
 

 

สาขาวิชาการจดัการ 

 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

Bachelor of Business Administration Program in Management 
 

จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หนวยกิต  

 

โครงสรางหลักสูตร   

แผนการศึกษาแบบปกติและแผนการศึกษาแบบสหกจิศึกษา  

จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135  หนวยกิต  

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หนวยกิต  

      - กลุมวิชาภาษาอังกฤษ        9 หนวยกิต 

      - กลุมวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ 21 หนวยกิต 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 99  หนวยกิต  

 - กลุมวิชาแกน       48 หนวยกิต 

 - กลุมวิชาเฉพาะดาน-บังคับ       27 หนวยกิต 

 - กลุมวิชาเฉพาะดาน-เลือก       24 หนวยกิต 

 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี   6  หนวยกิต  

 

รายวิชาในหลักสูตร 

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หนวยกิต 

กลุมวิชาภาษาอังกฤษ  (9 หนวยกิต)  

 หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

อก. 101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 (2 – 2 – 6) 

EN 101 Everyday English   

อก. 102 ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคม 3 (2 – 2 – 6) 

EN 102 Social English   

อก. 103 ภาษาอังกฤษในบริบทสากล 3 (2 – 2 – 6) 

EN 103 Global English   

 

กลุมวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ  (21 หนวยกิต)   

 หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

ศท. 101 ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 3 (3 – 0 – 6) 

GE 101 Thinking Skills for Lifelong Learning  

ศท. 102 ความเปนพลเมือง และการเปลี่ยนแปลงของสังคม 3 (3 – 0 – 6) 

GE 102 Citizenship and Social Transformation 
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ศท. 103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนาคต  3 (3 – 0 – 6) 

GE 103 Technology and Innovation for the Future   

ศท. 104 สุนทรียภาพกับสุขภาวะเพื่อชีวิต 3 (3 – 0 – 6) 

GE 104 Aesthetics and Well-being for Life  

ศท. 105 พันธมิตรทางสังคมและประเด็นเกิดใหมของโลก 3 (3 – 0 – 6) 

GE 105 Global Alliance and Emerging Issues  

ศท. 106 ความรูทางการเงินและการพัฒนาอยางยั่งยืน 3 (3 – 0 – 6) 

GE 106 Financial Literacy and Sustainable Development  

ศท. 107 จิตวิญญาณความเปนผูประกอบการและทักษะการเปนผูนำ 3 (3 – 0 – 6) 

GE 107 Entrepreneurial Spirit and Leadership Skills  

 

 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 99 หนวยกิต 

กลุมวิชาแกน (48 หนวยกิต)   หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

กลุมวิชาบัญช ี

บช. 200 การบัญชีธุรกิจ 3 (2 – 2 - 5) 

AC 200 Business Accounting   

กลุมวิชาเศรษฐศาสตร 

ศศ. 203 เศรษฐศาสตรเบื้องตน 3 (3 – 0 – 6) 

EC  203 Introduction to Economics  

กลุมวิชากฎหมาย 

กม. 102 กฎหมายธุรกิจ 3 (3 – 0 – 6) 

LA  102 Business Law  

กม. 301 การภาษีอากร 3 (3 – 0 – 6) 

LA  301 Taxation  

กลุมวิชาเชงิปริมาณ 

คณ. 102 คณิตศาสตรธุรกิจ 3 (2 – 2 – 6) 

MA 102 Business Mathematics  

บธ. 207 การวิเคราะหทางสถิติเพื่อการตดัสินใจทางธรุกิจ 3 (2 – 2 – 5) 

BA 207 Statistical Analysis for Business Decisions  

กลุมวิชาบริหารธุรกิจ 

กง. 212 การเงินธุรกิจ 3 (3 – 0 – 6) 

FI  212 Business Finance 
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กง. 222 การบัญชบีริหาร 3 (2 – 3 – 6) 

FI  222 Managerial Accounting  

จก. 111 การจัดการองคการและทรัพยากรมนุษย  3 (3 – 0 – 6) 

MG 111 Organization and Human Resource Management  

ตล. 101 หลักการตลาด 3 (3 – 0 – 6) 

MK 101 Principles of Marketing  

จก. 212 การจัดการงานผลิตและการดำเนินงาน 3 (3 – 0 – 6) 

MG 212 Production and Operations Management  

จก. 222 การเปนผูประกอบการและการพัฒนาธุรกิจ 3 (3 – 0 – 6) 

MG 222 Entrepreneurship and Business Development  

จก. 429 การจัดการเชิงกลยุทธ 3 (3 – 0 – 6) 

MG 429 Strategic Management   

กลุมวิชาภาษา 

อก. 014 ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนรูโลก 3 (3 – 0 – 6) 

EN  014 English for Exploring the World  

อก. 331 ภาษาอังกฤษธุรกิจเชิงปฏิบัต ิ 3 (3 – 0 – 6) 

EN  331 Practical Business English  

อก. 332 ภาษาอังกฤษธุรกิจมืออาชีพ 

 

3 (3 – 0 – 6) 

EN  332 Professional Business English  

 

กลุมวิชาเฉพาะดาน-บังคับ (27 หนวยกิต) หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

 

จก. 221 สภาพแวดลอมทางธุรกิจและการจัดการ 3 (3 – 0 – 6) 

MG 221 Business Environment and Management  

จก. 319 กลยุทธธุรกิจระดับโลก 3 (3 – 0 – 6) 

MG 319 Global Business Strategy  

จก. 321 การวางแผนและการควบคุมดานการจัดการ 3 (3 – 0 – 6) 

MG 321 Management Planning and Control  

จก. 322    วิจัยธุรกิจ 3 (3 – 0 – 6) 

MG 322 Business Research  

จก. 323    ภาวะผูนำและการพัฒนาทมีงาน 3 (3 – 0 – 6) 

MG 323 Leadership and Team Development  

จก. 329 เคร่ืองมืออัจฉริยะในการจัดการธุรกิจสมัยใหม  3 (3 – 0 – 6) 

MG 329 Intelligence Tools for Modern Management  
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จก. 411 การจัดการธุรกิจดิจิทัล 3 (3 – 0 – 6) 

MG 411 Digital Business Management  

จก. 420 การจัดการโครงการธุรกิจนวัตกรรม 3 (3 – 0 – 6) 

MG 420 Innovative Business Project Management  

จก. 421    สัมมนาทางการจัดการธุรกิจสมยัใหม  3 (3 – 0 – 6) 

MG 421 Seminar in Modern Business Management  

 

กลุมวิชาเฉพาะดาน-เลือก (24 หนวยกิต) 

 นักศึกษาเลือกเรียนวิชาเฉพาะดาน-เลือก ไมนอยกวา 24 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี ้

  หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

จก. 224 จริยธรรมธุรกิจ 3 (3 – 0 – 6) 

MG 224  Business Ethics  

จก. 313 เทคนิคการสรางแรงจูงใจ   3 (3 – 0 – 6) 

MG 313 Motivation Techniques  

จก. 316 การจัดการระบบการใหบริการ                                             3 (3 – 0 – 6) 

MG 316 Service Operations Management  

จก. 324    การจัดการธุรกิจในครอบครัว 3 (3 – 0 – 6) 

MG 324 Family Business Management  

จก. 325    การฝกงานดานวิชาชีพ  3 (0 – 9 – 0) 

MG 325 Professional Internship  

จก. 333    การจัดการความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง 3 (3 – 0 – 6) 

MG 333 Risk and Change Management  

จก. 351    การจัดการองคการและพฤติกรรมองคการ 3 (3 – 0 – 6) 

MG 351 Organization Management and Behavior   

จก. 352 การจัดการความรูสำหรับธุรกิจ   3 (3 – 0 – 6) 

