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เจ้าของ

	 กองทะเบียนและประมวลผล	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 ตำ�บลข�มเรียง	อำ�เภอกันทรวิชัย	จังหวัดมห�ส�รค�ม	รหัสไปรษณีย์	44150

	 โทรศัพท์/โทรส�ร	:	0	4375	4234,	0	4375	4256,	0	4375	4333	ภ�ยใน	1662	-	1699

	 http://regpr.msu.ac.th/th/	หรือ	regpr.msu.ac.th

ที่ปรึกษา

	 ศ�สตร�จ�รย์	ดร.ปรีช�		ประเทพ�	 	 รองอธิก�รบดีฝ่�ยวิช�ก�รและนวัตกรรมก�รเรียนรู้

	 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์	ดร.สุมลวรรณ		ชุ่มเชื้อ	 ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยวิช�ก�รและนวัตกรรมก�รเรียนรู้

	 น�ยสวัสดิ์		วิชระโภชน์		 	 	 ผู้อำ�นวยก�รกองทะเบียนและประมวลผล

ที่มาของข้อมูล

 คณะก�รบัญชีและก�รจัดก�ร

รวบรวม	/	เรียบเรียง	/	ตรวจรูปแบบ

	 น�งส�วศิริพร		 ไสยรัตน์

	 น�งโรชินี		 ทุ่นทอง

	 น�ยอมต		 ชุมพล

	 น�งส�วธนภร		 กอเสน�ะรส

	 น�งส�วนิโรบล		 จันทะกล

	 น�งศุภลักษณ์	 ศักดิ์คำ�ดวง

ออกแบบปก

	 น�ยจักรี	 ตั้นภูมี

ปีที่พิมพ์	 2563

จำานวน 3,380 เล่ม

พิมพ์ที	่	 โรงพิมพ์คลังน�น�วิทย�	232/199	ถ.ศรีจันทร์	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40000

	 โทร.	043-466444	แฟกซ์	043-466863	E-mail	:	klungpress@hotmail.com

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2563
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 หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2563 จัดทำาขึ้น 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตทุกคนได้ใช้เป็นคู่มือศึกษาค้นคว้า และอ้างอิงระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัย  

สาระสำาคัญในเล่มนี้เกี่ยวข้องกับโครงสร้างหลักสูตร หมวดรายวิชาต่างๆ คำาอธิบายรายวิชา จำานวนหน่วยกิต  

และแผนการศึกษา ที่แต่ละหลักสูตรกำาหนดไว้  ซ่ึงนิสิตทุกคนควรศึกษาให้ เข้าใจ และเป็นแนวทาง 

ในการดำาเนินการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 ในนามกองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลักสูตรการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 จะเป็นประโยชน์ต่อ นิสิต คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจทุกคน 

กองทะเบียนและประมวลผล 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ค�าน�า



ว่าง
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	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ถือก�าเนิดมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาเมื่อวันที่	27	มีนาคม	2511	ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็น

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 วิทยาเขตมหาสารคาม	 เมื่อวันที่	 29	มิถุนายน	2517	จากนั้นได้แยกตัวเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ 

ภายใต้ชื่อ	 ”มหาวิทยาลัยมหาสารคาม„	 เมื่อวันที่	 9	 ธันวาคม	 2537	 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย	 

ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เล่มที่	111	ตอนที่	54ก	นับเป็นมหาวิทยาลัย

ของรัฐแห่งที่	 22	 ของประเทศไทย	มีศูนย์กลางการบริหารงานเดิมอยู่ท่ี	 เลขที่	 269/2	ถนนนครสวรรค์	 ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	 

จังหวัดมหาสารคาม	 บนเนื้อที่	 368	 ไร่	 (รวมพื้นที่ซื้อจากวิทยาลัยคณาสวัสดิ์เพิ่มเติมในปี	 2548	 จ�านวน	 171	 ไร่)	 ห่างจาก

กรุงเทพมหานครประมาณ	470	กิโลเมตร	 ในปี	พ.ศ.	 2541	 ได้ย้ายศูนย์กลางการบริหารงานมาอยู่ในที่ตั้งแห่งใหม่	 เลขที่	 40/21	 

ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	บนเนื้อที่	1,300	ไร่	ห่างจากที่ตั้งเดิมประมาณ	7	กิโลเมตร	นอกจากที่ตั้งเดิม

และที่ตั้งแห่งใหม่แล้ว	มหาวิทยาลัยมหาสารคามยังมีพื้นที่อ่ืน	ๆ	ที่ใช้ในการด�าเนินกิจกรรมทางการเรียนการสอน	และการวิจัย 

อีกหลายแห่ง	ได้แก่	พื้นที่อ�าเภอนาดูน	จังหวัดมหาสารคาม	เนื้อที่	650	ไร่	พื้นที่ต�าบลเกิ้ง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	เนื้อที่

ประมาณ	273	ไร่	และพื้นที่บ้านนาสีนวน	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	เนื้อที่ประมาณ	1,000	ไร่	

ที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

		 	 41/20	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150

เขตพื้นที่ในเมือง

		 	 269/2	ถนนนครสวรรค์	ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	44000

โทรศัพท	์ :	 0-4375-4333	(ระบบอัตโนมัติ	20	คู่สาย)

โทรสาร	 :	 0-4375-4235	(งานสารบรรณ	กองกลาง)

โฮมเพจ		 :	 www.msu.ac.th
อักษรย่อ		 :	 มมส

ประวัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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อัตลักษณ์
	 นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน

เอกลักษณ์
	 การเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน

ปรัชญา
	 ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน	(พหูน�	ปณฺฑิโต	ชีเว)

วิสัยทัศน ์

	 เป็นเลิศทางวิชาการ	บูรณาการความรู้จากท้องถิ่นสู่สากล

พันธกิจ
	 1)	 จัดการศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง	 โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

	 2)	 สร้างผลิตผลจากงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา	 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	 

การบริการวิชาการ	การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	และน�าไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม

	 3)	 ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม	เพื่อให้ชุมชนและสังคม	สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

	 4)	 อนุรักษ์	ฟื้นฟู	ปกป้อง	เผยแพร่	และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

ค่านิยมองค์กร
 TAKASILA

	 T	 =	 Teamwork		 การท�างานเป็นทีม

	 A	 =	 Accountability		 การได้รับการยอมรับ

	 K	 =	 Knowledge	Based	and	Local	Wisdom	 การใช้ความรู้เป็นพื้นฐานและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

	 A	 =	 Academic		 ความเป็นวิชาการ

	 S	 =	 Sufficiency	Economy		 เศรษฐกิจพอเพียง

	 I	 =	 Innovation		 นวัตกรรม

	 L	 =	 Learning	Organization	 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

	 A	 =	 Achievement		 การมุ่งสู่ความส�าเร็จ

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์
พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร ์

	 ยุทธศาสตร์ที	่	1	 พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์

คุณภาพ	และมาตรฐานของชาติและสากล

	 ยุทธศาสตร์ที	่	2	 พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและ 

มูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม

	 ยุทธศาสตร์ที่		3	 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม

	 ยุทธศาสตร์ที่		4	 อนุรักษ์	ฟื้นฟู	และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	ขนบธรรมเนียม	ประเพณี	และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะ

ทุนทางวัฒนธรรม	ที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม

	 ยุทธศาสตร์ที	่	5	 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	 และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	 

ตามหลักธรรมาภิบาล

	 ยุทธศาสตร์ที	่	6	 ส่งเสรมิภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัให้ได้รบัการยอมรบัและพฒันาเป็นมหาวทิยาลยัในระดบัสากล

	 ยุทธศาสตร์ที่		7	 พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว	และรักษ์สิ่งแวดล้อม
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 ตราสญัลกัษณ์ ของมหาวทิยาลยัมหาสารคาม	คอื	”ตราโรจนากร„	ซึง่มคีวามหมายว่า	สญัลกัษณ์แห่งความเจรญิรุง่เรอืง	

มอีงค์ประกอบเป็นรปูใบเสมา	ภายในมสีญัลกัษณ์ขององค์พระธาตุนาดนู	ด้านล่าง	มสีรุยิรังสทีีแ่ผ่ขึน้จากลายขดิ	ซึง่อยูเ่หนอืปรัชญา

ภาษาบาลีว่า	”พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว„	มีความหมายว่า	”ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน„

 ใบเสมา		 หมายถึง	 ความรู้หรือภูมิปัญญา

 องค์พระธาตุนาดูน	 เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดมหาสารคาม	 ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนคุณธรรม 

	 	 และความดีงาม

 สุริยรังส	ี	 หมายถึง	 ความเจริญรุ่งเรือง

 ลายขิด		 หมายถึง	 ภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมอีสาน

 ความหมายโดยสรุปของตราสัญลักษณ	์ คือ	ความเจริญรุ่งเรือง	 อันเป็นผลมาจากความรู้และคุณธรรม	ผสมผสานกับ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

สีประจํามหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ สีเหลืองและสีเทา

 “สีเหลือง” 	 หมายถึง	 ความเจริญรุ่งเรือง	ความดีงาม	ความอุดมสมบูรณ์

 “สีเทา” 	 	 หมายถึง		 ความคิดหรือปัญญา

 “สีเหลืองเทา” 	 หมายถึง		 การมีปัญญาและความคิดที่ดีงามอันน�าไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง

ต้นไม้ประจํามหาวิทยาลัย คือ ต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูณ)

	 พระพุทธรูปประจ�ามหาวิทยาลัย	คือ	พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก

ตราสัญลักษณ์ สี ต้นไม้ และพระพุทธรูป
ประจํามหาวิทยาลัย
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หน่วยงานจัดการเรียนการสอน (ระดับอุดมศึกษา)

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะการบัญชีและการจัดการ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

คณะวัฒนธรรมศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์

คณะเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ผังเมือง	และนฤมิตศิลป์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

คณะวิทยาการสารสนเทศ

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน (ขั้นพื้นฐาน)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	(ฝ่ายประถม)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	(ฝ่ายมัธยม)

คณะ / หน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน

หน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอน 

(สํานักงานอธิการบดี)

ส�านักงานอธิการบดี

กองกลาง

	 งานสารบรรณ

	 งานการประชุม

	 งานประสานงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

	 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

กองคลังและพัสดุ

กองบริการการศึกษา

กองทะเบียนและประมวลผล

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

	 ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม

	 ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม	(UIC)

	 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	มมส

	 ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 ศูนย์เครื่องมือกลางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 โครงการอนุรักษ์เอกสารใบลาน

	 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

	 พระราชด�าริ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

	 สยามบรมราชกุมารี	(อพ.สธ.)

กองอาคารสถานที่

	 งานบริการหอพักนิสิต	-	อาคารชุดอาศัยบุคลากร

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

	 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์

	 กลุ่มงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์

	 กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ
ส�านักตรวจสอบภายใน
ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
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หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน (เทียบเท่าคณะ)

บัณฑิตวิทยาลัย

ส�านักคอมพิวเตอร์

ส�านักวิทยบริการ

ส�านักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานวิจัย / บริการ / ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา

ส�านักบริการวิชาการ

วิทยาเขต / ศูนย์ / ฝ่าย / สมาคม

กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

ศูนย์พัฒนาการศึกษาอุดรธานี

สภาคณาจารย์

สมาคมศิษย์เก่า

หน่วยงานเสริมศึกษา

ศูนย์หนังสือ

ร้านยามหาวิทยาลัย

สถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2561)

ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย		 	 :	 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

	 ภาษาอังกฤษ			 :	 Bachelor		of		Accountancy		Program

ชื่อปริญญา 
		 ภาษาไทย		 (ชื่อเต็ม)	 :		 บัญชีบัณฑิต

	 		 (ชื่อย่อ)	 :	 บช.บ.

		 ภาษาอังกฤษ		(ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor		of		Accountancy

	 	 (ชื่อย่อ)	 :		 B.Acc.

หลักสูตร  
	 จ�านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา			ไม่น้อยกว่า		141		หน่วยกิต	

โครงสร้างหลักสูตร 

จ�านวนหน่วยกิต

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา       โปรแกรมปกติ        โปรแกรมสหกิจศึกษา

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ

	 	 2.1	 กลุ่มวิชาแกน

	 	 2.2	 กลุ่มวิชาเอก		

	 	 	 (1)	 วิชาเอกบังคับ

	 	 	 (2)	 วิชาเอกเลือก

ไม่น้อยกว่า  105 หน่วยกิต

		48		หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า			57		หน่วยกิต

		42		หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า			15		หน่วยกิต

 ไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต

	 	 48	 หน่วยกิต

	 ไม่น้อยกว่า	 57	 หน่วยกิต

	 	 42	 หน่วยกิต

	 ไม่น้อยกว่า	 15	 หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  

 4. หมวดประสบการณ์ภาคสนาม  

  (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

2  หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า   300  ชั่วโมง

(ไม่นับหน่วยกิต)

  9 หน่วยกิต

 ไม่น้อยกว่า 4 เดือน

(ไม่นับหน่วยกิต)

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

	 	 เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 	 รายละเอียด

ดังในเอกสารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   105  หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มวิชาแกน 48  หน่วยกิต

	 0105		327	 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 English		for		Business

	 0900		101	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Introduction		to		Business	

	 0901		111	 หลักการบัญชีขั้นต้น		1	 3(3-0-6)		

	 	 Preliminary		Principles		of		Accounting		1	

	 0901		112	 หลักการบัญชีขั้นต้น		2	 3(3-0-6)		

	 	 Preliminary		Principles		of		Accounting		2	

	 0901		251	 การภาษีอากร		1	 3(3-0-6)

	 	 Taxation		1	

	 0902		101	 หลักการตลาด	 3(3-0-6)

	 	 Principles		of		Marketing	

	 0903		101	 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ	 3(3-0-6)

	 	 Management		and		Organizational		Behavior	

	 0904		101	 คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	 3(2-2-5)

	 	 Business		Computer		and		Information

	 	 Technology

	 0907		104	 เศรษฐศาสตร์จุลภาค		1	 3(3-0-6)

	 	 Microeconomics		1

	 0907		105	 เศรษฐศาสตร์มหภาค		1	 3(3-0-6)

	 	 Macroeconomics		1

	 0909		202	 กฎหมายธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Business		Law		

	 0909		203	 สถิติธุรกิจ			 3(3-0-6)

	 	 Business		Statistics

	 0909		301	 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ	 3(3-0-6)

	 	 Production		and		Operation		Management

	 0909		305	 การบริหารการเงินสมัยใหม่	 3(3-0-6)

	 	 Modern		Financial		Management

	 0909		303	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Business		Research		Methodology

	 0909		401	 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์	 3(3-0-6)

	 	 Business		Policy		and		Strategic		Management

  2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต

   (1) วิชาเอกบังคับ 42  หน่วยกิต

	 0901		211	 การบัญชีขั้นกลาง		1			 3(3-0-6)

	 	 Intermediate		Accounting		1	

	 0901		212	 การบัญชีขั้นกลาง		2			 3(3-0-6)

	 	 Intermediate		Accounting		2

	 0901		221	 การบัญชีต้นทุน			 3(3-0-6)		

	 	 Cost		Accounting

	 0901		311	 การบัญชีขั้นสูง		1	 3(3-0-6)

	 	 Advanced		Accounting		1

	 0901		321	 การบัญชีบริหาร	 3(3-0-6)	

	 	 Managerial		Accounting	

	 0901		331	 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี			 3(3-0-6)

	 	 Accounting		Information		System

	 0901		332	 การประยุกต์โปรแกรมส�าเร็จรูปทางการบัญชี			 3(2-2-5)

	 	 Accounting		Software		Applications

	 0901		341	 การสอบบัญชีและงานที่ให้ความเชื่อมั่น	 3(3-0-6)		

	 	 Auditing		and		Assurance		Service

	 0901		342	 การตรวจสอบและควบคุมภายใน			 3(3-0-6)

	 	 Internal		Auditing		and		Control	

	 0901		351	 การภาษีอากร		2	 3(3-0-6)

	 	 Taxation		2	

	 0901		411	 การบัญชีขั้นสูง		2	 3(3-0-6)

	 	 Advanced		Accounting		2

	 0901		412	 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน	 3(3-0-6)		

	 	 Financial		Reporting		and		Statement		Analysis		

	 0901		413	 ทฤษฎีบัญชีและนโยบายการบัญชี	 3(3-0-6)

	 	 Accounting		Theory		and		Accounting		Policy

	 0901		414	 สัมมนาการบัญชีการเงิน	 3(3-0-6)		

	 	 Seminar		in		Financial		Accounting

   (2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต

    - กลุ่มวิชาการบัญชีการเงิน

	 0901		400	 การบัญชีส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน	 3(3-0-6)

	 	 Accounting		for		Financial		Instruments		

	 0901		415	 การบัญชีส�าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม	 3(3-0-6)		

	 	 Accounting		for		Small		and		Medium-Sized

	 	 Enterprises

	 0901		416	 การบัญชีส�าหรับธุรกิจการเกษตร	 3(3-0-6)		

	 	 Accounting		for		Agriculture		Businesses

	 0901		417	 การบัญชีส�าหรับธุรกิจบริการ	 3(3-0-6)

	 	 Accounting		for		Service		Businesses		
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	 0901		418	 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ	 3(3-0-6)

	 	 Public		Accounting

	 0901		419	 การบัญชีนานาชาติ	 3(3-0-6)

	 	 International		Accounting	

    - กลุ่มวิชาการบัญชีบริหาร

	 0901		421	 การวางแผนและควบคุมก�าไร	 3(3-0-6)			

	 	 Profit		Planning		and		Control

	 0901		422	 ระบบการควบคุมทางการบริหาร	 3(3-0-6)

	 	 Management		Control		System

	 0901		423	 การบริหารต้นทุน	 3(3-0-6)	

	 	 Cost		Management

	 0901		424		สัมมนาการบัญชีบริหาร	 3(3-0-6)			

	 	 Seminar		in		Managerial		Accounting

	 0901		425	 การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)		

	 	 Environmental		Management		Accounting

    - กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี

	 0901		431	 โปรแกรมภาษาเพื่อการประมวลผลข้อมูล	 3(2-2-5)		

	 	 ทางการบัญชี

	 	 Programming		for		Accounting		Information		

	 	 Interpretation

	 0901		432	 การวางระบบบัญชี	 3(3-0-6)

	 	 Accounting		System		Design

	 0901		433	 การพัฒนาและการใช้ระบบสารสนเทศ	 3(2-2-5)

	 	 ทางการบัญชี

	 	 Development		and		the		Use		of		Accounting		

	 	 Information		Systems

	 0901		434	 สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี			 3(3-0-6)

	 	 Seminar		in		Accounting		Information

	 	 Systems

	 0901		435	 การจัดการฐานข้อมูลทางการบัญชี	 3(3-0-6)

	 	 Accounting		Database		Management

	 0901		436	 โปรแกรมส�าเร็จรูปการวางแผนทรัพยากร	 3(2-2-5)

	 	 ส�าหรับงานบัญชี

	 	 Enterprise		Resource		Planning		Software	

	 	 for		Accounting

	 0901		437	 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ	 3(3-0-6)

	 	 ทางการบัญชี

	 	 Accounting		Information		System		

	 	 Analysis		and		Design

    - กลุ่มวิชาการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน

	 0901		441	 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ	 3(3-0-6)

	 	 Information		System		Auditing		and		Control

	 0901		442	 สัมมนาการสอบบัญชี	 3(3-0-6)

	 	 Seminar		in		Auditing

	 0901		443	 สัมมนาการตรวจสอบภายใน	 3(3-0-6)

	 	 Seminar		in		Internal		Auditing		

	 0901		444	 ปัญหาการตรวจสอบภายใน	 3(3-0-6)

	 	 Problems		in		Internal		Auditing

	 0901		445	 การสอบบัญชีขั้นสูง	 3(3-0-6)

	 	 Advanced		Auditing

	 0901		446	 การตรวจสอบบัญชีภาครัฐ	 3(3-0-6)

	 	 Government		Auditing		

	 0901		447	 การตรวจสอบระบบสารสนเทศขั้นสูง	 3(3-0-6)

	 	 Advanced		Information		System		Auditing		

	 0901		448	 การสอบบัญชีส�าหรับผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร	3(3-0-6)

	 	 Auditing		for		Tax		Auditor		

    - กลุ่มวิชาการบัญชีภาษีอากร

	 0901		451	 การวางแผนภาษีอากร	 3(3-0-6)

	 	 Tax		Planning

	 0901		452	 สัมมนาการภาษีอากร	 3(3-0-6)

	 	 Seminar		in		Taxation

	 0901		453	 การบัญชีภาษีอากรระหว่างประเทศ			 3(3-0-6)

	 	 International		Tax		Accounting

	 0901		454	 ปัญหาภาษีอากร	 3(3-0-6)

	 	 Problems		in		Taxation

	 0901		455	 ปัญหากฎหมายห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล			 3(3-0-6)

	 	 Problems		in		Laws		for		Registered		Partnership		

    - กลุ่มวิชาอื่น  ๆ  

	 0901		461	 การวิจัยทางการบัญชี	 3(3-0-6)

	 	 Accounting		Research

	 0901		462	 นวัตกรรมทางการบัญชี	 3(3-0-6)

	 	 Accounting		Innovation

	 0901		463	 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักบัญชีมืออาชีพ	 3(3-0-6)

	 	 English		for		Professional		Accountants

	 0901		464	 ความเป็นมืออาชีพทางการบัญชี	 3(3-0-6)

	 	 Accounting		Professionalism

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต

	 	 ให้เลอืกเรียนในรายวิชาอืน่		ๆ 		ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย		จ�านวน

ไม่น้อยกว่า		6		หน่วยกิต
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 4. หมวดประสบการณ์ภาคสนาม  (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

	 0199		499	 สหกิจศึกษา*	 9(0-40-0)	

	 	 Cooperative		Education

	 0901		404	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	 2(300		ชั่วโมง)

	 	 ทางด้านการบัญชี**

	 	 Accounting		Internship

	 *		การประเมินผลการเรียนเป็น		S		หรือ		U		โดยเข้าร่วมโครงการสห

กิจศึกษาและฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ		ไม่น้อยกว่า		4		เดือน		

และไม่นับหน่วยกิต

	 **		ฝึกงานไม่น้อยกว่า		300		ชั่วโมง		การประเมินผลการเรียน		เป็น		S		

หรือ		U		และไม่นับหน่วยกิต
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แผนการศึกษา 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  (บช.บ.)  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2561)  ส�าหรับโปรแกรมปกติ

ปีที่  1  ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0900		101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ	
Introduction		to		Business

3(3-0-6)

0901		111 หลักการบัญชีขั้นต้น		1
Preliminary		Principles		of		Accounting		1

3(3-0-6)

0902		101 หลักการตลาด		
Principles		of		Marketing

3(3-0-6)

xxxx		xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 12		

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21  หน่วยกิต

ปีที่  1  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0901		112 หลักการบัญชีขั้นต้น		2
Preliminary		Principles		of		Accounting		2

3(3-0-6)

0904		101 คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ		
Business		Computer		and		Information		Technology

3(2-2-5)

0907		104 เศรษฐศาสตร์จุลภาค		1
Microeconomics

3(3-0-6)

xxxx		xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 9  

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18  หน่วยกิต

ปีที่  2  ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0901		211 การบัญชีขั้นกลาง		1		
Intermediate		Accounting		1	

3(3-0-6)

0901		251 การภาษีอากร		1	
Taxation		1	

3(3-0-6)

0903		101 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ	
Management		and		Organizational		Behavior	

3(3-0-6)

0907		105 เศรษฐศาสตร์มหภาค		1	
Macroeconomics		1

3(3-0-6)

0909  202 กฎหมายธุรกิจ	
Business		Law		

3(3-0-6)

xxxx		xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3		

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18  หน่วยกิต
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ปีที่  2  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0901		212 การบัญชีขั้นกลาง		2			

Intermediate		Accounting		2

3(3-0-6)

0901		221 การบัญชีต้นทุน

Cost		Accounting

3(3-0-6)

0909		203 สถิติธุรกิจ		

Business		Statistics

3(3-0-6)

0909		301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ	

Production		and		Operation		Management

3(3-0-6)

xxxx		xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 		6

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18  หน่วยกิต

ปีที่  3  ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0105		327 ภาษาอังกฤษธุรกิจ		

English		for		Business		

3(3-0-6)

0901		311 การบัญชีขั้นสูง		1

Advanced		Accounting		1

3(3-0-6)

0901		321 การบัญชีบริหาร

Managerial		Accounting

3(3-0-6)

0901		331 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี		

Accounting		Information		System

3(3-0-6)

0901		341 การสอบบัญชีและงานที่ให้ความเชื่อมั่น

Auditing		and		Assurance		Service

3(3-0-6)

0901		351 การภาษีอากร		2	

Taxation		2

3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18  หน่วยกิต
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ปีที่  3  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0901		332 การประยุกต์โปรแกรมส�าเร็จรูปทางการบัญชี

Accounting		Software		Applications

3(2-2-5)

0901		342 การตรวจสอบและควบคุมภายใน	

Internal		Auditing		and		Control

3(3-0-6)

0901		411 การบัญชีขั้นสูง		2	

Advanced		Accounting		2

3(3-0-6)

0901		413 ทฤษฎีบัญชีและนโยบายการบัญชี

Accounting		Theory		and		Accounting		Policy

3(3-0-6)

0909		305 การบริหารการเงินสมัยใหม่	

Modern		Financial		Management

3(3-0-6)

0909		401 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์

Business		Policy		and		Strategic		Management

3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18  หน่วยกิต

ปีที่  3  ภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0901		404 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านบัญชี*	

Accounting		Internship

2		หน่วยกิต	

2(300ชั่วโมง)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 2  หน่วยกิต

*		ฝึกงานไม่น้อยกว่า		300		ชั่วโมง		ผลการศึกษาเป็น		S		หรือ		U		และไม่นับหน่วยกิต

ปีที่  4  ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0901		412 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

Financial		Reporting		and		Statement		Analysis		

3(3-0-6)		

0901		414 สัมมนาการบัญชีการเงิน

Seminar		in		Financial		Accounting		

3(3-0-6)		

xxxx		xxx หมวดวิชาเอกเลือก 6

xxxx		xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 15  หน่วยกิต
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ปีที่  4  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0909		303 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ

Business		Research		Methodology

3(3-0-6)

xxxx		xxx หมวดวิชาเอกเลือก 9

xxxx		xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 15  หน่วยกิต

 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  (บช.บ.)  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2561) ส�าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา

ปีที่  1  ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0900		101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ	

Introduction		to		Business

3(3-0-6)

0901		111 หลักการบัญชีขั้นต้น		1

Preliminary		Principles		of		Accounting		1

3(3-0-6)

0902		101 หลักการตลาด		

Principles		of		Marketing

3(3-0-6)

xxxx		xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 12		

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21  หน่วยกิต

ปีที่  1  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0901		112 หลักการบัญชีขั้นต้น		2

Preliminary  Principles		of		Accounting		2

3(3-0-6)

0904		101 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ		และเทคโนโลยีสารสนเทศ		

Business		Computer		and		Information		Technology

3(2-2-5)

0907		104 เศรษฐศาสตร์จุลภาค		1

Microeconomics

3(3-0-6)

xxxx		xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 9  

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18  หน่วยกิต
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ปีที่  2  ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0901		211 การบัญชีขั้นกลาง		1		

Intermediate		Accounting		1	

3(3-0-6)

0901		251 การภาษีอากร		1	

Taxation		1	

3(3-0-6)

0903		101 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ	

Management		and		Organizational		Behavior	

3(3-0-6)

0907		105 เศรษฐศาสตร์มหภาค		1	

Macroeconomics		1

3(3-0-6)

0909  202 กฎหมายธุรกิจ	

Business		Law		

3(3-0-6)

xxxx		xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3		

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18  หน่วยกิต

ปีที่  2  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0901		212 การบัญชีขั้นกลาง		2			

Intermediate		Accounting		2

3(3-0-6)

0901		221 การบัญชีต้นทุน

Cost		Accounting

3(3-0-6)

0909		203 สถิติธุรกิจ		

Business		Statistics

3(3-0-6)

0909		301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ	

Production		and		Operation		Management

3(3-0-6)

0105		327 ภาษาอังกฤษธุรกิจ

English		for		Business		

3(3-0-6)

xxxx		xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 		6

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21  หน่วยกิต
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ปีที่  3  ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต  

0909		401 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์

Business		Policy		and		Strategic		Management

3(3-0-6)

0901		311 การบัญชีขั้นสูง		1

Advanced		Accounting		1

3(3-0-6)

0901		321 การบัญชีบริหาร

Managerial		Accounting

3(3-0-6)

0901		331 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี		

Accounting		Information		System

3(3-0-6)

0901		341 การสอบบัญชีและงานที่ให้ความเชื่อมั่น

Auditing		and		Assurance		Service

3(3-0-6)

0901		351 การภาษีอากร		2	

Taxation		2

3(3-0-6)

0901		413 ทฤษฎีบัญชีและนโยบายการบัญชี

Accounting		Theory		and		Accounting		Policy

3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21  หน่วยกิต

ปีที่  3  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0901		332 การประยุกต์โปรแกรมส�าเร็จรูปทางการบัญชี

Accounting		Software		Applications

3(2-2-5)

0901		342 การตรวจสอบและควบคุมภายใน	

Internal		Auditing		and		Control

3(3-0-6)

0901		411 การบัญชีขั้นสูง		2

Advanced		Accounting		2

3(3-0-6)

0909		305 การบริหารการเงินสมัยใหม่	

Modern		Financial		Management

3(3-0-6)

xxxx		xxx หมวดวิชาเอกเลือก 9

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21  หน่วยกิต
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ปีที่  4  ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต  

0901		412 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

Financial		Reporting		and		Statement		Analysis		

3(3-0-6)		

0901		414 สัมมนาการบัญชีการเงิน

Seminar		in		Financial		Accounting		

3(3-0-6)		

0909		303 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ

Business		Research		Methodology

3(3-0-6)

xxxx		xxx หมวดวิชาเอกเลือก 6

xxxx		xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 6

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21  หน่วยกิต

ปีที่  4  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0199		499 สหกิจศึกษา**

Cooperative		Education	

9(0-40-0)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 9  หน่วยกิต

**การประเมินผลการเรียน		เป็น		S		หรือ		U		โดยเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาและฝึกปฏิบัติการ		ในสถานประกอบการ		ไม่น้อยกว่า		4		เดือน		และไม่

นับหน่วยกิต
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ค�าอธิบายรายวิชา
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต

	 			 (เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)		

 2. หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มวิชาแกน ไม่น้อยกว่า  48 หน่วยกิต

 0105  327 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(3-0-6)

  English  for  Business  

	 	 การใช้ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ	 	การอ่านข้อมูลทางธุรกิจ		

การเขยีนจดหมายธุรกจิ		บตัรเชญิและการโฆษณา		การกรอกใบสมคัรงาน		

การสัมภาษณ์ทางธุรกิจ	 	 การให้ข่าวสารเกี่ยวกับงานด้านธุรกิจและการ

ติดต่อสื่อสาร		

	 	 Uses		of		English		for		business		purposes;		reading		

business	 	 information;	 	writing	 	business	 	 letters,	 	 invitation		

cards		and		advertisements;		filling		application		forms;		business		

interviews;		business		information		and		communication

 0900  101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 3(3-0-6)  

  Introduction  to  Business

	 	 หลกัการและรปูแบบองค์กรทางธรุกจิ		จดุมุง่หมายของการ

ประกอบธุรกิจ	 	 แนวคิดในการประกอบธุรกิจ	 	 คุณลักษณะของสภาพ

แวดล้อมทางธุรกิจ		กิจกรรมทางธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม

ทางธรุกจิ		กฎหมายธรุกจิ		ประเภทของธรุกจิ		ความส�าคญัและบทบาทของ

การประกอบธุรกิจในสังคม	 	ผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่มีต่อธุรกิจ		

และความส�าคัญของธรรมาภิบาล	 	ความรับผิดชอบต่อสังคม	 	จริยธรรม

ทางธุรกิจและจรรยาบรรณของการประกอบธุรกิจ

	 	 Principles		and		forms		of		business		organization;		

objectives		of		business		entrepreneurship;		concepts		of		business		

entrepreneurship;		characteristics		of		business		environments;		

business	 	 activities	 	 and	 	 relationships	 	 among	 	 business		 

activities;		business		law;		types		of		business;		importance		and		

roles	 	of	 	business	 	entrepreneurship	 	 in	 	society;	 	effects	 	of		

environments	 	 on	 	 business;	 	 importance	 	 of	 	 governance,		 

corporate		social		responsibility,		business		ethics,		and		codes		

of		ethics		for		business		entrepreneurship

 0901  111 หลักการบัญชีขั้นต้น  1 3(3-0-6)

  Preliminary  Principles  of  Accounting  1

	 	 ความหมายและวตัถุประสงค์ของการบญัชี		ประโยชน์ของ

ข้อมูลทางการบญัชี		กรอบแนวคดิส�าหรบัการรายงานทางการเงนิ		หลกัการ

บัญชี	 	 กระบวนการบัญชีตามระบบบัญชีคู่	 	 การจัดท�างบทดลอง	 	 การ

ปรับปรุงรายการบัญชี		การจัดท�ากระดาษท�าการ		การปิดบัญชี		การจัดท�า		

งบการเงินของกิจการบริการ		

	 	 Definitions	 	 and	 	 objectives	 	 of	 	 accounting;		 

usefulness		of		accounting		information;		conceptual		framework		

for		financial		reporting;		principles		of		accounting;		accounting		

processes		of		double		entry		bookkeeping;		preparation		of		trial		

balance;		adjusting		of		accounting		transactions;		preparation		

of	 	working	 	 papers;	 	 closing	 	 of	 	 accounts;	 	 preparation	 	 of	 

financial		statements		for		servicing		business

 0901  112 หลักการบัญชีขั้นต้น  2 3(3-0-6)

  Preliminary  Principles  of  Accounting  2

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 111 หลกัการบญัชขีัน้ต้น  1

  Prerequisite : 0901 111 Preliminary Princi-

ples of Accounting 1

	 	 การบัญชีส�าหรับกิจการซ้ือขายสินค้า	 	 การบัญชีส�าหรับ

กิจการผลิตสินค้า		งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร		ระบบใบส�าคัญ		ระบบ

เงนิสดย่อย		หลกัการและวธิกีารบญัชเีบือ้งต้นเกีย่วกบัเงนิสด		ลกูหนี	้	และ

ต๋ัวเงินรบั		การตีราคาสนิค้าคงเหลอื		ภาษีมลูค่าเพิม่		และสมดุรายวันเฉพาะ		

	 	 Accounting	 	 for	 	merchandising	 	 businesses;		 

accounting		for		manufacturing		businesses;		bank		reconciliation		

statement;		voucher		system;		petty		cash		system;		accounting		

principles		and		methods		of		cash,		accounts		receivable		and		

note		receivables		inventory		valuation;		value-added		taxes		and		

specific		journals

 0901  251 การภาษีอากร  1 3(3-0-6)

  Taxation  1 

	 	 หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการภาษีอากร	 	การจัดเก็บภาษี

อากรตามประมวลรษัฎากร		ภาษเีงินได้บคุคลธรรมดา		ภาษเีงินได้นติบิคุคล		

ภาษีมูลค่าเพิ่ม		ภาษีธุรกิจเฉพาะ		ภาษีเงินได้หัก		ณ		ที่จ่ายภาษีศุลกากร		

ภาษีสรรพาสามิต		อากรแสตมป์		และอื่นๆ

	 	 Basic		principles		in		taxation;		collection		of		taxes		

according	 	 to	 	 the	 	Revenue	 	Code;	 	 personal	 	 income	 	 tax,		 

corporate		income		tax,	 	value-added		tax,	 	specific		business		

tax,		income		tax		at		payment		place,		custom		tax,		excise		tax,		

stamp		duty,		and		others

 0902  101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)

  Principles  of  Marketing

	 	 แนวคดิ		ปรชัญา		และความส�าคญัของการตลาด		ลกัษณะ

ของตลาด	 	สถาบันการตลาด	 	หน้าที่ของการตลาด	 	พฤติกรรมผู้บริโภค		

การแบ่งส่วนตลาด		การเลือกตลาดเป้าหมาย		การวางต�าแหน่งผลิตภัณฑ์		

ส่วนประสมการตลาด		และจรรยาบรรณทางการตลาด
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	 	 Concepts,	 	 philosophy,	 	 and	 	 importance	 	 of		 

marketing;	 	marketing	 	 characters;	 	marketing	 	 institutions;		

marketing		functions;		consumer		behavior;	market	segmentation;		

market		targeting;		product		positioning;		marketing		mix		and		

marketing		ethics

 0903  101 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6)

  Management and Organizational Behavior 

	 	 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ		บทบาทของผู้บริหารในยุคที่

ธรุกจิมกีารเปล่ียนแปลงและมกีารแข่งขนัสงู		กระบวนการจดัการ		แนวคดิ

และหลักการเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์	 	 แนวคิดเกี่ยวกับ

พฤติกรรมองค์การ		พฤติกรรมกลุ่ม		การจูงใจ		ภาวะผู้น�าในองค์การ		การ

ติดต่อสือ่สาร		ความขดัแย้ง		และวฒันธรรมองค์การ		ธรุกจิระหว่างประเทศ

และโลกาภิวัตน์	 	 และการก�าหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาองค์การให้

สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

	 	 Concepts		of		management;		roles		of		executives		

in		business		changes		and		high		competition;		management		

process;	 	 concepts	 	 and	 	 principles	 	 of	 	 human	 	 resource		 

management;	 	concepts	 	of	 	organizational	 	behavior,	 	group		

behavior,	 	motivation,	 	 leadership,	 	communication,	 	conflict,		

and	 	 organizational	 	 culture;	 	 international	 	 business	 	 and		 

globalization;		setting		strategy		for		organizational		development		

in		order		to		respond		changes

 0904  101 คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(2-2-5)

  Business  Computer  and  Information  

  Technology

	 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ		

การประยุกต์ใช้ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานธุรกิจ		

ระบบข้อมูลและการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ	 	 การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ	 	 เทคโนโลยีสื่อประสม	 	 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต	 	 การใช้

คอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ	 	 การจัดการศูนย์ข้อมูล	 	 การ

รักษาความปลอดภยัระบบคอมพวิเตอร์		จรยิธรรมและกฎหมาย		ด้านการ

ส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ	 	และการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรธุรกิจ

	 	 Fundamental		knowledge		of		information		system		

and	 	 technology;	 	 application	 	 of	 	 information	 	 system	 and		 

technology		for	business		management;	information		system		and	

business	 information	 	management;	 	 information	 	 technology		

management;	 	mixed	 communication	 technology;	 internet		

technology;		uses		of		computer		in		business		communication;		

data		center;	 	computer		security;		ethics		and		regulation		in		

information		communication		and		technology;		application	of		

computer		and		information		technology		system		for		businesses

 0907  104 เศรษฐศาสตร์จุลภาค  1 3(3-0-6)

  Microeconomics  1

	 	 ความหมายและหลักแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์

จุลภาค		อุปสงค์		อุปทานดุลยภาพของตลาด		กลไกตลาด		ความยืดหยุ่น

ของอปุสงค์และอปุทาน		ทฤษฎพีฤตกิรรมผูบ้รโิภค		ทฤษฎกีารผลติ		ต้นทนุ

การผลิต	 	 โครงสร้างตลาด	 	กลยุทธ์การก�าหนดราคาในตลาดสินค้าและ

ตลาดปัจจัยการผลิต		

	 	 Meaning		and		basis		concept		of		microeconomics;		

demand,	 	supply,	 	market	 	equilibrium,	 	market	 	mechanism,		

elasticity		of		demand		and		supply;		consumer		behavior		theory;		

production	 	 theory;	 	 cost	 	 of	 	production;	 	market	 	 structure,		

pricing	 	 strategy	 	 in	 	 product	 	market	 	 and	 	manufacturing		 

factor		market

 0907  105 เศรษฐศาสตร์มหภาค  1 3(3-0-6)

  Macroeconomics  1

	 	 ความหมายและหลักแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์

มหภาค	 	 รายได้ประชาชาติ	 	 การเงินและการธนาคาร	 	 สถาบันการเงิน		

นโยบายการเงนิ		นโยบายการคลงั		เศรษฐกจิระหว่างประเทศ		เงินเฟ้อ		การ

ว่างงาน		ดลุการช�าระเงนิระหว่างประเทศ		อตัราแลกเปลีย่นระหว่างประเทศ		

ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

	 	 Meaning		and		basis		concept		of		macroeconomics;		

national		income;		money		and		banking;		financial		institutions;		

monetary	 	 policy;	 	 fiscal	 	 policy;	 	 international	 	 economics;		 

inflation;		unemployment;		balance		of		payment;		exchange		rate;		

exchange		rate		market

 0909  202 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business  Law  

	 	 หลกัการทัว่ไปของเอกเทศสญัญาบางประเภทตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 	การท�าสัญญาซื้อขาย	 	 เช่าซื้อ	 	จ�านอง	 	จ�าน�า		 

กู้ยืม		ค�้าประกัน		ตั๋วเงิน		และตราสารทางการเงิน		กฎหมายเกี่ยวกับการ

จัดตั้งธุรกิจ		และกฎหมายแรงงาน

	 	 General	 	 principles	 	 of	 	 contracts	 	 according	 to		

civil		laws		and		commercial		laws;		contracting		for		sales	and		

purchases,	 hire	 purchases,	 	 mortgages,	 	 pawns,	 	 loans, 

guarantee,		bills		of		exchange,		and		securities;		laws		of		business		

registration;		labor		laws
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 0909  203 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business  Statistics

	 	 การประยุกต์ใช้วิชาสถิติพื้นฐานในเชิงธุรกิจ	 	 การเก็บ

รวบรวมข้อมูล	 	การวัดค่ากลางและการกระจายของข้อมูล	 	การแจกแจง

ความน่าจะเป็น	 	 การสุ ่มตัวอย่าง	 	 การประมาณช่วงความเชื่อมั่น		 

การทดสอบสมมติฐาน	 	 การทดสอบไคสแควร์	 	 การวิเคราะห์ความ

แปรปรวน	 	การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์	 	 เลขดัชนีและการ

วิเคราะห์อนุกรมเวลา		และสถิตินอนพาราเมตริก

	 	 Applications		of		fundamental		business		statistics;		

data	 	 gathering;	 	 central	 	 tendency	 	 and	 	 variation	 	 of	 	 data		

measurement;		probability		distribution;		sampling		distribution;		

confidence		interval		estimation;		hypothesis		testing;		Chi-square;		

analysis	 	of	 	 variance;	 	 regression	 	and	 	correlation;	 	number		

index		and		time		series		analysis;		nonparametric		statistics

 0909  301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 3(3-0-6)

  Production  and  Operations  Management

	 	 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการระบบการผลิตธุรกิจผลิตและ

ธุรกิจบริการ	 	 การก�าหนดท�าเลที่ตั้งและผังโรงงาน	 	 การวางผังติดต้ัง

เครื่องจักรและอุปกรณ์		การออกแบบผลิตภัณฑ์		การจัดหาวัตถุดิบ		การ

บริหารเวลาและค่าจ้าง		การก�าหนดมาตรฐานงาน		การปรับปรุงงาน		การ

ควบคุมคุณภาพการผลิต	 	 การน�าคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการจัดการการ

ผลิต		และวิธีการเชิงปริมาณ

	 	 Concepts		of	 	production		system		management		

for		manufacturing		and		service		businesses;		factory		location		

and	 	 layout;	 	 installing	 	machines	 	and	 	equipment;	 	product		

design;		material		procurement;		time		and		wage		management;		

setting		of	 	task		standard;	 	task		reform;		production		quality		

control;		computer		applications		to		production		management;		

quantitative		methods

 0909  305 การบริหารการเงินสมัยใหม่ 3(3-0-6)

  Modern  Financial  Management

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 112 หลักการบัญชีขั้นต้น 2

  Prerequisite : 0901 112 Preliminary

    Principles of Accounting 2

	 	 แนวคิด		หลกัการ		และความส�าคญัของการบรหิารการเงิน		

ตลาดการเงิน		ตลาดทุน		และเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ		มูลค่าของเงิน

ตามกาลเวลาและการประยุกต์ใช้	 	 ผลตอบแทนและความเสี่ยง	 	 การ

วิเคราะห์รายงานทางการเงิน	 	การวางแผนทางการเงิน	 	การจัดหาเงินทุน		

งบประมาณการลงทุน		การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียน		โครงสร้างเงินทุน

และต้นทุนของเงินทุน		นโยบายเงินปันผล		และการประเมินมูลค่าเพื่อการ

ตัดสินใจทางการเงิน

	 	 Concepts		of		business		finance;		financial		markets,		

capital		market,		and		new		financial		instruments;		time		value		

of		money		and		its		implications;		risk		and		returns;		financial		

reporting	 	 analysis;	 	 financial	 	 planning;	 	 financing;	 	 capital		

budgeting;		current		asset		management;		capital		structure;		cost		

of		capital;		dividend		policy		and		valuation		for		financial		decision

 0909  303 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ   3(3-0-6)

  Business  Research  Methodology

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0909 203 สถิติธุรกิจ

  Prerequisite : 0909 203  Business  Statistics

	 	 แนวคิด		หลักการ		และความส�าคัญของการวิจัย		ประเภท

ของการวจัิย		การก�าหนดหวัข้อเร่ือง		การก�าหนดตวัแปร		การตัง้สมมตฐิาน

และการทดสอบ	 	การเลือกเครื่องมือในการวิเคราะห์	 	การสร้างเครื่องมือ

เกบ็รวบรวมข้อมลูและวธิกีารรวบรวมข้อมลู		การประมวลผล		การวเิคราะห์		

การสรุปผลและแปลความหมาย		การเขียนรายงาน		การน�าเสนอรายงาน

วิจัยเพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจ

	 	 Concepts,		principles		and		importance		of		research;		

research	 	 types;	 	 research	 	 topic;	 	 identifying	 	 variables;		 

formulating		and		testing		hypotheses;		choosing		analytical		tools;		

developing	 	 tools	 	 and	 	methods	 	 for	 	 data	 	 gathering;	 	 data		

processing;	 	 data	 	 analysis;	 	 summarizing	 	 and	 	 interpreting		

results;		writing		reports;		research		presentation		for		business		

problem		solving

 0909  401 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)

  Business  Policy  and  Strategic

  Management

	 	 ความหมาย		ความส�าคญัและองค์ประกอบของการจัดการ

เชิงกลยทุธ์		ระดบัและประเภทของกลยทุธ์		กระบวนการการจดัการเชิงกล

ยุทธ์	 	 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกองค์กร	 	การ

วางแผนกลยทุธ์ภายใต้สภาพแวดล้อมทีม่กีารเปลีย่นแปลง		การน�ากลยทุธ์

ไปปฏิบัติและประเมินผล		ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและแผนกลยุทธ์

ของหน่วยงานต่างๆ	 	 ภายในองค์กร	 	 การจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ

ระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์

	 	 Definitions,	 	 importance	 	 and	 	 components	 	 of		

strategic	 	management;	 	 levels	 	 and	 	 types	 	 of	 	 strategies;		 

processes		of		strategic		management;		environment		analysis	in		

both		internal		and		external		organizations;		strategic		planning		

for		changing		environments;		strategic		implementation		and		

evaluation;	 	 relationships	 	 between	 	 policy	 	 and	 	 strategic		 

planning	 	 of	 	 departments	 	 in	 	 an	 	 organization;	 	 strategic		 

management		of		international		business		and		globalization		
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 2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า  57 หน่วยกิต

 (1) วิชาเอกบังคับ 42 หน่วยกิต

 0901  211 การบัญชีขั้นกลาง  1   3(3-0-6)

  Intermediate  Accounting  1

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 112 หลกัการบญัชขีัน้ต้น  2

  Prerequisite   : 0901 112 Preliminary Princi-

ples of Accounting 2

	 	 หลักการและวิธีการบัญชีเก่ียวกับสินทรัพย์	 	การจ�าแนก

ประเภทสนิทรพัย์		การรับรูแ้ละการวัดมลูค่าสนิทรัพย์		การตีราคาสนิทรพัย์

การจัดแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี		การ

ด้อยค่าของสินทรัพย์	 	 การแสดงรายการสินทรัพย์ในงบการเงินและ 

การเปิดเผยข้อมูล	 	 การบัญชีเกี่ยวกับลูกหน้ี	 	 เงินลงทุน	 	ตั๋วเงิน	 	 สินค้า 

คงเหลือ		ที่ดิน		อาคาร		และอุปกรณ์		ทรัพยากรธรรมชาติ		สินทรัพย์ไม่มี

ตัวตน		อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน		ต้นทุนการกู้ยืม

	 	 Accounting		principles		and		methods		of		assets;		

classifications		of		assets;		recognition		and		measurement		of		

assets;	 	 asset	 	 valuation;	 	 asset	 	 separations	 	 for	 	 costs	 	 and		

expenses		under		accounting		principles;		impairment		of		asset;		

asset		presentation		in		financial		statement		and		information		

disclosure;	 	 accountings	 	 for	 	 accounts	 	 receivable,	 	market		

securities,		note		receivables,		inventories,		land,		building		and		

equipment,		natural		resources,		intangible		assets,		investment		

property,		and		borrowing		cost

 0901  212 การบัญชีขั้นกลาง  2 3(3-0-6)

  Intermediate  Accounting  2

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 211 การบัญชีขั้นกลาง 1

  Prerequisite : 0901 211 Intermediate 

    Accounting 1

	 	 หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับส่วนของเจ้าของและหน้ี

สินการจ�าแนกประเภทหนี้สินการรับรู้และการวัดมูลค่าหนี้สิน		การตีราคา

หนี้สิน		การแสดงรายการหนี้สินในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล		การ

บัญชีเกี่ยวกับเจ้าหนี้	 	 เงินเดือนและค่าแรงงานค้างจ่าย	 	หนี้สินหมุนเวียน		

หนี้สินไม่หมุนเวียน	 	 ประมาณการหนี้สิน	 	 หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นและ

สินทรัพย์ที่อาจจะเกิดขึ้น		การบัญชีเกี่ยวกับการจัดตั้งกิจการ		การด�าเนิน

งาน	 	การแบ่งผลก�าไรขาดทุน	 	การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของการเลิก

กิจการและการช�าระบัญชีของห้างหุ้นส่วน	การบัญชีเกี่ยวกับบริษัทจ�ากัด		

และบริษทัมหาชนจ�ากัด		การจดัท�างบกระแสเงนิสด	งบการเงนิระหว่างกาล

	 	 Accounting	principles	 and	methods	of	 owners’	

equity		and		liabilities;	classifications		of		liabilities;		recognition		

and		measurement		of		liabilities;		liability		valuation;		liability		

presentation		in		financial		statement		and		information		disclosure;		

accountings		for		accounts		payable,		salary		and		wage-related		

liabilities,	 	current		 liabilities,	 	non-current		 liabilities,	 liability		

estimation,		and		liability		contingencies	and	asset	contingencies;		

accountings		for		business		setting,		business		operations,		profit		

and		loss		distribution,		changes		of		owners’		equity,		business		

liquidation,		and		account		clearing		of		partnerships;		accountings		

for		company		limited		and		public		company		limited;		cash		flow		

statement		preparation;		interim		financial		statement

 0901  221 การบัญชีต้นทุน 3(3-0-6)

  Cost  Accounting

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 211 การบัญชีขั้นกลาง 1

  Prerequisite : 0901 211 Intermediate Ac-

counting  1

	 	 ความส�าคัญและบทบาทของการบัญชีต้นทุนในองค์กร

ธรุกจิ		ความหมายของต้นทนุต่างๆการจดัการต้นทุน		ระบบบญัชทีีใ่ช้บนัทกึ

ต้นทุน		วิธีการบัญชีและการควบคมุวัตถุดบิ		ค่าแรงงาน		และค่าใช้จ่ายการ

ผลิต		ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งท�า		ระบบบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต		ระบบ

ต้นทุนมาตรฐานการบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้		

ของเสียของสิ้นเปลือง		งานที่บกพร่องและเศษซาก

	 	 Importance		and		roles	 	of	 	cost	 	accounting		 in		

business	 	organizations;	 	definitions	 	of	 	various	 	costs;	 	cost		

management;	 	 accounting	 	 systems	 	 for	 	 cost	 	 recording;		 

accounting		and		control		methods		for		materials,		wages,		and		

manufacturing		overheads;		job		order		costing		system;		process		

costing		system;		standard		costing		system;		accountings		for		

joint		products		and		by-products,		waste,		imperfect		products,		

and		scrap

 0901  311 การบัญชีขั้นสูง  1 3(3-0-6)

  Advanced  Accounting  1

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 212 การบัญชีขั้นกลาง  2

  Prerequisite : 0901 212 Intermediate

    Accounting  2

	 	 การบัญชีส�าหรับส�านักงานใหญ่และสาขาท้ังในและต่าง

ประเทศ		การบัญชีส�าหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม		การรวม

กิจการ		การจัดท�างบการเงินรวม		งบกระแสเงินสดรวม		การบัญชีส�าหรับ

การด�าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน	 	 และภาษีท่ีเกี่ยวข้องกับการรวม

กิจการ

	 	 Accounting		for		head		office		and		branches		in		

domestic	 	 and	 	 international	 	 operations;	 	 accounting	 	 for		 

investments	 	 in	 	 associated	 	 companies;	 	 accounting	 	 for	 

business		combinations;		preparation		of		consolidated		financial		

statement;	 	 consolidated	 	 cash	 	 flow	 	 statement;	 	 specific		 
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business		operations		for		investment;		and		tax		for		business		

combinations

 0901  321 การบัญชีบริหาร 3(3-0-6)

  Managerial  Accounting

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0901  221 การบัญชีต้นทุน

  Prerequisite : 0901 221 Cost Accounting

	 	 การใช้ข้อมูลต้นทุนในการตัดสินใจวางแผนและควบคุม

การด�าเนินงานกิจการภายใต้สภาวการณ์ที่แน่นอนและไม่แน่นอน	 การ

วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างต้นทนุปริมาณและก�าไรระบบต้นทนุเตม็และ

ระบบต้นทนุผนัแปร		ต้นทนุฐานกิจกรรม		การควบคุมคุณภาพ		งบประมาณ		

งบประมาณยืดหยุ่นได้และการวิเคราะห์ผลต่าง		การปันส่วนต้นทุน		การ

ก�าหนดราคาสินค้า		ราคาโอนและการประเมินผลการปฏิบัติงานจากข้อมูล

ที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

	 	 Cost		information		application		in		planning		and		

control		decision		making;		business		operations		under		certain		

and	 	 uncertain	 	 situations;	 	 analysis	 	 of	 	 cost-volume-profit		 

relationships;		full		costing		and		variable		costing;		activity-based		

costing;		quality		control;		budgeting;		flexible		budgeting		and		

differentiation	 	 analysis;	 	 cost	 	 allocation;	 	 pricing;	 	 transfer	 

	 pricing;	 	 performance	 	 evaluation	 	 from	 	 financial	 	 and	 

non-financial		information

 0901  331 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0-6)

  Accounting  Information  System

  เงื่อนไขของรายวิชา : 1) 0901 212 การบัญชีขั้นกลาง 2  

  Prerequisite : 0901 212 Intermediate 

    Accounting 2  

    2) 0904 101 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

      0904 101 Business Computer  

and Information  Technology

	 	 ลักษณะส่วนประกอบและวิธีการของระบบสารสนเทศ

ทางการบัญชี		หลักการจัดท�าเอกสารของธุรกิจ		หลักการวิเคราะห์และการ

ออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี		วงจรทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน		ระบบ

ย่อยของระบบสารสนเทศทางการบญัชเีกีย่วกบัวงจรรายได้		วงจรค่าใช้จ่าย		

วงจรการผลิต		วงจรการบริหารเงิน		และการรายงานทางการเงิน		ประเภท

ของเอกสารและสารสนเทศทีเ่กีย่วข้องในแต่ละวงจร		ระบบสารสนเทศและ

การควบคุมระบบงาน		

	 	 Natures,		components,		and		methods		of		accounting 

information	 	 system;	 	 principles	 	 of	 	 business	 	 document		 

preparation;		analysis		and		design		principles		of		accounting		

information		system;		fundamental		business		cycle;		sub-systems		

of		accounting		information		system		for		revenue		cycle,		expense		

cycle,	 production	 cycle,	 financial	 	management	 cycle,	 and	 

financial		reporting;		types		of		related		documents		and		information	

in		each		cycle;		information		and		work		systems		controling		

 0901 332 การประยุกต์โปรแกรมส�าเร็จรูปทางการบัญชี 3(2-2-5)

  Accounting  Software  Applications

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 331 ระบบสารสนเทศทางการ

บัญชี

  Prerequisite : 0901 331 Accounting  

    Information System  

	 	 ลักษณะ	 	 ความส�าคัญ	 	 และการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป

ทางการบัญชี	 	 โดยค�านึงถึง	 ความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของ

องค์กร	 	 แนวคิดเกี่ยวกับการประยุกต์งานด้านบัญชีกับระบบวางแผน

ทรัพยากรภายในองค์กร

	 	 Natures,		importance,		and		uses		of		accounting		

software	 	 application	 	 by	 	 concerning	 	 appropriateness	 	 and		

consistence		with		organizational		environment;		concepts		of		

application		of		accounting		functions		and		enterprise		resource		

planning		(ERP)		system		in		an		organization

 0901  341 การสอบบัญชีและงานที่ให้ความเชื่อมั่น 3(3-0-6)

  Auditing  and  Assurance  Service

  เงื่อนไขของรายวิชา : 1) 0901 212 การบญัชขีัน้กลาง  2  

  Prerequisite : 0901 212 Intermediate 

    Accounting  2  

    2) 0901 221 การบัญชีต้นทุน

     0901 221 Cost Accounting

	 	 แนวคดิท่ัวไปของแม่บทส�าหรับงานท่ีให้ความเช่ือมัน่		และ

มาตรฐานการสอบบัญชี	 	 กฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการสอบ

บัญชี		จรรยาบรรณและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี		ข้อตกลงในการ

รับงานสอบบัญชี		การทุจริตและข้อผิดพลาด		การวางแผนงานสอบบัญชี		

ความเสีย่งในการสอบบญัชีและความมสีาระส�าคญั		การประเมนิความเสีย่ง		

หลกัฐานการสอบบัญช	ี	วธิกีารรวบรวมหลกัฐานและวธีิการตรวจสอบ		การ

เลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี		กระดาษท�าการของผู้สอบบัญชี		การตรวจ

สอบสนิทรพัย์หนีส้นิ		ส่วนของผูถ้อืหุ้น		รายได้		และค่าใช้จ่าย		รายงานการ

สอบบัญชี	 แนวทางการตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์	 	 การควบคุม

คุณภาพการสอบบัญชี		การใช้บริการหรือผลงานของบุคคลอื่น		การตรวจ

สอบและรายงานเกี่ยวกับงานบริการเกี่ยวเนื่อง	

	 	 General		concepts		of		framework		for		assurance		

engagements		and		auditing		standards;		laws		and		regulations		

of		auditing,		codes		of		ethics,		and		responsibilities		of		auditors;		

agreements	 	 in	 	 accepting	 	 auditing	 	 jobs;	 	 corruptions	 	 and		 
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errors;	 	 audit	 	 planning;	 	 audit	 	 risks	 	 and	 	 relevance;	 	 risk	 

assessment;	 	audit	 	documents;	 	 information		and		document		

collection		methods		and		auditing		methods;		sample		selection		

in		auditing;		working		papers		of		auditors;		auditing		for		assets,		

liabilities,		owners’		equity,		revenues,		and		expenses;		audit		

reports;	 	 auditing	 	guidelines	 	by	 	computers;	 	audit	 	quality		

control;	 	using		other		persons’		services		and		performances;		

auditing		and		reporting		for		related		services		

 0901  342 การตรวจสอบและการควบคุมภายใน 3(3-0-6)

  Internal  Auditing  and  Control

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 212 การบัญชีขั้นกลาง 2

  Prerequisite : 0901 212 Intermediate

    Accounting 2

	 	 การก�ากับดูแลกจิการ		วัตถุประสงค์และองคป์ระกอบของ

การควบคุมภายใน	 การจัดการความเสี่ยงขององค์กร	 	 การประเมิน

ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน	 แนวคิดการตรวจสอบภายในและ 

การจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน	 จริยธรรม	 บรรษัทภิบาล	 และ

มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในประเภทและขั้นตอนของ

งานตรวจสอบภายใน	 	การตรวจสอบภายในกิจกรรมที่ส�าคัญขององค์กร		

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในต่อการทุจริตในองค์กร

	 	 Corporate		governance;		objectives	and	components		

of		internal		control;		enterprise		risk		management;		assessment		

of		internal		control		efficiency;		concepts		of		internal		audit		and		

setting		of		internal		audit		section;		ethics;		corporate		governance		

and		standards		of		internal		audit		professional		practices;		types		

and		steps		of		internal		audit;		internal		audit		in		organizations’		

significant	 	 activities;	 	 functions	 	 and	 	 responsibilities	 	 of		 

internal		auditors		for		corruptions		in		an		organization		

 0901 351 การภาษีอากร  2 3(3-0-6)

  Taxation  2

  เงื่อนไขของรายวิชา : 1) 0901 212 การบัญชีขั้นกลาง 2

  Prerequisite : 0901 212 Intermediate 

    Accounting  2

    2) 0901 251 การภาษีอากร 1 

    0901 251 Taxation 1

	 	 แนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู้รายได้

และค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชีและการภาษีอากร	 	 การจัดท�ากระดาษ

ท�าการเพ่ือค�านวณภาษีเงนิได้ตามประมวลรษัฎากร		การปรบัปรงุก�าไรสทุธิ

ทางการบัญชีการเงินเป็นก�าไรสุทธิทางภาษีอากร	 	 การจัดท�ารายงานต่างๆ		

ท่ีเกีย่วข้องกับภาษสีรรพากร		และการยืน่แบบแสดงรายการภาษสีรรพากร

	 	 Concepts	 	an		differentiations		of	 	 revenue		and		

expense		recognition		criterions		following		accounting		principles		

and		taxation;		working		paper		preparation		for		tax		calculation		

following	 	 tax	 	 laws	 	 and	 	 regulations;	 	 adjustments	 	 of	 	 net		

profit	 	 in	 	 financial	 	 accounting	 	 to	 	 become	 	 net	 	 profit	 	 in	 

taxation;		preparation		of		other		reports		related		to		taxation;		

submission		of		tax		transaction		forms		

 0901  411 การบัญชีขั้นสูง  2 3(3-0-6)

  Advanced  Accounting  2

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 212 การบัญชีขั้นกลาง  2

  Prerequisite : 0901 212 Intermediate 

    Accounting 2

	 	 นโยบายการบัญชี		การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการ

บญัชแีละการแก้ไขข้อผดิพลาดการบญัชสี�าหรบัการแปลงค่ารายการทีเ่ป็น

เงินตราต่างประเทศและการแปลงค่างบการเงิน		การบัญชีส�าหรับการปรับ

โครงสร้างหนี้		กิจการร่วมค้า		ธุรกิจฝากขาย		ธุรกิจขายผ่อนช�าระ		ธุรกิจ

ให้เช่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์		สัญญาเช่า		สัญญาก่อสร้าง		หน่วยงานภาค

รฐัและองค์กรไม่แสวงหาผลก�าไร		ภาษีเงนิได้รอการตดับญัช	ี	ผลประโยชน์

พนักงาน

	 	 Accounting	 	 policy,	 	 accounting	 	 estimation		

changes,		and		error		solving;		accounting		for		changing		foreign		

currency		transactions		and		changes		and		financial		statements;		

accounting	 	 for	 	 liability	 	 reconstruction;	 	 joint	 	 ventures;	 

consignment	 	business;	 	 installment	 	sale	 	business;	 	 leasing		

business;		real		estate		business;		hire		purchase;		construction		

contracts;		public		sectors		and		non-profit		organizations;		deferred		

taxes;		employee		benefits

 0901  412 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 3(3-0-6)

  Financial  Reporting  and  Statement  

  Analysis

  เงื่อนไขของรายวิชา : 1) 0901 311 การบัญชีขั้นสูง 1  

    0901 311 Advanced 

    Accounting 1  

  Prerequisite : 2) 0901 411 การบัญชีขั้นสูง 2

    0901 411 Advanced  

    Accounting  2

  รายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชี		วิธีการ

และเครือ่งมอืในการวเิคราะห์		งบการเงิน		ข้อมลูทางการบญัชอีืน่ทีส่�าคญัเพือ่

การตัดสินใจ	 	การวิเคราะห์อุตสาหกรรม	 	ผลกระทบต่องบการเงินจากการ

เลือกใช้นโยบายการบญัชทีีแ่ตกต่างกัน		การวเิคราะห์งบการเงินรวมและการ

วิเคราะห์งบกระแสเงินสด		โดยเน้นการใช้กรณีศึกษาหรือเหตุการณ์จริง	 
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	 	 Financial		reporting		and		accounting		information		

disclosure;	 	methods	 	 and	 	 tools	 	 in	 	 analyzing	 	 financial		 

statement		and		other		important		accounting		information		for		

decision	 	making;	 	 industrial	 	 analysis;	 	 effects	 	on	 	financial		

statements		from		differentiate		accounting		policy		applications;		

analysis		of		consolidated		financial		statements		and		statement		

of		cash		flows		by		focusing		on		case		studies		and		real		events		

 

 0901  413 ทฤษฎีบัญชีและนโยบายการบัญชี 3(3-0-6)

  Accounting  Theory  and  Accounting 

  Policy

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 212 การบัญชีขั้นกลาง  2

  Prerequisite : 0901 212 Intermediate 

    Accounting  2

	 	 วิวัฒนาการของการบัญชี	 	 ประวัติของวิชาชีพการบัญชี		

สถาบันวิชาชีพการบัญชี	 	 แนวคิดทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน	หลักและวิธีการรับรู้สินทรัพย์	หนี้สิน	ส่วนของเจ้าของ	รายได้

และค่าใช้จ่าย	คุณภาพก�าไร	และการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงิน		

	 	 Evolution		of		accounting;		background		of		profes-

sional	 	 accounting;	 institutes	 	 of	 	 professional	 	 accounting;		

conceptual		framework		of		accounting		and		financial		reporting		

standards;	 	 principles	 	 and	 	methods	 	 of	 	 assets,	 	 liabilities,		 

owners’		equity,		revenues,		and		expenses		recognitions;		earn-

ings		quality;		information		disclosure		in

financial		reporting

 0901  414 สัมมนาการบัญชีการเงิน 3(3-0-6)

  Seminar  in  Financial  Accounting

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 212 การบัญชีขั้นกลาง  2

  Prerequisite : 0901 212 Intermediate 

    Accounting 2

	 	 การอภิปรายและวิเคราะห์แนวทางการน�ากรอบแนวคิด

ส�าหรับการรายงานทางการเงนิการบญัช	ี	และมาตรฐานการรายงานทางการ

เงนิไปใช้ในการปฏบิติังานด้านการบญัชกีารเงนิส�าหรับองค์กรประเภทต่างๆ		

โดยใช้กรณีศึกษา		บทความและเอกสารต่าง		ๆ		ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ	 	 ประเด็นที่น่าสนใจ	 	 ปัญหาด้านการบัญชีการเงินและ 

จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

	 	 Discussions	 	 and	 	 analyses	 	 of	 	 accounting 

frameworks		and		financial		reporting		standards		application		in		

practicing		financial		accounting		in		any		organization		by		using		

case		studies,		academic		articles		and		researches,		and		other		

documents		in		domestic		and		international		operations,		interesting	 

issues,	 	 financial	 	 accounting	 	 problems,	 	 and	 	 codes	 	 of		 

accounting		professional		ethics

 (2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต

 - กลุ่มวิชาการบัญชีการเงิน

 0901  400 การบัญชีส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน 3(3-0-6)

  Accounting  for  Financial  Instrument  

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0909 305 การบรหิารการเงนิสมัย

ใหม่ 

  Prerequisite : 0909 305 Modern Financial  

Management

	 	 แนวคิดการบริหารการเงิน	ความหมายและประเภทของ

เครื่องมือทางการเงิน	 การบัญชีส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน	 การบัญชี

ป้องกันความเสี่ยง	 การบัญชีส�าหรับอนุพันธ์ทางการเงิน	 ผลกระทบของ

เครื่องมือทางการเงินต่อรายงานทางการเงิน

	 	 Financial		management		concepts,		definitions		and		

types	 	 of	 	 financial	 	 instruments;	 	 accounting	 	 for	 	 financial		 

instruments;		hedge		accounting;		accounting		for		derivatives;		

impacts		of		financial		instruments		on		financial		reporting

 0901  415 การบัญชีส�าหรับกิจการขนาดกลาง 3(3-0-6)  

  และขนาดย่อม

  Accounting for Small and Medium-Sized

  Enterprises

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 212 การบัญชีขั้นกลาง 2

  Prerequisite : 0901 212 Intermediate 

    Accounting 2

	 	 ลกัษณะทัว่ไปของธรุกจิขนาดกลางและขนาดย่อม		แนวคดิ		

หลกัการ		กรอบแนวคดิมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรบัการบนัทกึ

รายการทางธุรกิจที่เกิดขึ้นของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม		การจัดท�า

และน�าเสนองบการเงินของธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมเพือ่ให้ผูม้ส่ีวน

ได้เสียสามารถน�าข้อมูลจากรายการทางการเงินของกิจการไปใช้ประโยชน์

ในการตดัสินใจลงทนุ		การบริหารงานและการพฒันาธรุกจิให้เจรญิก้าวหน้า

และมั่นคงในอนาคตต่อไป

	 	 General	 	 nature	 	 of	 	 small	 	 and	 	medium-sized		

enterprises;		concepts,		principles,		conceptual		framework,		and		

reporting		standards		of		recording		business		transactions		for		

small		and		medium-sized		enterprises;		preparations		of		financial		

reporting	 	 and	 	 statements	 	 for	 	 small	 	 and	 	medium-sized		 

enterprises		for		stakeholders		who		need		to		utilize		information		

of	 	 financial	 	 reporting	 	 on	 	 investment	 	 decision-making,	 

administration,		and		business		developments		for		growth		and		

sustainability		in		the		future		
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 0901  416 การบัญชีส�าหรับธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6)  

  Accounting  for  Agriculture  Businesses

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 212 การบัญชีขั้นกลาง 2

  Prerequisite : 0901 212 Intermediate

    Accounting  2

	 	 ลกัษณะทัว่ไปของธรุกจิการเกษตร		แนวคดิ		หลกัการ		และ

การประยุกต์ใช้หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิส�าหรับธุรกิจการเกษตร		การค�านวณต้นทนุของสนิค้าของธรุกจิ

การเกษตร		และการจดัท�าและน�าเสนองบการเงนิเพือ่วดัผลการด�าเนนิงาน

และฐานะการเงิน		

	 	 General	 	 nature	 	 of	 	 agriculture	 	 businesses; 

concepts,	 	 principles,	 	 and	 	 implementations	 	 of	 	 generally 

accepted		accounting		principles		and		accounting		standards		

for		agriculture		businesses;		calculation		of		goods		costs		for		

agriculture		businesses;	 	preparations		of	 	financial	 	reporting		

and	 	statements	 	 for	 	performance	 	evaluation	 	and	 	financial		

position		

 0901  417 การบัญชีส�าหรับธุรกิจบริการ 3(3-0-6)

  Accounting  for  Service  Businesses  

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 212 การบัญชีขั้นกลาง  2

  Prerequisite : 0901 212 Intermediate

    Accounting 2

	 	 ลักษณะทั่วไปของธุรกิจบริการ	 	แนวคิด	 	หลักการ	 	การ

รวบรวม	 	 การจดบันทึก	 	 และการแปลข้อมูลทางการบัญชี	 	 และการจัด

เตรียมงบการเงินของธุรกิจบริการ		กฎระเบียบและข้อบังคับทางการบัญชี

ส�าหรับธุรกิจบริการ

	 	 General		nature		of		service		business;		concepts,		

principles,	 	 accumulations,	 	 records	 	 and	 	 interpretations	 	 of		

accounting		data		and		preparations		of		financial		statements		for		

service		businesses;		accounting		laws,		rules		and		regulations		

for		service		businesses

 0901  418 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ 3(3-0-6)

  Public  Accounting  

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 212 การบัญชีขั้นกลาง 2

  Prerequisite : 0901 212 Intermediate

    Accounting 2

	 	 ความหมาย		วตัถปุระสงค์		แนวคดิและพฒันาการด้านการ

บัญชีของหน่วยงานภาครัฐ		นโยบายการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีภาค

รัฐ	 	 ระบบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีหน่วยงานภาครัฐ	 	 การจัดท�า

รายงานทางการเงินของหน่วยงานภาครัฐและงบการเงินของแผ่นดิน

	 	 Definitions,		objectives,		concepts,		and		develop-

ments		of		accounting		for		public		sectors;		accounting		policy		

and	 	 standards	 	 for	 	public	 	 sectors;	 	 systems	 	and	 	practice		

methods		of		accounting		for		public		sectors;		preparations		of		

public	 	sectors’	 	financial	 	 reports	 	and		a	 	nation’s	 	financial		

statements		

 

 0901  419 การบัญชีนานาชาติ 3(3-0-6)

  International  Accounting

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 212 การบัญชีขั้นกลาง 2

  Prerequisite : 0901 212 Intermediate

    Accounting 2

	 	 หลักการ		แนวคิด		และวิธีการทางบัญชีของประเทศต่างๆ		

บทบาทของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ		การศึกษา

เปรียบเทียบผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ		นโยบายรัฐบาล		

กฎมาย		และระเบียบที่มีต่อการบัญชีในแต่ละประเทศ		รวมทั้งผลกระทบ

ของอัตราแลกเปลี่ยนและแนวทางปฏิบัติทางการบัญชี		การบันทึกและจัด

ท�าบญัชขีองธรุกจิระหว่างประเทศ		การบัญชบีรหิาร		การสอบบญัชแีละการ

ควบคุมภายใน		และภาษีอากรส�าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ

	 	 Principles,	concepts,	and		methods		of		accounting		

for	 	 countries;	 	 roles	 	 of	 	 international	 	 accounting	 	 standard		

committee,	 	a	 	study	 	of	 	comparative	 	 impacts	 	of	 	business		

environment,		governmental		policy,		laws,		and		regulations		to		

accounting	 	 in	 	 a	 	 country;	 	 foreign	 	currency	 	 impacts	 	 and		

operational		procedures		in		accounting;	recording	and	preparing		

of	 	 accounting	 	 for	 	 international	 businesses,	managerial	 

accounting,	auditing,	internal	control	and	tax	for	international		

businesses

 - กลุ่มวิชาการบัญชีบริหาร  

 0901  421 การวางแผนและควบคุมก�าไร 3(3-0-6)

  Profit  Planning  and  Control

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 321 การบัญชีบริหาร

  Prerequisite : 0901 321 Managerial Accounting

	 	 การวางแผนกลยทุธ์		บทบาทของการวางแผนก�าไรและการ

ควบคมุ		การประเมนิผลงานขององค์กรประเภทต่าง	ๆ 	โดยเน้นการวางแผน

กลยุทธ์และการใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุม

การด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้	 การก�าหนดดัชนีชี้วัดผลการ

ด�าเนินงาน		และการรายงานเพื่อการควบคุมและการบริหาร

	 	 Strategic		planning;		roles		of		profit		planning		and		

control;	 	 performance	 	 evaluation	 	 of	 	 any	 	 organization	 	 by		 

focusing		on		strategic		planning		and		budgeting		application		

as		a		tool		in		operational		planning		and		control		according		to		
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plan		setting;		determination		of		performance		indicators;		reports		

for		control		and		management

 0901  422 ระบบการควบคุมทางการบริหาร 3(3-0-6)

  Management  Control  System

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 321 การบัญชีบริหาร

  Prerequisite : 0901 321 Managerial Accounting

	 	 แนวคิดและหลักการในการวางแผนและการก�าหนด

นโยบายของฝ่ายบริหาร	 	 แนวทางในการสร้างเครื่องมือในการตรวจสอบ

และควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงานการ

วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่อาจกระทบต่อการด�าเนินงาน		การน�าเสนอ

วิธีการในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยการศึกษาจากกรณีศึกษาและ

บทความทางวิชาการ

	 	 Concepts		and		principles		of		policy		planning		and		

setting	 	of	 	executives;	 	ways	 	of	 	building	 	audit	 	 tools	 	and		

operational	 	 controls	 	 that	 	 follow	 	 organizations’	 	goals;	 	 an		

analysis		of		problems		and		obstacles		that		affect		organizations’		

operations;	 	presentations	 	of	 	systematical	 	problem		solving		

methods		by		using		case		studies		and		academic		articles

 0901  423 การบริหารต้นทุน 3(3-0-6)

  Cost  Management

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 321 การบัญชีบริหาร 

  Prerequisite : 0901 321 Managerial Accounting

	 	 แนวคดิต้นทนุในสภาพแวดล้อมธุรกจิสมัยใหม่		การบริหาร

ต้นทุนเชิงกลยุทธ์		ต้นทุนเป้าหมาย		ต้นทุนฐานกิจกรรม		ต้นทุนคุณภาพ		

ต้นทุนทันเวลา		ต้นทุนตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์		การพิจารณาต้นทุนตาม

ทฤษฎีข้อจ�ากัด		การวัดผลการปฏิบัติงาน		การวัดผลการด�าเนินงานแบบ

ดุลยภาพ

	 	 Concepts		of		costs		in	modernized		environmental		

businesses;	 	 strategic	 	 cost	 	management;	 target	 costing;	 

activity-based		costing;		quality		costing,		time		costing;		product		

life	 	 cycle	 costing;	 considerations	 of	 costs	 under	 limitation	

theory;		performance		evaluation;		balanced		scorecard

 0901  424 สัมมนาการบัญชีบริหาร 3(3-0-6)

  Seminar  in  Managerial  Accounting

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 321 การบัญชีบริหาร

  Prerequisite : 0901 321 Managerial Accounting

	 	 อภปิรายและวิเคราะห์บทบาทของการบญัชบีรหิารกบัสภาพ

แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป		การใช้ข้อมูลทางการบัญชีในเชิงกลยุทธ์		การ

ประยุกต์การบัญชีต้นทุนและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการ

บริหาร	 	ประเด็นที่น่าสนใจ	 	ปัญหาพิเศษทางการบัญชีบริหารตามสภาพ

แวดล้อมปัจจุบันและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

	 	 Discussions		and		role		analyzes		of	 	managerial		

accounting		with		changing		environments;	strategic	accounting		

information	 application;	 cost	 accounting	 application	 and		

analysis	 	 of	 	 accounting	 	 information	 	 for	 	management;	 

interesting		issues,		special		problems		in		managerial	accounting		

according		to		current		environments,	and	codes	of	professional		

ethics

 

 0901  425 การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)  

  Environmental  Management  Accounting

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 321 การบัญชีบริหาร

  Prerequisite : 0901 321 Managerial Accounting

	 	 กรอบแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนผลกระทบเชิงลบของ

การประกอบธุรกิจที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม	 	 กระบวนการจัดการสิ่ง

แวดล้อม		การรวบรวม		จัดท�าและวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนสิ่งแวดล้อม		และ

ประโยชน์ทางธุรกิจท่ีได้รับจากการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็นตัวเลข

ทางการเงินและไม่เป็นตัวเลขทางการเงิน	 	 การจัดท�ารายงานข้อมูลการ

จดัการสิง่แวดล้อมเสนอต่อผูบ้รหิาร		การจดัท�ารายงานการพฒันาเพือ่ความ

ยั่งยืนเสนอต่อผู้ใช้ภายนอกหรือหน่วยงานอื่น		ๆ		ที่เกี่ยวข้อง

	 	 Conceptual	framework	of	sustainable	development;		

negative		effects		of		business		operations		on		environments		and		

societies;		processes		of		environmental		management;		collection,		

preparation,		and		analysis		of		environmental		cost		information		

and	 	 business	 	 benefits	 	 receiving	 	 from	 	 environmental		 

management	in	financial	and	non-financial	numbers;	preparation		

of		environmental		management		information		reports		submitted		

to		executives;		preparation		of		sustainable		development		reports		

submitted	to	external		users		or		other		related		sections		

 - กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี

 0901  431 โปรแกรมภาษาเพื่อการประมวลผลข้อมูล 3(2-2-5)

  ทางการบัญชี  

  Programming  for  Accounting  

  Information  Interpretation

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 331 ระบบสารสนเทศทางการ

บัญชี

  Prerequisite :   0901 331 Accounting Informa-

tion System

	 	 หลักการการเขียนโปรแกรมที่ดี		รูปแบบและกฎเกณฑ์ใน

การเขียนโปรแกรมภาษา		การจัดล�าดับการค้นหา		การออกแบบและเขียน

ค�าสั่งงานทางการบัญชี	 การวางโครงสร้างการเขียนโปรแกรมค�าสั่งเพ่ือ

ประมวลผลทางการบัญชี	การจัดพิมพ์เอกสารทางการบัญชีการเงิน	การ

ออกแบบรายงานการเงิน		ศึกษาโดยการใช้กรณีศึกษา
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	 	 Principles	 	of	 	good	 	programming;	 	 styles	 	and		

rules		of		a		language		programming		sequence		of		searching;		

design		and		writing		operational		orders		in		accounting;		design		

of	 	 structural	 	 programming	 	 for	 	 proceeding	 	 accounting		 

information;	 	 printing	 	 of	 	 financial	 	 accounting	 	documents;		

design		of		financial		reporting		by		using		case		studies

 0901  432 การวางระบบบัญชี 3(3-0-6)

  Accounting  System  Design

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 212 การบัญชีขั้นกลาง 2

  Prerequisite : 0901 212 Intermediate

    Accounting 2

	 	 ลักษณะของระบบบัญชี		ความส�าคัญของระบบบัญชี		การ

ส�ารวจขั้นต้นในการวางรูประบบบัญชี	 	 หลักการควบคุมภายใน	 	 การร่าง

แบบฟอร์ม		สมุดลงรายการเบื้องต้น		และบัญชีแยกประเภท		ระบบบัญชี

เกี่ยวกับเงินสด		การจัดซื้อและเจ้าหนี้		สินค้าคงเหลือ		การขายและลูกหนี้		

สินทรพัย์ถาวร	การออกแบบระบบบญัชสี�าหรบักจิการทีใ่ช้คอมพวิเตอร์ใน

การบันทึกรายการทางบัญชี

	 	 Natures		of		accounting		system;		importance		of		

accounting	 	 system;	 	 fundamental	 	 survey	 	 for	 	 accounting		

system		design;		principles		of		internal		controls;		designs		of		

forms,		fundamental		journals,		and		ledgers;		accounting		system		

for		cash,		purchasing		and		accounts		payable,		inventory,		sales		

and	 	 accounts	 	 receivable,	 	 and	 	 fixed	 	 assets;	 	 design	 	 of		 

accounting		system		for		businesses		by		using		computers		in		

recording		accounting		transactions

 0901  433 การพัฒนาและการใช้ระบบสารสนเทศ 3(2-2-5)

  ทางการบัญชี

  Development  and  the  Use  of

  Accounting  Information  Systems

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 331 ระบบสารสนเทศทางการ

บัญชี 

  Prerequisite : 0901 331 Accounting  Informa-

tion System

	 	 การจัดท�าระบบสารสนเทศย่อยทางการบัญชี	 	การพัฒนา

ต้นแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี	 	 การเขียนโปรแกรมขั้นสูงส�าหรับ

การประมวลผลข้อมูลทางการบัญชี	 	 การทดสอบและการประยุกต์ระบบ

การจัดการฐานข้อมูล		รวมถึงการน�าระบบไปใช้		

	 	 Preparation		of		subsidiary		accounting		information		

system;	 	 development	 	 of	 	 accounting	 	 information	 	 system		

models;		advanced		programming		for		proceeding		accounting		

transactions;		testing		and		applying		the		database		management		

system	 

 0901  434 สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0-6)

  Seminar  in  Accounting  Information

  Systems

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 331 ระบบสารสนเทศทางการ

บัญชี

  Prerequisite : 0901 331 Accounting  Informa-

tion System

	 	 การอภิปรายแนวคิด		ปัญหา		และข้อจ�ากัดเกี่ยวกับระบบ

สารสนเทศทางการบัญชี	 	อุปสรรคและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์

ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีส�าหรับหน่วยงาน	 	 การวิเคราะห์และน�า

เสนอเทคนิคที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและการจัดท�าระบบสารสนเทศ

ทางการบัญชี		โดยศึกษาจากกรณีตัวอย่างและบทความทางวิชาการ

	 	 Discussions		of		concepts,	problems,	and	limitations		

of		accounting		information	system;	obstacles		and		problems		in		

applying		accounting		information		system		for		organizations;		

technique		analysis		and		presentation		of		information		system		

development		and		preparation		by		using		case		studies		and		

academic		articles		

 0901  435 การจัดการฐานข้อมูลทางการบัญชี 3(3-0-6)

  Accounting  Database  Management

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 331 ระบบสารสนเทศทางการ

บัญชี

  Prerequisite : 0901 331 Accounting  Informa-

tion System

	 	 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล	 	 ระบบจัดการฐาน

ข้อมูล		สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล		เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบ

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์	 	 การสร้างแบบจ�าลองข้อมูล	 	 แบบจ�าลองความ

สัมพันธ์ระหว่างเอนติตี้	 	 การออกแบบฐานข้อมูลเชิงตรรกะและการน

อร์มัลไลเซชัน		ฟังก์ชันการขึ้นต่อกัน		ชุดค�าสั่ง		SQL		การออกแบบและ

พัฒนาระบบฐานข้อมูลส�าหรับงานบัญชี		

	 	 Concepts		of		database		management;		database		

management	 	 system;	 	architectures	 	of	 	database	 	 systems;		

techniques		of		relational		database		system		analysis		and		design;		

data		modeling;		entity		relationship		diagram;		logical		database		

design	 	 and	 	normalization;	 	 functional	 	 dependencies;	 	 SQL		

commands;	database	system	analysis	and	design	for	accounting
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 0901  436 โปรแกรมส�าเร็จรูปการวางแผนทรัพยากร 3(2-2-5)

  ส�าหรับงานบัญชี

  Enterprise Resource Planning Software

  for Accounting

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 331 ระบบสารสนเทศทางการ

บัญชี

  Prerequisite : 0901 331 Accounting  Informa-

tion System

	 	 หลักการของระบบการวางแผนทรพัยากร		ปัจจัยทีม่ผีลต่อ

ความส�าเร็จในการน�าระบบการวางแผนทรัพยากรมาใช้ในองค์กร	 การ

ประยุกต์ใช้งานด้านบัญชีกับระบบการบริหารจัดการทรัพยากรภายใน

องค์กร		ระบบงานที่เกี่ยวกับงานทางบัญชี		การคัดเลือกและประเมินระบบ

วางแผนทรัพยากรภายในองค์กร

	 	 Principles		of		enterprise		resource		planning		(ERP)		

system;		critical		success		factors		of		implementing		ERP		system		

in		an		organization;		application		of		accounting		functions		and		

resource	 	management	 	 in	 	 the	 	 organization;	 	 accounting		 

module		systems;		selection		and		evaluation		of		ERP		system

 0901 437 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3(3-0-6)

