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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการสมัยใหม่) 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
______________________ 

 
รายวิชา 

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
  1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย 
 LA02101 ภาษาไทยธุรกิจ      3(3-0-6) 
    Thai Language for Business  
 LA02102 ทักษะการใช้ภาษาไทย     3(3-0-6) 
    Thai Language Usage Skill  
          1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
 LA02103 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสาร    3(3-0-6) 
   English for Communication  
 LA02104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้     3(3-0-6) 
   English for Learning  
 LA02205 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ     3(3-0-6) 
   English for Professional  
 LA02206 ภาษาในประชาคมอาเซียนเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 
   ASEAN Language for Communication  
 LA02207 ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
   Foreign Language for Communication  

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 HM02101 คุณธรรมและจริยธรรมแห่งชีวิต    3(3-0-6) 
   Morality and Ethics for Life  
 HM02102 สารสนเทศศาสตร์      3(3-0-6) 
   Information Sciences  
 HM02103 มนุษย์กับสังคม      3(3-0-6) 
   Man and Society 
 HM02104 อารยธรรม       3(3-0-6) 
   Civilization  
 HM02105 วิถีชีวิตแห่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   3(3-0-6) 
   Living Style of Sufficiency Economics Philosophy  
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 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 SO02101 บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์     3(3-0-6) 
   Personality and Human Relationship  
 SO02102 จิตวิทยาทั่วไป      3(3-0-6) 
   General Psychology  
 SO02103 พลเมืองไทยและพลโลก     3(3-0-6) 
   Thai Citizen and Global Citizen  
 SO02104 ไทยศึกษา       3(3-0-6) 
   Thai Studies  
 SO02205 สภาวการณ์โลกและอาเซียนศึกษา    3(3-0-6) 
   Global Issue and ASEAN Studies  
 SO02206 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม    3(3-0-6) 
   Politics Economy  and Society  
 SO02207 กฎหมายพื้นฐาน      3(3-0-6) 
   Foundation Laws 

 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 MS02101 คณิตศาสตร์และสถิติกับการตัดสินใจ    3(3-0-6) 
   Mathematics and Statistics with Decision Making  
 MS02102 วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6) 
   Sciences and Environment  
 MS02103 นันทนาการและกีฬา      (3-0-6) 
   Recreations and Sports  
 MS02204 เทคโนโลยีสารสนเทศ  สื่อ และการสื่อสาร   3(3-0-6) 
   Information Technology Media and Communication  
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 2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 87  หน่วยกิต 
     2.1 กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ จ านวน 36  หน่วยกิต 
 BBA4101 การบัญชีส าหรับผู้ไม่ใช่นักบัญชี    3(3-0-6) 
   Accounting for Non-accountant 
 BBA4102 องค์การและการจัดการสมัยใหม่            3(3-0-6) 
   Modern organizations and Management  
      BBA4103  หลักการตลาด              3(3-0-6) 
   Principles of Marketing  
 BBA4104 กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์            3(3-0-6) 
   Commercial and Business Laws 
       BBA4105    การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปและการประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ    3(2-2-5) 
   Computer Applications in Business 
 BBA4106 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจ    3(3-0-6) 
   Economics for Business Management 
 BBA4107  การบริหารการเงิน               3(3-0-6) 
    Financial Management 
 BBA4108 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการปฏิบัติการ             3(3-0-6) 
   Quantitative Analysis for Operation Management 
 BBA4109 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์การ               3(3-0-6) 
                        Human Resource Management and Organizational Behaviors 
 BBA4110 การจัดการเชิงกลยุทธ์     3(3-0-6) 
   Strategic Management  
  BBA4111 การวิจัยทางธุรกิจและสถิติธุรกิจ                3(3-0-6) 
   Research Methods and Business Statistic 
 BBA4112  ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพทางธุรกิจ                  3(2-2-5) 
   English for Business Profession Development 
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       2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน และข้อก าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต 
            2.2.1 วิชาบังคับ จ านวน 42 หน่วยกิต 
   วิชาเอกการจัดการสมัยใหม่ จ านวน 42 หน่วยกิต 
 BBM4101 จริยธรรมทางธุรกิจ      3(3-0-6) 
    Business Ethics 
 BBM4102 การจัดการความรู้ในศตวรรษท่ี 21    3(2-2-5) 
   Knowledge Management for 21st Century    
 BBM4103 การจัดการนวัตกรรมและสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้  3(2-2-5) 
   Innovation Management and Learning Organization 
 BBM4104 ภาวะผู้น าและการพัฒนาทีมงาน    3(3-0-6) 
   Leadership and team development 
 BBM4105 การจัดการธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง   3(2-2-5) 
   Business Management in Sufficiency Economy 
 BBM4106 การเจรจาต่อรองและการบริหารความขัดแย้ง   3(3-0-6) 
   Negotiation and Conflict Management 
 BBM4107   การเป็นผู้ประกอบการ     3(2-2-5) 
   Entrepreneurship 
 BBM4108 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม             3(2-2-5) 
   Small Business Management 
 BBM4109  การจัดการวิสาหกิจชุมชน     3(3-0-6) 
   Community Enterprise Management 
 BBM4110 การจัดการธุรกิจครอบครัว     3(3-0-6) 
   Family Business Management 
 BBM4111 องค์กรแบบลีน      3(3-0-6) 
   Lean Enterprise 
 BBM4112 สัมมนาทางการจัดการ     3(2-2-5) 
   Seminar in Business Management 
 BBM4113 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน     3(3-0-6) 
   Logistics and Supply Chain Management 
 BBM4114 การจัดการน าเข้า และการส่งออก    3(3-0-6) 
   Import and Export Management 
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           2.2.2 วิชาเลือก จ านวน 3 หน่วยกิต 
   วิชาเอกการจัดการสมัยใหม่ เลือกเรียน จ านวน 3 หน่วยกิต 
 BBM4115 การจัดการทุนมนุษย์      3(3-0-6) 
  Human Capital Management 
 BBM4116 การจัดการปฏิบัติการ     3(2-2-5) 
  Operations Management 
 BBM4117 ภาวะผู้น ากับความรัก     3(2-2-5) 
     Leadership and Compassion  
 BBC4207 เศรษฐกิจดิจิทัล      3(3-0-6) 
   Digital Economy  
 BBC4210 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์     3(2-2-5) 
   Electronic Comer  
 BIT4602  ภาวะผู้น าส าหรับเทคโนโลยี      3(3-0-6) 
  Leadership for Technology 
 BIT4611  การจัดการข้อมูลธุรกิจและระบบลอจิสติกส์    3(2-2-5) 
  Business Record and Logistics Management 

  2.2.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หรือหัวข้อพิเศษ     
จ านวน 6 หน่วยกิต 
    วิชาเอกการจัดการสมัยใหม่ จ านวน 6 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 BBM4118 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการสมัยใหม่  6(0-40-0) 
   Professional Internship in Modern Management   
 BBM4119 ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านการจัดการสมัยใหม่   6(0-40-0) 
   Cooperative Education in Modern Management   
 BBM4120 หัวข้อพิเศษทางด้านการจัดการสมัยใหม่   6(0-30-10) 
   Special Topics in Modern Management 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน 6 หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก  
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แผนการศึกษา 
 
