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---------------------- 
1. ช่ือหลกัสตูร 
 

ภาษาไทย  หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ  สาขาวชิาการบรหิารธุรกจิ 
 ภาษาองักฤษ  Bachelor of Business Administration Program 

in Business Administration 
2. ช่ือปริญญา 
 

ชื่อเตม็   บรหิารธุรกจิบณัฑติ (บรหิารธุรกจิ) 
     Bachelor of Business Administration  (Business Administration) 
 ชื่อยอ่   บธ.บ. (บรหิารธุรกจิ) 

B.B.A. (Business Administration) 
 
3. หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 
 
 คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
 
4. ปรชัญาและวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 
 
 4.1 ปรชัญาของหลกัสตูร 
       มุง่ผลติบณัฑติเพื่อเป็นบุคลากรในระดบัปฏบิตักิารทีม่คีวามพรอ้ม  ในการพฒันาตนเองสู่        
การบรหิารงานในระดบัสงู หรอืประกอบอาชพีอสิระ  และเป็นทีย่อมรบัของสถานประกอบการดา้นธุรกจิ         
ในระดบัทอ้งถิน่และระดบัประเทศ  พรอ้มทัง้มคีวามสามารถในการตอบสนองสงัคมยคุใหม่ 
        ในการจดักจิกรรมและประสบการณ์การเรยีนรู ้ มุง่เน้นการปฏบิตัเิพื่อใหน้กัศกึษาไดม้ี
ประสบการณ์ตรง โดยการฝึกปฏบิตัทิัง้ในและนอกมหาวทิยาลยั เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถปฏิบตังิานในระดบั
ปฏบิตักิารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

4.2 วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 
       เพือ่พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามรูค้วามสามารถ  ดงันี้ 
        4.2.1 ผลติบณัฑติใหม้คีวามรู ้ความสามารถ มคีุณธรรม จรยิธรรม และมเีจตคตทิี่ดต่ีออาชพี
ของตน 
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 4.2.2 ผลติบณัฑติทีม่คีวามรูท้างวชิาการ มคีวามสามารถทางปฏบิตังิานและสามารถน าไป
เป็นแนวทางในการปฏบิตังิานได ้ 
 4.2.3 ผลติบณัฑติทีม่คีวามสามารถเป็นผูน้ าและพฒันาทอ้งถิน่ใหเ้ป็นทีย่อมรบัในสงัคมและ
ระดบัประเทศ 
 4.2.4 ผลติบณัฑติทีม่เีจตคตทิีด่ต่ีอประเทศชาต ิจรรโลงไวซ้ึง่วฒันธรรมและขนบธรรมเนียม 
ทีด่ขีองประเทศ 
 4.2.5 ผลติบณัฑติทีม่ปีฏภิาณไหวพรบิ มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์สามารถด ารงตนเป็น
พลเมอืงทีด่ขีองชาต ิ
 4.2.6  ผลติบณัฑติทีม่คีวามรู ้ความสามารถในการวจิยั เพื่อน าความรูไ้ปพฒันากระบวนการ
ท างาน 
  
5. ก าหนดการเปิดสอน 
 
 ภาคการศกึษาที ่1 ปีการศกึษา 2550 
 
6. คณุสมบติัของผู้เข้าศึกษา 
 
 6.1   เป็นผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย หรอืเทยีบเท่า 

6.2   เป็นผูม้คีุณสมบตัอิื่นครบถว้น  ตามประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  
เรือ่ง การรบันกัศกึษา                 
 
7. การคดัเลือกผูเ้ข้าศึกษา 
 
 การคดัเลอืกผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศกึษา ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารของมหาวทิยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร 
 
8. ระบบการศึกษา 
 
 8.1 การจดัการศึกษา 
 ใชร้ะบบการศกึษาแบบทวภิาค (Semester) โดยหน่ึงปีการศกึษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศกึษา
ปกต ิโดย 1 ภาคการศกึษา มรีะยะเวลาในการศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห ์การเปิดการศกึษาภาคฤดรูอ้น 
ใหม้รีะยะเวลาและจ านวนหน่วยกติ โดยมสีดัส่วนเทยีบเคยีงไดก้บัภาคการศกึษาปกติ 
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 8.2 การคิดหน่วยกิต 
 8.2.1 รายวชิาภาคทฤษฎ ีทีใ่ชร้ะยะเวลาบรรยายหรอือภปิรายปญัหาไม่น้อยกว่า 15 ชัว่โมง  
ต่อภาคการศกึษาปกต ิใหม้คี่าเท่ากบั 1 หน่วยกติระบบทวภิาค 
 8.2.2 รายวชิาภาคปฏบิตั ิทีใ่ชเ้วลาฝึกหรอืทดลองไมน้่อยกว่า 30 ชัว่โมงต่อภาคการศกึษาปกติ
ใหม้คี่าเท่ากบั 1 หน่วยกติระบบทวภิาค 
 8.2.3 การฝึกงานหรอืการฝึกภาคสนาม ทีใ่ชเ้วลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชัว่โมงต่อภาคการศกึษา
ปกต ิใหม้คี่าเท่ากบั 1 หน่วยกติระบบทวภิาค 
 8.2.4 การท าโครงงานหรอืกจิกรรมการเรยีนอื่นใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย ทีใ่ชเ้วลาท าโครงงาน
หรอืกจิกรรมนัน้ ๆ  ไมน้่อยกว่า 45 ชัว่โมงต่อภาคการศกึษาปกต ิใหม้คี่าเท่ากบั 1 หน่วยกติ ระบบทวภิาค 
 
9. ระยะเวลาการศึกษา 
 
 หลกัสตูรปรญิญาตร ี4 ปี ระยะเวลาการศกึษาตลอดหลกัสตูร ตอ้งไม่น้อยกว่า 3 ปีการศกึษาและ  
ไมเ่กนิ 8 ปีการศกึษา  
 
10. การลงทะเบียนเรียน 
 

10.1  ใหน้กัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนไดไ้ม่น้อยกว่า  9 หน่วยกติและไมเ่กนิ  22  หน่วยกติ           
ในแต่ละภาคการศกึษาปกต ิ 

10.2  การลงทะเบยีนในภาคฤดรูอ้น ใหล้งทะเบยีนเรยีนไดไ้มเ่กนิ 9 หน่วยกติ 
10.3  การลงทะเบยีนทีม่จี านวนหน่วยกติแตกต่างไปจากเกณฑข์อ้ 10.1 และ 10.2 ให้อยูใ่น     

ดุลยพนิิจของคณะกรรมการทีม่หาวทิยาลยัไดแ้ต่งตัง้ 
 
11. การวดัผลและการส าเรจ็การศึกษา 
 
 การวดัผลและการส าเรจ็การศกึษา ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
ว่าดว้ยการประเมนิผลการศกึษาระดบัอนุปรญิญาและปรญิญาตร ี 
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12.  อาจารยผ์ูส้อน 
 12.1 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
 

ล าดบั
ที ่

ชื่อ - สกุล คุณวุฒ ิ
ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ผลงานทางวชิาการ 

1 นางรุง่พร งามผอ่งใส บธ.ม.
(บรหิารธุรกจิ) 

ผูช้่วย
ศาสตราจารย ์ 

เอกสารประกอบการสอน 
1. วชิาการเงนิธรุกจิ 
งานวิจยั 
1. เรื่องคณุลกัษณะทีพ่งึประสงคข์อง
บณัฑติดา้นบรหิารธุรกจิตามความ
คาดหวงัของผูใ้ชแ้ละผูส้อน : ศกึษา
เฉพาะกรณีบณัฑติบรหิารธรุกจิ ที่จบ
จากสถาบนั  ราชภฏัก าแพงเพชร 
2. เรื่องการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมี
สว่นร่วมเพื่อพฒันาเครอืข่ายวสิาหกจิ
ชุมชนกลุ่มแมบ่า้น กรณีศกึษา: 
ผลติภณัฑ ์ประเภทอาหาร        
จงัหวดัก าแพงเพชร 

   บธ.บ.(การเงนิ  
การธนาคาร) 

ระดบั 8 

     

2 นางสาววรางค ์ รามบุตร บธ.ม.(บรหิารธุรกจิ) อาจารยป์ระจ า - 

   บช.บ.(การบญัช)ี ตามสญัญา  

3 น.ส.อสิรยี ์ ด่อนครา้ม บธ.ม.
(บรหิารธุรกจิ) 

อาจารยร์ะดบั 
5 

- 

   บธ.บ.(การตลาด)   

4 น.ส.กมลทพิย ์ เหมอืนสวุรรณ บธ.ม. (การตลาด) 
บธ.บ. (การตลาด) 

อาจารยป์ระจ า
ตามสญัญา 

 

5 นางพตัราภรณ์ อารเีอือ้ บธ.ม. 
(บรหิารธุรกจิ) 
ศศ.บ.(การจดัการ
ทัว่ไป) 
 

อาจารยป์ระจ า
ตามสญัญา 

เอกสารประกอบการสอน 
1.  ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการ
ประกอบธุรกจิ 
2. องคก์ารและการจดัการ 
งานวิจยั 
วจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นร่วมเพื่อ
พฒันาเครอืขา่ยวสิาหกจิชุมชน 

6 นางสกุญัญา สจุาค า บธ.ม.(บรหิารธุรกจิ) อาจารยป์ระจ า - 

    ตามสญัญา  

7 นายเอกรฐั 
 

ปญัญาเทพ วท.ม.(เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

พนกังาน
ราชการ  

กลุ่มงานบรหิาร
ทัว่ไป 

(สายผูส้อน) 

- 

   คอ.บ. 
(อเิลก็ทรอนิกสแ์ละ
คอมพวิเตอร)์ 
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ล าดบั
ท่ี 

ช่ือ - สกลุ คณุวฒิุ 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ 

8 นายเกติร์พ ี สหสัโชต ิ M.M.(Electronic 
Commerce 
Management) 

อาจารยป์ระจ า
ตามสญัญา 

- 

   วท.บ.(วทิยาศาสตร์
ทัว่ไป) 

  

 

 

13. จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรทีีค่าดว่าจะรบัและจบในแต่ละปีการศกึษา 

 

นักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2550 2551 2552 2553 2554 
ชัน้ปีที ่1 200 200 200 200 200 
ชัน้ปีที ่2 - 200 200 200 200 
ชัน้ปีที ่3 - - 200 200 200 
ชัน้ปีที ่4 - - - 200 200 
รวม 200 400 600 800 800 

จ านวนนกัศกึษา    
ทีค่าดว่าจะ 

ส าเรจ็การศกึษา 

- - - 200 200 

 
14. สถานท่ีและอปุกรณ์การสอน 
 
 14.1 อาคาร สถานท่ี 
 

ล าดบัที ่ รายการ จ านวนทีม่อียูแ่ลว้ จ านวนทีต่อ้งการเพิม่ 
1 หอ้งเรยีน 14 5 
2 หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์  2 1 
3 หอ้งนวตักรรมบรหิารจดัการ   1 - 
4 หอ้งประชุม                  3 - 
5 หอ้งฝึกปฏบิตัปิระสบการณ์วชิาชพีทาง

การตลาด 
1 - 

6 หอ้งศูนยฝึ์กประสบการณ์วชิาชพี 1 - 
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 14.2  อปุกรณ์การสอน 
  ตารางแสดงรายการอุปกรณ์การสอน 
 

ล าดบัที ่ รายการ จ านวนทีม่อียู่แลว้ จ านวนทีต่อ้งการเพิม่ 

1 เครือ่งคอมพวิเตอร ์ 50  เครือ่ง 50 เครือ่ง 
2 เครือ่งฉายภาพขา้มศรีษะ 15 เครือ่ง 10 เครือ่ง 
3 เครือ่งฉาย LCD Projector 3  เครือ่ง 15 เครือ่ง 
4 เครือ่งเล่นวดีทีศัน์ 1 ชุด 1 ชุด 
5 เครือ่งโทรทศัน์ส ี 3  เครือ่ง 2 เครือ่ง 
6 เครือ่งคอมพวิเตอรแ์บบพกพา 2 เครือ่ง 3 เครือ่ง 
7 เครือ่งถ่ายเอกสาร 1 เครือ่ง 2  เครือ่ง 
8 เครือ่งอดัส าเนาระบบดจิติอล 1 เครือ่ง 2  เครือ่ง 
9 กลอ้งถ่ายรปูดจิติอล 1 เครือ่ง 2 เครือ่ง 
10 เครือ่งพมิพส์ ี 2 เครือ่ง 1 เครือ่ง 

 
15. ห้องสมดุ 
 15.1  ส านกัวทิยบรกิารและสารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

หนังสือ 
 -  ภาษาไทย  จ านวน  3,622 ชื่อเรือ่ง  4,522  เล่ม 
 -  ภาษาองักฤษ  จ านวน     352 ชื่อเรือ่ง     380  เล่ม 

วารสาร 
 -  ภาษาไทย จ านวน    26  ชื่อเรือ่ง 
 -  ภาษาองักฤษ จ านวน      6  ชื่อเรือ่ง 

ฐานข้อมูล  เป็นฐานขอ้มลูทีส่ามารถสบืคน้ดว้ยคอมพวิเตอรร์ะบบออนไลน์ เช่น 
     -  ฐานขอ้มลูบรรณานุกรมทรพัยากรสารนิเทศ (Bibliographic Database) 
    -  ฐานขอ้มลูหนังสอือเิลก็ทรอนิกส ์

 15.2  หอ้งนวตักรรมบรหิารจดัการ คณะวทิยาการจดัการ 
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์  
-  ฐานขอ้มลูอา้งองิ (Reference Database) เป็นฐานขอ้มลูทีใ่หร้ายการอา้งองิและสาระ 

สงัเขปของบทความหรอืเอกสาร ทัง้ในรปูแบบซดี–ีรอม และระบบออนไลน์ 
        -  ฐานขอ้มลูฉบบัเตม็ (Full Text Database) เป็นฐานขอ้มลูทีใ่หร้ายละเอยีดเอกสารฉบบั

เตม็ หนงัสอื วารสารและวทิยานิพนธอ์เิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ 
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(1)  หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์ลขิสทิธิข์อง Springer Link จ านวน 1,528 รายการ        
โดยสามารถใชง้านไดท้ี ่URL:http://ebook.springgerLink.com 

(2)  หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์ลขิสทิธิข์อง Net Library  จ านวน 5,962 รายการ และ
หนงัสอื Publicly accessible e Books จ านวน 3,400 รายการ 

