3. หลักสูตรและอาจารย2ผู4สอน
3.1 หลักสูตร
จำนวนหน&วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน&วยกิต
3.1.1 โครงสร4างหลักสูตร
หลักสูตรทางวิชาการ
แผนการศึกษาแบบปกติและแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
จำนวนหน&วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
135 หน&วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนHวยกิต
กลุ&มวิชาภาษาอังกฤษ
9 หน&วยกิต
กลุ&มวิชาบังคับ
15 หน&วยกิต
กลุ&มวิชาเลือก
6 หน&วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
99 หนHวยกิต
กลุ&มวิชาแกน
48 หน&วยกิต
กลุ&มวิชาเฉพาะดJาน-บังคับ
27 หน&วยกิต
กลุ&มวิชาเฉพาะดJาน-เลือก
24 หน&วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนHวยกิต
3.1.2 รายวิชา
หลักเกณฑPการกำหนดรหัสของวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชาการจัดการ มีดังนี้
1. กำหนดรหัสไวJ 5 ตัว สองตัวแรกเปXนตัวอักษร สามตัวหลังเปXนตัวเลข เช&น จก. 212
2. อักษร 2 ตัวแรก หมายถึง สาขาวิชา เช&น จก. หมายถึง สาขาวิชาการจัดการ
3. ตัวเลข 3 ตัวหลัง หมายถึง เลขกำกับรายวิชา โดยตัวเลขแรก หมายถึง ชั้นป\ของนักศึกษา
และตัวเลขสองหลักหลังหมายถึงเลขกำกับรายวิชา
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนHวยกิต
กลุHมวิชาภาษาอังกฤษ (9 หนHวยกิต)
อก. 001
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
EN 001
English for Everyday Communication
อก. 002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
EN 002
English for Social Communication
อก. 003
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล

หน&วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดJวยตนเอง)
3 (2 – 2 – 6)
3 (2 – 2 – 6)
3 (2 – 2 – 6)

EN 003

English for Global Communication

กลุHมวิชาบังคับ (15 หนHวยกิต)
หน&วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดJวยตนเอง)
ศท. 001
ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรูJ
3 (3 – 0 – 6)
GE 001
Thinking Skills for Learning
ศท. 002
พลเมืองกับสังคมพลวัต
3 (3 – 0 – 6)
GE 002
Citizenship and Social Dynamics
ศท. 003
การสรJางจิตวิญญาณการเปXนผูJประกอบการ
3 (3 – 0 – 6)
GE 003
Cultivating Entrepreneurial Mindset
ศท. 004
เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับโลกอนาคต
3 (3 – 0 – 6)
GE 004
Technology and Innovation in the Future World
ศท. 005
ทักษะการเปXนผูJนำเชิงสรJางสรรคP
3 (3 – 0 – 6)
GE 005
Creative Leadership Skills
กลุHมวิชาเลือก (6 หนHวยกิต)
นักศึกษาจะตJองเลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาดังต&อไปนี้
หน&วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดJวยตนเอง)
ศท. 006
เอเชียกับสังคมโลก
3 (3 – 0 – 6)
GE 006
Asia and the Global Community
ศท. 007
สุนทรียภาพกับชีวิต
3 (3 – 0 – 6)
GE 007
Art of Life
ศท. 008
สุขภาพเพื่อชีวิต
3 (3 – 0 – 6)
GE 008
Health and Wellness for Life
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 99 หนHวยกิต
กลุHมวิชาแกน (48 หนHวยกิต)
กลุ&มวิชาบัญชี

หน&วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดJวยตนเอง

บช. 200
การบัญชีธุรกิจ
AC 200
Business Accounting
กลุ&มวิชาเศรษฐศาสตรP

3 (2 – 2 - 5)

ศศ. 203
EC 203

3 (3 – 0 – 6)

เศรษฐศาสตรPเบื้องตJน
Introduction to Economics

กลุ&มวิชากฎหมาย
กม. 102
กฎหมายธุรกิจ
LA 102
Business Law
กม. 301
การภาษีอากร
LA 301
Taxation
กลุ&มวิชาเชิงปริมาณ

3 (3 – 0 – 6)

คณ. 102
MA 102
บธ. 207
BA 207

3 (2 – 2 – 6)

คณิตศาสตรPธุรกิจ
Business Mathematics
การวิเคราะหPทางสถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
Statistical Analysis for Business Decisions

3 (3 – 0 – 6)

3 (2 – 2 – 5)

กลุ&มวิชาบริหารธุรกิจ
กง. 212
FI 212
กง. 222
FI 222
จก. 111
MG 111
ตล. 101
MK 101
จก. 212
MG 212
จก. 222
MG 222
จก. 429
MG 429
กลุ&มวิชาภาษา

การเงินธุรกิจ
Business Finance
การบัญชีบริหาร
Managerial Accounting
การจัดการองคPการและทรัพยากรมนุษยP
Organization and Human Resource Management
หลักการตลาด
Principles of Marketing
การจัดการงานผลิตและการดำเนินงาน
Production and Operations Management
การเปXนผูJประกอบการและการพัฒนาธุรกิจ
Entrepreneurship and Business Development
การจัดการเชิงกลยุทธP
Strategic Management

3 (3 – 0 – 6)
3 (2 – 3 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)

อก. 014
EN 014
อก. 331
EN 331
อก. 332
EN 332

ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนรูJโลก
English for Exploring the World
ภาษาอังกฤษธุรกิจเชิงปฏิบัติ
Practical Business English
ภาษาอังกฤษธุรกิจมืออาชีพ
Professional Business English

กลุHมวิชาเฉพาะด4าน-บังคับ (27 หนHวยกิต)

3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)

หน&วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดJวยตนเอง)

จก. 221
MG 221
จก. 319
MG 319
จก. 321
MG 321
จก. 322
MG 322
จก. 323
MG 323

สภาพแวดลJอมทางธุรกิจและการจัดการ
Business Environment and Management
กลยุทธPธุรกิจระดับโลก
Global Business Strategy
การวางแผนและการควบคุมดJานการจัดการ
Management Planning and Control
วิจัยธุรกิจ
Business Research
ภาวะผูJนำและการพัฒนาทีมงาน
Leadership and Team Development

3 (3 – 0 – 6)

จก. 329
MG 329
จก. 411
MG 411
จก. 420
MG 420
จก. 421
MG 421

เครื่องมืออัจฉริยะในการจัดการธุรกิจสมัยใหม&
Intelligence Tools for Modern Management
การจัดการธุรกิจดิจิทัล
Digital Business Management
การจัดการโครงการธุรกิจนวัตกรรม
Innovative Business Project Management
สัมมนาทางการจัดการธุรกิจสมัยใหม&
Seminar in Modern Business Management

3 (3 – 0 – 6)

3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)

3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)

กลุHมวิชาเฉพาะด4าน-เลือก (24 หนHวยกิต)
นักศึกษาเลือกเรียนวิชาเฉพาะดJาน-เลือก ไม&นJอยกว&า 24 หน&วยกิต จากรายวิชาต&อไปนี้
หน&วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดJวยตนเอง)

จก. 224
MG 224
จก. 313
MG 313
จก. 316
MG 316
จก. 324
MG 324
จก. 325
MG 325
จก. 333
MG 333
จก. 351
MG 351
จก. 352
MG 352
จก. 353
MG 353
จก. 354
MG 354
จก. 355
MG 355
จก. 357
MG 357
จก. 410
MG 410
จก. 415
MG 415

จริยธรรมธุรกิจ
Business Ethics
เทคนิคการสรJางแรงจูงใจ
Motivation Techniques
การจัดการระบบการใหJบริการ
Service Operations Management
การจัดการธุรกิจในครอบครัว
Family Business Management
การฝ™กงานดJานวิชาชีพ
Professional Internship
การจัดการความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง
Risk and Change Management
การจัดการองคPการและพฤติกรรมองคPการ
Organization Management and Behavior
การจัดการความรูJสำหรับธุรกิจ
Knowledge Management for Business
ผูJประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technopreneurship
การจัดการธุรกิจเพื่อสังคมผูJสูงวัย
Management for Aging Society
การจัดการองคPการธุรกิจเพื่อสังคม
Social Enterprise Management
การสื่อสารและการเจรจาต&อรองทางธุรกิจ
Business Communication and Negotiation
การวิเคราะหPธุรกิจเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธP
Business Analytics for Strategic Decisions
ประเด็นป›จจุบันทางการจัดการธุรกิจสมัยใหม&
Current Issues in Modern Business Management

3 (3 – 0 – 6)

จก. 417
MG 417
จก. 418

ทักษะสำหรับนักธุรกิจมืออาชีพ
Business Professional Skills
ประสบการณPทางธุรกิจ

3 (3 – 0 – 6)

3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (0 – 9 – 0)
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)

MG 418
จก. 423
MG 423
จก. 425
MG 425
จก. 430
MG 430
จก. 431
MG 431
จก. 432
MG 432
จก. 433
MG 433
จก. 434
MG 434
จก. 435
MG 435
จก. 436
MG 436
สศ. 301
CO 301

Business Experience
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information Systems
การศึกษาเฉพาะบุคคล
Independent Study
สหกิจศึกษา
Cooperative Education
การจัดการองคPกรที่เปลี่ยนแปลงอย&างฉับไว
Business Transformation Management
กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกสP
E-Business Transaction Law
การจัดการการตลาดสำหรับธุรกิจพาณิชยPอิเล็กทรอนิกสP
E-Commerce Marketing Management
การจัดการห&วงโซ&อุปทานและโลจิสติกสPอิเล็กทรอนิกสP
E-Logistics and Supply Chain Management
ระบบการชำระเงินพาณิชยPอิเล็กทรอนิกสP
E-Commerce Payment System
การจัดการพาณิชยPอิเล็กทรอนิกสP
E-Commerce Management
เตรียมสหกิจศึกษา
Pre-Cooperative Education

