กา

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พุทธศักราช 2559
3.1 หลักสู ตร
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

3.1.1 จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร ไม่ น้อยกว่า
129 หน่ วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่ น้อยกว่า
1) กลุ่มวิชาแกน
2) กลุ่มวิชาเอก ให้ เลือกเรียนเพียงแขนงวิชาใดแขนงวิชาหนึ่ง
2.1) แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
(1) วิชาเอกบังคับ
(2) วิชาเอกเลือก ไม่ น้อยกว่า
2.2) แขนงวิชาการเงินการธนาคาร
(1) วิชาเอกบังคับ
(2) วิชาเอกเลือก ไม่ น้อยกว่า
2.3) แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
(1) วิชาเอกบังคับ
(2) วิชาเอกเลือก ไม่ น้อยกว่า
2.4) แขนงวิชาการตลาด
(1) วิชาเอกบังคับ
(2) วิชาเอกเลือก ไม่ น้อยกว่า
2.5) แขนงวิชาการตลาด
(1) วิชาเอกบังคับ
(2) วิชาเอกเลือก ไม่ น้อยกว่า
3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พ ไม่ น้อยกว่า
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่ น้อยกว่า
3.1.3 รายวิชาในโครงสร้ างหลักสู ตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุ่มวิชาบังคับ
1.1) กลุ่มวิชาบูรณาการ
GEIG1001 ไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง
Thailand in a Changing World
GEIG1002 ความเป็ นพลเมืองในโลกสมัยใหม่
Citizenship in Contemporary World
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

30
93
24
62

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

53
9

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

53
9

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

53
9

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

53
9

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

53
9
7
6

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

30
15
6

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

1.2) กลุ่มวิชาภาษา
GELT1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
Thai for Communication
GELE1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
English for Communication
GELE1002 ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบตั ิงาน
English for Work

9

2) กลุ่มวิชาเลือก
2.1) กลุ่มวิชาส่ งเสริมสุ ขภาพ
GEHP1101 การออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ
Exercises for Health
GEHP1102 การสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายเพื่อสุ ขภาพ
Physical Fitness Promotion for Health
2.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
GEHS1101 สุ นทรี ยภาพของชีวติ
Aesthetics of Life
GEHS1102 การพัฒนาตนเพื่อความสุ ขของชีวิต
Self-Development for Happiness in Life
GEHS1103 จริ ยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล
Social Morality and Reasoning

15
3

3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
GESC1101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
Information Technology and Communication
GESC1102 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวติ
Sciences for Life
GESC1103 พืชพรรณเพื่อชีวิต
Plants for Life
GESC1104 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพื่อชีวติ
Natural Resources and Environment for Life

3

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

GESC1105 ชีวติ กับเทคโนโลยี
Life and Technology
GESC1106 การคิดและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อการดาเนินชีวติ
Thinking and Numeral Analysis for Living

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

4) กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
GESO1101 พลวัตสังคมไทย
Dynamics of Thai Society
GESO1102 พลวัตสังคมโลก
Dynamics of Global Society
GESO1103 มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
Man and Environment
GESO1104 กฎหมายเพื่อการดาเนินชีวิต
Law for Living

3

5) กลุ่มวิชาภาษาทีส่ าม
GETL1101 ภาษาจีนในชีวติ ประจาวัน
Chinese in Daily Life
GETL1102 ภาษาฝรั่งเศสในชีวติ ประจาวัน
French in Daily Life
GETL1103 ภาษาญี่ปุ่นในชีวติ ประจาวัน
Japanese in Daily Life
GETL1104 ภาษาเกาหลีในชีวติ ประจาวัน
Korean in Daily Life
GETL1105 ภาษาขแมร์ในชีวติ ประจาวัน
Khmer in Daily Life
GETL1106 ภาษาเวียดนามในชีวติ ประจาวัน
Vietnamese in Daily Life

3

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่ น้อยกว่า

ACCT1103
ECON1105
FINB1101
HRDM1101
LAWS2501
MKRT1101
MNGT1102
MNGT3110

กลุ่มวิชาแกน
หลักการบัญชี
Principles of Accounting
หลักเศรษฐศาสตร์
Principles of Economics
การเงินธุ รกิจ
Business Finance
การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resources Management and Development
กฎหมายธุ รกิจ
Business Laws
หลักการตลาด
Principles of Marketing
หลักการจัดการและจริ ยธรรมทางธุ รกิจ
Principles of Management and Business Ethics
การจัดการการดาเนินงาน
Operations Management

2) กลุ่มวิชาเอก
แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
BUSS3901 วิธีวจิ ยั วิทยาทางบริ หารธุ รกิจ
Research Methodology in Business
ENGL3701 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
English for Academic Purposes
ENGL3702 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางวิชาชีพ
English for Specific Career Purposes

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

93

หน่ วยกิต

24

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

62

หน่ วยกิต

53

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

กลุ่มองค์ การและระบบสารสนเทศ

17

หน่ วยกิต

BCOM1102 ระบบสารสนเทศออนไลน์ทางธุ รกิจ
Online Information System for Business
BCOM2104 การวิเคราะห์และออกแบบระบบทางธุ รกิจ
System Analysis and Design for Information System in Business
BCOM2202 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information System
BCOM4901 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
Seminars in Business Computer
BCOM4902 การวิจยั ทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
Research in Business Computer
ITEC4403 ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศเพื่อธุ รกิจ
Information Security System for Business

3(2-2-5)

กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์

12

BCOM2201 ระบบฐานข้อมูลทางธุ รกิจ
Database System for Business
BCOM2301 ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์ มลั ติมีเดียเพื่องานธุ รกิจ
Software Usage Skills for Office Application
BCOM2501 การจัดการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Commerce Management
BCOM4101 การบริ หารโครงการซอฟต์แวร์ ทางธุ รกิจ
Software Project Management for Business
กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์ แวร์

3(3-0-6)
2(0-4-2)
3(0-6-3)
3(2-2-5)
หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

9

COMP1207 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นทางธุ รกิจ
Principles of Basic Programming for Business
ITEC3306 การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บสาหรับงานธุ รกิจ
Web Application Development for Business
ITEC3307 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่สาหรับงานธุ รกิจ
Mobile Application Development for Business
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3(2-2-5)

หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3 (2-2-5)

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

กลุ่มโครงสร้ างพืน้ ฐานของระบบ

6

หน่ วยกิต

COMP1208 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ทึมในงานธุ รกิจ
Data Structure and Algorithms in Business
ITEC3106 เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่องานธุ รกิจ
Computer Network for Business
กลุ่มวิชาเอกเลือก
เลือกเรียนในรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่า 9 หน่ วยกิต
ACCT3201 การบัญชีเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting
BCOM3201 ระบบการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ
Enterprise Resource Planning System
BCOM4203 การจัดการกระบวนการธุ รกิจ
Business Process Management
BCOM4206 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการห่วงโซ่ อุปทาน
Information Technology for Supply Chain Management
BCOM4301 การใช้โปรแกรมสานักงานเพื่องานทางธุ รกิจ
Office Applications for Business
BCOM4304 โปรแกรมประยุกต์โอเพนซอร์ซ
Open Source Application
COMP1209 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวลสาหรับงานธุ รกิจ
Visual Language Programming for Business
COMP1210 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาสาหรับงานธุ รกิจ
Java Language Programming for Business
COMP2205 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุสาหรับงานธุ รกิจ
Object -Oriented Programming for Business
ECON2301 การวิเคราะห์ทางธุ รกิจ
Business Analysis

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

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

9

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3 (2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

FINB2301

การภาษีอากรธุ รกิจ
Business Taxation
ITEC4202 เหมืองข้อมูลและคลังข้อมูลเพื่องานธุ รกิจ
Data Mining and Data Warehouse for Business
MNGT4104 การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
แขนงวิชาการเงินการธนาคาร
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
ACCT3201 การบัญชีเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting
BCOM1102 ระบบสารสนเทศออนไลน์ทางธุ รกิจ
Online Information System for Business
BUSS3901 วิธีวจิ ยั วิทยาทางบริ หารธุ รกิจ
Research Methodology in Business
ECON2301 การวิเคราะห์ทางธุ รกิจ
Business Analysis
ENGL3701 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
English for Academic Purposes
ENGL3702 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางวิชาชีพ
English for Specific Career Purposes
FINB 1102 การเงินและการธนาคาร
Money and Banking
FINB 1103 สถาบันการเงินและตลาดการเงิน
Financial Institution and Financial Market
FINB2301 การภาษีอากรธุ รกิจ
Business Taxation
FINB 3302 หลักการประกันภัย
Principles of Insurance

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

53

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

FINB 3401

การจัดการธนาคารพาณิ ชย์
Commercial Bank Management
FINB 3403 การวิเคราะห์งบการเงิน
Financial Statement Analysis
FINB 3404 การจัดการสิ นเชื่อ
Credit Management
FINB 4101 การเงินระหว่างประเทศ
International Finance
FINB 4403 การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ทางการเงินของโครงการ
Project of Feasibility Financial Analysis
FINB4901 สัมมนาทางการเงินการธนาคาร
Seminars in Financial and Banking
FINB4902 การวิจยั ทางการเงินการธนาคาร
Research in Finance and Banking
MNGT4104 การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
กลุ่มวิชาเอกเลือก
เลือกเรียนในรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่า 9 หน่ วยกิต
ACCT3103 การบัญชีธนาคาร
Bank Accounting
BCOM4207 ระบบสารสนเทศทางการเงิน
Financial Information Systems
FINB 2401 การจัดการการเงิน
Financial Management
FINB 2402 การจัดการการเงินส่ วนบุคคล
Personal Financial Management
FINB 3101 ตราสารอนุพนั ธ์
Derivative Securities

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-4-2)
3(0-6-3)
3(3-0-6)

9

หน่ วยกิต

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

FINB 3102

การวาณิ ชธนกิจ
Investment Banking
FINB 3301 หลักการลงทุน
Principles of Investment
FINB 3402 การวางแผนและควบคุมทางการเงิน
Financial Planning and Controlling
FINB 4102 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
Monetary Theory and Policy
FINB 4103 การเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
Finance for International Trade
FINB 4401 การจัดหาเงินทุนธุ รกิจ
Business Financing
FINB 4402 การวิเคราะห์หลักทรัพย์
Security Analysis
FINB 4404 การจัดการความเสี่ ยงทางการเงิน
Financial Risk Management
แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
ACCT3201 การบัญชีเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting
BCOM1102 ระบบสารสนเทศออนไลน์ทางธุ รกิจ
Online Information System for Business
BUSS3901 วิธีวจิ ยั วิทยาทางบริ หารธุ รกิจ
Research Methodology in Business
ECON2301 การวิเคราะห์ทางธุ รกิจ
Business Analysis
ENGL3701 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
English for Academic Purposes

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

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

53

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ENGL3702
FINB2301
HRDM2101
HRDM2102
HRDM2103
HRDM3101
HRDM3102
HRDM3103
HRDM2104
HRDM4103
HRDM4901
HRDM4902
MNGT4104

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางวิชาชีพ
English for Specific Career Purposes
การภาษีอากรธุ รกิจ
Business Taxation
นโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management Planning and Policy
การออกแบบและวิเคราะห์งาน
Job Design and Analysis
การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
Employee Recruitment and Selection
การจัดการค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล
Compensation and Benefit Management
การจัดการผลงาน
Performance Management
การจัดการแรงงานสัมพันธ์
Labor Relations Management
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Development
เครื่ องมือสมัยใหม่เพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
Management Tool for Modern Human Resource Management
สัมมนาทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
Seminar in Human Resource Management
การวิจยั ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
Research Studies in Human Resource Management
การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-4-2)
3(0-6-3)
3(3-0-6)

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

กลุ่มวิชาเอกเลือก
เลือกเรียนในรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่า 9 หน่ วยกิต
HRDM3204
HRDM3205

HRDM4202
HRDM4203
HRDM3203
HRDM4206

9

หน่ วยกิต

จิตวิทยาองค์การและการจัดการความขัดแย้ง
Organization Psychology and Conflict Management
การพัฒนาภาวะผูน้ าในองค์การ
Leadership Development in Organization

3(3-0-6)

กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resources Management Strategy
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ขา้ มวัฒนธรรม
Cross Cultural Human Resource Management
การสร้างมนุษย์สัมพันธ์และทีมงานในองค์กร
Human Relations and Team Building in Organization
ภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Thai Wisdom for Human Resource Development

3(3-0-6)

แขนงวิชาการตลาด
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
ACCT3201

การบัญชีเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting
BCOM1102 ระบบสารสนเทศออนไลน์ทางธุ รกิจ
Online Information System for Business
BUSS3901
วิธีวจิ ยั วิทยาทางบริ หารธุ รกิจ
Research Methodology in Business
ECON2301 การวิเคราะห์ทางธุ รกิจ
Business Analysis
ENGL3701 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
English for Academic Purposes
FINB2301
การภาษีอากรธุ รกิจ
Business Taxation
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3(3-0-6)

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

53

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ENGL3702
MKRT1102
MKRT2102
MKRT2104
MKRT3101
MKRT3201
MKRT3303
MKRT4302
MKRT4501
MKRT4901
MKRT4902
MNGT4104

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางวิชาชีพ
English for Specific Career Purposes
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
Consumer Behavior
การจัดการการตลาด
Marketing Management
การจัดการการจัดจาหน่าย
Distribution Management
การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
Product and Price Management
การตลาดระหว่างประเทศ
International Marketing
การสื่ อสารทางการตลาด
Marketing Communication
การตลาดเชิงกิจกรรม
Event Marketing
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Marketing
สัมมนาทางการตลาด
Seminars in Marketing
การวิจยั ทางตลาด
Marketing Research
การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(0-4-2)
3(0-6-3)
3(3-0-6)

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

MKRT3102
MKRT3103
MKRT3106
MKRT3305
MKRT3401
MKRT3402
MKRT3403
MKRT3404
MKRT4103

กลุ่มวิชาเอกเลือก
เลือกเรียนในรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่า 9 หน่ วยกิต
การตลาดสาหรับธุ รกิจบริ การ
Marketing for Service Business
การจัดการค้าปลีกเเละการค้าส่ ง
Retail and Wholesale Management
การตลาดสาหรับธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Marketing for Medium and Small Business
การตลาดเครื อข่ายสังคม
Social Network Marketing
การจัดการการขายและธุ รกิจเครื อข่าย
Sale Management and Network Marketing
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
Customer Relationship Management
การตลาดสาหรับโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
Marketing for Logistics and Supply Chain
การจัดการและการสร้างภาพลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์
Brand and Image Building Management
การตลาดเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
Marketing for Social and Environmental Responsibility

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

9

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

แขนงวิชาการจัดการ
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
ACCT3201
BCOM1102
BUSS3901
ECON2301
ENGL3701
ENGL3702
FINB2301
MNGT2402
MNGT2105
MNGT3108
MNGT3111
MNGT3203
MNGT3403
MNGT4302

53

การบัญชีเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting
ระบบสารสนเทศออนไลน์ทางธุ รกิจ
Online Information System for Business
วิธีวจิ ยั วิทยาทางบริ หารธุ รกิจ
Research Methodology in Business
การวิเคราะห์ทางธุ รกิจ
Business Analysis
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
English for Academic Purposes
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางวิชาชีพ
English for Specific Career Purposes
การภาษีอากรธุ รกิจ
Business Taxation
การเป็ นผูป้ ระกอบการ
Entrepreneurship
การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
Management and Organizational Behavior
การจัดการการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ
Change Management and Organizational Development
การตัดสิ นใจเชิงประยุกต์ปัญหาทางธุ รกิจ
Decision Applied in Business Problem
การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางธุ รกิจ
Creativity and Business Innovation.
การวางแผนธุ รกิจ
Business Plan
การจัดการธุ รกิจในกลุ่มประเทศอาเซี ยน
Business Management in ASEAN Countries