(3)  วทิยานิพนธอ์เิลก็ทรอนิกส ์Dissertation Full text จ านวน 3,850 รายการ 
สามารถใชง้านไดท้ี ่URL:http://ebook.thailis.or.th 

(4)  HW Wilson Omni File : Full Text Select ใหบ้รกิารวารสารฉบบัเตม็ครอบคลุม
ทุกสาขาวชิาไมน้่อยกว่า 1,400 รายการ ตัง้แต่ปี 1981 – ปจัจบุนั 

(5)  Pro Quest Dissertations and Thesis ใหบ้รกิารวทิยานิพนธร์ะดบัปรญิญาโท 
และระดบัปรญิญาเอกของสถาบนัการศกึษาทีไ่ดร้บัการรบัรองจากสหรฐัอเมรกิา แคนาดา และบางสถาบนั
จากทวปียโุรป ออสเตรเลยี เอเชยี และแอฟรกิา มากกว่า 1,000 แห่ง มวีทิยานิพนธม์ากกว่า 2 ลา้นชื่อเรือ่ง 

(6)  IEEE/IEE Electronic Library (IEL) มสีิง่พมิพร์วมกนัมากกว่า 12,000 รายการ 
โดยเนื้อหาส่วนใหญ่ครอบคลุมตัง้แต่ปี 1988 – ปจัจบุนั 

 (7)  ACM Digital Library ใหบ้รกิารสบืคน้สิง่พมิพป์ระเภทต่าง ๆ ตัง้แต่ปี 1985 – 
ปจัจบุนั และยงัใหเ้น้ือหาฉบบัเตม็ 

 (8)  Nexis ใหบ้รกิารข่าวสาร แหล่งขอ้มลูทางธุรกจิทีส่ าคญัจากสหรฐัอเมรกิา และ
ประเทศอื่น ๆ ทัว่โลก 

  (9)  Thomson ISI ใหบ้รกิารสบืคน้ขอ้มลูอา้งองิ (citation database) บทคดัยอ่  
รายการอ้างองิ (cited reference) ประเภทต่าง ๆ ประมาณ 8,900 รายการ เนื้อหาครอบคลุมตัง้แต่ปี 2001 
– ปจัจบุนั  
 
16. งบประมาณ 
 16.1 การประมาณการค่าใชจ้า่ยในการจดัการศกึษาในระยะเวลา 5 ปี (หน่วย : บาท) 

รายการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2550 2551 2552 2553 2554 
1. ค่าตอบแทน  ค่าใชส้อย 
ค่าวสัดุ 

742,600 800,000 900,000 1,000,000 1,100,000 

2. ค่าครุภณัฑ ์ทีด่นิ
สิง่ก่อสรา้ง 

398,700 450,000 500,000 550,000 600,000 

รวม 1,141,300 1,250,000 1,400,000 1,550,000 1,700,000 
 
 
 
 

http://ebook.springgerlink.com/
http://ebook.thailis.or.th/
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17.   หลกัสูตร 
17.1 จ านวนหน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกว่า  133 หน่วยกติ 
17.2  โครงสร้างหลกัสตูร 

นกัศกึษาตอ้งมหีน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูร 133 หน่วยกติ แยกตามหมวดวชิาและกลุ่มวชิาดงันี้ 
 

รายละเอียด เกณฑม์าตรฐาน สกอ. โครงสรา้งหลกัสูตร 
ก.หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 34 หน่วยกิต 
(1) กลุ่มวชิาภาษาและการสือ่สาร 
(2) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร ์
(3) กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร ์
(4) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์          
(5) กลุ่มวชิาพลศกึษาและนนัทนาการ 

 9  หน่วยกติ 
8  หน่วยกติ 
6  หน่วยกติ 
9  หน่วยกติ 
2  หน่วยกติ 

ข.หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 93  หน่วยกิต 
(1) วชิาแกน   
(2) วชิาเอกบงัคบั   
(3) วชิาเอกเลอืก    
(4) วชิาฝึกประสบการณ์วชิาชพี  

  
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกติ 

42 หน่วยกติ 
31 หน่วยกติ 
15 หน่วยกติ 
5  หน่วยกติ 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
รวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 133 หน่วยกิต 

 
 
17.3  รายวิชา รหสัวิชา ช่ือวิชา จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ค้นคว้า) 

ก.   หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป                       34 หน่วยกิต 
       (รายละเอียดตามภาคผนวก ก) 
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวน   93  หน่วยกิต  

วิชาแกน   จ านวน   42 หน่วยกิต 
รหสัวิชา       ช่ือวิชา             น (ท-ป-อ)  
1551402 ภาษาองักฤษธุรกจิ  1                       3(3-0-6) 

Business English  1 
1551403 ภาษาองักฤษธุรกจิ  2                       3(3-0-6) 

Business English  2 
3503117 จรยิธรรมทางธุรกจิ                       3(3-0-6) 

  Business Ethics 
3521101 การบญัช ี 1                        3(2-2-5) 

Accounting  1 
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รหสัวิชา       ช่ือวิชา             น (ท-ป-อ)  
3521102 การบญัช ี 2                        3(2-2-5) 

Accounting  2 
3532204 การภาษอีากรและกฎหมายธุรกจิ                               3(3-0-6) 

Taxation and Business Laws 
3531101 การเงนิธุรกจิ                        3(3-0-6) 

Business Finance 
3541101 หลกัการตลาด                        3(3-0-6) 

Principles of Marketing 
3543101 การจดัการการตลาด                       3(3-0-6) 

    Marketing Management 
3561101 องคก์ารและการจดัการ                       3(3-0-6) 

   Organization and Management 
3561204 ความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกบัการประกอบธุรกจิ                    3(3-0-6) 

Introduction to Business Operation 
3564201 การจดัการเชงิกลยุทธ ์                       3(3-0-6) 

   Strategic Management 
3592101 เศรษฐศาสตรจ์ลุภาค                         3(3-0-6) 

   Micro – Economics 
3592120 เศรษฐศาสตรม์หภาค                        3(3-0-6) 

   Macro – Economics 
ใหเ้ลอืกเรยีนรายวชิาในวชิาเอกใดวชิาเอกหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 
1. วชิาเอกการจดัการทรพัยากรมนุษย ์ (Human Resource Management)  
2. วชิาเอกการจดัการทัว่ไป (General Management) 
3. วชิาเอกการตลาด (Marketing) 
4. วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร (Finance and Banking) 
5. วชิาเอกคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ (Business Computer) 
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วิชาเอกการจดัการทรพัยากรมนุษย ์(Human Resource Management)  
 
 วิชาเอกบงัคบั จ านวน      31 หน่วยกิต 

รหสัวิชา  ช่ือวิชา              น (ท-ป-อ) 
3562104 การจดัการธุรกจิดว้ยคอมพวิเตอร ์             3(2-2-5) 

  Business Management with Computer Applications 
3562134 แรงงานสมัพนัธ ์               3(3-0-6) 

  Labor Relations 
3562135 สถติเิพื่อการจดัการ               3(3-0-6) 

  Statistics for Management 
3562302 การพฒันาองคก์าร               3(3-0-6) 

  Organization Development 
3562307 การจดัการการผลติ               3(3-0-6) 

  Production Management 
3562402 การจดัการทรพัยากรมนุษย ์              3(3-0-6) 

  Human Resource Management 
3562404 การพฒันาประสทิธภิาพในการท างาน             3(3-0-6) 

  Efficiency Development 
3563402 การจดัการค่าจา้งและเงนิเดอืน              3(3-0-6) 

  Wage and Salary Management 
3563405 การวางแผนและนโยบายทางดา้นทรพัยากรมนุษย ์           3(3-0-6) 

  Personnel Planning and Policy 
3564106 การวจิยัทางธุรกจิ              3(2-2-5) 

  Principles of Business Research 
3564901 สมัมนาการจดัการทรพัยากรมนุษย ์             1(0-2-1) 

  Seminar in Personnel Management 
 

วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 
รหสัวิชา  ช่ือวิชา              น (ท-ป-อ) 
3504201 การจดัการของคงคลงัดว้ยคอมพวิเตอร ์             3(2-2-5) 

  Computer Application in Inventory Management 
3524301 การบญัชเีพื่อการจดัการ               3(3-0-6) 

  Managerial Accounting              
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รหสัวิชา       ช่ือวิชา             น (ท-ป-อ)  
3561102 การจดัการธุรกจิขนาดยอ่ม              3(3-0-6) 

  Small Business Management 
3562127 การจดัการประชุมสมัมนาและการจดันิทรรศการ            3(3-0-6)  

  Conference and Convention Management 
3562131 การจดัการสมยัใหม่               3(3-0-6) 

  Modern Management 
3562132 โปรแกรมประยกุตด์า้นการจดัการส านกังาน             3(2-2-5) 

  Programming Application for Office 
3562136 การจดัการส านกังานอตัโนมตั ิ              3(3-0-6) 

  Office Automation Management 
3562301 ทฤษฏอีงคก์าร                3(3-0-6) 

  Organization Theory  
3562303 มนุษยสมัพนัธใ์นองคก์าร              3(3-0-6) 

  Human Relations in Organization 
3562304 การวางแผนและการจดัการโครงการ             3(3-0-6) 

  Project Planning and Management  
3562306 พฤตกิรรมองคก์าร               3(3-0-6) 

  Organization Behavior 
3562401 เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม             3(3-0-6) 

  Techniques in Training and Conference 
3563108 การพฒันาบุคลกิภาพ               3(3-0-6) 

  Personality Development 
3563403 การสรรหาและบรรจพุนกังาน              3(3-0-6) 

  Recruitment and Placement of Personnel 
3563404 การฝึกอบรมและพฒันาทรพัยากรมนุษย ์            3(3-0-6) 

  Human Resource Training and Development  
3563407 การวเิคราะหแ์ละประเมนิโครงการ             3(3-0-6) 

  Project Analysis and Appraisal 
3563502 ภาวะผูน้ าและการท างานเป็นทมี              3(3-0-6) 

  Leadership and Teamwork 
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วิชาเอก การจดัการทัว่ไป (General Management) 
 
  วิชาเอกบงัคบั   จ านวน  31   หน่วยกิต 

รหสัวิชา  ช่ือวิชา              น (ท-ป-อ) 
3561102   การจดัการธุรกจิขนาดยอ่ม              3(3-0-6) 

  Small Business Management 
3562104 การจดัการธุรกจิดว้ยคอมพวิเตอร ์             3(2-2-5) 

  Business Management with Computer Applications 
3562134 แรงงานสมัพนัธ ์               3(3-0-6) 

  Labor Relations 
3562135 สถติเิพื่อการจดัการ               3(3-0-6) 

  Statistics for Management 
3562136  การจดัการส านกังานอตัโนมตั ิ              3(3-0-6) 

                  Office Automation Management 
3562304  การวางแผนและการจดัการโครงการ    3(3-0-6) 

  Project Planning and Management 
3562307 การจดัการการผลติ               3(3-0-6) 

  Production Management 
3562402 การจดัการทรพัยากรมนุษย ์              3(3-0-6) 

  Human Resource Management 
3563204    ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ              3(3-0-6) 

                  Management Information System 
3564106 การวจิยัทางธุรกจิ               3(2-2-5) 

  Principles of Business Research 
3564901 สมัมนาการจดัการทรพัยากรมนุษย ์             1(0-2-1) 

  Seminar in Personnel Management 
 
  วิชาเอกเลือก    ให้เลือกเรียนวิชาต่อไปน้ีไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 

รหสัวิชา             ช่ือวิชา             น (ท-ป-อ) 
3504201 การจดัการของคงคลงัดว้ยคอมพวิเตอร ์             3(2-2-5) 

  Computer Application in Inventory Management 
3524301 การบญัชเีพื่อการจดัการ               3(3-0-6) 

  Managerial Accounting      
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   รหสัวิชา             ช่ือวิชา             น (ท-ป-อ) 
3562127 การจดัการประชุมสมัมนาและการจดันิทรรศการ            3(3-0-6)  

  Conference and Convention Management 
3562131 การจดัการสมยัใหม่               3(3-0-6) 

  Modern Management 
3562133    คอมพวิเตอรเ์พือ่การจดัการเอกสาร              3(2-2-5) 

                Computer for Documentary Management 
3562301 ทฤษฏอีงคก์าร                3(3-0-6) 

  Organization Theory 
3562302    การพฒันาองคก์าร                        3(3-0-6) 

                 Organization Development 
3562303 มนุษยสมัพนัธใ์นองคก์าร              3(3-0-6) 

  Human Relations in Organization 
3562306 พฤตกิรรมองคก์าร               3(3-0-6) 

  Organization Behavior 
3562401 เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม             3(3-0-6) 

  Techniques in Training and Conference 
3562404 การพฒันาประสทิธภิาพในการท างาน             3(3-0-6) 

  Efficiency Development 
3563108 การพฒันาบุคลกิภาพ               3(3-0-6) 

  Personality Development 
3563406    การวเิคราะหง์าน                         3(3-0-6) 

           Job Analysis 
3563407 การวเิคราะหแ์ละประเมนิโครงการ             3(3-0-6) 

  Project Analysis and Appraisal 
3563502 ภาวะผูน้ าและการท างานเป็นทมี              3(3-0-6) 

  Leadership and Teamwork 
 
วิชาเอกการตลาด (Marketing)  
 

วิชาเอกบงัคบั  จ านวน  31  หน่วยกิต 
  รหสัวิชา        ช่ือวิชา             น (ท-ป-อ) 

3542105 พฤตกิรรมผูบ้รโิภค              3(3-0-6) 
Consumer Behavior 
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  รหสัวิชา        ช่ือวิชา             น (ท-ป-อ) 
3542109 ระบบสารสนเทศทางการตลาด             3(2-2-5) 

Marketing Information System 
3542305 การจดัการการขาย              3(3-0-6) 

Sales Management 
3542402 การสื่อสารทางการตลาดแบบบรูณาการ            3(3-0-6) 

Integrated Marketing Communication (IMC) 
3543107 การตลาดเพื่อชุมชนและทอ้งถิน่              3(2-2-5) 

Marketing for Community and Local 
3543108 การวเิคราะหแ์ละการจดัท าแผนการตลาด            3(2-2-5) 

Market Analysis and Planning 
3543307 การจดัการโซ่อุปทานทางการตลาด            3(3-0-6) 

Supply Chain Management in Marketing 
3544103 การตลาดระหว่างประเทศ             3(3-0-6) 

International Marketing 
3544901 การสมัมนาการตลาด              1(0-2-1) 

Seminar in marketing 
3544902 การวจิยัตลาด               3(2-2-5) 

Market Research 
  3562135 สถติเิพื่อการจดัการ              3(3-0-6) 
    Statistic for Management 
 

วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต 
  รหสัวิชา        ช่ือวิชา            น (ท-ป-อ) 

3524301 การบญัชเีพื่อการจดัการ              3(3-0-6) 
    Management Accounting 

3534410 การวเิคราะหก์ารลงทุนและท าแผนธุรกจิ    3(3-0-6) 
     Investment Analysis and Business Planning 
3541302 การจดัการการคา้ปลกี              3(3-0-6) 

Retailing Management 
3542106 การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเทีย่ว            3(3-0-6) 

Marketing for Tourism Industry 
3542108 การตลาดเกษตร              3(3-0-6) 

Agricultural Marketing 
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รหสัวิชา  ช่ือวิชา              น (ท-ป-อ) 
3542110 การตลาดอุตสาหกรรม              3(3-0-6) 

Industrial Marketing 
3542111 การจดัการผลติภณัฑแ์ละตราสนิคา้            3(3-0-6) 

Product and Brand Management 
3542112 การจดัการราคา               3(3-0-6) 

Price Management 
3542304 ศลิปะการขาย               3(3-0-6)  

Salesmanship 
3542306 การตลาดทางตรง              3(3-0-6) 

Direct Marketing 
3542308 บุคลกิภาพนกัการตลาด              3(3-0-6) 

Marketer’s Personality 
3542401 การโฆษณาและการส่งเสรมิการขาย            3(3-0-6) 

Advertising and Sales Promotion 
3542403 การตลาดอเิลก็ทรอนิกส ์             3(3-0-6) 

Electronic Marketing 
3543104 การตลาดบรกิาร              3(3-0-6) 

          Service Marketing 
3543109 การตลาดเพื่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม            3(2-2-5) 

    Social and Environment Marketing 
3543202 การจดัการช่องทางการจดัจ าหน่าย            3(3-0-6) 

Marketing Channels Management 
3543401 การจดัการลกูคา้สมัพนัธ์              3(3-0-6) 

Consumer Relation Management 
3543501 โปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปู             3(2-2-5) 

และการประยกุตใ์ชง้านทางการตลาด 
Software Package and Application 

3543502 เทคนิคการน าเสนอ              3(3-0-6) 
Technical for Presentation 

3544104 สถานการณ์ปจัจบุนัทางการตลาด            3(2-2-5) 
Current Issues in Marketing 

  3562307 การจดัการการผลติ                                 3(3-0-6) 
    Production  Management 
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วิชาเอกการเงินและการธนาคาร (Finance and Banking) 
 

  วิชาเอกบงัคบั     จ านวน     31  หน่วยกิต                   
รหสัวิชา    ช่ือวิชา              น(ท-ป-อ) 

 3532101   ตลาดการเงนิและสถาบนัการเงนิ     3(3-0-6) 
      Financial Markets and Institutions            
3533304 หลกัการลงทุนและการวเิคราะหห์ลกัทรพัย์    3(3-0-6) 

    Principles of Investment and Security Analysis                 
3533404  การวางแผนและการควบคุมก าไร    3(3-0-6)   

Planning and Profit Control  
3533406   การจดัการสนิเชื่อ      3(3-0-6) 
    Credit Management  
3534103 การเงนิและการธนาคารระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 

    International Finance and Banking  

3534106   โปรแกรมคอมพวิเตอรป์ระยุกตท์างการเงนิ   3(2-2-5) 
     Financial Computer Application   
3534401  การวเิคราะหท์างการเงนิ      3(3-0-6) 
    Financial Analysis 
3534410 การวเิคราะหก์ารลงทุนและท าแผนธุรกจิ    3(3-0-6) 
     Investment Analysis and Business Planning 
3534902 การวจิยัทางการเงนิ                           3(2-2-2) 

Research in Finance 
  3534904 สมัมนาการเงนิและการธนาคาร     1(0-2-1) 

    Seminar in Finance and Banking 
3562135 สถติเิพื่อการจดัการ      3(3-0-6) 
  Management Statistics 

วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต  
รหสัวิชา  ช่ือวิชา                น(ท-ป-อ) 
3522102 บญัชตีน้ทุน               3(3-0-6) 

    Cost Accounting 
3524301   การบญัชเีพื่อการจดัการ                  3(3-0-6) 

      Managerial Accounting  
3531102 การเงนิและการธนาคาร                 3(3-0-6) 

    Finance and Banking 
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รหสัวิชา  ช่ือวิชา              น (ท-ป-อ) 
3532102 การประกนัภยัและสถาบนัประกนัภยั             3(3-0-6) 
  Insurance and Institutes 
3532401   การบรหิารการเงนิ               3(3-0-6) 
    Financial Management  
3533301 หลกัการลงทุน               3(3-0-6) 

    Principles of Investment  

3533402 การวางแผนดา้นการเงนิและงบประมาณ             3(3-0-6) 
  Finance and Budgets Planning  
3533403   การวางแผนและการควบคุมทางการเงนิ             3(3-0-6) 

       Financial Planning and Control  
3533408 การบรหิารการเงนิธุรกจิ              3(3-0-6) 

      Business Financial Management  
3533409 การจดัการโครงการทางการเงนิ              3(3-0-6) 
    Finance Project Management 
3533410 การจดัการความรูท้างการเงนิ              3(3-0-6) 

    Financial Knowledge Management 
  3533411 กรณศีกึษาจากสถานการณ์ปจัจบุนัทางการเงนิ   3(3-0-6) 
    Case Study of Current Financial Affairs 

3534109 การเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์               3(3-0-6) 
  Electronic Finance 
3534403   การวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์              3(3-0-6) 
     Security Analysis 
3534405 การจดัการความเสีย่งทางการเงนิ             3(3-0-6) 
    Financial Risk Management 
3534409 การศกึษาความเป็นไปไดท้างการเงนิ             3(3-0-6) 
    Financial Feasibility Study  
3534411 การวางแผนการเงนิส่วนบุคคล              3(3-0-6) 

      Personal Financial Plan 
3534412   การเงนิส าหรบัผูป้ระกอบการ             3(3-0-6) 
     Entrepreneurial  Finance 
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วิชาเอกคอมพิวเตอรธ์รุกิจ (Business Computer) 
 

  วิชาเอกบงัคบั   จ านวน  31  หน่วยกิต    
  รหสัวิชา    ช่ือวิชา              น(ท-ป-อ) 
3601104 เทคโนโลยสีารสนเทศเบือ้งตน้     3(2-2-5) 

                                        Information System 
3602201 ฐานขอ้มลูเบือ้งตน้               3(2-2-5) 

                                         Database Management System 
  3601203 การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละอลักอรทิมึ            3(2-2-5) 
                                       Computer Programming and Algorithm 
 3602502 การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ 1             3(2-2-5) 
                                        Information System Analysis and Design 
 3602202 โครงสรา้งขอ้มลู                3(2-2-5)  
                                        Database Management System 
   3602102 การจดัระบบเครอืข่ายและการสื่อสารขอ้มลูธุรกจิ                     3(2-2-5) 
   ดว้ยคอมพวิเตอร ์
                                        Network System Management and Computer Application in Business 
 3602603 คอมพวิเตอรก์ราฟฟิกส ์               3(2-2-5) 
                                        Computer Graphic 
 3603103 การพฒันาเวบ็ไซต์      3(2-2-5) 
                                      Website Application 

3602606 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ              3(2-2-5) 
                                       Management Resources Information System 

3603705 การตดิตัง้และการจดัการระบบปฏบิตักิารคอมพวิเตอร์  3(2-2-5) 
Management Resources Information System 

3604901 สมัมนาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ             1(0-2-1) 
                                        Seminar  in Computer Business 
 

วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต  
รหสัวิชา    ช่ือวิชา              น(ท-ป-อ) 
3524301   การบญัชเีพื่อการจดัการ                  3(3-0-6) 

      Managerial Accounting  
3562307 การจดัการการผลติ               3(3-0-6) 
  Production Management 



 19 

รหสัวิชา    ช่ือวิชา              น(ท-ป-อ) 
3543101 การจดัการการตลาด                       3(3-0-6) 

    Marketing Management 
  3603608 คณติศาสตรส์ าหรบัคอมพวิเตอร ์    3(2-2-5) 
                                       Calculation  for Computer 
  3603612 การพฒันาสื่อคอมพวิเตอรช์่วยสอน    3(2-2-5) 
                                        Computer Assisted Instruction 
  3603607 การใชค้อมพวิเตอรท์างดา้นธุรกจิ    3(2-2-5) 
                                      Computer Application for Business 
  3604604 การออกแบบสื่อสิง่พมิพด์ว้ยคอมพวิเตอร ์   3(2-2-5) 
                                       Computerized Photography Improvement 

3603604 การจดัการของคงคลงัดว้ยคอมพวิเตอร ์    3(2-2-5) 
                                       Programming Application for Inventory Control 
  3602203 การประมวลผลแฟ้มขอ้มลู     3(2-2-5) 
                                        File Processing 
  3603630 โปรแกรมส าเรจ็รปูดา้นการประมวลเสยีงและภาพ   3(2-2-5) 
                       Audio and Visual Digital System Processing 
  3603609 โปรแกรมส าเรจ็รปูดา้นงานทะเบยีนบุคคลและการจ่ายเงนิเดอืน 3(2-2-5) 
                                       Programming Application for School Administration 
  3603603 โปรแกรมส าเรจ็รปูดา้นการเงนิและการบญัช ี            3(2-2-5) 
                       Programming Application for Finance and Accounting 
  3604504 พาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส์               3(2-2-5) 
                                       Electronic Commerce 
  3603601 โปรแกรมส าเรจ็รปูดา้นสถติแิละวจิยั    3(2-2-5) 
                                      Programming Application for Statistics and Research 
  3603202 การจดัการความปลอดภยัในระบบคอมพวิเตอร์   3(2-2-5) 
                                       Safety  Computer System    
  3603624 การจดัการทรพัยากรสารสนเทศ     3(2-2-5) 
    Computer for Information Technology 
  3603617 เทคโนโลยมีลัตมิเีดยี      3(2-2-5) 
    Multimedia Technology 
  3603202 การเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุ     3(2-2-5) 
                                      Object-Oriented Programming 
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รหสัวิชา    ช่ือวิชา              น(ท-ป-อ) 
  3603305 การเขยีนโปรแกรมภาษาวชิวลเบสกิ    3(2-2-5) 
                                      Visual Basic Application 
  3604501 ปญัญาประดษิฐ ์      3(2-2-5) 
                                       Artificial Intelligence 
  3603903 หวัขอ้พเิศษเกีย่วกบัคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ    3(2-2-5) 
                                    Special Topics in Computer 
 

วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  จ านวน  5  หน่วยกิต 
บงัคบัเรียน  จ านวน 5 หน่วยกิต  
รหสัวิชา    ช่ือวิชา              น(ท-ป-อ) 
3504804   การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางธุรกจิ                             5(450) 
 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ใหเ้รยีนไมน้่อยกว่า                 6 หน่วยกิต 
ใหเ้ลอืกเรยีนรายวชิาใดๆ  ในหลกัสตูรมหาวทิยาลยัราชภฏั โดยไมซ่ ้ากบัรายวชิาทีเ่คย

เรยีนมาแลว้  และตอ้งไมเ่ป็นรายวชิาทีก่ าหนดใหเ้รยีนโดยไม่นบัหน่วยกติรวมในเกณฑก์ารส าเรจ็หลกัสตูร
ของสาขานี้ 
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17.4  แผนการศึกษา 
 

17.4.1  วิชาเอกการจดัการทรพัยากรมนุษย ์
 

ชัน้ปีท่ี 1 
ภาคการศกึษาที ่1 ภาคการศกึษาที ่2 

รหสัวชิา ชื่อวชิา หน่วยกติ รหสัวชิา ชื่อวชิา หน่วยกติ 
3521101 การบญัช ี1 3(2-2-5) 3521102 การบญัช ี2  3(2-2-5) 
3541101 หลกัการตลาด 3(3-0-6) 3531101 การเงนิธุรกจิ  3(3-0-6) 
3561101 องคก์ารและการจดัการ 3(3-0-6) 3561204 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการ

ประกอบธุรกจิ   
3(3-0-6) 

3592101 เศรษฐศาสตรจ์ุลภาค 1 3(3-0-6) 3592102 เศรษฐศาสตรม์หภาค 1 3(3-0-6) 
1551001 ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สาร1 2(2-0-4) 1541003 การสือ่สารเพื่อจุดประสงค์

เฉพาะ 
3(2-2-5) 

1631005 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
การศกึษาคน้ควา้ 

2(1-2-3) 1511001 จรยิธรรมกบัมนุษย ์ 2(2-0-4) 

2541001 มนุษย ์ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม 2(2-0-4) 2521001 ทอ้งถิน่ศกึษา 2(2-0-4) 
4001001 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

เพื่อการพฒันา 
2(2-0-4) 4121001 เทคโนโลยสีารสนเทศและ

คอมพวิเตอรพ์ืน้ฐาน 
3(2-2-5) 

 รวม    20    รวม   22  

 
ชัน้ปีท่ี 2 

ภาคการศกึษาที ่1 ภาคการศกึษาที ่2 
รหสัวชิา ชื่อวชิา หน่วยกติ รหสัวชิา ชื่อวชิา หน่วยกติ 
1551402 ภาษาองักฤษธุรกจิ 1 3(3-0-6) 3562134 แรงงานสมัพนัธ ์  3(3-0-6) 
3532204  หลกัการภาษอีากรและ

กฎหมายธุรกจิ 
3(3-0-6) 3562304 การวางแผนและการจดัการ

โครงการ 
3(3-0-6) 

3562136 การจดัการส านกังานอตัโนมตั ิ 3(3-0-6) 3502135 สถติเิพื่อการจดัการ 3(3-0-6) 
3562402  การจดัการทรพัยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) 1001002 การคดิวเิคราะห ์การคน้ควา้

และการใชเ้หตุผล 
2(2-0-4) 

1551002 ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สาร2  2(2-0-4) 1551005 ภาษาองักฤษปฏบิตักิาร 2(1-2-3) 
2011001 สนุทรยีภาพทางทศันศลิป์ 2(2-0-4) 1161003 การลลีาศเพื่อสขุภาพ 2(1-2-3) 
4091002 คณิตศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั 2(1-2-3) 2501002 เศรษฐกจิพอเพยีง 2(2-0-4) 
4001003 การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มและ

ทรพัยากรธรรมชาต ิ
2(2-0-4)    

 รวม   20    รวม   17  
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ชัน้ปีท่ี 3 
ภาคการศกึษาที ่1 ภาคการศกึษาที ่2 