MG 352 Knowledge Management for Business  

จก. 353    ผูประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ  3 (3 – 0 – 6) 

MG 353 Information Technopreneurship  

จก. 354 การจัดการธุรกิจเพื่อสังคมผูสูงวยั 3 (3 – 0 – 6) 

MG 354 Management for Aging Society  

จก. 355 การจัดการองคการธุรกิจเพื่อสังคม 3 (3 – 0 – 6) 

MG 355 Social Enterprise Management  

จก. 357    การสื่อสารและการเจรจาตอรองทางธุรกิจ         3 (3 – 0 – 6) 

MG 357 Business Communication and Negotiation  
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จก. 410    การวิเคราะหธุรกิจเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ                                                            3 (3 – 0 – 6) 

MG 410 Business Analytics for Strategic Decisions  

จก. 415  ประเด็นปจจุบนัทางการจดัการธุรกิจสมัยใหม  3 (3 – 0 – 6) 

MG 415 Current Issues in Modern Business Management  

จก. 417 ทักษะสำหรับนักธุรกิจมืออาชีพ  3 (3 – 0 – 6) 

MG 417 Business Professional Skills  

จก. 418    ประสบการณทางธุรกิจ  3 (3 – 0 – 6) 

MG 418 Business Experience  

จก. 423    ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 (3 – 0 – 6) 

MG 423  Management Information Systems  

จก. 425 การศึกษาเฉพาะบุคคล 3 (0 – 6 – 6) 

MG 425 Independent Study  

จก. 430 สหกิจศึกษา 9 (0 – 35 – 0) 

MG 430 Cooperative Education  

จก. 431  การจัดการองคกรที่เปลี่ยนแปลงอยางฉับไว 3 (3 – 0 – 6) 

MG 431 Business Transformation Management  

จก. 432 กฎหมายเก่ียวกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส  3 (3 – 0 – 6) 

MG 432 E-Business Transaction Law  

จก. 433 การจัดการการตลาดสำหรับธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  3 (3 - 0 – 6) 

MG 433 E-Commerce Marketing Management  

จก. 434 การจัดการหวงโซอุปทานและโลจิสติกสอิเล็กทรอนิกส 3 (3 – 0 – 6) 

MG 434 E-Logistics and Supply Chain Management   

จก. 435 ระบบการชำระเงนิพาณชิยอิเลก็ทรอนิกส 3 (3 – 0 – 6) 

MG 435 E-Commerce Payment System  

จก. 436 การจัดการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  3 (3 – 0 – 6) 

MG 436 E-Commerce Management  

สศ. 301 เตรียมสหกิจศึกษา  3 (3 – 0 – 6) 

CO 301 Pre-Cooperative Education  
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 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 

 1. นักศึกษาจะตองเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนที่เปดสอนในมหาวทิยาลัยกรุงเทพ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต  

2. วิชาเลือกเสรีของสาขาวิชาการจัดการ ที่เปดสอนใหสาขาวชิาอ่ืนๆ เลือกเรียน คือ วิชา จก. 101 ความรู

เบื้องตนทางธุรกิจ 

หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

จก. 101 

MG 101 

ความรูเบื้องตนทางธุรกิจ 

Introduction to Business 

3 (3 – 0 – 6) 

 

หมายเหตุ: ทุกรายวิชาที่เปน 3 (3 – 0 – 6) แบงเปนการบรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห โดยมีการฝกปฏิบัติรวมกันระหวาง

นักศึกษาและอาจารยผูสอนและการศึกษาดวยตนเองของนักศึกษา 6 ชั่วโมงตอสัปดาห  

 

คำอธิบายรายวิชา  

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หนวยกิต) 

กลุมวิชาภาษาอังกฤษ (9 หนวยกิต) 

อก. 101 ภาษาอังกฤษในชวีิตประจำวนั                                                                      3 (2 – 2 – 6) 

EN 101 Everyday English   

ฝกฝนการใชโครงสรางพื้นฐานและสำนวนภาษาอังกฤษที่ใชในชีวิตประจำวัน ประกอบดวยการพูดแนะนำ

ตนเองและใหขอมูลสวนตัว การบรรยายบุคลิกลักษณะ การพูดถึงเรื่องที่สนใจ เรื่องที่เปนความชอบและแรงผลักดัน

สวนตัวของแตละคน รวมถึงการแสดงความคิดเห็นในเรื่องทั่วไป อีกทั้งพัฒนาทักษะการพูด การฟง การอาน และการ

เขียนดวยวิธีเชิงบูรณาการ 

Practice basic language structures and everyday expressions, including how to give 

informative self- introduction, describe personality, talk about interests and personal passions, as well 

as how to express opinions about general issues.  Enhance language skills- speaking, listening, reading, 

and writing—through integrated methods. 

 

อก. 102 ภาษาอังกฤษในบริบททางสงัคม                                                                    3 (2 – 2 – 6) 

EN 102 Social English   

ฝกฝนการพูดและการเขียนประโยคและสำนวนที ่ใช เปนประจำ เพื ่อการมีปฏิส ัมพันธ ทางสังคม  

การแลกเปลี่ยนขอมูล การเปรียบเทียบ และการอธิบายความคิดเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ในบริบททางสังคมและธุรกิจ โดย

มุงเนนการพัฒนาทักษะการอภิปรายและการนำเสนอ ดวยเทคโนโลยีและความคิดสรางสรรค 

Practice speaking and writing frequently used expressions for social interactions, exchanging 

information, making comparisons, and explaining ideas in social and business- related contexts, with 

emphasis on developing discussion and presentation skills along with digital skills and creativity. 
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อก. 103 ภาษาอังกฤษในบริบทสากล                                                                         3 (2 – 2 – 6) 

EN 103 Global English   

ฝกฝนการบรรยายประสบการณโดยระบุรายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชีวิตความ

เปนอยู การทำงาน และประเด็นปญหาในระดับสากล โดยมุงเนนการพัฒนาทักษะการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม และการ

สื่อสารในโลกดิจิทัล ซึ่งสำคัญตอการเปนพลเมืองโลก 

Intensive practice in portraying detailed experiences and expressing opinions about living 

and working situations, and discussing global issues, with concentration on intercultural communication 

skills and digital communication skills, which are vital to becoming global citizens. 

 

กลุมวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ  (21 หนวยกิต)  

ศท. 101 ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต                                                             3 (3 – 0 – 6) 

GE 101 Thinking Skills for Lifelong Learning  

 ศึกษาทฤษฎี หลักการของการคิด พัฒนาการคิดอยางเปนระบบ อาทิ การคิดเชิงวิพากษ การคิดสรางสรรค 

การคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดแกปญหา เปนตน รวมถึงการเชื่อมโยงความคิดและสามารถเลือกเครื่องมือ

ความคิดที่เหมาะสมไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน การทำงานและการเรียนรูตลอดชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 In this course, students will learn about theories and practical thinking tools such as critical 

thinking, creative and innovative thinking, analytical thinking, synthesis thinking and problem- solving 

thinking, including how to link and select appropriate thinking tools and effectively adapt to their daily 

life, professional undertakings and lifelong learning. 

