
คาํอธบิายรายวชิาคาํอธบิายรายวชิาคาํอธบิายรายวชิาคาํอธบิายรายวชิา    หลกัสตูรการจัดการบณัฑติหลกัสตูรการจัดการบณัฑติหลกัสตูรการจัดการบณัฑติหลกัสตูรการจัดการบณัฑติ    
 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหมวดวิชาศึกษาทั่วไป    

รหสัรหสัรหสัรหสัวชิาวชิาวชิาวชิา    ชื่อและคําอธบิายรายวชิาชื่อและคําอธบิายรายวชิาชื่อและคําอธบิายรายวชิาชื่อและคําอธบิายรายวชิา    หนว่ยกติหนว่ยกติหนว่ยกติหนว่ยกติ    

1500119150011915001191500119    ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้                    

Thai for Being Scholars  Thai for Being Scholars  Thai for Being Scholars  Thai for Being Scholars      

6666((((6666----0000----12121212))))    

ใช้ภาษาเพื่อความถูกต้อง ความงดงาม ความมีสุนทรียะของภาษาท้ังทักษะการฟัง การพูด 
การออกเสียง การอ่าน และการเขียน ใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร โดยจับประเด็นสําคัญจากเรื่องที่อ่าน 
และฟัง ตั้งคําถาม วิเคราะห์ ตีความ และประเมินค่า แสดงถึงบุคลิกภาพและความเป็นผู้รอบรู้ในการใช้
ภาษาในฐานะเครื่องมือของการประกอบอาชีพและการติดต่อสื่อสารในแต่ละสังคม  

Use of language with accuracy, elegance and aesthetics, in terms of listening, 
speaking, pronunciation, reading and writing, use of Thai for communication, by getting 
main ideas from what is read and listened to, making inquiries, analyses, interpretations 
and evaluations, to indicate one’s personality and scholars for the use of Thai as a tool 
for professional work and communication in each society 

1500120150012015001201500120    ภาษาองักฤษเพือ่การนาํตนภาษาองักฤษเพือ่การนาํตนภาษาองักฤษเพือ่การนาํตนภาษาองักฤษเพือ่การนาํตน                        
English for SelfEnglish for SelfEnglish for SelfEnglish for Self----DirectionDirectionDirectionDirection    

4(44(44(44(4----0000----8)8)8)8)    

อ่านและทําความเข้าใจข้อมูลสารสนเทศหรือเร่ืองราวต่างๆ ในชีวิตประจําวัน สรุปใจความ
สําคัญจากเรื่องท่ีฟังและอ่าน อภิปราย เสนอแนวคิดในประเด็นที่เป็นข้อดีและข้อด้อยในศาสตร์สาขา
วิชาชีพเฉพาะทางของตนเอง เขียนจดหมาย รวมถึงคําร้องขอท่ีไม่เป็นทางการ จดบันทึกเร่ืองใกล้ตัวและ
ใจความสําคัญของเร่ืองระหว่างการพูดคุย 

 Reading and understanding of data and information and matters in everyday 
situations, demonstration of main ideas from what is heard and read, discussion, presentation 
of ideas related to strengths and weaknesses in one’s particular field of study, writing of 
letters and informal requests, and note-taking of familiar matters and key concepts during 
discussions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1500121150012115001211500121    ภาษาองักฤษเพือ่การสะทอ้นคิดภาษาองักฤษเพือ่การสะทอ้นคิดภาษาองักฤษเพือ่การสะทอ้นคิดภาษาองักฤษเพือ่การสะทอ้นคิด                    
English for Reflective ThinkingEnglish for Reflective ThinkingEnglish for Reflective ThinkingEnglish for Reflective Thinking    

4(44(44(44(4----0000----8)8)8)8)    

ใช้ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในการให้รายละเอียดคําชี้แจงและคําแนะนําเรื่อง
ที่ตนเองรู้แก่ผู้อ่ืน เข้าใจเนื้อหาบทความ และประกาศประชาสัมพันธ์ต่างๆ วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และ
แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม รวมท้ังเรื่องที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรมของไทยและ
ของเจ้าของภาษา สนทนาโต้ตอบและพูดให้ข้อมูลในหัวข้อเรื่องที่ คุ้นเคยอย่างคล่องแคล่วและเป็น
ธรรมชาติ 

Practice of English listening and speaking skills in providing others with detailed 
instructions and advice in one’s area of expertise, understanding of articles and public 
announcements, analysis of basic information, and expression of ideas on abstract and 
concrete matters, as well as ones related to Thai and native-speaking culture, interaction 
with and provision of information for others with fluency and spontaneity 

1500201150020115002011500201    ความเปน็สวนดสุติความเปน็สวนดสุติความเปน็สวนดสุติความเปน็สวนดสุติ                            
Suan Dusit SpiritSuan Dusit SpiritSuan Dusit SpiritSuan Dusit Spirit    

4(24(24(24(2----4444----6)6)6)6)    

พัฒนาการความเป็นมาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อัตลักษณ์แห่ง
วัฒนธรรมสวนดุสิต มารยาทอย่างไทยและการนําไปสู่ความเป็นผู้ดีท่ีได้ชื่อว่าสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี 
พัฒนาการในวิชาการในสาขาท่ีโดดเด่นของมหาวิทยาลัย ด้านการเรือน วิชาชีพครู สาธิตอนุบาลละอออุทิศ 
การศึกษาพิเศษ อาหาร อุตสาหกรรมการบริการ งานการพยาบาล ตลอดทั้งศิลปวัฒนธรรมท่ีดีงาม          
อันแสดงออกถึงความเป็นไทยและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ  สังคมโลกในทุกมิติ การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน บุคลิกภาพตามรูปแบบความเป็นสวนดุสิต ความรัก ความศรัทธา มุ่งม่ัน ทุ่มเท 
ในการทํางานด้วยความประณีต และรู้จริงในสิ่งท่ีทํา    

Development of Suan Dusit University from the past to the present, SDU’s 
cultural identity, Thai social manners and development with civility into ladies and 
gentlemen, development of SDU’s academic distinction in culinary arts, teaching profession, 
kindergarten education at La-or Utis Demonstration School, special education, food and 
services, nursing services, and elegant art and culture, as identification of being Thai and 
aligned with global changes in all dimensions, self-study, understanding of oneself and 
others particular personality according to Suan Dusit Spirit, love, belief, determination 
and devotion for work with great care and particular expertise 

 

 

 

 



 

2500116250011625001162500116    สงัคมอารยชนสงัคมอารยชนสงัคมอารยชนสงัคมอารยชน                                    
Civilized People Societies Civilized People Societies Civilized People Societies Civilized People Societies     

4(24(24(24(2----4444----6)6)6)6)    

ความหมาย ความสําคัญ ความรู้และข้อคิดจากการศึกษา อารยธรรมโลก อารยธรรมตะวันตก 
อารยธรรมตะวันออก และอารยธรรมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ
กับอารยธรรมไทย พัฒนาการทางสังคมแบบอารยชนในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงสัมพันธ์กับระบบการเมืองการปกครอง 
กฎหมาย และรูปแบบของรัฐตลอดจนระบบเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา ผ่านผลงานศิลปกรรม
แขนงต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  

Identification, significance, knowledge, and ideology gained from studies of 
global civilization, western civilization, eastern civilization and South East Asian civilization, 
emphasizing comparative analyses with Thai civilization, social development with civility 
in 21st century, which is related to political systems, laws and forms of government, 
economic systems, beliefs and religions, through various areas of arts from the past to 
the present 

2500117250011725001172500117    พลเมืองไทยและพลโลกที่ดีพลเมืองไทยและพลโลกที่ดีพลเมืองไทยและพลโลกที่ดีพลเมืองไทยและพลโลกที่ดี                        
Smart Thai and Global Smart Thai and Global Smart Thai and Global Smart Thai and Global CitizensCitizensCitizensCitizens    

4(24(24(24(2----4444----6)6)6)6)    

ประวัติความเป็นมาของสังคมไทยและโลกจากอดีตสู่ปัจจุบัน มรดกทางภูมิปัญญาในสาขา
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการปรับตัวให้เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา ความร่วมมือและการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ ความรับผิดชอบต่อสังคม ทัศนคติปฏิเสธคอรัปชัน รู้จักหน้าที่ความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
ตระหนักถึงความเป็นปัจเจกชนในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก รวมถึงการเคารพในสิทธิมนุษยชน
และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

 History of Thai and global societies from the past up to the present, wisdom 
heritage in various fields related to identity of being Thai and philosophy of sufficiency 
economy, to adapt oneself to changes in the global society,  building up skills of analytical 
thinking and problem solution, collaboration and peaceful coexistence with others, 
responsibility for the society, anti-corruption attitude, awareness of one’s duty and one’s 
individual identification as Thai and global citizens, as well as respect to human rights 
and cultural diversity 

 

 

 

 



 

4000112400011240001124000112    วทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตรใ์นชีวติประจาํวนัวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตรใ์นชีวติประจาํวนัวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตรใ์นชีวติประจาํวนัวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตรใ์นชีวติประจาํวนั                
Science and Mathematics in Daily LifeScience and Mathematics in Daily LifeScience and Mathematics in Daily LifeScience and Mathematics in Daily Life    

4(24(24(24(2----4444----6)6)6)6)    

การคิดและการให้เหตุผล การบริหารการเงินส่วนบุคคล การวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจ 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับปัจจัยการดํารงชีวิต การประยุกต์วิทยาศาสตร์เพื่อ
สุขภาพ คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์และใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างคุ้มค่า ส่ือสังคมออนไลน์ กับการดําเนินชีวิตในยุคดิจิทัล และการบูรณาการทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับการแก้ปัญหาในชีวิต ประจําวันท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการดํารงชีวิตและการทํางาน 

Thinking and reasoning, personal finance, data analysis and decision-making, 
scientific skills and procedures, science and living factors, application of science for health, 
life quality and environment, information technology advancement, analysis and worthwhile 
use of information technology, online social media and ways of living in the digital age, 
and integration of science, mathematics and information technology, to solve everyday 
problems for benefits of living and working 

หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเฉพาะ     

    วิชาแกนวิชาแกนวิชาแกนวิชาแกน    

รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา    ชื่อและคาํอธบิายรายวชิาชื่อและคาํอธบิายรายวชิาชื่อและคาํอธบิายรายวชิาชื่อและคาํอธบิายรายวชิา    หนว่ยกติหนว่ยกติหนว่ยกติหนว่ยกติ    

3604201360420136042013604201    

    

การจดัการเชงิกลยทุธ์การจดัการเชงิกลยทุธ์การจดัการเชงิกลยทุธ์การจดัการเชงิกลยทุธ์                        

Strategic ManagementStrategic ManagementStrategic ManagementStrategic Management    

3(33(33(33(3----0000----6)6)6)6)    

แนวคิด และความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ์  
การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันและการสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน การกําหนดกลยุทธ์แต่ละระดับประกอบด้วยกลยุทธ์ระดับองค์การ กลยุทธ์ระดับ
ธุรกิจและกลยุทธ์ระดับหน้าที่ ได้แก่ การตลาด การเงิน การผลิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การนํา 
กลยุทธ์ไปปฏิบัติ การประเมินกลยุทธ์ กลยุทธ์ร่วมสมัย จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม 

Concepts and definition of strategic management, strategic management process, 
analysis of the internal and external environment, analysis of competitive environment 
and creating a competitive advantage,  strategy identification in organizational, business 
and functional levels, including marketing, finance, production, human resources management, 
strategy implementation, strategy evaluation, the contemporary strategy, business ethics 
and corporate social responsibility 

 
 



 

3622401362240136224013622401    

    

การจดัการทรพัยากรมนษุย์การจดัการทรพัยากรมนษุย์การจดัการทรพัยากรมนษุย์การจดัการทรพัยากรมนษุย์                    

Human Resource ManagementHuman Resource ManagementHuman Resource ManagementHuman Resource Management    

3333(3(3(3(3----0000----6)6)6)6)    

แนวคิดทฤษฎีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ การบริหาร
โครงสร้างองค์กร และการวางแผนอัตรากําลัง การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรมและ 
การพัฒนา การบริหาร ความก้าวหน้าในสายอาชีพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารการสืบทอด
ตําแหน่งงาน การบริหารความผูกพันในองค์กร การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ จริยธรรมและ
ระเบียบวินัยในการทํางาน โอกาสและกฎหมายเก่ียวกับความเท่าเทียมกัน พนักงานสัมพันธ์และการสื่อสาร 
ภายในองค์กร ความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการ
จัดการทรัพยากรบุคคล การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรมนุษย์ การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร 

Concepts, theories of human resource management, strategic human resource 
management, staffing organization structure and planning workforce management, recruitment 
and selection of personnel, training and development, managing career advancement, 
performance management, succession management, employee engagement, compensation 
and benefits, ethics and discipline in the workplace, the law and opportunity on equity, 
employee relations and internal communications, occupational health and safety in the 
workplace, information technology for human resources management, changes in generations 
of human resources, the corporate culture adaptation    

3661101366110136611013661101    องคก์ารและการจดัการองคก์ารและการจดัการองคก์ารและการจดัการองคก์ารและการจดัการ                    

Organization and ManagementOrganization and ManagementOrganization and ManagementOrganization and Management    

3333(3(3(3(3----0000----6)6)6)6)    

หลักการและทฤษฎีองค์การของกลุ่มแนวคิดต่างๆ ตั้งแต่ยุคคลาสสิก ถึงยุคสมัยสหัสวรรษ 
แนวคิดและหน้าที่ต่างๆ ทางการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทํางาน การอํานวยการ 
และการควบคุม รวมถึงเทคนิคและเคร่ืองมือต่างๆ ในแต่ละหน้าท่ีทางการจัดการ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ทางการจัดการ  

Organization principles and theories from classical school of thought to modern 
and millennium thinking, concepts and management functions, planning, organizing, staffing, 
directing, and controlling, techniques and tools of various management functions, organization 
and management trend 

 

 

 



3661106366110636611063661106    การจัดการธุรกิจเบื้องต้นการจัดการธุรกิจเบื้องต้นการจัดการธุรกิจเบื้องต้นการจัดการธุรกิจเบื้องต้น    
Introduction to BusinessIntroduction to BusinessIntroduction to BusinessIntroduction to Business    ManagementManagementManagementManagement    

3333(3(3(3(3----0000----6)6)6)6)    

ศึกษาถึงรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่กิจการแบบเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน 
และบริษัทจํากัด ลักษณะสภาพแวดล้อมของธุรกิจ การจัดการธุรกิจเบ้ืองต้น ประเภทและความสําคัญของ
การประกอบการ หลักการจัดการธุรกิจ การเขียนเอกสารธุรกิจ กิจกรรมทางการจัดการธุรกิจด้านการผลิต 
การตลาดและแผนการตลาด การเงิน การจัดทําบัญชี การขายและแผนการขาย หลักการดําเนินธุรกิจ
ขนาดย่อม การบริหารข้อมูลด้วย 

 Study the form of business establishment which covers entrepreneur, partnership, 
limited company, character of business environment, introduction to business, type and 
significance of business procedure, business writing, production management activities, 
marketing and marketing plan, finance, accounting, sale and sale plan, small business 
process, information system management 

3661201366120136612013661201    ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะทางการจัดการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะทางการจัดการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะทางการจัดการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะทางการจัดการ    

English for English for English for English for ManagementManagementManagementManagement    SkillsSkillsSkillsSkills    

3(33(33(33(3----0000----6)6)6)6)    

การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนในบริบทของการจัดการ การจับใจความสําคัญในการ
ฟัง การพูดเพื่อวางแผนและจัดการ เทคนิคการอ่าน การจดบันทึก โดยใช้กิจกรรมบูรณาการทาง
ภาษาอังกฤษในการฝึกฝนทักษะดังกล่าว 

Improve listening, speaking, reading and writing skill in management contexts. 
Listen comprehension, speaking for planning and managing, reading techniques, notetaking 
by various integrated skill activities    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



3662101366210136621013662101 ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ                    

Management Information SystemManagement Information SystemManagement Information SystemManagement Information System    

3333(3(3(3(3----0000----6)6)6)6)    

ความหมาย แนวคิด วัตถุประสงค์ ความสําคัญของระบบสารสนเทศ โครงสร้างของระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การจัดการฐานข้อมูลและการประมวลผล 
ปัญญาประดิษฐ์ ระบบเครือข่ายและการติดต่อสื่อสาร การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ต การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เศรษฐกิจดิจิทัล ระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ ผลกระทบด้านจริยธรรม
และสังคม 

Meanings, concepts, objectives, significance of information system, structure 
of information system for management, resource management in information system, 
database management and assessment, artificial intelligence, network system and 
communication, applying in internet, information service provider, e-commerce, digital 
economy, information system security, impact on ethic and social 

3662203366220336622033662203    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                
English for CommunicationEnglish for CommunicationEnglish for CommunicationEnglish for Communication    

3333((((2222----2222----5555))))    

ความสําคัญของการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจในชีวิตประจําวัน 
โดยเน้นทักษะการฟังเพื่อจับใจความสําคัญ และรายละเอียดจากข้อความหรือบทสนทนาสั้นๆ การพูด
ทักทาย เริ่มต้นสนทนา แนะนําตนเอง ต้อนรับ ถามและตอบข้อมูลอย่างง่าย การมีส่วนร่วมในการสนทนา
โดยการถามตอบ และแสดงความคิดเห็น การพูดในสถานการณ์ต่างๆ การอ่านข้อความระดับย่อหน้าและ
หัวข้อท่ีหลากหลาย เพื่อจับใจความสําคัญและแสดงความคิดเห็น การเขียนข้อความสั้นๆ ในรูปแบบท่ัวไป
และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการนําเสนอและเปรียบเทียบข้อมูลทางธุรกิจอย่างง่าย 

The significance of the english business communication’s development of skill 
in daily using especially the listening skill for grasping on significant content, and detail of 
content or short conversation, greeting, starting conversation, welcome greeting, question 
and answer, easy information, participating in any discussion by question and answer, 
expressing the opinion, talking about any circumstances, reading short paragraph and any 
headlines for grasping on significant content and expressing the opinion, writing short 
paragraph in any kind of writing and email, including the presentation, and comparing any 
easy business information 

 

 

 



3662306366230636623063662306    การวเิคราะห์เชงิปรมิาณการวเิคราะห์เชงิปรมิาณการวเิคราะห์เชงิปรมิาณการวเิคราะห์เชงิปรมิาณเพือ่การจดัการธรุกจิเพือ่การจดัการธรุกจิเพือ่การจดัการธรุกจิเพือ่การจดัการธรุกจิ            

Quantitative Analysis for Business ManagementQuantitative Analysis for Business ManagementQuantitative Analysis for Business ManagementQuantitative Analysis for Business Management    

3333(3(3(3(3----0000----6)6)6)6)    

ความรู้ทางคณิตศาสตร์ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เทคนิคการตัดสินใจภายใต้
ความแน่นอน ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การใช้เทคนิคคณิตศาสตร์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการทางธุรกิจ
ได้แก่ ความน่าจะเป็น แผนภูมิเพื่อการตัดสินใจ (Decision Tree) ตัวแบบเชิงสินค้าคงคลัง (Inventory 
Model) โปรแกรมเชิงเส้นตรง (Linear Programming) เทคนิคการประมวลผลและการตรวจสอบโครงการ 
(PERT/CPM) ตัวแบบของมาร์คอฟ (Markov Model) ทฤษฎีเกมส์ (Game Theory) แถวคอย (Queue) 
และการจําลองเหตุการณ์ (Simulation) 

 Knowledge in mathematics and Statistics in quantitative analysis, decision 
making under the certainty risk and uncertainty, usage of mathematics techniques in 
quantitative for business management such as possibility, decision tree, inventory model, 
linear programming, PERT/CPM, Markov Model, Game theory, queue, simulation 

