หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
คําอธิบายรายวิชา
132111

132142

132211

หลักการจัดการ (Principles of Management)
3(3-0)
แนวความคิดทางการบริหารและการจัดการการจัดการแบบวิทยาศาสตร การ
จัดการตามแนวมนุษยสัมพันธ ระบบราชการ โครงสรางลักษณะดําเนินธุรกิจประเภทตาง ๆ
และหนาที่ทางธุรกิจสภาพสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอการบริหารธุรกิจ กระบวนการจัดการ
และหนาที่ที่สําคัญของ นักบริหาร
Concepts of administration and management, scientific management and
human relation approach, bureaucracy system, business structure, function and
classification, the influences of environment to business administration, management
process and executives’ significant roles and activities.
ธุรกิจและสภาพแวดลอมทางกฎหมาย (Business and Legal Environment)3(3-0)
สภาพแวดลอมทางกฎหมายของธุรกิจ ความหมาย ที่มา และประเภทของกฎหมาย
กระบวนการยุติธรรม การระงับขอพิพาทโดยศาลและอนุญาโตตุลาการนอกศาล ความรับ
ผิดทางกฎหมายของธุรกิจ ในดานตาง ๆ
Legal environment of business, definition, sources and classification of law.
The judicial system, dispute settlement by court and arbitrators, legal liabilities of
business.
พฤติกรรมองคการ (Organization Behavior)
3(3-0)
หลักการจัดองคการตามทฤษฎีตางๆ ลักษณะโครงสรางขององคการแบบทางการ
และไมเปนทางการ พฤติกรรมของบุคคลและกลุมการเรียนรู การจูงใจ สิ่งแวดลอม
เกี่ยวกับองคการ การแกไขความขัดแยงในองคการ การพัฒนาองคการ
Organization theory and design structure of formal and informal organization.
Individual behavior and group perception behavior, motivation process. Environment
of organization. The management of conflict in organization. Organization
development.
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132221

