออนไลน์ และการ
เรี ยนรู ้เชิงปฏิบตั ิการเพื่อให้เข้าใจการทางานของระบบสาหรับทาธุรกิจออนไลน์ที่ใช้อยูใ่ นโลก
ปั จจุบนั เข้าใจมุมมองของทั้งผูซ้ ้ือ ผูข้ าย และได้ฝึกใช้ระบบปฏิบตั ิการเพื่อทดลองซื้อขายจริ ง
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GE105

กฎหมายเบื้องต้นสาหรับผู้ประกอบการ
(Law for Entrepreneurs)
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ การเลือกประเภทองค์กรธุรกิจ การร่ างสัญญา
ทางธุรกิจ สัญญาเช่า สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ สัญญาจ้างงาน และสัญญาทางธุรกิจอื่น ๆ การ
เจรจาต่ อ รองทางกฎหมาย การขอใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การ การวางแผนภาษี ส าหรั บ
ผูป้ ระกอบการ และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
GE106
กฎหมายพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
(E-Commerce Law)
กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ สัญญาซื้ อขายสิ นค้าและกฎหมายการโอน
เงินและการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายแลกเปลี่ยน ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมาย
ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลและกฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
GE107
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
(Trading and Investment)
รู ้จกั เศรษฐกิจไทยและธุ รกิ จไทย ความรู ้เบื้ องต้นเกี่ ยวกับการซื้ อขายหลักทรัพย์ ข้อมูล
สาคัญที่ควรพิจารณาในการซื้ อขายหลักทรัพย์ ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการดาเนิ นธุ รกิจและราคา
หลักทรัพย์ กลยุทธ์การซื้อขายหุน้ แบบต่าง ๆ การใช้แอพพลิเคชันต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ การจัด
พอร์ตการลงทุน และการจาลองการซื้อขายหลักทรัพย์
GE108
การบริหารความมัง่ คัง่
(Wealth Management)
ความรู ้พ้ืนฐานที่จาเป็ นสาหรับธุรกิจการธนาคาร การประกันภัย พันธบัตร และการออม
ประเภทอื่น ๆ การวางแผนแนวทางการเงินสาหรับคนยุคใหม่ การเงินส่วนบุคคล
GE109
ธุรกิจอาหารเพื่อสุ ขภาพและความงาม
(Food Business for Wellness and Beauty)
ความหมาย ลักษณะความสาคัญ และบทบาทของอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพและความงาม
ประเภทและตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม ที่ผลิตในเชิงการค้า กระบวนการ
ผลิตและการควบคุมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุ ขภาพและความงาม แนวโน้มทิศทางของผลิตภัณฑ์
อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม
3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Science and Technology)
GE202
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่
(Modern Innovation Technology)
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ผลิ ตภัณฑ์การเกษตร
การแพทย์ การสื่ อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ อุปกรณ์หรื อระบบกักเก็บพลังงาน เทคโนโลยีการพิมพ์
สามมิติ เทคโนโลยีวสั ดุฉลาด เทคโนโลยีพลังงานทดแทน รวมทั้งวิทยาการเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น
ใหม่ที่มีต่อการเปลี่ยนรู ปแบบการดาเนินชีวติ การประกอบธุรกิจ และเศรษฐกิจโลก
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GE203

GE204

GE205

GE206

GE207

GE208

การคิดเชิงวิเคราะห์ สาหรับธุรกิจ
(Analytical Thinking for Business)
พื้นฐานการคิดวิเคราะห์ทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติที่มีต่อธุ รกิ จ เทคนิ คและเครื่ องมือที่
ช่วยในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้มีประสิ ทธิภาพ
เกษตรอัจฉริยะ
(Smart Farming)
เกษตรกับ ชี วิ ต ประจ าวัน ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ด้า นการเกษตร การใช้เ ทคโนโลยีเ พื่ อ
การเกษตร ทฤษฎี เกษตรพอเพียง การใช้ประโยชน์จากผลผลิ ตและของเหลื อทางการเกษตร
ทิศทางการเกษตรของไทย กรณี ศึกษาการทาธุรกิจเกษตร
ผลิตภัณฑ์ เครื่ องสาอางเพื่อสุขภาพและความงาม
(Cosmetic Products for Health and Beauty)
ความสาคัญของเครื่ องสาอางสาหรั บ สุ ข ภาพและความงาม ประเภทของผลิ ต ภัณฑ์
เครื่ องสาอาง ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหนัง ผลิตภัณฑ์ดูแลและตกแต่งเส้นผม ผลิตภัณฑ์ตกแต่งสี สัน
บนใบหน้า ผลิตภัณฑ์สาหรับช่องปาก ผลิตภัณฑ์สาหรับเด็กและผูใ้ หญ่ ผลิตภัณฑ์แนวสปา
แนวทางเลือกการเลือกซื้อเครื่ องสาอาง หลักการใช้เครื่ องสาอางแต่ละประเภทในการเสริ มความ
งาม นวัตกรรมเครื่ องสาอางที่เป็ นประโยชน์ในทางเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม
ภูมปิ ัญญาสมุนไพรไทย
(Thai Herbs Wisdom)
ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ ยวกับสมุนไพรไทย ภูมิปัญญาคนไทยในอดี ตและปั จจุบนั ในการใช้
สมุนไพรไทย สรรพคุณของสมุนไพรไทยด้านการเกษตร การแพทย์และอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
(Digital Technology)
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคดิจิทลั ความหลากหลายของเทคโนโลยี ผลกระทบ
ที่ มีต่อรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตในยุคดิ จิทัล การประกอบธุ รกิ จ เศรษฐกิ จ และสภาพแวดล้อม
รวมถึ ง คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม และสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ตลอดจนการปรั บ ตัว เพื่ อ รั บ มื อ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงและผลกระทบในยุคดิจิทลั
เกมดิจทิ ลั
(Digital Games)
เทคนิคการตัดสิ นใจ เทคนิคการแข่งขัน ความรู ้ที่จาเป็ นในการเล่นเกมดิจิทลั กรณี ศึกษา
เกมดิจิทลั
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4 กลุ่มวิชาสุ นทรียศาสตร์ และวัฒนธรรม (Aesthetic and Culture)
1) กลุ่มสุนทรียศาสตร์
GE301
ปรัชญาความรัก
(Philosophy of Love)
แนววิธีศึกษาปรากฏการณ์ ของความรั กอันเป็ นอารมณ์ พ้ืนฐานของมนุ ษย์ โดยพินิจ
พิเคราะห์และอภิปรายประเด็นปัญหาของความรักผ่านมุมมองทางปรัชญา ทั้งในด้านที่เป็ นปัจเจก
และในด้านที่มีมิติสมั พันธ์กบั สังคมรอบตัว
GE302
ปรัชญาศิลปะ
(Philosophy of Art)
แนววิ ธี ศึ ก ษากระบวนทัศ น์ แ ละการก่ อ ขึ้ น ของความหมายในทางศิ ล ปะ ตลอดจน
ความสัมพันธ์ของความจริ ง ความรู ้ และคุณค่าในงานศิลปะ
GE303
รู ปรสกลิน่ สีเสียง
(Shape, Taste, Smell, Color, Sound)
คาบอกรู ปรสกลิ่ นสี เสี ยงในภาษา สัญญาของรู ปรสกลิ่ นสี เสี ยงในมิ ติของธรรมชาติ
ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม อิทธิ พลของรู ปรสกลิ่นสี เสี ยงต่อความรู ้สึกของมนุ ษย์และการ
สร้างสรรค์ศิลปะของทุกด้านของมนุษย์ เช่น สถาปั ตยกรรม วรรณศิลป์ จิตรกรรม มัณฑนศิลป์
การนาความรู ้เรื่ องรู ปรสกลิ่นสี เสี ยงไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ ทั้งแฟชัน่ การออกแบบผลิตภัณฑ์
การโฆษณา การปรุ งและออกแบบอาหาร
GE304
เรื่ องเล่ าในโลกสมัยใหม่
(Narratives in the Modern World)
ความหมายและบทบาทหน้าที่ของเรื่ องเล่า ความสัมพันธ์ระหว่างเรื่ องเล่ากับชีวิต สังคม
เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และจิตวิทยา วิเคราะห์เนื้ อหา รู ปแบบและวิธีการเล่าเรื่ องในสื่ อ
ต่าง ๆ ฝึ กปฏิบตั ิการเล่าเรื่ องเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
GE305
การตีความละครและภาพยนตร์
(Interpretation of Drama and Film)
ทฤษฎี และแนวคิดที่ เกี่ ยวข้องกับการตีความละครและภาพยนตร์ วัฒนธรรมการสร้าง
และเสพละครและภาพยนตร์ในสังคมไทย แนวทางการวิเคราะห์และตีความละครและภาพยนตร์
กรณี ศึกษาการวิเคราะห์ละครและภาพยนตร์และฝึ กปฏิบตั ิ
GE306
นิทานโลก
(Tales of the World)
ความหมายของนิทาน ความสาคัญและบทบาทของนิทานที่มีต่อมนุษยชาติ ลักษณะเด่น
ของนิ ทานทั้งของตะวันออกและตะวันตก อ่านตีความนิ ทานสาคัญบางเรื่ องทั้งของตะวันออก
และตะวันตก
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GE307