  แผนการศึกษา วิชาเอกการจัดการสมัยใหม่ 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
LA02102 ทักษะการใช้ภาษาไทย 3 3(3-0-6) 
LA02103 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสาร 3 3(3-0-6) 
SO02101 บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 3 3(3-0-6) 
MS02102 วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม 3 3(3-0-6) 
BBA4101 การบัญชีส าหรับผู้ไม่ใช่นักบัญชี 3 3(3-0-6) 
BBA4102 องค์การและการจัดการสมัยใหม่ 3 3(3-0-6) 
BBA4103 หลักการตลาด 3 3(3-0-6) 

รวม 21  
 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
LA02104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ 3 3(3-0-6) 
HM02101 คุณธรรมและจริยธรรมแห่งชีวิต 3 3(3-0-6) 
MS02101 คณิตศาสตร์และสถิติกับการตัดสินใจ 3 3(3-0-6) 
BBA4104 กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์ 3 3(3-0-6) 
BBA4105 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปและการ

ประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ 
3 3(2-2-5) 

BBM4101 จริยธรรมทางธุรกิจ 3 3(3-0-6) 
BBM4104 ภาวะผู้น าและการพัฒนาทีมงาน 3 3(3-0-6) 

รวม 21  
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
SO02205 สภาวการณ์โลกและอาเซียนศึกษา 3 3(3-0-6) 
HM02105 วิถีชีวิตแห่งปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
3 3(3-0-6) 

SO02103 พลเมืองไทยและพลโลก 3 3(3-0-6) 
BBA4106 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการธุรกิจ 3 3(3-0-6) 
BBA4107 การบริหารการเงิน 3 3(3-0-6) 
BBM4102 การจัดการความรู้เพื่อศตวรรษท่ี 21 3 3(3-2-5) 
BBM4105 การจัดการธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง 
3 3(3-2-5) 

รวม 21  
 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
BBA4108 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการ

ปฏิบัติการ 
3 3(3-0-6) 

BBA4109 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และ
พฤติกรรมองค์การ 

3 3(3-0-6) 

BBM4103 การจัดการนวัตกรรมและสร้างองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 

3 3(3-2-5) 

BBM4106 การเจรจาต่อรองและการบริหารความ
ขัดแย้ง 

3 3(3-0-6) 

BBM4107 การเป็นผู้ประกอบการ 3 3(2-2-5) 
BBM4108 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 3 3(3-2-5) 
BBM4109 การจัดการวิสาหกิจชุมชน 3 3(3-0-6) 

รวม 21  
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
BBA4110 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 3(3-0-6) 
BBA4111 การวิจัยทางธุรกิจและสถิตธุรกิจ 3 3(2-2-5) 
BBA4112 ภาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพทาง

ธุรกิจ 
3 3(2-2-5) 

BBM4110 การจัดการธุรกิจครอบครัว 3 3(3-0-6) 
BBM4111 องค์กรแบบลีน 3 3(3-0-6) 
BBM4113 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3 3(3-0-6) 
BBM4114 การจัดการน าเข้า และการส่งออก 3 3(3-0-6) 

รวม 21  
  

 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
BBMXXXX วิชาเลือก 1 3 3(3-0-6) 
XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 1 3 X(X-X-X) 
XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 1 3 X(X-X-X) 
BBM4112 สัมมนาทางการจัดการ 3 3(2-2-5) 

รวม 12  
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
*BBM4118 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการ

จัดการสมัยใหม่ หรือ 
6 6(0-40-0) 

*BBM4119 ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านการจัดการ
สมัยใหม่ หรือ 

6 6(0-40-0) 

*BBM4120 หัวข้อพิเศษทางด้านการจัดการ
สมัยใหม่ 

6 6(0-30-10) 

รวม 6  

หมายเหตุ  *ให้เลือกเรียนรายวิชา BBM4118 หรือ BBM4119 หรือ BBM4120 จ านวน 6 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาส าหรับเทียบโอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 

ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

X(X-X-X) 
X(X-X-X) 
X(X-X-X) 
X(X-X-X) 
X(X-X-X) 
X(X-X-X) 
X(X-X-X) 

รวม 21  
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2  

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 

ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

X(X-X-X) 
X(X-X-X) 
X(X-X-X) 
X(X-X-X) 
X(X-X-X) 
X(X-X-X) 
X(X-X-X) 

 รวม 21  
 

ปีท่ี 3 ภาคฤดูร้อน 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 

ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 

3 
3 
3 

X(X-X-X) 
X(X-X-X) 
X(X-X-X) 

 รวม 9  
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1  

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 

ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

X(X-X-X) 
X(X-X-X) 
X(X-X-X) 
X(X-X-X) 
X(X-X-X) 
X(X-X-X) 
X(X-X-X) 

รวม 21  
 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 

ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

X(X-X-X) 
X(X-X-X) 
X(X-X-X) 
X(X-X-X) 
X(X-X-X) 
X(X-X-X) 
X(X-X-X) 

 รวม 21  
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ค าอธิบายรายวิชา 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา 
  1) กลุ่มภาษาไทย    
LA02101 ภาษาไทยธุรกิจ       3(3-0-6) 
  Thai Language for Business 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การฟังและการอ่าน
จับใจความ การพูดในที่ประชุม การเขียนความเรียงต่างๆ การใช้ภาษาสื่อมวลชน การอ่านสิ่งพิมพ์ประเภท
ต่างๆ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้ และการใช้ภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงทางภาษาที่เกิดขึ้นในสังคม 
  Practice Thai language skills in listening, speaking, reading and writing, listening 
and reading comprehension, speaking at a meeting, writing essays, using language for mass 
media, reading publications in various countries to be a tool for education And the use of 
language in daily communication, being aware of the language changes that occur in society. 

LA02102 ทักษะการใช้ภาษาไทย      3(3-0-6) 
  Thai Language Usage Skill 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  ความส าคัญและหลักภาษาไทย ปัญหาการใช้ภาษาไทย การฝึกทักษะการอ่าน การฟัง การ
พูด และการเขียนภาษาไทยในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการในชีวิตประจ าวันรวมทั้ง
การเขียนรายงานทางวิชาการการบันทึกการประชุม และงานธุรการที่ส าคัญ 
  Importance and principles of the Thai language, problems in using Thai 
language, practice of reading, listening, speaking and writing Thai language skills in various 
situations Both formal And informal in daily life. Including academic report writing, meeting 
recording And important administrative tasks. 

 2) กลุ่มภาษาต่างประเทศ    

LA02103 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสาร     3(3-0-6) 
  English for Communication 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  พัฒนาทักษะการอ่าน การพูด การฟัง และการเขียนภาษาอังกฤษในเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ต่างๆ ส าหรับการสื่อสาร สื่อความหมายในชีวิตประจ าวัน 
  Develop reading, speaking, listening and writing English skills in various 
situations or situations For communication Convey meaning in daily life. 
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LA02104 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้     3(3-0-6) 
  English for Learning 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  โครงสร้างที่ส าคัญของภาษาอังกฤษ เสริมสร้างทักษะการอ่าน การพูด การฟัง และการเขียน
ภาษาอังกฤษเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เรื่องที่สนใจศึกษา  สิ่งของที่จ าเป็นในการอุปโภคบริโภค และ
พบเห็นในชีวิตประจ าวัน เช่น สื่อโฆษณา ฉลากสินค้า การรับสมัครงาน  คู่มือครุภัณฑ์ เป็นต้น 
  Important structure of the English language Enhance reading, speaking, 
listening and writing English skills to be used as tools for learning subjects of interest, 
necessary items for consumption And seen in everyday life such as advertising media, 
product labels, recruitment Equipment manual etc. 