3 (3 – 0 – 6)
3 (0 – 6 – 6)
9 (0 – 35 – 0)
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)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนHวยกิต
1. นักศึกษาจะตJองเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปœดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม&นJอยกว&า 6 หน&วยกิต
2. วิชาเลือกเสรีของสาขาวิชาการจัดการ ที่เปœดสอนใหJสาขาวิชาอื่นๆ เลือกเรียน คือ วิชา จก. 101 ความรูJ
เบื้องตJนทางธุรกิจ
หน&วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดJวยตนเอง)
จก. 101
ความรูJเบื้องตJนทางธุรกิจ
3 (3 – 0 – 6)
MG 101
Introduction to Business
หมายเหตุ: ทุกรายวิชาที่เปXน 3 (3 – 0 – 6) แบ&งเปXนการบรรยาย 3 ชั่วโมงต&อสัปดาหP โดยมีการฝ™กปฏิบัติร&วมกันระหว&าง
นักศึกษาและอาจารยPผูJสอนและการศึกษาดJวยตนเองของนักศึกษา 6 ชั่วโมงต&อสัปดาหP

3.1.5 คำอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หนHวยกิต)
กลุHมวิชาภาษาอังกฤษ (9 หนHวยกิต)
อก. 001
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 (2 – 2 – 6)
EN 001
English for Everyday Communication
วิชานี้มุ&งเนJนใหJผูJเรียนมีส&วนร&วมในการมีปฏิสัมพันธPแบบพื้นฐานรวมทั้งการแนะนำตัวเอง การบรรยาย
กิจวัตรประจำวัน การถามและตอบคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดส&วนตัวและเรื่องง&ายๆ
This course aims to allow students to participate in common interactions including
introducing oneself, describing daily routines, asking and answering questions about personal details and
simple matters.
อก. 002
EN 002

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
3 (2 – 2 – 6)
English for Social Communication
วิ ช านี ้ ม ุ & ง เนJ น เรื ่ อ งการใชJ ป ระโยคและสำนวนที ่ ใ ชJ บ & อ ยๆ เกี ่ ย วกั บ การมี ป ฏิ ส ั ม พั น ธP ท างดJ า นสั ง คม
การแลกเปลี่ยนขJอมูลที่เกี่ยวขJองกับบุคคลอื่น และสภาพแวดลJอมของบุคคลอื่น
This course focuses on using sentences and frequently used expressions about social
interactions, exchanging information related to other people and their environments.
อก. 003
EN 003

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล
3 (2 – 2 – 6)
English for Global Communication
วิชานี้เปœดโอกาสใหJผูJเรียนไดJบรรยายถึงรายละเอียดประสบการณPอย&างคล&องแคล&ว และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับชีวิตความเปXนอยู& การทำงาน และหัวขJออื่นๆ ในระดับสากลในสถานการณPที่ซับซJอนมากขึ้น
This course provides students with opportunities to fluently describe detailed experiences
and express opinions about living, working, and international topics in more complex situations.
กลุHมวิชาบังคับ (15หนHวยกิต)
ศท. 001 ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรูJ
3 (3 – 0 – 6)
GE 001 Thinking Skills for Learning
ศึ ก ษาทฤษฎี หลั ก การของการคิ ด พั ฒ นาการคิ ด อย& า งเปX น ระบบ การคิ ด เชิ ง วิ พ ากษP การคิ ด สรJ า งสรรคP
การคิดวิเคราะหP การคิดสังเคราะหP การคิดแกJป›ญหาการเชื่อมโยงความคิด และสามารถเลือกเครื่องมือความคิดที่เหมาะสม
ไปประยุกตPใชJในชีวิตประจำวัน การเรียน และการทำงานไดJอย&างมีประสิทธิภาพ

This course introduces students to theory and principles of thinking. Students will learn to
develop higher order thinking skills which include systematic thinking, critical thinking, creative thinking,
analytical and synthesis thinking, connecting and problem- solving skills. Students should be able to
select appropriate thinking tools and apply appropriate thinking skills in their everyday life, study and
work effectively.

ศท. 002 พลเมืองกับสังคมพลวัต
3 (3 – 0 – 6)
GE 002 Citizenship and Social Dynamics
ศึกษาคุณลักษณะที่ดีของความเปXนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ไดJแก& การเคารพกฎหมาย การเคารพสิทธิ
ผูJอื่น การเคารพความแตกต&าง และการรักษาอัตลักษณPความเปXนไทย รวมถึงการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะในการคิด
วิเคราะหP และการสรJางองคPความรูJจากขJอมูลข&าวสารรอบตัวที่เกี่ยวกับดJานเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคมและ
วัฒนธรรม ทั้งนี้ เพื่อใหJนักศึกษารูJเท&าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยสามารถถ&ายทอดความรูJใหJแก&ผูJอื่น และแกJป›ญหา
ต&างๆ ที่มีผลกระทบต&อการดำเนินชีวิตไดJตามศักยภาพ เพื่อใหJนักศึกษาพรJอมปรับตัวใหJอยู&ร&วมกับผูJอื่นในสังคมพหุ
วัฒนธรรมไดJอย&างมีความสุข
This course introduces students to ideal characteristics and attributes of a good citizen in a
democratic society, such as being law-abiding, respecting the rights of others and understanding diversity,
including preserving and retaining Thai cultural identity. Students will also learn to develop their
analytical thinking skills and ability to synthesize the information they receive, for example, economic,
political and socio- cultural information in order for them to be able to keep abreast of changes in an
evolving world. Students should be able to share their knowledge with others as well as solve any
problems to the best of their ability. Students will learn how to prepare themselves to live happily in a
multicultural society.
ศท. 003 การสรJางจิตวิญญาณการเปXนผูJประกอบการ
3 (3 – 0 – 6)
GE 003 Cultivating Entrepreneurial Mindset
ศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะที่สำคัญในการสรJางจิตวิญญาณการเปXนผูJประกอบการ โดยเนJนการคิดแบบเจJาของ
ประกอบดJวย มีความคิดสรJางสรรคP เปXนนักแสวงหาโอกาสในการทำธุรกิจ มีความกลJาตัดสินใจ มีความเปXนผูJนำ รอบรูJ ทัน
ต&อเหตุการณP และสามารถทำงานเปXนทีม ศึกษาองคPความรูJในการประกอบธุรกิจอย&างมีความรับผิดชอบต&อสังคมและการ
เปXนผูJประกอบการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในยุคเศรษฐกิจสรJางสรรคP

In this course, students will study and develop important characteristics of entrepreneurial
mindset, with an emphasis on a combination of creativity and entrepreneurship. Students will learn to
develop their creativity, explore entrepreneurial opportunities, cultivate decision-making and leadership
skills, be up-to-date with any changes and situations, and be able to work effectively as part of a team.
Students, in this creative economy, will also learn about business best practice and ethics in order to
become socially responsible entrepreneurs in accordance with the sufficiency economy philosophy.
ศท. 004 เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับโลกอนาคต
3 (3 – 0 – 6)
GE 004 Technology and Innovation in the Future World
ศึกษาบทบาทแนวคิด และการประยุกตPใชJเทคโนโลยีและนวัตกรรมดJานต&างๆ ที่มุ&งเนJนการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
สังคมสมัยใหม& รวมทั้งผลกระทบที่มีต&อการดำเนินชีวิตและสังคม ตลอดจนศึกษาการใชJประโยชนPและการคุJมครอง
ทรัพยPสินทางป›ญญาที่เกิดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
In this course, students will explore relevant concepts related to the use of technology and
innovation to enhance the quality of life in modern society. The course also covers information on the
impacts of technology and innovation on life and society as well as how to utilize and protect relevant
intellectual property rights related to technology and innovation.
ศท. 005
ทักษะการเปXนผูJนำเชิงสรJางสรรคP
3 (3 – 0 – 6)
GE 005
Creative Leadership Skills
ศึกษาและพัฒนาทักษะความเปXนผูJนำเชิงสรJางสรรคP ลักษณะการเปXนผูJนำที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีภาวะผูJนำที่
สามารถนำทีมไดJอย&างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการกับป›ญหาดJวยกระบวนการเชิงสรJางสรรคP ส&งผลใหJเกิดประโยชนPต&อ
ชีวิตประจำวัน รวมถึงการทำงานในอนาคตซึ่งจะนำไปสู&การเปXนผูJนำที่ประสบความสำเร็จในองคPกร
In this course, students will learn to develop creative leadership skills and qualities, effective
leadership characteristics and good governance. Students should be able to apply the principles of
creative problem- solving skills in their daily lives, which will enhance their opportunities to become
successful leaders in their future endeavors.
กลุHมวิชาเลือก (6หนHวยกิต)
นักศึกษาจะตJองเลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาดังต&อไปนี้
ศท. 006 เอเชียกับสังคมโลก
GE 006 Asia and the Global Community

3 (3 – 0 – 6)