132242

132243

132311

การจัดการทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management)
3(3-0)
พื้นฐาน : 132111
หลักและวิธีการดําเนินงานดานบุคลากร เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการทํางาน
การเสริมสรางขวัญและสิ่งจูงใจ การรับสมัคร การคัดเลือก การบรรจุ และแตงตั้ง การ
พิจารณาความดีความชอบ ระเบียบวินัย เทคนิค การสัมภาษณ หลักวิธีการคิดคาจาง
คาตอบแทน สวัสดิการ บริการทางเศรษฐกิจและสังคมใหแกพนักงาน
The concept of personnel management. The role of recruitment to recruit
potential employees. Morale development and motivate employees. To recruit,
select and profile employees. Disciplinary, promotion, fringe benefits action. The
selection procedure, plans of remunerations involving welfare and physical security.
ระบบภาษีอากรธุรกิจ (Business Tax System)
3(3-0)
พื้นฐาน : 132142 หรือ 453111
ความสําคัญของภาษีอากรตอการพัฒนาประเทศ หลักการปฏิบัติและวิธีจัดเก็บภาษี
อากรที่ดี ความรับผิดชอบทางภาษีอากรของบุคคลและธุรกิจตามประมวลรัษฎากร ภาษี
ศุลกากร ภาษีสรรพสามิตและภาษีที่จัดเก็บโดยองคการบริหารสวนทองถิ่น
Role of taxation on country’s development. Principles and effective tax
practices, tax liability of individuals and businesses under the revenue code, custom
tax, excise tax and taxes administered by local government.
ธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคม (Business and Social Responsibilities)3(3-0)
บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีตอสังคม ผลกระทบของสภาพ
แวดลอมที่มีตอการบริหารธุรกิจ การตอบสนองของธุรกิจตอความตองการของสังคม โดยจะ
มุงเนนถึงความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีตอกลุมบุคคลตาง ๆ ไดแก ลูกคา พนักงาน ผูลงทุน
สภาพแวดลอม และประเทศชาติ
Roles, functions and responsibilities of business toward society,
environmental impact business, business response to social need and stakeholder
management.
การจัดการสํานักงาน (Office Management)
3(3-0)
พื้นฐาน : 132111
วิธีดําเนินงาน และการจัดการสํานักงานอยางมีประสิทธิภาพ งานสารบรรณ
เอกสารแบบตางๆ การพัสดุและครุภัณฑ การจัดทํางบประมาณ การจัดเก็บเอกสาร การ
ติดตอและประชาสัมพันธ
Operation of efficient office management. Various filing systems, office
stationary, budgeting, business correspondence and public relation.
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132313** การสื่อสารในองคการ (Organization Communication)
3(3-0)
พื้นฐาน : 132111
ความสํ า คั ญ และลั ก ษณะของการสื่ อ ข อ ความในองค ก ารแบบต า งๆของการสื่ อ
ขอความ ปญหาของการสื่อขอความในองคการ การวางแผนการสื่อขอความ ตลอดรูปแบบ
ของการสื่อขอความในองคการ บทบาทของการสื่อขอความทางการบริหารในภาคเอกชนกับ
รัฐบาล
Significance, channels of communication, barrier to communicate planning
and type of communication achieving and role of effective communication in private
sector and government sector.
132314
สภาพแวดลอมธุรกิจ (Environment of Business)
3(3-0)
พื้นฐาน : 132111
บรรยากาศของธุรกิจทั่ว ๆ ไป ความรับผิดชอบของธุรกิจตอสังคม อิทธิพลของ
สภาพแวดลอมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองแบบตาง ๆ ของสถาบันธุรกิจไทย การ
ปรับปรุงธุรกิจใหเขากับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง การพิจารณาถึงกฎขอบังคับโดยทั่ว ๆ ไป
General business atmosphere, social responsibility of the business
institutions, the influences of social, economic and political environments, business
development to coping with environment change and general legal aspects.
132321 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development)
3(3-0)
พื้นฐาน : 132221
แนวคิด หลักการ และสวนประกอบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร บทบาท
ของผูจัดการดานพัฒนาทรัพยากรมนุษย กระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
Concepts, principles, and components of human resource development in an
organization. Roles of human resource development manager. Process of human
resource development.
132322 การจัดการคาจางและคาตอบแทน (Wage and Remuneration Management)3(3-0)
พื้นฐาน : 132221
หลักและนโยบายการจายคาจาง คาตอบแทน ประเภทของคาจาง คาตอบแทน
การกําหนดวิธีการจาย วิธกี ารปรับอัตราคาจาง คาตอบแทน การพิจารณาความดี
ความชอบ และการใหสวัสดิการ
Principle and policy of wages and salary. Compensation, other form of
wages, salaries and compensation. Payment design. Planning of wage and salaries
structure, incentive and welfare.
____________________________
** รายวิชาปรับปรุง
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132323

อุตสาหกรรมสัมพันธ (Industrial Relations)
3(3-0)
พื้นฐาน : 132221
ปจจัยตางๆ ซึ่งเกี่ยวพันในการดําเนินงาน บริหารแรงงาน การเจรจาตอรอง
วิธีการทําสัญญาและระงับขอพิพาทแรงงาน การบํารุงขวัญพนักงาน จิตวิทยาทาง
อุตสาหกรรม
ตลอดจนนโยบายตางๆ เกี่ยวกับการใชอุตสาหกรรมสัมพันธอยางมี
ประสิทธิภาพ
Factors concerning working conditions, labor administration. Procedure of
collective bargaining agreement and settlement of labor dispute. Morale, industrial
psychology, efficiency of industrial relations policies.
132323** ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) 3(3-0)
พื้นฐาน : 132111
การจัดการขอมูลและสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจในองคการ การ
จัดการเทคโนโลยี สารสนเทศและทรัพยากรขอมูล การจัดการระบบฐานความรู การ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส กระบวนการทางธุรกิจและการออกแบบองคกรเพื่อการแขงขันโดย
อาศัยการใชระบบสารสนเทศอยางมีจริยธรรม
Managing data and information for planning and decision making in
organization. Managing information technology and data resources. Knowledge-based
system management. Electronic commerce. Business process and design for
competitive organization, utilizing information systems with ethical manners.
132334 การวิเคราะหระบบงานธุรกิจ (Business System Analysis)
3(3-0)
พื้นฐาน : 132111
เทคนิคการวิเคราะห และออกแบบระบบงาน การนําระบบงานไปใช การวิเคราะห
ระบบงานปจจุบัน การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร การเลือกใชคอมพิวเตอรให
เหมาะสมกับงาน การควบคุมและการรักษาความปลอดภัยของขอมูลคอมพิวเตอรและ
สวนประกอบ มีการศึกษานอกสถานที่
Techniques in analyzing and designing business system, application of the
system, computer system design, selection of computer system suitable for
business, control and safety for computer data. Field trip included.