GE308

GE309

GE310

GE311

GE312

GE313

พระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา เจ้ าฟ้ ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิ ยชาติ
สยามบรมราชกุมารี
(HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Writing)
พระราชประวัติและพระราชนิ พนธ์ในสมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ความสาคัญ ลักษณะเด่น คุณค่า และความงามของพระราชนิ พนธ์ ตลอดจนบทบาทของ
พระราชนิพนธ์ที่มีต่อวงการหนังสื อและสังคมไทย
วรรณกรรมสร้ างสรรค์ ยอดเยีย่ มแห่ งอาเซียน
(Southeast Asian Writers Award)
ประวัติ ค วามเป็ นมาของวรรณกรรมสร้ า งสรรค์ ย อดเยี่ ย มแห่ ง อาเซี ย น (ซี ไ รต์ )
ความสาคัญ คุณค่าของวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่ งอาเซี ยนของไทย ตลอดจนบทบาท
ของรางวัลซีไรต์ที่มีต่อวงวรรณกรรมไทย
การอ่ านร้ อยกรองไทย
(Thai Poetry Recitation)
หลักการและการฝึ กทักษะการอ่านร้อยกรองไทยประเภท โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่ าย
และทานองการอ่านแบบต่าง ๆ ได้แก่ ทานองเสนาะ ขับ สวด เห่ พากย์ รวมทั้งกลวิธีการใช้เสี ยง
ให้เหมาะกับบทอ่าน
นาฏศิลป์ ไทย
(Thai Classical Dance)
หลักเบื้ องต้นและแบบแผนของนาฏศิ ลป์ ไทย การฝึ กปฏิ บัติการราพื้นฐาน เพลงช้า
เพลงเร็ ว ราแม่บท
แดนซ์
(Dance)
รู ป แบบและประเภทของการเต้น เช่ น Junior Dance, Street Jazz, Hip Hop,K-Pop,
B Boy, Jazz Move, Junior Ballet, ฝึ กการเต้นประเภทต่าง ๆ
การขับร้ อง
(Singing)
วิธีการใช้เสี ยง ประเภทของเพลง ควบคุมการใช้เสี ยง การฟังและการจับจังหวะ ดนตรี
ฝึ กปฏิบตั ิการขับร้องในงานสังคมและการแสดงโอกาสต่าง ๆ ตลอดจนฝึ กท่าทางการแสดงออก
ให้เหมาะสมกับรู ปแบบของงาน
ดนตรีวจิ กั ษณ์
(Music Appreciation)
การฟังดนตรี เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความซาบซึ้ งในคุณค่าของการฟังดนตรี รวมถึง
พัฒนาการของการฟังดนตรี ประเภทต่าง ๆ ลักษณะของเพลงและเครื่ องดนตรี
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การจัดดอกไม้
(Flower Decoration)
ศาสตร์ และศิลป์ แห่งการจัดแต่ง และถ่ายทอดความหมายของดอกไม้ เพื่อขัดเกลาจิตใจ
ให้เข้าถึงประสบการณ์สุนทรี ยะ ตลอดจนสามารถเข้าใจถึงการใช้ดอกไม้เป็ นภาพตัวแทนแห่ ง
การสื่ อสารอารมณ์ความรู ้สึกได้อย่างละเอียดลออ
พัสตราภรณ์
(Costume and Garment)
ประวัติของเครื่ องแต่งกาย เครื่ องประดับ ศิ ลปะและวัฒนธรรมการตกแต่งร่ างกายให้
เหมาะแก่ระดับบุคคล ยุคสมัยและจุดประสงค์ ทั้งในบริ บทวัฒนธรรมของราชสานักและชาวบ้าน
วิเคราะห์กรณี ศึกษาการออกแบบพัสตราภรณ์ สื บคืนประวัติ ภูมิหลังของ พัสตราภรณ์ไทย
การออกแบบเครื่ องแต่ งกายและการแต่ งหน้ า
(Costume and Make-Up Design)
ความหมาย และความสาคัญของเครื่ องแต่งกายและเครื่ องประดับ การฝึ กออกแบบ
เครื่ องแต่งกายและเครื่ องประดับให้เข้ากับการแสดงประเภทต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
และสอดคล้องกับยุคสมัยและสภาพของนักแสดง ทฤษฎีและการฝึ กปฏิบตั ิเกี่ยวกับการแต่งหน้า
เบื้องต้น และเทคนิคการแต่งหน้าสาหรับการแสดง
ศิลปะวิจกั ษณ์
(Art Appreciation)
ความหมาย ความสาคัญ คุณค่าของศิลปกรรม หลักการวิจกั ษณ์ศิลปกรรมประเภทต่างๆ
ได้แก่ จิ ตรกรรม วรรณกรรม คี ตกรรม นาฏกรรม และสื่ อบันเทิ งร่ วมสมัยต่าง ๆ ทั้งในด้าน
รู ปแบบ เนื้อหา แนวคิดสุนทรี ยรส
การละเล่ นและเพลงพื้นบ้ านไทย
(Thai Folk Games and Songs)
ประวัติความเป็ นมา ลักษณะ ประเภท และคุณค่าของการละเล่นพื้นบ้านในภาคต่าง ๆ
ของประเทศไทย และเพลงพื้นบ้านไทยแต่ละประเภท อิ ทธิ พลของสภาพสังคม ภูมิประเทศ
ค่านิ ยมและคติชีวิตที่ต่อการการละเล่นต่าง ๆ และการประยุกต์ใช้เพลงพื้นบ้านในโอกาสต่าง ๆ
อย่างเหมาะสม
2) กลุ่มวัฒนธรรม
วัฒนธรรมประชานิยม
(Popular Culture)
ความหมาย ลักษณะเฉพาะ ความเป็ นมาของวัฒนธรรมประชานิ ยม และอิทธิ พลที่มีต่อ
สั ง คมไทย ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งวัฒ นธรรมประชานิ ย มกั บ ระบบเศรษฐกิ จ ทุ น นิ ยม
อุตสาหกรรมการผลิตวัฒนธรรมและสื่ อมวลชน บริ บททางสังคมและการเมือง การบริ โภค
วัฒนธรรม และวิเคราะห์วฒั นธรรมประชานิยมที่มีอิทธิพลในชีวติ ประจาวันของคนในสังคมไทย
เช่น แฟชัน่ ดนตรี ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ สิ นค้าของที่ระลึก ภาพถ่าย รายการโทรทัศน์
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สื่ อบันเทิงอาเซียน
(ASEAN Entertainment Media)
ลัก ษณะเฉพาะและลัก ษณะร่ ว มของสื่ อ บัน เทิ ง ประเทศต่ า ง ๆ ในภู มิ ภ าคอาเซี ย น
ความสัมพันธ์ระหว่างสื่ อบันเทิ งกับสังคมในประเทศต่าง ๆ วัฒนธรรมการสร้างและเสพสื่ อ
บันเทิ งในประเทศต่าง ๆ ตลอดจนอิ ทธิ พลที่ มีต่อกันในภูมิภาคอาเซี ยน วิเคราะห์ ประเด็น
น่าสนใจที่ปรากฏในสื่ อบันเทิงอาเซียน
ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน
(ASEAN Cultures)
แนวคิ ดเรื่ องอัตลักษณ์ ทางศิ ลปวัฒนธรรมของประเทศต่ าง ๆ ในประชาคมอาเซี ย น
ปั จจัยที่มีผลต่อการสร้างสรรค์และสื บทอดศิลปวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ภาวะวิกฤตทาง
วัฒ นธรรมร่ ว มสมัย ของประเทศในกลุ่ ม ประชาคมอาเซี ย น การปรั บ ตัว และการดัด แปลง
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยว แนวคิดชาตินิยม และการแก้ไขวิกฤตของชาติ
อิทธิพลวัฒนธรรมต่ างชาติในศิลปะไทย
(Foreign Culture Influence on Thai Arts)
การรับและบูรณาการวัฒนธรรมต่างชาติในสังคมไทย อิทธิ พลของวัฒนธรรมอินเดีย
ลังกา เขมร จีน โลกมุสลิม และโลกตะวันตก การสร้างสรรค์ศิลปะไทย
ประวัตศิ าสตร์ สังคมไทยหลังการเปลีย่ นแปลงการปกครอง
(History of Thailand’s Society after Revolution)
ประวัติศาสตร์ สังคมไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ว่าด้วยการพัฒนาประเทศ
ตามแบบตะวันตก และผลกระทบที่มีต่อสังคม การศึกษา การเมือง การปกครอง สื่ อสารมวลชน
ศิ ลปกรรม รสนิ ยม แนวคิดเรื่ องความเป็ นไทย ท้องถิ่น ตลอดจนอุดมการณ์ชาติ วิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลง การคลี่คลาย และการดารงอยูข่ องสังคมไทยจากยุคพัฒนาถึงโลกาภิวตั น์
อุดมการณ์ สร้ างชาติของจีน
(China’s National Ideology)
พัฒนาการด้านประวัติศาสตร์ ปรัชญา ภูมิปัญญา การเมืองการปกครองและเศรษฐกิ จ
ฯลฯ ที่สะท้อนมุมมองอุดมการณ์สร้างชาติของจีนตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั
เหตุการณ์ ปัจจุบันของโลก
(Current World Events)
เหตุการณ์สาคัญที่ เกิ ดขึ้นในโลก ทั้งมิติทางด้านการเมือง เศรษฐกิ จ และสังคม รวมทั้ง
ความร่ วมมือและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมโลกปั จจุบนั รวมทั้งเหตุการณ์สาคัญในประเทศ
ไทยที่ สัม พัน ธ์ กับ เหตุก ารณ์ ใ นโลก เพื่ อ ให้ส ามารถคิ ด วิเ คราะห์ วิจ ารณ์ และเปรี ย บเที ยบ
เหตุการณ์สาคัญของโลกที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงได้
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ภาวะหลายภาษา
(Multilingualism)
ลักษณะเฉพาะของภาวะหลายภาษาและภาวะหลายวัฒนธรรม เกณฑ์การจาแนกภาษา
ต่าง ๆ ในสังคม การแทรกแซงและผสมผสานทางภาษา และอิทธิ พลของภาวะหลายภาษาที่มีต่อ
พลเมืองในสังคม
การจัดการพิพธิ ภัณฑ์
(Museum Management)
ความหมาย หน้าที่ ความส าคัญ และคุ ณ ค่า ของพิ พิ ธ ภัณฑ์ที่มี ต่อสัง คม ประเภทและ
รู ปแบบของพิพิธภัณฑ์ การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ แนวคิดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ การบริ หารจัดการ
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ การตลาดของพิพิ ธ ภัณฑ์ การอนุ รั กษ์แ ละการจัดแสดง พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ท้อ งถิ่ นหรื อ
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์พ้ื น บ้า น ตัว แบบพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ภู มิ ปั ญญาไทย การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ มชนและสังคม
พิพิธภัณฑ์ในอุดมคติ พิพิธภัณฑ์เสมือนจริ ง
ปรัชญาตะวันตก
(Western Philosophy)
แนวคิดวิธีศึกษากระบวนความคิดของโลกตะวันตก โดยมุ่งศึกษาประเด็นปั ญหาสาคัญ
ในสมัยต่าง ๆ ได้แก่ สมัยโบราณ สมัยกลาง สมัยใหม่ และหลังสมัยใหม่ เพื่อเรี ยนรู ้พ้ืนฐานและ
พัฒนาการทางความคิดที่เกิดขึ้นในโลกตะวันตก
ปรัชญาตะวันออก
(Eastern Philosophy)
แนวคิดวิธีศึกษากระบวนความคิดของโลกตะวันออก โดยมุ่งศึกษาเฉพาะแนวคิดกระแส
หลัก ได้แก่ อินเดีย จีน และญี่ปุ่น เพื่อพิจารณาประเด็นปั ญหาสาคัญด้านการแสวงหาความหมาย
ของชีวติ ตามวิถีแห่งตะวันออก
วัฒนธรรมชา
(Tea Culture)
กาเนิ ด และพัฒนาการของวัฒนธรรมชา ประวัติศาสตร์ ของสังคมที่เกี่ ยวข้องกับชาใน
ประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะของจี น ญี่ ปุ่น และภูมิภาคอาเซี ยน ประเด็นศึ กษาวัฒนธรรมชาใน
สังคมไทย เช่น ความเชื่อและคติต่าง ๆ เกี่ยวกับใบชาและการบริ โภคชา การสร้างสรรค์ธุรกิจชา
วัฒนธรรมร้านน้ าชาในภาคใต้ ชากับพิธีกรรม ชาในฐานะวัฒนธรรมร่ วมสมัยยุคโลกาภิวตั น์
วัฒนธรรมข้ าว
(Rice Culture)
ความหมายและขอบเขตของวัฒนธรรมข้าว ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมข้าวกับคน
ไทยทั้งในวัฒนธรรมหลวงและวัฒนธรรมชาวบ้าน วัฒนธรรมข้าวในกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก กรณี ศึกษาวัฒนธรรมข้าวในสถานที่จริ ง วิเคราะห์และสร้างสรรค์วฒั นธรรมข้าว
ในบริ บทสังคมร่ วมสมัย
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วัฒนธรรมนา้
(Water Culture)
วัฒนธรรมน้ าในคติ ไทยที่ ปรากฏในวรรคดี ตานาน เรื่ องเล่า ศิ ลปกรรม บทบาทและ
ความหมายของน้ าในพระราชพิธี ประเพณี และคติชนเกี่ยวกับน้ าในภูมิภาคต่าง ๆ ภูมิปัญญาของ
การจัดการน้ าของคนไทยในยุคอดีต มโนทัศน์เรื่ องวัฒนธรรมน้ าในยุคชลประทาน การจัดการ
น้ ากับปั ญหาของสังคมไทยในปั จจุบนั
ศาลเจ้ าและการไหว้ เจ้ าของชาวจีนในประเทศไทย
(Chinese Shrine and Oblation in Thailand)
คติความเชื่อเกี่ยวกับศาลเจ้าและการไหว้เจ้าของชาวจีนในประเทศไทย การไหว้เจ้ากับ
การสร้างสรรค์วฒั นธรรมของชาวจีน ศาลเจ้ากับการตั้งชุมชนชาวจีนและการขยายตัวของชุมชน
บทบาทของศาลเจ้าและการไหว้เจ้าในบริ บทร่ วมสมัย อาทิ ในด้านการท่ องเที่ ยว เศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์ คติชนสร้างสรรค์ และพัฒนาการของการสร้างสังคมจีนาภิวตั น์ กรณี ศึกษาศาลเจ้ า
และพิธีกรรมไหว้เทพเจ้าจีนที่เด่น ๆ ในสังคมไทย
ความหลากหลายของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในสังคมไทย
(Ethnic Diversity in Thai Society)
อัต ลัก ษณ์ ข องกลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ ที่ ส าคัญ ในสัง คมไทย การธ ารงไว้ซ่ ึ งชาติ พ นั ธุ์ ความ
แตกต่างหลากหลายของกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่าง ๆ เช่น ข้อดี ข้อเสี ยของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในสังคม สังคม
พหุ ลกั ษณ์กบั ความท้าทายในประชาคมอาเซี ยน สารวจพื้นที่ยา่ นที่อยูอ่ าศัยของกลุ่มชาติพนั ธุ์ใน
กรุ งเทพมหานครที่สาคัญ ๆ
ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย
(Gender Diversity in Thai Society)
ความหมายของความหลากหลายทางเพศ แนวคิดและกระบวนทัศน์ในการศึกษาความ
หลากหลายทางเพศในมิติต่างๆ ทั้งทางวิทยาศาสตร์ ทางมานุษยวิทยา ทางจิตวิทยา และอื่น ๆ
ความเข้าใจความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย
คติชนสร้ างสรรค์
(Creative Folklore)
ประวัติความเป็ นมาของคติชนวิทยา แนวคิดทางคติชนแนวใหม่ และคติชนแนวใหม่
เพื่อการสร้ างสรรค์กิจกรรมทางสังคม รวมทั้งอิ ทธิ พลของคติ ชนแนวใหม่ที่มีต่อสังคมไทย
ปั จจุบนั
โบราณคดีของไทยและประเทศใกล้ เคียง
(Archaeology in Thailand and Neighboring Countries)
ความหมายของวิชาโบราณคดี ความเกี่ยวพันระหว่างโบราณคดีและศิลปกรรม ประวัติ
ของศิลปะไทยและศิลปะของประเทศใกล้เคียง และการศึกษานอกสถานที่
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ท้ องถิ่นกับการสร้ างสรรค์ สินค้ าทางวัฒนธรรม
(Local and Creative Cultural Products)
กระแสท้องถิ่นนิยมในสังคมไทย ความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับเศรษฐกิจชุมชน และ
ระบบเศรษฐกิ จของประเทศ แนวคิ ดเรื่ องสิ่ งบ่ งชี้ ทางภูมิศาสตร์ และวัฒนธรรมของชุ มชนที่
น าไปสู่ ก ารสร้ า งสิ น ค้า ทางวัฒ นธรรม กระบวนการสร้ า งและผลิ ต สิ น ค้า ทางวัฒ นธรรม
กรณี ศึกษาโดยเก็บข้อมูลในท้องถิ่นบ้านเกิดเพื่อแสวงหาสิ นค้าจากสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มา ต่อ
ยอดสร้างสรรค์ให้เป็ นสิ นค้าทางวัฒนธรรมอย่างเป็ นรู ปธรรม
ราชประเพณีและพระราชพิธีในสังคมไทย
(Royal Tradition and Ceremony in Thailand)
ความหมายและหน้าที่ ของราชประเพณี และพระราชพิธีในประเทศไทย พัฒนาการของราช
ประเพณี และพระราชพิธีในประวัติศาสตร์ไทย ราชประเพณี และพระราชพิธีสาคัญในราชสานักไทย
ประเพณีประดิษฐ์
(Invented Tradition)
ความหมาย ความสาคัญของประเพณี ประดิ ษฐ์ กาเนิ ดและพัฒนาการของประเพณี
ประดิษฐ์ ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ประเพณี ประดิษฐ์ วิกฤตสังคมกับบทบาทหน้าที่ของ
ประเพณี ประดิษฐ์ อิทธิ พลของประเพณี ประดิษฐ์ที่มีต่อการสร้างวาทกรรมตามความคิดของคน
ในสังคมปั จจุบนั กรณี ศึกษาประเพณี ประดิ ษฐ์ในสังคมไทย และวิเคราะห์ประเพณี ประดิ ษฐ์ที่
เกิดขึ้นในสังคมไทยปั จจุบนั
ประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย
(Tradition and Festivals in Thailand)
ความสาคัญของประเพณี และเทศกาลในสังคมไทย หน้าที่ของประเพณี และเทศกาลต่อ
วิถีชีวติ คติความเชื่อ ค่านิยมและภูมิปัญญาไทย ประเพณี และเทศกาลประจาปี ในสังคมไทย
ประวัตศิ าสตร์ ของภาพถ่ าย
(History of Photography)
ประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของภาพถ่าย ความสาคัญและคุณค่าของภาพถ่ายในสังคม
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั ภาพถ่าย ความหมายของภาพถ่ายที่มีคุณค่าทั้งทางจิตใจและทาง
ประวัติศาสตร์ การสร้างสรรค์ศิลปะการถ่ายภาพ การผสมผสานทั้งทางด้านแนวความคิด ทฤษฎี
เทคนิ คปฏิ บัติ และความคิ ดสร้ างสรรค์ ความสามารถและทักษะที่ นาไปประยุกต์ใ ช้ใ ห้เ กิ ด
ประโยชน์ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพถ่ายเพื่อจรรโลงใจต่อสังคม
ประวัตศิ าสตร์ แอนิเมชั่น
(Animation History)
ประวัติศาสตร์ และพัฒนาการของแอนิ เมชัน่ มุมมองที่หลากหลายของแอนิ เมชัน่ ตั้งแต่
ลาดับเวลา วิธีการ และสื่ อกลาง วัฒนธรรม ประเภท จนถึงคนวาดภาพ ทัศนคติและอิทธิ พลของ
เชื้ อ ชาติ เพศ เทคโนโลยี อัต ลัก ษณ์ ด้า นวัฒ นธรรม และความขัด แย้ง ระหว่ า งศิ ล ปะกับ
อุตสาหกรรม
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ความเชื่ อในสังคมไทย
(Faith in Thai Society)
ความหมายของความเชื่อ ประเภทของความเชื่อ แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ศึกษาความเชื่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อกับสังคมไทยในท้องถิ่นต่าง ๆ การเก็บข้อมูลความเชื่อภาคสนาม
วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ความเชื่ อ ปรากฎการณ์ ข องความเชื่ อ และการประยุก ต์ใ ช้ค วามเชื่ อ เพื่ อ
จุดประสงค์ต่าง ๆ ในสังคมไทยร่ วมสมัย
โหราศาสตร์ และการพยากรณ์
(Astrology and Forecasting)
แนวคิ ด เรื่ อ งโหราศาสตร์ แ ละการพยากรณ์ ข องสั ง คมตะวัน ออกและตะวัน ตกเชิ ง
เปรี ยบเทียบ คติความหมายและระบบภูมิปัญญาในโหราศาสตร์ ไทย ประเภทของโหราศาสตร์
และการพยากรณ์ การใช้ตรรกะทางภาษาและการตีความทางโหราศาสตร์ การประดิษฐ์ประเพณี
และการสร้างอัตลักษณ์ของนักพยากรณ์ กรณี ศึกษาโหราศาสตร์ และการพยากรณ์ในสังคมไทย
ปั จจุบนั
ศาสนาของโลก
(World Religions)
ความรู ้เกี่ยวกับศาสนาสาคัญของโลก ได้แก่ ศาสนาคริ สต์ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม
ศาสนาฮิ นดู ปรั ชญาและวัตรปฏิ บตั ิ ของศาสนาสาคัญ ปรากฏการณ์ สังคมยุคผสมผสานทาง
ศาสนาในปั จจุบนั ศาสนาในท่ามกลางวิกฤตของสังคมโลก การวิเคราะห์การนาศาสนามาใช้
แก้ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมไทย
หมากล้ อม
(Go)
การพัฒนาแนวคิดและเทคนิ คขั้นพื้นฐานสาหรับเล่นในช่วงเปิ ดเกม กลางเกม และปิ ด
เกม ความหมายของพื้นที่ ลักษณะหมากและทิศทางหมากเป็ นตาย การจบ-เม็ด 9 เกม วิธีการเล่น
หมากต่อ สูตรมุมและหมากเด็ด ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
หมากรุกไทยและสากล
(Thai and International Chess)
ประวัติและความเป็ นมาของหมากรุ กไทยและหมากรุ กสากล ศึกษาตัวหมากรุ กไทยและ
ตัวหมากรุ กสากล ทักษะและเทคนิ คการเล่นหมากรุ กสากล การนับศักดิ์ และกลการเล่นของ
หมากรุ กไทยและหมากรุ กสากล ตลอดจนการฝึ กปฏิบตั ิการเล่นหมากรุ กไทยและหมากรุ กสากล
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถเล่นและเข้าใจกลต่าง ๆ ของกีฬาหมากรุ กไทยและหมากรุ กสากลได้
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5 กลุ่มวิชาคุณภาพชีวติ และสังคมยัง่ ยืน (Quality of Life and Sustainable Society)
1). กลุ่มคุณภาพชีวติ
GE401
ทักษะการรู้ สารสนเทศในสังคมดิจทิ ลั
(Information Literacy Skills in Digital Society)
ความหมายและความสาคัญของการรู ้สารสนเทศ กระบวนการพัฒนาบุคคลให้เป็ นผูร้ ู ้
สารสนเทศโดยเริ่ มจากการวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ การเลือกทรัพยากรสารสนเทศ
การเข้าถึงสารสนเทศตามความต้องการ การประเมินค่าสารสนเทศ การจัดการเนื้อหาและการ
ใช้สารสนเทศอย่างมีจริ ยธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย
GE402
เปิ ดโลกกว้ างสู่ สังคมแห่ งการเรียนรู้
(Discovery of Learning Society)
ความหมาย ความสาคัญขององค์ความรู ้ที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนา
และการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ร่วมกัน พลังแห่ งการเรี ยนรู ้ แนวคิ ดขององค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้
สังคมและเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ พลวัตของกระบวนการเรี ยนรู ้ สังคมการเรี ยนรู ้ในเครื อข่ายโลก
ออนไลน์ แหล่งทรัพยากรการเรี ยนรู ้ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ การสร้าง
พลังอานาจและความต่อเนื่ องเพื่อให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตอย่างเป็ นระบบ และเกิ ดสังคม
แห่งการเรี ยนรู ้ที่พึงประสงค์ได้ต่อไป
GE403
ทักษะการรู้ เท่ าทันสื่ อ
(Media Literacy Skill)
ความหมายของการรู ้เท่าทันสื่ อ อิทธิ พลของสื่ อที่มีต่อผูบ้ ริ โภค หลักการและแนวคิด
ส าคัญ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับการรู ้ เท่ า ทันสื่ อ จ าแนกตามประเภทของสื่ อ ได้แ ก่ ภาพข่ า ว โฆษณา
รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และสื่ ออินเทอร์ เน็ต โดยเน้นทาความเข้าใจเกี่ยวกับ
บริ บทของสื่ อ ครอบคลุมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสื่ อ เทคโนโลยีสื่อ จิตวิทยาการสร้างสาร และ
รู ปแบบและภาษาในสื่ อ ฝึ กวิเคราะห์ข่าวสารในสื่ อประเภทต่าง ๆ และกฎหมายเพื่อการรู ้เท่า
ทันสื่ อ
GE404
เจนเนอเรชั่น ซี กับคุณภาพชีวติ
(Generation Z and Quality of Life)
แนวคิดและการวิจยั เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ เจนเนอเรชัน่ ซี ทั้งด้าน
ร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมและบุคลิกภาพของเจน
เนอเรชัน่ ซี การปรับตัวและการพัฒนาชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีเป้ าหมายของเจนเนอเรชัน่ ซียคุ
ปั จจุบนั
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จิตวิทยาพัฒนาการ
(Developmental Psychology)
ความหมายและความสาคัญของพัฒนาการ ปั จจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเจริ ญเติบโต
และพัฒนาการของบุคคล ทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการทางร่ างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
ในแต่ละช่วงวัย
จิตวิทยากับการบริหารตนเอง
(Psychology and Self-Management)
หลักการและการประยุกต์แนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อทาความเข้าใจความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลเกี่ยวกับการรับรู ้ การเรี ยนรู ้ แรงจูงใจ ความฉลาดทาง
อารมณ์ บุคลิกภาพ กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) และการปรับตัวเพื่อการรู ้จกั
ตนเอง เข้าใจผูอ้ ื่นและปรับตัวได้ มีคุณธรรมและจริ ยธรรมในการดาเนินชีวติ
จิตวิทยาการทางานเป็ นทีม
(Psychology for Teamwork)
ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อประยุกต์ใช้ในการทางานเป็ นทีม ทั้งในบทบาทของ
ผูน้ าในการสร้ างที มงาน มนุ ษยสัมพันธ์ในการทางาน ความร่ วมมื อจัดการกับปั ญหา การ
สื่ อสารเพื่อเข้าใจผูอ้ ื่น ตลอดจนการบริ หารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์เพิ่มประสิ ทธิ ภาพใน
การทางาน
การพัฒนาบุคลิกภาพผู้นา
(Personality Development for Leaders)
ทฤษฎี หลักปฏิบตั ิ และทักษะในการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็ นผูน้ า การเพิ่มศักยภาพ
ในการพัฒนาความเป็ นผูน้ าของตนทั้งด้านสติปัญญา บุคลิกภาพ อารมณ์ และพฤติกรรมสังคม
แฟชั่น
(Fashion)
ความรู ้ เ บื้ อ งต้น ของการออกแบบแฟชั่น ทั้ง ของตะวัน ออกและตะวัน ตก การ
สร้างสรรค์แนวคิด รู ปแบบของแฟชัน่ ออกเป็ นงานแสดงแฟชัน่ ประโยชน์ของแฟชัน่ ต่อสังคม
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การทาอาหาร
(Cooking)
ความรู ้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารทั้งของไทย ตะวันออกและตะวันตก ฝึ กปรุ ง
อาหารและทาขนมอย่างง่าย
การดูแลสุ ขภาพและความงาม
(Health and Beauty Care)
หลักการดูแลร่ างกาย การนวด โภชนาการ และการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพและความ
งาม รวมถึงสมาธิและจิตแจ่มใส ตลอดจนผลิตภัณฑ์เสริ มความงาม
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2) กลุ่มสังคมยัง่ ยืน
ศาสตร์ ของพระราชา
(Knowledge of the King)
การพัฒนาสังคมไทยตั้งแต่อดีตถึงปั จจุบนั เน้นสังคมสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม แนวคิด ความหมาย และการประยุกต์ภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ การปฏิบตั ิในระดับ
ครอบครัว ชุมชน และสังคมเศรษฐกิ จพอเพียงกับการดารงอยู่ในกระแสโลกาภิวตั น์และใน
ฐานะเป็ นทางออกในการเผชิ ญกับวิกฤติโลกในยุคปั จจุบนั และการดาเนิ นชี วิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
หอการค้ าไทยและมหาวิทยาลัยของเรา
(TCC and Our UTCC)
ประวัติความเป็ นมาของหอการค้าไทย เครื อข่ายของหอการค้าไทย บทบาทของ
หอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยต่อสังคมและประเทศในระดับภูมิภาคและสากล
บุคคลสาคัญที่มีคุณูปการต่อหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สังคมศึกษาเพื่อสังคมทีย่ งั่ ยืน
(Social Studies for Sustainable Society)
หลักการ แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสถานการณ์ เหตุการณ์ ปั ญหาที่สาคัญของสังคมไทย
และสังคมโลก ระบบครอบครัว ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมืองการปกครอง ระบบการศึกษา
ระบบสุ ขภาพ การวิเคราะห์ เหตุปัจจัยและผลกระทบ รวมถึ งการสังเคราะห์ แนวทางแก้ไ ข
ป้ องกันปั ญหา หรื อแนวทางการปรับปรุ งเพื่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผูอ้ ื่น และสังคมที่
ยัง่ ยืน
กฎหมายสาหรับชีวติ ประจาวัน
(Law for Everyday Life)
ความหมายและลักษณะของกฎหมาย บ่อเกิดและวิวฒั นาการของกฎหมาย ระบบของ
กฎหมายที่ สาคัญ ที่ มาของกฎหมาย ชนิ ดและประเภทของกฎหมาย การจัดทากฎหมายและ
กระบวนการนิติบญั ญัติ การบังคับใช้กฎหมายการตีความ การ
อุดช่องว่าง การยกเลิก
กฎหมายและกฎหมายที่ สาคัญ ในชี วิต ประจ าวัน บุ ค คล นิ ติ บุ ค คล นิ ติ กรรม บุ ค คลสิ ท ธิ
ทรัพยสิ ทธิ และกฎหมายอาญา
ทรัพย์ สินทางปัญญา
(Intellectual Property)
กฎหมายคุ ้ม ครองเกี่ ย วกับทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญา ลิ ข สิ ท ธิ์ สิ ท ธิ บัต ร เครื่ อ งหมาย
ทางการค้า การคุม้ ครองผลงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปั ญญา การอนุญาตให้ใช้สิทธิ การจด
ทะเบี ยนทรัพย์สินทางปั ญญา การเอาผิดกับผูล้ ะเมิด รวมถึงคดีที่เกิ ดขึ้นเกี่ ยวกับทรัพย์สินทาง
ปั ญญา
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การท่ องเทีย่ วในเชิงภูมศิ าสตร์ และวัฒนธรรม
(Geography and Cultural Tourism)
ลักษณะ และความสาคัญของภูมิศาสตร์ ที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ เอกลักษณ์และลักษณะเฉพาะทางภูมิศาสตร์ และวัฒนธรรม การวางแผนกิจกรรม
การท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับลักษณะภูมิศาสตร์ และวัฒนธรรม การนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้
ในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยว
ภูม-ิ ประวัตศิ าสตร์ การท่ องเทีย่ วไทย
(Geography and History for Thai Tourism)
ลักษณะทางกายภาพและประวัติศาสตร์ ของแหล่งท่องเที่ ยวในประเทศไทย รวมถึง
สังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และศิ ลปกรรม ปั ญหาและผลกระทบที่ มีต่อการ
ท่องเที่ยวไทย
มโนทัศน์ เรื่ องความตาย
(Concept of Death)
ปรั ชญาเกี่ ยวกับความตายในศาสนา แนวความคิ ดเกี่ ยวกับความตายของนักปรัชญา
สาคัญของโลก วิเคราะห์โลกทัศน์เกี่ยวกับความตายจากวาทะ ภาษิต เรื่ องเล่าวรรณคดี เพื่อให้
เข้าใจถึงระบบความคิดเกี่ยวกับความตายของคนไทย ภาวะคนใกล้ตาย การเตรี ยมตัวตายอย่าง
มีสติ แนวคิดเรื่ องชีวติ หลังความตาย
พุทธธรรมกับการแก้ ปัญหาชีวติ
(Buddhist Principles and Life Solutions)
หลักธรรมทางพุทธศาสนาเพื่อนามาใช้แก้ปัญหาในชี วิตประจาวัน ทั้งในชี วิตส่ วนตัว การ
ทางาน และการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคม โดยใช้กรณี ศึกษาเหตุการณ์ในชีวติ จริ งที่เผยแพร่ ในสื่ อต่าง ๆ
นิเวศสานึก
(Ecological Consciousness)
มโนทัศน์เรื่ องนิเวศสานึ กของคนไทย ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั ธรรมชาติจาก
บทอ่านต่าง ๆ กาเนิ ดและพัฒนาการของแนวคิดเรื่ องการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมใน
สังคม แนวทางการสร้างนิ เวศสานึ ก การสร้างสรรค์สื่อเพื่อรณรงค์ เรื่ องนิ เวศสานึ ก อาทิ การ
สร้ างภาพยนตร์ ส้ ัน การผลิ ตโปสเตอร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ การดาเนิ นโครงการเพื่ออนุ รักษ์
สิ่ งแวดล้อม การแสดงละครเวที
สิ่งแวดล้ อมในอาเซียน
(ASEAN Environment)
ปรากฏการณ์ ประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อม อันเนื่ องมาจากระบบวัฒนธรรม ระบบ
การเมือง ระบบเศรษฐกิ จแบบทุนนิ ยม โครงสร้างทางภูมิศาสตร์ และการเคลื่อนย้ายของกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ นโยบายและข้อตกลงความร่ วมมือที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมของประชาคมอาเซียน
โครงสร้างองค์กรและกลไกความร่ วมมือด้านสิ่ งแวดล้อมของอาเซี ยน และแนวทางการจัดการ
สิ่ งแวดล้อมในอาเซียนอย่างยัง่ ยืน
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
ก. กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ
BA103 องค์ การและการจัดการ
3 (3-0-6)
(Organization and Management)
แนวคิดทางการจัดการ สภาพแวดล้อมทางการจัดการ ทักษะและหน้าที่งานทางการจัดการ กระบวนการทางการ
จัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การชี้นา และ การควบคุม
BA201 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
(Principles of Marketing)
ความหมายและความสาคัญของแนวความคิดทางการตลาดยุคใหม่ต่อภาคธุรกิจและเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมที่มี
อิทธิพลของการตลาดต่อระบบตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค การแบ่งส่วนตลาด การกาหนดตลาดเป้ าหมาย การ
วางตาแหน่งสิ นค้าและบริ การในใจผูบ้ ริ โภค ส่ วนประสมการตลาด การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในส่ วน
ประสมทางการตลาด
BA203 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
3 (3-0-6)
(Management Information Systems)
แนวคิดและโครงสร้างของระบบสารสนเทศในองค์การ การวิเคราะห์และออกแบบการพัฒนาระบบข้อมูล ความ
ต้องการใช้ขอ้ มูลเพื่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารและการจัดการองค์ความรู ้ การรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศ การนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงและเหมาะสมกับการบริ หารองค์การ ทักษะการทางานของ
ผูบ้ ริ หาร โครงสร้ าง และวัฒนธรรมองค์การ นาไปสู่ การสร้ างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน ตลอดจนจรรยาบรรณที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
BA205 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Business Finance)
ศึกษาก่อน AC914 หลักการบัญชี
บทบาท หน้าที่ และเป้ าหมายของการบริ หารทางการเงินของธุรกิจ การวางแผนและการตัดสิ นใจด้านการเงิน
ของธุรกิจ การจัดหาเงินทุน โครงสร้างทางการเงินและต้นทุนเงินทุน การตัดสิ นใจลงทุน การจัดทางบประมาณลงทุน การ
บริ หารเงินทุนหมุนเวียน การวิเคราะห์ทางการเงิน นโยบายปั นผล
BA206 ความเป็ นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
(Entrepreneurship)
เเนวคิดโดยทัว่ ไปเกี่ ยวกับการประกอบธุ รกิ จ การเเสวงหาโอกาสเเละการค้นพบธุ รกิ จใหม่ การวิเคราะห์เเละ
ประเมิ นโอกาสทางธุ รกิ จ ผลกระทบของสภาพเเวดล้อมด้านเทคโนโลยีใหม่ การเเข่งขัน เเละโลกาภิ วฒั น์ที่มีต่อการ
ประกอบธุ รกิ จ การประกอบธุ รกิ จที่มีโอกาสเติบโตอย่างรวดเร็ วเเละก้าวกระโดด (Startup) การประเมินความเสี่ ยงเเละ
อุปสรรคในการประกอบธุรกิจ การระดมเงินทุนเพื่อเริ่ มต้นธุรกิจ เเละการเก็บเกี่ยวผลตอบเเทนจากการประกอบธุรกิจ