LA02205 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ      3(3-0-6) 
  English for Professional 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน  การประกอบอาชีพ และการเป็น
ผู้ประกอบการ 
  Develop English language learning skills for work, occupation and being an 
entrepreneur. 

LA02206 ภาษาในประชาคมอาเซียนเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 
  ASEAN Language  for Communication 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  ศึกษาและพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาของประเทศที่สนใจใน
ประชาคมอาเซียนเพื่อการสื่อสารในสังคม และเป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้ 
  Study and develop listening, speaking, reading and writing skills in interested 
countries in the ASEAN Community for social communication. And is the basis for learning. 

LA02207 ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
  Foreign  Language  for Communication 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  ศึกษาและพัฒนาทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาของประเทศที่สนใจเพ่ือ
การสื่อสารในสังคม  และเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ 
  Study and development of speaking, listening, reading and writing skills in 
interested countries for communication in society. And is the basis for learning. 
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 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
HM02101 คุณธรรมและจริยธรรมแห่งชีวิต     3(3-0-6) 
  Morality and Ethics for Life 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  ความส าคัญและคุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรมของสังคมมนุษย์ ปัญหาคุณธรรมจริยธรรม
ในสังคมอดีตและปัจจุบัน คุณธรรมตามหลักศาสนาต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต ศึกษาบุคคล
ต้นแบบที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมที่ควรเป็นแบบอย่างการสืบทอดในสังคม การรวมกลุ่มเพ่ือ
สร้างสรรค์กิจกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในสถาบันและหรือชุมชนท้องถิ่น 
  Importance and value of morality and ethics of human society, moral and 
ethical problems in past and present societies, moral according to various religious principles 
To guide the way of life, Study the role model that is full of morality and ethics that should 
be a role model for succession in society, Integration to create moral, ethical, institutional 
and / or community activities. 

HM02102 สารสนเทศศาสตร ์      3(3-0-6) 
  Information Sciences 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  ความส าคัญของวิทยาการสารสนเทศศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีสารสนเทศ  ทรัพยากรสารสนเทศ  
การสืบค้น และรวบรวมสารสนเทศอย่างเป็นระบบ การใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลสารสนเทศ และการ
ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา และการน าเสนอผลในรูปแบบของบทนิพนธ์ที่มีมาตรฐาน 
  The importance of information science, Study about information theory, 
Information resources, searching and collecting information systematically, using computers 
for information processing. And using the internet for education And presenting the results in 
a standard thesis format. 

HM02103 มนุษย์กับสังคม       3(3-0-6) 
  Man and Society 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  สังคมมนุษย์  การขัดเกลาทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม การควบคุมทางสังคม กลุ่ม
สังคม สิทธิมนุษยชน การจัดช่วงชั้นทางสังคม สถาบันสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ลักษณะสังคมไทย
ปัจจุบัน ปัญหาสังคมไทย ความร่วมมือ ความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามสถานการณ์โลกใน
ปัจจุบัน การสร้างแผนการด าเนินชีวิตที่เหมาะสมในสังคมปัจจุบัน ความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี สถานการณ์
ผู้สูงอายุและระบบสังคมผู้สูงอายุ 
  Human society, socialization, social organization, social control, social group, 
human right, social stratification, social institution, social change, current Thai society 
characteristics, Thai society problems, cooperation, conflict, international relations according 
to the current world situation, creating lifestyle plans that are appropriate in current society, 
good follower leadership, situation of the elderly and the aging society. 
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HM02104 อารยธรรม       3(3-0-6) 
  Civilization 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  อารยธรรมโลก การก่อตั้งเมือง แว่นแคว้นอาณาจักร และประเทศ ความเจริญรุ่งเรือง
ทางด้านสังคม ศาสนา ศิลปกรรม วรรณกรรม การเมืองของประเทศในโลกตะวันตก ตะวันออก และอเมริกา
และอารยธรรมไทย วิวัฒนาการของชาติไทยสมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสังคม การ
ปกครอง ศาสนา เศรษฐกิจ ศิลปกรรม วรรณกรรมและอ่ืนๆ ในยุคสมัยต่างๆ อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตก 
ตะวันออกท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
  World civilization, the establishment of cities Kingdoms and territories, 
prosperity in society, religion, arts, literature, politics of the countries of the West, East and 
America, And Thai civilization, the evolution of the Thai nation in the past to the present, 
Social prosperity, government, religion, economy, arts, literature and others In different eras, 
the influence of western civilization Eastern, affecting the changes of Thai society from the 
past to the present. 

HM02105 วิถีชีวิตแห่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    3(3-0-6) 
  Living Style of Sufficiency Economics Philosophy 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  ความรู้ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว         
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การเรียนรู้การด าเนินชีวิตของบุคคล สังคมชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นแบบอย่างที่ดีเพ่ือการศึกษาก าหนดการปฏิบัติสู่วิถีชีวิตที่มีความพอเพียง และมี
ความสุข  
  Knowledge and understanding of the philosophy of the sufficiency economy 
of King Bhumibol Adulyadej, learning the lifestyle of a person, community society in 
accordance with the philosophy of the sufficiency economy which is a good model for 
studying the implementation of a sufficiency and happy lifestyle. 
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 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
SO02101 บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์     3(3-0-6) 
  Personality and Human Relationship 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  ความหมายของบุคลิกภาพ ลักษณะของบุคลิกภาพ ตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพ ทฤษฎี
บุคลิกภาพที่ส าคัญ หลักของมนุษยสัมพันธ์ เทคนิคในการชนะใจผู้อ่ืน วิธีปฏิบัติเพ่ือให้ผู้อ่ืนชอบ วิธีปฏิบัติ
เพ่ือให้ผู้อ่ืนคล้อยตาม  วิธีปฏิบัติเพ่ือเปลี่ยนแปลงผู้อ่ืน วิธีท าให้ชีวิตครอบครัวมีความสุข และวิธีชนะความ
ทุกข์และสร้างความสุข 
  Personality meaning, personality trait As well as personality development 
important personality theory, principles of human relations, techniques for winning the heart 
of others, practices to impress, practices for others to conform, practices for changing others, 
practices to make family life happy, And practices to overcome suffering and create 
happiness. 

SO02102 จิตวิทยาทั่วไป       3(3-0-6) 
  General Psychology 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  ศึกษาประวัติและวิธีทางจิตวิทยา พ้ืนฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรม พัฒนาการของมนุษย์ 
แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ เชาวน์ปัญญา อารมณ์ บุคลิกภาพและพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลและกลุ่ม 
  Study the history and methods of psychology, biological basis of behavior, 
human development, motivation, perception, learning, intelligence, emotions, personality 
and social behavior of individuals and groups. 

SO02103 พลเมืองไทยและพลโลก      3(3-0-6) 
  Thai Citizen and Global Citizen 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  ประชากรไทยและโลกจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และแนวโน้มของอนาคต ความส าคัญของ
ประชากรต่อการพัฒนาประเทศ  คุณภาพ และคุณลักษณะของประชากรที่จะเป็นก าลังส าคัญของสังคมไทย
และสังคมโลก แนวทางการพัฒนาประชากรให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าและเป็นความต้องการของสังคม 
  Thai and world population from the past to the present and future trends, 
importance of population to national development, Quality and characteristics of the 
population that will be an important force of Thai society and the world society, The 
guidelines for population development to be valuable human resources and social needs. 
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SO02104 ไทยศึกษา       3(3-0-6) 
  Thai Studies 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต เชิงวิเคราะห์ วิพากษ์ในด้าน
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม ระบบประเทศด้านต่างๆ ที่จะเป็นอนาคต แสดงถึงความเจริญก้าวหน้า            
มีอารยธรรมที่เป็นสากล ความภูมิใจ ความรัก ความศรัทธา เสียสละและมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ความมั่นคง
ประเทศไทยรวมทั้งการศึกษาประวัติศาสตร์ และอารยธรรมของเมืองพิษณุโลก 
  Learn about Thai history from the past, present and future, analytical Critical 
in government, economy and society, various country systems That will be the future, 
represents progress There is an international civilization, Pride, love, faith, sacrifice, and 
participation, building stability in Thailand , including the study of history And the civilization 
of Phitsanulok. 

