
หมูวิชา  การจัดการท่ัวไป  

   (MNGT) 

 

    หมูวิชาการจัดการทั่วไป   ซึ่งอยูในหมวดวิชาการจัดการ  ไดจัดลักษณะเน้ือหาวิชาออกเปนดังน้ี  

 

1. การจัดการทั่วไป    (MNGT-1--) 

2. การจัดการสํานักงาน    (MNGT-2--) 

3. การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ  (MNGT-3--) 

4. การประกอบการ    (MNGT-4--) 
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8.    การฝกประสบการณวิชาชีพ    (MNGT-8--) 

9.   การวิจัย  สัมมนา    (MNGT-9--) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมูวิชาการจัดการท่ัวไป  

(MNGT) 

 

รหัสวชิา 
ชื่อวิชา หนวยกิต 

รหัสใหม รหัสเกา 

MNGT1101  หลักการจัดการ 3(3-0-6) 

MNGT1401 3561204 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 3(3-0-6) 

MNGT1402 3562206 หลักธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 

MNGT2101 3562301 ทฤษฎีองคการ 3(3-0-6) 

MNGT2102  การจัดองคการในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

MNGT2301  การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 3(3-0-6) 

MNGT2401  การจัดการฟารมและธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 

MNGT2402  การจัดการธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 

MNGT3101 3562306 พฤติกรรมองคการ 3(3-0-6) 

MNGT3102 3562302 การพัฒนาองคการ 3(3-0-6) 

MNGT3103 3562404 มนุษยสัมพันธในองคการ 3(3-0-6) 

MNGT3104  การบริหารความขัดแยงและการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 

MNGT3105 3562307 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน 3(3-0-6) 

MNGT3106 3561102 การจัดการธุรกิจขนาดยอม 3(3-0-6) 

MNGT3107 3504101 จริยธรรมทางธรุกจิ 3(3-0-6) 

MNGT3108 3562304 การวางแผนและการบริหารโครงการ 3(3-0-6) 

MNGT3201 3511301 การจัดการสํานักงาน 3(3-0-6) 

MNGT3202  การเจรจาตอรองทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

MNGT3203  การสื่อสารและลูกคาสัมพันธ 3(3-0-6) 

MNGT3204  การบริหารพื้นที่และอาคาร 3(3-0-6) 

MNGT3301 3564204 การจัดการเพื่อการสงออกและการนําเขา 3(3-0-6) 

MNGT3302  การควบกิจการและการซื้อกิจการ 3(3-0-6) 

MNGT3303  สภาพแวดลอมทางธุรกิจระหวางประเทศ 3(3-0-6) 

MNGT3401 3563110 การเปนผูประกอบการ 3(3-0-6) 

MNGT3402  การวิเคราะหและการทําแผนธุรกิจ 3(3-0-6) 

MNGT3403 3563112 การจัดการธรุกจิแฟรนไชส 3(3-0-6) 



 

 

รหัสวชิา 
ชื่อวิชา หนวยกิต 

รหัสใหม รหัสเกา 

MNGT3401  การจัดการผลิตทางการเกษตร 3(3-0-6) 

MNGT3402  การจัดการหวงโซอุปทานสินคาเกษตร 3(3-0-6) 

MNGT3501  การจัดการการผลิตทางการเกษตร 3(3-0-6) 

MNGT3502  การจัดการหวงโซอุปทานสินคาเกษตร 3(3-0-6) 

MNGT3901 3503901 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

MNGT4101  การจัดการคุณภาพ 3(3-0-6) 

MNGT4102  การจัดการขามวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

MNGT4103  อุตสาหกรรมสัมพันธ 3(3-0-6) 

MNGT4104 3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) 

MNGT4105  การจัดการและการบริหารโครงการ 3(3-0-6) 

MNGT4106  การดําเนินงานธุรกิจอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

MNGT4107  การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

MNGT4108  กลยุทธการบริหารงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

MNGT4109  การจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

MNGT4201  การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานสํานักงาน 3(3-0-6) 

MNGT4301  การขนสงระหวางประเทศ 3(3-0-6) 

MNGT4303  สถานการณปจจุบันทางการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 3(3-0-6) 

MNGT4401  การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ 3(3-0-6) 

MNGT4402  การวางแผนและการประเมินโครงการทางการเกษตร 3(3-0-6) 

MNGT4501  การจัดการธุรกิจบริการในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 3(3-0-6) 

MNGT4801 3504805 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการทั่วไป 2(90) 

MNGT4802  การฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการทั่วไป  3(225) 

MNGT4901 3564903 สัมมนาทางการจัดการทั่วไป 1(0-2-1) 

MNGT4902  การวิจัยทางการจัดการทั่วไป 3(0-6-3) 