ศึกษาการพัฒนาบทบาททางเศรษฐกิจ การเมือง ความสัมพันธPทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศในทวีป
เอเชีย ที่มีอิทธิพลต&อการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก
In this course, students will explore the role and development of economics, politics, and sociocultural relations and interconnectedness of countries in Asia that influence changes in the global
community.
ศท. 007
สุนทรียภาพกับชีวิต
3 (3 – 0 – 6)
GE 007
Art of Life
ศึกษาการพัฒนามุมมองเรื่องสุนทรียภาพ ที่เกี่ยวขJองกับชีวิตและสังคม ทำใหJเกิดทัศนคติเชิงบวก และเขJาใจเรื่อง
ความหลากหลายทางรสนิยม มีแนวโนJมจะพัฒนามุมมองเรื่องรสนิยมและความงามใหJเปœดกวJางขึ้น ส&งผลใหJเพิ่มความรูJ
ความเขJาใจในการชมงานประเภทศิลปะ ดนตรีและวรรณกรรม
In this course, students will explore relevant theories and concepts of aesthetics related to life
and society and learn to cultivate positive outlook and attitude and understanding of different forms of
taste and beauty, which will enhance their perception of diversity and enable them to appreciate art,
music and literature.
ศท. 008
สุขภาพเพื่อชีวิต
3 (3 – 0 – 6)
GE 008
Health and Wellness for Life
ศึกษาความสำคัญของการดูแลสุขภาพการประเมินสุขภาพตนเองและคนใกลJตัว การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
การส& ง เสริ ม สุ ข ภาพจิ ต และการจั ด การทางอารมณP อาหารและยาที ่ ม ี ผ ลต& อ สุ ข ภาพ การแพทยP ท างเลื อ ก
ภัยสังคมผลกระทบสิ่งแวดลJอมต&อสุขภาพ และโรคอุบัติใหม&
In this course, students will learn about the importance of health and wellness, self- examination
and health assessment of other people, how exercise can improve physical and mental health, how to
manage and cope with stress and emotions. Other topics include food and drugs, complementary and
alternative medicine, social harms and environmental impacts on health and wellness as well as
emerging diseases.
ข. หมวดวิชาเฉพาะ (99 หนHวยกิต)
กลุHมวิชาแกน (48 หนHวยกิต)
กลุ&มวิชาบัญชี
บช. 200 การบัญชีธุรกิจ
AC 200 Business Accounting

3 (2 – 2 – 5)

ศึกษาวิวัฒนาการทางการบัญชี บทบาทการบัญชีที่มีต&อสังคม หลักเกณฑP การวิเคราะหP การบันทึก จำแนก
ประเภทรายงานทางการเงิน และการจัดทำรายงานทางการเงิน รวมทั้งศึกษาการนำขJอมูลทางบัญชีไปใชJประโยชนPสำหรับ
ธุรกิจ และขJอจำกัดของขJอมูลทางการบัญชี ตลอดจนจริยธรรมของวิชาชีพการบัญชี
Study of the evolution of accounting, the role of accounting towards society, criteria, analysis,
record-keeping, classification of financial reports and preparation of financial data, including study of the
use of accounting data for business and limitations of accounting data, as well as ethics in the accounting
profession.
กลุ&มวิชาเศรษฐศาสตรP
ศศ. 203 เศรษฐศาสตรPเบื้องตJน
3 (3 – 0 –6)
EC 203
Introduction to Economics
ศึกษาถึงการกำหนดราคาสินคJา ราคาป›จจัยการผลิต ทฤษฎีการผลิต รายไดJประชาชาติส&วนประกอบของรายไดJ
ประชาชาติ การเงิน การคลัง การติดต&อกับต&างประเทศ ตลอดจนการใชJนโยบายต&างๆ เพื่อทำใหJเกิดความเจริญกJาวหนJา
ทางเศรษฐกิจ
Study of pricing of goods, production factor prices, production theories, national income,
composition of national income, finance, dealing internationally, as well as the use of different policies
to stimulate economic development.
กลุ&มวิชากฎหมาย
กม. 102 กฎหมายธุรกิจ
3 (3 – 0 – 6)
LA 102 Business Law
ศึกษาหลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติตามหลักกฎหมายแพ&งและพาณิชยPที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ รูปแบบองคPกร
ธุรกิจ ขั้นตอนการจัดตั้งและการดำเนินงานของรูปแบบองคPกรทางธุรกิจ เอกเทศสัญญาที่สำคัญบางเรื่อง เช&น สัญญาซื้อ
ขาย สัญญาเช&าทรัพยP สัญญากูJยืม เปXนตJน รวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล
Study of legal principles and practice of civil and commercial law relating to business, business
models, procedures for establishing and operating business organization models, important contracts
such as sales contracts, property contracts, loan agreements, and including laws relating to digital
markets.

กม. 301 การภาษีอากร
3 (3 – 0 – 6)
LA 301 Taxation
ศึกษาแนวคิดและความเปXนมาของภาษีอากร ลักษณะ หลักเกณฑP วิธีการประเมิน การคำนวณและการจัดเก็บ
ภาษีอากรต&าง ๆ ตามประมวลรัษฎากร และภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวขJอง อันไดJแก& ภาษีเงินไดJบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดJนิติบุคคล
ภาษีเงินไดJหัก ณ ที่จ&าย ภาษีมูลค&าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีอื่น ๆ ที่
เกี่ยวขJอง เช&น ภาษีการรับมรดก ภาษีอสังหาริมทรัพยPอนุสัญญาภาษีซJอน เปXนตJน รวมถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดง
รายการชำระภาษีประเภทต&าง ๆ
Study of concepts and history of taxation, characteristics, criteria, assessment methods,
calculation and collection of various duties and taxes under the Revenue Code and other related taxes:
personal income tax, corporate income tax, withholding tax, VAT, specific business tax, stamp duty,
customs duty, excise tax, and other related taxes such as inheritance tax, real estate tax, double taxation
agreements, including different tax submission deadlines.
กลุ&มวิชาเชิงปริมาณ
คณ. 102 คณิตศาสตรPธุรกิจ
3 (2 – 2 – 6)
MA 102
Business Mathematics
ศึกษาวิชาคัลคูลัส ฟ›งกPชัน ความชันของส&วนโคJง สูตรการหาอนุพันธPของฟ›งกPชัน การหาค&าสูงสุดและต่ำสุดของ
ฟ›งกPชันที่สัมพันธPกับทางธุรกิจ อนุพันธPบางส&วน อินทิเกรชัน และการประยุกตPในทางธุรกิจ อนุกรม และการนำเอาความรูJ
เรื่องอนุกรมไปใชJในทางธุรกิจ เพื่อใหJนักศึกษาไดJมีความรูJทางคณิตศาสตรPอย&างพอเพียงในการศึกษาธุรกิจทั้งในทางทฤษฎี
และการประยุกตP
Study of calculus, functions, gradient of curves, formulae for finding function derivatives,
maximum and minimum values of functions related to business, partial derivatives, integration and
application of integration understanding to business, series and using knowledge of series in business in
order to provide students with sufficient mathematical knowledge in business studies, both theoretical
and applied.
บธ. 207
BA 207

การวิเคราะหPทางสถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
Statistical Analysis for Business Decisions

3 (2 – 2 – 5)

ศึกษาแนวคิดพื้นฐานทางสถิติที่เกี่ยวกับการนำขJอมูลมาวิเคราะหPเพื่อใชJในการพยากรณPและการตัดสินใจทาง
ธุรกิจ โดยศึกษาวิธีการจัดเก็บขJอมูล การวัดแนวโนJมเขJาสู&ส&วนกลาง การวัดการกระจายของขJอมูล ความน&าจะเปXน การ
ประมาณค&า การทดสอบสมมติฐานทางสถิติเกี่ยวกับค&าเฉลี่ยและสัดส&วน การวิเคราะหPความแปรปรวน การทดสอบ
สมมติฐานดJวยสถิติไคสแควรP การวิเคราะหPการถดถอยและสหสัมพันธP รวมถึงการวิเคราะหPอนุกรมเวลา
Study of fundamental concepts of statistics relating to data analysis for forecasting and decisionmaking in business, with study of methods of data storage, measures of central tendency, measures of
data distribution, probability, estimation, testing statistical hypotheses of mean and proportion, analysis
of variance, testing hypotheses using chi- square statistics, regression and correlation analysis, and time
series analysis.

กลุ&มวิชาบริหารธุรกิจ
กง. 212
การเงินธุรกิจ
3 (3 – 0 – 6)
FI 212
Business Finance
วิชาบังคับก&อน: สอบไดJ บช. 200
ศึกษาบทบาท หนJาที่และจริยธรรมทางธุรกิจของผูJจัดการทางการเงิน การบริหารการเงินในองคPกรธุรกิจเพื่อใหJ
บรรลุเป¤าหมายองคPกร การวิเคราะหPสินทรัพยPที่สำคัญในการดำเนินงาน อาทิ เงินสด เงินทุนหมุนเวียน สินคJา ลูกหนี้
การคJา การวิเคราะหPอัตราส&วนทางการเงินเบื้องตJน การจัดหาเงินทุนจากแหล&งเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว การ
คำนวณตJนทุนของเงินทุน การลงทุนอย&างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน แนวคิดเกี่ยวกับมูลค&าของเงินตามระยะเวลา
Study of the roles, duties and business ethics of financial managers, financial management in
business organizations to achieve organizational goals, analysis of major operational assets such as cash,
working capital, trade receivables, basic financial ratio analysis, financing from both short-term and longterm sources, calculation of capital costs, efficient investment, as well as concepts of the value of
money over time.
กง. 222
การบัญชีบริหาร
3 (2 – 3 – 6)
FI 222
Managerial Accounting
วิชาบังคับก&อน: สอบไดJ บช. 200 และ กง. 212
ศึกษาการใชJประโยชนPจากขJอมูลทางบัญชีและงบการเงินเพื่อการบริหารงาน การวิเคราะหPโครงการลงทุน
การงบประมาณ แนวคิดเกี่ยวกับตJนทุน การวิเคราะหPตJนทุนและกำไรเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจของฝ¥าย บริหาร

Study of the use of accounting data and financial statements for management, investment
project analysis, budgeting, concepts of cost, cost and profit analysis for planning and decision- making
by management.
จก. 111
การจัดการองคPการและทรัพยากรมนุษยP
3 (3 – 0 – 6)
MG 111 Organization and Human Resource Management
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหนJาที่หลักทางการจัดการ ไดJแก& การวางแผน การจัดองคPการ การชี้นำ การจูงใจ การ
สื่อสาร และการควบคุมธุรกิจ ตลอดจนการจัดการธุรกิจระหว&างประเทศ รวมถึงศึกษาระบบการบริหารงานบุคคล
ประกอบดJวยการวางแผนกำลังคน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การฝ™กอบรมพัฒนา และการประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านภายในองคPการ โดยคำนึงถึงการเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดลJอมทีม่ ผี ลต&อการจัดการทัง้ ในประเทศและระหว&าง
ประเทศ
Study of concepts, theories and main functions of management: planning, organization, guidance,
motivation, communication and business control, as well as international business management,
including study of personnel management systems consisting of manpower planning, personnel
recruitment and selection, training and performance evaluation within the organization, by considering
environmental changes that affect management both domestically and abroad.