3663102366310236631023663102    การจดัการการปฏบิัตกิารการจดัการการปฏบิัตกิารการจดัการการปฏบิัตกิารการจดัการการปฏบิัตกิาร                        

Operations ManagementOperations ManagementOperations ManagementOperations Management    

3333(3(3(3(3----0000----6)6)6)6)    

การวางแผน การดําเนินงานและการควบคุมการผลิตสินค้าและบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์
และกระบวนการผลิตภาพ การเลือกทําเลที่ตั้งและการวางผังสถานประกอบการ การพยากรณ์ การวางแผน
กําลังการผลิตและทรัพยากร การจัดการโซ่อุปทาน และโลจิสติกส์ การจัดการโครงการ การจัดการสินค้า
คงเหลือ การจัดการคุณภาพ ความสามารถในการแข่งขัน เทคโนโลยีด้านการผลิตและการปฏิบัติการ 

Planning, implementing, and controlling in production of goods and services, 
product design and process, productivity, location and workplace layout selection, forecasting, 
capacity and resource planning, supply chain management and logistics, project management, 
inventory management, quality management, competitiveness, technologies in production 
and operations 

 

 

 

 

 

 



3663103366310336631033663103    ทักษะการเป็นผู้ประกอบการทักษะการเป็นผู้ประกอบการทักษะการเป็นผู้ประกอบการทักษะการเป็นผู้ประกอบการ                    
Smart EntrepreneurSmart EntrepreneurSmart EntrepreneurSmart Entrepreneur    

3(23(23(23(2----2222----5)5)5)5) 

แนวคิดที่เก่ียวข้องกับการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์ปัญหาและโอกาส
ของผู้ประกอบการ การประเมินโอกาสทางการเงิน การตลาด ผลิตภัณฑ์ และคู่แข่งในอุตสาหกรรม การวางแผน
การจัดทํางบประมาณ วิธีการจดทะเบียน เอกสารและกฎระเบียบที่จําเป็นในการประกอบการ ภาวะผู้นํา
ของผู้ประกอบการ ความคิดสร้างสรรค์และการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ การตัดสินใจเชิงบริหาร 
การเจรจาต่อรอง การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงของธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม
และจริยธรรมทางธุรกิจ ทักษะที่จําเป็นสําหรับการเขียนแผนธุรกิจให้ประสบผลสําเร็จ ทักษะการใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบธุรกิจ กรณีศึกษาและการฝึกปฏิบัติการ    

Concepts of how to create the skill to become entrepreneurial, analysis of 
obstacles and opportunities of entrepreneur, evaluation of opportunities in finance, 
marketing, product, and competition in industrial, planning, budgeting, registration 
process, necessary documents and regulations in entrepreneurial, leadership of entrepreneur, 
creative idea and adaptation in any circumstances, management decision making, 
negotiation, risk assessment and risk management in business, social responsibilities 
and business ethics, skill of successful business planning report, skill of information 
system in entrepreneurial, case study and practices 

3663104366310436631043663104    กฎหมาย จรรยาบรรณและจรยิธรรมกฎหมาย จรรยาบรรณและจรยิธรรมกฎหมาย จรรยาบรรณและจรยิธรรมกฎหมาย จรรยาบรรณและจรยิธรรม        

Laws Ethics and Business EthicLaws Ethics and Business EthicLaws Ethics and Business EthicLaws Ethics and Business Ethic    

3333(3(3(3(3----0000----6)6)6)6)    

ศึกษากฎหมายว่าด้วยนิติกรรมสัญญา กฎหมายว่าด้วยสัญญาและสัญญาประเภทต่างๆ  
(ซ้ือขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่าทรัพย์ เช่าซ้ือ จ้างแรงงาน จ้างทําของ ยืม กู้ยืมเงิน ตัวแทนและนายหน้า) 
แนวคิดที่มาของจริยธรรม จรรยาบรรณ ตามหลักบรรษัทภิบาล การกํากับดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงการสร้าง
จริยธรรมในองค์กรธุรกิจ เน้นจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหาร พนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม 
และรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม โดยใช้กรณีตัวอย่างประกอบ 

 Study in law regarding legal transactions and contracts, the law related to 
the legal contracts and any contracts (trade, exchange, offer, rent property, hire purchase, 
employment, hire, borrow, loan, representative, and broker) concept of ethics, moral, 
governance, corporate governance, including creating corporate ethics, especially, ethics 
and morals of the executive management team, employees, stakeholders, social, and 
responsible for environment with case study 

 

 



3664301366430136643013664301    การวจิยัทางการวจิยัทางการวจิยัทางการวจิยัทางการจดัการการจดัการการจดัการการจดัการ                        

Management ResearchManagement ResearchManagement ResearchManagement Research    

3(23(23(23(2----2222----5555))))    

ศึกษาแนวคิด และวัตถุประสงค์ของการวิจัยทางการจัดการ การวิจัยในรูปแบบต่างๆ ที่นิยม
ใช้ในงานวิจัยทางการจัดการ เปรียบเทียบความมุ่งหมายของการวิจัยประยุกต์ทางการจัดการที่แตกต่างจาก
การวิจัยบริสุทธิ์  และการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ศึกษาข้ันตอนต่างๆ ในกระบวนการวิจัยท้ังในเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ ครอบคลุมถึงการกําหนดประเด็นปัญหา การทบทวนวรรณกรรม การสร้างกรอบแนวคิด 
การทดสอบสมมติฐานด้วยเคร่ืองมือเชิงประจักษ์ การออกแบบการวิจัย การกําหนดประชากรและการสุ่ม
ตัวอย่าง การสร้างมาตรวัด การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลและการวิเคราะห์เพื่อแปลความหมาย
ข้อมูล จริยธรรมการวิจัยและปัญหาการลอกเลียนงานของผู้อ่ืน รวมถึงการเขียนรายงานการวิจัย เพื่อ
สนับสนุนและใช้ประโยชน์ในการจัดการ 

 Study the concept and objectives of management research, various forms of 
research in management research, comparision in difference purpose between the 
applied research and pure research in management and social science research, study 
the procedures in research both qualitative and quantitative altogether with the problem 
determination, literature review, research framework, to test the hypothesis with 
empirical research, design in research, population and sampling size determination, 
research instrument, data gathering, evaluation and analysis for data meaning, ethic in 
research and lmitation problems, as well as research writing for supporting  

3691101369110136911013691101    หลักเศรษฐศาสตร์หลักเศรษฐศาสตร์หลักเศรษฐศาสตร์หลักเศรษฐศาสตร์                        

PrinciplePrinciplePrinciplePrinciplessss    of Economicsof Economicsof Economicsof Economics    

3333(3(3(3(3----0000----6)6)6)6)    

หลักและความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ ขอบเขต และหลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ว่าด้วย
มูลค่า ราคา และการจัดสรรทรัพยากร พฤติกรรมของผู้บริโภค การผลิต ต้นทุนการผลิต อุปสงค์และอุปทาน
ของสินค้า ตลาดแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ รายได้ประชาชาติ เงินเฟ้อ เงินฝืด การลงทุน นโยบายการเงิน 
นโยบายการคลัง การค้าระหว่างประเทศ  

Principles, definition of economics, scope and the foundation  of  value,  price 
and resources  allocation, consumer behavior, production, cost of production, demand 
and supply, perfectly competitive market and imperfectly competitive market, national 
income, inflation, deflation, investment, monetary policy, fiscal policy,  international trade 

 

 

 



วิชาเฉพาะด้านวิชาเฉพาะด้านวิชาเฉพาะด้านวิชาเฉพาะด้าน    
    

รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา    ชื่อและคําอธบิายรายวชิาชื่อและคําอธบิายรายวชิาชื่อและคําอธบิายรายวชิาชื่อและคําอธบิายรายวชิา    หนว่ยกติหนว่ยกติหนว่ยกติหนว่ยกติ    

3661202366120236612023661202    การพฒันาบคุลกิภาพการพฒันาบคุลกิภาพการพฒันาบคุลกิภาพการพฒันาบคุลกิภาพ                
Personality DevelopmentPersonality DevelopmentPersonality DevelopmentPersonality Development    

3333(2(2(2(2----2222----5)5)5)5)        

ความหมาย ความสําคัญ แนวคิดของบุคลิกภาพ ลักษณะของบุคลิกภาพในด้านร่างกาย
และจิตใจ ปัจจัยพื้นฐานของบุคลิกภาพ ลักษณะของบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก ประเภทของ
บุคลิกภาพในสังคมตามความแตกต่างของวัฒนธรรม การประเมินบุคลิกภาพเป็นรายบุคคล และวิเคราะห์
ฝึกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพท่ีจําเป็นสําหรับนักจัดการ   

Meanings, significance, concepts of personality, physical and mental personality 
character, basic factor of personality, internal and external of personality, necessary 
personality for executives, types of personality in social based on the difference in culture, 
individually personality evaluation, and personality development procedure 

 

3661203366120336612033661203    จิตบริการจิตบริการจิตบริการจิตบริการ                
ServicesServicesServicesServices    MindMindMindMind    

3(33(33(33(3----0000----6)6)6)6)        

ความหมาย ความสําคัญ แนวความคิดพื้นฐานของการบริการ การศึกษาพฤติกรรมทาง
สังคมของบุคคล การเรียนรู้ แรงจูงใจ ค่านิยมเก่ียวกับการทํางานและการพักผ่อน หลักในการให้บริการ 
ให้มีประสิทธิภาพ หลักการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ การบริหารและการพัฒนางานบริการ เทคนิคการ
จูงใจลูกค้า และเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล นําเทคนิคการแก้ไขปัญหาเม่ือลูกค้าไม่พอใจไปใช้ 
ในการปฏิบัติงานให้บริการลูกค้า เรียนรู้หลักวิธีการให้บริการอย่างถูกต้องประทับใจ และการสร้าง
จิตสํานึกในการบริการ 

Meaning, significance, basic concept of service, the study of social behavior 
of personal, the learning of motivation, value regarding work and relaxation, the principle 
of efficiency service, communication principle, public relation, service management and 
development, customer motivation technique and understanding the difference of person, 
how to implement the problem solving technique in service practice when the customer 
unsatisfied for the service, learning the impressive service principle and creating the service 
mind 