BA207 การวิเคราะห์ เชิงปริมาณสาหรับธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Quantitative Analysis for Business)
ศึกษาก่อน SC911 สถิตธิ ุรกิจ
เทคนิ คการตัดสิ นใจภายใต้ความไม่แน่นอน การโปรแกรมเชิงเส้นตรง ปั ญหาการขนส่ ง ปั ญหาการจัดสรรงาน
การวิเคราะห์โครงข่ายงาน ตัวแบบสิ นค้าคงเหลือ ทฤษฎีเกม ทฤษฎีการรอคอย การจาลองสถานการณ์เบื้องต้น
BA208 พฤติกรรมองค์ การ
3 (3-0-6)
(Organizational Behavior)
แนวคิดทฤษฏี ที่ เกี่ ยวข้องกับพฤติกรรมระดับบุคคลได้แก่ การรับรู ้ การเรี ยนรู ้ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ค่านิ ยม
แรงจูงใจ ความพึงพอใจในการทางาน พฤติกรรมระดับกลุ่ม ได้แก่ ภาวะผูน้ า กลุ่ม ทีมงาน การติดต่อสื่ อสาร การบริ หาร
ความขัด แย้ง อ านาจและการเมื อง และ พฤติ กรรมระดับองค์ ก าร ได้แ ก่ โ ครงสร้ า งองค์ก าร วัฒ นธรรมองค์ก าร การ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ
BA209 การภาษีอากร
3 (3-0-6)
(Taxation)
ลักษณะและหลักการของภาษีอากรซึ่ งรวมถึงภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและ
การจัดเก็บภาษีตามประมวลรัษฎากร ได้แก่ ภาษีเงิ นได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิ จเฉพาะและภาษีอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับ
ธุรกิจโดยทัว่ ไป เช่น ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งภาษีที่จดั เก็บโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
BA302 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Business Research Methodology)
ศึกษาก่อน SC911 สถิตธิ ุรกิจ
ระเบียบวิธีวิจยั ทางธุรกิจ กระบวนการทาวิจยั วิธีการจัดทาโครงร่ างของงานวิจยั และการเขียนโครงร่ างงานวิจยั
การวิจยั เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์โดยใช้สถิติ แบบใช้พารามิเตอร์และไม่ใช้พารามิเตอร์ วิธีการเขียนรายงาน
และเทคนิคการนาเสนองานวิจยั
BA303 การบริหารต้ นทุนเพื่อการตัดสินใจ
3 (3-0-6)
(Cost Management for Decision Making)
ศึกษาก่อน AC914 หลักการบัญชี
การนาข้อมูลทางการบัญชี มาใช้ในการวางแผน ตัดสิ นใจและการควบคุมการดาเนิ นงานของฝ่ ายบริ หาร โดย
ศึกษาถึงการจาแนกต้นทุนในรู ปแบบต่างๆ แนวคิดเกี่ยวกับการบันทึกต้นทุนสิ นค้า การจัดสรรต้นทุน การวิเคราะห์ตน้ ทุน
ผสม การวิเคราะห์ตน้ ทุน -ปริ มาณ-กาไร การจัดทางบกาไรขาดทุนตามวิธีตน้ ทุนผันแปรและต้นทุนรวม การใช้ขอ้ มูล
ต้นทุนเพื่อการตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์ การจัดทางบประมาณ การประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยใช้ตน้ ทุนมาตรฐาน การวัดผล
การดาเนินงานตามศูนย์ความรับผิดชอบ การกาหนดราคาโอน

BA304 การจัดการการปฏิบตั กิ าร
3 (3-0-6)
(Operations Management)
ลักษณะและความสาคัญของการบริ หารการจัดการการผลิต การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า การออกแบบ
สิ นค้าและบริ การ การตัดสิ นใจด้านการผลิต การเลือกทาเลที่ต้ งั การวางผังโรงงาน การบริ หารโครงการ การจัดการห่ วง
โซ่ อุปทาน การจัดการด้านคุณภาพ ระบบความปลอดภัยในโรงงาน ระบบการจัดซื้ อ ระบบการควบคุมสิ นค้าคงคลัง
ระบบการบารุ งรักษา การวางแผนความต้องการวัตถุดิบ ตัวแบบการขนส่ ง และการใช้โปรแกรมสั่งซื้ อเข้าช่วยในการ
จัดการด้านการผลิต
BA402 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
(Strategic Management)
ศึกษาก่อน BA103 องค์ การและการจัดการ
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอกเพื่อการตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ หารในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ กลยุทธ์ในแต่ละระดับในองค์การ การวิเคราะห์ถึงปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อการ
กาหนดกลยุทธ์ การนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบตั ิ การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์
AC914 หลักการบัญชี
3 (3-0-6)
(Principles of Accounting)
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี แนวความคิดและวิธีการทางบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
รวมทั้งการจัดทางบการเงิ นเพื่อแสดงผลการดาเนิ นงานและฐานะการเงินของธุ รกิ จให้บริ การ ธุ รกิ จซื้ อขายสิ นค้า ธุ รกิ จ
อุตสาหกรรม และวิธีการบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
EC915 เศรษฐศาสตร์ มหภาค
3 (3-0-6)
(Macroeconomics)
แนวความคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มหภาค รายได้ประชาชาติ ระบบเศรษฐกิจแบบปิ ดและแบบเปิ ด การค้า
ระหว่างประเทศและการเงินระหว่างประเทศ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง ปั ญหาเศรษฐกิจบางประการ อาทิ เงินเฟ้อ
เงินฝื ด การว่างงาน และมาตรการการแก้ไขปั ญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
EC916 เศรษฐศาสตร์ จุลภาค
3 (3-0-6)
(Microeconomics)
แนวความคิดเกี่ยวกับอุปสงค์ อุปทานและความยืดหยุน่ การตั้งราคาผลผลิต ทฤษฎี การบริ โภค ทฤษฎี การผลิต
ประเภทของตลาด การประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาคในการตัดสิ นใจทางธุรกิจ
LW911 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Business Law)
หลักทัว่ ไปของกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เรื่ องบุคคล ทรัพย์ นิ ติกรรม สัญญา หนี้ ละเมิด เอกเทศ สัญญาประเภท
ต่างๆ และกฎหมายที่จาเป็ นต้องใช้ในทางธุรกิจ รวมทั้งหลักกฎหมาย และวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดตั้ง อานาจหน้าที่ การ
ดาเนินงาน และการเลิกประกอบธุรกิจของธุรกิจรู ปแบบต่างๆ โดยคานึงถึงการมีจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ

SC911 สถิตธิ ุรกิจ
3 (3-0-6)
(Business Statistics)
ความน่าจะเป็ น ตัวแปรสุ่ ม การแจกแจงตัวอย่าง การสุ่ มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานใน
กรณี ประชากรหนึ่งกลุ่มและประชากรสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การทดสอบแบบ
ไคสแควร์และการวิเคราะห์การถดถอย
กลุ่มวิชาการตลาด
BK101 พฤติกรรมผู้บริโภค
3 (3-0-6)
(Consumer Behavior)
ศึกษาก่ อน BA201 หลักการตลาด
ปั จจัยแวดล้อมภายนอก ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์และปั จจัยด้านจิตวิทยาส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค ทั้งที่เป็ นผูบ้ ริ โภคขั้นสุดท้ายและผูบ้ ริ โภคประเภทองค์การ โดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีทางด้าน พฤติกรรม
ศาสตร์มาวิเคราะห์ เพื่อทาความเข้าใจพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค กระบวนการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค การประยุกต์ความรู ้
เกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคไปใช้ในการแบ่งส่วนตลาด การกาหนดกลุ่มเป้ าหมาย การวางตาแหน่งทางการตลาดและ
ส่วนประสมการตลาด
BK201 การจัดการผลิตภัณฑ์
3 (3-0-6)
(Product Management)
ศึกษาก่ อนBA201 หลักการตลาด
ความรู ้ เ บื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ความหมายและความส าคัญ ของจัด การผลิ ต ภัณ ฑ์ การวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ การวิจยั เพื่อการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การเพิ่ม
จานวนผลิตภัณฑ์ การเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การออกแบบการบริ การ
การจัดการบรรจุภณ
ั ฑ์และฉลาก การบริ หารวงจรชี วิตผลิตภัณฑ์ การบริ หารกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดสาหรับ
ผลิตภัณฑ์
BK202 การจัดการราคา
3 (3-0-6)
(Pricing Management)
ศึกษาก่ อน BA201 หลักการตลาด
ความหมายและความสาคัญของราคา การผสมผสานแนวคิดทางด้าน กลยุทธ์การแข่งขันเศรษฐศาสตร์
การเงิน บัญชี การวิจยั การตลาด จิตวิทยา กฎหมายและจริ ยธรรม มาประยุกต์ใช้ในการกาหนดราคา ขั้นตอนในการ
ตั้งราคา การกาหนดราคาตามต้นทุน การกาหนดราคาตามส่ วนตลาด การกาหนดราคาสาหรับสายผลิตภัณฑ์ การ
กาหนดราคาสาหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ การกาหนดราคาสาหรับการบริ การ การกาหนดราคาตามวงจรชี วิตผลิตภัณฑ์
การกาหนดราคาในช่องทางจัดจาหน่าย การกาหนดราคาในอินเทอร์ เน็ต การกาหนดราคาเพื่อการสื่ อสารและการ
ส่ งเสริ มการตลาด การเปลี่ยนแปลงราคาและการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของคู่แข่ง และจรรยาบรรณใน
การตั้งราคา

BK203 การจัดการช่ องทางการตลาดและการกระจายสินค้ า
3 (3-0-6)
(Marketing Channels and Distribution Management)
ศึกษาก่อน BA201 หลักการตลาด
ระบบการจัดการช่องทางการตลาด ธุ รกิ จค้าส่ งและค้าปลีก ธุ รกิ จพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ธุ รกิ จขายตรง
และธุรกิจบริ การต่างๆ การประเมินทางเลือกเกี่ยวกับช่องทางการตลาด การออกแบบนโยบายและกลยุทธ์การตลาด
แบบบูรณาการที่มีผลต่อการจัดการช่องทางการตลาด การจัดการห่ วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์เพื่อการบริ หารการ
กระจายสิ นค้าที่มีประสิ ท ธิ ภาพ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีและระบบการจัดการข้อมูลในช่องทางการตลาดและการ
กระจายสิ นค้า เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ทางการตลาดที่ต้ งั ไว้
BK204 การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3 (3-0-6)
(Integrated Marketing Communication)
ศึกษาก่อน BA201 หลักการตลาด
แนวคิดเกี่ ยวกับการส่ งเสริ มการตลาดและการสื่ อสารการตลาด สภาพแวดล้อมทางธุ รกิ จที่ มีผลต่อ การ
สื่ อ สารการตลาดไปยัง กลุ่ ม เป้ า หมาย การใช้เ ครื่ อ งมื อ ส่ ง เสริ ม การตลาด อัน ประกอบด้ว ย การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ มการขาย การใช้พนักงานขาย การตลาดทางตรง และการใช้สื่อเทคโนโลยี การตลาดผ่าน
กิจกรรมพิเศษ การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ การรักษาลูกค้าสัมพันธ์ รวมถึงการวางแผนการดาเนิ นงาน การ
กาหนดงบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณ
BK205 การตลาดผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
(e-Marketing)
ศึกษาก่อน BA201 หลักการตลาด
แนวคิ ด เกี่ ยวกับการตลาดผ่านสื่ อ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ การใช้ป ระโยชน์จากความก้า วหน้า ของเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้กบั งานทางด้านการตลาด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความสัมพันธ์แก่ธุรกิจและลูกค้า
ความเป็ นมาของเทคโนโลยีและความเกี่ ย วข้อ งกับ งานทางด้า นการตลาด ภายใต้ส ถานการณ์ ท างการตลาดที่
เปลี่ยนแปลงไป เรี ยนรู ้และประยุกต์ใช้ความรู ้ทางการตลาดกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสถานการณ์มาใช้ในเชิง
ปฏิบตั ิ การสร้างเว็บไซต์ การจัดเก็บข้อมูลลูกค้า การเพิ่มและรักษาฐานลูกค้าเพื่อสร้างความได้เปรี ยบทางด้านการ
แข่งขัน รวมทั้งเข้าใจถึงปั จจัยสาคัญที่ ส่งผลต่อความสาเร็ จ การกาหนดแผนการตลาดผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์เพื่อ
บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การ และเรี ยนรู ้แนวโน้มของการตลาดผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
BK328 การวางแผนและกลยุทธการตลาด
3 (3-0-6)
(Marketing Planning and Strategy)
ศึกษาก่อน BA201 หลักการตลาด
ความสาคัญและบทบาทของการวางแผนการตลาดและกลยุทธ์การตลาด กระบวนการจัดทาแผนการตลาด
และการตลาดเชิ งกลยุทธ์ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ ขอ้ มูลสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมการตลาด
พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค การแบ่ งส่ วนตลาด การกาหนดตลาดเป้ าหมายและการวางตาแหน่ งผลิ ตภัณฑ์ การกาหนด
นโยบาย วัตถุประสงค์ การวางแผนและกลยุทธ์ การจัดการส่วนประสมทางการตลาด การจัดองค์กร การประเมินและ
ควบคุม รวมทั้งการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาทางการตลาด

BK329 การตลาดระหว่ างธุรกิจกับธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Business to Business Marketing)
ศึกษาก่อน BA201 หลักการตลาด
ความสาคัญของการตลาดผลิตภัณฑ์และบริ การกับลูกค้าองค์กรธุรกิจ ลักษณะเฉพาะของความต้องการของ
ลูกค้าองค์กรธุ รกิ จ รวมทั้งกลยุทธ์การตลาดที่ เหมาะสมในการสร้ างคุ ณค่าให้กับลูกค้าองค์กรธุ รกิ จ ครอบคลุม
กระบวนการค้นหาและประเมิ นคุณค่าที่ ลูกค้าต้องการ การแบ่ งส่ วนตลาดและเลื อกตลาดเป้ าหมาย การกาหนด
ข้อเสนอทางด้านคุณค่า การกาหนดโมเดลธุรกิจ การส่ งมอบคุณค่าผ่านเครื อข่าย การเจรจาต่อรอง และการสื่ อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ
BK330 การจัดการลูกค้ าสัมพันธ์ และการตลาดบนฐานข้ อมูล
3 (3-0-6)
(CRM and Database Marketing)
ศึกษาก่อน BA201 หลักการตลาด
ความหมายและรู ปแบบการตลาดเชิงสัมพันธภาพ องค์ประกอบและขั้นตอนการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การ
แบ่งกลุ่มตามหลักคุณค่าของลูกค้า การวัดคุณค่าตลอดช่วงชีวิตของลูกค้า การประเมินผลการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
การประยุกต์ใช้การตลาดบนฐานข้อมูลในแต่ละขั้นตอนของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การทาเหมืองข้อมูล การสร้าง
โปรแกรมความภักดี และการขายข้ามกลุ่มสิ นค้า
BK410 สัมมนากลยุทธ์ การตลาดเชิงบูรณาการ
3 (3-0-6)
(Seminar in Integrated Marketing Strategy)
ศึกษาก่อน ศึกษาวิชาเอกของสาขามาแล้ วไม่น้อยกว่ า 21 หน่ วยกิต
การประมวลทฤษฎี และความรู ้ท้ งั หมดที่ เรี ยนมาและที่ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ทั้งด้าน พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหน่าย การสื่ อสารการตลาด และการจัดการตลาดเชิงกลยุทธ์มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์
ปั ญหาของกรณี ศึกษา เกมจาลองทางการตลาดและประเด็นที่น่าสนใจทางการตลาด แล้วนามาวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาดและแนวทางการปฏิ บตั ิ หรื อวางแผนเพื่อการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการเรี ยนแบบสัมมนา วิเคราะห์และ
อภิปราย
BK422 การวิจยั การตลาด
3 (2-2-5)
(Marketing Research)
ศึกษาก่อน BA201 หลักการตลาด
SC911 สถิตธิ ุรกิจ
BA302 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางธุรกิจ
ความหมายและประเภทของการวิจยั ตลาด การวิจยั การตลาดที่ เกี่ ยวกับ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ผลิตภัณฑ์
ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด และการวิจยั ตลาดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การเขียนข้อเสนอโครงร่ าง
การวิจยั ประโยชน์ของการทาวิจยั การตลาด และการนาผลวิจยั นามาใช้ในการตัดสิ นใจทางการตลาด จรรยาบรรณ
ของนักวิจยั สถานการณ์ ที่จาเป็ นต้องทาการวิจยั การใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในการวิเคราะห์ การเขี ยน และการ
นาเสนอผลการวิจยั

กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจระหว่ างประเทศ
BI302 การจัดการธุรกิจระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
(International Business Management)
ศึกษาก่อน BA103 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่
ลักษณะของการดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกิจโลก ระบบการจัดการธุรกิจที่มีสานักงานหรื อสาขาอยูใ่ น
ต่างประเทศและทัว่ โลก ปั จจัยสภาพแวดล้อมระดับประเทศและระดับโลกซึ่งมีผลกระทบและเกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศและธุรกิจโลก เช่น การเมือง กฎหมายธุรกิจ นโยบายเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ วัฒนธรรม สภาพสังคม
โลกาภิวฒั น์ การจัดการธุรกิจบริ ษทั ข้ามชาติ การจัดการธุรกิจดิจิตอลและพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนกรณี ศึกษา และ
การศึกษาปั ญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในระบบธุรกิจระหว่างประเทศและโลก
BI304 การตลาดระดับโลก
3 (3-0-6)
(Global Marketing)
ศึกษาก่อน BA201 หลักการตลาด
การวิเคราะห์ ความสาคัญของการตลาดระดับโลก การพัฒนาการสู่ ความเป็ นการตลาดระดับโลก ปั จจัยที่ มี
ผลกระทบต่อกลยุทธ์การตลาดระดับโลก ความสาคัญของการวิจยั และสารสนเทศ การวางแผนกลยุทธ์สาหรับการตลาด
ระดับโลก การกาหนดกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดได้แก่ ผลิตภัณฑ์ การตั้งราคา การจัดจาหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด
บทบาทและความสาคัญของบริ การระดับโลกมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้กบั สิ นค้าและบริ การของประเทศไทย
BI306 ทฤษฎีการค้ าและนโยบายธุรกิจระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
(International Trade Theory and Business Policy)
ทฤษฎีที่เป็ นพื้นฐานในการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมที่มีความสาคัญในการดาเนิ นธุ รกิจระหว่างประเทศ รวมทั้ง
ศึ กษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างรั ฐบาลกับธุ รกิ จระหว่างประเทศ ทั้งในด้านการส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้เกิ ดธุ รกิ จบาง
ประเภทที่ จาเป็ นแก่ เศรษฐกิ จของประเทศ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ นโยบายการค้าต่างประเทศ
นโยบายส่ งเสริ มการลงทุน นโยบายส่งเสริ มการส่ งออก มาตรการการค้าระหว่างประเทศ อาทิ WTO โดยเฉพาะ AEC เน้น
การเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีและนโยบายธุรกิจระหว่างประเทศไทยและประเทศต่างๆ เพื่อให้มองเห็นภาพชัดเจนและนามา
ปฏิบตั ิได้จริ ง รวมถึงศึกษากรณี ศึกษาของบริ ษทั ชั้นนาข้ามชาติต่างๆ
BI307 การเป็ นผู้ประกอบการธุรกิจระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
(Entrepreneur in International Business)
ศึกษาก่อน BI302 การจัดการธุรกิจระหว่ างประเทศ
แนวคิ ด หลัก การ และรู ป แบบการเป็ นผู ้ป ระกอบการที่ ดี รวมทั้ง ปั จ จัย แห่ ง ความส าเร็ จ การวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมและศักยภาพทางธุรกิจที่มีอิทธิ พลต่อการเป็ นผูป้ ระกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ รู ปแบบการจัดตั้งธุรกิจ
เพื่อเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ การวิเคราะห์ Business Model การพัฒนารู ปแบบธุรกิจระหว่างประเทศที่มีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปั จจุบนั ด้วย Business Model Canvas บริ บทของระดับ มหภาคและจุลภาคของผูป้ ระกอบการ
และนวัตกรรม กรณี ศึกษาและโครงงานของผูป้ ระกอบการระหว่างประเทศ