จก. 212
การจัดการงานผลิตและการดำเนินงาน
3 (3 – 0 – 6)
MG 212 Production and Operations Management
ศึกษาความรูJเบื้องตJนเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสินคJาและบริการ นับตั้งแต&ขั้นตอนของการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑP
การหาทำเลที่ตั้ง การจัดผังโรงงานและสำนักงาน การวางแผนกำลังการผลิต การจัดลำดับการผลิต การบริหารสินคJาคง
คลัง ตลอดจนการควบคุมคุณภาพของสินคJาและบริการ
Study of basic knowledge of the production process of goods and services, from the decisionmaking process on product selection, ﬁnding a location, plant and ofﬁce layout, planning capacity,
production scheduling, inventory management, and quality control of goods and services.
จก. 222
MG 222

การเปXนผูJประกอบการและการพัฒนาธุรกิจ
Entrepreneurship and Business Development

3 (3 – 0 – 6)

วิชาบังคับก&อน: สอบไดJ จก.111
ศึกษาความหมาย บทบาท ประเภท คุณลักษณะและทักษะของผูJประกอบการ วิเคราะหPและประเมินโอกาสทาง
ธุรกิจเพื่อพัฒนาการเปXนผูJประกอบการ กำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจในรูปแบบของแผนธุรกิจเพื่อใชJเปXนแนวทางใน
การกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจจริง ตลอดจนประเมินความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต&อธุรกิจ
Study of definitions, roles, types, characteristics and skills of entrepreneurs, analysis and
assessment of business opportunities for developing entrepreneurship, defining business operating
practices in the form of a business plan to be used as a guideline for setting the direction of actual
business operations and assessment of risks that may affect the business.
จก. 429
การจัดการเชิงกลยุทธP
3 (3 – 0 – 6)
MG 429 Strategic Management
วิชาบังคับก&อน: สอบไดJ จก.111 จก.212 ตล.101 และ กง.212 หรือไดJรับการอนุมัติจากคณบดี
ศึกษาทฤษฎี หลักการ และกระบวนการวางแผนกลยุทธP วิเคราะหPสภาวะแวดลJอมทั้งภายในและภายนอกองคPการ
ที่ส&งผลต&อการกำหนดกลยุทธP และบูรณาการศาสตรPดJานการบริหารธุรกิจต&างๆ เพื่อใชJวางแผนกลยุทธPในการสรJางความ
ไดJเปรียบทางการแข&งขัน ผ&านการใชJเกมจำลองทางธุรกิจ หรือกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงทางธุรกิจมาเปXนเครื่องมือในการ
วิเคราะหP วางแผนกลยุทธPและการตัดสินใจทางธุรกิจ
Study of theories, principles and strategic planning processes, analysis of internal and external
environmental conditions of the organization affecting strategy formulation, and integration of business
management fields in order to plan strategies to gain a competitive advantage, through the use of
business simulation games or real business case studies as analytical tools, business strategy planning
and decision-making.

ตล. 101
MK 101

หลักการตลาด
Principles of Marketing

3 (3 – 0 – 6)

ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการตลาด ความหมาย ขอบเขต ความสำคัญ หนJาที่และบริการของตลาดชนิดต&างๆ
การจัดประเภทสินคJา การวางแผน การเลือกช&องทางการจำหน&าย นโยบายการตั้งราคา และการส&งเสริมการจำหน&าย การ
วิเคราะหPและการเลือกตลาดเป¤าหมาย สิ่งแวดลJอมที่มีอิทธิพลทางการตลาด ตลอดจนการหาวิธีการควบคุมการตลาดและ
ศึกษาความรูJเบื้องตJนเกี่ยวกับการตลาดระหว&างประเทศ
Study of concepts related to marketing, deﬁnitions, scope, importance, functions and services
of various market types, product classiﬁcation, planning, selection of distribution channels, pricing and
sales promotion policies, analysis and selection of target markets, environments inﬂuencing marketing,
as well as ﬁnding methods to control marketing and study of basic knowledge about international
marketing.
กลุ&มวิชาภาษา
อก. 014 ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนรูJโลก
3 (3 – 0 – 6)
EN 014
English for Exploring the World
พัฒนาความสามารถในการเรียนรูJ และสำรวจความเปXนไปของโลก เช&น ดJานนวัตกรรม ดJานวัฒนธรรมและ
แนวความคิด โดยการอ&านและเขียนภาษาอังกฤษและการใชJเทคโนโลยีประกอบการเรียนรูJทั้งในและนอกหJองเรียน
รวมทั้งฝ™กทักษะดJานการฟ›งและพูดในสถานการณPที่หลากหลายจากการเรียนรูJดJวยตนเองในหJองปฏิบัติการทางภาษา
A competency- based English course that focuses on student- centered exploration of the
world through the use of English language and technology. Reading about a variety of topics provides
a springboard for tasks both inside and outside the classroom. Students are equipped with
knowledge about the world especially about its different cultures, peoples, and ways of thinking.
Self- study learning in a language laboratory will allow the students to improve their listening and
speaking skills in different situations.
อก. 331 ภาษาอังกฤษธุรกิจเชิงปฏิบัติ
3 (3 – 0 – 6)
EN 331
Practical Business English
เรียนรูJและฝ™กใชJภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อติดต&อสื่อสารใหJไดJผลตามที่ตJองการ เช&น การใชJภาษาอังกฤษเพื่อการขอขJอ
มูลการสั่งซื้อสินคJาทางจดหมายหรืออินเทอรPเน็ต และการใชJภาษาอังกฤษในการสื่อสารภายในองคPกร เปXนตJน
This course will look at the English needed to achieve business communication; for example,
studying and practicing English in ordering merchandise by mail or on the Internet and practicing the
English structures that are needed when communicating within organization.
อก. 332
EN 332

ภาษาอังกฤษธุรกิจมืออาชีพ
Professional Business English

3 (3 – 0 – 6)

เรียนรูJและฝ™กการใชJภาษาอังกฤษธุรกิจไดJอย&างมืออาชีพ เพื่อนำไปใชJติดต&อสื่อสารทางธุรกิจในสถานการณPต&าง ๆ
เช&น การใชJภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต&อรองทางการคJา การใชJภาษาอังกฤษในการนำเสนอสินคJาและบริการ เปXนตJน
Learning and practicing business English in a professional manner for communication in a variety
of business situations, such as the use of English for trade negotiations and the presentation of goods
and services.
กลุHมวิชาเฉพาะด4าน-บังคับ (27 หนHวยกิต)
จก. 221
สภาพแวดลJอมทางธุรกิจและการจัดการ
3 (3 – 0 – 6)
MG 221 Business Environment and Management
ศึกษาลักษณะ การจัดตั้งและการจัดการธุรกิจในรูปแบบต&างๆ ทั้งธุรกิจเจJาของคนเดียว หJางหุJนส&วน บริษัทจำกัด
และบริษัทมหาชน ศึกษาวัตถุประสงคPและแนวคิดทางการจัดการของประเภทธุรกิจที่แตกต&างกัน เช&น วิสาหกิจชุมชน
รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) ธุรกิจขJามชาติ และธุรกิจเพื่อสังคม สามารถวิเคราะหPบทบาทและ
หนJาที่ของธุรกิจในระดับต&างๆ ในสายคุณค&าการผลิตโลกและบทบาทต&อสังคม ตลอดจนเขJาใจถึงสภาพแวดลJอมทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่มีผลต&อการดำเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงขององคPการมีความรูJและความเขJาใจใน
ทักษะที่จำเปXนสำหรับการจัดการองคPการในกิจกรรมทางธุรกิจดJานต&างๆ เพื่อปูพื้นฐานความรูJและทักษะใหJนักศึกษา
สามารถพัฒนาเพื่อใชJในการปรับตัวเขJากับสภาพแวดลJอมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตไดJ
Study of the characteristics, setting up and management of various forms of business including
sole proprietorships, partnerships, limited companies and public companies, management objectives
and concepts of different types of business such as community enterprises, state enterprises, small and
medium-sized businesses (SMEs), multinationals and social businesses; the ability to analyze the roles
and duties of businesses at various levels in terms of value of global production and social role, as well
as understanding the economic, social and political environments affecting business operations and
organizational changes; knowledge and understanding of the skills necessary to manage various areas
of an organization’s business activities in order to develop the basic knowledge and skills for students
to use in adapting to the changing business environment in the future.
จก. 319
กลยุทธPธุรกิจระดับโลก
3 (3 – 0 – 6)
MG 319 Global Business Strategy
วิชาบังคับก&อน: สอบไดJ จก.111
ศึกษากระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธPของธุรกิจระหว&างประเทศอย&างเปXนระบบ ตั้งแต&การวิเคราะหP
สภาพแวดลJอมที่มีผลต&อการกำหนดกลยุทธP การกำหนดกลยุทธP การนำกลยุทธPไปปฏิบัติ การควบคุมและประเมินผล
รวมทั้งการใชJกลยุทธPและเทคนิคดJานต&างๆ ในการจัดการตามระดับชั้นขององคPกรขJามชาติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข&งขันขององคPกรขJามชาติ

Study of strategic management processes of international businesses from analysis of
environmental conditions affecting formulation of strategy, formulation of strategy, implementing
strategy, control and evaluation, and including utilization of various strategies and techniques in
management according to the level of international organizations to increase competitiveness of
multinational organizations.