SO02205 สภาวการณ์โลกและอาเซียนศึกษา    3(3-0-6) 
  Global Issue and ASEAN Studies 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองจนถึงปัจจุบันในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการรวมกลุ่มของประเทศต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตในสภาวการณ์
โลกปัจจุบันและอนาคต ความเป็นมาและความส าคัญในการเป็นประชาคมอาเซียน ข้อมูลพ้ืนฐานของประเทศ
สมาชิก ยุทธศาสตร์ของอาเซียน ข้อตกลงความร่วมมือกันของประเทศในประชาคมอาเซียนทางด้านการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคม ปัญหาอุปสรรคและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในประเทศและแนวโน้มความก้าวหน้าและ
อนาคตของประชาคมอาเซียน 
  Analyze the movement of events after World War II to the present day in 
politics, economy, society and the integration of various countries That has an impact on life 
in the current and future world situations, background and importance of being an ASEAN 
Community, basic information of member countries, ASEAN strategy, agreement on 
cooperation of countries in the ASEAN Community in politics Economy and society, 
Problems and effects that may occur in the country and progression trend and the future of 
the ASEAN Community. 
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SO02206     การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม                    3(3-0-6) 
  Politics Economy  and Society 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  การจัดการ การบริโภค การผลิต และแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในระบบเศรษฐกิจ  โดย
เน้นให้เห็นถึงอิทธิพลของพฤติการณ์และค่านิยมทางสังคม การเมืองขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีต่อระบบและ
สถาบันทางเศรษฐกิจ  แนวทางการเปลี่ยนแปลงของสถาบันทางเศรษฐกิจ  อันเป็นผลเนื่องมาจากวิวัฒนาการ
ของระบบสังคม และความสัมพันธ์ของการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 
  Management, consumption, production and exchange of goods and services 
in an economy by emphasizing influence of circumstances and social values, political and 
traditional affecting the system and economic institutions  .The Impact of Social system on 
economic evolution. The relationships of politics, economy and society of Thailand. 

SO02207     กฎหมายพื้นฐาน                        3(3-0-6) 
  Foundation Laws 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
   ความส าคัญของการพัฒนากฎหมายทางสังคมและกระบวนการยุติธรรม  เรียนรู้กฎหมาย
พ้ืนฐานที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน  เพ่ือความเข้าใจและการน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์
สูงสุด  เช่น  รัฐธรรมนูญ  กฎหมายเกี่ยวกับบ้านและที่ดิน  การท าธุรกิจรายย่อยครอบครัว  ยานพาหนะและ
การจราจร  การประกันชีวิต  อาหารและยา  การคุ้มครองผู้บริโภค  การเกษตรกรรม  การบริการ  เป็นต้น  
รวมทั้งกฎหมายที่ปรับปรุงให้ทันสมัยในปัจจุบัน 
  The importance of social law development and the judicial process. Study of 
basic law necessary in real life for understanding and implementation in life such as the 
constitution: constitution of the kingdom of Thailand, laws of land and houses,  family 
business, the vehicle and traffic law, life insurance, food and drug,  consumer protection law, 
agricultural law, Service etc .Including modern law at present. 
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 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
MS02101 คณิตศาสตร์และสถิติกับการตัดสินใจ    3(3-0-6) 
  Mathematics and Statistics with Decision Making 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  การคิด การใช้เหตุผล และการค านวณเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ที่ส าคัญในชีวิตประจ าวันสถิติ 
และระเบียบวิธีทางสถิติ หลักการและกระบวนการของการตัดสินใจ การใช้เทคนิควิธีทางคณิตศาสตร์และสถิติ
ในการตัดสินใจ 
  Thinking, reasoning and calculation in important mathematics in daily life, 
Statistics and statistical methods, principles and processes of decision making, using 
mathematical and statistical techniques for decision making. 

MS02102 วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6) 
  Sciences and Environment 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  กระบวนการและพัฒนาการของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กฎเกณฑ์ทั่วไปของระบบนิเวศ 
ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ มนุษย์ สิ่งแวดล้อม ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีต่อการด าเนินชีวิต สิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ 
  Process and development of scientific knowledge, general rules of the 
ecosystem, the relationship between science human and environment, the impact of 
scientific and technological progress on life, environment, society and economy. 

MS02103 นันทนาการและกีฬา      3(3-0-6) 
  Recreations and Sports 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  ความหมายและขอบข่ายของนันทนาการและกีฬา การเรียนรู้กิจกรรมนันทนาการ การเล่น
และชมกีฬาเพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลิน และผ่อนคลายความตึงเครียด การเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง  
และมีน้ าใจเป็นนักกีฬา 
  Definition and scope of recreation and sport, learning recreation activities, 
playing and watching sports for fun. And relieve tension, strengthening the body and 
sportsmanship. 

MS02204 เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ และการสื่อสาร    3(3-0-6) 
  Information Technology Media and Communication 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  ความรู้เกี่ยวกับสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการสื่อสารและเรียนรู้ตลอดชีวิตการใช้
ประโยชน์จากสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการแสวงหาสารสนเทศ ความรู้การจัดการระบบสารสนเทศ 
และการน าใช้เพ่ิมขีดความสามารถของธุรกิจและการบริหารงานในยุคปัจจุบัน 
  Knowledge of the media, Information technology in media used of 
communication and lifelong learning, utilization of media and information technology to 
search for information. Information system management for increasing capacity business and 
management in modern age. 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ 
    2.1 กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ 
BBA4101 การบัญชีส าหรับผู้ไม่ใช่นักบัญชี                                        3(3-0-6) 
                  Accounting for Non-accountant 
            เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
                  ความหมาย วัตถุประสงค์ และประโยชน์ แม่บททางการบัญชี วิธีการบันทึกรายการในสมุด
ขั้นต้น และผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทเกี่ยวกับกิจการบริการ การจัดท างบทดลอง การจัดท างบการเงิน 
หลักและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับเงินสดและเงินฝากธนาคาร การควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสด หลักและวิธีการ
ของระบบเงินสดย่อยและใบส าคัญ และระบบสารสนเทศทางบัญชี 
  Definitions, objectives and benefits of accounting framework, recording of 
transactions in a general journal and general ledgers, and providing a trial balance, preparing 
trial balance, preparing Financial statement, Principles of accounting regarding cash and bank 
deposits, Internal control regarding cash and petty cash system and vouchers, and 
accounting information systems. 