 

 

 



รหัสและคําอธิบายรายวิชา 

 

  รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา           หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

MNGT1101   หลักการจัดการ                3(3-0-6) 

   Principles of   Management 

     ศึกษา ลักษณะโครงสรางขององคการธุรกิจทั่วไป  แนวคิดและทฤษฎีองคการ 

ประเภทโครงสรางองคการ  การวางแผน การจัดสายงาน หลักเกณฑและแนวความคิดในการ

จัดต้ังองคการธุรกิจ ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ หลักการบริหารและหนาที่

สําคัญของฝายบริหารทุกๆ ดาน ในแงการวางแผน การจัดคนเขาทํางาน การสั่งการ การจูงใจ

คนทํางาน การควบคุมปฏิบัติงานตางๆ ใหบรรลุเปาหมาย และนโยบายที่ต้ังไว 

 

MNGT1401 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ                                                                 3(3-0-6) 

 Introduction  to Business  Operation 

  ศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานของธุรกิจประเภทตางๆ และองคประกอบที่ใชในการ

ประกอบธุรกิจ  ไดแก การจัดการ การบัญชี การเงิน การตลาด การบริหารบุคคลการบริหาร

สํานักงาน  ซึ่งครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภทตางๆ แนวทางการประกอบธุรกิจ  

ตลอดจนศึกษาปญหาที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุรกิจ 

 

MNGT1402 หลักธุรกิจเกษตร         3(3-0-6) 

 Principles of Agricultural Business 

  ศึกษาความหมายและความสําคัญ  องคประกอบและประเภทของธุรกิจเกษตร               

สินเชื่อเพื่อการเกษตร ขอพิจารณาในการลงทุนทางการเกษตร ปญหาธุรกิจเกษตร 

 

MNGT2101    ทฤษฎีองคการ                                            3(3-0-6) 

   Organization theory 

    วิชาท่ีตองเรียนมากอน : MNGT1101 หลักการจัดการ 

  ศกึษาวิวฒันาก ารของทฤษฎีเกี่ยวกับองคการ การวิเคราะหโครงสรางขององคการ  

รูปแบบตางๆ ทั้งองคการรูปนัยและอรูปนัย การออกแบบองคการ องคประกอบพื้นฐานของ

การออกแบบองคการ จุดมุงหมายขององคการ หนาที่ อํานาจและอิทธิพล การติดตอสื่อสาร 

กระบวนการวินิจฉัยสั่งการสายการบังคับบัญชา การควบคุมการขัดแยงและการศึกษาเกี่ยวกับ 

การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงองคการ ไดแก การปรับร้ือระบบ  



  รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา           หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

MNGT2102 การจัดองคการในงานอุตสาหกรรม                           3(3-0-6) 

  Industrial Organization 

  ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารขั้นพื้นฐาน การกําหนดนโยบาย และการวางแผน                 

การสรรหาและการจัดบุคคลเขาทํางาน การอํานวยการ การจูงใจ  การบังคับบัญชา และการ

ติดตอสื่อสารภายในองคกร  การควบคุม ตลอดจนศึกษาหนาที่ความรับผิดชอบและ

ความสัมพันธของหนวยงาน แตละหนวยงานที่ประกอบกัน ภายในองคกร  ศึกษารูปแบบและ

ประเภทการจัดโครงสรางองคการ  ศึกษาการประยุกตการจัดโครงสรางองคกร                ให

เหมาะสมกับลักษณะการดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรม 

 

MNGT2301      การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ                           3(3-0-6) 

                International  Business  Management 

ศึกษาความสําคัญ ความหมายของธุรกิจระหวางประเทศรูปแบบธุรกรรม กิจกรรม             

และหลักการของธุรกิจระหวางประเทศ รวมถึงปจจัยและสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอ

ธุรกิจระหวางประเทศ กระบวนการบริหารการจัดการสําหรับธุรกิจระหวางประเทศในดาน

การจัดการตลาด การจัดการดานงานบุคคล การจัดการดานการเงิน การจัดการขามวัฒนธรรม 

การจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารองคกร รวมถึงปญหาและวิธีการแกไข

ปญหาเพื่อใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม และปจจัยตาง ๆ สําหรับธุรกิจระหวางประเทศ  

 

MNGT2401   การจัดการฟารมและธุรกิจเกษตร              3(3-0-6)  

  Farm  Business   Management 

หลักการบริหารจัดการฟารมและธุรกิจเกษตร  ปจจัยการผลิตการวางแผนการผลิต  

การคาดการณตลาด  การซื้อขายตลาดลวงหนา  ลักษณะของธุรกิจเกษตร  การสรางเครือขาย

ธุรกิจ  กลไกการตลาดเกษตร  แหลงผลิตและจําหนายสินคาเกษตรที่สําคัญ 

 