จก. 321
การวางแผนและการควบคุมดJานการจัดการ
MG 321 Management Planning and Control
วิชาบังคับก&อน: สอบไดJ จก.111

3 (3 – 0 – 6)

ศึกษาความสำคัญและกระบวนการของการวางแผนการกำหนดวัตถุประสงค>และนโยบายองค>การและ
กระบวนการตัดสินใจในองค>การ ศึกษาความสำคัญของการควบคุม วิธีการและการออกแบบระบบการควบคุม
ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยอาศัยเทคนิคดIานการควบคุมงานประเภทตKางๆ
Study of the importance and process of planning, defining organizational objectives and
policy and decision- making processes within organizations, the importance of control, methods
and design of control systems, as well as performance evaluation based on various job control
techniques.
จก. 322
วิจัยธุรกิจ
3 (3 – 0 – 6)
MG 322 Business Research
วิชาบังคับก&อน: สอบไดJ จก.111 และ บธ. 207
ศึกษาความหมาย ประเภท และขอบเขตของการวิจัยธุรกิจ การเขียนโครงร&างการวิจัย กระบวนการวิจัย การ
กำหนดป›ญหาและวัตถุประสงคP การออกแบบวิจัย การเก็บรวบรวมขJอมูลและการสุ&มตัวอย&าง การวิเคราะหPขJอมูลและการ
นำเสนอผลการวิจัย การนำผลวิจัยไปประยุกตPใชJในการกำหนดกลยุทธPทางธุรกิจ ป›ญหาที่มักพบในการวิจัยและแนว
ทางแกJไข จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย รวมถึงเทคนิคการวิจัยใหม&ๆ และการนำเทคโนโลยีสมัยใหม&มาเพิ่ม
ประสิทธิภาพและคุณภาพของงานวิจัย

Study of definitions, types and scope of business research, writing research proposals, the
research process, defining problems and objectives, research design, data collection and sampling, data
analysis and presentation of results, application of research results to formulation of business strategy,
common research problems and solutions, including new research techniques and the use of modern
technology to increase the efficiency and quality of research.
จก. 323
ภาวะผูJนำและการพัฒนาทีมงาน
3 (3 – 0 – 6)
MG 323 Leadership and Team Development
วิชาบังคับก&อน: สอบไดJ จก.111
ศึกษาความหมายและรูปแบบของผูJนำ บทบาทของผูJนำในการกำหนดทิศทางและเสริมสรJางประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานขององคPการ การสรJางความรูJสึก ทัศนคติ แรงจูงใจ ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน เพื่อก&อใหJเกิด
ความร&วมมือของบุคลากรทุกระดับชั้นในองคPการ พัฒนาการทำงานเปXนทีม เพือ่ ใหJนักบริหารเรียนรูJการเปXนผูJนำที่ดี รวมถึง
ศึกษากรณีศึกษาผูJนำองคPกรชั้นนำระดับโลก และการบริหารความหลากหลายภายในองคPการ เพื่อบรรลุเป¤าหมายของ
องคPการอย&างมีประสิทธิภาพ
Study of definitions and models of being a leader, the role of leaders in determining the direction
and enhancing operational efficiency of the organization, creating feelings, attitudes and motivation,
employee work satisfaction in order to create cooperation between personnel at all levels of the
organization, developing teamwork for executives to learn to be good leaders, including case studies of
leaders of leading global organizations and management of diversity within organizations to meet
organizational goals effectively.

จก. 329
เครื่องมืออัจฉริยะในการจัดการธุรกิจสมัยใหม&
3 (3 – 0 – 6)
MG 329 Intelligence Tools for Modern Management
วิชาบังคับก&อน: สอบไดJ จก. 111
ศึกษาการจัดการกระบวนการทางธุรกิจโดยบูรณาการการใชJเครื่องมืออัจฉริยะเพื่อใหJองคPกรประสบความสำเร็จ
ในการบริหารงาน แนวโนJมของเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต&อการจัดการสมัยใหม&หรือกระบวนการทางธุรกิจสมัยใหม& เทคนิค
โอกาสและอุปสรรคในการใชJเครื่องมืออัจฉริยะในการทำงาน การบริหารงานอย&างมีประสิทธิภาพโดยใชJทีมเสมือนจริง การ
ร&วมมือกับหน&วยงานหรือองคPการต&างๆ ผ&านเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอรPเน็ต รวมถึงเรียนรูJจากกรณีศึกษาถึง
ประเด็นทางดJานจริยธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวขJองกับการใชJเครื่องมืออัจฉริยะในการจัดการธุรกิจสมัยใหม&
Study of business process management through integration of intelligence tools for successful
management within organizations, trends in technology affecting modern management or modern

business processes, techniques, opportunities and obstacles in the use of intelligence tools for work,
efficient management using virtual teams, collaboration between departments or organizations through
information technology and the Internet, including case studies in ethical and legal issues related to the
use of intelligence tools in modern business management.
จก. 411
การจัดการธุรกิจดิจิทัล
3 (3 – 0 – 6)
MG 411 Digital Business Management
วิชาบังคับก&อน: สอบไดJ จก.111
ศึกษาประเภทของธุรกิจดิจิทัลหรือธุรกิจอิเล็กทรอนิกสP พฤติกรรมผูJบริโภคและตลาดของธุรกิจดิจิทัล รวมถึง
เว็บไซตPสำเร็จรูป สื่อสังคมออนไลนPและแพลตฟอรPมต&างๆ ที่ใชJในการดำเนินธุรกิจดิจิทัล การสรJางความน&าเชื่อถือและการ
รักษาความปลอดภัยของระบบธุรกิจดิจิทัล รวมทั้งวางแผนกลยุทธPทางดJานการตลาดและการบริหารธุรกิจดิจิทัล การ
บริหารความสัมพันธPกับลูกคJา กรณีศึกษาของธุรกิจดิจิทัลในป›จจุบันรวมถึงประเด็นทางจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวขJอง
กับการดำเนินธุรกิจดิจิทัล
Study of types of digital or electronic businesses, consumer behaviour and digital business
markets, including off- the- shelf websites, social media and various platforms used for digital business
operations, establishing credibility and maintaining the security of digital business systems, with strategic
planning for marketing and digital business management, customer relations management, case studies
from existing digital businesses, including ethical and legal issues relating to digital business operations.
จก. 420
การจัดการโครงการธุรกิจนวัตกรรม
3 (3 – 0 – 6)
MG 420 Innovative Business Project Management
วิชาบังคับก&อน: สอบไดJ จก.111 และ กง.212
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ประเภทของนวัตกรรม และการประยุกตPนวัตกรรมมาใชJในการดำเนินธุรกิจเขJาใจ
ความสำคัญของงานวิจัยและทรัพยPสินทางป›ญญาศึกษาถึงกระบวนการของการวางแผนการดำเนินงานและการควบคุมงาน
ในโครงการดJานธุรกิจนวัตกรรมจัดทำโครงการทางธุรกิจที่ใชJนวัตกรรมโดยคำนึงถึงการสรJางและแสวงหาโอกาสในการทำ
ธุรกิจ การวิเคราะหPความเปXนไปไดJทางดJานการลงทุน การจัดสรรทรัพยากรในองคPการธุรกิจการจัดซื้อจัดจJาง การ
ดำเนินงานการสรJางตัวชี้วัดมาตรฐาน การวิเคราะหPป›ญหาอุปสรรคในการทำโครงการ ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง
เพื่อใหJโครงการสามารถดำเนินไปอย&างมีประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผลสูงสุด
Study of concepts, theories and types of innovation and the application of innovation in business
operations, understanding the importance of research and intellectual property, the process of planning
operations and job control in innovative business projects, setting up innovative business projects that
aim to create and seek out business opportunities, analysis of investment feasibility, resource allocation

within business organizations, procurement, creation of standards indicators, analysis of obstacles to
project implementation and risk management in order for projects to be carried out with maximum
efficiency and effectiveness.
จก. 421
สัมมนาทางการจัดการธุรกิจสมัยใหม&
3 (3 – 0 – 6)
MG 421 Seminar in Modern Business Management
วิชาบังคับก&อน: สอบไดJ วิชาเฉพาะดJาน-บังคับ อย&างนJอย 2 วิชา
ศึกษาและวิเคราะหPประเด็นทางดJานการจัดการที่สำคัญในสถานการณPป›จจุบัน โดยนำแนวคิด ทฤษฎี และ
เทคนิคทางการจัดการมาประยุกตPใชJเพื่อเสนอแนวทางการแกJไขป›ญหา หรือเสนอทางออกใหJแก&ประเด็นดJานการจัดการไดJ
อย&างเหมาะสม ผ&านการอภิปราย การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนและการจัดทำรายงาน
Study and analysis of signiﬁcant management issues in current situations through the
application of management concepts, theories and techniques to problem-solving or proposing
appropriate solutions to management issues through discussion, giving opinions in class and making
reports.
กลุHมวิชาเฉพาะด4าน-เลือก (24 หนHวยกิต)
จก. 224
จริยธรรมธุรกิจ
3 (3 – 0 – 6)
MG 224 Business Ethics
ศึกษาแนวคิดและที่มาของจริยธรรม เหตุผลและความจำเปXนที่ธุรกิจตJองมีจริยธรรม การสรJางระบบการจัดการ
และกำกับดูแลกิจการที่ดีในองคPกรธุรกิจ บทบาท หนJาที่และการตระหนักถึงความรับผิดชอบต&อสังคมขององคPกรธุรกิจ
จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่มีต&อผูJมีส&วนไดJส&วนเสีย ตลอดจนการอภิปรายกรณีศึกษาในประเด็นป›ญหาต&างๆ เกี่ยวกับ
จริยธรรมธุรกิจ
Study of the concept and origin of ethics, reasoning and the need for ethics in business,
management systems and good corporate governance in business organizations, roles, duties and
awareness of corporate social responsibility, business ethics towards stakeholders, and discussion of
case studies in various issues relating to business ethics.
จก. 313
เทคนิคการสรJางแรงจูงใจ
MG 313 Motivation Techniques
วิชาบังคับก&อน: สอบไดJ จก.111

3 (3 – 0 – 6)