 
 
 
 
 
 



3662102366210236621023662102    การวางแผนและการควบคุมการวางแผนและการควบคุมการวางแผนและการควบคุมการวางแผนและการควบคุม                    
Planning and ControllingPlanning and ControllingPlanning and ControllingPlanning and Controlling    

3333(3(3(3(3----0000----3) 3) 3) 3)         

แนวความคิดและการนํากระบวนการและเทคนิคต่างๆ ในการวางแผนและการควบคุม  
การจัดการทางธุรกิจ กระบวนการในการวางแผน การวางแผนภายใต้สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง การควบคุมโดย
งบประมาณประเภทต่างๆ การควบคุมด้วยโครงข่ายปฏิบัติงาน เทคนิคและวิธีการควบคุมการปฏิบัติงานใน
ระดับต่างๆ 

Concepts and the guides process and any technique in planning and controlling, 
business management process in planning, planning in any fluctuation circumstances, 
controlling by any types of budget, controlling by work process network, technique and 
guideline to control in any level of administration 

 

3662103366210336621033662103    การจดัโครงสรา้งการจดัโครงสรา้งการจดัโครงสรา้งการจดัโครงสรา้งองค์การองค์การองค์การองค์การและการสื่อสารและการสื่อสารและการสื่อสารและการสื่อสาร                
Organization Structure and CommunicationOrganization Structure and CommunicationOrganization Structure and CommunicationOrganization Structure and Communication        

3(33(33(33(3----0000----6)6)6)6)        

ความหมาย ความสําคัญ และแนวคิดเก่ียวกับการจัดโครงสร้างองค์การ รูปแบบโครงสร้าง
องค์การ ลักษณะและรูปแบบของการสื่อสาร ทรัพยากรที่จําเป็นสําหรับระบบการสื่อสารในองค์การ  
กลยุทธ์ของการสื่อสารภายในองค์การ และเคร่ืองมือในการสื่อสารองค์การที่ประสบความสําเร็จ        

Meanings, significance, concepts regarding the organization structure establishment, 
organization structure form, character and form of communication, essential resource in 
communication system in organization, internal organization communication strategy, 
communication tool in successful organization 

 

3662104366210436621043662104    เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การจดัการข้อมลู เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การจดัการข้อมลู เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การจดัการข้อมลู เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การจดัการข้อมลู             

Information Technology for Data Management  Information Technology for Data Management  Information Technology for Data Management  Information Technology for Data Management        

3333(2(2(2(2----2222----5)5)5)5)        

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับการจัดการข้อมูลมาประยุกต์ใช้การจัดการ
ข้อมูลด้านต่างๆ ในองค์การ เพื่อให้สามารถนําเสนอข้อมูลมาช่วยตัดสินใจในการจัดการองค์การ โดยเน้น 
ให้ผู้เรียนสามารถใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจต่างๆ ที่เก่ียวข้อง    

Implementing the information technology related to applied data gathering 
in Information management within the organization for presenting the information in decision 
making in organization management by emphasizing the academic’s capability in using 
computerized software in any relative businesses 

 

 

 



3663218366321836632183663218        ภาษาอังกฤษสําหรับการเป็นผู้ประกอบการภาษาอังกฤษสําหรับการเป็นผู้ประกอบการภาษาอังกฤษสําหรับการเป็นผู้ประกอบการภาษาอังกฤษสําหรับการเป็นผู้ประกอบการ            
English for EntrepreneurEnglish for EntrepreneurEnglish for EntrepreneurEnglish for Entrepreneur    

3(23(23(23(2----2222----5)5)5)5) 

ภาษาอังกฤษที่จําเป็นต่อการประกอบกิจการส่วนตัว ฝึกทักษะทางภาษาในด้านการอภิปราย 
และการนําเสนอ การเสริมสร้างการเติบโตทางธุรกิจ การวางแผนการดําเนินงาน หลักการเขียนจดหมายธุรกิจ
ที่ดี และการฝึกเขียนโดยเน้นความถูกต้องของรูปแบบของจดหมาย ความเหมาะสมของ ถ้อยคําและความ
ชัดเจนของข้อความ การฝึกเขียนจดหมายประเภทต่างๆ ทั้งในรูปแบบธรรมดาและอิเล็กทรอนิกส์ โดยเน้น
ความถูกต้องในเร่ืองภาษาและการสื่อความหมาย    

Essential english for ersonal business practice, skill training in language for 
addressing and presenting, strengthening the growth in business, the implementation plan 
writing a good business principles and writing with emphasis on the authenticity of the 
form of letters. suitability words and clarity of message. the practice of letter writing, 
both in conventional and electronic, by focusing accuracy in language and interpretation    

3662307366230736623073662307    การจัดการโครงการการจัดการโครงการการจัดการโครงการการจัดการโครงการ                        
Project Project Project Project ManagementManagementManagementManagement    

3333(2(2(2(2----2222----5)5)5)5)        

ความหมายและความสําคัญของการจัดการโครงการ ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายกับ
โครงการ กระบวนการหรือวงจรโครงการ การริเร่ิมและการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การ
จัดเตรียมโครงการ การเขียนโครงการและการนําเสนอ เทคนิคการบริหารโครงการ การควบคุม โครงการ
และการกํากับติดตาม การยุติโครงการ และประเมินผลโครงการ 

Meanings and significance of project management, relationship between 
policy and project, procedure or project cycle, the initiation and analysis of possibility in 
project, the preparation of project, the writing in project and presentation, technique in 
project management, control of project and follow up, the termination of project and 
evaluation of project 

 

3663663663663105310531053105    การจัดการการจัดการการจัดการการจัดการนวัตกรรมนวัตกรรมนวัตกรรมนวัตกรรม        
Innovation ManagementInnovation ManagementInnovation ManagementInnovation Management    

3333(2(2(2(2----2222----5)5)5)5)        

ประเภทและรูปแบบ องค์ความรู้ของนวัตกรรม กระบวนการสร้างนวัตกรรม กลยุทธ์ 
การจัดการนวัตกรรม การแสวงหาและการถ่ายโอนนวัตกรรม การสร้างพันธมิตรเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
นวัตกรรม การนํานวัตกรรมออกสู่ตลาดเพื่อการพาณิชย์ การประเมินความสําเร็จของนวัตกรรม  

Innovation types and models, knowledge of innovation, innovation creation 
process, innovation management strategy, searching and transferring of innovation, creating 
partnership for innovation business development, launching innovation to market for a 
commercial purpose, innovation achievement evaluation 

 



3663305366330536633053663305    การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม                
Cross Culture CommunicationCross Culture CommunicationCross Culture CommunicationCross Culture Communication 

3333(3(3(3(3----0000----6)6)6)6)    

ความหมาย ความสําคัญ และแนวคิดพื้นฐานและกระบวนการสื่อสาร กลุ่มปัจจัยหลักที่มีผล
ต่อกระบวนการส่ือสาร กิจกรรมในองค์กรที่เก่ียวข้องกับการสื่อสาร ความสําคัญของวัฒนธรรม อิทธิพล
ของวัฒนธรรมต่อปัจจักชน ความเก่ียวข้องของวัฒนธรรมและการสื่อสาร ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม
และภาษา ลักษณะการใช้ภาษาแบบต่างๆ และผลของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการใช้ภาษา การสื่อสาร
ในวัฒนธรรมที่แตกต่าง โครงสร้างการสื่อสารแบบต่างๆ อิทธิพลของอวัจนภาษาท่ีมีผลต่อการสื่อสาร
ระหว่างวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ทางธุรกิจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง กระบวนการตัดสินใจ และการแก้ปัญหา/
ความขัดแย้งในวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 

Meaning, significance, basic concept and communication process, the main 
factor affecting the communication process, organization’s activities regarding communication, 
the significance of culture, culture influence individual, relationship between culture 
and communication, relationship between culture and language, how to use difference 
language and effect of information system to the use of language, communication in 
different culture, any different culture structure, the influence of non-verbal language 
to the communication in different culture, business relationship in different culture, 
decision making process and way to solve the problem and conflict in different culture 

 

 

 

 

3663304366330436633043663304    ภาวะผูน้าํและการทาํงานเปน็ทมีภาวะผูน้าํและการทาํงานเปน็ทมีภาวะผูน้าํและการทาํงานเปน็ทมีภาวะผูน้าํและการทาํงานเปน็ทมี                            
Leadership and TeamworkLeadership and TeamworkLeadership and TeamworkLeadership and Teamwork    

3333(2(2(2(2----2222----5)5)5)5)        

ความหมาย ความสําคัญ แนวความคิดทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผู้นํา คุณลักษณะของผู้นําใน
รูปแบบต่างๆ การพัฒนาภาวะผู้นํา บทบาทหน้าที่ผู้นําเชิงกลยุทธ์ วิธีการบริหารของผู้นํา อิทธิพลของผู้นําที่
มีต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ บทบาทของผู้นําในการทํางานเป็นทีม การสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ และการ
พัฒนาภาวะผู้ตามเพื่อสร้างศักยภาพในการเป็นผู้นําในอนาคต 

Meanings, significance, and theoretical concepts regarding leadership, character 
of any types of leadership, leadership development, role in strategic leader, how leader 
manage, leadership influence to decision making behavior, leader’s role in teamwork, 
creating efficiency teamwork, follower’s development for enhancing the capacity in 
future leader 

 



3663306366330636633063663306    การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรองการจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรองการจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรองการจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง            
Conflict Management and NegotiationConflict Management and NegotiationConflict Management and NegotiationConflict Management and Negotiation    

3333(2(2(2(2----2222----5)5)5)5)        

