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คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 131 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
ก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เรียนไมนอยกวา 30 หนวยกิต
1) กลุมวิชามนุษยศาสตร
เรียนไมนอยกวา
6 หนวยกิต
2) กลุมวิชาภาษา
เรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต
3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
เรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
4) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต
ข หมวดวิชาเฉพาะ
เรียนไมนอยกวา 95 หนวยกิต
1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
เรียนไมนอยกวา 39 หนวยกิต
2) กลุมวิชาชีพ
เรียนไมนอยกวา 56 หนวยกิต
- วิชาชีพ (บังคับ)
เรียนไมนอยกวา 3
6
หนวยกิต
- วิชาชีพ (เลือก)
เรียนไมนอยกวา 15 หนวยกิต
- วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
เรียนไมนอยกวา 5
หนวยกิต
ค หมวดวิชาเลือกเสรี
เรียนไมนอยกวา
6 หนวยกิต

ข หมวดวิชาเฉพาะ
เรียนไมนอ ยกวา
1) กลุม วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
3502101 ภาษาอังกฤษเพื่องานทางธุรกิจ 1
English for Business I
3504101 จริยธรรมทางธุรกิจ
Business Ethics
3521104 หลักการบัญชีขั้นตน
Principles of Accounting
3531101 การเงินธุรกิจ
Business Finance
3532202 การภาษีอากร 1
Business Taxation I
3541101 หลักการตลาด
Principles of Marketing
3561101 องคการและการจัดการ
Organization and Management
3562310 การบริหารการผลิต
Production Management
3562601 กฎหมายธุรกิจ
Business Laws
3564212 การจัดการเชิงกลยุทธ
Strategic Management
3564912 การวิจัยธุรกิจ
Business Research
3591106 หลักเศรษฐศาสตร
Principles of Economics
3603209 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information Systems

95 หนวยกิต
39 หนวยกิต
3(3-0-6)

2) กลุม วิชาชีพ เรียนไมนอ ยกวา
วิชาชีพ (บังคับ)
3524916 การจัดการธุรกิจบริการ
Service Business Management

56 หนวยกิต
36 หนวยกิต
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(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

3561102 การจัดการธุรกิจขนาดยอม
Small Business Management
3562402 การบริหารทรัพยากรมนุษย
Human Resource Management
3593701 เศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการ
Managerial Economics
3622101 เทคนิคการจัดการสมัยใหม
Modern Management Techniques
3622301 การจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
Electronic Office Management
3622501 การจัดการการลงทุน
Investment Management
3623101 การจัดการหวงโซอุปทาน
Supply Chain Management
3623102 การจัดการคุณภาพ
Quality Management
3623201 การจัดการเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
Quantitative Method for Business Decision
Making
3624201 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศในกลุมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
International Business Management
in ASEAN Economic Community
3624901 สัมมนาการจัดการ
Seminar in Management
วิชาชีพ (เลือก)
3524917 การพาณิชยอเิ ล็กทรอนิคสเบื้องตน
Introduction to Electronic Commerce
3543404 กลยุทธและนโยบายทางการตลาด
Marketing Strategy and Policy
3562207 จิตวิทยาธุรกิจ
Business Psychology
3562404 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน
Efficiency Development

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

3(3-0-6)

3(2-2-5)

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

3563402 การบริหารคาจางและเงินเดือน
Wage and Salary Management
3591701 เศรษฐกิจไทยในกระแสโลกาภิวัตน
Thai Economic in Global Context
3621101 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
Innovation and Change Management
3622401 การสื่อสารและการจัดการความขัดแยง
Communication and Conflict Management
3623103 การวางแผนอาชีพและเทคนิคการใหคําปรึกษา
Career Planning and Consulting Techniques
3623501 การจัดการความเสี่ยงในธุรกิจ
Business Risk Management
3623601 การตลาดสําหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต
และประเทศเศรษฐกิจใหม
Marketing for Southeast Asia and Emerging
Economy Countries
3) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ เรียนไมนอยกวา
3503801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพบริหารธุรกิจ 1
Preparation for Professional Experience in
Business I
3504801 การฝกประสบการณวชิ าชีพบริหารธุรกิจ 1
Field Experience in Business I
ค หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไมนอยกวา

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

5 หนวยกิต
2(90)

3(350)
6 หนวยกิต

เลือกเรี ยนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยไมซ้ํากับรายวิชา
ที่เคยเรี ยนมาแลวและตองไมเ ปน รายวิชาที่กําหนดใหเ รี ยนโดยไมนั บหน วยกิตรวมในเกณฑการสําเร็ จหลักสูตร
ของสาขาวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
3502101

ภาษาอังกฤษเพื่องานทางธุรกิจ 1
3(3-0-6)
English for Business I
ภาษาอังกฤษที่ใชในการสื่อสารในสถานการณตางๆทางธุร กิจโดยเน น การฝกทักษะในการอาน
เขียน ฟงและพูดในระดับพื้นฐาน เชน การอานและสรุปรายงาน การเขียนจดหมายธุรกิจ การตอนรับและการโตตอบ
ทางโทรศัพท การจดบันทึกรายงานการประชุม การเขียนจดหมายสมัครงาน การสัมภาษณและอื่นๆ

3504101

จริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Ethics
แนวคิดและที่มาของจริยธรรมและเหตุผลที่ธุรกิจตองมีจริยธรรม รวมทั้งกิจกรรมสร างจริ ยธรรม
ในองคกรธุรกิจ เนนจริยธรรมของผูบริหารและจริยธรรมของพนักงาน (Employees Ethics)
3521104

หลักการบัญชีขั้นตน
3(2–2–5)
Principles of Accounting
ความรู ทั่วไปเกี่ยวกั บการบัญชี หลักการและกระบวนการทางการบัญชีข องกิจ การให บริ การ
และพาณิชยกรรม สมุดรายวันเฉพาะ การบัญชีภาษีมูลคาเพิ่มและระบบใบสําคัญจาย
3531101

การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
แนวคิ ดพื้ น ฐานทางการเงิน การวิ เ คราะหท างการเงิ น การวิ เ คราะหอั ตราส ว นทางการเงิ น
การวิเ คราะหยอสวนตามแนวดิ่ง การวิเ คราะหแนวโน ม การวางแผนทางการเงิน การบริ หารเงิน ทุน หมุน เวีย น
การประเมินโครงการ ตนทุนเงินทุนและการจัดหาเงินทุน
3532202

การภาษีอากร 1
3(3-0-6)
Business Taxation I
หลัก การ วิ ธีก ารจัดเก็บ และแนวปฏิบัติ เ กี่ ยวกับการยื่น แบบแสดงรายการ การคํ านวณภาษี
ของภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีที่องคการบริหารสวนทองถิ่นเปนผูจัดเก็บและภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
กําหนด ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที่จายและอากรแสตมป
จริยธรรมของผูมีหนาที่เสียภาษี

3541101

หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
แนวความคิ ด และความสํ าคั ญทางการตลาด สิ่งแวดลอ มทางการตลาด พฤติก รรมผู บริ โภค
การตลาดตามเปาหมาย การแบงประเภทตลาดและสวนประสมทางการตลาด
3561101

องคการและการจัดการ
3(3-0-6)
Organization and Management
ลัก ษณะโครงสร างขององค ก ารธุร กิ จทั่ ว ไป การวางแผน การจัด สายงาน หลั กเกณฑ และ
แนวความคิดในการจัดตั้งองคการธุรกิจ ลักษณะ ประเภทของการประกอบธุร กิจ หลักการบริ หารและหน าที่สําคั ญ
ของฝายบริหารทุกๆ ดาน การวางแผน การจัดคนเขาทํางาน การสั่งการ การจูงใจคนทํางานและการสร างวัฒนธรรม
สีเขียวในองคการ
3562310

การบริหารการผลิต
3(3-0-6)
Production Management
ลักษณะและความสําคัญของการผลิ ต ปจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจการผลิ ตซึ่งรวมถึ งระบบการผลิต
การจัดองคการเพื่อการผลิต การวางแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑและกําลังการผลิต การวางแผนและกระบวนการผลิต
การเลือกสถานที่ตั้งโรงงาน การควบคุ มคุ ณภาพและปริ มาณ ระบบการบํารุ งรั กษา ระบบการจัดซื้อและระบบ
การควบคุมสินคาคงเหลือ เทคนิค การตัดสินใจและการตรวจสอบโครงการ การวิเ คราะหค วามสัมพัน ธของตน ทุน
-ปริ มาณ-กําไร การวางแผนกําไร การบัญชีต น ทุน รวมและการบัญชีตน ทุน ผัน แปร และการใชข อมูลทางบัญ ชี
เปนเครื่องมือเพื่อการตัดสินใจ
3562601

กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Laws
หลักกฎหมายทั่วไป องค กรธุร กิจ กฎหมายที่เ กี่ยวกับการควบคุ มธุร กิจ ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยวาดวย นิติกรรม สัญญา หนี้ และเอกเทศสัญญา กฎหมายวาดวยหลักประกัน สิน เชื่อกฎหมายเกี่ยวกับ
การสงเสริมการลงทุน การคุ มครองผูบริ โภคและปองกัน การค าที่ไมเ ปน ธรรม กฎหมายเกี่ยวกับการฟน ฟูกิจการ
และระงับขอพิพาททางธุรกิจ พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการจัดตั้งและการจดทะเบียนพาณิชยและการค าเพื่อเปน
แนวทางในการนําไปใชประกอบธุรกิจ
3564212

การจัดการเชิงกลยุทธ
3(3-0-6)
Strategic Management
แนวคิดการวางแผนและการบริ หารเชิงกลยุทธ ความแตกตางของการวางแผนและการบริ หาร
ทั่วไป องคประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ การกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจและเปาหมายทางธุร กิจ กระบวนการ
และเทคนิคการวางแผน การบริหารความเสี่ยงของธุร กิจ โครงสร างสภาพแวดลอมแหงการแขงขัน การวิเ คราะห

สภาพแวดลอม ทั้งภายในและภายนอก กลยุทธรวมของธุรกิจ การประเมินผลและการติดตาม รูปแบบและเทคนิค ใน
การออกแบบ การพัฒนาและการดําเนินโครงการอยางมีประสิทธิภาพ
3564912
การวิจัยธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Research
สถิติเบื้องตนที่จําเปนสําหรับการวิจัยธุรกิจ สถิตินอนพาราเมทริ กซ สถิติพาราเมทริ กซและสถิติ
ประยุกตเพื่อการวิจัยธุรกิจ ขั้นตอนตางๆ ของการวิจัย การวิจัยแบบตางๆ หลักการออกแบบการวิจัย การสุมตัวอยาง
เครื่ องมือที่ใ ชในการวิจั ยแบบตางๆ การวิเ คราะหข อมูลด วยโปรแกรมคอมพิวเตอร การวิเ คราะหค วามหมาย
ของขอมูลและการเขียนรายงานการวิจัยทางธุรกิจ
3591106

หลักเศรษฐศาสตร
3(3-0-6)
Principles of Economics
ความหมาย ความสําคั ญและปญหาพื้น ฐานทางเศรษฐศาสตร กิจกรรมพื้น ฐานทางเศรษฐกิจ
ลักษณะระบบเศรษฐกิจ นําไปสูการศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตรในภาคการบริโภค การผลิต ตน ทุน การผลิต รายได
และกําไรสูงสุด การพิจารณาผลตอบแทนตามโครงสร างการตลาด รวมทั้งทฤษฎีเ ศรษฐศาสตร ในภาพรวม อาทิ
ทฤษฎีการกําหนดรายไดประชาติ การบริโภค การออมและการลงทุน การเงิน การค าระหวางประเทศ ปญหาเงิน
เฟอและการวางงาน นโยบายการคลังและการเงินของรัฐบาล
3603209

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
Management Information Systems
โครงสร างของระบบสารสนเทศเพื่อการจั ดการ การจัดการขอมูลและสารสนเทศในองค การ
บทบาทและหนาที่ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภายในองค การ ตลอดจนการประยุกตใชร ะบบสารสนเทศ
ในองคการ เพื่อการวางแผนควบคุมและสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร
2) วิชาเอก (บังคับ)
3524916