  ทางการบัญชี

  Accounting  Information  System

  Analysis  and  Design

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 331 ระบบสารสนเทศทางการ

บัญชี

  Prerequisite : 0901 331 Accounting  Informa-

tion  System

	 	 กลยุทธ์ในการจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศทางการ

บัญชี		วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี		การบริหารโครงการ

พัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี		การวางแผนและศึกษาความเป็นไป

ได้ในการพัฒนาโครงการ	 	 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงตรรกะ	 	การใช้

เครื่องมือในการออกแบบและพัฒนาระบบงาน	 	 แบบจ�าลองกระบวนการ		

แบบจ�าลองข้อมูล	 	กลยุทธ์ในการติดตั้งและน�าระบบสารสนเทศทางการ

บัญชีมาใช้งาน		การติดตามและประเมินผล		การดูแลรักษาระบบ

	 	 Strategic	 	 of	 	 accounting	 	 information	 	 system		

procurement	 	 and	 	 development;	 	 accounting	 	 information 

system	 	 development	 	 life	 	 cycle;	 	 accounting	 information		 

system		project		management;		system	planning		and	feasibility		

study;		analysis		and		design		of		logical		detail		system;		using		

tools		in		system		design		and		development;		process		model		and		

data	 	model;	 	 strategic	 	 of	 	 accounting	 	 information	 	 system		

conversion		and		utilization;		monitoring		and		evaluation;		system		

maintenance

 - กลุ่มวิชาการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน

 0901  441 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ 3(3-0-6)

  Information System Auditing and Control

  เงื่อนไขของรายวิชา : 1) 0901 341 การสอบบัญชีและ

งานที่ให้ความเชื่อมั่น

    2) 0901 331 ระบบสารสนเทศทาง 

การบัญชี

  Prerequisite : 0901 341 Auditing and Assur-

ance Service  

   : 0901 331  Accounting Informa-

tion System

	 	 แนวคดิและผลกระทบจากการน�าระบบคอมพวิเตอร์มาใช้

ในการประมวลผลทางด้านการบญัช	ี	การควบคมุภายในของระบบงานทีใ่ช้

คอมพวิเตอร์		การทจุรติทางคอมพวิเตอร์และมาตรการป้องกนั	การประเมนิ

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	 	การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของการ

ประมวลผล	เทคนิค		และการตรวจสอบระบบบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์		และ

การใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปในการตรวจสอบ

	 	 Concept	 	 and	 	effects	 	 from	 	computer	 	 system		

application		for		proceeding		accounting		transactions;		internal		

control		of		computer		system		application;		computer		corruptions		

and	 	 protection	 	methods;	 	 risk	 	 assessment	 	 and	 	 internal 

control;		reliability		analysis		of		proceeding		information;		audit		

techniques		and		procedures		of		computer		system		application		

system;		use		of		auditing		software		package		

 0901  442 สัมมนาการสอบบัญชี 3(3-0-6)

  Seminar  in  Auditing

  เงื่อนไขของรายวิชา : 1) 0901 341 การสอบบัญชีและ

งานที่ให้ความเชื่อมั่น

    2) 0901 342 การตรวจสอบและ

ควบคุมภายใน

  Prerequisite : 0901 341 Auditing and Assur-

ance Service 

   : 0901 342 Internal Auditing  

and Control

	 	 อภิปรายวิเคราะห์และค้นคว้าเพื่อให้เกิดความรู้	 	ทักษะ		

และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในมาตรฐานการสอบบัญชีและปัญหาในการ

ปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี	 	แนวทางการแก้ไขโดยใช้กรณีศึกษาบทความ

และเอกสารต่าง	 	 ๆ	 	 ท่ีเก่ียวข้องท้ังในประเทศและต่างประเทศตลอดจน

ประเดน็ท่ีน่าสนใจ		ปัญหาพเิศษด้านการสอบบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ

	 	 Discussions,		analyzes		and		searches		for		building		

in-depth		knowledge,		skills		and		understanding		in		auditing		

standards		and		practice		problems		of		auditors;		solving		ways		
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by		using		case		studies,		academic		articles,		and		other		related		

documents		in	domestic	and	international	operations;	interesting		

issues,	special	problems	of	auditing,	and	codes	of	professional		

ethics		

 0901 443 สัมมนาการตรวจสอบภายใน 3(3-0-6)

  Seminar  in  Internal  Auditing  

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 342 การตรวจสอบและ

ควบคุมภายใน

  Prerequisite : 0901 342  Internal Auditing 

and Control

	 	 อภปิรายวเิคราะห์และค้นคว้าเพือ่ให้เกดิความรูท้กัษะและ

ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงในปัญหาในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน		

แนวทางแก้ไขโดยใช้กรณศีกึษา	บทความและเอกสารต่าง	ๆ 	ทีเ่ก่ียวข้องท้ัง

ในประเทศและต่างประเทศ		ตลอดจนประเดน็ทีน่่าสนใจ		ปัญหาพเิศษด้าน

การตรวจสอบภายใน		การก�ากับดูแลและจรรยาบรรณวิชาชีพ

	 	 Discussions,		analyzes		and		searches		for		building		

in-depth		knowledge,		skills		and		understanding		in		practice		

problems		of		auditors;		solving		ways		by		using		case		studies,		

academic		articles,		and		other		related		documents		in		domestic		

and	 	 international	 	 operations;	 	 interesting	 	 issues,	 	 special		

problems		of		internal		auditing,		corporate		governace,		and		codes		

of		professional		ethics		

 0901  444 ปัญหาการตรวจสอบภายใน 3(3-0-6)

  Problems  in  Internal  Auditing

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 342 การตรวจสอบและ

ควบคุมภายใน

  Prerequisite :  0901 342 Internal Auditing  

and Control

	 	 อภปิรายปัญหาจากกรณศีกึษาในการปฏบิตังิานตรวจสอบ

ภายใน		การแก้ปัญหาและการพัฒนาแนวปฏบิตัทิีด่ใีนการวางแผนและการ

บริหารงานตรวจสอบภายใน	 	 การค้นหาเทคนิคที่มีประสิทธิผลในการ

รวบรวมหลักฐาน		การจัดท�ากระดาษท�าการ		การจัดท�ารายงานข้อสังเกต

ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์		การสื่อสารรายงานผลการตรวจสอบภายในที่

เหมาะสม

	 	 Problem	discussions	from	case	studies	in	internal		

auditing	 	 practices;	 	 problem	 	 solving	 	 and	 	 best	 	 practice 

	development		in		internal		auditing		planning		and		management;		

searching		for		effective		techniques		in		evidence		collection;		

working		paper		preparation;		report		preparation		for		creative		

notice		and		suggestion		issues;		communication		of		appropriate		

internal		auditing		reports		

 0901  445 การสอบบัญชีขั้นสูง 3(3-0-6)

  Advanced  Auditing

    เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 341 การสอบบัญชีและงาน

ที่ให้ความเชื่อมั่น

  Prerequisite : 0901 341 Auditing and 

    Assurance Service

	 	 การปฏิบัติงานการสอบบัญชีสมัยใหม่และร่วมสมัย	การ

อภิปรายและการแก้ปัญหาและการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการวางแผน

และการบริหารงานการสอบบัญชี		การค้นหาเทคนิคที่มีประสิทธิผลในการ

รวบรวมหลกัฐาน	การจดัท�ากระดาษท�าการ		การจดัท�ารายงานข้อสงัเกตข้อ

เสนอแนะเชิงสร้างสรรค์	การสื่อสารรายงานผลการสอบบัญชีที่เหมาะสม

	 	 Modern		and		contemporary		auditing		practices;		

problem		discussions		and	solving		and	best	practice	development		

in		auditing		planning		and		management;		searching		for	effective		

techniques		in		evidence		collection;		working		paper		preparation;		

report		preparation		for		creative		notice		and		suggestion		issues;		

communication		of		appropriate		auditing		reports

 0901  446 การตรวจสอบบัญชีภาครัฐ 3(3-0-6)

  Government  Auditing  

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 341 การสอบบัญชีและงาน

ที่ให้ความเชื่อมั่น

  Prerequisite : 0901 341 Auditing and 

    Assurance  Service

	 	 หลักการและแนวคิดของการตรวจสอบบัญชีภาครัฐ		

กฎหมายและพระราชบญัญตัเิกีย่วกับการตรวจสอบบญัชภีาครฐั		แนวทาง

และวิธีปฏิบัติทางการสอบบัญชีของส�านักงานตรวจเงินแผ่นดินและกรม

บัญชีกลาง	 	 แนวทางและวิธีปฏิบัติทางการสอบบัญชีของกรมตรวจบัญชี

สหกรณ์		แนวทางการตรวจสอบบญัชภีาครัฐด้วยคอมพิวเตอร์		การควบคมุ

คุณภาพการตรวจสอบบัญชีภาครัฐ		การจัดท�ารายงานการตรวจสอบบัญชี

ภาครัฐ		ประเด็นส�าคัญอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชีภาครัฐ

	 	 Principles		and		concepts		of		government		auditing;		

laws		and		acts		of		government		auditing;		auditing		practice		

procedures		and		methods		of		the		Office	of	the	Auditor	General		

of	 	Thailand	 	and	 	The	 	Comptroller	 	General’s	 	Department;		

auditing		practice		procedures		and		methods		of		the		Department		

of		Cooperative		Auditing;		government		auditing		procedures		

by		using		computer;		quality		control		of		government		auditing;		

preparations		of		government		auditing		reports;		important		issues		

relating		to		government		auditing			
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 0901  447 การตรวจสอบระบบสารสนเทศขั้นสูง 3(3-0-6)

  Advanced  Information  System  Auditing

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 341 การสอบบัญชีและงาน

ที่ให้ความเชื่อมั่น

    0901 342 การตรวจสอบและ

ควบคุมภายใน

  Prerequisite : 0901 341 Auditing and Assur-

ance Service   

   : 0901 342 Internal Auditing  

and Control   

		 		 การตรวจสอบและติดตามความปลอดภัยของข้อมูลและ

ระบบงาน	 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการตรวจสอบระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ	 การตรวจสอบระบบปฏิบัติการ	 การตรวจสอบปฏิบัติงานท่ี

เกี่ยวข้องกับเครือข่ายและการรักษาความปลอดภัย	 การตรวจสอบการ

บริหารจัดการและการควบคุมด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 			 Auditing		and		monitoring		of	 	 information		and		

system		safety;	 	 risk	 	evaluation		 for	 	 information		technology		

system		auditing;		operational		system		auditing;		practice		sys-

tem		relating		to		networks		and		safety		security;		management		

and		control		auditing		for		information		technology		system

 0901  448 การสอบบัญชีส�าหรับผู้ตรวจสอบบัญชี 3(3-0-6)

  ภาษีอากร

  Auditing  for  Tax  Auditor  

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 341 การสอบบัญชีและงาน

ที่ให้ความเชื่อมั่น

  Prerequisite : 0901 341 Auditing and Assur-

ance Service   

	 	 หลกัการ		หลกัเกณฑ์		และแนวทางการปฏิบตังิานและการ

รายงานส�าหรับผู้สอบบัญชี		ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร		หลักฐานการ

สอบบัญชีและวิธีการรวบรวมหลักฐาน	 	หลักพื้นฐาน	 	 ของการควบคุม

ภายใน		การประเมินความเสี่ยง		เทคนิคที่ใช้ในการสอบบัญชี		การจัดท�า

กระดาษท�าการ		แผนการตรวจสอบ		การสอบทานและการควบคมุงานสอบ

บัญชี		จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบและ		รับรองบัญชี

	 	 Principles,	criterions	and	procedures	of	practices		

and		reports		for		tax		auditor		according		to		revenue		codes;		

auditing	 	evidences	 	and	 	methods	 	of	 	 evidence	 	collection;		

fundamental		principles		of		internal		control;		risk		assessment;		

auditing		techniques;		preparations		of		working	papers;	auditing		

planning;	 	 reviews	 	and	 	controls	 	of	auditing	 	 jobs;	codes	of		

ethics		for		auditors		and		accounting		certify		

 - กลุ่มวิชาการบัญชีภาษีอากร

 0901  451 การวางแผนภาษีอากร 3(3-0-6)

  Tax  Planning

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0901  251 การภาษีอากร  1

  Prerequisite : 0901  251 Taxation  1

	 	 การวางแผนส�าหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		ภาษีเงินได้

นิติบุคคล		ภาษีหัก		ณ		ที่จ่าย		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		และภาษีอื่น		เพื่อให้การเสีย

ภาษีเป็นไปอย่างประหยัดภายใต้กรอบของกฎหมายและความรับผิดชอบ

ต่อสังคม

	 	 Planning	 	 for	 	personal	 	 income	 	 tax,	 	corporate		

income		tax,		income		tax		at		payment		place,		value-added		tax,		

and		other		taxes	for		economical		tax		payment		under		laws,		

regulations		and		social		responsibility

 0901  452 สัมมนาการภาษีอากร 3(3-0-6)

  Seminar  in  Taxation

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0901  351 การภาษีอากร  2

  Prerequisite : 0901  351 Taxation  2

	 	 อภิปราย		วิเคราะห์และค้นคว้าเพื่อให้เกิดความรู้	 	ทักษะ		

และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในกฎระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับภาษี

อากร		ปัญหาในการปฏิบัติด้านภาษีอากรและแนวทาง		แก้ไขโดยใช้กรณี

ศกึษาบทความและเอกสารต่างๆทีเ่กีย่วข้องทัง้ในประเทศและต่างประเทศ		

ประเด็น		ที่น่าสนใจพิเศษส�าหรับภาษีอากร

	 	 Discussions,		analyzes		and		searches		for		building		

in-depth		knowledge,		skills		and		understanding		in		laws,		rules		

and		regulations		relating		to		taxation;		problems		in		taxation		

practices		and		solving		ways		by		using	case	studies,	academic		

articles,	 	 and	 	 other	 	 related	 	 documents	 	 in	 	 domestic	 	 and		 

international		operations;		special		interesting		issues		for	taxation		

 0901  453 การบัญชีภาษีอากรระหว่างประเทศ   3(3-0-6)

  International  Tax  Accounting 

  เงื่อนไขของรายวิชา :  0901  351 การภาษีอากร  2

  Prerequisite : 0901  351 Taxation  2

	 	 การบัญชีภาษีอากรของธุรกิจระหว่างประเทศ	 	 การท�า

ธรุกรรมซือ้ขายระหว่างประเทศ		การตัง้ราคาโอนระหว่างประเทศ		การแปลง

ค่าเงินตราต่างประเทศตามประมวลรัษฎากร	 	 ภาษีเงินได้หัก	 	ณ	 	 ท่ีจ่าย

ระหว่างประเทศ	 	ภาษีท่ีเก่ียวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 	ภาษี

ศลุกากร		อนสุญัญาภาษีซ้อน		สทิธิประโยชน์เก่ียวกับภาษีสิง่แวดล้อมและ

ปัญหาภาษีอากรส�าหรับการก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 	 การภาษี

อากรส�าหรับการรวมธุรกิจระหว่างประเทศ	 	การภาษีอากรส�าหรับการจัด

ตั้งธุรกิจระหว่างประเทศ
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	 	 Tax	 	accounting	 	 for	 	 international	 	businesses;		

transactions	 	 of	 	 international	 	 purchasing	 	 and	 	 selling;		 

international		transfer		pricing;		foreign		exchanges		according		

to		revenue		codes;		income		tax		at		international		payment		place;		

taxes		relating		to		securities		and		security		markets;		custom		

taxes;		double		taxes		agreement;		benefit		rights		relating		to		

environmental		taxes		and		problems		in		taxation		for		setting		

AEC,		tax		for	 	 international	 	business		combination,	 	tax		for		

setting		international		businesses		

 0901  454 ปัญหาภาษีอากร 3(3-0-6)

  Problems  in  Taxation

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 251 การภาษีอากร  1

  Prerequisite : 0901 251 Taxation  1 

	 	 การวิเคราะห์ค�าวินิจฉัยปัญหาภาษีอากรจากค�าพิพากษา

ของศาล	 	 คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร	 	 ส�านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา	 	 กรมสรรพากร	 	 และพระราชบัญญัติการส่งเสริมการลงทุน		 

ข้อก�าหนดพระราชบัญญัติเกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรม	 	ประมวลรัษฎากร

ใหม่ที่ออกมาบังคับใช้

	 	 Analyzes	of	judgment	for	taxation		problems		from		

courts,		judgment		committee		of		taxation,	office	of	the	juridical		

council,		revenue		department,		and		investment		promotion		laws;		

acts		of		estate;		forthcoming		revenue		codes		

 0901  455 ปัญหากฎหมายห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล   3(3-0-6)

  Problems  in  Laws  for  Registered

  Partnership  

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0909 202 กฎหมายธุรกิจ

  Prerequisite : 0909 202 Business Law

	 	 การอภิปรายและการวิเคราะห์ปัญหากรณีศึกษากฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับห้างหุ้นส่วน		นิติบุคคล		ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล	 	พระราชบัญญัติการบัญชีเก่ียวกับห้างหุ้น

ส่วนนิติบุคคล	 	 ประกาศและค�าสั่งของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเกี่ยวกับ 

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล		ประเด็นส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายห้างหุ้นส่วน

นิติบุคคล

	 	 Problem	discussions		and		analyzes	of	case	studies		

relating		to		registered		partnership;		civil		and	commercial		codes		

of	 	 registered	 	 partnership;	 accounting	 	 acts	 	 of	 registered	 

partnership;		announcements		and		decrees		of		department	of		

business	 	development	 	 relating	 	 to	 	 registered	 	partnership;		

important		issues		relating		to		registered		partnership		laws		

 - กลุ่มวิชาอื่น  ๆ

 0901  461 การวิจัยทางการบัญชี 3(3-0-6)

  Accounting  Research

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0909 203 สถิติธุรกิจ 

  Prerequisite : 0909 203 Business Statistics

	 	 แนวคดิ		หลกัการ	และทฤษฎท่ีีเกีย่วข้องกบัการวิจัยทางการ

บัญชี	 	 ประกอบด้วยการวิจัยการบัญชีการเงิน	 	การวิจัยการบัญชีบริหาร		

การวิจัยระบบสารสนเทศทางการบัญชี	 	การวิจัยการบัญชีนานาชาติ	 	การ

วิจัยการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน	 	การวิจัยการบัญชีภาษีอากร		

การวิจัยการบัญชีเชิงพฤติกรรม	 	และประเด็นหัวข้อที่ส�าคัญเกี่ยวข้องกับ

การบัญชี		จรรยาบรรณของผู้ท�าวิจัย		

	 	 Concepts,	principles,	and	theories	of	accounting		

research,		including		financial		accounting	research,	managerial		

accounting		research,		accounting		information		system		research,		

international	accounting	research,	auditing	and	internal	auditing		

research,	 tax	 accounting	 research,	 	 behavioral	 accounting	 

research,		and		important		topic		issues		relating		to		accounting,		

ethics		for		researcher		

 0901  462 นวัตกรรมทางการบัญชี 3(3-0-6)

  Accounting  Innovation

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 212 การบัญชีขั้นกลาง 2

  Prerequisite : 0901 212 Intermediate

    Accounting 2

	 	 การอภปิรายแนวคดิและประเด็นหัวข้อร่วมสมยัท่ีเกีย่วข้อง

กับการบัญชีและศาสตร์	 	 ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาศักยภาพนักบัญชีให้เป็น

บุคคลที่มีความรอบรู้		มีการปรับปรุงและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง		และ

มีความคิดและการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

	 	 Discussions	of	contemporary	concepts	and		topic		

issues		of		accounting		and		related		disciplines		for		developing		

accountants’		competencies		to		become		well-rounded		persons,		

have	 continuous	 self-improvement	 and	 development,	 and 

professionally		think		and		practice		in		their		duties		

 0901  463 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักบัญชีมืออาชีพ 3(3-0-6)

  English  for  Professional  Accountants

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 212 การบัญชีขั้นกลาง 2

  Prerequisite : 0901 212 Intermediate

    Accounting 2

	 	 การใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานบัญชีประจ�าวัน		การ

ประเมนิความรู้ทางด้านศพัท์ภาษาองักฤษส�าหรับช่ือบัญชีต่าง		ๆ 		ท่ีปรากฏ

อยูใ่นงบการเงนิ		ศพัท์ทีค่วรรูใ้นส่วนทีเ่กีย่วกบัภาษอีากร		ศพัท์ธรุกจิทีค่วร

รูแ้ละใช้ให้เป็นในการท�างานบัญช	ี	การใช้ภาษาองักฤษในการเขียนรายงาน
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วิเคราะห์งบการเงิน	 	 การใช้ภาษาอังกฤษในการน�าเสนองบการเงินในท่ี

ประชุม		การสื่อสารภาษาอังกฤษในวิชาชีพบัญชีส�าหรับสถานการณ์ต่าง		ๆ

	 	 English		usage		in		daily		practices;		knowledge		

assessment		of		technical		English		terms		for		account		names		

in		financial		statements;		technical		terms		relating		to		taxation;		

technical	 	business		terms		and		applications		 in		accounting		

jobs;		English		usage		in		writing		reports		of		financial		statement		

analysis;		English		usage		of		presenting		financial		statements		

in	 	 the	 	meeting;	 	English	 	 communication	 	 in	 	 professional		 

accounting		for		various		situations		

 0901  464 ความเป็นมืออาชีพทางการบัญชี 3(3-0-6)

  Accounting  Professionalism

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 212 การบัญชีขั้นกลาง  2

  Prerequisite : 0901 212 Intermediate

    Accounting 2

	 	 การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพบัญชี	 	 ด้านสติปัญญา	 	ด้าน

เทคนคิทัว่ไปและเทคนคิเฉพาะเก่ียวกับวิชาชพี		ด้านบคุคล		ด้านการสือ่สาร

และการท�างานร่วมกับผู้อื่น	 	 และทักษะด้านการจัดการ	 	 ทางธุรกิจและ

องค์กร		คุณค่า		จริยธรรม		และเจตคติที่ดีในวิชาชีพ		ประกอบด้วยความ

รับผิดชอบ		ต่อสังคม		ความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ		ความสามารถในการรักษา

ความลับ	 	 และความเป็นอิสระ	 	 การเรียนรู้	 	 อย่างไม่จบสิ้น	 	 การใช้

วิจารณญาณ	 	การวินิจฉัย	 	และการตัดสินใจ	 	การปฏิบัติทางการบัญชีที่ 

มุง่เน้น	การน�าไปใช้งานได้จริงทีเ่กีย่วข้องกบัเอกสารทางการบญัชแีละอืน่		ๆ

	 	 Development		of		accounting		professional		skills		

in	 intellectual,	 technical,	 personal,	 interpersonal	 and	 

communication,		and		organizational		and		business		management		

aspects;		professional		values,		ethics		and	attitudes	including	

social		responsibility,		professional		faithfulness,	confidentiality	 

competency,		and		independence;		lifelong		learning;		skepticism,		

judgment	 	 and	 	 decision	 	making;	 	 accounting	 	 practices		 

focusing	 	 on	 	 actual	 	 implications	 	 related	 	 to	 	 accounting		 

documents		and		others

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  

	 ให้เลือกเรียนในรายวิชาอื่น	 	 ๆ	 	 ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย	 	 จ�านวน 

ไม่น้อยกว่า		6		หน่วยกิต

4. หมวดประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)  

(ไม่นับหน่วยกิต)

 0901  404 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2(300  ชั่วโมง)

  ทางด้านการบัญชี

  Accounting  Internship

	 	 การปฏิบัติงานวิชาชีพทางด้านการบัญชีในหน่วยงานของ

รัฐบาล		รัฐวิสาหกิจ		หรือเอกชน

	 	 Accounting		Internship		in		enterprises,	government		

agencies		or		privatization

 0199  499 สหกิจศึกษา                   9(0-40-0)

  Cooperative  Education

	 	 การปฏบัิติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	โดยความ

ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนานิสิตให้มี

ความรู้ทางวิชาการและทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับการท�างานในสถานประกอบ

การ	 	 มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในด้านการคิดอย่างเป็นระบบ		

การสังเกต		การตัดสินใจ		ตลอดจนทกัษะในการวเิคราะหแ์ละการประเมนิ

ท�าให้นิสิตมีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ	 	 และ

ตลาดแรงงาน

	 	 A		systematic		provision		of		work-based		learning		

in		the		work		place		for		students		with		the		cooperation		between		

the		university		and		the		work		places		to		allow		the		students		

to		develop		both		academic		and		work-related		skills		in		the		

work	 	 place.	 	 This	 	 procedure	 	will	 	 help	 	 the	 	 students	 	 in		 

self-development		in		terms		of		systematic		thinking,		observation,		

decision		making,		analytical		and		evaluation		skills.		Also		it		will		

result		in		high		quality		graduates		who		are		most		suitable		for		

the		work		places		and		the		labor		market
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย		 	 :	 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการ

	 ภาษาอังกฤษ			 :	 	Bachelor	of	Business	Administration	Program	Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
		 ภาษาไทย		 (ชื่อเต็ม)	 :		 บริหารธุรกิจบัณฑิต	(การจัดการ)

	 		 (ชื่อย่อ)	 :	 บธ.บ.	(การจัดการ)

		 ภาษาอังกฤษ		(ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor	of	Business	Administration	(Management)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :		 B.B.A.	(Management)

หลักสูตร  
	 จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนรวมตลอดหลักสูตร		ไม่น้อยกว่า		135		หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร 

จ�านวนหน่วยกิต

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา                โปรแกรมปกติ            โปรแกรมสหกิจศึกษา

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า      30   หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า      30   หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ

				 		2.1	 กลุ่มวิชาแกน

				 		2.2	 กลุ่มวิชาเอก	

	 	 	 (1)	 วิชาเอกบังคับ

	 	 	 (2)	 วิชาเอกเลือก

ไม่น้อยกว่า      99   หน่วยกิต

51			หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า						48			หน่วยกิต

33			หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า						15			หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า      99   หน่วยกิต

51			หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า						48			หน่วยกิต

33			หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า						15			หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า      6   หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า      6   หน่วยกิต

 4. หมวดประสบการณ์ภาคสนาม   

	 	 (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

                          2   หน่วยกิต

(ไม่น้อยกว่า	300	ชม.	และไม่นับหน่วยกิต)

                           9   หน่วยกิต

(ไม่น้อยกว่า	400	ชม.	และไม่นับหน่วยกิต)

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า    135  หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า    135  หน่วยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

	 (เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  99  หน่วยกิต

 2.1 กลุ่มวิชาแกน 51 หน่วยกิต

	 0105	327	 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 English	for	Business

	 0900	101	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Business

	 0901	101	 หลักการบัญชีขั้นต้น	 3(3-0-6)	

	 	 Principles	of	Accounting	

	 0901	205	 การบัญชีเพื่อการจัดการ	 3(3-0-6)

	 	 Accounting	for	Management

	 0901	204	 การภาษีอากร	1	 3(3-0-6)

	 	 Taxation	1

	 0902	101	 หลักการตลาด	 3(3-0-6)

	 	 Principles	of	Marketing	

	 0903	101	 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ	 3(3-0-6)

	 	 Management	and	Organizational	Behavior	

	 0903	281	 ความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสรรค์	 3(3-0-6)

	 	 ธุรกิจใหม่

	 	 Entrepreneurship	and	New	

	 	 Venture	Creation

	 0904	101	 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	 3(2-2-5)

	 	 Business	Computer	and	Information	

	 	 Technology

	 0907	104	 เศรษฐศาสตร์จุลภาค	1	 3(3-0-6)

	 	 Microeconomics	 1

	 0907	105	 เศรษฐศาสตร์มหภาค	1	 3(3-0-6)

	 	 Macroeconomics		1

	 0909	202	 กฎหมายธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Business	Law	

	 0909	203	 สถิติธุรกิจ																											 3(3-0-6)

	 	 Business	Statistics

	 0909	301	 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ	 3(3-0-6)

	 	 Production	and	Operation	Management

	 0909	302	 การเงินธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Business	Finance

	 0909	303	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Business	Research	Methodology

	 0909	401	 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์	 3(3-0-6)

	 	 Business	Policy	and	Strategic	Management

 2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า  48 หน่วยกิต

 (1) วิชาเอกบังคับ 33  หน่วยกิต

	 0903	111		 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Business	Environment

	 0903	201	 การจัดการทรัพยากรมนุษย์	 3(3-0-6)

	 	 Human	Resource	Management

	 0903	213		 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ	 3(3-0-6)

	 	 ทางธุรกิจ

	 	 Quantitative	Analysis	for	Business	

	 	 Decision	Making	

	 0903	214	 ทักษะการเป็นผู้น�าเชิงสร้างสรรค์		 3(3-0-6)

	 	 Creative	Leadership	Skill

	 0903	311	 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ	 3(3-0-6)

	 	 Quality	and	Productivity	Management

	 0903	312	 โครงการด้านการจัดการแบบบูรณาการ				 3(1-4-4)

	 	 Integrated	Management	Capstone	Project

	 0903	352	 การพัฒนาองค์การ	 3(3-0-6)

	 	 Organization	Development

	 0903	411	 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ	 3(3-0-6)

	 	 International	Business	Management

	 0903	412	 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี	 3(3-0-6)	

	 	 Innovation	and	Technology	Management

	 0903	413	 สัมมนาทางการจัดการ	 3(3-0-6)

	 	 Seminar	in	Management

	 0903	451	 การบริหารโครงการ	 3(3-0-6)

	 	 Project	Management

 (2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต

		 	 (นิสิตสามารถเลือกจากรายวิชาในกลุ่มต่างๆ	ได้ทุกกลุ่มวิชา)

  กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

	 0903	321	 แรงงานสัมพันธ์			 3(3-0-6)

	 	 Labour	Relations	

	 0903	322	 ความปลอดภัยในสถานประกอบการ	 3(3-0-6)

	 	 และอนามัยทางวิชาชีพ

	 	 Workplace	Safety	and	Occupational	Health

	 0903	323	 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ	 3(3-0-6)

	 	 Industrial	and	Organizational	Psychology

	 0903	324	 การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 3(3-0-6)

	 	 Human	Resource	Planning	and	Development

	 0903	421	 การบริหารค่าตอบแทน	 3(3-0-6)

	 	 Compensation	Management
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 กลุ่มวิชาการประกอบการธุรกิจ

	 0902	316	 การจัดการการค้าปลีก	 3(3-0-6)

	 	 Retailing	Management

	 0903	331	 การประกอบการ	 3(3-0-6)

	 	 Entrepreneurship

	 0903	332	 หลักการลงทุน	 3(3-0-6)

	 	 Principles	of	Investment

	 0903	382	 การจัดการธุรกิจการบริการ	 3(3-0-6)

	 	 Service	Business	Management

	 0903	431	 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม	 3(3-0-6)

	 	 Small	Business	Management	

	 0903	432	 การจัดการวิสาหกิจชุมชน	 3(3-0-6)

	 	 Community	Enterprise	Management

 กลุ่มวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยี

	 0903	212		 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ	 3(3-0-6)

	 	 Management	Information	System

	 0903	215	 เกมส์กลยุทธ์ส�าหรับการพัฒนาทักษะ	 3(3-0-6)

	 	 ทางปัญญา

	 	 Strategy	Games	for	Cognitive	Skills	

	 	 Development

	 0903	458	 การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์		 3(3-0-6)

	 	 Supply	Chain	and	Logistics	Management

	 0904	302	 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	 3(3-0-6)	

	 	 Business	Information	Technology	

	 	 Management

	 0904	321	 การตลาดบนอินเทอร์เน็ต	 3(2-2-5)

	 	 Internet	Marketing

              

 กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป

	 0903	351	 การสื่อสารทางการจัดการ	 3(3-0-6)

	 	 Management	Communication

	 0903	383	 ธรรมาภิบาล	การเมือง	และความรับผิดชอบ	 3(3-0-6)

	 	 ขององค์การ

	 	 Good	Governance,	Politics	and	Corporate	

	 	 Accountability				

	 0903	384	 การคิดเชิงสถิติและการวิเคราะห์จากข้อมูล	 3(3-0-6)

	 	 Statistic	Thinking	and	Data	Analysis	

	 0903	457	 การจัดการการแก้ปัญหาความขัดแย้ง	 3(3-0-6)

	 	 และการเจรจาต่อรอง

	 	 Conflict	Resolution	and	Negotiation	

	 	 Management

	 0903	486	 การจัดการบุคลิกภาพและบทบาทในสังคม	 3(3-0-6)

	 	 Management	of	Personality	and	Social	Roles

	 0906	401	 การจัดการข้ามวัฒนธรรม	 3(3-0-6)

	 	 Cross-Cultural	Management

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต

	 ให้เลือกเรียนในรายวิชาอื่น	 ๆ	 ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย	 จ�านวน 

ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต

4. หมวดประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

	 0199	499	 สหกิจศึกษา	*	 9(0-40-0)	

	 	 Cooperative	Education

	 0903	430	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	 2(300ชั่วโมง)						

	 	 ทางด้านบริหารธุรกิจ	**

	 	 Business	Administration	Internship

*	การประเมินผลการเรียนเป็น	S	หรือ	U	โดยเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา

และฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ	ไม่น้อยกว่า	400	ชั่วโมงและไม่

นับหน่วยกิต

**	ฝึกงานไม่น้อยกว่า	300	ชั่วโมง	การประเมินผลการเรียน	เป็น	S	หรือ	U	

และไม่นับหน่วยกิต
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แผนการศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0900	101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ	

Introduction	to	Business

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

0902	101 หลักการตลาด	

Principles	of	Marketing

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

xxxx		xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 12	 12	

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0901	101 หลักการบัญชีขั้นต้น

Principles	of	Accounting

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

0903	101 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ

Management	and	Organizational	Behavior

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

0904	101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	

Business	Computer	and	Information	Technology

3(2-2-5) 3(2-2-5)

xxxx		xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 9  9  

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18  หน่วยกิต 18  หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

	0907	104 เศรษฐศาสตร์จุลภาค	1

Microeconomics	1

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

0903	111 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

Business	Environment

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

0901	205 การบัญชีเพื่อการจัดการ

Accounting	for	Management

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

0909 202 กฎหมายธุรกิจ	

Business	Law	

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

xxxx		xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6	 6	

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต
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ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0907	105 เศรษฐศาสตร์มหภาค	1

Macroeconomics	1

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

0901	204 การภาษีอากร	1

Taxation	1

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

0903	201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์	

Human	Resource	Management

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

0909	203 สถิติธุรกิจ			

Business	Statistics

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

0909	301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ	

Production	and	Operation	Management

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

xxxx		xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 			3 			3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0105	327 ภาษาอังกฤษธุรกิจ

English	for	Business

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

0903	311 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ	

Quality	and	Productivity	Management

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

0903	214 ทักษะการเป็นผู้น�าเชิงสร้างสรรค์	

Creative	Leadership	Skill

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

0903	213 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ	

Quantitative	Analysis	for	Decision	Making

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

0903	412 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

Innovation	and	Technology	Management

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

xxxx		xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 3 6

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต
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ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0903	281 ความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่

Entrepreneurship	and	New	Venture	Creation

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

0909	302 การเงินธุรกิจ	

Business	Finance

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

0909	303	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ

Business	Research	Methodology

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

	0903	352	 การพัฒนาองค์การ

Organization	Development

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

xxxx		xxx หมวดวิชาเอกเลือก 6 9

xxxx		xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 3 -

รวมจ�านวนหน่วยกิต 15 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต

ปีที่  3  ภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0903	430 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านบริหารธุรกิจ*	

Business		Administration	Intership

2(300ชั่วโมง) -

รวมจ�านวนหน่วยกิต 2 หน่วยกิต  -

*		ฝึกงานไม่น้อยกว่า		300		ชั่วโมง		ผลการศึกษาเป็น	S	หรือ	U	และไม่นับหน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0903	411 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

International	Business	Management

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

	0909	401 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์							

Business	Policy	and	Strategic	Management

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

0903	451 การบริหารโครงการ

Project	Management

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

0903	312 โครงการด้านการจัดการแบบบูรณาการ	

Integrated	Management	Capstone	Project

- 3(1-4-4)

0903	413 สัมมนาทางการจัดการ

Seminar	in	Management

- 3(3-0-6)

xxxx		xxx หมวดวิชาเอกเลือก 6 6

รวมจ�านวนหน่วยกิต 15 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต
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ปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0903	312 โครงการด้านการจัดการแบบบูรณาการ	

Integrated	Management	Capstone	Project

3(1-4-4) -

0903	413 สัมมนาทางการจัดการ

Seminar	in	Management

3(3-0-6) -

xxxx		xxx หมวดวิชาเอกเลือก 9 -

0199	499
สหกิจศึกษา*	 *

Cooperative	Education	

- 9(0-40-0)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 15 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต

**การประเมินผลการเรียน	เป็น	S	หรือ	U	โดยเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาและฝึกปฏิบัติการในสถานประกอบการ		ไม่น้อยกว่า	400	ชั่วโมงและไม่นับ

หน่วยกิต
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ค�าอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

	 (เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)						

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  99  หน่วยกิต

 2.1 กลุ่มวิชาแกน   51  หน่วยกิต

 0105 327 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(3-0-6)

  English for Business

	 	 ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ	 เช่น	 การ 

กรอกใบสมคัรงาน	การเขยีนจดหมายโต้ตอบ	การออกบตัรเชญิ	การโฆษณา	

การให้ข่าวสารเก่ียวกับงานด้านธุรกิจ	 รวมทั้งการโต้ตอบและการติดต่อ

สื่อสาร

	 	 Understanding	 uses	 of	 English	 for	 business	 

purposes,	 such	 as	 filling	 application	 forms,	 corresponding,	 

invitation	 cards,	 advertisements,	 business	 information,	 and	

communication

 0900 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 3(3-0-6) 

  Introduction to Business

	 	 หลักการและรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ	 ได้แก่	ธุรกิจเจ้าของ

คนเดียว	ห้างหุ้นส่วน	และบริษัทจ�ากัด	ลักษณะสภาพแวดล้อมของธุรกิจ	

กิจกรรมทางธุรกิจด้านการผลิต	 การตลาด	 การเงิน	 การบัญชี	 และการ

จัดการทรัพยากร	กฎหมายธุรกิจ	 แนวคิดในการประกอบธุรกิจ	ประเภท

ของธรุกจิ	ความส�าคญัและบทบาทของการประกอบธรุกจิในสงัคม	ผลกระ

ทบของสภาพแวดล้อมที่มีต่อธุรกิจ	 จุดมุ่งหมายของการประกอบธุรกิจ	

ความสัมพันธ์ระหว่างหน้าท่ีต่างๆของธุรกิจ	 และความส�าคัญของ 

บรรษัทภิบาล	ความรับผิดชอบต่อสังคม	จริยธรรมและจรรยาบรรณของ

การประกอบธุรกิจ

	 	 Principles	 and	 formalization	 of	 business	 

establishment,	including	sole	proprietorship,	partnership,	and	

company	 limited;	 characteristics	 of	 business	 environments;	

business	activities;	production,	marketing,	finance,	accounting,	

and	human	resource	management;	business	law;	concepts	of	

business	entrepreneurship,	types	of	business;	importance	and	

roles	 of	 business	 entrepreneurship	 in	 society;	 effects	 of	 

environments	 on	 business; 	 objectives	 of 	 business	 

entrepreneurship;	 relationships	 among	 business	 functions;	

importance	 of	 corporate	 governance,	 corporate	 social	 

responsibility,	ethics,	and	codes	of	ethics	for	business	entrepre-

neurship

 

 0901 101 หลักการบัญชีขั้นต้น 3(3-0-6)

  Principles of Accounting

	 	 ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี	ประโยชน์ของ

ข้อมูลทางการบญัชี	แม่บทการบญัช	ีหลกัการบญัชี	กระบวนการบนัทกึบญัชี

ตามหลักการบัญชีคู่	 การจัดท�ากระดาษท�าการ	การปรับปรุงรายการบัญช	ี

การจัดท�างบทดลอง	การปิดบัญชี	และการจัดท�างบการเงินของกิจการขาย

สินค้า	กิจการผลิตสินค้า	และกิจการบริการ	รวมถึงการจัดท�าสมุดรายวัน

เฉพาะ	บัญชีคุมยอด	และบัญชีย่อยระบบใบส�าคัญ	และระบบเงินสดย่อย	

	 	 Definitions	and	objectives	of	accounting;	benefits	

of	accounting		information;	accounting	framework	;	principles	

of	 accounting;	 recording	 processes	 of	 accounting	 based	 on	 

accounting	principles	of	double	entries;	preparation	of	working	

papers;	 adjusting	of	 accounting	 transactions;	 preparation	 of	

trial	 balance;	 closing	 of	 accounts;	 establishing	 of	 	 financial	 

statements	 for	 trading,	 manufacturing,	 and	 servicing	 

businesses;	 preparation	 of	 	 specific	 journals,	 accounts	 for	 

controlling	transactions,	and	subsidiary	accounts;	importance	

invoice	system;		petty	cash	system

 0901 205 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)

                 Accounting for Management

        เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 101 หลักการบัญชีขั้นต้น

      Prerequisite : 0901 101 Principles of Account-

ing

													 บทบาทและหน้าท่ีของการบัญชเีพือ่การจดัการ	แนวคดิและ

พฤติกรรมต้นทุน	การค�านวณต้นทุนงานสั่งท�า	การค�านวณต้นทุนช่วงการ

ผลติ	การค�านวณต้นทนุฐานกิจกรรม	การวเิคราะห์ต้นทนุ-จ�านวน-ก�าไร	วธิี

การเก่ียวกับการค�านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์	 งบประมาณ	 งบประมาณจ่าย

ลงทุน	การใช้ข้อมลูต้นทุนในการตัดสนิใจ	การก�าหนดราคาผลติภณัฑ์	การ

บญัชตีามความรบัผดิชอบ	และการประเมนิผลการปฏบิตังิานแบบดลุยภาพ

				 		 Roles	and	functions	of	accounting	for	management;	

cost	concepts	and	behaviors;	job-order	costing;	process	costing;	

activity-based	 costing;	 cost-volume-profit	 analysis;	 product	

costing	methods;	budgeting;	capital	expenditure;	relevant	costs	

for	decision	making;	product	pricing;	responsibility	accounting;	

balanced	scorecard
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 0901 204 การภาษีอากร 1 3(3-0-6)

  Taxation 1 

	 	 หลักเกณฑ์	วธิกีารประเมนิ	และการจดัเกบ็ภาษอีากรต่างๆ	

ตามประมวลรัษฎากรและภาษีอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ประกอบด้วย	ภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา	ภาษีเงินได้นิติบุคคล	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	ภาษี

เงนิได้หกั	ณ	ทีจ่่าย	ภาษศีลุกากร	ภาษสีรรพาสามิต	อากรแสตมป์	และอืน่ๆ

	 	 Criteria,	 evaluation	methods	 and	 collection 

of	 taxes	according	 to	 revenue	codes	and	other	 related	 taxes,	

including	 personal	 income	 tax,	 corporate	 income	 tax,	 

value-added	tax,	specific	business	tax,	income	tax	at	payment	

place,	custom	tax,	excise	tax,	stamp	duty,	and	others

 0902 101 หลักการตลาด 3(3-0-6)

  Principles of Marketing

	 	 แนวคิด	ปรัชญา	และความส�าคัญของการตลาด	ลักษณะ

ของตลาด	สถาบันการตลาด	หน้าที่ของการตลาด	พฤติกรรมผู้บริโภค	การ

แบ่งส่วนตลาด	การเลือกตลาดเป้าหมาย	การวางต�าแหน่งผลิตภัณฑ์	ส่วน

ประสมการตลาด	ได้แก่	ผลิตภัณฑ์	ราคา	การจัดจ�าหน่ายและการส่งเสริม

การตลาด	และจรรยาบรรณทางการตลาด

	 	 Concepts,	 philosophy,	 and	 importance	 of	 

marketing;	marketing	 characters;	marketing	 institutions;	 

marketing	functions;	consumer	behavior;	market	segmentation;	

market	 targeting	 ;	 product	 positioning;	marketing	mix	 ,	 

including		product,	price,	place,	

and	promotion;	marketing	ethics

 0903 101 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6)

  Management and Organizational Behavior 

	 	 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ	 บทบาทของผู้บริหารในยุคที่

ธุรกิจมีการเปล่ียนแปลง	และมีการแข่งขันสูง	กระบวนการจัดการ	 ได้แก	่

การวางแผน	การจดัองค์การ	การออกแบบองค์การและการควบคุม	แนวคดิ

และหลักการเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์	 แนวคิดเกี่ยวกับ

พฤติกรรมองค์การ	ประกอบด้วยพฤติกรรมกลุ่ม	 การจูงใจ	ภาวะผู้น�าใน

องค์การ	การติดต่อสื่อสาร	ความขัดแย้ง	และวัฒนธรรมองค์การ	รวมถึง

การก�าหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาองค์การให้สามารถตอบสนอง

ต่อการเปลี่ยนแปลง

	 	 Concepts	of	management;	roles	of	executives	in	

business	changes	and	high	competition;	management	process,	

including	 planning,	 organizing,	 organizational	 design,	 and	

controlling;	 concepts	 and	 principles	 of	 human	 resource	 

management;	 concepts	 of	 organizational	behavior,	 including	

group	behavior,	motivation,	leadership,	communication,	conflict,	

and	organizational	culture;	 strategy	setting	 for	organizational	

development	in	order	to	respond	changes

 0903 281  ความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสรรค์ 3(3-0-6)

  ธุรกิจใหม่

  Entrepreneurship and New Venture Creation

	 	 ความหมาย	คณุลกัษณะ	แนวคดิและพฤตกิรรมของความ

เป็นผู้ประกอบการ	กระบวนการเริ่มต้นธุรกิจใหม่	การวิเคราะห์ปัญหาและ

โอกาสเชิงธุรกิจ	รูปแบบการด�าเนินธุรกิจสมัยใหม่	แนวคดิและรปูแบบการ

ระดมทุน	การบริหารการเติบโตอย่างยั่งยืน	แนวทางการสร้างสรรค์ธุรกิจ

ใหม่	 ความเข้าใจเก่ียวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

และสังคมต่อการเริ่มต้นธุรกิจใหม่

	 	 Definition,	 entrepreneurial	 attributes,	mind-set,	

and	behaviours;	entrepreneurial	process	of	new	venture	creation;	

problem	and	business	 opportunity	 analysis;	 types	 of	modern	

business	model;	fundraising	concept	and	process;	sustainable	

growth	management;	type	of	new	venture	creation;	empathizing	

effects	of	technological	and	socio-economical	change	on	new	

venture	creation	

 0904 101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 3(2-2-5)

  Business Computer and Information 

  Technology

	 	 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ	

การประยุกต์ใช้ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานธุรกิจ	

ระบบข้อมูลและการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ	 การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ	 เทคโนโลยีสื่อประสม	 เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต	 การใช้

คอมพิวเตอร ์ในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ	 และการประยุกต์ใช ้

คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรธุรกิจ

	 	 Fundamental	 knowledge	 of	 information	 system	

and	 technology;	 application	 of	 information	 system	 and	 

technology	for	business	management;	information	system	and	

business	 information	management;	 	 information	 technology	

management;	mixed	 communication	 technology;	 	 internet	

technology;	 uses	 of	 computer	 in	 business	 communication;		 

application	of	computer	and	information	technology	system	for	

businesses

 0907 104 เศรษฐศาสตร์จุลภาค  1 3(3-0-6)

  Microeconomics 1

	 	 ความหมายและหลักแนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์

จุลภาค		อุปสงค์	อุปทาน	ดุลยภาพของตลาด	กลไกตลาด	ความยืดหยุ่น

ของอปุสงค์และอปุทาน	ทฤษฎพีฤติกรรมผูบ้รโิภค	ทฤษฎกีารผลติ	ต้นทุน

การผลติ	โครงสร้างตลาด	การก�าหนดราคาในตลาดสนิค้าและตลาดปัจจัย

การผลิต	
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	 	 Meaning	and	basis	concept	of	microeconomics;	

demand,	 supply,	market	 equilibrium,	market	mechanism,	 

elasticity	 of	 demand	and	 supply;	 consumer	behavior	 theory;	

production	theory;	cost	of	production;	market	structure,	pricing	

strategy	in	product	market	and	factor	market

 0907 105 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3(3-0-6)

  Macroeconomics 1

	 	 ความหมายและหลักแนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์

มหภาค		รายได้ประชาชาต	ิการเงนิและการธนาคาร	สถาบนัการเงิน	นโยบาย

การเงิน	นโยบายการคลัง	 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ	 เงินเฟ้อ	การว่างงาน	

ดุลการช�าระเงินระหว่างประเทศ	อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ		ตลาด

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

	 	 Meaning	and	basis	concept	of	macroeconomics;	

national	 income;	money	 and	 banking;	 financial	 institutions;	

monetary	policy;	fiscal	policy;	international	economics;	inflation;	

unemployment;	balance	of	payment;	exchange	rate	;	exchange	

rate	market

 0909 202 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business Law 

	 	 หลกัการทัว่ไปของเอกเทศสญัญาบางประเภทตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 ได้แก่	 ซื้อขาย	 เช่าซื้อ	 จ�านอง	 จ�าน�า	 กู้ยืม	 

ค�้าประกัน	ตั๋วเงิน	 และตราสารทางการเงินทั้งตราสารทุน	และตราสารหนี	้

การจัดตั้งธุรกิจแบบต่างๆ	รวมถึงความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน

	 	 General	principles	of	contracts	according	to	civil	

laws	and	commercial	 laws,	such	as	sales	and	purchases,	hire	

purchases,	mortgages,	 pawns,	 loans,	 guarantee,	 bills	 of	 

exchange,	and		financial	instruments	in	both	capital	instruments	

and	debt	instruments;	establishment	of	business	organizations;	

knowledge	of	labor	laws

 0909 203 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business Statistics

	 	 การประยุกต์ใช้วชิาสถิตพิืน้ฐานในเชงิธรุกิจ	ประกอบด้วย

การเก็บรวบรวมข้อมูล	การน�าเสนอข้อมลู	การวเิคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้น	การ

แจกแจงค่าสถติ	ิการประมาณค่า	การทดสอบสมมตฐิาน		การวเิคราะห์ความ

แปรปรวน	เลขดัชนี	และการวิเคราะห์อนุกรมเวลา

	 	 Applications	of	 fundamental	business	statistics;	

collecting	and	presenting	data;	 fundamental	analysis	of	data;	

sampling	distribution;	estimation;	hypothesis	testing;	analysis	

of	variance,	number	index;	and	time	series	analysis

 0909 301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 3(3-0-6)

  Production and Operation Management

	 	 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการระบบการผลิต	ทั้งธุรกิจผลิต

และธุรกิจบริการ		เช่น		การเลือกท�าเลที่ตั้งโรงงาน	การวางผังโรงงาน	การ

วางผงั	การตดิตัง้เครือ่งจกัรและอปุกรณ์	การออกแบบผลติภณัฑ์การจดัหา

วตัถดุบิ	การบรหิารเวลาและค่าจ้าง	การก�าหนดมาตรฐานงาน		การปรบัปรงุ

งานและการควบคุมคุณภาพการผลิต	รวมถึงการน�าคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้

ในการจดัการการผลติ	และความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัการวเิคราะห์เชงิปรมิาณ

	 	 Concepts	 of	 production	 system	management	 

for	manufacturing	 and	 service	businesses,	 such	 as	 location,	

factory	layout,	and	installing	machines	and	equipment;	product	

design,	providing	materials,	time	and	wage	management,	setting	

of	 task	 standard,	 task	 reform,	and	production	quality	control;	

using	 the	 computer	 application	 system	 in	 production	 

management;	fundamental	knowledge	of	quantitative	analysis

 0909 302 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business Finance

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 101 หลักการบัญชีขั้นต้น

  Prerequisite  : 0901 101 Principles of Account-

ing 

	 	 แนวคิดของการเงินธุรกิจ	 ตลาดการเงินและเครื่องมือ

ทางการเงินใหม่ๆ	 มูลค่าของเงินตามกาลเวลาและการประยุกต์ใช้	 ผล

ตอบแทนและความเสี่ยง	 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน	 การวางแผน

ทางการเงิน	การจัดหาเงินทุน	งบประมาณการลงทุน	การบริหารสินทรัพย์

หมุนเวียน	โครงสร้างเงินทุนและต้นทุนของเงินทุน	นโยบายเงินปันผล

	 	 Concepts	 of	 business	 finance;	 financial	markets	

and	new	financial	 instruments;	 time	value	 of	money	 and	 its	

implications;	 risk	 and	 returns;	 financial	 reporting	 analysis;	 

financial	planning;	financing;	capital	budgeting;	current	asset	

management;	capital	structure;	cost	of	capital;	dividend	policy

 0909 303 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ  3(3-0-6)

  Business Research Methodology

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0909 203 สถิติธุรกิจ

  Prerequisite  : 0909 203 Business Statistics

	 	 แนวคิด	หลักการ	และความส�าคัญของการวิจัย	ประเภท

ของการวิจัย	การก�าหนดหัวข้อเรื่อง	การก�าหนดตัวแปร	การตั้งสมมติฐาน

และการทดสอบ	การเลือกเครื่องมือท่ีจะท�าการวิเคราะห์	 การสร้างเครื่อง

มอืเกบ็รวบรวมข้อมลู	วิธีการรวบรวมข้อมลู	การประมวลผล	การวิเคราะห์	

การตีความ	การเขียนรายงาน	การน�าเสนอรายงาน	 โดยการศึกษาจะเน้น

การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจ
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	 	 Concepts,	principles	and	importance	of	research;	

research	types;	research	topic;	identifying	variables;	formulating	

and	testing	hypotheses;	choosing	analytical	tools;	develops	tools	

and	methods	for	collecting	data;	data	processing;	and	analysis	

interpreting	 results;	writing	 reports;	 presenting	 reports	 by	 

focusing	on	research	for	business	problem	solving

 0909 401 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)

  Business Policy and Strategic Management

	 	 ความหมายความส�าคัญ	และองค์ประกอบของการจัดการ

เชิงกลยุทธ์	ระดับและประเภทของกลยุทธ์	กระบวนการการจัดการเชิงกล

ยุทธ์	 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร	 การ

วางแผนกลยทุธ์ภายใต้สภาพแวดล้อมทีม่กีารเปลีย่นแปลง	การน�ากลยทุธ์

ไปปฏิบัติและการประเมินผลกลยุทธ์	 ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและ

แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานในระดับต่างๆ	ภายในองค์กร	และการจัดการ

ธุรกิจระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์เชิงกลยุทธ์

	 	 Definitions,	 importance	 and	 components	 of	 

strategic	management;	levels	and	types	of	strategies;	processes	

of	strategic	management;	environment	analysis	in	both	internal	

and	 external	 organizations;	 strategic	 planning	 for	 changing	

environments;	 strategic	 implementation	 and	 strategic	 

evaluation;	relationships	between	policy	and	strategic	planning	

of	other	departments	in	an	organization;	strategic	international	

business	and	globalization	management	

 2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า  48  หน่วยกิต

 (1) วิชาเอกบังคับ   33  หน่วยกิต

 0903 111 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business Environment

	 	 ศกึษาองค์ประกอบและสภาพแวดล้อมทางธรุกจิทัง้ภายใน

องค์กรและภายนอกองค์กร	 รวมถึงสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ

สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อม

ทางการแข่งขันของธุรกิจ		ศึกษาเครื่องมือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

และภายนอกองค์กรเพื่อน�ามาใช้ในการประเมินและปรับตัวทางธุรกิจได้

อย่างทันต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

	 	 The	 study	 of	 the	 elements	 and	 business	 

environment	in	both	internal	and	external	issues.	The	student	

will	analyse	the	connections	between	both	internal	and	external	

business	 environment,	 and	 the	 competitive	 environment	 of	

businesses	as	well	as	learn	various	tools	in	analyzing	internal	

and	external	business	environment	to	evaluate	and	adjust	the	

businesses	 in	 coping	 with	 the	 changes	 in	 business	 

environment	 	

 0903 201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)

  Human Resource Management

	 	 หลักการและหน้าที่ส�าคัญเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร

มนษุย์	การวางแผนก�าลงัคน	การสรรหา	การคดัเลอืก	การบรรจแุต่งตัง้	การ

รักษา	 	 การอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 การประเมินผลการปฏิบัติ

งาน		รางวลัและการบรหิารค่าตอบแทน	การเลือ่นขัน้ความดคีวามชอบ	การ

จัดสวัสดิการ	ตลอดจนการสร้างขวัญและก�าลังใจในการท�างาน

	 	 Principles	and	core	functions	of	human	resource	

management;	manpower	 planning;	 recruitment,	 selection;	 

placement;	maintenance;	training,	development;	performance	

appraisal;	rewards,	compensation,	benefits;	promotion;	welfare;	

morale

 0903 213 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ 3(3-0-6)

  ทางธุรกิจ

  Quantitative Analysis for Business 

  Decision Making

	 	 วิธีการและกระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจด้านการใช้

เทคนคิทางคณติศาสตร์หรือตวัแบบเชงิปรมิาณ	เช่น	ทฤษฎคีวามน่าจะเป็น	

ตัวแบบสต๊อกหรือของคงคลัง	 โปรแกรมเชิงเส้นตรง	 เทคนิคการประเมิน

และทบทวนโปรแกรม	ทฤษฎีมาร์คอฟ	ทฤษฎีเกมส์	 ทฤษฎีการเรียงแถว	

และการจ�าลองสถานการณ์

	 	 Methods	 and	 processes	 of	making	decision	 in	

business	 by	 using	mathematical	 techniques	 or	 quantitative	

model,	 such	 as	 probability	 theory	 of	 inventory	model;	 linear	

programming;	evaluation	and	reviewing	techniques	of	programs;	

Markov	theory;	game	theory,	queuing	theory;	simulation

 0903 214 ทักษะการเป็นผู้น�าเชิงสร้างสรรค์  3(3-0-6)

  Creative Leadership Skills

	 	 ศกึษาหลกัการและทฤษฎเีกีย่วกบัผูน้�าและภาวะผูน้�า	แบบ

ของผู้น�า	คณุลกัษณะของผู้น�าท่ีด	ีความหมายและความส�าคญัของผู้น�าเชิง

สร้างสรรค์	บทบาทหน้าทีข่องผูน้�าเชงิสร้างสรรค์ทีจ่ะมส่ีวนช่วยในการเสรมิ

สร้างประสทิธภิาพงาน	การเสรมิสร้างภาวะผูน้�า	การพฒันาความสร้างสรรค์

ของผู้น�า	รวมถึงฝึกทักษะการเป็นผู้น�าเชิงสร้างสรรค์

	 	 A	 study	 of	 theories	 and	 principles	 related 

to	 leader	 and	 leadership,	 types	and	characteristics	of	 leader,	

definition	and	significance	of	creative	leader,	its	roles	in	rising	

work	efficiency,	the	development	of	leadership,	creativity,	and	

creative	leadership	skills
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 0903 311 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ 3(3-0-6)

  Quality and Productivity Management

	 	 แนวคิด	 นโยบาย	 และกระบวนการจัดการคุณภาพ	

มาตรฐานสากลด้านคุณภาพ	การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ	 ค�าจ�ากัดความ

ของผลิตภาพ	 เทคนิคในการพัฒนาผลิตภาพ	ความสัมพันธ์ระหว่างการ

จัดการคุณภาพและการจัดการผลิตภาพ

	 	 Concepts,	 policies	 and	 processes	 of	 quality	 

management;	international	quality	standards;	statistical	quality	

control;	definitions	of	productivity;	 techniques	of	productivity	

development;	relationships	between	quality	management	and	

productivity	management	

 0903 312 โครงการด้านการจัดการแบบบูรณาการ 3(1-4-4)

  Integrated Management Capstone Project

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0909 303 วทิยาระเบยีบวธิวีจิยัธุรกจิ

    0903 451 การบริหารโครงการ 

(อาจเรียนพร้อมกันได้)

  Prerequisite  : 0909 303 Business Research 

Methodology

    0903 451 Project Management 

or concurrence

	 	 การจัดท�าโครงการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ	 โดย

ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในด้านต่างๆ	 เพื่อ

น�าเสนอโครงการที่สามารถพัฒนาหรือต่อยอดธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม	

หรือน�าเสนอโครงการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ในด้านการบริหารจัดการ	

โดยแต่ละโครงการจะอยู่ภายใต้การให้ค�าแนะน�าโดยอาจารย์ในภาควชิาการ

จัดการ

	 	 Students	will	initiate	and	develop	the	management	

capstone	projects	by	 applying	knowledge	 in	management	 to	

develop	or	 enhance	 the	 real-world	businesses.	Students	may	

also	develop	 research	project	 to	 introduce	new	knowledge	 in	

management.	Each	project	will	be	supervised	by	faculty	members	

from	the	department	of	management		

 0903 352 การพัฒนาองค์การ 3(3-0-6)

  Organization Development

	 	 องค์ประกอบขององค์การ	ปัญหาองค์การ	การวิเคราะห์

องค์การ	 วิธีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การไปสู่การด�าเนิน

งานทีม่ปีระสิทธภิาพ	รวมทัง้การน�าเทคนคิและเทคโนโลยกีารรือ้ปรบัระบบ

มาใช้ในการพัฒนาองค์การ

	 	 Elements	of	organizations;	organizational	problems;	

organizational	analysis;	methods	of	organizational	improvements,	

changes	 and	developments	 leading	 to	 efficient	 operations	 as	

well	 as	 adoption	 of	 techniques	 and	 technologies	 for	 system	

adjustments	in	organizational	development

 0903 411 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

  International Business Management

	 	 ลักษณะของธุรกิจระหว่างประเทศ	 สภาพแวดล้อมของ

ธุรกิจระหว่างประเทศ	หลกัและวิธีการเจรจาธุรกิจกบัต่างประเทศ	กฎหมาย

ระหว่างประเทศ	การเงินระหว่างประเทศ	การตลาดระหว่างประเทศ	วิธีการ

และกลยุทธ์การด�าเนินงานของธุรกิจระหว่างประเทศ	 และการค้าต่าง

ประเทศของไทยโดยใช้กรณีศกึษาบริษัทข้ามชาติของไทยและต่างประเทศ

	 	 Natures	of	 international	business;	environments	

of	 international	 business;	 principles	 and	 methods	 of	 

international	 business	 negotiation;	 international	 laws;	 

international	 finance;	 international	marketing;	methods	 and	

strategies	 of	 international	 business	 operations;	 international	

trade	of	Thailand

 0903 412 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  3(3-0-6)

  Innovation and Technology Management 

	 	 ความหมาย	 ประเภทและรูปแบบของนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี	 กระบวนการในการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี	

กระบวนการในการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างเป็นระบบซึ่งน�าไปสู่

แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ	 	 กลยุทธ์การจัดการ

นวัตกรรมและเทคโนโลยี	 การแสวงหาและการถ่ายโอนนวัตกรรม	การ

พัฒนาเชิงพาณิชย์	 การประเมินและการแสวงหาโอกาสทางนวัตกรรมบน

พื้นฐานของเทคโนโลยี

	 	 The	study	of	definitions,	categories	and	various	

forms	of	 innovation	and	 technology	 including;	 the	process	 in	

managing	innovation	and	technology,	the	process	in	thinking	

creatively	and	systematically	about	innovation	that	leads	to	new	

products	 or	 services,	 the	 strategies	 for	 innovation	 and	 

technology	management,	 the	 discovery	 and	 transferring	 of	 

innovation,	 the	commercial	development,	 the	evaluation	and	

innovation	opportunity	identificiation	based	on	technology

 0903 413 สัมมนาทางการจัดการ 3(3-0-6)

  Seminar in Management

	 	 การศึกษา	การวิเคราะห์	 และการหาแนวทางแก้ไขปัญหา

ของการจดัการในอดตีและปัจจบุนั	โดยการรวบรวมข้อมลูมาวเิคราะห์และ

น�าเสนอในชัน้เรยีน	การอภปิรายแนวทางในการแก้ปัญหาโดยใช้กรณศีกึษา

	 	 Study,	analysis	and	solving	search	of	management	

problems	in	past	and	present	by	collecting	data	for	analyzing	

and	presenting	the	results	in	classroom;	solution	discussions	of	

problem	solving	by	using	case	studies
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 0903 451 การบริหารโครงการ 3(3-0-6)

  Project Management

	 	 แนวคิด	ความส�าคัญในการบริหารโครงการ	 แนวทางการ

จัดการและการจัดเตรียมโครงการ	การวิเคราะห์และการวางแผนโครงการ	

การออกแบบองค์การโครงการ	การจัดสรรทรัพยากรส�าหรับโครงการ	การ

สร้างทีมงานและพฤติกรรมในการจัดการโครงการ	 การด�าเนินงาน	 การ

ประเมินผล	 และการยุติโครงการ	 การบริหารโครงการด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์	

	 	 Principles,	 importance	 and	methods	 of	 project	

management,	such	as	the	project	analysis	and	planning,	 	the	

project	design,	the	resource	management	for	the	project,	team	

behavior	 in	project	management,	 the	process,	 the	evaluation	

and	the	elimination	of	the	project	as	well	as	the	application	of	

computer	program	for	project	management.		

 (2) วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต

 กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

 0903 321  แรงงานสัมพันธ์ 3(3-0-6)

  Labour Relations 

	 	 ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง	แนวคิด	ลักษณะ	

และหลักการการจัดการปัญหาการเจรจาต่อรอง	 การจัดการระบบการจ้าง	

สภาพการจ้างงาน	สภาพการท�างาน	การประกันสงัคม	โครงสร้างและบทบาท

ของสหภาพแรงงาน	การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง

	 	 Re la t ionships 	 between	 employers 	 and	 

employees;	 concepts,	 natures	 and	 principles	 of	 negotiation	

problem	management;	 hiring	 system	management;	 hiring	 

characteristics;	 working	 circumstances;	 social	 insurance;	 

structures	 and	 roles	 of	 workforce	 union;	 building	 good	 

relationships	between	employers	and	employees

 0903 322 ความปลอดภัยในสถานประกอบการ 3(3-0-6)

  และอนามัยทางวิชาชีพ

  Workplace Safety and Occupational Health

	 	 กฎหมายแรงงานโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพและความ

ปลอดภัยในสถานประกอบการ	ความสมัพนัธ์ของแนวคดิ	กฎ	และระเบยีบ

ที่มีต่อธุรกิจ	อุตสาหกรรม	และปัจเจกชน	การจัดการความปลอดภัย	 ใน

สถานประกอบการ	การจดัโครงการส่งเสริมสขุภาพและความปลอดภัยแก่

พนักงาน

	 	 Labor	laws	for	occupational	health	and	safety	in	

the	workplace;	 	 relationships	 among	 concepts,	 rules	 and	 

regulations	to	businesses,	industries	and	Individuals;	workplace	

safety	management;	project	management	of	health	promotion	

and	employee	safety

 0903 323 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 3(3-0-6)

  Industrial and Organization Psychology

	 	 แนวคิดและหลักการของแรงจูงใจในการท�างาน	ความพึง

พอใจในการท�างาน	รปูแบบการเป็นผูน้�า	ความปลอดภยัในการท�างาน	ความ

เหนื่อยล้าในการท�างาน	ประสิทธิภาพในการท�างาน	และสภาพการณ์ของ

การท�างาน

	 	 Concepts	 and	principles	 of	 job	motivation;	 job	

satisfaction;	 leader	models;	 job	 safety;	 job	 exhaustion;	 job	 

efficiency;	working	situations

 0903 324 การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)

  Human Resource Planning and Development

	 	 แนวคิด	 และกระบวนการวางแผนและพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์	 การประเมินความต้องการทรัพยากรมนุษย์	 เทคนิคในการสรรหา

และเลือกสรรบุคคลเข้าท�างาน	 กระบวนการฝึกอบรมและพัฒนา	 การ

วางแผนความก้าวหน้า	การก�าหนดความจ�าเป็นของการฝึกอบรมและพฒันา	

เทคนคิการเขยีนโครงการฝึกอบรม	การด�าเนนิการฝึกอบรม	เทคนคิในการ

ฝึกอบรมและพัฒนา	 การประเมินผลการวางแผน	 และพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์

	 	 Concepts	 and	 processes	 of	 human	 resource	 

planning	and	development;	evaluation	of	human	resource	needs;	

techniques	 of	 recruitment	 and	 selection;	 human	 resource	 

development	processes;	progress	planning;	necessity	setting	of	

training	 and	 development;	writing	 techniques	 of	 training	 

proposal;	 training	 operations;	 techniques	 of	 training	 and	 

development;	 evaluation	 of	 human	 resource	 planning	 and	 

development

 0903 421 การบริหารค่าตอบแทน 3(3-0-6)

  Compensation Management

	 	 แนวคิด	หลักการ	และลักษณะของการบริหารค่าจ้างและ

เงินเดือนท่ีเหมาะสมและยุติธรรม	ทฤษฎีค่าจ้าง	 การก�าหนดค่าจ้างอย่าง

เป็นระบบ	 เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์งาน	 การก�าหนดปัจจัย	 การจ่ายค่าจ้าง 

ในรูปแบบต่างๆ	รวมทั้งสวัสดิการ	และการให้ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น	ๆ

	 	 Concepts,	principles	and	natures	of	compensation	

and	 salary	management	 in	 appropriateness	 and	 fairness;	 

determination	of	systematic	compensation	by	staring	with	job	

analysis,	 factor	 identification,	 wage	 payment	 in	 several	 

compensations,	including	other	welfare	and	benefits
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 กลุ่มวิชาการประกอบการธุรกิจ

 0902 316 การจัดการการค้าปลีก 3(3-0-6)

  Retailing Management

	 	 ความหมายและความส�าคัญของการค้าปลีก	 รูปแบบของ

การค้าปลีก	การจัดองค์กร	การวิเคราะห์สถานการณ์การค้าปลีก	การเลือก

ท�าเลและทีต่ัง้ร้านค้าปลกี	การตกแต่งและการจัดผงัร้าน	การจัดการการเงนิ	

การจดัการสนิค้า	การจดัซือ้	การควบคุมสนิค้าคงคลงั	รูปแบบใหม่ของการ

จัดการ	การค้าปลีก

	 	 Definitions	and	importance	of	retailing;	retailing	

models;	 organizational	 management;	 analysis	 of	 retailing	 

situations;	location	selection	of	retailing	stores;	store	decorations	

and	charts;	finance	management;	goods	management;	purchase	

management;	 inventory	 control;	 new	models	 of	 retailing	 

management

 0903 331 การประกอบการ 3(3-0-6)

  Entrepreneurship

	 	 แนวคิด	 และปรัชญาของการประกอบการ	 การปลูกฝัง

จติส�านกึในการเป็นผูป้ระกอบการ	จรรยาบรรณของผูป้ระกอบการ	วธิกีาร

ด�าเนนิงานในการประกอบการ	เช่น	การริเร่ิมกิจการ	การบริหารกิจการ	การ

ขยายและการเลิกกิจการ	 โดยใช้กรณีศึกษาจากผู้บริหารและองค์กรท่ี

ประสบผลส�าเร็จในการประกอบการ

	 	 Concepts	 and	 philosophy	 of	 entrepreneurship;	

culturing	 the	 subconscious	 of	 entrepreneurs;	 entrepreneurs’	

ethics;	 entrepreneurial	 operation	methods,	 such	 as	 starting,	

managing,	 expanding,	 and	 suspending	businesses	by	using	 

case	 studies	 of	 successful	 executives	 and	 organizations	 in	 

entrepreneurship	

 0903 332 หลักการลงทุน 3(3-0-6)

  Principles of Investment

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0909 302 การเงินธุรกิจ

  Prerequisite  :  0909 302 Business Finance

	 	 หลักในการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินประเภทต่างๆ	

ความแตกต่างและปัจจัยทีเ่ป็นตวัก�าหนดอัตราผลตอบแทนและความเสีย่ง

ของหลักทรัพย์แต่ละประเภท	หลักการวิเคราะห์หลักทรัพย์	ตลอดจนการ

บริหารกลุ่มหลักทรัพย์

	 	 Principles	 of	 investment	 in	 financial	 assets;	 

differences	and	factors	of	determining	return	rate	and	risks	of	

securities;	security	analysis;	portfolio	management

 0903 382 การจัดการธุรกิจการบริการ 3(3-0-6)

  Service Business Management

	 	 บทบาท	ความส�าคัญของธุรกิจบริการ	 	การให้บริการใน

ธุรกิจรูปแบบต่าง	ๆ	รูปแบบการด�าเนินงานบริการในธุรกิจ	การพัฒนาการ

บริการทางธุรกิจบนพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์	 การก�าหนดกลยุทธ์ด้าน

บริการต่างๆ	 	การศึกษา	 วิเคราะห์กรณีศึกษาในเร่ืองการบริการในแง่มุม

ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	 	 The	 study	 of	 roles	 and	 importances	 of	 service	

business	management	 including,	 service	 related	 business	 

management	and	service	offerings	in	various	business	models,	

the	 forms	 and	process	 for	 service	 related	 tasks,	 the	 service	 

development	based	 on	 creativity,	 the	 service	 strategies,	 the	

analysis	of	case	studies	in	relation	to	services		

 0903 431  การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 3(3-0-6)

  Small Business Management

	 	 แนวคิดและลักษณะของการจัดการและการจัดต้ังธุรกิจ

ขนาดย่อม	ปัญหาในการจัดการ	การผลิต	การตลาด	การเงิน	การบัญชีและ

การจดัการทรพัยากรมนษุย์	แนวทางการจดัการธรุกจิขนาดย่อมให้สามารถ

ด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยใช้กรณีศึกษาผู้ประกอบการธุรกิจ

ขนาดย่อมในภูมิภาค

	 	 Concepts	 and	 natures	 of	 small 	 business	 

management	 and	 establishment;	management	 problems	 in	

management,	production,	marketing,	finance,	accounting,	and	

human	resource	management;	ways	of	efficient	small	business	

management	by	using	case	studies	of	business	entrepreneurs	

in	regional	areas

 0903 432 การจัดการวิสาหกิจชุมชน 3(3-0-6)

  Community Enterprise Management

	 		 บทบาทและความส�าคัญของธุรกิจชุมชน	 ขอบข่ายและ

ระบบธุรกิจชุมชน	 องค์กรและหน่วยงานท่ีท�าหน้าท่ีการตลาดของธุรกิจ

ชุมชน	ลักษณะสินค้าชุมชน	การวิเคราะห์สถานการณ์การตลาดของสินค้า

ธรุกจิชมุชน	การวางแผนและการก�าหนดกลยทุธ์ธรุกจิและการตลาดสนิค้า

ชุมชน	การพัฒนาตลาดสินค้าธุรกิจชุมชน	การสร้างความร่วมมือและการ

ประสานงานกับหน่วยงานในภาคเอกชนและภาครัฐบาลเพื่อพัฒนาตลาด

ธุรกิจชุมชน

	 	 Roles	and	importance	of	community	businesses;	

scopes	and	systems	community	businesses;	organizations	and	

sections	 for	 functioning	marketing	of	community	businesses;	

product	natures	of	community	businesses;	analysis	of	marketing	

situation	 for	 community	 businesses’	 products;	 planning	 

and	 strategy	 setting	 of	 community	 businesses	 and	product	
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marketing;	 product	 market	 development	 of	 community	 

businesses;	 building	 joint	 and	 cooperation	 between	private	

sectors	 and	government	 agencies	 in	 developing	community	

marketing	and	businesses

 กลุ่มวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยี

 0903 212 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)

  Management Information System

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0904 101 คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

  Prerequisite : 0904 101 Business Computer 

and Information  Technology

	 	 แนวคิดความส�าคัญของระบบสารสนเทศ	 ข้อมูลและ

สารสนเทศในองค์กร	 โครงสร้างของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ	

เทคโนโลยีสารสนเทศ	ฮาร์ดแวร์	ซอฟต์แวร์	และเทคโนโลยีในการสื่อสาร

ระบบสารสนเทศ	ฐานข้อมลูส�านกังานอตัโนมตั	ิระบบสารสนเทศในองค์กร

ธุรกิจ	ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวางแผน	การควบคุมการตัดสิน

ใจ	การพิจารณาและการได้มาของระบบสารสนเทศ	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 	 Concepts	 of	 Information	 system,	 data	 and	 

information	 in	organization;	management	 information	system	

structure,	 information	 technology,	 hardware,	 software,	 and	

technology	 of	 information	 system	 communication;	 office	 

automation	 database;	 information	 system	 in	 business	 

organizations;	enterprise	planning	information	system;	decision	

making	control;	consideration	and	procurement	of	information	

system;	laws	of	information	technology	systems

 0903 215 เกมส์กลยุทธ์ส�าหรับการพัฒนาทักษะ  3(3-0-6)

  ทางปัญญา

  Strategy Games for Cognitive Skills 

  Development

	 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเกมและโปรแกรมประยุกต์	หลัก

การและแนวคิดของเกมและโปรแกรมประยกุต์เชงิกลยทุธ์ทีส่ามารถน�ามา

ประยุกต์ใช้ในกระบวนการทางธุรกิจ	การวางแผน	การควบคุม	การจัดสรร

ทรัพยากร	 และการตัดสินใจตามสถานการณ์	 การใช้เกมและโปรแกรม

ประยกุต์ในการพฒันาทกัษะการคิดเชงิกลยุทธ์	การประยุกต์ใช้แนวคิดจาก

เกมและโปรแกรมประยุกต์เชิงกลยุทธ์ในการแข่งขันทางธุรกิจ

								 Introduction	 of	 strategic	 game	 and	 application	

software,	the	utilization	of	its	principle	and	concept	in	business	

process,	 planning,	 controlling,	 resource	 allocating,	 and	 

situational	decision	making,	development	of	strategic	thinking	

skills	 through	 strategic	 game,	 and	 application	 software,	 

application	of	strategic	game	and	application	software	in	busi-

ness	competition	

 0904 302 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 3(3-0-6) 

  Business Information Technology 

  Management

  หลักการของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ	 การ

วางแผนงาน	การจัดการ	และการควบคุมทรัพยากรทางด้านต่างๆ	ทั้งด้าน

บุคลากร	เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์	งบประมาณ	และการบรหิารโครงการ	การ

ออกแบบ	การพัฒนา	การสร้าง	การติดตามและประเมนิผลระบบสารสนเทศ

ธุรกิจ	 ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อองค์กร	 กฎหมายและ

นโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ	 องค์ประกอบ	

วัตถุประสงค์	ความเหมาะสม	และการวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	

ปัญหา	อุปสรรค	และความต้องการของผู้ใช้	วิธีการแก้ปัญหา	การเลือกวิธี

ท่ีเหมาะสมกับงบประมาณ	 การก�าหนดความต้องการระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ	การเจรจาสัญญา	การเตรียมสถานที่	 การจัดองค์กร	และการ

จัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	

รวมถึงกรณีศึกษา	การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

	 	 Principles	 of	 business	 information	 technology	

system;	 planning,	management,	 and	 control	 of	 resources	 in	

employee,	 computer	 technology,	 budgeting,	 and	 project	 

management;	 design,	 development,	 construction,	 building,	

following-up,	and	evaluation		of	business	information	system;	

effects	 of	 information	 technology	 on	 organizations;	 laws	 and	

governmental	policies	of	information	technology;	components,	

objectives,	 appropriateness,	 and	 planning	 of	 business	 

information	technology;	problems,	threats	and	needs	of	users;	

problem	solving	methods;	appropriate	procedure	for	budgeting;	

need	setting	for	information	technology;	contract	negotiation,	

place,	organizing,	and	management		of	information	technology	

center	and	 information	 technology,	 including	a	case	study	of	

business	information	technology	management

 0903 458 การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ 3(3-0-6)

  Supply Chain and Logistics Management

	 	 ความหมายและหลักการจัดการของโลจิสติกส์และห่วงโซ่

อปุทาน	ความส�าคญัต่อองค์กรและระบบเศรษฐกจิ	กจิกรรมโลจสิตกิส์	องค์

ประกอบของโซ่อุปทาน	การจัดซื้อ	 การจัดหา	การด�าเนินการกับค�าสั่งซื้อ	

การจดัการความสมัพันธ์ของสมาชกิในห่วงโซ่อปุทาน	การพยากรณ์อปุสงค์	

การจัดการสินค้าคงคลัง	 การจัดการคลังสินค้า	 การผลิต	การบรรจุภัณฑ์	

การขนส่ง	การบริการลูกค้า	การกระจายสินค้า	การจัดการน�าเข้า	ส่งออก	

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่กีย่วข้องด้านการจัดการโลจสิติกส์โซ่อุปทาน	

แนวทางการด�าเนนิกจิการทีด่ตีามมาตรฐานสากลเพือ่สร้างขดีความสามารถ
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ในการแข่งขันและพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน	 ตลอดจนการน�าเสนอกรณี

ศึกษาเพื่อให้เข้าใจในรูปแบบการบริหารงาน

	 	 Meaning	 and	 principle	 of	 logistics	 and	 supply	 

chain	management;	importance	to	organization	and	economic	

systems,	 logistics	 activities,	 supply	 chain	 components,	 

purchasing,	procurement,	order	processing,	supplier	relationship	

management	 in	 supply	chain,	demand	 forecasting,	 inventory	

management,	 warehouse	 management,	 manufacturing,	 

packaging,	 transportation,	 customer	 service,	 physical	 

distribution,	 import-export	 management,	 information	 

technology	of	logistics	and	supply	chain	management,	business	

conduct	 guideline	based	 on	 international	 standard	 to	 create	

competition	ability	and	organization	sustainable	development	

.Presenting	case	studies	for	understandable	management	styles

 0904 302 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 3(3-0-6) 

  Business Information Technology 

  Management 

	 	 หลักการของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ	 การ

วางแผนงาน	การจัดการ	และการควบคุมทรัพยากรทางด้านต่างๆ	ทั้งด้าน

บคุลากร	เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์	งบประมาณ	และการบรหิารโครงการ	การ

ออกแบบ	การพฒันา	การสร้าง	การติดตามและประเมินผลระบบสารสนเทศ

ธุรกิจ	 ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อองค์กร	 กฎหมายและ

นโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ	 องค์ประกอบ	

วตัถปุระสงค์	ความเหมาะสม	และการวางแผนเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกิจ	

ปัญหา	อุปสรรค	และความต้องการของผู้ใช้	วิธีการแก้ปัญหา	การเลือกวิธี

ที่เหมาะสมกับงบประมาณ	 การก�าหนดความต้องการระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ	การเจรจาสัญญา	การเตรียมสถานที่	 การจัดองค์กร	และการ

จัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	

รวมถึงกรณีศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

	 	 Principles	 of	 business	 information	 technology	

system;	 planning,	management,	 and	 control	 of	 resources	 in	

employee,	 computer	 technology,	 budgeting,	 and	 project	 

management;	 design,	 development,	 construction,	 building,	

following-up,	 and	evaluation	of	 business	 information	 system;	

effects	 of	 information	 technology	 on	 organizations;	 laws	 and	

governmental	policies	of	information	technology;	components,	

objectives,	 appropriateness,	 and	 planning	 of	 business	 

information	technology;	problems,	threats	and	needs	of	users;	

problem	solving	methods;	appropriate	procedure	for	budgeting;	

need	setting	for	information	technology;	contract	negotiation,	

place,	organizing,	and	management	of	information	technology	

center	and	 information	 technology,	 including	a	case	study	of	

business	information	technology	management

 0904 321 การตลาดบนอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5)

  Internet Marketing

	 	 แนวคดิเกีย่วกบัการตลาดในอินเทอร์เนต็	ความพร้อมของ

องค์ประกอบทางด้านการตลาด	องค์ประกอบในด้านการด�าเนินการตลาด

บนอินเทอร์เน็ต	ประกอบด้วย	กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด	การวางแผน

การตลาด	กลยุทธ์การสร้างและการออกแบบเว็บไซต์	และอื่นๆ	

	 	 Concepts	 of	 internet	marketing;	 readiness	 of	

marketing	 components;	 components	 of	 internet	marketing	 

operations,	such	as	marketing	target	groups,	marketing	planning,	

website	building	and	design	strategy,	and	others

 กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป

 0903 351 การสื่อสารทางการจัดการ 3(3-0-6)

  Management Communication

	 	 ความส�าคัญและปัญหาของการสื่อสาร	รูปแบบการสื่อสาร	

ทักษะการสื่อสาร	ประกอบด้วยการฟัง	การพูด	การอ่านและการเขียน	การ

ท�างานเป็นทีม	การสื่อสารระหว่างบุคคล	การสื่อสารผ่านสื่อสังคม	และการ

สือ่สารข้ามวัฒนธรรมท่ีจ�าเป็นส�าหรับนกับริหารมอือาชีพ	รวมไปถึงการจด

บันทึกและการน�าเสนองาน	

	 	 The	importance	and	problems	of	communication;	

types	of	communication,	including		listening,	speaking,	reading	

and	writing;	 teamwork,	 interpersonal,	 social	media,	 and	 

cross-cultural	communication	skills	necessary	for	management	

professionals,	 including	 creating	 memos	 and	 giving	 

presentations

 

 0903 383 ธรรมาภิบาล การเมือง 3(3-0-6)

  และความรับผิดชอบ ขององค์การ

  Good Governance, Politics and Corporate 

  and Corporate Accountability 

	 	 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในสังคมโลก	 โดยมีการ

วิเคราะห์ธุรกิจท่ีมีผลกระทบจากความท้าทายต่างๆ	 เช่น	 ปัญหาความ

ยากจน	ความยั่งยืนของสภาพแวดล้อม	ปัญหาคอรัปชั่น	 และเรื่องสิทธิ

มนุษยชน	โดยมีการประยุกต์องค์ความรู้ที่หลากหลายมุมมอง	ทั้งจากด้าน

การจัดการ	การเมือง	สังคมวิทยาและกฎหมายระหว่างประเทศ

	 	 Study	 o f 	 business 	 t ransi t ion	 in 	 g loba l	 

society,	 analyzing	businesses	 that	 are	 affected	by,	 poverty,	

environmental	sustainability,	corruption,	and	human	rights,	the	

application	 of	 various	 knowledge	 from	management	 studies,	

political	science,	sociology,	and	international	law		
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 0903 384 การคิดเชิงสถิติและการวิเคราะห์จากข้อมูล 3(3-0-6)