รหสัวชิา ชื่อวชิา หน่วยกติ รหสัวชิา ชื่อวชิา หน่วยกติ 
1551403 ภาษาองักฤษธุรกจิ 2  3(3-0-6) 3543101 การจดัการการตลาด 3(3-0-6) 
3503117 จรยิธรรมทางธุรกจิ 3(3-0-6) 3561102 การจดัการธุรกจิขนาดย่อม 3(3-0-6) 
3563402 การจดัการค่าจา้งและ

เงนิเดอืน 
3(3-0-6) 3563404 การฝึกอบรมและพฒันา

ทรพัยากรมนุษย ์
3(3-0-6) 

3563405 การวางแผนและนโยบาย
ทางดา้นทรพัยากรมนุษย ์

3(3-0-6) 3562307 การจดัการการผลติ 3(3-0-6) 

3562104 การจดัการธุรกจิดว้ย
คอมพวิเตอร ์

3(2-2-5) 3563502 ภาวะผูน้ าและการท างาน     
เป็นทมี 

3(3-0-6) 

xxxxxxx วชิาเลอืกเสร ี 3 xxxxxxx วชิาเลอืกเสร ี 3 
 รวม  18   รวม   18  

 
 

ชัน้ปีท่ี 4 
ภาคการศกึษาที ่1 ภาคการศกึษาที ่2 

รหสัวชิา ชื่อวชิา หน่วยกติ รหสัวชิา ชื่อวชิา หน่วยกติ 
3564106 การวจิยัทางธุรกจิ  3(2-2-5) 3504804 การฝึกประสบการณ์วชิาชพี   

ทางธุรกจิ 
5(450) 

3562302 การพฒันาองคก์าร 3(3-0-6)     
3562404 การพฒันาประสทิธภิาพ      

ในการท างาน 
3(3-0-6)    

3564201 การจดัการเชงิกลยทุธ ์ 3(3-0-6)    
3564901 สมัมนาการจดัการทรพัยากร

มนุษย ์
1(0-2-1)    

 รวม   13   รวม   5 
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17.4.2   วิชาเอกการจดัการทัว่ไป 
 

ชัน้ปีท่ี 1 
ภาคการศกึษาที ่1 ภาคการศกึษาที ่2 

รหสัวชิา ชื่อวชิา หน่วยกติ รหสัวชิา ชื่อวชิา หน่วยกติ 
3521101 การบญัช ี1  3 (2-2-5) 3521102 การบญัช ี2  3(2-2-5) 
3541101 หลกัการตลาด  3 (3-0-6) 3531101 การเงนิธุรกจิ  3(3-0-6) 
3561101 องคก์ารและการจดัการ 3 (3-0-6) 3561204 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการ

ประกอบธุรกจิ   
3(3-0-6) 

3592101 เศรษฐศาสตรจ์ุลภาค  3 (3-0-6) 3592102  เศรษฐศาสตรม์หภาค   3(3-0-6) 
1551001 ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สาร1 2(2-0-4) 1541003 การสือ่สารเพื่อจุดประสงค์

เฉพาะ 
3(2-2-5) 

1631005 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
การศกึษาคน้ควา้ 

2(1-2-3) 1511001 จรยิธรรมกบัมนุษย ์ 2(2-0-4) 

2541001 มนุษย ์ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม 2(2-0-4) 2521001 ทอ้งถิน่ศกึษา 2(2-0-4) 
4001001 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

เพื่อการพฒันา 
2(2-0-4) 4121001 เทคโนโลยสีารสนเทศและ

คอมพวิเตอรพ์ืน้ฐาน 
3(2-2-5) 

 รวม   20   รวม   22  

 
 

ชัน้ปีท่ี 2 
ภาคการศกึษาที ่1 ภาคการศกึษาที ่2 

รหสัวชิา ชื่อวชิา หน่วยกติ รหสัวชิา ชื่อวชิา หน่วยกติ 
1551402 ภาษาองักฤษธุรกจิ 1 3(3-0-6) 3562134 แรงงานสมัพนัธ ์  3(3-0-6) 
3532204 หลกัการภาษอีากรและ  

กฎหมายธุรกจิ 
3(3-0-6) 3562304 การวางแผนและการจดัการ

โครงการ 
3(3-0-6) 

3562136 การจดัการส านกังานอตัโนมตั ิ 3(3-0-6) 3562135 สถติเิพื่อการจดัการ  3(3-0-6) 
3562402 การจดัการทรพัยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) 1001002 การคดิวเิคราะห ์การคน้ควา้

และการใชเ้หตุผล 
2(2-0-4) 

1551002 ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สาร2  2(2-0-4) 1551005 ภาษาองักฤษปฏบิตักิาร 2(1-2-3) 
2011001 สนุทรยีภาพทางทศันศลิป์ 2(2-0-4) 1161003 การลลีาศเพื่อสขุภาพ 2(1-2-3) 
4091002 คณิตศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั 2(1-2-3) 2501002 เศรษฐกจิพอเพยีง 2(2-0-4) 
4001003 การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มและ

ทรพัยากรธรรมชาต ิ
2(2-0-4)    

 รวม   20    รวม   17   
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ชัน้ปีท่ี 3 
ภาคการศกึษาที ่1 ภาคการศกึษาที ่2 

รหสัวชิา ชื่อวชิา หน่วยกติ รหสัวชิา ชื่อวชิา หน่วยกติ 
1551403 ภาษาองักฤษธุรกจิ 2  3(3-0-6) 3562133 คอมพวิเตอรเ์พื่อการจดัการ

เอกสาร 
3(2-2-5) 

3503117 จรยิธรรมทางธุรกจิ 3(3-0-6) 3543101 การจดัการการตลาด 3(3-0-6) 
3562104 การจดัการธุรกจิดว้ย

คอมพวิเตอร ์
3(2-2-5) 3561102 การจดัการธุรกจิขนาดย่อม 3(3-0-6) 

3562131 การจดัการสมยัใหม ่ 3(3-0-6) 3562307 การจดัการการผลติ 3(3-0-6) 
3563204 ระบบสารสนเทศเพื่อการ

จดัการ 
3(3-0-6) 3563502 ภาวะผูน้ าและการท างาน   

เป็นทมี 
3(3-0-6) 

xxxxxxx วชิาเลอืกเสร ี 3 xxxxxxx วชิาเลอืกเสร ี 3 
 รวม  18  รวม 18 

 
 

ชัน้ปีท่ี 4 
ภาคการศกึษาที ่1 ภาคการศกึษาที ่2 

รหสัวชิา ชื่อวชิา หน่วยกติ รหสัวชิา ชื่อวชิา หน่วยกติ 
3564106 การวจิยัทางธุรกจิ 3(2-2-5) 3504804 การฝึกประสบการณ์วชิาชพี   

ทางธุรกจิ 
5(450) 

3562302 การพฒันาองคก์าร  3(3-0-6)     
3562404 การพฒันาประสทิธภิาพ      

ในการท างาน 
3(3-0-6)    

3564201 การจดัการเชงิกลยทุธ ์ 3(3-0-6)    
3564901  สมัมนาปญัหาการจดัการ 1(0-2-1)    
 รวม   13  รวม   5 
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17.4.3  วิชาเอกการตลาด 
 

ชัน้ปีท่ี 1 
ภาคการศกึษาที ่1 ภาคการศกึษาที ่2 

รหสัวชิา ชื่อวชิา หน่วยกติ รหสัวชิา ชื่อวชิา หน่วยกติ 
3521101 การบญัช ี1  3(2-2-5) 3521102  การบญัช ี2   3(2-2-5) 
3541101 หลกัการตลาด   3(3-0-6) 3531101 การเงนิธุรกจิ   3(3-0-6) 
3561101 องคก์ารและการจดัการ  3(3-0-6) 3561204  ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการ

ประกอบธุรกจิ   
3(3-0-6) 

1551001 ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สาร1 2(2-0-4) 1551002 ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สาร1 2(2-0-4) 
1631005 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ

การศกึษาคน้ควา้ 
2(2-0-4) 1001002 การคดิ วเิคราะห ์การคน้ควา้

และใชเ้หตุผล 
2(2-0-4) 

2541001 มนุษย ์ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม 2(2-0-4) 2501002 เศรษฐกจิพอเพยีง 2(2-0-4) 
4001001 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

เพื่อการพฒันา 
2(2-0-4) 4121001 เทคโนโลยสีารสนเทศและ

คอมพวิเตอรพ์ืน้ฐาน 
3(2-2-5) 

 รวม  17  รวม  18 

 
ชัน้ปีท่ี 2 

ภาคการศกึษาที ่1 ภาคการศกึษาที ่2 
3592101 เศรษฐศาสตรจ์ุลภาค 3(3-0-6) 3562135 สถติเิพื่อการจดัการ  3(3-0-6) 
 3532204
  

การภาษอีากรและกฎหมาย 
ธุรกจิ  

3(3-0-6) 3562307 การจดัการการผลติ 3(3-0-6) 

3542105 พฤตกิรรมผูบ้รโิภค  3(3-0-6) 3542401 การโฆษณาและการสง่เสรมิ
การขาย 

3(3-0-6) 

3541302 การจดัการการคา้ปลกี  3(3-0-6) 3592120 เศรษฐศาสตรม์หภาค  3(3-0-6) 
1551005 ภาษาองักฤษปฏบิตักิาร 2(1-2-3) 1541003 การสือ่สารเพื่อจุดประสงค์

เฉพาะ 
3(2-2-5) 

1511001 จรยิธรรมกบัมนุษย ์ 2(2-0-4) 2521001 ทอ้งถิน่ศกึษา 2(2-0-4) 
4091002 คณิตศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั 2(1-2-3) 1161003 การลลีาศเพื่อสขุภาพ 2(1-2-3) 
2011001 สนุทรยีภาพทางทศันศลิป์ 2(2-0-4) 4001003 การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มและ

ทรพัยากรธรรมชาต ิ
2(2-0-4) 

 รวม  20  รวม  21 
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ชัน้ปีท่ี 3 
ภาคการศกึษาที ่1 ภาคการศกึษาที ่2 

รหสัวชิา ชื่อวชิา หน่วยกติ รหสัวชิา ชื่อวชิา หน่วยกติ 
1551402 ภาษาองักฤษธุรกจิ 1 3(3-0-6) 1551403 ภาษาองักฤษธุรกจิ 2 3(3-0-6) 
3503117 จรยิธรรมทางธุรกจิ 3(3-0-6) 3564201 การจดัการเชงิกลยทุธ ์ 3(3-0-6) 
3543107 การตลาดเพื่อชุมชนและ

ทอ้งถิน่ 
3(2-2-5) 3543101 การจดัการการตลาด 3(3-0-6) 

3542305 การจดัการการขาย 3(3-0-6) 3543104 การตลาดบรกิาร 3(3-0-6) 
3524301 การบญัชเีพื่อการจดัการ 3(3-0-6) 3544901 การสมัมนาการตลาด 1(0-2-1) 
3542109 ระบบสารสนเทศทาง

การตลาด 
3(2-2-5) 3543108 การวเิคราะหแ์ละการจดัท า

แผนการตลาด 
3(2-2-5) 

3542402 การสือ่สารการตลาดแบบ
บรูณาการ 

3(3-0-6) xxxxxxx วชิาเลอืกเสร ี 3 

 รวม  21  รวม  19 

 
 

ชัน้ปีท่ี 4 
ภาคการศกึษาที ่1 ภาคการศกึษาที ่2 

รหสัวชิา ชื่อวชิา หน่วยกติ รหสัวชิา ชื่อวชิา หน่วยกติ 
3543307 การจดัการโซ่อุปทานทาง 

การตลาด 
3(3-0-6) 3504804 การฝึกประสบการณ์วชิาชพี

ทางธุรกจิ 
5(450) 

3544103 การตลาดระหว่างประเทศ 3(3-0-6)    
3544902 การวจิยัตลาด 3(2-2-5)    
xxxxxxx วชิาเลอืกเสร ี 3    

 รวม  12  รวม  5 
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17.4.4 วิชาเอกการเงินและการธนาคาร 
 

ชัน้ปีท่ี 1 
ภาคการศกึษาที ่1 ภาคการศกึษาที ่2 

รหสัวชิา ชื่อวชิา หน่วยกติ รหสัวชิา ชื่อวชิา หน่วยกติ 
3521101 การบญัช ี1 3(2-2-5) 3531101 การเงนิธุรกจิ  3(3-0-6) 
3541101 หลกัการตลาด  3(3-0-6) 3521102 การบญัช ี2 3(2-2-2) 
3561101 องคก์ารและการจดัการ  3(3-0-6) 3592101 เศรษฐศาสตรจ์ุลภาค   3(3-0-6) 
1551001 ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สาร1 2(2-0-4) 1001002 การคดิ วเิคราะห ์การคน้ควา้

และใชเ้หตุผล 
2(2-0-4) 

1631005 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
การศกึษาคน้ควา้ 

2(1-2-3) 1551002 ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สาร2 2(2-0-4) 

2541001 มนุษย ์ชุมชนและสิง่แวดลอ้ม 2(2-0-4) 4121001 เทคโนโลยสีารสนเทศและ
คอมพวิเตอรพ์ืน้ฐาน 

3(2-2-5) 

4001001 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
เพื่อการพฒันา 

2(2-0-4) 2501002 เศรษฐกจิพอเพยีง 2(2-0-4) 

 รวม  17  รวม  18 

 
 

ชัน้ปีท่ี 2 
ภาคการศกึษาที ่1 ภาคการศกึษาที ่2 

3532204 การภาษอีากรและกฎหมาย
ธุรกจิ  

3(3-0-6) 3543101 การจดัการการตลาด  3(3-0-6) 

3561204 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการ
ประกอบธุรกจิ 

3(3-0-6) 3502135 สถติเิพื่อการจดัการ                             3(3-0-6) 

3592102 เศรษฐศาสตรม์หภาค                3(3-0-6) 3532101 ตลาดการเงนิและสถาบนั
การเงนิ 

3(3-0-6) 

1551005 ภาษาองักฤษปฏบิตักิาร 2(1-2-3) 3532102 การประกนัภยัและสถาบนั
ประกนัภยั 

3(3-0-6) 

1511001 จรยิธรรมกบัมนุษย ์ 2(2-0-4) 1541003 การสือ่สารเพื่อวตัถุประสงค์
เฉพาะ 

3(2-2-5) 

2011001 สนุทรยีภาพทางทศันศลิป์ 2(2-0-4) 4001003 การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มและ
ทรพัยากรธรรมชาต ิ

2(2-0-4) 