การจัดการธุรกิจบริการ
3(2-2-5)
Service Business Management
ลักษณะการดําเนินงานธุรกิจบริการสีเขียวที่ยั่งยืน หลักการจัดการธุร กิจบริ การ แนวคิ ดหลักของ
การบริ ก าร การออกแบบชุด ของการบริ ก าร การสร างระบบการบริ การที่สร างคุ ณค า ให กับลู กค า การจัด การ
กับประสบการณจากลูกคาผูใชบริการ การบริหารความสัมพันธกับลูกคา การพัฒนาคุณภาพการบริ การ การจัดการ
กําลังการใหบริการ กลยุทธการตลาดการบริการและแนวคิดการพัฒนาใหมๆ ดานการจัดการธุรกิจการบริการ
3561102

การจัดการธุรกิจขนาดยอม
Small Business Management

3(3-0-6)

รูปแบบการจัดการและการพัฒนาในองคกรธุรกิจขนาดยอม เนื้อหาที่เกี่ยวของ เชน วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยูรอดของธุรกิจขนาดยอม การพัฒนากลยุทธขององค การ
การปรับเปลี่ยนกลยุทธในดานตางๆ ขององคกรใหสอดคลองกับเทคโนโลยี
3562402

การบริหารทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
Human Resource Management
ความเปนมา ทฤษฎีและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย ขอบขาย หนาที่ ความรั บผิดชอบ
และขั้นตอนในการบริหารทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การวางแผนกําลังคน การสรรหา การคัดเลือก การฝกอบรม
การพัฒนา การประเมินผลและปจจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย
3593701
เศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Managerial Economics
หลักพื้นฐานของเศรษฐศาสตร ในระดับจุลภาคเพื่อการตัดสิน ใจทางธุร กิจ อุปสงค และอุปทาน
พฤติกรรมในการเลือกซื้อสินคาและบริการเพื่อใหไดอรรถประโยชน สูงสุด การเลือกใชปจจัยการผลิตเพื่อใหตน ทุน
การผลิตต่ํา สุด หน วยผลิตภายใตต ลาดประเภทตางๆ การกําหนดนโยบายราคา การกํา หนดรายได ประชาชาติ
ดุลการค าและดุล การชําระเงิน นโยบายการเงิ น และนโยบายการคลั ง นโยบายเศรษฐกิจ เพื่อ การเจริ ญเติบโต
และความมีเสถียรภาพ การประยุกตหลักเศรษฐศาสตรในการบริหารงานในดานตางๆ
3622101
เทคนิคการจัดการสมัยใหม
3(3-0-6)
Modern Management Techniques
วิวัฒนาการของทฤษฎีการจัดการ การจัดการเชิงกระบวนการ การจัดการเชิงพฤติกรรม การ
จัดการเชิงระบบ แนวทางของการจัดการสมัยใหม บทบาทของผูบริ หารและผูนํ าในโลกยุค โลกาภิวัตน จริ ยธรรม
ในการบริ หาร เทคนิ ค ในการจูงใจ การทํางานร วมกัน เปน ทีม การบริ หารความเปลี่ยนแปลงการพัฒนาองค การ
แนวคิดการจัดการธุรกิจสีเขียว แนวทางการจัดการธุรกิจในประเทศ เทคนิคการบริหารองคการในยุคปจจุบันที่ เ ปน ที่
นิยม ใชและการบริหารองคการตามหลักบรรษัทภิบาล
3622301
การจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
3(2-2-5)
Electronic Office Management
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารสํ า นั ก งาน การวางแผนและการพั ฒ นาระบบงานสํ า นั ก งาน
การวางแผนผังสํานักงาน การจัดองคการและการปฏิบัติงานในสํานักงาน การควบคุ มและการบริ หารระบบเอกสาร
และการนําระบบสํานักงานอัตโนมัติมาใชในการเก็บและค น หาขอมูลขาวสารดวยระบบอิเ ล็กทรอนิ กส การสงขาว
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส การจัดระบบชวยบริหารและเครื่องคอมพิวเตอรสวนตัวและการใชเ ทคโนโลยีอิน ทราเน็ ต
ในองคกรเพื่อการวางแผนและพัฒนางานสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
3622501