  Statistic Thinking and Data Analysis

	 	 แนะน�าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีทางสถิติแบบต่างๆ	และ

พฒันาความรู้ของผูเ้รียนในเร่ืองจุดแขง็และจุดอ่อนของวธิแีบบต่างๆ	อย่าง

เช่น	การจ�าแนกหมวดหมู	่การวเิคราะห์องค์ประกอบ	การวเิคราะห์กลุม่	การ

วเิคราะห์จ�าแนกกลุม่	การวิเคราะห์ความแปรปรวนรวม	การวเิคราะห์ความ

แปรปรวนพหุคูณ	และการถดถอยโลจิสติก	 โดยน�ามาประยุกต์ใช้ในการ

คิดวิเคราะห์ต่อยอดในเชิงธุรกิจ

	 	 Introduction	of	 various	 statistical	 data	 analyses	

and	the	development,	the	strengths	and	limitations	of	various	

methods,	 for	 example,	 classification,	 factor	 analysis,	 cluster	

analysis,	 discriminant	 analysis,	 analysis	 of	 covariance	 

(ANCOVA),		multivariate	analysis	of	variance	(MANOVA),	and	

logistic	regression,	in	enhancing	student’s	critical	thinking	for	

business	application	

 0903 457 การแก้ปัญหาความขัดแย้งและการเจรจา 3(3-0-6)

  ต่อรอง

  Conflict Resolution and Negotiation 

  Management 

	 	 แนวคดิ	ทฤษฎี	และกลยุทธ์ของการเปลีย่นแปลงความขดั

แย้งที่มีอยู่ให้เป็นความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์	 ความสามารถของผู้บริหาร

ในการยอมรบัความแตกต่างและการควบคุมความขดัแย้ง	รวมทัง้การเสรมิ

สร้างความฉลาดทางอารมณ์เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	

องค์กร	และสังคม	รวมทั้งการปลูกฝังส�านึกจริยธรรมทางด้านการแข่งขัน

ในการประกอบธุรกิจ

	 	 Concepts,	theories	and	strategies	for	transforming	

existing	 conflict	 into	 creative	 conflict;	 administrators’	 ability	 

to	 accept	 differences	 and	 conflict	 control	 including	 creating	

intelligent	 emotion	 in	 order	 to	 develop	 human	 resources,	 

organizations,	 and	 societies,	 including	growing	 competitive	

ethics	of	business	entrepreneurship

 0903 486 การจัดการบุคลิกภาพและบทบาทในสังคม 3(3-0-6)

  Management of Personality 

  and Social Roles

	 	 การพัฒนาบคุลกิภาพของนกัธรุกจิทางด้านร่างกาย	อารมณ์

และจติใจ	โดยเน้นการใช้หลกัธรรมทางศาสนาและจดัให้มกีารฝึกปฏบิตั	ิรูจ้กั

ท�าการวเิคราะห์	ท�าการประเมนิตนเอง	การวางแผนพฒันาตนเองให้สามารถ

ท�างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และท�างานอย่างมีความสุข

	 	 Personality	development	of	businessman	regarding	

physical,	emotional	and	mental,	which	emphasizes	the	use	of	

religious	principles	as	well	as	providing	practice,	analysis,	self-

assessment,	 self-development	 plan	 to	work	 effectively	with	

other	people	and	work	happily	

 0906 401 การจัดการข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6)

  Cross-Cultural Management

	 	 แนวคดิ	ลกัษณะ	และรปูแบบของการบริหารงานท่ีแตกต่าง

ข้ามวัฒนธรรม	ปัจจัยก�าหนดวัฒนธรรม	ปรัชญาวัฒนธรรม	ระบบค่านิยม

และสภาพแวดล้อมทางวฒันธรรมซึง่ส่งผลต่อวธิกีารจดัการบคุคล	วชิาชพี	

และองค์การในการจัดการข้ามวัฒนธรรม	 การปฏิบัติของการจัดการ 

ข้ามวัฒนธรรม	

	 	 Concepts,	 natures	 and	 forms	 of	 different	 

management	styles	across	cultures;	determinants	 	of	culture;	

cultural	philosophy;	value	system	and	cultural	context	which	

underpin	 different	 approaches	 to	management,	 personal,	 

professional,	 and	 organizational	 issues	 in	managing	 across	

cultures;	practical	aspects	of	cross-cultural	management	

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6   หน่วยกิต

	 ให้เลือกเรียนในรายวิชาอื่น	 ๆ	 ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย	 จ�านวน 

ไม่น้อยกว่า		6	หน่วยกิต		โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

4. หมวดประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

 0199 499 สหกิจศึกษา 9 (0-40-0) 

  Cooperative Education

	 	 การปฏบัิติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	โดยความ

ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ	 เพื่อพัฒนานิสิตให้มี

ความรู้ทางวิชาการและทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับการท�างานในสถานประกอบ

การ	มคีวามสามารถในการพฒันาตนเองในด้านการคดิอย่างเป็นระบบ	การ

สงัเกต	การตดัสนิใจ	ตลอดจนทกัษะในการวเิคราะห์และการประเมนิท�าให้

นิสิตมีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ	และตลาด

แรงงาน

	 	 A	systematic	provision	of	work-based	learning	in	

the	work	place	for	students	with	the	cooperation	between	the	

university	and	the	work	places	to	allow	the	students	to	develop	

both	academic	and	work-related	skills	in	the	work	place.	This	

procedure	will	help	the	students	in	self-development	in	terms	of	

systematic	 thinking,	observation,	decision	making,	analytical	

and	evaluation	skills.	Also	it	will	result	in	high	quality	graduates	

who	are	most	suitable	for	the	work	places	and	the	labor	market
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 0903 430  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 (300ชั่วโมง) 

  ทางด้านบริหารธุรกิจ

  Business Administration Internship

	 	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการบริหารธุรกิจใน

หน่วยงานของรัฐบาล	รัฐวิสาหกิจ	หรือเอกชน

	 	 Business	administration	internship	in	enterprises,	

government	agencies	or	privatization
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการตลาด

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย		 	 :	 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต		สาขาวิชาการตลาด

	 ภาษาอังกฤษ			 :	 Bachelor	of	Business	Administration	Program	in	Marketing

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
		 ภาษาไทย		 (ชื่อเต็ม)	 :		 บริหารธุรกิจบัณฑิต	(การตลาด)	

	 		 (ชื่อย่อ)	 :	 บธ.บ.	(การตลาด)

		 ภาษาอังกฤษ		(ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor	of	Business	Administration	(Marketing)	

	 	 (ชื่อย่อ)	 :		 B.B.A.	(Marketing)

หลักสูตร  
	 รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร		ไม่น้อยกว่า	135		หน่วยกิต	

โครงสร้างหลักสูตร 

จ�านวนหน่วยกิต

หมวดวิชา                     โปรแกรมปกติ                  โปรแกรมสหกิจศึกษา

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ

	 	 2.1	 กลุ่มวิชาแกน

	 	 2.2	 กลุ่มวิชาเอก	

	 	 	 (1)	 วิชาเอกบังคับ

	 	 	 (2)	 วิชาเอกเลือก

ไม่น้อยกว่า  99  หน่วยกิต

																51		หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า			48		หน่วยกิต

																36		หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า		12		หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า  99  หน่วยกิต

													51		หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า			48		หน่วยกิต

													36		หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า			12		หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต

 4. หมวดประสบการณ์ภาคสนาม 

	 	 (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

                 2  หน่วยกิต 

(ไม่น้อยกว่า	300	ชั่วโมงและไม่นับหน่วยกิต)

                 9  หน่วยกิต

(ไม่น้อยกว่า	16	สัปดาห์และไม่นับหน่วยกิต)

รวมหน่วยกิต  ไม่น้อยกว่า  135  หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  135  หน่วยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

	 (เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)	

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  99  หน่วยกิต

 2.1 กลุ่มวิชาแกน             51 หน่วยกิต

	 0105	327	 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 English	for	Business

	 0900	101	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Business	

	 0901	101	 หลักการบัญชีขั้นต้น	 3(3-0-6)	

	 	 Principles	of	Accounting	

	 0901	204	 การภาษีอากร	1	 3(3-0-6)

	 	 Taxation	1	

	 0901	205	 การบัญชีเพื่อการจัดการ	 3(3-0-6)	

	 	 Accounting	for	Management	

	 0902	101	 หลักการตลาด	 3(3-0-6)

	 	 Principles	of	Marketing	

	 0903	101	 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ	 3(3-0-6)

	 	 Management	and	Organizational	Behavior	

	 0903	281	 ความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสรรค์	 3(3-0-6)

	 	 ธุรกิจใหม่

	 	 Entrepreneurship	and	New	Venture	Creation

	 0904	101	 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	 3(2-2-5)

	 	 Business	Computer	and	Information	Technology

	 0907	104	 เศรษฐศาสตร์จุลภาค	1	 3(3-0-6)

	 	 Microeconomics	1

	 0907	105	 เศรษฐศาสตร์มหภาค	1	 3(3-0-6)

	 	 Macroeconomics	1

	 0909	202	 กฎหมายธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Business	Law	

	 0909	203	 สถิติธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Business	Statistics

	 0909	301	 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ	 3(3-0-6)

	 	 Productions	and	Operation	Management

	 0909	302	 การเงินธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Business	Finance

	 0909	303	 วิทยาการระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Business	Research	Methodology

	 0909	401	 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์	 3(3-0-6)

	 	 Business	Policy	and	Strategic	Management

 2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า  48  หน่วยกิต

 (1) วิชาเอกบังคับ  36  หน่วยกิต

	 0902	111	 พฤติกรรมผู้บริโภค	 3(3-0-6)	

	 	 Consumer	Behavior

	 0902	212	 การจัดการช่องทางการจัดจ�าหน่าย	 3(3-0-6)

	 	 Distribution	Channels	Management	

	 0902	213	 การจัดการผลิตภัณฑ์และแบรนด์	 3(3-0-6)

	 	 Product	and	Brand	Management

	 0902	214	 การจัดการกลยุทธ์การตั้งราคา	 3(3-0-6)

	 	 Price	Strategic	Management									

	 0902	311	 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ	 3(3-0-6)

	 	 Integrated	Marketing	Communication

	 0902	312	 การวิจัยการตลาด	 3(3-0-6)

	 	 Marketing	Research

	 0902	315	 การตลาดโลก	 3(3-0-6)

	 	 Global	Marketing

	 0902	322	 การตลาดดิจิทัล	 3(3-0-6)

	 	 Digital	Marketing	

	 0902	323	 การวางแผนและกลยุทธ์การตลาด	 3(3-0-6)

	 	 Marketing	Strategy	and	Planning	

	 0902	411	 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการตลาด	 3(3-0-6)

	 	 Marketing	Quantitative	Analysis			

	 0902	417	 การปฏิบัติการทางการตลาด	 3(2-2-5)

	 	 Project	Based	Marketing	

	 0902	428	 การจัดการการขายสมัยใหม่	 3(3-0-6)

	 	 Modern	Sales	Management	

 (2) วิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต

	 	 (นิสิตสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้)

	 0902	314	 การตลาดธุรกิจชุมชน	 3(3-0-6)

	 	 Community	Business	Marketing

	 0902	319	 การตลาดสินค้าเกษตรกรรม	 3(3-0-6)

	 	 Agricultural	Product	Marketing

	 0902	320	 การตลาดบริการ	 3(3-0-6)

	 	 Service	Marketing	

	 0902	324	 การตลาดออนไลน์และสื่อสังคม	 3(3-0-6)

	 	 Social	Media	and	Online	Marketing

	 0902	325	 การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า	 3(3-0-6)

	 	 Customer	Analytics

	 0902	326		 การจัดการการค้าปลีกและค้าส่ง	 3(3-0-6)

	 	 Retailing	and	Wholesale	Management
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	 0902	415	 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์	 3(3-0-6)

	 	 Customer	Relationship	Management

	 0902	425		 การจัดกิจกรรมทางการตลาด	 3(2-2-5)

	 	 Event	Marketing

	 0902	429	 การตลาดส�าหรับผู้ประกอบการ	 3(3-0-6)

	 	 Entrepreneurial	Marketing

	 0902	430	 การตลาดแบบยั่งยืน	 3(3-0-6)

	 	 Sustainability	Marketing

	 0902	431	 เทคนิคการน�าเสนอ	 3(2-2-5)

	 	 Presentation	Technique

	 0902	432	 ภาษาอังกฤษทางการตลาด	 3(3-0-6)

	 	 English	for	Marketing

	 0902	433	 จริยธรรมทางการตลาด	 3(3-0-6)

	 	 Ethics	for	Marketing

 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต

	 ให้เลือกเรียนในรายวิชาอื่น	 ๆ	 ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย	 จ�านวน 

ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต		โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

4. หมวดประสบการณ์ภาคสนาม	(การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

	 0199	499	 สหกิจศึกษา**	 9(0-40-0)	

	 	 Cooperative	Education	

	 0903	430	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้าน	 2(300ชั่วโมง)

	 	 การบริหารธุรกิจ*

	 	 Business	Administration	Internship

*	ฝึกงานไม่น้อยกว่า	300	ชั่วโมง	การประเมินผลการเรียน	เป็น	S	หรือ	U	

และไม่นับหน่วยกิต

**	 เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาและฝึกปฏิบัติการในสถานประกอบการ	 

ไม่น้อยกว่า	16	สัปดาห์

การประเมินผลการเรียน	เป็น	S	หรือ	U	และไม่นับหน่วยกิต
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แผนการศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด

     

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0900	101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ	

Introduction	to	Business

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

0902	101 หลักการตลาด	

Principles	of	Marketing

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

xxxx		xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 12 12

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0901	101 หลักการบัญชีขั้นต้น	

Principles	of	Accounting

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

0903	101 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ

Management	and	Organizational	Behavior

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

0904	101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	

Business	Computer	and	Information	Technology

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0907	104 เศรษฐศาสตร์จุลภาค	1

Microeconomics	1

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

0902	111 พฤติกรรมผู้บริโภค

Consumer	Behavior

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

xxxx		xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18  หน่วยกิต 18  หน่วยกิต
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ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0901	205 การบัญชีเพื่อการจัดการ		

Accounting	for	Management

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

0907	105 เศรษฐศาสตร์มหภาค	1	

Macroeconomics	1

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

0902	213 การจัดการผลิตภัณฑ์และแบรนด์

Product	and	Brand	Management

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

0902	214 การจัดการการตั้งราคาเชิงกลยุทธ์

Price	Strategic	Management									

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

xxxx		xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6 6

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0903	281 ความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสรรค์	ธุรกิจใหม่	

Entrepreneurship	and	New	Venture	Creation	

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

0909	203 สถิติธุรกิจ	

Business	Statistics

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

0902	212 การจัดการช่องทางการจัดจ�าหน่าย

Distribution	Channels	Management

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

xxxx		xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 9 9

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต
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ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0909	301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ	

Production	and	Operation	Management

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

0105	327 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	

English	for	Business

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

0909	302 การเงินธุรกิจ	

Business	Finance

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

0902	315 การตลาดโลก	

Global	Marketing

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

		0902	311 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

Integrated	Marketing	Communication	

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

0909	303 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ

Business	Research	Methodology

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

xxxx		xxx เลือกเสรี - 3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0901	204 การภาษีอากร	1

Taxation	1

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

0909	401 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์

Business	Policy	and	Strategic	Management

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

0902	411 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการตลาด

Marketing	Quantitative	Analysis		

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

0902	312 การวิจัยการตลาด

Marketing	Research

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

0909 202 กฎหมายธุรกิจ

Business	Law

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

xxxx		xxx หมวดวิชาเอกเลือก 3(3-0-6) 3(3-0-6)

xxxx		xxx หมวดวิชาเลือกเสรี	 - 3(3-0-6

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต
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ปีที่  3  ภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0903	430 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการบริหารธุรกิจ*

Business	Administration	Internship	

2 -

รวมจ�านวนหน่วยกิต 2 หน่วยกิต -

*		ฝึกงานไม่น้อยกว่า		300		ชั่วโมง		ผลการศึกษาเป็น	S	หรือ	U	และไม่นับหน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0902	428 การจัดการการขายสมัยใหม่

Modern	Sales	Management

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

0902	322 การตลาดดิจิทัล

Digital	Marketing

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

0902	323 การวางแผนและกลยุทธ์การตลาด

Marketing	Strategy	and	Planning

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

0902	417 การปฏิบัติการทางการตลาด

Project	Based	Marketing

- 3(2-2-5)

xxxx		xxx หมวดวิชาเอกเลือก	 3(3-0-6) 3(3-0-6)	

xxxx		xxx หมวดวิชาเอกเลือก 3(3-0-6) 3(3-0-6)	

xxxx		xxx หมวดวิชาเอกเลือก 3(3-0-6) 3(3-0-6)	

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0902	417 การปฏิบัติการทางการตลาด

Project	Based	Marketing

3(2-2-5) -

0909 202 กฎหมายธุรกิจ

Business	Law

3(3-0-6) -

xxxx		xxx หมวดเลือกเสรี 3(3-0-6) -

0199	499 สหกิจศึกษา

Cooperative	Education

9	(0-40-0)

รวมจ�านวนหน่วยกิต  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต

**		เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาและฝึกปฏิบัติการในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า	16	สัปดาห์	

การประเมินผลการเรียน	เป็น	S	หรือ	U	และไม่นับหน่วยกิต
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ค�าอธิบายรายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป             ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

				 (เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)				  

2. หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

   2.1 กลุ่มวิชาแกน

 0105 327  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(3-0-6)

  English for Business 

	 	 การใช้ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ	การอ่านข้อมูลทางธุรกิจ	

การเขียนจดหมายธุรกิจ	บัตรเชิญและการโฆษณา	การกรอกใบสมัครงาน		

การสมัภาษณ์ทางธรุกจิ	การให้ข่าวสารเกีย่วกบังานด้านธรุกจิและการตดิต่อ

สื่อสาร	

									 Uses	 of	English	 for	 business	purposes;	 reading	

business	information;	writing	business	letters,	invitation	cards	

and	 advertisements;	 filling	 application	 forms;	 business	 

interviews;	business	information	and	communication

 0900 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 3(3-0-6) 

  Introduction to Business

	 	 หลักการและรปูแบบองค์กรทางธรุกจิ	จดุมุง่หมายของการ

ประกอบธุรกิจ	 แนวคิดในการประกอบธุรกิจ	 คุณลักษณะของสภาพ

แวดล้อมทางธุรกิจ	กิจกรรมทางธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม

ทางธุรกิจ	กฎหมายธุรกิจ	ประเภทของธุรกิจ	ความส�าคัญและบทบาทของ

การประกอบธรุกิจในสงัคม	ผลกระทบของสภาพแวดล้อมทีม่ต่ีอธรุกิจ	และ

ความส�าคญัของธรรมาภบิาล	ความรบัผดิชอบต่อสงัคม	จรยิธรรมทางธรุกจิ

และจรรยาบรรณของการประกอบธุรกิจ

	 	 Principles	 and	 forms	 of	 business	 organization;	

objectives	of	business	entrepreneurship;	concepts	of	business	

entrepreneurship;	 characteristics	 of	 business	 environments;	

business	activities	and	relationships	among	business	activities;	

business	law;	types	of	business;	importance	and	roles	of	business	

entrepreneurship	in	society;	effects	of	environments	on	business;	

importance	 of	 governance,	 corporate	 social	 responsibility,	 

business	 ethics, 	 and	 codes	 of 	 ethics	 for 	 business	 

entrepreneurship

 

 0901 101 หลักการบัญชีขั้นต้น 3(3-0-6)

  principles of Accounting

  ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี	 ประโยชน์ของ

ข้อมูลทางการบัญชี	กรอบแนวคิดในการรายงานทางการเงิน	หลักการบัญชี	

กระบวนการบญัชตีามระบบบญัชีคู	่การจดัท�างบทดลอง	การปรบัปรงุรายการ

บญัช	ีการจดัท�ากระดาษท�าการ	การปิดบญัชี	การจดัท�างบการเงนิของกจิการ

ขายสนิค้า	กจิการผลติสินค้า	และกจิการบรกิาร	การจดัท�าสมดุรายวนัเฉพาะ	

บัญชีคุมยอดและบัญชีย่อยระบบใบส�าคัญ	และระบบเงินสดย่อย 

	 	 Definitions	 and	 objectives	 of	 accounting;	 

usefulness	of	accounting		information;	conceptual	framework	for	

financial	 reporting;	 principles	 of	 accounting;	 accounting	 

processes	 of	 double	 entry	 bookkeeping;	 preparation	 of	 trial	 

balance;	adjusting		of	accounting	transactions;	preparation	of	

working	papers;	 closing	 of	 accounts;	 preparation	 of	 financial	

statements	 for	 trading,	 manufacturing,	 and	 servicing	 

businesses;	 preparation	of	 specific	 journals,	 control	 accounts	

and	subsidiary	ledgers;	voucher	system;	petty	cash	system	

 0901 204 การภาษีอากร 1 3(3-0-6)

  Taxation 1 

	 	 หลักการเบ้ืองต้นเกี่ยวกับการภาษีอากร	การจัดเก็บภาษี

อากรตามประมวลรษัฎากร	ภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดา	ภาษเีงนิได้นติบิคุคล	

ภาษมีลูค่าเพิม่	ภาษธีรุกจิเฉพาะ	ภาษเีงนิได้หกั	ณ	ทีจ่่าย	ภาษศีลุกากร	ภาษี

สรรพาสามิต	อากรแสตมป์	และอื่นๆ

	 	 Basic	 principles	 in	 taxation;	 collection	 of	 taxes	

according	to	the	Revenue	Code;	personal	income	tax,	corporate	

income	tax,	value-added	tax,	specific	business	tax,	income	tax	

at	 payment	 place,	 custom	 tax,	 excise	 tax,	 stamp	duty,	 and	 

others

 0901 205 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)

  Accounting for Management

  เงื่อนไขของรายวิชา :  0901 101 หลักการบัญชีขั้นต้น

  Prerequisite  :  0901 101 Principles of 

    Accounting

	 	 บทบาทและหน้าท่ีของการบัญชเีพือ่การจัดการ	แนวคดิและ

พฤติกรรมต้นทุน	การค�านวณต้นทุนงานสั่งท�า	การค�านวณต้นทุนช่วงการ

ผลติ	การค�านวณต้นทนุฐานกิจกรรม	การวเิคราะห์ต้นทนุ-จ�านวน-ก�าไร	วธิี

การเก่ียวกับการค�านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์	 งบประมาณ	 งบประมาณจ่าย

ลงทุน	การใช้ข้อมลูต้นทุนในการตัดสนิใจ	การก�าหนดราคาผลติภณัฑ์	การ

บญัชตีามความรบัผดิชอบ	และการประเมนิผลการปฏบิตังิานแบบดลุยภาพ

	 	 Roles	and	functions	of	accounting	for	management;	

cost	concepts	and	behaviors;	job-order	costing;	process	costing;	

activity-based	 costing;	 cost-volume-profit	 analysis;	 product	

costing	methods;	budgeting;	capital	expenditure;	relevant	costs	

for	decision	making;	product	pricing;	responsibility	accounting;	

balanced	scorecard
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 0902 101 หลักการตลาด 3(3-0-6)

  Principles of Marketing

	 	 แนวคิด	ปรัชญา	และความส�าคัญของการตลาด	ลักษณะ

ของตลาด	สถาบันการตลาด	หน้าที่ของการตลาด	พฤติกรรมผู้บริโภค	การ

แบ่งส่วนตลาด	การเลือกตลาดเป้าหมาย	การวางต�าแหน่งผลิตภัณฑ์	ส่วน

ประสมการตลาด	และจรรยาบรรณทางการตลาด

	 	 Concepts,	 philosophy,	 and	 importance	 of	 

marketing;	marketing	 characters;	marketing	 institutions;	 

marketing	functions;	consumer	behavior;	market	segmentation;	

market	targeting;	product	positioning;	marketing	mix;	marketing	

ethics

 0903 101 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6)

  Management and Organizational Behavior  

	 	 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ	บทบาทของผู้บริหารในยุคที่

ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงและมีการแข่งขันสูง	กระบวนการจัดการ	แนวคิด

และหลักการเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์	 แนวคิดเกี่ยวกับ

พฤติกรรมองค์การ	พฤติกรรมกลุ่ม	การจูงใจ	ภาวะผู้น�าในองค์การ	การ

ติดต่อสื่อสาร	ความขัดแย้ง	และวัฒนธรรมองค์การ	ธุรกิจระหว่างประเทศ

และโลกาภิวัตน์	 และการก�าหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาองค์การให้

สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

	 	 Concepts	of	management;	roles	of	executives	in	

business	changes	and	high	competition;	management	process;	

concepts	 and	 principles	 of	 human	 resource	management;	 

concepts	of	organizational	behavior,	group	behavior,	motivation,	

leadership,	communication,	conflict,	and	organizational	culture;	

international	business	 and	globalization;	 setting	 strategy	 for	

organizational	development	in	order	to	respond	changes

 0903 281  ความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสรรค์ 3(3-0-6)

  ธุรกิจใหม่           

  Entrepreneurship and New Venture 

  Creation

	 	 ความหมาย	คณุลกัษณะ	แนวคดิและพฤตกิรรมของความ

เป็นผู้ประกอบการ	กระบวนการเริ่มต้นธุรกิจใหม่	การวิเคราะห์ปัญหาและ

โอกาสเชงิธรุกจิ	รปูแบบการด�าเนนิธรุกจิสมยัใหม่	แนวคิดและรปูแบบการ

ระดมทุน	การบริหารการเติบโตอย่างยั่งยืน	 แนวทางการสร้างสรรค์ธุรกิจ

ใหม่	 ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

และสังคมต่อการเริ่มต้นธุรกิจใหม่

	 	 Definition,	 entrepreneurial	 attributes,	mind-set,	

and	behaviors;	entrepreneurial	process	of	new	venture	creation;	

problem	and	business	 opportunity	 analysis;	 types	 of	modern	

business	model;	fundraising	concept	and	process;	sustainable	

growth	management;	type	of	new	venture	creation;	empathizing	

effects	of	technological	and	socio-economical	change	on	new	

venture	creation	

 0904 101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 3(2-2-5)

  Business Computer and Information

   Technology

												 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ	

การประยุกต์ใช้ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานธุรกิจ	

ระบบข้อมูลและการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ	 การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ	 เทคโนโลยีสื่อประสม	 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต	 การใช้

คอมพิวเตอร์ในการตดิต่อสือ่สารทางธรุกจิ	การจัดการศนูย์ข้อมลู	การรักษา

ความปลอดภยัระบบคอมพวิเตอร์	จรยิธรรมและกฎหมาย	ด้านการสือ่สาร

และเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรธุรกิจ

	 	 Fundamental	 knowledge	 of	 information	 system	

and	 technology;	 application	 of	 information	 system	 and	 

technology	for	business	management;	information	system	and	

business	 information	management;	 information	 technology	

management;	mixed	 communication	 technology;	 internet	 

technology;	uses	of	computer	in	business	communication;	data	

center;	computer	security;	ethics	and	regulation	in	information	

communication	and	 technology;	application	of	computer	and	

information	technology	system	for	businesses

 0907 104 เศรษฐศาสตร์จุลภาค  1 3(3-0-6)

  Microeconomics 1

	 	 ความหมายและหลักแนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์

จุลภาค		อุปสงค์	อุปทาน	ดุลยภาพของตลาด	กลไกตลาด	ความยืดหยุ่น

ของอปุสงค์และอปุทาน	ทฤษฎพีฤติกรรมผูบ้รโิภค	ทฤษฎกีารผลติ	ต้นทุน

การผลติ	โครงสร้างตลาด	การก�าหนดราคาในตลาดสนิค้าและตลาดปัจจัย

การผลิต	

	 	 Meaning	and	basis	concept	of	microeconomics;	

demand,	 supply,	market	 equilibrium,	market	mechanism,	 

elasticity	 of	 demand	and	 supply;	 consumer	behavior	 theory;	

production	theory;	cost	of	production;	market	structure,	pricing	

strategy	in	product	market	and	factor	market
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 0907 105 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3(3-0-6)

  Macroeconomics 1

	 	 ความหมายและหลักแนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์

มหภาค		รายได้ประชาชาต	ิการเงนิและการธนาคาร	สถาบนัการเงิน	นโยบาย

การเงิน	นโยบายการคลัง	 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ	 เงินเฟ้อ	การว่างงาน	

ดุลการช�าระเงินระหว่างประเทศ	อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ		ตลาด

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

	 	 Meaning	and	basis	concept	of	macroeconomics;	

national	 income;	money	 and	 banking;	 financial	 institutions;	

monetary	policy;	fiscal	policy;	international	economics;	inflation;	

unemployment;	balance	of	payment;	exchange	rate	;	exchange	

rate	market

 0909 202 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business Law 

	 	 หลกัการทัว่ไปของเอกเทศสญัญาบางประเภทตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์	การท�าสัญญาซื้อขาย	เช่าซื้อ	จ�านอง	จ�าน�า	กู้ยืม	

ค�า้ประกนั	ตัว๋เงนิ	และตราสารทางการเงิน	กฎหมายเก่ียวกับการจัดตัง้ธรุกิจ	

และกฎหมายแรงงาน

	 	 General	principles	of	contracts	according	to	civil	

laws	and	commercial	laws;	contracting	for	sales	and	purchases,	

hire	 purchases,	mortgages,	 pawns,	 loans,	 guarantee,	 bills	 of	

exchange,	and	securities;	 laws	of	business	 registration;	 labor	

laws

 0909 203 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business Statistics

	 	 การประยุกต์ใช้วิชาสถิติพื้นฐานในเชิงธุรกิจ	 การเก็บ

รวบรวมข้อมูล	การวัดค่ากลางและการกระจายของข้อมูล	การแจกแจง

ความน่าจะเป็น	การสุม่ตวัอย่าง	การประมาณช่วงความเช่ือมัน่	การทดสอบ

สมมติฐาน	 การทดสอบไคสแควร์	 การวิเคราะห์ความแปรปรวน	 การ

วิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์	 เลขดัชนีและการวิเคราะห์อนุกรม

เวลา	และสถิตินอนพาราเมตริก

	 	 Applications	of	 fundamental	business	statistics;	

data	 gathering;	 central	 tendency	 and	 variation	 of	 data	 

measurement;	 probability	distribution;	 sampling	distribution;	

confidence	interval	estimation;	hypothesis	testing;	Chi-square;	

analysis	of	variance;	regression	and	correlation;	number	index	

and	time	series	analysis;	nonparametric	statistics

 0909 301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 3(3-0-6)

  Production and Operations Management

	 	 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการระบบการผลิตธุรกิจผลิตและ

ธุรกิจบริการ	 	 การก�าหนดท�าเลท่ีต้ังและผังโรงงาน	 การวางผังติดต้ัง

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์	 การออกแบบผลิตภัณฑ์	 การจัดหาวัตถุดิบ	 การ

บริหารเวลาและค่าจ้าง	 การก�าหนดมาตรฐานงาน	 	 การปรับปรุงงาน	การ

ควบคุมคุณภาพการผลิต	การน�าคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการจัดการการ

ผลิต	และวิธีการเชิงปริมาณ

	 	 Concepts	of	production	system	management	for	

manufacturing	 and	 service	businesses;	 factory	 location	 and	

layout;	 installing	machines	 and	 equipment;	 product	 design;	

material	procurement;	time	and	wage	management;	setting	of	

task	standard;	task	reform;	production	quality	control;	computer	

applications	to	production	management;	quantitative	methods

 0909 302 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business Finance

  เงื่อนไขของรายวิชา :  0901 101 หลักการบัญชีขั้นต้น

  Prerequisite  :  0901 101 Principles of 

    Accounting 

	 	 แนวคิดของการเงินธุรกิจ	 ตลาดการเงินและเครื่องมือ

ทางการเงินใหม่ๆ	 มูลค่าของเงินตามกาลเวลาและการประยุกต์ใช้	 ผล

ตอบแทนและความเสี่ยง	 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน	 การวางแผน

ทางการเงิน	การจัดหาเงินทุน	งบประมาณการลงทุน	การบริหารสินทรัพย์

หมุนเวียน	โครงสร้างเงินทุนและต้นทุนของเงินทุน	นโยบายเงินปันผล

	 	 Concepts	 of	 business	 finance;	 financial	markets	

and	new	financial	 instruments;	 time	value	 of	money	 and	 its	

implications;	 risk	 and	 returns;	 financial	 reporting	 analysis;	 

financial	planning;	financing;	capital	budgeting;	current	asset	

management;	capital	structure;	cost	of	capital;	dividend	policy

 0909 303 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ  3(3-0-6)

  Business Research Methodology

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0909 203 สถิติธุรกิจ

  Prerequisite  :  0909 203 Business Statistics

	 	 แนวคิด	หลักการ	และความส�าคัญของการวิจัย	ประเภท

ของการวิจัย	การก�าหนดหัวข้อเรื่อง	การก�าหนดตัวแปร	การตั้งสมมติฐาน

และการทดสอบ	การเลอืกเครือ่งมือในการวเิคราะห์	การสร้างเครือ่งมอืเกบ็

รวบรวมข้อมลูและวธิกีารรวบรวมข้อมลู	การประมวลผล	การวเิคราะห์	การ

สรุปผลและแปลความหมาย	การเขียนรายงาน	การน�าเสนอรายงานวิจัย

เพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจ
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	 	 Concepts,	principles	and	importance	of	research;	

research	types;	research	topic;	identifying	variables;	formulating	

and	testing	hypotheses;	choosing	analytical	tools;	developing	

tools	 and	methods	 for	 data	gathering;	 data	processing;	 data	

analysis;	summarizing	and	interpreting	results;	writing	reports;	

research	presentation	for	business	problem	solving

 0909 401 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)

  Business Policy and Strategic Management

							 ความหมาย	ความส�าคัญและองค์ประกอบของการจัดการ

เชิงกลยุทธ์	ระดับและประเภทของกลยุทธ์	กระบวนการการจัดการเชิงกล

ยุทธ์	 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร	 การ

วางแผนกลยทุธ์ภายใต้สภาพแวดล้อมทีม่กีารเปลีย่นแปลง	การน�ากลยทุธ์

ไปปฏิบัติและประเมินผล	ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและแผนกลยุทธ์

ของหน่วยงานต่างๆ	ภายในองค์กร	การจัดการเชิงกลยุทธ์ของ

ธุรกิจระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์

	 	 Definitions,	 importance	 and	 components	 of	 

strategic	management;	levels	and	types	of	strategies;	processes	

of	strategic	management;	environment	analysis	in	both	internal	

and	 external	 organizations;	 strategic	 planning	 for	 changing	

environments;	 strategic	 implementation	 and	 evaluation;	 

relationships	 between	 policy	 and	 strategic	 planning	 of	 

departments	 in	 an	 organization;	 strategic	management	 of	 

international	business	and	globalization	

 2.2 กลุ่มวิชาเอก

 (1) วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า  48  หน่วยกิต

 0902 111 พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6)

  Consumer Behavior 

	 	 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมผู ้บริโภค	 แบบจ�าลองการวิเคราะห์พฤติกรรมผู ้บริโภค	

พฤติกรรมการซื้อ	 กระบวนการตัดสินใจซื้อ	 กระบวนการเรียนรู้	 การรับรู้	

เจตคต	ิการจงูใจ	และวถิชีวิีต	ความสมัพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมผูบ้รโิภคกบั

การจัดการการตลาดสมัยใหม่		

	 	 Concepts	of	consumer	behavior;	factors	affecting	

consumer	behavior;	simulation	of	consumer	behavior	analysis;	

purchase	behavior;	buying	decision	making	process;		learning	

process;	attitude	perception	motivation	and	lifestyle	relationships	

between	 consumer	 behavior	 and	 modern	 marketing	 

management

 0902 212 การจัดการช่องทางการจัดจ�าหน่าย 3(3-0-6)

  Distribution Channels Management

	 	 แนวคดิเกีย่วกบัช่องทางการจดัจ�าหน่าย	โครงสร้างของช่อง

ทางการจ�าหน่าย	บทบาทของสมาชกิในช่องทางการจดัจ�าหน่าย	การวเิคราะห์

สภาวะแวดล้อมและปัจจยัทีม่ผีลต่อการจดัการช่องทางการจดัจ�าหน่าย	การ

ออกแบบช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ	การจัดการช่องทางการ

จดัจ�าหน่าย	การบรูณาการช่องทางการจดัจ�าหน่ายกบักลยทุธ์การตลาด	การ

สร้างพันธมิตรในช่องทางการจัดจ�าหน่าย				การจัดการห่วงโซ่อุปทาน	การ

ควบคุมและประเมินผลช่องทางการจัดจ�าหน่าย

	 	 Concepts	 of	 channels	 distribution;	 structure	 of	

channels	distribution;	roles	of	channels	distribution	members;		

analysis	 	 of	 	 environmental	 and	 factors	 effects	 	 distribution	 

channels	 management;	 effective	 model	 of	 distribution;		 

Distribution	 Channels	Management;	 The	 integration	 of	 

distribution	 channel	 and	marketing	 strategy;	 Distribution	 

channels	partnership;	supply	chain	management;		control	and		

evaluation	of	channels	distribution

 

 0902 213 การจัดการผลิตภัณฑ์และแบรนด์ 3(3-0-6)

  Product and Brand Management 

	 	 นโยบายและการจดัการผลติภณัฑ์และแบรนด์	การบรหิาร

บรรจุภัณฑ์	 การบริหารสายผลิตภัณฑ์และแบรนด์	 การวางต�าแหน่ง	 การ

บริหารแต่ละช่วงวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์	 และแบรนด์	 การสร้างคุณค่า

ผลติภณัฑ์และแบรนด์	การบรหิารผลติภณัฑ์และแบรนด์อย่างมจีริยธรรม	

กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑ์และแบรนด์	

	 	 Policies	 and	 product	 and	 brand	management;	

packaging	administration;	product	line	and	brand	management;	

positioning;	product	and	new	brand	development;	product	life	

cycle	management;	building	customer	value	in	products,	service	

and	brands;	 ethics	 in	product	 and	brand	management;	 case	

study

  

 0902 214 การจัดการกลยุทธ์การตั้งราคา 3(3-0-6)

  Price Strategic Management

	 	 แนวคิด	 วัตถุประสงค์	 กระบวนการ	กลยุทธ์การต้ังราคา	

ปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัการตัง้ราคา	กลยทุธก์ารตั้งราคาให้สอดคล้องกับส่วน

ประสมทางการตลาดและสถานการณ์ต่างๆ	การเลือกใช้กลยุทธ์ราคาที่มี

ประสิทธิภาพ	จริยธรรมในการตั้งราคา

	 	 Concept,	 objective	and	process	of	 price	 setting	

and	policy;	 pricing	 strategy;	 factor	 considerations	 and	price	

determination;	 development	 pricing	 strategy	 in	 relation	 to	 

marketing	 mix	 and	 situation;	 selecting	 price	 strategy	 

effectiveness;	ethical	price	setting	practice
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 0902 311 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6)

  Integrated Marketing Communication

	 	 แนวคิด	 วัตถุประสงค์	 กระบวนการการสื่อสารการตลาด

แบบบรูณาการ	เคร่ืองมือในการสือ่สารการตลาดสมยัใหม่	การก�าหนดกลุม่

เป้าหมาย	การออกแบบข้อมลูข่าวสาร	การวางแผนและการก�าหนดกลยทุธ์

การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ	 การก�าหนดงบประมาณ	 การวัด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ	

จริยธรรมในการสื่อสารทางการตลาด		

	 	 Concept,	 objective	 and	 process	 of	 integrated	

marketing	 communication;	modern	 communication	 tools	 in	

marketing;	settings	of	target	groups;	design	of	data	information;	

planning	and	established	marketing	communication	strategy;	

budgeting	 for	 activities;	 effective	 integrated;	 ethical	 in	 

marketing	communication

 0902 312 การวิจัยการตลาด 3(3-0-6)

  Marketing Research

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0909 303 วิทยาระเบียบวิธีวิจัย

ธุรกิจ

  Prerequisite : 0909 303 Business Research 

Methodology

	 	 บทบาทและความส�าคัญของการวิจัยทางการตลาดที่มีต่อ

การด�าเนินงานทางธุรกิจ	 การระบุปัญหาในการวิจัยทางการตลาด	 การ

ออกแบบงานวิจัย	 ข้ันตอน	วิธีการด�าเนินงานวิจัยและเครื่องมือวิจัย	การ

ประยุกต์ใช้งานวิจัยทางการตลาดเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ	 การเขียน

รายงานการวิจัย	การน�าเสนอผลงานวิจัยเพื่อน�าไปสู่การวางแผนกลยุทธ์

ทางการตลาด

	 	 Role	and	importance	of	research	in	marketing	on	

business;	Identifying	problems	in	marketing	research;	research	

design;	research	procedure	and	research	methodology;	research	

instrument	and	;	apply	research	in	marketing	both	qualitative	

and	quantitative	 research;	 research	 report;	 presentation	 for	

marketing	plan	contribution	 	

 

 0902 315  การตลาดโลก 3(3-0-6)

  Global Marketing 

	 	 แนวคิด	ทฤษฎี	สภาพแวดล้อมและการรวมกลุม่การค้าโลก	

พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดโลก	กระบวนการเข้าสู่ตลาดโลก	กลยุทธ์การ

เข้าสู่ตลาดโลก	การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดโลก	การประเมินผล

และการควบคุมกลยุทธ์การตลาดโลก	กรณีศึกษาการตลาดโลก

	 	 Concept	and	theory;	global	environment	and	world	

trade	integration;	consumer	behaviors	in	the	global	markets;	the	

process	of	global	market	entry;	development	of	global	marketing	

mix;	 evaluation	 and	 control	 of	 global	marketing	 strategies;	

global	marketing	case	study

 0902 322 การตลาดดิจิทัล 3(3-0-6)

  Digital Marketing 

	 	 แนวคิด	ทฤษฎี	วิวัฒนาการการตลาดดิจิทัล	การวิเคราะห์

พฤตกิรรมผูบ้รฺโิภคในยคุดจิทิลั	เครือ่งมอืทางการตลาดดจิทิลั	การวดัและ

ประเมินความส�าเร็จ	กรณีศึกษาการตลาดดิจิทัล

	 	 Digital	marketing	concept,	theory	and	evolution;	

the	behavior	of	consumer	behavior	in	digital	era;	digital	market-

ing	tools;	the	evaluation	and	measurement	of	digital	marketing	

success;	case	study	in	digital	marketing	

 

 0902 323 การวางแผนและกลยุทธ์การตลาด 3(3-0-6)

  Marketing Strategy and Planning

	 	 แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่	การวิเคราะห์

สถานการณ์ทางการตลาด	การก�าหนดตลาดเป้าหมาย	การวางแผนการ

ตลาดเชงิกลยทุธ์	การสร้างความได้เปรยีบทางการแข่งขนัทางการตลาด	การ

พฒันาส่วนประสมทางการตลาด	แผนปฏิบัติการทางการตลาด	การควบคมุ

และประเมินผลทางการตลาด	จรรยาบรรณการวางแผนกลยุทธ์การตลาด	

กรณีศึกษา

	 	 Concepts	of	modern	marketing	strategy;	marketing	

situation	 analysis;	 setting	 target	 group;	 strategic	marketing	

planning;	 developing	 competitive	 advantage;	marketing	mix	

management;	 strategic	 marketing	 program;	 marketing	 

implementation	 and	 control;	 ethical	 in	marketing	 planning	

strategy;	case	study	

 0902 411  การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการตลาด 3(3-0-6)

  Marketing Quantitative Analysis  

	 	 การประยุกต์ตัวแบบเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางการ

ตลาด	ทฤษฎีการตัดสินใจ	การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน	 ตัวแบบสินค้าคงคลัง	

การโปรแกรมเชิงเส้นตรง	 ตัวแบบปัญหาการขนส่ง	 การมอบหมายงาน	

ทฤษฎีแถวคอย	การพยากรณ์ทางการตลาด	และทฤษฎีเกม	

	 	 Applications	of	quantitative	models	for	marketing	

decision	 making;	 decision	 theory,	 breakeven	 analysis,	 

inventory	model,	 linear	programming,	 transportation	problem	

model,	 job	 assignment	 model,	 queuing	 theory,	 market	 

forecasting	and	game	theory
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 0902 417  การปฏิบัติการทางการตลาด 3(2-2-5)

  Project Based Marketing

	 	 วิเคราะห์	 และศึกษาปัญหาทางการตลาดจากสถานการณ์

จริงทางธุรกิจ	การบูรณาการทฤษฎีทางด้านการตลาด	การน�าเสนอผลงาน

ทางการตลาด	

	 	 Analysis	 and	 study	marketing	 issues	 from	 real	

business	situations;	Integration	of	marketing	theory;	marketing	

project	presentation

 

 0902 428 การจัดการการขายสมัยใหม่ 3(3-0-6)

  Modern Sales Management

	 	 แนวคดิเกีย่วกบัการจดัการการขาย	การจดัองค์กรขาย	การ

สรรหาและการคัดเลือกพนักงานขาย	การฝึกอบรมพนักงานขาย	การจ่าย

ค่าตอบแทน	การสร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่พนักงานขาย	 การก�าหนด

โควต้าและเขตการขาย	 การจัดท�างบประมาณขาย	 การประเมินผลและ

ควบคมุทางการขาย		ความสมัพันธ์ของแผนงานการตลาดและแผนงานการ

ขาย	การวางแผนและการวิเคราะห์การขาย	การสร้างทีมงานขายและการ

จัดการขายที่มีประสิทธิภาพ	กรณีศึกษา

	 	 Concepts 	 o f 	 sa les 	 management ; 	 sa les	 

organizational	management;	 search	 and	 selection	 of	 sales	 

persons;	 training	 of	 sales	 persons;	 compensation	 payment;	

morale	and	motivation	of	sales	persons;	setting	of	quota	sales;	

budgeting	for	sales	;	evaluation	and	control	of	sales;	marketing	

planning	relationship	with	sales	planning;	sales	planning	and	

analysis	;sales	team	and	effective		sales	management;	case	study

 

 (2) วิชาเอกเลือก            ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต

 0902 314 การตลาดธุรกิจชุมชน 3(3-0-6)

  Community Business Marketing

	 	 บทบาท	ความส�าคัญ	ขอบข่ายและระบบการตลาดชุมชน	

องค์กรและหน่วยงานทีท่�าหน้าทีก่ารตลาดชมุชน	การวเิคราะห์สถานการณ์

การตลาดของสินค้าชุมชน	 การก�าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจ

ชมุชน	การสร้างมลูค่าเพิม่สนิค้าและบริการ	การพฒันาตลาดชมุชนสูค่วาม

ยั่งยืน

	 	 Roles,	 importance,	 scopes	 and	 systems	 of	 

community	 marketing;	 organizations	 and	 sections	 for 

functioning	 community	 marketing;	 situation	 analysis	 of	 

community	 product	marketing;	 setting	marketing	 strategies 

for	community	business;	value-added	creation	of	product	and	

services;	sustainable	development	of	community	market

 

 0902 319 การตลาดสินค้าเกษตรกรรม 3(3-0-6)

  Agricultural Product Marketing

	 	 แนวคิดและความส�าคัญของการตลาดสินค้าเกษตร	

สถานการณ์สินค้าเกษตร	 นโยบายและมาตรการเกี่ยวกับสินค้าเกษตร	

ปัญหาและอุปสรรคของตลาดสินค้าเกษตร	 วิเคราะห์ความต้องการของ 

ผู้บริโภคตลาดสินค้าเกษตร	การวางแผน	กระบวนการพัฒนาตลาดสินค้า

เกษตรอย่างยั่งยืน

	 	 Concepts	and	importance	of	agricultural	product	

marketing;	situation	of	agricultural	product;	agricultural	product	

policies	 and	 regulations;	problems	and	 threats	 of	 agricultural	

product,		consumer	need	analysis	of	agricultural	product;	policy	

and	 measure	 of	 agricultural	 marketing;	 planning,	 the	 

development	of	sustainable	agricultural	market

 0902 320 การตลาดบริการ 3(3-0-6)

  Service Marketing

	 	 แนวคิด	ทฤษฎี	ความส�าคัญของการบริการ	ประเภทของ

การบริการ	การสร้างจิตส�านึกในการให้บริการ	แนวโน้มการตลาดบริการ	

ส่วนประสมการตลาดบริการ	 กลยุทธ์การตลาดบริการ	 การบริหาร

ประสบการณ์ลูกค้า	การวัดคุณภาพการให้บริการ

	 	 Concepts,	 theories	 and	 importance	of	 services;	

types	of	services;	service	mind	development,		service	marketing	

trend,	 	 service	marketing	mix;	 	 service	marketing	 strategies,	

consumer	 experience	management;	 service	 performance	 

evaluation			

 

 0902 324 การตลาดออนไลน์และสื่อสังคม 3(3-0-6)

  Social media and online marketing

	 	 แนวคิด	 บทบาทของการตลาดออนไลน์และสื่อสังคม	

ประเภทการตลาดออนไลน์	พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์	ตลาดเป้าหมาย	

กลยุทธ์การตลาดออนไลน์และสือ่สงัคม	ออกแบบเนือ้หาและสือ่การตลาด

ออนไลน์	การวัดและประเมินผลสื่อทางการตลาดออนไลน์

	 	 Concepts,	 roles	 of	 online	marketing	 and	 social	

medias;	 types	 of	 online	marketing;	 social	 medias	 usage	 

behavior;	 target	market;	 online	marketing	 and	 social	medias	

strategies;	 content	 design	 online	 marketing	 medias;	 

measurement	and	performance	evaluation	of	online	marketing	

medias
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 0902 325 การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า 3(3-0-6) 

  Customer analytics 

	 	 การเกบ็รวบรวมข้อมลู	การเตรยีมข้อมลู	การจดักลุม่ข้อมลู	

เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมลูกค้า	 การประยุกต์ใช้ข้อมูลท่ี

สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า	

	 	 Data	collection;	data	preparation;	data	clustering;	

customer	data	analysis,	customer	data	application	in	relation	to	

customer	need		

 0902 326  การจัดการการค้าปลีกและค้าส่ง 3(3-0-6)

  Retailing and Wholesale Management

	 	 แนวคิด	 ความส�าคัญการค้าปลีกและค้าส่งสมัยใหม่	

ประเภทการค้าปลีกและค้าส่ง	การจัดองค์กรค้าปลีกและค้าส่ง	การจัดซื้อ

ผลิตภัณฑ์ค้าปลีกและค้าส่ง	 ส่วนประสมการตลาดค้าปลีกและค้าส่ง	

กลยุทธ์ค้าปลีกและค้าส่ง	จรรยาบรรณและจริยธรรมค้าปลีกและค้าส่ง

	 	 Concepts	 and	 importance	 of	modern	 retailing	 

and	wholesale;	types	of	retailing	and	wholesale	management;	

organizing	retailing	and	wholesale	management	 ;	purchasing		

in	retailing	and	wholesale	product;	marketing	mix	for	retailing	

and	wholesale;	retailing	and	wholesale	strategies;	and	moral	and	

ethical	for	retailing	and	wholesale

 0902 415 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 3(3-0-6)

  Customer Relationship Management

	 	 แนวคิดการจัดการลูกค้าสัมพันธ์	การตลาดความสัมพันธ์	

การบริหารฐานข้อมูลลูกค้า	 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า	

กลยุทธ์การจดัการลูกค้าสมัพนัธ์	การจดักจิกรรมลกูค้าสมัพนัธ์	การวดัและ

ประเมินความส�าเร็จการจัดการลูกค้าสัมพันธ์	

	 	 Concepts	of	customer	relationship	management;	

relationship	marketing;	 customer	 database	management;	 

customer	 relationship	 analysis;	 customer	 relationship	 

management	 strategy;	 customer	 relationship	 activities	 

management;	measurement	 and	 performance	 evaluation	 of	

customer	relationship	management

 0902 425  การจัดกิจกรรมทางการตลาด 3(2-2-5)

  Event Marketing

	 	 แนวคิด	ความส�าคัญ	ประเภทกิจกรรมทางการตลาด	การ

ศกึษาข้อมลูลกูค้า	การออกแบบกจิกรรมทางการตลาด	ก�าหนดงบประมาณ

การจัดกิจกรรมทางการตลาด	 การวัดและประเมินความส�าเร็จการจัด

กิจกรรมทางการตลาด		

	 	 Concepts,	 importance,	 and	 types	 of	 event	 

marketing;	 customer	 information	 study;	 event	marketing	 

design;	budgeting	for	event	marketing;	and	measurement	and	

performance	evaluation	of	event	marketing	

 0902 429 การตลาดส�าหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6)

  Entrepreneurial Marketing

	 	 แนวคิด	ทฤษฎีการตลาดส�าหรับผู้ประกอบการ	การตลาด

เชิงรุก	การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด	การสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่	โมเดล

ธุรกิจ	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการตลาด	การสร้างความได้เปรียบ

ทางการแข่งขัน	การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ	

	 	 Concepts	 and	 theories	 of	 entrepreneurial	 

marketing;	proactive	marketing;	marketing	opportunity	analysis;	

new	business	development;	 	business	model;	technology	and	

marketing	innovation;	creating	competitive	advantage;	creating	

business	value-added

 0902 430 การตลาดแบบยั่งยืน 3(3-0-6)

  Sustainability Marketing

	 	 แนวคิดการตลาดเพื่อสังคม	กระบวนการพัฒนาแผนการ

ตลาดเพื่อสังคม	การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดเพื่อสังคม	การ

เลือกกลุ่มเป้าหมาย	 การก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	 การพัฒนา

กลยุทธ์การตลาดเพื่อสังคม	การสร้างแผนและด�าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้า

หมาย	การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมที่ยั่งยืน	การส่งเสริมเพื่อก่อให้เกิด

สังคมที่ดีและมีความสุข	

	 	 Development	 of	 social	 marketing	 	 concept;	 

development	 processes	 of	 social	marketing;	 environmental	

analysis	of	social	marketing;	selection	of	target	groups;	settings	

of	 objectives	 and	 goals;	 development	 of	 social	marketing	 

strategy;	 plan	 and	 operational	 building	 for	 achievement;	

changes	of	sustainable	behaviors;	encouragement	

of	good	and	happy	societies

 0902 431 เทคนิคการน�าเสนอ 3(2-2-5)

  Presentation Technique

	 	 หลกัการ	ความส�าคญัของการน�าเสนอ	วตัถปุระสงค์การน�า

เสนอ	การวิเคราะห์ผู้ฟัง	การออกแบบการน�าเสนอ	การเตรียมเนื้อหา	การ

จัดท�าสื่อ	ทักษะการสื่อสาร	บุคลิกภาพ

	 	 Principles	and	importance	of	presentation;	aims	

of	presentation;	audience	analysis;	presentation	design;	content	

preparation;	 application	of	media;	 communication	 skills;	 and	

personality	of	presenters
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 0902 432 ภาษาอังกฤษทางการตลาด 3(3-0-6)

  English for Marketing

	 	 การใช้ทักษะการฟัง	พูด	อ่าน	เขียน	ค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ

ทางการตลาด

	 	 English	skill	for	marketing	in	listening;	speaking;	

reading;	writing	and	marketing	vocabularies

 0902 433  จริยธรรมทางการตลาด 3(3-0-6)

  Ethics for Marketing

	 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ	ความสอดคล้อง

ระหว่างเป้าหมายของธุรกิจและจริยธรรม	คุณค่าแห่งจริยธรรม	และการ

ประเมนิค่า		บทบาทของผู้บรหิารทีเ่กีย่วข้องกบัจรยิธรรมและจรรยาบรรณ	

ตลอดจนผลกระทบทีม่ต่ีอบคุคล		องค์กร	และต่อสงัคมโดยส่วนรวม		กรณี

ศึกษาปัญหาจริยธรรมทางธุรกิจ

	 	 Fundamental	 knowledge	 of	 business	 ethics;	 

relationships	 among	 business	 objectives	 and	 ethics;	 value	

evaluation;	administrators’	 roles	 in	ethics;	effects	of	business	

ethics	on	persons,	organizations,	and	societies.	issue	business	

ethics

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต

	 ให้เลือกเรียนในรายวิชาอื่นๆ	 ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย	 	 จ�านวน 

ไม่น้อยกว่า		6		หน่วยกิต

4. หมวดประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

 0903 430 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้าน 2(300ชั่วโมง)

  การบริหารธุรกิจ

  Business Administration Internship

	 	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านบรหิารธุรกิจในหน่วย

งานของรัฐบาล	รัฐวิสาหกิจ	หรือเอกชน

	 	 Business	management	internship	in	government	

agencies,	government	enterprises,	or	private	sectors

 0199 499 สหกิจศึกษา  9(0-40-0)

  Cooperative Education

	 	 การปฏิบัติงาน	 ในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	 โดย

ความร่วมมอืระหว่างมหาวิทยาลยักบัสถานประกอบการเพือ่พฒันานสิติให้

มีความรู้ทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการท�างานในสถานประกอบ

การ	มคีวามสามารถในการพฒันาตนเองในด้านการคดิอย่างเป็นระบบ	การ

สงัเกต	การตดัสนิใจ	ตลอดจนทกัษะในการวเิคราะห์และการประเมนิท�าให้

นิสิตมีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ	และตลาด

แรงงาน

	 	 A	systematic	provision	of	work-based	learning	in	

the	work	place	for	students	with	the	cooperation	between	the	

university	and	the	work	places	to	allow	the	students	to	develop	

both	academic	and	work-related	skills	in	the	work	place.	This	

procedure	will	help	the	students	in	self-development	in	terms	of	

systematic	 thinking,	observation,	decision	making,	analytical	

and	evaluation	skills.	Also	it	will	result	in	high	quality	graduates	

who	are	most	suitable	for	the	work	places	and	the	labor	market
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย		 	 :	 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

	 ภาษาอังกฤษ			 :	 Bachelor	of	Business	Administration	Program	in	Business	Computer

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
		 ภาษาไทย		 (ชื่อเต็ม)	 :		 บริหารธุรกิจบัณฑิต		(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

	 		 (ชื่อย่อ)	 :	 บธ.บ.	(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

		 ภาษาอังกฤษ		(ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor	of	Business	Administration	(Business	Computer)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :		 B.B.A.	(Business	Computer)

หลักสูตร  
	 จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร		รวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	139		หน่วยกิต	

โครงสร้างหลักสูตร 

จ�านวนหน่วยกิต

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา                    โปรแกรมปกติ                  โปรแกรมสหกิจศึกษา

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ

	 	 2.1	 กลุ่มวิชาแกน

	 	 2.2	 กลุ่มวิชาเอก	

	 	 	 (1)	 วิชาเอกบังคับ

	 	 	 (2)	 วิชาเอกเลือก

ไม่น้อยกว่า   103  หน่วยกิต  

																			51		หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า						52		หน่วยกิต

																			37		หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า						15		หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า  103  หน่วยกิต

																		51		หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า					52		หน่วยกิต

																		37		หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า					15		หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า      6  หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า      6  หน่วยกิต

 4.  หมวดประสบการณ์ภาคสนาม

	 	 (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

  ฝึกงาน  2(300  ชั่วโมง)  9(0-40-0)

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  139  หน่วยกิต 139  หน่วยกิต



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

67

รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

	 (เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)	

 1.1 กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

	 0033	004	 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	 2(	2-0-4)

	 	 Computer	and	Information	Technology		

	 0033	005	 การประยุกต์คณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตร์		 2(	2-0-4)

	 	 เทคโนโลยี	และสังคม	

	 	 Applications	of	Mathematics	in	Science,	

	 	 Technology,	and	Social	Science	

 1.2 กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติม

	 0036	007	 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการใหม่	 2(	2-0-4)

	 	 Innovation	and	New	Entrepreneurship	

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  103  หน่วยกิต

 2.1 กลุ่มวิชาแกน 51 หน่วยกิต

	 0105	327	 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 English	for	Business	

	 0900	101	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Business

	 0901	101	 หลักการบัญชีขั้นต้น	 3(3-0-6)	

	 	 Principles	of	Accounting	

	 0901	204	 การภาษีอากร	1	 	3(3-0-6)

	 	 Taxation	1	

	 0901	205	 การบัญชีเพื่อการจัดการ	 						3(3-0-6)

	 	 Accounting	for	Management

	 0902	101	 หลักการตลาด	 3(3-0-6)

	 	 Principles	of	Marketing	

	 0903	101	 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ	 			3(3-0-6)

	 	 Management	and	Organizational	Behavior	

	 0903	281	 ความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสรรค์	 		3(3-0-6)

	 	 ธุรกิจใหม่				

	 	 Entrepreneurship	and	New	Venture	

	 	 Creation

	 0904	101	 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	 3(2-2-5)

	 	 Business	Computer	and	Information	

	 	 Technology

	 0907	104	 เศรษฐศาสตร์จุลภาค	1	 3(3-0-6)

	 	 Microeconomics	1

	 0907	105	 เศรษฐศาสตร์มหภาค	1	 3(3-0-6)

	 	 Macroeconomics	1

	 0909	202	 กฎหมายธุรกิจ	 		3(3-0-6)

	 	 Business	Law	

	 0909	203	 สถิติธุรกิจ																																							 		3(3-0-6)

	 	 Business	Statistics

	 0909	301	 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ	 			3(3-0-6)

	 	 Production	and	Operation	Management

	 0909	302	 การเงินธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Business	Finance

	 0909	303	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Business	Research	Methodology

	 0909	401	 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์	 3(3-0-6)

	 	 Business	Policy	and	Strategic	Management

 2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า   52  หน่วยกิต

  (1) วิชาเอกบังคับ   37  หน่วยกิต

	 0904	102	 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น	 3(2-2-5)

	 	 ในงานธุรกิจ

	 	 Introduction	to	Computer	Programming

	 	 in	Business

	 0904	103	 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม	 3(2-2-5)

	 	 Data	Structure	and	Algorithms

	 0904	201	 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ	1	 3(2-2-5)

	 	 Business	Programming	1

	 0904	202	 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ	 3(2-2-5)

	 	 Computer	Technology	and	Operating	System

	 0904	203	 ระบบการจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ	 3(2-2-5)

	 						 Business	Database	Management	System		

	 0904	204	 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ	 3(2-2-5)	

	 	 ทางธุรกิจ

	 	 Analysis	and	Design	for	Business	

	 	 Information	System

	 0904	301	 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์	 3(2-2-5)			

	 	 ในงานธุรกิจ

	 	 Business	Data	Communication	

	 	 and	Computer	Network		

	 0904	303	 การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต		 3(2-2-5)

	 	 Internet	Programming	

	 0904	327	 การด�าเนินการและการพัฒนาโปรแกรม	 3(2-2-5)

	 	 บนคอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆ

	 	 Implementing	and	Developing	

	 	 Cloud	Computing	Applications	

	 0904	329		 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นส�าหรับงานธุรกิจ	 3(2-2-5)

	 	 Data	Analytics	Foundations	for	Business	
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	 0904	494	 การออกแบบและการพัฒนาประสบการณ์	 3(2-2-5)			

	 	 และส่วนติดต่อกับผู้ใช้

	 	 User	Experience/User	Interface

	 	 Design	and	Development	

	 0904	407	 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 4	(0-12-0)

	 	 Business	Computer	Project

  (2) วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า       15  หน่วยกิต

	 0904	302	 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	 3(3-0-6)	

	 	 Business	Information	Technology	

	 	 Management

	 0904	311	 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ	2	 3(2-2-5)

	 	 Business	Programming	2

	 0904	312	 ระบบความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์	 3(2-2-5)	

	 	 ส�าหรับงานธุรกิจ

	 	 Computer	Security	System	for	Business

	 0904	313	 โครงสร้างข้อมูลและการจัดการแฟ้มข้อมูล	 3(3-0-6)

	 	 ในระบบสารสนเทศธุรกิจ

	 	 Data	Structure	and	File	Organization	

	 	 in	Business	Information	System

	 0904	316	 การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Business	Information	Technology	Audit

	 0904	317	 การพัฒนาและประยุกต์ฐานข้อมูล	 3(2-2-5)

	 	 Database	Implementations		

	 0904	318	 การสื่อสารแบบไร้สายและแบบเคลื่อนที่	 3(2-2-5)

	 	 ในงานธุรกิจ

	 	 Wireless	and	Mobile	Communication	

	 	 in	Business

	 0904	321	 การตลาดบนอินเทอร์เน็ต	 3(2-2-5)	

	 	 Internet	Marketing

	 0904	322	 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 3(2-2-5)	

	 	 Electronics	Commerce

	 0904	323	 การวิเคราะห์และการออกแบบเว็บไซต์	 3(2-2-5)

	 	 Web	Analysis	and	Design

	 0904	324	 ระบบความปลอดภัยส�าหรับพาณิชย์	 3(2-2-5)

	 	 อิเล็กทรอนิกส์

	 	 Electronics	Commerce	Security	System

	 0904	325	 การเงินและการธนาคารส�าหรับพาณิชย์	 			3(3-0-6)		

	 	 อิเล็กทรอนิกส์

	 	 Finance	and	Banking	for	Electronics	

	 	 Commerce	

	 0904	328	 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่	 				3(2-2-5)	

	 	 Big	Data	Analytics

	 0904	414	 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ	 3(3-0-6)

	 	 Decision	Support	Systems	

	 0904	415	 การออกแบบกราฟฟิคในงานธุรกิจ	 3(2-2-5)

	 	 Graphic	Design	for	Business

	 0904	416	 การเขียนโปรแกรมส�าหรับอุปกรณ์	 3(2-2-5)

	 	 เคลื่อนที่แบบไร้สายในงานธุรกิจ

	 	 Mobile	Programming	and	Wireless	

	 	 Components	in	Business		

	 0904	417	 การประยุกต์ชอฟต์แวร์เพื่อการวางแผน	 3(2-2-5)

	 	 ทรัพยากรองค์กร

	 	 Applications	of	Enterprise	Resource	

	 	 Planning	Software	

	 0904	418	 การประยุกต์ชอฟต์แวร์เพื่อการจัดการ	 3(2-2-5)			

	 	 ด้านลูกค้าสัมพันธ์					

	 	 Applications	of	Customer	Relationship	

	 	 Management	Software	

	 0904	427				อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง	 3(2-2-5)

	 	 Internet	of	Things

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต

	 ให้เลือกเรียนในรายวิชาอื่น	 ๆ	 	 ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย	 	 จ�านวน 

ไม่น้อยกว่า	 	 6	หน่วยกิต	 	 โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

ส�าหรับนิสิตโปรแกรมสหกิจศึกษา		ไม่ต้องเลือกเรียนรายวิชาในหมวดนี้

4. หมวดประสบการณ์ภาคสนาม 	(การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

	 0199	499	 สหกิจศึกษา**	 9(0-40-0)

	 	 Cooperative	Education	

	 0904	497	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้าน	 2(300ชั่วโมง)

	 	 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ*

	 	 Business	Computing	Internship

 

*	ฝึกงานไม่น้อยกว่า	300		ชั่วโมง	การประเมินผลการเรียน	เป็น	S	หรือ	U	

และไม่นับหน่วยกิต

**	การประเมนิผลการเรยีน	เป็น	S	หรือ	U	โดยเข้าร่วมโครงการสหกจิศกึษา

และฝึกปฏิบัติการในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า	4	เดือน
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แผนการศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 	8		 	8		

0033	004 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

Computer	and	Information	Technology

2(2-0-4) 2(2-0-4)

0033	005 การประยุกต์คณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์	

Applications	of	Mathematics	in	Science,	Technology,	and	Social	Science

2(2-0-4) 2(2-0-4)

0902	101 หลักการตลาด	

Principles	of	Marketing

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

0904	101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	

Business	Computer	and	Information	Technology

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0900	101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ	

Introduction	to	Business

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

รวมจ�านวนหน่วยกิต    21 หน่วยกิต    21 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 										6		 6

0903	101 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ

Management	and	Organizational	Behavior

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

0901	101 หลักการบัญชีขั้นต้น	

Principles	of	Accounting

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

0907	104 เศรษฐศาสตร์จุลภาค	1	  

Microeconomics	1

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

0904	102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นในงานธุรกิจ	

Introduction	to	Computer	Programming	in	Business

3(2-2-5) 3(2-2-5)

รวมจ�านวนหน่วยกิต    18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต
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ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6	 6	

0907	105 เศรษฐศาสตร์มหภาค	1

Macroeconomics			1

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

0909 202 กฎหมายธุรกิจ

Business	law	

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

0904	201 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ	1		  

Business	Programming	1

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0904	202 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ	 		

Computer	Technology	and	Operating	System

3(2-2-5) 3(2-2-5)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6	 6	

0904	103 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม	

Data	Structure	and	Algorithms

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0901	205 การบัญชีเพื่อการจัดการ		

Accounting	for	Management

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

0904	203 ระบบการจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ	

Business	Database	Management	System		

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0904	204 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

Analysis	and	Design	for	Business	Information	System

3(2-2-5) 3(2-2-5)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต
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ปีที่  3  ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0901	204 การภาษีอากร		1

Taxation	1

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

0909	203 สถิติธุรกิจ	

Business	Statistics

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

0904	301 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ

Business	Data	Communication	and	Computer	Network		

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0909	301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ	

Production	and	Operation	Management

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

0909	302 การเงินธุรกิจ	

Business	Finance

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

xxxx	xxx หมวดวิชาเอกเลือก 3	 3	

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต

ปีที่  3  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0105	327 ภาษาอังกฤษธุรกิจ

English	for	Business	

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

0909	303 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ

Business	Research	Methodology

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

0903	281 ความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่

Entrepreneurship	and	New	Venture	Creation

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

0904	327 การด�าเนินการและการพัฒนาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆ

Implementing	and	Developing	Cloud	Computing	Applications

	3(2-2-5) 	3(2-2-5)

0904	329 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นส�าหรับงานธุรกิจ

Data	Analytics	Foundations	for	Business

3(2-2-5) 3(2-2-5)

	xxxx	xxx หมวดวิชาเอกเลือก 3 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต
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ปีที่  3  ภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0904	497 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ*

Business	Computing	Internship						

2(300ชั่วโมง) -

รวมจ�านวนหน่วยกิต 2 หน่วยกิต - หน่วยกิต

*		ฝึกงานไม่น้อยกว่า		300		ชั่วโมง		ผลการศึกษาเป็น	S	หรือ	U	และไม่นับหน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0904	494 การออกแบบและการพัฒนาประสบการณ์และส่วนติดต่อกับผู้ใช้

User	Experience/User	Interface	Design	and	Development

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0904	303 การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต	

Internet	Programming

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0909	401 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์	

Business	Policy	and	Strategic	Management

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

xxxx	xxx หมวดวิชาเอกเลือก 9 9(0-40-0)	

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0904	407 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	

Business	Computer	Project	

4(0-12-0) 4(0-12-0)

0199	499 สหกิจศึกษา*	 9		หน่วยกิต

Cooperative	Education

- 9

xxxx	xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 6	 -

รวมจ�านวนหน่วยกิต 10 หน่วยกิต 13 หน่วยกิต

*			การประเมินผลการเรียน	เป็น	S	หรือ	U	โดยเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาและฝึกปฏิบัติการในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า	4	เดือน	โดยนิสิตที่เลือก

โปรแกรมสหกิจศึกษาจะต้องได้รับการเห็นชอบจากกรรมการที่แต่งตั้งโดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร	ซึ่งไม่ต้องเรียนวิชาในหมวดเลือกเสรี
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ค�าอธิบายรายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

	 (เป็นไปตามข้อบงัคบัของมหาวทิยาลยัมหาสารคาม)		โดยนสิติต้องเรยีน

รายวิชา	ดังต่อไปนี้

 1.1 กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 0033 004   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(2-0-4)

                 Computer and Information Technology 

																 เทคโนโลยสีารสนเทศ	มลัตมิเีดยี	เทคโนโลยภีมูสิารสนเทศ

และการน�าไปใช้	 การใช้โปรแกรมประยุกต์ที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงาน	

สารสนเทศ	การสืบค้นสารสนเทศ	การใช้สารสนเทศ	ตามกฎหมายและ

จริยธรรม

																 Information	technology,	multimedia,	geo-informatics	

system	technology	and	applications,	use	of	essential	computer	

software,	information,	information	retrieval,	information	usage	

conforming	to	laws	and	ethics

 0033 005   การประยุกต์คณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตร์  2(2-0-4)

  เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์

                 Applications of Mathematics in Science, 

  Technology, and Social Science

																	 ธรรมชาติของคณิตศาสตร์	 การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์

กบัวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละสงัคมศาสตร์	คณติศาสตร์ทางธรุกจิ	การน�า

ข้อมูลทางสถิติไปใช้ในการตัดสินใจ

																 Nature	of	mathematics,	applications	of	mathematics 

in	 science,	 technology,	 and	 social	 science,	mathematics	 in	

business,	usage	of	statistic	data	for	decision-making

 1.2 กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติม

 0036 007 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการใหม่ 2(2-0-4)

              Innovation and New Entrepreneurship

																	 นวัตกรรมและการสร้างสรรค์	 เศรษฐกิจสร้างสรรค	์

คณุลักษณะของการเป็นผูป้ระกอบการ	กระบวนการประเมนิแนวความคดิ	

แนวโน้ม	 และโอกาสในการท�าธุรกิจ	 การเปลี่ยนจากแนวคิดให้เป็น

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ	การเขียนแผนธุรกิจ	การศึกษาความเป็นไปได้ของ

โครงการ	การเป็นผู้ประกอบการที่ประสบผลส�าเร็จ

	 	 Innovation	 and	 creativity,	 creative	 economy,	

characteristics	of	entrepreneurship,	Evaluation	process,	concept,	

trend	and	opportunity	in	business,	Change	the	ideal	concept	to	

product	 or	 service,	 business	plan	writing,	project	 feasibility,	

successful	entrepreneurship

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  103  หน่วยกิต

 2.1 กลุ่มวิชาแกน

 0105 327  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(3-0-6)

  English for Business 

	 	 การใช้ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ	การอ่านข้อมูลทางธุรกิจ	

การเขียนจดหมายธุรกิจ	บัตรเชิญและการโฆษณา	การกรอกใบสมัครงาน		

การสมัภาษณ์ทางธรุกจิ	การให้ข่าวสารเกีย่วกบังานด้านธรุกจิและการตดิต่อ

สื่อสาร	

	 	 Uses	 of	English	 for	 business	purposes;	 reading	

business	information;	writing	business	letters,	invitation	cards	

and	 advertisements;	 filling	 application	 forms;	 business		 

interviews;	business	information	and	communication

 0900 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 3(3-0-6)  

  Introduction to Business

	 	 หลกัการและรปูแบบองค์กรทางธรุกจิ	จดุมุง่หมายของการ

ประกอบธุรกิจ	 แนวคิดในการประกอบธุรกิจ	 คุณลักษณะของสภาพ

แวดล้อมทางธุรกิจ	กิจกรรมทางธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม

ทางธุรกิจ	กฎหมายธุรกิจ	ประเภทของธุรกิจ	ความส�าคัญและบทบาทของ

การประกอบธรุกิจในสงัคม	ผลกระทบของสภาพแวดล้อมทีม่ต่ีอธรุกิจ	และ

ความส�าคญัของธรรมาภบิาล	ความรบัผดิชอบต่อสงัคม	จรยิธรรมทางธรุกจิ

และจรรยาบรรณของการประกอบธุรกิจ

	 	 Principles	 and	 forms	 of	 business	 organization;	

objectives	of	business	entrepreneurship;	concepts	of	business	

entrepreneurship;	 characteristics	 of	 business	 environments;	

business	activities	and	relationships	among	business	activities;	

business	law;	types	of	business;	importance	and	roles	of	business	

entrepreneurship	in	society;	effects	of	environments	on	business;	

importance	 of	 governance,	 corporate	 social	 responsibility,	 

business	ethics,	and	codes	of	ethics	for	business	entrepreneurship

 

 0901 101 หลักการบัญชีขั้นต้น 3(3-0-6)

  Principles of Accounting

	 	 ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี	ประโยชน์ของ

ข้อมลูทางการบญัช	ีกรอบแนวคดิในการรายงานทางการเงนิ	หลกัการบญัช	ี

กระบวนการบัญชีตามระบบบัญชีคู่	 การจัดท�างบทดลอง	 การปรับปรุง

รายการบัญชี	การจัดท�ากระดาษท�าการ	การปิดบัญชี	การจัดท�างบการเงิน

ของกิจการขายสินค้า	กิจการผลิตสินค้า	และกิจการบริการ	การจัดท�าสมุด

รายวันเฉพาะ	บัญชีคมุยอดและบัญชีย่อย	ระบบใบส�าคญั	และระบบเงินสด

ย่อย	

	 	 Definitions	 and	 objectives	 of	 accounting;	 

usefulness	of	accounting		information;	conceptual	framework	for	

financial	 reporting;	 principles	 of	 accounting;	 accounting  
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processes	 of	 double	 entry	 bookkeeping;	 preparation	 of	 trial	 

balance;	adjusting		of	accounting	transactions;	preparation	of	

working	papers;	 closing	 of	 accounts;	 preparation	 of	 financial	

statements	 for	 trading,	 manufacturing,	 and	 servicing	 

businesses;	 preparation	of	 specific	 journals,	 control	 accounts	

and	subsidiary	ledgers;	voucher	system;	petty	cash	system	

 0901 204 การภาษีอากร 1 3(3-0-6)

  Taxation 1 

	 	 หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการภาษีอากร	การจัดเก็บภาษี

อากรตามประมวลรัษฎากร	ภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดา	ภาษเีงนิได้นติบิคุคล	

ภาษมีลูค่าเพิม่	ภาษธีรุกจิเฉพาะ	ภาษเีงนิได้หกั	ณ	ทีจ่่าย	ภาษศีลุกากร	ภาษี

สรรพาสามิต	อากรแสตมป์	และอื่นๆ

	 	 Basic	 principles	 in	 taxation;	 collection	 of	 taxes	

according	to	the	Revenue	Code;	personal	income	tax,	corporate	

income	tax,	value-added	tax,	specific	business	tax,	income	tax	

at	 payment	 place,	 custom	 tax,	 excise	 tax,	 stamp	duty,	 and 

others

 0901 205 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)

  Accounting for Management

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 101 หลักการบัญชีขั้นต้น

  Prerequisite : 0901 101 Principles of 

    Accounting

	 	 บทบาทและหน้าทีข่องการบัญชเีพือ่การจัดการ	แนวคดิและ

พฤติกรรมต้นทุน	การค�านวณต้นทุนงานสั่งท�า	การค�านวณต้นทุนช่วงการ

ผลติ	การค�านวณต้นทนุฐานกจิกรรม	การวเิคราะห์ต้นทนุ-จ�านวน-ก�าไร	วธิี

การเกี่ยวกับการค�านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์	 งบประมาณ	 งบประมาณจ่าย

ลงทนุ	การใช้ข้อมลูต้นทนุในการตดัสนิใจ	การก�าหนดราคาผลติภณัฑ์	การ

บญัชตีามความรบัผดิชอบ	และการประเมนิผลการปฏบิตังิานแบบดลุยภาพ

	 	 Roles	and	functions	of	accounting	for	management;	

cost	concepts	and	behaviors;	job-order	costing;	process	costing;	

activity-based	 costing;	 cost-volume-profit	 analysis;	 product	

costing	methods;	budgeting;	capital	expenditure;	relevant	costs	

for	decision	making;	product	pricing;	responsibility	accounting;	

balanced	scorecard

 0902 101    หลักการตลาด 3(3-0-6)

  Principles of Marketing

	 	 แนวคิด	ปรัชญา	และความส�าคัญของการตลาด	ลักษณะ

ของตลาด	สถาบันการตลาด	หน้าที่ของการตลาด	พฤติกรรมผู้บริโภค	การ

แบ่งส่วนตลาด	 การเลือกตลาดเป้าหมาย	 การวางต�าแหน่งผลิตภัณฑ์	 

ส่วนประสมการตลาด	และจรรยาบรรณทางการตลาด

	 	 Concepts,	 philosophy,	 and	 importance	 of	 

marketing;	marketing	 characters;	marketing	 institutions;	 

marketing	functions;	consumer	behavior;	market	segmentation;	

market	targeting;	product	positioning;	marketing	mix;	marketing	

ethics

 0903 101 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6)

  Management and Organizational 

  Behavior  

	 	 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ	 บทบาทของผู้บริหารในยุคที่

ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงและมีการแข่งขันสูง	กระบวนการจัดการ	แนวคิด

และหลักการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์	 แนวคิดเกี่ยวกับ

พฤติกรรมองค์การ	พฤติกรรมกลุ่ม	การจูงใจ	ภาวะผู้น�าในองค์การ	การ

ติดต่อสื่อสาร	ความขัดแย้ง	และวัฒนธรรมองค์การ	ธุรกิจระหว่างประเทศ

และโลกาภิวัตน์	 และการก�าหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาองค์การให้

สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

	 	 Concepts	of	management;	roles	of	executives	in	

business	changes	and	high	competition;	management	process;	

concepts	 and	 principles	 of	 human	 resource	management;	 

concepts	of	organizational	behavior,	group	behavior,	motivation,	

leadership,	communication,	conflict,	and	organizational	culture;	

international	 business	 and	globalization;	 setting	 strategy	 for	

organizational	development	in	order	to	respond	changes

 0903 281  ความเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6)

  และการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่

  Entrepreneurship and New 

  Venture Creation

	 	 ความหมาย	คณุลกัษณะ	แนวคดิและพฤตกิรรมของความ

เป็นผู้ประกอบการ	กระบวนการเริ่มต้นธุรกิจใหม่	การวิเคราะห์ปัญหาและ

โอกาสเชิงธุรกิจ	รูปแบบการด�าเนินธุรกิจสมัยใหม่	แนวคดิและรปูแบบการ

ระดมทุน	การบริหารการเติบโตอย่างยั่งยืน	แนวทางการสร้างสรรค์ธุรกิจ

ใหม่	 ความเข้าใจเก่ียวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

และสังคมต่อการเริ่มต้นธุรกิจใหม่

	 	 Definition,	 entrepreneurial	 attributes,	mind-set,	

and	behaviours;	entrepreneurial	process	of	new	venture	creation;	

problem	and	business	 opportunity	 analysis;	 types	 of	modern	

business	model;	fundraising	concept	and	process;	sustainable	

growth	management;	type	of	new	venture	creation;	empathizing	

effects	of	technological	and	socio-economical	change	on	new	

venture	creation
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 0904 101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 3(2-2-5)

  Business Computer and Information 

  Technology

												 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ	

การประยุกต์ใช้ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานธุรกิจ	

ระบบข้อมูลและการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ	 การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ	 เทคโนโลยีส่ือประสม	 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต	 การใช้

คอมพิวเตอร์ในการตดิต่อสือ่สารทางธรุกิจ	การจัดการศูนย์ข้อมูล	การรักษา

ความปลอดภัยระบบคอมพวิเตอร์	จรยิธรรมและกฎหมาย	ด้านการสือ่สาร

และเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรธุรกิจ

	 	 Fundamental 	 knowledge	 of 	 information	 

system	and	technology;	application	of	information	system	and	

technology	for	business	management;	information	system	and	

business	 information	management;	 information	 technology	

management;	mixed	 communication	 technology;	 internet	 

technology;	uses	of	computer	in	business	communication;	data	

center;	computer	security;	ethics	and	regulation	in	information	

communication	and	 technology;	application	of	computer	and	

information	technology	system	for	businesses

 0907 104 เศรษฐศาสตร์จุลภาค  1 3(3-0-6)

  Microeconomics 1

	 	 ความหมายและหลักแนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์

จุลภาค		อุปสงค์	อุปทาน	ดุลยภาพของตลาด	กลไกตลาด	ความยืดหยุ่น

ของอปุสงค์และอปุทาน	ทฤษฎพีฤตกิรรมผู้บริโภค	ทฤษฎีการผลติ	ต้นทนุ

การผลติ	โครงสร้างตลาด	การก�าหนดราคาในตลาดสนิค้าและตลาดปัจจัย

การผลิต	

	 	 Meaning	and	basis	concept	of	microeconomics;	

demand,	 supply,	market	 equilibrium,	market	mechanism,	 

elasticity	 of	 demand	and	 supply;	 consumer	behavior	 theory;	

production	theory;	cost	of	production;	market	structure,	pricing	

strategy	in	product	market	and	factor	market

 0907 105 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3(3-0-6)

  Macroeconomics 1

	 	 ความหมายและหลักแนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์

มหภาค		รายได้ประชาชาต	ิการเงนิและการธนาคาร	สถาบนัการเงิน	นโยบาย

การเงิน	นโยบายการคลัง	 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ	 เงินเฟ้อ	การว่างงาน	

ดุลการช�าระเงินระหว่างประเทศ	อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ		ตลาด

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

	 	 Meaning	and	basis	concept	of	macroeconomics;	

national	 income;	money	 and	 banking;	 financial	 institutions;	

monetary	policy;	fiscal	policy;	international	economics;	inflation;	

unemployment;	balance	of	payment;	exchange	rate	;	exchange	

rate	market

 0909 202 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business Law 

	 	 หลกัการทัว่ไปของเอกเทศสญัญาบางประเภทตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์	การท�าสัญญาซื้อขาย	เช่าซื้อ	จ�านอง	จ�าน�า	กู้ยืม	

ค�า้ประกนั	ตัว๋เงนิ	และตราสารทางการเงิน	กฎหมายเกีย่วกบัการจดัตัง้ธรุกิจ	

และกฎหมายแรงงาน

	 	 General	principles	of	contracts	according	to	civil	

laws	and	commercial	laws;	contracting	for	sales	and	purchases,	

hire	 purchases,	mortgages,	 pawns,	 loans,	 guarantee,	 bills	 of	

exchange,	and	securities;	 laws	of	business	 registration;	 labor	

laws

 0909 203 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business Statistics

	 	 การประยุกต์ใช้วิชาสถิติพื้นฐานในเชิงธุรกิจ	 การเก็บ

รวบรวมข้อมูล	 การวัดค่ากลางและการกระจายของข้อมูล	การแจกแจง

ความน่าจะเป็น	การสุม่ตวัอย่าง	การประมาณช่วงความเช่ือมัน่	การทดสอบ

สมมติฐาน	 การทดสอบไคสแควร์	 การวิเคราะห์ความแปรปรวน	 การ

วิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์	 เลขดัชนีและการวิเคราะห์อนุกรม

เวลา	และสถิตินอนพาราเมตริก

	 	 App l icat ions 	 o f 	 fundamenta l 	 bus iness	 

statistics;	data	gathering;	central	tendency	and	variation	of	data	 

measurement;	 probability	distribution;	 sampling	distribution;	

confidence	interval	estimation;	hypothesis	testing;	Chi-square;	

analysis	of	variance;	regression	and	correlation;	number	index	

and	time	series	analysis;	nonparametric	statistics

 0909 301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ       3(3-0-6)

  Production and Operations Management

	 	 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการระบบการผลิตธุรกิจผลิตและ

ธุรกิจบริการ	 	 การก�าหนดท�าเลท่ีต้ังและผังโรงงาน	 การวางผังติดต้ัง

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์	 การออกแบบผลิตภัณฑ์	 การจัดหาวัตถุดิบ	 การ

บริหารเวลาและค่าจ้าง	 การก�าหนดมาตรฐานงาน	 	 การปรับปรุงงาน	การ

ควบคุมคุณภาพการผลิต	การน�าคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการจัดการการ

ผลิต	และวิธีการเชิงปริมาณ
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	 	 Concepts	of	production	system	management	for	

manufacturing	 and	 service	businesses;	 factory	 location	 and	

layout;	 installing	machines	 and	 equipment;	 product	 design;	

material	procurement;	time	and	wage	management;	setting	of	

task	standard;	task	reform;	production	quality	control;	computer	

applications	to	production	management;	quantitative	methods

 0909 302 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6)

  Business Finance

  เงื่อนไขของรายวิชา :  0901 101 หลักการบัญชีขั้นต้น

  Prerequisite  :  0901 101 Principles of

    Accounting 

	 	 แนวคิดของการเงินธุรกิจ	 ตลาดการเงินและเครื่องมือ

ทางการเงินใหม่ๆ	 มูลค่าของเงินตามกาลเวลาและการประยุกต์ใช้	 ผล

ตอบแทนและความเสี่ยง	 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน	 การวางแผน

ทางการเงิน	การจัดหาเงินทุน	งบประมาณการลงทุน	การบริหารสินทรัพย์

หมุนเวียน	โครงสร้างเงินทุนและต้นทุนของเงินทุน	นโยบายเงินปันผล

								 Concepts	 of	 business	 finance;	 financial	markets	

and	new	financial	 instruments;	 time	value	 of	money	 and	 its	

implications;	 risk	 and	 returns;	 financial	 reporting	 analysis;	 

financial	planning;	financing;	capital	budgeting;	current	asset	

management;	capital	structure;	cost	of	capital;	dividend	policy

 0909 303 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ  3(3-0-6)

  Business Research Methodology

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0909 203 สถิติธุรกิจ

  Prerequisite  :  0909 203 Business Statistics

	 	 แนวคิด	หลักการ	และความส�าคัญของการวิจัย	ประเภท

ของการวิจัย	การก�าหนดหัวข้อเรื่อง	การก�าหนดตัวแปร	การตั้งสมมติฐาน

และการทดสอบ	การเลอืกเคร่ืองมือในการวเิคราะห์	การสร้างเครือ่งมอืเกบ็

รวบรวมข้อมลูและวธีิการรวบรวมข้อมลู	การประมวลผล	การวเิคราะห์	การ

สรุปผลและแปลความหมาย	การเขียนรายงาน	การน�าเสนอรายงานวิจัย

เพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจ

	 	 Concepts,	principles	and	importance	of	research;	

research	types;	research	topic;	identifying	variables;	formulating	

and	testing	hypotheses;	choosing	analytical	tools;	developing	

tools	 and	methods	 for	 data	gathering;	 data	processing;	 data	

analysis;	summarizing	and	interpreting	results;	writing	reports;	

research	presentation	for	business	problem	solving

 0909 401 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)

  Business Policy and Strategic Management

							 ความหมาย	ความส�าคัญและองค์ประกอบของการจัดการ

เชิงกลยุทธ์	 ระดับและประเภทของกลยุทธ์	 กระบวนการการจัดการเชิง 

กลยุทธ์	 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกองค์กร	 การ

วางแผนกลยุทธ์ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีมกีารเปลีย่นแปลง	การน�ากลยุทธ์

ไปปฏิบัติและประเมินผล	ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและแผนกลยุทธ์

ของหน่วยงานต่างๆภายในองค์กร	การจดัการเชงิกลยุทธ์ของธรุกจิระหว่าง

ประเทศและโลกาภิวัตน์

	 	 Definitions,	 importance	 and	 components	 of	 

strategic	management;	levels	and	types	of	strategies;	processes	

of	strategic	management;	environment	analysis	in	both	internal	

and	 external	 organizations;	 strategic	 planning	 for	 changing	

environments;	 strategic	 implementation	 and	 evaluation;	 

relationships	 between	 policy	 and	 strategic	 planning	 of	 

departments	 in	 an	 organization;	 strategic	management	 of	 

international	business	and	globalization	

 2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า  52  หน่วยกิต

  (1) วิชาเอกบังคับ 37  หน่วยกิต

 0904 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-2-5)

  ในงานธุรกิจ

  Introduction to Computer Programming 

  in Business

							 ตรรกแนวคิดของการพัฒนาโปรแกรมส�าหรับงานธุรกิจ	 

ขั้นตอนวิธีและหลักการออกแบบโปรแกรม	การเขียนรหัสเทียม	การเขียน

ผังงาน	การออกแบบโปรแกรม	วิเคราะห์ความซับซ้อนของอัลกอริธึม	การ

ออกแบบอัลกอริธึม	 การทดสอบและตรวจสอบความผิดพลาดของ

โปรแกรม	การแก้ไขจดุบกพร่อง	การศกึษาเทคนคิการแก้ปัญหาในการเขยีน

โปรแกรมส�าหรับงานธุรกิจ	 และการจัดท�าเอกสารอธิบายโปรแกรม	 และ

แนวคิดพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

	 	 Logic	 concepts	 of	 business	 programming	 

development;	 procedures	 and	principles	 of	 program	design;	

pseudo	code;	flowchart;	program	design;	design	and	analysis	of	

algorithms;	 program	 testing	 and	 error	 checking;	 debugging;	

problem	solving	for	programming	in	business	and	documenta-

tion,	and	object	oriented	programming	concept
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 0904 103 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3(2-2-5)

  Data Structure and Algorithms

	 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัลกอริทึมและโครงสร้างข้อมูล

ส�าหรับการด�าเนินการ	 เทคนิคในการแก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรม	 เชื่อมโยง

รายการ	สแต็ค	คิว	กราฟ	โครงสร้างแบบต้นไม้;	การแสดง,	การส�ารวจเส้น

ทาง	การค้นหา	 (ฮาชชิ่ง	ต้นไม้ค้นหาแบบไบนารี่	ต้นไม้หลายทาง)	จัดการ

ก�าจัดขยะ	การจัดการหน่วยความจ�า	การเรียงล�าดับภายในและภายนอก

	 	 Fundamental	 algorithms	 and	 data	 structures 

for	 implementation.	 Techniques	 for	 solving	 problems	 by	 

programming.	 Linked	 lists,	 stacks,	 queues,	 directed	graphs.	