 

ศท. 102 ความเปนพลเมือง และการเปลีย่นแปลงของสังคม                                               3 (3 – 0 – 6) 

GE 102 Citizenship and Social Transformation  

 ศึกษาความหมาย คุณลักษณะ สิทธิ หนาที่และเสรีภาพของความเปนพลเมืองที่ดีในสังคมไทย สังคมโลก

และสังคมอื่นที่มีในปจจุบันและอนาคต เชน สังคมดิจิทัล สังคมพหุวัฒนธรรม เปนตน  เพื่อรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมตางๆ รวมถึงเรียนรูวิถีแหงชีวิต สิ่งแวดลอมที่สงผลตอสุขภาวะ 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และ ปญญา  เพื่อพรอม

ปรับตัวอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุขและไมเบียดเบียนผูอ่ืน 

 In this course, students will learn about definitions, attributes, rights, civic duties and 

freedom associated with citizenships and social transformation of Thailand and global communities in 

current times and in the future, such as digital society, multicultural society. To be able to live peacefully 

and happily with others, it is important to understand evolving changes and learn about 4 dimensions 

of the environments affecting health, namely, body, mind, society and wisdom. 
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ศท. 103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนาคต                                                               3 (3 – 0 – 6) 

GE 103 Technology and Innovation for the Future  

 ศึกษาบทบาท แนวคิด การรู  เท าท ัน รวมถึงการประยุกตใช เทคโนโลยีและนวัตกรรมดานตางๆ  

ที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมสมัยใหม ผลกระทบที่มีตอการดำเนินชีวิต สังคม และเศรษฐกิจ ตลอดจนศึกษา

การใชประโยชนและการคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่เกิดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 In this course, students will learn about concepts and innovative technology and 

applications aiming to better a quality of life of people in a new society, including how technology and 

innovation affects our livelihood. The course also covers information on intellectual property protection 

as a result of technology and innovation. 

 

ศท. 104 สุนทรียภาพกับสุขภาวะเพื่อชีวติ                                                                    3 (3 – 0 – 6) 

GE 104 Aesthetics and Well-being for Life  

 เรียนรูการใชชีวิตอยางมีคุณคาจากงานศิลปะและกิจกรรมนันทนาการ เปดมุมมองใหมในเร่ืองสุนทรียภาพที่

เก่ียวของกับชีวิตและสังคมจากงานศิลปะตางๆ และกีฬา ที่มีผลตอการดำรงอยูของชีวิต สังคมและวัฒนธรรม 

 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, literature, images, films and other forms of art.  Students will also learn how to depict their 

imagination via communicative design using images, colors, calligraphy and other related tools to create 

value-added identity and characteristics to services, products and media. 

 

ศท. 105 พันธมิตรทางสังคมและประเดน็เกิดใหมของโลก                                                  3 (3 – 0 – 6) 

GE 105 Global Alliance and Emerging Issues  

 ศึกษาการพัฒนาความรวมมือระดับนานาชาติทางเศรษฐกิจและการเมืองที่สงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมและวัฒนธรรมในสังคมโลก เพื่อเขาใจประเด็นสำคัญที่เกิดข้ึนใหมของประชาคมโลก 

 In this course, students will learn about international economic and political collaborations 

and developments affecting/constituting changes globally, in order to understand key global issues. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สาขาวิชาการจดัการ 

 

ศท. 106 ความรูทางการเงนิและการพฒันาอยางยั่งยืน                                                     3 (3 – 0 – 6) 

GE 106 Financial Literacy and Sustainable Development  

ศึกษาการจัดการและตัดสินใจทางการเงินอยางมีประสิทธิผล ทั้งการจัดการการเงินสวนบุคคลและการลงทนุ 

รวมทั้งการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยมุงเนนการบูรณาการองคความรูที่สอดคลองกับบริบทพื้นที่ ชุมชน และสังคมเปนสำคัญ 

เพื่อใหเห็นถึงปญหาและแนวทางการแกไขอยางเปนรูปธรรม 

In this course, students will learn about management and effective financial decision making, 

including personal finance management and sustainable development and personal finance literacy, 

with special attention on integrated knowledge for local community and society, in order to highlight 

key issues and offer practical solutions. 

 

ศท. 107 จิตวิญญาณความเปนผูประกอบการและทักษะการเปนผูนำ                                    3 (3 – 0 – 6) 

GE 107 Entrepreneurial Spirit and Leadership Skills  

 ศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะที่สำคัญในการสรางจิตวิญญาณการเปนผูประกอบการ โดยเนนการคิดแบบ

เจาของ ประกอบดวยการมีความคิดสรางสรรค และการแสวงหาโอกาสในการเริ่มและดำเนินกิจการอยางมีคุณธรรมและ

จริยธรรม มีภาวะผูนำที่สามารถนำและทำงานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิผล รอบรู และกลาตัดสินใจทันตอเหตุการณ 

 In this course, students will study and develop important characteristics of entrepreneurial 

mindset, with an emphasis on a combination of creativity and entrepreneurship and explore 

entrepreneurial opportunities while learning about business best practice and ethics including leadership 

skills and qualities, effective leadership characteristics which will enable them to effectively work as a 

team and be able to make well-informed decision when required. 

 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ (99 หนวยกิต) 

กลุมวิชาแกน  (48 หนวยกิต) 

กลุมวิชาบัญช ี

บช. 200 การบัญชีธุรกิจ 3 (2 – 2 – 5) 

AC 200 Business Accounting  

 ศึกษาวิวัฒนาการทางการบัญชี บทบาทการบัญชีที่มีตอสังคม หลักเกณฑ การวิเคราะห การบันทึก จำแนก

ประเภทรายงานทางการเงิน และการจัดทำรายงานทางการเงิน รวมทั้งศึกษาการนำขอมูลทางบัญชีไปใชประโยชนสำหรับ

ธุรกิจ และขอจำกัดของขอมูลทางการบัญชี 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. 

 

 



 

 

สาขาวิชาการจดัการ 

 

กลุมวิชาเศรษฐศาสตร 

ศศ. 203 เศรษฐศาสตรเบื้องตน                                                               3 (3 – 0 –6) 

EC 203   Introduction to Economics  

          ศึกษาถึงการกำหนดราคาสินคา ราคาปจจัยการผลิต ทฤษฎีการผลิต รายไดประชาชาติสวนประกอบของรายได

ประชาชาติ การเงิน การคลัง การติดตอกับตางประเทศ ตลอดจนการใชนโยบายตางๆ เพื่อทำใหเกิดความเจริญกาวหนา

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.  

  

กลุมวิชากฎหมาย 

กม. 102      กฎหมายธุรกิจ        3 (3 – 0 – 6) 

LA 102       Business Law  

 ศึกษาหลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติตามหลักกฎหมายแพงและพาณิชยที่เก่ียวกับการประกอบธุรกิจ รูปแบบองคกร

ธุรกิจ ขั้นตอนการจัดตั้งและการดำเนินงานของรูปแบบองคกรทางธุรกิจ เอกเทศสัญญาที่สำคัญบางเรื่อง เชน สัญญาซื้อ

ขาย สัญญาเชาทรัพย สัญญากูยืม เปนตน รวมถึงกฎหมายเก่ียวกับการตลาดดิจิทัล 

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  

 ศึกษาแนวคิดและความเปนมาของภาษีอากร ลักษณะ หลักเกณฑ วิธีการประเมิน การคำนวณและการจัดเก็บ

ภาษีอากรตาง ๆ ตามประมวลรัษฎากร และภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ อันไดแก ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีอื่น ๆ ที่

เกี่ยวของ เชน ภาษีการรับมรดก ภาษีอสังหาริมทรัพยอนุสัญญาภาษีซอน เปนตน รวมถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดง

รายการชำระภาษีประเภทตาง 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. 