BBA4102       องค์การและการจัดการสมัยใหม่                                      3(3-0-6) 
               Modern Organizations and Management 
              เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  ลักษณะและรูปแบบขององค์การสมัยใหม่ แนวคิดและทฤษฎีทางการจัดการ สภาพแวดล้อม
ที่มีอิทธิพลต่อการจัดการ หน้าที่ทางการจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าท างาน การ
ติดต่อสื่อสารในองค์การ ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม การจูงใจ การควบคุมและประเมินผล รวมถึงทฤษฎี
การจัดการสมัยใหม่ จริยธรรมทางธุรกิจ การก ากับดูแลที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม 
   Characteristics and forms of a modern organizational, various management 
concept and theories, environmental factors influencing the management, management 
functions, planning, organizing, staffing, communicate in organization, leadership and 
teamwork, motivation, evaluation and control, modern management theory, business ethics, 
good governance and social responsibility. 
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BBA4103    หลักการตลาด                                                  3(3-0-6) 
          Principles of Marketing 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  ลักษณะและกระบวนการทางการตลาด แนวคิดและทฤษฎีของการตลาด ลักษณะและ
ขอบเขตของการตลาด กลยุทธ์การตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด การใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการตลาดในยุคโลกาภิวัตน์ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การวิจัยการตลาด ปัจจัยทางการตลาด 
การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนประสมการตลาด การวางแผนและการ
พยากรณ์ความต้องการ ธุรกิจข้ามชาติ และจริยธรรมทางการตลาด สภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศ 
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจรูปแบบต่าง ๆ  วิวัฒนาการที่ส าคัญของธุรกิจระหว่างประเทศ  วิวัฒนาการของ
การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
  Characteristics and processes of marketing, marketing concepts and theories, 
scope of marketing, marketing strategy, marketing environmental analysis, the use of 
marketing information technology in the globalization era, electronic commerce, marketing 
research, marketing factors, segmentation, choosing the target audience, consumer behavior, 
marketing mix factors, planning and forecasting needs, multinational business and marketing 
ethics, International business environment, forms of economic integration, the evolution of 
international business, international trade, investment and related theories. 

BBA4104  กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์      3(3-0-6) 
           Commercial and Business Laws 
         เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  หลักกฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคล สิทธิ สภาพ และชนิดของสิทธิ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ หลัก
กฎหมาย นิติกรรม หนี้ สัญญา และเอกเทศสัญญา ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน กู้ยืม 
ค้ าประกัน จ านอง จ าน า ตัวแทน นายหน้า กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน การคุ้มครองผู้บริโภคและ
ป้องกันการค้าที่ ไม่เป็นธรรม การฟ้ืนฟูกิจการ การระงับข้อพิพาททางธุรกิจ กฎหมายธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
  General principles regard to the establishment of business, civil and 
commercial laws relating to individuals, rights, conditions and types of rights, regulation of 
business operations, juristic acts and contracts law, sales and purchase agreements, hiring, 
labor, loans, guarantees, mortgages, pledges, agents, brokers, investment laws, the law on 
consumer protection and unfair trade, business rehabilitation, commercial dispute 
resolution, electronic transaction law and intellectual property law. 
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BBA4105   โปรแกรมส าเร็จรูปและการประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ   3(2-2-5) 
           Software Package and Application for Business 
              เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางธุรกิจที่นิยมใช้ในปัจจุบัน
ประเภทต่าง ๆ เช่น ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  เวิร์คชีต  เวิร์ดโปรเซสเซอร์ ฯลฯ เพ่ือให้สามารถน า
โปรแกรมดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับงานธุรกิจในปัจจุบัน 
  Study to computer software for business in various types, such as electronic 
database systems, work sheets, word processors, etc., in order to be able to business 
applications. 

BBA4106  เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจ        3(3-0-6)        
              Economics for Business Management 
            เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  ความหมายและหลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ ขอบเขตการจัดสรรทรัพยากร ว่าด้วยมูลค่า 
ราคา พฤติกรรมของผู้บริโภคและทฤษฎีการผลิต อุปสงค์และอุปทานของสินค้าในตลาด การก าหนดราคา การ
ภาษีอากร ทฤษฎีเกี่ยวกับตลาด รายได้ประชาชาติ การลงทุน การเงิน การคลังและการค้าระหว่างประเทศ 
รวมถึงการน าทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ 
     Definitions and general principles of economics, scope of resource allocation 
on value, price, consumer behavior and production theory, demand and supply of goods in 
the market, pricing, taxation, market theories, national income, investment, finance and 
international trade Including to applying economic theories to business decisions.               

BBA4107   การบริหารการเงิน                3(3-0-6) 
           Financial Management 
     เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
ภาพรวมแนวคิดของการบริหารการเงินของธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางการเงิน เครื่องมือในการบริหารการเงิน 
การวิเคราะห์ทางการเงิน การวิเคราะห์กระแสเงินสด การวางแผนทางการเงิน การวิเคราะห์เบื้องต้นของความ
เสี่ยง อัตราผลตอบแทนและแบบตั้งราคาทรัพย์สิน ค่าของเงินตามเวลา นโยบายเ งินทุนหมุนเวียน งบจ่าย
ลงทุน การจัดส่วนผสมทางการเงิน การจัดหาเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ทางด้านการเงินเพื่อการตัดสินใจของนักลงทุน  
  Concepts of business finance management, financial environments, finance 
management tools, financial analysis, cash flow analysis, financial planning, risk analysis, rate 
of return and pricing, the time value of money, working capital management policy, capital 
budget, financial arrangement, short-term financing and long-term financing and the 
application of financial technology for investor decisions. 

 

 

 



 

 

 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกจิ (วิชาเอกการจัดการสมยัใหม่) - 23 
 

BBA4108 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการปฏิบัติการ       3(3-0-6) 
         Quantitative Analysis for Operation Management 
          เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  กระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางธุรกิจ ได้แก่ ระบบการผลิต การจัด
องค์การเพ่ือการผลิต การเลือกท าเลที่ตั้งโรงงาน ออกแบบกระบวนการผลิต การวางผังโรงงาน การวางแผน
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และก าลังการผลิต การวางแผนกระบวนการผลิต โดยใช้เทคนิคเชิงปริมาณ ได้แก่ ความ
น่าจะเป็น แผนภูมิเพ่ือการตัดสินใจ ตัวแบบเชิงสินค้าคงคลัง การโปรแกรมเชิงเส้น เทคนิคการประเมินผลและ
การตรวจสอบโครงการ ตัวแบบของมาร์คอฟ ทฤษฎีเกม ตัวแบบแถวคอยและการจ าลองเหตุการณ์ รวมทั้ง
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและตัดสินใจทางธุรกิจ 
  Decision-making for business operations: production systems, organization of 
production, factory location selection, design of production process, factory layout, product 
and capacity planning, production process planning by using quantitative techniques: 
probability, decision trees, inventory model, linear programming, PERT / CPM, Markov model, 
game theory, queuing model and simulation, information systems for management and 
business decisions. 