____________________________
** รายวิชาปรับปรุง
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132336

132337

132338

132341

การพยากรณธุรกิจ (Business Forecasting)
3(3-0)
พื้นฐาน : 132338
วิธีการพยากรณสถานะของธุรกิจ การใชดุลพินิจ การประยุกตหลัก และวิธีการทาง
สถิติ การวิเคราะหแนวโนม สหสัมพันธและการถดถอย การวิเคราะหอนุกรมเวลา การสํารวจ
และทดสอบตลาด ตัวแบบตาง ๆ ที่มีรากฐานจากพฤติกรรมการเรียนรู การสรางและจําลอง
ตัวแบบ วิธีการพยากรณทางออม การประเมินผลและการทําใหการพยากรณสมบูรณแบบ
The method of forecasting business situation, the fundamental and method
of statistics. The time series analysis, correlation and regression analysis, trend
analysis market survey and testing. Different models with stem from learning
behavior. The model building and simulation, indirect forecasting method, the
evaluation and complete form of forecasting.
การเจรจาตอรองทางธุรกิจ (Business Negotiation)
3(3-0)
แนวคิดทฤษฎีและเทคนิคการเจรจาตอรอง เพื่อพัฒนาทักษะในการเจรจาตอรอง
เพื่อใหโนมนาวคูเจรจา เพื่อประสิทธิภาพของธุรกิจ การศึกษาจะมีการฝกฝนโดยใชบทบาท
สมมติและการใชกรณีศึกษา
Introduction of concepts and theories of business negotiation, factors to be
considered for negotiation as well as the process of negotiation. All enable students
to analyze situations and make plans for successful negotiations. General
techniques, tactics and ethical approaches of negotiations are also introduced in this
course.
สถิติและการวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
3(3-0)
(Statistics and Quantitative Analysis for Decision Making in Business)
การตัดสินใจภายใตความไมแนนอน และภายใตความเสี่ยง การวิเคราะหเชิง
ปริมาณ สําหรับปญหาทางธุรกิจ โดยประยุกตหลักการของโปรแกรมคณิตศาสตร
ทฤษฎีแถวรอคอย ทฤษฎีเกมส และ การวิเคราะหมารคอฟ
Decision making under uncertainty and risk, Quantitative analysis for
business problems applying concept of mathematical programming, queuing theory,
game theory and Markov analysis
กฎหมายธุรกิจอุตสาหกรรม (Business Law on Industry)
3(3-0)
พื้นฐาน : 132142 หรือ 453111
กฎหมายธุรกิจเกี่ยวกับการขออนุญาตจัดตั้งโรงงาน การขอรับการสงเสริมการ
ลงทุน การจดทะเบียนเครื่องจักร การประกอบกิจการคลังสินคา การจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมเกี่ยวกับที่ดิน การประกอบกิจการจัดสรร ปายและที่ดิน
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132342