ความหมาย แนวคิดของความขัดแย้ง รูปแบบและระดับของความขัดแย้ง สาเหตุของความ
ขัดแย้ง วิธีการจัดการความขัดแย้ง ความหมายและรูปแบบการเจรจาต่อรอง การวางแผนและกระบวนการ
เจรจาต่อรอง ผลของการเจรจาต่อรอง การบรรเทาผลของการเจรจาต่อรอง รวมถึงการจัดการความขัดแย้ง
และการเจรจาต่อรองด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันต่างๆ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการเจรจาต่อรองโดย
ใช้สถานการณ์จําลอง 

Meanings, concepts of conflict, forms and levels of conflict, causes of conflict, 
way of conflict management, meanings and forms of negotiation, planning and process 
of negotiation, negotiation result, mitigation of negotiation result, including the practices 
in imitating situation regarding the conflict management and negotiation in current circumstance 

3664302366430236643023664302    สัมมนาทางการจัดการสัมมนาทางการจัดการสัมมนาทางการจัดการสัมมนาทางการจัดการ                        
Seminar in ManagementSeminar in ManagementSeminar in ManagementSeminar in Management    

3333(2(2(2(2----2222----5)5)5)5)        

บูรณาการความรู้เพื่อใช้วิเคราะห์ประเด็นปัญหาในการจัดการทางธุรกิจ การนําแนวคิด 
มากําหนดกระบวนการและวิธีการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ โดยผ่านการวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อฝึกปฏิบัติ 
ในการแสดงความคิดเห็นและกระบวนการตัดสินใจในด้านต่างๆ ผ่านการเรียนรู้และถอดบทเรียนจาก
ผู้ประกอบการธุรกิจ 

Integration in knowledge for analyzing the problem concept in business 
management, how to bring the concept to determine the process and method of problem 
solving via business, by analyzing case study, for practicing in expressing opinion and 
process of decision making in any area via learning and learning from case study of 
entrepreneur 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิชาเลือกวิชาเลือกวิชาเลือกวิชาเลือก    

กลุม่กลุม่กลุม่กลุม่วชิาการจดัการโลจสิตกิส์วชิาการจดัการโลจสิตกิส์วชิาการจดัการโลจสิตกิส์วชิาการจดัการโลจสิตกิส์    

รหัสวชิารหัสวชิารหัสวชิารหัสวชิา    ชื่อและคาํอธบิายรายวชิาชื่อและคาํอธบิายรายวชิาชื่อและคาํอธบิายรายวชิาชื่อและคาํอธบิายรายวชิา                หนว่ยกิตหนว่ยกิตหนว่ยกิตหนว่ยกิต    
    

3663106366310636631063663106    ความรูพ้ืน้ฐานโลจสิตกิส์และโซ่อุปทานความรูพ้ืน้ฐานโลจสิตกิส์และโซ่อุปทานความรูพ้ืน้ฐานโลจสิตกิส์และโซ่อุปทานความรูพ้ืน้ฐานโลจสิตกิส์และโซ่อุปทาน        
Fundamentals ofFundamentals ofFundamentals ofFundamentals of    Logistics and Supply ChainLogistics and Supply ChainLogistics and Supply ChainLogistics and Supply Chain    

3333(3(3(3(3----0000----6)6)6)6)    

ความหมาย วัตถุประสงค์ ความสาํคัญ หลักการของโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กิจกรรมด้าน 
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโซ่อุปทาน บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่าง 
โลจสิติกส์และโซ่อุปทาน การจดัซ้ือจัดหา การจัดการวัสด ุการจัดการสินค้าคงคลัง การบรรจภัุณฑ์ การขนส่ง
และการกระจายสินค้าการบริการลูกค้า การพัฒนาองค์การโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  

Meanings, objectives, significance, principles of logistics and supply chain, 
logistics activities and supply chain, logistics management, supply chain management, 
role and relationship between logistics and supply chain, purchasing, material management, 
inventory management, packaging, transportation and distribution, customer service, 
logistics and supply chain organization development 

3663219366321936632193663219        การจดัการสนิค้าคงคลงัการจดัการสนิค้าคงคลงัการจดัการสนิค้าคงคลงัการจดัการสนิค้าคงคลงั                        
Inventory ManagementInventory ManagementInventory ManagementInventory Management    

3(3(3(3(3333----0000----6666))))    

ความหมาย วัตถุประสงค์ ความสําคัญของสินค้าคงคลังและคลังสินค้า ต้นทุนการเก็บ
สินค้า คงคลัง ประเภทสินค้าคงคลังและคลังสินค้า การเลือกสถานท่ีตั้ง การออกแบบ การกําหนดขนาด  
การจัดการพื้นที่ การวางแผนผังคลังสินค้า เครื่องมือและอุปกรณ์คลังสินค้า กิจกรรมภายในคลังสินค้า  
การวางแผนความต้องการวัสดุ การจัดสรรทรัพยากรในคลังสินค้า การควบคุมและตรวจนับสินค้าคงคลัง 
ระบบสารสนเทศสําหรับคลังสินค้า ผู้ประกอบการคลังสินค้า    

Meanings, objectives, significance of inventory and warehouse, cost of inventory 
stock, types of inventory and warehouse, location, design, size selection, area management, 
warehouse area plan, equipment and tools of warehouse, internal warehouse activities, 
material requirement planning, human resource in warehouse, controlling and checking 
inventory, information system for warehouse, warehouse entrepreneur 

 

 

 

 



3663220366322036632203663220        การจดัการการกระจายสนิคา้การจดัการการกระจายสนิคา้การจดัการการกระจายสนิคา้การจดัการการกระจายสนิคา้                    
Distribution ManagementDistribution ManagementDistribution ManagementDistribution Management 

3333(3(3(3(3----0000----6)6)6)6)    

ความหมาย ความสําคัญ บทบาทของการขนส่งและการกระจายสินค้า องค์ประกอบการขนส่ง 
รูปแบบการขนส่ง การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ข้อตกลงเง่ือนไขการขนส่ง การลดต้นทุนการขนส่ง 
เทคโนโลยีสําหรับการขนส่ง รูปแบบ องค์ประกอบของระบบการกระจายสินค้า การวิเคราะห์ต้นทุน 
การกระจายสินค้า ศูนย์การกระจายสินค้า ช่องทางการจัดจําหน่าย ผู้ประกอบการขนส่งและกระจาย
สินค้า กรณีศึกษา 

Meanings, significance, roles of product transportation and distribution, basic 
elements of transportation, form of transportation, any type of continuous transportation, 
condition of transportation, reduction of transportation cost, technology of transportation, 
forms and elements of product distribution, analysis of cost of distribution, distribution 
centers, distribution channel, entrepreneur of transportation and distribution, case study 

3663221366322136632213663221    การจดัซือ้และจดัหาการจดัซือ้และจดัหาการจดัซือ้และจดัหาการจดัซือ้และจดัหา                        
ProcurementProcurementProcurementProcurement    and Supplyand Supplyand Supplyand Supply 

3(23(23(23(2----2222----5)5)5)5)    

ความหมาย วัตถุประสงค์ ความสําคัญ บทบาทของการจัดซ้ือจัดหาในโซ่อุปทาน นโยบาย
และการวางแผนการจัดซ้ือจัดหา หลักการ หน้าที่ และกระบวนการจัดซ้ือจัดหา ประเภทของการจัดซ้ือ 
การตัดสินใจซ้ือหรือผลิต ลักษณะของการจัดซ้ือ คําสั่งซ้ือ การกําหนดคุณภาพ จํานวนและระยะเวลา
จัดซ้ือ ซัพพลายเออร์ การควบคุมและประเมินการจัดซ้ือ การจัดซ้ือจัดหาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ 
การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Procurement) การจัดซ้ือรวมแบบออนไลน์ การทํา  
e-Catalog และการทํางานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในกระบวนการจัดซ้ือที่เป็น Web Based Application 
การจัดซ้ือจัดหาระหว่างประเทศ รวมถึงการฝึกปฏิบัติในการจัดซ้ือและจัดหาโดยใช้อิเล็กทรอนิกส์ 

Meanings, objectives, significance, roles of procurement and supply, policy 
and planning in procurement, principles and duties, and procurement process, type of 
procurement, purchasing or producing decision making, character of procurement, order,
qualification specification, number and time of procurement, supplier, controlling and 
evaluation of procurement, electronic procurement process, the Electronic government
procurement (e-Procurement) online Procurement, e-Catalog design and other works 
regarding to procurement process as web based application, International procurement 
as well as practice in procurement and supply via electronic process 

 
 
 
 



3664102366410236641023664102    การจดัการความเสีย่งและกฎหมายสาํหรบัโลจสิตกิส์การจดัการความเสีย่งและกฎหมายสาํหรบัโลจสิตกิส์การจดัการความเสีย่งและกฎหมายสาํหรบัโลจสิตกิส์การจดัการความเสีย่งและกฎหมายสาํหรบัโลจสิตกิส์    
Risk Management and Logistics LawRisk Management and Logistics LawRisk Management and Logistics LawRisk Management and Logistics Law 

3333(3(3(3(3----0000----6)6)6)6)    

ความหมาย แนวคิด หลักการของการจัดการความเสี่ยง ประเภทของความเสี่ยง การประเมิน
ความเสี่ยงประเภทของภัยต่างๆ การประกันภัย การประกันวินาศภัย หน้าที่และความรับผิดชอบของประกันภัย
ประเภทต่างๆ การเลือกประเภทและบริษัทประกันภัย หลักการ ระเบียบ ข้อบังคับของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
กับโลจิสติกส์  

Meanings, concepts, principles of risk management, types of risk, risk assessment 
of any kind of danger, insurance, insurance against loss, duty and responsibility of any 
insurance, selection of types of insurance and insurance company, principles, roles 
and regulations of law regarding logistics 

3664201366420136642013664201        ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการโลจิภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการโลจิภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการโลจิภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการโลจิสติกส์สติกส์สติกส์สติกส์                
English for Logistics ManagementEnglish for Logistics ManagementEnglish for Logistics ManagementEnglish for Logistics Management 

3(23(23(23(2----2222----5)5)5)5)    