MNGT2402 การจัดการธุรกิจเกษตร                3(3-0-6) 

Agribusiness Management  

   บทบาทของธุรกิจเกษตรกับการพัฒนาประเทศ ประเภทของธุรกิจเกษตร โครงสราง

ธุรกิจและการบริหารงานแนวความคิด และเทคนิคการจัดการสมัยใหมในดานตางๆ ทั้งการ

ผลิต  การตลาดและพฤติกรรมสภาพแวดลอมที่มีผลตอธุรกิจ   การขยายและรักษาฐาน

การตลาดเกษตร สถาบันการเงินและแหลงทุนที่เกี่ยวของจริยธรรมในการจัดการธุรกิจเกษตร  



  รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา           หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

MNGT3101    พฤติกรรมองคการ                              3(3-0-6) 

                          Organization Behavior   

  ศึกษาถึงพฤติกรรมมนุษยในองคการในรูปของปจเจกชนและกลุมซึ่งมีผลกระทบตอ

การบริหารตลอดอิทธิพลตางๆ อันเกิดจากสภาพแวดลอม ศึกษาถึงการใชพลังงานของกลุม

ใหเปนประโยชนตอองคการ การสรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคคลในองคการถึงการพัฒนา

พฤติกรรมของมนุษยในองคการ 

 

MNGT3102 การพัฒนาองคการ     3(3-0-6) 

 Organization Development 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : MNGT1101 หลักการจัดการ   

  ศึกษาแนวคิด องคประกอบ หลักการ ตลอดจนปจจัยสําคัญในการพัฒนาองคการ อีก

ทั้งนําหลักพฤติกรรมศาสตร การทํางานเปนทีมมาประยุกตใชเพื่อการพัฒนาองคการ เรียนรู

เทคนิคในการพัฒนาองคการในรูปแบบ วิธีการตางๆ ปรับประยุกตใหสอดคลองกับสภาพ

การ นํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองคการอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

 

MNGT3103 มนุษยสัมพันธในองคการ    3(3-0-6) 

 Human Relation in Organization 

  ศึกษาถึงลักษณะแนวความคิด ขอบเขตและปจจัยที่เปนพื้นฐานของความสัมพันธ

ระหวางบุคคล กลุมและองคการ หนาที่ความรับผิดชอบตอสังคม  การติดตอสื่อสารและการ

ประสานงานเพื่อใชในชีวิตประจําวันรวมทั้งหลักศาสนาที่ชวยเสริมมนุษยสัมพันธ รวมถึง

การสรางความสัมพันธที่ดีตอหนวยงาน 

 

MNGT3104 การบริหารความขัดแยงและการเปลี่ยนแปลง    3(3-0-6) 

  Conflict and Change Management 

  ศึกษาความหมาย สาเหตุ ความเชื่อ และประเภทของความขัดแยง เรียนรูเทคนิคและ

วิธีการบริหารความขัดแยง  ศึกษาแนวคิดการบริหารการเปลี่ยนแปลง ความหมาย 

ความสําคัญ รูปแบบและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง  แนวทางดําเนินการเพื่อลดการตอตาน

การเปลี่ยนแปลง เทคนิคการปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลงตลอดจนแนวทางการบริหารการ

เปลีย่นแปลง 

 



  รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา           หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

MNGT3105   การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน             3(3-0-6) 

    Production and Operation  Management      

    ศึกษาลักษณะแนวคิดและความสําคัญของการผลิต ปจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจใน

การผลิต ซึ่งรวมถึงกระบวนการผลิต การจัดองคการเพื่อการผลิต การวางแผนเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑและกําลังการผลิต การวางแผนและกระบวนการผลิต การเลือกสถานที่ต้ังโรงงาน

การจัดลําดับการผลิต การควบคุมคุณภาพและปริมาณ ระบบการบํารุงรักษา ระบบการจัดซื้อ 

และระบบการควบคุมสินคาคงเหลือ 

 

MNGT3106   การจัดการธุรกิจขนาดยอม                            3(3-0-6) 

      Small Business  Management     

  ศึกษาปญหาเกี่ยวของในการดําเนินงานธุรกิจขนาดยอม คุณลักษณะของธุรกิจขนาด

ยอม ในดานการจัดองคการ การปฏิบัติงาน  การเร่ิมตนประกอบธุรกิจขนาดยอม             การ

ลงทุน เงินทุน การควบคุม  การบริหารตลาด การผลิต การบริหารทรัพยากรมนุษย             การ

บริหาร การติดตอประสานงานในวงการธุรกิจ  และความสัมพันธดานกฎหมาย                  ตอ