132343

132344

Business law concerns with the application for construction of factory.
Application for investment promotion privilege. Machinery registration. Warehouse,
undertaking registration and juristic act on land. Housing and real estate business.
กฎหมายธุรกิจการเงิน (Business Law on Finance)
3(3-0)
พื้นฐาน : 132142 หรือ 453111
กฎหมายธุรกิจเกี่ยวกับสถาบันการเงินประเภทตาง ๆ ธนาคารพาณิชย บริษัท
เงินทุนหลักทรัพย ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร ธุรกิจประกันภัย การควบคุมของรัฐตอสถาบัน
เหลานั้น การใชตราสารเครดิตประเภทตาง ๆ ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน เช็ค การประกัน
วินาศภัยและการประกันชีวิต
Legal aspects on various kind of financial institutes. Commercial bank,
finance company, securities company, credit foncier company, insurance company,
and the control of the state to such institutes. Use of various credit instruments, bill
of exchange, promissory note, check, life and non-life insurance.
กฎหมายธุรกิจพาณิชยนาวี (Business Law on Maritime)
3(3-0)
พื้นฐาน : 132142 หรือ 453111
กฎหมายธุรกิจเกี่ยวกับการเดินเรือพาณิชย ความรับผิดชอบของเจาของเรือ นาย
เรือ ลูกเรือ การขนสงสินคาทางทะเล การเชาเรือ การกูภัยทางทะเล การประกันทางทะเล
การเฉลี่ยภัยทางทะเล การทาชายฝง และอูเรือ
Legal aspects on shipping business. Liabilities of shipowner, master and
crew, carriage of goods by sea. Charter party salvage, general salvage, marine
insurance harbour and dock.
กฎหมายธุรกิจคุมครองผูบริโภค (Business Law on Consumer Protection)3(3-0)
พื้นฐาน : 132142 หรือ 453111
กฎหมายธุรกิจวาดวยความรับผิดชอบของผูผลิต ผูจําหนายสินคาและบริการตอ
ผูบริโภค สิทธิของผูบริโภค การควบคุมการโฆษณา การควบคุมฉลากสินคา การควบคุม
ราคา การควบคุมมาตรฐานสินคา การปองกันการผูกขาด การสงเสริมการแขงขันที่เปน
ธรรมทางธุรกิจ การคุมครองผูบริโภค สําหรับสินคาเฉพาะอยาง
Legal aspects on product liability, consumer’s rights. Consumer protection in
the field of advertising. Consumer protection in the field of labeling. Price fixing.
Industrial goods standardization. And monopoly, promotion of fair competition and
fair trade. The consumer protection of the certain products.
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132411

การจัดการทรัพยากรทางธุรกิจ (Resource Management in Business) 3(3-0)
พื้นฐาน : 108111 หรือ 132111
การจัดการทรัพยากรของธุรกิจดานการผลิต การเงิน การตลาด และทรัพยากร
มนุษย การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด โดยคํานึงถึงคาเสียโอกาสเพื่อใหเกิด
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการใชทรัพยากร และอื่น ๆ
Resource management in business for production, financial marketing and
human resource. Situational management limited resources by evaluate the earning
from the resource used.
132412 การจัดการธุรกิจขนาดยอม (Small Business Management)
3(3-0)
พื้นฐาน : 132111
ความหมายและประเภทของธุรกิจขนาดยอม การวิเคราะหความเปนไปไดในการ
จัดตั้งธุรกิจ ลักษณะและปญหาในการจัดการงานบุคคล การเงิน การผลิต การจัดการของ
ธุรกิจประกอบการผลิตสินคาและบริการ รวมถึงการตลาดในธุรกิจ
Small business definition and type of business, feasibility study in
establishing the firm. The nature and problem in personnel management, financial,
production and operation management for product and service, involving in
marketing area.
132413** การจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management)
3(3-0)
พื้นฐาน : 134111 และ 131211 หรือ 132211
กลยุทธและนโยบายทางธุรกิจ การวิเคราะหปญหาตางๆในทรรศนะของผูจัดการ
เพื่อใชในการวางแผนการดําเนินงานใหบรรลุถึงเปาหมายของธุรกิจ
Business strategy, policy and problem analysis by managerial level for
business operating plan implementation.
132414 การจัดการวิสาหกิจแรกตั้ง (New Enterprise Management)
3(3-0)
พื้นฐาน : 132111
การจัดตั้ง วิธีการ และปญหาของวิสาหกิจแรกตั้ง ที่ผูเริ่มกิจการตองประสบปญหา
การจัดหาเงินทุน การดําเนินงานเพื่อขอรับการสงเสริม การวางแผน การขยายงานและการ
วิเคราะหเบื้องตน เพื่อหาความเหมาะสมของโครงการตางๆ
Functional and organizational structure, management of new enterprise.
Problems in operation of new enterprise. Funding, promotion procedure, planning,
expansion and project study.
____________________________
** รายวิชาปรับปรุง
หลักสูตร บธ.บ.(การจัดการ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
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132421