BI407 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
(International Human Resource Management)
ศึกษาก่อน BI302 การจัดการธุรกิจระหว่ างประเทศ
แนวคิ ด หลักการกระบวนการการจัด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ร ะหว่า งประเทศ การวางแผน การสรรหา การ
คัดเลื อก การฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิ บตั ิ งาน ค่าตอบแทน ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์บริ ษทั กับการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการข้ามวัฒนธรรม การบริ หารบุคลากรที่กลับจากต่างประเทศ ปั จจัยสภาพแวดล้อมปั จจุบนั และ
แนวโน้มที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรธุรกิจระหว่างประเทศ
BI408 การวิจยั ธุรกิจระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
(International Business Research)
ศึกษาก่อน SC911 สถิตธิ ุรกิจ
การทาวิจยั ธุรกิจระหว่างประเทศและการนาไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ ในยุคเศรษฐกิจดิจิตลั โดยการเรี ยนรู ้ปัจจัย
ตัวแปรและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ ทั้งนี้ นกั ศึกษาจะต้องใช้ความรู ้จาก
วิชาอื่นๆในด้านการบริ หารธุรกิจและระเบียบวิจยั ทางธุรกิจ นามาใช้ในการจัดทาโครงการวิจยั ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
BI409 การจัดการกลยุทธ์ ในธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
(Strategy Management in International Business)
ศึกษาก่อน BI302 การจัดการธุรกิจระหว่ างประเทศ
การวิเคราะห์ และจัดทากลยุทธ์ที่เหมาะสม และสอดคล้ององค์กรเริ่ มจากการ การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อ ม
ภายนอกและภายในองค์กร การวิเคราะห์คู่แข่งขัน จัดทากลยุทธ์เป็ นระดับต่างๆ อาทิ กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับ
หน่วยธุรกิจ และกลยุทธ์ระดับหน้าที่ รวมทั้งการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ร่วมกับแนวคิดในการทาธุรกิจในระดับสากล เช่น การ
จัดการวัฒนธรรมข้ามชาติ ภาวะผูน้ าในธุ รกิ จระหว่างประเทศ กลยุทธ์การจัดการการเงิ นระดับสากล กลยุทธ์การตลาด
ระดับโลก รวมทั้งการควบคุมและประเมินผลเชิงกลยุทธ์
BI413 การจัดการการเงินระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
(International Financial Management)
ศึกษาก่อน BA205 การเงินธุรกิจ
ความรู ้ เบื้ องต้นในการบริ หารการเงิ นเพื่อการดาเนิ นธุ รกิ จระหว่างประเทศ รวมถึ งสภาพแวดล้อมทางธุ รกิ จ
ระหว่างประเทศ และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ ตลาดการเงิ นและสถาบันการเงิ นที่เกี่ ยวข้องกับ
ระบบอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่มีผลกระทบต่อการดาเนิ นธุรกิจ และวิธีการบริ หารความ
เสี่ ยงโดยใช้เครื่ องมือทางการเงินที่เหมาะสม การบริ หารการลงทุนทางตรงและทางอ้อมและการจัดหาแหล่งเงินทุน และการ
จัดการทุนหมุนเวียน สาหรับธุรกิจระหว่างประเทศ การรายงานผลการดาเนินงานของธุรกิจระหว่างประเทศ และระบบภาษี
สาหรับธุรกิจระหว่างประเทศ

BI414 สัมมนาการจัดการธุรกิจระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
(Seminar in International Business Management)
ศึกษาก่อน ศึกษาวิชาเอกของสาขามาแล้ วไม่น้อยกว่ า 21 หน่ วยกิต
วิเคราะห์ และอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบธุรกิจและสภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศ เช่น การ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจรู ปแบบต่าง ๆสภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง เป็ นต้น รวมทั้งประเด็นเหตุการณ์ใน
ปั จจุบนั ที่น่าสนใจเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ ตลอดจนประเด็นธุรกิจระหว่างประเทศที่เกี่ยวเนื่องกับจริ ยธรรมในการ
ดาเนินธุรกิจ
BI417 วิธีปฎิบัตใิ นการส่ งออกและนาเข้ า
3 (3-0-6)
( Import-Export Procedures)
วิธีการปฏิบตั ิของธุรกิจระหว่างประเทศในรู ปการนาเข้าและส่งออก เน้นการปฏิบตั ิ เทคนิคและขั้นตอนในการปฏิบตั ิ เช่น
วิธีการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศ วิธีการและขั้นตอนที่เกี่ยวกับ การนาเข้าและส่งออกรวมทั้งเอกสารต่างๆรวมทั้ง
กฎระเบียบของรัฐที่เกี่ยวข้อง
BI418 การจัดการเทคโนโลยีในธุรกิจระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
( Global Technology Management )
แนวคิดและเรี ยนรู ้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกิจระหว่างประเทศ คลาวด์คอมพิวติ้ง การประมวลผล
ข้อมูลขนาดใหญ่ นวัตกรรมต่างๆของธุรกิจระหว่างประเทศ การพัฒนาเวปไซด์ และแอพพลิเคชัน่ นวัตกรรมทางการเงิน
นวัตกรรมที่เกี่ยวกับดิจิทลั และนวัตกรรมที่เกี่ยวกับพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มวิชาการเงิน
BF201 การจัดการทางการเงิน
3 (3-0-6)
(Financial Management)
ศึกษาก่อน BA205 การเงินธุรกิจ
แนวความคิดและวิธีการการจัดการทางการเงิ นอันมีผลต่อการตัดสิ นใจทางการเงิ นของธุ รกิ จ งบการเงิ น การ
วิเคราะห์งบการเงิน ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของการลงทุนในหลักทรัพย์ การประเมินมูลค่าตราสารทางการเงิน การ
จัดทางบลงทุน วิธีการประเมินโครงการ การจัดหาเงินทุนเและการกาหนดโครงสร้างเงินทุน และนโยบายปั นผล
BF303 การจัดการความเสี่ยง
3 (3-0-6)
(Risk Management)
ศึกษาก่อน BF201 การจัดการทางการเงิน
การจัดการความเสี่ ยงโดยรวมขององค์กร กระบวนการการประเมิน วิเคราะห์ และวิธีการจัดการความเสี่ ยง และ
เครื่ องมือต่าง ๆ ในการจัดการความเสี่ ยง การดูแล ตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ ยงที่ สัมพันธ์กบั กิ จกรรม หน้าที่ และ
กระบวนการทางาน การกากับดูแลกิจการที่ดี ระบบตรวจสอบและควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง
BF308 การจัดการทางการเงินระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
(International Financial Management)
ศึกษาก่อน BA205 การเงินธุรกิจ
ความรู ้ เบื้ องต้นในการบริ หารการเงิ นเพื่อการดาเนิ นธุ รกิ จระหว่างประเทศ รวมถึ งสภาพแวดล้อมทางธุ รกิ จ
ระหว่างประเทศ และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ตลาดการเงินและสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง ระบบ
อัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ และวิธีการจัดการความเสี่ ยงโดย
ใช้เครื่ องมือทางการเงิ นที่ เหมาะสม การบริ หารการลงทุนทางตรงและทางอ้อม การจัดหาแหล่งเงิ นทุน และการจัดการ
เงินทุนหมุนเวียน สาหรับธุรกิจระหว่างประเทศ การรายงานผลการดาเนินงานของธุรกิจระหว่างประเทศ
BF309 การวิเคราะห์ หลักทรัพย์ และการจัดการกลุ่มหลักทรัพย์
3 (3-0-6)
(Securities Analysis and Portfolio Management)
ศึกษาก่อน BF201 การจัดการทางการเงิน
แนวคิดในการลงทุน ขั้นตอนและวิธีการซื้อขายหลักทรัพย์ ความเสี่ ยงและผลตอบแทนจากการลงทุน ทฤษฎีการ
ลงทุ น ทฤษฎี ตลาดมี ประสิ ทธิ ภาพ พฤติ กรรมของนักลงทุ น การวิเคราะห์ และประเมิ นราคาหลักทรั พย์ การวิเคราะห์
ปั จจัยพื้นฐานในการลงทุน การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิ ค กองทุนรวมและหน่วยลงทุน การลงทุ นในสิ นทรัพย์ทางเลือก
ภาพรวมของตราสารอนุพนั ธ์ การจัดการกลุ่มหลักทรัพย์
BF312 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
3 (3-0-6)
(Financial Market and Financial Institutions)
บทบาทหน้าที่และโครงสร้างของตลาดการเงิน กลไกของตลาดการเงินและความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจ ตรา
สารในตลาดเงิ นและตลาดทุน การกากับดู แลของธนาคารแห่ งประเทศไทย คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ กระทรวงการคลัง ประเภทของสถาบันการเงิน และผลกระทบของนโยบายการเงินในประเทศและต่างประเทศ
ที่มีต่อตลาดการเงินและสถาบันการเงิน

BF313 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาหรับการเงิน
3 (3-0-6)
(Computer Program for Finance)
ศึกษาก่อน BA205 การเงินธุรกิจ
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบริ หารจัดการทางการเงิน ได้แก่ การประเมินมูลค่าตามทฤษฎีการเงิน ในด้าน
ตราสารทางการเงิน โครงการลงทุน มูลค่ากิจการ การสร้างแบบจาลองเพื่อการจัดการทางการเงิน การจัดทางบประมาณ การ
จัดทาประมาณการงบการเงิน การนาเสนอรายงานทางการเงิน
BF413 การวิเคราะห์ รายงานทางการเงิน
3 (3-0-6)
(Financial Statements Analysis)
ศึกษาก่อน BF201 การจัดการทางการเงิน
ความสาคัญของรายงานทางการเงิ นประเภทของงบการเงิ นและองค์ประกอบ เทคนิ คและวิธีการต่างๆ ในการ
วิเคราะห์รายงานทางการเงิน เช่น การวิเคราะห์แบบแนวดิ่ง การวิเคราะห์แนวโน้ม การวิเคราะห์อตั ราส่ วนทางการเงิน การ
วิเคราะห์งบกระแสเงินสด
BF414 สัมมนาทางการเงิน
3 (3-0-6)
(Seminar in Finance)
ศึกษาก่อน ศึกษาวิชาเอกของสาขามาแล้ วไม่น้อยกว่ า 21 หน่ วยกิต
วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขการจัดการทางการเงินของธุรกิจ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั องค์กรโดยใช้
กรณี ศึกษา หรื อโดยพิจารณาจากเหตุการณ์จริ งในสภาวการณ์ทางการเงินในขณะนั้น หรื อศึกษาและอภิปรายในหัวข้อที่เป็ น
ความต้องการในปั จจุบนั
BF203 การเงินส่ วนบุคคล
3 (3-0-6)
(Personal Finance)
ความหมายและความสาคัญของการเงินส่วนบุคคล การรวบรวมข้อมูลและประเมินสถานภาพทางการเงินในเรื่ อง
การหารายได้ ค่าใช้จ่าย การคุม้ ครองชีวิต การออมและการลงทุน การจัดทาแผนการเงินส่ วนบุคคลให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและสร้างความมัน่ คงทางการเงิน
BF316 การลงทุนในสินทรัพย์ ทางเลือก
3 (3-0-6)
(Alternative Investments)
ศึกษาก่ อน BA205 การเงินธุรกิจ
การคานวนมูลค่าอสังหาริ มทรั พย์ทางตรง เช่ น ที่ ดิน อาคารสานักงาน ที่ อยู่อาศัย และทางอ้อม เช่ น การซื้ อ
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (REIT) กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนในหุ ้นนอกตลาด ธุรกิจเงินร่ วม
ลงทุน การลงทุนในโลหะมีค่า เช่น เพชร พลอย ของสะสม เช่น ในพระเครื่ อง ภาพศิลป์ นาฬิกา รถหรู และการลงทุนด้วย
การประมูล โดยเรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง และการประเมินราคาด้วยวิธีการคานวนต้นทุน การเปรี ยบเทียบราคา และการ
รับรู ้รายได้

BF317 การวางแผนทางการเงินและการงบประมาณ
3 (3-0-6)
(Financial Planning and Budgeting)
ศึกษาก่อน BA205 การเงินธุรกิจ
พื้นฐานการวางแผนทางการเงิ นและการควบคุม การวิเคราะห์ทางการเงิ น กระบวนการวางแผนและการจัดทา
แผนการเงิน การจัดทางบประมาณและการพยากรณ์งบการเงิน การคาดคะเนความต้องการเงินทุนและการวางแผนจัดหา
เงินทุน การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานเปรี ยบเทียบกับแผนการดาเนินงาน
กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
BH201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
(Human Resource Management)
ศึกษาก่อน BA103 องค์ การและการจัดการ
แนวคิดสมัยใหม่ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในเรื่ อง การวางแผนกาลังคน การสรรหา คัดเลือก การฝึ กอบรม
และพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การบริ หารค่าตอบแทน แรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัยและการป้ องกัน
อุบตั ิเหตุ ตลอดจนการธารงรักษาบุคลากรให้เกิดความพึงพอใจในการทางาน
BH305 การสรรหาและคัดเลือก
3 (3-0-6)
(Recruitment and Selection)
ศึกษาก่อน BH201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การนาแนวคิดสมรรถนะในการทางาน (Competencies) มาใช้ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้า
ปฏิบตั ิงานจากภายในและภายนอกองค์การด้วยเทคนิ ควิธีการต่างๆ ได้แก่ การใช้แบบทดสอบ การสัมภาษณ์งาน รวมทั้ง
การโยกย้ายและแต่งตั้งบุคคลให้เหมาะสมกับตาแหน่งงาน เพื่อทางานให้เกิดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลต่อองค์การ
BH306 การบริหารค่ าตอบแทนและสวัสดิการ
3 (3-0-6)
(Compensation Management and Benefits)
ศึกษาก่อน BH201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การบริ หารค่าจ้าง เงินเดือน และค่าตอบแทนอื่นๆ การประเมินค่างาน เพื่อกาหนดโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทน
วิธีการจ่ายค่าตอบแทนแบบจูงใจ รู ปแบบการจัดประโยชน์และการบริ การให้พนักงาน รวมทั้งการบริ หารโครงการกองทุน
กองทุนสวัสดิการแบบต่าง ๆ
BH307 การฝึ กอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
(Human Resource Training and Development)
ศึกษาก่อน BH201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
แนวคิด และทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องกับการฝึ กอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ที่มีต่อการพัฒนาองค์การ การ
สารวจความจาเป็ นในการฝึ กอบรม การจัดทาโครงการฝึ กอบรม การกาหนดเป้ าหมายหลักสูตร เนื้อหา และเทคนิควิธีการ
ฝึ กอบรม การประเมินผลการฝึ กอบรม รวมทั้งการวางแผนพัฒนาส่วนบุคคล การพัฒนาสายอาชีพ