หนวยงานของรัฐบาล  การประเมินผลการดําเนินและการจัดทํากลยุทธสําหรับธุรกิจขนาด

ยอม แนวโนมและบทบาทของธุรกิจขนาดยอมที่มีตอเศรษฐกิจในประเทศไทย 

 

MNGT3107 จริยธรรมทางธุรกิจ                3(3-0-6) 

  Business Ethics 

   ศึกษาถึงแนวคิดและที่มาของจริยธรรมและเหตุผลที่ธุรกิจตองมีจริยธรรม รวมทั้ง  

การสรางจริยธรรมในองคกรธุรกิจ เนนจริยธรรมของผูบริหาร และจริยธรรมของพนักงาน

โดยใชกรณีตัวอยางประกอบ 
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MNGT3108   การวางแผนและการบริหารโครงการ                           3(3-0-6) 

       Planning  and  Project  Management      

  ศึกษาลักษณะและความหมายของการวางแผน  กระบวนการในการวางแผน 

ประเภทของแผน ขอดีและขอจํากัดของการวางแผน  บุคคลที่เกี่ยวของกับการวางแผน 

ลักษณะของแผนที่ดี การวางแผนภายใตภาวการณที่เปลี่ยนแปลง การวิเคราะหสภาพแวดลอม

ที่มีผลตองานการวางแผนปฏิบัติงาน  การจัดทําโครงการเทคนิคการวางแผนปฏิบัติงาน และ

การเลือกใชการประเมินผลโครงการเกณฑการตัดสินใจตางๆ เพื่อการลงทุนในโครงการ การ

วิเคราะหคาใชจายและผลตอบแทนการลงทุนในโครงการ  

 

MNGT3201   การจัดการสํานักงาน                             3(3-0-6) 

  Office  Management     

  ศึกษาความรูความเขาใจในการดําเนินงานของสํานักงาน  บทบาทของการ                

จัดสํานักงาน งานสารบรรณ  งานพัสดุ  การวางแผนผัง เคร่ืองมืออุปกรณสํานักงาน  และ

ระเบียบวิธีปฏิบัติของงานสํานักงาน การจัดการสํานักงานสมัยใหม การจัดสถานที่ทํางาน การ

อํานวยการ  พนักงานการควบคุมประเมินงานที่มีประสิทธิภาพ 

 

MNGT3202  การเจรจาตอรองทางธุรกิจ                             3(3-0-6) 

       Negotiation  in  Business    

ศึกษาแนวคิดของการเจรจาตอรองทางธุรกิจ  หลักเกณฑและองคประกอบที่สําคัญ

ในการเจรจาตอรองศิลปะการเจรจาตอรอง  การพิจารณาขอมูลเพื่อการตอรอง  การวางแผน  

การกําหนดยุทธศาสตร  และเปาหมายในการตอรอง  และการประเมินกลยุทธในการเจรจา

ตอรอง 

 

MNGT3203 การสื่อสารและลูกคาสัมพันธ                              3(3-0-6) 

         Communication and Customer Relations 

  ศึกษาหลักการทฤษฎีการสื่อสาร การประชาสัมพันธ  กระบวนการในการสื่อสาร

เพื่อโนมนาวใจ ความสําคัญของการสื่อสาร และลูกคา  การบริการตอนรับและใหคําปรึกษา

แกลูกคา การเลือกใชสื่อเพื่อประชาสัมพันธ  จิตวิทยาการใหบริการ  การแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นระหวางผูใหบริการกับผูรับบริการ  

 



  รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา           หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

MNGT3204 การบริหารพื้นท่ีและอาคาร                             3(3-0-6)      

Landscape and Building Management 

    วิชาท่ีตองเรียนมากอน : MNGT3201 การจัดการสํานักงาน 

  ศึกษาหลักการทั่วไปในการจัดและการบริหารพื้นที่อาคาร สํานักงาน อาคารชุดที่พัก

อาศัย องคประกอบในการบริหารงานพื้นที่อาคาร  การวางผังอาคารสํานักงาน เคร่ืองมือ 

อุปกรณสํานักงาน  การจัดระบบการใชการควบคุมเคร่ืองมืออุปกรณสํานักงาน การ

บํารุงรักษาอาคารพื้นที่ในสํานักงาน การจัดการความปลอดภัยและมาตรการปองกันอันตราย  

ระเบียบขอบังคับวิธีปฏิบัติที่จําเปนในการบริหารพื้นที่อาคาร  

 

MNGT3301   การจัดการเพื่อการสงออกและการนําเขา                            3(3-0-6) 

      Export – Import Management  

    วิชาท่ีตองเรียนมากอน : MNGT2301 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 

ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนและดําเนินงานในการสงสินคาออก และสั่งสินคาเขา 

ขั้นตอนการซื้อขายเอกสารและสัญญาการซื้อขาย การชําระเงินในการคาระหวางประเทศ 

สินคาเชื่อเพื่อการสงออกและการนําเขา องคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการสงออกและนําเขา

การขนสงทางการคาระหวางประเทศเอกสารและพิธีการนําเขาและสงออก วิธีดําเนินการ

เกี่ยวกับการประกันภัยสินคา ปญหาและอุปสรรค  ในการดําเนินงานสงออกและนําเขา   ของ

ไทย ความชวยเหลือของรัฐที่เกี่ยวของกับการ สงออกและนําเขา 
 

MNGT3302    การควบกิจการและการซื้อกิจการ                           3(3-0-6) 

   Merger and Acquisition  

    วิชาท่ีตองเรียนมากอน : MNGT2301 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 

 ศึกษาความหมายและความสําคัญของการควบรวมกิจการ การวิเคราะหและการ

ตัดสินใจในการควบรวมกิจการ กระบวนการ วิธีการ ประโยชน ผลกระทบจากการควบรวม

กิจการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของ 
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MNGT3303   สภาพแวดลอมทางธุรกิจระหวางประเทศ                         3(3-0-6) 

   Environment International Business 

    วิชาท่ีตองเรียนมากอน : MNGT2301 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 

 ศึกษาถึงสภาพแวดลอมตางๆที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ ไดแก 

สภาพแวดลอมทางสังคม เศรษฐกิจ  การเมือง วัฒนธรรม และเทคโนโลยี  วิเคราะหปญหา

และขอขัดแยงที่เกิดขึ้นจากการที่สภาพแวดลอมระหวางประเทศเปลี่ยนแปลงตลอดจน  การ

จัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดลอมตางๆเหลาน้ัน  โดยศึกษาจากสถานการณปจจุบัน 

 

MNGT3401   การเปนผูประกอบการ                               3(3-0-6) 

 Entrepreneurship    

  ศึกษาลักษณะ และคุณสมบัติของผูประกอบการที่ดี  หลักทฤษฎีและปฏิบัติของการ

จัดการธุรกิจของตนเอง  เร่ิมจากธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลาง และขนาดใหญ แนวทางการ

จัดต้ังธุรกิจ การบริหารการผลิต การบริหารเงินทุน การจัดการทางการเงินการจัดรูปแบบ

องคการ  การวาจางและประโยชนของธุรกิจของธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลาง และขนาดใหญ 

ที่มีตอระบบเศรษฐกิจ ลักษณะของธุรกิจของประเทศไทยโดยมีการสอดแทรกจริยธรรม  

จรรยาบรรณของนักธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ  ผลกระทบของธุรกิจตอสิ่งแวดลอม และการ

เสริมสรางความคิดสรางสรรคเพื่อเกิดความคิดริเร่ิมของตนเอง 

 

MNGT3402   การวิเคราะหและการทําแผนธุรกิจ                             3(3 -0-6) 

   Business  Analysis  and  Planning 

  ศึกษาความสําคัญของแผนธุรกิจที่มีตอการประกอบการรูปแบบและประเภทของ

แผนธุรกิจตางๆ การกําหนดเปาหมายธุรกิจ  การวางโครงสรางแผนธุรกิจ  การวิเคราะห

สภาพแวดลอมธุรกิจ  เสนอแนวคิดในการดําเนินธุรกิจ  พรอมเสนอแผนธุรกิจเพื่อขอรับ   

การสนับสนุนแหลงเงินทุนในการประกอบธุรกิจจากสถาบันการเงิน  และการวิเคราะหความ

เปนไปไดของแผนธุรกิจเพื่อใชในการดําเนินงาน 
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MNGT3403   การจัดการธุรกิจแฟรนไชส                              3(3-0-6) 

       Franchise Management     

  ศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส  ประเภทของธุรกิจแฟรนไชส 

ขอดีและขอเสียของการทําธุรกิจแฟรนไชส  กฎเกณฑ เงื่อนไข  การตลาดและการจัดการ  การ

จัดหาเงินทุนสําหรับธุรกิจ การวิเคราะหความเปนไปไดในการทําธุรกิจ  การติดตอ  และ

กระบวนการในการสรางสรรคโอกาสทางธุรกิจโดยผานระบบแฟรนไชส 

 

MNGT3501 การจัดการการผลิตทางการเกษตร   3(3-0-6) 