2521001 ทอ้งถิน่ศกึษา 2(2-0-4) 4081004 การลลีาศเพื่อสขุภาพ 2(1-2-3) 
4091002 คณิตศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั 2(1-2-3)    

 รวม   19  รวม  19 

 



 28 

 
ชัน้ปีท่ี 3 

ภาคการศกึษาที ่1 ภาคการศกึษาที ่2 
รหสัวชิา ชื่อวชิา หน่วยกติ รหสัวชิา ชื่อวชิา หน่วยกติ 
1551401 ภาษาองักฤษธุรกจิ 1   3(3-0-6) 1551402 ภาษาองักฤษธุรกจิ 2   3(3-0-6) 
3503117 จรยิธรรมทางธุรกจิ            

  
3(3-0-6) 3533404 การวางแผนและการควบคมุ

ก าไร  
3(3-0-6) 

3564201   การจดัการเชงิกลยทุธ ์            
  

3(3-0-6) 3534106   โปรแกรมคอมพวิเตอร์
ประยุกตท์างการเงนิ 

3(2-2-5) 

3534103 การเงนิและการธนาคาร
ระหว่างประเทศ 

3(3-0-6) 3534401 การวเิคราะหท์างการเงนิ  3(3-0-6) 

3533304 หลกัการลงทุนและการ
วเิคราะหห์ลกัทรพัย ์

3(3-0-6) 3522102 บญัชตีน้ทุน  3(3-0-6) 

3533406 การจดัการสนิเชื่อ   3(3-0-6) 3533410 การจดัการความรูท้างการเงนิ 3(3-0-6) 
3524301 การบญัชเีพื่อการจดัการ     3(3-0-6) xxxxxxx เลอืกเสร ี 3 

 รวม   21  รวม  21 

 
 

ชัน้ปีท่ี 4 
ภาคการศกึษาที ่1 ภาคการศกึษาที ่2 

รหสัวชิา ชื่อวชิา หน่วยกติ รหสัวชิา ชื่อวชิา หน่วยกติ 
3534410 การวเิคราะหล์งทุนและการท า

แผนธุรกจิ  
3(3-0-6) 3504804 การฝึกประสบการณ์วชิาชพี

ทางธุรกจิ  
5(450) 

3534902 การวจิยัทางการเงนิ       3(2-2-5)    
3534904  สมัมนาการเงนิและการ

ธนาคาร   
1(0-2-1)    

3534409 การศกึษาความเป็นไปไดท้าง
การเงนิ 

3(3-0-6)    

xxxxxxx เลอืกเสร ี 3    
 รวม   13  รวม    5 
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17.4.5  วิชาเอกคอมพิวเตอรธ์รุกิจ 
 

ชัน้ปีท่ี 1 
ภาคการศกึษาที ่1 ภาคการศกึษาที ่2 

รหสัวชิา ชื่อวชิา หน่วยกติ รหสัวชิา ชื่อวชิา หน่วยกติ 
3521101 การบญัช ี1  3(2-2-5) 3521102  การบญัช ี2   3(2-2-5) 
3541101 หลกัการตลาด   3(3-0-6) 3531101 การเงนิธุรกจิ   3(3-0-6) 
3561101 องคก์ารและการจดัการ  3(3-0-6) 3561204  ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการ

ประกอบธุรกจิ   
3(3-0-6) 

3601104 เทคโนโลยสีารสนเทศเบือ้งตน้ 3(2-2-5) 3602201 ฐานขอ้มลูเบือ้งตน้ 3(2-2-5) 
1551001 ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สาร1 2(2-0-4) 1551002 ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สาร2 2(2-0-4) 
1631005 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ

การศกึษาคน้ควา้ 
2(2-0-4) 1001002 การคดิ วเิคราะห ์การคน้ควา้

และใชเ้หตุผล 
2(2-0-4) 

2541001 มนุษย ์ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม 2(2-0-4) 2501002 เศรษฐกจิพอเพยีง 2(2-0-4) 
4001001 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

เพื่อการพฒันา 
2(2-0-4) 4121001 เทคโนโลยสีารสนเทศและ

คอมพวิเตอรพ์ืน้ฐาน 
3(2-2-5) 

 รวม  20  รวม  21 

 
ชัน้ปีท่ี 2 

ภาคการศกึษาที ่1 ภาคการศกึษาที ่2 
3592101 เศรษฐศาสตรจ์ุลภาค 3(3-0-6) 3502135 สถติเิพื่อการจดัการ  3(3-0-6) 
 3532204
  

การภาษอีากรและกฎหมาย 
ธุรกจิ  

3(3-0-6) 3562307 การจดัการการผลติ 3(3-0-6) 

3601203 การเขยีนโปรแกรม
คอมพวิเตอรอ์ลักอรทิมึ 

3(2-2-5) 3602203 การประมวลผลแฟ้มขอ้มลู 3(2-2-5) 

3602102 การจดัระบบเครอืขา่ยและ 
การสือ่สารขอ้มลูธุรกจิดว้ย
คอมพวิเตอร ์

3(2-2-5) 3592102 เศรษฐศาสตรม์หภาค 3(3-0-6) 

1551005 ภาษาองักฤษปฏบิตักิาร 2(1-2-3) 1541003 การสือ่สารเพื่อจุดประสงค์
เฉพาะ 

3(2-2-5) 

1511001 จรยิธรรมกบัมนุษย ์ 2(2-0-4) 2521001 ทอ้งถิน่ศกึษา 2(2-0-4) 
4091002 คณิตศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั 2(1-2-3) 1161003 การลลีาศเพื่อสขุภาพ 2(1-2-3) 
2011001 สนุทรยีภาพทางทศันศลิป์ 2(2-0-4) 4001003 การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มและ

ทรพัยากรธรรมชาต ิ
2(2-0-4) 

 รวม  20  รวม  21 
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ชัน้ปีท่ี 3 

ภาคการศกึษาที ่1 ภาคการศกึษาที ่2 
รหสัวชิา ชื่อวชิา หน่วยกติ รหสัวชิา ชื่อวชิา หน่วยกติ 
1551402 ภาษาองักฤษธุรกจิ 1 3(3-0-6) 1551403 ภาษาองักฤษธุรกจิ 2 3(3-0-6) 
3563117 จรยิธรรมทางธุรกจิ 3(3-0-6) 3564201 การจดัการเชงิกลยทุธ ์ 3(3-0-6) 
3602502 การวเิคราะหแ์ละออกแบบ

ระบบ 2 
3(2-2-5) 3604604 การออกแบบสือ่สิง่พมิพด์ว้ย

คอมพวิเตอร ์
3(2-2-5) 

3602606 ระบบสารสนเทศเพื่อ       
การจดัการ 

3(2-2-5) 3603609 โปรแกรมส าเรจ็รปูดว้ยงาน
ทะเบยีนบุคคลและการจ่าย
เงนิเดอืน 

3(2-2-5) 

3603705 การตดิตัง้และการจดัการ
ระบบปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์

3(2-2-5) 3604901 การสมัมนาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ 1(0-2-1) 

3603607 การใชค้อมพวิเตอรท์างธุรกจิ 3(2-2-5) xxxxxxx วชิาเลอืกเสร ี 3 
 รวม  18  รวม  16 

 
 

ชัน้ปีท่ี 4 
ภาคการศกึษาที ่1 ภาคการศกึษาที ่2 

รหสัวชิา ชื่อวชิา หน่วยกติ รหสัวชิา ชื่อวชิา หน่วยกติ 
3603103 การพฒันาเวป็ไซด ์ 3(2-2-5) 3504804 การฝึกประสบการณ์วชิาชพี

ทางธุรกจิ 
5(450) 

3604504 พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิค 3(2-2-5)    
3602603 ระบบสารสนเทศเพื่อการ

จดัการ 
3(2-2-5)    

xxxxxxx วชิาเลอืกเสร ี 3    
 รวม  12  รวม  5 
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17.5  ค าอธิบายรายวิชา 
 หมวดวิชาเฉพาะ 
รหสัวิชา                                      ช่ือและค าอธิบายรายวิชา                                            น(ท-ป-อ) 
 
1551402 ภาษาองักฤษธรุกิจ 1                                              3(3-0-6) 
  Business   English  1 
  ความรูพ้ื้นฐานทางธุรกิจ โดยเน้นทกัษะการสื่อสารระหว่างองค์กร ศพัท์และส านวนทาง
ธุรกิจที่ใช้ในสถานการณ์หรอืองค์กรที่แตกต่างกนั ศพัท์เฉพาะองค์กร การใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
รวมทัง้ศกึษาเอกสารทางธุรกจิ 

 
1552403 ภาษาองักฤษธรุกิจ 2                              3(3-0-6) 

Business   English  2 
วิชาท่ีต้องเรียนผา่นมาก่อน :  1551402  ภาษาองักฤษธรุกิจ 1  
การใช้ภาษาในระดับที่กว้างขึ้น โดยเน้นการใช้ภาษาในการแลกเปลี่ยนทางธุรกิจทัง้

ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ในสถานการณ์ทีห่ลากหลาย เช่น การน าเขา้และการส่งออก การขนส่ง
สนิคา้ การเงนิ การธนาคาร การโรงแรม 
 
3502201 การจดัการธรุกิจส าหรบัผู้ประกอบการใหม่               3(3-0-6) 
  Managing Business for New Entrepreneur 
  รูปแบบและการจดัตัง้ธุรกิจ โอกาสของการท าธุรกิจกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่
เกีย่วขอ้งกบัการท าธุรกจิ องคป์ระกอบของธุรกจิ ไดแ้ก่ การตลาด การบญัช ีการผลติ การเงนิและทรพัยากร
มนุษย ์หน้าทีข่องแต่ละองคป์ระกอบ การบรหิารองคป์ระกอบและการใชก้ลยทุธเ์พื่อสรา้งธุรกจิ 
 
3503117 จริยธรรมทางธรุกิจ                                                  3 (3-0-6) 
  Business Ethics 
  แนวคดิที่มาของจรยิธรรมและเหตุผลที่ธุรกิจต้องมจีรยิธรรม รวมทัง้การสรา้งจรยิธรรมใน
องค์การธุ รกิจ เน้นจริยธรรมของผู้บริห าร (Management Ethics) และจริยธรรม  ของพนักงาน 
(Employees’ Ethics) โดยใชก้รณตีวัอยา่งประกอบ 
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รหสัวิชา                                      ช่ือและค าอธิบายรายวิชา                                            น(ท-ป-อ) 
 
3504201  การจดัการของคงคลงัด้วยคอมพิวเตอร ์                                                3 (2-2-5) 
  Computer Application in Inventory Management 
  วเิคราะห ์ และออกแบบประยกุตก์ารใชร้ะบบคอมพวิเตอรฐ์านขอ้มลูเป็นเครือ่งมอืในการจดั
วางโครงสรา้งของการจดัการของคงคลงัดว้ยคอมพวิเตอร ์
 
3504804  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธรุกิจ                                                     5 (450) 
  Field Experience in Business Administration 
  จดัใหน้กัศกึษาไดฝึ้กประสบการณ์วชิาชพีดา้นธุรกจิในหน่วยงานของรฐับาล  รฐัวสิาหกจิ 
หรอืธุรกจิเอกชน ภายใตก้ารควบคุมดแูลของอาจารยท์ีป่รกึษา โดยน าความรูท้ ัง้ทางภาคทฤษฎแีละ
ภาคปฏบิตัทิีไ่ดจ้ากการศกึษาน าไปใชส้ถานการณ์จรงิ  จดัใหม้กีารปฐมนิเทศเกีย่วกบัรายละเอยีดของ          
การฝึกประสบการณ์ และจดัใหม้กีารปจัฉิมนิเทศเพื่ออภปิรายปญัหาการฝึกประสบการณ์ทีเ่กดิขึน้ และ
เสนอแนะแนวทางแก้ปญัหาใหส้ าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ี 
 
3521101 การบญัชี 1                               3(2-2-5) 
  Accounting 1 

ลกัษณะ  ความหมาย  วตัถุประสงคข์องการบญัช ี แมบ่ทการบญัช ี ความส าคญัและการใช ้  
ประโยชน์ของขอ้มลูทางการบญัช ี หลกัการและวธิกีารบนัทกึบญัชใีนสมุดรายวนัทัว่ไป    สมดุรายวนัเฉพาะ  
บญัชแียกประเภท  การปรบัปรุงรายการบญัช ี การปิดบญัช ี การจดัท ากระดาษท าการ  งบทดลอง  งบ
ก าไรขาดทุน งบดุล  ของกจิการใหบ้รกิาร  กจิการขายสนิคา้ 
 
3521102 การบญัชี 2                               3(2-2-5) 
  Accounting 2 
  วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 3521101  การบญัชี 1 

การบญัชเีกี่ยวกบัเงนิสดย่อย   การท างบพสิูจน์ยอดเงนิฝากธนาคาร  การบญัชี    ตัว๋เงนิ  
การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ  การค านวณค่าเสื่อมราคาแบบต่าง ๆ  การค านวณราคาทุนของ
สนิคา้ในระบบการบนัทกึบญัชสีนิคา้คงเหลอืปลายงวดและระบบการบนัทกึบญัชสีนิคา้คงเหลอืแบบต่อเนื่อง
ระบบใบส าคญัจา่ยการบญัชอุีตสาหกรรมเบือ้งตน้   การบญัชเีกีย่วกบักจิการไมแ่สวงหาก าไร 
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รหสัวิชา                                      ช่ือและค าอธิบายรายวิชา                                            น(ท-ป-อ) 
 
3522102 บญัชีต้นทุน                  3 (3-0-6) 
  Cost Accounting 
    วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 3521102 การบญัชี 2  
  ระบบการบญัชตีน้ทุน ๆ อนัไดแ้ก่ การบญัชตี้นทุน งานสัง่ท าการบญัช ีตน้ทุนช่วงการผลติ 
การบญัชตีน้ทุนมาตรฐาน และการบญัชงีบประมาณการศกึษา ประโยชน์จากขอ้มูลทีฝ่า่ยบรหิารใชส้ าหรบั
วเิคราะหแ์ละควบคุมการด าเนินงานของกจิการ 
 
3522103 การบญัชีชัน้กลาง 1                   3(2-2-5)
  Intermediate  Accounting 1 
  วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : 3521102  การบญัชี 2 