ศึกษาความหมาย บทบาทและความสำคัญของการจูงในในองคPการ ตลอดจนแนวคิดทฤษฎีการจูงใจทั้งที่เปXนตัว
เงินและไม&เปXนตัวเงิน ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการสรJางแรงบันดาลใจในการทำงานของพนักงาน และการประยุกตPใชJ
การจูงใจเพื่อเพิ่มผลผลิตหรือกำไรใหJกับองคPการ
Study of the definition, role and importance of motivation in organizations, as well as
theoretical concepts of motivation, both monetary and non-monetary; study of concepts related to
motivation in employees’ work, and the application of incentives to increase productivity or profit for
the organization.
จก. 316
การจัดการระบบการใหJบริการ
3 (3 – 0 – 6)
MG 316 Service Operations Management
วิชาบังคับก&อน: สอบไดJ จก.111
ศึกษาหลักการ ความสำคัญและบทบาทของงานบริการ รวมถึงกระบวนการจัดการงานบริการทั้งการออกแบบ
พัฒนา และปรับปรุงงานบริการ เรียนรูJเทคนิค กลยุทธPและการบริหารงานบริการอย&างมีคุณภาพ ตลอดจนการนำ
เทคโนโลยีมาใชJเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหJบริการ การสรJางคุณค&าและความพึงพอใจใหJแก&ผูJรับบริการ และสามารถ
ประยุกตPใชJแนวคิดดJานการบริการในการทำงานขององคPกรต&างๆ ไดJ
Study of the principles, importance and roles of service work, including service management
processes of design, development and service improvement; learning techniques, strategies and
effective service management, as well as the application of technology to enhance service efficiency,
creating value and satisfaction for users and the ability to apply service concepts to the work of a variety
of organizations.
จก. 324
การจัดการธุรกิจในครอบครัว
3 (3 – 0 – 6)
MG 324 Family Business Management
วิชาบังคับก&อน: สอบไดJ จก.111
ศึกษาการเปXนผูJประกอบการในธุรกิจครอบครัว เพื่อนำมาพัฒนาในการวางแผน ดำเนินงานและวิเคราะหPแกJไข
ประเด็นป›ญหาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจของครอบครัวใหJเหมาะสมกับสภาพแวดลJอมทางเศรษฐกิจในป›จจุบัน พรJอมทั้งพัฒนา
แนวคิดใหม&และวางแผนเพื่อการขยายธุรกิจใหJเจริญเติบโตอย&างมั่นคงในอนาคต
Study of being a family business entrepreneur to develop planning, operations, analysis and
solutions of problems occurring in family businesses appropriate for current economic conditions,
including developing new concepts and planning for future expansion and stable growth.
จก. 325
MG 325

การฝ™กงานดJานวิชาชีพ
Professional Internship

3 (0 - 9 – 0)

วิชาบังคับก&อน: สอบไดJวิชาเฉพาะดJานบังคับอย&างนJอย 2 วิชา หรือไดJรับอนุมัติจากคณบดี
ศึกษาระบบการทำงานจริงในสถานประกอบการ และศึกษาแนวทางในการแกJป›ญหาต&างๆ ในการดำเนินธุรกิจ
เพื่อเสริมสรJางใหJนักศึกษามีความพรJอมดJานงานอาชีพจากการปฏิบัติงานพื้นฐานอย&างมีหลักการและเปXนระบบ โดย
นักศึกษาจะตJองฝ™กปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการหรือองคPการต&างๆ เปXนเวลาไม&นJอยกว&า 200 ชั่วโมง นักศึกษาตJอง
จัดทำบันทึกความกJาวหนJาในการปฏิบัติงานในระหว&างการฝ™กปฏิบัติงาน รวมทั้งรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและ
นำเสนอผลการฝ™กปฏิบัติงานเมื่อสิน้ สุดการฝ™กปฏิบัติงาน
Study real work systems in the workplace and approaches to problem- solving in business
operations to enhance students’ professional readiness through basic principled and structured practice,
with students taking an internship of not less than 200 hours in a workplace or organization; students
are required to keep a record of their progress during the internship, with a performance summary report
and presentation at the end of the internship.

จก. 333
การจัดการความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง
3 (3 – 0 – 6)
MG 333 Risk and Change Management
วิชาบังคับก&อน: สอบไดJ จก. 111
ศึกษาวิธีการจัดการองคPความรูJ และการปรับตัวภายในองคPกร เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดลJอม
ทั้งภายในและภายนอกองคPกร ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเทคนิคในการวางแผนและพัฒนาระบบป¤องกันความเสี่ยงใน
องคPกร การวางแผนกลยุทธPและแผนปฏิบัติการเพื่อการบริหารความเสี่ยง และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในองคPการ
ตลอดจนศึกษาหลักการจัดการในภาวะวิกฤติ การประเมินภาวะวิกฤติและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น การวางแผนเพื่อรองรับ
กับภาวะวิกฤติและการแกJไขป›ญหาภาวะวิกฤติ
Study of methods of knowledge management and adapting within organizations to deal
with changes in environment, both internal and external to the organization; study of concepts,
theories and techniques for planning and developing risk prevention systems within organization,
strategic planning and action plans for risk management and dealing with organizational changes, as
well as study of principles of crisis management, crisis and impact assessments, crisis response and
resolution planning.
จก. 351

การจัดการองคPการและพฤติกรรมองคPการ

3 (3 – 0 – 6)

MG 351 Organization Management and Behavior
วิชาบังคับก&อน: สอบไดJ จก.111
ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีองคPการและโครงสรJางองคPการสมัยใหม& เพื่อการจัดการภายในองคPการที่สอดคลJองกับ
พฤติกรรมองคPการ โดยใชJความรูJ ความสามารถ ตลอดจนทักษะของผูJนำในการบริหารองคPการ สรJางการทำงานเปXนทีม
สรJางทัศนคติและความรูJสึกในการมีส&วนร&วมกับองคPกรของบุคลากรภายในองคPการ ตลอดจนเรียนรูJทักษะและกระบวนการ
จัดการความขัดแยJงภายในองคPการ เพื่อใหJบรรลุเป¤าหมายในการบริหารงานอย&างมีประสิทธิภาพ
Study of concepts, theories and modern organizational structures for internal organization
management consistent with organization behaviour, using knowledge, ability and leadership skills in
organization management, creating teamwork, attitudes and feelings of being part of the organization in
personnel, as well as learning skills and processes for managing conflict within the organization in order
to achieve goals in efficient management.
จก. 352
การจัดการความรูJสำหรับธุรกิจ
3 (3 – 0 – 6)
MG 352 Knowledge Management for Business
วิชาบังคับก&อน: สอบไดJ จก.111
ศึกษาแนวความคิดทางดJานการจัดการความรูJ ประเภทลักษณะของความรูJ การสรJางและการไดJมาซึ่งองคPความรูJ
และนวัตกรรม กระบวนการการจัดการความรูJ การนำความรูJที่จัดเก็บไปใชJใหJ เกิดประโยชนPในการดำเนินธุรกิจ ป›จจัยแห&ง
ความสำเร็จของการจัดการความรูJ และกรณีศึกษาการจัดการความรูJในองคPกรธุรกิจ
Study of concepts of knowledge management, types of knowledge, creation and acquisition of
a body of knowledge and innovation, the process of knowledge management, applying stored
knowledge for the benefit of business operations, factors in successful knowledge management and
case studies in knowledge management in business organizations.

จก. 353
ผูJประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3 – 0 – 6)
MG 353 Information Technopreneurship
วิชาบังคับก&อน: สอบไดJ จก. 111
ศึกษากระบวนการเริ่มตJนเปXนผูJประกอบการ และรูปแบบของผูJประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ในธุรกิจที่มีการใชJ
เทคโนโลยีสารสนเทศและความคิดสรJางสรรคPในการพัฒนานวัตกรรม ประเมินโอกาสทางธุรกิจ วางแผนและพัฒนาเทคนิค
เรียนรูJรูปแบบการทำงาน ตลอดจนศึกษารูปแบบของการลงทุนแบบใหม&ๆของธุรกิจในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวขJองกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

Study of the process of starting out as an entrepreneur and models of successful
entrepreneurship in businesses using information technology and creativity for the development of
innovations, assessing business opportunities, planning and developing techniques; learning work
models, as well as new models of business investment in industries related to information technology.
จก. 354
การจัดการธุรกิจเพื่อสังคมผูJสูงวัย
3 (3 – 0 – 6)
MG 354 Management for Aging Society
วิชาบังคับก&อน: สอบไดJ จก.111
ศึกษาความรูJทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจผูJสูงวัย ภาพรวมของธุรกิจผูJสูงวัยทั้งในและต&างประเทศ แนวโนJมของธุรกิจผูJสูงวัย
ธุรกิจที่เกี่ยวขJอง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูJบริโภคของผูJสูงวัย สามารถเขJาใจ พัฒนา และจัดการธุรกิจผูJสูงวัยไดJอย&างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน
Study of general knowledge relating to businesses for seniors, an overview of both domestic
and international senior businesses, trends in senior businesses, related businesses, changes in senior
consumer behaviour; the ability to understand, develop and manage elderly businesses efficiently and
sustainably.
จก. 355 การจัดการองคPการธุรกิจเพื่อสังคม
3 (3 – 0 – 6)
MG 355 Social Enterprise Management
วิชาบังคับก&อน: สอบไดJ จก.111 และ จก.222
ศึกษาแนวคิดและบทบาทของการประกอบการเพื่อสังคมทั้งในประเทศและต&างประเทศที่ขับเคลื่อนสรJางความ
เปลี่ยนแปลงเชิงสรJางสรรคPทางสังคม เรียนรูJทักษะการคิดอย&างเปXนระบบ จิตวิญญาณผูJประกอบการ การเริ่มตJนและการ
บริหารจัดการธุรกิจเพื่อสังคม รวมถึงการพัฒนาแนวทางในการแกJป›ญหาสังคมและสิ่งแวดลJอมอย&างสรJางสรรคPผ&าน
นวัตกรรมสมัยใหม&
Study of concepts and roles of social enterprise, both local and international, that drive
creative change in society; learning systematic thinking skills, entrepreneurial spirit, starting and
managing social enterprises, including developing creative approaches to solving social and
environmental problems through modern innovations.