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

MNGT4304
MNGT4104
MNGT4901
MNGT4902

MNGT2104
MNGT2301

MNGT3201
MNGT3405
MNGT3404
MNGT4101
MNGT4112
MNGT4303
MNGT4405

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
Supply Chain Management
การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
สัมมนาทางการจัดการ
Seminars in Management
การวิจยั ทางการจัดการ
Management Research
แขนงวิชาการจัดการ
เลือกเรียนในรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่า 9 หน่ วยกิต
การจัดการโครงการ
Project Management
การจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง
Conflict Management and Negotiation
การจัดการระบบการให้บริ การ
Service Operations Management
จริ ยธรรมทางธุ รกิจ
Business Ethics
การจัดการคุณภาพ
Quality Management
ทักษะสาหรับผูบ้ ริ หารมืออาชีพ
Professional Executive Skills
การจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม
Diversity Cultural Management
การจัดการธุ รกิจเพื่อสังคม
Management for Social Enterprises

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-4-2)
3(0-6-3)

9

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พ/สหกิจศึกษา
ไม่ น้อยกว่า
ให้ เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่ม 3.1) หรื อ 3.2)
3.1) ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางบริหารธุรกิจ
BUSS4801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางบริ หารธุ รกิจ
Preparation for Occupational Practicum in Business
BUSS4802 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางบริ หารธุ รกิจ
Occupational Practicum in Business
3.2) วิชาสหกิจศึกษาทางบริ หารธุรกิจ
BUSS4803 การเตรี ยมสหกิจศึกษาทางบริ หารธุ รกิจ
Preparation for Co-operative Education in Business
BUSS4804 สหกิจศึกษาการบริ หารทางบริ หารธุ รกิจ
Co-operative Education in Business
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

7

หน่ วยกิต

2 (90)
5(450)

2 (90)
6(540)
6

หน่ วยกิต

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ACCT1103

หลักการบัญชี
3(3-0-6)
Principles of Accounting
ความหมาย วัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชีหลักการ
และวิธี ก ารบัน ทึ ก บัญ ชี ต ามหลัก การบัญ ชี คู่ การบัน ทึ ก บัญ ชี ต ามวงจรบัญ ชี ก ารจัด ท า
รายงานการเงินของกิ จการขายสิ นค้าผลิตสิ นค้า และให้บริ การ การนาข้อมูลทางการบัญชี
ไปใช้ในการจัดการและการบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม

ACCT3103

การบัญชีธนาคาร
3(3-0-6)
Bank Accounting
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : ACCT1103 หลักการบัญชี
หลักและการดาเนิ นงานของระบบบัญชี ของธนาคารพาณิ ชย์ทวั่ ไป และการบัญชี
ที่เกี่ ยวข้องกับธนาคารแห่ งประเทศไทย วิธีการให้เครดิ ต การควบคุ มเงินฝากทุกประเภท
การโอนเงินของสานักงานใหญ่และสาขา การจัดเก็บเงิน งบการเงินของธนาคาร ปรับปรุ ง
และปิ ดบัญชี

ACCT3201

การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Managerial Accounting
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : ACCT1103 หลักการบัญชี
การพัฒ นาและการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลทางการบัญ ชี เพื่ อไปใช้ในการวางแผน การ
ควบคุ มและการตัดสิ นใจ โดยศึกษาเกี่ ยวกับการบัญชี ตน้ ทุนรวมและการบัญชี ตน้ ทุ นผัน
แปร การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณต้นทุน กาไร การวิเคราะห์ตน้ ทุนภาษีและ
ข้อจากัดของข้อมูลต่าง ๆ การจัดทางบประมาณ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงทางการเงินและ
งบกระแสเงินสด

BCOM1101

หลักเบื้องต้ นเกีย่ วกับระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
Principles of Information Systems
ความรู ้ เบื้ องต้น เกี่ ยวกับ ระบบสารสนเทศ บทบาทและองค์ป ระกอบของระบบ
สารสนเทศในองค์กร รู ปแบบและโครงสร้ างระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศย่อยทาง
ธุ รกิจ การเข้าถึงระบบสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารงาน การ
สื่ อสารข้อมูลในระบบสารสนเทศ และระบบเครื อข่าย
หมายเหตุ : เปิ ดสอนให้นกั ศึกษาสาขาอื่นเรี ยน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

BCOM1102

BCOM2104

ระบบสารสนเทศออนไลน์ ทางธุรกิจ
3(2–2–5)
Online Information System for Business
ความรู ้พ้ืนฐานระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบห่ วงโซ่ อุปทาน
การจัดการลู กค้าสัมพันธ์ การทาการตลาดออนไลน์ การส่ งเสริ มธุ รกิ จออนไลน์ กฎหมาย
และจรรยาบรรณทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ ในงานธุ รกิ จ
ออนไลน์
การวิเคราะห์ และออกแบบระบบทางธุรกิจ
3(2–2–5)
System Analysis and Design for Information Systems in Business
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : COMP1207 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้ นทางธุรกิจ
ความหมายของระบบ การพัฒ นาระบบสารสนเทศทางธุ รกิ จ การศึ ก ษาความ
เป็ นไปได้ การวางแผนโครงการ การรวบรวมและการวิเคราะห์ความต้องการ แบบจาลอง
ขั้นตอนการทางานของระบบ การออกแบบฟอร์ มและรายงาน การออกแบบส่ วนประสาน
กับผูใ้ ช้ การพัฒนาและติ ดตั้งระบบ การบารุ งรักษาระบบ เพื่อให้ระบบสามารถใช้ในงาน
ธุ รกิจได้

BCOM2201

ระบบฐานข้ อมูลทางธุรกิจ
3(2–2–5)
Database System for Business
ความรู ้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ระบบฐานข้ อ มู ล สถาปั ตยกรรมระบบฐานข้อ มู ล
แบบจาลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การสร้างแบบจาลองข้อมูลด้วยตัวแบบเอนทิต้ ีรีเลชัน่ ชิ พ
การจัดระบบข้อมูลในรู ปแบบบรรทัดฐาน การออกแบบและการใช้ฐานข้อมูล ภาษาจัดการ
ฐานข้อมูล การควบคุมการใช้ระบบฐานข้อมูล การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลในงานธุ รกิจ

BCOM2202

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Management Information System
ความรู ้ เกี่ ยวกับระบบสารสนเทศ การจัดการและกระบวนการตัดสิ นใจ ฮาร์ ดแวร์
ซอฟต์แวร์ การจัดการฐานข้อมูล การสื่ อสารข้อมู ลและระบบเครื อข่าย อินเทอร์ เน็ ตและ
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ระบบประมวลผลรายการ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบ
สารสนเทศสานักงาน ระบบสารสนเทศเพื่อผูบ้ ริ หาร ระบบผูเ้ ชี่ยวชาญ ธุ รกิจอัจฉริ ยะ การ
จัดการความรู ้ การพัฒนาระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยและจริ ยธรรมการใช้คอมพิวเตอร์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

BCOM2301

ทักษะการใช้ ซอฟต์ แวร์ มัลติมีเดียทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Software Usage Skills for Multimedia
ความหมาย ความเป็ นมา และประโยชน์ของการสื่ อสารในงานธุ รกิจ องค์ประกอบ
ของการสื่ อสาร รู ปแบบตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสี ยง และวิดีโอ การใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ปที่นิยมสาหรับ ออกแบบการสื่ อสารชนิ ดต่างๆ เช่น Infographic โปสเตอร์ แผ่นพับ
เว็บไซต์ ฯลฯ เพื่อใช้สาหรับสื่ อสารในงานธุ รกิจ

BCOM2501

การจัดการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
Electronic Commerce Management
โครงสร้างและสถาปั ตยกรรมของพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ แนวการดาเนิ นการใน
การเข้าสู่ ระบบอีคอมเมิร์ซ ประเภทของระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ หลักการตลาดออนไลน์
การรัก ษาความปลอดภัยในระบบพาณิ ชย์อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ระบบการชาระเงิ นและระบบ
ตะกร้าออนไลน์ การประมูลอิเล็กทรอนิ กส์ การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ร้านค้าบน
เว็บ หลักในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ทางการค้า การจดโดเมนเนม และกฎหมาย
เกี่ยวกับพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์

BCOM3201

ระบบการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ
3(2-2-5)
Enterprise Resource Planning System
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : BCOM2202 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ความสาคัญของการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิ จและการบู รณาการสารสนเทศใน
องค์การ หลักการส าคัญ ของระบบงานในการวางแผนทรัพ ยากรวิสาหกิ จ การปรั บ ปรุ ง
กระบวนการทางธุ รกิจ แนวทางการเลือกและการจัดสร้างระบบ ปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จ
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจโดยประยุกต์ใช้กบั สารสนเทศ
ทางธุ รกิจ และการบริ หารห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียน

BCOM4101

การบริ หารโครงการซอฟต์ แวร์ ทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Software Project Management for Business
ศึกษาความหมาย แนวทางของโครงการซอฟต์แวร์ ทางธุ รกิ จ การบริ หารขอบเขต
โครงการ การบริ หารเวลาโครงการ การจัดการแผนงาน การบริ หารค่าใช้จ่ายโครงการ การ
บริ ห ารคุ ณ ภาพโครงการ การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์โครงการ การบริ ห ารการสื่ อสาร
โครงการ การบริ หารความเสี่ ยงโครงการ การบริ หารการจัดซื้ อจัดจ้าง การติดตั้งระบบ การ
ปิ ดโครงการและการประเมินผลโครงการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

BCOM4203

การจัดการกระบวนการธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Process Management
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : BCOM2202 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ศึกษาแนวคิดเกี่ ยวกับกระบวนการจัดการทางธุ รกิจ รู ปแบบการดาเนิ นธุ รกิจ การ
จัดการองค์การ การบัญชี การเงิน การตลาด การขาย การผลิต การจัดการสิ นค้าคงคลังและ
การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ รู ป แบบการด าเนิ น ธุ รกิ จของประเทศในกลุ่ ม อาเซี ย น การ
เลื อ กใช้ เทคโนโลยีส ารสนเทศกับ การจัด การปรั บ ปรุ ง กระบวนการทางธุ ร กิ จได้อ ย่า ง
เหมาะสม

BCOM4204 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(2-2-5)
Human Resource Information System
ความหมายของระบบสารสนเทศในการบริ หารงานด้านทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ การ
วางแผนทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การสรรหา คัด เลื อ ก การประเมิ น ผล การจ่ า ยค่ าตอบแทนและ
สวัสดิการ การฝึ กอบรม และแรงงานสัมพันธ์ วิธีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการค้นหา
และเรี ยกใช้ขอ้ มูลในระบบสารสนเทศ รวมทั้งศึ กษาวิธีในการเลื อกใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
สาหรับสารสนเทศเพื่อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
หมายเหตุ : เปิ ดสอนให้นกั ศึกษาสาขาอื่นเรี ยน
BCOM4206

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโซ่ อุปทาน
3(3-0-6)
Information Technology for Supply Chain Management
ความหมายของโซ่ อุปทาน ความสาคัญของการจัดซื้ อ การจัดซื้ อจากแหล่งภายนอก
การจัดซื้ อแบบทันเวลา การจัดซื้ อระหว่างประเทศ การเลือกผูเ้ สนอขาย การประเมินและการ
วิเคราะห์แหล่งผูข้ าย การตรวจเยี่ยมแหล่งผูข้ าย การจัดส่ งสิ นค้า การประเมินทางเลื อกของ
การจัดส่ ง แถบรหัส การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลธุ รกิจแบบ
อิเล็กทรอนิ กส์ ระหว่างประเทศในกลุ่ มอาเซี ยน การวางแผน ความต้องการการจัดจาหน่ าย
การขนส่ งแบบทันเวลาโดยเน้นการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้งาน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

BCOM4207

ระบบสนเทศทางการเงิน
3(2-2-5)
Financial Information Systems
หลักการและโครงสร้างระบบสารสนเทศทางการเงิ นเบื้องต้น การออกแบบ การ
นามาใช้ของระบบสารสนเทศทางการเงิน การวิเคราะห์และการควบคุมการประมวลผลใน
ระบบการเงิน การแจกจ่ายข้อมูลทางการเงิน การรายงานและการวัดผล และแนวโน้มในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศทางการเงิน การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการคานวณในการ
ประเมินค่าเครื่ องมือทางการเงิน เพือ่ วิเคราะห์อตั ราส่ วนทางการเงิน และการลงทุน
หมายเหตุ : เปิ ดสอนให้นกั ศึกษาสาขาอื่นเรี ยน

BCOM4208

ระบบสารสนเทศธุรกิจสาหรับการท่องเทีย่ วและการโรงแรม
3(2-2-5)
Business Information System for Tourism and Hotel
ระบบสารสนเทศด้านการท่องเที่ ยวและการโรงแรม ประเภทของสารสนเทศใน
การท่องเที่ยวและการโรงแรม การนาระบบสารสนเทศต่างๆ มาใช้ในการจัดการข้อมูลด้าน
ระบบการจัดจาหน่ายแบบเบ็ดเสร็ จ และระบบ e-Tourism
หมายเหตุ : เปิ ดสอนให้นกั ศึกษาสาขาอื่นเรี ยน

BCOM4301

การใช้ โปรแกรมสานักงานเพื่องานทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
Office Applications for Business
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การประยุกต์ใช้โปรแกรมส านักงานเพื่องานทางธุ รกิ จ
พื้นฐานระบบปฏิบตั ิการ เรี ยนรู ้ทกั ษะการใช้งานโปรแกรมประยุกต์เพื่องานทางธุ รกิจ และ
ฝึ กปฏิ บตั ิทกั ษะด้านการพิมพ์เพื่อการทางานทางธุ รกิ จ สามารถใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปใน
การประยุกต์ใช้ในงานธุ รกิจได้ รวมถึงเรี ยนรู ้ตวั อย่างการประยุกต์ใช้งานจริ ง

BCOM4304

โปรแกรมประยุกต์ โอเพนซอร์ ซ
3(2-2-5)
Open Source Application
ความหมายของโปรแกรมโอเพนซอร์ ซ ความสาคัญของโปรแกรมโอเพนซอร์ ซ
หลักการท างานของโปรแกรมโอเพนซอร์ ซ และวิธีใช้โปรแกรมประยุก ต์โอเพนซอร์ ซ
สาเร็ จรู ปที่นิยมใช้ในปัจจุบนั ในงานทางด้านธุ รกิจต่าง ๆ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

BCOM4901

สั มมนาทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
2(0-4-2)
Seminar in Business Computer
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : เรียนวิชาเอกบังคับไม่ น้อยกว่ า 18 หน่ วยกิต
ศึกษาปั ญหาและกรณี ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ หรื อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ นามาประยุกต์ใช้ในงานด้านธุ รกิ จ นาเสนอ แสดงความเห็ น พร้ อมทั้งอภิ ปรายเกี่ ยวกับ
ปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ น ฝึ กปฏิ บตั ิ โดยใช้วิธีการจัดสัมมนาและอภิ ป รายถึ งประเด็นที่ น่าสนใจใน
ปั จจุบนั และเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ หรื อเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการประยุกต์ใช้ในงาน
ด้านธุ รกิจ

BCOM4902

การวิจัยทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
3 (0-6-3)
Research in Business Computer
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : BUSS3901 วิธีวจิ ัยวิทยาทางบริหารธุรกิจ
การค้นหาและคัดเลือกโครงการวิจยั ทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ การวางแผนการศึกษา
ความเป็ นไปได้ในการพัฒนาระบบ และการวิจยั ทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ และเขียนข้อเสนอ
โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ ธุรกิ จ การคัดเลือกเครื่ องมือ การแก้ปัญหา การวางแผนในการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ และการนาเสนอข้อเสนองานวิจยั ทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

BUSS3901

วิธีวจิ ัยวิทยาทางบริหารธุรกิจ
3 (3-0-6)
Research Methodology in Business
ความหมาย บทบาท ความสาคัญและประโยชน์ของการวิจยั ทางธุ รกิจ จรรยาบรรณ
ของนักวิจยั ประเภทของการวิจยั ทางธุ รกิ จ ขั้นตอนการวิจยั การเลื อกปั ญหาการวิจยั การ
ก าหนดจุ ด มุ่ งหมาย การตั้ง ค าถามในการวิจยั ประชากรและกลุ่ ม ตัวอย่า ง ตัวแปร และ
เทคนิ คการตั้งสมมติฐาน การเลือกรู ปแบบการวิจยั เครื่ องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
สถิติที่สอดคล้องกับการวิจยั แบบต่างๆ การเขียนเค้าโครงการวิจยั การเขียนรายงานการวิจยั
และการประเมินผลการวิจยั