ศึกษารูปแบบ โครงสร้าง คําศัพท์เพื่อพัฒนาทักษะในการอ่าน การเขียน การเจรจาภาษา 
ต่างประเทศด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เช่น การวางแผน การจัดซ้ือจัดจ้าง การผลิต  
การกระจายสินค้า สินค้าคงคลังและคลังสินค้า การบริการลูกค้า เทคโนโลยีสําหรับการจัดการโลจิสติกส์ 
ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ โดยใช้กรณีศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสาร 

Study of forms, structure, vocabulary for skill development in reading, writing, 
international conversation in logistics management and supply chain, such as planning, 
procurement, production, product distribution, inventory and warehouse, customer 
service, technology in logistics both theory and conduction by learning from case study 
for enhancing the communication skill 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุม่กลุม่กลุม่กลุม่วชิาการจดัการสาํนกังานวชิาการจดัการสาํนกังานวชิาการจดัการสาํนกังานวชิาการจดัการสาํนกังาน    

รหัสวชิารหัสวชิารหัสวชิารหัสวชิา    ชื่อและคาํอธบิายรายวชิาชื่อและคาํอธบิายรายวชิาชื่อและคาํอธบิายรายวชิาชื่อและคาํอธบิายรายวชิา            หนว่ยกติหนว่ยกติหนว่ยกติหนว่ยกติ    
 

3663107366310736631073663107    การจัดการสํานักงานการจัดการสํานักงานการจัดการสํานักงานการจัดการสํานักงาน                
Office ManagementOffice ManagementOffice ManagementOffice Management    

3333(3(3(3(3----0000----6)6)6)6)    

ความหมายและความสําคัญของการจัดการสํานักงาน กระบวนการจัดการสํานักงาน 
สํานักงานกรรมการผู้จัดการ สํานักงานเลขานุการผู้บริหาร บทบาทและหน้าท่ีงานสํานักงาน การวิเคราะห์
ระบบงานในสํานักงาน ระเบียบวิธีปฏิบัติของงานสํานักงาน การจัดผังและสภาพแวดล้อมในสํานักงาน
การจัดการงานเอกสาร การจัดการงานประชุม การจัดการงานพัสดุ การจัดการอุปกรณ์เคร่ืองใช้ การ
ควบคุมภายในสํานักงาน     

Meanings and significance of office management, office management 
process, office of board of directors, office of executive secretary, role and duty in 
office, analysis of office management process, regulations in office, plan and environment 
in office, document filing management, conference management, inventory management, 
equipment management, internal controlling 

 

3663222366322236632223663222    การนําเสนอผลงานทางธุรกิจการนําเสนอผลงานทางธุรกิจการนําเสนอผลงานทางธุรกิจการนําเสนอผลงานทางธุรกิจ                    
Business PresentationBusiness PresentationBusiness PresentationBusiness Presentation 

3(23(23(23(2----2222----5)5)5)5)    

ความหมายและความสําคัญของการนําเสนอผลงานทางธุรกิจ หลักการการออกแบบงาน
ท่ีจะนําเสนอ การวางแผน การสรุปประเด็นสําคัญ กลยุทธ์ และเทคนิควิธีการนําเสนองานทางธุรกิจในแง่มุม
ต่างๆ ของการนําเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร บุคลิกภาพในการนําเสนอ การวิเคราะห์กลุ่มผู้ฟัง 
การเตรียมการนําเสนอผลงานในเชิงธุรกิจ หลักการเลือกใช้สื่อเพื่อการนําเสนอแต่ละประเภท และวิธีการ
ประเมินผล การฝึกปฏิบัติการนําเสนอผลงานทางธุรกิจ 

Meanings and significance of business presentation, principles of presentation
design, planning, conclusion, strategy and technique in business presentation in any 
perspectives of presentation both verbal and writing, personality for presentation, 
analysis of audiences, preparation of business presentation, how to select the media 
for any presentations, and evaluation process, practicing in business presentation 

 

 

 

 

 



3663223366322336632233663223    เทคนิคงานเลขานุการเทคนิคงานเลขานุการเทคนิคงานเลขานุการเทคนิคงานเลขานุการ                        
Secretarial TechniquesSecretarial TechniquesSecretarial TechniquesSecretarial Techniques 

3(23(23(23(2----2222----5)5)5)5)    

ความหมายและความสําคัญของงานเลขานุการ ระบบงานเลขานุการ การเพิ่มผลผลิตใน
องค์การ หลักการทํางานของเลขานุการ บทบาทความรับผิดชอบและหน้าที่ท่ีสําคัญของเลขานุการ
ระดับต่างๆ การจัดองค์กรในสํานักงาน งานเก่ียวกับการบริการด้านสื่อสาร โทรศัพท์ การบริหารเวลา 
การเขียนรายงานต่างๆ การต้อนรับแขก การพัฒนาบุคลิกภาพ และการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในสํานักงาน 
การจําแนกความสําคัญและการแจกงานในสํานักงาน การพัฒนางานเลขานุการ ฝึกปฏิบัติการปฏิบัติงาน
เลขานุการ และการแก้ปัญหางานด้านงานเลขานุการ 

Meanings and significance of secretarial work, secretarial system, productivity 
in organization, principles of secretary, role and responsibility and important duty of 
any level of secretary, organization management in office, work regarding communication 
services, telephone, time management, any report writing, greeting the guest, personality 
development and relationship creating in office, signification classification and job 
distribution in office, secretarial development, secretarial working process technique, 
and problem solving in secretarial work  

 

3663307366330736633073663307    เทคนิคการจัดประชุมและสัมมนาเทคนิคการจัดประชุมและสัมมนาเทคนิคการจัดประชุมและสัมมนาเทคนิคการจัดประชุมและสัมมนา                    
Meeting and Seminar TechniqueMeeting and Seminar TechniqueMeeting and Seminar TechniqueMeeting and Seminar Techniquessss 

3(23(23(23(2----2222----5)5)5)5)    

ความหมายและความสําคัญของการจัดประชุมและสัมมนา ประเภท รูปแบบของการจัด
ประชุมและสัมมนา การเตรียมการจัดประชุมสัมมนา การใช้อุปกรณ์และเคร่ืองมือเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการประชุมและสัมมนา การบริหารงบประมาณ เทคนิคการจัดการประชุมและสัมมนา การวิเคราะห์
และแก้ไขปัญหาการจัดการประชุมและสัมมนา การจัดการและประเมินผลการจัดประชุมและสัมมนา 
การฝึกปฏิบัติการประชุมและสัมมนา 

Meanings and significance of meeting and seminar management, types and 
forms of meeting and seminar, preparation of meeting and seminar, equipment usage 
and information system equipment in meeting and seminar, budgeting, meeting and 
seminar technique, analysis and problem solving in meeting and seminar, meeting and 
seminar management and evaluation, meeting and seminar practice 

 
 
 
 
 
 
 



3664202366420236642023664202    สํานักงานอิเล็กทรอนิกส์สํานักงานอิเล็กทรอนิกส์สํานักงานอิเล็กทรอนิกส์สํานักงานอิเล็กทรอนิกส์                        
Electronic Office Electronic Office Electronic Office Electronic Office  

3(23(23(23(2----2222----5)5)5)5)    

ความหมายและความสําคัญของสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ การวางแผนและการพัฒนา
ระบบสํานักงาน การวางแผนสํานักงาน การจัดองค์การและการปฏิบัติงานในสํานักงาน การควบคุม
และการจัดการระบบเอกสาร และการนําระบบสํานักงานอัตโนมัติมาใช้ในการเก็บ และการค้นหาข้อมูล
ข่าวสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การส่งข่าวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจัดทําแบบฟอร์ม การจัดทํา
รายงาน และการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
การใช้เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการส่ือสารปฏิบัติงานท่ัวไป การใช้ระบบข้อมูลงาน
อัตโนมัติ ระบบเครือข่าย การฝึกปฏิบัติงานในสํานักงานภายในมหาวิทยาลัย 

Meaning and significance of electronic office, planning and developing office 
system, office planning, organization structuring and administrative office, controlling 
and document management, how to bring the automatic office system for filing, 
information searching by electronic system, news transmitted via electronic system, 
forming, report preparation, manual preparation, practicing with electronic form and 
digital via electronic network, using of computer technology and communication 
technology, automatic information system usage, network system, and practice in 
university’s office 

 
3664203366420336642033664203    ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอทางธุรกิจภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอทางธุรกิจภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอทางธุรกิจภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอทางธุรกิจ                

English for English for English for English for Business Business Business Business PresentationPresentationPresentationPresentation    
3(23(23(23(2----2222----5)5)5)5)    

ศึกษาวิธีการนําเสนอด้วยภาษาอังกฤษที่ถูกต้องเหมาะสมในสถานการณ์ องค์ประกอบ
สําคัญของการนําเสนอ การวิเคราะห์ผู้ชม การวางแผนจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการนําเสนอ การทักทาย
ผู้ฟังและเทคนิค เร่ิมต้นการนําเสนอ การพัฒนาเทคนิคในการนําเสนอ การใช้เทคนิคท่ีแตกต่างกัน
สําหรับระดับเสียงและภาษากาย การเลือกใช้อุปกรณ์ สื่อประเภทต่างๆ และเทคโนโลยีเพื่อการนําเสนอ 
กลยุทธ์สําหรับการจัดการผู้ชมอคติ การตอบข้อซักถาม การดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการนําเสนอ 

Study the way of presentation in English with the appropriated circumstances, 
significant elements of presentation, audience analysis, information planning for 
presentation, greeting the audience, and the starting technique, presentation technique 
development, the technique of using any different level of volume and body language, 
equipment selection, any medias, and presentation technology for presentation, strategic 
technique to handle bias audience, how to question and answer, any conduct for 
presentation to reach the objective 

 



 วชิาวชิาวชิาวชิาการฝกึประสบการณ์การฝกึประสบการณ์การฝกึประสบการณ์การฝกึประสบการณ์            

รหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิารหสัวชิา    ชื่อและคาํอธบิายรายวชิาชื่อและคาํอธบิายรายวชิาชื่อและคาํอธบิายรายวชิาชื่อและคาํอธบิายรายวชิา            หนว่ยกติหนว่ยกติหนว่ยกติหนว่ยกติ    