Trees:	 representations,	 traversals.	Searching	 (hashing,	binary	

search	 trees,	multiway	 trees).	 Garbage	 collection,	memory	

management.	Internal	and	external	sorting

 0904 201 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ 1 3(2-2-5) 

  Business Programming 1

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0904 102 การเขียนโปรแกรม

คอมพวิเตอร์เบือ้งต้นในงานธุรกจิ

  Prerequisite  : 0904 102 Introduction to 

Computer Programming in 

Business

	 	 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร	์

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สมัยใหม่	 ลักษณะของการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์	 เทคนิคในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ	 	 การ

โปรแกรมเชงิวตัถุ	ภาษาโปรแกรมในเชงิลกึ	และการพฒันาโปรแกรมภาษา

คอมพิวเตอร์เพื่อประยุกต์ใช้งานด้านธุรกิจ

	 	 Basic	 concepts	 of	 computer	 programming;	 

development	 of	modern	 applied	 programming;	 natures	 of	 

computer	programming;	 techniques	of	 applied	programming	

development	 in	 business;	 object-oriented	 programming;	 

advanced	program	language;	development	of	computer	language	

programs	for	business	applications

 0904 202  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5)   

  Computer Technology and Operating 

  System

 	 โครงสร้างคอมพวิเตอร์และองค์ประกอบระบบคอมพวิเตอร์	

ระบบหน่วยความจ�าระบบการน�าข้อมูลเข้า		และระบบแสดงผล		ระบบการ

เชือ่มต่อสถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์สมยั

ใหม่	 ระบบปฏิบัติการและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านโปรแกรม

ควบคมุเคร่ืองการท�างานร่วมกนัระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์	และกรณี

ศึกษาระบบปฏิบัติการ

	 	 Computer	 architectures	 and	parts	 of	 computer	

system;	memory	systems,	input	and	output	systems;	interface	

systems;	 microprocessor	 architectures;	 new	 computer	 

technologies;	operating	system	and	recent	advances	of	machine	

control	programs;	hardware	and	software	co	operations;	case	

studies	of	operating	systems

 0904 203  ระบบการจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ 3(2-2-5)

            Business Database Management System 

	 	 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการระบบฐานข้อมูล	การออกแบบ

ฐานข้อมูล	การจัดการฐานข้อมูล	สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล	ฟังก์ชัน

การขึ้นต่อกัน	คีย์และการนอร์มอลไลซ์	การออกแบบระบบฐานข้อมูล	และ

การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ทางด้านการจัดการฐานข้อมูลกับงานธุรกิจ

	 	 Concepts	 of	 database	 system	management;	 

database	design	concepts;	database	management;	architectures	

of	 database	 systems;	 functional	 dependencies;	 key	 and	 

normalization;	 database	design,	 applications	 of	 the	database	

management	system	in	business

 0904 204 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5)

  สารสนเทศทางธุรกิจ

  Analysis and Design for Business 

  Information System

	 	 กลยทุธ์ของการพฒันาโปรแกรมประยกุต์ทางธรุกจิ	วฏัจกัร

ของการพัฒนาระบบงาน	การบริหารโครงการพัฒนาระบบงาน	การพัฒนา

โปรแกรมประยุกต์	การจัดการพฤติกรรมบุคลากรในกระบวนการพัฒนา	

การพิจารณาก�าหนดความต้องการสารสนเทศ	การวิเคราะห์และออกแบบ

ระบบรายละเอียดเชิงตรรก	การใช้เครื่องมือในการออกแบบและพัฒนา

ระบบงาน	การประเมินผล	และการดูแลรักษาระบบ

	 	 Strategies	of	business	application	programming	

development;	 cycle	 of	 system	development;	management	 of	

system	 development	 project;	 application	 of	 programming	 

developments;	personal	behavior	management	in	development	

process;	considerations	of	information	needs;	analysis	and	design	

of	logical	detail	system;	using	tools	in	system	design	and	devel-

opment;	evaluation	and	maintenance	of	system		
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 0904 301 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)

  ในงานธุรกิจ

  Business Data Communication 

  and Computer Network

	 	 ระบบการสื่อสารข้อมูล	 อุปกรณ์ในการสื่อสารข้อมูล	 การ

ส่ือสารข้อมลูด้วยเครือข่ายคอมพวิเตอร์ทัง้แบบใช้สายสญัญาณและไร้สาย

สัญญาณ	มาตรฐานสากลและโปรโตคอลต่างๆ	 ในการสื่อสารข้อมูลด้วย

เครือข่ายคอมพิวเตอร์	 สถาปัตยกรรมของเครือข่ายคอมพิวเตอร์	 ระบบ

รักษาความปลอดภัยในเครือข่าย	 การออกแบบติดตั้งระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ส�าหรับงานธุรกิจ

	 	 Data	 communication	 systems;	 communication	

hardware;	wire	and	wireless	networks;	international	standards	

and	network	protocols;	network	architectures;	network	security	

systems;	network	design	and	implementation	for	business

 0904 303 การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5)  

  Internet Programming 

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0904 102 การเขียนโปรแกรม

คอมพวิเตอร์เบือ้งต้นในงานธรุกจิ

  Prerequisite  :  0904 102 Introduction to 

Computer Programming in 

Business

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0904 203 ระบบการจัดการฐาน

ข้อมูลทางธุรกิจ

  Prerequisite : 0904 203  Business Database 

Management System   

	 	 หลักการของการรับส ่งข ้อมูลในระบบอินเทอร ์เน็ต	

เทคโนโลยีเว็บเซอร์ฟเวอร์และเว็บเบราเซอร์	 เทคโนโลยีภาษาสคริปและ 

ซจีไีอ	การใช้ภาษาสครปิและซจีไีอในการพฒันาโปรแกรมบนเวบ็เซอร์ฟเวอร์	

การประยกุต์ใช้ฐานข้อมลูบนเวบ็เซอร์ฟเวอร์ในอนิเทอร์เนต็	และการพฒันา

โปรแกรมโดยใช้ภาษาสคริปและซีจีไอเพื่อใช้ฐานข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต		

	 	 Principles	 of	 internet	 data	 transmission;	web	 

servers	 and	web	browsers	 technology;	 script	 language	 and	 

common	 gateway	 interface	 (CGI)	 technology;	web	 server	 

programming	by	using	script	language	and	CGI;	application	of	

web	server	database	system	in	internet;		programming	by	using	

script	language	and	CGI	for	internet	database

 0904 327 การด�าเนินการและการพัฒนาโปรแกรม 3(2-2-5)

  บนคอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆ

  Implementing and Developing 

  Cloud Computing Applications 

	 	 สภาพแวดล้อมการประมวลผลแอปพลเิคชนับนกลุม่เมฆ,	

การพัฒนาแอปพลิเคชัน,	การโอนย้ายจากโปรแกรมเดิมสู่การประมวลผล

บนกลุ่มเมฆ,	ผลกระทบของการจัดการโครงการคอมพิวเตอร์แบบกลุ่ม

เมฆ,	งบประมาณ,	และ	การจัดการวงจรการบริหารจัดการภายในองค์กร;	

การเลือกชุดระบบปฏิบัติการ	เครื่องมือ	และ	บริการ	ที่เหมาะสม;	ความน่า

เชือ่ถอื,	สภาพพร้อมใช้งาน	และ	การรกัษาความปลอดภยั;	กรณศีกึษาเกีย่ว

กับเทคโนโลยีการประมวลผลบนกลุ่มเมฆที่ทันสมัย	ประเด็นการด�าเนิน

การติดตั้ง	และแนวทางแก้ปัญหา				

	 	 Cloud	 application	 environment,	 develop	 new	 

applications,	migrate	legacy	software	to	cloud,	affects	of	cloud	

computing	 project	management,	 budgeting,	 and	 lifecycle	

management	in	your	organization;	Select	appropreiateness	of	

the	 combination	 of	 platforms,	 tools,	 and	 services;	Address	 

reliability,	availability,	and	security	concerns;	Case	studies	that	

illustrate	the	latest	cloud	computing	technologies,	implementation	

issues,	and	solutions

 0904 329 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นส�าหรับงานธุรกิจ 3(2-2-5)

  Data Analytics Foundations for Business

  เง่ือนไขของรายวิชา : 0904 203 ระบบการจัดการฐาน

ข้อมูลทางธุรกิจ

  Prerequisite : 0904 203  Business Database 

Management System   

	 	 เรยีนรูพ้ืน้ฐานเทคโนโลยสี�าหรบัการรวบรวมข้อมลู	การจดั

เกบ็	วิเคราะห์	เรยีนรู	้เข้าใจ	Busuiness	Analytics	3	แบบคอื	Descriptive	

Analytics,	Predictive	Analytics,	Prescriptive	Analytics	และการ

เข้าถึงข้อมูล	 รวมถึงการดูในหลากหลายมุมมอง	 (Multidimensional	

Model)	ของข้อมลู	เพือ่ช่วยให้ผูใ้ช้งานในองค์กรท�าการตัดสนิใจทางธุรกจิ

ที่ดียิ่งขึ้น	เรียนรู้	Business	Data	Analytics	Application	ที่รวบรวม

การท�างานของระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจ	และสร้างแบบสอบถามรวมทัง้

สร้างรายงานเพื่อการวิเคราะห์	 และน�าผลลัพธ์ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการ

วางแผนธุรกิจ	แนวคิดและพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล	

	 	 Study	basic	technologies	for	data	collection,	data	

storage,	and	data	analysis.	Understand	three	types	of	business	

analytic:	 descriptive	 analytics,	 predictive	 analytics	 and	 

prescr ipt ive	 analyt ics . 	 Data	 access	 and	 views	 of	 

multidimensional	model	of	business	to	assist	an	organization	to	

make	better	 business	decisions.	Discuss	 the	 applications	 for	

business	data	 analytics	 including	decision	 support	 systems,	
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questionnaire	 and	 report	 generation,	 and	using	 the	 result	 to	

guide	the	business	planning

 0904 494 การออกแบบและการพัฒนาประสบการณ์ 3(2-2-5)   

  และส่วนติดต่อกับผู้ใช้

  User Experience/User Interface Design 

  and Development 

	 	 หลักการของการออกแบบ	 และการเขียนโปรแกรมส่วน

ติดต่อกับผู้ใช้	 ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่สามารถปรับเปลี่ยน	 ไอคอนและ	 การ

ออกแบบหน้าต่าง	การออกแบบภาษาค�าสัง่และระบบการแนะแนวผูใ้ช้การ

ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้และปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร	์	

การตรวจสอบการออกแบบทางเลอืก	การทดสอบการใช้งาน	เครือ่งมอืและ

วิธีส�าหรับการออกแบบ		และการพัฒนา	วิธีส�าหรับการวัดค่าและคุณภาพ

ส่วนติดต่อที่ประเมินค่า	

	 	 Principles	of	user	interface	design,	development	

and	programming;	Psychology,	users	 and	cognitive	 science;	

adaptive	user’s	interfaces;	icon	and	window	design;	command	

language	design	 and	guidance	 systems	 	 for	 users;	 interface	

design	for	users	and	human-computer	interaction,	examination	

of	alternative	design;	usability	 testing;	 tools	and	methods	 for	

design	and	development;	methods	for	measuring	and	evaluating	

interface	quality;	

 0904 407 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4(0-12-0)

  Business Computer Project  

				 	 การวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจ	 การบริหารโครงงานใน 

รูปแบบการพฒันาระบบธรุกจิ	การออกแบบธรุกจิ	พฒันาโปรแกรม	การน�า

เสนอแนวทางหรือวิธีการแก้ไขปัญหา	 การน�าเสนอโครงร่างโครงงาน	 การ

ด�าเนินงานตามแผน	การติดตาม	ภายใต้การแนะน�าของอาจารย์ที่ปรึกษา			

และการรายงานผลการศึกษาต่อคณะกรรมการสอบ	

	 	 Project	management	 in	 business	 information	

technology	 system	 development,	 software	 development,	 

business	 idea/alternative	 presentation	 and	 project	 proposal	

presentation	 according	 to	 faculty	members’	 supervision	 

development	and	project	final	presentation	according	to	faculty	

members’	 supervision;	 presentation	 of	 a	 final	 report	 to	 an	 

examination	committee

  (2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต

 0904 302 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 3(3-0-6) 

  Business Information Technology 

  Management 

	 	 หลักการของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ	 การ

วางแผนงาน	การจัดการ	และการควบคุมทรัพยากรทางด้านต่างๆ	ทั้งด้าน

บุคลากร	เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์	งบประมาณ	และการบรหิารโครงการ	การ

ออกแบบ	การพัฒนา	การสร้าง	การติดตามและประเมนิผลระบบสารสนเทศ

ธุรกิจ	 ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อองค์กร	 กฎหมายและ

นโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ	 องค์ประกอบ	

วัตถุประสงค์	ความเหมาะสม	และการวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	

ปัญหา	อุปสรรค	และความต้องการของผู้ใช้	วิธีการแก้ปัญหา	การเลือกวิธี

ท่ีเหมาะสมกับงบประมาณ	 การก�าหนดความต้องการระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ	การเจรจาสัญญา	การเตรียมสถานที่	 การจัดองค์กร	และการ

จัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	

รวมถึงกรณีศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

	 	 Principles	 of	 business	 information	 technology	

system;	 planning,	management,	 and	 control	 of	 resources	 in	

employee,	 computer	 technology,	 budgeting,	 and	 project	 

management;	 design,	 development,	 construction,	 building,	

following-up,	 and	evaluation	of	 business	 information	 system;	

effects	 of	 information	 technology	 on	 organizations;	 laws	 and	

governmental	policies	of	information	technology;	components,	

objectives,	 appropriateness,	 and	 planning	 of	 business	 

information	technology;	problems,	threats	and	needs	of	users;	

problem	solving	methods;	appropriate	procedure	for	budgeting;	

need	setting	for	information	technology;	contract	negotiation,	

place,	organizing,	and	management	of	information	technology	

center	and	 information	 technology,	 including	a	case	study	of	

business	information	technology	management

 0904 311 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ 2 3(2-2-5) 

  Business Programming 2

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0904 201 การเขยีนโปรแกรมทาง

ธุรกิจ 1

  Prerequisite : 0904 201 Business Program-

ming 1

	 	 การเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถข้ัุนสงู	การประมวลผลทางธรุกจิ

ส�าหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์	การเขียนพัฒนาแอพพลิเคชันแบบกระจาย	

การพฒันาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ขัน้สงูส�าหรบัการจดัการฐานข้อมูล

ทางธุรกิจแบบกระจาย
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	 	 Advanced	object-oriented	programming;	business	

processing	for	computer	networking;	development	programming	

of	 application	 distribution	 styles;	 development	 of	 advanced	

computer	 language	 programming	 for	 distributed	 business	 

database	management

 0904 312 ระบบความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)

  ส�าหรับงานธุรกิจ

  Computer Security System for Business

	 	 ระบบรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์	 ระบบรักษา

ความปลอดภยัส�าหรบัเครอืข่ายคอมพวิเตอร์และอนิเทอร์เนต็	พืน้ฐานการ

เข้ารหสัและถอดรหสัข้อมลู	รูปแบบและขัน้ตอน	การเข้ารหสัและถอดรหัส	

ส่วนประกอบของการเข้ารหสัและถอดรหสัอลักอริธมึ		และรูปแบบของคย์ี

ที่จะใช้ในการเข้ารหัสและถอดรหัสมาตรฐานความปลอดภัยของการส่ง

ข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ต	 ศึกษากรณีศึกษา

การใช้ระบบรกัษาความปลอดภัยส�าหรับเครือข่ายคอมพวิเตอร์ในงานธรุกจิ

	 	 Computer 	 secur i ty 	 systems; 	 computer	 

networking	 and	 internet	 security	 systems;	 fundamentals	 

of	 encoding	 and	 decoding	 basics;	 steps	 and	 modes	 of	 

encoding	 and	 decoding;	 parts	 of	 encoding	 and	 decoding	 

algorithms	and	key	models;	case	studies	of	data	transmission	

security	standards	for	networking	and	the	internet

 0904 313 โครงสร้างข้อมูลและการจัดการแฟ้มข้อมูล 3(3-0-6)

  ในระบบสารสนเทศธุรกิจ 

  Data Structure and File Organization 

  in Business  Information System

	 	 โครงสร้างข้อมูลและแฟ้มข้อมูล	ที่ใช้ในการประมวลผล

ระบบสารสนเทศ	 โครงสร้างแฟ้มข้อมูลพื้นฐานทั้งแบบล�าดับขั้น	 แบบมี

ทิศทาง	ดัชนี	แฮช	และบี-ทรี	การวิเคราะห์โครงสร้างข้อมูลทั้งลิสท์	คิว	ทรี	

อะเรย์	และแฮช	ระบบการค้นคนืสารสนเทศ	ระบบการประมวลผลข้อความ	

ระบบการประมวลผลภาพ	ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และภาพ	และ

ระบบฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการจัดการแฟ้มข้อมูล	

	 	 Data	structures	and	files	for	information	processing;	

basic	file	structures	in	hierarchy,	indexing,	hashing,	and	B-trees;	

a	 data	 structure	 analysis	 for	 list,	 queue,	 array,	 and	hashing;	 

information	queries	systems;	hardware	systems

 0904 316 การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business Information Technology Audit

	 	 การวิเคราะห์ระบบและข้ันตอนการพัฒนาระบบงาน

สารสนเทศ	เพือ่น�าไปประกอบการพจิารณาและตรวจสอบความถกูต้องของ

การท�างานของระบบงาน	 การตรวจสอบขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบงาน

แนวคดิการพฒันาระบบงานคอมพวิเตอร์	การตรวจสอบการออกแบบระบบ

จดัเกบ็ข้อมลู	การตรวจสอบขัน้ตอนการพฒันาระบบ	การสร้างแบบจ�าลอง

ข้อมูลทดสอบเพื่อน�ามาใช้ในการทดสอบระบบงานและการจัดท�าเอกสาร

รายงานผลการทดสอบ

	 	 System	and	step	analysis	of	 information	system	

development	for	consideration		and	auditing	of	accurate	working	

system;	 auditing	 of	 system	 analysis	 steps;	 concepts	 of	 

computer	 system	development;	 auditing	 of	 storage	 system	 

design;	 auditing	 of	 system	development	 steps;	 data	 testing	

simulation	for	system	testing	and	preparation	of	testing	result	

reporting		

 0904 317 การพัฒนาและประยุกต์ฐานข้อมูล 3(2-2-5)

  Database Implementations

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0904 203  ระบบการจัดการฐาน

ข้อมูลทางธุรกิจ

      Prerequisite : 0904 203  Business Database 

Management System

	 	 ทฤษฎแีละการประยกุต์เครือ่งมอืบรหิารงานฐานข้อมลู	การ

ขยายความรู้	SQL	ไปสู่การจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่	เพื่อพัฒนาด้านผู้

ใช้และด้านผู้ให้บริการ	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการ	 วิธีการ

เก็บข้อมูลและเทคนิคการเรียกใช้	การสร้างฐานข้อมูลในงานธุรกิจ	

	 	 Theories	and	application	of	database	management	

system	(DBMS)	tools;	extensive	knowledge	of	SQL	to	manage	

enterprise	database	systems	for	developing	users	and	servers;	

relationships	between	users	and	servers;	stored	procedures	and	

triggers;	development	of	small	database
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 0904 318 การสื่อสารแบบไร้สายและแบบเคลื่อนที่ 3(2-2-5)

  ในงานธุรกิจ

  Wireless and Mobile Communication 

  in Business

  เงื่อนไขของรายวิชา :  0904 301 การสื่อสารข้อมูลและ

เครอืข่ายคอมพวิเตอร์ในงานธรุกิจ

  Prerequisite  :  0904 301 Business Data 

Communication and Computer 

Network

	 	 ววิฒันาการและการเข้ากนัได้ของมาตรฐานการสือ่สารแบบ

ไร้สาย	 เครือข่ายแบบไร้สายและแบบเคลื่อนที่มาตรฐานต่างๆ	 ลักษณะ

เฉพาะของเครือข่ายการสื่อสารแบบไร้สายและแบบเคลื่อนที่	อินเทอร์เน็ต

โปรโตคอลแบบเคลือ่นที	่การจดัการประสทิธภิาพของเครอืข่ายไร้สาย	การ

เปลี่ยนต�าแหน่งของการใช้งาน	การเข้าถึงข้อมูลแบบเคลื่อนที่และอุปกรณ์

สนับสนุน	การประยุกต์ใช้งานการสื่อสารแบบไร้สายและแบบเคลื่อนที่ใน

งานธุรกิจ

	 	 Evo lut ion 	 and	 congruence	 o f 	 wi re less	 

communication	 standards;	 networks	 of	 standardized	 

wireless	and	mobile;	specific	characters	of	wireless	and	mobile	

communication	networks;	mobile	protocol	internet;		efficiency	

management	of	wireless	networks;	position	changes	of	usages;	

connection	of	mobile	data	and	support	equipments	;	applications	

of	wireless	and	mobile	communication	in	business

 0904 321 การตลาดบนอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5)

  Internet Marketing

	 	 แนวคิดเก่ียวกบัการตลาดในอินเทอร์เนต็	ความพร้อมของ

องค์ประกอบทางด้านการตลาด	องค์ประกอบในด้านการด�าเนินการตลาด

บนอินเทอร์เน็ต	ประกอบด้วย	กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด	การวางแผน

การตลาด	กลยุทธ์การสร้างและการออกแบบเว็บไซต์	และอื่นๆ	

	 	 Concepts	 of	 internet	marketing;	 readiness	 of	

marketing	 components;	 components	 of	 internet	marketing	 

operations,	such	as	marketing	target	groups,	marketing	planning,	

website	building	and	design	strategy,	and	others

 0904 322 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)

  Electronics Commerce

	 	 การท�างานและโครงสร้างของระบบอนิเทอร์เนต็	เทคโนโลยี

ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทีเ่หมาะสมในงานพาณชิย์อเิล็กทรอนกิส์	หลกัการ

และกฎหมายเก่ียวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 ระบบรักษาความ

ปลอดภัยของข้อมูล	 การจัดการข้อมูล	 การติดตั้งและพัฒนาโปรแกรม

ส�าหรับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์		ทั้งแบบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

และแบบเคลื่อนที่	และการจัดการงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	รวมถึงกรณี

ศึกษาเว็บไซต์ที่ท�าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

	 	 Operations	 and	 structure	 of	 internet	 system;	 

appropriate	hardware	and	software	technology	for	electronics	

commerce;	 principles	 and	 laws	 of	 electronics	 commerce;	 

data	security	system;	data	management;	program	installation	

and	management	for	website	of	electronics	commerce	in	both	

internet	 networks	 and	mobile	 aspect;	 electronics	 commerce	

management,	 including	 a	 case	 study	 of	website	 in	 doing	 

electronics	commerce	businesses	

 0904 323 การวิเคราะห์และการออกแบบเว็บไซต์ 3(2-2-5)

  Web Analysis and Design 

	 	 สถาปัตยกรรมของการสือ่สารข้อมลูระหว่างเว็บเซอร์ฟเวอร์

และเว็บเบราเซอร์เทคโนโลยฮีาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ท่ีเหมาะสมในการให้

บริการของเว็บเซอร์ฟเวอร์ในปัจจุบัน	การติดตั้งระบบเว็บเซอร์ฟเวอร์และ

ฐานข้อมลูบนเว็บ	การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์	การออกแบบหน้าเว็บให้

รองรับการแสดงผลที่หลากหลายอุปกรณ์	 การใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ใน

ปัจจุบันเพื่อการพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ในงานธุรกิจ

	 	 Architectures	 of	 data	 communication	 between	

web	servers	and	web	browsers;	appropriate	current	hardware	

and	software	technology	for	web	servers;	installation	of	database	

servers	and	database	on	web;	web	structure	design;	web	pages	

responsiveness	 design	 for	 all	 device;	 using	 current	 software	

technology	for	designing	and	developing	business	website

 0904 324 ระบบความปลอดภัยส�าหรับพาณิชย์ 3(2-2-5)   

  อิเล็กทรอนิกส์

  Electronics Commerce Security System

	 	 ระบบรักษาความปลอดภัยส�าหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

และอินเทอร์เน็ต	พื้นฐาน	 รูปแบบและข้ันตอนการเข้ารหัสและถอดรหัส	

ส่วนประกอบของการเข้ารหัสและถอดรหัสอัลกอริธึมและรูปแบบของคีย์

ทีจ่ะใช้	มาตรฐานความปลอดภยัของการส่งข้อมลูในระบบอนิเทอร์เนต็	และ

กรณีศึกษาการใช ้ระบบรักษาความปลอดภัยกับเว็บไซต์พาณิชย ์

อิเล็กทรอนิกส์

	 	 Security	 system	 for	 computer	 networks	 and	 

internet;	 fundamentals,	 types,	 and	 steps	 of	 encryption	 and	 

decryption;	 components	 of	 encryption	 and	 decryption	 for	 

algorithms	and	key;	security	standards	of	information	sending	

in	internet	system;	case	studies	of	implementing	security	system	

and	electronics	commerce	website
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 0904 325 การเงินและการธนาคารส�าหรับพาณิชย์ 3(3-0-6)

  อิเล็กทรอนิกส์

  Finance and Banking for Electronics 

  Commerce

	 	 ววิฒันาการของการช�าระเงินสมยัใหม่	การให้บรกิารทางการ

เงนิของธนาคารทีส่นับสนนุพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์	ระบบการสัง่ซือ้และการ

จ่ายเงนิส�าหรับเวบ็ไซต์พาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์	ระบบการใช้บตัรเครดติ	การ

ใช้เช็คอิเล็กทรอนิกส์	การใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์	การใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ที่

อยู่ในบัตรสมาร์ทการ์ด	การช�าระเงินสมัยใหม่ในรูปแบบต่างๆ	ของระบบ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

	 	 Evolution	of	modern	payment;	banking	services	

through	electronics	commerce;		ordering		and	payment	systems	

of	 electronics	 commerce	 website;	 credit	 card	 system;	 

electronic	 checking;	 electronic	money;	 	 electronic	money	 in	

smart	card;	modern	payments	of	electronics	commerce	system

 0904 328 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 3(2-2-5) 

  Big Data Analytics

	 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่	คลังข้อมูล	ศูนย์

ข้อมูล	การใช้ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์	(R	และ/หรือ	Python)	เพื่อดึง

ข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่	ความรู้และทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล	

เทคนิคการท�าเหมืองข้อมูล	และ	การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ	 อัลกอริทึม

และกระบวนทัศน์การค�านวณเพื่อค้นหารูปแบบและกฎระเบียบในฐาน

ข้อมูล	

	 	 Basic	 knowledge	 on	 big	 data,	 data	mart,	 data	

warehose	 and	 data	 center;	 	 using	 computer	 programming	 

language	(R	and/or	Python)	to	extract	data	from	big	data;	the	

knowledge	and	skills	in	data	analytics,	data	mining	techniues	

and	statistical	analysis;	algorithms	and	computational	paradigms	

that	 allow	 computers	 to	 find	 patterns	 and	 regularities	 in	 

databases

 0904 414 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3(3-0-6)

  Decision Support Systems

	 	 วิ ธี ก ารและ เทคนิคในการสร ้ า งและติดตั้ ง ระบบ

คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ	 การพัฒนา

โปรแกรมทางเลือก	การสร้างระบบสนับสนุนการตัดสินใจ	กฎในการสร้าง

เคร่ืองมือ	ได้แก่	การจ�าลองสถานการณ์	การหาค่าความเหมาะสม	สถติ	ิและ

แบบเชิงปริมาณอื่นๆ	และระบบคอมพิวเตอร์	ได้แก่	ระบบสารสนเทศเพื่อ

การจดัการ	ระบบวางแผนการจัดการทรัพยากร	และระบบผูเ้ชีย่วชาญ	เพือ่

สนบัสนนุและเพิม่ศกัยภาพในระบบสนับสนุนการตดัสนิใจ	และกรณีศกึษา

การประยุกต์ใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

	 	 Methods	 and	 techniques	 for	 building	 and	 

installation	of	computer	system	in	supporting	efficient	decision	

making;	alternative	software	development;	building	of	decision	

support	 system;	 rules	 of	 tool	 building,	 including	 simulation,	

optimization,	 statistics,	 and	 other	 quantitative	 models;	 

computer	 systems	 of	 management	 information	 system,	 

enterprise	resource	planning	and	expert	systems	in	supporting	

and	enhancing	decision	support	system;	case	studies	of	decision	

support	system	application

 0904 415 การออกแบบกราฟฟิกในงานธุรกิจ 3(2-2-5)

  Graphic Design for Business

	 	 ทฤษฎีการออกแบบกราฟฟิก	 หลักการวิเคราะห์ความ

ต้องการเพื่อการออกแบบกราฟฟิก	 การใช้งานโปรแกรมส�าเร็จรูปท่ีได้

มาตรฐานในการออกแบบกราฟฟิกที่เหมาะสมส�าหรับงานธุรกิจ	การใช้สี

เพื่อเน้นและจัดล�าดับองค์ประกอบกราฟฟิกท่ีมีประสิทธิภาพ	รูปแบบตัว

อักษร	 และทักษะการออกแบบหรือวางต�าแหน่งกราฟฟิก	 เพื่อให้ได้

มาตรฐานและการใช้งานในธุรกิจ

	 	 Theories	 of	 graphic	design;	 principles	 of	 needs	

analysis	for	graphic	design;	uses	of	standard	software	package	

in	appropriate	graphic	design	for	business;	efficient	uses	of	colors,	

in	dominant	and	sequencing	subordinate	elements,	typography,	

and	 production	 skills	 or	 graphic	 position	 for	 standards	 and	 

business	usages

 0904 416 การเขียนโปรแกรมส�าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-2-5)

  แบบไร้สายในงานธุรกิจ

  Mobile Programming and Wireless 

  Components in Business   

	 	 หลกัการและกระบวนการของการเขยีนโปรแกรมประยกุต์

แบบไร้สาย	ระบบฐานข้อมลูทีน่�ามาใช้กบัเครือ่งมอืและอปุกรณ์สือ่สารแบบ

ไร้สาย	การวิเคราะห์	ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม	การประยกุต์ใช้อปุกรณ์

และเครื่องมือสื่อสารแบบไร้สายเพื่อน�ามาใช้ในงานธุรกิจ

	 	 Principles	 and	 processes	 of	 applied	wireless	 

programming;	database	system	that	implements	to	wireless	tools	

and	components;	analysis,	design	and	development	of	program;	

applications	of	wireless	components	and	tools	in	business	
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 0904 417  การประยุกต์ชอฟต์แวร์เพื่อการวางแผน 3(2-2-5)   

  ทรัพยากรองค์กร 

  Applications of Enterprise Resource 

  Planning Software 

	 	 ลักษณะ	ความส�าคัญ	 และการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่อ

การจัดการบริหารการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร	 ERP	 

(Enterprise	 Resource	 Planning)	 โดยค�านึงถึงความเหมาะสมและ

สอดคล้องกับสภาพขององค์กร

	 	 The	nature,	 importance,	 and	use	 of	 Enterprise	

Resource	Planning	(ERP)	software	application	appropriateness	

and	consistence	with	organization	environment

 0904 418 การประยุกต์ชอฟต์แวร์เพื่อการจัดการ 3(2-2-5)   

  ด้านลูกค้าสัมพันธ์  

  Applications of Customer Relationship 

  Management Software 

	 	 ลักษณะ	ความส�าคัญ	 และการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่อ

การจดัการบรหิารลกูค้าสมัพันธ์	โดยค�านึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้อง

กับสภาพขององค์กร

	 	 The	 nature,	 importance,	 and	 use	 of	 Customer	

Relationship	 Management	 (CRM)	 software	 application	 

appropriateness	and	consistence	with	organization	environment	

 0904 427 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 3(2-2-5)

  Internet of Things

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0904 201 การเขยีนโปรแกรมทาง

ธุรกิจ 1

  Prerequisite  : 0904 201  Business Program-

ming 1 

	 	 ความรูเ้บ้ืองต้นเกีย่วกบัอนิเทอร์เนต็ของสรรพสิง่การเชือ่ม

ต่อเซ็นเซอร์เข้ากับอุปกรณ์ควบคุม	 การท�างานของอุปกรณ์	 อินเทอร์เน็ต

ของสรรพสิ่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 การสร้างเครือข่ายอุปกรณ์

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง			กรณีศึกษาแอปพลิเคชันเกี่ยวกับ	อินเทอร์เน็ต

ของสรรพสิ่ง	และพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เบื้องต้นส�าหรับ	การวิเคราะห์

ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

	 	 Introduction	to	Internet	of	Tthings	(IoT);	working	

with	sensor	and	actuators;	connecting	an	IoT	device	to	Internet;	

creating	network	of	IoT	devices;	case	studes	of	IoT	utilization;	

building	smart	application	with	IoT;	IoT	data	analytics

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วย

	 ให้เลือกเรียนในรายวิชาอื่นๆ	 ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย	 	 จ�านวน 

ไม่น้อยกว่า		6	หน่วยกิต		โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

4. หมวดประสบการณ์ภาคสนาม	(การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

 0199 499 สหกิจศึกษา 9 (0-40-0)

  Cooperative Education

	 	 การปฏิบัติงาน	 ในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	 โดย

ความร่วมมอืระหว่างมหาวิทยาลยักบัสถานประกอบการเพือ่พฒันานสิติให้

มีความรู้ทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการท�างานในสถานประกอบ

การ	มคีวามสามารถในการพฒันาตนเองในด้านการคดิอย่างเป็นระบบ	การ

สงัเกต	การตดัสนิใจ	ตลอดจนทกัษะในการวเิคราะห์และการประเมนิท�าให้

นิสิตมีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ	และตลาด

แรงงาน

	 	 A	systematic	provision	of	work-based	learning	is	

in	the	work	place	for	students	with	the	cooperation	between	the	

university	and	the	work	places	to	allow	the	students	to	develop	

both	academic	and	work-related	skills	in	the	work	place.	This	

procedure	will	help	the	students	in	self-development	in	terms	of	

systematic	 thinking,	observation,	decision	making,	analytical	

and	evaluation	skills.	Also	it	will	result	in	high	quality	graduates	

who	are	most	suitable	for	the	work	places	and	the	labor	market

 0904 497 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้าน 2(300ชั่วโมง)

  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  Business Computing Internship

	 	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านคอมพวิเตอร์ธุรกิจใน

หน่วยงานของรัฐบาล		รัฐวิสาหกิจ	หรือเอกชน

	 	 Business	 computing	 internship	 in	 enterprises,	

government	agencies	or	private	sectors
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
Bachelor  of  Business  Administration  in

International  Business
(International  Program  Revised  Curriculum  2018)

ชื่อหลักสูตร  

Code and Title of the Program
	 ภาษาไทย	 	 :	 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต		สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

	 ภาษาอังกฤษ	 	 :	 Bachelor		of		Business		Administration		Program		in		International		Business		

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

Title of the Degree and Major Field
	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	 :	 บริหารธุรกิจบัณฑิต		(ธุรกิจระหว่างประเทศ)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :			 บธ.บ.		(ธุรกิจระหว่างประเทศ)

	 English	 (ชื่อเต็ม)			 :			 Bachelor		of		Business		Administration		(International		Business)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :			 B.B.A.		(International		Business)

จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร    

Total  Number  of  Credits  Required  
	 รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร		ไม่น้อยกว่า		132		หน่วยกิต		

	 Total		number		of		credits		required,		not		less		than		132		credits		

หลักสูตร  

Curriculum
	 รวมตลอดหลักสูตร			 	 ไม่น้อยกว่า			 132		หน่วยกิต

	 Total		Number		of		Credits,			 Not		less		than			 132		Credits
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โครงสร้างหลักสูตร

Curriculum  Structure

จ�านวนหน่วยกิต

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา

Course  and  Subject  Category

โปรแกรมปกติ

Regular  Program

โปรแกรมสหกิจศึกษา

Cooperative  Education  Program

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

   General  Education  Course

 ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

 Not less than 30 Credits  

 ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  

 Not less than 30 Credits

2. หมวดวิชาเฉพาะ

 Specialized  Core  Course

	 2.1	 กลุ่มวิชาแกน

	 	 Core		Units

			 2.2	 กลุ่มวิชาเอก		

							 Major		Units

	 	 (1	)	 วิชาเอกบังคับ

	 	 	 Major		Compulsory		Units

	 	 (2)	 วิชาเอกเลือก

	 	 	 Major		Elective		Units

 ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต

 Not less than 96 Credits 

			 	 51  หน่วยกิต

			 	 51 Credits

			 	 45 หน่วยกิต

			 	 45 Credits		

			 	 30 หน่วยกิต

			 	 30 Credits

			 	 15 หน่วยกิต

			 	 15 Credits		

 ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต

 Not less than 96 Credits 

			 	 51  หน่วยกิต

			 	 51 Credits

			 	 45 หน่วยกิต

			 	 45 Credits		

			 	 30 หน่วยกิต

			 	 30 Credits

			 	 15 หน่วยกิต

			 	 15 Credits		

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  

 Free  Elective  Course

 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 Not less than 6 Credits

 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 Not less than 6 Credits

4. หมวดประสบการณ์ภาคสนาม  

 Field  Experience  Course

 (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

	 (Internship	or	Cooperative	Education)

  2 หน่วยกิต

(ไม่น้อยกว่า 300 ชม.และไม่นับหน่วยกิต)

  2 หน่วยกิต

 (Not less than  300  hours  

without  getting credits)

  9 หน่วยกิต

(ไม่น้อยกว่า 4 เดือน และไม่นับหน่วยกิต)

  9 หน่วยกิต

(Not less than 4 months  

without  getting  credits)

รวมหน่วยกิต

Total  Credits

 ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต

 Not less than 132 Credits

 ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต

 Not less than 132 Credits
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รายวิชาในรายวิชา

Subjects
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

 General  Education  Course Not  less  than  30  Credits

	 (เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

	 (Based		on		the		regulation		of		Mahasarakham		University,		

details		are		in		appendix		B)

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  96 หน่วยกิต

 Specialized  Core  Course Not less than  96  Credits

 2.1 กลุ่มวิชาแกน 51 หน่วยกิต

  Core  Units  51  Credits

	 0105		327	 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 English		for		Business

	 0900		101	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Introduction		to		Business

	 0901		101	 หลักการบัญชีขั้นต้น			 3(3-0-6)

	 	 Principles		of		Accounting	

	 0901		204	 การภาษีอากร		1	 3(3-0-6)

	 	 Taxation		1

	 0901		205	 การบัญชีเพื่อการจัดการ	 3(3-0-6)

	 	 Accounting		for		Management

	 0902		101	 หลักการตลาด	 3(3-0-6)

	 	 Principles		of		Marketing	

	 0903		101	 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ	 3(3-0-6)

	 	 Management		and		Organizational		Behavior		

	 0903		281	 ความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสรรค์	 3(3-0-6)

	 	 ธุรกิจใหม่

	 	 Entrepreneurship		and		New		Venture		Creation

	 0904		101	 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	 3(2-2-5)

	 	 Business		Computer		and		Information		

	 	 Technology

	 0907		104	 เศรษฐศาสตร์จุลภาค		1	 3(3-0-6)

	 	 Microeconomics		1

	 0907		105	 เศรษฐศาสตร์มหภาค		1	 3(3-0-6)

	 	 Macroeconomics		1

	 0909		202	 กฎหมายธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Business		Law		

	 0909		203	 สถิติธุรกิจ			 3(3-0-6)

	 	 Business		Statistics

	 0909		301	 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ	 3(3-0-6)

	 	 Production		and		Operation		Management

	 0909		302	 การเงินธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Business		Finance

	 0909		303	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Business		Research		Methodology

	 0909		401	 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์	 3(3-0-6)

	 	 Business		Policy		and		Strategic		Management

 2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า  45  หน่วยกิต

  Major  Units  Not  less  than  45  Credits

  (1) วิชาเอกบังคับ  30 หน่วยกิต

   Major  Compulsory  Units 30  Credits

	 0902		315	 การตลาดโลก	 3(3-0-6)

	 	 Global		Marketing

	 0905		419	 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ	 3(3-0-6)

	 	 International		Financial		Management

	 0906		101		สภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ	 3(3-0-6)

	 	 International		Business		Environment	

	 0906		102	 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ทางธุรกิจ*			 3(1-2-6)

	 	 English		for		Business		Learning*

*		การประเมินผลการเรียนเป็น		S		หรือ		U		และไม่นับหน่วยกิต

*		Evaluation		for		grading		is		S		or		U		without		earning		credits

	 0906		203	 การค้าระหว่างประเทศ	 3(3-0-6)

	 	 International		Trade	

	 0906		301	 การจัดการการส่งออกและน�าเข้า			 3(3-0-6)

	 	 Export-Import		Management

	 0906		302	 กฎหมายและข้อบังคับธุรกิจระหว่างประเทศ	 3(3-0-6)

	 	 International		Business		Law		and		Regulations	

	 0906		401	 การจัดการข้ามวัฒนธรรม	 3(3-0-6)

	 	 Cross-Cultural		Management

	 0906		402	 สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ	 3(2-2-5)

	 	 Seminar		in		International		Business

	 0906		413	 การจัดการการขนส่งระหว่างประเทศ	 3(3-0-6)

	 	 International		Logistics		Management	

	 0906		434	 หลักการบริหารโครงการ	 3(3-0-6)

	 	 Principles		of		Project		Management

 

  (2) วิชาเอกเลือก       ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต

      Major  Elective  Units Not  less  than  15  Credits

   กลุ่มวิชาการด�าเนินงานระหว่างประเทศ  

   International  Operations  Subjects

	 0901		458	 การบัญชีระหว่างประเทศ	 3(3-0-6)

	 	 International		Accounting
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	 0906		411	 การประกอบการระหว่างประเทศ	 3(3-0-6)

	 	 International		Entrepreneurship	

	 0906		412	 การประกันภัยการส่งออกและน�าเข้า	 3(3-0-6)

	 	 Export-Import		Cargo		Insurance	

 

   กลุ่มวิชาการตลาดระหว่างประเทศ

   International  Marketing  Subjects

	 0902		313	 การจัดการการตลาดและกลยุทธ์การตลาด	 3(3-0-6)

	 	 Marketing		Management		

	 	 and		Marketing		Strategy	

	 0902		419	 การตลาดในภูมิภาคเอเซีย	 3(3-0-6)

	 	 Marketing		in		Asia

	 0906		420	 การตลาดในสาธารณรัฐประชาชนจีน	 3(3-0-6)

	 	 Marketing		in		People		Republic		of		China

	 0906		421	 การพาณิชย์ระหว่างประเทศส�าหรับ	 3(3-0-6)

	 	 กลุ่มประเทศอาเซียน		

	 	 International		Commerce		for		ASEAN	

	 0906		422	 การพาณิชย์ระหว่างประเทศส�าหรับ	 3(3-0-6)

	 	 กลุ่มประเทศอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

	 	 International		Commerce		for		North		

	 	 and		South		America	

	 0906		423	 การพาณิชย์ระหว่างประเทศส�าหรับ	 3(3-0-6)

	 	 กลุ่มสหภาพยุโรป

	 	 International		Commerce		for		European

	 	 Community	

   กลุ่มวิชากลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศ  

   International  Business  Strategy  Subjects

	 0903		453	 การวิเคราะห์และก�าหนดกลยุทธ์	 3(3-0-6)

	 	 การเจรจาต่อรอง

	 	 Negotiation		Analysis		and		Strategy	

	 0903		454	 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม	 3(3-0-6)

	 	 ในองค์การ		

	 	 Management		for		Organizational		Change

	 	 and		Innovation

	 0903		456	 การบริหารความร่วมมือทางธุรกิจ			 3(3-0-6)

	 	 Business		Alliance		Management

	 0906		431	 กลยุทธ์การแข่งขันในระดับโลก	 3(3-0-6)

	 	 Global		Competitive		Strategy		

   กลุ่มอื่นๆ  

   Other  Subjects

	 0902		416	 การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 3(3-0-6)

	 	 Electronic		Commerce		Marketing	

	 0903		332	 หลักการลงทุน	 3(3-0-6)

	 	 Principles		of		Investment	

	 0903		457	 การจัดการความขัดแย้ง			 3(3-0-6)

	 	 Conflict		Management	

	 0903		458	 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน	 3(3-0-6)

	 	 Supply		Chain		Management

	 0903		485	 ทักษะการพูดในที่สาธารณะและการน�าเสนอ	 3(3-0-6)

	 	 ผลงาน

	 	 Public		Speaking		and		Presentation		Skills		

	 0906		204	 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ	 3(3-0-6)

	 	 International		Human		Resource		Management	

	 0906		435	 การบริหารโครงการภาคปฏิบัติ	 3(1-2-6)

	 	 Practical		Project		Management			

	 0906		436	 ประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ	 3(3-0-6)

	 	 Current		Issues		in		International		Business

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต

 Free  Elective  Course   Not  less  than  6  credits

	 ให้เลือกเรียนในรายวิชาอื่น	 	 ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย	 จ�านวน 

ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต

	 Students		are		allowed		to		select		other		courses		offered		in		

Mahasarakham		University		and		credits		will		be		not		less		than		

6		credits		

4. หมวดประสบการณ์ภาคสนาม		(การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

 Field Experience Course	 	 (Internship	 or	 Cooperative	 

Education		Program)

	 0199		499	 สหกิจศึกษา		*	 9(0-40-0)

	 	 Cooperative		Education

	 0906		432	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	 2(300		ชั่วโมง)

	 	 ทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ		**

	 	 International		Business		Administration

	 	 Internship	
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*		เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ		

ไม่น้อยกว่า	 	4	 	 เดือน	 	การประเมินผลการเรียนเป็น	 	S	 	หรือ	 	U	 	และ 

ไม่นับหน่วยกิต

*		Evaluation		for		grading		is		S		or		U		for		attending		the		coop-

erative	 	 education	 	program	 	 and	 	 field	 	 experience	 	 in	 	 any		 

organization		at		least		4		months		without		earning		credits

**		ฝึกงานไม่น้อยกว่า		300		ชั่วโมง		การประเมินผลการเรียน		เป็น		S		หรือ		

U		และไม่นับหน่วยกิต

**		 Internship		is	 	not	 	 less		than		300		hours,	 	evaluation		for		

grading		is		S		or		U		without		earning		credits
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แผนการศึกษา

Academic  Program
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

Bachelor  of  Business  Administration  Program  in  International  Business  

ชั้นปีที่  1  ภาคต้น

1st  Year  First  Semester

รหัสวิชา

Code

ชื่อวิชา

Title  

จ�านวนหน่วยกิต 

Number  of  Credit

โปรแกรมปกติ

Regular  Program

โปรแกรมสหกิจศึกษา

Cooperative  Education  Program

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

General		Education		Course

10 10

0900		101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ

Introduction		to		Business

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

0906		102 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ทางธุรกิจ*

English		for		Business		Learning*

3(1-2-6) 3(1-2-6)

Total 13  หน่วยกิต

13  Credits

13  หน่วยกิต

13  Credits

*		การประเมินผลการเรียนเป็น		S		หรือ		U		และไม่นับหน่วยกิต

*		Evaluation		for		grading		is		S		or		U		without		earning		credits

ชั้นปีที่  1  ภาคปลาย

1st  Year  Second  Semester

รหัสวิชา

Code

ชื่อวิชา

Title  

จ�านวนหน่วยกิต 

Number  of  Credit

โปรแกรมปกติ

Regular  Program

โปรแกรมสหกิจศึกษา

Cooperative Education  

Program

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

General		Education		Course

10 10

0902		101 หลักการตลาด

Principles		of		Marketing

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

0904		101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

Business		Computer		and		Information		Technology

3(2-2-5) 3(2-2-5)

รวม

Total

16  หน่วยกิต

16  Credits

16  หน่วยกิต

16  Credits
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ชั้นปีที่  2  ภาคต้น

2nd  Year  First  Semester

รหัสวิชา

Code

ชื่อวิชา

Title  

จ�านวนหน่วยกิต 

Number  of  Credit

โปรแกรมปกติ

Regular  Program

โปรแกรม

สหกิจศึกษา

Cooperative  Education  

Program

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

General		Education		Course

6 6

0901		101 หลักการบัญชีขั้นต้น

Principles		of		Accounting		

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

0903		101 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ

Management		and		Organizational		Behavior

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

0906		101 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ		

International		Business		Environment

- 3(3-0-6)

0907		104 เศรษฐศาสตร์จุลภาค		1

Microeconomics		1		

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

0909  202 กฎหมายธุรกิจ

Business		Law

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

รวม

Total

18  หน่วยกิต

18  Credits

21  หน่วยกิต

21  Credits
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ชั้นปีที่  2  ภาคปลาย

2nd  Year  Second  Semester

รหัสวิชา

Code

ชื่อวิชา

Title  

จ�านวนหน่วยกิต 

Number  of  Credit

โปรแกรมปกติ

Regular  Program

โปรแกรมสหกิจศึกษา

Cooperative  Education  

Program

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

General		Education		Course

2 2

0901		205 การบัญชีเพื่อการจัดการ		

Accounting		for		Management

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

0901		204 การภาษีอากร		1

Taxation		1

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

0906		302 กฎหมายและข้อบังคับธุรกิจระหว่างประเทศ

International		Business		Law		and		Regulations

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

0907		105 เศรษฐศาสตร์มหภาค		1

Macroeconomics		1

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

xxxx	xxx หมวดวิชาเอกเลือก

Major		Elective		Course

3 3

xxxx	xxx หมวดวิชาเลือกเสรี

Free		Elective		Course

- 3

รวม

Total

17  หน่วยกิต

17  Credits

20  หน่วยกิต

20  Credits
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ปีที่  3  ภาคต้น

3rd  Year  First  Semester

รหัสวิชา

Code

ชื่อวิชา

Title

จ�านวนหน่วยกิต

Number  of  Credit

โปรแกรมปกติ

Regular  Program

โปรแกรมสหกิจศึกษา

Cooperative  Education  

Program

0903		281 ความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่

Entrepreneurship		and		New		Venture		Creation

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

0906		101 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ		

International		Business		Environment

3(3-0-6) -

0906		402 สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ	

Seminar		in		International		Business		

- 3(2-2-5)

0906		413 การจัดการการขนส่งระหว่างประเทศ

International		Logistics		Management

- 3(3-0-6)

0906		203 การค้าระหว่างประเทศ

International		Trade

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

0909		203 สถิติธุรกิจ

Business		Statistics

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

0909		301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ

Production		and		Operation		Management

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

0909		302 การเงินธุรกิจ

Business		Finance

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

รวม

Total

18  หน่วยกิต

18  Credits

21  หน่วยกิต

21  Credits
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ชั้นปีที่  3  ภาคปลาย

3rd  Year  Second  Semester

รหัสวิชา

Code

ชื่อวิชา

Title

จ�านวนหน่วยกิต

Number  of  Credit

โปรแกรมปกติ

Regular  Program

โปรแกรมสหกิจศึกษา

Cooperative  Education  

Program

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

General		Education		Course

2 2

0105		327 ภาษาอังกฤษธุรกิจ

English		for		Business		

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

0905		419 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ

International		Financial		Management

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

0906		301 การจัดการการส่งออกและน�าเข้า

Export-Import		Management

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

0906		401 การจัดการข้ามวัฒนธรรม

Cross-Cultural		Management

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

0909		303 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ		

Business		Research		Methodology

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

xxxx	xxx หมวดวิชาเอกเลือก

Major		Elective		Course

- 3

รวม

Total

17  หน่วยกิต

17  Credits

20  หน่วยกิต

20  Credits

ชั้นปีที่  3  ภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)

3rd  Year  Extra  Semester (Summer)

รหัสวิชา

Code

ชื่อวิชา

Title

จ�านวนหน่วยกิต

Number  of  Credit

โปรแกรมปกติ

Regular  Program

โปรแกรมสหกิจศึกษา

Cooperative  Education  

Program

0906		432 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ		*

International		Business		Administration		Internship*

2 -

รวม

Total

2  หน่วยกิต

2  Credits

-

*		ฝึกงานไม่น้อยกว่า		300		ชั่วโมง		ผลการศึกษาเป็น		S		หรือ		U		และไม่นับหน่วยกิต

*		Internship		is		not		less		than		300		hours,		evaluation		for		grading		is		S		or		U		without		earning		credits
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ชั้นปีที่  4  ภาคต้น

4th  Year  Semester  1

รหัสวิชา

Code

ชื่อวิชา

Title

จ�านวนหน่วยกิต

Number  of  Credit

โปรแกรมปกติ

Regular  Program

โปรแกรมสหกิจศึกษา

Cooperative  Education  

Program

0906		434 หลักการบริหารโครงการ

Principles		of		Project		Management

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

0909		401 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์

Business		Policy		and		Strategic		Management

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

0902		315 การตลาดโลก

Global		Marketing

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

xxxx	xxx หมวดวิชาเอกเลือก

Major		Elective		Course

9 9

xxxx	xxx หมวดวิชาเลือกเสรี

Free		Elective		Course

3

รวม

Total

18  หน่วยกิต

18  Credits

21  หน่วยกิต

21  Credits
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ชั้นปีที่  4  ภาคปลาย

4th  Year  Semester  2

รหัสวิชา

Code

ชื่อวิชา

Title

จ�านวนหน่วยกิต

Number  of  Credit

โปรแกรมปกติ

Regular  Program

โปรแกรมสหกิจศึกษา

Cooperative  Education  

Program

0906		402 สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ

Seminar		in		International		Business		

3(2-2-5) -

0906		413 การจัดการการขนส่งระหว่างประเทศ

International		Logistics		Management

3(3-0-6) -

xxxx	xxx หมวดวิชาเอกเลือก

Major		Elective		Course

3 -

xxxx	xxx หมวดวิชาเลือกเสรี

Free		Elective		Course

6 -

0199		499 สหกิจศึกษา*

Cooperative		Education*

- 9		(0-40-0)

รวม

Total

15  หน่วยกิต

15  Credits

9  หน่วยกิต

9  Credits

*		การประเมินผลการเรียนเป็น		S		หรือ		U		โดยเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาและฝึกปฏิบัติการในสถานประกอบการ		ไม่น้อยกว่า		4		เดือน		และไม่นับ

หน่วยกิต

*		Evaluation		for		grading		is		S		or		U		for		attending		the		cooperative		education		program		and		field		experience		in		any		organiza-

tion		at		least		4		months		without		earning		credits
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ค�าอธิบายรายวิชา  

Course  Description
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

 General  Education  Course Not  less  than 30  Credits

	 (เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)		

			 (Based	 	 on	 	 the	 	 regulation	 	 situation	 	 of	Mahasarakham		

University		,		details		are		in		appendix		B)

2. หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต

 Specialized  Core  Course Not  less  than  96  Credits

 2.1 กลุ่มวิชาแกน 51 หน่วยกิต

    Core  Units 51  Credits

 0105  327 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(3-0-6)

  English  for  Business  

	 	 การใช้ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ		การอ่านข้อมูลทางธุรกิจ		

การเขยีนจดหมายธรุกจิ		บตัรเชญิและการโฆษณา		การกรอกใบสมคัรงาน		

การสัมภาษณ์ทางธุรกิจ		การให้ข่าวสารเกี่ยวกับงานด้านธุรกิจ

และการติดต่อสื่อสาร

	 	 Uses		of		English		for		business		purposes;		reading		

business	 	 information;	 	writing	 	business	 	 letters,	 	 invitation		

cards		and		advertisements;		filling		application		forms;		business		

interviews;		business		information		and		communication

 0900  101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 3(3-0-6)  

  Introduction  to  Business

	 	 หลักการและรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ	 	 ได้แก่	 	 เจ้าของคน

เดียว	 	ห้างหุ้นส่วน	 	และบริษัทจ�ากัด	 	ลักษณะสภาพแวดล้อมของธุรกิจ		

กิจกรรมทางธุรกิจ		ด้านการผลิต		การตลาด		การเงิน		การบัญชี	และการ

จัดการทรัพยากร		กฎหมายธุรกิจ		แนวคิดในการประกอบธุรกิจ		ประเภท

ของธุรกิจ	 	 ความส�าคัญและบทบาทของการประกอบธุรกิจในสังคม		 

ผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่มีต่อธุรกิจ		จุดมุ่งหมายของการประกอบ

ธุรกิจ	 ความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่ต่างๆ	 ของธุรกิจและความส�าคัญ 

ของบรรษัทภิบาล	ความรับผิดชอบต่อสังคม	 จริยธรรมและจรรยาบรรณ

ของการประกอบธุรกิจ

	 	 Principles	 	 and	 	 formalization	 	 of	 	 business		 

establishment,		including		sole		proprietorship,		partnership,	and		

company		limited;		characteristics		of		business		environments;		

business		activities;		production,	marketing,	finance,	accounting,		

and		human		resource		management;		business		law;		concepts		

of		business		entrepreneurship,		types		of		business;		importance		

and		roles		of		business		entrepreneurship		in		society;	effects	of		

environments	on	business;	objectives	of	business	entrepreneurship;	 

relationships	among	business	functions;	importance	of	corporate		

governance,		corporate		social		responsibility,		ethics,		and		codes		

of		ethics		for		business		entrepreneurship

 0901  101 หลักการบัญชีขั้นต้น 3(3-0-6)

  Principles  of  Accounting

	 	 ความหมายและวัตถปุระสงค์ของการบญัชี		ประโยชน์ของ

ข้อมูลทางการบัญชี		แม่บท	การบัญชี		หลักการบัญชี		กระบวนการบันทึก

บัญชีตามหลักการบัญชีคู่		การจัดท�ากระดาษท�าการ		การปรับปรุงรายการ

บัญชี	 	 การจัดท�างบทดลอง	 	การปิดบัญชี	 	 และการจัดท�างบการเงินของ

กิจการขายสินค้า		กิจการผลิตสินค้า		และกิจการบริการ		รวมถึงการจัดท�า

สมุดรายวนัเฉพาะ		บญัชีคมุยอดและบญัชย่ีอย		ระบบใบส�าคญั		และระบบ

เงินสดย่อย

	 	 Definitions	and	objectives	of	accounting;	benefits		

of		accounting		information;		accounting		framework;		principles		

of		accounting;		recording		processes		of		accounting		based		on		

accounting		principles		of		double	entries;	preparation	of	working		

papers;		adjusting		of		accounting		transactions;		preparation		of		

trial		balance;		closing		of		accounts;		establishing		of		financial		

statements	for	trading,	manufacturing,	and	servicing	businesses;	 

preparation	 	 of	 	 specific	 	 journals,	 	 accounts	 	 for	 	 controlling		

transactions,		and		subsidiary		accounts;		importance		invoice		

system;		petty		cash		system

 0901  204 การภาษีอากร  1   3(3-0-6)

    Taxation  1 

	 	 หลกัเกณฑ์		วธีิการประเมนิ		และการจดัเกบ็ภาษอีากรต่างๆ		

ตามประมวลรัษฎากร		และภาษีอื่นๆ		ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย		ภาษีเงิน

ได้บุคคลธรรมดา		ภาษีเงินได้นิติบุคคล		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		ภาษีธุรกิจเฉพาะ		

ภาษีเงินได้หัก		ณ		ที่จ่าย		ภาษีศุลกากร		ภาษีสรรพาสามิต		อากรแสตมป์		

และอื่นๆ

	 	 Criteria,		evaluation		methods		and		collection		of		

taxes		according		to		revenue		codes		and		other		related		taxes,		

including	personal	income	tax,	corporate	income	tax,	value-added  

tax,		specific		business		tax,		income		tax		at		payment		place,		

custom		tax,		excise		tax,		stamp		duty,		and		others

 0901  205 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)

                   Accounting  for  Management

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 101  หลักการบัญชีขั้นต้น

  Prerequisite   :  0901 101 Principles of Accounting

	 	 บทบาทและหน้าท่ีของการบัญชเีพือ่การจัดการ	แนวคดิและ

พฤติกรรมต้นทุน		การค�านวณต้นทุนงานสัง่ท�า		การค�านวณต้นทุนช่วงการ

ผลิต		การค�านวณต้นทุนฐานกิจกรรม		การวิเคราะห์ต้นทุน-จ�านวน-ก�าไร		

วธิกีารเกีย่วกบัการค�านวณต้นทนุผลติภณัฑ์	งบประมาณ		งบประมาณจ่าย
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ลงทนุ	การใช้ข้อมลูต้นทนุในการตดัสนิใจ		การก�าหนดราคาผลติภณัฑ์		การ

บญัชตีามความรบัผดิชอบ	และการประเมนิผลการปฏบิตังิานแบบดลุยภาพ

	 	 Roles		and		functions		of		accounting		for		management;		

cost	concepts	and	behaviors;	job-order	costing;	process		costing;		

activity-based		costing;		cost-volume-profit		analysis;		product		

costing		methods;		budgeting;		capital		expenditure;		relevant		

costs		for		decision		making;		product		pricing;		responsibility		

accounting;		balanced		scorecard

 0902  101 หลักการตลาด 3(3-0-6)

  Principles of Marketing

	 	 แนวคดิ		ปรชัญา		และความส�าคญัของการตลาด		ลกัษณะ

ของตลาด	 	สถาบันการตลาด	 	หน้าที่ของการตลาด	 	พฤติกรรมผู้บริโภค		

การแบ่งส่วนตลาด		การเลือกตลาดเป้าหมาย		การวางต�าแหน่งผลิตภัณฑ์		

ส่วนประสมการตลาด		ได้แก่		ผลิตภัณฑ์		ราคา		การจัดจ�าหน่ายและการ

ส่งเสริมการตลาด		และจรรยาบรรณทางการตลาด

	 	 Concepts,	philosophy,	and	importance	of		marketing; 

marketing	 characters;	marketing	 	 institutions;	marketing 

functions;		consumer		behavior		market		segmentation		market		

targeting	 	 product	 	 positioning	 	marketing	 	mix,	 including		 

product,		price,		place,		and		promotion;		marketing		ethics

 0903  101 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6)

  Management and Organizational Behavior

	 	 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ	 บทบาทของผู้บริหารในยุคที่

ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงและมีการแข่งขันสูง	กระบวนการจัดการ	 ได้แก	่	

การวางแผน	การจัดองค์การ	การออกแบบองค์การและการควบคุม		แนวคิด

และหลักการเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์	 แนวคิดเกี่ยวกับ

พฤติกรรมองค์การ		ประกอบด้วยพฤติกรรมกลุ่ม		การจูงใจ		ภาวะผู้น�าใน

องค์การ		การติดต่อสื่อสาร		ความขัดแย้ง		และวัฒนธรรมองค์การรวมถึง

การก�าหนดยทุธศาสตร์เพือ่การพฒันาองค์การให้สามารถตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลง

	 	 Concepts		of		management;		roles		of		executives		

in		business		changes		and		high		competition;		management		

process,		including		planning,		organizing,		organizational		design,		

and		controlling;		concepts		and		principles		of		human		resource		

management;		concepts		of		organizational		behavior,		including		

group	behavior,	motivation,	leadership,	communication,		conflict,	

and	organizational	culture;	 strategy	setting	 for	organizational		

development		in		order		to		respond		changes

 0903  281 ความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสรรค์ 3(3-0-6)

  ธุรกิจใหม่

  Entrepreneurship and New Venture Creation

	 	 ความหมาย		คณุลกัษณะ		แนวคดิและพฤตกิรรมของความ

เป็นผูป้ระกอบการ		กระบวนการเริม่ต้นธรุกจิใหม่		การวเิคราะห์ปัญหาและ

โอกาสเชิงธรุกจิ	รปูแบบการด�าเนนิธรุกจิสมยัใหม่		แนวคดิและรปูแบบการ

ระดมทุน	การบริหารการเติบโตอย่างยั่งยืน	แนวทางการสร้างสรรค์ธุรกิจ

ใหม่	 ความเข้าใจเก่ียวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

และสังคมต่อการเริ่มต้นธุรกิจใหม่

	 	 Definition,		entrepreneurial		attributes,		mind-set,		

and	 	behaviours;	 	 entrepreneurial	 	process	 	of	 	new	 	venture		

creation;		problem		and		business		opportunity		analysis;		types		

of		modern		business		model;		fundraising		concept		and		process;		

sustainable		growth		management;	type	of		new	venture	creation;	

empathizing	 effects	 of	 technological	 and	 socio-economical		

change		on		new		venture		creation

 0904  101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิ 3(2-2-5)

  Business Computer and Information 

  Technology

	 	 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ		

การประยุกต์ใช้ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานธุรกิจ		

ระบบข้อมูลและการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ	 	 การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ	 	 เทคโนโลยีสื่อประสม	 	 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต	 	 การใช้

คอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ	 	 และการประยุกต์ใช ้

คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรธุรกิจ

	 	 Fundamental		knowledge		of		information		system		

and	technology;	application	of	information	system	and		technology	

for	business		management;		information		system		and		business	

information	management;	information	technology		management;	

mixed	communication	technology;	internet	technology;	uses	of		

computer	in	business	communication;	application	of	computer		

and		information		technology		system		for		businesses

 0907  104 เศรษฐศาสตร์จุลภาค  1 3(3-0-6)

  Microeconomics  1

	 	 ความหมายและหลักแนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์

จุลภาค		อุปสงค์		อุปทาน		ดุลยภาพของตลาด		กลไกตลาด		ความยืดหยุ่น

ของอปุสงค์และอปุทาน		ทฤษฎพีฤตกิรรมผูบ้รโิภค		ทฤษฎกีารผลติ		ต้นทนุ

การผลติ		โครงสร้างตลาด		การก�าหนดราคาในตลาดสนิค้าและตลาดปัจจยั

การผลิต
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	 	 Meaning		and		basis		concept		of		microeconomics;		

demand,	 	supply,	 	market	 	equilibrium,	 	market	 	mechanism,		

elasticity		of		demand		and		supply;		consumer		behavior		theory;		

production	 	 theory;	 	 cost	 	 of	 	production;	 	market	 	 structure,		

pricing		strategy		in		product		market		and		factor		market

 0907  105 เศรษฐศาสตร์มหภาค  1 3(3-0-6)

  Macroeconomics  1

	 	 ความหมายและหลักแนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์

มหภาค	รายได้ประชาชาต	ิการเงนิและการธนาคาร		สถาบนัการเงนิ		นโยบาย

การเงิน		นโยบายการคลัง		เศรษฐกิจระหว่างประเทศ		เงินเฟ้อ		การว่างงาน		

ดุลการช�าระเงินระหว่างประเทศ		อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ		ตลาด

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

	 	 Meaning		and		basis		concept		of		macroeconomics;		

national		income;		money		and		banking;		financial		institutions;		

monetary	 	 policy;	 	 fiscal	 	 policy;	 	 international	 	 economics;		 

inflation;		unemployment;		balance		of		payment;		exchange		rate;		

exchange		rate		market

 0909  202 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business  Law  

	 	 หลกัการทัว่ไปของเอกเทศสญัญาบางประเภทตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์		ได้แก่		ซื้อขาย		เช่าซื้อ		จ�านอง		จ�าน�า		กู้ยืม		ค�้า

ประกนั		ตัว๋เงนิ	และตราสารทางการเงนิทัง้ตราสารทนุ	และตราสารหนี	้	การ

จัดตั้งธุรกิจแบบต่างๆ		รวมถึงความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน

	 	 General	 	 principles	 of	 contracts	 according	 to		

civil		laws		and		commercial		laws,		such	as	sales	and	purchases,		

hire		purchases,		mortgages,		pawns,		loans,		guarantee,		bills		of		

exchange,		and		financial		instruments	in	both	capital	instruments		

and		debt		instruments;		establishment		of	business	organizations;		

knowledge		of		labor		laws

 0909  203 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business  Statistics

	 	 การประยกุต์ใช้วชิาสถติพิืน้ฐานในเชงิธรุกจิ		ประกอบด้วย

การเก็บรวบรวมข้อมูล	 	การน�าเสนอข้อมูล	 	การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น		

การแจกแจงค่าสถิติ		การประมาณค่า		การทดสอบสมมตฐิาน		การวเิคราะห์

ความแปรปรวน		เลขดัชนี		และการวิเคราะห์อนุกรมเวลา

	 	 Applications		of		fundamental		business		statistics;		

collecting		and		presenting		data;		fundamental		analysis		of		data;		

sampling	 	 distribution;	 	 estimation;	 	 hypothesis	 	 testing;		 

analysis	 	 of	 	 variance,	 	 number	 	 index;	 	 and	 	 time	 	 series		 

analysis

 0909  301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 3(3-0-6)

  Production  and  Operation  Management

	 	 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการระบบการผลิต		ทั้งธุรกิจผลิต

และธุรกิจบริการ		เช่น		การเลือกท�าเลที่ตั้งโรงงาน		การวางผังโรงงาน		การ

วางผัง		การติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์		การออกแบบผลิตภัณฑ์		การ

จัดหาวัตถุดิบ		การบริหารเวลาและค่าจ้าง		การก�าหนดมาตรฐานงาน		การ

ปรบัปรงุงานและการควบคมุคณุภาพการผลติ		รวมถงึการน�าคอมพวิเตอร์

เข้ามาใช้ในการจัดการการผลิต		และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์

เชิงปริมาณ

	 	 Concepts		of	 	production		system		management		

for		manufacturing		and		service		businesses,		such		as		location,		

factory	layout,	and	installing		machines		and	equipment;	product		

design,		providing		materials,		time		and		wage		management,		

setting	 	 of	 	 task	 	 standard,	 	 task	 	 reform,	 	 and	 	 production		 

quality		control;		using		the		computer		application		system		in		

production	 	 management;	 	 fundamental	 	 knowledge	 	 of		 

quantitative		analysis

 0909  302 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business  Finance

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 101 หลักการบัญชีขั้นต้น

  Prerequisite   : 0901 101 Principles of Accounting

	 	 แนวคิดของการเงินธุรกิจ	 	 ตลาดการเงินและเครื่องมือ

ทางการเงินใหม่ๆ	 	 มูลค่าของเงินตามกาลเวลาและการประยุกต์ใช้	 ผล

ตอบแทนและความเสี่ยง	 	การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน	การวางแผน

ทางการเงิน		การจัดหาเงนิทุน		งบประมาณการลงทุน		การบริหารสนิทรัพย์

หมุนเวียน		โครงสร้างเงินทุนและต้นทุนของเงินทุน		นโยบายเงินปันผล

	 Concepts		of		business		finance;		financial		markets		and		new		

financial	 	 instruments;	 	 time	 	 value	 	 of	 	money	 	 and	 	 its		 

implications;		risk		and		returns;		financial		reporting		analysis;		

financial	 	 planning;	 	 financing;	 	 capital	 	 budgeting;	 	 current		 

asset		management;		capital		structure;		cost		of		capital;		dividend		

policy

 0909  303 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business  Research  Methodology

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0909 203 สถิติธุรกิจ

  Prerequisite   :  0909 203 Business  Statistics

	 	 แนวคิด		หลักการ		และความส�าคัญของการวิจัย		ประเภท

ของการวจัิย		การก�าหนดหวัข้อเร่ือง		การก�าหนดตวัแปร		การตัง้สมมตฐิาน

และการทดสอบ		การเลือกเครื่องมือที่จะท�าการวิเคราะห์		การสร้างเครื่อง

มอืเกบ็รวบรวมข้อมลู		วธิกีารรวบรวมข้อมลู		การประมวลผล		การวเิคราะห์		

การตีความ	การเขียนรายงาน		การน�าเสนอรายงาน		โดยการศึกษาจะเน้น

การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจ
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	 	 Concepts,		principles		and		importance		of		research;		

research	 	 types;	 	 research	 	 topic;	 	 identifying	 	 variables;		 

formulating		and		testing		hypotheses;		choosing		analytical		tools;		

develops	 	 tools	 	 and	 	methods	 	 for	 	 collecting	 	 data;	 	 data		 

processing;		and		analysis		interpreting		results;		writing		reports;		 

presenting		reports	 	by		 focusing		on		research		 for	 	business		

problem		solving

 0909  401 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)

  Business Policy and Strategic Management

	 	 ความหมาย		ความส�าคญั		และองค์ประกอบของการจดัการ

เชิงกลยุทธ์		ระดับและประเภท		ของกลยุทธ์		กระบวนการการจัดการเชิง 

กลยุทธ์		การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร		การ

วางแผนกลยุทธ์ภายใต้สภาพแวดล้อมทีม่กีารเปลีย่นแปลง		การน�ากลยทุธ์

ไปปฏิบัติและการประเมินผล		กลยุทธ์		ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและ

แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานในระดับต่างๆ	 	ภายในองค์กรและการจัดการ

ธุรกิจระหว่างประเทศและโลกาภิวัฒน์เชิงกลยุทธ์

	 	 Definitions,	 	 importance	 	 and	 	 components	 of		

strategic	 	management;	 	 levels	 	 and	 	 types	 	 of	 	 strategies;		 

processes		of		strategic		management;		environment		analysis		in		

both		internal		and		external		organizations;		strategic		planning		

for		changing		environments;		strategic		implementation		and		

strategic	 	 evaluation;	 	 relationships	 	 between	 	 policy	 	 and		 

strategic		planning		of		other		departments		in		an		organization;		

strategic	international	business	and	globalization	management 

 2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต

  Major  Units Not  less  than  45  Credits

  (1) วิชาเอกบังคับ 30 หน่วยกิต

     Major  Compulsory  Units 30  Credits

 0902  315 การตลาดโลก 3(3-0-6)

  Global  Marketing

	 	 การจัดการตลาดระดับโลก		ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ		

หลกัการ		แนวคดิและการจดัการการตลาดระหว่างประเทศ		สภาพแวดล้อม

และองค์กรระหว่างประเทศ		พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดโลก		การตัดสิน

ใจเลือกตลาดระหว่างประเทศ		การวางแผนกลยุทธ์การตลาดโลก		การจัด

องค์กรการตลาดโลก		การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาด		การประเมิน

ผลและการควบคุมการตลาดโลก		วิธีการน�าเข้าและส่งออก		วิธีด�าเนินการ

เกีย่วกบัการประกันภยั		วธิกีารช�าระเงนิในการค้าระหว่างประเทศ		เอกสาร

ที่เกี่ยวข้องในการค้าระหว่างประเทศ

	 	 Global	 	marketing	 	management;	 	 international		

trade	 	theories;	 	principles,	 	concepts,	 	and		management	 	of		

international	 	marketing;	 	 international	 	 environments	 	 and		 

organizations;		consumer		behaviors		in		the		global		markets;		

selection		decision		making		of		international		marketing;		global		

marketing	planning;	global	marketing	organization	management;		

marketing		mix	development;	evaluation	and	control	of		global		

marketing;		import		and		export		methods;		operational		procedures		

of		insurance;		procedures		of		payment		in		international		trade;		

documents		of		international		trade

 0905  419 การจัดการทางการเงินระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

  International  Financial  Management

	 	 แนวคิดบริหารการเงินเพื่อการด�าเนินธุรกิจต่างประเทศ		

ตลาดการเงินระหว่างประเทศ		ระบบอัตราแลกเปลี่ยน		เงื่อนไขเสมอภาค

ของอัตราแลกเปลี่ยน	 	 การเปิดรับความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน	 การ

บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน		การจัดหาเงินทุนระหว่างประเทศ		

งบลงทุนระหว่างประเทศ		การบรหิารเงินทุนหมนุเวียนส�าหรับธุรกจิระหว่าง

ประเทศ

	 	 Concepts		of		international		financial		management;		

international		financial		markets;		currency		systems;		currency		

parity	conditions;	currency	risk	exposure;	currency		risk		exposure		

management;	 international	 financing;	 international	 capital		

budgeting;	working	 capital	management	 for	 international		 

businesses

 0906  101 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

  International  Business  Environment 

	 	 แนวคิดและวิวัฒนาการเก่ียวกับระบบสังคม	 วัฒนธรรม		

เศรษฐกิจ		การเมือง		เทคโนโลยี	และธุรกิจระหว่างประเทศ		ความสัมพันธ์

ระหว่างองค์ประกอบของระบบต่างๆ	 	 ดังกล่าวท่ีมีต่อการบริหารจัดการ

ธุรกจิระหว่างประเทศ		ประเดน็ท่ีเอือ้อ�านวยและประเดน็ท่ีเป็นข้อจ�ากดัของ

การบริหารจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

	 	 Concepts	 	 and	 	 evolution	 	 of	 	 social,	 	 culture, 

economic,		politics,		technology,		and		international		business;		

relationships		among		components		of		all		aforementioned	systems		

to		international		business		management;		issues	of	benefits		and		

limitations		relating		to		international		business		management

 0906 102 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ทางธุรกิ 3(1-2-6)

  English  for  Business  Learning

	 	 การเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนและนอกชัน้เรยีน		การสือ่สารเพือ่การ

เรียนรู้ทางธุรกิจ		การจดบันทึก		การสรุปความ		การอ้างอิง		การน�าเสนอ

ในชั้นเรียน		การค้นหาข้อมูล		และการตั้งค�าถาม
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	 	 Classroom	 	 and	 	 non-classroom	 	 study,	 basic 

communication	for	business	learning,	note-taking,	summarization,	 

citation,	 classroom	 presentation,	 information	 search,	 and		 

questioning

 0906  203 การค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

  International  Trade 

	 	 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ	 	 อัตราแลกเปลี่ยนสถาบัน

การเงินระหว่างประเทศและระบบการเงินระหว่างประเทศ		ดุลการค้าและ

ดุลการช�าระเงิน		แนวโน้มปัจจุบันของการรวมกลุ่มเศรษฐกิจของประเทศ

ต่างๆ		การรวมกลุ่มและอุปสรรคทางการค้า		บทบาทและความส�าคัญของ

การค้าระหว่างประเทศของเศรษฐกิจไทย

	 	 Theory		of		international		trade,		foreign		exchange,		

international		monetary		institutions,		and		international		financial		

system;		balance		of		trade		and		balance		of		payments;		current		

trends		in		economic		integration		of		countries;		integrated		trade		

groups	and	trade	barriers;	roles	and	importance	of	international		

trade		to		Thai		economy

 0906  301 การจัดการการส่งออกและน�าเข้า   3(3-0-6)

  Export-Import  Management 

	 	 หลกัการเบือ้งต้นส�าหรับข้อปฏิบัตใินการจัดการการส่งออก

และการน�าเข้า	 การค้นหาโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศ	 ผู้มีส่วน

เกีย่วข้อง	กระบวนการและเอกสารในการส่งออกและการน�าเข้า	พธิศีลุกากร		

ข้อก�าหนดและเงื่อนไขในการส่งมอบสินค้า	 รวมไปถึงการประกันภัย

การขนส่ง

	 	 The	basics	of	exporting	and	importing	management; 

identifying	 international	 trade	 opportunity,	 stakeholderes,	 

custom	procedures;	process	and	documentations,	international		

commerce	terms	(INCOTERMS)	and	international	trade	insurance

 0906  302 กฎหมายและข้อบังคับธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

  International Business Law

  and Regulations 

	 	 ภาพรวมของกฎมายเกี่ยวกับธุรกิจและสัญญาระหว่าง

ประเทศ		อาทิเช่น		ลิขสิทธิ์		สิทธิบัตร		สัญญาทางการค้าและการจ่ายเงิน		

ข้อตกลงทางการค้า		ข้อตกลงการลงทุนระหว่างประเทศ		การจัดการข้อโต้

แย้งธุรกิจระหว่างประเทศ	 	 กฎหมายของประเทศไทยเกี่ยวกับการค้า

ระหว่างประเทศ	 	และแนวโน้มปัจจุบันโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนและ

ทวีปเอเชีย

	 	 Overall		of		international		business		and		convention		

laws,		such		as		copyrights,		patents,		commercial		contracts		and		

payments,	 	 trade	 	 agreements,	 	 international	 	 investment		 

contracts,	 	 settlement	 	 of	 	 international	 	business	 	disputes;		

Thailand’s		laws		concerning		international		trade,		and		current		

trends		specifically		in		ASEAN		and		Asian		region

 0906  401 การจัดการข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6)

  Cross-Cultural  Management 

	 	 แนวคิดโดยรวมเกี่ยวกับลักษณะและรูปแบบการบริหาร

งานที่แตกต่างข้ามวัฒนธรรม		ความหมายและมิติทางวัฒนธรรม		ปัจจัย

ก�าหนดวัฒนธรรม		ระบบค่านิยมและสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมซึ่งส่ง

ผลต่อหน้าที่ทางการจัดการ		วัฒนธรรมองค์กรและความหลากหลาย		การ

สือ่สารและการเจรจาต่อรองข้ามวฒันธรรม		การจงูใจข้ามวฒันธรรม		ภาวะ

ผูน้�าข้ามวฒันธรรม		การสรรหาและพฒันาทรพัยากรมนษุย์ข้ามวฒันธรรม		

	 	 Overall	concepts	of	different	management	characters 

and	styles	across	cultures;	meanings	and	dimensions		of		culture;		

factor	 determinants	 of	 culture;	 value	 system	 and	 cultural	 

environments	affecting	functions	of	management;	organizational	

cultures	 and	 diversity;	 cross-cultural	 communication	 and 

negotiation;	motivation	across	cultures;	leadership	across	cultures;	 

human		resources		selection		and		development		across		culture

 0906  402 สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ 3(2-2-5)

  Seminar  in  International  Business 

	 	 การศกึษาและวเิคราะห์ปัญหาของการด�าเนนิธรุกจิระหว่าง

ประเทศ		โดยการรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์และน�าเสนอในชั้นเรียน		การ

อภิปรายแนวทางในการแก้ปัญหา	 	 การศึกษาเฉพาะกรณีธุรกิจระหว่าง

ประเทศ

	 	 Study		and		analysis		of		international		business		

operation	 	 problems	 	 by	 	 collecting	 	 data	 	 for	 	 analysis	 	 and		

presentation		the		results		in		classroom;		discussions		of		problem		

solving		solutions		and		ways;		case		studies		of		international		

business

 0906 413 การจัดการการขนส่งระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

  International  Logistics  Management 

	 	 ความส�าคัญของการจัดการการขนส่งระหว่างประเทศ

ส�าหรับการค้าระหว่างประเทศ		การวางแผนการขนส่งระหว่างประเทศ		การ

จัดการการขนส่งระหว่างประเทศ	 	การจัดการวัตถุดิบและการขนส่งแบบ

ทันเวลา		การควบคุมสนิค้าคงเหลอื		การหีบห่อส�าหรบัการขนส่ง		คลงัสนิค้า

และปัญหาของการขนส่งระหว่างประเทศในการค้าระหว่างประเทศ

	 	 Importance		of		international		logistics		management		

for	 	 international	 	 trade;	 	 international	 	 logistics	 	 planning; 

international	 	 logistics		management;	 	material	 	management		

and		just-in-time		delivery;		inventory		control;		packaging		for		
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transportation;	 	warehouses	 	and	 	problems	 	of	 	 international		

logistics		in		international		trade		

 0906  434 หลักการบริหารโครงการ 3(3-0-6)

  Principles  of  Project  Management

	 	 หลกัการเบือ้งต้นในการบริหารโครงการ		โดยเก่ียวข้องกบั

การริเริ่มโครงการ	 	การวิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโครงการ	 	การวางแผน

โครงการ	 	 ซ่ึงรวมถึงการก�าหนดกิจกรรมโครงการ	 	 การล�าดับกิจกรรม

โครงการ		การวางก�าหนดการ		การวางแผนงบ		การวิเคราะห์และการบรหิาร

จัดการความเสี่ยง		การวัดผลความส�าเร็จโครงการ		ตลอดจนบทบาทของ

โครงสร้าง		การใช้ทีม		และวัฒนธรรมที่มีผลต่อการด�าเนินโครงการ		การ

บริหารและการวิเคราะห์โครงการด้วยคอมพิวเตอร์

	 	 Principles		of		project		management,	initiate	project,		

shakeholder	analysis,	project	planning;	includes	work	breakdown		

structure,		work		sequence,		time		management,		budgeting,		risk		

assessment,		closing		and		evaluating		project		success;		the		role		

of	stucture,	team,	culture	that	impact	on	projects;	computer-aided	 

project		management		and		analysis.