จก. 357
การสื่อสารและการเจรจาต&อรองทางธุรกิจ
3 (3 – 0 – 6)
MG 357 Business Communication and Negotiation
วิชาบังคับก&อน: สอบไดJ จก.111
ศึกษาทักษะและรูปแบบการสื่อสาร ทั้งภายในและภายนอกองคPกร โดยคำนึงถึงพฤติกรรมการสื่อสารของป›จเจก
บุคคลและโครงสรJางองคPกรที่มีผลต&อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ศึกษาแนวคิด เทคนิค และการวางแผนการเจรจาต&อรอง
อย&างเปXนระบบ ตลอดจนเลือกใชJกลยุทธPและประเมินกลยุทธPในการเจรจาต&อรอง เพื่อการเจรจาต&อรองที่มีประสิทธิภาพ
ภายใตJสถานการณPซับซJอน
Study of communication skills and styles, both internal and external to the organization, with
regard to individual communication behaviour and organization structures that affect effective
communication; study concepts, techniques and systematic negotiation planning, as well as strategy
selection and evaluation in negotiations for effective negotiations in complex situations.
จก. 410
การวิเคราะหPธุรกิจเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธP
3 (3 – 0 – 6)
MG 410 Business Analytics for Strategic Decisions
วิชาบังคับก&อน: สอบไดJ จก.212
ศึกษาความหมาย ประเภท และขอบเขตของการวิเคราะหPขJอมูลในเชิงธุรกิจและการพยากรณPธุรกิจ เทคนิคและ
เครื่องมือต&างๆ สำหรับการวิเคราะหPขJอมูลในเชิงธุรกิจ ความสัมพันธPระหว&างการวิเคราะหPขJอมูลในเชิงธุรกิจและการ
พยากรณPธุรกิจ การเก็บรวมรวมขJอมูล เทคนิคและเครื่องมือต&างๆ สำหรับการพยากรณP รวมถึงการนำผลการพยากรณP
ธุรกิจไปใชJในการตัดสินใจทางธุรกิจ โดยเนJนศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจในสถานการณPที่ไม&แน&นอน การประยุกตPใชJ
สถิติเพื่อการตัดสินใจ การวางแผนและการควบคุมสินคJาคงคลัง การวางแผนการขนส&ง การบริหารเครือข&ายและโครงการ
โดยนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาประยุกตPใชJในการเรียนการสอน
Study of the definition, types and scope of business data analysis and business forecasting,
various techniques and tools for analyzing business data, the relationship between business data analysis
and business forecasting, data collection, various forecasting techniques and tools, including applying
business forecasts to business decisions, focusing on decision- making, applying statistics to decision
making, inventory planning and control, transportation planning, network and project management
through the use off-the-shelf software in instruction.
จก. 415
ประเด็นป›จจุบันทางการจัดการธุรกิจสมัยใหม&
MG 415 Current Issues in Modern Business Management
วิชาบังคับก&อน: สอบไดJ จก.111

3 (3 – 0 – 6)

ศึกษาและวิเคราะหPประเด็นน&าสนใจและเหตุการณPป›จจุบันต&างๆ ที่เกิดขึ้นในการบริหารงานของผูJบริหารและ
พนักงานในองคPกร พัฒนาและบูรณาการศาสตรPทางดJานกระบวนการจัดการต&างๆ ผ&านการสัมมนาและโตJวาที เพื่อนำมา
ประยุกตPใชJในการบริหารองคPกรใหJเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
Study and analysis of interesting issues and current events occurring in the management of
executives and staff of organizations, development and integration of various management processes,
through seminars and debates, to be applied for maximum efﬁciency in organization.

จก. 417
MG 417

ทักษะสำหรับนักธุรกิจมืออาชีพ
3 (3 – 0 – 6)
Business Professional Skills
ศึกษาและฝ™กฝนทักษะต&างๆ ที่จำเปXนต&อการเสริมสรJางบุคลิกภาพของความเปXนนักธุรกิจมืออาชีพ อาทิ การ
พัฒนาบุคลิกภาพภายในและภายนอก มนุษยสัมพันธP มารยาททางสังคม การพูดในที่ชุมชน การติดต&อสื่อสารทางธุรกิจ
และ เทคนิคการนำเสนออย&างมืออาชีพ
The study and practice of various skills necessary to enhance the personality of business
professionals, such as internal and external personality development, human relations, social etiquette,
speaking in the community, business communications and professional presentation techniques.
จก. 418
ประสบการณPทางธุรกิจ
3 (3 – 0 – 6)
MG 418 Business Experience
วิชาบังคับก&อน: สอบไดJ จก.111
ศึกษาแนวคิดทางดJานการจัดการองคPความรูJ วิธีปฏิบัติ และเทคนิคเพื่อความสำเร็จในองคPกร ผ&านการเรียนรูJจาก
การศึกษาดูงาน การใชJกรณีศึกษาจริง หรือการบรรยายโดยผูJประกอบการผูJทรงคุณวุฒิ ตลอดจนการจัดทำโครงการทาง
ธุรกิจซึ่งสะทJอนถึงการแกJไขป›ญหาและการรับมือต&อสภาพแวดลJอมของธุรกิจจริง
Study of concepts of knowledge management, practices and techniques for success in the
organization; learning from study trips, real case studies or lectures from business experts, as well as
setting up business projects that reﬂect problem-solving and dealing with genuine business
environments.
จก. 423
MG 423

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information Systems

3 (3 – 0 – 6)

วิชาบังคับก&อน: สอบไดJ จก.111
ศึ กษาแนวคิ ด ทฤษฎี หลั กการ ความหมาย และบทบาทของการจั ดการระบบสารสนเทศทางการจั ดการ
องคPประกอบ การพัฒนา การนำระบบสารสนเทศทางการจัดการมาใชJในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานดJานต&างๆ
ของธุรกิจ นอกจากนี้ ยังศึกษาถึงการจัดการเชิงกลยุทธPในการนำระบบสารสนเทศมาประยุกตPใชJในองคPกรการใชJระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ จรรยาบรรณในการใชJระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ รวมถึงแนวโนJมและทิศทาง
ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในอนาคต
Study of concepts, theories, principles, definitions and the role of management of management
information systems, components, development, the use of management information systems to
increase efficiency in various areas of managing a business; in addition, study of strategic management
in the use of information systems in organizations, the use of information systems to support decisionmaking, ethics in the use of management information systems, including trends and the direction of
information management systems in the future.

จก. 425 การศึกษาเฉพาะบุคคล
3 (0 – 6 – 6)
MG 425 Independent Study
วิชาบังคับก&อน: สอบไดJ จก. 111
ศึกษาคJนควJารายบุคคลในหัวขJอดJานการจัดการที่นักศึกษาสนใจและมีความสำคัญต&อการจัดการธุรกิจ และเปXน
หัวขJอที่ผ&านการอนุมัติจากผูJสอน นักศึกษาจะตJองจัดทำรายงานจากการศึกษาคJนควJาและหาขJอมูลดJวยตนเอง และ
นำเสนอผลงานวิจัยหรือรายงานที่เสร็จสมบูรณPต&ออาจารยPผูJสอน โดยอาจารยPผูJสอนจะเปXนผูJกำกับดูแลใหJคำแนะนำ
เกี่ยวกับการทำรายงานแก&นักศึกษา
Independent study of topics of students’own interests related to major subjects in management
field, and approved by the student’ s advisor. Student must carry out the research, collect data, and
present the research results under the supervision and guidance of the advisor.
จก. 430
สหกิจศึกษา
MG 430 Co-operative Education
วิชาบังคับก&อน: สอบไดJ สศ. 301 และวิชาเฉพาะดJาน-บังคับอย&างนJอย 3 วิชา

9 (0 – 35 – 0)

ศึกษาระบบการทำงานจริงในสถานประกอบการธุรกิจในฐานะพนักงานของสถานประกอบการ เพื่อเสริมสรJางใหJ
นักศึกษามีความพรJอมดJานงานอาชีพจากการปฏิบัติงานพื้นฐานอย&างมีหลักการและเปXนระบบ นักศึกษาจะตJองมีชั่วโมง
การทำงานอย&างเต็มเวลารวมแลJวไม&นJอยกว&า 16 สัปดาหP หรือ 1 ภาคการศึกษา รวมถึงมีการประเมินผลการทำงานจาก
อาจารยPที่ปรึกษาร&วมกับสถานประกอบการณP นักศึกษาตJองจัดทำบันทึกความกJาวหนJาในการปฏิบัติงานในระหว&างการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและนำเสนอผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน
Study of real-life work systems as an employee in a business to enhance students’ professional
readiness through basic principled and structured practice; students must work full-time for not less
than 16 weeks or 1 semester, including work evaluation by their advisor and workplace; students must
record their progress at work during the internship and both complete a report and make a
presentation on their performace at the end of the internship.
จก. 431 การจัดการองคPกรที่เปลี่ยนแปลงอย&างฉับไว
3 (3 – 0 – 6)
MG 431 Business Transformation Management
วิชาบังคับก&อน: สอบไดJ จก.111
ศึกษาถึงบทบาทของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางดJานนวัตกรรมที่ส&งผลต&อการดำเนินธุรกิจ วิวัฒนาการ
ขององคPกรธุรกิจสู&ยุคดิจิทัล ทักษะที่จำเปXนและรูปแบบการทำงาน ค&านิยมและวัฒนธรรมขององคPกรในยุคดิจิทัล การ
พัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรใหJพรJอมและสามารถทำงานสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงอย&างฉับไวในยุค
ดิจิทัล
Study of the role of technology and innovative changes that affect business operations, the
evolution of business organizations into the digital age, necessary skills and forms of work, values and
organizational culture in the digital age, the development of the capacity and abilities of personnel to
be ready and work in response to the rapid changes of the digital age.