แนวคิดเกี่ยวกบัสนิทรพัย์ในแม่บทการบญัช ี ทฤษฎีการบญัช ี แนวปฏิบตัิเกี่ยวกับการ
จดัท าบัญชีหนี้สินและทุนตามมาตรฐานการบัญชีว่าด้วย  เรื่องนิยาม  การรบัรู้รายการ  การวดัมูลค่า      
การแสดงมูลค่าในงบการเงนิ   การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรพัย์ต่างๆ  ในงบการเงนิ  การจ าแนก
ประเภทของสินทรัพย์  การก าหนดรายการรายจ่ายฝ่ายทุน  รายจ่ายฝ่ายรายได้  ต้นทุนการกู้ยืม          
และการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์
 
3522104 การบญัชีชัน้กลาง  2                   3(2-2-5) 
  Intermediate  Accounting 2 
  วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : 3521102  การบญัชี 2 

แนวคดิเกีย่วกบับญัชหีนี้และส่วนของเจา้ของแมบ่ทการบญัช ี ทฤษฎกีารบญัช ี แนวปฏบิตัิ
เกี่ยวกบัการจดัท าหนี้สนิและทุนตามมาตรฐานการบญัชี  ว่าด้วยเรื่องนิยาม    การรบัรูร้ายการ  การวดั
มูลค่าการแสดงมูลค่าในงบการเงนิ  การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงนิ  การบญัชีเกี่ยวกับส่วนของผู้เป็น
หุน้ส่วนว่าดว้ยเรื่องการลงทุน   การแบ่งก าไรขาดทุน  การรบัหุน้ส่วนใหม่  การลาออกของหุน้ส่วนการจ่าย
คนืทุน  การเลกิกจิการ  การช าระบญัชขีองหา้งหุน้ส่วน   การบญัชเีกี่ยวกบับรษิทัว่าดว้ยเรื่องของการจอง
หุน้  การจ าหน่ายหุน้สามญั  หุน้บุรมิสทิธแิละการรบัช าระค่าหุน้  การรบิหุน้  การซือ้หุน้คนื  การจดทะเบยีน
เพิ่มทุน  ลดทุน การค านวณมูลค่าหุ้นแต่ละชนิด  การบญัชเีกี่ยวกบั  หุ้นกู้  หุ้นกู้แปลงสภาพ  การปรบั
โครงสรา้งหน้ี  การแปลงสภาพหน้ีทีม่ปีญัหา 
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รหสัวิชา                                      ช่ือและค าอธิบายรายวิชา                                            น(ท-ป-อ) 
 
3524301 การบญัชีเพ่ือการจดัการ                                                 3 (3-0-6)   

Managerial Accounting  
วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 3521102 การบญัชี 2 และ 3531101 การเงินธรุกิจ 
เกี่ยวกับการพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนการ

ควบคุม และการตดัสนิใจ โดยศกึษาเกี่ยวกบัการบญัชตี้นทุนรวม และการบญัชตี้นทุนผนัแปร การวเิคราะห์
ความสมัพนัธร์ะหว่างปรมิาณต้นทุน ปรมิาณก าไร การวเิคราะห์ต้นทุนภาษี และขอ้จ ากดัของขอ้มูลต่าง ๆ 
การจดัท างบประมาณ งบแสดงการเปลีย่นแปลงทางการเงนิ และงบกระแสเงนิสด 
 
3531101 การเงินธรุกิจ                                3(3-0-6) 
  Business  Finance 
  วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  :  3521101  การบญัชี 1 หรือ  3521103  หลกัการบญัชี 

หลกัการ  เป้าหมายและหน้าทีง่านการเงนิ   โดยเน้นเทคนิคและวธิกีารทีใ่ชใ้นการวเิคราะห์
การวางแผนทางการเงนิ  การค านวณมูลค่าของเงนิตามระยะเวลา  การจดัการเงนิทุนหมุนเวยีน  การ
จดัการงบลงทุน  การจดัหาเงนิทุนระยะสัน้และระยะยาว  ตน้ทุนและนโยบายเงนิปนัผล 
 
3531102 การเงินและการธนาคาร                  3(3-0-6) 
  Finance and Banking 

ลกัษณะและบทบาทของการเงนิและการธนาคารในระบบเศรษฐกจิ พฒันาการของระบบ
การเงนิในปจัจบุนั  หน้าทีข่องธนาคารพาณชิย ์ การบรหิารดา้นการเงนิของธนาคารพาณชิย ์ บทบาทของ
ธนาคารกลาง  ปรมิาณการเงนิ  และระดบัราคาในระบบการเงนิระหว่างประเทศ  กลไกการช าระเงนิระหว่าง
ประเทศ 

 
3532101 ตลาดการเงิน และสถาบนัการเงิน                       3(3-0-6)  
   Financial Markets and Institutions  

โครงสร้าง ลกัษณะและบทบาทของตลาดเงนิ และตลาดทุน หลกัการและขอบเขต การ
ด าเนินงานของสถาบันการเงนิ ปญัหาและนโยบายเกี่ยวกับการด าเนินงานของสถาบันการเงนิต่าง  ๆ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตามขอ้เทจ็จรงิและสภาพการณ์ในประเทศไทย  
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3532102 การประกนัภยั และสถาบนัประกนัภยั                             3(3-0-6) 

Insurance and Insurance Institutions 
ลกัษณะและประเภทการเสี่ยงภยั ความเสยีหายทางการเงนิที่อาจเกดิขึน้แก่บุคคล ธุรกิจ 

และองคก์ารต่าง ๆ หลกัการประกนัภยั ความรูเ้บื้องต้นของการประกนัภยัแขนงต่าง ๆ วธิกีารจดัการความ
เสี่ยงภยั ประโยชน์ที่จะได้รบัจากประกนัภยั และการเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวกบัการ
ประกนัภยัในส่วนทีคุ่ม้ครองผูเ้อาประกนั 

โครงสรา้ง ลกัษณะและบทบาทการด าเนินงานของสถาบนัประกนัภยั และปญัหา 
ทีเ่กดิกบัสถาบนัประกนัภยั โดยเฉพาะอย่างยิง่ตามขอ้เทจ็จรงิและสภาพการณ์ในประเทศไทย  
 
3532204 การภาษีอากร และกฎหมายธรุกิจ                                  3(3-0-6) 
  Taxation and Business Laws 
  ความรูท้ ัว่ไปเกี่ยวกบัภาษอีากร เน้นหลกัการของภาษอีากรตามหลกัประมวลรษัฎากรของ
ไทย  ตลอดจนเขา้ใจวธิกีารและหลกัเกณฑก์ารค านวณภาษอีากรประเภทต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ ภาษเีงนิไดบุ้คคล
ธรรมดา  ภาษีเงนิได้นิติบุคคล  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกจิเฉพาะ  อากรแสตมป์ และภาษีอื่นที่เกี่ยวกบั
การค้า ตลอดจนศึกษาถึงหลกักฎหมายทัว่ไป เกี่ยวกบัการจดัตัง้ธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ อาทเิช่น    บรษิัท
จ ากดั  หา้งหุน้ส่วน เป็นตน้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชยว์่าดว้ยนิตกิรรม สญัญา และแรงงานสมัพนัธ ์
 
3532401 การบริหารการเงิน                              3(3-0-6) 
  Financial Management 

วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 3531101 การเงินธรุกิจ 
การก าหนดมูลค่าธุรกจิ เทคนิคและวธิกีารตดัสนิใจลงทุน การบรหิารสนิทรพัย์หมุนเวยีน 

โครงสรา้งและนโยบาย เงนิปนัผล การจดัหาเงนิทุนระยะสัน้ระยะปานกลาง และระยะยาว การขยายกจิการ 
การปรบัปรุงและการเลิกกิจการการตัดสินใจเกี่ยวกับปญัหาทัว่ไป ที่เกิดขึ้นในการด าเนินการทางด้าน
การเงนิของธุรกจิกบัระบบเศรษฐกจิ 
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3533301 หลกัการลงทุน                       3(3-0-6)                                                              

Principles of Investment  
  วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 3531101 การเงินธรุกิจ 
              ความรูเ้บือ้งต้นในหลกัทรพัย ์ลกัษณะหลกัทรพัย ์ การประเมนิมลูค่าของหลกัทรพัย ์ความ
เสีย่งภยัอนัตราย ผลตอบแทน หลกัการลงทุน การวเิคราะห์หลกัทรพัยแ์ละจงัหวะในการลงทุน การศกึษา 
การจดัการทรพัยส์นิในบางกรณ ี 
 
3533304 หลกัการลงทุนและการวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์                     3(3-0-6)          

Principles of Investment and Security Analysis                 
  วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 3531101 การเงินธรุกิจ 
              ความส าคญัของการลงทุนในระบบเศรษฐกิจ  ประเภทของหลกัทรพัย์ แนวความคิดที่
จ าเป็นส าหรบัการตดัสนิใจเลอืกลงทุนในหลักทรพัยป์ระเภทต่างๆ ปจัจยัที่มผีลต่อระดบัราคาหลกัทรพัย ์
การประเมนิราคาหลกัทรพัย ์ความเสีย่ง ความพอใจในความเสีย่ง การค านวณหาอตัราผลตอบแทนจากการ
ลงทุน นโยบายการลงทุนอนัมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดม้าซึง่อตัราผลตอบแทนทีต่้องการในระดบัความเสีย่งที่
ผูล้งทุนยอมรบัได ้
 
3533402 การวางแผนด้านการเงินและงบประมาณ                                      3(3-0-6) 

Finance and Budgets Planning 
วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 3531101 การเงินธรุกิจ 
แนวคดิของการบรหิารกจิการในส่วนทีเ่กีย่วกบัการวางแผน และการควบคุมก าไรเพื่อเป็น

พืน้ฐานในการวางแผน การบรหิารระยะสัน้ ระยะยาว การควบคุมปจัจยัการผลติและการจ าหน่าย การ
ควบคุม การด าเนินงานการเงนิของกจิการ โดยการจดัท างบประมาณชนิดต่าง ๆ การวเิคราะหผ์ลแตกต่าง
จากงบประมาณ เพื่อรายงานผลเทคตคิในการจดัท างบประมาณสมยัใหม ่ แนวคดิทางดา้นพฤตกิรรมของ
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งบางประการในกระบวนการ จดัท างบประมาณ อนัมผีลต่อการวางแผนและการควบคุม
กจิการ 
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3533403 การวางแผนและการควบคมุทางการเงิน                                      3(3-0-6) 

Financial Planning and Control 
วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 3531101 การเงินธรุกิจ 
เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการวางแผนทางการเงนิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เทคนิคเกี่ยวกับการ

พยากรณ์ยอดขายและการวางแผนก าไร ศึกษาเครื่องมอืต่าง ๆ ที่ใช้ในการวางแผนและการควบคุม เช่น 
พฤติกรรมต้นทุน และการวิเคราะห์ส่วนต่าง ๆ (Cost Behavior and Variances Analysis) คอมพิวเตอร ์
(Computer) การจ าลองเห ตุการณ์  (Simulation) เครื่อ งมือและตัวแบบทางคณิ ตศาสตร์  (Graphic 
Mathematical Tools and Models) 
 
3533404  การวางแผนและการควบคมุก าไร                                                     3(3-0-6)  

Planning and Profit Control  
วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 3524301 การบญัชีเพ่ือการจดัการ 
แนวความคดิของการบรหิารกจิการในส่วนทีเ่กี่ยวกบัการวางแผนและการควบคุมก าไรเพื่อ

เป็นพื้นฐานในการวางแผนการบริหารระยะสัน้ ระยะยาว การควบคุมปจัจยัการผลิตและจ าหน่าย การ
ควบคุมการด าเนินงานการเงนิของกจิการ  โดยการจดัท างบประมาณชนิดต่าง ๆ การวเิคราะห์ผลต่างจาก
งบประมาณ เพื่อรายงานเทคนิคในการจดัท างบประมาณสมยัใหม่ แนวความคดิทางด้านพฤติกรรมของ
บุคคลที่เกี่ยวข้องบางประการในกระบวนการจดัท างบประมาณอันมผีลต่อการวางแผนและการควบคุม
กจิการ 
 
3533406 การจดัการสินเช่ือ                              3(3-0-6) 
  Credit Management 
  ความหมาย  ความส าคญัและประเภทของสนิเชื่อ  การก าหนดนโยบายในการใหส้นิเชื่อการ
วเิคราะห์การจดัการ  การควบคุมและการตดิตามสนิเชื่อ  แนวปฏบิตัิในการเรยีกเก็บหนี้       การจดัการ
สนิเชื่อทีม่ปีญัหาขอ้ปฏบิตัทิางกฎหมายทีเ่กีย่วกบัสนิเชื่อ 

 
3533408 การบริหารการเงินธรุกิจ                                         3(3-0-6) 
  Business Financial Management 

จุดมุ่งหมายและหน้าที่ทางการเงนิ การก าหนดมูลค่าธุรกิจ เทคนิควธิกีาร และกลยุทธ์ใน
การบรหิารการเงนิทัง้ในด้านการจดัหา การจดัสรรเงนิทุนตลอดจนนโยบายของธุรกิจที่มอีิทธพิลต่อการ
ตดัสนิใจในการบรหิารการเงนิภายใตภ้าวะต่าง ๆ โดยใชก้รณศีกึษา 
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3533409 การจดัการโครงการทางการเงิน                3(3-0-6)  

Finance Project Management 
วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 3531101 การเงินธรุกิจ 

                   การวเิคราะหเ์พื่อการตดัสนิใจภายใตค้วามไมแ่น่นอนและความเสีย่งทางการเงนิ  การบรหิาร
และการจดัหาเงนิทุนหมุนเวยีน  การประเมนิค่าหลกัทรพัย ์ ต้นทุนของเงนิทุน  งบลงทุนโครงสรา้งเงนิทุน  
นโยบายเงนิปนัผล  การพยากรณ์ทางการเงนิ  การรวมกจิการ  การปรบัปรุงกจิการ  การแยกกจิการ  และ
การเลกิกจิการ 
 
3533410 การจดัการความรู้ทางการเงิน                             3(3-0-6) 
  Case Study of Current Financial Affairs 
  หลกัการเบือ้งตน้ของความรูท้างการเงนิ กลไกการไดค้วามรู ้การประยกุตใ์ชค้วามรูท้างการ
เงนิในองคก์รอย่างมปีระสทิธภิาพ ในเชงิปฏบิตั ิเทคโนโลยแีละกระบวนการในการจดัการทางการเงนิ และ
เพิม่พนูความรูข้ององคก์ร การบรกิารความรูใ้นองคก์ร 
 
3533411 กรณีศึกษาจากสถานการณ์ปัจจบุนัทางการเงิน              3(3-0-6) 
  Case Study of Current Financial Affairs 

วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 3531101 การเงินธรุกิจ และ 
   3532101  ตลาดการเงินและสถาบนัการเงิน 

การตดิตามวเิคราะหข์า่วจากสื่อมวลชน วเิคราะหค์วามเป็นมาของข่าว ผลกระทบของขา่ว
ความคดิเหน็ทีห่ลากหลาย ตลอดจนศกึษาสถานการณ์เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง การศกึษา วฒันธรรมใน
ประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้ฝึกปฏบิตัวิเิคราะหข์า่ว เหตุการณ์ และสถานการณ์ทางการเงนิตามสภาพ
เศรษฐกจิปจัจุบนัดว้ย 
 
3534103 การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ                          3 (3-0-6)   

International Finance and Banking  
วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน :  3531102 การเงินและการธนาคาร หรือ  

    3532101 ตลาดการเงินและสถาบนัการเงิน 
ความหมาย ความส าคญั บทบาทของการเงนิระหว่างประเทศ ลกัษณะและปญัหาของ

ดุลการช าระเงนิกบัภาวะเศรษฐกจิระหว่างประเทศ ระบบอตัราแลกเปลีย่น ระบบการปรบัตวั ตลาดเงนิตรา
ต่างประเทศ ความเสีย่งและเครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่งจากสถานการการเงนิระหว่างประเทศ 
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3534106 โปรแกรมคอมพิวเตอรป์ระยกุตท์างการเงิน                           3(2-2-5) 
  Financial Computer Application   

การน าเอาโปรแกรมส าเรจ็รูปมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปญัหา การตดัสนิใจการสรา้งโมเดล
ทางการเงนิ  เช่น  การตดัสนิใจจ่ายลงทุน  การวเิคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน  การประเมนิมูลค่า
หลกัทรพัย ์ เป็นตน้  (Microsoft  Excel  etc.) 
 