 

 



 

 

สาขาวิชาการจดัการ 

 

กลุมวิชาเชงิปริมาณ 

คณ. 102     คณิตศาสตรธุรกิจ 3 (2 – 2 – 6) 

MA 102      Business Mathematics   

 ศึกษาวิชาคัลคูลัส ฟงกชัน ความชันของสวนโคง สูตรการหาอนุพันธของฟงกชัน การหาคาสูงสุดและต่ำสุดของ

ฟงกชันที่สัมพันธกับทางธุรกิจ อนุพันธบางสวน อินทิเกรชัน และการประยุกตในทางธุรกิจ อนุกรม และการนำเอาความรู

เร่ืองอนุกรมไปใชในทางธุรกิจ เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรูทางคณิตศาสตรอยางพอเพียงในการศึกษาธุรกิจทั้งในทางทฤษฎี

และการประยุกต 

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       การวิเคราะหทางสถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 3 (2 – 2 – 5) 

BA 207     Statistical Analysis for Business Decisions   

ศึกษาแนวคิดพื้นฐานทางสถิติที่เกี่ยวกับการนำขอมูลมาวิเคราะหเพื่อใชในการพยากรณและการตัดสินใจทาง

ธุรกิจ โดยศึกษาวิธีการจัดเก็บขอมูล การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจายของขอมูล ความนาจะเปน  

การประมาณคา การทดสอบสมมติฐานทางสถิติเกี่ยวกับคาเฉลี่ยและสัดสวน การวิเคราะหความแปรปรวน การทดสอบ

สมมติฐานดวยสถิติไคสแควร การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ รวมถึงการวิเคราะหอนุกรมเวลา 

Study of fundamental concepts of statistics relating to data analysis for forecasting and decision-

making 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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สาขาวิชาการจดัการ 

 

กลุมวิชาบริหารธุรกิจ 

กง. 212 การเงินธุรกิจ         3 (3 – 0 – 6) 

FI 212        Business Finance 

วิชาบังคับกอน: สอบได บช. 200 

ศึกษาบทบาท หนาที่และจริยธรรมทางธุรกิจของผูจัดการทางการเงิน การบริหารการเงินในองคกรธุรกิจเพื่อให

บรรลุเปาหมายองคกร การวิเคราะหสินทรัพยที่สำคัญในการดำเนินงาน อาทิ เงินสด เงินทุนหมุนเวียน สินคา ลูกหนี้

การคา การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินเบื้องตน การจัดหาเงินทุนจากแหลงเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว การ

คำนวณตนทุนของเงินทุน การลงทุนอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจน แนวคิดเก่ียวกับมูลคาของเงินตามระยะเวลา  

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 long-

term 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 

วิชาบังคับกอน: สอบได บช. 200 และ กง. 212  

ศึกษาการใชประโยชนจากขอมูลทางบัญชีและงบการเงินเพื่อการบริหารงาน การวิเคราะหโครงการลงทุน 

การงบประมาณ แนวคิดเก่ียวกับตนทุน การวิเคราะหตนทุนและกำไรเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจของฝาย 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  การจัดการองคการและทรัพยากรมนุษย                                         3 (3 – 0 – 6) 

MG 111  Organization and Human Resource Management 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหนาที่หลักทางการจัดการ ไดแก การวางแผน การจัดองคการ การชี้นำ การจูงใจ การ

สื่อสาร และการควบคุมธุรกิจ ตลอดจนการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ รวมถึงศึกษาระบบการบริหารงานบุคคล 

ประกอบดวยการวางแผนกำลังคน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การฝกอบรมพัฒนา และการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานภายในองคการ  โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่มีผลตอการจัดการทั้งในประเทศและ

ระหวางประเทศ 

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.  



 

 

สาขาวิชาการจดัการ 

 

จก. 212  การจัดการงานผลิตและการดำเนินงาน  3 (3 – 0 – 6) 

MG 212  Production and Operations Management 

ศึกษาความรูเบื้องตนเก่ียวกับกระบวนการผลิตสินคาและบริการ นับตั้งแตข้ันตอนของการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ 

การหาทำเลที่ตั้ง การจัดผังโรงงานและสำนักงาน การวางแผนกำลังการผลิต การจัดลำดับการผลิต การบริหารสินคา 

คงคลัง ตลอดจนการควบคุมคุณภาพของสินคาและบริการ 

Study of basic knowledge of the production process of goods and services, from the decision-

making 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  การเปนผูประกอบการและการพัฒนาธุรกิจ     3 (3 – 0 – 6) 

MG 222  Entrepreneurship and Business Development 

วิชาบังคับกอน: สอบได จก.111  

ศึกษาความหมาย บทบาท ประเภท คุณลักษณะและทักษะของผูประกอบการ วิเคราะหและประเมินโอกาสทาง

ธุรกิจเพื่อพัฒนาการเปนผูประกอบการ กำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจในรูปแบบของแผนธุรกิจเพื่อใชเปนแนวทางใน

การกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจจริง ตลอดจนประเมินความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบตอธุรกิจ 

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  การจัดการเชิงกลยุทธ 3 (3 – 0 – 6) 

MG 429  Strategic Management 

วิชาบังคับกอน: สอบได จก.111 จก.212 ตล.101 และ กง.212 หรือไดรับการอนุมัติจากคณบดี 

          ศึกษาทฤษฎี หลักการ และกระบวนการวางแผนกลยุทธ วิเคราะหสภาวะแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคการ

ที่สงผลตอการกำหนดกลยุทธ และบูรณาการศาสตรดานการบริหารธุรกิจตางๆ เพื่อใชวางแผนกลยุทธในการสรางความ

ไดเปรียบทางการแขงขัน ผานการใชเกมจำลองทางธุรกิจ หรือกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงทางธุรกิจมาเปนเครื่องมือในการ

วิเคราะห วางแผนกลยุทธและการตัดสินใจทางธุรกิจ 

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.   
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ตล. 101 หลักการตลาด  3 (3 – 0 – 6) 

MK 101   Principles of Marketing 

ศึกษาแนวความคิดเกี ่ยวกับการตลาด ความหมาย ขอบเขต ความสำคัญ หนาที ่และบริการของตลาด 

ชนิดตางๆ  การจัดประเภทสินคา การวางแผน การเลือกชองทางการจำหนาย นโยบายการตั้งราคา และการสงเสริมการ

จำหนาย การวิเคราะหและการเลือกตลาดเปาหมาย สิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลทางการตลาด ตลอดจนการหาวิธีการควบคุม

การตลาดและศึกษาความรูเบื้องตนเก่ียวกับการตลาดระหวางประเทศ 

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. 

 

กลุมวิชาภาษา 

อก. 014  ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนรูโลก                                                               3 (3 – 0 – 6)  

EN 014  English for Exploring the World  

พัฒนาความสามารถในการเรียนรู และสำรวจความเปนไปของโลก เชน ดานนวัตกรรม ดานวัฒนธรรมและ

แนวความคิด โดยการอานและเขียนภาษาอังกฤษและการใชเทคโนโลยีประกอบการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน 

รวมทั้งฝกทักษะดานการฟงและพูดในสถานการณที่หลากหลายจากการเรียนรูดวยตนเองในหองปฏิบัติการทางภาษา 

 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    

เรียนรูและฝกใชภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อติดตอสื่อสารใหไดผลตามที่ตองการ เชน การใชภาษาอังกฤษเพื่อ 

การขอขอมูลการสั ่งซื ้อสินคาทางจดหมายหรืออินเทอรเน็ต และการใชภาษาอังกฤษในการสื ่อสารภายในองคกร  

เปนตน 

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. 
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อก. 332  ภาษาอังกฤษธุรกิจมืออาชีพ  3 (3 – 0 – 6) 

EN 332  Professional Business English   

เรียนรูและฝกการใชภาษาอังกฤษธุรกิจไดอยางมืออาชีพ เพื่อนำไปใชติดตอสื่อสารทางธุรกิจในสถานการณตาง ๆ 

เชน การใชภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาตอรองทางการคา การใชภาษาอังกฤษในการนำเสนอสินคาและบริการ เปนตน 

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. 