จก. 432
MG 432

กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกสP
3 (3 - 0 – 6)
E-Business Transaction Law
ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสP ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสP การคJาและบริการเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสP ตามพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสPและรวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขJองกับการทำ
ธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกสP ตลอดจนศึกษาและฝ™กฝนการใชJความรูJเกี่ยวกับกฎหมายว&าดJวยองคPกรธุรกิจมาปรับใชJในการ

จัดเตรียมเอกสารต&างๆ เพื่อใชJในการจัดตั้งองคPกรทางธุรกิจใหม& ทั้งในส&วนที่เปXนเอกสารราชการ และสัญญาระหว&างผูJเปXน
หุJนส&วนหรือผูJถือหุJน รวมทั้งสัญญามาตรฐานอื่นๆ ที่จำเปXนตJองใชJสำหรับผูJประกอบธุรกิจรายใหม&
Study of laws relating to electronic transactions, electronic signatures, trade and services relating
to electronic transactions in accordance with the Electronic Transactions Act and including other laws
relating to electronic businesses; study and practice in applying legal knowledge on business
organizations to the preparation of documents for use in establishing new businesses, for both official
documents and contracts between partners or shareholders, including other standard contracts required
for new business owners.
จก. 433
การจัดการการตลาดสำหรับธุรกิจพาณิชยPอิเล็กทรอนิกสP
3 (3 - 0 – 6)
MG 433 E-Commerce Marketing Management
วิชาบังคับก&อน: สอบไดJ จก.111 และ ตล. 101
ศึกษาบทบาท ความสำคัญ และกระบวนการวางแผนและจัดการกลยุทธPทางการตลาดสำหรับธุรกิจพาณิชยP
อิเล็กทรอนิกสP เรียนรูJหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับส&วนประสมทางการตลาดดิจิทัล การวิเคราะหPพฤติกรรมของผูJบริโภคที่
ทำธุรกรรมการซื้อขายสินคJาผ&านสื่ออิเล็กทรอนิกสPศึกษากระบวนการทําการตลาดออนไลนPดJวยเครื่องมือดิจิทัลต&างๆ เช&น
การใชJเครื่องมือสืบคJน การออกแบบเว«บไซตPที่ดึงดูดผูJบริโภค การทำการตลาดผ&านอีเมลP เปXนตJน เพื่อใหJสามารถวางกลยุทธP
การตลาดสำหรับธุรกิจพาณิชยPอิเล็กทรอนิกสPไดJอย&างมีประสิทธิภาพ
Study of the role, importance and managing marketing strategies for e- commerce businesses;
learning principles and theories related to digital marketing mixes, analysis of consumer behaviour in
transactions through electronic media; study of online marketing processes using various digital tools
such as search tools, website design to attract customers and email marketing in order to be able to put
effective strategies into place for e-commerce businesses.
จก. 434
การจัดการห&วงโซ&อุปทานและโลจิสติกสPอิเล็กทรอนิกสP
3 (3 – 0 – 6)
MG 434 E-Logistics and Supply Chain Management
วิชาบังคับก&อน: สอบไดJ จก.212
ศึกษาแนวคิดและกระบวนการจัดการห&วงโซ&อุปทานและการขนส&งของธุรกิจพาณิขยPอิเล็กทรอนิกสP เรียนรูJ
เกี่ยวกับการไหลเวียนของขJอมูลอิเล็กทรอนิกสP และเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใชJในการจัดการห&วงโซ&อุปทานและโลจิสติกสP
ตั้งแต&ธุรกิจตJนน้ำจนถึงปลายน้ำ ตลอดจนการบริหารจัดการคลังสินคJา การจัดเก็บสินคJา และการกระจายสินคJาในธุรกิจ
พาณิชยPอิเล็กทรอนิกสP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสรJางความไดJเปรียบทางการแข&งขันใหJแก&ธุรกิจ
The study of concepts and processes of supply chain and transportation management for ecommerce; learning about the flow of electronic data and technology in supply chain and logistics

management from upstream to downstream businesses, as well as warehouse management, storage
and product distribution in e- commerce businesses to increase efficiency and building a competitive
advantage for the business.
จก. 435
ระบบการชำระเงินพาณิชยPอิเล็กทรอนิกสP
3 (3 – 0 – 6)
MG 435 E-Commerce Payment System
วิชาบังคับก&อน: สอบไดJ จก.111 และ กง. 212
ศึ ก ษาถึ ง ความสำคั ญ และการใชJ ร ะบบการชำระเงิ น ผ& า นเครื อ ข& า ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สP เช& น การโอนเงิ น ทาง
อิเล็กทรอนิกสP การชำระเงินผ&านเกตเวยP ธนาคารอิเล็กทรอนิกสPธนาคารผ&านโทรศัพทPเคลื่อนที่ เงินอิเล็กทรอนิกสP QR
code ระบบพรJอมเพยPเปXนตJน สามารถประยุกตPใชJบริการการชำระเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ เช&น การแสดง
หลั ก ฐานทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สP การพิ ส ู จ นP ร ายการซื ้ อ ขาย วิ ธ ี แ สดงความมั ่ น ใจการส& ง ของก& อ นชำระเงิ น
อิเล็กทรอนิกสP สามารถประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญในระบบการชำระเงิน
Study of the importance and use of electronic payment systems such as electronic money
transfers, payments through gateways, electronic banking, banking via mobile phone, electronic money,
QR codes and the PromptPay system; ability to apply payment services to improve business efficiency
such as providing electronic evidence, proof of transactions, methods of showing confidence of delivery
before making electronic payments, ability to assess risk and manage major risks in payment systems.
จก. 436
การจัดการพาณิชยPอิเล็กทรอนิกสP
3 (3 - 0 – 6)
MG 436 E-Commerce Management
วิชาบังคับก&อน: สอบไดJ จก. 111, กง. 212 และ ตล. 101
ศึกษากระบวนการจัดตั้งธุรกิจในระบบการคJาอิเล็กทรอนิกสP และการจัดการธุรกิจในรูปแบบการคJาระหว&างธุรกิจ
กับธุรกิจ ธุรกิจกับลูกคJา และลูกคJากับลูกคJา เรียนรูJเกี่ยวกับการจัดตั้งเว็บไซตP การจดโดเมนเนม ระบบความปลอดภัย
ป›ญหาและอุปสรรคของระบบการคJาอิเล็กทรอนิกสP ตลอดจนประยุกตPใชJความรูJดJานการตลาดอิเล็กทรอนิกสP การรับ
จ&ายเงินบนอินเตอรPเน็ต การจัดการสินคJาคงคลังและการกระจายสินคJาจากคำสั่งซื้อออนไลนP และกฎหมายที่เกี่ยวขJองกับ
การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสPผ&านการจัดทำธุรกิจในรูปแบบพาณิชยPอิเล็กทรอนิกสPจริง
Study of the process of setting up businesses in electronic trading systems and business
management in the form of trade between businesses, between businesses and customers and
between customers; learning about setting up websites, domain name registration, security systems,
problems and obstacles of electronic trading systems, as well as the application of knowledge of
electronic marketing, accepting electronic payments, inventory management and product distribution

from online orders, and laws related to electronic transactions conducted by businesses in true ecommerce models.
สศ. 301
CO 301

เตรียมสหกิจศึกษา
3 (3 – 0 – 6)
Pre-Cooperative Education
ศึกษาแนวคิดและความเขJาใจของระบบสหกิจศึกษาตลอดจนเปXนการเตรียมความพรJอมและทักษะดJานต&างๆ
อาทิ การเขียนจดหมายสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ เทคนิคการเขJารับการสัมภาษณPงาน การพัฒนาทักษะใน
การสื่อสาร บุคลิกภาพ การทำงานเปXนทีม สรJางสรรคPการทำงานดJวยกิจกรรม 5 ส วัฒนธรรมองคPกร เทคนิคการคิดอย&าง
สรJ า งสรรคP เทคนิ ค การเขี ย นรายงานและการนำเสนอ ทั ก ษะการเปX น ผู J ป ระกอบการ คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม รวมถึ ง
จรรยาบรรณในวิชาชีพ ขJอควรปฏิบัติในระหว&างการปฏิบัติงาน และความปลอดภัยในสถานประกอบการ
Study of concepts and understanding of the cooperative education system, and the
preparation of various skills such as writing job application letters, selecting a workplace, job interview
techniques, developing communication skills, personality, team work, creating work through 5 S
activities, organizational culture, creative thinking techniques, report writing and presentation techniques,
entrepreneurial skills, ethics and professional codes of conduct, conduct while working, and safety in
the workplace.
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หนHวยกิต)
1. นักศึกษาจะตJองเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปœดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม&นJอยกว&า 6 หน&วยกิต
2. วิชาเลือกเสรีของสาขาวิชาการจัดการ ที่เปœดสอนใหJสาขาวิชาอื่นๆ เลือกเรียน คือ วิชา จก. 101 ความรูJ
เบื้องตJนทางธุรกิจ
จก. 101
ความรูJเบื้องตJนทางธุรกิจ
3 (3 – 0 – 6)
MG 101 Introduction to Business
ศึกษารูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมถึงกิจการตั้งแต& เจJาของคนเดียว หJางหุJนส&วน และบริษัทจำกัด ลักษณะ
สภาพแวดลJอมของธุรกิจ กิจกรรมทางธุรกิจดJานการผลิต การตลาด การเงิน และการบริหารงานบุคคล กฎหมายต&างๆ ที่
เกี่ยวขJองกับธุรกิจ สถาบันการเงิน เอกสารเครดิตต&างๆ และการบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจอย&างมีจริยธรรม เพื่อปู
พื้นฐานแนวคิดของการบริหารธุรกิจและเพื่อใหJเกิดความเขJาใจในกิจกรรมแต&ละดJานของธุรกิจ อันจะเปXนประโยชนPต&อ
การศึกษาวิชาเฉพาะดJานต&อไป
Study of business models covering sole proprietorship, partnerships and limited companies, the
nature of the business environment, production activities, marketing, finance, and personnel
management, laws relating to business, financial institutions, credit and management documents, ethical

business practices, to provide a foundation in concepts of business management and provide
understanding of each area of business activity, which will be useful for further study in specific subjects.