3534109 การเงินอิเลก็ทรอนิกส ์                             3(3-0-6) 
  Electronic Finance 
  พื้นฐานทัว่ไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การท างานและส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การ
ประยุกต์ใชค้อมพวิเตอรใ์นงานการเงนิ  การฝึกปฏบิตัโิปรแกรมส าเรจ็รปูส าหรบัการจดัการงานดา้นการเงนิ 
ได้แก่ การประมวลผลการค านวณ การน าเสนองาน การใช้โปรแกรมค านวร การจดัท าฐานข้อมูล การใช้
อนิเทอรเ์น็ต  ในการคน้หาขอ้มลูและการรบัส่ง E-mail 
 
3534401 การวิเคราะหท์างการเงิน                                        3(3-0-6) 
  Financial Analysis 

วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 3531101 การเงินธรุกิจ 
รายงานทางการเงนิ เทคนิคและวธิกีารวเิคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงนิของธุรกจิโดย

อาศยัข้อมูลจากงบการเงนิ ขอ้มูลหรอืขอ้จ ากดัของการบญัชทีี่มต่ีอการวเิคราะห์ทางการเงนิ วธิกีารแก้ไข
ขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้จากการวเิคราะหท์างการเงนิ 
 
3534405 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน                                                   3(3-0-6) 
  Financial Risk Management 

ความหมายและประเภทของความเสีย่งทางการเงนิ ปจัจยัทีท่ าใหเ้กดิความเสีย่งทางการเงนิ 
การส ารวจความเสี่ยงทางการเงนิ ขัน้ตอนและวธิกีารบรหิารความเสี่ยงทางการเงนิ เครื่องมอืที่ใช้ในการ
บรหิารความเสี่ยงทางการเงนิ ตลอดจนการควบคุม ติดตามและประเมนิผลการบรหิารความเสี่ยงทาง
การเงนิ 
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3534409 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน                           3(3-0-6)  

Financial Feasibility Study 
วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: 3531101 การเงินธรุกิจ  
                                        3533409 การจดัการโครงการทางการเงิน                                

  ขอบเขตและวงจรของโครงการ  การคัดเลือกโครงการลงทุน  กระบวนการวิเคราะห ์ 
โครงการการวเิคราะหด์า้นการเงนิ  โดยการน าเอาขอ้มลูทางการเงนิ  เช่น  งบก าไรขาดทุน  งบดุลล่วงหน้า
และงบกระแสเงนิสด  มาใชใ้นการประเมนิความเป็นไปไดข้องโครงการประเภทต่าง ๆ  โดยใชเ้ครือ่งมอืทาง
การเงนิ  เพื่อพจิารณาตดัสนิใจเลอืกโครงการ  รวมทัง้การจัดท ารายงานเพื่อน าเสนอผลการวเิคราะห์และ
ประเมนิโครงการ 
 
3534410  การวิเคราะหล์งทุนและการท าแผนธรุกิจ                                 3(3-0-6) 

Investment Analysis and Business Planning 
  รูปแบบของแผนธุรกิจ  การก าหนดเป้าหมายธุรกิจ  การวางโครงสร้างแผนธุรกิจและ
แผนการลงทุน การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มธุรกจิ  ในดา้นการตลาด  การผลติ  การจดัการทรพัยากรมนุษย ์
การประมาณการทางการเงนิ  การวเิคราะหท์างการเงนิ และการเลอืกแหล่งเงนิทุนให้เหมาะสมกบัประเภท
และการลงทุนของธุรกิจ การวดัและการประเมนิผลการด าเนินธุรกิจ  น าเสนอแนวคดิในการด า เนินธุรกิจ  
พรอ้มเสนอแผนธุรกจิและการวเิคราะห ์
 
3534411 การวางแผนการเงินส่วนบคุคล                            3(3-0-6) 
  Personal Financial Plan 
  กระบวนการวางแผนการเงนิส่วนบุคคล ความส าคญัของการวางแผนการเงนิทีด่ ีการจดัท า
งบการเงนิและการรายงานทางการเงนิส่วนบุคคลต่าง ๆ การวางแผนทางภาษี การจดัการสนิทรพัย ์การ
วางแผนการลงทุน การออม การสรา้งวนิยัทางการเงนิใหต้นเอง รวมไปถงึการวางแผนการเงนิหลงัเกษยีณ 
 
3534412 การเงินส าหรบัผู้ประกอบการ                  3(3-0-6) 
  Entrepreneurial Finance 
  รปูแบบขององคก์รธุรกจิ โครงการเงนิทุน แหล่งเงนิทุน และการจดัหาเงนิทุน  การบรหิาร
เงนิทุนหมุนเวยีน การวางแผนสภาพคล่องของกจิการ ความสมัพนัธก์บัสถาบนัการเงนิ การขายบญัชลีกูหนี้  
การขอสนิเชื่อโดยมสีนิคา้ค ้าประกนั ปญัหาทางการเงนิทีผู่ป้ระกอบการตอ้งเผชญิ  การวเิคราะหท์างเลอืก
เพื่อแกป้ญัหาและการตดัสนิใจ 
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3534902  การวิจยัทางการเงิน                         3(2-2-5)  

Research in Business Finance 
   วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 3562135  สถิติเพ่ือการจดัการ 

จดุมุ่งหมายของการท าวจิยั ระเบยีบวธิ ีการท าวจิยั วธิกีารท าวจิยัในขัน้ตอนต่าง ๆ การน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ทางการเงินธุรกิจ การแก้ปญัหาการศึกษาเฉพาะกรณี ภาระหน้าที่และ
จรรยาบรรณของผูว้จิยั 
 
3534904  สมัมนาทางการเงินและการธนาคาร                            1(0-2-1)  

Seminar in Finance  
วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 3531101 การเงินธรุกิจ  
                                        3533406 การจดัการสินเช่ือ  
                                        3534401 การวิเคราะหท์างการเงิน      
การใชท้กัษะความรูท้างการเงนิและการธนาคาร ในการวเิคราะหเ์พื่อตดัสนิใจ เกีย่วกบั

ปญัหาและประเดน็ต่าง ๆ จากกรณศีกึษาทางการเงนิธุรกจิ ท าการวเิคราะห ์แสดงความคดิ อภปิรายในกลุ่ม 
และตดัสนิใจตามหลกัการ ทฤษฏ ีและความเหมาะสมตามสถานการณ์ โดยวธิกีารจดัท ารายงาน การ
น าเสนอและการอภปิรายในชัน้เรยีน  
 
3541001    การเป็นผูป้ระกอบการ                                   2(2-0-4)
  Enterpreneur 

องค์ประกอบ และเทคนิคในการเป็นผู้ประกอบการ ได้แก่ การจัดการ  การบัญช ี        
การเงิน    การบริหารบุคลกร   การบริหารส านักงาน   การตลาด   ส่วนประสมทางการต ลาด                
การวิเคราะห์และเลือกตลาดเป้าหมาย  สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลทางการตลาด ตลอดจนการหาวิธีการ       
ควบคุมทางการตลาด ในฐานะทีเ่ป็นผูป้ระกอบการที ่ยดึหลกัธรรมาภบิาลและจรยิธรรม การประเมนิตนเอง
ส าหรบัการเป็นผูป้ระกอบการ  
 
3541101 หลกัการตลาด                               3(3-0-6) 
  Principles  of  Marketing 

ความหมายและความส าคญัของการตลาด   ในฐานะทีเ่ป็นกจิกรรมหลกัทางธุรกจิอย่างหนึ่ง
โดยกล่าวถึงแนวทางการศึกษา  แนวคิดหรอืปรชัญาทางการตลาด  ส่วนประสมทางการตลาด  ระบบ
การตลาดและเป้าหมาย  แรงจูงใจ  พฤตกิรรมผู้บรโิภค  ความเขา้ใจเกี่ยวกบัส่วนประสมการตลาด  และ
ประเภทของตลาด 
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3541302 การจดัการการค้าปลีก                   3(3-0-6) 
  Retailing Management 

ความหมาย   วตัถุประสงค์   ความส าคญัของการขายปลกี  ปจัจยัประเภทต่าง ๆ   และ
หลักเกณฑ์ในการขายปลีก ท าเลการจดัรูปองค์กร การด าเนินงาน การส่งเสรมิการขาย การโฆษณา       
การขายปลกี การก าหนดราคา และเทคนิคการขาย 
 
3542105 พฤติกรรมผูบ้ริโภค                   3(3-0-6) 
  Consumer Behavior 

ลกัษณะทัว่ไป และการแบ่งกลุ่มผู้บรโิภค ปจัจยัปจัเจกชนและปจัจยัแวดล้อมที่มผีลต่อ
กระบวนการตดัสนิใจ รวมทัง้อทิธพิลของส่วนผสมทางการตลาดต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค 
 
3542106 การตลาดเพ่ืออตุสาหกรรมท่องเท่ียว                            3(3-0-6) 
  Marketing for Tourism Industry 

ความหมาย และความส าคัญของตลาดการท่องเที่ยว ส่วนประกอบของตลาดเพื่อการ
ท่องเที่ยว การจดัล าดบัความส าคญัของตลาดเป้าหมาย การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อม
ทางการแขง่ขนั การวางแผน และก าหนดกลยทุธท์างการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
 
3542108 การตลาดเกษตร                               3(3-0-6) 
  Agricultural Marketing  

ระบบและหน้าทีก่ารตลาดเกษตร บทบาทและนโยบายของรฐัเกีย่วกบัการตลาด การ 
รวมกลุ่มตลาดผลติผลเกษตรในต่างประเทศ   การตัง้ราคาตลาดตน้ทุน  และส่วนเหลื่อมของการตลาด  
(มกีารศกึษานอกสถานที)่ 

วธิดี าเนินการตลาด วธิกีารรวบรวมและการซือ้ผลติภณัฑจ์ากสมาชกิ การจดัมาตรฐาน  
การคดัชนิด การตรวจคุณภาพ การเกบ็รกัษา การแปรรปู การวางแผนตน้ทุนการผลติ วธิกีารคุมค่าใชจ้่าย 
การก าหนดราคา และการช าระราคาแก่สมาชกิ  การจดัหาเงนิทุน  ขอ้ตกลงเกีย่วกบัสมาชกิ  และการท า
สญัญาเกีย่วกบัสมาชกิ ขอ้จ ากดัและปญัหาการตลาด (มกีารศกึษานอกสถานที่) 
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3542109 การตลาดสินค้าอตุสาหกรรม                             3(3-0-6) 
  Industrial Marketing 

แนวความคดิและววิฒันาการของตลาดสนิคา้อุตสาหกรรม ประเภท  และลกัษณะ 
ของลกูคา้อุตสาหกรรม การจดักลุ่มอุตสาหกรรม การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การวเิคราะห ์และวจิยัเกีย่วกบั
ตลาดอุตสาหกรรม ตลอดจนการวางแผนการก าหนดกลยทุธแ์ละยทุธวธิใีนส่วนประสมทางการตลาด การ
ประเมนิผลและการควบคุมทางการตลาด บทบาทของสถาบนัทางอุตสาหกรรม และรฐับาลทีม่ต่ีอการตลาด
สนิคา้อุตสาหกรรม แนวโน้มการตลาดของสนิคา้อุตสาหกรรม 
 
3542111 การจดัการผลิตภณัฑแ์ละตราสินค้า                            3(3-0-6) 
  Product and Brand Management 
  ศกึษาถงึบทบาทและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของผูจ้ดัการผลติภณัฑ ์แนวคดิการจดัส่วนผสม
ผลิตภัณฑ์ การออกแบบและบรรจุภัณฑ์ นโยบายตราสินค้า การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ การพัฒนา
ผลติภณัฑใ์หม่ วฏัจกัรผลติภณัฑ ์สาเหตุของผลติภณัฑล์้มเหลว และวธิกีารหลกีเลี่ยงปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อ
การตดัสนิใจเรือ่งราว รวมถงึความหมายและความส าคญัของตราสนิคา้ การรบัรูข้องผูบ้รโิภคต่อภาพลกัษณ์
ตราสนิคา้ องคป์ระกอบของตราสนิค้าในมติต่ิาง ๆ ตัง้แต่การก าหนดตราสนิคา้ ภาษาถ้อยค า กระบวนการ
สรา้งตราสนิคา้ โดยผ่านเครือ่งมอืทางการตลาด 
 
3542112 การจดัการราคา                              3(3-0-6) 
  Price Management 

วตัถุประสงค ์และขอ้จ ากดัในการก าหนดราคา  ปจัจยัทีม่อีทิธพิลในการก าหนด 
ราคา ตวัแบบพืน้ฐานของการตดัสนิใจ ความแตกต่างของผลติภณัฑแ์ละการก าหนดราคา การรบัรูเ้รือ่งราคา
และความรูส้กึของผูบ้รโิภค  ตน้ทุนและราคา  กลยทุธก์ารก าหนดราคา  การเปลีย่นแปลงราคาในตลาด   
 