  Agricultural  Production  Management 

แนวคิด  ทฤษฎีเกี่ยวกับการผลิต  และตนทุนการผลิต  การบริหารจัดการ   การผลิต

และตนทุนการผลิต  การวางแผน  การจัดองคกร  การออกแบบขั้นตอน- การผลิต การ

ควบคุมการผลิตและตนทุนการผลิต  ปจจัยที่มีผลตอการผลิต  การจัดการปญหาสิ่งแวดลอม  

และปญหาอ่ืนๆ  ที่เกิดจากการผลิต 

 

MNGT3502 การจัดการหวงโซอุปทานสินคาเกษตร             3(3-0-6) 

Agricultural Products Supply Chain and Logistic 

การจัดระบบหวงโซอุปทานผลผลิตทางการเกษตร  การจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ  การ

วางแผนการผลิต  การบริหารคลังสินคา  การกระจายสินคาโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของ

การขนสง คุณภาพของสินคา การบริการ การลดตนทุน    และระบบสารสนเทศที่ใชในการ

บริหารจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา           หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

MNGT3901 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ                                        3(3-0-6) 

 Research Methodology in Business 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : STAT2105  สถิติธุรกิจ 

  ศึกษา ความหมาย บทบาท ความสําคัญและประโยชนของการวิจัยทางธุรกิจ 

จรรยาบรรณของนักวิจัย ประเภทของการวิจัยทางธุรกิจ ขั้นตอนการวิจัย การเลือกปญหาการ

วิจัย การกําหนดจุดมุงหมาย การต้ังคําถามในการวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยาง ตัวแปร 

และเทคนิคการต้ังสมมติฐาน การเลือกรูปแบบการวิจัย เคร่ืองมือและวิธีการเก็บรวบรวม

ขอมูล สถิติที่สอดคลองกับการวิจัยแบบตางๆ ฝกปฏิบัติในการใชคอมพิวเตอร ในการเตรียม

ขอมูลและประมวลผลขอมูล  ฝกปฏิบัติการเขียนเคาโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย  

และการประเมินผลการวิจัย 

 

MNGT4101   การจัดการคุณภาพ                              3(3-0-6) 

  Quality   Management   

    วิชาท่ีตองเรียนมากอน : MNGT1101 หลักการจัดการ 

  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏี และวิวัฒนาการของการบริหารคุณภาพ ตลอดจน  ทั้ง

แนวทางในการปรับปรุงคุณภาพทั้งองคการ โดยคํานึงถึงตนทุนคุณภาพ  และวิธีปฏิบัติใน

การควบคุมคุณภาพในการผลิตสินคาและบริการ โดยเนนใหเห็นถึงวิธีปฏิบัติในกิจการ

ลักษณะตางๆ กับศึกษาถึงเทคนิคและเคร่ืองมือตางๆ ทางสถิติที่นํามาใชในการควบคุม

คุณภาพของการผลิตสินคาและบริการ 

 

MNGT4102   การจัดการขามวัฒนธรรม                            3(3-0-6) 

   Managing Multicultural Organization    

   วิชาท่ีตองเรียนมากอน : MNGT1101 หลักการจัดการ 

  การบริหารการจัดการของบริษัทขามชาติ  ที่มีลักษณะการบริหารงานภายใตความ

แตกตางของปรัชญาในการบริหาร การพัฒนาขีดความสามารถสมรรถวิสัยใน ความรวมมือ

ทางธุรกิจรวมทั้งธุรกิจสาขาตางประเทศ วิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นจากความแตกตางของ

วัฒนธรรม  ระดับนานาประเทศ  ตลอดจนการนํากลยุทธมาใชในการแกปญหาเพื่อกอใหเกิด

การสงเสริมและการสนับสนุนธุรกิจขามชาติ 

 

 



  รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา           หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

MNGT4103 อุตสาหกรรมสัมพันธ                            3(3-0-6) 

      Industrial Relation 

    วิชาท่ีตองเรียนมากอน : HRDM2101 การจัดการทรัพยากรมนุษย 

  ศึกษาความสัมพันธระหวางธุรกิจกับคูแขงขันในอุตสาหกรรม ระหวางองคการ

ตางๆในธุรกิจ  กระบวนการเจรจาตอรอง การสรางความสัมพันธระหวางลูกจางกับฝาย

บริหาร และองคการตางๆ  ปญหาขอพิพาทดานแรงงาน กฎหมายแรงงาน  นโยบายดาน

แรงงานระหวางองคการในอุตสาหกรรม การสรางความสัมพันธและ การแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นระหวางธุรกิจกับคูแขงขันในอุตสาหกรรม  

 

MNGT4104   การจัดการเชิงกลยุทธ                             3(3-0-6) 