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

BUSS4801 การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชี พทางบริ หารธุรกิจ
2(90)
Preparation for Occupational Practicum in Business Administration
การเตรี ย มความพร้ อ มเกี่ ย วกับ ทัก ษะ การใช้ภาษา การใช้ค อมพิ วเตอร์ การใช้
เทคโนโลยี การพัฒนาบุคลิ กภาพ และการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม สามารถทางานเป็ น
ที ม ได้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ การเสริ มสร้ างจรรยาบรรณในวิชาชี พ เพื่ อเตรี ยมความพร้ อม
ก่อนฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
BUSS4802 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางบริ หารธุรกิจ
5(450)
Occupational Practicum in Business Administration
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน :BUSS4801 การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพบริหารธุรกิจ
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพด้านการบริ หารธุ รกิจในสถานประกอบการ ในภาครัฐ
หรื อเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์นิเทศก์

BUSS4803

การเตรียมสหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ
2(90)
Preparation for Co- operative Education in Business Administration
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษากระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา
ระเบี ยบ ข้อบังคับ ที่ เกี่ ยวข้องกับสหกิ จศึ กษา การเตรี ยมความพร้ อมเกี่ ยวกับ ทักษะ การใช้
ภาษา การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยี การพัฒนาบุ คลิ กภาพ และการปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อม สามารถทางานเป็ นทีมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การเสริ มสร้างจรรยาบรรณใน
วิชาชีพเพื่อเตรี ยมความพร้อม ก่อนฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

BUSS4804

สหกิจศึกษาทางบริ หารธุรกิจ
6(540)
Co- operative Education in Business Administration
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน :BUSS4803 การเตรียมสหกิจศึกษาบริ หารธุรกิจ
การฝึ กงานวิชาชี พ ที่ เน้นการปฏิ บ ตั ิ ในสถานประกอบการโดยความร่ วมมื อของ
สถานประกอบการและสถานศึกษาร่ วมกัน มีการคัดเลือกนักศึกษาปฏิบตั ิงานจริ ง ณ สถาน
ประกอบเพื่ อเรี ยนรู ้ ประสบการณ์ ป ฏิ บตั ิ งานจริ ง คุ ณ สมบัติ ของบัณ ฑิ ตตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ ซึ่ งก่ อให้เกิ ดประโยชน์สู งสุ ดแก่ ทุ ก ๆ ฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้อง
มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานไม่ต่ากว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ มีการประเมินผลและนาเสนอ
รายงานสหกิจศึกษาโดยมีการพิจารณาประเมินผลร่ วมกับสถานประกอบการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

BUSS4902

การวิจัยทางบริหารธุรกิจ
3(0-6-3)
Research in Business
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : BUSS3901 วิธีวจิ ัยวิทยาทางบริหารธุรกิจ
ทฤษฎี แ ละรู ปแบบวิ จ ัย ทางบริ หารธุ ร กิ จ การเลื อ กหั ว ข้อ ที่ จ ะท าวิ จ ัย เสนอ
เค้าโครงการวิจยั ดาเนินการวิจยั และเสนอผลงานการวิจยั

COMP1207

หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้ นทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Principles of Basic Programming for Business
ความรู ้ เบื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ โปรแกรมทางธุ รกิ จ หลัก การวิ เคราะห์ แ ละออกแบบ
โปรแกรมส าหรั บ งานธุ ร กิ จ การออกแบบขั้น ตอนวิ ธี แ ละการเขี ย นผัง งาน การเขี ย น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น รู ปแบบของคาสั่งต่างๆ โดยใช้ภาษาใดภาษาหนึ่ ง ประเภท
ของข้อมู ล ตัวแปรชนิ ดต่ างๆ ฟั งก์ชั่น ฟั งก์ชั่น การรั บ ค่ าและแสดงผล ค าสั่ ง ตรวจสอบ
เงื่อนไขเพื่อการตัดสิ นใจ คาสั่งแบบวนซ้ า ตัวแปรด้านโครงสร้างและแฟ้ มข้อมูล ทักษะใน
การแก้ปัญหาของโปรแกรมทางธุ รกิจ ศึกษาตัวอย่างโปรแกรมทางธุ รกิจ และทดลองเขียน
โปรแกรมทางธุ รกิจด้วยตนเอง

COMP1208 โครงสร้ างข้ อมูลและอัลกอริทมึ ในงานธุรกิจ
3(2-2-5)
Data Structure and Alogorithms in Business
แนวคิ ดเกี่ ยวกับ โครงสร้ างข้อมู ลเชิ งธุ รกิ จ ความรู ้ เบื้ องต้นของโครงสร้ างข้อมู ล
และขั้นตอนวิธีที่เหมาะสมกับงานธุ รกิ จ โครงสร้ างข้อมูลแบบแถวลาดับ โครงสร้ างข้อมู ล
แบบสแตก โครงสร้างข้อมูลแบบคิว โครงสร้างข้อมูลแบบลิงค์ลิสท์ โครงสร้างข้อมูลแบบ
ต้นไม้ ต้นไม้ไบนารี เซอร์ช โครงสร้างข้อมูลแบบกราฟ การเรี ยงข้อมูล การค้นหาข้อมูล และ
การประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาในธุ รกิจ
COMP1209

การเขียนโปรแกรมภาษาวิชวลสาหรับงานธุรกิจ
3(2–2–5)
Visual Language Programming for Business Application
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : COMP1207 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้ นทางธุรกิจ
หลักพื้ นฐานของการเขี ยนโปรแกรมภาษาวิช วล ส่ วนประกอบและคุ ณลัก ษณะ
การสร้างฟอร์ มและเมนู การประมวลผลฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาแบบ
วิชวลสาหรับการพัฒนางานธุ รกิจ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

COMP1210

การเขียนโปรแกรมจาวาสาหรับงานธุรกิจ
3(2-2-5)
Java Language Programming for Business Application
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : COMP1207 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้ นทางธุรกิจ
ศึกษาโครงสร้างโปรแกรมภาษาจาวา หลักการโปรแกรม ชนิดข้อมูล ตัวดําเนินการ
คําสั่งการนําเข้าข้อมูลและการแสดงผล คําสั่งควบคุ ม คําสั่งตรวจสอบเงื่อนไข คลาส แอ
ททริ บิ วต์ เมท็อด เมท็อดของสายอักขระ แถวลําดับ การจัดการไฟล์ และฝึ กปฏิ บตั ิการ
เขียนโปรแกรมภาษาจาวาเพื่องานธุ รกิจ

COMP2205

การเขียนโปรแกรมเชิ งวัตถุสาหรับงานธุรกิจ
3(2-2-5)
Object Oriented Programming for Business
เข้า ใจหลัก พื้ น ฐานการเขี ย นโปรแกรมเชิ งวัต ถุ (Object Oriented Programming:
OOP) การสื บทอดคุณสมบัติ (Inheritance) คุณสมบัติพอ้ งรู ป (Polymorphism) การห่ อหุ ้ม
(Encapsulation) การปกปิ ดสารสนเทศ (Information Hiding) คลาส (Class) ประเภทคลาส
การสร้ า งคลาส วัต ถุ (Object) การสร้ างวัต ถุ แอทริ บิ ว (Attribute) ชนิ ด แอทริ บิ ว การ
ประกาศแอทริ บิว เมธอด (Method) ประเภทเมธอด การประกาศเมธอด การติดต่อสื่ อสาร
(Message) ระหว่างวัตถุ และการประยุกต์เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุทางธุ รกิจ

ENGL3701

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ ทางวิชาการ
English for Academic Purposes

3(3-0-6)

ศึกษาคาศัพท์ ไวยากรณ์ และสานวนภาษาอังกฤษที่จาเป็ นต้องใช้ในงานวิชาการ
และการศึกษาขั้นสู งในศาสตร์ ของแต่ละสาขาวิชา เน้นทักษะการฟั ง พูด อ่านและเขียนใน
เชิ งวิชาการ การอ่านเอกสาร หนังสื อ ตารา รายงานวิจยั บทคัดย่องานวิจยั บทความวิชาการ
หรื อ ผลงานวิชาการรู ปแบบต่าง ๆ การพูดและเขียนเพื่อการนาเสนองานวิชาการ
ENGL3702

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ ทางวิชาชี พ
3(3-0-6)
English for Specific Career Purposes
ศึกษาคาศัพท์ ไวยากรณ์ และสานวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการปฏิ บตั ิ งานในแต่ละ
สาขาวิช า เน้น ทักษะการฟั ง พู ด อ่าน และเขี ยนเพื่ อการสื่ อสาร การสนทนาโต้ตอบทาง
โทรศัพ ท์ การเขี ยนโต้ตอบทางจดหมายและจดหมายอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ การพู ดเพื่ อเจรจา
ต่อรอง การมอบหมายงานหรื อคาสั่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ การสัมภาษณ์
การพูดในที่ประชุม การอ่านเอกสาร คู่มือต่าง ๆ ในการปฏิบตั ิงาน การพูดและเขียนเพื่อการ
นาเสนองาน การเขียนรายงาน หรื ออื่น ๆ ที่จาเป็ นตามบริ บทของงานในแต่ละสาขาวิชาชีพ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ECON1105

หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Economics
ความหมายของเศรษฐศาสตร์ ปั จจัยการผลิต พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค พฤติกรรม
ของผูผ้ ลิต อุปสงค์ อุปทาน การกาหนดราคาในตลาดประเภทต่างๆ และศึกษาพฤติกรรม
ของปั จจัยทางเศรษฐกิจต่างๆ ซึ่ งเป็ นตัวกาหนดรายได้ประชาชาติ พฤติกรรมส่ วนรวมของ
การบริ โภค การออม การลงทุ น บทบาทของรัฐบาล การคลัง นโยบายการเงินและการ
ธนาคาร

ECON2301

การวิเคราะห์ ทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Analysis
วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการตัดสิ นใจวางแผนการดาเนิ นธุ รกิ จ โดยใช้ขอ้ มูลทางธุ รกิ จ
ประยุก ต์ ก ับ แบบจาลองทางธุ รกิ จ การเก็ บ รวบรวมและน าเสนอข้อ มู ล ทางธุ ร กิ จ การ
วิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ธุ ร กิ จ เบื้ อ งต้น การวิ เคราะห์ โ อกาสในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ การทดสอบ
สมมติ ฐานของการวิจ ัย ทางธุ รกิ จ ตัวแบบการตัด สิ น ใจทางธุ รกิ จ ตัวแบบการจัด สรร
ทรัพยากร ตัวแบบพัสดุคงคลัง ตัวแบบการวางแผนและควบคุมโครงการ และตัวแบบการ
เปลี่ยนสถานะทางธุ รกิจ

FINB1101 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : ACCT1103 หลักการบัญชี
บทบาทหน้าที่ของผูบ้ ริ หารการเงิน การจัดหาเงินทุนและการใช้คืนเงินทุน ระยะสั้น
ระยะปานกลาง และระยะยาว การบริ หารเงิ นทุ น การวิเคราะห์ทางการเงิน และจุดคุ ม้ ทุ น
การบริ หารเงิ นสด ลู กหนี้ สิ นค้าคงเหลื อ การคานวณค่าของเงิ นตามเวลา งบประมาณการ
ลงทุน และนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
FINB1102 การเงินและการธนาคาร
3(3-0-6)
Money and Banking
วิวฒั นาการของเงินตรา มาตรฐานเงินตรา หน้าที่และความสาคัญของเงิน เครื่ องมื อ
เครดิ ต นโยบายการเงินและการคลัง เงินเฟ้ อ เงินฝื ด และเงินตึง การบริ หารการเงิ นระหว่าง
ประเทศ หน้าที่และความสาคัญของธนาคารพาณิ ชย์ บทบาทและหน้าที่ของธนาคารกลางและ
สถาบันการเงินต่างในๆ ตลาดการเงิน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

FINB1103 สถาบันการเงินและตลาดการเงิน
3(3-0-6)
Financial Institution and Financial Market
โครงสร้ า งบทบาทและการด าเนิ น งานของสถาบัน การเงิ น และตลาดการเงิ น
ประกอบด้วย ธนาคารพาณิ ชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐบาล สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงรับ
จานา ธนาคารแห่ งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย และสถาบันการเงิน อื่นๆ
บทบาทหน้าที่ ข องสถาบัน การเงิ น ระหว่า งประเทศ เช่ น กองทุ น การเงิ น ระหว่างประเทศ
ธนาคารโลก
FINB2201 การภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Taxation
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : ACCT1103 หลักการบัญชี
ความรู ้ เกี่ ยวกับการภาษีอากรธุ รกิ จประเภทต่างๆที่เกี่ ยวข้องกับบุ คคล และธุ รกิ จ
ประกอบด้วย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
FINB2401 การจัดการการเงิน
3(3-0-6)
Financial Management
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน: FINB1101 การเงินธุรกิจ
เทคนิ ค การจัด การด้ า นการเงิ น การวิ เคราะห์ ส มการทางการเงิ น ของธุ ร กิ จ
การจัดการบริ หารสิ นทรัพย์หมุนเวียน เทคนิ คการจัดหาเงินทุนระยะสั้น ระยะปานกลาง และ
ระยะยาวในตลาดเงินและตลาดทุน การคิดค่าของเงินทุน การจัดทางบลงทุน
FINB2402 การจัดการการเงินบุคคล
3(3-0-6)
Personal Financial Management
เทคนิ ค การจัด การทางการเงิ น ส่ วนบุ ค คล การจัด ท างบประมาณ การเงิ น ส่ วน
บุคคล การวางแผนการประกันภัย การออม การลงทุนในที่ดิน หลักทรัพย์ การวางแผนทาง
การเงิน เพื่อวัยเกษียณ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

FINB3101 ตราสารอนุพนั ธ์
3(3-0-6)
Derivative Securities
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : FINB3301 หลักการลงทุน
ความหมายและประเภทของตราสารอนุ พ ัน ธ์ การประเมิ น มู ล ค่ า ของตราสาร
อนุพนั ธ์ กลไกการทางานของตลาดอนุ พนั ธ์ กระบวนการซื้ อขายตราสารอนุ พนั ธ์ และเทคนิ ค
การลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์
FINB3102 การวาณิชธนกิจ
3(3-0-6)
Investment Banking
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : FINB1101 การเงินธุรกิจ
ธุ รกรรมของการวาณิ ชธนกิจ ขั้นตอนการดาเนิ นงานด้านวาณิ ชธนกิจ กระบวนการ
ตรวจสอบสถานะของกิ จการ การนาบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การเป็ นที่ปรึ กษา
ทางการเงินและการทาธุ รกรรมด้านวาณิ ชธนกิจ
FINB3301 หลักการลงทุน
3(3-0-6)
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : FINB1101 การเงินธุรกิจ
ความหมายของการลงทุน กระบวนการลงทุน โครงสร้างและบทบาท ของตลาด
การเงิน ประเภทตราสารทางการเงิน รู ปแบบของการลงทุน การประมาณการผลตอบแทนที่
จะได้ รั บ จากการลงทุ น การตัด สิ นใจลงทุ น โดยค านึ ง ถึ ง ผลตอบแทนและความเสี่ ยง
การวิเคราะห์ ค่าความเสี่ ยง ความสัมพันธ์ ระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ ยงในการลงทุน
การจัดกลุ่มสิ นทรัพย์ลงทุน
FINB3302 หลักการประกันภัย
3(3-0-6)
Principles of Insurance
หลักและวิธีการดาเนิ นธุ รกิจการประกันชี วิต และการประกันภัย ความสาคัญและ
ประโยชน์ของการประกันภัย ลักษณะของการเสี่ ยงภัยทั้งบุคคลและธุ รกิ จ ประเภทของการ
ประกันชี วิต และการประกันภัยต่างๆ จรรยาบรรณในวิชาชี พการประกันภัย องค์กรที่กากับ
และส่ งเสริ มธุ รกิจการประกันภัย