  (2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต

   Major Elective Units Not less than 15 credits

   กลุ่มวิชาการด�าเนินงานระหว่างประเทศ

   International  Operation  Subjects

 0901 458 การบัญชีระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

  International  Accounting

	 	 หลักการ		แนวคิด		และวิธีการทางบัญชีของประเทศต่างๆ		

บทบาทของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ		การศึกษา

เปรียบเทียบผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ		นโยบายรัฐบาล		

กฎหมาย	 	 และระเบียบที่มีต่อการบัญชีในแต่ละประเทศ	 	 รวมทั้งผล 

กระทบของอัตราแลกเปลี่ยนและแนวทางปฏิบัติทางการบัญชี		การบันทึก

และจัดท�าบัญชีของธุรกิจระหว่างประเทศ

	 	 Principles,	concepts,	and	methods	of	accounting		

for	 countries;	 roles	 of	 international	 accounting	 standard	 

committee,	 a	 study	 of	 comparative	 	 impacts	 	 of	 	 business	 

environment,		governmental		policy,		laws,		and		regulations		to		

accounting	 	 in	 	 a	 	 country;	 	 foreign	 	 currency	 	 impacts	 and	 

operational		procedures		in		accounting;	recording	and	preparing		

of		accounting		for		international		businesses

 0906  411 การประกอบการระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

  International  Entrepreneurship

	 	 แนวคิดและปรัชญาของการประกอบการระหว่างประเทศ		

การปลูกฝังจิตส�านึกในการเป็นผู ้ประกอบการ	 	 จรรยาบรรณของ 

ผูป้ระกอบการ	วิธีการด�าเนนิงานในการประกอบการ		เช่น		การรเิริม่กจิการ		

การบริหารกิจการ	 	 และการขยายและการเลิกกิจการ	 	 การศึกษากรณี

ตัวอย่างจากผู้บริหารและองค์กรท่ีประสบผลส�าเร็จในการประกอบการ

ระหว่างประเทศ

	 	 Concepts	 and	 philosophy	 of	 international		 

entrepreneurship;	mindedness	 development	 of	 becoming 

entrepreneurs;		ethics		of		entrepreneurs;		operational		methods		

of	 entrepreneurship,	 including	 business	 establishment,		 

business	 	 management,	 and	 business	 expansion	 and		 

cancellation;	 case	 studies	 of	 successful	 executives	 and		 

organizations		in		international		entrepreneurship			

 0906  412 การประกันภัยการส่งออกและน�าเข้า 3(3-0-6)

  Export-Import  Cargo  Insurance 

	 	 ความส�าคัญและกระบวนการปฏิบัติของธุรกิจประกันภัย		

โดยเน้นการประกันภัยสินค้า	 	 ไฟไหม้	 	 อุบัติเหตุ	 	 และขนส่งทางทะเล		

เง่ือนไขของนโยบายการประกนัภยั		ปัจจยัในการก�าหนดค่าเบ้ียประกนัภยั		

การช�าระเงินคืนและปัญหาการปฏิบัติ		

	 	 Importance		and		practical		processes		of		insurance		

business	 focusing	 on	 cargo,	 fire,	 accident,	 and	 marine	 

insurances;		conditions		of		insurance		policy;		factors	of	insurance		

premium		determinant,		reimbursement		and		practical		problems

 

  กลุ่มวิชาการตลาดระหว่างประเทศ  

  International  Marketing  Subjects

 0902  313 การจัดการการตลาดและกลยุทธ์การตลาด 3(3-0-6)

  Marketing  Management  

  and  Marketing  Strategy

	 	 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการตลาด	 	 การวางแผนการ

ตลาดเชิงกลยุทธ์ที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน	 	 การวิเคราะห์

สถานการณ์และก�าหนดตลาดเป้าหมาย	 	 การบริหารลูกค้า	 	 องค์กรและ

คุณค่าจากการร่วมประสานกัน	 	การบริหารส่วนผสมทางการตลาด	 	การ

บริหารกลยุทธ์การเจริญเติบโต		การรุกและปกป้องตลาดขององค์กร		การ

บริหารการเติบโตของยอดขาย		การบริหารผลิตภัณฑ์ใหม่		การบริหารสาย

ผลิตภัณฑ์		จริยธรรมและความรับผิดชอบทางการตลาด

	 	 Concepts		of		marketing		management;		strategic		

marketing	 	 planning	 	 for	 	 building	 	 competitive	 	 advantage;		

situation		analysis		and		identifying		target		markets;		customer,		

organization		and		value		management		from		joint		coordination;		



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

102

marketing	mix	management;	management	of	growth	strategy;		

marketing		proactive		and		preventive		of		organizations;		sales		

growth		management;	 	new		product		management;	 	product		

line		management;		marketing		ethics		and		responsibility		

 0902  419 การตลาดในภูมิภาคเอเซีย 3(3-0-6)

  Marketing  in  Asia 

	 	 การน�าความรู้ทางการตลาดไปประยุกต์ใช้ในการด�าเนิน

ธรุกจิในภมิูภาคเอเชยี		การค้นหาความต้องการและพฤตกิรรมผูบ้รโิภคใน

ภมูภิาคเอเชยี		การก�าหนดตลาดเป้าหมาย		การวเิคราะห์โอกาสและอปุสรรค

จากสภาพแวดล้อมของประเทศในภมูภิาคเอเชีย		การวเิคราะห์จดุเด่นและ

จดุด้อย		ในการด�าเนนิธรุกจิในภมูภิาคเอเชยี		ก�าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด		

การประเมินผล	และการควบคุมการตลาดในการด�าเนินธุรกิจในภูมิภาค

เอเชีย		

	 	 Applications	of	marketing	knowledge	to	business		

operations		in		Asian		region;		search		for		needs		and		consumer		

behavior		for		Asian		region;		determinants		of		market		targets;		

analysis		of		opportunities	and	threats	from	national	environments		

in	Asian	 region;	 analysis	 of	 strengths	 and	weaknesses	 of		 

business	 	operations	 	 in	 	Asian	 	 region;	 	marketing	 	strategy		

determinants,		evaluations		and		controls		of		business		operations		

in		Asian		region

 0906  420 การตลาดในสาธารณรัฐประชาชนจีน 3(3-0-6)

  Marketing  in  People  Republic  of  China

	 	 สภาพแวดล้อมของการด�าเนินธุรกิจในสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน		การประยุกต์ความรู้ทางการตลาดเพื่อใช้ในการด�าเนินธุรกิจ		

การค้นหาความต้องการและพฤติกรรมผู้บริโภค	 	 การก�าหนดตลาด 

เป้าหมาย	 	 การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมของ

สาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อก�าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในการด�าเนิน

ธุรกิจรวมทั้งการประเมินผลและการควบคุมการตลาด		

	 	 Business	 	 operation	 	 environments	 	 in	 	 People		

Republic		of		China;		applications		of		marketing		knowledge		to		

business	 	 operations;	 	 search	 	 for	 	 needs	 	 and	 	 consumer		 

behavior;	 	market		targeting;		analysis		of	 	opportunities		and		

threats		from		national		environments		in		People		Republic		of		

China	 	 for	 	 formulating	 	marketing	 	 strategy	 	 in	 	 business		 

operations		including,		marketing		evaluations		and		controls

 0906  การพาณิชย์ระหว่างประเทศส�าหรับ 3(3-0-6)

  กลุ่มประเทศอาเซียน

  International  Commerce  for  ASEAN 

	 	 การพฒันาความเข้าใจอนัสมบูรณ์ของกลุม่ประเทศอาเซยีน		

เป้าหมาย		โอกาสและความเสี่ยง		การตรวจสอบความต้องการและความ

จ�าเป็นของบริษัทระดับโลกในการด�าเนินงาน	 	หรือการลงทุนในอาเซียน		

การค้นคว้าศึกษาการพัฒนาทุนมนุษย์ในประเทศอาเซียนเพื่อสร้างความ

ได้เปรียบในการแข่งขัน

	 	 Developing	a	complete	understanding	of	ASEAN		

nations,		their		goals,		opportunities		and		threats;		Investigating		

the		needs		and		requirements		of		global		companies		operating		

or		investing	in	ASEAN;	Researching	how	ASEAN	is	developing		

its	human	capital	to	provide	the	resources		required		to		deliver		

ASEAN’s		competitive		advantage

 0906  422 การพาณิชย์ระหว่างประเทศส�าหรับ   3(3-0-6)

  กลุ่มประเทศอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

  International  Commerce  for  North  

  and  South  Americas 

	 	 การวิเคราะห์เศรษฐกิจกลุ่มประเทศอเมริกาเหนือและ

อเมริกาใต้		ความสัมพันธ์ทางการค้า		การค้ากับประเทศอื่นๆ		การประเมิน

ผลกระทบของระบบเศรษฐกิจและแรงงานส�าหรับกิจกรรมทางธุรกิจ 

ในกลุ่มประเทศอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้	

	 	 Economical	 	 analysis	 	 of	 	 North	 	 and	 	 South		

America		countries;	 	trade		relationships;	 	trades		with		other		

nations;		evaluation		of		economic		system		and		labor		effects		on		

business		activities		in		North		and		South		America		countries

 0906 423 การพาณิชย์ระหว่างประเทศส�าหรับ 3(3-0-6)

  กลุ่มสหภาพยุโรป

  International  Commerce  

  for  European  Union 

	 	 การส�ารวจการรวมกลุม่เศรษฐกจิแบบเตม็รปูแบบของกลุม่

ประเทศยุโรปทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิระหว่างประเทศ		กลยทุธ์การด�าเนนิธุรกจิ

ของบริษัทข้ามชาติในกลุ่มประเทศยุโรป	 	การจัดการกับการเปลี่ยนแปลง

สภาพแวดล้อมของตลาดร่วมยุโรป	

	 	 Exploration	 	 of	 	 full	 	 economic	 	 integration	 	 of		

European	 	Union	 	 for	 	 engaging	 	 in	 	 international	 	 business;		

multinational		corporations’		business		operation		strategies		in		

European	 	 countries;	 	 management	 	 and	 	 environmental		

changes		of		common		European		market
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   กลุ่มวิชากลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศ

   International  Business  Strategy  Subjects

 0903 453 การวิเคราะห์และก�าหนดกลยุทธ์ 3(3-0-6)

  ในการเจรจาต่อรอง

  Negotiation  Analysis  and  Strategy

	 	 ปัญหาในการเจรจาต่อรอง	 	 การวิเคราะห์และการวาง

กลยทุธ์เกีย่วกบัการเจรจาต่อรองเพือ่ให้ผูบ้รหิารสามารถน�าไปประยกุต์ใช้

กบัธรุกจิได้		แนวคิดและวธิกีารวิเคราะห์ปัญหาเจรจาต่อรองการใช้เทคนคิ

ทีใ่ช้วิชาท่ีเกีย่วกบัการวเิคราะห์		การตดัสนิใจ		ทฤษฎีเกม	และเศรษฐศาสตร์

ส�าหรับการจัดการ	 การวางแผนกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองให้บรรล ุ

เป้าหมาย		การหาทางออกส�าหรับความขัดแย้งที่มีประสิทธิผล

	 	 Problems		in		negotiations;		analysis		and		strategic		

planning		of		negotiations		for		executives’		business		application;		

concepts		and		procedures		of		negotiation		problems;		techniques		

of		decision		making		analysis,		game		theory,		and		managerial		

economics;	strategic	planning	of	negotiation	for	goal	achievements,		

search		for		ways		of		effective		conflict		management

 0903  454 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 3(3-0-6)

  ในองค์การ 

  Management  for  Organizational  Change  

  and  Innovation  

	 	 แนวคิดของการเปลี่ยนแปลงในองค์การ	 กระบวนการ

เปลี่ยนแปลง	 การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอก

องค์กร	 การจัดการต่อการเปลี่ยนแปลง	 การพัฒนาองค์การ	 การเป็นผู้

ประกอบการ	 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์	 แนวคิดและการพัฒนา

นวัตกรรมในองค์การที่เชื่อมโยงกับบทบาทของความเป็นผู้น�าขององค์กร

	 	 Concepts		of		change		in		organizations;		change		

processes;	response	to	change	inside	and	outside	organizations;	

change		management;		organizational		development;		becoming		

entrepreneurs;	creativity	development;	concepts	and	developments  

of		organizational		innovation		linking		to		roles		of		becoming		

organizational		leaders

 0903  456 การบริหารความร่วมมือทางธุรกิจ   3(3-0-6)

  Business  Alliance  Management

	 	 แนวคิดและทักษะของการสร้างและบ�ารุงรักษาความ

สัมพันธ์ของมนุษย์ภายในองค์การและความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง

องค์การทั้งภายในประเทศและระดับโลก	 	 การสร้างและบ�ารุงรักษาความ

เชื่อถือ		ทักษะการสื่อสารและการเจรจา		การร่วมมือเชิงสร้างสรรค์		อ�านาจ

และการชักจูง		โดยเฉพาะการให้ค�าปรึกษาและการให้ความช่วยเหลือเป็น

พิเศษ		วัฒนธรรมองค์การ	

	 	 Concepts		and		skills		of		building	and	maintaining		

human	 	 relationships	 	within	 	 organizations	 	 and	 	 business	 

alliances		between		organizations,		both		locally		and		globally;		

creating	 	 and	 	maintaining	 	 trust,	 	 communication	 	 and		 

negotiation		skills,		creative		collaboration,		power		and		influence,		

specially		advising		and		mentoring;		corporate		culture

 0906  431 กลยุทธ์การแข่งขันในระดับโลก 3(3-0-6)

  Global  Competitive  Strategy 

	 	 กลยุทธ์การแข่งขันในระดับโลกส�าหรับธุรกิจระหว่าง

ประเทศ		โดยเน้นปรชัญาของการได้เปรยีบเชิงการแข่งขันในระดบัโลกสมยั

ใหม่	อาทิเช่น	พนัธมิตรทางการค้า	การสร้างเครอืข่ายลกัษณะฐานทรพัยากร		

และความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนกับคุณภาพ

	 	 Strategies		of		global	competition	for	international		

business		focusing		on		new		philosophy		of		gaining		competitive		

advantage	 	 in	 	a	 	global	 	context,	 	such	 	as	 	 trade	 	alliances,		

network		building,		resource-based		aspect,		and		relationships		

between		cost		and		quality.

   กลุ่มอื่นๆ  

   Other  Subjects

 0902 416 การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)

  Electronic  Commerce  Marketing

	 	 ความหมายของการตลาดอเิลก็ทรอนกิส์		บทบาทและความ

ส�าคญัของการตลาดอิเลก็ทรอนกิส์		ประเภทของตลาดอเิลก็ทรอนกิส์		การ

ตัดสินใจเกี่ยวกับตลาดอิเล็กทรอนิกส์	 	 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตลาด

อิเล็กทรอนิกส์	 	การก�าหนดกลยุทธ์การตลาดอิเล็กทรอนิกส์	 	ปัญหาและ

อุปสรรค	ด้านการจัดการและด้านกฎหมายในการด�าเนินการ		อนาคตของ

ตลาดอิเล็กทรอนิกส์

	 	 Definitions		of		electronic		marketing;		roles		and		

importance	 	 of	 	 electronic	 	marketing;	 	 types	 	 of	 	 electronic		

marketing;	 	electronic	 	marketing	 	decision	 	making;	 	 factors		

affecting	electronic	marketing;	setting	of	electronic	marketing		

strategies;		problems		and		obstacles		in		management		and		laws		

concerning		electronic		marketing;		future		trend		of		electronic		

marketing		
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 0903  332 หลักการลงทุน 3(3-0-6)

  Principles  of  Investment

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0909 302 การเงินธุรกิจ

  Prerequisite   :   0909 302 Business  Finance

	 	 หลักในการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินประเภทต่างๆ		

ความแตกต่างและปัจจัยทีเ่ป็นตวัก�าหนดอัตราผลตอบแทนและความเสีย่ง

ของหลักทรัพย์แต่ละประเภท		หลักการวิเคราะห์หลักทรัพย์ตลอดจนการ

บริหารกลุ่มหลักทรัพย์

	 	 Principles	 	of	 	 investment	 	 in	 	 financial	 	 assets;		

differences		and		factors		determining		return		rate		and		risks		of		

securities;		security		analysis;		portfolio		management

 

 0903  457 การจัดการความขัดแย้ง   3(3-0-6)

  Conflict  Management

	 	 แนวคิด	 	ทฤษฎี	 	และกลยุทธ์ของการเปลี่ยนแปลงความ

ขดัแย้งทีม่อียูใ่ห้เป็นความขดัแย้งเชงิสร้างสรรค์		ความสามารถของผูบ้รหิาร

ในการยอมรับความแตกต่างและการควบคุมความขัดแย้ง		การเสริมสร้าง

ความฉลาดทางอารมณ์เพือ่ประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์องค์กร		

และสังคม	 การปลูกฝังจิตส�านึกจริยธรรมทางด้านการแข่งขันในการ

ประกอบธุรกิจ

	 	 Concepts,		theories,	and	strategies	of	transforming		

existing		conflict		into		creative		conflict;		executives’		ability		to		

accept	 	differences	 	and	 	conflict	 	 control;	 encouragement	of		

intelligent		emotion		for	developing		human	resources,	organization, 

and		society;		encouragement		and		development		of	ethic		mind-

set		for		competitive		business		entrepreneurship

 0903  458 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 3(3-0-6)

  Supply  Chain  Management

	 	 การจัดการนโยบายสินค้าคงคลัง		การบริหารวัตถุดิบและ

สินค้าส�าเร็จรูปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดผลตอบแทนจากการลงทุน

สูงสุด	 การผสมผสานร่วมกันระหว่างการหมุนเวียนของระบบข้อมูล

สารสนเทศและสินค้าคงคลัง	 	ความสอดคล้องกับรูปแบบขององค์กรใน

การเพิม่คณุค่าให้แก่ลกูค้าภายใต้สภาวะความไม่แน่นอนของภาวะแวดล้อม

ภายนอก		การสร้างความสัมพันธ์เชิงห่วงโซ่ธุรกิจ		การน�าเสนอกรณีศึกษา

เพื่อให้เข้าใจรูปแบบการบริหารงาน

	 	 Inventory	policy	management;	efficient	management  

of		materials		and		finished		goods		for		gaining		maximized		return		

on		investment;		integration		between		information		system		flows		

and		inventories;		congruence		of		organizational		forms		in		adding		

customer		value		under		uncertainty		of		external		environments;		

building		business		chain		relationships;		presenting		case		studies	 

for		understandable		management		styles

 0903  485 ทักษะการพูดในที่สาธารณะ 3(3-0-6)

  และการน�าเสนอผลงาน

  Public Speaking and Presentation Skills

	 	 ทฤษฎกีารพดูในท่ีสาธารณะ		เทคนคิการพดูในท่ีสาธารณะ

และทักษะในการน�าเสนอผลงาน	 	ประเภทของการกล่าวสุนทรพจน์	 	การ

วิเคราะห์ผู้ฟัง		การสื่อสารทางภาษาและที่ไม่ใช่ภาษา

	 	 Theories		of		public		speaking;		public		speaking		

techniques		and		presentation		skills;	types	of	speeches,	audience		

analysis,		vocal		mastery		and		non-verbal		communication

 0906  204 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

  International  Human  Resource

  Management

	 	 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์	การ

ออกแบบและวิเคราะห์งาน		การวางแผนก�าลงัคน		การสรรหาและคดัเลอืก

บุคลากร		การปฐมนิเทศ		การฝึกอบรม		และ		การพัฒนาทรัพยากรบุคคล		

การวางแผนสายงานอาชีพ		การประเมินผลการปฏิบัติงาน		การบริหารค่า

ตอบแทนและสวัสดกิาร		ภายใต้บรบิทของสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ		

ตามหลักปฏิบัติในองค์กรข้ามชาติ

	 	 Fundamental	 knowledge	 of	 human	 resource		 

management;	 	 job	 	 analysis	 	 and	 job	design,	 recruiting	 and		

selecting,		job		placement	planning	and	orientation,	training	and	

employee’s	 development,	 career	 planning,	 performance 

appraisal	and	Compensation	and	Benefits		management		within		

scope		of		international		environment		context		as		it		is		practiced		

in		the		multinational		enterprise		(MNE)

 0906  435 การบริหารโครงการภาคปฏิบัติ 3(1-2-6)

  Practical  Project  Management

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0906  434 หลกัการบรหิารโครงการ

  Prerequisite : 0906 434 Principles of Project  

Management

	 	 มุ่งเน้นการด�าเนินโครงการตามแผนที่ได้วางไว้ผ่านการ

สื่อสาร		การแก้ไขปัญหา		การบริหารเวลา		การสร้างประสบการณ์ผ่านการ

ลงมอืท�า		และการท�างานเป็นทีม		ในการด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ		ของโครงการ		

เพือ่สามารถสรปุผลเรยีนรูท่ี้ได้จากการด�าเนนิโครงการเมือ่สิน้สดุภาคเรียน		

โดยอาจารย์ผู้สอนท�าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของโครงการ

	 	 The		course		will		focus		on		implementing		project		

plan	 	 through	 	 the	 	 applying	 	 of	 	 effective	 	 communication,		

problem		solving,		time		management,		reflective		practice		and		

working		with		others		in		teams		in		order		to		achieve		project		

goals		by		undertaking		different		tasks		related		to		project.		Each		

team		will		create		learning		outcome		at		the		end		of		project
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 0906 436 ประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ  3(3-0-6)

  Current  Issues  in  International  Business  

	 	 ประเดน็และสถานการณ์ร่วมสมยัทีส่่งผลกระทบต่อธรุกจิ

ระหว่างประเทศ	 	 ไม่ว่าจะเป็นมิติด้านเศรษฐกิจ	 	การเมือง	 	 สิ่งแวดล้อม		

รวมถึงประเด็นด้านเทคโนโลยี	 	 ซึ่งส่งผลต่อการด�าเนินงานของธุรกิจข้าม

ชาติ		ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างองค์กร		กลยุทธ์องค์กร		และกระบวนการใน

องค์กร		น�าไปสูก่ารใช้เครือ่งมอืวเิคราะห์สถานการณ์เพ่ือคาดการณ์ผลลพัธ์		

และกลยุทธ์การบริหารองค์กร		

	 	 Contemporary		issues		influence		on		international		

business.	 	A	 	 broad	 	 spectrum	 	 of	 	 these	 	 issues	 	 includes	 

economic,		political,		environmental		and		technological		issues		

that		affect		the		trend		of		global		business,		the		operation		of		

international	 	 business	 	 enterprises	 	 and	 	 their	 	 business		 

structures,		strategies		and		processes.		This		course		also		includes		

the	 	use	 	of	 	 techniques	 	 for	 	 identifying	 	 significant	 	 issues,		

extrapolating		probable		outcomes,		and		developing		strategic		

responses.

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต

   Free  Elective  Course Not  less  than  6  credits

	 ให้เลือกเรียนในรายวิชาอ่ืนๆ	 	 ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย	 	 จ�านวน 

ไม่น้อยกว่า		6		หน่วยกิต

			 Students		can		choose		any		course		provided		by		university		

not		less		than		6		credits		

4. หมวดประสบการณ์ภาคสนาม  (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

 Field  Experience  Course  (Internship  or  Cooperative  

Education  Program)

 0199  499 สหกิจศึกษา 9 (0-40-0)

  Cooperative  Education

	 	 การปฏิบัติงาน	 	 ในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	 	 โดย

ความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลยักบัสถานประกอบการเพือ่พฒันานสิติให้

มีความรู้ทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการท�างานในสถานประกอบ

การ		มีความสามารถในการพฒันาตนเองในด้านการคดิอย่างเป็นระบบการ

สังเกตการตดัสนิใจ		ตลอดจนทกัษะในการวเิคราะห์และการประเมนิท�าให้

นิสิตมีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ	 	และตลาด

แรงงาน

	 	 A	 	 systematic	 provision	 of	 working-based		 

learning		in		the		workplace		for		students		with		the		cooperation		

between		the		university		and		the		workplace		that		allow		the		

students		to		develop		both		academic		and		working-related		skills		

in		the		workplace.		This		procedure		will		help		the		students		in		

self-development		in		terms		of		systematic		thinking,		observation,		

decision		making,		analytical		and		evaluation		skills.		Also		it		will		

result		in		high		quality		graduates		who		are		most		suitable		for		

the		work		places		and		the		labor		market

 0906 432 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2(300  ชั่วโมง)

  ทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ

    International  Business  Administration

  Internship

	 			 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านบริหารธุรกิจระหว่าง

ประเทศ		ในหน่วยงานของรัฐบาล		รัฐวิสาหกิจ		หรือเอกชน

	 			 International		business		management,		business		

administration,	 	 or	 	marketing	 	 internship	 	 in	 	 government		 

agencies,		government		enterprises,		or		private		sectors
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ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :			 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

	 ภาษาอังกฤษ	 	 :		 Bachelor	of	Business	Administration	Program	in	Business	Information	Technology	

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
	 ภาษาไทย		 (ชื่อเต็ม)	 :	 บริหารธุรกิจบัณฑิต		(เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :			 บธ.บ.	(เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)

	 ภาษาอังกฤษ		(ชื่อเต็ม)	 :			 Bachelor	of	Business	Administration

	 	 	 	 (Business	Information	Technology)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :			 B.B.A.	(Business	Information	Technology)

หลักสูตร
	 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	139		หน่วยกิต	

โครงสร้างหลักสูตร
 จ�านวนหน่วยกิต

 โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 30  หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 103  หน่วยกิต 103  หน่วยกิต

	 	 2.1	 กลุ่มวิชาแกน	 	 51		หน่วยกิต	 51		หน่วยกิต

	 	 2.2	 กลุ่มวิชาเอก	 ไม่น้อยกว่า	 52		หน่วยกิต	 52		หน่วยกิต

	 	 	 -	 วิชาเอกบังคับ	 	 37		หน่วยกิต	 37		หน่วยกิต

	 	 	 -	 วิชาเอกเลือก	 ไม่น้อยกว่า	 15		หน่วยกิต	 15		หน่วยกิต		

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6		หน่วยกิต 6  หน่วยกิต

   รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  139  หน่วยกิต 139  หน่วยกิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต

	 (เป็นไปตามข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยัมหาสารคาม)	โดยนสิติต้องเรยีน

รายวิชา	ดังต่อไปนี้

 1.1 กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

	 0033	004	 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	 2(2-0-4)

	 	 Computer	and	Information	Technology

	 0033	005	 การประยุกต์คณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตร์	 2(2-0-4)

	 	 เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์

	 	 Applications	of	Mathematics	in	Science,	

	 	 Technology,	and	Social	Science

 

 1.2 กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติม

	 0036	007	 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการใหม่	 2(2-0-4)

				 	 Innovation	and	New	Entrepreneurship

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต

 2.1 กลุ่มวิชาแกน   51 หน่วยกิต

	 0105	327	 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 English	for	Business

	 0900	101	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Business	

	 0901	101	 หลักการบัญชีขั้นต้น	 3(3-0-6)	

	 	 Principles	of	Accounting	

	 0901	204	 การภาษีอากร	1	 3(3-0-6)

	 	 Taxation	1	

	 0901	205	 การบัญชีเพื่อการจัดการ	 3(3-0-6)	

	 	 Accounting	for	Management	

	 0902	101	 หลักการตลาด	 3(3-0-6)

	 	 Principles	of	Marketing	

	 0903	101	 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ	 3(3-0-6)

	 	 Management	and	Organizational	Behavior	

	 0903	281	 ความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสรรค์	 3(3-0-6)

	 	 ธุรกิจใหม่

	 	 Entrepreneurship	and	New	Venture	Creation

	 0904	101	 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	 3(2-2-5)

	 	 Business	Computer	and	Information	

	 	 Technology

	 0907	104	 เศรษฐศาสตร์จุลภาค	1	 3(3-0-6)

	 	 Microeconomics	1

	 0907	105	 เศรษฐศาสตร์มหภาค	1	 3(3-0-6)

	 	 Macroeconomics	1

	 0909	202	 กฎหมายธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Business	Law	

	 0909	203	 สถิติธุรกิจ																																		 3(3-0-6)

	 	 Business	Statistics

	 0909	301	 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ	 3(3-0-6)

	 	 Productions	and	Operations	Management

	 0909	302	 การเงินธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Business	Finance

	 0909	303	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Business	Research	Methodology

	 0909	401	 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์	 3(3-0-6)

	 	 Business	Policy	and	Strategic	Management

 2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า  49  หน่วยกิต

  วิชาเอกบังคับ   37  หน่วยกิต

	 0904	102	 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น	 3(2-2-5)

	 	 ในงานธุรกิจ

	 	 Introduction	to	Computer	Programming

	 	 in	Business

	 0904	103	 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม	 3(2-2-5)

	 	 Data	Structure	and	Algorithms

	 0904	201	 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ	1	 3(2-2-5)

	 	 Business	Programming	1

	 0904	202	 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ	 3(2-2-5)

	 	 Computer	Technology	and	Operating	System

	 0904	203	 ระบบการจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ	 3(2-2-5)

	 	 Business	Database	Management	System		

	 0904	204	 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ	 3(2-2-5)	

	 	 ทางธุรกิจ

	 	 Analysis	and	Design	for	Business

	 	 Information	System

	 0904	3012	การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์	 3(2-2-5)	

	 	 ในงานธุรกิจ		

	 	 Business	Data	Communication	

	 	 and	Computer	Network		

	 0904	302	 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	 3(3-0-6)	

	 	 Business	Information	Technology		Management

	 0904	317	 การพัฒนาและประยุกต์ฐานข้อมูล	 3(2-2-5)	

	 	 Database	Implementations

	 0904	327	 การด�าเนินการและการพัฒนาโปรแกรม	 3(2-2-5)

	 	 บนคอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆ		

	 	 Implementing	and	Developing	Cloud	

	 	 Computing	Applications
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	 0904	328	 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่	 3(2-2-5)	

	 	 Big	Data	Analytics

	 0904	404	 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	 4(0-12-0)

	 	 Business	Information	Technology	Project

 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต

	 0901	303	 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี				 3(2-2-5)

	 	 Accounting	Information	System

	 0904	303	 การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต	 3(2-2-5)

	 	 Internet	Programming	

	 0904	311	 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ	2	 3(2-2-5)

	 	 Business	Programming	2

	 0904	312	 ระบบความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์ส�าหรับ	 3(2-2-5)

	 	 งานธุรกิจ

	 	 Computer	Security	System	for	Business

	 0904	313	 โครงสร้างข้อมูลและการจัดการแฟ้มข้อมูล	 3(3-0-6)

	 	 ในระบบสารสนเทศธุรกิจ

	 	 Data	Structure	and	File	Organization	in	

	 	 Business	Information	System

	 0904	314	 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบมัลติมิเดีย	 3(2-2-5)

	 	 ส�าหรับงานธุรกิจ

	 	 Application	of	Multimedia	Technology	

	 	 in	Business	

	 0904	316	 การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Business	Information	Technology	Audit

	 0904	321	 การตลาดบนอินเทอร์เน็ต	 3(2-2-5)	

	 	 Internet	Marketing

	 0904	322	 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 3(2-2-5)	

	 	 Electronics	Commerce

	 0904	323	 การวิเคราะห์และการออกแบบเว็บไซต์	 3(2-2-5)

	 	 Web	Analysis	and	Design

	 0904	324	 ระบบความปลอดภัยส�าหรับพาณิชย์	 3(2-2-5)

	 	 อิเล็กทรอนิกส์

	 	 Electronics	Commerce	Security	System

	 0904	325	 การเงินและการธนาคารส�าหรับพาณิชย์	 3(3-0-6)

	 	 อิเล็กทรอนิกส์

	 	 Finance	and	Banking	for	Electronics	Commerce	

	 0904	411	 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Project	Management	for	Business	

	 	 Information	Technology

	 0904	413	 หัวข้อเรื่องพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	3(3-0-6)

	 	 Special	Topics	in	Business	Information

	 	 Technology	

	 0904	414	 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ	 3(3-0-6)

	 	 Decision	Support	Systems	

	 0904	415	 การออกแบบกราฟิกในงานธุรกิจ	 3(2-2-5)

	 	 Graphic	Design	for	Business

	 0904	416	 การเขียนโปรแกรมส�าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่	 3(2-2-5)

	 	 แบบไร้สายในงานธุรกิจ

	 	 Mobile	Programming	and	Wireless	

	 	 Components	in	Business		

	 0904	417	 การประยุกต์ชอฟต์แวร์เพื่อการวางแผน	 3(2-2-5)

	 	 ทรัพยากรองค์กร

	 	 Applications	of	Enterprise	Resource	

	 	 Planning	Software	

	 0904	418	 การประยุกต์ชอฟต์แวร์เพื่อการจัดการ	 3(2-2-5)	

	 	 ด้านลูกค้าสัมพันธ์			

	 	 Applications	of	Customer	Relationship	

	 	 Management	Software	

	 0904	494	 การออกแบบและการพัฒนาระบบ	 3(2-2-5)		

	 	 ติดต่อกับผู้ใช้	

	 	 User	Interface	System	Design	

	 	 and	Development	

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต

	 ให้เลือกเรียนในรายวิชาอื่น	 ๆ	 ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย	 จ�านวน 

ไม่น้อยกว่า		6	หน่วยกิต		โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

4. หมวดประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

	 0199	499	 สหกิจศึกษา**	 9(0-40-0)

	 	 Cooperative	Education	

	 0903	430	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้าน	 2(300	ชั่วโมง)

	 	 บริหารธุรกิจ*

	 	 Business	Administration	Internship

*	ฝึกงานไม่น้อยกว่า	300		ชั่วโมง	การประเมินผลการเรียน	เป็น	S	หรือ	U	

และไม่นับหน่วยกิต

**	 เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาและฝึกปฏิบัติการในสถานประกอบการ 

ไม่น้อยกว่า	4	เดือน

การประเมินผลการเรียน	เป็น	S	หรือ	U	และไม่นับหน่วยกิต
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แผนการศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ
โปรแกรม

สหกิจศึกษา

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 	8		 	8		

0033	004 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

Computer	and	Information	Technology

2(2-0-4) 2(2-0-4)

0033	005 การประยุกต์คณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์	

Applications	of	Mathematics	in	Science,	Technology,	and	Social	Science

2(2-0-4) 2(2-0-4)

0900	101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ	

Introduction	to	Business

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

0902	101 หลักการตลาด	

Principles	of	Marketing

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

0904	101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	

Business	Computer	and	Information	Technology

3(2-2-5) 3(2-2-5)

รวมจ�านวนหน่วยกิต    21 หน่วยกิต    21 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ
โปรแกรม

สหกิจศึกษา

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 										6		 6

0901	101 หลักการบัญชีขั้นต้น	

Principles	of	Accounting

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

0903	101 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ

Management	and	Organizational	Behavior

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

0904	102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นในงานธุรกิจผ

Introduction	to	Computer	Programming	in	Business

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0907	104 เศรษฐศาสตร์จุลภาค	1

Microeconomics	1	

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

รวมจ�านวนหน่วยกิต    18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต
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ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ
โปรแกรม

สหกิจศึกษา

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6	 6	

0904	201 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ	1	

Business	Programming	1

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0904	202 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ	 		

Computer	Technology	and	Operating	System

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0907	105 เศรษฐศาสตร์มหภาค	1

Macroeconomics	1

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

0909 202 กฎหมายธุรกิจ

Business	law	

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

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ
โปรแกรม

สหกิจศึกษา

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4	 4	

0036	007 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการใหม่

Innovation	and	New	Entrepreneurship

2(2-0-4) 2(2-0-4)

0901	205 การบัญชีเพื่อการจัดการ		

Accounting	for	Management

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

0904	103 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม	

Data	Structure	and	Algorithms

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0904	203 ระบบการจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ	

Business	Database	Management	System		

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0904	204 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

Analysis	and	Design	for	Business	Information	System

3(2-2-5) 3(2-2-5)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต
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ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ
โปรแกรม

สหกิจศึกษา

0901	204 การภาษีอากร		1

Taxation	1

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

0909	203 สถิติธุรกิจ	

Business	Statistics

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

0904	301 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ในงานธุรกิจ	

Business	Data	Communication	and	Computer	Network		

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0909	301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ	

Production	and	Operation	Management

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

0909	302 การเงินธุรกิจ	

Business	Finance

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

xxxx	xxx หมวดวิชาเอกเลือก 3	 3	

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ
โปรแกรม

สหกิจศึกษา

0105	327 ภาษาอังกฤษธุรกิจ

English	for	Business	

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

0903	281 ความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่

Entrepreneurship	and	New	Venture	Creation

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

0909	303 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ

Business	Research	Methodology

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

0904	317 การพัฒนาและประยุกต์ฐานข้อมูล

Database		Implementations

	3(2-2-5) 	3(2-2-5)

0904	327 การด�าเนินการและการพัฒนาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆ		

Implementing	and	Developing	Cloud	Computing	Applications

3(2-2-5) 3(2-2-5)

xxxx	xxx หมวดวิชาเอกเลือก 3 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต
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ปีที่  3  ภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ
โปรแกรม

สหกิจศึกษา

0903	430 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านบริหารธุรกิจ*

Business	Administration	Internship						

2(0-300-0)	 -

xxxx	xxx หมวดวิชาเลือกเสรี - 6	

รวมจ�านวนหน่วยกิต - 6 หน่วยกิต

*ฝึกงานไม่น้อยกว่า		300		ชั่วโมง		ผลการศึกษาเป็น	S	หรือ	U	และไม่นับหน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ
โปรแกรม

สหกิจศึกษา

0904	302 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	

Business	Information	Technology		Management

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

0904	328 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่	

Big	Data	Analytics

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0909	401 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์	

Business	Policy	and	Strategic	Management

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

xxxx	xxx หมวดวิชาเอกเลือก 9 9 

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ
โปรแกรม

สหกิจศึกษา

0904	404 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	

Business	Information	Technology	Project	

4(0-12-0) 4(0-12-0)

0199	499 สหกิจศึกษา*	

Cooperative	Education

- 9(0-40-0)

xxxx	xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 6 -

รวมจ�านวนหน่วยกิต 10 หน่วยกิต 4 หน่วยกิต

*	เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาและฝึกปฏิบัติการในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า	4	เดือนการประเมินผลการเรียน	เป็น	S	หรือ	U	
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ค�าอธิบายรายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

	 (เป็นไปตามข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยัมหาสารคาม)	โดยนสิติต้องเรยีน

รายวิชา	ดังต่อไปนี้

 1.1 กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 0033 004 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(2-0-4)

  Computer and Information Technology 

	 	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	มัลตมีิเดีย	เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

และการน�าไปใช้	 การใช้โปรแกรมประยุกต์ที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงาน	

สารสนเทศ	 การสืบค้นสารสนเทศ	 การใช้สารสนเทศตามกฎหมายและ

จริยธรรม

	 	 Information	technology,	multimedia,	geo-informatics 

system	technology	and	applications,	use	of	essential	computer	

software,	information,	information	retrieval,	information	usage	

conforming	to	laws	and	ethics

 0033 005 การประยุกต์คณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตร์ 2(2-0-4)

  เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์ 

  Applications of Mathematics in Science, 

  Technology, and Social Science

	 	 ธรรมชาติของคณติศาสตร์	การประยกุต์ใช้คณติศาสตร์กบั

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์	 คณิตศาสตร์ทางธุรกิจ	 การน�า

ข้อมูลทางสถิติไปใช้ในการตัดสินใจ

	 	 Nature	of	mathematics,	applications	of	mathematics 

in	 science,	 technology,	 and	 social	 science,	mathematics	 in	 

business,	usage	of	statistic	data	for	decision-making

 1.2 กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติม

 0036 007 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการใหม่ 2(2-0-4)

  Innovation and New Entrepreneurship

	 	 นวัตกรรมและการสร้างสรรค์	 เศรษฐกิจสร้างสรรค์

คุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการ	กระบวนการประเมนิแนวความคดิ	

แนวโน้ม	 และโอกาสในการท�าธุรกิจ	 การเปล่ียนจากแนวคิดให้เป็น

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ	การเขียนแผนธุรกิจ	การศึกษาความเป็นไปได้ของ

โครงการการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบผลส�าเร็จ

	 	 Innovation	 and	 creativity,	 creative	 economy,	

characteristics	of	entrepreneurship,	Evaluation	process,	concept,	

trend	and	opportunity	in	business,	Change	the	ideal	concept	to	

product	 or	 service,	 business	 plan	writing,	 project	 feasibility,	

successful	entrepreneurship

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต

 2.1 กลุ่มวิชาแกน

 0105 327 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(3-0-6)

  English for Business 

	 	 การใช้ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ	การอ่านข้อมูลทางธุรกิจ	

การเขียนจดหมายธุรกิจ	บัตรเชิญและการโฆษณา	การกรอกใบสมัครงาน		

การสมัภาษณ์ทางธรุกจิ	การให้ข่าวสารเกีย่วกบังานด้านธรุกจิและการตดิต่อ

สื่อสาร	

	 	 Uses	 of	English	 for	 business	purposes;	 reading	

business	information;	writing	business	letters,	invitation	cards	

and	 advertisements;	 filling	 application	 forms;	 business	 

interviews;	business	information	and	communication

 0900 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 3(3-0-6) 

  Introduction to Business

	 	 หลกัการและรปูแบบองค์กรทางธรุกจิ	จดุมุง่หมายของการ

ประกอบธุรกิจแนวคิดในการประกอบธุรกิจ	 คุณลักษณะของสภาพ

แวดล้อมทางธุรกิจ	กิจกรรมทางธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม

ทางธุรกิจ	กฎหมายธุรกิจ	ประเภทของธุรกิจ	ความส�าคัญและบทบาทของ

การประกอบธรุกิจในสงัคม	ผลกระทบของสภาพแวดล้อมทีม่ต่ีอธรุกิจ	และ

ความส�าคญัของธรรมาภบิาล	ความรบัผดิชอบต่อสงัคม	จรยิธรรมทางธรุกจิ

และจรรยาบรรณของการประกอบธุรกิจ

	 	 Principles	 and	 forms	 of	 business	 organization;	

objectives	of	business	entrepreneurship;	concepts	of	business	

entrepreneurship;	 characteristics	 of	 business	 environments;	

business	activities	and	relationships	among	business	activities;	

business	law;	types	of	business;	importance	and	roles	of	business	

entrepreneurship	in	society;	effects	of	environments	on	business;	

importance	 of	 governance,	 corporate	 social	 responsibility,	 

business	ethics,	and	codes	of	ethics	for	business	entrepreneurship

 

 0901 101 หลักการบัญชีขั้นต้น 3(3-0-6)

  Principles of Accounting

	 	 ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี	ประโยชน์ของ

ข้อมลูทางการบญัช	ีกรอบแนวคดิในการรายงานทางการเงนิ	หลกัการบญัช	ี

กระบวนการบัญชีตามระบบบัญชีคู่	 การจัดท�างบทดลอง	 การปรับปรุง

รายการบัญชี	การจัดท�ากระดาษท�าการ	การปิดบัญชี	การจัดท�างบการเงิน

ของกิจการขายสินค้า	กิจการผลิตสินค้า	และกิจการบริการ	การจัดท�าสมุด

รายวนัเฉพาะ	บญัชคีมุยอดและบญัชย่ีอยระบบใบส�าคญั	และระบบเงนิสด

ย่อย	

	 	 Definitions	 and	 objectives	 of	 accounting;	 

usefulness	of	accounting		information;	conceptual	framework	for	

financial	 reporting;	 principles	 of	 accounting;	 accounting  
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processes	 of	 double	 entry	 bookkeeping;	 preparation	 of	 trial	 

balance;	adjusting		of	accounting	transactions;	preparation	of	

working	papers;	 closing	 of	 accounts;	 preparation	 of	 financial	

statements	fortrading,	manufacturing,	and	servicing	businesses;	

preparation	of	specific	journals,	control	accounts	and	subsidiary	

ledgers;	voucher	system;	petty	cash	system	

 0901 204 การภาษีอากร 1 3(3-0-6)

  Taxation 1 

	 	 หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการภาษีอากร	การจัดเก็บภาษี

อากรตามประมวลรัษฎากร	ภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดา	ภาษเีงนิได้นติบิคุคล	

ภาษมีลูค่าเพิม่	ภาษธีรุกจิเฉพาะ	ภาษเีงนิได้หกั	ณ	ทีจ่่ายภาษศุีลกากร	ภาษี

สรรพสามิต	อากรแสตมป์	และอื่นๆ

	 	 Basic	 principles	 in	 taxation;	 collection	 of	 taxes	

according	to	the	Revenue	Code;	personal	income	tax,	corporate	

income	tax,	value-added	tax,	specific	business	tax,	income	tax	

at	 payment	 place,	 custom	 tax,	 excise	 tax,	 stamp	duty,	 and	 

others

 0901 205 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)

  Accounting for Management

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 101 หลักการบัญชีขั้นต้น

  Prerequisite : 0901 101 Principles of 

Accounting

  บทบาทและหน้าทีข่องการบญัชเีพือ่การจัดการ	แนวคดิและ

พฤติกรรมต้นทุน	การค�านวณต้นทุนงานสั่งท�า	การค�านวณต้นทุนช่วงการ

ผลติ	การค�านวณต้นทนุฐานกจิกรรม	การวเิคราะห์ต้นทนุ-จ�านวน-ก�าไร	วธิี

การเกี่ยวกับการค�านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์	 งบประมาณ	 งบประมาณจ่าย

ลงทนุ	การใช้ข้อมลูต้นทนุในการตดัสนิใจ	การก�าหนดราคาผลติภณัฑ์	การ

บญัชตีามความรบัผดิชอบ	และการประเมนิผลการปฏบิตังิานแบบดลุยภาพ

	 	 Roles	and	functions	of	accounting	for	management;	

cost	concepts	and	behaviors;	job-order	costing;	process	costing;	

activity-based	 costing;	 cost-volume-profit	 analysis;	 product	

costing	methods;	budgeting;	capital	expenditure;	relevant	costs	

for	decision	making;	product	pricing;	responsibility	accounting;	

balanced	scorecard

 0902 101 หลักการตลาด 3(3-0-6)

  Principles of Marketing

	 	 แนวคิด	ปรัชญา	และความส�าคัญของการตลาด	ลักษณะ

ของตลาด	สถาบันการตลาด	หน้าที่ของการตลาด	พฤติกรรมผู้บริโภค	การ

แบ่งส่วนตลาด	การเลือกตลาดเป้าหมาย	การวางต�าแหน่งผลิตภัณฑ์	ส่วน

ประสมการตลาด	และจรรยาบรรณทางการตลาด

	 	 Concepts,	philosophy,	and	importance	of	marketing;	

marketing	 characters;	 marketing	 institutions;	marketing	 

functions;	 consumer	behavior;	market	 segmentation;	market	

targeting;	product	positioning;	marketing	mix;	marketing	ethics

 0903 101 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6)

  Management and Organizational Behavior  

	 	 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ	 บทบาทของผู้บริหารในยุคที่

ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงและมีการแข่งขันสูง	กระบวนการจัดการ	แนวคิด

และหลักการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์	 แนวคิดเกี่ยวกับ

พฤติกรรมองค์การ	พฤติกรรมกลุ่ม	การจูงใจ	ภาวะผู้น�าในองค์การ	การ

ติดต่อสื่อสาร	ความขัดแย้ง	และวัฒนธรรมองค์การ	ธุรกิจระหว่างประเทศ

และโลกาภิวัตน์	 และการก�าหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาองค์การให้

สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

	 	 Concepts	of	management;	roles	of	executives	in	

business	changes	and	high	competition;	management	process;	

concepts	 and	 principles	 of	 human	 resource	management;	 

concepts	of	organizational	behavior,	group	behavior,	motivation,	

leadership,	communication,	conflict,	and	organizational	culture;	

international	 business	 and	globalization;	 setting	 strategy	 for	

organizational	development	in	order	to	respond	changes

 0903 281 ความเป็นผู้ประกอบการและ 3(3-0-6)

  การสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่

  Entrepreneurship and New Venture Creation

	 	 ความหมาย	คณุลกัษณะ	แนวคดิและพฤตกิรรมของความ

เป็นผู้ประกอบการ	กระบวนการเริ่มต้นธุรกิจใหม่	การวิเคราะห์ปัญหาและ

โอกาสเชิงธุรกิจ	รูปแบบการด�าเนินธุรกิจสมัยใหม่	แนวคดิและรปูแบบการ

ระดมทุน	การบริหารการเติบโตอย่างยั่งยืน	แนวทางการสร้างสรรค์ธุรกิจ

ใหม่	 ความเข้าใจเก่ียวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

และสังคมต่อการเริ่มต้นธุรกิจใหม่

	 	 Definition,	 entrepreneurial	 attributes,	mind-set,	

and	behaviours;	entrepreneurial	process	of	new	venture	creation;	

problem	and	business	 opportunity	 analysis;	 types	 of	modern	

business	model;	fundraising	concept	and	process;	sustainable	

growth	management;	type	of	new	venture	creation;	empathizing	

effects	of	technological	and	socio-economical	change	on	new	

venture	creation	
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 0904 101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 3(2-2-5)

  Business Computer and Information Technology

	 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ	

การประยุกต์ใช้ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานธุรกิจ	

ระบบข้อมูลและการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ	 การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ	 เทคโนโลยีส่ือประสม	 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต	 การใช้

คอมพิวเตอร์ในการตดิต่อสือ่สารทางธรุกิจ	การจัดการศูนย์ข้อมูล	การรักษา

ความปลอดภยัระบบคอมพวิเตอร์	จริยธรรมและกฎหมายด้านการสือ่สาร

และเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรธุรกิจ

	 	 Fundamental	 knowledge	 of	 information	 system	

and	 technology;	 application	 of	 information	 system	 and	 

technology	for	business	management;	information	system	and	

business	 information	management;	 information	 technology	

management;	mixed	 communication	 technology;	 internet	 

technology;	uses	of	computer	in	business	communication;	data	

center;	computer	security;	ethics	and	regulation	in	information	

communication	and	 technology;	application	of	computer	and	

information	technology	system	for	businesses

 0907 104 เศรษฐศาสตร์จุลภาค  1 3(3-0-6)

  Microeconomics 1

	 	 ความหมายและหลักแนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์

จุลภาค		อุปสงค์	อุปทาน	ดุลยภาพของตลาด	กลไกตลาด	ความยืดหยุ่น

ของอปุสงค์และอปุทาน	ทฤษฎพีฤตกิรรมผู้บริโภค	ทฤษฎีการผลติ	ต้นทนุ

การผลติ	โครงสร้างตลาด	การก�าหนดราคาในตลาดสนิค้าและตลาดปัจจัย

การผลิต	

	 	 Meaning	and	basis	concept	of	microeconomics;	

demand,	 supply,	market	 equilibrium,	market	mechanism,	 

elasticity	 of	 demand	and	 supply;	 consumer	behavior	 theory;	

production	theory;	cost	of	production;	market	structure,	pricing	

strategy	in	product	market	and	factor	market

 0907 105 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3(3-0-6)

  Macroeconomics 1

	 	 ความหมายและหลักแนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์

มหภาค		รายได้ประชาชาต	ิการเงนิและการธนาคาร	สถาบนัการเงิน	นโยบาย

การเงิน	นโยบายการคลัง	 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ	 เงินเฟ้อ	การว่างงาน	

ดุลการช�าระเงินระหว่างประเทศ	อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ		ตลาด

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

	 	 Meaning	and	basis	concept	of	macroeconomics;	

national	 income;	money	 and	 banking;	 financial	 institutions;	

monetary	policy;	fiscal	policy;	international	economics;	inflation;	

unemployment;	balance	of	payment;	exchange	rate	;	exchange	

rate	market

 0909 202 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business Law 

	 	 หลกัการทัว่ไปของเอกเทศสญัญาบางประเภทตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์	การท�าสัญญาซื้อขาย	เช่าซื้อ	จ�านอง	จ�าน�า	กู้ยืม	

ค�า้ประกนั	ตัว๋เงนิ	และตราสารทางการเงิน	กฎหมายเกีย่วกบัการจดัตัง้ธรุกิจ	

และกฎหมายแรงงาน

	 	 General	principles	of	contracts	according	to	civil	

laws	and	commercial	laws;	contracting	for	sales	and	purchases,	

hire	 purchases,	mortgages,	 pawns,	 loans,	 guarantee,	 bills	 of	

exchange,	and	securities;	 laws	of	business	 registration;	 labor	

laws

 0909 203 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business Statistics

	 	 การประยุกต์ใช้วิชาสถิติพื้นฐานในเชิงธุรกิจ	 การเก็บ

รวบรวมข้อมูล	 การวัดค่ากลางและการกระจายของข้อมูล	การแจกแจง

ความน่าจะเป็น	การสุม่ตวัอย่าง	การประมาณช่วงความเช่ือมัน่	การทดสอบ

สมมติฐาน	 การทดสอบไคสแควร์	 การวิเคราะห์ความแปรปรวน	 การ

วิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์	 เลขดัชนีและการวิเคราะห์อนุกรม

เวลา	และสถิตินอนพาราเมตริก

	 	 Applications	of	 fundamental	business	statistics;	

data	 gathering;	 central	 tendency	 and	 variation	 of	 data	 

measurement;	 probability	distribution;	 sampling	distribution;	

confidence	interval	estimation;	hypothesis	testing;	Chi-square;	

analysis	of	variance;	regression	and	correlation;	number	index	

and	time	series	analysis;	nonparametric	statistics

 0909 301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 3(3-0-6)

  Production and Operations Management

	 	 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการระบบการผลิตธุรกิจผลิตและ

ธุรกิจบริการ	 	 การก�าหนดท�าเลท่ีต้ังและผังโรงงาน	 การวางผังติดต้ัง

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์	 การออกแบบผลิตภัณฑ์	 การจัดหาวัตถุดิบ	 การ

บริหารเวลาและค่าจ้าง	 การก�าหนดมาตรฐานงาน	 	 การปรับปรุงงาน	การ

ควบคุมคุณภาพการผลิต	การน�าคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการจัดการการ

ผลิต	และวิธีการเชิงปริมาณ

	 	 Concepts	of	production	system	management	for	

manufacturing	 and	 service	businesses;	 factory	 location	 and	

layout;	 installing	machines	 and	 equipment;	 product	 design;	

material	procurement;	time	and	wage	management;	setting	of	

task	standard;	task	reform;	production	quality	control;	computer	

applications	to	production	management;	quantitative	methods
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 0909 302 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business Finance

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 101 หลักการบัญชีขั้นต้น

  Prerequisite : 0901 101 Principles of 

Accounting 

	 	 แนวคิดของการเงินธุรกิจ	 ตลาดการเงินและเครื่องมือ

ทางการเงินใหม่ๆ	 มูลค่าของเงินตามกาลเวลาและการประยุกต์ใช้	 ผล

ตอบแทนและความเสี่ยง	 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน	 การวางแผน

ทางการเงิน	การจัดหาเงินทุน	งบประมาณการลงทุน	การบริหารสินทรัพย์

หมุนเวียน	โครงสร้างเงินทุนและต้นทุนของเงินทุน	นโยบายเงินปันผล

	 	 Concepts	 of	 business	 finance;	 financial	markets	

and	new	financial	 instruments;	 time	value	 of	money	 and	 its	

implications;	 risk	 and	 returns;	 financial	 reporting	 analysis;	 

financial	planning;	financing;	capital	budgeting;	current	asset	

management;	capital	structure;	cost	of	capital;	dividend	policy

 0909 303 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business Research Methodology

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0909 203 สถิติธุรกิจ

  Prerequisite : 0909 203 Business Statistics

	 	 แนวคิด	หลักการ	และความส�าคัญของการวิจัย	ประเภท

ของการวิจัย	การก�าหนด	หัวข้อเรื่อง	การก�าหนดตัวแปร	การตั้งสมมติฐาน

และการทดสอบ	การเลอืกเคร่ืองมือในการวเิคราะห์	การสร้างเครือ่งมอืเกบ็

รวบรวมข้อมลูและวธีิการรวบรวมข้อมลู	การประมวลผล	การวเิคราะห์	การ

สรุปผลและแปลความหมาย	การเขียนรายงาน	การน�าเสนอรายงานวิจัย

เพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจ

	 	 Concepts,	principles	and	importance	of	research;	

research	types;	research	topic;	identifying	variables;	formulating	

and	testing	hypotheses;	choosing	analytical	tools;	developing	

tools	 and	methods	 for	 data	gathering;	 data	processing;	 data	

analysis;	summarizing	and	interpreting	results;	writing	reports;	

research	presentation	for	business	problem	solving

 0909 401 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)

  Business Policy and Strategic Management

	 	 ความหมาย	ความส�าคัญและองค์ประกอบของการจัดการ

เชิงกลยุทธ์	ระดับและประเภทของกลยุทธ์	กระบวนการการจัดการเชิงกล

ยุทธ์	 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร	 การ

วางแผนกลยทุธ์ภายใต้สภาพแวดล้อมทีม่กีารเปลีย่นแปลง	การน�ากลยุทธ์

ไปปฏิบัติและประเมินผล	ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและแผนกลยุทธ์

ของหน่วยงานต่างๆ	ภายในองค์กร	การจัดการเชงิกลยทุธ์ของธรุกจิระหว่าง

ประเทศและโลกาภิวัตน์

	 	 Definitions,	 importance	 and	 components	 of	 

strategic	management;	levels	and	types	of	strategies;	processes	

of	strategic	management;	environment	analysis	in	both	internal	

and	 external	 organizations;	 strategic	 planning	 for	 changing	

environments;	 strategic	 implementation	 and	 evaluation;	 

relationships	 between	 policy	 and	 strategic	 planning	 of 

departments	 in	 an	 organization;	 strategic	management	 of 

international	business	and	globalization	

 2.2 กลุ่มวิชาเอก

      (1) วิชาเอกบังคับ

 0904 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-2-5)

  ในงานธุรกิจ

  Introduction to Computer Programming 

  in Business

	 	 ตรรกแนวคิดของการพัฒนาโปรแกรมส�าหรับงานธุรกิจ	 

ขั้นตอนวิธีและหลักการออกแบบโปรแกรม	การเขียนรหัสเทียม	การเขียน

ผังงาน	การออกแบบโปรแกรม	วิเคราะห์ความซับซ้อนของอัลกอริธึม	การ

ออกแบบอัลกอริธึม	 การทดสอบและตรวจสอบความผิดพลาดของ

โปรแกรม	การแก้ไขจดุบกพร่อง	การศกึษาเทคนคิการแก้ปัญหาในการเขยีน

โปรแกรมส�าหรับงานธุรกิจ	และการจัดท�าเอกสารอธิบายโปรแกรม

	 	 Logic	 concepts	 of	 business	 programming	 

development;	 procedures	 and	principles	 of	 program	design;	

pseudo	code;	flowchart;	program	design;	design	and	analysis	of	

algorithms;	 program	 testing	 and	 error	 checking;	 debugging;	

problem	solving	for	programming	in	business	and	documentation

 0904 103 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม 3(2-2-5)

  Data Structure and Algorithms

	 	 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับอัลกอริธึมและโครงสร้างข้อมูล

ส�าหรับการด�าเนินการ	 เทคนิคในการแก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรม	 เชื่อมโยง

รายการ	สแต็ค	คิว	กราฟ	โครงสร้างแบบต้นไม้	การแสดง	การส�ารวจเส้น

ทาง	การค้นหา	 (ฮาชชิ่ง	ต้นไม้ค้นหาแบบไบนารี่	ต้นไม้หลายทาง)	จัดการ

ก�าจัดขยะ	การจัดการหน่วยความจ�า	การเรียงล�าดับภายในและภายนอก

	 	 Fundamental	 algorithms	 and	 data	 structures	 

for	 implementation.	 Techniques	 for	 solving	 problems	 by	 

programming.	 Linked	 lists,	 stacks,	 queues,	 directed	graphs.	

Trees:	 representations,	 traversals.	Searching	 (hashing,	binary	

search	 trees,	multiway	 trees).	 Garbage	 collection,	memory	

management.	Internal	and	external	sorting.
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 0904 201 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ 1 3(2-2-5)

  Business Programming 1

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0904 102 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร ์ เบื้องต ้นในงาน

ธุรกิจ 

  Prerequisite : 0904 102 Introduction to  

Computer Programming in 

Business

	 	 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร	์

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สมัยใหม่	 ลักษณะของการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์	 เทคนิคในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ	 การ

โปรแกรมเชงิวตัถุ	ภาษาโปรแกรมในเชงิลกึ	และการพฒันาโปรแกรมภาษา

คอมพิวเตอร์เพื่อประยุกต์ใช้งานด้านธุรกิจ

	 	 Basic	 concepts	 of	 computer	 programming;	 

development	 of	modern	 applied	 programming;	 natures	 of	 

computer	programming;	 techniques	of	 applied	programming	

development	 in	 business;	 object-oriented	 programming;	 

advanced	 program	 language;	 development	 of	 computer 

language	programs	for	business	applications

 0904 202 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 

  Computer Technology and Operating System

	 	 โครงสร ้ างคอมพิว เตอร ์และองค ์ประกอบระบบ

คอมพิวเตอร์	 ระบบหน่วยความจ�าระบบการน�าข้อมูลเข้า	 และระบบ 

แสดงผล	 ระบบการเชื่อมต่อสถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่	 ระบบปฏิบัติการและความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยีด้านโปรแกรมควบคมุเคร่ืองการท�างานร่วมกนัระหว่างฮาร์ดแวร์

และซอฟต์แวร์	และกรณีศึกษาระบบปฏิบัติการ

	 	 Computer	 architectures	 and	parts	 of	 computer	

system;	memory	systems,	input	and	output	systems;	interface	

systems;	 microprocessor	 architectures;	 new	 computer	 

technologies;	operating	system	and	recent	advances	of	machine	

control	programs;	hardware	and	software	co	operations;	case	

studies	of	operating	systems

 0904 203 ระบบการจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ 3(2-2-5)

  Business Database Management System 

	 	 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการระบบฐานข้อมูล	การออกแบบ

ฐานข้อมูล	การจัดการฐานข้อมูล	สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล	ฟังก์ชัน

การขึ้นต่อกัน	คีย์และการนอร์มอลไลซ์	การออกแบบระบบฐานข้อมูล	และ

การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ทางด้านการจัดการฐานข้อมูลกับงานธุรกิจ

	 	 Concepts	 of	 database	 system	management;	

database	design	concepts;	database	management;	architectures	

of	 database	 systems;	 functional	 dependencies;	 key	 and	

normalization;	 database	design,	 applications	 of	 the	database	

management	system	in	business

 0904 204 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3(2-2-5)

  ทางธุรกิจ

  Analysis and Design for Business 

  Information System

	 	 กลยทุธ์ของการพฒันาโปรแกรมประยกุต์ทางธรุกจิ	วฎัจกัร

ของการพัฒนาระบบงาน	การบริหารโครงการพัฒนาระบบงาน	การพัฒนา

โปรแกรมประยุกต์	การจัดการพฤติกรรมบุคลากรในกระบวนการพัฒนา	

การพิจารณาก�าหนดความต้องการสารสนเทศ	การวิเคราะห์และออกแบบ

ระบบรายละเอียดเชิงตรรก	การใช้เครื่องมือในการออกแบบและพัฒนา

ระบบงาน	การประเมินผล	และการดูแลรักษาระบบ

	 	 Strategies	of	business	application	programming	

development;	 cycle	 of	 system	development;	management	 of	

system	 development	 project;	 application	 of	 programming 

developments;	personal	behavior	management	in	development	

process;	considerations	of	information	needs;	analysis	and	design	

of	 logical	 detail	 system;	 using	 tools	 in	 system	design	 and	 

development;	evaluation	and	maintenance	of	system		

 0904 301 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)

  ในงานธุรกิจ

  Business Data Communication and 

  Computer Network

	 	 ระบบการสื่อสารข้อมูล	 อุปกรณ์ในการสื่อสารข้อมูล 

การสื่อสารข้อมูลด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งแบบใช้สายสัญญาณและ 

ไร้สายสัญญาณ	มาตรฐานสากลและโปรโตคอลต่างๆ	ในการสื่อสารข้อมูล

ด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์	 สถาปัตยกรรมของเครือข่ายคอมพิวเตอร์	 

ระบบรกัษาความปลอดภยัในเครอืข่ายการออกแบบตดิตัง้ระบบเครอืข่าย

คอมพิวเตอร์ส�าหรับงานธุรกิจ

	 	 Data	 communication	 systems;	 communication	

hardware;	wire	and	wireless	networks;	international	standards	

and	network	protocols;	network	architectures;	network	security	

systems;	network	design	and	implementation	for	business

 0904 302 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 3(3-0-6) 

 Business Information Technology Management

	 	 หลักการของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ	 การ

วางแผนงาน	การจัดการ	และการควบคุมทรัพยากรทางด้านต่างๆ	ทั้งด้าน

บุคลากร	เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์	งบประมาณ	และการบรหิารโครงการ	การ

ออกแบบ	การพัฒนา	การสร้าง	การติดตามและประเมนิผลระบบสารสนเทศ



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

118

ธุรกิจ	 ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อองค์กร	 กฎหมายและ

นโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ	 องค์ประกอบ	

วตัถปุระสงค์	ความเหมาะสม	และการวางแผนเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกิจ	

ปัญหา	อุปสรรค	และความต้องการของผู้ใช้	วิธีการแก้ปัญหา	การเลือกวิธี

ที่เหมาะสมกับงบประมาณ	 การก�าหนดความต้องการระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ	การเจรจาสัญญา	การเตรียมสถานที่	 การจัดองค์กร	และการ

จัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	

รวมถึงกรณีศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

	 	 Principles	 of	 business	 information	 technology	

system;	 planning,	management,	 and	 control	 of	 resources	 in	

employee,	 computer	 technology,	 budgeting,	 and	 project	 

management;	 design,	 development,	 construction,	 building,	

following-up,	 and	evaluation	of	 business	 information	 system;	

effects	 of	 information	 technology	 on	 organizations;	 laws	 and	

governmental	policies	of	information	technology;	components,	

objectives,	 appropriateness,	 and	 planning	 of	 business	 

information	 technology;	 problems,	 threats	 and	 needs	 of	 

users;	 problem	 solving	methods;	 appropriate	 procedure	 for	

budgeting;	 need	 setting	 for	 information	 technology;	 contract	

negotiation,	place,	organizing,	and	management	of	information	

technology	center	and	information	technology,	including	a	case	

study	of	business	information	technology	management

 0904 317 การพัฒนาและประยุกต์ฐานข้อมูล 3(2-2-5)

  Database Implementations

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0904 203 ระบบการจัดการฐาน

ข้อมูลทางธุรกิจ

  Prerequisite : 0904 203 Business Database 

Management System

	 	 ทฤษฎแีละการประยกุต์เครือ่งมอืบรหิารงานฐานข้อมลู	การ

ขยายความรู้	 SQL	 ไปสู่การจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่	 เพื่อพัฒนาด้าน 

ผู้ใช้และด้านผู้ให้บริการ	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการ	วิธีการ

เก็บข้อมูลและเทคนิคการเรียกใช้	การสร้างฐานข้อมูลในงานธุรกิจ	

	 	 Theories	and	application	of	database	management	

system	(DBMS)	tools;	extensive	knowledge	of	SQL	to	manage	

enterprise	database	systems	for	developing	users	and	servers;	

relationships	between	users	and	servers;	stored	procedures	and	

triggers;	development	of	small	database

 0904 327 การด�าเนินการและการพัฒนาโปรแกรม 3(2-2-5)

  บนคอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆ

  Implementing and Developing Cloud

  Computing Applications 

	 	 สภาพแวดล้อมการประมวลผลแอปพลเิคชนับนกลุม่เมฆ,	

การพัฒนาแอปพลิเคชัน,	การโอนย้ายจากโปรแกรมเดิมสู่การประมวลผล

บนกลุ่มเมฆ,	ผลกระทบของการจัดการโครงการคอมพิวเตอร์แบบกลุ่ม

เมฆ,	 งบประมาณ,	และการจัดการวงจรการบริหารจัดการภายในองค์กร;	

การเลือกชุดระบบปฏิบัติการ	 เครื่องมือ	และบริการที่เหมาะสม;	ความน่า

เช่ือถือ		สภาพพร้อมใช้งาน	และการรกัษาความปลอดภยั;	กรณีศกึษาเกีย่ว

กับเทคโนโลยีการประมวลผลบนกลุ่มเมฆที่ทันสมัย	ประเด็นการด�าเนิน

การติดตั้ง	และแนวทางแก้ปัญหา		

	 	 Cloud	 application	 environment,	 develop	 new	 

applications,	migrate	legacy	software	to	cloud,	affects	of	cloud	

computing	 project	management,	 budgeting,	 and	 lifecycle	

management	in	your	organization;	Select	appropreiateness	of	

the	 combination	 of	 platforms,	 tools,	 and	 services;	Address	 

reliability,	 availability,	 and	 security	 concerns;	Case	 studies	 

that	 illustrate	 the	 latest	 cloud	 computing	 technologies,	 

implementation	issues,	and	solutions.	

 0904 328 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 3(2-2-5) 

  Big Data Analytics

	 	 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่	 คลังข้อมูล	 

ศูนย์ข้อมูล	 การใช้ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 (R	 และ/หรือ	 Python)	 

เพ่ือดงึข้อมลูจากฐานข้อมลูขนาดใหญ่	ความรูแ้ละทกัษะ	ด้านการวเิคราะห์

ข้อมูล	เทคนิคการท�าเหมืองข้อมูล	และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ	อัลกอ

รธิมึและกระบวนทศัน์การค�านวณเพือ่ค้นหารปูแบบและกฎระเบยีบในฐาน

ข้อมูล	

	 	 Basic	 knowledge	 on	 big	 data,	 data	mart,	 data	

warehose	 and	 data	 center;	 	 using	 computer	 programming	 

language	(R	and/or	Python)	to	extract	data	from	big	data;	the	

knowledge	and	skills	in	data	analytics,	data	mining	techniues	

and	statistical	analysis;	algorithms	and	computational	paradigms	

that	 allow	 computers	 to	 find	 patterns	 and	 regularities	 in	 

databases
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 0904 404 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 4(0-12-0)

  Business Information Technology Project 

	 	 การวิเคราะห์ป ัญหาทางธุรกิจ	 การบริหารโครงงาน	 

ในรูปแบบการพัฒนาระบบธุรกิจ	การออกแบบธุรกิจ	การน�าเสนอแนวทาง

หรือวิธีการแก้ไขปัญหา	การน�าเสนอโครงร่างโครงงาน	การด�าเนินงานตาม

แผน	การตดิตาม	ภายใต้การแนะน�าของอาจารย์ทีป่รกึษา			และการรายงาน

ผลการศึกษาต่อคณะกรรมการสอบ	

	 	 Project	management	 in	 business	 information	

technology	 system	 development,	 business	 idea/alternative	

presentation	 and	project	 proposal	 presentation	 according	 to	

faculty	members’	 supervision	 development	 and	project	 final	

presentation	 according	 to	 faculty	members’	 supervision;	 

presentation	of	a	final	report	to	an	examination	committee

 (2) วิชาเอกเลือก

 0901 303 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(2-2-5)

  Accounting Information System

	 	 ลักษณะทั่วไปของระบบสารสนเทศทางการบัญชี	 ส่วน

ประกอบของระบบสารสนเทศทางการบญัช	ีการเกบ็รวบรวมข้อมลู	การจดั

ประเภท	การบันทึก	การประมวลผล	การเก็บรักษา	และการเสนอรายงาน	

รวมถึงการวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีเบื้อง

ต้น	เช่น	ระบบขายและรับเงินสด		ระบบซื้อและจ่ายเงินสด		ระบบการผลิต

ระบบสินค้าคงเหลือ	ระบบการจดัการทรพัยากรมนษุย์	ระบบเงนิเดอืนและ

ค่าแรง	ระบบบัญชีแยกประเภท

	 	 General	nature	of	accounting	information	system;	

components	 of	 accounting	 information	 system;	 collecting 

information,	 classifying	 recording,	 proceeding,	 storage, 

reporting,	 analysis,	 and	 design	 of	 fundamental	 accounting	 

information	 system,	 such	 as	 sales	 and	 cash	 receipt	 system,	

purchases	 and	 cash	 payment	 system,	 production	 system,	 

inventory	system,	human	resource	management	system,	salary	

and	labor	expense	system,	and	ledger	system

 0904 303 การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5)  

  Internet Programming 

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0904 102 การเขียนโปรแกรม

คอมพวิเตอร์เบือ้งต้นในงานธรุกจิ

และ 0904 203 ระบบการจัดการ

ฐานข้อมูลทางธุรกิจ

  Prerequisite : 0904 102 Introduction to  

Computer Programming in 

Business

   : 0904 203 Business Database 

Management System

	 	 หลักการของการรับส ่งข ้อมูลในระบบอินเทอร ์เน็ต	

เทคโนโลยีเว็บเซอร์ฟเวอร์และเว็บเบราเซอร์	 เทคโนโลยีภาษาสคริปและ 

ซจีีไอ	การใช้ภาษาสครปิและซจีีไอในการพฒันาโปรแกรมบนเว็บเซอร์ฟเวอร์	

การประยกุต์ใช้ฐานข้อมลูบนเวบ็เซอร์ฟเวอร์ในอนิเทอร์เนต็	และการพฒันา

โปรแกรมโดยใช้ภาษาสคริปและซีจีไอเพื่อใช้ฐานข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต		

	 	 Principles	 of	 internet	 data	 transmission;	web	 

servers	 and	web	browsers	 technology;	 script	 language	 and	 

common	 gateway	 interface	 (CGI)	 technology;	web	 server	 

programming	by	using	script	language	and	CGI;	application	of	

web	server	database	system	in	internet;		programming	by	using	

script	language	and	CGI	for	internet	database

 0904 311 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ 2 3(2-2-5) 

  Business Programming 2

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0904 201 การเขยีนโปรแกรมทาง

ธุรกิจ 1

  Prerequisite : 0904 201  Business 

Programming 1

	 	 การเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถข้ัุนสงู	การประมวลผลทางธรุกจิ

ส�าหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์	การเขียนพัฒนาแอพพลิเคชันแบบกระจาย	

การพัฒนาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

ส�าหรับการจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจแบบกระจาย

	 	 Advanced	object-oriented	programming;	business	

processing	for	computer	networking;	development	programming	

of	 application	 distribution	 styles;	 development	 of	 advanced	

computer	 language	 programming	 for	 distributed	 business	

database	management
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 0904 312 ระบบความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)

  ส�าหรับงานธุรกิจ

  Computer Security System for Business

	 	 ระบบรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์	 ระบบรักษา

ความปลอดภยัส�าหรบัเครอืข่ายคอมพวิเตอร์และอนิเทอร์เนต็	พืน้ฐานการ

เข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล	รูปแบบและขั้นตอนการเข้ารหัสและถอดรหัส	

ส่วนประกอบของการเข้ารหสัและถอดรหสัอลักอริธมึ		และรูปแบบของคย์ี

ที่จะใช้ในการเข้ารหัสและถอดรหัสมาตรฐานความปลอดภัยของการ 

ส่งข้อมูลในเครือข่ายคอมพวิเตอร์และระบบอนิเทอร์เน็ต	ศกึษากรณศีกึษา

การใช้ระบบรกัษาความปลอดภัยส�าหรับเครือข่ายคอมพวิเตอร์ในงานธรุกจิ

	 	 Computer	security	systems;	computer	networking	

and	internet	security	systems;	fundamentals	of	encoding	and	

decoding	basics;	steps	and	modes	of	encoding	and	decoding;	

parts	of	encoding	and	decoding	algorithms	and	key	models;	case	

studies	of	data	transmission	security	standards	for	networking	

and	the	internet

 0904 313 โครงสร้างข้อมูลและการจัดการแฟ้ม 3(3-0-6)

  ข้อมูลในระบบสารสนเทศธุรกิจ

  Data Structure and File Organization in 

  Business Information System

	 	 โครงสร้างข้อมูลและแฟ้มข้อมูล	ที่ใช้ในการประมวลผล

ระบบสารสนเทศ	 โครงสร้างแฟ้มข้อมูลพื้นฐานทั้งแบบล�าดับขั้น	 แบบมี

ทิศทาง	ดัชนี	 แฮช	 และบี-ทรี	 การวิเคราะห์โครงสร้างข้อมูลทั้งลิสท์	คิว	 

ทรี	 อะเรย์	 และแฮช	 ระบบการค้นคืนสารสนเทศ	 ระบบการประมวลผล

ข้อความ	 ระบบการประมวลผลภาพ	ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และ

ภาพ	และระบบฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการจัดการแฟ้มข้อมูล	

	 	 Data	structures	and	files	for	information	processing;	

basic	file	structures	in	hierarchy,	indexing,	hashing,	and	B-trees;	

a	 data	 structure	 analysis	 for	 list,	 queue,	 array,	 and	hashing;	 

information	queries	systems;	hardware	systems

 0904 314 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 

  ส�าหรับงานธุรกิจ

  Application of Multimedia Technology 

  in Business 

	 	 ชนิดข้อมูลของมัลติมีเดีย	ทฤษฎีการแปลงข้อมูลให้อยู่ใน

รูปดิจิทัล	 หลักการลดขนาดข้อมูลที่จัดเก็บ	 การปรับแต่งข้อมูลของ

มัลติมีเดีย	การใช้เครื่องมือฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในการปรับแต่งข้อมูล

ขอมัลติมีเดีย	ไฮเปอร์ลิงค์	 	การออกแบบและพัฒนาระบบงานมัลติมีเดีย

ในงานธุรกิจ

	 	 Types	of	multimedia	data;	theories	of	converting	

data	to	digital;	data	compression;	multimedia	data	enhancement;	

the	use	of	hardware	and	software	tools;	hyperlink;	multimedia	

design	and	development	for	business

 0904 316 การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business Information Technology Audit

	 	 การวิเคราะห์ระบบและข้ันตอนการพัฒนาระบบงาน

สารสนเทศ	เพือ่น�าไปประกอบการพจิารณาและตรวจสอบความถกูต้องของ

การท�างานของระบบงาน	 การตรวจสอบขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบงาน

แนวคดิการพฒันาระบบงานคอมพวิเตอร์	การตรวจสอบการออกแบบระบบ

จดัเกบ็ข้อมลู	การตรวจสอบขัน้ตอนการพฒันาระบบ	การสร้างแบบจ�าลอง

ข้อมูลทดสอบเพื่อน�ามาใช้ในการทดสอบระบบงานและการจัดท�าเอกสาร

รายงานผลการทดสอบ

	 	 System	and	step	analysis	of	 information	system	

development	for	consideration		and	auditing	of	accurate	working	

system;	 auditing	 of	 system	 analysis	 steps;	 concepts	 of	 

computer	 system	development;	 auditing	 of	 storage	 system	 

design;	 auditing	 of	 system	development	 steps;	 data	 testing	

simulation	for	system	testing	and	preparation	of	testing	result	

reporting		

 0904 321 การตลาดบนอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5)

  Internet Marketing

	 	 แนวคดิเกีย่วกบัการตลาดในอินเทอร์เนต็	ความพร้อมของ

องค์ประกอบทางด้านการตลาด	องค์ประกอบในด้านการด�าเนินการตลาด

บนอินเทอร์เน็ต	ประกอบด้วย	กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด	การวางแผน

การตลาด	กลยุทธ์การสร้างและการออกแบบเว็บไซต์	และอื่นๆ	

	 	 Concepts	 of	 internet	marketing;	 readiness	 of	

marketing	 components;	 components	 of	 internet	marketing	 

operations,	such	as	marketing	target	groups,	marketing	planning,	

website	building	and	design	strategy,	and	others

 0904 322 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)

  Electronics Commerce

	 	 การท�างานและโครงสร้างของระบบอนิเทอร์เนต็	เทคโนโลยี

ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทีเ่หมาะสมในงานพาณชิย์อเิล็กทรอนกิส์	หลกัการ

และกฎหมายเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 ระบบรักษา	 ความ

ปลอดภัยของข้อมูล	 การจัดการข้อมูล	 การติดตั้งและพัฒนาโปรแกรม

ส�าหรับเว็บไซต์พาณิชย์เล็กอิทรอนิกส์		ทั้งแบบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

และแบบเคลื่อนที่	และการจัดการงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	รวมถึงกรณี

ศึกษาเว็บไซต์ที่ท�าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

	 	 Operations	 and	 structure	 of	 internet	 system;	 

appropriate	hardware	and	software	technology	for	electronics	

commerce;	 principles	 and	 laws	 of	 electronics	 commerce;	 
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data	security	system;	data	management;	program	installation	

and	management	for	website	of	electronics	commerce	in	both	

internet	 networks	 and	mobile	 aspect;	 electronics	 commerce	

management,	 including	 a	 case	 study	 of	website	 in	 doing	 

electronics	commerce	businesses	

 0904 323 การวิเคราะห์และการออกแบบเว็บไซต์ 3(2-2-5)

  Web Analysis and Design 

	 	 สถาปัตยกรรมของการสือ่สารข้อมลูระหว่างเวบ็เซอร์ฟเวอร์

และเว็บเบราเซอร์เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมในการ 

ให้บริการของเว็บเซอร์ฟเวอร์ในปัจจุบัน	การติดตั้งระบบเว็บเซอร์ฟเวอร์

และฐานข้อมูลบนเว็บ	 การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์	 การออกแบบ 

หน้าเว็บให้รองรับการแสดงผลที่หลากหลายอุปกรณ์	 การใช้เทคโนโลยี

ซอฟต์แวร์ในปัจจุบัน		เพื่อการพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ในงานธุรกิจ

	 	 Architectures	 of	 data	 communication	 between	

web	servers	and	web	browsers;	appropriate	current	hardware	

and	software	technology	for	web	servers;	installation	of	database	

servers	and	database	on	web;	web	structure	design;	web	pages	

responsiveness	 design	 for	 all	 device;	 using	 current	 software	

technology	for	designing	and	developing	business	website

 0904 324 ระบบความปลอดภัยส�าหรับพาณิชย์ 3(2-2-5)

  อิเล็กทรอนิกส์  

  Electronics Commerce Security System

	 	 ระบบรักษาความปลอดภัยส�าหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

และอินเทอร์เน็ต	พื้นฐาน	 รูปแบบและขั้นตอนการเข้ารหัสและถอดรหัส	

ส่วนประกอบของการเข้ารหัสและถอดรหัสอัลกอริธึมและรูปแบบของคีย์

ทีจ่ะใช้	มาตรฐานความปลอดภัยของการส่งข้อมูลในระบบอนิเทอร์เน็ต	และ

กรณีศึกษาการใช ้ระบบรักษาความปลอดภัยกับเว็บไซต์พาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์

	 	 Security	 system	 for	 computer	 networks	 and 

internet;	 fundamentals,	 types,	 and	 steps	 of	 encryption	 and	 

decryption;	 components	 of	 encryption	 and	 decryption	 for 

algorithms	and	key;	security	standards	of	information	sending	

in	internet	system;	case	studies	of	implementing	security	system	

and	electronics	commerce	website

 0904 325 การเงินและการธนาคารส�าหรับพาณิชย์ 3(3-0-6)

  อิเล็กทรอนิกส์

  Finance and Banking for Electronics Commerce

	 	 ววิฒันาการของการช�าระเงินสมยัใหม่	การให้บรกิารทางการ

เงนิของธนาคารทีส่นับสนุนพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์	ระบบการสัง่ซือ้และการ

จ่ายเงนิส�าหรับเวบ็ไซต์พาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์	ระบบการใช้บตัรเครดติ	การ

ใช้เช็คอิเล็กทรอนิกส์	 การใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์	 การใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ 

ท่ีอยูใ่นบัตรสมาร์ทการ์ด	การช�าระเงินสมยัใหม่ในรปูแบบต่างๆ	ของระบบ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

	 	 Evolution	of	modern	payment;	banking	services	

through	electronics	commerce;		ordering		and	payment	systems	

of	 electronics	 commerce	 website;	 credit	 card	 system;	 

electronic	 checking;	 electronic	money;	 	 electronic	money	 in	

smart	card;	modern	payments	of	electronics	commerce	system

 0904 411 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 3(3-0-6)

  Project Management for Business

  Information Technology 

	 	 วงจรชวีติของระบบงานสารสนเทศ	หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ

ของผูบ้รหิารโครงการ	การวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการธุรกจิ	การ