การจัดการการลงทุน
3(2-2-5)
Investment Management
หลักเกี่ยวกับการลงทุน ในกลุมอาเซียน เครื่ องมือทางการเงิน ประเภทตางๆ ตลาดหลักทรั พย
ดัชนีราคาหลักทรัพย ผลตอบแทนจากการลงทุน ความเสี่ยงจากการลงทุน ทฤษฎีกลุมหลักทรัพย ตัวแบบการตั้งราคา
หลักทรัพย สมมติฐานประสิทธิภาพของตลาด ลักษณะและตลาดของตราสารหนี้ ตราสารทุน การประเมิน มูลค า

ผลการดําเนินงานของกลุมหลักทรัพย การวิเคราะหและพยากรณสภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและบริษัท ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ์ซื้อหลักทรัพย หลักทรัพยแปลงสภาพ

3623101

การจัดการหวงโซอุปทาน
3(3-0-6)
Supply Chain Management
ลักษณะและความหมาย ความสําคั ญของการจัดการหวงโซอุปทาน แบบจําลองหวงโซอุปทาน
การรวมกลุมและแบบจําลองหวงโซอุปทานสําหรับองคการธุรกิจเดี่ยว การสรางหวงโซอุปทานสีเขียว การวางแผนการ
จัดการหวงโซอุปทาน การบริหารวัสดุ การควบคุมสินคาคงคลัง การขนสง การออกแบบสิน ค า การกระจายสิน ค า
และกระบวนการผลิต การบรรจุภัณฑเพื่อการขนสง การจัดการสิน ค าคงคลัง เครื อขาย ดานโลจิสติกส ตลอดจน
ปญหาที่เกี่ยวของกับการจัดการหวงโซอุปทาน
3623102

การจัดการคุณภาพ
3(3-0-6)
Quality Management
แนวคิด ลักษณะ เทคนิค ในการจัดการคุณภาพ การอภิปรายถึงคุณภาพ ผลิตผลการทํางานเปนทีม
และการควบคุ ม การสร า งมู ล ค า ให สิ น ค า และบริ ก าร การสร า งความพึ ง พอใจแก ลู ก ค า การนํ า หลั ก QM
ไปประยุกตใชกับองคการประเภทตางๆ
3623201

การจัดการเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Quantitative Management for Business Decision Making
กระบวนการและการนํ าทฤษฎีการจัดการเชิงปริ มาณไปใช เปน ตัวชวยในการตัดสิน ใจ ในการ
ทํางานหรือใชในการแกปญหาทางการบริหารการจัดการ ความนาจะเปน แผนภูมิเพื่อการตัดสินใจ (Decision Trees)
ตัวแบบเชิงสินคาคงคลัง (Inventory Model) โปรแกรมเชิงเสนตรง (Linear Programming) เทคนิคการประเมินผล
และการตรวจสอบโครงการ (PERT/CPM) ตัวแบบของมาร กอฟ (Markov Model) ทฤษฎีเ กม (Game Theory)
แถวรอคอย (Queuing) และการจําลองเหตุการณ (Simulation)
3624201

การจัดการธุรกิจระหวางประเทศในกลุม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3(3-0-6)
International Business Management in ASEAN Economic Community
บทบาทของประเทศไทยตลาดการค าโลก ความสําคั ญของการจัดการธุร กิจระหวางประเทศ
ปญหาที่เกี่ยวของและกลยุทธวิธีการแกปญหาเหลานั้ น ปจจัยดานการเมือง กฎหมาย ภาษีและวัฒนธรรมตางๆ
การดําเนินงานและการบริหารงานของธุรกิจขามชาติและประเด็นเกี่ยวกับโลกาภิวัฒน การสรางพันธมิตรทางการค า
สําหรับผูประกอบการและบทบาท หนาที่และความสําคัญขององคการการคาระหวางประเทศในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
3624901

สัมมนาการจัดการ
Seminar in Management

3(2-2-5)

คนควาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งทางทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวของกับการบริหารธุรกิจ
และการจั ดการ โดยนํ าความรู ที่ ไดเ รี ยนมาวิ เ คราะห ประเด็น ป ญหาที่เ กิ ดขึ้น ซึ่งเปน เรื่ องที่ น าสนใจในป จจุบั น
เพื่อการจัดทํารายงานและการอภิปราย
3) วิชาเอก (เลือก)
3524917

การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบือ้ งตน
3(2-2-5)
Introduction to Electronic Commerce
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีและเครื่ องมือ
ชวยบนเว็บสําหรับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ปญหาความมั่นคง ปญหาทางกฎหมายและจริ ยธรรมที่เ กี่ยวของกับ
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ระบบความปลอดภัยของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ระบบการชําระเงิน ธุร กิจอิเ ล็กทรอนิ กส
กลยุ ท ธ ท างการตลาด สภาวะแวดล อ มการพาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส การวางแผนธุ ร กิ จ สํ า หรั บ การพาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกส ระบบสํานักงานเพื่อสนับสนุนการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
3543404

กลยุทธและนโยบายทางการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Strategy and Policy
แนวความคิดและวิธีการทางการตลาดเชิงประยุกต การวิเคราะหการตัดสินใจ ปญหาทางการตลาด
แนวโน ม และพั ฒนาการทางการตลาด การตลาดสี เ ขีย ว การกํา หนดแผนการตลาดและการกํ าหนดกลยุ ท ธ
และนโยบายสวนประสมทางการตลาด
3562207

จิตวิทยาธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Psychology
ความสามารถในการใชจิตวิ ทยาในการบริ หารธุร กิ จ ความสามารถในการบริ ห ารบุค ลิกภาพ
เชิงธุรกิจ กลวิธีในการเขาใจผูอื่น การใหคํ าปรึ กษาและชี้แนะการจูงใจผูร วมงาน จิตวิทยาในการบริ หารงานใน
การแขงขัน ในเชิงธุร กิจ การปรั บตัวทางสังคมและการตัดสิน ใจในการทํางานร วมกับผูอื่น จิตวิทยากระบวนการ
คัดเลือกบุคคลเขาทํางานและจิตวิทยาความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน
3562404

การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน
3(3-0-6)
Efficiency Development
ความหมาย ขอบเขต ปรัชญา อุดมการณในการพัฒนาตนเองบุคลิกภาพและการสํารวจบุคลิกภาพ
การปรับแตงบุคลิกภาพของตนเองและผูอื่น ความตองการของมนุษย คานิยม การสํารวจและแลกเปลี่ยนค านิ ยม
คานิยมที่สัมพันธกับการทํางาน การสรางวัฒนธรรมในการทํางานสีเขียว การตั้งเปาประสงคของชีวิตและการทํางาน
การสํารวจความรู สึก ปญหา อุปสรรคและวิ ธีการพิ ชิตอุปสรรคในการทํางาน การสร างความเชื่อมั่น ในตนเอง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน

3563402

การบริหารคาจางและเงินเดือน
3(3-0-6)
Wage and Salary Management
วิธี จ า ยค า ตอบแทน การกํ า หนดนโยบาย โครงสร า งและวิ ธีก ารจา ยค าตอบแทน หลั ก การ
จา ยค าตอบแทนในทั ศ นะของนั กบริ หารโครงสร างและรายละเอี ยดการจ ายค าตอบแทนในองค การและพนั กงาน
ประเภทตางๆ การวิเคราะหคาตอบแทน คาจางเงินเดือนในองคการธุรกิจใหเกิดความเปนธรรมและความพึงพอใจ
3591701

เศรษฐกิจไทยในกระแสโลกาภิวัตน
3(3-0-6)
Thai Economic in Global Context
ความหมาย ลักษณะของโลกาภิวัต น กระแสโลกาภิ วัตน กับการเปลี่ ยนแปลงของเศรษฐกิ จ
ความสัมพันธของระบบการคา การเงินเศรษฐกิจโลกของประเทศไทย การรวมตัวเศรษฐกิจของยุโรป (EU) อเมริ กา
(NAFTA) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) พัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและการปรับโครงสร างธุร กิจ
และแนวโนมในอนาคต
3621101

การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
Innovation and Change Management
การเปลี่ย นแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมซึ่งสงผลโดยตรงตอองค การและทําใหองค การ
ตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานใหสอดคลองกับนวัตกรรมใหมๆ ที่เ กิดขึ้น อยูตลอดเวลา การพัฒนาระบบ
และวิธีการทํางาน
3622401