3664801366480136648013664801    การฝกึประสบการณ์วชิาชพีการจดัการการฝกึประสบการณ์วชิาชพีการจดัการการฝกึประสบการณ์วชิาชพีการจดัการการฝกึประสบการณ์วชิาชพีการจดัการ    

Field Experience in Field Experience in Field Experience in Field Experience in     Management Management Management Management  

                        3(3(3(3(360360360360))))        

    

การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ ฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในด้านต่างๆ
และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสภาวะแวดล้อมจริงขององค์การ 

Internship in workplace, practicing thinking skill with discretion in various
part and facing the problem and solving such problem in realistic organization's circumstance    

 

กลุม่เลือกเสรีกลุม่เลือกเสรีกลุม่เลือกเสรีกลุม่เลือกเสรี    เลอืก เลอืก เลอืก เลอืก 6666    หนว่ยกิตหนว่ยกิตหนว่ยกิตหนว่ยกิต    

รหัสวชิารหัสวชิารหัสวชิารหัสวชิา    ชื่อและคาํอธบิายรายวชิาชื่อและคาํอธบิายรายวชิาชื่อและคาํอธบิายรายวชิาชื่อและคาํอธบิายรายวชิา            หนว่ยกติหนว่ยกติหนว่ยกติหนว่ยกติ    
 

3663204366320436632043663204        พลวัตกลุ่มและการทํางานเป็นทีมพลวัตกลุ่มและการทํางานเป็นทีมพลวัตกลุ่มและการทํางานเป็นทีมพลวัตกลุ่มและการทํางานเป็นทีม                
Group Dynamics and Team WorkGroup Dynamics and Team WorkGroup Dynamics and Team WorkGroup Dynamics and Team Work    

3(3(3(3(3333----0000----6666))))    

พลวัตกลุ่ม กระบวนการการพัฒนากลุ่ม โครงสร้างและวัฒนธรรมของกลุ่ม เทคนิคการ
ปฏิบัติงานกับกลุ่ม ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในการพัฒนากลุ่ม การสื่อสารระหว่างกลุ่ม การพัฒนาทีมงาน  
การประสานในทีมงาน การสร้างความภาคภูมิใจในทีมงาน การจัดการความขัดแย้งในทีมงาน 
คุณธรรมจริยธรรมในการทํางานเป็นทีม ภาวะผู้นําในการบริหารทีมงาน และบุคลิกภาพของผู้นํา
ทีมงาน    

Group dynamics, group development process, structures and cultures of 
group, group operational technique, factors influencing group development, communication 
between groups, team development, coordination in the team, pride creating in the 
team, conflict management in the team, ethics of team work, team leadership, personality 
of team leaders 

 

 

 

 

 



 

3663205366320536632053663205        การจัดการความรู้การจัดการความรู้การจัดการความรู้การจัดการความรู้                
Knowledge ManagementKnowledge ManagementKnowledge ManagementKnowledge Management    

3(3(3(3(3333----0000----6666))))    

แนวคิด ทฤษฎี การจัดการความรู้ในองค์การ บุคลากรในการจัดการความรู้และ
ทรัพยากรมนุษย์ แบบจําลอง และเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้ การประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบการจัดการความรู้ การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ และการศึกษากรณีตัวอย่างการจัดการ
ความรู้    

Concepts, theories, knowledge management in organization, personnel in  
knowledge  management and human resource, model and tools using for knowledge 
management, efficiency evaluation of knowledge management system, development 
to learning organization and case studies of knowledge management study 

3663207366320736632073663207    
    

การสรรหาและการบรรจุพนักงานการสรรหาและการบรรจุพนักงานการสรรหาและการบรรจุพนักงานการสรรหาและการบรรจุพนักงาน                
Recruitment and placement of personnelRecruitment and placement of personnelRecruitment and placement of personnelRecruitment and placement of personnel    

                                3333(3(3(3(3----0000----6)6)6)6)    

 แนวคิด การกําหนดนโยบายในการสรรหาและการบรรจุบุคคล การพยากรณ์ความต้องการ
กําลังคน การวางแผนกําลังคน การสรรหาและการคัดเลือกบุคคลเข้าทํางาน การทดสอบ การสัมภาษณ์
บุคคลเข้าทํางาน หลักพฤติกรรมศาสตร์ที่ใช้ในการคัดเลือก การบรรจุพนักงาน การปฐมนิเทศ การสอน
แนะงาน และกฎหมายท่ีเก่ียวกับการสรรหาและการบรรจุพนักงาน 

 Concepts, policies in recruitment and placement, forecasting the demand for 
manpower, manpower planning, recruiting and selecting, testing, interviewing, behavioral 
principles used in the selection process, orientation, teaching staff and the recruitment 
and placement law 

 

3664204366420436642043664204    การจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อมการจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อมการจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อมการจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม        
Quality and Environment Quality and Environment Quality and Environment Quality and Environment ManagementManagementManagementManagement    

3333(2(2(2(2----2222----5)5)5)5)        

ความหมาย แนวคิด วิวัฒนาการของการจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม คุณภาพกับ
งานอุตสาหกรรม การประกันคุณภาพสินค้า การควบคุมคุณภาพ แนวคิดและเคร่ืองมือในการจัดการ
คุณภาพ ปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มลพิษทางสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแนวทางในการจัดการแก้ไข
ปัญหา ความเชื่อมโยงของทรัพยากรและปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันที่มีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ 
และสังคม    

Meanings, concepts, evolution of quality management and environment, 
quality and industrial work, product quality assurance, quality control, concepts and 
tools in quality management, problems in resource and environment, pollution in 
environment, also the ways in problem solving management, the connection between 



3664205366420536642053664205    การจัดการธุรกิจครอบครัวการจัดการธุรกิจครอบครัวการจัดการธุรกิจครอบครัวการจัดการธุรกิจครอบครัว                    
Family Business ManagementFamily Business ManagementFamily Business ManagementFamily Business Management    

3(23(23(23(2----2222----5)5)5)5)    

แนวคิดการจัดการธุรกิจครอบครัว ลักษณะและรูปแบบของธุรกิจครอบครัว วัฒนธรรม
และค่านิยมของครอบครัว วัฒนธรรมองค์การของธุรกิจแบบครอบครัว บทบาทและความสัมพันธ์ของ
สมาชิกในครอบครัว การจัดโครงสร้างองค์การธุรกิจครอบครัว การดําเนินงานธุรกิจครอบครัว การ
วางแผนกลยุทธ์ การจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน และการกํากับดูแลธุรกิจ กฎหมายและภาษีที่
เก่ียวข้องกับการทําธุรกิจครอบครัว การจัดการการสื่อสารและความขัดแย้งภายในครอบครัว การสืบ
ทอดธุรกิจครอบครัว ปัญหาของการทําธุรกิจครอบครัว เทคนิคการแก้ไขปัญหาในการจัดการธุรกิจ
ครอบครัว กรณีศึกษาและการฝึกปฏิบัติการ 

Concepts of family business management, character and form of family 
business, culture and value, organization culture in family business, role and relationship 
of family member, family business organization structuring, family business administration, 
strategic planning, hiring, compensation, and business administration, law and taxation 
regarding family business, communication and conflict management in family business, 
obstacles in family business management, problem solving technique in family business, 
case study and practices 

3664207366420736642073664207    การสร้างต้นแบบธุรกิจการสร้างต้นแบบธุรกิจการสร้างต้นแบบธุรกิจการสร้างต้นแบบธุรกิจ                        
Business ModelingBusiness ModelingBusiness ModelingBusiness Modeling 

3333(3(3(3(3----0000----6)6)6)6)    

ลักษณะและความสําคัญของต้นแบบธุรกิจ แนวคิดเก่ียวกับต้นแบบธุรกิจ ประเภทของ
ต้นแบบธุรกิจ องค์ประกอบโครงสร้างของต้นแบบธุรกิจ การวิเคราะห์ต้นแบบธุรกิจ ความสัมพันธ์
ระหว่างต้นแบบธุรกิจและแผนธุรกิจ การจัดโครงสร้างองค์กรและการดําเนินงานทางธุรกิจ การออกแบบ
ต้นแบบธุรกิจเพื่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน นวัตกรรมการสร้างต้นแบบธุรกิจ การกําหนด
กลยุทธ์ของต้นแบบธุรกิจเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน การประเมินต้นแบบธุรกิจ ต้นแบบธุรกิจที่ประสบ
ความสําเร็จทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

Characters and significance of business model, concepts of business model, 
types of business model, structure elements of business model, business model 
analysis, relationship between business model and business plan, organization 
structuring and business administration, business model design for competitiveness, 
innovation of business modeling, strategic definition for sustainable development, 
evaluation of business model, domestic and international successful business model 

 
 

resource and environment problem which affect the economy and social in today    
    



 
 

3664208366420836642083664208    การประกอบธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์การประกอบธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์การประกอบธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์การประกอบธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์                
Electronic Commerce BusinessElectronic Commerce BusinessElectronic Commerce BusinessElectronic Commerce Business 

                            3(23(23(23(2----2222----5)5)5)5)    

ความหมายของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แนวคิดและหลักการเก่ียวกับการทําธุรกรรม
และพาณิชยกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบของการพาณิชย์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเภทของ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ เทคนิคการประเมิน เคร่ืองมือ และโครงสร้างพื้นฐานในการ
ประกอบธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสารไปยังผู้บริโภคผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การทําธุรกรรมและการจัดการห่วงโซ่
อุปทานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาในการซ้ือขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จริยธรรมในการประกอบธุรกิจผ่านอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษาและการ
ฝึกปฏิบัติการ 

Meaning of e-commerce business, concept and principles of electronic 
transaction and commerce, forms of e-commerce, types of e-commerce for business 
administration, evaluation technique, tool and basic structure in business administration 
via e-commerce, consumer behavior and purchasing decision making via electronic, 
communication to consumer via electronic, transaction and supply chain management 
via electronic, marketing strategic, obstacles of trading via electronic, e-commerce 
laws, ethics business via electronic, case study and practices 