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

FINB3401 การจัดการธนาคารพาณิชย์
3(3-0-6)
Commercial Bank Management
บทบาทหน้ า ที่ และการด าเนิ นงานของธนาคารพาณิ ชย์ เครื่ องมื อ เครดิ ต
ของธนาคารพาณิ ชย์ การบริ การของธนาคารพาณิ ชย์ ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการสิ นเชื่อ
วิธีการให้สินเชื่ อ การบริ หารการตลาด การลงทุนของธนาคารพาณิ ชย์ การบริ หารความเสี่ ยง
การตรวจสอบและควบคุมธนาคารพาณิ ชย์ การสร้างภาพพจน์ของธนาคารพาณิ ชย์
FINB3402 การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
3(3-0-6)
Financial Planning and Controlling
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : FINB1101 การเงินธุรกิจ
ความหมาย ปั ญ หาและเทคนิ ค ต่ า งๆ ในการวางแผนและควบคุ ม ทางการเงิ น
โดยเฉพาะเทคนิ คการพยากรณ์ ยอดขาย การวางแผนกาไร ขั้นตอนการวางแผนทางการเงิ น
วิธีตรวจสอบ และการควบคุ มของฝ่ ายบริ หาร การตัดสิ นใจของนักบริ หาร ตลอดจนการใช้
งบประมาณในการวางแผน ควบคุม และการจัดทางบประมาณ การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนทาง
การเงิน
FINB3403 การวิเคราะห์ งบการเงิน
3(3-0-6)
Financial Statement Analysis
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : FINB1101 การเงินธุรกิจ
รู ป แบบของการจัดท ารายงานการเงิ นในรู ป แบบต่างๆ เทคนิ ค และวิธีก าร
วิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์อตั ราส่ วน การจัดทารายงานผลของการวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินของกิจการ เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจดาเนินงานทางธุ รกิจและการลงทุน
FINB3404 การจัดการสิ นเชื่ อ
3(3-0-6)
Credit Management
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : FINB1101 การเงินธุรกิจ
ความหมาย ความส าคัญ และประเภทของการสิ นเชื่ อ การก าหนดนโยบาย
การพิ จารณาให้ สิ น เชื่ อ การวิเคราะห์ สิ น เชื่ อ การจัด การ การควบคุ ม การก าหนดเงื่ อ นไข
และวงเงินสิ นเชื่อ การค้ าประกัน การพิจารณาโครงการเพื่อการตัดสิ นใจและการติดตามสิ นเชื่อ
แนวปฏิ บ ัติ ใ นการเรี ย กเก็ บ หนี้ การจัด การสิ น เชื่ อที่ มี ปั ญ หาและข้อ ปฏิ บ ัติ ท างกฎหมายที่
เกี่ยวกับสิ นเชื่อทางการเงิน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

FINB4101 การเงินระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Finance
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : FINB1101 การเงินธุรกิจ
นโยบายการค้าระหว่างประเทศ กลุ่มประเทศยุโรป สหรัฐอเมริ กา และกลุ่มประเทศ
อาเซี ย น การดาเนิ น ธุ รกิ จการเงิ น ระหว่างประเทศ ดุ ล การค้าดุ ล การชาระเงิ น ระบบอัต รา
แลกเปลี่ ยน ตลาดเงิ นตราต่างประเทศ บทบาทและความส าคัญของสถาบันการเงิ นระหว่าง
ประเทศ
FINB4102 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
3(3-0-6)
Monetary Theory and Policy
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : FINB1101 การเงินธุรกิจ
ทฤษฎีการเงิน อุปสงค์ อุปทานของเงิน ฐานเงิน นโยบายทางการเงินของประเทศ
ความต้องการถื อเงิ น ในระบบเศรษฐกิ จของประเทศ บทบาทของธนาคารกลางและธนาคาร
พาณิ ชย์ต่อนโยบายการเงิน ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝื ด
FINB4103 การเงินเพื่อการค้ าระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
Finance for Import and Export
ทฤษฎี การค้าระหว่างประเทศ นโยบายการค้าระหว่างประเทศกลุ่มประเทศยุโรป
สหรั ฐอเมริ ก า และกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย น การช าระเงิ น และการโอนเงิ น ระหว่า งประเทศ
สถาบันการเงิ นด้านการค้าระหว่างประเทศ เครื่ องมือเครดิ ตและตราสารทางการเงินที่ใช้ใน
การค้าระหว่างประเทศ สิ นเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ ดุลการชาระเงินระหว่างประเทศ
FINB4401 การจัดหาเงินทุนธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Financing
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : FINB1101 การเงินธุรกิจ
เทคนิ คและวิธีการจัดหาเงิ นทุ นธุ รกิ จ การจัดหาเงิ นทุ นระยะสั้น ระยะปานกลาง
และระยะยาว โดยการออกตราสารทางการเงินระยะสั้น หุ ้นกู้ หุ ้นสามัญ หุ ้นบุริมสิ ทธิ และการ
ร่ วมทุนจากธุ รกิจอื่นๆ การคิดค่าของทุน ตลอดจนการร่ วมลงทุนจากองค์กรอื่นๆ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

FINB4402 การวิเคราะห์ หลักทรัพย์
3(3-0-6)
Security Analysis
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : FINB3301 หลักการลงทุน
ปัจจัยและเทคนิคในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ทั้งการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและการ
วิ เ คราะห์ ปั จจั ย ท างด้ า น เท คนิ ค วิ ธี การแล ะขั้ น ตอน ใน ก ารวิ เ คราะห์ ห ลั ก ท รั พ ย์
การคัดเลื อกหลักทรัพย์ การบริ หารกลุ่มหลักทรัพย์ การตัดสิ นใจลงทุนในหลักทรัพย์ ประเภท
ต่างๆ
FINB4403 การวิเคราะห์ ความเป็ นไปได้ ทางการเงินของโครงการ
3(3-0-6)
Project of Feasibility Financial Analysis
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : FINB 2401 การจัดการการเงิน
ขั้นตอนและวิธีการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของโครงการธุ รกิจที่มีผลต่อเศรษฐกิ จ
สังคมและสิ่ งแวดล้อม โดยวิเคราะห์ประเมินโครงการในด้านการตลาด เทคนิ ค และขั้นตอน
การผลิ ต การเงิน บัญชี กฎหมาย การวิเคราะห์ ประเมินราคาอสังหาริ มทรัพย์ ที่ดิน สิ่ งปลู ก
สร้าง ศึกษาวิธีการจัดหาเงินทุนมาลงทุนในโครงการ การประเมินค่าของโครงการในอนาคต

FINB4404 การจัดการความเสี่ ยงทางการเงิน
3(3-0-6)
Financial Risk Management
ลัก ษณะความเสี่ ย งประเภทของความเสี่ ย ง ปั จ จัย ของความเสี่ ย งทางการเงิ น
การวิเคราะห์ ระดับ ความเสี่ ย ง ความเสี่ ย งจากการลงทุ น ของธุ รกิ จ การเงิ น การควบคุ ม
ติดตาม ประเมินผลความเสี่ ยง การบริ หารความเสี่ ยงการเงินของธุ รกิจ การลงทุนในหลักทรัพย์
บริ หารความเสี่ ยงในสิ นเชื่ อ อัตราดอกเบี้ย เงินตราต่างประเทศ การใช้จริ ยธรรมและธรรมาภิ
บาลบริ หารความเสี่ ยง
FINB4901 สั มมนาทางการเงินการธนาคาร
2(0-4-2)
Seminar in Finance and Banking
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : วิชาเอกของแขนงวิชาการเงินการธนาคารไม่ น้อยกว่า 18 หน่ วยกิต
ปั ญหาและกรณี ศึกษาทางด้านการเงิ นและการธนาคารตามภาวะการเปลี่ ยนแปลง
เศรษฐกิจการเงินปั จจุบนั แสดงความคิดเห็นอภิปรายปั ญหาทางการเงินการธนาคาร จัดสัมมนา
ทางการเงิน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

FINB4902 การวิจัยทางการเงินการธนาคาร
3(0-6-3)
Research studies in Finance and Banking
วิชาบังคับก่อน : FINB3901 วิธีวจิ ัยวิทยาทางการเงินการธนาคาร
ทฤษฎี แ ละประกอบการวิ จ ัย ทางการเงิ น และการจัด วาง การคัด เลื อ กหั ว ข้อ
เพื่ อการวิจยั เขียนเค้าโครงวิจยั ดาเนิ น การจัดท าวิ จยั ทางการเงิ นการธนาคาร การนาเสนอ
ผลการวิจยั ทางการเงินการธนาคาร
GEHP1101 การออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ
3(2-2-5)
Exercises for Health
ศึกษาความหมาย ขอบข่าย วัตถุประสงค์ และคุณประโยชน์ของการออกกาลังกาย
เพื่อสุ ขภาพ รวมไปถึ งหลักการออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพตามหลักวิทยาศาสตร์ การออกกาลัง
กาย โดยการเลือกปฏิบตั ิกิจกรรมทางกายหรื อการออกกาลังกายด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การเดิน
การวิ่ง และการเล่นกี ฬาประเภทต่างๆ เช่ น เทเบิ ลเทนนิ ส แบดมินตัน แชร์ บอล เป็ นต้น หลัก
โภชนศาสตร์ และหลัก การบริ โภคอาหารเพื่ อการมี สุ ขภาพ ที่ ดี รวมไปถึ งการป้ องกันการ
บาดเจ็บและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการออกกาลังกาย
GEHP1102 การสร้ างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุ ขภาพ
3(2-2-5)
Physical Fitness Promotion for Health
ศึ ก ษาองค์ป ระกอบ ความหมายและความส าคัญ วิธี ก ารทดสอบและประเมิ น
หลักการและวิธีการฝึ กปฏิบตั ิการสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพตามหลัก
วิทยาศาสตร์ การกี ฬา การนาหลักการโภชนาการและคานวณปริ มาณอาหารสาหรับการสร้ าง
เสริ มสมรรถภาพทางกาย
GEHS1101

สุ นทรี ยภาพของชี วติ
3(3-0-6)
Aesthetics of Life
ศึ ก ษาความหมายของสุ น ทรี ย ศาสตร์ และความงดงามของศาสตร์ ท างดนตรี
นาฏศิ ลป์ และศิลปะทั้งไทยและสากลให้เกิ ดความซาบซึ้ งและเห็ นคุ ณค่าของศาสตร์ ทาง
ความงาม สามารถวิเคราะห์ คุณค่าทางสุ นทรี ยศิลป์ โดยผ่านขั้นตอนการเรี ยนรู ้เชิ งคุณค่า
อันเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนารสนิยม สามารถดารงตนอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

GEHS1102

การพัฒนาตนเพื่อความสุ ขของชี วติ
3(3-0-6)
Self-Development for Happiness in Life
พฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ก ับ การพัฒ นาตน องค์ ป ระกอบของพฤติ ก รรมพื้ น ฐานทาง
สรี รวิทยาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมมนุ ษย์ พัฒนาการของมนุ ษย์ทุกช่วงวัย การศึกษาตนเอง
และการประเมิ นตนเองเพื่ อการพัฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ และการปรั บ ตัวให้เหมาะสมกับ การ
เปลี่ยนแปลง การเสริ มสร้างบุคลิกภาพ มนุ ษยสัมพันธ์ในการทางาน สุ ขภาพจิตและการ
จัดการความเครี ยด การสร้างเสริ มชีวติ ให้มีความสุ ข

GEHS1103

จริยธรรมทางสั งคมและการใช้ เหตุผล
3(3-0-6)
Social Morality and Reasoning
แนวคิดพื้นฐานของมนุ ษย์ โลกทัศน์ ชี วทัศน์ การส่ งเสริ มคุ ณธรรม จริ ยธรรม
การมี วินัย ความรั บผิดชอบ การพัฒนาปั ญญาตามหลักศาสนธรรม การใช้เหตุ ผลอย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อการดารงชีวติ ในสังคมอย่างมีสันติสุข และสันติธรรม

GEIG1001

ไทยในโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลง
3(2-2-5)
Thailand in a Changing World
รับรู ้ความเปลี่ ยนแปลงระยะยาวทั้งระบบโลกและประเทศไทย ในด้านเศรษฐกิ จ
สังคมวัฒนธรรม และการเมือง ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของระบบกายภาพของผืนพิภพ
และสภาวะแวดล้อม จนผลกระทบสื บเนื่ องมาจากรู ปแบบการพัฒนาประเทศจวบจน
ปั จจุบนั และเข้าใจถึงมิติองค์กรในเชิ งของวิวฒั นาการ โดยเฉพาะองค์กรภาครัฐและภาค
ธุ รกิจ บริ ษทั ข้ามชาติ พันธมิตรทางธุ รกิจ (Alliance) ตลอดจนธุ รกิจขนาดย่อม ธุ รกิจเพื่อ
สั ง คม (Social enterprises) และเศรษฐกิ จพอเพี ย ง เข้า ใจถึ ง ความเสี่ ย งและโอกาสของ
ประเทศไทย และสังคมท้องถิ่ นในโลกและภู มิภาคอาเซี ยน เข้าใจถึ งความจาเป็ นในการ
ปรับปรุ งบทบาทของมนุษย์ในการเปลี่ยนแปลง

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

GEIG1002

ความเป็ นพลเมืองในโลกสมัยใหม่
3(2-2-5)
Citizenship in Contemporary World
เข้าใจถึ งบทบาทและความรับผิดชอบร่ วมกันของมนุ ษย์ ต่อการเปลี่ ยนแปลงใน
ระดับโลก ภูมิภาค ประเทศและท้องถิ่ น และตระหนักถึงความจาเป็ นในการปรับบทบาท
ของตนเอง ในฐานะความเป็ นพลเมืองไทยพลเมืองโลก (Global Thai Citizen) ตระหนักถึง
บทบาทในการมีส่วนร่ วม แก้ไขปั ญหาสังคมด้วยการพัฒนาจิตสานึ กด้านจิตอาสา และงาน
ในบริ บทพหุ ชาติพนั ธุ์ พหุ วฒั นธรรม และเสริ มสร้างทักษะการเรี ยนรู ้ในยุคใหม่ ตลอดจน
การใช้สารสนเทศ (ICT) ใหม่ให้เกิดประโยชน์ในชีวติ ประจาวันและการประกอบสัมมาชีพ

GELE1001

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟั ง พูด อ่าน และเขียน เน้นการฟั ง การพูด
เพื่ อ การสื่ อ สารขั้น พื้ น ฐานในสถานการณ์ ต่ า งๆ ให้ มี ท ัก ษะในการอ่ า นสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ใ น
ชีวติ ประจาวัน สามารถเขียนประโยคพื้นฐานและข้อความสั้นๆ เพื่อใช้ในการสื่ อสาร

GELE1002

ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน
3(3-0-6)
English for Work
ศึกษาคาศัพท์และภาษาที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน ที่เกี่ยวกับตาแหน่งงานต่างๆ ในการ
ปฏิบตั ิงาน อุปกรณ์เครื่ องใช้ในสานักงาน ตลอดจนมารยาทในการปฏิบตั ิตนในสถานที่
ทางาน การรับโทรศัพท์รวมถึ งงานเอกสารทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ผูเ้ รี ยนมี
โอกาสในการฝึ กฝนตน รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมที่ มีความแตกต่างในสานักงานของแต่
ละประเทศในอาเซียน

GELT1001

ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
พั ฒ นาทั ก ษะทางภาษาเพื่ อ การสื่ อสารและทั ก ษะการเขี ย นที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
ชีวติ ประจาวัน โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

GESC1101

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Information Technology and Communication
ศึกษาเทคโนโลยีส ารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
อิ น เตอร์ เน็ ต และโทรคมนาคม ระบบการจัด การสารสนเทศ การใช้ง านเทคโนโลยี
สารสนเทศ โปรแกรมระบบและโปรแกรมส าเร็ จรู ป ต่ างๆ เพื่ อประยุก ต์ใช้งานกับ การ
ดาเนิ นชี วิตประจาวันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยเคารพในสิ ทธิ ทางปั ญญา และตระหนักถึ ง
คุณธรรมจริ ยธรรม และผลกระทบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

GESC1102

วิทยาศาสตร์ เพื่อชีวติ
3(3-0-6)
Sciences for Life
ศึ ก ษาเรี ยนรู ้ ก ระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี
ความสาคัญของพลังงานต่อโลกและชี วิต การใช้สารเคมีในชี วิตประจาวันอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม ยาและสารเสพติด สาธารณภัย การประเมินและวิเคราะห์สุขภาพส่ วนบุคคล การ
สร้างเสริ มสุ ขภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ

GESC1103

พืชพรรณเพื่อชีวติ
3(3-0-6)
Plants for Life
คุณและค่าของพืชพรรณที่มีต่อชี วิต และการจัดการทรัพยากรต่างๆ ตามแนวทาง
โครงการอนุ รักษ์พนั ธุ กรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

GESC1104

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพื่อชีวติ
3(3-0-6)
Natural Resources and Environment for Life
ทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้ อ ม การอนุ รั ก ษ์ ผลกระทบที่ เกิ ด ขึ้ นจาก
ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีต่อทรัพยากรทางด้านกายภาพ ชี วภาพ
และการดารงชี วิต ของมนุ ษ ย์ การมี ส่ วนร่ วมในการจัดการฟื้ นฟู ส่ งเสริ ม บ ารุ งรั ก ษา
คุม้ ครองทรัพยากร ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

GESC1105

ชีวติ กับเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Life and Technology
ความก้า วหน้ า และการพัฒ นาเทคโนโลยีใ นปั จจุ บ ัน และอนาคต บทบาทและ
ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อวิถีชีวิต เทคโนโลยีดา้ นเทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี
เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีสุขภาพและความปลอดภัย เทคโนโลยีสะอาด และการใช้
เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด

GESC1106

การคิดและการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขเพื่อการดาเนินชีวติ
3(3-0-6)
Thinking and Numeral Analysis for Living
กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิ งตัวเลขและการให้เหตุผล อัตราส่ วนและร้อยละ สกุล
เงินและอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ย ภาษี การแปลความหมายทางคณิ ตศาสตร์ การประยุกต์
คณิ ตศาสตร์ และสถิติ เพื่อการตัดสิ นใจ และแก้ปัญหาในชีวติ ประจาวัน

GESO1101

พลวัตสั งคมไทย
3(3-0-6)
Dynamics of Thai Society
ความเป็ นมาและวิ ว ัฒ นาการของสั ง คมไทย ในด้ า นการเมื อ งการปกครอง
เศรษฐกิ จ สั ง คมและวัฒ นธรรม ศึ ก ษาเหตุ ก ารณ์ แ ละบุ ค คลส าคัญ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เอกลักษณ์ของสังคมไทยและวัฒนธรรมไทย ปลูกฝังแนวทางการ
ดาเนินชีวิตในสังคมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อรักษาและส่ งเสริ ม
ความเป็ นไทย

GESO1102

พลวัตสั งคมโลก
3(3-0-6)
Dynamics of Global Society
วิวฒั นาการของมนุ ษย์และสังคม อารยธรรม ระบบความคิด ระบบเศรษฐกิจ และ
ระบบการเมืองการปกครอง โดยเฉพาะกระแสความคิดภายใต้ระบอบประชาธิ ปไตยเน้น
หลัก สิ ท ธิ เสรี ภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ ของพลเมื อง รวมทั้งวิเคราะห์ สถานการณ์
ความเปลี่ ยนแปลงต่างๆ ของสังคมโลกและมี ผลกระทบต่อสังคมไทย เพื่อให้รู้จกั เข้าใจ
และสามารถดารงชี วิตได้อย่างมี ดุลยภาพและมีความเข้าใจในโลกปั จจุบนั และอนาคตได้
อย่ า งมี ส านึ ก และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ความเป็ นสั ง คมพลเมื อ ง (Civil society) ทั้ง ใน
ระดับชาติและระดับโลกต่อไป

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

GESO1103

มนุษย์ กบั สิ่ งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ศึกษาความหมาย ความสัมพันธ์ของสิ่ งแวดล้อม ที่มีอิทธิ พลต่อการดารงชี วิตของ
มนุษย์ สร้างจิตสานึกสาธารณะในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่ วมในการจัดการ
สิ่ ง แวดล้อ ม เพื่ อ ให้ ม นุ ษ ย์มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี โดยไม่ เป็ นอุ ป สรรคต่ อ หลัก การพัฒ นา
สิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน

GESO1104

กฎหมายเพื่อการดาเนินชีวติ
3(3-0-6)
Law for Living
ศึ กษากฎหมายที่ สาคัญในการดาเนิ นชี วิต ได้แก่ รั ฐธรรมนู ญ กฎหมายแพ่งและ
พาณิ ช ย์ว่า ด้วยบุ ค คล เอกเทศสั ญ ญา ทรั พ ย์สิ น ครอบครั ว และมรดก กฎหมายอาญา
กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาเบื้องต้น

GETL1101

ภาษาจีนในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Chinese in Daily Life
ทัก ษะพื้ น ฐานภาษาจี น เบื้ อ งต้น ด้า นการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น ในหั ว ข้อ ที่ ใ ช้ ใ น
ชี วิตประจาวัน การกล่าวทักทาย การแนะนาตัว การกล่าวขอบคุ ณ การกล่าวขอโทษ กล่าว
ค าอ าลา ถามและให้ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ วัน เวลา สถานที่ ดิ น ฟ้ า อากาศ และกิ จ กรรมใน
ชีวติ ประจาวัน

GETL1102

ภาษาฝรั่งเศสในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
French in Daily Life
ทักษะพื้นฐานภาษาฝรั่ งเศสเบื้ องต้นด้านการฟั ง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อที่ ใช้ใน
ชี วิตประจาวัน การกล่าวทักทาย การแนะนาตัว การกล่าวขอบคุ ณ การกล่าวขอโทษ กล่าว
ค าอ าลา ถามและให้ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ วัน เวลา สถานที่ ดิ น ฟ้ า อากาศ และกิ จ กรรมใน
ชีวติ ประจาวัน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

GETL1103

ภาษาญีป่ ุ่ นในชี วติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Japanese in Daily Life
ทัก ษะพื้ น ฐานภาษาญี่ ปุ่ นเบื้ องต้น ด้านการฟั ง พู ด อ่ าน เขี ย น ในหัวข้อที่ ใ ช้ใ น
ชี วิตประจาวัน การกล่าวทักทาย การแนะนาตัว การกล่าวขอบคุ ณ การกล่าวขอโทษ กล่าว
ค าอ าลา ถามและให้ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ วัน เวลา สถานที่ ดิ น ฟ้ า อากาศ และกิ จ กรรมใน
ชีวติ ประจาวัน

GETL1104

ภาษาเกาหลีในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Korean in Daily Life
ทักษะพื้ นฐานภาษาเกาหลี เบื้ องต้นด้านการฟั ง พู ด อ่ าน เขี ยน ในหัวข้อที่ ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน การกล่าวทักทาย การแนะนาตัว การกล่าวขอบคุ ณ การกล่าวขอโทษ กล่าว
ค าอ าลา ถามและให้ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ วัน เวลา สถานที่ ดิ น ฟ้ า อากาศ และกิ จ กรรมใน
ชีวติ ประจาวัน

GETL1105

ภาษาขแมร์ ในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Khmer in Daily Life
ทัก ษะพื้ น ฐานภาษาขแมร์ เบื้ องต้น ด้านการฟั ง พู ด อ่ าน เขี ยน ในหัวข้อที่ ใช้ใ น
ชี วิตประจาวัน การกล่าวทักทาย การแนะนาตัว การกล่าวขอบคุ ณ การกล่าวขอโทษ กล่าว
ค าอ าลา ถามและให้ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ วัน เวลา สถานที่ ดิ น ฟ้ า อากาศ และกิ จ กรรมใน
ชีวติ ประจาวัน

GEVN1106

ภาษาเวียดนามในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Vietnamese in Daily Life
ทักษะพื้นฐานภาษาเวียดนามเบื้องต้นด้านการฟั ง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อที่ใช้ใน
ชี วิตประจาวัน การกล่าวทักทาย การแนะนาตัว การกล่าวขอบคุณ การกล่าวขอโทษ กล่าว
ค าอ าลา ถามและให้ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ วัน เวลา สถานที่ ดิ น ฟ้ า อากาศ และกิ จ กรรมใน
ชีวติ ประจาวัน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

HRDM1101 การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management and Development
ความเป็ นมา ทฤษฏี แ ละหลัก การในการจัด การและพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
ขอบข่าย หน้าที่ ความรับผิดชอบ และขั้นตอนในการจัดการและพัฒนาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์
น โ ย บ าย แ ล ะ แ ผ น ก ารท รั พ ย าก รม นุ ษ ย์ เ ชิ งก ล ยุ ท ธ์ ก ารวิ เ ค ราะ ห์ งาน ก าร
สรรหาและการคัด เลื อ ก การจัด การผลงาน การจัด การค่ า ตอบแทน แรงงานสั ม พัน ธ์
สวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูล เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์
จรรยาบรรณการจัด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การบริ ห ารเส้ น ทางการเติ บ โตทางอาชี พ การ
พัฒนาพนักงาน ทิศทางการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ในปั จจุบนั และอนาคต การ
เรี ยนรู ้ผา่ นกรณี ศึกาทางการบริ หารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
HRDM2101 นโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management Planning and Policy
แนวคิ ด หลัก การ กระบวนการในการวิเคราะห์ น โยบายและแผนการจัด การ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์เชิ งกลยุท ธ์ นโยบายการเสริ ม สร้ างขวัญ ก าลัง ใจ วิเคราะห์ องค์ป ระกอบ
ปั จจัยต่างๆ ที่ควรคานึงถึงในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้อง เหมาะสม
กับ นโยบายสภาพการณ์ ข ององค์ก ารและลัก ษณะของแผนการพัฒ นาแต่ ล ะรุ ป แบบ เช่ น
แผนการสรรหาและคัดเลื อก แผนการฝึ กอบรม แผนการปรับตาแหน่ งงาน แผนการพัฒนา
อาชีพ แผนการจัดการความเสี่ ยงในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้ง บทบาทของนักจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ในประชาคมอาเซียน (AEC)
HRDM2102 การออกแบบและวิเคราะห์ งาน
3(3-0-6)
Job Design and Analysis
ศึกษาแนวคิดหลักการ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับองค์การ งาน และการวิเคราะห์
งานเกี่ ย วกับ การจัดแบ่ งโครงสร้ าง ตาแหน่ ง หน้าที่ งาน การวิเคราะห์ ส ภาพปั จจัยต่ างๆที่ มี
ผลกระทบต่ อ ลัก ษณะงานที่ แ ตกต่ า งกัน ทั้ง ปั จ จัย ภายในและภายนอก ตลอดจนก าหนด
สมรรถนะ ขีดความสามารถคุณลัก ษณะของบุ คคลที่ เหมาะสมกับงาน การจาแนกตาแหน่ ง
งาน การออกแบบงาน การประเมินค่างานการกาหนดคุ ณสมบัติของผูป้ ฏิ บตั ิงาน การจัดทาใบ
พรรณนาลักษณะงาน การเพิ่มคุ ณค่าและขยายขอบเขตงาน เพื่อส่ งเสริ มศักยภาพของบุ คคล
การประเมินงานเพื่อการสร้างคุณภาพงาน มาตรฐานงานและคุณภาพชีวติ ในการปฏิบตั ิงาน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

HRDM 2103 การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
3(3-0-6)
Employee Recruitment and Selection
ความส าคัญ ของการสรรหา คัด เลื อ กพนัก งานในการจัด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
แนวคิ ด ทฤษฎี ขั้นตอน เทคนิ ค และกระบวนการ ที่ เกี่ ย วข้องกับ การสรรหาและคัดเลื อก
พนักงาน วิเคราะห์ นโยบายและการกาหนดนโยบาย ในการสรรหาและคัดเลื อกพนักงาน
การพยากรณ์ความต้องการ กาลังคน การวางแผนกาลังคน การสรรหาและการคัดเลือกบุคคล
เข้าทางานตามความสามารถของบุคคล กลยุทธ์ในการทดสอบและการสัมภาษณ์ บุคคลเข้า
ทางาน หลักพฤติกรรมศาสตร์ที่ใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าทางาน การทดลองปฎิบตั ิงาน การ
บรรจุพนักงาน การปฐมนิ เทศ การสอนและแนะนางาน และกฎหมายที่เกี่ ยวกับการสรรหา
และบรรจุพนักงาน
HRDM 2104 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Development
แนวคิ ดทฤษฎี กระบวนการขั้นตอนในการพัฒนาทรัพ ยากรมนุ ษย์ที่ สาคัญ การ
จัด การผลการผลงาน การพัฒ นาองค์ก ร การพัฒ นาพนั ก งานรายบุ ค คล และการพัฒ นา
เส้นทางการเติบโตในอาชี พ เครื่ องมื อในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลต่างๆ การนาเครื่ องมื อ
ทางการพัฒนาทรัพยากรบุ คคลไปใช้ในการพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับเป้ าหมายของ
องค์กร จิตวิทยาในการพัฒนาพนักงานแต่ละกลุ่ ม กระบวนการและขั้นตอนการฝึ กอบรม
รู ปแบบต่างๆในฐานะเครื่ องมือในการพัฒนาพนักงาน
HRDM3101 การจัดการค่ าตอบแทนและผลประโยชน์ เกื้อกูล
3(3-0-6)
Compensation and Benefit Management
แนวคิ ดทฤษฎี กระบวนการขั้น ตอนการจัด การค่ าตอบแทนและผลประโยชน์
เกื้ อ กู ล วิเคราะห์ ห ลัก การจ่า ยค่ าตอบแทนและผลประโยชน์ เกื้ อกู ล การก าหนดนโยบาย
โครงสร้ างเงิ น เดื อนวิธี ก ารและหลัก การจ่ ายค่ าตอบแทนและผลประโยชน์ เกื้ อกู ล เช่ นการ
พิจารณาขึ้ นเงิ นเดื อนประจาปี การจ่ายเงิ นรางวัลประจาปี การปรับโครงสร้ างเงิ นเดื อนตาม
ภาวะเศรษฐกิ จ ให้ ก ั บ พนั ก งานประเภทต่ า งๆในทัศ นะของนั ก บริ หาร การวิ เคราะห์
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล ในองค์การทางธุ รกิจและองค์การภาครัฐ สอดคล้องกับ
สภาวะเศรษฐกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เกิดความพึงพอใจร่ วมกัน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

HRDM3102 การจัดการผลงาน
3(3-0-6)
Performance Management
ความส าคัญ ความส าคัญ ของการจัด การผลงานพนั ก งาน เครื่ อ งมื อ ทางการ
บริ ห ารธุ รกิ จที่ ใช้ใ นการจัด การผลงานพนัก งาน แนวคิ ด ทฤษฎี กระบวนการขั้น ตอนการ
ประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง าน วิธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านของพนั ก งาน การก าหนด
มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน การจัดทาเครื่ องมือ เพื่อใช้สาหรับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานในประเด็นต่าง ๆ เพื่อนาผลการประเมินไปเป็ นข้อมูลในการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์
อาทิ การวางแผนกาลังคนการจ่ายค่าตอบแทน การฝึ กอบรมการกาหนดตาแหน่ งที่เหมาะสม
ให้กบั พนักงาน รวมถึ งการพัฒนาองค์การ ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น การแจ้งผลป้ อนกลับ
ให้กบั พนักงานภายหลังการประเมิน การประเมินผลการปฏิ บตั ิงานเพื่อการพัฒนาผลงานของ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง การบริ หารคนเก่ง
HRDM3103 การจัดการแรงงานสั มพันธ์
3(3-0-6)
Labor Relations Management
ความส าคัญ ของการส่ ง เสริ ม การดู แ ลเรื่ อ ง ความปลอดภัย อาชี ว อนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน สาเหตุ การป้ องกันโรคจากการประกอบอาชี พ ความปลอดภัย
จากการท างาน กระบวนการ ขั้นตอน การบริ ห ารความปลอดภัย อาชี ว อนามัย รวมถึ ง
การศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งลู ก จ้า งกับ นายจ้า ง ทฤษฎี ก ระบวนการแรงงาน ประวัติ
วิวฒั นาการ สหภาพแรงงานในประเทศและต่างประเทศปั ญหาแรงงานสัมพันธ์ กระบวนการ
เจรจาต่ อ รอง การนัด หยุ ด งาน ตลอดจนนโยบายแรงงานและสวัส ดิ ก าร เทคนิ ค การให้
ค าปรึ ก ษา การสร้ างแรงจู ง ใจ กฎหมายแรงงานที่ เกี่ ย วข้องกับ ความปลอดภัย และแรงงาน
สัมพันธ์ การสารวจความพึงพอใจของพนักงาน และการสร้างความผูกพันให้กบั พนักงานใน
องค์กร การส่ งเสริ มบรรยากาศในการทางานที่ดีให้กบั พนักงาน ตลอดจนการฝึ กทักษะในการ
จัดกิ จกรรมสร้างทีมที่ มีประสิ ทธิ ภาพ การสร้ างภาวะผูน้ าที่มีผลต่อการพัฒนาที มงาน เพื่อให้
เกิดบรรยากาศที่ดีในการบริ หารแรงงานสัมพันธ์
HRDM 3203 การสร้ างมนุษย์ สัมพันธ์ และทีมงานในองค์ กร
3(3-0-6)
Human Relationship and Team Building in Organization
แนวคิดทฤษฎี กระบวนการขั้นตอนการสร้ างมนุ ษย์สัมพันธ์และการทางานเป็ น
ทีม โดยเน้นการฝึ กทักษะในการจัดกิ จกรรมการสร้ างที มที่มีประสิ ทธิ ภาพวิเคราะห์ ขอบเขต
และปั จ จัย พื้ น ฐานของการมี ม นุ ษ ย์สั ม พัน ธ์ ท้ ัง ตัว บุ ค คลและองค์ ก รเพื่ อ น าไปสู่ ก ารปรั บ
พฤติกรรมตนเอง และก่อให้เกิ ดมุมมองแนวคิดเชิ งสร้างสรรค์ รู ้จกั และเข้าใจพฤติกรรมของ
ผูอ้ ื่นที่แตกต่าง เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างภาวะผูน้ าที่มีผลต่อการพัฒนาทีมงาน เพื่อนาไปสู่
การสร้างและการพัฒนาความสัมพันธ์ โดยใช้เทคนิคการสื่ อสาร การประสานงาน รวมถึงการ
วิเคราะห์กรณี ศึกษาทั้งที่ประสบความสาเร็ จและล้มเหลวในองค์กร
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