BBA41109  การจัดการทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์การ           3(3-0-6) 
                Human Resource Management and Organizational Behaviors 
                  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
หลักการและทฤษฎีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มุมมองสมัยใหม่ต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 
กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แนวโน้มการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการเพ่ิมมูลค่าทุนมนุษย์เพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพองค์การสมัยใหม่ กรณีศึกษาองค์การที่ประสบความส าเร็จในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
รวมทั้งศึกษาพฤติกรรมเอกบุคคลและกลุ่มในองค์การ การจัดการพฤติกรรมเชิงกลยุทธ์ และการจัดการ
พฤติกรรมองค์การในสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 
  Principles and theory of human resource management, contemporary 
perspective on human resource management in the organization, human resource 
management trends and increase human capital value to the capacity of modern 
organizations, case studies of successful in human resource management, study of individual 
and group behavior in organizations, behavior management strategies and managing 
organizational behavior in a changing environment. 
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BBA4110  การจัดการเชิงกลยุทธ์                        3(3-0-6) 
  Strategic Management 
  เงื่อนไขรายวิชา : ต้องผ่านรายวิชา BBA4102 องค์การและการจัดการสมัยใหม่  
  แนวคิดและความส าคัญของกลยุทธ์ กลยุทธ์และนโยบายทางธุรกิจ การวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและสถานการณ์โลกปัจจุบัน ความสามารถในการแข่งขันขององค์การ การจัดท ากล
ยุทธ์โดยเน้นการพัฒนากลยุทธ์ของกิจการ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมและประเมินผลเชิงกลยุทธ์ 
รวมถึงการเจรจาต่อรองและการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ โดยใช้กรณีศึกษาเพ่ือการวางแผน และแก้ไขปัญหาการ
ด าเนินงานของกิจการให้บรรลุเป้าหมาย 
  Concept and importance of strategy, business strategies and policies, business 
environment analysis and global situations, organization competitiveness, strategy 
development process, strategy Implementation, strategic evaluation and control, negotiation 
and analysis of case studies In order to plan and solve problems to achieve goals. 

BBA4111    การวิจัยทางธุรกิจและสถิติธุรกิจ              3(2-2-5) 
             Research Methods and Business Statistics 
                เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  ความหมายและความส าคัญของการวิจัยธุรกิจ จรรยาบรรณของนักวิจัย ประเภทของการ
วิจัย กระบวนการวิจัยทางธุรกิจ การเขียนเค้าโครงการวิจัย ก าหนดปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์ การ
ตั้งสมมติฐานการวิจัย ตัวแปรในการวิจัย กรอบแนวความคิดการวิจัย การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน เครื่องมือในการวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานเพ่ือการแปลผล การสรุปผล
และการน าเสนอผลการวิจัย 
  Definitions and importance of business research, Ethics for researchers, types 
of business research, research method, writing a research paper outline, define a research 
problems, objectives, research hypothesis, research variables, research conceptual 
framework, literature review, population and sample, hypothesis testing, research tools, data 
collection, data analysis, descriptive and inferential statistics, conclusions and presentations. 

BBA4112    ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพทางธุรกิจ   3(2-2-5) 
                 English for Business Profession Development  
                  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  ศึกษาศัพท์เฉพาะทางธุรกิจและฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้
ค าศัพท์ ส านวนในการสื่อสารทางธุรกิจ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นกลุ่ม พัฒนาทักษะการฟังเพ่ือสรุป
ความจากการประชุมสัมมนาวิชาการ การอ่าน และเขียนรายงานวิเคราะห์ทางธุรกิจ 
  Study to business terminology, practice listening, speaking, reading and writing 
skills in business contexts, group discussion, develop listening skills for summarizing 
academic meetings and seminars, reading and writing for business reports. 
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 2.2 กลุ่มวิชเฉพาะด้าน 
 2.2.1 วิชาบังคับ 
 วิชาเอกการจัดการสมัยใหม่ 
BBM4101 จริยธรรมธุรกิจ       3(2-2-5) 
  Business Ethics 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  แนวคิดและที่มาของจริยธรรม เหตุผลและความจ าเป็นที่ธุรกิจต้องมีจริยธรรม การสร้าง
จริยธรรมในองค์กรธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนิน
ธุรกิจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิเคราะห์กรณีศึกษาประกอบ 
  Concepts and background ethics, necessity for business ethics, ethic creation 
in organization, corporate social responsibility (CSR), ethics and code of ethics relating to 
stakeholders, case study analysis. 

BBM4102   การจัดการความรู้เพื่อศตวรรษที่ 21    3(2-2-5) 
  Knowledge Management for 21st century 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  กระบวนการสร้างและจัดการองค์ความรู้ในองค์กร แนวความคิดการจัดการความรู้ และการ
สร้างการเรียนรู้ในองค์กรไปสู่ธุรกิจนวัตกรรม การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างบุคคล และกลุ่มบุคคล รวมถึงการมุ่งพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และทุนทางปัญญา โดยเน้นการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง การพึ่งตนเอง การสร้างเครือข่ายทางสังคม หรือชุมชนผู้ปฏิบัติ ด้วยการมองโลกใน
แง่ดี การแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถน าความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องและยั่งยืน 
  Creation process and knowledge management, in organizations, knowledge 
conceptualization in science and technology to business innovation, application of 
information technology systems, information exchanges between individuals and groups 
including development of absorptive capacity and Intellectual capital with an emphasis on 
self-study, self-reliance, Knowledge social network or Community of Practice (CoP) by 
optimist, seeking continuing knowledge and the application of knowledge and skills to their 
lives and work. 

BBM4103 การจัดการนวัตกรรมและสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้  3(2-2-5) 
  Innovation Management and Learning Organization 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  แนวคิดเก่ียวกับการจัดการนวัตกรรม บทบาทของวัฒนธรรมองค์การต่อการจัดการนวัตกรรม
การเกิดองค์ความรู้ไปสู่การสร้างนวัตกรรม การถ่ายทอดความรู้ของบุคลากรในองค์การ การถ่ายโอนนวัตกรรม
และเทคโนโลยีจากภายนอก ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์การและการสร้างนวัตกรรม  การจัดการ
ทุนปัญญาทางวิชาชีพ 
  Concepts of innovation management, the roles of organizational culture 
effecting to innovation management, From the body of knowledge to creation of innovation, 
Knowledge transfer of individuals within the organization, Innovation and technology transfer 
from the outside, Factors affecting organizational changes and innovation, creation, 
Intellectual capital management of professional. 
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BBM4104       ภาวะผู้น าและการพัฒนาทีมงาน             3(3-0-6) 
  Leadership and Team Development 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี                         
  ศึกษาถึงความหมายและรูปแบบของผู้น า  บทบาทของผู้น า  ในการสร้างแรงจูงใจ และความ
ร่วมมือของบุคลากรทุกระดับชั้นในองค์การเพ่ือให้เกิดการสร้างและพัฒนาการทีมงานที่ดีด้วยการเสริมสร้าง
บุคลิกภาพมนุษย์สัมพันธ์  รวมทั้งฝึกทักษะและความสามารถในการเป็นผู้บริหาร และผู้น าทีมเพ่ือให้นักบริหาร
สามารถก าหนดแนวทางและพัฒนาความสามารถในการเป็นผู้น าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  Study the meaning and style of leadership role in motivation and cooperation 
of personnel at all levels in the organization to create and develop good team work by 
enhancing human relations, including the training of skills and ability to be leaders and team 
leaders, In order for executives to be able to formulate guidelines and develop leadership 
abilities more efficiently. 

BBM4105      การจัดการธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง   3(2-2-5) 
  Business Management in Sufficiency Economy 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  ความหมาย ลักษณะ ประเภท รูปแบบความเป็นเจ้าของ และบทบาทของธุรกิจขนาดย่อมใน
การพัฒนาประเทศ การเตรียมการจัดตั้ง การบริหารและกิจกรรมทางด้านต่างๆ ของธุรกิจขนาดย่อม คือ การ
ผลิต การตลาด การเงิน การบัญชี และการบริหารงานบุคคล รวมทั้งศึกษาถึงสาเหตุที่ท าให้ธุรกิจขนาดย่อม
ล้มเหลว และปัจจัยที่ท าให้ธุรกิจขนาดย่อมประสบผลส าเร็จ 
  The definitions, characteristics, types, forms of ownership and the roles of 
small businesses in developing countries, preparation for the establishment, administration 
and business activities of small business including the manufacturing, marketing, financing, 
accounting and human resource management, small businesses’ failure and the factors 
making small businesses successful. 