การวางแผนอัตรากําลัง (Manpower Planning)
3(3-0)
พื้นฐาน : 132111
การวางแผนและการกําหนดจํานวนบุคคล ความสามารถ ความเหมาะสมเรื่อง
คุณภาพและปริมาณงานภายในองคการ เพื่อการบรรจุ การเลื่อนตําแหนง การโยกยาย
การใหออกจากงาน ทั้งการปรับปรุงและแกไขปญหาดานกําลังคน
Personnel planning and auditing. Ability and compatibility in quality and
quality of work in organization for placement, promotion, transfer, termination and
dismissal including manpower problem solving and development.
132422** การประเมินผลบุคลากร (Performance Appraisal)
3(3-0)
พื้นฐาน : 132111
การวางแผน เทคนิค และการสรางแบบทดสอบมาตรฐาน การประเมินผลบุคคลแบบ
ตางๆ ที่ใชในการจัดการงานบุคคล ทฤษฎีและเกณฑการวัดผลการปฏิบัติงาน การวัด
บุคลิกภาพและทัศนคติ โดยอาศัยเครื่องมือทางคณิตศาสตรและจิตวิทยา ปญหาในการทดสอบ
และการประเมินผลบุคคล องคประกอบในการประเมินความสัมฤทธิผ์ ลในการทํางาน
Plan and technique and structure testing personnel evaluation use for
personnel job. Theory and measurement evaluation performance personnel testing
and attitude by quantitative description. Psychological personnel testing. Problem in
testing technique.
132431
การจัดการโดยเทคนิคจําลอง (Management Simulation Techniques) 3(3-0)
พื้นฐาน : 132338
ทฤษฎีและเทคนิคเบื้องตนของการจัดการโดยนําเทคนิคจําลองและเกมส เพื่อมาใช
แกปญหาการจัดการธุรกิจตางๆ ทางการเงิน การตลาด การจัดการ และการผลิต มี
การศึกษานอกสถานี
Theory and fundamental techniques of management simulation and games
applicable to business problem solving in finance, marketing and production. Field
study included.
132432 การประเมินโครงการทางธุรกิจ (Project Evaluation in Business)
3(3-0)
พื้นฐาน : 132111
การประเมินโครงการทางธุรกิจ ดานการจัดการ การผลิต การเงิน การตลาด การ
บุคลากร และคุณคาทางเศรษฐกิจของโครงการ การคํานวณคาตอบแทนของโครงการ
กฎเกณฑการตัดสินใจ วิธกี ารจัดเตรียมงาน การศึกษาความเหมาะสมของโครงการทางดาน
เทคนิค และสภาพแวดลอมที่จะอํานวยใหการดําเนินงานโครงการทําไดอยางมีประสิทธิภาพ
____________________________
** รายวิชาปรับปรุง
หลักสูตร บธ.บ.(การจัดการ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
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132441