3664209366420936642093664209        การสนทนาภาษาอังกฤษการสนทนาภาษาอังกฤษการสนทนาภาษาอังกฤษการสนทนาภาษาอังกฤษ                    
English ConversationEnglish ConversationEnglish ConversationEnglish Conversation    

3(23(23(23(2----2222----5)5)5)5)    

ฝึกปฏิบัติสนทนาโต้ตอบเก่ียวกับการทักทาย การแนะนําตนเองและผู้อ่ืน การให้ข้อมูลส่วนตัว 
ครอบครัว สถานที่ท่องเที่ยว การทํางาน การให้คําแนะนํา การกล่าวคําขอโทษ ขอบคุณ การกล่าวลา การ
พูดโทรศัพท์ การขอข้อมูล และการให้ข้อมูลเบ้ืองต้นทางธุรกิจ ฝึกปฏิบัติสนทนาเก่ียวกับสถานการณ์
ต่างๆ ภายในสํานักงาน การนําเสนอข้อมูลด้วยภาพ กราฟ แผนภูมิ การสาธิตข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
การให้การบริการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น การติดต่อธุรกิจทางโทรศัพท์  

Practicing in conversation regarding greeting, introduction yourself and 
others, providing private information, family, tourist spot, work, suggestion, apology, 
gratefulness, leave, telephone, information asking, and basic information in business 
providing, conversation practicing in any circumstances inside the office, the presentation 
with photo, graph, chart, demonstration process, information exchange service providing, 
opinion, and business connection via telephone 

 



 

 

3664210366421036642103664210        ภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์    
English for Electronic MailEnglish for Electronic MailEnglish for Electronic MailEnglish for Electronic Mail    CorrespondentCorrespondentCorrespondentCorrespondent    

3(23(23(23(2----2222----5)5)5)5)    

หลักการเขียนจดหมายธุรกิจท่ีดี และการฝึกเขียนโดยเน้นความถูกต้องของรูปแบบของ
จดหมาย ความเหมาะสมของถ้อยคําและความชัดเจนของข้อความ การฝึกเขียนจดหมายประเภท
ต่างๆ ทั้งในรูปแบบธรรมดาและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จดหมายสอบถาม จดหมายส่ังซ้ือ จดหมาย 
สั่งจ่าย จดหมายต่อว่า จดหมายขอบคุณและขอโทษ การเขียนประวัติย่อ การเขียนจดหมายสมัครงาน  
การกรอกใบสมัคร การสัมภาษณ์เข้าทํางาน หลักและการฝึกเขียนอนุเฉทประเภทต่างๆ ทั้งแบบ
ควบคุมรูปแบบการเขียนและแบบเขียนโดยอิสระ โดยเน้นความถูกต้องในเรื่องภาษาและการสื่อ
ความหมาย 

How to write good business letters and writing with correct form of letter, 
the appropriate of word and clear message, practicing many kind of letters both formal 
and email such as inquiry letter, order letter, payment letter, complaint letter, thank 
you and apology letter, resume, application letter, application form filling, mployment 
interview, principle and writing practice in any paragraph both fixing form of letter 
and freedom of writing emphasizing the message, correctness of language and meaning 

3664211366421136642113664211        การจัดการผลการจัดการผลการจัดการผลการจัดการผลงานงานงานงาน                
Performance Performance Performance Performance ManagementManagementManagementManagement    

3(3(3(3(3333----0000----6666))))    

ความเข้าใจเบื้องต้นเก่ียวกับผลการปฏิบัติงาน กระบวนการการจัดการผลงาน และการ
วางแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างรากฐานจุดแข็งของการประเมิน การกําหนดผลและการเลือกวิธีการวางแผน 
ระบบการจัดการผลงานกับค่าตอบแทนของพนักงาน การให้ข้อมูลย้อนกลับ รวมท้ังนําข้อมูลย้อนกลับท่ี
ได้รับจากการประเมินไปใช้ในการจัดการผลงานและการพัฒนาพนักงาน  

Strategies to evaluate and improve performance, establishing performance 
standards, evaluation of performance, the process of evaluating their performance, 
communication performance, development  work, the performance to the organization 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3664303366430336643033664303    การจัดการการเปลี่ยนแปลงการจัดการการเปลี่ยนแปลงการจัดการการเปลี่ยนแปลงการจัดการการเปลี่ยนแปลง            
Change managementChange managementChange managementChange management 

3333(3(3(3(3----0000----6)6)6)6)    

ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด และกระบวนการของการจัดการการเปลี่ยนแปลง 
สภาพแวดล้อมขององค์การเพื่อนํามาใช้ในการจัดการการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยแวดล้อมท่ีก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการสนับสนุนและต่อต้านการเปลี่ยนแปลง กลไกในการจัดการการต่อต้าน
การเปลี่ยนแปลง มุ่งเน้นท้ังในระดับปัจเจกบุคคล กลุ่มทีมงาน และองค์การ โดยอาศัยแนวความคิด
เก่ียวกับหลักการบริหารงานเชิงพฤติกรรมศาสตร์ การผสมผสานความเจริญเติบโตส่วนบุคคลของ
สมาชิกภายในองค์การเข้ากับวัตถุประสงค์ขององค์การ กระบวนการในการเปลี่ยนแปลง เคร่ืองมือ 
และเทคนิคในการจัดการการเปลี่ยนแปลงในองค์การ เคร่ืองมือสอดแทรกและภาวะผู้นํา เพื่อสร้าง
การยอมรับ ลดการต่อต้าน และความขัดแย้งจากการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นหนักเร่ืองการสร้างทีมงาน
เพื่อนํามาซ่ึงการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบเพื่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
องค์การ ซ่ึงมีผลต่อการพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพทางการจัดการยิ่งข้ึน  

Meanings, significance, concepts, and process of change management, 
organization’s environment for implementing in the change management, the cause 
of change, the factor impacting the support and resistance of change, the mechanism 
of management in such resistance of change focusing on individual, group, team, and 
organization by using the concept of behavior management principle, the combination 
of individual and organization growth with the organization’s objectives, the process 
of change, tool and technique of change management in organization, the intervention 
tool and leadership for creating the acceptance and reduction of resistance by focusing 
in creating team work for any part of change as effective and efficiency system in the 
organization 

3664304366430436643043664304        การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน            
Work Efficiency DevelopmentWork Efficiency DevelopmentWork Efficiency DevelopmentWork Efficiency Development 

3333(3(3(3(3----0000----6)6)6)6)    

ความหมาย ขอบเขต ปรัชญา และอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง การตั้งเป้าประสงค์
ของชีวิตและการทํางาน ความต้องการและค่านิยมท่ีสัมพันธ์กับการทํางาน มนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน  
การจัดการปัญหาในการทํางาน เทคนิคการทํางานให้เกิดประสิทธิภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
ด้วยกิจกรรม 5 ส กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ และเคร่ืองมือคุณภาพ  การวัดและการประเมินประสิทธิภาพ
ในการทํางาน การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน  

Meanings, scope, philosophy, ideology in self-development, objective 
establishment in life and work, need and value in work, relationship in work, problem 
management in work, how to work efficiency, how to enhance the efficiency capacity 
of work with 5S, quality group of activities and quality tool, the measurement and 



efficiency evaluation in work, the development for efficiency and effective in work 

3664305366430536643053664305    การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่            
Entrepreneurship and New Venture CreationEntrepreneurship and New Venture CreationEntrepreneurship and New Venture CreationEntrepreneurship and New Venture Creation    

3333(3(3(3(3----0000----6)6)6)6)    

ความหมายและบทบาทของการเป็นผู้ประกอบการ แรงจูงใจของผู้ประกอบการ 
คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จ ประเภทของการประกอบธุรกิจ การประเมินและ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การประเมินความเป็นไปได้ของธุรกิจและปัญหาของการเร่ิม
ธุรกิจใหม่ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจัดตั้งธุรกิจ กระบวนการในการสร้างธุรกิจใหม่ การวิจัยทาง
การตลาด ความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อธุรกิจ การนําเทคโนโลยีด้านต่างๆ มาใช้
ในการสร้างธุรกิจใหม่ การจัดทําแผนธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ในการสร้างและการจัดการธุรกิจใหม่ให้
เติบโตและมีผลกําไร แนวทางในการวางแผนและพัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืน จริยธรรมของการเป็น
ผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจ    

Meanings and roles of entrepreneur, motivation of entrepreneur, character 
of successful entrepreneur, types of business, evaluation and analysis of business 
environment, evaluation of possibility of business and obstacles of new business 
start-up, law regarding new business start-up, new business start-up establishment 
process, market research, creative idea and innovative creation for business, any 
technology for new business, business planning preparation, strategic planning in new 
business establishment and management for growth and profitable, ethics of 
entrepreneur and business establishment 

 

3664306366430636643063664306        การจัดการเครือข่ายสังคมออนไลน์การจัดการเครือข่ายสังคมออนไลน์การจัดการเครือข่ายสังคมออนไลน์การจัดการเครือข่ายสังคมออนไลน์            

Online Social Network Online Social Network Online Social Network Online Social Network ManagementManagementManagementManagement    

3(3(3(3(3333----0000----6666))))    

ความหมาย ลักษณะ วัตถุประสงค์และประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์ ช่องทาง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ การปรับตัวและเลือกใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ให้เหมาะกับองค์การ การจัดทํา
เนื้อหาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ แนวทางการประยุกต์ใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการทําธุรกิจ เช่น การจ้างงาน การสื่อสารในองค์การ การตลาด การบริการ
ลูกค้า การให้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมภาพลักษณ์องค์การ จริยธรรมการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ ผลกระทบและแนวทางการแก้ปัญหาท่ีเกิดจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

Meaning, character, objectives, and types of social network online, and 
channel of social network online, appropriate adaptation and selection of social 
network online for organization, content preparation on social network online, 
consumer behavior in selecting social network online, guideline for adjusting the 
social network online for business such as hiring, organization communication, 
marketing, customer service, information provider, and public relation for supporting 
the organization image, ethics in using social network online, effect and guideline of 



problem solving from using social network online 

 