วิเคราะห์ข้อก�าหนดความต้องการของผู้ใช้	การวางแผนโครงการทางธุรกิจ	

การสร้างทีมงานและก�าหนดหน้าท่ีรบัผิดชอบ	การประมาณการงบประมาณ

และค่าใช้จ่ายของโครงการธุรกิจ	การบริหารงานโครงการสารสนเทศธุรกิจ	

การติดตามและประเมินผลโครงการระบบสารสนเทศและการน�าเสนอ 

โครงงานทางสารสนเทศธุรกิจ			

	 	 Information	 system	 cycle;	 functions	 and	 

responsibilities	 of	 project	managers;	 feasibility	 study	 of	 

business	projects;	 analysis	 of	 users’	 needs;	 business	project	

planning;	 team	 building	 and	 responsibilities;	 estimating	 

budgets	 and	 expenses	 of	 business	 projects;	management	 of	

business	information	projects;	the	following	up,	evaluation,	and	

presentation	of	business	information	system

 0904 413 หัวข้อเรื่องพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 3(3-0-6)

  Special Topics in Business Information 

  Technology 

	 	 หัวข้อเรื่องท่ีน่าสนใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	

โดยเน้นหัวข้อท่ีมีความทันสมัยและทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใน

ปัจจบุนั	เช่น	Internet	of	Thing,	Could	Computing,	รวมถงึระบบสบืค้น

ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิงานของธุรกจิ	โดยใช้กระบวนการวิจยั	

	 	 Special	topics	in	business	information	technology	

with	emphasis	 on	current	 issues	and	 technological	progress,	

including	computer	and	technology	innovation	such	as	Internet	

of	Thing,	Could	Computing,	and	source	of	search	enginge	for	

information	service	that	fit	with	the	environment	of	the	business	

using	research	methodology	
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 0904 414 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3(3-0-6)

  Decision Support Systems

	 	 วิ ธี ก ารและ เทคนิคในการสร ้ า งและติดตั้ ง ระบบ

คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ	 การพัฒนา

โปรแกรมทางเลือก	การสร้างระบบสนับสนุนการตัดสินใจ	กฎในการสร้าง

เคร่ืองมือ	ได้แก่	การจ�าลองสถานการณ์	การหาค่าความเหมาะสม	สถติ	ิและ

แบบเชิงปริมาณอื่นๆ	และระบบคอมพิวเตอร์	ได้แก่	ระบบสารสนเทศเพื่อ

การจดัการ	ระบบวางแผนการจัดการทรัพยากร	และระบบผูเ้ชีย่วชาญ	เพือ่

สนบัสนนุและเพิม่ศกัยภาพในระบบสนับสนุนการตดัสนิใจ	และกรณีศกึษา

การประยุกต์ใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

	 	 Methods	 and	 techniques	 for	 building	 and 

installation	of	computer	system	in	supporting	efficient	decision	

making;	alternative	software	development;	building	of	decision	

support	 system;	 rules	 of	 tool	 building,	 including	 simulation,	

optimization,	 statistics,	 and	 other	 quantitative	 models;	 

computer	 systems	 of	 management	 information	 system,	 

enterprise	resource	planning	and	expert	systems	in	supporting	

and	enhancing	decision	support	system;	case	studies	of	decision	

support	system	application

 0904 415 การออกแบบกราฟิกในงานธุรกิจ 3(2-2-5)

  Graphic Design for Business

	 	 ทฤษฎีการออกแบบกราฟฟิค	 หลักการวิเคราะห์ความ

ต้องการเพื่อการออกแบบกราฟฟิค	 การใช้งานโปรแกรมส�าเร็จรูปท่ีได้

มาตรฐานในการออกแบบกราฟฟิคที่เหมาะสมส�าหรับงานธุรกิจ	 การใช้สี

เพื่อเน้นและจัดล�าดับองค์ประกอบกราฟฟิคที่มีประสิทธิภาพ	 รูปแบบตัว

อักษร	 และทักษะการออกแบบหรือวางต�าแหน่ง	 กราฟฟิค	 เพ่ือให้ได้

มาตรฐานและการใช้งานในธุรกิจ

	 	 Theories	 of	 graphic	design;	 principles	 of	 needs	

analysis	for	graphic	design;	uses	of	standard	software	package	

in	appropriate	graphic	design	for	business;	efficient	uses	of	colors,	

in	dominant	and	sequencing	subordinate	elements,	typography,	

and	 production	 skills	 or	 graphic	 position	 for	 standards	 and 

business	usages

 0904 416 การเขียนโปรแกรมส�าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-2-5)

  แบบไร้สายในงานธุรกิจ

  Mobile Programming and Wireless 

  Components in Business

	 	 หลักการและกระบวนการของการเขยีนโปรแกรมประยกุต์

แบบไร้สาย	ระบบฐานข้อมลูทีน่�ามาใช้กบัเครือ่งมอืและอปุกรณ์สือ่สารแบบ

ไร้สาย	การวิเคราะห์	ออกแบบและพฒันาโปรแกรมการประยกุต์ใช้อปุกรณ์

และเครื่องมือสื่อสารแบบไร้สายเพื่อน�ามาใช้ในงานธุรกิจ

	 	 Principles	 and	 processes	 of	 applied	wireless	 

programming;	database	system	that	implements	to	wireless	tools	

and	components;	analysis,	design	and	development	of	program;	

applications	of	wireless	components	and	tools	in	business	

 0904 417 การประยุกต์ชอฟต์แวร์เพื่อการวางแผน 3(2-2-5)   

  ทรัพยากรองค์กร 

  Applications of Enterprise Resource 

  Planning Software 

	 	 ลักษณะ	ความส�าคัญ	 และการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่อ

การจัดการบริหาร	 การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร	 ERP	 

(Enterprise	 Resource	 Planning)	 โดยค�านึงถึงความเหมาะสมและ

สอดคล้องกับสภาพขององค์กร

	 	 The	nature,	 importance,	 and	use	 of	 Enterprise	

Resource	Planning	(ERP)	software	application	appropriateness	

and	consistence	with	organization	environment

 

 0904 418 การประยุกต์ชอฟต์แวร์เพื่อการจัดการ 3(2-2-5)

  ด้านลูกค้าสัมพันธ์     

  Applications of Customer Relationship 

  Management Software 

	 	 ลักษณะ	 ความส�าคัญ	 และการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป 

เพื่อการจัดการบริหารลูกค้าสัมพันธ์	 (Customer	 Relationship	 

Management	 :	CRM)	 โดยค�านึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับ

สภาพขององค์กร

	 	 The	 nature,	 importance,	 and	 use	 of	 Customer	

Relationship	 Management	 (CRM)	 software	 application	 

appropriateness	and	consistence	with	organization	environment	

 0904 494 การออกแบบและการพัฒนาระบบติดต่อกับผู้ใช ้ 3(2-2-5)   

  User Interface System Design and 

  Development 

	 	 หลักการของการออกแบบ	 การพัฒนาและการเขียน

โปรแกรมส่วนติดต่อกับผู้ใช้	 จิตวิทยาผู้ใช้และกระบวนการคิดทาง

วิทยาศาสตร์	 ส่วนติดต่อผู ้ใช้ท่ีสามารถปรับเปลี่ยน	 ไอคอนและการ

ออกแบบหน้าต่าง	การออกแบบภาษาค�าสัง่และระบบการแนะแนวผู้ใช้	การ

ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้และปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร	์	

การตรวจสอบการออกแบบทางเลอืก		เคร่ืองมอืและวธิสี�าหรบัการออกแบบ		

และการพัฒนา	วิธีส�าหรับการวัดค่าและคุณภาพส่วนติดต่อที่ประเมินค่า

	 	 Principles	of	user	interface	design,	development	

and	programming;	Psychology,	users	 and	cognitive	 science;	

adaptive	user’s	interfaces;	icon	and	window	design;	command	

language	design	 and	guidance	 systems	 	 for	 users;	 interface	
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design	for	users	and	human-computer	interaction,	examination	

of	 alternative	 design;	 tools	 and	methods	 for	 design	 and	 

development;	methods	for	measuring	and	evaluating	interface	

quality

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

	 ให้เลือกเรียนในรายวิชาอื่นๆ	 ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย	 จ�านวน 

ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต		โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

4. หมวดประสบการณ์ภาคสนาม	(การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

 0199 499 สหกิจศึกษา 9(0-40-0)

  Cooperative Education

	 	 การปฏิบัติงาน	 ในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	 โดย

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนานิสิต 

ให ้ มีความรู ้ทางวิชาการและทักษะที่ เกี่ยวข ้องกับการท�างานใน 

สถานประกอบการมีความสามารถในการพฒันาตนเองในด้านการคดิอย่าง

เป็นระบบ	การสังเกต	การตดัสนิใจ	ตลอดจนทกัษะในการวเิคราะห์และการ

ประเมนิท�าให้นสิติมคีณุภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ	

และตลาดแรงงาน

	 	 A	systematic	provision	of	work-based	learning	is	

in	the	work	place	for	students	with	the	cooperation	between	the	

university	and	the	work	places	to	allow	the	students	to	develop	

both	academic	and	work-related	skills	in	the	work	place.	This	

procedure	will	help	the	students	in	self-development	in	terms	of	

systematic	 thinking,	observation,	decision	making,	analytical	

and	evaluation	skills.	Also	it	will	result	in	high	quality	graduates	

who	are	most	suitable	for	the	work	places	and	the	labor	market

 0903 430 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้าน 2(300 ชั่วโมง)  

  บริหารธุรกิจ

  Business Administration Internship

	 	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการบริหารธุรกิจ 

ในหน่วยงานของรัฐบาล	รัฐวิสาหกิจ	หรือเอกชน

	 	 Business	administration	internship	in	enterprises,	

government	agencies	or	privatization
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารการเงิน

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :	 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต		สาขาวิชาการบริหารการเงิน

	 ภาษาอังกฤษ	 	 :	 Bachelor	of	Business	Administration	Program	in	Financial	Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	 :	 บริหารธุรกิจบัณฑิต	(การบริหารการเงิน)	

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 บธ.บ.	(การบริหารการเงิน)

	 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor	of	Business	Administration	(Financial	Management)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 B.B.A.	(Financial	Management)

หลักสูตร
	 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร					ไม่น้อยกว่า			135		หน่วยกิต	

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30   หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า   30   หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ

	 	 2.1	 กลุ่มวิชาแกน

	 	 2.2	 กลุ่มวิชาเอก	

	 	 	 (1)	 วิชาเอกบังคับ

	 	 	 (2)	 วิชาเอกเลือก

ไม่น้อยกว่า  99   หน่วยกิต

	 		51			หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า			48			หน่วยกิต

	 		36			หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า			12			หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า   99   หน่วยกิต

	 			51			หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า				48			หน่วยกิต

	 			36			หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า				12			หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า     6   หน่วยกิต

 4. หมวดประสบการณ์ภาคสนาม 

	 	 (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

   2   หน่วยกิต      9   หน่วยกิต

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  135  หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  135  หน่วยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต

	 (เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)	

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 99  หน่วยกิต

 1)  กลุ่มวิชาแกน  51  หน่วยกิต

	 0105	327	 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 English	for	Business

	 0900	101	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Business	

	 0901	101	 หลักการบัญชีขั้นต้น																					 3(3-0-6)	

	 	 Principles	of	Accounting	

	 0901	204	 การภาษีอากร	1	 3(3-0-6)

	 	 Taxation	1	

	 0901	205	 การบัญชีเพื่อการจัดการ															 3(3-0-6)	

	 	 Accounting	for	Management	

	 0902	101	 หลักการตลาด	 3(3-0-6)

	 	 Principles	of	Marketing	

	 0903	101	 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ	 3(3-0-6)

	 	 Management	and	Organizational	Behavior	

	 0903	281	 ความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสรรค์	 3(3-0-6)

	 	 ธุรกิจใหม่

	 	 Entrepreneurship	and	New	Venture	Creation

	 0904	101	 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	 3(2-2-5)

	 	 Business	Computer	and	Information	Technology

	 0907	104	 เศรษฐศาสตร์จุลภาค	1	 3(3-0-6)

	 	 Microeconomics	1

	 0907	105	 เศรษฐศาสตร์มหภาค	1	 3(3-0-6)

	 	 Macroeconomics	1

	 0909	202	 กฎหมายธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Business	Law	

	 0909	203	 สถิติธุรกิจ																	 3(3-0-6)

	 	 Business	Statistics

	 0909	301	 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ	 3(3-0-6)

	 	 Productions	and	Operations	Management

	 0909	302	 การเงินธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Business	Finance

	 0909	303	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Business	Research	Methodology

	 0909	401	 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์	 3(3-0-6)

	 	 Business	Policy	and	Strategic	Management

 2) กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า   48 หน่วยกิต

        (1) วิชาเอกบังคับ 36 หน่วยกิต

	 0905	302		 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน	 3(3-0-6)

	 	 Financial	Markets	and	Institutions

	 0905	303	 หลักการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์	 3(3-0-6)

	 	 Principles	of	Investment	and	Securities	

	 	 Analysis

	 0905	401	 การจัดการสินเชื่อ	 3(3-0-6)

	 	 Credit	Management

	 0905	402	 การด�าเนินงานธนาคารพาณิชย์	 3(3-0-6)

	 	 Commercial	Bank	Operations	

	 0905	403	 วาณิชธนกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Investment	Banking

	 0905	404	 การวางแผนและควบคุมทางการเงิน	 3(3-0-6)

	 	 Financial	Planning	and	Control

	 0905	405		 การจัดการทางการเงิน	 3(3-0-6)

	 	 Financial	Management

	 0905	406		 สัมมนาการบริหารการเงิน	 3(3-0-6)

	 	 Seminar	in	Financial	Management

	 0905	412	 การจัดการความเสี่ยง	 3(3-0-6)

	 	 Risk	Management

	 0905	414	 การจัดการการเงินส่วนบุคคล	 3(3-0-6)

	 	 Personal	Financial	Management

	 0905	418	 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน	 3(3-0-6)

	 	 Analysis	of	Financial	Reports	

	 0905	419	 การจัดการทางการเงินระหว่างประเทศ	 3(3-0-6)

	 	 International	Financial	Management	

        (2) วิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า   12  หน่วยกิต

	 											(นิสิตสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้)

	 0901	451	 การวางแผนภาษีอากร	 3(3-0-6)

	 	 Tax	Planning

	 0903	282	 การเงินส�าหรับผู้ประกอบการ		 3(3-0-6)

	 	 Finance	for	Entrepreneurs

	 0903	354	 หลักการประกันภัย	 3(3-0-6)

	 	 Principles	of	Insurance											

	 0905	411	 การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการจัดการ	 3(3-0-6)

	 	 กลุ่มหลักทรัพย์

	 	 Security	Analysis	and	Portfolio	Management	

	 0905	413	 อนุพันธ์ทางการเงิน	 3(3-0-6)

	 	 Financial	Derivatives
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	 0905	415	 การวิจัยทางการเงิน	 3(3-0-6)

	 	 Research	in	Finance

	 0905	416	 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน	 3(3-0-6)

	 	 Quantitative	Analysis	of	Finance

	 0905	417	 ธุรกิจเงินร่วมลงทุนส�าหรับบริษัทนอกตลาด	 3(3-0-6)

	 	 หลักทรัพย์			

	 	 Private	Equity	and	Venture	Capital	

	 0905	420	 การเงินเพื่อการจัดการอสังหาริมทรัพย์	 3(3-0-6)

	 	 Real	Estate	Finance

	 0906	203	 การค้าระหว่างประเทศ	 3(3-0-6)

	 	 International	Trade

	 0907	402	 ทฤษฎีและนโยบายการคลัง	 3(3-0-6)

	 	 Theory	and	Policy	of	Public	Finance

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต

	 ให้เลือกเรียนในรายวิชาอื่น	 ๆ	 ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย	 จ�านวน 

ไม่น้อยกว่า		6	หน่วยกิต		โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

4. หมวดประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

	 0199	499	 สหกิจศึกษา**	 9(0-40-0)

	 	 Cooperative	Education	

	 0903	430	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการ	 2(300	ชั่วโมง)

	 	 บริหารธุรกิจ*

	 	 Business	Administration	Internship

*ฝึกงานไม่น้อยกว่า	300	ชั่วโมง	การประเมินผลการเรียน	เป็น	S	หรือ	U	

และไม่นับหน่วยกิต

**เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาและฝึกปฏิบัติการในสถานประกอบการ	 

ไม่น้อยกว่า	4	เดือน	

การประเมินผลการเรียน	เป็น	S	หรือ	U	และไม่นับหน่วยกิต
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แผนการศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการเงิน
     

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรม

สหกิจศึกษา

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 12	 12	

0900	101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ

Introduction	to	Business

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

0902	101 หลักการตลาด	

Principles	of	Marketing

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

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรม

สหกิจศึกษา

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6 6	

0901	101 หลักการบัญชีขั้นต้น	

Principles	of	Accounting

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

0903	101 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ

Management	and	Organizational	Behavior

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

0904	101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	

Business	Computer	and	Information	Technology

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0907	104 เศรษฐศาสตร์จุลภาค	1

Microeconomics

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

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18  หน่วยกิต 18  หน่วยกิต
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ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรม

สหกิจศึกษา

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6	 6	

0105	327 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	

English	for	Business	

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

0901	205 การบัญชีเพื่อการจัดการ		

Accounting	for	Management

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

0907	105 เศรษฐศาสตร์มหภาค	1	

Macroeconomics	1

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

0909	302 การเงินธุรกิจ

Business	Finance

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

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรม

สหกิจศึกษา

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6 			6	

0905	302 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน

Financial		Markets	and	Institutions

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

0909 202 กฎหมายธุรกิจ

Business	law

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

0909	203 สถิติธุรกิจ	

Business	Statistics

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

0909	301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ

Production	and	Operation	Management

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

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต
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ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรม

สหกิจศึกษา

0903	281 ความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่	

Entrepreneurship	and	New	Venture	Creation	

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

0905	402 การด�าเนินงานธนาคารพาณิชย์

Commercial		Bank		Operations

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

0905	303 หลักการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์

Principles	of		Investment	and	Securities	Analysis

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

0905	404 การวางแผนและควบคุมทางการเงิน

Financial	Planning	and	Control

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

0905	405 การจัดการทางการเงิน

Financial	Management

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

0905	412 การจัดการความเสี่ยง

Risk	Management

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

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรม

สหกิจศึกษา

0901	204 การภาษีอากร	1

Taxation	1

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

0905	401 การจัดการสินเชื่อ

Credit	Management

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

0905	403 วาณิชธนกิจ

Investment		Banking

- 3(3-0-6)

0905	414 การจัดการการเงินส่วนบุคคล

Personal	Financial	Management

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

xxxx	xxx หมวดวิชาเอกเลือก 6 6

xxxx	xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 3 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต
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ปีที่  3  ภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรม

สหกิจศึกษา

0903	430 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการบริหารธุรกิจ*

Business	Administration	Internship	

2 -

0905	406 สัมมนาการบริหารการเงิน

Seminar	in	Financial	Management

- 3(3-0-6)

0909	303 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ

Business	Research	Methodology

- 3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 2 หน่วยกิต  6 หน่วยกิต

*		ฝึกงานไม่น้อยกว่า		300		ชั่วโมง		ผลการศึกษาเป็น	S	หรือ	U	และไม่นับหน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรม

สหกิจศึกษา

0909	401 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์

Business	Policy	and	Strategic	Management

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

0905	418 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน

Analysis	of	Financial	Reports

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

0905	419 การจัดการทางการเงินระหว่างประเทศ

International	Finance	Management

- 3(3-0-6)

xxxx	xxx หมวดวิชาเอกเลือก 6	 6	

xxxx	xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 3 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 15 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต
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ปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรม

สหกิจศึกษา

0199	499 สหกิจศึกษา*

Cooperative	Education

- 9(0-40-0)

0905	403 วาณิชธนกิจ

Investment		Banking

3(3-0-6) -

0905	406 สัมมนาการบริหารการเงิน

Seminar	in	Financial	Management

3(3-0-6) -

0905	419 การจัดการทางการเงินระหว่างประเทศ

International	Finance	Management

3(3-0-6) -

0909	303 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ

Business	Research	Methodology

3(3-0-6) -

รวมจ�านวนหน่วยกิต  12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต

**		เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาและฝึกปฏิบัติการในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า	4	เดือน	

การประเมินผลการเรียน	เป็น	S	หรือ	U	และไม่นับหน่วยกิต
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ค�าอธิบายรายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต

	 (เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)						

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  99 หน่วยกิต

 2.1 กลุ่มวิชาแกน

 0105 327 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(3-0-6)

  English for Business 

	 	 การใช้ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ	การอ่านข้อมูลทางธุรกิจ	

การเขียนจดหมายธุรกิจ	บัตรเชิญและการโฆษณา	การกรอกใบสมัครงาน		

การสมัภาษณ์ทางธรุกจิ	การให้ข่าวสารเกีย่วกบังานด้านธรุกจิและการตดิต่อ

สื่อสาร	

									 Uses	 of	English	 for	 business	purposes;	 reading	

business	information;	writing	business	letters,	invitation	cards	

and	 advertisements;	 filling	 application	 forms;	 business	 

interviews;	business	information	and	communication

 0900 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 3(3-0-6) 

  Introduction to Business

	 	 หลักการและรปูแบบองค์กรทางธรุกจิ	จดุมุง่หมายของการ

ประกอบธุรกิจ	 แนวคิดในการประกอบธุรกิจ	 คุณลักษณะของสภาพ

แวดล้อมทางธุรกิจ	กิจกรรมทางธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม

ทางธุรกิจ	กฎหมายธุรกิจ	ประเภทของธุรกิจ	ความส�าคัญและบทบาทของ

การประกอบธรุกิจในสงัคม	ผลกระทบของสภาพแวดล้อมทีม่ต่ีอธรุกิจ	และ

ความส�าคญัของธรรมาภบิาล	ความรบัผดิชอบต่อสงัคม	จรยิธรรมทางธรุกจิ

และจรรยาบรรณของการประกอบธุรกิจ

	 	 Principles	 and	 forms	 of	 business	 organization;	

objectives	of	business	entrepreneurship;	concepts	of	business	

entrepreneurship;	 characteristics	 of	 business	 environments;	

business	activities	and	relationships	among	business	activities;	

business	law;	types	of	business;	importance	and	roles	of	business	

entrepreneurship	in	society;	effects	of	environments	on	business;	

importance	 of	 governance,	 corporate	 social	 responsibility,	 

business	ethics,	and	codes	of	ethics	for	business	entrepreneurship

 

 0901 101 หลักการบัญชีขั้นต้น 3(3-0-6)

  Principles of Accounting

  ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี	ประโยชน์ของ

ข้อมูลทางการบัญชี	กรอบแนวคิดในการรายงานทางการเงิน	หลักการบัญช	ี

กระบวนการบญัชตีามระบบบญัชีคู	่การจดัท�างบทดลอง	การปรบัปรงุรายการ

บัญชี	การจัดท�ากระดาษท�าการ	การปิดบัญชี	การจัดท�างบการเงินของกิจการ

ขายสินค้า	กิจการผลิตสินค้า	และกิจการบริการ	การจัดท�าสมุดรายวันเฉพาะ	

บัญชีคุมยอดและบัญชีย่อยระบบใบส�าคัญ	และระบบเงินสดย่อย 

	 	 Definitions	 and	 objectives	 of	 accounting;	 

usefulness	of	accounting		information;	conceptual	framework	for	

financial	 reporting;	 principles	 of	 accounting;	 accounting	 

processes	 of	 double	 entry	 bookkeeping;	 preparation	 of	 trial	 

balance;	adjusting		of	accounting	transactions;	preparation	of	

working	papers;	 closing	 of	 accounts;	 preparation	 of	 financial	

statements	 for	 trading,	 manufacturing,	 and	 servicing	 

businesses;	 preparation	of	 specific	 journals,	 control	 accounts	

and	subsidiary	ledgers;	voucher	system;	petty	cash	system	

 0901 204 การภาษีอากร 1 3(3-0-6)

  Taxation 1 

	 	 หลักการเบ้ืองต้นเกี่ยวกับการภาษีอากร	การจัดเก็บภาษี

อากรตามประมวลรษัฎากร	ภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดา	ภาษเีงนิได้นติบิคุคล	

ภาษีมูลค่าเพิ่ม	 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	ภาษีเงินได้หัก	ณ	 ท่ีจ่าย	ภาษีศุลกากร	 

ภาษีสรรพสามิต	อากรแสตมป์	และอื่นๆ

	 	 Basic	 principles	 in	 taxation;	 collection	 of	 taxes	

according	to	the	Revenue	Code;	personal	income	tax,	corporate	

income	tax,	value-added	tax,	specific	business	tax,	income	tax	

at	payment	place,	custom	tax,	excise	tax,	stamp	duty,	and	others

 0901 205 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)

       Accounting for Management

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 101 หลักการบัญชีขั้นต้น

  Prerequisite : 0901 101 Principles of 

Accounting

	 	 บทบาทและหน้าท่ีของการบัญชเีพือ่การจัดการ	แนวคดิและ

พฤติกรรมต้นทุน	การค�านวณต้นทุนงานสั่งท�า	การค�านวณต้นทุนช่วงการ

ผลิต	การค�านวณต้นทุนฐานกิจกรรม	การวิเคราะห์ต้นทุน-จ�านวน-ก�าไร	 

วิธีการเกีย่วกบัการค�านวณต้นทุนผลติภณัฑ์	งบประมาณ	งบประมาณจ่าย

ลงทุน	การใช้ข้อมลูต้นทุนในการตัดสนิใจ	การก�าหนดราคาผลติภณัฑ์	การ

บญัชตีามความรบัผดิชอบ	และการประเมนิผลการปฏบิตังิานแบบดลุยภาพ

	 	 Roles	and	functions	of	accounting	for	management;	

cost	concepts	and	behaviors;	job-order	costing;	process	costing;	

activity-based	 costing;	 cost-volume-profit	 analysis;	 product	

costing	methods;	budgeting;	capital	expenditure;	relevant	costs	

for	decision	making;	product	pricing;	responsibility	accounting;	

balanced	scorecard
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 0902 101 หลักการตลาด 3(3-0-6)

  Principles of Marketing

	 	 แนวคิด	ปรัชญา	และความส�าคัญของการตลาด	ลักษณะ

ของตลาด	สถาบันการตลาด	หน้าที่ของการตลาด	พฤติกรรมผู้บริโภค	การ

แบ่งส่วนตลาด	การเลือกตลาดเป้าหมาย	การวางต�าแหน่งผลิตภัณฑ์	ส่วน

ประสมการตลาด	และจรรยาบรรณทางการตลาด

	 	 Concepts,	philosophy,	and	importance	of	marketing; 

marketing	 characters;	 marketing	 institutions;	marketing	 

functions;	 consumer	behavior;	market	 segmentation;	market	

targeting;	product	positioning;	marketing	mix;	marketing	ethics

 0903 101 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ      3(3-0-6)

  Management and Organizational Behavior  

	 	 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ	 บทบาทของผู้บริหารในยุคที่

ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงและมีการแข่งขันสูง	กระบวนการจัดการ	แนวคิด

และหลักการเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์	 แนวคิดเกี่ยวกับ

พฤติกรรมองค์การ	พฤติกรรมกลุ่ม	การจูงใจ	ภาวะผู้น�าในองค์การ	การ

ติดต่อสื่อสาร	ความขัดแย้ง	และวัฒนธรรมองค์การ	ธุรกิจระหว่างประเทศ

และโลกาภิวัตน์	 และการก�าหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาองค์การให้

สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

	 	 Concepts	of	management;	roles	of	executives	in	

business	changes	and	high	competition;	management	process;	

concepts	 and	 principles	 of	 human	 resource	management;	 

concepts	of	organizational	behavior,	group	behavior,	motivation,	

leadership,	communication,	conflict,	and	organizational	culture;	

international	 business	 and	globalization;	 setting	 strategy	 for	

organizational	development	in	order	to	respond	changes

 0903 281  ความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสรรค์ 3(3-0-6)

  ธุรกิจใหม่

  Entrepreneurship and New Venture Creation

	 	 ความหมาย	คณุลกัษณะ	แนวคดิและพฤตกิรรมของความ

เป็นผู้ประกอบการ	กระบวนการเริ่มต้นธุรกิจใหม่	การวิเคราะห์ปัญหาและ

โอกาสเชงิธรุกจิ	รปูแบบการด�าเนินธรุกจิสมัยใหม่	แนวคดิและรปูแบบการ

ระดมทุน	การบริหารการเติบโตอย่างยั่งยืน	แนวทางการสร้างสรรค์ธุรกิจ

ใหม่	 ความเข้าใจเก่ียวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

และสังคมต่อการเริ่มต้นธุรกิจใหม่

  Definition,	 entrepreneurial	 attributes,	mind-set,	
and	behaviours;	entrepreneurial	process	of	new	venture	creation;	
problem	and	business	 opportunity	 analysis;	 types	 of	modern	
business	model;	fundraising	concept	and	process;	sustainable	
growth	management;	type	of	new	venture	creation;	empathizing	
effects	of	technological	and	socio-economical	change	on	new	

venture	creation	

 0904 101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 3(2-2-5)

  Business Computer and Information Technology

												 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ	

การประยุกต์ใช้ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานธุรกิจ	

ระบบข้อมูลและการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ	 การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ	 เทคโนโลยีสื่อประสม	 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต	 การใช้

คอมพิวเตอร์ในการตดิต่อสือ่สารทางธรุกจิ	การจัดการศนูย์ข้อมลู	การรักษา

ความปลอดภยัระบบคอมพวิเตอร์	จรยิธรรมและกฎหมายด้านการสือ่สาร

และเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรธุรกิจ

	 	 Fundamental 	 knowledge	 of 	 information	 

system	 and	 technology;	 application	 of	 information	 system	 

and	 technology	 for	 business	 management;	 information	 

system	and	business	 information	management;	 information	

technology	management;	mixed	 communication	 technology;	

internet	technology;	uses	of	computer	in	business	communication; 

data	center;	computer	security;	ethics	and	regulation	in	information	

communication	and	 technology;	application	of	computer	and	

information	technology	system	for	businesses

 0907 104 เศรษฐศาสตร์จุลภาค  1 3(3-0-6)

  Microeconomics 1

	 	 ความหมายและหลักแนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์

จุลภาค		อุปสงค์	อุปทาน	ดุลยภาพของตลาด	กลไกตลาด	ความยืดหยุ่น

ของอปุสงค์และอปุทาน	ทฤษฎพีฤติกรรมผูบ้รโิภค	ทฤษฎกีารผลติ	ต้นทุน

การผลติ	โครงสร้างตลาด	การก�าหนดราคาในตลาดสนิค้าและตลาดปัจจัย

การผลิต	

	 	 Meaning	and	basis	concept	of	microeconomics;	

demand,	 supply,	market	 equilibrium,	market	mechanism,	 

elasticity	 of	 demand	and	 supply;	 consumer	behavior	 theory;	

production	theory;	cost	of	production;	market	structure,	pricing	

strategy	in	product	market	and	factor	market

 0907 105 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3(3-0-6)

  Macroeconomics 1

	 	 ความหมายและหลักแนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์

มหภาค		รายได้ประชาชาต	ิการเงนิและการธนาคาร	สถาบนัการเงิน	นโยบาย

การเงิน	นโยบายการคลัง	 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ	 เงินเฟ้อ	การว่างงาน	

ดุลการช�าระเงินระหว่างประเทศ	อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ		ตลาด

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

	 	 Meaning	and	basis	concept	of	macroeconomics;	

national	 income;	money	 and	 banking;	 financial	 institutions;	

monetary	policy;	fiscal	policy;	international	economics;	inflation;	
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unemployment;	balance	of	payment;	exchange	rate	;	exchange	

rate	market

 0909 202 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business Law 

	 	 หลกัการทัว่ไปของเอกเทศสญัญาบางประเภทตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์	การท�าสัญญาซื้อขาย	เช่าซื้อ	จ�านอง	จ�าน�า	กู้ยืม	

ค�า้ประกนั	ตัว๋เงนิ	และตราสารทางการเงิน	กฎหมายเก่ียวกับการจัดตัง้ธรุกิจ	

และกฎหมายแรงงาน

	 	 General	principles	of	contracts	according	to	civil	laws	

and	commercial	 laws;	 contracting	 for	 sales	 and	purchases,	 hire	

purchases,	mortgages,	pawns,	loans,	guarantee,	bills	of	exchange,	

and	securities;	laws	of	business	registration;	labor	laws

 0909 203 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business Statistics

	 	 การประยุกต์ใช้วิชาสถิติพื้นฐานในเชิงธุรกิจ	 การเก็บ

รวบรวมข้อมูล	การวัดค่ากลางและการกระจายของข้อมูล	การแจกแจง

ความน่าจะเป็น	การสุม่ตวัอย่าง	การประมาณช่วงความเช่ือมัน่	การทดสอบ

สมมติฐาน	 การทดสอบไคสแควร์	 การวิเคราะห์ความแปรปรวน	 การ

วิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์	 เลขดัชนีและการวิเคราะห์อนุกรม

เวลา	และสถิตินอนพาราเมตริก

	 	 Applications	of	 fundamental	business	statistics;	

data	 gathering;	 central	 tendency	 and	 variation	 of	 data	 

measurement;	 probability	distribution;	 sampling	distribution;	

confidence	interval	estimation;	hypothesis	testing;	Chi-square;	

analysis	of	variance;	regression	and	correlation;	number	index	

and	time	series	analysis;	nonparametric	statistics

 0909 301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 3(3-0-6)

  Production and Operations Management

	 	 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการระบบการผลิตธุรกิจผลิตและ

ธุรกิจบริการ	 	 การก�าหนดท�าเลที่ตั้งและผังโรงงาน	 การวางผังติดต้ัง

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์	 การออกแบบผลิตภัณฑ์	 การจัดหาวัตถุดิบ	การ

บริหารเวลาและค่าจ้าง	 การก�าหนดมาตรฐานงาน	 	 การปรับปรุงงาน	การ

ควบคุมคุณภาพการผลิต	การน�าคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการจัดการการ

ผลิต	และวิธีการเชิงปริมาณ

	 	 Concepts	of	production	system	management	for	

manufacturing	 and	 service	businesses;	 factory	 location	 and	

layout;	 installing	machines	 and	 equipment;	 product	 design;	

material	procurement;	time	and	wage	management;	setting	of	

task	standard;	task	reform;	production	quality	control;	computer	

applications	to	production	management;	quantitative	methods

 0909 302 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business Finance

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 101 หลักการบัญชีขั้นต้น

  Prerequisite : 0901 101 Principles of 

Accounting 

	 	 แนวคิดของการเงินธุรกิจ	 ตลาดการเงินและเครื่องมือ

ทางการเงินใหม่ๆ	 มูลค่าของเงินตามกาลเวลาและการประยุกต์ใช	้ 

ผลตอบแทนและความเสีย่ง	การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน	การวางแผน

ทางการเงิน	การจัดหาเงินทุน	งบประมาณการลงทุน	การบริหารสินทรัพย์

หมุนเวียน	โครงสร้างเงินทุนและต้นทุนของเงินทุน	นโยบายเงินปันผล

	 	 Concepts	 of	 business	 finance;	 financial	markets	

and	new	financial	 instruments;	 time	value	 of	money	 and	 its	

implications;	 risk	 and	 returns;	 financial	 reporting	 analysis;	 

financial	planning;	financing;	capital	budgeting;	current	asset	

management;	capital	structure;	cost	of	capital;	dividend	policy

 0909 303 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ  3(3-0-6)

  Business Research Methodology

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0909 203 สถิติธุรกิจ

  Prerequisite : 0909 203 Business Statistics

	 	 แนวคิด	หลักการ	และความส�าคัญของการวิจัย	ประเภท

ของการวิจัย	การก�าหนดหัวข้อเรื่อง	การก�าหนดตัวแปร	การตั้งสมมติฐาน

และการทดสอบ	การเลอืกเครือ่งมือในการวเิคราะห์	การสร้างเครือ่งมอืเกบ็

รวบรวมข้อมลูและวธิกีารรวบรวมข้อมลู	การประมวลผล	การวเิคราะห์	การ

สรุปผลและแปลความหมาย	การเขียนรายงาน	การน�าเสนอรายงานวิจัย

เพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจ

	 	 Concepts,	principles	and	importance	of	research;	

research	types;	research	topic;	identifying	variables;	formulating	

and	testing	hypotheses;	choosing	analytical	tools;	developing	

tools	 and	methods	 for	 data	gathering;	 data	processing;	 data	

analysis;	summarizing	and	interpreting	results;	writing	reports;	

research	presentation	for	business	problem	solving

 0909 401 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)

  Business Policy and Strategic Management

							 ความหมาย	ความส�าคัญและองค์ประกอบของการจัดการ

เชิงกลยุทธ์	 ระดับและประเภทของกลยุทธ์	 กระบวนการการจัดการเชิง 

กลยุทธ์	 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกองค์กร	 การ

วางแผนกลยุทธ์ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีมกีารเปลีย่นแปลง	การน�ากลยุทธ์

ไปปฏิบัติและประเมินผล	ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและแผนกลยุทธ์

ของหน่วยงานต่างๆ	ภายในองค์กร	การจดัการเชงิกลยทุธ์ของธรุกจิระหว่าง

ประเทศและโลกาภิวัตน์
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	 	 Definitions,	 importance	 and	 components	 of	 

strategic	management;	levels	and	types	of	strategies;	processes	

of	strategic	management;	environment	analysis	in	both	internal	

and	 external	 organizations;	 strategic	 planning	 for	 changing	

environments;	 strategic	 implementation	 and	 evaluation;	 

relationships	 between	 policy	 and	 strategic	 planning	 of	 

departments	 in	 an	 organization;	 strategic	management	 of	 

international	business	and	globalization	

 2.2 กลุ่มวิชาเอก

      (1) วิชาเอกบังคับ

 0905 302  ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน 3(3-0-6)

  Financial Markets and Institutions

	 	 วิวัฒนาการของเงิน	ลักษณะ	บทบาทและความส�าคัญของ

เงนิทีม่ต่ีอระบบเศรษฐกจิ	โครงสร้างและหลกัการด�าเนินงานของตลาดการ

เงินและสถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ	นโยบายการบริหาร	

การจัดการ	 การส่งเสริม	 และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับตลาดการเงินและ

สถาบนัการเงนิ	เครือ่งมอืทางการเงนิ	ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อตลาดการเงนิ

และสถาบันการเงิน

	 	 Evolution	of	money;	nature,	role	and	importance	

of	money	 in	 economic	 system;	 structure	 and	 operational	 

principles	of	financial	markets	and	institutions	in	Thailand	and	

foreign	 countries;	 policies	 of	 administration,	management,	

promotion,	 and	 relative	 laws	 for	 financial	 markets	 and	 

institutions;	financial	 instruments;	 factors	that	affect	financial	

markets	and	institutions

 0905 303 หลักการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ 3(3-0-6)

  Principles of Investment and Securities 

  Analysis

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0909 302 การเงินธุรกิจ

  Prerequisite :  0909 302 Business Finance

	 	 หลกัการลงทนุในสนิทรพัย์ทางการเงนิประเภทต่างๆ	ความ

แตกต่างและปัจจัยที่เป็นตัวก�าหนดอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของ

สินทรัพย์ทางการเงินแต่ละประเภท	การวิเคราะห์หลักทรัพย์	ทฤษฎีตลาด

ทุนและทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์	

	 	 Principles	 of	 investment	 in	 financial	 assets;	 

differences	and	factors	of	determining	return	rate	and	risks	of	

financial	assets;	principles	of	security	analysis;	Capita;	market	

theory;	portfolio	theory

 0905 401 การจัดการสินเชื่อ 3(3-0-6)

  Credit Management

		 				 ความส�าคัญและประเภทของสินเชื่อ	วิธีการจัดการสินเชื่อ	

การรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพส�าหรับการจัดการสินเช่ือ	

วเิคราะห์ข้อมลูเพือ่การจดัการสนิเชือ่	การสร้างแบบจ�าลองเพือ่การพจิารณา

สินเชื่อ	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของลูกหนี้	การบริหารความเสี่ยงทาง

สินเชื่อ	การประเมินค่าหลักประกัน	การตรวจสอบสินเชื่อ	การติดตามและ

ควบคุมหนี้	 การรายงานข้อมูลสินเชื่อและการบริหารหนี้ท่ีมีปัญหา	การ

ประยุกต์การจัดการสินเชื่อในธุรกิจปัจจุบัน	

	 	 Importance	and	types	of	credits;	method	of	credit	

management;	collection	of	qualitative	and	quantitative	data	for	

credit	management;	 data	 analysis	 for	 credit	management;	 

building	 model	 for	 credit	 decision	 making;	 credit	 risk	 

rating;	 credit	 risk	management;	 collateral	 evaluation;	 credit	 

investigation,	 credit	monitoring	 and	 controlling;	 reporting	 

credits	 and	 bad	 debt	management;	 Implications	 of	 credit	 

management	on	existing	business

 0905 402 การด�าเนินงานธนาคารพาณิชย์ 3(3-0-6)

  Commercial Bank Operations 

	 	 คุณลักษณะ	หน้าที่	และระบบธนาคารพาณิชย์	การด�าเนิน

งาน	การปฏิบัติงานและนโยบายในการให้บริการของธนาคารพาณิชย์	การ

วิเคราะห์	การจัดหาเงินและการลงทุนของธนาคารพาณิชย์	การก�ากับดูแล

เงินกองทุนธนาคารพาณิชย์ตามหลักการบาเซล	ธนาคารกลาง	พัฒนาการ

ของธนาคารพาณิชย์	 ผลกระทบจากการด�าเนินงานของธนาคารพาณิชย์ 

ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

	 	 Characteristics,	 functions	 and	 system	 of	 

commercial	 banks;	 operations,	 practices	 and	 policies	 of	 

commercial	banks’	services;	analysis,	financing	and	investment	

of	commercial	banks;	Monitoring	banks’	capital	reserve	based	

on	 Basel	 Capital	 Accord;	 central	 bank;	 development	 of	 

commercial	banks;	effects	of	commercial	banks	operations	on	

economics	

 0905 403 วาณิชธนกิจ 3(3-0-6)

  Investment Banking

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0909 302 การเงินธุรกิจ

  Prerequisite :  0909 302 Business Finance

	 	 ความหมายและขอบเขตของวาณิชธนกจิ	บทบาทหน้าท่ีของ

เจ้าหน้าที่วาณิชธนากรในสถาบันการเงิน	 การสร้างมูลค่าให้กับกิจการ	 

การปรบัโครงสร้างกจิการ	การวิเคราะห์ทางเลอืกในการจดัหาเงินทุน	วิธีการ

ในการก�าหนดราคาหลักทรัพย์	 การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน	

จรรยาบรรณของวาณิชธนากร	กฎและช้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	
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	 	 Definitions	and	scopes	of	investment	banking;	roles	

and	 functions	of	 investment	bankers	 in	financial	 institutions;	

building	of	firm	value;	firm	restructuring;	analysis	of	choices	in	

financing;	methods	in	securities	pricing;	evaluation	of	financial	

asset	valuation;	ethics	of	investment	banker;	related	laws	and	

regulations.

 0905 404 การวางแผนและควบคุมทางการเงิน 3(3-0-6)

  Financial Planning and Control

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0909 302 การเงินธุรกิจ

  Prerequisite : 0909 302 Business Finance

	 	 หลักการวางแผนและควบคุมการเงินขององค์กร	 การ

พยากรณ์ทางการเงิน	 การวางแผนก�าไร	 ระบบงบประมาณ	 งบการเงิน 

ล่วงหน้า	การวางแผนและควบคุมทางการเงินโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป	

	 	 Principles	 of	 corporate	 financial	 planning	 and	

control;	financial	forecasting;	profit	planning;	budgeting	system;	

pro	forma	financial	statements;	financial	planning	and	control	

by	using	a	software	package

 0905 405  การจัดการทางการเงิน 3(3-0-6)

  Financial Management

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0909 302 การเงินธุรกิจ

  Prerequisite :  0909 302 Business Finance

	 	 แนวคิดการจัดการทางการเงิน	การวิเคราะห์และตัดสินใจ

ทางการเงินภายใต้ความไม่แน่นอน	 ความเสี่ยงและผลตอบแทน	 การ

ประเมินมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน	ต้นทุนของเงินทุน	 งบประมาณการ

ลงทุน	 โครงสร้างเงินทุน	 การจัดหาเงินทุนระยะยาว	 นโยบายการจ่าย

เงินปันผล	การจัดการเงินทุนหมุนเวียน	การควบรวมกิจการ		

	 	 Concepts	 of	 financial	management;	 financial	

analysis	and	financial	decision	making	under	uncertainty;	risk	

and	 return;	 financial	 asset	 valuation;	 cost	 of	 capital;	 capital	

budgeting;	 capital	 structure;	 long-term	 financing;	 dividend	

policy;	working	capital	management;	mergers	and	acquisitions

 

 0905 406  สัมมนาการบริหารการเงิน 3(3-0-6)

  Seminar in Financial Management

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0905 405 การจัดการทางการเงิน

  Prerequisite : 0905 405 Financial 

Management

	 	 การประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฎีการเงินมาใช้วิเคราะห์

การตัดสินใจและการแก้ปัญหาทางการเงิน	 ประเด็นเกี่ยวกับปัญหาและ

เหตุการณ์ทางการเงินทั้งภายในและต่างประเทศ	 โดยใช้กรณีศึกษาและ 

มีการน�าเสนอและอภิปรายในชั้นเรียน	

	 	 Application	of	financial	principles	and	theories	for	

analysis	 of	 financial	 decision	making	 and	 problem	 solving;	

financial	problem	issues	and	circumstances	in	Thailand	and	in	

foreign	 countries	 by	using	 case	 studies	 and	presenting	 and	

discussing	ideas	and	concepts	in	a	classroom

 0905 412 การจัดการความเสี่ยง     3(3-0-6)

  Risk Management

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0909 302 การเงินธุรกิจ

  Prerequisite : 0909 302 Business Finance

	 	 ความหมายและสาเหตุของการเกิดความเสีย่ง	วิวัฒนาการ	

หลักการ	ประเภทของความเสี่ยงและผลกระทบ	การวัดความเสี่ยงโดยใช้

เครือ่งมอืต่างๆ	เครือ่งมอืทางการเงนิเพือ่ป้องกันและการบรหิารความเสีย่ง	

การจัดองค์กรและกระบวนการเพื่อการบริหารความเสี่ยง	

	 	 Definitions	 and	 antecedents	 of	 risks;	 evolution,	

principles	and	types	of	risks	and	their	effects;	risk	measurement	

by	 using	 tools;	 financial	 instruments	 for	 risk	 protection	 and	

management;	organizing	and	process	of	risk	management

 0905 414 การจัดการการเงินส่วนบุคคล 3(3-0-6)

  Personal Financial Management

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0909 302 การเงินธุรกิจ

  Prerequisite : 0909 302 Business Finance

	 	 แนวคดิเกีย่วกบัการจัดการการเงนิส่วนบุคคล	การวางแผน

ทางการเงินส�าหรับบุคคล	การวางแผนสินเชื่อส่วนบุคคล	การวางแผนการ

ลงทุน	การวางแผนเงินออมเพื่อเกษียณอายุ	การประกันชีวิต

	 	 Concepts	 of	 personal	 financial	management; 

personal	financial	planning;	personal	loan	planning;	investment	

planning;	planning	for	retirement;	life	insurance

 0905 418 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน 3(3-0-6)

  Analysis of Financial Reports

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0909 302 การเงินธุรกิจ

  Prerequisite : 0909 302 Business Finance

															 ความหมายและวตัถปุระสงค์ของการรายงานทางการเงนิ;	การ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงินโดยอาศัยข้อมูลรายงานทางการเงิน	หลัก

และวิธีในการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน	การวิเคราะห์แนวดิ่ง	การวิเคราะห์

แนวโน้ม	การวิเคราะห์โดยใช้อัตราส่วนทางการเงินเพื่อใช้ในการตัดสินใจ

														 Definitions	and	objectives	of	financial	 reporting;	

analysis	of	financial	environments	using	information	in	financial	

reports;	principles	and	methods	of	financial	reporting	analysis;	

common-size,	 trend	 and	 ratio	 analyses	 used	 for	 investment	

decision-making	
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 0905 419 การจัดการทางการเงินระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

  International Financial Management

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0909 302 การเงินธุรกิจ

  Prerequisite :  0909 302 Business Finance

	 	 แนวคิดบริหารการเงินเพื่อการด�าเนินธุรกิจต่างประเทศ	

ตลาดการเงินระหว่างประเทศ	ระบบอัตราแลกเปลี่ยน	 เงื่อนไขเสมอภาค

ของอัตราแลกเปลี่ยน	 การเปิดรับความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน	 การ

บริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน	การจัดหาเงินทุนระหว่างประเทศ	

งบลงทนุระหว่างประเทศ	การบรหิารเงนิทนุหมนุเวยีนส�าหรบัธรุกจิระหว่าง

ประเทศ

	 	 Concepts	of	international	financial	management;	

international	 financial	markets;	 currency	 systems;	 currency	

parity	conditions;	currency	risk	exposure;	currency	risk	exposure	

management;	 international	 financing;	 international	 capital	

budgeting;	working	 capital	management	 for	 international	 

businesses

 (2) วิชาเอกเลือก

 0901 451 การวางแผนภาษีอากร 3(3-0-6)

  Tax Planning

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 204 การภาษีอากร 1

  Prerequisite : 0901 204 Taxation 1

	 	 การวางแผนส�าหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	ภาษีเงินได้

นิติบุคคล	ภาษีหัก	ณ	ที่จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นเพื่อให้การเสียภาษี

เป็นไปอย่างประหยัดภายใต้กรอบของกฎหมายและความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม

	 	 Planning	for	personal	income	tax,	corporate	income	

tax,	income	tax	at	payment	place,	value-added	tax,	and	other	

taxes	for	economical	tax	payment	under	laws,	regulations	and	

social	responsibility	

 0903 282 การเงินส�าหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6)

  Finance for Entrepreneurs

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0909 302 การเงินธุรกิจ

  Prerequisite : 0909 302 Business Finance

	 	 ความส�าคัญและเป้าหมายของการจัดการการเงินส�าหรับ 

ผู้ประกอบการ	 	การวิเคราะห์และการวางแผนทางการเงินทั้งระยะสั้นและ

ระยะยาว	วิธีการระดมเงินทุนโดยวิธีต่าง	ๆ 	ปัญหา	อุปสรรค	และการแก้ไข

ปัญหาทางการเงินของผู้ประกอบการ	

	 	 Importance	and	goals	of	financial	management	for	

entrepreneurs;	financial	analysis	and	planning	in	both	short-	and	

long-term;	methods	 of	 financing;	 problems,	 obstacles	 and	 

financial	solutions	for	entrepreneurs

 0903 354 หลักการประกันภัย 3(3-0-6)

  Principles of Insurance

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0909 302 การเงินธุรกิจ

  Prerequisite : 0909 302 Business Finance

	 	 ความจ�าเป็นและความส�าคัญของการประกันภัยต่อธุรกิจ	

สงัคม	และชวีติ	รปูแบบและวธิดี�าเนนิการของการประกนัภัย	วธิกีารด�าเนนิ

งานของการประกันภัยและการประกันชีวิต	กรณีศกึษาตัวอย่างท่ีเก่ียวข้อง

กับธุรกิจการประกันภัย	

	 	 Necessity	and	importance	of	insurance	in	business,	

society	and	life;	forms	and	operational	methods	of	insurance	in	

different	aspects;	methods	of	properties	and	life	insurances;	case	

studies	in	insurance	business

 0905 411 การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการจัดการ 3(3-0-6)

  กลุ่มหลักทรัพย์

  Security Analysis and Portfolio Management

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0905 303 หลักการลงทุนและการ

วิเคราะห์หลักทรัพย์

  Prerequisite :  0905 303 Principles of Invest-

ment and Securities Analysis

	 	 ชนดิของหลกัทรพัย์และกลุม่หลกัทรพัย์	การวิเคราะห์หลกั

ทรพัย์	ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อราคาหลกัทรพัย์	การวดัผลตอบแทนและความ

เสีย่งของหลกัทรพัย์และกลุม่หลกัทรพัย์	การจดัการกลุม่หลกัทรพัย์	ทฤษฎี

สมัยใหม่ในการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์	

	 	 Types	 of	 securities	 and	 portfolios;	 securities	

analysis;	factors	of	affecting	security	pricing;	measurement	risk	

and	returns	of	securities	and	portfolio;	portfolio	management;	

modern	portfolio	theories	

 0905 413 อนุพันธ์ทางการเงิน 3(3-0-6)

  Financial Derivatives

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0905 303 หลักการลงทุนและการ

วิเคราะห์หลักทรัพย์

  Prerequisite : 0905 303 Principles of 

Investment and Securities 

Analysis

	 	 ววิฒันาการของอนพุนัธ์ทางการเงนิ		ตลาดอนพุนัธ์ทางการ

เงิน	ทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินราคาและความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ	์

การลงทุนในตราสารอนุพันธ์และการประยุกต์ใช้

	 	 Development	of	financial	derivatives;	markets	of	

financial	 derivatives;	 theories	 of	 price	 and	 risk	 appraisal	 for	 

derivatives;	Investment	in	financial	derivatives	and	applications
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 0905 415 การวิจัยทางการเงิน 3(3-0-6)

  Research in Finance

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0909 303 วิทยาระเบียบวิธีวิจัย

ธุรกิจ 

  Prerequisite : 0909 303 Business Research 

Methodology

	 	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติท่ีจะน�ามาใช้ในการวิจัย

ทางการเงินในประเด็นต่างๆ	 การศึกษาการวิเคราะห์ปัญหาทางการเงิน 

ในสถานการณ์จริงของตลาดการเงินและหน่วยธุรกิจ

	 	 Research	methodology	and	statistics	for	applying	

financial	research	in	other	issues;	analysis	of	financial	problems	

in	real	situations	of	financial	markets		and	business	sectors	

 

 0905 416 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน 3(3-0-6)

  Quantitative Analysis of Finance

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0909 302 การเงินธุรกิจ

  Prerequisite : 0909 302 Business Finance

	 	 ขอบเขต	วธิกีาร	และประโยชน์ของการวิเคราะห์เชงิปรมิาณ

ต่อการตัดสินใจทางการเงิน	 แนวทางและตัวแบบในตัดสินใจ	 การน�า

โปรแกรมส�าเร็จรูปมาช่วยในการค�านวณและตัดสินใจ	

	 	 Scopes,	methods	 and	 benefits	 of	 qualitative	

analysis	 in	 financial	 decision	making;	ways	 and	models	 of	 

decision	making;	 applying	 software	 package	 for	 calculation	 

and	decision	making.

 0905 417 ธุรกิจเงินร่วมลงทุนส�าหรับบริษัท 3(3-0-6)

  นอกตลาดหลักทรัพย์

  Private Equity and Venture Capital 

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0905 303 หลักการลงทุนและการ

วิเคราะห์หลักทรัพย์

  Prerequisite : 0905 303 Principles of 

Investment and  Securities 

Analysis

	 	 การพฒันาและความส�าคญัของธรุกจิเงนิร่วมลงทนุส�าหรบั

บริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ลักษณะ	กระบวนการ	และวงจรของธุรกิจเงิน

ร่วมลงทุนส�าหรับบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์	ความเสี่ยงและกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเงินร่วมลงทุนส�าหรับบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย	์ 

การประเมินมูลค่ากิจการ	ความสัมพันธ์ของนักลงทุนและผู้ประกอบการ

ธุรกิจนอกตลาดหลักทรัพย์	 รวมถึงตัวอย่างและกรณีศึกษาของธุรกิจเงิน

ร่วมลงทุนส�าหรับบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์

	 	 Development	and	importance	of	private	equity	and	

venture	capital;	nature,	processes	and	cycle	of	private	equity	

and	venture	capital;	risks	and	related	laws	of	private	equity	and	

venture	 capital;	 enterprise	 valuation;	 relationships	 between	

private	equity	investors	and	entrepreneurs	including	samples	

and	case	studies	in	private	equity	and	venture	capital

 0905 420 การเงินเพื่อการจัดการอสังหาริมทรัพย์ 3(3-0-6)

  Real Estate Finance

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0909 302 การเงินธุรกิจ

  Prerequisite :  0909 302 Business Finance

	 	 แนวคดิการบรหิารการเงินเพือ่การจดัการอสงัหารมิทรพัย์	

การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์	 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและความ 

ไม่แน่นอนของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	 การจัดหาแหล่งเงินทุน	

ประเด็นทางภาษี	 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย	์	 

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอสังหาริมทรัพย์

	 	 Concepts	 of	 real	 estate	 finance;	 real	 estate	 

valuation;	risk	and	uncertainty	of	real	estate	investment	analysis;	

real	estate	financing;	tax	issues;	legal	environment	of	real	estate	

investment.

 0906 203 การค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

  International  Trade

	 	 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ	อัตราแลกเปลี่ยน	สถาบัน

การเงินระหว่างประเทศ	และระบบการเงินระหว่างประเทศ		ดุลการค้าและ

ดุลการช�าระเงิน		แนวโน้มปัจจุบันของการรวมกลุ่มเศรษฐกิจของประเทศ

ต่างๆ		การรวมกลุ่มและอุปสรรคทางการค้า		บทบาทและความส�าคัญของ

การค้าระหว่างประเทศของเศรษฐกิจไทย

	 	 Theory	of	 international	 trade,	 foreign	exchange,	

international	monetary	institutions,	and	international	financial	

system;	balance	of	trade	and	balance	of	payments;	current	trends	

in	economic	integration	of	countries;	 integrated	trade	groups	

and	trade	barriers;	role	and	importance	of	international	trade	to	

the	Thai	economy	

 0907 402 ทฤษฎีและนโยบายการคลัง 3(3-0-6)

  Theory and Policy of Public Finance

	 	 บทบาทของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ	 ทฤษฎีสินค้า

สาธารณะ	ทฤษฎีผลกระทบภายนอก	นโยบายการคลัง	 การจัดสรรและ

การกระจายทรัพยากร	 การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ	 นโยบายภาษี

อากร	นโยบายรายจ่ายรัฐบาล	 งบประมาณแผ่นดิน	หนี้สาธารณะ	ทฤษฎี

เกี่ยวกับการก�าหนดระดับการใช้จ่ายของรัฐบาลท่ีเหมาะสม	การใช้เครื่อง

มือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อช่วยในการตัดสินใจของรัฐบาล	

	 	 Role	of	government	 in	economic	system;	public	

goods	theory;	externality	theory;	public	policy;	resource	allocation	

and	 distribution;	 economic	 stabilization;	 taxation	 policy;	 
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government	expenditure	policy;	government	budget;	public	debt;	

theories	 of	 appropriate	 expenditure	 of	 government;	 using	 

economic	tools	for	government	decision	making	

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต

	 ให้เลือกเรียนในรายวิชาอื่น	 ๆ	 ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย	 จ�านวน 

ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต		โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

4. หมวดประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

 0199 499 สหกิจศึกษา 9(0-40-0) 

  Cooperative Education

	 	 การปฏิบัติงาน	 ในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	 โดย

ความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลยักบัสถานประกอบการเพือ่พฒันานสิติให้

มีความรู้ทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการท�างานในสถานประกอบ

การ	มคีวามสามารถในการพฒันาตนเองในด้านการคดิอย่างเป็นระบบการ

สังเกต	การตดัสนิใจ	ตลอดจนทกัษะในการวเิคราะห์และการประเมนิท�าให้

นิสิตมีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ	และตลาด

แรงงาน

	 	 A	systematic	provision	of	work-based	learning	is	

in	the	work	place	for	students	with	the	cooperation	between	the	

university	and	the	work	places	to	allow	the	students	to	develop	

both	academic	and	work-related	skills	in	the	work	place.	This	

procedure	will	help	the	students	in	self-development	in	terms	of	

systematic	 thinking,	observation,	decision	making,	analytical	

and	evaluation	skills.	Also	it	will	result	in	high	quality	graduates	

who	are	most	suitable	for	the	work	places	and	the	labor	market	

 0903 430  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้าน 2(300 ชั่วโมง)

  การบริหารธุรกิจ

  Business Administration Internship

	 	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการบริหารธุรกิจใน

หน่วยงานของรัฐบาล	รัฐวิสาหกิจ	หรือเอกชน

	 	 Business	administration	internship	in	enterprises,	

government	agencies	or	privatization
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :	 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

	 ภาษาอังกฤษ	 	 :	 Bachelor	of	Business	Administration	Program	in	Human	Resource	Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	 :	 บริหารธุรกิจบัณฑิต	(การจัดการทรัพยากรมนุษย์)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 บธ.บ.	(การจัดการทรัพยากรมนุษย์)

	 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor	of	Business	Administration	

	 	 	 	 (Human	Resource	Management)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 B.B.A.	(Human	Resource	Management)

หลักสูตร
	 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	135	หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
                                     จ�านวนหน่วยกิต

     โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30			หน่วยกิต 30			หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 99			หน่วยกิต 99			หน่วยกิต

	 2.1	 กลุ่มวิชาแกน	 	 51			หน่วยกิต	 51			หน่วยกิต

	 2.2	 กลุ่มวิชาเอก	 	 48			หน่วยกิต	 48			หน่วยกิต

	 	 (1)	 วิชาเอกบังคับ	 	 33			หน่วยกิต	 33			หน่วยกิต

	 	 (2)	 วิชาเอกเลือก	 ไม่น้อยกว่า	 15			หน่วยกิต	 15			หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า    6   หน่วยกิต   6   หน่วยกิต

   รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 135   หน่วยกิต 135   หน่วยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า       30  หน่วยกิต

	 (เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า      99  หน่วยกิต

 2.1 กลุ่มวิชาแกน 51  หน่วยกิต

	 0105	327	 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 English	for	Business

	 0900	101	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Business	

	 0901	101	 หลักการบัญชีขั้นต้น	 3(3-0-6)	

	 	 Principles	of	Accounting	

	 0901	205	 การบัญชีเพื่อการจัดการ	 3(3-0-6)	

	 	 Accounting	for	Management	

	 0901	204	 การภาษีอากร	1	 3(3-0-6)

	 	 Taxation	1	

	 0902	101	 หลักการตลาด	 3(3-0-6)

	 	 Principles	of	Marketing	

	 0903	101	 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ	 3(3-0-6)

	 	 Management	and	Organizational	Behavior	

	 0903	281	 ความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสรรค์	 3(3-0-6)

	 	 ธุรกิจใหม่

	 	 Entrepreneurship	and	New	Venture	Creation

	 0904	101	 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	 3(2-2-5)

	 	 Business	Computer	and	Information	

	 	 Technology

	 0907	104	 เศรษฐศาสตร์จุลภาค	1	 3(3-0-6)

	 	 Microeconomics	1

	 0907	105	 เศรษฐศาสตร์มหภาค	1	 3(3-0-6)

	 	 Macroeconomics	1

	 0909	202	 กฎหมายธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Business	Law	

	 0909	203	 สถิติธุรกิจ																											 3(3-0-6)

	 	 Business	Statistics

	 0909	301	 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ	 3(3-0-6)

	 	 Productions	and	Operations	Management

	 0909	302	 การเงินธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Business	Finance

	 0909	303	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Business	Research	Methodology

	 0909	401	 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์	 3(3-0-6)

	 	 Business	Policy	and	Strategic	

	 	 Management

 2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า  48  หน่วยกิต

 วิชาเอกบังคับ 33  หน่วยกิต

	 0903	201	 การจัดการทรัพยากรมนุษย์	 3(3-0-6)

	 	 Human	Resource	Management	

	 0903	321	 แรงงานสัมพันธ์	 3(3-0-6)

	 	 Labor	Relations

	 0903	322	 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์		 3(3-0-6)

	 	 Human	Resource	Development

	 0903	325	 การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์	 3(3-0-6)	

	 	 Human	Resource	Recruitment	and	Selection

	 0903	326	 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์	 3(3-0-6)

	 	 Human	Resource	Planning

	 0903	327	 การประเมินผลการปฏิบัติงาน	 3(3-0-6)

	 	 Performance	Appraisal

	 0903	421	 การจัดการค่าตอบแทน	 3(3-0-6)

	 	 CompensationManagement

	 0903	424	 ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์	 3(3-0-6)

	 	 Human	Resource	Information	System

	 0903	425	 ความปลอดภัยในสถานประกอบการ		 3(3-0-6)

	 	 การท�างานและสภาพแวดล้อม

	 	 Workplace,	Occupational	and	

	 	 Environmental	Safety

	 0903	426	 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ	 3(3-0-6)

	 	 International	Human	Resource	

	 	 Management

	 0903	434	 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์	 3(2-2-5)

	 	 Seminar	in	Human	Resource	

	 	 Management

 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า    15  หน่วยกิต

	 0903	211		 พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่เพื่อการจัดการ	 3(3-0-6)

	 	 ทรัพยากรมนุษย์

	 	 Modern	Organizational	Behavior	for

		 	 Human	Resource	Management

	 0903	352	 การพัฒนาองค์การ	 3(3-0-6)

	 	 Organizational	Development

	 0903	382	 ภาวะผู้น�าและการจัดการแบบทีม	 3(3-0-6)

	 	 Leadership	and	Team	Management

	 0903	383	 การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้	 3(3-0-6)

	 	 Knowledge	Management	and	Learning

	 	 Organization

	 0903	414	 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์	 3(3-0-6)

	 	 Strategic	Human	Resource	Management
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	 0903	423		 การให้ค�าปรึกษาและวางแผนอาชีพ	 3(3-0-6)

	 	 Counseling	and	Career	Planning

	 0903	427	 การจัดการข้ามวัฒนธรรม	 3(3-0-6)

	 	 Cross	Cultural	Management

	 0903	428	 สถานการณ์ปัจจุบันการจัดการทรัพยากรมนุษย์		3(3-0-6)

	 	 Current	Issues	in	Human	Resource	

	 	 Management

	 0903	453		 การวิเคราะห์และก�าหนดกลยุทธ์ในการ	 3(3-0-6)

	 	 เจรจาต่อรอง

	 	 Negotiation	Analysis	and	Strategy

	 0907	401	 เศรษฐศาสตร์แรงงาน	 3(3-0-6)

	 	 Labor	Economics

	 0909	304	 จริยธรรมทางธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Business	Ethics

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต

	 ให้เลือกเรียนในรายวิชาอื่นๆ	 ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย	 จ�านวน 

ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต		โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

4.  หมวดประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

	 0199	499	 สหกิจศึกษา**	 9(0-40-0)	

	 	 Cooperative	Education	

	 0903	430	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้าน	 2(300	ชั่วโมง)

	 	 การบริหารธุรกิจ*

	 	 Business	Administration	Internship

*ฝึกงานไม่น้อยกว่า	300	ชั่วโมง	การประเมินผลการเรียน	เป็น	S	หรือ	U	

และไม่นับหน่วยกิต

**เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาและฝึกปฏิบัติการในสถานประกอบการ	 

ไม่น้อยกว่า	4	เดือน

การประเมินผลการเรียน	เป็น	S	หรือ	U	และไม่นับหน่วยกิต
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แผนการศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 12		 12		

0900	101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ

Introduction	to	Business

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

0902	101 หลักการตลาด	

Principles	of	Marketing

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

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 9 9

0901	101 หลักการบัญชีขั้นต้น	

Principles	of	Accounting

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

0904	101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	

Business	Computer	and	Information	Technology

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0907	104 เศรษฐศาสตร์จุลภาค	1	

Microeconomics

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

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6	 6	

0903	101 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ

Management	and	Organizational	Behavior

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

0903	201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

Human	Resource	Management

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

0907105 เศรษฐศาสตร์มหภาค1

Macroeconomics

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

0909 202 กฎหมายธุรกิจ

Business	law	

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

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต
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ที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 3

0901	204 การภาษีอากร	1

Taxation	1

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

0903	325 การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์

Human	Resource	Recruitment	and	Selection

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

0909	203 สถิติธุรกิจ

Business	Statistics

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

0909	301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ

Production	and	Operations	Management

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

0903	425 ความปลอดภัยในสถานประกอบการการท�างานและสภาพแวดล้อม

Workplace,	Occupational	and	Environmental	Safety

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

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0105	327 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	

English	for	Business

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

0901	205 การบัญชีเพื่อการจัดการ

Accounting	for	Management

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

0903	321 แรงงานสัมพันธ์

Labor	Relations

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

0903	322 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Human	Resource	Development

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

0903	326 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

Human	Resource	Planning	

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

xxxx	xxx หมวดวิชาเอกเลือก 6 6

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต
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ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0909	302 การเงินธุรกิจ	

Business	Finance

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

0909	303 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ

Business	Research	Methodology

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

0903	327 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

Performance	Appraisal

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

xxxx	xxx หมวดวิชาเอกเลือก 6 6

รวมจ�านวนหน่วยกิต 15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต

ปีที่  3  ภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0903	281 ความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่	

Entrepreneurship	and	New	Venture	Creation

- 3(3-0-6)

0909	401 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์

Business	Policy	and	Strategic	Management

- 3(3-0-6)

0903	430 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ*

	Business	AdministrationInternship						

2 -

xxxx	xxx หมวดวิชาเลือกเสรี - 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 2 9

*		ฝึกงานไม่น้อยกว่า		300		ชั่วโมง		ผลการศึกษาเป็น	S	หรือ	U	และไม่นับหน่วยกิต
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ปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0903	421 การจัดการค่าตอบแทน	

CompensationManagement	

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

0903	424 ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์

Human	Resource	Information	System

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

0903	426 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

International	Human	Resources	Management

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

0903	434 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

Seminar	in	Human	Resource	Management

3(2-2-5) 3(2-2-5)

xxxx	xxx หมวดวิชาเอกเลือก 	3 	3

xxxx	xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 3	 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0199	499 สหกิจศึกษา*

Cooperative	Education

- 9(0-40-0)

0903	281 ความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่	

Entrepreneurship	and	New	Venture	Creation

3(3-0-6) -

0909	401 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์

Business	Policy	and	Strategic	Management

3(3-0-6) -

xxxx	xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 3 -

รวมจ�านวนหน่วยกิต  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต

*	การประเมินผลการเรียน	เป็น	S	หรือ	U	โดยเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาและฝึกปฏิบัติการ

ในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า	4	เดือน
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ค�าอธิบายรายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

	 (เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)				

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  99  หน่วยกิต

 กลุ่มวิชาแกน 51 หน่วยกิต

 0105 327 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(3-0-6)

  English for Business 

	 	 การใช้ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ	การอ่านข้อมูลทางธุรกิจ	

การเขียนจดหมายธุรกิจ	บัตรเชิญและการโฆษณา	การกรอกใบสมัครงาน		

การสมัภาษณ์ทางธรุกจิ	การให้ข่าวสารเกีย่วกบังานด้านธรุกจิและการตดิต่อ

สื่อสาร	

	 	 Uses	 of	English	 for	 business	purposes;	 reading	

business	information;	writing	business	letters,	invitation	cards	

and	 advertisements;	 filling	 application	 forms;	 business	 

interviews;	business	information	and	communication

 0900 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 3(3-0-6) 

  Introduction to Business

	 	 หลักการและรปูแบบองค์กรทางธรุกจิ	จดุมุง่หมายของการ

ประกอบธุรกิจแนวคิดในการประกอบธุรกิจ	 คุณลักษณะของสภาพ

แวดล้อมทางธุรกิจ	กิจกรรมทางธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม

ทางธุรกิจ	กฎหมายธุรกิจ	ประเภทของธุรกิจ	ความส�าคัญและบทบาทของ

การประกอบธุรกิจในสงัคม	ผลกระทบของสภาพแวดล้อมทีม่ต่ีอธรุกิจ	และ

ความส�าคญัของธรรมาภบิาล	ความรบัผดิชอบต่อสงัคม	จรยิธรรมทางธรุกจิ

และจรรยาบรรณของการประกอบธุรกิจ

	 	 Principles	 and	 forms	 of	 business	 organization;	

objectives	of	business	entrepreneurship;	concepts	of	business	

entrepreneurship;	 characteristics	 of	 business	 environments;	

business	activities	and	relationships	among	business	activities;	

business	law;	types	of	business;	importance	and	roles	of	business	

entrepreneurship	in	society;	effects	of	environments	on	business;	

importance	 of	 governance,	 corporate	 social	 responsibility,	 

business	ethics,	and	codes	of	ethics	for	business	entrepreneurship

 

 0901 101 หลักการบัญชีขั้นต้น 3(3-0-6)

  Principles of Accounting

	 	 ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี	ประโยชน์ของ

ข้อมูลทางการบัญชี	กรอบแนวคิดในการรายงานทางการเงิน	หลักการบัญช	ี

กระบวนการบญัชตีามระบบบญัชีคู	่การจดัท�างบทดลอง	การปรบัปรงุรายการ

บัญชี	การจัดท�ากระดาษท�าการ	การปิดบัญชี	การจัดท�างบการเงินของกิจการ

ขายสินค้า	กิจการผลิตสินค้า	และกิจการบริการ	การจัดท�าสมุดรายวันเฉพาะ	

บัญชีคุมยอดและบัญชีย่อยระบบใบส�าคัญ	และระบบเงินสดย่อย 

	 	 Definitions	 and	 objectives	 of	 accounting;	 

usefulness	of	accounting		information;	conceptual	framework	for	

financial	 reporting;	 principles	 of	 accounting;	 accounting	 

processes	 of	 double	 entry	 bookkeeping;	 preparation	 of	 trial	 

balance;	 adjusting	of	 accounting	 transactions;	preparation	of	

working	papers;	 closing	 of	 accounts;	 preparation	 of	 financial	

statements	 for	 trading,	 manufacturing,	 and	 servicing	 

businesses;	 preparation	of	 specific	 journals,	 control	 accounts	

and	subsidiary	ledgers;	voucher	system;	petty	cash	system	

 0901 205 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)

  Accounting for Management

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 101 หลักการบัญชีขั้นต้น

  Prerequisite : 0901 101 Principles of 

Accounting

	 	 บทบาทและหน้าท่ีของการบัญชเีพือ่การจัดการ	แนวคดิและ

พฤติกรรมต้นทุน	การค�านวณต้นทุนงานสั่งท�า	การค�านวณต้นทุนช่วงการ

ผลติ	การค�านวณต้นทนุฐานกิจกรรม	การวเิคราะห์ต้นทนุ-จ�านวน-ก�าไร	วธิี

การเก่ียวกับการค�านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์	 งบประมาณ	 งบประมาณจ่าย

ลงทุน	การใช้ข้อมลูต้นทุนในการตัดสนิใจ	การก�าหนดราคาผลติภณัฑ์	การ

บญัชตีามความรบัผดิชอบ	และการประเมนิผลการปฏบิตังิานแบบดลุยภาพ

	 	 Roles	and	functions	of	accounting	for	management;	

cost	concepts	and	behaviors;	job-order	costing;	process	costing;	

activity-based	 costing;	 cost-volume-profit	 analysis;	 product	

costing	methods;	budgeting;	capital	expenditure;	relevant	costs	

for	decision	making;	product	pricing;	responsibility	accounting;	

balanced	scorecard

 0901 204 การภาษีอากร 1 3(3-0-6)

  Taxation 1 

	 	 หลักการเบ้ืองต้นเกี่ยวกับการภาษีอากร	การจัดเก็บภาษี

อากรตามประมวลรษัฎากร	ภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดา	ภาษเีงนิได้นติบิคุคล	

ภาษมีลูค่าเพิม่	ภาษธีรุกจิเฉพาะ	ภาษเีงนิได้หกั	ณ	ทีจ่่าย	ภาษศีลุกากร	ภาษี

สรรพสามิต	อากรแสตมป์	และอื่นๆ

	 	 Basic	 principles	 in	 taxation;	 collection	 of	 taxes	

according	to	the	Revenue	Code;	personal	income	tax,	corporate	

income	tax,	value-added	tax,	specific	business	tax,	income	tax	at	

payment	place,	custom	tax,	excise	tax,	stamp	duty,	and	others
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 0902 101 หลักการตลาด 3(3-0-6)

  Principles of Marketing

	 	 แนวคิด	ปรัชญา	และความส�าคัญของการตลาด	ลักษณะ
ของตลาด	สถาบันการตลาด	หน้าที่ของการตลาด	พฤติกรรมผู้บริโภค	การ
แบ่งส่วนตลาด	 การเลือกตลาดเป้าหมาย	 การวางต�าแหน่งผลิตภัณฑ์	 
ส่วนประสมการตลาด	และจรรยาบรรณทางการตลาด
	 	 Concepts,	 philosophy,	 and	 importance	 of	 
marketing;	marketing	 characters;	marketing	 institutions;	 
marketing	functions;	consumer	behavior;	market	segmentation;	
market	targeting;	product	positioning;	marketing	mix;	marketing	
ethics

 0903 101 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6)

  Management and Organizational Behavior

	 	 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ	 บทบาทของผู้บริหารในยุคที่
ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงและมีการแข่งขันสูง	กระบวนการจัดการ	แนวคิด
และหลักการเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์	 แนวคิดเกี่ยวกับ
พฤติกรรมองค์การ	พฤติกรรมกลุ่ม	การจูงใจ	ภาวะผู้น�าในองค์การ	การ
ติดต่อสื่อสาร	ความขัดแย้ง	และวัฒนธรรมองค์การ	ธุรกิจระหว่างประเทศ
และโลกาภิวัตน์	 และการก�าหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาองค์การให้
สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
	 	 Concepts	of	management;	roles	of	executives	in	
business	changes	and	high	competition;	management	process;	
concepts	 and	 principles	 of	 human	 resource	management;	 
concepts	of	organizational	behavior,	group	behavior,	motivation,	
leadership,	communication,	conflict,	and	organizational	culture;	
international	 business	 and	globalization;	 setting	 strategy	 for	
organizational	development	in	order	to	respond	changes

 0903 281 ความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสรรค์ 3(3-0-6)

  ธุรกิจใหม่

  Entrepreneurship and New Venture Creation

	 	 ความหมาย	คณุลกัษณะ	แนวคดิและพฤตกิรรมของความ
เป็นผู้ประกอบการ	กระบวนการเริ่มต้นธุรกิจใหม่	การวิเคราะห์ปัญหาและ
โอกาสเชงิธรุกจิ	รปูแบบการด�าเนินธรุกจิสมัยใหม่	แนวคดิและรปูแบบการ
ระดมทุน	การบริหารการเติบโตอย่างยั่งยืน	แนวทางการสร้างสรรค์ธุรกิจ
ใหม่	 ความเข้าใจเก่ียวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
และสังคมต่อการเริ่มต้นธุรกิจใหม่
	 	 Definition,	 entrepreneurial	 attributes,	mind-set,	
and	behaviours;	entrepreneurial	process	of	new	venture	creation;	
problem	and	business	 opportunity	 analysis;	 types	 of	modern	
business	model;	fundraising	concept	and	process;	sustainable	
growth	management;	type	of	new	venture	creation;	empathizing	
effects	of	technological	and	socio-economical	change	on	new	

venture	creation	

 0904 101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 3(2-2-5)

  Business Computer and Information 

  Technology

	 	 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ	

การประยุกต์ใช้ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานธุรกิจ	

ระบบข้อมูลและการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ	 การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ	 เทคโนโลยีสื่อประสม	 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต	 การใช้

คอมพิวเตอร์ในการตดิต่อสือ่สารทางธรุกจิ	การจัดการศนูย์ข้อมลู	การรักษา

ความปลอดภยัระบบคอมพวิเตอร์	จรยิธรรมและกฎหมาย	ด้านการสือ่สาร

และเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรธุรกิจ

	 	 Fundamental	 knowledge	 of	 information	 system	

and	 technology;	 application	 of	 information	 system	 and	 

technology	for	business	management;	information	system	and	

business	 information	management;	 information	 technology	

management;	mixed	 communication	 technology;	 internet	 

technology;	uses	of	computer	in	business	communication;	data	

center;	computer	security;	ethics	and	regulation	in	information	

communication	and	 technology;	application	of	computer	and	

information	technology	system	for	businesses

 0907 104 เศรษฐศาสตร์จุลภาค  1 3(3-0-6)

  Microeconomics 1

	 	 ความหมายและหลักแนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์

จลุภาค		อปุสงค์	อปุทานดลุยภาพของตลาด	กลไกตลาด	ความยดืหยุน่ของ

อุปสงค์และอุปทาน	ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค	ทฤษฎีการผลิต	ต้นทุนการ

ผลิต	 โครงสร้างตลาด	การก�าหนดราคาในตลาดสินค้าและตลาดปัจจัย 

การผลิต	

	 	 Meaning	and	basis	concept	of	microeconomics;	

demand,	 supply,	market	 equilibrium,	market	mechanism,	 

elasticity	 of	 demand	and	 supply;	 consumer	behavior	 theory;	

production	theory;	cost	of	production;	market	structure,	pricing	

strategy	in	product	market	and	factor	market

 0907 105 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3(3-0-6)

  Macroeconomics 1

	 	 ความหมายและหลักแนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์

มหภาค		รายได้ประชาชาต	ิการเงนิและการธนาคาร	สถาบนัการเงิน	นโยบาย

การเงิน	นโยบายการคลัง	 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ	 เงินเฟ้อ	การว่างงาน	

ดุลการช�าระเงินระหว่างประเทศ	 อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ	ตลาด

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
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	 Meaning	and	basis	 concept	 of	macroeconomics;	national	

income;	money	and	banking;	 financial	 institutions;	monetary	

policy;	fiscal	policy;	international	economics;	inflation;	unemploy-

ment;	 balance	 of	 payment;	 exchange	 rate	 ;	 exchange	 rate	

market

 0909 202 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business Law 

	 	 หลกัการทัว่ไปของเอกเทศสญัญาบางประเภทตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์	การท�าสัญญาซื้อขาย	เช่าซื้อ	จ�านอง	จ�าน�า	กู้ยืม	

ค�า้ประกนั	ตัว๋เงนิ	และตราสารทางการเงิน	กฎหมายเก่ียวกับการจัดตัง้ธรุกิจ	

และกฎหมายแรงงาน

	 	 General	principles	of	contracts	according	to	civil	

laws	and	commercial	laws;	contracting	for	sales	and	purchases,	

hire	 purchases,	mortgages,	 pawns,	 loans,	 guarantee,	 bills	 of	

exchange,	and	securities;	 laws	of	business	 registration;	 labor	

laws

 0909 203 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business Statistics

	 	 การประยุกต์ใช้วิชาสถิติพื้นฐานในเชิงธุรกิจ	 การเก็บ

รวบรวมข้อมูล	การวัดค่ากลางและการกระจายของข้อมูล	การแจกแจง

ความน่าจะเป็น	การสุม่ตวัอย่าง	การประมาณช่วงความเช่ือมัน่	การทดสอบ

สมมติฐาน	 การทดสอบไคสแควร์	 การวิเคราะห์ความแปรปรวน	 การ

วิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์	 เลขดัชนีและการวิเคราะห์อนุกรม

เวลา	และสถิตินอนพาราเมตริก

	 	 Applications	of	 fundamental	business	statistics;	

data	 gathering;	 central	 tendency	 and	 variation	 of	 data	 

measurement;	 probability	distribution;	 sampling	distribution;	

confidence	interval	estimation;	hypothesis	testing;	Chi-square;	

analysis	of	variance;	regression	and	correlation;	number	index	

and	time	series	analysis;	nonparametric	statistics

 0909 301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 3(3-0-6)

  Production and Operations Management

	 	 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการระบบการผลิตธุรกิจผลิตและ

ธุรกิจบริการ	 การก�าหนดท�าเลที่ตั้งและผังโรงงาน	 การวางผังติดต้ัง

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์	 การออกแบบผลิตภัณฑ์	 การจัดหาวัตถุดิบ	การ

บริหารเวลาและค่าจ้าง	 การก�าหนดมาตรฐานงาน	 	 การปรับปรุงงาน	การ

ควบคุมคุณภาพการผลิต	การน�าคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการจัดการการ

ผลิต	และวิธีการเชิงปริมาณ

	 	 Concepts	of	production	system	management	for	

manufacturing	 and	 service	businesses;	 factory	 location	 and	

layout;	 installing	machines	 and	 equipment;	 product	 design;	

material	procurement;	time	and	wage	management;	setting	of	

task	standard;	task	reform;	production	quality	control;	computer	

applications	to	production	management;	quantitative	methods

 0909 302 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business Finance

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 101 หลักการบัญชีขั้นต้น

  Prerequisite : 0901 101 Principles of 

Accounting 

	 	 แนวคิดของการเงินธุรกิจ	 ตลาดการเงินและเครื่องมือ

ทางการเงินใหม่ๆ	 มูลค่าของเงินตามกาลเวลาและการประยุกต์ใช	้ 

ผลตอบแทนและความเสีย่ง	การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน	การวางแผน

ทางการเงิน	การจัดหาเงินทุน	งบประมาณการลงทุน	การบริหารสินทรัพย์

หมุนเวียน	โครงสร้างเงินทุนและต้นทุนของเงินทุน	นโยบายเงินปันผล

	 	 Concepts	 of	 business	 finance;	 financial	markets	

and	new	financial	 instruments;	 time	value	 of	money	 and	 its	

implications;	 risk	 and	 returns;	 financial	 reporting	 analysis;	 

financial	planning;	financing;	capital	budgeting;	current	asset	

management;	capital	structure;	cost	of	capital;	dividend	policy

 0909 303 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ  3(3-0-6)

  Business Research Methodology

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0909 203 สถิติธุรกิจ

  Prerequisite : 0909 203 Business Statistics

	 	 แนวคิด	หลักการ	และความส�าคัญของการวิจัย	ประเภท

ของการวิจัย	การก�าหนดหัวข้อเรื่อง	การก�าหนดตัวแปร	การตั้งสมมติฐาน

และการทดสอบ	การเลอืกเครือ่งมือในการวเิคราะห์	การสร้างเครือ่งมอืเกบ็

รวบรวมข้อมลูและวธิกีารรวบรวมข้อมลู	การประมวลผล	การวเิคราะห์	การ

สรุปผลและแปลความหมาย	การเขียนรายงาน	การน�าเสนอรายงานวิจัย

เพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจ

	 	 Concepts,	principles	and	importance	of	research;	

research	types;	research	topic;	identifying	variables;	formulating	

and	testing	hypotheses;	choosing	analytical	tools;	developing	

tools	 and	methods	 for	 data	gathering;	 data	processing;	 data	

analysis;	summarizing	and	interpreting	results;	writing	reports;	

research	presentation	for	business	problem	solving
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 0909 401 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)

  Business Policy and Strategic Management

	 	 ความหมาย	ความส�าคัญและองค์ประกอบของการจัดการ

เชิงกลยุทธ์	 ระดับและประเภทของกลยุทธ์	 กระบวนการการจัดการเชิง 

กลยุทธ์	 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร	 การ

วางแผนกลยทุธ์ภายใต้สภาพแวดล้อมทีม่กีารเปลีย่นแปลง	การน�ากลยุทธ์

ไปปฏิบัติและประเมินผล	ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและแผนกลยุทธ์

ของหน่วยงานต่างๆ	ภายในองค์กร	การจัดการเชงิกลยทุธ์ของธรุกจิระหว่าง

ประเทศและโลกาภิวัตน์

	 	 Definitions,	 importance	 and	 components	 of	 

strategic	management;	levels	and	types	of	strategies;	processes	

of	strategic	management;	environment	analysis	in	both	internal	

and	 external	 organizations;	 strategic	 planning	 for	 changing	

environments;	 strategic	 implementation	 and	 evaluation;	 

relationships	 between	 policy	 and	 strategic	 planning	 of	 

departments	 in	 an	 organization;	 strategic	management	 of	 

international	business	and	globalization	

 กลุ่มวิชาเอก

 - วิชาเอกบังคับ

 0903 201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)

  Human Resource Management

	 	 หลักการการจัดการทรพัยากรมนษุย์	การวางแผนก�าลงัคน	

การสรรหา	การคัดเลือก	การบรรจุแต่งตั้ง	การอบรมและพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์	 การประเมินผลการปฏิบัติงาน	 รางวัลและการบริหารค่าตอบแทน	

การเล่ือนขั้นความดีความชอบ	การจัดสวัสดิการ	ตลอดจนการสร้างขวัญ

และก�าลังใจในการท�างานและการรักษาพนักงาน

	 	 Principles	 of	 human	 resource	management; 

workforce	 planning;recruitment	 and	 selection;	 placement;	 

training	 and	 development;	 performance	 appraisal;	 rewards,	

compensation,	benefits;	promotion;	welfare;	morale;	retention

 0903 321  แรงงานสัมพันธ์ 3(3-0-6)

  Labor Relations

	 	 ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง	การเจรจาต่อรอง	

การจัดการระบบการจ้าง	สภาพการจ้างงาน	สภาพแวดล้อมการท�างาน	การ

ประกันสังคม	 โครงสร้างและบทบาทของสหภาพแรงงาน	 การจัดการ

แรงงานสมัพนัธ์		กฎหมายแรงงานการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทการให้ค�าปรกึษา

แนะน�าและการชี้ขาดโดยบังคับ

	 	 Relationships	between	employer	and	employees;	

negotiation;	 hiringmanagement;	 hiring	 characteristics;	work	

environment;	social	security;	structures	and	roles	of	labor	union;	

labor	relations	management;	labor	law;	conciliation;	counseling;	

and	compulsory	arbitration

 0903 322 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)

  Human Resource Development

	 	 หลักการ	ทฤษฎี	และกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เพ่ือความสามารถในการแข่งขันขององค์การ	 เทคนิคในการอบรม	 	 การ

พฒันาเส้นทางอาชพี	การวางแผนสบืทอดต�าแหน่ง		การสร้างความสามารถ

ขององค์การ	การพัฒนาความสามารถของผู้บริหารและความสามารถของ

พนักงานในระดับบุคคล	 ระดับหน่วยงานและระดับองค์การ	 การจัดการ

ความรู้		การให้ค�าปรกึษา	และกลยุทธ์เพือ่การพฒันาทรพัยากรมนษุย์	และ

การฝึกทักษะการจัดอบรมและพัฒนาจากสถานการณ์จริง

	 	 Principles,	 theory,	 process	 of	 human	 resource	

development	(HRD)	for	organization	competitiveness;	training	

techniques,	 career	 path	 development;	 succession	 planning;	

organization	 capability,	 competencies	 for	management	 and	

employees	in	levels	of	individual,	team	and	organization;	knowledge 

management;	mentoring;	and	strategyfor	HRD;	and	developing	

skills	of	training	and	development	from	the	real	contexts.