BH308 จิตวิทยาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
(Psychology in Human Resource Management)
ศึกษาก่อน BH201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
หลักจิตวิทยาที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในด้านการคัดเลือก การฝึ กอบรม การ
ประเมินผลการปฎิบตั ิงาน ความปลอดภัยในการทางาน การวัดทัศนคติ การออกแบบงาน การจูงใจ และการสร้างมนุษย์
สัมพันธ์ ตลอดจนศึกษาผลการวิจยั ทางจิตวิทยาและปั ญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อนามาใช้ใน
การแก้ไขปั ญหา
BH310 แรงงานสัมพันธ์
3 (3-0-6)
(Labour Relations)
ศึกษาก่อน BH201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ความเป็ นมาของแรงงานสัมพันธ์ ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน การทางานระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
ค่าจ้าง กระบวนการเจรจาต่อรอง การระงับข้อพิพาทแรงงาน การดู แลในเรื่ องคุณภาพชี วิตของลูกจ้าง การส่ งเสริ ม
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างลูกจ้างและนายจ้าง รวมทั้งการสร้างกิจกรรมที่ทาประโยชน์เพื่อสังคม
BH311 การจัดการความรู้ และการพัฒนาองค์ การ
3 (3-0-6)
(Knowledge Management and Organizational Development)
แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู ้และการพัฒนาองค์การ กระบวนการพัฒนาองค์การ
การวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในอนาคต การปรับโครงสร้างองค์การ การออกแบบงานและการ
ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของพนักงาน กลยุทธ์การแข่งขันและความร่ วมมือ การพัฒนาองค์การในบริ ษทั ระดับโลกและ
แนวโน้มการพัฒนาองค์การในอนาคต
BH409 ระบบสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (2-2-5)
(Human Resource Information System)
ศึกษาก่อน BH201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การใช้ระบบสารสนแทศในการวางแผน ควบคุม และช่วยในการตัดสิ นใจเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
หน้าที่ ต่างๆตั้งแต่การวางแผนกาลังคน การสรรหา คัดเลือก ประเมินผล การจ่ายค่าค่าตอบแทน การจัดสวัสดิ การ การ
ฝึ กอบรมและแรงงานสัมพันธ์ รวมทั้งการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปสาหรับระบบสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
BH412 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
(Seminar in Human Resource Management)
ศึกษาก่อน ศึกษาวิชาเอกบังคับมาแล้ วไม่น้อยกว่ า 15 หน่ วยกิต
ศึ กษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกขององค์การที่ มีผลกระทบต่อการจัดการทรัพ ยากร
มนุ ษย์อย่างเป็ นระบบ รวมทั้งบทบาทของการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ โดยศึ กษาจากกรณี ศึกษาและการค้นคว้าจาก
แหล่งข้อมูล พร้อมกับการนาเสนอผลงานเพื่ออภิปรายในชั้นเรี ยน

BH413 การบริหารผลการปฏิบัตงิ าน
3 (3-0-6)
(Performance Management)
ศึกษาก่อน BH201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
หลักการ วิธีการของการประเมินผลงาน และกระบวนการบริ หารผลการปฏิบตั ิงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ แนวคิดการ
บริ หารผลการปฏิบตั ิงาน ความเชื่อมโยงกันของการบริ หารผลการปฏิบตั ิงานและกลยุทธ์ขององค์การ การใช้เครื่ องมือ
การบริ หารผลการปฏิบตั ิงาน และการพัฒนาผลการปฏิบตั ิงาน เพื่อสามารถนาไปประยุกต์ใช้เมื่อเข้าสู่การปฏิบตั ิงานจริ งได้
BH418 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
(Strategic Human Resource Planning)
ศึกษาก่อน BH201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
แนวคิด ทฤษฎีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ บทบาทของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในฐานะหุ ้นส่ วน
ทางธุรกิจ ผลกระทบของปั จจัยแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งการวางแผน
ทรัพยากรมนุ ษย์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การ และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การวางแผน
ทรัพยากรมนุ ษย์โดยการพยากรณ์ทรัพยากรมนุ ษย์ การวิเคราะห์งาน การศึ กษาความต้องการทางทรัพยากรมนุ ษย์ การ
จัดหาทรัพยากรมนุษย์ การบริ หารผูส้ ื บทอดตาแหน่งงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในการลดขนาดองค์การ และการ
ปรับโครงสร้างองค์การ การควบรวมกิจการ และการซื้อกิจการ และการจ้างหน่วยงานภายนอก รวมทั้งการประเมินผลของ
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

กลุ่มวิชาการจัดการ
BM302 การพัฒนาธุรกิจทีย่ งั่ ยืน
3 (3-0-6)
(Sustainable Business Development)
ศึ ก ษาแนวคิ ด หลัก การ และกระบวนการในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ จ ะน าไปสู่ ทิ ศ ทางของการพัฒ นาที่ ย งั่ ยื น
(Sustainable Development) เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างผลกาไร (Profit) สังคม (People) และสิ่ งแวดล้อม (Planet) โดยให้
ความสาคัญกับการจัดการเศรษฐกิจ การจัดการสังคม และการจัดการสิ่ งแวดล้อมอย่างสมดุล มัน่ คง และยัง่ ยืน ภายใต้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
BM305 การเจรจาต่ อรอง
3(3-0-6)
(Negotiation)
แนวคิดของการเจรจาต่อรอง หลักเกณฑ์องค์ประกอบที่สาคัญในการเจรจาต่อรอง ศิลปะการเจรจา และ จรรณยา
บรรณในการเจรจาต่อรอง ยุทธวิธีและการประเมินกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง
BM307 ทฤษฏีองค์ การและการออกแบบองค์ การ
3 (3-0-6)
(Organizational Theory and Design)
ศึกษาก่อน BA103 องค์ การและการจัดการ
แนวคิดและวิวฒั นาการของการบริ หาร เพื่อเป็ นแนวทางในการบารุ งรักษาและควบคุมการใช้ทรัพยากรบุคคลให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบองค์การรู ปนัยและองค์การอรู ปนัย โครงสร้างและวิธีการดาเนินงาน
องค์การธุรกิจ
BM308 การวางแผนและควบคุมทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Business Planning and Control)
ศึกษาก่อน BA103 องค์ การและการจัดการ
กระบวนการวางแผนและควบคุมของธุรกิจ การกาหนดเป้ าหมาย การวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการ การนา
แผนไปใช้ และการประเมินผล การปฏิบตั ิงานตามแผน การออกแบบระบบและการควบคุมทางกลยุทธ์ เทคนิคการควบคุม
กิจกรรมด้านต่างๆ ขององค์การ
BM309 การบริหารการสื่ อสารในองค์ การ
3 (3-0-6)
(Organization Communication Management)
ศึกษาก่อน BA103 องค์ การและการจัดการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ การจัดการทางด้านการติดต่อสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิภาพ การติดต่อสื่ อสาร
ในหลากหลายสถานการณ์ ประเภทของการติดต่อสื่ อสาร การใช้เครื่ องมือและเทคนิ คในการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การวางกลยุทธ์การสื่ อสาร

BM310 การจัดการนวัตกรรม เทคโนโลยี และการเปลีย่ นแปลง
3 (3-0-6)
(Innovation, Technology and Change Management)
ศึกษาก่อน BA103 องค์ การและการจัดการ
BA208 พฤติกรรมองค์ การ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขันของธุรกิจ การสร้างและการจัดการนวัตกรรม
ในองค์การ กระบวนการนาเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนากลยุทธ์ขององค์การ ระบบและกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงองค์การ ตลอดจนการวิเคราะห์องค์การเพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
BM408 การตัดสินใจและการแก้ ปัญหาทางการจัดการ
3 (3-0-6)
(Managerial Decision Making and Problem Solving)
ศึกษาก่อน SC911 สถิตธิ ุรกิจ
กระบวนการตัดสิ นใจและแก้ปัญหาในลักษณะต่างๆ โดยเน้นการใช้หลักการและวิธีการคิดวิเคราะห์ที่เป็ นระบบ
การคานวณ ควบคุม และประเมินผลการตัดสิ นใจ ซึ่ งจะทาให้นกั ศึกษาสามารถเสริ มสร้างทักษะและเพิ่มศักยภาพในการ
ตัดสิ นใจในเชิงบริ หาร
BM409 การบริหารโครงการ
3 (3-0-6)
(Project Management)
ศึกษาก่อน BA103 องค์ การและการจัดการ
การกาหนดแผนหลักและตารางงาน การประมาณรายได้ รายจ่ายลงทุนและผลตอบแทนที่ตอ้ งการจากโครงการ
การใช้เครื่ องมือในการจัดการ เป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับความต้องการทรัพยากรสาหรับดาเนิ นงาน เพื่อให้ได้
ผลลัพธ์ตามแผนที่กาหนดไว้ท้ งั เชิงคุณภาพเชิงปริ มาณและเวลา โดยใช้ตน้ ทุนต่าสุด
BM411 ทักษะผู้บริหาร
3 (3-0-6)
(Skills for Executives)
การเสริ มสร้างศักยภาพของผูบ้ ริ หารให้เป็ นผูน้ าที่เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติต่างๆที่จาเป็ น โดยเน้นการเสริ มสร้าง
ทักษะระดับบุคคล เช่ น ทักษะการเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่ น (self-awareness) ทักษะวิเคราะห์และการแก้ปัญหา (problemsolving) ความฉลาดทางอารมณ์ การบริ หารเวลา ตลอดจดคุณธรรมและจรรยาบรรณสาหรับผูบ้ ริ หาร และระดับกลุ่มหรื อ
องค์ก ร เช่ น ทัก ษะการสร้ า งแรงจู งใจ (motivation) ทักษะการมอบหมายงาน (delegation) ทักษะการสร้ างที ม (team
building) ทักษะการสื่ อสารและการนาเสนอ (communication and presentation) โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
BM414 การจัดการธุรกิจข้ ามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
(Cross Cultural Business Management)
ศึกษาก่อน BA 208 พฤติกรรมองค์ การ
ลัก ษณะของการจัดการข้า มวัฒ นธรรม การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บของวัฒ นธรรมที่ แ ตกต่า งกัน แล้ว พัฒ นาเป็ น
การศึ กษาในเชิ งลึกของวัฒนธรรมที่แตกต่าง ลักษณะของค่านิ ยมร่ วมกันและรู ปแบบของการทางานร่ วมกันในองค์การ
วัฒนธรรมย่อย (Subculture) และวัฒนธรรมปรปั กษ์ (Counterculture) เพื่อให้เกิ ดความเข้าใจและจัดการธุ รกิ จได้อย่าง
เหมาะสมอย่างมีคุณธรรม

BM412 สัมมนาการจัดการ
3 (3-0-6)
(Seminar in Management)
ศึกษาก่อน ศึกษาวิชาเอกบังคับมาแล้ วไม่น้อยกว่ า 15 หน่ วยกิต
ฝึ กฝนการแก้ปัญหาการจัดการ หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ปัญหา แนวทางแก้ปัญหา และสัมมนาในหัวข้อที่เป็ น
สถานการณ์ปัจจุบนั
กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์
BN201 ความรู้ พื้นฐานด้ านโซ่ อุปทานและโลจิสติกส์
3 (3-0-6)
(Fundamental of Supply Chain and Logistics)
ความหมายและหลักการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ความสาคัญของโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ต่อเศรษฐกิจ
และองค์กร การวางแผนระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ความสาคัญของการบริ หารจัดการลูกค้าและซัพพลายเออร์ การ
จัดการพัสดุและสิ นค้าคงคลัง การขนส่ ง การจัดซื้ อ การบรรจุภณ
ั ฑ์ การดาเนิ นงานควบคุมการปฏิบตั ิงาน แนวโน้มของ
โลจิ สติกส์และโซ่ อุปทานในระดับโลก รวมถึงองค์กรภาครัฐที่มีบทบาทเกี่ ยวข้องกับงานโลจิสติกส์ภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ
BN301 การจัดการสินค้ าคงคลัง
3 (3-0-6)
(Inventory Management)
ศึกษาก่อน BN201 ความรู้ พืน้ ฐานด้ านโซ่ อุปทานและโลจิสติกส์
ทฤษฎีและแนวปฏิบตั ิของการจัดการอุปสงค์และสิ นค้าคงคลัง ครอบคลุมถึงการพยากรณ์อุปสงค์ การวางแผน
อุปสงค์ การจัดการอุปสงค์ ประเภทของสิ นค้าคงคลัง ลักษณะของปั ญหาสิ นค้าคงคลัง ต้นทุนสิ นค้าคงคลัง ระบบการ
ควบคุมระดับสิ นค้าคงคลัง การวัดการดาเนิ นงานสิ นค้าคงคลัง การตรวจนับสิ นค้าคงคลังในรู ปแบบต่างๆ การคานวณจุด
สั่งซื้ อและปริ มาณการสั่งซื้ อที่ เหมาะสม ระบบการจัดการสิ นค้าคงคลังแบบทันเวลา โมเดลในการตัดสิ นใจการจัดการ
สิ นค้าคงคลัง และกรณี ศึกษาในการจัดการสิ นค้าคงคลังต่างๆ
BN302 การจัดซื้อและการจัดหาระดับโลก
3 (3-0-6)
(Global Purchasing)
ศึกษาก่อน BN201 ความรู้ พืน้ ฐานด้ านโซ่ อุปทานและโลจิสติกส์
ประเด็นและวิธีการเกี่ยวกับการจัดซื้ อและการจัดหา บทบาทของการจัดซื้ อและจัดหาในการบริ หารโซ่อุปทาน
การตัดสิ นใจต่างๆ ในการจัดซื้อ การพัฒนากลยุทธ์ในการจัดซื้ออย่างมีประสิ ทธิภาพ การวางแผนการจัดซื้อ ขั้นตอนในการ
จัดซื้ อ การคัดเลือกผูจ้ ดั หา การบริ หารความสัมพันธ์กบั คู่คา้ การรู ้จกั และจัดหาสิ นค้าจากแหล่งต่างๆ ทัว่ โลก เทอมการค้า
ในการจัดซื้อได้แก่ Incoterm เป็ นต้น การจัดซื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์การจัดซื้อ และการนาเสนอกรณี ศึกษาต่างๆ