 

กลุมวิชาเฉพาะดาน-บังคับ (27 หนวยกิต) 

จก. 221  สภาพแวดลอมทางธุรกิจและการจัดการ       3 (3 – 0 – 6) 

MG 221  Business Environment and Management  

ศึกษาลักษณะ การจัดตั้งและการจัดการธุรกิจในรูปแบบตางๆ ทั้งธุรกิจเจาของคนเดียว หางหุนสวน บริษัทจำกัด

และบริษัทมหาชน ศึกษาวัตถุประสงคและแนวคิดทางการจัดการของประเภทธุรกิจที่แตกตางกัน เชน วิสาหกิจชุมชน 

รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) ธุรกิจขามชาติ และธุรกิจเพื่อสังคม สามารถวิเคราะหบทบาทและ

หนาที่ของธุรกิจในระดับตางๆ ในสายคุณคาการผลิตโลกและบทบาทตอสังคม ตลอดจนเขาใจถึงสภาพแวดลอมทาง

เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่มีผลตอการดำเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงขององคการมีความรูและความเขาใจใน

ทักษะที่จำเปนสำหรับการจัดการองคการในกิจกรรมทางธุรกิจดานตางๆ เพื่อปูพื้นฐานความรูและทักษะใหนักศึกษา

สามารถพัฒนาเพื่อใชในการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตได 

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.  
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จก. 319  กลยุทธธุรกิจระดับโลก        3 (3 – 0 – 6) 

MG 319  Global Business Strategy 

วิชาบังคับกอน: สอบได จก.111 

ศึกษากระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจระหวางประเทศอยางเปนระบบ ตั้งแตการวิเคราะห

สภาพแวดลอมที่มีผลตอการกำหนดกลยุทธ การกำหนดกลยุทธ การนำกลยุทธไปปฏิบัติ การควบคุมและประเมินผล 

รวมทั้งการใชกลยุทธและเทคนิคดานตางๆ ในการจัดการตามระดับชั้นขององคกรขามชาติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน

การแขงขันขององคกรขามชาติ  

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  การวางแผนและการควบคุมดานการจัดการ     3 (3 – 0 – 6) 

MG 321  Management Planning and Control 

วิชาบังคับกอน: สอบได จก.111 

ศึกษาความสำคัญและกระบวนการของการวางแผนการกำหนดวัตถุประสงคและนโยบายองคการและ

กระบวนการตัดสินใจในองคการ ศึกษาความสำคัญของการควบคุม วิธีการและการออกแบบระบบการควบคุม ตลอดจน

การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยอาศัยเทคนิคดานการควบคุมงานประเภทตางๆ  

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 

วิชาบังคับกอน: สอบได จก.  111 และ บธ. 207 

ศึกษาความหมาย ประเภท และขอบเขตของการวิจัยธุรกิจ การเขียนโครงรางการวิจัย กระบวนการวิจัย  

การกำหนดปญหาและวัตถุประสงค การออกแบบวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูลและการสุมตัวอยาง การวิเคราะหขอมูลและ

การนำเสนอผลการวิจัย การนำผลวิจัยไปประยุกตใชในการกำหนดกลยุทธทางธุรกิจ ปญหาที่มักพบในการวิจัยและแนว

ทางแกไข จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย รวมถึงเทคนิคการวิจัยใหมๆ และการนำเทคโนโลยีสมัยใหมมาเพิ่ม

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, 
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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    ภาวะผูนำและการพัฒนาทมีงาน      3 (3 – 0 – 6) 

MG 323    Leadership and Team Development 

วิชาบังคับกอน: สอบได จก.111   

ศึกษาความหมายและรูปแบบของผูนำ บทบาทของผูนำในการกำหนดทิศทางและเสริมสรางประสิทธิภาพการ

ดำเน ินงานขององค การ การสร างความร ู ส ึก ทัศนคติ แรงจ ูงใจ ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน  

เพื่อกอใหเกิดความรวมมือของบุคลากรทุกระดับชั้นในองคการ พัฒนาการทำงานเปนทีม เพื่อใหนักบริหารเรียนรู 

การเปนผูนำที่ดี รวมถึงศึกษากรณีศึกษาผูนำองคกรชั้นนำระดับโลก และการบริหารความหลากหลายภายในองคการ เพื่อ

บรรลุเปาหมายขององคการอยางมีประสิทธิภาพ 

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  เคร่ืองมืออัจฉริยะในการจัดการธุรกิจสมัยใหม      3 (3 – 0 – 6) 

MG 329  Intelligence Tools for Modern Management 

วิชาบังคับกอน: สอบได จก. 111 

ศึกษาการจัดการกระบวนการทางธุรกิจโดยบูรณาการการใชเครื่องมืออัจฉริยะเพื่อใหองคกรประสบความสำเร็จ

ในการบริหารงาน แนวโนมของเทคโนโลยีที่มีผลกระทบตอการจัดการสมัยใหมหรือกระบวนการทางธุรกิจสมัยใหม เทคนิค 

โอกาสและอ ุปสรรคในการใช  เคร ื ่ องม ืออ ั จฉร ิยะในการทำงาน การบร ิหารงานอย  า งม ีประส ิทธ ิภาพ 

โดยใชทีมเสมือนจริง การรวมมือกับหนวยงานหรือองคการตางๆ ผานเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอรเน็ต รวมถึงเรียนรู

จากกรณีศึกษาถึงประเด็นทางดานจริยธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมืออัจฉริยะในการจัดการธุรกิจ

สมัยใหม 

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. 
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จก. 411  การจัดการธุรกิจดิจิทัล        3 (3 – 0 – 6) 

MG 411  Digital Business Management 

วิชาบังคับกอน: สอบได จก.     111  

 ศึกษาประเภทของธุรกิจดิจิทัลหรือธุรกิจอิเล็กทรอนิกส พฤติกรรมผูบริโภคและตลาดของธุรกิจดิจิทัล รวมถึง

เว็บไซตสำเร็จรูป สื่อสังคมออนไลนและแพลตฟอรมตางๆ ที่ใชในการดำเนินธุรกิจดิจิทัล การสรางความนาเชื่อถือและการ

รักษาความปลอดภัยของระบบธุรกิจดิจิทัล รวมทั้งวางแผนกลยุทธทางดานการตลาดและการบริหารธุรกิจดิจิทัล การ

บริหารความสัมพันธกับลูกคา กรณีศึกษาของธุรกิจดิจิทัลในปจจุบันรวมถึงประเด็นทางจริยธรรมและกฎหมาย 

ที่เก่ียวของกับการดำเนินธุรกิจดิจิทัล 

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 

วิชาบังคับกอน: สอบได จก.111 และ กง.212 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ประเภทของนวัตกรรม และการประยุกตนวัตกรรมมาใชในการดำเนินธุรกิจเขาใจ

ความสำคัญของงานวิจัยและทรัพยสินทางปญญาศึกษาถึงกระบวนการของการวางแผนการดำเนินงานและการควบคุมงาน

ในโครงการดานธุรกิจนวัตกรรมจัดทำโครงการทางธุรกิจที่ใชนวัตกรรมโดยคำนึงถึงการสรางและแสวงหาโอกาสในการทำ

ธุรกิจ การวิเคราะหความเปนไปไดทางดานการลงทุน การจัดสรรทรัพยากรในองคการธุรกิจการจัดซื้อจัดจาง การ

ดำเน ินงานการสรางตัวช ี ้ว ัดมาตรฐาน การวิเคราะหป ญหาอุปสรรคในการทำโครงการ ตลอดจนการจัดการ 

ความเสี่ยงเพื่อใหโครงการสามารถดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผลสูงสุด 

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. 
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จก. 421    สัมมนาทางการจัดการธุรกิจสมยัใหม      3 (3 – 0 – 6) 

MG 421    Seminar in Modern Business Management 

วิชาบังคับกอน:  สอบได วิชาเฉพาะดาน-บังคับ อยางนอย 2 วิชา 

ศึกษาและวิเคราะหประเด็นทางดานการจัดการที่สำคัญในสถานการณปจจุบัน โดยนำแนวคิด ทฤษฎี และ

เทคนิคทางการจัดการมาประยุกตใช เพื ่อเสนอแนวทางการแกไขปญหา หรือเสนอทางออกใหแกประเด็นดาน 

การจัดการไดอยางเหมาะสม ผานการอภิปราย 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.   