132442

132451

Project evaluation in business concerning management, production, finance,
marketing, personnel and economic value of project. Calculation project benefit,
decision criteria on project preparation, feasibility study and environmental effect on
the project operation.
กฎหมายธุรกิจระหวางประเทศ (International Business Law)
3(3-0)
พื้นฐาน : 132142 หรือ 453111
กฎหมายธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายสินคาระหวางประเทศ การสั่งสินคาเขา การสง
สินคาออก พิธีการศุลกากร ภาษีศุลกากร การลงทุนระหวางประเทศ ตลาดเงินตรา
ตางประเทศ การควบคุมการปริวรรตเงินตรา การใหสินเชื่อการคาระหวางประเทศ การ
กูยืมเงินระหวางประเทศของภาคเอกชน ปญหาภาษีของธุรกิจการเงินระหวางประเทศ
Legal aspects on international sales. Importation and exportation of goods,
custom procedure and tariff. Transnational investment (direct and portfolio).
International monetary market, foreign exchange control, international credit facility,
international loan of private sector. Tax consideration of international financial
transaction.
กฎหมายธุรกิจทรัพยสินทางปญญา(Business Law on Intellectual Properties)3(3-0)
พื้นฐาน : 132142 หรือ 453111
กฎหมายธุรกิจวาดวย สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา ลิขสิทธิ์ การขอรับการคุมครอง
สิทธิ์ การโอนสิทธิ และการละเมิดสิทธิทรัพยสินในทางปญญา
Legal aspects on patent, trade mark, copy rights. Procedure of application
for rights conferred. Assignment and infringement of intellectual properties.
Licensing system.
ธุรกิจระหวางประเทศ (International Business)
3(3-0)
หลักแนวความคิด วัตถุประสงค และวิธีการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศใน
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของธุรกิจระหวางประเทศ การกําหนด
โครงสรางองคการ การกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานทางดานการเงิน การผลิต
การตลาด การบุคคล และระบบขอมูลเพือ่ การบริหารธุรกิจระหวางประเทศ ใน
สภาพแวดลอมนั้นๆ
Concept, objective and international business practice under international
economic, social and political environment, organization structure, policy formulation,
international finance investment, production, marketing, human resources and
management information system under current economic environment.

หลักสูตร บธ.บ.(การจัดการ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
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132452

การบริหารเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Management)
3(3-0)
สภาพแวดลอมในประเทศตาง ๆ มีผลตอการวางรูปแบบการบริหารธุรกิจอยางไร
ลักษณะการบริหารธุรกิจในประเทศตางๆ โดยเปรียบเทียบเพื่อวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน
ของการบริหารในรูปแบบตางๆ
A comparison of management in cross-cultural context, domestically
environmental factors influencing management styles. A comparative analysis of
strengths and weaknesses of management styles in different countries. Case
studies applied.
132490 สหกิจศึกษา (Cooperative Education)
6
การปฏิ บั ติ ง านในลั ก ษณะพนั ก งานชั่ ว คราวตามโครงงานที่ ไ ด รั บ มอบหมาย
ตลอดจนการจัดทํารายงานและการนําเสนอ
On the job training as a temporary employee according to the assigned
project including report writing and presentation.
132491** ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางธุรกิจ (Basic Research Methods in Business)3(3-0)
หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางธุรกิจ การกําหนดปญหา การวางรูปแบบวิจัย
การตั้งวัตถุประสงคและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การสรางแบบสอบถาม การ
วิเคราะหและตีความขอมูล การใชสถิติสําหรับการวิจัย การเขียนรายงานและการเสนอ
ผลการวิจัย
Principles and methods in business research, identification of research
problems, formulation of research objectives and hypotheses, collection of data,
construction of questionnaire, data analysis and interpretation, application of statistics
for research, report writing and presentation.
132497** สัมมนา (Seminar)
1
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางธุรกิจในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in business at the
bachelor’s degree level.
132498** ปญหาพิเศษ (Special Problems)
3
การศึกษาคนควาทางธุรกิจ ระดับปริญญาตรีและเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
Study and research in business at the bachelor’s degree level and compiled
into a written report.
____________________________
** รายวิชาปรับปรุง
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