BBM4106 การเจรจาต่อรองและการบริหารความขัดแย้ง   3(3-0-6) 
  Negotiation and Conflict Management 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  แนวคิดบริหารความขัดแย้ง และการเจรจาต่อรอง กลยุทธ์และรูปแบบของการบริหารความ
ขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง เทคนิคการเจรจาต่อรอง 
  Concepts of conflict management and negotiation, strategies and model of 
conflict management and negotiation techniques. 
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BBM4107       การเป็นผู้ประกอบการ           3(2-2-5) 
  Entrepreneurship 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  การปฏิบัติการในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โดยเน้นการค้นหาแนวความคิดใหม่ทางธุรกิจ
การประเมินโอกาสในการหาตลาดใหม่ และการเริ่มธุรกิจใหม่โดยเน้นการระบบธุรกิจใหม่ที่เป็นไปได้และการ
ประเมินความอยู่รอดของธุรกิจใหม่นั้น การวิเคราะห์สิ่งกีดขวางความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจใหม่นั้น เรียนรู้
ความกดดันจากการก่อตั้งธุรกิจใหม่ ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้อง และพฤติกรรมของผู้ประกอบการ แนะน า
มุมมองเชิงทฤษฎีทั้งด้านการเป็นผู้ประกอบการ และความเชื่อมโยงกับสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เครือข่าย
ทางการประกอบการ และพันธกิจ กลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืน 
  The entrepreneurial practices with an emphasis on learning how to find 
business ideas, evaluation of new market opportunities and starting a new venture, focuses 
on identifying and evaluating new venture and how to recognize the barriers to success 
Exposure to the stresses of a start-up business, the uncertainties that exist, and the behavior 
of entrepreneurs, Theoretical overview entrepreneurs, entrepreneurship links with other 
disciplines and entrepreneurial networks and alliances, strategies for sustainable survival. 

BBM4108 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม             3(2-2-5) 
  Small Business Management 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  ศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานธุรกิจขนาดย่อมในด้านการจัดองค์การการ
ปฏิบัติงาน การเริ่มต้นประกอบธุรกิจขนาดย่อม การลงทุน เงินทุน การควบคุมการบริหาร ความสัมพันธ์ด้าน
กฎหมายกับหน่วยงานรัฐบาล การประเมินผลการด าเนินการธุรกิจขนาดย่อม 
  Studying the issues involved in operating small businesses in the areas of 
organizational performance, starting up small business management, small business 
investment and fund, management control, and legal relationship with the government, 
evaluation of the implementation of small businesses. 
 
BBM4109 การจัดการวิสาหกิจชุมชน     3(3-0-6) 
  Community Enterprise Management 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  ความหมายและความส าคัญของธุรกิจชุมชน วิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ การสร้างมูลค่าเพ่ิม
แก่สินค้าชุมชน การพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันและสร้างความแข็งแกร่งธุรกิจชุมชน การเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนที่ประสบความส าเร็จ และสามารถท าให้ธุรกิจชุมชนสร้างเศรษฐกิจแก่ประเทศ ท า
ให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยเน้นการจัดการทางด้านการตลาด การสร้างมูลค่าเพ่ิมในสินค้าเกษตร
และอุตสาหกรรมชนบทระบบการจัดการส าหรับธุรกิจชุมชน บทบาทของรัฐในการพัฒนาการตลาดธุรกิจชุมชน 
  Definitions and significance of community business, opportunities for 
community businesses, value adding to village products, entrepreneurial process, tools used 
in competition and sustainability of success and self reliance, management functions such as 
marketing, financing and production process, emphasize on marketing management, value 
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added to the agricultural products and rural industry, managing system for community 
business, roles of government in developing the community local business. 

BBM4110 การจัดการธุรกิจครอบครัว     3(3-0-6) 
  Family Business Management 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัว การจัดการ และการก่อตั้งธุรกิจใหม่
โดยมีสมาชิกในครอบครัวมาเกี่ยวข้อง การจัดระบบพ่ีเลี้ยง การปรับประยุกต์ระบบการจัดการ การวางแผน
และพัฒนาเส้นทางอาชีพให้สมาชิกในครอบครัว การบริหารโครงสร้างธุรกิจครอบครัว การจัดองค์กรรวมทั้ง
การหาผู้สืบทอดธุรกิจ การบริหารความขัดแย้ง การบริหารบุคลากรที่ไม่ใช่สมาชิกของครอบครัว สไตล์การ
บริหารธุรกิจของครอบครัว และกลยุทธ์ที่มีระสิทธิภาพ ภาวะผู้น า การพยากรณ์ผลได้ของกิจการ ความเสี่ยง
ต่างๆ ในการด าเนินธุรกิจครอบครัว ปัญหาในครอบครัว ความเป็นธรรมในการจัดการธุรกิจครอบครัว การภาษี
อากร การจัดการทรัพย์สิน การเจรจาต่อรอง การพัฒนาแนวคิดใหม่ให้แก่ธุรกิจปัจจุบัน และการวางแผนกล
ยุทธ์เพื่อการขยายตัวและการเจริญเติบโตทางธุรกิจ 
  Unique concerns of family business involvement and management and in 
starting up businesses with family members, Mentoring, reinvention, individual development 
and career planning, management of family structure and organizational issues including 
succession planning, handling conflicts, dealing with non-family members, management 
styles, strategy, leadership, performance expectations, family risk profiles, the family issue, 
fairness, taxes, estate planning, negotiation, Modernization concepts, expansion strategies. 

BBM4111 องค์กรแบบลีน             3(3-0-6) 
  Lean Enterprise 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  หลักการพ้ืนฐานของการบริหารแบบลีนในห่วงโซ่อุปทาน การวางแผนและพัฒนาการระบุ
คุณค่าของลูกค้า การระบุสายธารคุณค่า การปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องเพ่ือไปสู่องค์กรแห่งความเป็น
เลิศ การประยุกต์ใช้หลักการบริหารแบบลีนในการบรูณาการกับการพัฒนาคน กระบวนการ และผลิตภัณฑ์ 
เพ่ือสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพและประสิทธิผล กรณีศึกษาองค์กรแบบลีนที่ประสบ
ความส าเร็จ 
  An overview of lean management in the supply chain, the planning and 
development of customer value, value stream and continuous improvement to achieve the 
performance excellence, an implementation of lean management in an integration of a 
development of people, processes and products to be the effective and efficient 
organization, best practices in lean management application. 
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BBM4112 สัมมนาทางการจัดการ                                        3(2-2-5) 
  Seminar in Business Management 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  การวิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ สถานการณ์ปัจจุบันที่มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต เน้นกระบวนการเรียนรู้จริงผ่านประสบการณ์ภาคสนาม โดยการน าศาสตร์
ทางการจัดการธุรกิจมาสรุปอภิปราย และรายงานผล 
  Analysis and discussion in business management, emphasis on the current 
situations affecting business operation at present and in the future, concentrate on action 
learning through field study with business management disciplines, discuss and report the 
lesson learned. 