 

กลุมวิชาเฉพาะดาน-เลือก (24 หนวยกิต) 

จก. 224  จริยธรรมธุรกิจ         3 (3 – 0 – 6) 

MG 224  Business Ethics 

ศึกษาแนวคิดและที ่มาของจริยธรรม เหตุผลและความจำเปนที ่ธ ุรกิจตองมีจริยธรรม การสรางระบบ 

การจัดการและกำกับดูแลกิจการที่ดีในองคกรธุรกิจ บทบาท หนาที่และการตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคมของ

องคกรธุรกิจ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่มีตอผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดจนการอภิปรายกรณีศึกษาในประเด็นปญหา

ตางๆ เก่ียวกับจริยธรรมธุรกิจ 

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  เทคนิคการสรางแรงจูงใจ       3 (3 – 0 – 6) 

MG 313  Motivation Techniques 

วิชาบังคับกอน: สอบได จก.111 

ศึกษาความหมาย บทบาทและความสำคัญของการจูงในในองคการ ตลอดจนแนวคิดทฤษฎีการจูงใจทั้งที่เปนตัว

เงินและไมเปนตัวเงิน ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการสรางแรงบันดาลใจในการทำงานของพนักงาน และการประยุกตใช

การจูงใจเพื่อเพิ่มผลผลิตหรือกำไรใหกับองคการ  

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.  
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จก. 316  การจัดการระบบการใหบริการ       3 (3 – 0 – 6) 

MG 316  Service Operations Management 

วิชาบังคับกอน: สอบได จก.111  

ศ ึกษาหล ักการ ความสำค ัญและบทบาทของงานบร ิการ รวมถ ึ งกระบวนการจ ัดการงานบร ิการ 

ทั้งการออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงงานบริการ เรียนรูเทคนิค กลยุทธและการบริหารงานบริการอยางมีคุณภาพ 

ตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ การสรางคุณคาและความพึงพอใจใหแกผูรับบริการ 

และสามารถประยุกตใชแนวคิดดานการบริการในการทำงานขององคกรตางๆ ได  

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 

วิชาบังคับกอน: สอบได จก.111 

ศึกษาการเปนผูประกอบการในธุรกิจครอบครัว เพื่อนำมาพัฒนาในการวางแผน ดำเนินงานและวิเคราะหแกไข

ประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจของครอบครัวใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจในปจจุบัน พรอมทั้งพัฒนา

แนวคิดใหมและวางแผนเพื่อการขยายธุรกิจใหเจริญเติบโตอยางมั่นคงในอนาคต 

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    การฝกงานดานวิชาชีพ        3 (0 - 9 – 0) 

MG 325    Professional Internship 

วิชาบังคับกอน: สอบไดวชิาเฉพาะดานบงัคับอยางนอย 2 วิชา หรือไดรับอนุมัติจากคณบด ี

 ศึกษาระบบการทำงานจริงในสถานประกอบการ และศึกษาแนวทางในการแกปญหาตางๆ ในการดำเนินธุรกิจ 

เพื่อเสริมสรางใหนักศึกษามีความพรอมดานงานอาชีพจากการปฏิบัติงานพื้นฐานอยางมีหลักการและเปนระบบ โดย

นักศึกษาจะตองฝกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการหรือองคการตางๆ เปนเวลาไมนอยกวา 200 ชั่วโมง นักศึกษาตอง

จัดทำบันทึกความกาวหนาในการปฏิบัติงานในระหวางการฝกปฏิบัติงาน รวมทั้งรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและ

นำเสนอผลการฝกปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดการฝกปฏิบัติงาน  

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 
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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 

วิชาบังคับกอน: สอบได จก. 111 

ศึกษาวิธีการจัดการองคความรู และการปรับตัวภายในองคกร เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดลอม

ทั้งภายในและภายนอกองคกร  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเทคนิคในการวางแผนและพัฒนาระบบปองกันความเสี่ยงใน

องคกร การวางแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการเพื่อการบริหารความเสี่ยง และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในองคการ

ตลอดจนศึกษาหลักการจัดการในภาวะวิกฤติ การประเมินภาวะวิกฤติและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น การวางแผนเพื่อรองรับ

กับภาวะวิกฤติและการแกไขปญหาภาวะวิกฤติ    

 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  การจัดการองคการและพฤติกรรมองคการ     3 (3 – 0 – 6) 

MG 351  Organization Management and Behavior  

วิชาบังคับกอน: สอบได จก.111 

ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีองคการและโครงสรางองคการสมัยใหม เพื่อการจัดการภายในองคการที่สอดคลองกับ

พฤติกรรมองคการ โดยใชความรู ความสามารถ ตลอดจนทักษะของผูนำในการบริหารองคการ สรางการทำงานเปนทีม

สรางทัศนคติและความรู สึกในการมีสวนรวมกับองคกรของบุคลากรภายในองคการ ตลอดจนเรียนรู ทักษะและ

กระบวนการจัดการความขัดแยงภายในองคการ เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ 

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. 
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จก. 352  การจัดการความรูสำหรับธุรกิจ       3 (3 – 0 – 6) 

MG 352  Knowledge Management for Business 

วิชาบังคับกอน: สอบได จก.111 

ศึกษาแนวความคิดทางดานการจัดการความรู  ประเภทลักษณะของความรู  การสรางและการไดมาซึ่ง 

องคความรูและนวัตกรรม กระบวนการการจัดการความรู การนำความรูที่จัดเก็บไปใชให เกิดประโยชนในการดำเนินธรุกิจ 

ปจจัยแหงความสำเร็จของการจัดการความรู และกรณีศึกษาการจัดการความรูในองคกรธุรกิจ 

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  ผูประกอบการเทคโนโลยสีารสนเทศ      3 (3 – 0 – 6) 

MG 353  Information Technopreneurship 

วิชาบังคับกอน: สอบได จก. 111 

       ศึกษากระบวนการเร่ิมตนเปนผูประกอบการ และรูปแบบของผูประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ในธุรกิจที่มีการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและความคิดสรางสรรคในการพัฒนานวัตกรรม ประเมินโอกาสทางธุรกิจ วางแผนและพัฒนาเทคนคิ 

เรียนรูรูปแบบการทำงาน ตลอดจนศึกษารูปแบบของการลงทุนแบบใหมๆของธุรกิจในอุตสาหกรรมที่เกี ่ยวของกับ

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  การจัดการธุรกิจเพื่อสังคมผูสูงวยั       3 (3 – 0 – 6) 

MG 354  Management for Aging Society 

วิชาบังคับกอน: สอบได จก.111  

          ศึกษาความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจผูสูงวัย ภาพรวมของธุรกิจผูสูงวัยทั้งในและตางประเทศ แนวโนมของธุรกิจ 