HRDM3204 จิตวิทยาองค์ การ และการบริหารความขัดแย้ง
3(3-0-6)
Organizational Psychology and Conflict Management
ทฤษฎี กระบวนการขั้น ตอน ความหมาย ความส าคัญ ของจิ ต วิท ยาองค์ก าร
วิวฒั นาการของจิตวิทยาองค์การ ค่านิ ยม ความพึงพอใจในงานความผูกพันต่อองค์การ การ
เรี ยนรู ้ การรับรู ้ การเสริ มแรง และ ความหมายความสาคัญความขัดแย้ง ตัวแบบของความ
ขัดแย้ง ความสัมพันธ์ระหว่างความขัดแย้งและประสิ ทธิ ผลขององค์กร กลยุทธ์การจัดการกับ
ความขัด แย้ง ความขัด แย้ง และการเจรจาต่ อ รอง ตลอดจนการวิ เคราะห์ ก รณี ศึ ก ษาที่
สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ในปั จจุบนั

HRDM3205 การพัฒนาภาวะผู้นาในองค์ การ
3(3-0-6)
Leadership Development in Organization
ทฤษฎี ภาวะผูน้ า วิเคราะห์บทบาทผูน้ า ในสถานการณ์ ต่างๆอีกทั้งทฤษฎี เกี่ยวกับ
การพัฒนาภาวะผูน้ า กระบวนการขั้นตอนการพัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการสื่ อสาร มารยาท
ทางสังคม การมีวินยั ในตนเอง รู ้จกั กาลเทศะ การพัฒนาบุคลิ กภาพทางด้านร่ างกาย อารมณ์
และจิตใจ การฝึ กปฏิ บตั ิและรู ้จกั วิเคราะห์ ประเมินตนเองให้สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีความสุ ข
HRDM4103 เครื่ องมือสมัยใหม่ เพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Management Tools for Modern Human Resource Management
เครื่ องมือทางการจัดการงานสมัยใหม่ เพื่อช่วยให้กระบวนการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ในองค์การมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น ประกอบด้วย เทคนิค / เครื่ องมือทางการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมกับยุคสมัย และจาเป็ นต่อกระบวนการจัดการและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
HRDM4202 กลยุทธ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management Strategy
กลยุทธ์ในการจัดการองค์การ สภาพแวดล้อมขององค์การ โครงสร้างการดาเนิ น
ธุ รกิจนโยบายและกลยุทธ์ดา้ นทรัพยากรมนุ ษย์ การวางแผนทรัพยากรมนุ ษย์ ปั จจัยสาคัญที่มี
ผลต่อการวางแผนทรัพยากรมนุ ษย์ กระบวนการและขั้นตอนการวางแผนทรัพยากรมนุ ษย์
เทคนิ คการพยากรณ์ ทรัพยากรมนุ ษ ย์ เพื่อ นาไปใช้ในการวางแผนอาชี พ (Career Planning)
การเกลี่ ย ก าลัง คน (Redevelopment) และ การจัด เตรี ย มก าลัง คนเพื่ อ สื บทอดต าแหน่ ง
(Succession Planning)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

HRDM4203 การจัดการทรั พยากรมนุษย์ ข้ามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Cross Cultural Human Resource Management
ศึกษาความหมาย และแนวคิดของการทางานข้ามวัฒนธรรม การบริ หาร
ความต่างของคนในองค์กรทั้งในเรื่ องของวัย เพศ อายุ เชื้ อชาติ ศาสนา ภู มิ หลัง เพื่ อให้เกิ ด
ความรู ้ ความเข้าใจในความหลากหลายดังกล่าว การประสานงานความร่ วมมือการทางานใน
องค์กรบนพื้ นฐานของความหลากหลายต่างๆ เพื่ อให้บรรลุ เป้ าประสงค์ขององค์ก ร อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
HRDM4206 ภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Thai Wisdom for Human Resource Development
แนวคิ ด ทฤษฎี กระบวนการขั้นตอน หลัก การส าคัญ ของภู มิ ปั ญ ญาไทยการพัฒ นา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ตลอดจนวิเคราะห์ ภูมิ ปั ญ ญาไทยในรู ป แบบ ลัก ษณะต่ างๆ ประกอบด้วย
วรรณกรรม สุ ภ าษิ ต ค าพัง เพย วัฒ นธรรม ความเชื่ อท้องถิ่ น ขนบธรรมเนี ย มประเพณี วิถี
ประชา การปฏิบตั ิของปราชญ์ชาวบ้าน ที่มีส่วนสัมพันธ์เกี่ ยวข้องกับการส่ งเสริ มและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่างๆ
HRDM4901 สั มมนาทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
2(0-4-2)
Seminar in Human Resource Management
แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการ วิธีการ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสัมมนา
วิเคราะห์ขอ้ มูล สภาพการณ์ แนวคิดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในยุคปั จจุบนั นาไปสู่ การสัมมนา อภิปราย วิเคราะห์กรณี ศึกษา บูรณาการสร้างองค์ความรู ้ ที่
เป็ นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหา พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ในด้านต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
องค์กรให้ดียงิ่ ขึ้น
HRDM4902 การวิจัยทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(0-6-3)
Research Studies in Human Resource Management
วิชาบังคับก่อน : HRDM3901 วิธีวจิ ัยวิทยาทางการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ทฤษฎีและรุ ปแบบการวิจยั ทางการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เลือกหัวข้อ
ที่จะทาวิจยั เสนอเค้าโครงการวิจยั ดาเนิ นการวิจยั รู ้กระบวนการและสามารถนาเสนอเผยแพร่
ผลการวิจยั

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ITEC3106 เครื อข่ ายคอมพิวเตอร์ เพื่องานธุรกิจ
3(2-2-5)
Computer Network for Business
หลัก การเบื้ อ งต้น และองค์ป ระกอบของการสื่ อสารข้อ มู ล สถาปั ตยกรรมและ
องค์ประกอบของระบบเครื อข่ายสื่ อสารทางคอมพิวเตอร์ โพรโตคอล การใช้งานสื่ อกลางใน
การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร การจัด อุ ป กรณ์ เครื อ ข่ า ย การเชื่ อ มต่ อ ระหว่า งคอมพิ ว เตอร์ โทโพโลยี
เครื อข่าย ระบบเครื อข่ายท้องถิ่นและการติดตั้ง การเชื่อมต่อเครื อข่ายระยะไกล เครื อข่ายแบบไร้
สาย การติ ดตั้งและการออกแบบระบบเครื อข่ายสําหรั บองค์ก รและจัดการเครื อข่ายเพื่องาน
ธุ รกิจ

ITEC3306

การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บสาหรับงานธุรกิจ
3(2–2–5)
Web Programming Development for Business Application
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : COMP1207 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้ นทางธุรกิจ
การสร้ า งเว็บ ไซต์ ด้ว ยภาษา HTML, Cascading Style Sheet และการใช้ Script
ต่ า งๆ การพัฒ นาเว็ บ ไซต์ ธุ ร กิ จ ด้ ว ยโปรแกรมส าเร็ จ รู ป การพัฒ นาแอพลิ เคชั่ น บน
อินเทอร์ เน็ต การพัฒนาโปรแกรมในแบบ Web Server และ Web Client การบันทึกข้อมูล
ผ่านฟอร์ ม การเชื่ อมต่อกับโปรแกรมบนเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บไซต์
โดยเชื่อมต่อฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบงานธุ รกิจการค้าบนอินเทอร์ เน็ต

ITEC3307

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ บนอุปกรณ์ เคลื่อนทีส่ าหรับงานธุรกิจ
3 (2-2-5)
Mobile Application Development for Business Application
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : COMP1207 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้ นทางธุรกิจ
ศึ กษาและปฏิ บ ตั ิ เกี่ ยวกับสถาปั ตยกรรมฮาร์ ดแวร์ คุ ณ ลักษณะและข้อจากัดของ
อุ ป กรณ์ เคลื่ อ นที่ ส าหรั บ งานธุ ร กิ จ เครื่ อ งมื อ และภาษาที่ ใ ช้ ส าหรั บ พัฒ นาโปรแกรม
ประยุกต์ หลักการของโปรแกรมบนอุปกรณ์ เคลื่ อนที่ ส่ วนติดต่อระบบสาหรับโปรแกรม
ประยุกต์ การใช้หน่วยความจาและส่ วนเก็บบันทึกข้อมูล การติดต่อกับผูใ้ ช้ การเชื่ อมโยงกับ
ระบบคอมพิ ว เตอร์ บ นอุ ป กรณ์ เคลื่ อ นที่ การจ าลองเพื่ อ ทดสอบและแก้ไ ขบนระบบ
คอมพิ ว เตอร์ การสร้ างโปรแกรมประยุก ต์ข นาดเล็ ก เพื่ อ เรี ย นรู ้ ก ารท างานและแก้ไ ข
โปรแกรมสาหรับงานธุ รกิจ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ITEC4403

ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
3(2-2-5)
Information Security Systems for Business
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : ITEC3106 การสื่ อสารและการจัดการเครื อข่ าย
ข้ อมูลสาหรับงานธุรกิจ
ความรู ้เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบ
ของระบบความปลอดภัย แนวทางการดาเนิ นความปลอดภัย ภัยคุกคาม ช่ องโหว่ และการ
โจมตี ไฟล์วอร์ ล พื้ นฐานการเข้ารหัสและถอดรหัส ข้อมู ล ระบบตรวจจับการบุ กรุ ก การ
ควบคุมการเข้าถึ ง การจัดการความเสี่ ยง กฎหมายและจริ ยธรรมที่เกี่ ยวกับความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศทางธุ รกิจ

LAWS2501 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Laws
ศึ กษาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ว่า ด้วยบุ คคล ทรั พ ย์สิ น นิ ติก รรมและ
สัญญา ในส่ วนที่เป็ นพื้นฐานธุ รกิจและเอกเทศสัญญา อันได้แก่ ซื้ อขาย ขายฝาก เช่าทรัพย์
เช่ าซื้ อ จ้างแรงงาน จ้างท าของ ยืม ฝากทรั พ ย์ ค้ าประกัน จานอง จาน า หุ ้ น ส่ วน บริ ษ ัท
ประกันภัย ตัว๋ เงิน และกฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญาเบื้องต้น
MKRT1101 หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
ความหมาย ความสาคัญของการตลาด ในฐานะเป็ นกิ จกรรมหลักทางธุ รกิ จอย่าง
หนึ่ ง โดยกล่ า วถึ ง การศึ ก ษา แนวความคิ ด การตลาดยุ ค 1.0 ถึ งการตลาดยุค 4.0 ปรั ช ญา
ทางการตลาด ส่ วนประสมทางการตลาด ระบบการตลาด และเป้ าหมาย แรงจูงใจ พฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค ความเข้าใจเกี่ยวกับส่ วนประสมการตลาด ประเภทของตลาด และตลาดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC)
MKRT1102 พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)
Consumer Behavior
บทบาทและความสาคัญของผูบ้ ริ โภค การแบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภค ปั จจัยและสิ่ งกระตุน้ ที่
มีอิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อโดยพิจารณาถึงปั จจัยส่ วนบุคคล และปั จจัยภายนอก
การประเมินทางเลือกต่าง ๆ เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจซื้ อ การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

MKRT2102 การจัดการการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Management
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : MKRT1101 หลักการตลาด
การวิเคราะห์ ส ภาวะแวดล้อ มทางการตลาดที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การจัด การด้า น
การตลาด การวางแผนการตลาดเชิ งกลยุท ธ์ การวิเคราะห์ การแข่งขัน พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภค
ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจยั การตลาด การแบ่ งส่ วนตลาด การเลื อกตลาด
เป้ าหมาย และการวางตาแหน่งผลิ ตภัณฑ์ กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด การควบคุมทาง
การตลาด จรรยาบรรณในการจัดการด้านการตลาด
MKRT2104 การจัดการการจัดจาหน่ าย
3(3-0-6)
Distribution Management
แนวความคิ ด การจัด การการจัด จ าหน่ า ย สภาพแวดล้ อ มของการจัด จ าหน่ า ย
สถาบันคนกลางทางการตลาด ระบบสารสนเทศ โครงสร้างและการจัดรู ปแบบองค์การของ
การจัดจาหน่าย กลยุทธ์การจัดการการจัดจาหน่าย การขนส่ ง การคลังสิ นค้า การบริ หารสิ นค้า
คงคลัง การจัดการโลจิสติกส์ทางการตลาด และการบริ หารความขัดแย้งในการจัดจาหน่าย
MKRT3101 การจัดการผลิตภัณฑ์ และราคา
3(3-0-6)
Product and Price Management
ความหมาย ความส าคัญ แนวความคิ ดของผูบ้ ริ หารในการวางแผนและก าหนด
นโยบายผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละราคา ประเภทของผลิ ต ภัณ ฑ์ ก ารก าหนดส่ วนประสมผลิ ต ภัณ ฑ์
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การผลิ ตภัณฑ์ การพัฒนากลยุทธ์การตลาดให้
สอดคล้องกับวงจรชี วิตผลิ ตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ และนโยบายตราสิ นค้า การวาง
ตาแหน่ งผลิ ตภัณฑ์ การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตั้งราคา เศรษฐศาสตร์ กบั
การตัดสิ นใจด้านราคา การวิเคราะห์กาไรอิทธิ พลของราคาที่มีต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
MKRT3102 การตลาดสาหรับธุรกิจบริการ
3(3-0-6)
Marketing for Service Business
ความหมาย ความสาคัญ ลักษณะและขอบเขตของตลาดธุ รกิ จบริ การ ประเภทของ
ตลาดธุ ร กิ จ บริ การ วิ เคราะห์ ส ถานการณ์ และสภาพแวดล้ อ มของตลาดธุ ร กิ จ บริ ก าร
พฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การ ส่ วนประสมการตลาดของสิ นค้าบริ การ การวิเคราะห์ปัญหาทาง
การตลาด การวางแผนและกาหนดกลยุทธ์ ทางการตลาด กลยุทธ์ และแผนปฏิ บตั ิ การด้าน
การตลาดธุ รกิจบริ การไทยในการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