การสื่อสารและการจัดการความขัดแยง
3(3-0-6)
Communication and Conflict Management
หลักการ แนวคิด ทฤษฏี ของกระบวนการสื่อสาร การนํ าเสนอสื่อสารในรู ปแบบตางๆ ระเบียบ
และวิธีการตางๆ ที่ใชในสํานักงาน และสื่อสารทางธุรกิจ การฝกใชโปรแกรมประยุกตดานงานเอกสาร การนํ าเสนอ
และการติดตอสื่อสารผานระบบเครื อขาย หลักการ แนวคิ ด ทฤษฏี เกี่ยวกับความขัดแยง การแกไขความขัดแยง
กระบวนการเจรจาตอรอง การประนีประนอม การนําไปสูขอยุติ
3623103

การวางแผนอาชีพและเทคนิคการใหคําปรึกษา
3(2-2-5)
Career Planning and Counseling Techniques
ความหมายและประโยชน ทางการวางแผนอาชีพ (Career Planning) การจัดทําเสน ทางอาชีพ
สําหรับบุคลากรในสํานักงาน (Career Path) การพัฒนาแนวอาชีพ (Career Development) ขั้น ตอนและกิจกรรม
ในการวางแผนอาชีพและความรับผิดชอบของฝายบริหารทรัพยากรมนุ ษย และผูบริ หารในสํานั กงานในการเตรี ยม
ความพรอมทางบุคลากรในการดําเนิน งานเพื่อการพัฒนาอาชีพ การจัดเตรี ยมขอมูลเพื่อการวางแผนอาชีพใหกับ

บุคคลในสํานักงาน หลักการและเทคนิควิธีการใหคําปรึกษาแบบตางๆ ขั้นตอนการใหคําปรึ กษา การรั บฟงและขจัด
ขอรองทุกขและขออุทธรณ การแกปญหาความขัดแยงและมาตรการตางๆ เพื่อความพอใจและการพัฒนาตนเอง
ของบุคคลในสํานักงาน
3623501

การจัดการความเสี่ยงในธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Risk Management
ความเสี่ยงจากการดําเนินธุ ร กิจ ความเสี่ ยงเนื่ องจากเทคโนโลยี การตลาด การเงิน อัตราดอกเบี้ ย
อัตราแลกเปลี่ ยน การผลิ ต ข อกี ดกั น ทางการค า กฎหมาย การเมื องและภัยพิ บัติ ตางๆ ในการป องกั นความเสี่ ยง
ทางธุรกิจ

3623601

การตลาดสําหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใตและประเทศเศรษฐกิจใหม
3(3-0-6)
Marketing for Southeast Asia and Emerging Economy Countries
หลักการพื้น ฐานในการทําการตลาดระหว างประเทศอัน ไดแก แนวคิ ดด านการตลาดระหวา ง
ประเทศ ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม ปจจัยทางการเมืองและกฎหมาย และปจจัยทางเศรษฐกิจ กลยุทธการตลาดระหวาง
ประเทศ ประกอบดวยกลยุทธดานผลิตภัณฑ ราคาสถานที่และการสงเสริมการตลาด การประยุกตใชกลยุทธทางการตลาด
สําหรับแตละประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตรวมถึงประเทศเศรษฐกิจใหม เชน จีน อินเดีย เปนตน
3) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
3503801

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพบริหารธุรกิจ 1
2(90)
Preparation for Professional Experience in Business I
จัด ให มีกิ จกรรมเพื่อ เตรี ย มความพร อ มของผูเ รี ย นก อนออกฝ กประสบการณ วิช าชี พในด า น
การเรี ย นรู ลั กษณะและโอกาสของการประกอบอาชี พ พัฒ นาตั วผู เ รี ยนใหมี ค วามรู ทั กษะ เจตคติ แรงจูง ใจ
และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยศึกษาเกี่ยวกับงานทางธุรกิจอยางมีระบบ
3504801

การฝกประสบการณวิชาชีพบริหารธุรกิจ 1
3(350)
Field Experience in Business I
จัดใหมีนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพบริหารธุรกิจในสถานประกอบการในภาครัฐหรือเอกชน
ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยนิเทศและผูบริหารกิจการ ผูคอยใหคําแนะนําซึ่งอาจจัดใหฝกประสบการณทงั้ หมด
หรือฝกประสบการณและทําโครงการพิเศษ เพื่อใหเกิดความรู ทักษะ เจตคติและประสบการณเกี่ยวกับงานทางธุรกิจ