                          Strategics  Management 

  ศึกษาแนวคิดการวางแผนกลยุทธ    และการบริหารเชิงกลยุทธ   องคการกับ

สภาพแวดลอมระบบยอยองคประกอบของการวางแผนกลยุทธ  การกําหนดเปาหมายธุรกิจ 

กระบวนการและเทคนิคการวางแผน  การวางนโยบายธุรกิจ  โครงสรางสภาพแวดลอมแหง

การแขงขัน  การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก  กลยุทธรวมของธุรกิจ  การ

ประเมินผลและการติดตาม   เพื่อใหองคการสามารถปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดลอม   

 

MNGT 4105 การจดัการและการบริหารโครงการ             3(3-0-6)

  Organization and Management Project  

โครงการและการบริหารโครงการ การริเร่ิมโครงการคัดเลือกโครงการ ผูบริหาร

โครงการ การจัดองคการโครงการ การวางแผนโครงการ การวางแผนงบประมาณ เทคนิค

การทําผังขายงาน การจัดสรรทรัพยากรโครงการการประสานงานการควบคุมดูแลติดตาม

โครงการ การประเมินผลและการยุติโครงการ 

 

 

 

 

 

 



  รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา           หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

MNGT 4106 การดําเนินงานธุรกิจอุตสาหกรรม               3(3-0-6) 

  Industrial Business Operation  

ธุรกิจอุตสาหกรรม รูปแบบการดําเนินงานของธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมประเภท

ตางๆ ตลาดสินคาอุตสาหก รรมและงบการเงินเบื้องตน การบริหารหนวยงานและบุคคล 

จริยธรรมในการดําเนินงานธรุกจิอุตสาหกรรม  การศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนธุรกิจ

อุตสาหกรรม  การวิเคราะหการลงทุนธุรกิจอุตสาหกรรม 

 

MNGT 4107 การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานอุตสาหกรรม             3(3-0-6) 

  Industrial Efficiency Development  

                                       ความหมายขอบเขตปรัชญาและอุดมการณในการพัฒนาตนเอง บุคลิกภาพและการ

สํารวจ บุคลิกภาพ   การปรับแตงบุคลิกภาพของตนเอง  และผูอ่ืนตามความตองการของ

มนุษยคานิยมการสํารวจและการแลกเปลี่ยนคานิยม       คานิยมที่สัมพันธกับการทํางาน

วัฒนธรรมในการทํางาน  การต้ังเปาประสงคของชีวิตและการสํารวจความรูสึก ปญหา 

อุปสรรคและวิธีการ อุปสรรคในการทํางาน       การสรางความเชื่อมั่นในงานตนเอง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน 

 

MNGT 4108 กลยุทธการบริหารงานอุตสาหกรรม              3(3-0-6) 

  Industrial Management Strategy 

หลักการบริหารเชิงกลยุทธ การกําหนดกลยุทธในการบริหารงานทางอุตสาหกรรม 

การนํากลยุทธมาสูการปฏิบัติ การตัดสินใจในการบริหาร ความเปนผูนําวัฒนธรรมและ

จรรยาบรรณของนักบริหาร 

 

MNGT 4109 การจัดการอุตสาหกรรม               3(3-0-6) 

  Industrial Management  

หลักการจัดการ การวางแผน การจัดการโครงการและองคการ การจัดบุคลากร การ

ควบคุมคุณภาพงาน การจัดระบบการติดตอการสื่อสาร การจัดสภาพแวดลอมในการทํางาน 

การจัดการดานการตลาด การจัดการดานการเงิน การจัดการดานสิ่งแวดลอม การจัดการดาน

ความปลอดภัย การจัดการเชิงกลยุทธเบื้องตน 

 

 



  รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา           หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

MNGT4201  การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานสํานักงาน                            3(3-0-6) 

        Personality   Development  for  Office 

  ศึกษาความหมายและความสําคัญของบุคลิกภาพ สิ่งที่มีอิทธิพลตอบุคลิกภาพปญหา

และขอบกพรองทางบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพ บุคลิกภาพภายใน บุคลิกภาพภายนอก  การ

วัดบุคลิกภาพ  แนวทาง การพัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณ มารยาท ในการทํางาน  การ

สมาคม และพฤติกรรมอ่ืนๆ ซึ่งเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูปฏิบัติงานในสํานักงาน 

 

MNGT4301   การขนสงระหวางประเทศ                           3(3-0-6) 

   International  Transportation Management 

    วิชาท่ีตองเรียนมากอน : MNGT2301 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 

ศึกษาความสําคัญของการขนสงระหวางประเทศ ประเภทตางๆ ของการขนสง

ระหวาง ประเทศ ทางบก ทางเรือ ทางอากาศ องคการขนสงระหวางประเทศ ผูรับผิดชอบการ

ขนสง รวมทั้งการประกันภัย แนวทางปฏิบัติทางการจัดการขนสงระหวางประเทศ เงื่อนไข

ในการขนสง และเอกสารตาง ๆ 

 