 0903 325 การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)

  Human Resource Recruitment and Selection

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0903 201 การจัดการทรัพยากร

มนุษย์

  Prerequisite  : 0903 201 Human Resource 

Management

	 	 แนวคิด	ทฤษฎีวางแผนทรัพยากรมนุษย์	วิธีการวิเคราะห์

อตัราก�าลงัทัง้ปรมิาณและคณุภาพ	รปูแบบวางแผนอตัราก�าลงั	กลยทุธ์การ

สรรหาท้ังจากภายในและภายนอกองค์การ	 เทคนิคการสร้างแบบทดสอบ	

เทคนิคการใช้ค�าถามส�าหรับสัมภาษณ์	เครื่องมือในการคัดเลือกเพื่อบรรจุ

ผู้ที่มีความสามารถเข้าปฏิบัติงาน	การทดลองงาน	และสถานการณ์ปัจจุบัน

การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์จากกรณีศึกษาและการ

ประยุกต์ใช้	

	 	 Principles,	 theory	 for	 workforce	 planning;	 

qualitative	 and	quantitative	methods	 for	workforce	planning;	

designs	 for	workforce	planning;	 recruitment	 strategies	 from	

internal	 and	 external	 organization;	 techniques	 for	 tests;	 

techniques	 for	 effective	 interview;	 selection	 techniques;	 

probation;	 current	 issues	 inhuman	 resource	 recruitment	 and	

selection	based	on	case	studies	and	implications.
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 0903 326 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)

  Human Resource Planning

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0903 201 การจัดการทรัพยากร

มนุษย์

  Prerequisite : 0903 201 Human Resource 

Management

	 	 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ทีส่อดคล้องกับแผนกลยุทธ์

องค์การ	 	การวิเคราะห์อัตราก�าลังคน	 	การพยากรณ์อัตราก�าลังคน	 	การ

วเิคราะห์ช่องว่างอตัราก�าลงัคน		การวเิคราะห์งาน	และสถานการณ์ปัจจบุนั

ปัญหาและการแก้ไขก�าลังคน

	 	 Human	 resource	 planning	 al igned	 with	 

organization	 strategy;	workforce	 analysis;	workforce	 forecast;	

workforce	 gap	 analysis;	 job	 analysis;	 and	 current	 issues	 in	

workforce	problems	and	solutions	

 

 0903 327 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 3(3-0-6)

  Performance Appraisal

	 	 หลักการ	ลักษณะ	กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน	

การวางวัตถุประสงค์การท�างานร่วมกัน		ข้อมูลย้อนกลับและการอภิปราย

ผลการประเมนิ	รปูแบบการประเมนิผลการปฏบิตังิานทีท่นัสมัย		การเชือ่ม

โยงผลปฏิบัติงานกับการตัดสินใจทางด้านค่าตอบแทน	การเลื่อนต�าแหน่ง	

และการลดต�าแหน่ง	

	 	 Principles,	characteristics,	process	of	performance	

appraisal;	perceived,	set	work	objectives;	feedback	and	result	

disgussion;	modern	 performance	 appraisal	methods;	 links	 

between	 performance	 appraisal	 and	 compensation;	 and 

promotion	and	punishment

 0903 421 การจัดการค่าตอบแทน 3(3-0-6)

  Compensation Management

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0903 201 การจัดการทรัพยากร

มนุษย์

  Prerequisite : 0903 201 Human Resource 

Management

	 	 หลักการและเทคนิคการให้รางวัลและค่าตอบแทน		กรอบ

แนวคิดเรื่องความเท่าเทียมและความยุติธรรม		ส่วนประกอบค่าตอบแทน		

ความสมัพนัธ์ทฤษฎแีรงจงูใจและโปรแกรมการให้รางวลัและผลตอบแทน

ที่มีประสิทธิผล		การวิเคราะห์งาน		การประเมินค่างาน		ความเชื่อมโยงการ

จ่ายค่าตอบแทนกับผลปฏิบัติงาน		ค่าจ้าง		ผลประโยชน์		เงินจูงใจ		ประกัน

สุขภาพ		สวัสดิการ	สถานการณ์ปัจจุบันด้านค่าตอบแทนและรางวัล		

	 	 The	principle	and	techniques	involved	in	establish-

ing	compensation	and	reward	programs;	a	framework	of	fairness	

and	equity;	compensation	components;	the	relationship	between	

motivation	 theories	 and	 effective	 remuneration	 and	 reward	

programs;	job	analysis;	job	evaluation;	pay-for-performance	link;	

wage;	benefits;	 incentives;	 health	 insurance;	welfare;	 current	

issues	in	compensation	and	rewards

 0903 424 ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)

  Human Resource Information System

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0904 101 คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

  Prerequisite : 0904101 Business Computer 

and  Information Technology

	 	 การออกแบบและการประยกุต์ใช้ระบบสารสนเทศด้านการ

จัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์การท�างานด้านการ

จัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ	 	 การใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการ

จัดการสารสนเทศเกี่ยวกับพนักงานได้อย่างมีประสิทธิผล	 	 การสร้าง

ประสบการณ์และการออกแบบจ�าลองระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์เพื่อแก้ปัญหาระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมี

ประสิทธิผล

	 	 The	design	and	use	of	human	resource	information	

system	(HRIS);	HRIS	facilitation	to	the	objectives	of	HR	functions	

and	of	the	organization;	a	computer-based	tool	for	the	efficient	

entry	and	updating	of	employee-related	information;	”hands-on„	

experience	with	 the	 design	 of	 prototype	 simulations;	 and	 

database	 programming	 systems	used	 to	 solve	 common	HR	

problems	and	efficiently	manage	employee	information

 0903 425 ความปลอดภัยในสถานประกอบการ  3(3-0-6)

  การท�างานและสภาพแวดล้อม 

  Workplace, Occupational and

  Environmental  Safety

	 	 กฎหมายแรงงานโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพและความ

ปลอดภยัในสถานประกอบการ	ความสมัพนัธ์ของแนวคดิ	กฎระเบยีบต่างๆ	

ท่ีมต่ีอธุรกจิ	อตุสาหกรรม	และปัจเจกชน	การจดัการสถานประกอบการให้

มีความปลอดภัย	และการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย

แก่พนักงานกฎหมายการจัดการและรักษาสภาพแวดล้อม	สถานการณ์

ปัจจบุนัและการแก้ปัญหาความปลอดภยัในสถานประกอบการ		การท�างาน

และสภาพแวดล้อม

	 	 Labor	laws	for	occupational	health	and	safety	in	

the	workplace;	 relationships	 among	 concepts,	 rules	 and	 

regulations	of	businesses,	industries,	and	individual;	workplace	

safety	management;	health	promotion	and	employee	safety;	laws	

of	labor	management	and	maintenance	of	external	environment;	
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current	 issues	 in	 workplace	 safety,	 occupational	 and	 

environmental	safety;	and	problem	solutions

 0903 426 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

  International Human Resource Management

	 	 ความหมายและความส�าคัญของการจัดการทรัพยากร

มนุษย์ระหว่างประเทศ	ความแตกต่างของการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ภายในประเทศกบัการจดัการทรพัยากรมนษุย์ระหว่างประเทศ	การจดัการ

ทรัพยากรมนุษย์ของบรรษัทข้ามชาติ	 	 การจัดสรรคนไปด�าเนินงานต่าง

ประเทศ		การอบรมและพัฒนา	การประเมนิผลการปฏบิตังิาน		ค่าตอบแทน

และแรงงานสัมพันธ์ส�าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ	

	 	 Definition	and	importance	of	international	human		

resource	 	management;differences	 between	 	 domestic	 and	 

international	human	resource	management,managing	human	

resources	in	multinational	companies;	staffing	for	international	

operations;	training	and	development,	performance	appraisal,	

compensation,	 and	 labor	 relations	 for	 international	 business	

operations.

 0903 434 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5)

  Seminar in Human Resource Management

	 	 หลักเกณฑ์การสัมมนา	 การอภิปรายและวิเคราะห์ปัญหา

ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์	 สถานการณ์ปัจจุบันด้านการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์จากกรณีศึกษาและจากการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือ

อภิปรายประเด็นน่าสนใจและแนวทางในการแก้ปัญหาด้านการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์

	 	 Seminar	 principles;discussion	 and	 analysis	 of	 

human	resource	managementissues;	current	issues	in	human	

resource	management	 based	 on	 teaching	 case	 studies	 and 

collecting	data;	discussion	 for	 interesting	 issues	and	 solving	

problems	for	human	resource	management	practices	

 

 - วิชาเอกเลือก

 0903 211  พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่เพื่อ 3(3-0-6)

  การจัดการทรัพยากรมนุษย์

  Modern Organizational Behavior

  for Human Resource  Management

	 	 นวัตกรรมของพฤติกรรมองค์การและของกลุ่มบุคลากร	

และพฤติกรรมของกลุ่มการท�างานร่วมกัน	 การจูงใจในหลากหลายมิติ	

กระบวนการพฤตกิรรมของบคุคลและของกลุ่ม	สภาพการท�างานและปัจจยั

ภายนอกที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคล	การติดต่อสื่อสารเชิงบูรณาการ	 

การประสานงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ	 ความเป็นผู ้น�าภายใต้ยุค

โลกาภิวัฒน์	 	 การบริหารความขัดแย้งภายใต้สถานการณ์ต่างๆ	 ความ

สมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและองค์การ	และการปรบัปรงุและพฒันาพฤตกิรรม

ขององค์กรและพนักงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

	 	 Innovation	 of	 organizational	 and	 personnel	 

groups	 behavior;	 behaviors	 of	working	 groups;	motivations	 

in	diversified	dimensions;	behavioral	 processes	 of	 individual	 

and	groups;	working	conditions	and	external	factors	affecting	

personnel	 behaviors;	 integrated	 communication;	 good	 and	 

efficient	 coordination;	 leadership	 under	 globalization	 era;	 

conflict	management	 in	 any	 situation;	 relationships	between	 

an	 individual	 and	 the	 organization;	 improvement	 and	 

development	of	organizational	and	employee	behaviors	in	con-

gruence	with	changes	

 0903 352 การพัฒนาองค์การ 3(3-0-6)

  Organizational Development

	 	 องค์ประกอบขององค์การ	ปัญหาองค์การ	การวิเคราะห์

องค์การ	 การเปลี่ยนแปลงในองค์การ	 	 หลักการและแนวคิดการพัฒนา

องค์การ	การเปลี่ยนแปลงองค์การที่ทันสมัย	 	องค์การอัจฉริยะ	องค์การ

เสมือนจริงการพัฒนาองค์การส�าหรับสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว

	 	 Elements	of	organizations,	organization	problems,	

organization	analysis;changing	in	organization;	principles	and	

concepts	 for	 organization	development;	modern	organization	

change	methods;	intellecture	organization;	virtual	organization;	

organization	development	for	dynamic	environment

 0903 382   ภาวะผู้น�าและการจัดการแบบทีม 3(3-0-6)

  Leadership and Team Management

	 	 ความหมาย	ทฤษฎี		เกี่ยวกับผู้น�า		ภาวะผู้น�า		คุณลักษณะ

และบทบาทหน้าที่ของผู ้น�าภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของสภาพ

แวดล้อมการ		ประเภทของผู้น�า	การเป็นผู้น�าที่มีจริยธรรม		แนวคิดเกี่ยวกับ

การท�างานเป็นทีม	พัฒนาทีมงาน	การจัดการกับปัญหาความขัดแย้งใน 

ทีม	จิตวิทยาในการจูงใจในการสร้างทีมงานให้ท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ	

	 	 Definition	and	theories	of	 leader	and	leadership,	

leader	 haracteristics,	 roles	 of	 leadership	 in	 the	 context	 of	 a	

changing	 environment;	 type	 of	 leader;	 Being	 an	 ethical	 

leader;	The	concept	of	 teamwork,	team	building,	and	conflict	

management	issues	in	the	team;	phycology	approach	to	motivate	

effective	teamwork.
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 0903 383 การจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ 3(3-0-6)

  Knowledge Management and Learning 

  Organization

	 	 หลักการ	แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้และองค์การ

แห่งการเรียนรู้		ระบบการจัดการความรู้	กลยุทธ์ในการจัดการความรู้		การ

ประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร	 	 การประเมิน

ประสิทธิภาพของระบบการจัดการความรู้	

	 	 Principles,	 theories	 for	 knowledge	management	

and	 learning	 organization;	 knowledge	management	 systems;	

strategic	knowledge	management;	application	and	deployment	

concept	of	human	resources	and	organization	development

 0903 414 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)

  Strategic Human Resource Management

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0903 201 การจัดการทรัพยากร

มนุษย์

  Prerequisite : 0903 201 Human Resource 

Management

	 	 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ	์

การก�าหนดเป้าหมายทางธุรกิจ	กระบวนการจัดการและพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์	ปัญหาต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์	 การเชื่อม

โยงกลยุทธ์และนโยบายทางธุรกิจกับกลยุทธ์และนโยบายด้านการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์	 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีผลกระทบต่อการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์	 รูปแบบของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มี

ผลต่อความส�าเร็จขององค์การทั้งในด้านคุณภาพ	การบริหารผลผลิต	และ

การท�างานเป็นทีม

	 	 Concepts 	 o f 	 s t rategic 	 human	 resource	 

management;	defining	business	target;	managerial	process	and	

development	of	human	resource;	problems	in	human	resource	

management;	 linking	business	 strategy	and	policy	 to	human	

resource	strategy	and	policy;	effects	of	business	environments	

on	 strategic	 human	 resource	management;	 forms	 of	 human 

resource	management	 that	 affect	 organizations’	 success	 in	

quality,	output	management,	and	teamwork

 0903 423  การให้ค�าปรึกษาและวางแผนอาชีพ 3(3-0-6)

  Counseling  and Career Planning

	 	 รูปแบบของปัญหาส่วนบุคคล	สาเหตุของปัญหาและการ

แก้ไขปัญหาร่วมกัน	 เทคนิคในการให้ค�าปรึกษารับฟังข้อร้องทุกข์	 การแก้

ปัญหาความขัดแย้งเพื่อสร้างความพอใจในการให้ค�าปรึกษาท่ีดี	 การ

วางแผนอาชีพและการเจริญก้าวหน้าของการท�างาน	 รวมถึงการพัฒนา

ตนเอง	

	 	 Forms	of	personal	problems;	problem	antecedents	

and	joint	problem	solving;	guidance	and	counseling	techniques;	

conflict	problem	solving	for	building	satisfaction	in	good	coun-

seling;	career	planning	and	job	advancement;	self	development

 0903 427 การจัดการข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6)

  Cross Cultural Management

	 	 แนวคิดทางการจัดการเชิงเปรียบเทียบในประเทศที่มี

วัฒนธรรมเศรษฐกิจ	 สังคม	 การเมืองและเทคโนโลยีแตกต่างกัน	 เช่น	

สหรฐัอเมรกิา	ญีปุ่น่	จนี	ประชาคมยโุรป	และประเทศก�าลงัพฒันาโดยเฉพาะ

อย่างย่ิงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 รวมถึงแนวคิดและวิธีในการ

จัดการในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย

	 	 Concepts	 of	 comparative	 management	 in	 a 

country	that	has	different	culture,	economics,	society,	politics,	

and	 Technology,	 such	 as	 USA,	 Japan,	 China,	 European	 

community,	 developing	 countries,	 especially	 in	 Southeast	 

Asian	 countries,	 including	 concepts	 and	 procedures	 of	 

management	in	each	region	of	Thailand	

 0903 428 สถานการณ์ปัจจุบันการจัดการ 3(3-0-6)

  ทรัพยากรมนุษย์

  Current Issues in Human Resource 

  Management

	 	 ประเด็นทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีน่าสนใจใน

ปัจจุบันการพัฒนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ส�าคัญเพื่อวิเคราะห์หา

ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหา	 จากกรณีศึกษาและสถานการณ์

ปัจจุบันการจัดการทรัพยากรมนุษย์

	 	 Current	issues	in	human	resource	management;	

important	 development	 of	 human	 resource	management	 for	

analyzing	problems	and	problem	solving	based	on	case	studies	

and	current	issues	in	human	resource	management

 0903 453 การวิเคราะห์และก�าหนดกลยุทธ์ 3(3-0-6)

  ในการเจรจาต่อรอง

  Negotiation Analysis and Strategy

	 	 ปัญหาในการเจรจาต่อรอง	 	 การวิเคราะห์และการวาง

กลยุทธ์เกีย่วกับการเจรจาต่อรองเพือ่ให้ผู้บริหารสามารถน�าไปประยุกต์ใช้

กับธุรกิจได้	 แนวคิดและวิธีการวิเคราะห์ปัญหาการเจรจาต่อรอง	 การใช้

เทคนิคท่ีใช้วิชาท่ีเกี่ยวกับการวิเคราะห์	 การตัดสินใจ	 ทฤษฎีเกมส์	

เศรษฐศาสตร์ส�าหรับการจัดการ	การวางแผนกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง

ให้บรรลุเป้าหมาย	 รวมท้ังการหาทางออกส�าหรับความขัดแย้งท่ีมี

ประสิทธิผล
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	 	 Problems	in	negotiations;	analysis	and	strategic	

planning	of	negotiations	for	business	application;	concepts	and	

procedures	of	negotiation	problems;	technique	uses	of	decision	

making,	game	theory,	managerial	economic,	strategic	planning	

of	negotiation	to	achieve	goals,	effective	conflict	management

 0907 401 เศรษฐศาสตร์แรงงาน 3(3-0-6)

  Labor Economics

	 	 ความหมายของแรงงาน	ตลาดแรงงาน	อปุสงค์และอปุทาน

ของแรงงาน	การก�าหนดค่าจ้างและชั่วโมงการท�างาน	ปัญหาการว่างงาน	

ต�าแหน่งงานว่าง	แหล่งผูว่้าจ้างงานและก�าลงัหางานท�า	รวมทัง้ศึกษาถึงการ

ก่อตั้งสหภาพแรงงาน	การเจรจาร่วมต่อรอง	ทฤษฎีสหภาพแรงงาน	ความ

สมัพนัธ์ระหว่างสหภาพแรงงานและแรงงานสมัพันธ์	ข้อพพิาทแรงงานและ

การเจรจาการประนีประนอม	การอนุญาตตุลาการ	การประกันสังคม	การ

ใช้แรงงานเด็กและสตรี	และพระราชบัญญัติเกี่ยวกับแรงงานไทย

	 	 Definition	 of	 labor;	 labor	markets;	 demand	 and	

supply	 of	 labor;	wage	 and	working	 hours;	 unemployment	 

problems;	available	position;	working	sources;	establishment	of	

labor	 union;	 joining	 negotiation;	 theories	 of	 labor	 union;	 

relationships	between	labor	union	and	labor	relations;	cases	of	

labor	problems	and	negotiations;	social	 insurance;	childs	and	

women	labor	including	Thai	labor	laws

 0909 304  จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business Ethics

	 	 แนวคิดเกี่ยวกับ	จริยธรรม	จริยธรรมธุรกิจ	จรรยาบรรณ	

ธรรมมาภิบาล	ความสอดคล้องระหว่างเป้าหมายของธุรกิจและจริยธรรม

คุณค่าแห่งจริยธรรม	 	 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย	 ความรับผิดชอบต่อ

สังคม	แนวทางในการสร้างจริยธรรมในองค์การ	 	 บทบาทของผู้บริหารท่ี

เกี่ยวข้องกับจริยธรรมและจรรยาบรรณตลอดจนผลกระทบที่มีต่อบุคคล	

องค์การและต่อสังคมโดยส่วนรวม	

	 	 Concepts	 of	 ethics,	 business	 ethics,	 good	 

governance	consistency	between	the	goals	of	the	business	and	

ethical	 values	 of	 ethics;	 treats	 stakeholders;	 corporate	Social	

Responsibility;	 guidelines	 to	 create	 ethical	 role	 in	 the	 

organization;	executives	involved	in	ethics	and	code	of	conduct	

as	well	as	the	impact	on	individuals,	organizations	and	society	

as	a	whole

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต

	 ให้เลือกเรียนในรายวิชาอื่นๆ	 ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย	 จ�านวน 

ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต		โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

4. หมวดประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

 0199 499 สหกิจศึกษา  9(0-40-0)

  Cooperative Education

	 	 การปฏิบัติงาน	 ในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	 โดย

ความร่วมมอืระหว่างมหาวิทยาลยักบัสถานประกอบการเพือ่พฒันานสิติให้

มคีวามรูท้างวิชาการและทักษะท่ีเก่ียวข้องกับ	การท�างานในสถานประกอบ

การ	มคีวามสามารถในการพฒันาตนเองในด้านการคดิอย่างเป็นระบบการ

สงัเกต	การตดัสนิใจ	ตลอดจนทกัษะในการวเิคราะห์และการประเมนิท�าให้

นิสิตมีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ	และตลาด

แรงงาน

	 	 A	systematic	provision	of	work-based	learning	is	

in	the	work	place	for	students	with	the	cooperation	between	the	

university	and	the	work	places	to	allow	the	students	to	develop	

both	academic	and	work-related	skills	in	the	work	place.	This	

procedure	will	help	the	students	in	self-development	in	terms	of	

systematic	 thinking,	observation,	decision	making,	analytical	

and	evaluation	skills.	Also	it	will	result	in	high	quality	graduates	

who	are	most	suitable	for	the	work	places	and	the	labor	market

 0903 430 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง 2(300 ชั่วโมง)

  ด้านบริหารธุรกิจ

  Business Administration Internship

	 	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการบริหารธุรกิจ 

ในหน่วยงานของรัฐบาล	รัฐวิสาหกิจ	หรือเอกชน

	 	 Business	administration	internship	in	enterprises,	

government	agencies	or	privatization
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หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :	 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	

	 ภาษาอังกฤษ	 	 :	 Bachelor	of	Economics	Program	in	Business	Economics	

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	 :	 เศรษฐศาสตรบัณฑิต	(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)	

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 ศ.บ.	(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)	

	 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor	of	Economics	(Business	Economics)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 B.Econ.	(Business	Economics)

หลักสูตร  

	 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	138		หน่วยกิต	

    

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ

	 	 2.1	 กลุ่มวิชาแกน

	 	 2.2	 กลุ่มวิชาเอก	

	 	 	 (1)	 วิชาเอกบังคับ

	 	 	 (2)	 วิชาเอกเลือก

ไม่น้อยกว่า 102  หน่วยกิต

	 51		หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า	 51		หน่วยกิต

	 36		หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า	 15		หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 102  หน่วยกิต

	 51		หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า	 51		หน่วยกิต

	 36		หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า	 15		หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต

 4. หมวดประสบการณ์ภาคสนาม 

	 	 (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

 2  หน่วยกิต

(ไม่น้อยกว่า     300  ชั่วโมง

และไม่นับหน่วยกิต)

 9  หน่วยกิต

(ไม่น้อยกว่า     400  ชั่วโมง

และไม่นับหน่วยกิต)

รวมหน่วยกิต  ไม่น้อยกว่า 138  หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 138  หน่วยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า       30 หน่วยกิต

	 (เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)	

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า       102 หน่วยกิต

 2.1  กลุ่มวิชาแกน  51 หน่วยกิต

	 0105	327	 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 English	for	Business

	 0900	101	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Business	

	 0901	101	 หลักการบัญชีขั้นต้น	 3(3-0-6)	

	 	 Principles	of	Accounting	

	 0901	204	 การภาษีอากร	1	 3(3-0-6)

	 	 Taxation	1	

	 0901	205	 การบัญชีเพื่อการจัดการ	 3(3-0-6)	

	 	 Accounting	for	Management	

	 0902	101	 หลักการตลาด	 3(3-0-6)

	 	 Principles	of	Marketing	 	

	 0903	101	 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ	 3(3-0-6)

	 	 Management	and	Organizational	Behavior	

	 0903	281	 ความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสรรค์	 3(3-0-6)

	 	 ธุรกิจใหม่	

	 	 Entrepreneurship	and	New	Venture	

	 	 Creation

	 0904	101	 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	 3(2-2-5)

	 	 Business	Computer	and	Information	

	 	 Technology

	 0907	104	 เศรษฐศาสตร์จุลภาค	1	 3(3-0-6)

	 	 Microeconomics	1

	 0907	105	 เศรษฐศาสตร์มหภาค	1	 3(3-0-6)

	 	 Macroeconomics	1

	 0909	202	 กฎหมายธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Business	Law	

	 0909	203	 สถิติธุรกิจ																																														 3(3-0-6)

	 	 Business	Statistics

	 0909	301	 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ	 3(3-0-6)

	 	 Productions	and	Operations	Management

	 0909	302	 การเงินธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Business	Finance

	 0909	303	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Business	Research	Methodology

	 0909	401	 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์	 3(3-0-6)

	 	 Business	Policy	and	Strategic	Management

 2.2  กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า  51 หน่วยกิต

       (1) วิชาเอกบังคับ    36 หน่วยกิต

	 0907	101	 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานส�าหรับเศรษฐศาสตร์	 3(3-0-6)

	 	 Fundamentals	Mathematics	for	Economics

	 0907	202	 เศรษฐศาสตร์การจัดการ	 3(3-0-6)

	 	 Managerial	Economics

	 0907	203	 เศรษฐกิจไทย	 3(3-0-6)

	 	 Thai	Economy

	 0907	204		 เศรษฐมิติเบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Econometrics	

	 0907	205		 เศรษฐศาสตร์จุลภาค	2	 3(3-0-6)

	 	 Microeconomics	2

	 0907	206	 เศรษฐศาสตร์มหภาค	2		 3(3-0-6)

	 	 Macroeconomics	2

	 0907	302	 เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร	 3(3-0-6)

	 	 Money	and	Banking	Economics

	 0907	303	 สถิติเศรษฐศาสตร์	 3(3-0-6)

	 	 Economic	Statistics

	 0907	402	 ทฤษฎีและนโยบายการคลัง	 3(3-0-6)

	 	 Theory	and	Policy	of	Public	Finance

	 0907	403	 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ	 3(3-0-6)

	 	 International	Economics

	 0907	404	 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	 3(2-2-5)

	 	 Seminar	in	Business	Economics	

		 0907	412	 นโยบายและการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ		 3(3-0-6)

	 	 Economic	Development	Planning	

	 	 and	Policies	

       (2) วิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต

	 														(นิสิตสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาในกลุ่มต่าง	ๆ	ได้)

 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ

	 0902	321	 การตลาดอุตสาหกรรม	 3(3-0-6)

	 	 Industrial	Marketing	

	 0903	332	 หลักการลงทุน	 3(3-0-6)

	 	 Principles	of	Investment

	 0903	333	 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ	 3(3-0-6)

	 	 Project	Feasibility	Study

	 0903	431	 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม	 3(3-0-6)

	 	 Small	Business	Management	

	 0903	451		 การบริหารโครงการ	 3(3-0-6)

	 	 Project	Management	
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	 0907	201	 คณิตศาสตร์ส�าหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Mathematics	for	Business	Economics

	 0907	301	 เศรษฐศาสตร์การตลาด	 3(3-0-6)

	 	 Marketing	Economics

	 0907	401	 เศรษฐศาสตร์แรงงาน	 3(3-0-6)

	 	 Labor	Economics

	 0907	414	 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการพัฒนา	 3(3-0-6)

	 	 อุตสาหกรรม

	 	 Industrial	Economics	and	Industrial	Development

 

 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร 

	 0905	401	 การจัดการสินเชื่อ	 3(3-0-6)

	 	 Credit	Management

	 0905	402	 การด�าเนินงานธนาคารพาณิชย์	 3(3-0-6)

	 	 Commercial	Bank	Operations	

	 0905	413	 อนุพันธ์ทางการเงิน	 3(3-0-6)

	 	 Financial	Derivatives

	 0907	305	 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน	 3(3-0-6)

	 	 Monetary	Theory	and	Policy	

	 0907	306	 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ	 3(3-0-6)

	 	 International	Monetary	Economics	

	 0907	308		 การลงทุนระหว่างประเทศ	 3(3-0-6)

	 	 International	Investment	

	 0907	309			เศรษฐศาสตร์สถาบันการเงินและตลาดการเงิน	 3(3-0-6)

	 	 Economics	of	Financial	Markets	and	Institutions	

 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 

	 0903	411	 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ	 3(3-0-6)

	 												 International	Business	Management

	 0907	306	 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ	 3(3-0-6)

	 	 International	Monetary	Economics	

	 0907	307	 ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ	 3(3-0-6)

	 	 International	Trade	Theory	and	Policy

	 0907	308		 การลงทุนระหว่างประเทศ	 3(3-0-6)

	 	 International	Investment	

	 0907	411	 เศรษฐกิจของประเทศในเอเชีย	 3(3-0-6)

	 	 Economics	of	Asian	Countries

	 0907	413	 ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ	 3(3-0-6)

	 	 Comparative	Economics	Systems

 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเกษตร

	 0907	310		 เศรษฐศาสตร์การเกษตร	 3(3-0-6	

	 	 Agricultural	Economics	

	 0907	415	 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาการเกษตร	 3(3-0-6)

	 	 Agricultural	Development	Economics

	 0907	311	 การผลิตและนโยบายการผลิตการเกษตร	 3(3-0-6)

	 	 Agricultural	Production	and	Policy

	 0907	312	 การตลาดสินค้าเกษตร		 3(3-0-6)

	 	 Agricultural	Product	Marketing	

	 0907	313	 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเกษตร	 3(2-2-5)

	 			 Seminar	in	Agricultural	Business	

	 	 Economics

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต

	 ให้เลือกเรียนในรายวิชาอื่น	 ๆ	 ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย	 จ�านวน 

ไม่น้อยกว่า		6	หน่วยกิต		โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

4. หมวดประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

	 0199	499	 สหกิจศึกษา**	 9(0-40-0)

	 	 Cooperative	Education

	 0907	430			การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้าน	 2(300	ชั่วโมง)	

	 	 เศรษฐศาสตร์และหรือบริหารธุรกิจ	*	

	 	 Economics	and/or	Business	Administration	

	 	 Internship

   

 

*ฝึกงานไม่น้อยกว่า	300		ชั่วโมง	การประเมินผลการเรียน	เป็น	S	หรือ	U	

และไม่นับหน่วยกิต

**เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาและฝึกปฏิบัติการในสถานประกอบการ	 

ไม่น้อยกว่า	4	เดือน

การประเมินผลการเรียน	เป็น	S	หรือ	U	และไม่นับหน่วยกิต
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แผนการศึกษา

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 9 9

0902	101 หลักการตลาด	

Principles	of	Marketing

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

0900	101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ

Introduction	to	Business

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

0907	104 เศรษฐศาสตร์จุลภาค	1	 			

Microeconomics	1

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

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่ายกิต 18 หน่ายกิต

ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 		6		 6		

0901	101 หลักการบัญชีขั้นต้น	

Principles	of	Accounting

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

0904	101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	

Business	Computer	and	Information	Technology

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0907	101 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานส�าหรับเศรษฐศาสตร์	

Fundamentals	Mathematics	for	Economics

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

0907	105 เศรษฐศาสตร์มหภาค	1	 		

Macroeconomics	1

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

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต
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ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 			6	 			6	

0901	205 การบัญชีเพื่อการจัดการ		

Accounting	for	Management

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

0903	101 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ	

Management	and	Organizational	Behavior

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

0907	205 เศรษฐศาสตร์จุลภาค	2

Microeconomics	2

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

0909 202 กฎหมายธุรกิจ	

Business	law	

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

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 			3	 			3	

0901	204 การภาษีอากร		1

Taxation	1

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

0907	203 เศรษฐกิจไทย

Thai	Economy

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

0907	204 เศรษฐมิติเบื้องต้น

Introduction	to	Econometrics	

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

0907	206 เศรษฐศาสตร์มหภาค	2	

Macroeconomics	2

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

0909	203 สถิติธุรกิจ	

Business	Statistics

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

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต
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ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 	3	 	3	

xxxx	xxx หมวดวิชาเอกเลือก 6 6

0105	327 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	
English	for	Business	

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

0907	202 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
Managerial	Economics

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

0907	303 สถิติเศรษฐศาสตร์
Economic	Statistics

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

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx	xxx หมวดวิชาเอกเลือก 6	 6	

0903	281 ความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่	
Entrepreneurship	and	New	Venture	Creation

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

0909	302 การเงินธุรกิจ
Business	Finance

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

0909	303 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ
Business	Research	Methodology

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

0909	301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
Productions	and	Operations	Management

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

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0907	404 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Seminar	in	Business	Economics

- 3(2-2-5)

0907	412 นโยบายและการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ
Economic	Development	Planning	and	Policies

- 3(3-0-6)

0907	430 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเศรษฐศาสตร์และหรือบริหารธุรกิจ*
Economics	and/or	Business	Administration	Internship

2(300ชั่วโมง)	 -

xxxx	xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 	- 6	

รวม 2 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต

*		ฝึกงานไม่น้อยกว่า		300		ชั่วโมง		ผลการศึกษาเป็น	S	หรือ	U	และไม่นับหน่วยกิต



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

161

ปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 	3	 	3	

xxxx	xxx หมวดวิชาเอกเลือก 	3	 	3	

0907	302 เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร	

Money	and	Banking	Economics

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

0907	402 ทฤษฎีและนโยบายการคลัง	

Theory	and	Policy	of	Public	Finance	

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

0907	403 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ	

International	Economics

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

0909	401 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์	 3(3-0-6)

Business	Policy	and	Strategic	Management

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

รวมจ�านวนหน่วยกิต 15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0907	404 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

Seminar	in	Business	Economics

3(2-2-5) -

0907	412 นโยบายและการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ

Economic	Development	Planning	and	Policies

3(3-0-6) -

0199	499 สหกิจศึกษา*

Cooperative	Education

- 9(0-40-0)

xxxx	xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 	6	 -

รวมจ�านวนหน่วยกิต  12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต

*	เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาและฝึกปฏิบัติการในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า	4	เดือน

การประเมินผลการเรียน	เป็น	S	หรือ	U	และไม่นับหน่วยกิต
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ค�าอธิบายรายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

	 (เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)						

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  102  หน่วยกิต

 2.1 กลุ่มวิชาแกน   51  หน่วยกิต

 0105 327  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(3-0-6)

  English for Business 

	 	 การใช้ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ	การอ่านข้อมูลทางธุรกิจ	

การเขียนจดหมายธุรกิจ	บัตรเชิญและการโฆษณา	การกรอกใบสมัครงาน		

การสัมภาษณ์ทางธุรกิจ	การให้ข่าวสารเกี่ยวกับ

งานด้านธุรกิจและการติดต่อสื่อสาร	

									 Uses	 of	English	 for	 business	purposes;	 reading	

business	information;	writing	business	letters,	invitation	cards	

and	 advertisements;	 filling	 application	 forms;	 business	 

interviews;	business	information	and	communication

 0900 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 3(3-0-6) 

  Introduction to Business

  หลักการและรปูแบบองค์กรทางธุรกจิ	จดุมุง่หมายของการ

ประกอบธุรกิจ	 แนวคิดในการประกอบธุรกิจ	 คุณลักษณะของสภาพ

แวดล้อมทางธุรกิจ	กิจกรรมทางธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม

ทางธุรกิจ	กฎหมายธุรกิจ	ประเภทของธุรกิจ	ความส�าคัญและบทบาทของ

การประกอบธรุกิจในสงัคม	ผลกระทบของสภาพแวดล้อมทีม่ต่ีอธรุกิจ	และ

ความส�าคญัของธรรมาภบิาล	ความรบัผดิชอบต่อสงัคม	จรยิธรรมทางธรุกจิ

และจรรยาบรรณของการประกอบธุรกิจ

	 	 Principles	 and	 forms	 of	 business	 organization;	

objectives	of	business	entrepreneurship;	concepts	of	business	

entrepreneurship;	 characteristics	 of	 business	 environments;	

business	activities	and	relationships	among	business	activities;	

business	law;	types	of	business;	importance	and	roles	of	business	

entrepreneurship	in	society;	effects	of	environments	on	business;	

importance	 of	 governance,	 corporate	 social	 responsibility,	 

business	ethics,	and	codes	of	ethics	for	business	entrepreneurship

 

 0901 101 หลักการบัญชีขั้นต้น 3(3-0-6)

  Principles of Accounting

  ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี	ประโยชน์ของ

ข้อมูลทางการบัญชี	กรอบแนวคิดในการรายงานทางการเงิน	หลักการบัญช	ี

กระบวนการบญัชตีามระบบบญัชีคู	่การจดัท�างบทดลอง	การปรบัปรงุรายการ

บัญชี	การจัดท�ากระดาษท�าการ	การปิดบัญชี	การจัดท�างบการเงินของกิจการ

ขายสินค้า	กิจการผลิตสินค้า	และกิจการบริการ	การจัดท�าสมุดรายวันเฉพาะ	

บัญชีคุมยอดและบัญชีย่อยระบบใบส�าคัญ	และระบบเงินสดย่อย 

	 	 Definitions	 and	 objectives	 of	 accounting;	 

usefulness	of	accounting		information;	conceptual	framework	for	

financial	 reporting;	 principles	 of	 accounting;	 accounting	 

processes	 of	 double	 entry	 bookkeeping;	 preparation	 of	 trial	 

balance;	adjusting		of	accounting	transactions;	preparation	of	

working	papers;	 closing	 of	 accounts;	 preparation	 of	 financial	

statements	 for	 trading,	 manufacturing,	 and	 servicing	 

businesses;	 preparation	of	 specific	 journals,	 control	 accounts	

and	subsidiary	ledgers;	voucher	system;	petty	cash	system	

 0901 204 การภาษีอากร 1 3(3-0-6)

  Taxation 1 

	 	 หลักการเบ้ืองต้นเกี่ยวกับการภาษีอากร	การจัดเก็บภาษี

อากรตามประมวลรษัฎากร	ภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดา	ภาษเีงนิได้นติบิคุคล	

ภาษมีลูค่าเพิม่	ภาษธีรุกจิเฉพาะ	ภาษเีงนิได้หกั	ณ	ทีจ่่าย	ภาษศีลุกากร	ภาษี

สรรพสามิต	อากรแสตมป์	และอื่นๆ

	 	 Basic	 principles	 in	 taxation;	 collection	 of	 taxes	

according	to	the	Revenue	Code;	personal	income	tax,	corporate	

income	tax,	value-added	tax,	specific	business	tax,	income	tax	

at	 payment	 place,	 custom	 tax,	 excise	 tax,	 stamp	duty,	 and	 

others

 0901 205 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)

                 Accounting for Management

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 101 หลักการบัญชีขั้นต้น

  Prerequisite : 0901 101 Principles of 

Accounting

	 	 บทบาทและหน้าท่ีของการบัญชเีพือ่การจัดการ	แนวคดิและ

พฤติกรรมต้นทุน	การค�านวณต้นทุนงานสั่งท�า	การค�านวณต้นทุนช่วงการ

ผลติ	การค�านวณต้นทนุฐานกิจกรรม	การวเิคราะห์ต้นทนุ-จ�านวน-ก�าไร	วธิี

การเก่ียวกับการค�านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์	 งบประมาณ	 งบประมาณจ่าย

ลงทุน	การใช้ข้อมลูต้นทุนในการตัดสนิใจ	การก�าหนดราคาผลติภณัฑ์	การ

บญัชตีามความรบัผดิชอบ	และการประเมนิผลการปฏบิตังิานแบบดลุยภาพ

	 	 Roles	and	functions	of	accounting	for	management;	

cost	concepts	and	behaviors;	job-order	costing;	process	costing;	

activity-based	 costing;	 cost-volume-profit	 analysis;	 product	

costing	methods;	budgeting;	capital	expenditure;	relevant	costs	

for	decision	making;	product	pricing;	responsibility	accounting;	

balanced	scorecard
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 0902 101 หลักการตลาด 3(3-0-6)

  Principles of Marketing

	 	 แนวคิด	ปรัชญา	และความส�าคัญของการตลาด	ลักษณะ

ของตลาด	สถาบันการตลาด	หน้าที่ของการตลาด	พฤติกรรมผู้บริโภค	การ

แบ่งส่วนตลาด	การเลือกตลาดเป้าหมาย	การวางต�าแหน่งผลิตภัณฑ์	ส่วน

ประสมการตลาด	และจรรยาบรรณทางการตลาด

	 	 Concepts,	 philosophy,	 and	 importance	 of	 

marketing;	marketing	 characters;	marketing	 institutions;	 

marketing	functions;	consumer	behavior;	market	segmentation;	

market	targeting;	product	positioning;	marketing	mix;	marketing	

ethics

 0903 101 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ         3(3-0-6)

  Management and Organizational Behavior  

	 	 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ	บทบาทของผู้บริหารในยุค 

ทีธ่รุกิจมีการเปล่ียนแปลงและมกีารแข่งขนัสงู	กระบวนการจัดการ	แนวคดิ

และหลักการเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์	 แนวคิดเกี่ยวกับ

พฤติกรรมองค์การ	พฤติกรรมกลุ่ม	การจูงใจ	ภาวะผู้น�าในองค์การ	การ

ติดต่อสื่อสาร	ความขัดแย้ง	และวัฒนธรรมองค์การ	ธุรกิจระหว่างประเทศ

และโลกาภิวัตน์	 และการก�าหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาองค์การ 

ให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

	 	 Concepts	of	management;	roles	of	executives	in	

business	changes	and	high	competition;	management	process;	

concepts	 and	 principles	 of	 human	 resource	management; 

concepts	of	organizational	behavior,	group	behavior,	motivation,	

leadership,	communication,	conflict,	and	organizational	culture;	

international	 business	 and	globalization;	 setting	 strategy	 for	

organizational	development	in	order	to	respond	changes

 0903 281 ความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสรรค์ 3(3-0-6)

  ธุรกิจใหม่

  Entrepreneurship and New Venture Creation

	 	 ความหมาย	คณุลกัษณะ	แนวคดิและพฤตกิรรมของความ

เป็นผู้ประกอบการ	กระบวนการเริ่มต้นธุรกิจใหม่	การวิเคราะห์ปัญหาและ

โอกาสเชงิธรุกจิ	รปูแบบการด�าเนินธรุกจิสมัยใหม่	แนวคดิและรปูแบบการ

ระดมทุน	การบริหารการเติบโตอย่างยั่งยืน	แนวทางการสร้างสรรค์ธุรกิจ

ใหม่	 ความเข้าใจเก่ียวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

และสังคมต่อการเริ่มต้นธุรกิจใหม่

	 	 Definition,	 entrepreneurial	 attributes,	mind-set,	

and	behaviours;	entrepreneurial	process	of	new	venture	creation;	

problem	and	business	 opportunity	 analysis;	 types	 of	modern	

business	model;	fundraising	concept	and	process;	sustainable	

growth	management;	type	of	new	venture	creation;	empathizing	

effects	of	technological	and	socio-economical	change	on	new	

venture	creation	

 0904 101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 3(2-2-5)

  Business Computer and Information 

  Technology

												 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ	

การประยุกต์ใช้ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานธุรกิจ	

ระบบข้อมูลและการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ	 การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ	 เทคโนโลยีสื่อประสม	 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต	 การใช้

คอมพิวเตอร์ในการตดิต่อสือ่สารทางธรุกจิ	การจัดการศนูย์ข้อมลู	การรักษา

ความปลอดภยัระบบคอมพวิเตอร์	จรยิธรรมและกฎหมาย	ด้านการสือ่สาร

และเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรธุรกิจ

	 	 Fundamental	 knowledge	 of	 information	 system	

and	 technology;	 application	 of	 information	 system	 and	 

technology	for	business	management;	information	system	and	

business	 information	management;	 information	 technology	

management;	mixed	 communication	 technology;	 internet	 

technology;	uses	of	computer	in	business	communication;	data	

center;	computer	security;	ethics	and	regulation	in	information	

communication	and	 technology;	application	of	computer	and	

information	technology	system	for	businesses

 0907 104 เศรษฐศาสตร์จุลภาค  1 3(3-0-6)

  Microeconomics 1

	 	 ความหมายและหลักแนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์

จุลภาค		อุปสงค์	อุปทาน	ดุลยภาพของตลาด	กลไกตลาด	ความยืดหยุ่น

ของอปุสงค์และอปุทาน	ทฤษฎพีฤติกรรมผูบ้รโิภค	ทฤษฎกีารผลติ	ต้นทุน

การผลติ	โครงสร้างตลาด	การก�าหนดราคาในตลาดสนิค้าและตลาดปัจจัย

การผลิต	

	 	 Meaning	and	basis	concept	of	microeconomics;	

demand,	 supply,	market	 equilibrium,	market	mechanism,	 

elasticity	 of	 demand	and	 supply;	 consumer	behavior	 theory;	

production	theory;	cost	of	production;	market	structure,	pricing	

strategy	in	product	market	and	factor	market

 0907 105 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3(3-0-6)

  Macroeconomics 1

	 	 ความหมายและหลักแนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์

มหภาค		รายได้ประชาชาต	ิการเงนิและการธนาคาร	สถาบนัการเงิน	นโยบาย

การเงิน	นโยบายการคลัง	 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ	 เงินเฟ้อ	การว่างงาน	

ดุลการช�าระเงินระหว่างประเทศ	อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ		ตลาด

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
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	 	 Meaning	and	basis	concept	of	macroeconomics;	

national	 income;	money	 and	 banking;	 financial	 institutions;	

monetary	policy;	fiscal	policy;	international	economics;	inflation;	

unemployment;	balance	of	payment;	exchange	rate	;	exchange	

rate	market

 0909 202 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business Law 

	 	 หลกัการทัว่ไปของเอกเทศสญัญาบางประเภทตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์	การท�าสัญญาซื้อขาย	เช่าซื้อ	จ�านอง	จ�าน�า	กู้ยืม	

ค�า้ประกนั	ตัว๋เงนิ	และตราสารทางการเงิน	กฎหมายเก่ียวกับการจัดตัง้ธรุกิจ	

และกฎหมายแรงงาน

	 	 General	principles	of	contracts	according	to	civil	

laws	and	commercial	laws;	contracting	for	sales	and	purchases,	

hire	 purchases,	mortgages,	 pawns,	 loans,	 guarantee,	 bills	 of	

exchange,	and	securities;	 laws	of	business	 registration;	 labor	

laws

 0909 203 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business Statistics

	 	 การประยุกต์ใช้วิชาสถิติพื้นฐานในเชิงธุรกิจ	 การเก็บ

รวบรวมข้อมูล	การวัดค่ากลางและการกระจายของข้อมูล	การแจกแจง

ความน่าจะเป็น	การสุม่ตวัอย่าง	การประมาณช่วงความเช่ือมัน่	การทดสอบ

สมมติฐาน	 การทดสอบไคสแควร์	 การวิเคราะห์ความแปรปรวน	 การ

วิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์	 เลขดัชนีและการวิเคราะห์อนุกรม

เวลา	และสถิตินอนพาราเมตริก

	 	 Applications	of	 fundamental	business	statistics;	

data	 gathering;	 central	 tendency	 and	 variation	 of	 data	 

measurement;	 probability	distribution;	 sampling	distribution;	

confidence	interval	estimation;	hypothesis	testing;	Chi-square;	

analysis	of	variance;	regression	and	correlation;	number	index	

and	time	series	analysis;	nonparametric	statistics

 0909 301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ           3(3-0-6)

  Production and Operations Management

	 	 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการระบบการผลิตธุรกิจผลิตและ

ธุรกิจบริการ	 	 การก�าหนดท�าเลที่ตั้งและผังโรงงาน	 การวางผังติดต้ัง

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์	 การออกแบบผลิตภัณฑ์	 การจัดหาวัตถุดิบ	การ

บริหารเวลาและค่าจ้าง	 การก�าหนดมาตรฐานงาน	 	 การปรับปรุงงาน	การ

ควบคุมคุณภาพการผลิต	การน�าคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการจัดการการ

ผลิต	และวิธีการเชิงปริมาณ

	 	 Concepts	of	production	system	management	for	

manufacturing	 and	 service	businesses;	 factory	 location	 and	

layout;	 installing	machines	 and	 equipment;	 product	 design;	

material	procurement;	time	and	wage	management;	setting	of	

task	standard;	task	reform;	production	quality	control;	computer	

applications	to	production	management;	quantitative	methods

 0909 302 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business Finance

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 101 หลักการบัญชีขั้นต้น

  Prerequisite : 0901 101 Principles of Account-

ing 

	 	 แนวคิดของการเงินธุรกิจ	 ตลาดการเงินและเครื่องมือ

ทางการเงินใหม่ๆ	 มูลค่าของเงินตามกาลเวลาและการประยุกต์ใช	้ 

ผลตอบแทนและความเสีย่ง	การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน	การวางแผน

ทางการเงิน	การจัดหาเงินทุน	งบประมาณการลงทุน	การบริหารสินทรัพย์

หมุนเวียน	โครงสร้างเงินทุนและต้นทุนของเงินทุน	นโยบายเงินปันผล

	 	 Concepts	 of	 business	 finance;	 financial	markets	

and	new	financial	 instruments;	 time	value	 of	money	 and	 its	

implications;	 risk	 and	 returns;	 financial	 reporting	 analysis;	 

financial	planning;	financing;	capital	budgeting;	current	asset	

management;	capital	structure;	cost	of	capital;	dividend	policy

 0909 303 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business Research Methodology

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0909 203 สถิติธุรกิจ

  Prerequisite : 0909 203 Business Statistics

	 	 แนวคิด	หลักการ	และความส�าคัญของการวิจัย	ประเภท

ของการวิจัย	การก�าหนดหัวข้อเรื่อง	การก�าหนดตัวแปร	การตั้งสมมติฐาน

และการทดสอบ	การเลอืกเครือ่งมือในการวเิคราะห์	การสร้างเครือ่งมอืเกบ็

รวบรวมข้อมลูและวธิกีารรวบรวมข้อมลู	การประมวลผล	การวเิคราะห์	การ

สรุปผลและแปลความหมาย	การเขียนรายงาน	การน�าเสนอรายงานวิจัย

เพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจ

	 	 Concepts,	principles	and	importance	of	research;	

research	types;	research	topic;	identifying	variables;	formulating	

and	testing	hypotheses;	choosing	analytical	tools;	developing	

tools	 and	methods	 for	 data	gathering;	 data	processing;	 data	

analysis;	summarizing	and	interpreting	results;	writing	reports;	

research	presentation	for	business	problem	solving
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 0909 401 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)

  Business Policy and Strategic Management

 						 ความหมาย	ความส�าคัญและองค์ประกอบของการจัดการ

เชิงกลยุทธ์	 ระดับและประเภทของกลยุทธ์	 กระบวนการการจัดการ 

เชิงกลยุทธ์	การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกองค์กร	การ

วางแผนกลยทุธ์ภายใต้สภาพแวดล้อมทีม่กีารเปลีย่นแปลง	การน�ากลยทุธ์

ไปปฏิบัติและประเมินผล	ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและแผนกลยุทธ์

ของหน่วยงานต่างๆ	ภายในองค์กร	การจัดการเชงิกลยทุธ์ของธรุกจิระหว่าง

ประเทศและโลกาภิวัตน์

	 	 Definitions,	 importance	 and	 components	 of	 

strategic	management;	levels	and	types	of	strategies;	processes	

of	strategic	management;	environment	analysis	in	both	internal	

and	 external	 organizations;	 strategic	 planning	 for	 changing	

environments;	 strategic	 implementation	 and	 evaluation;	 

relationships	 between	 policy	 and	 strategic	 planning	 of	 

departments	 in	 an	 organization;	 strategic	management	 of	 

international	business	and	globalization	

 

 2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า  51  หน่วยกิต

      (1) วิชาเอกบังคับ   36  หน่วยกิต

 0907 101 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานส�าหรับเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)

  Fundamentals of Mathematics for Economics

	 	 เซ็ท	ระบบจ�านวนจริง	สมการและอสมการ	ความสัมพันธ์

ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชนั	โพลโินเมียล	ระบบสมการเชงิเส้น	ก�าหนดการ

เชิงเส้น	ลิมิตและความต่อเนื่อง	การหาอนุพันธ์และการหาอินทิเกรทของ

ฟังก์ชันโพลิโนเมียล	 การประยุกต์หลักคณิตศาสตร์กับแนวคิดทาง

เศรษฐศาสตร์

	 	 Set ; 	 real 	 number	 system;	 equation	 and 

non-equation;	 function	 relationships	 and	graph	of	 functions;	

polynomial;	 line	 equation	 system;	 line	 design;	 limits	 and	 

continuations;	 derivatives	 and	 integrations	 of	 polynomial	 

functions;	application	of	mathematics	in	economic	concept		

 

 0907 202 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 3(3-0-6)

  Managerial Economics

	 	 การประยุกต ์ ใช ้ทฤษฎี เศรษฐศาสตร ์ ในทางธุ รกิจ	

วตัถปุระสงค์ของธรุกจิ	ก�าไรทางธรุกจิและทางเศรษฐศาสตร์	การก�าหนดราคา

ตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และทางธุรกิจ	การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต	การ

วเิคราะห์การลงทนุ	หลกัการจ้างแรงงาน	วัฏจักรธรุกิจและการพยากรณ์ธรุกจิ	

	 	 Application	of	 economics	 theory	 in	businesses;	

business	objectives;	business	and	economic	profits,	economic	

and	business	pricing;	analysis	of	production	costs;	investment	

analysis;	principles	of	hiring;	business	cycle	and	forecasting

 0907 203 เศรษฐกิจไทย 3(3-0-6)

  Thai Economy

	 	 ลักษณะโครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง

เศรษฐกจิของประเทศไทยกลไกของระบบเศรษฐกจิในปัจจบุนั	ภาคพฒันา

ภาคเกษตร	ภาคอุตสาหกรรม	ภาคพาณิชยกรรม	และภาคบริการ	ปัญหา

เศรษฐกิจ	การกระจายรายได้	การพัฒนาชนบท	การเงิน	การคลัง	การค้า

และการลงทุน	เศรษฐกิจพอเพียง

	 	 Structure	 and	 changes	 in	 Thailand	 economic	

system	;	current	economic	systems;	developments	of	agriculture,	

industries,	commerce	and	services;	economic	problems,	income	

distribution,	 rural	development,	finance,	public	finance,	 trade	

and	investment	;	sufficiency	economy

    

 0907 204  เศรษฐมิติเบื้องต้น 3(3-0-6)

  Introduction to Econometrics

	 	 แนวคิดสถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติ	 การ

วิเคราะห์สหสมัพนัธ์	การประมาณค่าและการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย	

การประมาณค่าและการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ	 การวิเคราะห์

ความเหมาะสมของโมเดล	 ปัญหาในการวิเคราะห์สมการถดถอย	 การ

ประมาณค่าและการวเิคราะห์ตวัแบบตวัแปรหุน่	การวเิคราะห์ข้อมูลอนกุรม

เวลา	และการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปในการวิเคราะห์แบบจ�าลอง	

	 	 Basic	concept	of	econometric;	correlation	analysis;	

estimation	 and	 simple	 regression	 analysis;	 estimation	 and	 

multiple	regression	analysis;	appropriateness	analysis	of	model;	

problems	in	regression	analysis;	estimation	and	dummy	variable	

analysis;	time	series	data	analysis;	usage	of	software	to	analyze	

model.

 0907 205  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 3(3-0-6)

  Microeconomics 2

	 	 การวเิคราะห์เชงิคณติศาสตร์ในทฤษฎพีฤตกิรรมผู้บรโิภค	

ฟังก์ชนัการผลติ	ทฤษฎีต้นทนุการผลติ	กลยทุธ์การก�าหนดราคาสนิค้าของ

ผู้ผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์	ตลาดผูกขาดตลาดผู้ขายน้อยราย	ตลาด

กึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด	ตลาดปัจจัยการผลิต	เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ	ทฤษฎี

เกมส์	และความล้มเหลวของระบบตลาด

	 	 Mathematical	analysis	for	the	consumer	behaviors		

theory;	production	functions;	cost	of	production	theory;	pricing	

strategy	 in	 perfect	 competition,	monopoly,	 oligopoly,	 and	 

monopolistic	 competition	markets;	 factors	market	 ;	welfare	

economics;	game	theory;	market	failure	
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 0907 206 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 3(3-0-6)

  Macroeconomics 2

	 	 ทฤษฎเีศรษฐศาสตร์มหภาค	ทฤษฎกีารบรโิภคและการลงทนุ	

การวิเคราะห์	 อุปสงค์รวมในระบบเศรษฐกิจ	นโยบายเศรษฐกิจมหภาคเพื่อ

รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ	การก่อหนี้สาธารณะ	ทฤษฎีวัฏจักรเศรษฐกิจ

ขั้นสูง	 ความผันผวนทางเศรษฐกิจมหภาค	แนวความคิดนักเศรษฐศาสตร์

มหภาคส�านักนีโอคลาสสิคและนิวเคนส์เซียน	 การวิเคราะห์แบบการ 

คาดการณ์อย่างมีเหตุผล	ทฤษฎีว่าด้วยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

	 	 Theory	 of	 macroeconomic	 theory;	 theory	 of	 

consumption	and	 investment;	 analysis	 of	 aggregate	demand	

economic	 system;	macroeconomics	 policy	 for	 economic	 

stability;	 public	 debts;	 advanced	 business	 cycle	 theory;	 

economic	 fluctuations	 Neoclassical	 and	 New	 Keynesian 

economics	 ;	 rational	 expectation	 analysis;	 economic	 growth	

theory

 0907 302 เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร 3(3-0-6)

  Money and Banking Economics

	 	 บทบาทของเงินและสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ	วิวัฒนาการ

ของเงนิและระบบการเงนิ	ทฤษฎกีารเงนิ	ตลาดการเงนิ	ธนาคารกลาง	ระบบ

ธนาคารพาณิชย์	การสร้างและการท�าลายเงนิฝาก	บทบาทตลาดการเงนิและ

สถาบันการเงินอื่นๆ	 รวมทั้งบทบาทของสถาบันการเงินในการพัฒนา

เศรษฐกิจ	

	 	 Roles	of	money	and	credit	 in	economic	system;		

evolution	 of	money	 and	 financial	 system;	monetary	 theory;	 

financial	 system;	 central	 bank;	 	 commercial	 banks	 system;	

money	creation	and	destroying	,	roles	of	financial	markets	and	

financial	institutions	in	economic	development

   0907 303 สถิติเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)

  Economic Statistics

	 	 การประมาณค่าพารามิเตอร ์	 การทดสอบสถิติที่ ใช ้

พารามิเตอร์และไม่ใช้พารามิเตอร์	 เช่น	 ไคสแควร์	 เป็นต้น	การวิเคราะห์

สมการถดถอย	การวิเคราะห์สหสัมพันธ์	 การวิเคราะห์ความแปรปรวน		 

การเปรียบเทียบค่าสถิติกับผลที่ได้จากโปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ	การใช้

เลขดัชนี	 การวิเคราะห์อนุกรมเวลาเพ่ือการพยากรณ์ความเจริญเติบโตใน

ระยะยาวและความแปรปรวนในระยะสั้น

	 	 Parameter	 estimation;	 statistical	 testing	 of	 

parameter	and	non-parameter,	such	as	Chi-square;	regression	

analysis;	correlation	analysis;	analysis	of	variance;	comparison	

of	statistical	values	and	results	from	statistical	software;	index	

uses;	time	series	analysis	 for	 forecasting	growth	in	 long-term	

and	variance	in	short-term

 0907 402 ทฤษฎีและนโยบายการคลัง 3(3-0-6)

  Theory and Policy of Public Finance

	 	 บทบาทของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ	 ทฤษฎีสินค้า

สาธารณะ	ทฤษฎีผลกระทบภายนอก	นโยบายการคลัง	 การจัดสรรและ

การกระจายทรัพยากร	 การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ	 นโยบายภาษี

อากร	นโยบายรายจ่ายรัฐบาล	 งบประมาณแผ่นดิน	หนี้สาธารณะ	ทฤษฎี

เกี่ยวกับการก�าหนดระดับการใช้จ่ายของรัฐบาลที่เหมาะสม	

	 			 Role	of	government	 in	economic	system;	public	

goods	 theory;	 externality	 theory;	 	 public	 policy:	 	 resource	 

allocation	 and	 distribution;	 economic	 stabilization;	 taxation	

policy;	 government	 expenditure	 policy;	 government	 budget;	

public	debt;			theories	of	appropriate	expenditure	of	government

 0907 403 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  3(3-0-6)

  International Economics

	 	 ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ	 การลงทุน

ระหว่างประเทศ	ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	ระบบการเงิน

ระหว่างประเทศ	ต้นทุนการผลิตเปรียบเทียบ	การค้าเสรี	 การค้าให้ความ

คุ้มครอง	ดุลการค้า	ดุลการช�าระเงินระหว่าสงประเทศ	ตลอดจนองค์การ

ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

	 	 Theory	 and	 policy	 of	 international	 trade,	 

international	 investment;	 economic	 integration;	 international	

financial	system;	comparative	production	costs;	free	trade	area;	

trading	 protection;	 balance	 of	 trade	 ;	 balance	 of	 payment;	 

international	organization.	

 0907 404 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3(2-2-5)

  Seminar in Business Economics

	 	 สภาพและปัญหาทางเศรษฐกิจ	การวางแผนทางเศรษฐกิจ	

การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ	 การประยุกต์ทฤษฎีทาง

เศรษฐศาสตร์กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

	 	 Situations	 and	 economic	 problem;	 economic	

planning;		economic	problem	analysis	and	solving;	application	

of	economics	theories	to	current	economic	situation

 0907 412 นโยบายและการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ  3(3-0-6) 

  Economic Development Planning

  and Policies 

	 	 หลักการและทฤษฎีว่าด้วยการก�าหนดนโยบายเศรษฐกิจ	

การวางแผนพฒันาเศรษฐกจิ	นโยบายการค้าระหว่างประเทศ	นโยบายการ

เงินและการคลัง	 นโยบายการพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรม	 นโยบาย 

เกีย่วกบัประชากร	กระบวนการวางแผนพฒันาเศรษฐกจิ	การจดัท�าโครงการ

พัฒนา	เศรษฐกิจ	
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	 	 Principles	 and	 theories	 of	 economic	 policies;	

economic	development	planning;	international	trading	policy;	

monetary	 and	 fiscal	 policy;	 agricultural	 and	 industrial	 

development	policy;	population	policy,	economic	development	

planning	process;	economic	development	project

 (2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต

	 						(นิสิตสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาในกลุ่มต่างๆ	ได้)

 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ

 0902 321 การตลาดอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

  Industrial Marketing

	 	 บทบาทและความส�าคญัของการตลาดสนิค้าอตุสาหกรรม	

โครงสร้างและระบบการตลาดอุตสาหกรรม	 การวิเคราะห์สถานการณ์

ทางการตลาดอุตสาหกรรม	กลยุทธ์การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม	ทฤษฎี

เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม	การปรับโครงสร้างของอุตสาหกรรม	นโยบาย

ของรัฐ	การลงทุนข้ามชาติ

	 	 Roles	 and	 importance	 of	 industrial	 product	 

marketing;	 industrial	 marketing	 structures	 and	 systems;	 

analysis	 of	 industrial	marketing	 situations;	 industrial	 product	

marketing	 strategies;	 theories	 of	 industrial	 economics;	 

adjustment	 of	 industrial	 structures;	 public	 policies; 

cross-country	investment

 0903 332 หลักการลงทุน 3(3-0-6)

  Principles of Investment

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0909 302 การเงินธุรกิจ

  Prerequisite : 0909 302 Business Finance

	 	 หลกัการลงทนุในสนิทรพัย์ทางการเงนิประเภทต่างๆ	ความ

แตกต่างและปัจจัยที่เป็นตัวก�าหนดอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของ

หลกัทรพัย์แต่ละประเภท	หลกัการวเิคราะห์หลกัทรพัย์	ตลอดจนการบรหิาร

กลุ่มหลักทรัพย์	

	 	 Principles	 of	 investment	 in	 financial	 assets;	 

differences	and	factors	of	determining	return	rate	and	risks	of	

securities;	principles	of	security	analysis;	portfolio	management

 0903 333 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 3(3-0-6)

  Project Feasibility Study

	 	 ความหมายของความเป็นไปได้ของโครงการ	ความส�าคัญ	

การจัดท�า	 และขั้นตอนในการศึกษาถึงความเป็นไปได้ของโครงการ	 ราย

ละเอียดของการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการ

ด�าเนินโครงการทั้งทางด้านการจัดการ	การผลิต	การตลาด	การเงิน	สภาพ

แวดล้อมทีมี่ผลกระทบต่อโครงการรวมถงึกรณีตวัอย่างการจดัท�าและการ

วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ของโครงการทางธุรกิจ

	 	 Definitions	 of	 project	 feasibility;	 importance,	 

procedures	 and	 steps	 of	 project	 feasibility	 study;	 details	 of 

feasibility	 analysis	 relating	 to	 project	 operations,	 including	

management,	 production,	marketing,	 finance,	 and	 project	 

environments,	 including	 case	 studies	 of	 business	 project	 

feasibility	preparation	and	analysis

 0903 431  การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 3(3-0-6)

    Small Business Management

	 	 ลักษณะของการจัดการและการจัดต้ังธุรกิจขนาดย่อม	

ปัญหาในการจัดการ	ทั้งทางด้านการผลิต	การตลาด	การเงิน	การบัญชีและ

การจดัการทรพัยากรมนษุย์	แนวทางการจดัการธรุกจิขนาดย่อม	การศกึษา

กรณีตัวอย่างของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมในภูมิภาค

	 	 Nature	 and	 establishment	 of	 small	 business	 

management	 and	 establishment;	management	 problems	 in	

production,	marketing,	finance,	accounting,	and	human	resource	

management;	ways	 of	 efficient	 small	 business	management;	

case	studies	of	business	entrepreneurs	in	regional	areas

 0903 451 การบริหารโครงการ 3(3-0-6)

  Project Management

	 	 หลักการ	ความส�าคัญ	และวิธีการของการบริหารโครงการ

ต่างๆ	เช่น	โครงการด้านการผลติ	โครงการด้านการตลาด	โครงการด้านการ

จัดองค์การและโครงการด้านบุคลากร	การวิเคราะห์โครงการ	 เทคนิคการ

บริหารโครงการที่ประสบผลส�าเร็จ	 รวมทั้งการติดตามและประเมินผล

โครงการ	 การศึกษากรณีตัวอย่างการบริหารและวิเคราะห์โครงการด้วย

คอมพิวเตอร์

	 	 Principles,	 importance	 and	methods	 of	 project	

management,	such	as	production	projects,	marketing	projects,	

organization	management	projects,	and	staff	projects;	project	

analysis;	 techniques	 of	 successful	 project	management	 and	

project	 evaluation;	 case	 studies	 of	 project	management	 and	

analysis	by	using	computer

 

 0907 201 คณิตศาสตร์ส�าหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3(3-0-6)

  Mathematics for Business Economics

	 	 การประยุกต์ใช้เทคนคิทางคณิตศาสตร์เพือ่วิเคราะห์ปัญหา

ในทางเศรษฐศาสตร์		แบบจ�าลองเชิงเส้น	ดุลยภาพบางส่วนและดุลยภาพ

ท่ัวไป	 การเปรียบเทียบเชิงสถิต	 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค	 ทฤษฎี

พฤตกิรรมของหน่วยผลติ	การผลติและต้นทนุการผลิต	ตลาดผลผลติและ

ตลาดปัจจัยการผลิต	รายได้ประชาชาติดุลยภาพทั้งในระบบปิดและระบบ

เปิด	ดุลยภาพทั่วไปในตลาดสินค้าและตลาดการเงิน	ทฤษฎีเกมส์	
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	 	 Application	 of	 mathematical	 techniques	 for	 

economic	problem	analysis;	linear	models,	partial	and	general	

equilibriums,	theory	of	consumer	behavior,	theory	of	the	firm,	

production	and	cost	of	production,	product	market	and	factor	

market,	 national	 income	model:	 close	 and	 open	 economics,	

general	 equilibrium	of	 the	product	 and	money	market,	game	

theory.

 0907 301 เศรษฐศาสตร์การตลาด 3(3-0-6)

  Marketing Economics

	 	 บทบาทของการตลาดต่อระบบเศรษฐกิจโดยส่วนรวม 

และองค์การ	 สภาพแวดล้อมทางการตลาด	 การเลือกตลาดเป้าหมาย	 

การตัดสินใจเกี่ยวกับตัวแปรทางการตลาดที่องค์การสามารถควบคุมได้	

การวางแผน	การประยกุต์และการควบคมุกจิกรรมทางการตลาด	การตลาด

ระหว่างประเทศ	บทบาทของการตลาดกบัการเปิดการค้าและการลงทนุเสรี	

การลงทุนข้ามประเทศ

	 	 Roles	of	marketing	in	overall	economic	system	and	

organization;	marketing	environments;	market	target;	decision	

making	relating	to	controllable	marketing	variables;	planning,	

applying	and	controlling	of	marketing	activities;	 international	

marketing;	 roles	 of	marketing	 in	 opening	 free	 trade	 and	 

investment;	cross-country	investment

 0907 401 เศรษฐศาสตร์แรงงาน 3(3-0-6)

  Labor Economics

	 	 ความหมายของแรงงาน	ดลุยภาพตลาดแรงงาน	การก�าหนด

ค่าจ้างและชั่วโมงการท�างาน	 ปัญหาการว่างงานและแนวทางแก้ไข	 

การก่อตั้งสหภาพแรงงาน	 การเจรจาต่อรอง	 ทฤษฎีสหภาพแรงงาน	 

ความสมัพนัธ์ระหว่างสหภาพแรงงานและแรงงานสมัพนัธ์	ข้อพพิาทแรงงาน

และการเจรจา	 การประนีประนอม	การประกันสังคม	การใช้แรงงานเด็ก 

และสตรี	และพระราชบัญญัติเกี่ยวกับแรงงานไทย

	 	 Definitions	 of	 labor,	 labor	markets	 equilibrium;	

wage	 and	working	 hours;	 unemployment	 and	 its	 solution;	 

establishment	 of	 labor	 union;	 negotiation;	 	 theories	 of	 labor	

union;		relationships	between	labor	union	and	labor	relations;	

labor	disputation	and	negotiations;	social	insurance;		child	and	

women	labor	and	comparison;		Thai	labor	laws	

 

 0907 414 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการพัฒนา 3(3-0-6)

  อุตสาหกรรม

  Industrial Economics and Industrial 

  Development

	 	 การจัดแบ่งประเภทอุตสาหกรรมและเขตอุตสาหกรรม	

ววิฒันาการประเทศอตุสาหกรรม	การก�าหนดราคา	การลงทนุ	ทฤษฎต้ีนทนุ

อุตสาหกรรม	 นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม	 อุตสาหกรรมสัมพันธ	์

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	นโยบายอุตสาหกรรม	แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

ในการพฒันาอตุสาหกรรมของ	นโยบายในการพฒันาอตุสาหกรรมส�าหรบั

ประเทศก�าลังพัฒนา	การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย		

	 	 Classification	 of	 industrial	 types	 and	 zones;	 

evolution	 of	 industrialized	 countries;	 pricing;	 investment;	 

theories	 of	 industrial	 costs	 industrial	 development	 policy;	 

industrial	 relations;	 industries	 technology;	 industrial	 policies;	

economic	 concepts	 of	 industrial	 development;	 industrial	 

development	 policy	 	 in	 developing	 countries,	 industrial	 

development	in	Thailand

 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร

 0905 401 การจัดการสินเชื่อ 3(3-0-6)

  Credit Management

	 	 ความส�าคัญและประเภทของสินเช่ือ	 หลักเกณฑ์และ

นโยบายในการพจิารณาการให้สนิเชือ่	การรวบรวมข้อมูลทัง้เชงิปรมิาณและ

เชิงคุณภาพ	 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและการวิเคราะห์งบการเงิน	 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อตัดสินใจ	การตรวจสอบสินเชื่อ	การประเมินค่า	

การจัดช้ันลกูหนี	้รายงานข้อมลูสนิเช่ือ	การควบคมุและติดตามหนี	้เทคนคิ

การบริหารหนี้ท่ีมีปัญหา	 โดยการน�าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ 

ปฏิบัติงาน

	 	 Importance	 and	 types	 of	 credit;	 criterion	 and	

policies	of	issuing	credit	consideration;	collection	of	qualitative	

and	quantitative	data;	fundamental	data	analysis	and	financial	

statement	analysis;	criterion	of	decision	making	consideration;	

credit	auditing;	value	evaluation;	classes	of	account	receivables;	

credit	reports;	controlling	and	following	up	of	debts;	techniques	

of	bad	debt	management	including	applying	computer	system	

to	operations
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 0905 402 การด�าเนินงานธนาคารพาณิชย์ 3(3-0-6)

  Commercial Bank Operations 

	 	 ลักษณะ	หน้าที่	และระบบธนาคารพาณิชย์	การด�าเนินงาน	

การปฏิบัติงานและนโยบายในการให้บริการของธนาคารพาณิชย์	 การ

วเิคราะห์	การจดัหาเงนิและการลงทนุของธนาคารพาณชิย์	ระบบเงนิส�ารอง	

ธนาคารกลาง	แนวทางการขยายตวัและพฒันาการของธนาคารพาณิชย์	รวม

ถงึผลกระทบจากการด�าเนนิงานของธนาคารพาณิชย์ทีม่ต่ีอระบบเศรษฐกจิ

ของประเทศ

	 	 Natures,	 functions	 and	 system	 of	 commercial	

banks;	operations,	practices	and	policies	of	commercial	banks’	

services;	analysis,	finance	and	investment	of	commercial	banks;	

money	reserving	system;	central	bank;	ways	of	extension	and	

development	 of	 commercial	 banks	 including	 effects	 of 

commercial	banks	on	economic	system

 0905 413 อนุพันธ์ทางการเงิน 3(3-0-6)

  Financial Derivatives

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0903 332 หลักการลงทุน 

  Prerequisite : 0903 332 Principles of 

Investment

	 	 บทบาทและพัฒนาการของอนุพันธ์ทางการเงิน	 ตลาด

อนุพันธ์ทางการเงิน	 ทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินราคาและความเสี่ยงของ

ตราสารอนุพันธ์	เช่น	ตราสารสิทธิ	สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งประเภทอัตรา

ดอกเบีย้	ดชันหีุน้	และเงนิตราต่างประเทศ	รวมทัง้การแลกเปลีย่น	โดยเน้น

การประยุกต์ใช้งานและกรณีศึกษา

	 	 Roles	 and	development	 of	 financial	 derivatives;	

markets	 of	 financial	 derivatives;	 theories	 of	 price	 and	 risk	 

appraisal	for	derivatives,	such	as	options,	futures	and	forwards	

in	interacted	rate,	stock	index	and	foreign	exchanges,	including	

swap	by	emphasizing	in	implementation	and	case	studies

 0907 305 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน 3(3-0-6)

  Monetary Theory and Policy 

	 	 ความส�าคัญบทบาทของเงินในระบบเศรษฐกิจ	 ทฤษฎี 

การก�าหนดปริมาณเงิน	ทฤษฎีความต้องการถือเงิน	ปริมาณเงิน	ทฤษฎ ี

การก�าหนดอัตราดอกเบี้ย	ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินต่อ

การเปล่ียนแปลงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ	นโยบายการเงิน	ระบบการเงนิและ

นโยบายการเงินระหว่างประเทศ	

	 	 Importance	and	roles	of	money	in	economic	system;	

money	 supply	 process	 theory;	 	 demand	 for	money	 theory;	 

interest	 rate	 theory;	 	 impact	 of	 change	 in	money	 supply	 on	

economic	 activities;	monetary	 policy;	 financial	 system	 and	 

international	monetary	policies

 0907 306 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

  International Monetary Economics 

	 								 ทฤษฎีอัตราแลกเปลี่ยน	 บทบาทของอัตราแลกเปลี่ยน 

ภายใต้ระบบอัตราแลกเปล่ียนแบบต่างๆ	ทฤษฎีดุลการช�าระเงิน	อนุพันธุ์

ทางการเงินในตลาดปรวิรรตเงินตราระหว่างประเทศ	การหาก�าไรจากอตัรา

แลกเปลี่ยน	วิกฤตการณ์การเงิน	ประสิทธิภาพของการด�าเนินนโยบายการ

เงินระหว่างประเทศ	บทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศ

								 Exchange	rate	theory;		and	roles	of	exchange	rate	

under	 various	 exchange	 rate	 regimes;	 	 balance	 of	 payment	

theory;	 	 derivatives	 in	 foreign	 exchange	market;	 	 arbitrage	 

exchange	 rate;	 financial	 crises;	 efficiency	 of	 international	 

monetary	policy	;	role	of	international	monetary	institutions

 0907 308 การลงทุนระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

  International Investment

	 	 ทฤษฎกีารลงทนุระหว่างประเทศ	ปัจจยัทีก่�าหนดการลงทนุ	

บทบาทของบรรษัทข้ามชาติต่อเศรษฐกิจของประเทศผู้รับการลงทุนและ

ประเทศผู้ลงทุนในต่างประเทศ	 บทบาทของรัฐบาลต่อการลงทุนระหว่าง

ประเทศ

			 	 Theory	 of	 international	 investment;	 factors	 that	

determine	international	 investment;	roles	of	the	multinational	

corporations	(MNCs)	in	economies	of	host	countries	and	home	

countries;	roles	of	government	in	international	investment

 0907 309 เศรษฐศาสตร์สถาบันการเงินและตลาดการเงิน 3(3-0-6)

  Economics of Financial Markets and Institutions 

	 	 ระบบการเงินและตลาดการเงิน	บทบาทและความส�าคัญ

ของตลาดเงินและสถาบันการเงินในระบบเศรษฐกิจ	 บทบาทของอัตรา

ดอกเบ้ียในระบบเศรษฐกิจ	ธนาคารพาณิชย์และปรมิาณเงิน	ธนาคารกลาง

และการด�าเนินนโยบายการเงิน	

	 	 Financial	system	and	financial	market;	roles	and	

importance	of	financial	market	and	 institutions	 in	economics	

system;	roles	of	interest	rates	in	economics	system;	commercial	

banks	and	money	supply;	central	bank	and	monetary	policy	

 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

 0903 411 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

    International Business Management

	 	 ลักษณะของธุรกิจระหว่างประเทศ	 สภาพแวดล้อมของ

ธุรกิจระหว่างประเทศ	หลกัการ		และวิธีการเจรจาธุรกิจกับระหว่างประเทศ	

กฎหมายระหว่างประเทศ	 การเงินระหว่างประเทศ	 การตลาดระหว่าง

ประเทศ	 วิธีการและกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ	การค้าต่าง

ประเทศของไทย	โดยใช้กรณศีกึษาบรษิทัข้ามชาตขิองไทยและต่างประเทศ
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	 	 Nature	of	international	business;	environments	of	

international	business	 innovation	 ;	principles	and	methods	of	

international	 business	 negotiation;	 international	 laws;	 

international	finance;	international	marketing;	operation	methods	

and	strategies	of	international	business;	international	trade	of	

Thailand	by	using	cases	studies	of	multinational	firms	in	Thailand	

and	foreign	countries

 0907 306 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

  International Monetary Economics 

	 								 ทฤษฎีอัตราแลกเปลี่ยน	 บทบาทของอัตราแลกเปลี่ยน 

ภายใต้ระบบอัตราแลกเปล่ียนแบบต่างๆ	ทฤษฎีดุลการช�าระเงิน	อนุพันธุ์

ทางการเงนิในตลาดปรวิรรตเงนิตราระหว่างประเทศ	การหาก�าไรจากอัตรา

แลกเปลี่ยน	 วิกฤตการณ์การเงิน	 ประสิทธิภาพของการด�าเนินนโยบาย 

การเงินระหว่างประเทศ	บทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศ

								 Exchange	rate	theory;		and	roles	of	exchange	rate	

under	 various	 exchange	 rate	 regimes;	 	 balance	 of	 payment	

theory;	 	 derivatives	 in	 foreign	 exchange	market;	 	 arbitrage	 

exchange	 rate;	 financial	 crises;	 efficiency	 of	 international 

monetary	policy	;	role	of	international	monetary	institutions.	