ผูสูงวัย ธุรกิจที่เกี ่ยวของ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบริโภคของผูสูงวัย สามารถเขาใจ พัฒนา และจัดการธุรกิจ 

ผูสูงวัยไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  

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.   
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จก. 355       การจัดการองคการธุรกิจเพื่อสังคม       3 (3 – 0 – 6) 

MG 355 Social Enterprise Management 

วิชาบังคับกอน: สอบได จก.  111 และ จก.222 

ศึกษาแนวคิดและบทบาทของการประกอบการเพื่อสังคมทั้งในประเทศและตางประเทศที่ขับเคลื่อนสรางความ

เปลี่ยนแปลงเชิงสรางสรรคทางสังคม เรียนรูทักษะการคิดอยางเปนระบบ จิตวิญญาณผูประกอบการ การเริ่มตนและการ

บริหารจัดการธุรกิจเพื่อสังคม รวมถึงการพัฒนาแนวทางในการแกปญหาสังคมและสิ่งแวดลอมอยางสรางสรรคผาน

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  การสื่อสารและการเจรจาตอรองทางธุรกิจ     3 (3 – 0 – 6) 

MG 357  Business Communication and Negotiation 

วิชาบังคับกอน: สอบได จก.111 

ศึกษาทักษะและรูปแบบการสื่อสาร ทั้งภายในและภายนอกองคกร โดยคำนึงถึงพฤติกรรมการสื่อสารของปจเจก

บุคคลและโครงสรางองคกรที่มีผลตอการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ศึกษาแนวคิด เทคนิค และการวางแผนการเจรจาตอรอง

อยางเปนระบบ ตลอดจนเลือกใชกลยุทธและประเมินกลยุทธในการเจรจาตอรอง เพื่อการเจรจาตอรองที่มีประสิทธิภาพ

ภายใตสถานการณซับซอน 

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  การวิเคราะหธุรกิจเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ     3 (3 – 0 – 6) 

MG 410  Business Analytics for Strategic Decisions 

วิชาบังคับกอน: สอบได จก.212  

ศึกษาความหมาย ประเภท และขอบเขตของการวิเคราะหขอมูลในเชิงธุรกิจและการพยากรณธุรกิจ เทคนิคและ

เครื่องมือตางๆ สำหรับการวิเคราะหขอมูลในเชิงธุรกิจ ความสัมพันธระหวางการวิเคราะหขอมูลในเชิงธุรกิจและการ

พยากรณธ ุรกิจ การเก็บรวมรวมขอมูล เทคนิคและเครื ่องมือต างๆ สำหรับการพยากรณ รวมถึงการนำผล 

การพยากรณธุรกิจไปใชในการตัดสินใจทางธุรกิจ โดยเนนศึกษาเร่ืองเก่ียวกับการตัดสินใจในสถานการณที่ไมแนนอน การ

ประยุกตใชสถิติเพื่อการตัดสินใจ การวางแผนและการควบคุมสินคาคงคลัง การวางแผนการขนสง การบริหารเครือขาย

และโครงการ โดยนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาประยุกตใชในการเรียนการสอน 

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 



 

 

สาขาวิชาการจดัการ 

 

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  ประเด็นปจจุบนัทางการจดัการธุรกิจสมัยใหม      3 (3 – 0 – 6) 

MG 415  Current Issues in Modern Business Management 

วิชาบังคับกอน  : สอบได จก.111  

ศึกษาและวิเคราะหประเด็นนาสนใจและเหตุการณปจจุบันตางๆ ที่เกิดขึ้นในการบริหารงานของผูบริหารและ

พนักงานในองคกร พัฒนาและบูรณาการศาสตรทางดานกระบวนการจัดการตางๆ ผานการสัมมนาและโตวาที เพื่อนำมา

ประยุกตใชในการบริหารองคกรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

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  ทักษะสำหรับนักธุรกิจมืออาชีพ        3 (3 – 0 – 6) 

MG 417  Business Professional Skills 

ศึกษาและฝกฝนทักษะตางๆ ที ่จำเปนตอการเสริมสรางบุคลิกภาพของความเปนนักธุรกิจมืออาชีพ อาทิ  

การพัฒนาบุคลิกภาพภายในและภายนอก มนุษยสัมพันธ มารยาททางสังคม การพูดในที่ชุมชน การติดตอสื่อสาร 

ทางธุรกิจ และ เทคนิคการนำเสนออยางมืออาชีพ 

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 ประสบการณทางธุรกิจ       3 (3 – 0 – 6) 

MG 418    Business Experience 

วิชาบังคับกอน: สอบได จก.111 

ศึกษาแนวคิดทางดานการจัดการองคความรู วิธีปฏิบัติ และเทคนิคเพื่อความสำเร็จในองคกร ผานการเรียนรูจาก

การศึกษาดูงาน การใชกรณีศึกษาจริง หรือการบรรยายโดยผูประกอบการผูทรงคุณวุฒิ ตลอดจนการจัดทำโครงการทาง

ธุรกิจซึ่งสะทอนถึงการแกไขปญหาและการรับมือตอสภาพแวดลอมของธุรกิจจริง 

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.  

 



 

 

สาขาวิชาการจดัการ 

 

จก. 423    ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ      3 (3 – 0 – 6) 

MG 423    Management Information Systems 

วิชาบังคับกอน: สอบได จก.111  

 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ ความหมาย และบทบาทของการจัดการระบบสารสนเทศทางการจัดการ 

องคประกอบ การพัฒนา การนำระบบสารสนเทศทางการจัดการมาใชในการเพิ ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

ดานตางๆ ของธุรกิจ นอกจากนี้ ยังศึกษาถึงการจัดการเชิงกลยุทธในการนำระบบสารสนเทศมาประยุกตใชในองคกรการ

ใชระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ  จรรยาบรรณในการใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ รวมถึงแนวโนม

และทิศทางของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในอนาคต 

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 decision-

making, 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    

วิชาบังคับกอน: สอบได  จก. 111  

 ศึกษาคนควารายบุคคลในหัวขอดานการจัดการที่นักศึกษาสนใจและมีความสำคัญตอการจัดการธุรกิจ และเปน

หัวขอที่ผานการอนุมัติจากผูสอน นักศึกษาจะตองจัดทำรายงานจากการศึกษาคนควาและหาขอมูลดวยตนเอง และ

นำเสนอผลงานวิจัยหรือรายงานที่เสร็จสมบูรณตออาจารยผูสอน โดยอาจารยผูสอนจะเปนผูกำกับดูแล ใหคำแนะนำ

เก่ียวกับการทำรายงานแกนักศึกษา 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สาขาวิชาการจดัการ 

 

จก. 430 สหกิจศึกษา                     9 (0 – 35 – 0) 

MG 430   Co-operative Education 

วิชาบังคับกอน: สอบได สศ. 301 และวิชาเฉพาะดาน-บังคับอยางนอย 3 วิชา 

ศึกษาระบบการทำงานจริงในสถานประกอบการธุรกิจในฐานะพนักงานของสถานประกอบการ เพื่อเสริมสรางให

นักศึกษามีความพรอมดานงานอาชีพจากการปฏิบัติงานพื้นฐานอยางมีหลักการและเปนระบบ นักศึกษาจะตองมีชั่วโมง

การทำงานอยางเต็มเวลารวมแลวไมนอยกวา 16 สัปดาห หรือ 1 ภาคการศึกษา รวมถึงมีการประเมินผลการทำงานจาก

อาจารยที่ปรึกษารวมกับสถานประกอบการณ นักศึกษาตองจัดทำบันทึกความกาวหนาในการปฏิบัติงานในระหวางการ