MNGT4303 สถานการณปจจุบันทางการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ                                    3(3-0-6) 

   Current Issues in International Business Management 

    วิชาท่ีตองเรียนมากอน : MNGT2301 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 

ศึกษาประเด็นสําคัญทางการจัดการ    โดยใชการบรรยายและการอภิปราย   

กรณีศึกษารวมทั้งทําการคนควารายบุคคล  เพื่อใหเขาใจในประเด็นปญหาปจจุบันทาง     การ

จัดการ เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการแกปญหาที่เกี่ยวของกับสาระสําคัญทางการจัดการ 

 

MNGT4401     การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ                            3(3-0-6) 

     Productivity and Quality Improvement 

   ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  และความสําคัญของการเพิ่มผลผลิต การสรางมูลคาเพิ่ม 

ใหกับผลิตภัณฑ   การจัดการคุณภาพในการผลิตสินคาและบริการ  มาตรฐานผลิตภัณฑ  

ตลอดจนทั้งแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ  โดยใชเคร่ืองมือทางสถิติที่

นํามาใชในการเพิ่มผลผลิต และควบคุมคุณภาพ 

 

 



  รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา           หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

MNGT4402 การวางแผนและการประเมินโครงการทางการเกษตร            3(3-0-6) 

Project Planning and Evaluation 

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการวางแผน ประเภท  เทคนิคและกระบวนการวางแผน การ

จัดทําโครงการสงเสริมและธุรกิจเกษตร หลักการพิจารณาเลือกโครงการ  หลักการเกี่ยวกับ

ทฤษฎีการประเมินโครงการ รูปแบบของการประเมินโครงการสงเสริมและธุรกิจเกษตร 

 

MNGT4501 การจัดการธุรกิจบริการในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว           3(3-0-6) 

            Management  of  Service  in  Tourism  Industry 

ศึกษาการจัดการธุรกิจการบริการตางๆ วิธีการปฏิบัติงานของบุคลากรใน

อุตสาหกรรมทองเที่ยว  มัคคุเทศก   พนักงานโรงแรม ผูประกอบการและพนักงาน

รานอาหาร  รานขายของที่ระลึก ฯลฯ  เพื่อเตรียมความพรอมในการประกอบอาชีพ 

 

MNGT4801     การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการท่ัวไป                                                        2(90) 

   Preparation for Professional Experience in General  Management 

  การประยุกตหลักการ และทฤษฎีทางการจัดการ  การศึกษาแนวโนมสภาพการ

เปลี่ยนแปลงในหนวยงาน  โดยการใชกรณีศึกษา  สถานการณจําลอง  การเตรียมความพรอม

เกี่ยวกับทักษะ การใชภาษา การใชคอมพิวเตอร การใชเทคโนโลยี  การพัฒนาบุคลิกภาพ และ

การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม สามารถทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ  การ

เสริมสรางจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อเตรียมความพรอมกอนฝกประสบการณวิชาชีพ     

 

MNGT4802      การฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการท่ัวไป      5(225) 

                                Field Experience in  General   Management  

  จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานการจัดการ ในสถานประกอบการ    

ในภาครัฐหรือเอกชนทั้งในและตางประเทศ  ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยนิเทศก และ

ผูบริหารกิจการเปน         ผูคอยใหคําแนะนํา ซึ่งอาจจัดใหฝกประสบการณทั้งหมด หรือฝก

ประสบการณ  และทําโครงการพิเศษ เพื่อใหเกิดความรู ทักษะ เจตคติ และประสบการณ

เกี่ยวกับงานทางธุรกิจ 

 

 

 



  รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา           หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

MNGT4901       สัมมนาทางการจัดการท่ัวไป                          1(0-2-1) 

   Seminar in General Management 

    วิชาท่ีตองเรียนมากอน : วิชาเอกของสาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 

                                                  ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 

 ศึกษากรณีศึกษาดานการจัดการ หลักเกณฑการวิเคราะหปญหา  แนวทางแกปญหา  

และฝกปฏิบัติ  โดยนําหลักทฤษฎีมาประยุกตใช 

 

MNGT4902        การวิจัยทางการจัดการท่ัวไป                                                                                   3(0-6-3) 

                             Research in  General  Management 

                                         วิชาท่ีตองเรียนมากอน : MNGT3901 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 

              ศึกษาทฤษฎี  และรูปแบบวิจัยทางการจัดการ เลือกหัวขอที่จะทําวิจัย เสนอเคา

โครงการวิจัย ดําเนินการวิจัย และเสนอผลงานการวิจัย 

 

 

 

 