 0907 307 ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

  International Trade Theory and Policy

	 	 ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ	ทฤษฎวีเิคราะห์

ผลได้จากการค้าระหว่างประเทศ	ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศของส�านัก

คลาสสิก	ทฤษฎีเฮกเชอร์-โอลิน-แซมมวลซัน	และทฤษฎีอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

การวิเคราะห์ผลกระทบของการใช้มาตรการภาษีศุลกากรและที่มิใช่ภาษี

ศุลกากร	หลักการและผลกระทบของข้อตกลงทางการค้าในรูปแบบต่างๆ	

	 	 international	trade	theory;	analysis	of	gains	from	

international	 trade;	 classical	 theory	 of	 international	 trade;	

Heckscher-Ohlin-Samuelson	 and	 related	 theories;	 analysis	 of	

impacts	of	tariffs	and	non-tariff	measures;	principles	and	impacts	

of	various	international	trading	arrangements	

 0907 308 การลงทุนระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

  International Investment

	 ทฤษฎีการลงทุนระหว่างประเทศ	ปัจจัยท่ีก�าหนดการลงทุน	บทบาทของ

บรรษัทข้ามชาติต่อเศรษฐกิจของประเทศผู้รับการลงทุนและประเทศผู้ลงทุน

ในต่างประเทศ	บทบาทของรัฐบาลต่อการลงทุนระหว่างประเทศ

	 		 Theory	 of	 international	 investment;	 factors	 that	

determine	international	 investment;	roles	of	the	multinational	

corporations	(MNCs)	in	economies	of	host	countries	and	home	

countries;	roles	of	government	in	international	investment

 0907 411 เศรษฐกิจของประเทศในเอเชีย 3(3-0-6)

  Economics of Asian Countries

	 	 ลักษณะโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศในเอเชีย	

สถาบันและปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ	 กลไก

เศรษฐกจิ	นโยบายเศรษฐกจิ	การรวมกลุม่ทางเศรษฐกจิและความสมัพนัธ์

ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

	 	 Natures	of	economic	structure	in	Asian	countries;	

institutions	 and	 factors	 of	 economic	development;	 economic	

mechanism;	 economic	 policy,	 economic	 integration	 and	 

international	economic	relationship

 0907 413 ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ 3(3-0-6)

  Comparative Economics Systems

	 	 การเปรยีบเทยีบลกัษณะของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนยิม

และสงัคมนยิมท้ังในด้านทฤษฎแีละปฏบัิติ	โดยเน้นลกัษณะและเป้าหมาย

ของกลุ่มประเทศเสรีนิยมกับกลุ่มประเทศสังคมนิยม

	 	 Comparison	of	natures	of	liberalism	and	socialism	

economic	 systems	 in	 both	 theories	 and	 practices	 by	 

emphasizing	 natures	 and	 targets	 of	 l iberalism	 and	 

socialism	countries

 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเกษตร

 0907 310 เศรษฐศาสตร์การเกษตร 3(3-0-6)

  Agricultural Economics

	 	 ขอบเขตและความส�าคัญของเศรษฐกิจการเกษตร	

โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรม	

ลักษณะและผลกระทบของการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรมในอดีต

ทีผ่่านมา	ปัจจยัต่างๆ	ทีม่ผีลต่อความส�าเรจ็และเป็นอปุสรรคต่อการพฒันา	

ตลอดจนปัญหาและนโยบายในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจการเกษตรของ

ประเทศไทย

	 	 Scopes	and	importance	of	agricultural	economy;	

structures	 and	 structural	 changes	 of	 agricultural	 economy;	 

natures	and	effects	of	past	agricultural	economy	development;	

factors	that	affect	success	and	obstacle	of	development;	problems	

and	 policies	 in	 problem	 solving	 of	 agricultural	 economy	 in	 

Thailand	

 

 0907 415 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 3(3-0-6)

  Agricultural Development Economics

	 								 ประวัติ	 ขอบเขตและความส�าคัญของเศรษฐศาสตร์

การเกษตร	ทฤษฎแีละการใช้ท่ีดนิทางการเกษตร	การผลติ	การตลาด	ราคา

และรายได้ทางการเกษตร	สหกรณ์การเกษตร	ตลอด	แนวทางในการเพิ่ม

ผลผลิตทางการเกษตร	และการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกร	
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โดยค�านงึถงึเป้าหมายและโครงสร้างของประเทศด้อยพัฒนาเป็นหลกั	การ

พัฒนาการเกษตรของประเทศไทยที่ผ่านมา	 รวมทั้งนโยบายเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

	 	 History,	 scope	 and	 importance	 of	 agricultural	

economics.	Theory	and	use	of	land	for	agricultures	production,	

marketing,	 price	 and	 revenues	 of	 agriculture’s.	Guidance	 of	

increasing	 of	 agricultural	 products	 and	 support	 and	promote	

farmers’	 ways	 of	 life	 focusing	 on	 target	 and	 structure	 of	 

developing	countries.	Thailand	agricultural	development	in	the	

past	 and	 policies	 to	 achieve	 target	 of	 economic	 and	 social	 

development

 0907 311 การผลิตและนโยบายการผลิตการเกษตร 3(3-0-6)

  Agricultural Production and Production 

  Policy

	 	 ลักษณะการผลิตสินค้าเกษตร	ฟังก์ชันการผลิตและความ

สัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับปัจจัยการผลิต	ระหว่างปัจจัยการผลิตกับปัจจัย

การผลิต	และระหว่างผลผลิตกับผลผลิต	พฤติกรรม	การตัดสินใจจัดสรร

ทรัพยากรการผลติทัง้ในสภาวการณ์ทีม่คีวามแน่นอนและในสภาวการณ์ทีม่ี

ความเสี่ยง	ลักษณะของอุปทานสินค้าเกษตร	ต้นทุนการผลิตทั้งในระยะสั้น

และระยะยาว	การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี	บทบาทและผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงและการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร	บทบาทและอิทธิพล

ของสถาบันและนโยบายของรัฐที่มีต่อการผลิตและประสิทธิภาพการผลิต

	 	 Natures	 of	 production	 for	 agricultural	 products;	

production	 functions	 and	 relationships	 between	outputs	 and	

production	factors,	between	production	factors	and	production	

factors,	 between	 outputs	 and	 outputs;	 decision	making	 

behaviors	of	production	resource	allocation	in	certain	situations	

and	 in	 risk	 situations;	 nature	 of	 agricultural	 product	 supply;	

production	costs	in	short-	and	long-term;	technology	changes;	

roles	and	effects	of	farmers’	technology	changes	and	acceptance;	

roles	and	influences	of	government	institutions	and	policies	on	

production	and	production	efficiency	

 0907 312 การตลาดสินค้าเกษตร  3(3-0-6)

  Agricultural Product Marketing 

   	 บทบาทและความส�าคัญของราคาสนิค้าเกษตร	ตลาดสนิค้า

เกษตรในประเทศและต่างประเทศ	อุปสงค์และอุปทานของสินค้าเกษตร	

การก�าหนดราคาและการวิเคราะห์ราคา	 การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้า

เกษตรต่างเวลาและสถานที	่ วิถีการตลาด	ประสิทธิภาพการตลาด	ปัญหา

เกีย่วกบัการตลาดและราคาสนิค้าเกษตร	มาตรการกดีกนัทางการค้าสนิค้า

เกษตร	นโยบายของรัฐที่เกี่ยวกับการตลาดและราคาสินค้าเกษตร	 ตลาด

สินค้าเกษตรล่วงหน้า

	 	 Roles	and	importance	of	agricultural	product	price;	

domestic	and	 international	agricultural	market;	 	demand	and	

supply	for	agricultural	products;	pricing	and	price	analysis;	price	

changes	of	agricultural	products	in	different	times	and	places;	

marketing	ways;	marketing	efficiency;	problems	of	marketing	

and	 agricultural	 product	 price;	 trade	 barrier;	 	 agricultural	 

marketing	 and	 	 product	 price	 policy;	 agricultural	 products	 

future	market.

 0907 313 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเกษตร 3(2-2-5)

  Seminar in Agricultural Business 

  Economics

	 	 สภาพและปัญหาทางเศรษฐศาสตร์และธรุกจิการเกษตรใน

ระดับการวางแผนและการปฏิบัติการ	โดยการวิเคราะห์	การก�าหนดปัญหา	

การหาสาเหตุ	 และแนวทางการแก้ไข	 การน�าความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ 

มาประยุกต์ให้สอดคล้องกับปัญหาท่ีเกิดข้ึน	 โดยใช้กรณีศึกษาประกอบ

เป็นการอภิปรายแลกเปลี่ยนการท�างานกลุ ่ม	 การจัดท�ารายงานและ 

การน�าเสนอ

	 	 Situations	and	problems	of	agricultural	economics	

and	 businesses	 in	 planning	 and	 operational	 levels	 through 

analyzing,	setting	problems,	searching	antecedents,	and	solving	

problems;	 application	 of	 economics	 knowledge	 that	 rely	 on	

problems	by	using	 case	 studies,	 discussion,	 group	working,	

reports,	and	presentation

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต

	 ให้เลือกเรียนในรายวิชาอื่น	 ๆ	 ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย	 จ�านวน 

ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต		โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

4. หมวดประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

 0199 499 สหกิจศึกษา  9(0-40-0)     

  Cooperative Education

	 	 การปฏิบตังิานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	โดยความ

ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนานิสิตให้มี 

ความรูท้างวชิาการและทกัษะทีเ่กีย่วข้องกบัการท�างานในสถานประกอบการ	 

มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในด้านการคิดอย่างเป็นระบบ	การสงัเกต	

การตัดสินใจ	 ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และการประเมินท�าให้นิสิต 

มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ	และตลาดแรงงาน

	 	 A	systematic	provision	of	work-based	learning	is	

in	the	work	place	for	students	with	the	cooperation	between	the	

university	and	the	work	places	to	allow	the	students	to	develop	

both	academic	and	work-related	skills	in	the	work	place.	This	

procedure	will	help	the	students	in	self-development	in	terms	of	
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systematic	 thinking,	observation,	decision	making,	analytical	

and	evaluation	skills.	Also	it	will	result	in	high	quality	graduates	

who	are	most	suitable	for	the	work	places	and	the	labor	market

 0907 430  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้าน  2(300 ชั่วโมง)

  เศรษฐศาสตร์และหรือบริหารธุรกิจ*      

  Economics and/or Business 

  Administration Internship*

	 	 การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางด้านเศรษฐศาสตร์และหรอื

บริหารธุรกิจในหน่วยงานของรัฐบาล	รัฐวิสาหกิจ	หรือเอกชน

	 	 Economics	 and/or	 Business	 administration	 

internship	in	enterprises,	government	agencies	or	privatization

 



ภาคผนวก
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. ปรัชญา ความส�าคัญ และวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 1.1  ปรัชญา
	 	 ส่งเสริมการสร้างบัณฑิตที่รู้จักตนเอง	เข้าใจผู้อื่น	และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 1.2  ความส�าคัญ
	 	 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี	 พ.ศ.	 2558	 ก�าหนดไว้ว่า	 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป	 หมายถึง	 หมวดวิชา 

ท่ีเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	 ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง	และเห็นคุณค่าของตนเอง	ผู้อ่ืน	 สังคม	 ศิลปวัฒนธรรมและ

ธรรมชาติ	 ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง	 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	ด�าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมพร้อมให้ความช่วยเหลือ

เพือ่นมนษุย์	และเป็นพลเมอืงทีม่คีณุค่าของสงัคมไทยและสงัคมโลก	หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอนระดับ

ปรญิญาตรทีกุหลกัสตูรจงึมีความส�าคญัในการสร้างและผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพ	สอดคล้องกบัความต้องการของสงัคมไทยและสงัคม

โลก

	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เป็นสถาบันที่มีปณิธานมุ่งม่ันผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ	 มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ	 

มีศักยภาพในการสร้างงานสร้างอาชีพ	มีความรับผิดชอบในการท�างานและสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้	 มีความใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้

ด้วยตนเองตลอดชีวิต	 และมีสมรรถนะระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย	 ดังปรัชญามหาวิทยาลัยที่ว่า	 “ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่

เพ่ือมหาชน”	 เพ่ือให้บรรลุปณิธานที่ตั้งไว้	 มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มุ่งม่ันผลิตบัณฑิตให้มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง	 อย่างไรก็ตามในสภาวการณ์ปัจจุบันที่สภาพสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป	

การปรบัตวัเพือ่การด�ารงชวีติอยู่ได้อย่างมคีณุภาพและความสขุนบัเป็นส่ิงส�าคัญ	ในการประชมุคณะกรรมการปรบัปรงุหมวดวชิาศกึษา

ท่ัวไปเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหมวดวิชาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการสร้างผู้เรียนมีทักษะท่ีจ�าเป็นใน

ศตวรรษที่	21	รวมถึงเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยเน้นผลลัพธ์ผู้เรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	เรื่อง	

มาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับปี	พ.ศ.	2561	อันได้แก่	การเป็นบุคคลผู้เรียนรู้เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี	พร้อมเผชิญความเปลี่ยนแปลง	

และมีความเป็นผู้น�าเพื่อสร้างสัมมาอาชีพที่ดีต่อตนเอง	ครอบครัวและสังคม	การเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคง	

มั่งคั่ง	ยั่งยืน	ร่วมแก้ไขปัญหาสังคม	โดยบูรณาการข้ามศาสตร์	สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่า	และเป็นผู้ประกอบการที่เท่าทัน

การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสังคมโลก	 การเป็นผู้มีความเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง	 สร้างสันติสุข	 กล้าต่อต้านการกระท�าในส่ิงท่ีผิด	 

ร่วมมือเพ่ือสร้างสรรค์การพัฒนาที่ย่ังยืน	 ขจัดความขัดแย้งและสร้างสันติสุขในสังคมไทยและประชาคมโลก	 โดยมุ่งเน้นการ 

จดัการเรียนรูแ้บบบรูณาการโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส�าคญั	การจดัการเรยีนรูแ้บบผูเ้รยีนมส่ีวนร่วม	โดยให้นสิติได้ลงมือปฏบิตัด้ิวยตนเอง

ผ่านการท�าโครงการ	 การจัดการเรียนรู้บนฐานปัญหา	 การจัดการเรียนรู้โดยให้นิสิตได้อภิปรายและสะท้อนการเรียนรู้	 การจัดการ 

เรยีนรูบ้นฐานนวัตกรรม	การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้กจิกรรมเป็นฐาน	การจดัการเรยีนรูโ้ดยให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติ	การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้

กรณีศึกษา	 เพื่อส่งเสริมให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในเรื่องที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิต	 วัฒนธรรม	สังคม	ตลอดจนสภาพแวดล้อมของ 

ผู้เรยีน	เพือ่ให้สอดคล้องกับการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมทีเ่น้นการพัฒนาคนให้สามารถด�ารงชวิีตอยูร่่วมกนัอย่างเกือ้กลูกนัในสังคม

ได้อย่างมีความสุข	มีความสามารถในการด�าเนินชีวิต	เป็นผู้มองโลกในแง่ดีและเป็นคนที่มีความสุข	มีความรู้	ความเข้าใจในเอกลักษณ์

วฒันธรรมท้องถิน่อสีานและสามารถถ่ายทอดได้	และมคีวามสามารถประยุกต์ใช้ความรูน้�าพาให้เกิดประโยชน์กบัท้องถิน่	ประเทศชาติ	

และนานาชาติได้	
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	 ส�านักศึกษาทั่วไปในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี 

ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 และคณะหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ในมหาวิทยาลัยจึงร่วมมือกันปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 

โดยน�าเอาแนวคิดที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนดังกล่าวมาสร้างเป็นวัตถุประสงค์ของหมวดวิชา	 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินการปรับปรุง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 (ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	 2563)	ทั้งการก�าหนดกลุ่มวิชา	 โครงสร้างของหมวดวิชา	 ตลอดจนการจัดท�ารายละเอียด	

และเน้ือหาของรายวิชา	 โดยมีจุดประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนไปสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์	 

มีความรู้รอบทั้งศาสตร์และศิลป์	เข้าใจตนเองและผู้อื่น	และด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 1.3 วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
	 	 1.		 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 รู้เท่าทันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 สามารถ 

คิดวิเคราะห์ได้อย่างมีระบบ	

	 	 2.		 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต	 สามารถน�าองค์ความรู้ไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง	

ครอบครัว	ชุมชน	สังคมและสิ่งแวดล้อม	

	 	 3.		 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเป็นผู้ประกอบการ	

	 	 4.		 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม	จริยธรรม	ส�านึกสาธารณะ	ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง	

	 	 5.		 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู ้เรียนให้มีความรู้	 ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 

ศิลปวัฒนธรรม	วิถีชุมชน	รักษาความเป็นไทยและเข้าใจความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม
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2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 2.1  จ�านวนหน่วยกิต 
  รวมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต

 2.2  โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	แบ่งเป็นกลุ่มวิชาดังนี้

กลุ่มวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จ�านวนรายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1.	กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

	 1.1	ภาษาและการสื่อสาร

	 1.2	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

21

8

4 

2	

2.	กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 14 4 

3.	กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์	 10 4 

4.	กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง	 10 4 

5.	กลุ่มวิถีสังคม	 14 4 

*เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมจากกลุ่มวิชาที่	1	-	5	 8

รวม 77 ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

*หมายเหตุ :	เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอีกไม่น้อยกว่า	8	หน่วยกิต	ในกลุ่มวิชาที่	1	-	5	ได้แก่	

1.	 กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 2.	 กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม	 3.	 กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์	 4.	 กลุ่มพลเมือง 

เข้มแขง็	และ	5.	กลุม่วิถสีงัคม	เพือ่ให้หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกติ	ทัง้นีใ้ห้อยูใ่นดลุยพินิจของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร

แต่ละหลักสูตรในระดับปริญญาตรี
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รายวิชา
1.  กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  6 หน่วยกิต

 1.1 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร  4 หน่วยกิต

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน

	 0041	001		ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม		 2(1-2-3)

  Preparatory English

		 0041	002		ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Communicative English

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตเลือกเรียน

		 0041	003		ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน

	 	 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		 2(1-2-3)

   English for Humanities and Social Sciences

		 0041	004		ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะ

	 	 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		 2(1-2-3)

   English for Science and Technology

		 0041	005		ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะ

	 	 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		 2(1-2-3)

   English for Health Science

		 0041	006		ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อม

	 	 ในการประกอบอาชีพ		 2(1-2-3)

   English for Career Preparation

		 0041	007		ภาษาอังกฤษส�าหรับสื่อ

	 	 และความบันเทิงสากล		 2(1-2-3)

   English for Global Media and Entertainment

		 0041	008		ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้สร้างสรรค์

	 	 เนื้อหาสื่อสังคม		 2(1-2-3)

   English for Social Media Content Creators

		 0041	009		ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้ประกอบการออนไลน์		2(1-2-3)

   English for Online Entrepreneurs

		 0041	010		ภาษาอังกฤษส�าหรับนักเดินทางรอบโลก		 2(1-2-3)

   English for World Travelers

		 0041	011		ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอเชิงวิชาการ		 2(1-2-3)

   English for Academic Presentation 

		 0041	012		ภาษาไทยบูรณาการเพื่อการเตรียมความพร้อมใน

		 	 การประกอบอาชีพ		 2(2-0-4)

   Integrated Thai for Career Preparation

		 0041	013		ภาษาไทยประยุกต์เพื่อความสุขและ

	 	 ความคิดสร้างสรรค์		 2(2-0-4)

   Applied Thai for Happiness and Creativity

		 0041	014		ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Chinese for Communication

		 0041	015		ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Korean for Communication

		 0041	016		ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Japanese for Communication

		 0041	017		ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Vietnamese for Communication

	 0041	018		ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Khmer for Communication

		 0041	019		ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Myanmar for Communication

		 0041	020		ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Laos for Communication

		 0041	021		ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   French for Communication

 1.2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2 หน่วยกิต

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน

	 	0041	022		ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง	2(2-0-4)

   Digital Literacy and Life for Transformation

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตเลือกเรียน

		 0041	023		พลเมืองดิจิทัล		 2(2-0-4)

   Digital Citizens

		 0041	024		โปรแกรมประยุกต์ส�าหรับส�านักงานดิจิทัล		 2(2-0-4)

		 	 Digital	Office	Software	Application	

		 0041	025		การคิดแก้ปัญหาแบบตรรกศาสตร์เบื้องต้น		2(2-0-4)

   Logical Thinking Based Problem Solving 

		 0041	026		การวิเคราะห์และการน�าเสนอข้อมูลเบื้องต้น		2(2-0-4)

   Basic Data Analytics and Presentation

		 0041	027		คอนเทนต์และสื่อดิจิทัล		 2(2-0-4)

   Content and Digital Media

		 0041	028		วทิยาศาสตร์สมยัใหม่และนวตักรรมเพือ่ชวีติ	2(2-0-4)

   Modern Science and Innovations for Life 

 0041	029		วิศวกรรมในชีวิตประจ�าวัน		 2(1-2-3)

   Everyday Engineering

2. กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  4 หน่วยกิต

		 0042	001		ประชากรโลก	ไร้โรค		 2(2-0-4)

   Global Health and Disease Prevention
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		 0042	002		ตระหนักรู้เรื่องสุขภาพ		 2(2-0-4)

		 	 Health	Awareness

		 0042	003		การดูแลและการสร้างเสริมสุขภาพ

	 	 แบบองค์รวม		 2(2-0-4)

   Holistic Health Promotion 

		 0042	004		การดูแลสุขภาพแต่ละช่วงวัย		 2(2-0-4)

   Health Care for Different Age Groups

		 0042	005		อาหารและการออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ

	 	 และความงาม		 2(1-2-3)

   Food and Exercise for Health and Beauty

		 0042	006		ฉลาดบริโภคยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ		 2(2-0-4)

   Consumption of Pharmaceutical 

  and Health Products

		 0042	007		การเรียนร่วมสหวิชาชีพเพื่อสุขภาพชุมชน		 2(2-0-4)

		 	 Inter-professional	Learning	for	

  Community Health

		 0042	008		ทักษะชีวิต	 	2(2-0-4)

  Life Skills

		 0042	009		บุคลิกภาพเพื่อความสัมพันธ์ในสังคม		 2(2-0-4)

   Personality for Socialization 

		 0042	010		ฝ่าวิกฤตภัยพิบัติ		 2(2-0-4)

   Disaster Survivor

		 0042	011		วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		 2(2-0-4)

		 	 Environmental-Friendly	Lifestyle

		 0042	012		การจดัท่ีอยูอ่าศยัเพือ่เสรมิสร้างคณุภาพชวีติ	2(2-0-4)

   Home Arrangements for Life Quality 

  Enhancement

		 0042	013		กัญชาวิทยา		 2(2-0-4)

   Cannabis Science

		 0042	014		สัตว์เลี้ยงกับชีวิต		 2(2-0-4)

   Pets and Life

3. กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์  4 หน่วยกิต

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน

		 0043	001		การคิดเชิงออกแบบ		 2(2-0-4)

   Design Thinking 

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจ�านวน 2 หน่วยกิต

		 0043	002		การจัดการความคิดสร้างสรรค์และ

	 	 นวัตกรรม		 2(2-0-4))

   Creativity and Innovation Management

		 0043	003		การลงทุนอย่างชาญฉลาด		 2(2-0-4)

   Smart Investment

		 0043	004		ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์		 2(2-0-4)

   Young Entrepreneurs

	 0043	005	 ผู้ประกอบการทางสังคม		 2(2-0-4)

   Social Entrepreneurship 

		 0043	006		ธุรกิจออนไลน์		 2(2-0-4)

   Online Business

		 0043	007		แก่นการน�าเสนออย่างตรงเป้า		 2(2-0-4)

   Essence of Pitching 

		 0043	008		การเงินส่วนบุคคล		 2(2-0-4)

   Personal Finance 

		 0043	009		การด�ารงชีวิตอัจฉริยะ		 2(2-0-4)

   Smart Living 

		 0043	010		นวัตกรรมเกษตรและอาหาร		 2(2-0-4)

   Food and Agricultural Innovation

4. กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง  4 หน่วยกิต

		 0044	001		พันธกิจมหาวิทยาลัยกับชุมชน		 2(1-2-3)

   University’s Mission and Community

		 0044	002		ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง		 2(1-2-3)

   Leadership for Change

		 0044	003		พลเมืองเพื่อความอยู่ดีมีสุข		 2(2-0-4)

		 	 Citizenship	for	Well-Being

		 0044	004		กฎหมายและการใช้สิทธิในชีวิตประจ�าวัน		 2(2-0-4)

		 	 Laws	and	Everyday	Rights

		 0044	005		กฎหมายในการประกอบอาชีพ		 2(2-0-4)

		 	 Laws	for	Employees

		 0044	006	 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน		 2(2-0-4)

   The King’s Philosophy and Sustainable 

  Development

		 0044	007		ศาสนาและการใช้เหตุผลเพื่อการด�ารงชีวิต		2(2-0-4)

		 	 Religion	and	Reasoning	for	Living

		 0044	008		ชีวิตและสันติสุข		 2(2-0-4)

   Life and Peace

		 0044	009		สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต		 2(1-2-3)

   Meditation for Life Development

		 0044	010		จิตอาสาสิ่งแวดล้อม		 2(2-0-4)

   Environmental Volunteers 
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5. กลุ่มวิถีสังคม  4 หน่วยกิต

		 0045	001		ศิลปะกับชีวิต		 2(2-0-4)

   Art Appreciation

		 0045	002		ดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน		 2(2-0-4)

   Music and Isan Performing Arts

		 0045	003		ภูมิปัญญาเพื่อคุณภาพชีวิต	 2(2-0-4)

   Wisdom for Quality of Life

		 0045	004		รู้จักอาเซียน		 2(2-0-4)

   Introduction to ASEAN

		 0045	005		มนุษย์กับความหลากหลายทางสังคม

	 	 และวัฒนธรรม		 2(2-0-4)

   Humans and Social and Cultural Diversity 

		 0045	006		พหุวัฒนธรรมลุ่มน�้าโขง		 2(2-0-4)

		 	 Plural	Culture	of	Mekong	Region

		 0045	007		อีสานทันโลก		 2(2-0-4)

   Globalized Isan 

		 0045	008		การบริหารจัดการวัฒนธรรม:	การแปร

	 	 วัฒนธรรมเป็นสินค้า		 2(2-0-4)

   Cultural Management: Cultural 

  Commoditization

		 0045	009		การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม		 2(2-0-4)

   Cultural Tourism

		 0045	010		อาหารและเครื่องดื่มจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน		2(2-0-4)

   Food and Beverages from Local Wisdom

		 0045	011		ภูมิปัญญาและนวัตกรรมผ้าทออีสาน		 2(2-0-4)

   Wisdom and Innovative Isan Textile

		 0045	012		พระเครื่องสยาม	การวิเคราะห์และอนุรักษ์		 2(1-2-3)

		 	 Siam	Amulets:	Identification	and	Conservation	

		 0045	013		คติความเชื่อตะวันออกส�าหรับการอยู่อาศัย		2(2-0-4)

   Eastern Beliefs for Living

		 0045	014		การบริหารจัดการภูมิทัศน์ท้องถิ่น		 2(2-0-4)

   Management of Local Landscape

หมายเหตุ :	เลอืกเรียนรายวชิาเพิม่เตมิอกีไม่น้อยกว่า	8	หน่วยกติ	

ในกลุ่มวิชาที่	 1	 -	 5	 ได้แก่	 1.	 กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 

2.	 กลุ่มคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม	 3.	 กลุ่มนวัตกรรมและ 

การสร้างสรรค์	 4.	 กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง	 และ	 5.	 กลุ่มวิถีสังคม	 

เพื่อให้หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า	 30	 หน่วยกิต	 ท้ังน้ีให้อยู่ใน

ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตร 

ในระดับปริญญาตรี



ก-7

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แสดงแผนการศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวนหน่วยกิต

0041	001		 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม

 Preparatory English

2

0041	022		 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

  Digital Literacy and Life for Transformation

2

เลือกกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2

เลือกกลุ่มวิถีสังคม 2

รวม 8

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวนหน่วยกิต

0041	002		 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  Communicative English

2

0043	001		 การคิดเชิงออกแบบ

  Design Thinking

2

เลือกกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 2

เลือกกลุ่มวิถีสังคม 2

รวม 8
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ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวนหน่วยกิต

เลือกกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2

เลือกกลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 2

เลือกกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 2

เลือกกลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เลือกกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

เลือกกลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์

เลือกกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง

เลือกกลุ่มวิถีสังคม

2

รวม 8

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวนหน่วยกิต

เลือกกลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เลือกกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

เลือกกลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์

เลือกกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง

เลือกกลุ่มวิถีสังคม

6

รวม 6

หมายเหตุ แผนการศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม	ทั้งนี้นิสิตต้องเก็บหน่วยกิตให้ครบตามกลุ่มวิชา



ก-9

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ค�าอธิบายรายวิชา
1.  กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  6 หน่วยกิต

 1.1  กลุ่มภาษาและการสื่อสาร  4 หน่วยกิต

  วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน

 0041 001  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม  2(1-2-3)

   Preparatory English

  ค�าศัพท์	 ส�านวน	 โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ

เบื้องต้นเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน	 การฟังบทสนทนา 

เบื้องต้นเพื่อจับใจความ	 การอ่านข้อความหรือเนื้อหาสั้น	 ๆ	 

เพื่อความเข้าใจ

  Basic English vocabulary, expressions, and 

sentence	 structures	 for	 daily-life	 communication;	 

listening	to	basic	conversations	for	main	ideas;	reading	

short messages or texts for comprehension 

 0041 002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Communicative English

  ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงบูรณาการ

โดยการใช้ค�าศัพท์	ส�านวน	และไวยากรณ์ทีพ่บบ่อยในสถานการณ์

ต่าง	ๆ 	ทางสังคม	ฝึกฟังและโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง	ๆ 	การอ่าน

เนื้อหาเพื่อความเข้าใจและเขียนตอบโต้แบบสั้น	ๆ

  Integrated English communication skills 

by using vocabulary, expressions, and grammar  

frequently	found	in	different	social	situations;	practice	

of	listening	and	responding	in	various	situations;	reading	

for	 comprehension	 and	writing	 short	messages	 in	 

response to texts

  วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตเลือกเรียน

 0041 003  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน

  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  2(1-2-3)

   English for Humanities and Social 

  Sciences

  ทักษะการใช ้ภาษาอั งกฤษเพื่ อการสื่ อสาร 

เชิงวิชาการและการท�าความเข ้าใจในศาสตร ์ เฉพาะด ้าน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  Skills in using English for academic  

communication	and	comprehension	in	a	specific	field	of	

Humanities and Social Sciences

 0041 004  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน

  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2(1-2-3)

   English for Science and Technology

  ทักษะการใช ้ภาษาอั งกฤษเพื่ อการ ส่ือสาร 

เชิง วิชาการและการท�าความเข ้าใจในศาสตร ์ เฉพาะด ้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  Skills in using English for academic  

communication	and	comprehension	in	a	specific	field	of	

Science and Technology

 0041 005  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน

  วิทยาศาสตร์สุขภาพ  2(1-2-3)

   English for Health Science

  ทักษะการใช ้ภาษาอั งกฤษเพื่ อการ ส่ือสาร 

เชิง วิชาการและการท�าความเข ้าใจในศาสตร ์ เฉพาะด ้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

  Skills in using English for academic  

communication	and	comprehension	in	a	specific	field	of	

Health Science

 0041 006  ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการ

  ประกอบอาชีพ  2(1-2-3)

   English for Career Preparation

  ความรู ้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ

การเตรยีมความพร้อมในการประกอบอาชพีในอนาคต	เช่น	ภาษา

อังกฤษท่ีใช้ในการสัมภาษณ์งาน	การส่ือสารในองค์กร	การส่ือสาร

กับลูกค้า	และการเดินทาง

  Understanding uses of English for career 

preparation for future careers, such as English for job 

interview,	office	communication,	and	travel

 0041 007  ภาษาอังกฤษส�าหรับสื่อและความบันเทิง

  สากล  2(1-2-3)

   English for Global Media and 

  Entertainment

  ค�าศัพท์และส�านวนภาษาอังกฤษที่พบในสื่อและ

ความบันเทิงสากล	 โครงสร้างไวยากรณ์และรูปประโยคพื้นฐาน

ภาษาอังกฤษ	การฟังและการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ	เทคนิค

การอ่านเพื่อความเข้าใจเบื้องต้น
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  English vocabulary and expressions found 

in	 global	media	 and	 entertainment;	 basic	 English	 

grammatical	and	sentence	structures;	English	listening	

and	 pronunciation;	 basic	 techniques	 of	 reading	 for	 

comprehension

 0041 008  ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้สร้างสรรค์เนื้อหา

  สื่อสังคม  2(1-2-3)

   English for Social Media Content Creators

  ค� า ศั พ ท ์ แ ล ะ ส� า น ว น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ พ่ื อ 

การสร้างสรรค์เนื้อหาสื่อสังคม	ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค ์

ในการบรรยาย	 พรรณนาและโน้มน้าวใจ	 ภาษาอังกฤษเพื่อ 

การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

  English vocabulary and expressions for 

social	media	 content	 creation;	 English	 for	 narrative,	

descriptive	 and	 persuasive	 purposes;	 English	 for	 

cross-cultural	communication	

 0041 009  ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้ประกอบการ

  ออนไลน์  2(1-2-3)

   English for Online Entrepreneurs

  ค�าศัพท์และส�านวนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทางธุรกิจเบื้องต้น	การเขียนค�าบรรยายสินค้าและบริการเบื้องต้น	

การโต้ตอบอีเมลทางธุรกิจเบ้ืองต้น	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ข้ามวัฒนธรรม	

  English vocabulary and expressions for 

basic	business	communication;	basic	writing	for	product	

and	 service	 description;	 basic	 business	 email	 

cor respondence ; 	 Eng l i sh 	 fo r 	 c ross -cu l tu ra l	 

communication 

 0041 010  ภาษาองักฤษส�าหรบันกัเดนิทางรอบโลก 2(1-2-3)

   English for World Travelers

  ค�าศพัท์และส�านวนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารใน

สถานการณ์การท่องเที่ยวต่าง	 ๆ	 เทคนิคการอ่านเพื่อความเข้าใจ

เบ้ืองต้น	การฟังและการออกเสยีงภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทีม่ี

ประสิทธิภาพ	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

  English vocabulary and expressions for 

various	 travel	situations;	basic	 reading	techniques	 for	

comprehension;	English	listening	and	pronunciation	for	

effective	 communication;	 English	 for	 cross-cultural	 

communication

 0041 011  ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอเชิงวิชาการ  2(1-2-3)

   English for Academic Presentation 

  ค�าศัพท์และส�านวนภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอ

เชิงวิชาการ	การฟังและการออกเสียงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทีม่ปีระสทิธภิาพ	เทคนคิการอ่านต�าราทางวชิาการเพ่ือความเข้าใจ

เบื้องต้น	การเขียนเชิงวิชาการเบื้องต้น

  English vocabulary and expressions for 

academic	 presentation;	 English	 listening	 and	 

pronunciation	for	effective	communication;	basic	reading	

techniques	 for	 academic	 text	 comprehension;	 basic	

academic	writing	

 0041 012  ภาษาไทยบูรณาการเพื่อการเตรียมความพร้อม

  ในการประกอบอาชีพ  2(2-0-4)

   Integrated Thai for Career Preparation

  แนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาไทยเฉพาะด้าน	

ทั้งการฟัง	การพูด	การอ่านและการเขียนภาษาไทย	การบูรณาการ

ทกัษะภาษาไทยเพือ่สร้างเสรมิศกัยภาพการสือ่สารและ	โอกาสใน

การพัฒนาอาชพีในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน	และอาชพีอิสระ

  Approaches	 in	 developing	 specific	Thai	

skills	including	listening,	speaking,	reading	and	writing	

Thai;	 integration	 of	 Thai	 skills	 for	 communicative	 

competence enhancement and opportunities in career 

development	 in	 public	 and	 private	 organizations;	 

self-employment

 0041 013  ภาษาไทยประยุกต์เพื่อความสุขและความคิด

  สร้างสรรค์  2(2-0-4)

   Applied Thai for Happiness and Creativity

  วัฒนธรรมและศิลปะการสื่อสารภาษาไทย 

เพื่อสร้างสรรค์ความสุขและความรื่นรมย์ในบริบทสังคมไทย	 

การสร้างสรรค์และการละเล่นทางภาษาและการประยุกต์ใช้เพื่อ

สร้างมูลค่าและนวัตกรรมในบริบทสังคมทันสมัยและเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์
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  Culture and communicative arts for  

happiness	and	pleasure	creation	in	Thai	social	contexts;	

creativity	and	language	play;	applications	for	value	and	

innovation creation in modern and creative business 

contexts 

 0041 014  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Chinese for Communication

  ทักษะทั่วไปของภาษาจีน	 อักษรโรมันที่ใช้แทน 

เสียงพยัญชนะ	สระ	 วรรณยุกต์ภาษาจีน	 (อักษร	 Pinyin)	 เส้น 

พ้ืนฐานของอักษรจีน	 การทักทาย	 การแนะน�าตัว	 เครือญาติ	

จ�านวนนับ	 การบอกเวลา	 ห้องเรียน	 การเล่าเรียน	 สถานที่ใน

มหาวิทยาลัย	ส่วนต่าง	ๆ	ของร่างกาย	

  General	characteristics	of	Chinese;	Roman	

alphabets used to transcribe sounds of Chinese  

consonants;	 vowels	 and	 tones	 (Pinyin);	 basic	 lines	 of	

Chinese	 alphabets;	 greetings;	 introducing;	 counting;	

time;	classroom	activity;	studying;	places	in	university;	

various parts of body

 0041 015  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Korean for Communication

  ค�าศัพท์	 ส�านวนและบทสนทนาที่ใช้บ่อยในชีวิต

ประจ�าวัน	 เพ่ือการสื่อสารภาษาเกาหลีขั้นพ้ืนฐาน	 การเรียนรู้

วัฒนธรรมและประเพณีที่ส�าคัญ

  Korean  vocabu la ry ,  express ions ,  

conversations often used in daily life for basic  

communication;	 learning	 of	 culture	 and	 prominent	 

traditions

 0041 016  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Japanese for Communication

  ค�าศพัท์	ส�านวนและบทสนทนาภาษาญีปุ่น่ท่ีจ�าเป็น

ในการด�ารงชีวิตประจ�าวัน	 การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีท่ี

เกี่ยวข้อง	

  Japanese vocabulary, expressions and 

conversation	necessary	in	daily	life;	learning	of	culture	

and relevant traditions

 0041 017  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Vietnamese for Communication

  ค�าศัพท์และการใช้ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร

ในชีวิตประจ�าวัน	การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้อง

  Vietnamese vocabulary and language use 

in	 daily-life	 communication;	 learning	 of	 culture	 and	 

relevant traditions

 0041 018  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Khmer for Communication

  ค�าศัพท์และการใช้ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร 

ในชีวิตประจ�าวัน	การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้อง

  Khmer vocabulary and language use in 

daily-life	communication;	learning	of	culture	and	relevant	

traditions

 0041 019  ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Myanmar for Communication

  ค�าศพัท์และการใช้ภาษาพม่าเพือ่การส่ือสารในชวีติ

ประจ�าวัน	การเรียนรู้วัฒนธรรม	และประเพณีที่เกี่ยวข้อง

  Myanmar vocabulary and language use in 

daily-life	communication;	learning	of	culture	and	relevant	

traditions

 0041 020  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Laos for Communication

  ค�าศพัท์และการใช้ภาษาลาวเพือ่การสือ่สารในชวีติ

ประจ�าวัน	การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้อง

  Laos vocabulary and language use in  

daily-life	communication;	learning	of	culture	and	relevant	

traditions

 0041 021  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   French for Communication

  ค�าศัพท์	 โครงสร้างไวยากรณ์	 การฟัง	 การพูด	 

การอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน

  Vocabulary;	 grammatical	 structures;	 

listening,	 speaking,	 reading,	 and	writing	 for	daily	 life	

communication
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1.2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน

 0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการ

  เปลี่ยนแปลง  2(2-0-4)

   Digital Literacy and Life for 

  Transformation 

  การใช้งานคอมพิวเตอร์	 การใช้งานอินเทอร์เน็ต	
การใช้งานดิจิทัลเพื่อความม่ันคงปลอดภัย	ความสามารถในการ
ใช้สื่อ	 การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารประเภท 
ต่าง	ๆ	การสืบค้น	วิเคราะห์	ประเมินค่า	สิทธิและการสร้างสรรค์	
การใช้โปรแกรมประมวลค�า	 การใช้โปรแกรมตารางค�านวณ	 
การใช้โปรแกรมการน�าเสนองาน	การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล
เบื้องต้น	การท�างานร่วมกันแบบออนไลน์	ตระหนักรู้ถึงจริยธรรม
และความรับผิดชอบของตนจากพฤติกรรมการสื่อสาร	กฎหมาย
และจริยธรรมในโลกดิจิทัล
		 Computer	applications;	internet	usability;	
digital	security	usability;	media	usability;	computer	and	
communication	device	usability;	searching;	analyzing;	
evaluating;	 rights	 and	 creativity;	 text	 processing	 
usability;	 Spreadsheet	 program	 usability;	 program	 
usability;	digital	media	creation	program	usability;	online	 
collaborative	 work;	 awareness	 of	 ethics	 and	 self	 
responsibility	from	communication	behavior;	digital	laws	
and ethics

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตเลือกเรียน

 0041 023  พลเมืองดิจิทัล  2(2-0-4)

   Digital Citizens

	 ความหมาย	ความส�าคญัและแนวคดิของความเป็น
พลเมืองดิจิทัล	 ทักษะความเป็นพลเมืองดิจิทัล	 การรักษา 
อัตลกัษณ์พลเมอืงดจิทิลั	การรกัษาข้อมลูส่วนตวั	การคดิวเิคราะห์
อย่างมวีจิารณญาณ	การจัดสรรเวลาหน้าจอ	การรับมอืการคุกคาม
ทางโลกออนไลน์	 การจัดการข้อมูลท่ีทิ้งไว้บนโลกออนไลน	์ 
การรักษาความปลอดภัยในโลกออนไลน์	การใช้เทคโนโลยีอย่าง
มีจริยธรรม	ทักษะและการรู้เท่าทันสารสนเทศ	 สื่อ	 และดิจิทัล	 
การสืบค้นและการใช้งาน	การสร้างสรรค์นวัตกรรม	 เอกลักษณ์
และคุณภาพชีวิต	การเรียนรู้เทคโนโลยี	 การใช้เคร่ืองมือสื่อสาร 
ในการร่วมมือในชีวิตประจ�าวันของพลเมืองดิจิทัล
		 Definition,	 importance,	 and	 concepts	 of	
digital	citizenship;	digital	citizenship	skills;	digital	citizen	

identities;	privacy	management;	critical	thinking;	screen	

time	management;	cyberbullying	management;	digital	

footprints;	cybersecurity	management;	digital	empathy;	

information,	media,	 and	 digital	 skills	 and	 literacies;	

searching	and	usage;	innovation	creation;	identity	and	

quality	of	life;	technology	learning;	digital	citizens’	use	

of technology as tools for daily life cooperation 

 0041 024  โปรแกรมประยุกต์ส�าหรับส�านักงาน

  ดิจิทัล  2(2-0-4)

   Digital Office Software Application 

		 ความหมายและความส�าคัญระบบสารสนเทศ	
ข้อมูลและสารสนเทศในองค์กร	 การจัดการระบบสารสนเทศ	 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ	 การใช้งาน
โปรแกรมส�าเร็จรูปในส�านักงานดิจิทัล	
		 Definition	and	importance	of	information;	
data	 and	 information	 in	 organization;	 information	 
management	 system;	 effective	 use	 of	 information	 
technology;	digital	office	tools	usability
 

 0041 025  การคิดแก้ปัญหาแบบตรรกศาสตร์

  เบื้องต้น  2(2-0-4)

   Logical Thinking Based Problem Solving 

		 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการคิดเชิงค�านวณ	การใช้
เหตุผลเชิงตรรกะ	 ข้อมูลน�าเข้า	 ผลลัพธ์	 ขั้นตอนวิธีและการ 
แก้ปัญหา	 การใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่อการทดสอบการแก้ไข
ปัญหา
		 Basic	 computational	 thinking;	 logical	 
reasoning;	 input;	 output;	 Algorithms	 and	 problem	 
solving;	 use	 of	 package	 software	 in	 problem	 solving	 
testing 

 0041 026  การวิเคราะห์และการน�าเสนอข้อมูล

  เบื้องต้น  2(2-0-4)

   Basic Data Analytics and Presentation

		 ความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูล	ความส�าคัญ
ของการวิเคราะห์ข้อมูล	 ประเภทของข้อมูล	 การวิเคราะห์ข้อมูล
อย่างง่าย	การใช้เครื่องมือส�าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล	การน�า
เสนอข้อมูลด้วยกราฟประเภทต่าง	ๆ	การประเมินประสิทธิภาพ

การวิเคราะห์ข้อมูล	กรณีศึกษา
 



ก-13

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 Definition	of	data	analytics;	importance	of	
data	analytics;	types	of	data;	basic	data	analytics;	data	
analytical	tool	usability;	data	presentation	using	graphs;	
data	analytics	evaluation;	case	studies

 0041 027  คอนเทนต์และสื่อดิจิทัล  2(2-0-4)

   Content and Digital Media

  ความหมายของสื่อดิจิทัล	ประเภทคอนเทนต์และ
สื่อดิจิทัล	 หลักการและแนวคิดในการออกแบบและการสร้าง 
คอนเทนต์	 เคร่ืองมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สร้าง 
คอนเทนต์และสื่อดิจิทัล	การประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
และธุรกิจ	 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการสร้างคอนเทนต์และ 
สื่อดิจิทัล
  Definition	of	digital	media;	types	of	content	
and	digital	media;	principles	and	approaches	in	content	
design	and	creation;	 tools	 and	computer	 software	 for	
content	 and	 digital	media	 creation;	 applications	 of	 
digital	media	for	learning	and	business;	relevant	laws	on	
content and digital media creation

 0041 028  วิทยาศาสตร์สมัยใหม่และนวัตกรรม

  เพื่อชีวิต  2(2-0-4)

   Modern Science and Innovations for Life 

  วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือก้าวทันแนวโน้ม
มหภาค	 พัฒนาชีวิตอัจฉริยะ	 วิถีชีวิตดิจิทัลและเทคโนโลยี	
นวัตกรรมพลังงานทดแทน	ดีไอวาย	คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาชีวิต
ในสังคมปัจจุบันและอนาคต
 Science	and	innovations	for	mega	trends;	
smart	life	development;	digital	lifestyle	and	technology;	
renewable	energy	 innovations;	D.I.Y;	mathematics	 for	
life development in present and future society

 0041 029  วิศวกรรมในชีวิตประจ�าวัน  2(1-2-3)

   Everyday Engineering

  ระบบไฟฟ้า	การสือ่สาร	การใช้อปุกรณ์ไฟฟ้าอย่าง
ประหยัดพลังงาน	 การใช้และดูแลรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์	 
การใช้และบ�ารุงรักษารถจักรยานยนต์	 รถยนต์	 เครื่องจักรกล
เกษตร	 พื้นฐานในงานก่อสร้าง	 ระบบประปาและสุขาภิบาล 
เบื้องต้น	 การจัดการส่ิงแวดล้อมในชีวิตประจ�าวัน	 การจัดการ 

ขยะมูลฝอย	ความปลอดภัยในการท�างาน

 Electrical	system;	communication;	use	of	
energy-saving	 electrical	 devices;	 use	 and	 care	 of	 
computers;	 use	 and	maintenance	 of	 motorcycles,	 
cars	 and	 agricultural	machinery;	 fundamentals	 of	 
construction;	basic	water	supply	and	sanitation	systems;	
environmental	management	 in	 daily	 life;	 solid	waste	
management;	safety	at	work

2.  กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

 0042 001  ประชากรโลก ไร้โรค  2(2-0-4)

   Global Health and Disease Prevention

		 นิยาม	 ขอบเขตความหมายสุขภาพประชากรโลก	
ปัญหาความเส่ียงด้านสุขภาพของประชากรโลก	ปัจจัยความไม ่
เท่าเทยีมด้านพฤตกิรรมสงัคมและเศรษฐกจิ	ระบบด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข	ผลกระทบของภาวะท่ีมีทรัพยากรของโลก
จ�ากัดต่อภาวะโภชนาการ	 โลกไร้พรมแดน	การระบาดของโรค 
จากระดับประเทศสู่นานาชาติ	 โรคเกิดจากการใช้ชีวิตประจ�าวัน 
ในยุคดิจิทัล	 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 	 ในการป ้องกัน	 
การเสริมสร้างสุขภาพที่ใช้วิชาชีพด้านสาธารณสุข	 การแพทย	์
วทิยาศาสตร์สขุภาพ	และวศิวกรรมมาท�างานร่วมกนัเพือ่ประชากร
โลกตามบริบทของสังคม
		 Definition,	 scope	 and	meaning	 of	 global	
health;	risk	and	problems	of	 international	populations;	
inequality	in	social	and	economic	behavior;	medical	and	
public	 health	 system;	 effects	 of	 natural	 resource	 
limitations;	 borderless	 globe;	 disease	 epidemics	 from	
national	 to	 international	 levels;	 digital-age	 lifestyle	 
diseases;	 disease	 prevention	 innovations	 and	 
technology;	health	promotion	in	areas	of	public	health;	
context-specific	 collaborations	 of	medicine,	 health	 
science, and engineering for global population health

 0042 002  ตระหนักรู้เรื่องสุขภาพ  2(2-0-4)

   Health Awareness

  แนวคิด	 ความหมายและความส� าคัญของ 
ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพในการจัดการสุขภาพ	 การสร้างเสริม 
สุขภาพ	 และป้องกันโรค	 เพศศึกษา	 การปฐมพยาบาลและ 
การช่วยฟื ้นคืนชีพเบื้องต้น	 การดูแลตนเองเรื่องเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์	บหุรีแ่ละยาสบู	การรบัรูข้้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัสขุภาพ	

วจิารณญาณในการตดัสนิใจด้านสุขภาพและการแพทย์ทางเลอืก 
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		 Concepts,	 definition	 and	 importance	 of	

health literacy in health management, health promotion 

and	illness	prevention;	sex	education;	first	aid	care	and	

basic	 resuscitation;	 self	 care	 in	 alcohol,	 cigarette	 and	

tobacco	consumption;	perception	of	health	information;	

judgment	 in	 decision	 making	 regarding	 health;	 

alternative medicine 

 0042 003  การดูแลและการสร้างเสริมสุขภาพ

  แบบองค์รวม  2(2-0-4)

   Holistic Health Promotion 

 แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม	สุขอนามัย

และการป้องกนัโรค	การดแูลสขุภาพกายและการป้องกนัโรคทีพ่บ

บ่อยในช่วงวยัต่าง	ๆ 	ในระดบัเบือ้งต้น	การประเมนิสขุภาพจติและ

การจัดการปัญหาสุขภาพจิตเบื้องต้น	 ความสัมพันธ์	 ความรัก	

การเตรียมความพร้อมสู ่การมีครอบครัวและการวางแผน

ครอบครัว	 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศ	 

การดูแลสุขภาพด ้ วยภูมิป ัญญาไทยและสากลภายใต  ้

หลกัเศรษฐกจิพอเพยีงทีส่อดคล้องกับบริบทไทยและวถีิชวีติไทย	

สิทธิประกันสุขภาพในประเทศไทยและสิทธิและหน้าที่ของผู้ป่วย

  Concepts	 of	 holistic	 health	 promotion;	

hygienic	and	disease	prevention;	basic	health	care	and	

disease	prevention	in	different	age	groups;	basic	mental	

health	evaluation	and	management;	relationships,	love,	

preparation	for	family	establishment	and	family	planning;	

laws	 involving	 sexual	 abuse;	 health	 care	 under	 the	 

principles	 of	 Thai	 traditional	medicine;	 sufficient	 

economy	and	Thai’s	 life	style;	health	insurance	rights	 

in Thailand and patient’s rights

 0042 004  การดูแลสุขภาพแต่ละช่วงวัย  2(2-0-4)

   Health Care for Different Age Groups

		 การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและจิตใจแต่ละ 

ช่วงวัย	โรค	อาหาร	กิจกรรม	การดูแลรักษาสุขภาพกาย	สุขภาพ

จิตและการปฐมพยาบาลแต่ละช่วงวัย	

  Physical and mental changes at different 

stages	 of	 life;	 illnesses;	 food;	 activities;	 physical	 and	

mental	 health	 care,	 and	 first	 aid	 care	 for	 people	 of	 

different age groups 

 0042 005  อาหารและการออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ

  และความงาม  2(1-2-3)

   Food and Exercise for Health and Beauty

  หลักโภชนาการ	 การเลือกอาหาร	 อาหารท่ีอยู่ใน

กระแสความนิยม	การควบคุมอาหารเพื่อลดน�้าหนักแบบต่าง	ๆ	

หลักการและความส�าคัญของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย

ศาสตร์เบ้ืองต้นของการออกก�าลังกาย	 การออกก�าลังกายและ 

การฝึกปฏิบัติกีฬาเพื่อสุขภาพและความงาม	 การวางแผนและ 

การประเมินผลการออกก�าลังกาย	 การส่งเสริมเจตคติท่ีดีต่อ 

การออกก�าลงักายและการฝึกปฏบิตักิฬีาเพือ่สขุภาพและความงาม

  Nutrition;	 food	 selection;	 popular	 food;	 

dietary	control	for	weight	loss;	principles	and	importance	

of	health	and	physical	fitness;	doing	exercise	and	playing	

sports	 for	 health	 and	 beauty;	 exercise	 planning	 and	

evaluation;	promoting	positive	attitudes	towards	doing	

exercise and playing sports for health and beauty

 0042 006  ฉลาดบริโภคยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  2(2-0-4)

   Consumption of Pharmaceutical and 

  Health Products

  หลักการใช้ยาท่ัวไป	 การใช้ยาและผลิตภัณฑ์

สุขภาพในการรักษาอาการและโรคท่ัวไป	ข้อเท็จจรงิของผลิตภัณฑ์

เสริมอาหาร	ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่น	ๆ	

ท่ีอยูใ่นกระแสนิยมและการเลือกใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่าง

มีวิจารณญาณ

  General	 principles	 of	 drug	 use;	 use	 of	 

pharmaceutical and health products in treatment of 

symptoms	and	common	diseases;	facts	on	popular	dietary	

supplements,	 cosmetics	 and	 other	 health	 products;	

choosing	drugs	and	health	products	with	discretion
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 0042 007  การเรียนร่วมสหวิชาชีพ

  เพื่อสุขภาพชุมชน  2(2-0-4)

   Inter-professional Learning for 

  Community Health

  แนวคิดเรื่องการจัดการศึกษาแบบสหวิชาชีพ	 

หลกัการเวชศาสตร์ครอบครัว	การออกแบบบ้านและปรับภูมทิศัน์	

การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน	สุขภาพหนึ่งเดียว	โรคจากสัตว์

สู่คน	การสื่อสารกับผู้ป่วย	การเข้าชุมชน	ยาและสมุนไพรท้องถิ่น	

การวางแผนดูแลสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม	 การจัดท�าสื่อและ

จรยิธรรมในการจดัท�าส่ือ	ความปลอดภยัในการใช้อปุกรณ์ในบ้าน 

  Concepts	of	 inter-professional	education;	

principles	 of	 family	 medicine;	 house	 design	 and	 

landscape	development;	environmental	management	for	

communities;	 one	 health;	 transmitted	 diseases	 from	

animals	 to	 humans;	 communicating	with	 patients;	 

community	 visits;	 local	medicine	 and	herbs;	 holistic	

community	health	promotion	planning;	media	creation	

and	ethics	in	media	creation;	safety	in	use	of	household	

appliances 

 0042 008  ทักษะชีวิต  2(2-0-4)

   Life Skills

  ความหมาย	ความส�าคัญและองค์ประกอบของ

ทักษะชีวิตในศตวรรษที่	 21	 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ	 

การคิดสร้างสรรค์	 การคิดเชิงบวก	การคิดวิเคราะห์	 ความฉลาด

ทางอารมณ์	การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล	ทฤษฎีสามเหลี่ยมแห่งความรัก	 การวางตัวด้านความรัก	

การเลือกคู่ครอง	การสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ	การเผชิญและจัดการ

ความผิดหวัง	 ความสามารถในการแก้ไขปัญหาชีวิตได้อย่าง

สร้างสรรค์	

  Definition,	importance,	and	components	of	

the	21st	century	life	skills;	thinking	and	decision	making	

skills;	 creativity;	 positive	 thinking;	 critical	 thinking;	

emotional	 quotient;	 l i fe	 skil l 	 development	 for	 

interpersonal	relationships;	Triangular	Theory	of	Love;	

positioning	oneself	 in	a	 romantic	 relationship;	 spouse	

selection;	 resilience	quotient;	 facing	and	coping	with	

disappointments;	 constructive	 life	 problem-solving	

abilities

 0042 009  บุคลิกภาพเพื่อความสัมพันธ์ในสังคม  2(2-0-4)

   Personality for Socialization 

  แนวคิดและความส�าคัญของบุคลิกภาพต่อการอยู่
ร่วมกับผู้อื่น	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ	 การเสริมสร้าง
บุคลิกภาพเพื่อภาพลักษณ์ท่ีดี	 ความรู้และทักษะพื้นฐานอ่ืน	 ๆ	 
ที่ส่งเสริมการพัฒนาตนเองและความส�าเร็จในอาชีพ	 รวมถึง
มารยาททางสังคมเก่ียวกับการเข้าร่วมการประชุมทางธุรกิจ	 
งานสังสรรค์และงานจัดเลี้ยงลักษณะต่าง	 ๆ	 บุคลิกภาพเพื่อ 
การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
  Concepts	 and	 importance	of	 personality;	
factors	influencing	personality;	personality	improvement	
for	 enhancing	 positive	 image;	 other	 skil ls	 for	 
self-development	and	career	success	including	general	
social	 etiquette	 associated	with	 business	meetings,	
events	 and	 banquets;	 personality	 for	 effective	 
interpersonal relations

 0042 010  ฝ่าวิกฤตภัยพิบัติ  2(2-0-4)

   Disaster Survivor

  ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ	 ผลกระทบต่อสุขภาพ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม	 กรณีภัยธรรมชาติ	 สภาวะโลกร้อน	 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	การเตรยีมพร้อมรบัมอือทุกภยั	
วาตภัย	อัคคีภัย	กรณีภัยจากมนุษย์สร้างขึ้น	อุบัติเหตุการจราจร	
กระแสไฟฟ้าลัดวงจร	สารพิษ	การจลาจล
		 Knowledge	of	disasters;	impacts	of	disasters	
on	health	 and	 environment;	 global	warming;	 climate	
change;	 preparing	 for	 floods,	 storms,	 fires,	man-made	
disasters,	traffic	accidents,	electrical	short	circuit,	toxins	
and riots

 0042 011  วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  2(2-0-4)

   Environmental - Friendly Lifestyle

  สถานการณ์	 สาเหตุและผลกระทบของปัญหา 
สิ่งแวดล้อมในระดับชุมชนและระดับโลก	 การร่วมรับผิดชอบ 
การจัดการมลพิษ	แนวทางการแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน	 
วิถีชีวิตและลักษณะของชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  Situat ions,  causes and ef fects  of  
environmental problems at the community and global 
levels;	collective	responsibility	for	pollution	management;	
sustainable	 solutions	 to	 environmental	 problems;	 

environmental-friendly	lifestyles	and	communities 
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 0042 012  การจัดที่อยู่อาศัยเพื่อเสริมสร้าง

  คุณภาพชีวิต  2(2-0-4)

   Home Arrangements for Life Quality 

  Enhancement

  การจัดสวนและการจัดห้อง	 ประตู	 หน้าต่าง	 

เครื่องเรือน	แสง	สี	ช่องทางถ่ายเทลม	และอุณหภูมิให้เหมาะสม

กับการยศาสตร์และการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต	

  Gardening and arrangements of rooms, 

doors,	windows,	furniture,	lighting,	colors,	aperture	for	

ventilation	and	temperature	for	ergonomics;	life	quality	

enhancement

 0042 013  กัญชาวิทยา  2(2-0-4)

   Cannabis Science

  ประวัติและความรู ้ เบื้องต ้นเ ก่ียวกับกัญชา	

กฎหมายที่ เกี่ยวข ้อง	 สายพันธุ ์กัญชา	 การขยายพันธุ ์และ 

การปรับปรุงพันธุ์	วิธีการปลูกและการดูแล	การสกัดน�้ามันกัญชา	 

การวิเคราะห์องค์ประกอบและการหาปริมาณสารกลุ่มไฟโตแคน

นาบินอยด์	 การวิเคราะห์สารปนเปื้อน	 การประยุกต์ใช้กัญชา

ทางการแพทย์	นวัตกรรมกัญชา	

  History	 and	 knowledge	 of	 cannabis;	 

relevant	laws;	cannabis	strains;	cannabis	propagation,	

breeding,	planning	and	care;	extraction	of	cannabinoid	

oil;	phytochemical	qualitative	and	quantitative	analysis	

of	 cannabis	 related	 compound	 and	 contaminant;	 

applications	 in	 cannabinoid	medicine;	 cannabis	 

innovation

 0042 014  สัตว์เลี้ยงกับชีวิต  2(2-0-4)

   Pets and Life 

  ประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นเพื่อนและ

ปศุสัตว์	ชนิดและการจ�าแนกสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนและปศุสัตว์	

การเลือกสัตว์เลี้ยงเพ่ือเป็นเพื่อนและปศุสัตว์ที่เหมาะสม	พันธุ์	

อาหาร	 การเลี้ยงและการจัดการสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนและ

ปศสุตัว์	การดแูลสขุภาพเบือ้งต้น	การจดัสวสัดภิาพสตัว์	โรคสตัว์

สูค่นทีส่�าคญัในสตัว์เล้ียง	การท�าวคัซนีและการป้องกันโรคในสตัว์

เลี้ยงและปศุสัตว์	

  Benefits	of	companion	animal	and	livestock;	

classification	of	companion	animal	and	livestock;	pet	and	

livestock	selection;	breeding,	feed,	raising	and	livestock	

management	of	companion	animal	and	livestock;	health	

care;	animal	welfare;	 important	zoonosis,	vaccine	and	

prevention for companion animal and livestock

3.  กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน

 0043 001  การคิดเชิงออกแบบ  2(2-0-4)

   Design Thinking 

  กระบวนการคิด	 การใช้และการท�าความเข้าใจ

ปัญหาต่าง	ๆ	การออกแบบ	การแก้ปัญหาขนาดใหญ่	 การน�าเอา

ความคดิสร้างสรรค์และมุมมองจากหลาย	ๆ 	ส่วนมาสร้างแนวทาง

ในการแก้ปัญหา	การน�าแนวทางมาทดสอบ	การพัฒนานวัตกรรม

เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้และสถานการณ์ที่เป็นปัญหา	การออกแบบ

ประสบการณ์ผู้ใช้	

  Conceptualization, applications, and  

understanding	 of	 problems;	 design;	 large-scale	 

problem-solving;	 using	 creativity	 and	 different	 

perspectives	 to	 construct	 problem-solving	methods;	

method	testing	and	redefining;	developing	innovations	

to	address	users’	needs	and	problematic	situations;	user	

experience design 

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตเลือกเรียน

 0043 002  การจัดการความคิดสร้างสรรค์

  และนวัตกรรม  2(2-0-4)

   Creativity and Innovation Management 

  ตัวแบบจ�าลองและวิธีการจัดการความคิด

สร้างสรรค์	ตลอดจนกระบวนการอนัก่อให้เกดิความคดิสร้างสรรค์

ที่ส ่งเสริม	 สนับสนุนและเพิ่มพูนประสิทธิผลขององค์การ	 

การประเมินโอกาสทางธุรกจิ	การวิเคราะห์ทิศทางการเปล่ียนแปลง

ทางธุรกิจ	 เทคนิคการจัดการนวัตกรรม	 การประเมินมูลค่า

นวัตกรรม	การแปลงนวัตกรรมสู่กระบวนการทางธุรกิจ	

  A study of models and methods of  

creativity	and	creativity	management	through	which	the	

creative process can be encouraged and increased for 

enhanced organizational effectiveness using sound 

management techniques
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 0043 003  การลงทุนอย่างชาญฉลาด  2(2-0-4)

   Smart Investment

  ข้อมูลทางธุรกิจ	 ประเภทของการลงทุน	 ทฤษฎ ี
การเงินที่ใช้เพื่อการลงทุน	 การบริหารความเสี่ยงในการลงทุน	 
หลักการวิ เคราะห ์การลงทุนเพื่อสร ้ างความมั่ งคั่ งสูง สุด	 
การประเมินผลตอบแทน	 การน� า เสนอข ้อมูลทางธุรกิจ	 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ	
  Business	data;	types	of	investment;	finance	
theories	 related	 to	 investment;	 risk	management;	 
analysis	of	investment	for	cost	effectiveness;	evaluating	
rate	of	return;	presenting	business	data;	data	analysis	
for decision making

 0043 004  ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์  2(2-0-4)

   Young Entrepreneurs

  นวัตกรรมและการสร้างสรรค์	เศรษฐกจิสร้างสรรค์	
กระบวนการประเมินแนวความคิด	 แนวโน้มธุรกิจเริ่มต้นใหม่	
โอกาสในการท�าธุรกิจ	 การเปลี่ยนจากแนวคิดให้เป็นผลิตภัณฑ์
หรือบริการ	การเขียนแผนธุรกิจ	การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ใน
การท�าธุรกิจ	
  Innovation	and	creativity;	creative	economy; 
idea	 evaluation	 process;	 trends;	 startups;	 business	 
opportunities;	translating	ideas	to	products	and	services;	
writing	business	plans;	analyzing	business	possibilities	

 0043 005  ผู้ประกอบการทางสังคม  2(2-0-4)

   Social Entrepreneurship 

  บทบาทการเป็นผูป้ระกอบการกับปัญหาของสงัคม	
การเพ่ิมคุณค่าในการประกอบการทางสังคม	หลักการในการท�า
ธุรกิจเพื่อสังคม	 การจัดระบบทางธุรกิจเพ่ือบรรลุเป้าหมายใน 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเพิ่มทุนทางสังคมโดยเน้น 
ผลประโยชน์ของชมุชนมากกว่าก�าไรส่วนบคุคล	การคดิค้นวธิคีดิ
ใหม่	ๆ	ในการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาชุมชนไปในทางที่ดีขึ้น
  Entrepreneurship	 and	 social	 problems;	
adding	value	 to	 social	 entrepreneurship;	principles	 of	
social	entrepreneurship;	business	process	management	
for	social	change	and	social	capital	construction	with	
priority	given	to	community	benefits	over	personal	profits;	
seeking	innovative	ideas	to	solve	problems	with	the	aim	

to further develop the community 

 0043 006  ธุรกิจออนไลน์  2(2-0-4)

   Online Business

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท�าธุรกิจและธุรกิจ

ออนไลน์	 โอกาสในการท�าธุรกิจ	การสร้างสรรค์เนื้อหาการขาย	 

รูปแบบการสร้างรายได้	 การตลาด	 การประมูล	 กฎหมายและ

จริยธรรมกับการค้าและธุรกิจออนไลน์

  Introduction to business and online  

business;	business	opportunities;	sales	content	creation;	

revenue	generation	models;	marketing;	auction;	trading	

and	online	business	laws	and	ethics

 0043 007  แก่นการน�าเสนออย่างตรงเป้า  2(2-0-4)

   Essence of Pitching

  การน�าเสนอที่ดึงดูดลูกค้าหรือนักลงทุนที่สนใจ	

การน�าเสนอคุณสมบัติบริษัท	 รูปแบบต่าง	 ๆ	 ในการสื่อสาร	 

การส่ือสารด้วยการเขียนและการพูด	 เทคนิคการส่ือสารส�าหรับ 

ผู้ประกอบการ	การเจรจาต่อรอง	การโน้มน้าว	 ทักษะการส่ือสาร 

ให้ประสบความส�าเร็จและการสร้างเสริมบุคลิกภาพ	

  Pitching business ideas to attract  

interested	 customers	 or	 investors;	 showcasing	 

a	 company’s	 capabilities	 and	 expertise;	 types	 of	 

communication;	written	 and	 spoken	 communication;	

communication	 techniques	 for	 entrepreneurs;	 

negotiations;	 persuasion;	 successful	 communication	

skills;	personality	development

 0043 008  การเงินส่วนบุคคล  2(2-0-4)

   Personal Finance 

  เทคนิคการเงินส่วนบุคคล	การวางแผนการใช้เงิน

อย่างเป็นระบบ	 การจัดท�างบประมาณการเงินส่วนบุคคล	 

การวางแผน	 การประกันภัย	 การออม	 การลงทุนในที่ดินและ 

หลักทรัพย์	ภาษี	 เงินได้บุคคลธรรมดา	การจัดการสินทรัพย์และ

หนี้สิน	การวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ	

  Personal	 financial	 planning	 techniques;	

systematic	 financial	 planning;	 personal	 budgeting;	 

personal	 financial	 planning;	 insurance;	 savings;	 

property	 and	 securities	 investment;	 personal	 income	 

tax;	asset	and	liability	management;	financial	planning	

for retirement
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 0043 009  การด�ารงชีวิตอัจฉริยะ  2(2-0-4)

   Smart Living 

  การประยุกต ์ใช ้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารส�าหรับการด�ารงชีวิตอัจฉริยะ	 องค์ประกอบของ

โครงสร้างพ้ืนฐานและแพลตฟอร์มการด�ารงชีวิตอัจฉริยะ	

มาตรฐานการสื่อสารและระบบเครือข่าย	 อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง	

ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล	 กรณีศึกษา 

ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส�าหรับ

การด�ารงชีวิตอัจฉริยะ

  A p p l i c a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  a n d  

communication	technology	in	smart	living;	smart	living	

infrastructure	and	platforms;	standards	of	communication	

and	networking	system;	internet	of	things;	privacy	and	

data	 security;	 case	 studies	 of	 the	 application	 of	 

information and communication technology in smart 

living 

 0043 010  นวัตกรรมเกษตรและอาหาร  2(2-0-4)

   Food and Agricultural Innovation

		 ความส�าคัญของนวัตกรรมเกษตรและอาหาร	

การเกษตรกบัสงัคมไทยและการเปลีย่นแปลงในอนาคต	การผลิต

อาหารท่ีปลอดภัย	ฟาร์มอัจฉริยะในการผลิตอาหารจากพืชและ

สัตว์	แนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในปัจจุบัน	เทคโนโลยี

ในการแปรรูปและถนอมอาหาร	 นวัตกรรมเพื่อการบรรจุภัณฑ์

อาหาร	 การแสดงฉลากอาหาร	 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีใน 

การผลิตอาหาร	นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตอาหาร

  Importance of agricultural and food  

innovation;	 agriculture	 and	Thai	 society	 and	 future	

changes;	safe	 food	production;	 smart	 farming	 for	 food	

production	 from	plants	and	animals;	current	 trends	 in	

food	 product	 development;	 technologies	 in	 food	 

processing	 and	 preservation;	 innovation	 in	 food	 

packaging;	food	labeling;	Good	Manufacturing	Practice	

(GMP),	biotechnology	innovation	in	food	production

4.  กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 

 0044 001  พันธกิจมหาวิทยาลัยกับชุมชน  2(1-2-3)

   University’s Mission and Community

		 ความหมายและความส�าคัญของพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย	 บทบาทของมหาวิทยาลัยในการรับใช้ชุมชน	 

การท�างานร่วมกับชุมชมกับภาคีในพื้นที่และเป็นผู ้มีส่วนได  ้

ส่วนเสีย	 การสร้างการเรียนรู้บนฐานของสังคมและชุมชนผ่าน 

การบูรณาการหลักสูตร	 เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	

การสร้างจิตสาธารณะ	การน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการช่วย

เหลือชุมชนที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาและอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

		 Definit ion	 and	 importance	 of 	 the	 

University’s	mission;	roles	of	the	University	in	serving	

communities;	 collaborations	with	 communities	 and	

stakeholders;	 community-based	 learning	with	 the	 

integration of diverse disciplines to strengthen  

communities;	 development	 of	 public-mindedness;	 

applications	 of	 knowledge	 for	 community	 service	 in	 

accordance	with	Mahasarakham	University’s	philosophy	

and identity

 0044 002  ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง  2(1-2-3)

   Leadership for Change

  ภาวะผู้น�า	ผูน้�าในยคุการเปลีย่นแปลง	คณุลกัษณะ

และบทบาทหน้าที่ของผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	 บทบาทของผู้น�าใน

การท�างานเป็นทีม	การสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ	 บุคลิกภาพ	

เทคนคิในการเป็นผูน้�า	การสร้างความภมูใิจให้ทมีงาน	การจัดการ

ความขัดแย้ง	 การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจในการท�างาน 

เป็นทีม

  Leadership;	leaders	in	the	disruption	era;	

the	characteristics	and	roles	of	 leadership	 for	change;	

the	 roles	 of	 team	 leader;	 building	 an	 effective	 team;	

personality;	leadership	techniques;	creating	team	pride	

and	 building	 team	 spirit;	 conflict	 management;	 

team-based	problem-solving	and	decision-making	
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 0044 003  พลเมืองเพื่อความอยู่ดีมีสุข  2(2-0-4)

   Citizenship for Well-Being 

  นิยามและความหมายเก่ียวกับความเป็นพลเมือง	

คณุลกัษณะพลเมอืง	การส่งเสรมิให้เกดิการตระหนกัรูใ้นประเดน็

ปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของท้องถิ่น	ระดับชาติ	รวมไปถึงระดับโลก	

มุ ่งสร้างให้เกิดจิตส�านึกสาธารณะ	 ความเข้าใจในพหุสังคม

วัฒนธรรม	 การเป็นพลเมืองเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข	 

ความสามารถในการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี

		 Definition	 and	meaning	 of	 citizenship;	

characteristics	of	citizenship;	promoting	an	awareness	

of	 current	 issues	 at	 the	 local	 and	 national	 levels;	 

promoting	public-mindedness;	understanding	of	plural	

culture	 and	 society;	 citizenship	with	 an	 orientation	 

towards	well-being;	 capabilities	 in	 seeking	 peaceful	

solutions to problems 

 0044 004  กฎหมายและการใช้สิทธิในชีวิต

  ประจ�าวัน  2(2-0-4)

   Laws and Everyday Rights

  ความรู ้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย	 กระบวนการ 

ทางกฎหมายในการใช้สทิธิประเภทต่าง	ๆ 	อนัเป็นสทิธแิละเสรภีาพ

ขั้นพ้ืนฐานของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ	ความยุติธรรม	 สิทธิใน

กระบวนการยตุธิรรมทางอาญา	สทิธใินกระบวนการยตุธิรรมทาง

แพ่ง	สทิธใินกระบวนการยุตธิรรมทางปกครอง	การเรยีกร้องสทิธิ

กรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมและการเยียวยาจากภาครัฐ	 

สิทธิของผู้บริโภค	 สิทธิคนพิการ	 สิทธิของผู้ประสบภัยจากรถ	 

สิทธิมนุษยชน

  General 	 knowledge	 of 	 laws; 	 legal	 

proceedings related to exercising constitutional rights 

and	 freedom;	 justice;	 rights	 in	 criminal	 proceedings;	

rights	 in	 civil	 proceedings;	 rights	 in	 administrative	 

proceedings;	 claiming	 rights	 in	an	effort	 to	denounce	

injustice	and	denied	compensation;	consumer’s	rights;	

disability	rights;	rights	of	accident	victims;	human	rights	

 0044 005  กฎหมายในการประกอบอาชีพ  2(2-0-4)

   Laws for Employees

  ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมายและการบังคับใช้

กฎหมาย	 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	

กฎหมายท่ีจ�าเป็นในการประกอบอาชีพ	 เช่น	 กฎหมายเกี่ยวกับ

ข้าราชการพลเรือน	กฎหมายแรงงานและประกันสังคม	กฎหมาย

ธุรกิจ	 กฎหมายภาษีอากร	 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและ

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

		 General	 knowledge	 of	 laws	 and	 law	 

enforcement;	laws	related	to	daily	life;	relevant	laws	for	

employment	such	as	laws	related	to	civil	servants,	labor	

and	 social	 security	 laws,	 business	 laws,	 tax	 laws,	 

information	technology	 laws,	and	intellectual	property	

laws

 0044 006  ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน  2(2-0-4)

   The King’s Philosophy and Sustainable 

  Development

		 พระราชประวตัพิระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร	

มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช	บรมนาถบพติร	ศาสตร์พระราชาและ

หลกัการทรงงาน	หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	เกษตรทฤษฎี

ใหม่	 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	การประยุกต์ศาสตร์พระราชา

เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	

  Biography of His Majesty King Bhumibol 

Adulyadej	 The	 Great;	 the	 King’s	 philosophy;	 His	 

Majesty	the	King’s	Working	Principles;	philosophy	of	the	

sufficiency	 economy;	 New	 Theory	 Agriculture;	 

sustainable	development	goals;	application	of	the	King’s	

philosophy in sustainable development

 0044 007  ศาสนาและการใช้เหตุผล

  เพื่อการด�ารงชีวิต  2(2-0-4)

   Religion and Reasoning for Living

  ความหมายและพัฒนาการทางความเชื่อและ

ศาสนา	ศาสนากับชีวิตประจ�าวัน	การใช้เหตุผลและการวิเคราะห์

ปรากฏการณ์	ความหลากหลายทางศาสนาและความเชือ่	การเรยีน

รู ้เข้าใจตนเองและผู้อื่นในการอยู่ร่วมกันท่ามกลางพหุสังคม

วัฒนธรรม
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  Definition	and	development	of	beliefs	and	

religions;	religions	and	daily	life;	reasoning	and	analyzing	

religious	and	belief	diversity;	understanding	of	self	and	

others to foster peaceful coexistence 

 0044 008  ชีวิตและสันติสุข  2(2-0-4)

   Life and Peace

  สมองของมนษุย์กบัการเรียนรู	้การพฒันาทางกาย	

ใจ	คิด	 รู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่นผ่านกระบวนการจิตตปัญญา

ศึกษาและสุนทรียสนทนา	การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง

จากภายใน	 มองเห็นเป้าหมายชีวิตและการคิดแบบองค์รวมสู ่

การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

  Human	brain	and	human	learning;	physical,	

mental	and	cognitive	development;	the	understanding	

of self and others through contemplative education and 

dialogue;	transformative	learning	;	being	able	to	set	life	

goals;	 practicing	 holistic	 thinking	 for	 peaceful	 

coexistence

 0044 009  สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต  2(1-2-3)

   Meditation for Life Development

  ความระลึกได้	 (สติ)	 ท�าใจให้สงบตั้งมั่น	 (สมาธิ)	

ความหมายของพลังจิต	 ประโยชน์ของสมาธิในชีวิตประจ�าวัน	

ความสัมพันธ์ของสติ	-	สมาธิ	-	ปัญญา	การบริหารจัดการอารมณ์

การฟังอย่างมีสติ	สมาธิกับสันติสุขโลก

  Mindfulness;	concentration;	the	meaning	

of	mind	power;	the	benefits	of	meditation	in	daily	life;	

the relationship of mindfulness, concentration and  

wisdom;	 emotional	management;	mindful	 listening;	

meditation	and	world	peace	

 0044 010  จิตอาสาสิ่งแวดล้อม  2(2-0-4)

   Environmental Volunteers 

 หลักการ	 แนวคิด	 ทฤษฎี เกี่ยวกับจิตอาสา 

สิง่แวดล้อม	เข้าใจในหลกัของการท�างานด้านจติอาสาสิง่แวดล้อม	

สร้างแนวคิดและกระบวนการด้านจิตอาสาสิ่งแวดล้อมในชุมชน	

กจิกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์	การเป็นอาสาสมคัร	การท�างานจติอาสา

ร่วมกับชุมชน	การส่งเสริมจิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม

 

 Pr incip les ,  concepts ,  theor ies  o f  

environmental	 volunteerism;	 understanding	 the	 

principles	 of	 environmental	 volunteerism;	 creating	 

concepts and processes for environmental volunteerism 

in	 the	 community;	 service	 activities,	 volunteerism;	 

volunteering	 with	 the	 community;	 promoting	 

environmental volunteerism 

5.  กลุ่มวิถีสังคม 

 0045 001  ศิลปะกับชีวิต  2(2-0-4)

   Art Appreciation

 สุนทรียศาสตร์ด้านทัศนศิลป์	ดุริยางคศิลป์และ

ศลิปะการแสดง	ทักษะและกระบวนการสร้างสรรค์และนวัตกรรม

ศิลปกรรมศาสตร์ในศตวรรษที่	 21	การเชื่อมโยงการเรียนรู้และ

ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมไทยและต่างประเทศเพ่ือการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน

  Aesthetics in Visual Arts, Musical Arts and 

Performing	Arts;	skills	and	process	of	Fine	and	Applied	

Arts	 creation	 and	 innovation	 in	 the	 21st	 century;	 

integrating	 learning	with	 the	 application	of	Thai	 and	

foreign cultures to achieve sustainable development of 

quality of life and social quality

 0045 002  ดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน  2(2-0-4)

   Music and Isan Performing Arts

  ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัดนตรแีละศลิปะการแสดง

ภาคต่าง	 ๆ ความหมาย	 ความส�าคัญ	 ประวัติความเป็นมา	

พัฒนาการและประเภทของดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน	

วัฒนธรรมการแต่งกาย	 ประวัติของศิลปินผู้ที่มีผลงานโดดเด่น	

แนวคิดการต่อยอดเชิงธุรกิจบันเทิง	

 Introduction to regional music and  

performing	 art;	 definition,	 importance,	 background,	

development and types of music and Isan performing 

arts;	culture	of	clothing;	biography	of	most	outstanding	

artists;	commercialization	of	entertainment	business	
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 0045 003  ภูมิปัญญาเพื่อคุณภาพชีวิต  2(2-0-4)

   Wisdom for Quality of Life

		 ความหมาย	ลักษณะและประเภทของภูมิปัญญา	

ภูมิปัญญาและความสัมพันธ์กับความเชื่อ	 วัฒนธรรม	ประเพณี

อีสาน	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน	การปรับใช้

ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พบในภูมิปัญญาท้องถิ่นใน

ชีวิตประจ�าวัน	

		 Definition,	condition	and	types	of	wisdom;	

wisdom	and	its	relationships	with	beliefs,	culture	and	

Isan	traditions;	environment	and	natural	resources	in	the	

community;	 application	 of	 knowledge	 of	 science	 and	

technology	embedded	in	local	wisdom	in	daily	life	

 0045 004  รู้จักอาเซียน  2(2-0-4)

   Introduction to ASEAN

  ข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกับประชาคมอาเซยีน	ลกัษณะ

ทางสังคม	 เศรษฐกิจ	 การเมืองการปกครองและวัฒนธรรมของ

ประเทศสมาชกิประชาคมอาเซยีน	ลกัษณะร่วมและความแตกต่าง	

		 Basic	 information	 of	ASEAN;	 the	 social,	

economic, political and cultural characteristics of  

ASEAN member	countries;	commonalities	and	differences 

 0045 005  มนุษย์กับความหลากหลายทางสังคมและ

  วัฒนธรรม  2(2-0-4)

   Humans and Social and Cultural Diversity 

 ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม	

ลักษณะส�าคัญของวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก	มนุษย์กับ

คุณค่าและความงามท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม	

การปรับตัวและการด� ารงอยู ่ ของมนุษย ์ภายใต ้กระแส 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

 Social	 and	 cultural	 diversity;	 important	

characteristics	of	Eastern	and	Western	cultures;	humans	

and	values	and	beauty	in	the	midst	of	cultural	diversity;	

human adaptation and existence under the constant 

social and cultural change

 0045 006  พหุวัฒนธรรมลุ่มน�้าโขง  2(2-0-4)

   Plural Culture of Mekong Region

  ภูมิหลัง	ความสัมพันธ์	ชาติพันธุ์	การตั้งถิ่นฐานใน

มติสิมัพนัธ์กบัภูมศิาสตร์	ภมูปัิญญา	ศลิปวฒันธรรมอตัชวีประวตัิ

บุคคลส�าคัญในท้องถิน่	กระบวนการทางความคิด	อัตลักษณ์ร่วม

ในกลุ ่มประเทศลุ ่มน�้ าโขง	 การพัฒนาภูมิภาคเป ็นมรดก 

ทางวัฒนธรรมเพื่อธุรกิจเชิงท่องเที่ยว

  Background,	 relationship,	 ethnicity;	 

settlements	 in	relation	to	geography;	wisdom;	art	and	

culture;	 autobiography	 of	 local	 dignitaries;	 thought	 

processes;	 co-identities	 among	Mekong	 countries;	 

regional	 development	 for	 cultural	 heritage;	 tourism	 

business development

 0045 007  อีสานทันโลก  2(2-0-4)

   Globalized Isan 

  อีสานในบริบทโลกาภิวัตน์	กลุ่มสังคมวัฒนธรรม	

ภูมิปัญญา	 วิถีชีวิตและทุนทางวัฒนธรรม	 การปรับประยุกต ์

จากอีสานคลาสสิกสู ่ อีสานทันสมัย	 การจัดสรรทรัพยากร	 

กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์	สินค้าวัฒนธรรมและอีสานม่วนซื่น	

  Isan	in	a	globalized	context;	sociocultural	

groups;	 local	wisdom;	 livelihood	 and	 cultural	 capital;	 

a	 transition	 from	 classical	 to	modern	 Isan;	 resource	 

allocation;	 creative	 economy;	 cultural	 products	 and	

healthy Isan

 0045 008  การบริหารจดัการวฒันธรรม: การแปรวฒันธรรม

  เป็นสินค้า  2(2-0-4)

   Cultural Management: Cultural 

  Commoditization

  ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชื่อ 

ในโลกปัจจุบันและการบริหารจัดการต้นทุนทางวัฒนธรรม 

เพื่อสร้างมูลค่า

  Cultural	diversity	and	beliefs;	management	

of cultural capital to create value
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 0045 009  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  2(2-0-4)

   Cultural Tourism

  ความหมาย	ความส�าคญั	องค์ประกอบและรปูแบบ

ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	แหล่งท่องเที่ยวและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	การจัดการวัฒนธรรม

และการท่องเที่ยว	

  Definition,	importance,	elements,	and	types	

of	cultural	tourism;	tourist	attractions	and	organizations	

involved	 in	 cultural	 tourism;	 cultural	 and	 tourism	 

management

 0045 010  อาหารและเครื่องดื่มจากภูมิปัญญา

  พื้นบ้าน  2(2-0-4)

   Food and Beverages from Local Wisdom

  ประวัติ	 ความส�าคัญ	ภูมิปัญญาของอาหารและ

เครือ่งดืม่พืน้บ้าน	กรรมวธิแีละสขุวทิยาในการผลติ	ประโยชน์และ

คณุค่าทางโภชนาการ	นวตักรรมและบรรจภุณัฑ์อาหารและเคร่ือง

ดื่มพื้นบ้านที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มมูลค่า

  History,	 importance	and	wisdom	of	 food	

and	 local	 beverages;	 process	 and	 hygiene	 in	 the	 

production;	 benefits	 and	 nutrients;	 innovation	 and	 

appropriate packaging of local food and beverages for 

value addition

 0045 011  ภูมิปัญญาและนวัตกรรมผ้าทออีสาน  2(2-0-4)

   Wisdom and Innovative Isan Textile

		 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าทอภาคต่าง	ๆ	ประวัติ

ความเป็นมาและภมูปัิญญาผ้าทออสีาน	นวตักรรมและการพฒันา

ผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานเพื่อสร้างมูลค่า

		 Introduction	 to	 regional	 textiles;	 history,	

background	and	wisdom	of	Isan	textile;	innovation	and	

Isan textile product development for value creation

 0045 012  พระเครื่องสยาม การวิเคราะห์และ

  อนุรักษ์  2(1-2-3)

   Siam Amulets: Identification and 

  Conservation 

  หลักการ	 ความหมาย	 ประวัติ	 พัฒนาการและ

ประเภทของพระเครื่องสยาม	 เทคนิคการอนุรักษ์	 กรรมวิธ ี

การสร้าง	 วัตถุดิบในการสร้าง	 การพิสูจน์หลักฐานและความจริง

ด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์	 การตลาดและธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับ 

การอนุรักษ์พระเคร่ืองสยาม	กรณีศึกษาการอนุรักษ์และท�านุบ�ารุง 

พระเครื่องในประเทศไทย

  Principles,	definition,	history,	development,	

and	 types	 of	 Thai	 Buddha	 amulets;	 preservation	 

techniques;	production	methods;	materials	used	to	make	

amulets;	 amulet	 identifications	 and	 confirmation	 by	

using	 scientific	methods,	marketing	 and	 businesses	

related	 to	Thai	 amulets;	 case	 studies	 of	 Thai	 amulet	

conservation and preservation

 0045 013  คติความเชื่อตะวันออกส�าหรับ

  การอยู่อาศัย  2(2-0-4)

   Eastern Beliefs for Living

  ท่ีมาและเหตุผลของคติความเชือ่ตะวนัออกส�าหรบั

ท่ีอยู่อาศัยและการค้า	 ฮวงจุ้ยตามหลักชัยภูมิ	การจัดวางทิศทาง

และการเลือกท�าเลท่ีต้ัง	การออกแบบจดัวางพืน้ท่ีในแต่ละส่วนของ

บ้านและท่ีท�างานโดยค�านึงถึงพลังมงคล	พลังไม่เป็นมงคล	และ

วิธีการผสมผสาน	 การประยุกต์ใช้แนวคิดการออกแบบในชีวิต

ประจ�าวันและการท�างานได้

  The origin and logic of the Eastern beliefs 

for	 living	 and	 trading;	 feng	 shui	 based	 on	 strategic	 

locations;	 building	 orientation	 and	 location	 selection;	

space design for different areas of the house and  

workplace	by	considering	good	and	bad	power	and	the	

mixed	methods;	 applications	 of	 design	 principles	 in	

daily	life	and	work

 0045 014  การบริหารจัดการภูมิทัศน์ท้องถิ่น  2(2-0-4)

   Management of Local Landscape

	 แนวคดิและภมูปัิญญา	การจดัการสภาพแวดล้อม

และภูมิทัศน์ของที่อยู่อาศัย	ชุมชน	และท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่า

		 Concept	 and	wisdom;	management	 of	

environment, residential and community landscapes for 

value addition