MKRT3103 การจัดการการค้ าปลีกและการค้ าส่ ง
3(3-0-6)
Retail and Wholesale Management
ความหมาย ความส าคัญ และรู ป แบบ หลัก เกณฑ์ ในการค้า ปลี ก และการค้า ส่ ง
การเลื อกทาเลที่ต้ งั การจัดรู ปองค์กร การจัดการส่ วนประสมทางการตลาด เทคนิ คการขาย
และบริ การของกิ จการค้าปลี กและการค้าส่ ง ตลอดจนแนวโน้มการค้าส่ งและการค้าปลีกใน
อนาคต การพัฒนาธุ รกิจการค้าปลีกและการค้าส่ งเพื่อเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC)

MKRT3106 การตลาดสาหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม
3(3-0-6)
Marketing for Medium and Small Business
ลักษณะโครงสร้างของตลาดธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การบริ หารงานและ
ปั ญ หาในการด าเนิ น ทางการตลาดของธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม การวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมเพื่ อหาโอกาสทางการตลาดของธุ รกิ จการเริ่ ม ต้น ประกอบธุ รกิ จ และการ
ดาเนินกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างยัง่ ยืน
MKRT3201 การตลาดระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Marketing
ความส าคัญ และสภาพแวดล้อ มของการตลาดระหว่า งประเทศ บทบาทและ
นโยบายของรัฐในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) และภูมิภาคอื่นๆ กระบวนการใน
การเข้าสู่ ตลาดต่างประเทศ กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด การพิจารณาเลื อกผลิ ตภัณฑ์
และตลาด การวางแผนและควบคุม ปั ญหาและอุปสรรคในตลาดระหว่างประเทศ
MKRT3303 การสื่ อสารทางการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Communication
ความสาคัญของการสื่ อสาร ทางการตลาด เชิ งบูรณาการ แนวคิด ประโยชน์ของ
การสื่ อสารทางการตลาด ส่ วนประสมของการสื่ อสารการตลาด การเขียนแผนการสื่ อสาร
ทางการตลาด การกาหนดกลยุทธ์ และการประยุกต์ใช้การสื่ อสารทางการตลาดการกาหนด
งบประมาณจริ ยธรรมในการสื่ อสารทางการตลาด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

MKRT3401 การจัดการการขายและธุรกิจเครื อข่ าย
3(3-0-6)
Sale Management and Network Marketing
บทบาทหน้ าที่ การขายโดยบุ ค คลศิ ล ปะการขาย หน้ าที่ ค วามรั บ ผิด ชอบของ
ผูบ้ ริ หารการขาย การบริ หารหน่ วยงานขาย การสรรหาและการคัดเลื อกพนักงานขาย การ
ประเมิ นผลและควบคุ มการขาย เทคนิ คการขายเพื่ อให้บรรลุ ผลตามเป้ าหมายความหมาย
ความส าคัญ ของการขายตรงและธุ ร กิ จเครื อ ข่ า ย ประเภทธุ รกิ จ เครื อ ข่ า ยในประทศไทย
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและปั จจัยที่ทาให้ธุรกิจเครื อข่ายประสบความสาเร็ จ
MKRT 3402 การจัดการลูกค้ าสั มพันธ์
3(3-0-6)
Customer Relationship Management
ความหมาย แนวคิ ด และความส าคัญขององค์ประกอบ และกลยุทธ์ก าร จัดการ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับลู กค้า คนกลาง ผูป้ ้ อนวัตถุ ดิบ และหน่ วยงานอื่น ๆ ต่อการ
ดาเนิ นงานทางการตลาด โดยศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้องทั้งปั จจัยภายในและภายนอกองค์กร การ
น ากลยุ ท ธ์ ก ารจัด การลู ก ค้ า สั ม พัน ธ์ ไ ปใช้ ใ ห้ เกิ ด ผลดี ต่ อ องค์ ก ร การสร้ า งและรั ก ษา
ความสั ม พัน ธ์ ก ับ ลู ก ค้าอย่างยัง่ ยืน การบริ ก ารลู ก ค้า การสร้ างความพึ่ ง พาและความภัก ดี
รวมถึงการประเมินผลการดาเนินงาน
MKRT3403 การตลาดสาหรับโลจิสติกส์ และห่ วงโซ่ อุปทาน
3(3-0-6)
Marketing for Logistics and Supply Chain
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับโลจิสติกส์และห่ วงโซ่อุปทาน ความเชื่อมโยงกันระหว่างโล
จิสติ กส์ กบั การตลาด โดยวิเคราะห์ จากปริ มาณความต้องการสิ นค้าของลู กค้า การวางแผน
ทรัพยากรและการผลิต รวมถึงการจัดซื้ อจัดหาวัตถุดิบ การควบคุ มสิ นค้า คลังสิ นค้าและการ
เคลื่อนย้ายวัตถุดิบ ระบบการกระจายสิ นค้า การขนส่ ง การไหลของสารสนเทศในโซ่ อุปทาน
และการออกแบบโซ่ อุ ป ทานแบบบู ร ณาการ เพื่ อ ให้ ก ารกระจายสิ นค้า สู่ ต ลาดอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
MKRT3404 การจัดการและการสร้ างภาพลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์
3(3-0-6)
Brand and Image Building Management
แนวคิดในการบริ หารตราผลิ ตภัณฑ์ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการพัฒนาตราผลิ ตภัณฑ์
ตาแหน่ งและการสร้ างภาพลักษณ์ ตราผลิ ตภัณฑ์ บทบาทและความสามารถของหน่ วยงาน
การตลาดในการบริ หารตราผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อการตัดสิ นใจในการ
เสริ มสร้างภาพลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์ มาประยุกต์ใช้ในการพิจารณาคุณค่าผลิตภัณฑ์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

MKRT3305 การตลาดเครื อข่ ายสั งคม
3(3-0-6)
Social Network Marketing
แนวความคิ ดเครื อข่ายสังคม การนาเครื อข่ายสังคมมาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทา
การตลาด กลยุ ท ธ์ ก ารตลาดเครื อ ข่ า ยสั ง คม พฤติ ก รรมการใช้ เครื อ ข่ า ยสั ง คม การสร้ า ง
การรักษาความสัมพันธ์ และการบริ หารข้อร้องเรี ยนผ่านเครื อข่ายสังคม
MKRT3503 การตลาดสาหรับธุรกิจการกีฬา
3(3-0-6)
Marketing for Sport Business
การบริ หารจัดการด้านการตลาดของธุ รกิ จในอุตสาหกรรมการกี ฬา การวิเคราะห์
และการวางแผนการตลาดธุ รกิ จด้า นการกี ฬ า พฤติ ก รรมของผูเ้ ข้าชมกี ฬ า การประเมิ น ผล
การตลาดการกีฬา แนวโน้มและประเด็นในปั จจุบนั ของการตลาดการกีฬาระดับภูมิภาคอาเซี ยน
ระดับ ทวีป และระดับ โลก การประยุกต์ใช้ส่ วนประสมทางการตลาดเพื่ อส่ งเสริ ม และสิ ท ธิ
ประโยชน์การกี ฬา แผนธุ รกิ จและการพัฒนาแผนกลยุทธ์ ในการสร้ างความได้เปรี ยบในการ
แข่งขันทางธุ รกิจด้านการกีฬา
MKRT4103 การตลาดเพื่อความรับผิดชอบต่ อสั งคมและสิ่ งแวดล้อม
3(3-0-6)
Marketing for Social and Environment Responsibility
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิด ปรัชญาทางการตลาดที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่ งแวดล้อม ส่ วนประสมทางการตลาดเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
ใช้การจัดการทางการตลาด เพื่อเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคและธุ รกิ จให้คานึ งถึ งความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมอย่างยัง่ ยืน
MKRT4302 การตลาดเชิงกิจกรรม
3(2-2-5)
Event Marketing
ทฤษฎี วิธี ก ารและรู ป แบบการจัดกิ จกรรมทางการตลาด บทบาทผูจ้ ดั กิ จกรรม
ทางการตลาดเพื่อสร้างกระแสความสนใจของผูบ้ ริ โภคต่อสิ นค้าและบริ การ ตลอดจนกลยุทธ์
การเลือกเครื่ องมือการจัดกิจกรรมทางการตลาดที่เหมาะสม เช่น กิจกรรมทางธุ รกิจ กิจกรรม
บันเทิ ง กิ จกรรมนันทนาการ กิ จกรรมด้านกี ฬา กิ จกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม กิ จกรรมของ
องค์กรที่ไม่แสวงหากาไร การบริ หารคน การบริ หารเครื่ องมือในสถานการณ์ทางการตลาดใน
ปัจจุบนั
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MKRT4501 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
Electronic Marketing
แนวคิ ด ความส าคัญ และพัฒ นาการของตลาดอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ชนิ ดของพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิ กส์ การวิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมของตลาดเป้ าหมาย ผลกระทบของ
การตลาดอิ เล็กทรอนิ กส์ โดยคานึ งถึ งปั จจัยที่ มีผลต่อการเลื อกทาการตลาดอิเล็กทรอนิ กส์
และสิ่ ง แวดล้อมทางการตลาดของธุ รกิ จและคู่ แข่ ง การจัด ท าแผนกลยุท ธ์ ท างการตลาด
อิเล็กทรอนิกส์
MKRT4901 สั มมนาทางการตลาด
2(0-4-2)
Seminar in Marketing
รายวิชาทีบ่ ังคับก่อน : วิชาเอกของแขนงวิชาการตลาดไม่ น้อยกว่า 15 หน่ วยกิต
การบูรณาการความรู ้ทางการตลาดเพื่อ นามาวิเคราะห์ปัญหาและประเด็นสาคัญ
ทางการตลาดเน้นศึกษาปั จจัยการดาเนิ นงานด้านการตลาดที่ประสบความสาเร็ จและความ
ล้มเหลว โดยใช้วธิ ี การจัดสัมมนาและอภิปรายประเด็นที่น่าสนใจในปั จจุบนั
MKRT4902 การวิจัยทางการตลาด
3(0-6-3)
Research studies in Marketing
ลักษณะรู ปแบบและวัตถุประสงค์การดาเนินการวิจยั การตลาด การเลือกโปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์ ที่ เหมาะสมกับ งานวิ จ ัย และให้ เหมาะสมกับ สถานการณ์ แ ละทรั พ ยากร
การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยคอมพิวเตอร์ การนาเสนอผลการวิจยั ในรู ปแบบรายงานการวิจยั
การน าผลการวิ จ ัย ไปใช้ ก ับ กิ จ กรรมทางการตลาดเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการตัด สิ น ใจทาง
การตลาด
MNGT1101 องค์ การและการจัดการธุรกิจ
3(3-0-6)
Organization and Business Management
แนวคิดองค์การและการจัดการ วิวฒั นาการทฤษฎีองค์การและการจัดการ แนวคิด
การจัดการสมัยใหม่ หน้าที่ ก ารจัดการ การวางแผน การจัดองค์การ การบริ หารทรั พ ยากร
มนุ ษย์ การสั่งการ และการควบคุ ม ทักษะการจัดการ แนวคิ ดการเปลี่ ยนแปลงในองค์การ
เครื่ องมือการบริ หารจัดการองค์การธุ รกิ จ การจัดการตามแนวพระราชดาริ เศรษฐกิ จพอเพียง
และกรณี ศึกษาการจัดการองค์การธุ รกิจประเภทต่างๆ
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MNGT1102

หลักการจัดการและจริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Principle of Management and Business Ethics
แนวคิดองค์การและการจัดการ วิวฒั นาการทฤษฎีองค์การและการจัดการ แนวคิด
การจัดการสมัยใหม่ หน้าที่ การจัดการ การวางแผน การจัดองค์การ การบริ หารทรัพยากร
มนุ ษย์ การสั่งการ และการควบคุ มจริ ยธรรมธุ รกิ จและความรับผิดชอบต่อสังคม การใช้
หลักธรรมาภิบาล ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลกับจริ ยธรรมในการจัดการธุ รกิจ

MNGT2102 การจัดองค์ การในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Organization
ความหมายและความสาคัญของการจัดการธุ รกิ จอุตสาหกรรม บทบาทหน้าที่การ
บริ หารขั้นพื้ นฐาน การก าหนดนโยบายและการวางแผนการสรรหาบุ คคลเข้าท างานการ
อานวยการ การจูงใจ การบังคับ บัญ ชาและการติ ดต่อสื่ อสารภายในองค์การ การควบคุ ม
ตลอดจนศึ ก ษาหน้าที่ ค วามรั บ ผิด ชอบและความสั ม พัน ธ์ ข องหน่ ว ยงานแต่ ล ะหน่ ว ยที่
ประกอบกันภายในองค์กร ศึกษารู ปแบบและประเภทการจัดโครงสร้างองค์การประยุกต์การ
จัดโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับลักษณะประกอบธุ รกิจ ในอุตสาหกรรมที่แตกต่างและ
หลากหลาย
MNGT2104 การจัดการโครงการ
3(3-0-6)
Project Management
ลักษณะและความหมายของการวางแผน กระบวนการในการวางแผน ประเภทของ
แผน ข้อดีและข้อจากัดของการวางแผน บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน ลักษณะของแผน
ที่ดี การวางแผนภายใต้ภาวการณ์ ที่เปลี่ ยนแปลง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลต่องาน
การวางแผนปฏิบตั ิงาน การจัดทาโครงการ เทคนิคการวางแผนปฏิบตั ิงาน และการเลือกใช้
การประเมินผลโครงการ เกณฑ์การตัดสิ นใจต่างๆ เพื่อการลงทุนในโครงการ การวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนการลงทุนในโครงการและการวิเคราะห์ข่ายงานด้วย PERT และ
CPM
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MNGT2105 การจัดการและพฤติกรรมองค์ การ
3(3-0-6)
Management and Organizational Behavior
วิวฒั นาการของทฤษฎี ที่เกี่ ยวกับองค์การและการจัดการ แนวคิ ดทฤษฎี เกี่ ยวกับ
พฤติ กรรมมนุ ษย์ในระดับ ต่างๆในองค์การ อันได้แก่ ปั จเจกบุ คคล ระหว่างบุ ค คล กลุ่ ม
ระหว่า งกลุ่ ม บุ ค ลิ ก ภาพการรั บ รู ้ แ ละทัศ นคติ ส่ วนบุ ค คล การจู งใจ การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
ความเครี ยดในที่ทางานกลุ่มและทีมงาน ภาวะผูน้ า การตัดสิ นใจ การจัดการความขัดแย้ง
วัฒนธรรมองค์การ การเมืองในองค์การและการเปลี่ยนแปลงองค์การ รวมถึงพลวัตต่างๆที่
มีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ
MNGT2701 ธุรกิจดิจิตอลเบื้องต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Business Digital
แนวคิ ดพื้ นฐานของธุ รกิ จดิ จิตอล รู ป แบบของธุ รกิ จดิ จิตอล บทบาทของธุ รกิ จ
ดิจิตอลที่มีต่อการดาเนิ นงานขององค์การ การออกแบบและพัฒนาองค์การในรู ปแบบธุ รกิจ
ดิจิตอล กลยุทธ์และปั จจัยที่นาธุ รกิจดิจิตอลไปสู่ ความสาเร็ จ การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การ
จัด การห่ ว งโซ่ อุ ป ทานส าหรั บ ธุ ร กิ จ ดิ จิ ต อล การตลาด การช าระเงิ น ออนไลน์ ความ
ปลอดภัยและกฎหมายเกี่ยวกับธุ รกิจดิจิตอล จรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคมใน
การดาเนินธุ รกิจดิจิตอล แนวโน้มธุ รกิจดิจิตอลในอนาคต
MNGT2301

การจัดการธุรกิจระหว่ างประเทศ
3(3-0-6)
International Business Management
หลัก ความส าคัญ แนวคิ ด และทฤษฎี วิ ธี ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศ
สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อวิธีการดาเนินธุ รกิจระหว่างประเทศ กลยุทธ์การเข้าสู่ ธุรกิจระหว่าง
ประเทศ รวมถึ ง หน้าที่ ข องการด าเนิ น ธุ รกิ จ ระหว่างประเทศ ได้แก่ การตลาดระหว่า ง
ประเทศ การเงินระหว่างประเทศ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