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    การจัดการองคกรที่เปลี่ยนแปลงอยางฉับไว         3 (3 – 0 – 6) 

MG 431    Business Transformation Management 

วิชาบังคับกอน: สอบได จก.111  

ศึกษาถึงบทบาทของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางดานนวัตกรรมที่สงผลตอการดำเนินธุรกิจ วิวัฒนาการ

ขององคกรธุรกิจสูยุคดิจิทัล ทักษะที่จำเปนและรูปแบบการทำงาน คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรในยุคดิจิทัล การ

พัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรใหพรอมและสามารถทำงานสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงอยางฉับไวในยุค

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  กฎหมายเก่ียวกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส      3 (3 - 0 – 6) 

MG 432  E-Business Transaction Law 

ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส การคาและบริการเกี่ยวกับ

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ตามพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสและรวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการทำ

ธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนศึกษาและฝกฝนการใชความรูเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยองคกรธุรกิจมาปรับใชในการ

จัดเตรียมเอกสารตางๆ เพื่อใชในการจัดตั้งองคกรทางธุรกิจใหม ทั้งในสวนที่เปนเอกสารราชการ และสัญญาระหวางผูเปน

หุนสวนหรือผูถือหุน รวมทั้งสัญญามาตรฐานอ่ืนๆ ที่จำเปนตองใชสำหรับผูประกอบธุรกิจรายใหม  

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 



 

 

สาขาวิชาการจดัการ 

 

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 การจัดการการตลาดสำหรับธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส     3 (3 - 0 – 6) 

MG 433 E-Commerce Marketing Management 

วิชาบังคับกอน: สอบได จก.111 และ ตล. 101 

 ศึกษาบทบาท ความสำคัญ และกระบวนการวางแผนและจัดการกลยุทธทางการตลาดสำหรับธุรกิจพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส เรียนรูหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดดิจิทัล การวิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภคที่

ทำธุรกรรมการซื้อขายสินคาผานสื่ออิเล็กทรอนิกสศึกษากระบวนการทําการตลาดออนไลนดวยเครื่องมือดิจิทัลตางๆ เชน 

การใชเคร่ืองมือสืบคน การออกแบบเวบไซตที่ดึงดูดผูบริโภค การทำการตลาดผานอีเมล เปนตน เพื่อใหสามารถวางกลยุทธ

การตลาดสำหรับธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไดอยางมีประสิทธิภาพ  

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  การจัดการหวงโซอุปทานและโลจิสติกสอิเล็กทรอนิกส    3 (3 – 0 – 6) 

MG 434    E-Logistics and Supply Chain Management  

วิชาบังคับกอน: สอบได จก.212  

 ศึกษาแนวคิดและกระบวนการจัดการหวงโซอุปทานและการขนสงของธุรกิจพาณิขยอิเล็กทรอนิกส เรียนรู

เกี ่ยวกับการไหลเวียนของขอมูลอิเล็กทรอนิกส และเทคโนโลยีที ่สามารถนำมาใชในการจัดการหวงโซอุปทานและ 

โลจิสติกสตั้งแตธุรกิจตนน้ำจนถึงปลายน้ำ ตลอดจนการบริหารจัดการคลังสินคา การจัดเก็บสินคา และการกระจายสินคา

ในธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสรางความไดเปรียบทางการแขงขันใหแกธุรกิจ 

The study of concepts and processes of supply chain and transportation management for e-

commerce; 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.  

 

 

 

 



 

 

สาขาวิชาการจดัการ 

 

จก. 435 ระบบการชำระเงินพาณิชยอิเล็กทรอนิกส      3 (3 – 0 – 6) 

MG 435 E-Commerce Payment System 

วิชาบังคับกอน: สอบได จก.111 และ กง. 212  

ศึกษาถึงความสำคัญและการใชระบบการชำระเงินผานเครือขายอิเล ็กทรอนิกส เช น การโอนเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส การชำระเงินผานเกตเวย ธนาคารอิเล็กทรอนิกสธนาคารผานโทรศัพทเคลื่อนที่ เงินอิเล็กทรอนิกส QR 

code ระบบพรอมเพยเปนตน สามารถประยุกตใชบริการการชำระเงินเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ เชน  

การแสดงหลักฐานทางอิเล ็กทรอนิกส การพิส ูจนรายการซื ้อขาย วิธ ีแสดงความมั ่นใจการสงของกอนชำระเงิน

อิเล็กทรอนิกส  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  การจัดการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส       3 (3 - 0 – 6) 

MG 436  E-Commerce Management  

วิชาบังคับกอน: สอบได จก. 111, กง. 212 และ ตล. 101 

ศึกษากระบวนการจัดตั้งธุรกิจในระบบการคาอิเล็กทรอนกิส และการจัดการธุรกิจในรูปแบบการคาระหวางธุรกิจ

กับธุรกิจ ธุรกิจกับลูกคา และลูกคากับลูกคา เรียนรูเกี่ยวกับการจัดตั้งเว็บไซต การจดโดเมนเนม ระบบความปลอดภัย 

ปญหาและอุปสรรคของระบบการคาอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนประยุกตใชความรูดานการตลาดอิเล็กทรอนิกส การรับ

จายเงินบนอินเตอรเน็ต การจัดการสินคาคงคลังและการกระจายสินคาจากคำสั่งซื้อออนไลน และกฎหมายที่เกี่ยวของกับ

การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสผานการจัดทำธุรกิจในรูปแบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจริง 

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 e-

commerce models.  

 

 

 

 

 

 



 

 

สาขาวิชาการจดัการ 

 

สศ. 301   เตรียมสหกิจศึกษา 3 (3 – 0 – 6) 

CO 301 Pre-Cooperative Education  

 ศึกษาแนวคิดและความเขาใจของระบบสหกิจศึกษาตลอดจนเปนการเตรียมความพรอมและทักษะดานตางๆ 

อาทิ การเขียนจดหมายสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ เทคนิคการเขารับการสัมภาษณงาน การพัฒนาทักษะใน

การสื่อสาร บุคลิกภาพ การทำงานเปนทีม สรางสรรคการทำงานดวยกิจกรรม 5 ส วฒันธรรมองคกร เทคนิคการคิดอยาง

สรางสรรค เทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนอ ทักษะการเปนผู ประกอบการ คุณธรรมจริยธรรม รวมถึง

จรรยาบรรณในวิชาชีพ ขอควรปฏิบัติในระหวางการปฏิบัติงาน 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 หนวยกิต) 

1. นักศึกษาจะตองเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต  

2. วิชาเลือกเสรีของสาขาวิชาการจัดการ ที่เปดสอนใหสาขาวิชาอื่นๆ เลือกเรียน คือ วิชา จก. 101 ความรู

เบื้องตนทางธุรกิจ 

 

จก. 101 ความรูเบื้องตนทางธุรกิจ       3 (3 – 0 – 6)  

MG 101      Introduction to Business 

 ศึกษารูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมถึงกิจการตั้งแต เจาของคนเดียว หางหุนสวน และบริษัทจำกัด ลักษณะ

สภาพแวดลอมของธุรกิจ  กิจกรรมทางธุรกิจดานการผลิต การตลาด การเงิน และการบริหารงานบุคคล กฎหมายตางๆ  

ที่เกี ่ยวของกับธุรกิจ สถาบันการเงิน เอกสารเครดิตตางๆ และการบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม  

เพื่อปูพื้นฐานแนวคิดของการบริหารธุรกิจและเพื่อใหเกิดความเขาใจในกิจกรรมแตละดานของธุรกิจ อันจะเปนประโยชน

ตอการศึกษาวิชาเฉพาะดานตอไป 

 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.  

 

 

 