BN303 การบริหารคลังสินค้ า
3 (3-0-6)
(Warehouse Management)
ศึกษาก่อน BN201 ความรู้ พืน้ ฐานด้ านโซ่ อุปทานและโลจิสติกส์
ทฤษฎี แ ละแนวปฏิ บัติ ของคลังสิ น ค้า ในสภาพแวดล้อ มธุ ร กิ จ ปั จจุ บัน ประเภทของคลังสิ น ค้า กิ จ กรรมใน
กระบวนการต่างๆในคลังสิ นค้า ตั้งแต่ การรับสิ นค้าเข้า การจัดเก็บ การเติมเต็มสิ นค้า การหยิบสิ นค้า การบรรจุหีบห่อ การ
จัดการคลังสิ นค้า บทบาทของศูนย์กระจายสิ นค้า การบริ หารงานศูนย์กระจายสิ นค้า การเลือกทาเลที่ต้ งั การนาคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในคลังสิ นค้าและศูนย์กระจายสิ นค้า การวัดผลการดาเนินงานภายในคลังสิ นค้า
BN304 การขนส่ งและการกระจายสินค้ า
3 (3-0-6)
(Freight Transport and Distribution)
ศึกษาก่อน BN201 ความรู้ พืน้ ฐานด้ านโซ่ อุปทานและโลจิสติกส์
บทบาท หน้าที่ของการขนส่งและการกระจายสิ นค้าที่มีต่อการค้าภายในประเทศและต่างประเทศ ทฤษฎีและแนว
ปฏิบตั ิการบริ หารและการจัดการการขนส่งและการกระจายสิ นค้า ศึกษาและวิเคราะห์จุดเด่นและจุดอ่อนของการขนส่งและ
การกระจายสิ นค้าในรู ปแบบต่างๆ แนวคิดเรื่ องการขนส่ งต่อเนื่องหลายรู ปแบบ ขั้นตอนการดาเนิ นงานเกี่ยวกับการขนส่ง
และกระจายสิ นค้า หลักการและรู ปแบบการกระจายสิ นค้า เงื่อนไขทางการค้าและเอกสารที่เกี่ยวกับการขนส่ง การพิจารณา
ปั จจัยทางการเงินเกี่ยวกับการขนส่งและการกระจายสิ นค้า เพื่อการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ ผลผลิต และลดต้นทุนการขนส่ งโดย
รวม รวมทั้งการวัดผลการดาเนินงานการขนส่ง
BN306 การจัดการโซ่ อุปทานแบบลีนและเอไจล์
3 (3-0-6)
(Lean & Agile supply Chain)
ศึกษาก่อน BN201 ความรู้ พืน้ ฐานด้ านโซ่ อุปทานและโลจิสติกส์
หลักการพื้นฐานสาคัญ ของการบริ หารจัดการโลจิ สติกส์ แบบลีนและเอไจล์ การประยุกต์ใช้หลักการบริ หาร
จัดการแบบลีนและเอไจล์ ในงานด้านโลจิ สติกส์และโซ่ อุปทาน การจัดการโซ่ อุปทานให้มีความคล่องตัวและมี ค วาม
ยืดหยุ่นสู ง การระบุคุณค่าสู่ ลูกค้า การระบุสายธารคุณค่า การปรับปรุ งแก้ไขอย่างต่อเนื่ องเพื่อไปสู่ ความเป็ นเลิศในการ
ปฏิบตั ิงาน การใช้หลักการของลีนและเอไจล์บูรณาการกับการพัฒนาคน เทคโนโลยี กระบวนการสิ นค้า และสร้างองค์กรที่
มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลสูง กรณี ศึกษาองค์กรแบบลีนและเอไจล์ที่ประสบความสาเร็ จ
BN309 การจัดการการนาเข้ าส่ งออก
3 (3-0-6)
(Import-Export Management)
ศึกษาก่อน BN201 ความรู้ พืน้ ฐานด้ านโซ่ อุปทานและโลจิสติกส์
ความสาคัญของการนาเข้าส่ งออก ลักษณะผูป้ ระกอบการธุ รกิ จนาเข้าส่ งออก เงื่ อนไขทางการค้า ขั้นตอนและ
กระบวนการนาเข้าส่งออก ตลอดจนระเบียบพิธีการศุลกากร การทาข้อตกลง-สัญญาการค้าระหว่างประเทศ วิธีและรู ปแบบ
การเสนอราคา การจัดเตรี ยมเอกสารเพื่อการส่งออกและนาเข้า การชาระเงินโดยการเปิ ด L/C เงื่อนไขราคาและการส่ งมอบ
สิ นค้า การจัดการขนส่งสิ นค้าระหว่างประเทศ (ส่งออก-นาเข้า) รวมถึงมาตรการส่งเสริ มการส่งออกทางด้านภาษี

BN402 เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสาหรับโซ่ อปุ ทานและโลจิสติกส์
3 (3-0-6)
(Information Technology and Innovation for Supply Chain and Logistics)
ศึกษาก่อน BN201 ความรู้ พืน้ ฐานด้ านโซ่ อุปทานและโลจิสติกส์
ระบบสารสนเทศเทคโนโลยีและนวัตกรรมสาหรั บโลจิ สติ กส์ และการจัดการโซ่ อุปทาน การเก็บข้อมูลด้วย
มาตรฐานบาร์ โ ค้ด และ อาร์ เ อฟไอดี ระบบการติ ดตามและสอบกลับ ที่ ม าของผลิ ตภัณฑ์ การแลกเปลี่ ย นข้อ มู ลทาง
อิเล็กทรอนิ กส์เพื่อส่ งเสริ มความร่ วมมือในระบบโซ่อุปทาน ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการและการตัดสิ นใจใน
กิ จ กรรมโลจิ ส ติ ก ส์ ระบบพาณิ ช ย์อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส าหรั บ การบริ ห ารงานด้า นโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละโซ่ อุ ป ทาน บริ การ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ การนาเสนอแนวคิดนวัตกรรมรวมถึงนาเสนอกรณี ศึกษา
BN403 สัมมนาทางด้ านโลจิสติกส์
3 (3-0-6)
(Seminar in Logistics Management)
ศึกษาก่อน BN201 ความรู้ พืน้ ฐานด้ านโซ่ อุปทานและโลจิสติกส์
บูรณการความรู ้ทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภายใต้บริ บทของหัวข้อที่เป็ นที่สนใจในปัจจุบนั พัฒนาทักษะ
ในการวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โดยการใช้มุมมองแบบองค์รวม
BN405 ผู้ประกอบการด้ านโลจิสติกส์
3 (3-0-6)
(Entrepreneurship in Logistics)
ศึกษาก่อน BN201 ความรู้ พืน้ ฐานด้ านโซ่ อุปทานและโลจิสติกส์
หลักพื้นฐานการเป็ นผูป้ ระกอบการ รู ปแบบของการประกอบธุรกิจ บทบาทหน้าที่ของธุรกิจ โอกาสและอุปสรรค
สาหรับธุรกิจโลจิสติกส์ในยุคปั จจุบนั แนวคิดเกี่ยวกับการเป็ นผูป้ ระกอบการที่ดี แนวทางการเริ่ มต้นธุรกิจ การวางแผน การ
จัดการ การหาแหล่งเงิ นทุนของการจัดตั้งธุ รกิ จทางด้านโลจิ สติกส์ การจัดทาแผนธุ รกิ จที่ มีประสิ ทธิ ภาพ นาเสนอกรณี
ศึกษาที่เกี่ยวข้อง
BN408 โลจิสติกส์ เพื่อความยัง่ ยืน
3 (3-0-6)
(Sustainable Logistics)
ศึกษาก่อน BN201 ความรู้ พืน้ ฐานด้ านโซ่ อุปทานและโลจิสติกส์
หลักการและวิธีปฏิ บัติ เกี่ ยวกับแนวความคิ ด ด้านโลจิ สติ กส์ เพื่อความยัง่ ยืน การจัดการโซ่ อุปทานแบบกรี น
กลยุท ธ์ การจัด การโลจิ ส ติ ก ส์ ย อ้ นกลับ การจัด การผลิ ต ภัณ ฑ์ภ ายในโซ่ อุ ป ทานและผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้อ ม การ
สร้างสรรค์นวัตกรรมโลจิ สติกส์เพื่อสิ่ งแวดล้อม เพื่อเพิ่มโอกาสการแข่งขันทางด้านธุ รกิ จโลจิ สติกส์ในปั จจุบนั ได้แก่
พลังงานทดแทน นวัตกรรมทางด้านพลังงาน กฎหมายด้านสิ่ งแวดล้อม และการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างยัง่ ยืน เป็ นต้น

แผนการศึกษา :
แผนการศึกษาหลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ชั้นปี ที่ 1 ภาคต้ น
รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

หน่ วยกิต

เงื่อนไขก่อนเรียน

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

GE002
GE101
BA103
EC915
GE203
GE401

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 1
การประกอบการที่ขบั เคลื่อนด้วยนวัตกรรม
องค์การและการจัดการ
เศรษฐศาสตร์ มหภาค
การคิดเชิงวิเคราะห์สาหรับธุรกิจ
ทักษะการรู ้สารสนเทศในสังคมดิจิทลั
รวม

ชั้นปี ที่ 1 ภาคปลาย
รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
18

-

หน่ วยกิต

เงื่อนไขก่อนเรียน

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

GE003

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 2

3 (3-0-6)

บังคับ
ศึกษาก่อนGE002 หรื อ
คะแนน TOEIC 250 หรื อ
เทียบเท่า

GE001
GE201
EC916
SC911

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทลั และการโค้ด
เศรษฐศาสตร์ จุลภาค
สถิติธุรกิจ
รวม

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
15

-

ชั้นปี ที่ 2 ภาคต้ น
รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

หน่ วยกิต

เงื่อนไขก่อนเรียน

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

GE004

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ 1

3 (3-0-6)

บังคับ
ศึกษาก่อนGE003 หรื อ
คะแนน TOEIC 350 หรื อ
เทียบเท่า

AC914
BA203
BA209

หลักการบัญชี
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร
การภาษีอากร
ศึกษาทัว่ ไป เลือก (3)
รวม

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
15

-

หน่ วยกิต

เงื่อนไขก่อนเรียน

ชั้นปี ที่ 2 ภาคปลาย
รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

GE005

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ 2

3 (3-0-6)

บังคับ
ศึกษาก่อนGE004 หรื อ
คะแนน TOEIC 450 หรื อ
เทียบเท่า

BA201
BA207
BA208
LW911

หลักการตลาด
การวิเคราะห์เชิงปริ มาณสาหรับธุรกิจ
พฤติกรรมองค์การ
กฎหมายธุรกิจ
รวม

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
15

ศึกษาก่อน SC911
-

ชั้นปี ที่ 3 ภาคต้ น
รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

หน่ วยกิต

เงื่อนไขก่อนเรียน

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

BA205
BA206
BA303

ชั้นปี ที่ 3 ภาคปลาย
รหัสวิชา

การเงินธุรกิจ
ความเป็ นผูป้ ระกอบการ
การบริ หารต้นทุนเพื่อการตัดสิ นใจ

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน AC914
ศึกษาก่อน AC914

วิชาเลือก (1)
วิชาเลือก (2)
รวม

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
15

-

หน่ วยกิต

เงื่อนไขก่อนเรียน

ชื่ อวิชา

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

BA302
BA304

ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางธุรกิจ
การจัดการการปฏิบตั ิการ
วิชาเลือก (3)
วิชาเลือก (4)
วิชาเลือก (5)
รวม

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
15

ศึกษาก่อน SC911
-

ชั้นปี ที่ 4 ภาคต้ น
รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

หน่ วยกิต

เงื่อนไขก่อนเรียน

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

BA402

การจัดการเชิงกลยุทธ์
วิชาเลือก (6)
วิชาเลือก (7)
วิชาเลือก (8)
วิชาเลือกเสรี (1)
รวม

ชั้นปี ที่ 4 ภาคปลาย
รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
15

ศึกษาก่อน BA103

หน่ วยกิต

เงื่อนไขก่อนเรียน

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมายเหตุ:

วิชาเลือก (9)
3 (3-0-6)
วิชาเลือก (10)
3 (3-0-6)
วิชาเลือก (11)
3 (3-0-6)
วิชาเลือกเสรี (2)
3 (3-0-6)
วิชาเลือกเสรี (3)
3 (3-0-6)
รวม
15
- คณะบริ หารธุรกิจสามารถปรับเปลี่ยนแผนการเรี ยนได้ตามความเหมาะสมซึ่งจะมีประกาศแจ้งให้นกั ศึกษา
ทราบ