MNGT2403 การเป็ นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
Entrepreneurship
ภาพรวมของการเป็ นผู ้ป ระกอบการ คุ ณ ลั ก ษณะและทั ก ษะที่ จ าเป็ นของ
ผูป้ ระกอบการ ประเภทและรู ปแบบการประกอบธุ รกิจ ปั ญหาและอุปสรรคของการทาธุ รกิจ
ใหม่ การแสวงหาโอกาสทางธุ รกิ จ ทัก ษะด้านการจัดการธุ รกิ จ การวางแผน เชิ งกลยุทธ์
การบัญชี การบริ หารเงินทุน การตลาด การจัดการดาเนิ นงาน การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์
การจัด ท าแผนส าหรั บ ธุ ร กิ จ ใหม่ จริ ยธรรมและความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมในฐานะ
ผูป้ ระกอบการ กฎหมายและภาษีที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุ รกิจ
MNGT3109

การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์ การ
3(3-0-6)
Change Management and Organizational Development
แนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงและการพัฒ นาองค์ ก าร
การวางแผนกลยุทธ์ สภาพแวดล้อมที่เกี่ ยวข้องกับการเปลี่ ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ
การกาหนดความจาเป็ นในการเปลี่ ยนแปลง เทคนิ คการวิเคราะห์ องค์การ เครื่ องมือในการ
วิเคราะห์ ปัญหาองค์การ กลยุทธ์การเปลี่ ยนแปลง การนาการเปลี่ ยนแปลงและการพัฒนา
องค์การไปสู่ การปฏิบตั ิ

MNGT3110 การจัดการการดาเนินงาน
3(3-0-6)
Operations Management
แนวคิดของการจัดการการผลิตและการดาเนิ นงาน ปั จจัยเกี่ ยวกับการตัดสิ นใจใน
การดาเนิ นงาน ได้แก่ กลยุทธ์การดาเนิ นงาน การจัดองค์การเพื่อการผลิ ตและการบริ การ
การออกแบบองค์ ก ารการผลิ ต และการบริ การ การออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์ การจัด ผัง
กระบวนการ การวางแผนและการควบคุ มกระบวนการผลิ ตและการดาเนิ นงาน ทาเลที่ต้ งั
และการวางแผนผังโรงงาน การจัดการคุ ณภาพ การบารุ งรัก ษา การจัดการสิ นค้าคงคลัง
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน สายโซ่แห่งคุณค่าและการจัดส่ งกาลังบารุ งในการกระจายสิ นค้า
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MNGT3111 การตัดสิ นใจเชิ งประยุกต์ ปัญหาทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Decision Applied in Business Problem
ความหมายและความส าคัญของการตัดสิ นใจ ทฤษฎี การตัดสิ นใจ กระบวนการ
ตัดสิ นใจ ตัวแบบของการตัดสิ นใจภายใต้สภาวการณ์ต่างๆ และตัวแบบเชิ งปริ มาณ ได้แก่ ตัว
แบบโปรแกรมเชิ งเส้น ตัวแบบสิ นค้าคงคลัง ตัวแบบการขนส่ ง การวางแผนและการควบคุ ม
โครงการ ตัวแบบแถวคอย ทฤษฎีเกมและตัวแบบมาร์ คอฟ สาหรับนามาประยุกต์ใช้ในการ
ตัดสิ นใจและแก้ปัญหาทางธุ รกิจ
MNGT3201

การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่ อรอง
3(3-0-6)
Conflict Management and Negotiation
สาเหตุและธรรมชาติของความขัดแย้งในองค์การ ปั ญหาและผลของความขัดแย้ง
ในองค์ก าร กระบวนการแก้ปั ญ หาความขัดแย้งในองค์ก ารอย่างสร้ างสรรค์ บทบาทของ
ผูบ้ ริ ห ารในการจัด การความขัด แย้ง เทคนิ ค และกระบวนการเจรจาต่ อ รองทางธุ รกิ จ ใน
สถานการณ์ ต่ า ง ๆ การวางกลยุ ท ธ์ ใ นการเจรจาต่ อ รองทางธุ ร กิ จ ให้ บ รรลุ เป้ า หมายที่ มี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล

MNGT3203

การคิดสร้ างสรรค์ และนวัตกรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Creativity and Business Innovation
การสร้างความคิดสร้างสรรค์แนวคิดและสภาพแวดล้อมทางนวัตกรรมทางธุ รกิ จ
กระบวนการทางการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีค วามก้าวหน้าของนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีต่างๆ การสร้างสรรค์นวัตกรรมและความคิดใหม่ๆ การนาเสนอความคิดใหม่ใน
การด าเนิ น ธุ ร กิ จ การก าหนดนวัต กรรมส าหรั บ องค์ ก ารภายใต้ก ารเปลี่ ย นแปลงของ
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิ จ สั งคม การเมื องและเทคโนโลยีโดยใช้เทคนิ ค การจัดการที่
เหมาะสม

MNGT3403 การวางแผนธุรกิจ
3(2-2-5)
Business planning
หลักการ แนวคิดและความสาคัญของแผนธุ รกิ จการจัดทาแผนธุ รกิ จรู ปแบบของ
การจัดทาแผนธุ รกิจ การวางโครงสร้างแผนธุ รกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ การ
จัดทาแผนกลยุทธ์ การวางแผนการตลาด แผนบริ หารจัดการ แผนการผลิตแผนการเงิน แผน
ฉุกเฉิน ตลอดจนสิ่ งที่ผปู ้ ระกอบการควรทราบ โดยเน้นการเขียนและการนาเสนอแผนธุ รกิจ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

MNGT3404

จริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Ethics
ความหมายและความสาคัญ ของจริ ยธรรมธุ รกิ จ แนวคิ ดและที่ ม าของจริ ยธรรม
เหตุ ผลที่ ธุรกิ จต้องมี จริ ยธรรม การสร้ างจริ ยธรรมธุ รกิ จ จรรยาบรรณทางธุ รกิ จ ศึ กษา
ความเป็ นมาและหลั ก การธรรมาภิ บ าลในองค์ ก รธุ ร กิ จ การใช้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าล
ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลกับจริ ยธรรมในการจัดการธุ รกิจ

MNGT3405

การจัดการระบบการให้ บริการ
3(2-2-5)
Service Operations Management
ความหมาย ความสาคัญของงานบริ การ การจัดการงานบริ การด้านต่าง ๆ เครื่ องมือ
และเทคนิ คสาหรับการจัดการงานบริ การ กลยุทธ์ของการจัดการงานบริ การ การออกแบบ
และพัฒ นางานบริ ก าร การก าหนดนโยบายในธุ ร กิ จ บริ ก ารอย่ า งเหมาะสม รวมทั้ง
แนวความคิดในการควบคุมคุณภาพงานบริ การ และแนวทางการปรับปรุ งคุณภาพในงาน
บริ การอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างคุณค่าและความพึงพอใจแก่ลูกค้า

MNGT3503

การจัดการโลจิสติกส์ และโซ่ อุปทานทางการเกษตร
3(3-0-6)
Logistics and Supply Chain Management in Agriculture
ความหมายและองค์ ป ระกอบของการจัด การโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละโซ่ อุ ป ทานทาง
การเกษตร ปั ญหาในการขนส่ งและโลจิ ส ติ ก ส์ และโซ่ อุป ทานทางการเกษตร ตั้งแต่ก าร
จัดการวัตถุ ดิบ และวิท ยาการหลังการเก็บ เกี่ ยวผลิ ตผลทางการเกษตร การขนส่ งผลิ ตผล
ทางการเกษตร การจัดการสิ นค้าคงคลัง การแปรรู ปผลิตผลทางการเกษตรและมาตรการการ
ส่ งออกสิ นค้าเกษตรที่สาคัญ รวมถึ งการวางแผนการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่ อุปทานทาง
การเกษตร

MNGT3601

หลักการบริหารและจัดการการกีฬา
3(3-0-6)
Administration and Management in Sports
ความหมายและความส าคัญ ของการบริ ห ารและการจัด การ ส่ วนประกอบของ
องค์ก รกี ฬ า ทัก ษะการบริ หารจัดการ ภาวะผูน้ า การบริ หารทรั พ ยากรบุ คคล การพัฒนา
องค์กรกีฬา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกีฬา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

MNGT4101 การจัดการคุณภาพ
3(3-0-6)
Quality Management
หลัก การความส าคัญ แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละวิ ว ฒ
ั นาการของการจัด การคุ ณ ภาพ
กระบวนการควบคุ มคุ ณ ภาพ แนวทางในการปรั บ ปรุ งคุ ณภาพทัว่ ทั้งองค์ก าร การสร้ าง
วัฒนธรรมและองค์การที่มีคุณภาพ วิธีการผลิตสิ นค้าและบริ การที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ระบบคุ ณภาพที่เป็ นสากลกับศึกษาเครื่ องมือและเทคนิ คต่างๆที่ นามาใช้ใน การปรับปรุ ง
พัฒนาคุณภาพของสิ นค้าและบริ การ และการตอบสนองลูกค้าเชิงคุณภาพ
MNGT4112 ทักษะสาหรับผู้บริหารมืออาชี พ
3(2-2-5)
Professional Executive Skills
ฝึ กฝนทักษะของผูบ้ ริ หารในด้านเทคนิ คการบริ หาร ทักษะมนุ ษยสัมพันธ์ ทักษะ
ทางสังคมในด้านต่างๆ ที่จาเป็ นต่อการเสริ มสร้างบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ ของความเป็ น
ผูบ้ ริ หารมื ออาชี พ ได้แก่ การแต่งกาย การพูดในที่ ชุมชน การเจรจาทางธุ รกิ จ การประชุ ม
การนาเสนองาน มารยาททางสั งคม การติ ดต่อสื่ อสารทางธุ รกิ จ รู ป แบบการพู ด การฟั ง
การอ่าน การเขียน การใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็ นเครื่ องมื อในการสื่ อสารทางธุ รกิ จได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
MNGT4302

การจัดการธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน
3(3-0-6)
Business Management in ASEAN Countries
แนวคิดสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจและกลยุทธ์การดาเนิ นธุ รกิจของประเทศอาเซี ยน
การทาธุ รกิจผ่านทางกลุ่มการค้าทางอาเซี ยนลักษณะและการดาเนินงานของอาเซี ยน ความรู ้
เกี่ ยวกับ 3 เสาหลักของอาเซี ยนซึ่ งมี ผลต่อการดาเนิ นธุ รกิ จเศรษฐกิ จการเมื อง สังคมและ
วัฒ นธรรม รวมถึ ง กฎหมายและขั้น ตอนกระบวนการด าเนิ น ธุ ร กิ จ แต่ ล ะประเทศ
การวิเคราะห์ อตั ราแลกเปลี่ ยนตัวแบบระบบเศรษฐกิ จ การสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรมใน
กลุ่มประเทศอาเซี ยนและบทบาทของประเทศไทยที่มีต่ออาเซี ยนในเชิงธุ รกิจ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

MNGT 4303 การจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Diversity Cultural Management
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรม การเรี ยนรู ้วฒั นธรรมเชิงเปรี ยบเทียบ การจัดการ
ความหลากหลายและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของบริ ษ ทั ข้ามชาติ ได้แก่ วัฒ นธรรม
องค์กร ชาติพนั ธุ์ พฤติกรรม ทัศนคติ ความเชื่ อ การติดต่อสื่ อสาร มารยาทสังคม ประเพณี
ต่างๆ การออกแบบการบริ หารองค์กรให้เหมาะสมกับวัฒนธรรม การใช้วฒั นธรรมองค์กร
และวัฒนธรรมข้ามชาติเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารงานบริ ษ ทั ข้ามชาติเพื่อ ก่ อให้เกิ ดการ
ส่ งเสริ มและสนับสนุนธุ รกิจข้ามชาติให้มีประสิ ทธิ ภาพ
MNGT4304

การจัดการห่ วงโซ่ อุปทาน
3(3-0-6)
Supply Chains Management
แนวคิดและหลักการในการบู รณาการห่ วงโซ่ อุปทานกับการจัดการกระบวนการทาง
ธุ รกิจ เริ่ มตั้งแต่ตน้ น้ า กลางน้ า จนถึงปลายน้ า หรื อการกระจายสิ นค้าและบริ การไปสู่ ผบู ้ ริ โภคขั้น
สุ ดท้าย รวมถึ งกิ จกรรมทางธุ รกิ จต่าง ๆ อาทิเช่ น การจัดการโลจิสติกส์ และห่ วงโซ่ อุปทาน การ
จัดซื้ อจัดหา การประเมิ นผลค าสั่ งซื้ อ การบรรจุ ภ ัณฑ์ การขนส่ ง สิ นค้าคงเหลื อ คลังสิ นค้า
อุปกรณ์ การเคลื่ อนย้ายและเก็บสิ นค้า การสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือในห่ วงโซ่ อุปทาน รวมทั้ง
การตอบสนองความต้องการลูกค้าเพื่อเกิดความพึงพอใจสู งสุ ด

MNGT4104 การจัดการเชิ งกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Management
แนวคิดการวางแผนและการบริ หารเชิ งกลยุทธ์ ความแตกต่างของการวางแผนและ
การบริ ห ารองค์ ป ระกอบของการวางแผนเชิ ง กลยุ ท ธ์ การก าหนดเป้ า หมายของธุ ร กิ จ
กระบวนการและเทคนิ ค การวางแผน การวางนโยบายธุ รกิ จ โครงสร้างสภาพแวดล้อม ของ
อุตสาหกรรมและการแข่งขัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ตลอดจน
การจัดทากลยุท ธ์ ระดับองค์การ ระดับ ธุ รกิ จและระดับปฏิ บตั ิ การ การประเมิ นผลและการ
ควบคุมกลยุทธ์ตามตัวแบบ BSC เพื่อให้องค์การสามารถปรับตัว ให้ทนั กับการเปลี่ ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อม การนากลยุทธ์สู่การปฏิบตั ิอย่างเกิดผลสัมฤทธิ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

MNGT4405 การจัดการธุรกิจเพื่อสั งคม
3(3-0-6)
Management for Social Entrepreneurship
แนวคิ ดการด าเนิ น กิ จกรรมทางธุ รกิ จเพื่ อ รั บ ผิด ชอบต่ อสั งคมบทบาทหน้า ที่
ด้านการจัดการองค์การ การผลิ ตและการดาเนิ นงาน การตลาด ด้านการเงิ นและบัญชี ของ
ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จเพื่อสังคมการท าธุ รกิ จเชิ งสร้ างสรรค์ กลยุทธ์และนโยบายการจัดการ
ธุ รกิ จ การสร้ างจิตส านึ กในความรับ ผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืนกรณี ศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
MNGT4601

ธุรกิจทางการกีฬา
3(3-0-6)
Sports Business
ความหมายและความส าคัญ ของธุ รกิ จทางการกี ฬ า องค์ป ระกอบและประเภท
ธุ รกิจการกีฬา ลักษณะองค์กรกี ฬาและธุ รกิจกีฬา การจัดการขององค์กรเชิ งธุ รกิ จ กลยุทธ์
การตลาด การหารายได้ และการเขียนแผนธุ รกิ จกี ฬาสาหรับธุ รกิ จในประเทศ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี ยน และนานาชาติ

MNGT4901

สั มมนาทางการจัดการ
2(0-4-2)
Seminar in Business Administration
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : วิชาเอกของแขนงวิชาการจัดการไม่ น้อยกว่า 18 หน่ วยกิต
ปั ญหาทางการจัดการจากกรณี ศึกษา เหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้นจริ งในองค์การบทความ
หรื อเอกสาร สิ่ งพิมพ์ต่างๆโดยการประมวลความรู ้ ในทฤษฎี การจัดการนามาผสมผสาน
ประยุก ต์ใ ช้ในการวิ เคราะห์ ปั ญ หาหลัก ปั ญ หารองและแนวทางการแก้ไ ขที่ เหมาะสม
ตลอดจนอภิปรายประเด็นปั ญหาด้านจริ ยธรรมในการบริ หารธุ รกิจโดยให้นกั ศึกษาร่ วมกัน
ระดมพลังสมอง อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
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ทฤษฎี แ ละรู ปแบบวิ จ ัย ทางการจัด การ การเลื อ กหั ว ข้ อ ที่ จ ะท าวิ จ ัย เสนอ
เค้าโครงการวิจยั ดาเนินการวิจยั และเสนอผลงานการวิจยั
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