BBM4113 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน         3(3-0-6) 
  Logistics and Supply Chain Management 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  ภาพรวมของโลจิสติกส์, การบริหารงานโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน กระบวนการที่จะจัดหา
และส่งมอบสินค้าและบริการให้ถึงลูกค้า การวางแผนการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่การจัดซื้อ การ
วางแผนการผลิต การบริหารวัสดุคงคลัง การบริหารคลังสินค้า การบริหารช่องทางในการกระจายสินค้า การ
ขนส่ง การให้บริหารลูกค้า ตลอดจนการน าเอาเทคโนโลยีทางข้อมูลสมัยใหม่มาใช้ในการประเมินการท างาน
ของระบบโลจิสติกส์ การสร้างกลยุทธ์ในการบริหารห่วงโซ่อุปทานเพ่ือสนับสนุนหน่วยธุรกิจ 
  Overview of logistics, logistics and supply chain management, procurement 
and delivery of goods and services to customers, planning for various functions including 
purchasing, production planning, inventory management, warehousing channel distribution, 
transportation, customer service, Using of information technology to evaluate logistic 
systems performance, formulate supply chain strategy in support of business unit. 

BBM4114 การจัดการ การน าเข้า และการส่งออก    3(3-0-6) 
  Import and Export Management 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  ความรู้ ความส าคัญ ของการจัดการ การน าเข้า และการส่งออกทั้งสินค้าและบริการ
กระบวนการด าเนินการด้านเอกสาร ขั้นตอนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือให้เข้าใจในการจัดการ การ าเข้า และ
การส่งออกจากประเทศไทยสู่ตลาดต่างประเทศ 
  Knowledge to significance of import and export management in both goods 
and services, the processes of documents, procedures and all, stakeholders for 
understanding to import and export management from Thailand. 
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  2.2.2 กลุ่มวิชาเลือก  
  วิชาเอกการจัดการสมัยใหม่ 
BBM4115 การจัดการทุนมนุษย์      3(3-0-6) 
  Human Capital Management 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  วิวัฒนาการ ทฤษฏีและหลักการในการบริหารทุนมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผน
ก าลังคน การสรรหาและคัดเลือก การพัฒนาและฝึกอบรม การบริหารผลการปฏิบัติงาน การบริหาร
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ การสร้างแรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัยในการท างาน และคุณภาพชีวิตการท างาน 
กลยุทธ์ในการบริหารทุนมนุษย์สมัยใหม ่
  Evolution of concepts and principles of human resource management, human 
resource function, job analysis, human resource planning and selection training and 
development compensation and benefits labor union and industrial relations, occupational 
safety and health, and quality of work life management, strategies for modern human 
resource management. 

BBM4116 การจัดการปฏิบัติการ      3(2-2-5) 
  Operations Management 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  ระบบการปฏิบัติการ การสร้างมูลค่า การวางแผนปฏิบัติการ การสร้างข้อได้เปรียบทางการ
แข่งขันด้านการผลิต การบริหารโครงการเบื้องต้น เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องการด าเนินงานและการผลิต การ
พยากรณ์ การเลือกท าเลที่ตั้ง และการวางผังโรงงาน การวางแผนก าลังการผลิตและความต้องการทรัพยากร 
การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการคุณภาพ การจัดการความปลอดภัย การ
บ ารุงรักษา การประยุกต์ใช้เครื่องมือเชิงปริมาณส าหรับการตัดสินในทางการปฏิบัติ 
  Operations system, value creation, operations planning, competitive 
advantage in production, introductory project management, technologies relating to 
operations and production, forecasting, location selection and process layout planning, 
operations system design and resources planning, inventory control, supply chain 
management, quality management, safety management, maintenance, applying quantitative 
tools for operational decision making. 
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BBM4117       ภาวะผู้น ากับความรัก      3(2-2-5) 
  Leadership and Compassion 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  ความส าคัญของผู้น า  ผู้น าในศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้ด้วยความรัก การใช้ชีวิตด้วยความรัก
การเป็นพลโลก พลเมืองที่ดี ศึกษาแนวปฏิบัติในการท ากิจกรรมเชิงสาธารณะที่สามารถเป็นแนวทางในการท า
จริงของผู้เรียน  สติ การตรึกตรองรองบททวนตนเอง คุณค่าความหมายในการใช้ชีวิต การรู้จักรับฟังผู้อ่ืนอย่าง
ลึกซึ้ง การดูแลอารมณ์ความรู้สึกของตน การเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของผู้อ่ืน การค านึงถึงบริบทด้านสังคม
เศรษฐกิจวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม การใช้ชีวิตและท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
 The importance of leader, leadership in the 21st century, learning and living with 
love, good global citizenship, studying good practices of conducting public activates as a 
guideline for learners own activates. Mindfulness, self-reflection, meaning of life, deep 
listening, handling emotions, empathy and consideration of the social economic cultural and 
environmental context, living and working constructively with others. 

 2.2.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 1) วิชาเอกการจัดการสมัยใหม่ 
BBM4118      การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการสมัยใหม่  6(0-40-0) 
                    Professional Internship in Modern Management 
  เงื่อนไขรายวิชา : ต้องเรียนวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ น้อยกว่า 30 ชั่วโมง 
  จัดให้นักศึกษาได้ เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการสมัยใหม่  เ พ่ือฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจหรือธุรกิจเอกชน ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษา หรืออาจารย์ผู้สอนรายวิชา โดยน าความรู้ทั้งทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ใน
สถานที่จริง ในการปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการสมัยใหม่ ในองค์การหรือหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ให้เกิดความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ เจตคติ เพื่อให้เกิดประสบการณ์ในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการจัดการสมัยใหม่ 
  Provide students to prepare for professional experience in modern 
management to practice professional experience in government agencies state enterprises or 
private businesses under the supervision of an advisor or course instructor, by applying both 
theoretical and practical knowledge gained from studies to use in real locations, arrange an 
orientation for the details of professional modern management experience training in an 
organization or government organization or major, to create knowledge, ability, skill, attitude, 
in order to gain professional experience regarding modern management. 
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BBM4119    ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านการจัดการสมัยใหม่   6(0-40-0) 
  Cooperative Education in Modern Management 
  เงื่อนไขรายวิชา : ต้องเรียนวิชาเตรียมฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา น้อยกว่า 30 ชั่วโมง 
  การฝึกปฏิบัติงานด้านการจัดการสมัยใหม่  ภายในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน หรือ
ต่างประเทศ โดยได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 
  Professional training in modern management at a public or private 
organization in Thailand or abroad with the approval of the university. 

BBM4120 หัวข้อพิเศษทางด้านการจัดการสมัยใหม่    6(0-30-10) 
  Special Topics in Modern Management 
                เงื่อนไขรายวิชา : ต้องผ่านรายวิชา BBA4111 การวิจัยทางธุรกิจและสถิติธุรกิจ 
  ศึกษาถึงวิธีการจัดการและเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ หรือ การจัดท า
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ปัญหาหรือความก้าวหน้าเกี่ยวกับทางการบริหารในงาน
เฉพาะเรื่อง เช่น ความขัดแย้งและการบริหาร ทฤษฎีและเทคนิคทางการจัดการประยุกต์ใ ช้งาน การจัดการ
และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ เป็นต้น 
  Study management methods and technology related to modern business 
management or project preparation related to modern business management, problems or 
advances in management in specific work such as conflict and administration, theory and 
techniques in application management, management and technology related to modern 
business etc. 