3542302 การจดัการช่องทางการจดัจ าหน่าย                            3(3-0-6) 
  Marketing Channels Management 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจดัจ าหน่าย   การเคลื่อนย้ายผลิตภณัฑ์จากแหล่งผลิตไปสู่
ผูบ้รโิภคคนสุดทา้ย ลกัษณะและวธิกีารด าเนินงานของสถาบนัธุรกจิประเภทต่างๆ ทีเ่ขา้มาปฏบิตักิจิกรรม
เหล่านี้ ซึ่งประกอบดว้ย กลุ่มคนกลางประเภทต่าง ๆ การกระตุ้นและการส่งเสรมิคนกลาง การควบคุม และ
การประเมนิผลระบบการจดัจ าหน่าย 
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3542304 ศิลปะการขาย                               3(3-0-6) 
  Salesmanship 

ศกึษาถงึกระบวนการขาย ศลิปะการขายและการใชศ้ลิปะการขาย พฤตกิรรมของลกูคา้ 
และเทคนิคในการแก้ปญัหาต่าง ๆ เกี่ยวกบัลูกค้า การใชจ้ติวทิยาและมนุษยสมัพนัธ์ในการประกอบอาชพี
ขาย การปรบัปรงุตนเองใหม้คีุณสมบตัขิองนกัขายทีด่ ีตลอดจนเรยีนรูถ้งึจรรยาบรรณและเจตคตทิีด่ขีอง 
นกัขาย 
 
3542305 การจดัการการขาย                              3(3-0-6) 
  Sale  Management 

บทบาทความรบัผดิชอบ และขอบเขตงานของผูบ้รหิารหน่วยงานขาย  การจดัรปูแบบและ
ความส าคญัขององค์การฝ่ายขาย การบรหิารบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับการขาย การควบคุมและการจูงใจ
พนักงานขาย การวางแผนเกี่ยวกบัการขาย การพยากรณ์การขาย การก าหนดโควต้าและงบประมาณการ
ขาย อาณาเขตการขาย การประเมนิผลงานพนกังานขาย รวมทัง้ศกึษากลยทุธก์ารขาย 
 
3542306 การตลาดทางตรง                              3(3-0-6) 
  Direct Marketing 

หลกัการ และแนวคดิเกีย่วกบัตลาดทางตรง กระบวนการ ผลกระทบการจดัการ  
กลยทุธแ์ละยทุธวธิใีนการด าเนินการ ตลอดจนปญัหาและแนวทางแกไ้ขส าหรบัตลาดทางตรง 
 
3542308 บคุลิกภาพนักการตลาด                              3(3-0-6) 
  Marketer’s Personality 
  การพฒันาบุคลกิภาพทัง้ภายใน  และภายนอกของนักการตลาด  การสรา้งเจตคติ   ที่ดต่ีอ
วชิาชพี การสรา้ง การรบัรูใ้นสิง่ที่เป็นประโยชน์ต่อนักการตลาด การมมีนุษยสมัพนัธ์ที่ด ีเขา้ใจตนเองและ
บุคคลอื่น พฒันาตนเองใหม้ปีฏภิาณไหวพรบิในการแกป้ญัหาเฉพาะหน้า สรา้งความประทบัใจต่อบุคคลอื่น 
 
3542401 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย                3(3-0-6) 
  Advertising and Sale Promotion 

ความส าคญัของการโฆษณาและการส่งเสรมิการขาย  บทบาทของการตลาดศกึษา 
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อก าหนดแผนงานและกลยุทธ์การท าโฆษณาและการส่งเสรมิการขาย     
การรณรงค์สร้างสรรค์และการวางแผนเกี่ยวกับการใช้สื่อก าหนดวัตถุประสงค์ งบประมาณ และการ
ประเมนิผลการโฆษณาและการส่งเสรมิการขาย   ศกึษาถงึผูม้หีน้าทีร่บัผดิชอบงานโฆษณา และการส่งเสรมิ
การขายต่อสงัคม ตลอดจนกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการโฆษณาและการส่งเสรมิการขาย 
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3542402 การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ                           3(3-0-6) 
  Integrated Marketing Communication (IMC) 

ศกึษาถงึปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการวางแผนและตดัสนิใจด าเนินการเลอืกเป้าหมาย การ 
ส่งเสรมิเครื่องมอืทางการสื่อสาร คุณสมบตัิของแหล่งส่งและรบัข่าวสาร การวเิคราะห์ความต้องการและ
ทศันคติของผู้บรโิภคที่มต่ีอการสื่อสาร ค่าใช้จ่ายและคุณค่าที่จะได้รบัจากการใช้สื่อประเภทต่าง ๆ การ
ทดสอบและวดัประสทิธภิาพ การปรบัปรุงสื่อและข่าวสาร การประสานงานและการวางแผนรณรงค์ การ
ส่งเสรมิและการสื่อสารทางการตลาด โดยมุง่การออกแบบและวางแผนสื่อสารแบบรวมหลายสื่อ 
 
3542403 การตลาดอิเลก็ทรอนิกส ์                             3(3-0-6) 
  Electronic Marketing 

ศกึษาถงึหลกั แนวความคดิต่าง ๆ เกีย่วกบัการพาณิชยผ์่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์และผ่าน 
เครอืข่ายการเชื่อมโยงข้อมูล วเิคราะห์รูปแบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ศึกษาถงึทฤษฎี วธิกีาร
โฆษณาและการส่งเสรมิการขาย  เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในองค์กรธุรกิจหรอือ านวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกจิผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์  พรอ้มทัง้ศกึษาหลกัและการวเิคราะห์พฤตกิรรมของผู้บรโิภคในการ
ตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์
 
3543101 การจดัการการตลาด                  3(3-0-6) 
  Marketing Management 

ความส าคัญของการจดัการการตลาด   บทบาทหน้าที่ของผู้บรหิารการตลาด  การจดั
องค์การการตลาด การวเิคราะหโ์อกาสของการตลาด โครงสรา้งตลาด และพฤตกิรรม การซื้อของผูบ้รโิภค  
การวดัและการพยากรณ์ตลาด  การแบ่งส่วนตลาด   การวางแผนกลยุทธท์างการตลาดเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์
ราคา การจดัจ าหน่าย และการส่งเสรมิการขาย 
 
3543104 การตลาดบริการ                  3(3-0-6) 
  Service Marketing 

ความหมาย   และความส าคญัของตลาดบรกิาร   ประเภทของตลาดบรกิาร  วธิ ี
วเิคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมของตลาดบรกิารประเภทต่าง ๆ การวางแผนและก าหนดกลยุทธ์
ทางการตลาดส าหรบัตลาดบรกิาร ศึกษาและวเิคราะห์ปญัหาทางการตลาดของธุรกจิบรกิาร เพื่อก าหนด
แนวทางแกไ้ข 
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3543107 การตลาดเพ่ือชุมชนและท้องถ่ิน                            3(2-2-5) 
  Marketing for Community and Local 

ความหมาย รปูแบบ โครงสรา้งตลาด การวเิคราะหโ์อกาสทางการตลาด  การแบ่ง 
ส่วนตลาด พฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค การวางแผนกลยทุธท์างการตลาด ประกอบดว้ย ผลติภณัฑ ์ราคา 
การจดัจ าหน่าย และการส่งเสรมิการขาย โดยเน้นการศึกษาชุมชนท้องถิ่นในสภาพปจัจุบนั ปญัหา แนว
ทางแกไ้ข และทศิทางในการพฒันาในอนาคต ศกึษากรณตีวัอยา่งผลติภณัฑใ์นชุมชนและทอ้งถิน่ 
 
3543108 การวิเคราะหแ์ละการท าแผนการตลาด               3(2-2-5) 
  Marketing Analysis and Planning 
  รูปแบบของแผนการตลาด การก าหนดเป้าหมาย การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
วเิคราะห์ตลาด ลูกคา้และคู่แข่งขนั การแบ่งส่วนตลาด การเลอืกตลาดเป้าหมาย กลยุทธการตลาด การวดั
และประเมนิผลการน าเสนอแนวคิดในการด าเนินงานด้านการตลาด พรอ้มเสนอแผนการตลาด และการ
วเิคราะห ์(ใหท้ าในภาพรวมของการเขยีนแผนธุรกจิ) 
 
3543109 การตลาดเพ่ือสงัคมและส่ิงแวดล้อม                            3(3-0-6) 
  Social and Environment Marketing 

ความหมาย  และความส าคัญของตลาด ตลอดจนแนวคิดหรอืปรชัญาทาง  การตลาด 
โดยเฉพาะปรชัญาทางการตลาดทีมุ่ง่เน้นเพื่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ใชก้ระบวนการจดัการทางการตลาดเพื่อ
เขา้ใจสภาพและปญัหาของสงัคม  สิง่แวดล้อม และท้องถิน่โน้มน้าวท าให้เกดิการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ทางสงัคมโดยรวม มากกว่าทีจ่ะเน้นประโยชน์ขององคก์รธุรกจิเพยีงอยา่งเดยีว 
 
3543307 การจดัการโซ่อปุทานทางการตลาด                 3(3-0-6) 
  Supply Chain Management in Marketing 

การจดัการกระบวนการไหลเวยีนของสนิคา้ จากโรงงานของผูผ้ลติไปสู่มอืของผูบ้รโิภค ใหม้ี
ประสิทธิภาพสูงสุดโดยผู้เรยีนจะต้องทราบถึงการวางแผนการผลิต การประสานงานกับ Supplier การ
จดัการสนิค้าคงคลงั การกระจายสนิคา้ให้ทนัและตรงกบัความต้องการของผู้บรโิภค รวมทัง้การสัง่และการ
จดัส่งสนิคา้อยา่งต่อเนื่อง และระบบสัง่สนิคา้โดยอตัโนมตั ิ
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3543401 การจดัการลกูค้าสมัพนัธ์                             3(3-0-6) 
  Consumer Relation Management 
  ความหมายของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ พัฒนาการของการจัดการลูกค้าสัมพันธ ์
วตัถุประสงค์ในการบรหิารความสมัพนัธ ์กระบวนการจดัการลูกค้าสมัพนัธ ์เครื่องมอืในการจดัการบรหิาร
ความสมัพนัธ์ลูกค้า เทคนิคการท าวจิยัลูกค้า วธิกีารแบ่งกลุ่มลูกค้าและการเพิ่มความพงึพอใจของลูกค้า 
การสรา้งความภกัดใีนตราสนิค้า การศกึษาวธิกีารใช้ขอ้มูลของลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการบรหิารงานด้าน
ต่าง ๆ ซึง่จะเพิม่ความจงรกัภกัดขีองลกูคา้ต่อสนิคา้และบรกิาร 
 
3543501 โปรแกรมคอมพิวเตอรส์ าเรจ็รปูและการประยกุตใ์ช้งาน              3(2-2-5) 
  ทางการตลาด 

Software Package and Application in Marketing 
เกีย่วกบัโครงสรา้งและวธิกีารใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูทีนิ่ยมใชใ้นปจัจบุนั ประเภทต่าง ๆ เช่น 

ระบบฐานขอ้มลู อเิลก็ทรอนิกสเ์วริค์ชตี ตลอดจนโปรแกรมส าเรจ็รปูใหม ่ ๆ ในปจัจุบนัทีส่ถานประกอบการ
ใชอ้ยู ่
 
3543502 เทคนิคการน าเสนอ                  3(3-0-6) 
  Presentation Techniques 
  เทคนิค วธิกีาร การเตรยีมตวัดา้นบุคลกิภาพ การใชจ้ติวทิยาในการน าเสนอ  ตลอดจน  
การใชค้อมพวิเตอรเ์ป็นสื่อน าเสนอ ศกึษาวธิกีารใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูเพื่อการน าเสนองานดา้นการตลาด 
 
3544103 การตลาดระหว่างประเทศ                             3(3-0-6) 
  International Marketing 

หลกัการ แนวความคดิ และวธิดี าเนินการเกีย่วกบัการสัง่ซือ้เขา้มา การส่งออก และการ
ลงทุนในต่างประเทศ รวมทัง้การวเิคราะหแ์ละการแกไ้ขปญัหาเกีย่วกบัภาวะแวดลอ้มทีม่ผีลต่อการ
ด าเนินการทางการตลาดระหว่างประเทศ 
 
3544104 สถานการณ์ปัจจบุนัทางการตลาด                            3(2-2-5) 
  Current Issues in Marketing 

ศกึษาถงึหวัขอ้ขา่วสารทางการตลาดทีน่่าสนใจในปจัจุบนั เพื่อวเิคราะห ์อธบิาย  
ประเมนิ  ตลอดจนคาดคะเนโดยประยกุตค์วามรูจ้ากทางดา้นการตลาด และการศกึษาคน้ควา้เพิม่เตมิ 
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3544901 การสมัมนาการตลาด                              1(0-2-1) 
  Seminar in Marketing 

วเิคราะห ์ปญัหาทางการตลาดในธุรกจิประเภทต่าง ๆ โดยศกึษาปจัจยัต่าง ๆ ทีท่ าให้
ประสบความส าเรจ็ และความลม้เหลวในการด าเนินงานดา้นการตลาด เน้นกจิการในประเทศไทย และ
กจิการของต่างประเทศทีเ่ขา้มาด าเนินธุรกจิในประเทศไทย เพื่อฝึกใหน้กัศกึษาน าความรูท้างดา้นการตลาด
มาแก้ปญัหา หรอืศกึษาวเิคราะหเ์รือ่งการด าเนินกจิกรรมทางดา้นการตลาดทีน่กัศกึษาสนใจ 
 
3544902 การวิจยัตลาด                               3(2-2-5) 
  Marketing Research 
  วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 3562135 สถิติเพ่ือการจดัการ, 3541101 หลกัการตลาด 

บทบาทและความส าคญัของการวจิยัตลาดทีม่ต่ีอธุรกจิการออกแบบการวจิยั กรรมวธิใีนการ
วจิยัตลาด เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัตลาด การวจิยัตลาดเฉพาะกรณี และการใชผ้ลของการวจิยัใหเ้ป็น  
ประโยชน์ต่อธุรกจิ โดยค านึงถงึจรยิธรรมของวชิาชพีการตลาด 
 
3544905 ระบบสารสนเทศทางการตลาด                            3(2-2-5) 
  Marketing Information System 

ศกึษาถงึความส าคญัของระบบสารสนเทศ  การวเิคราะหค์วามตอ้งการสารสนเทศ  โดย
พจิารณาลกัษณะการตดัสนิใจและความตอ้งการใชส้ารสนเทศในการตดัสนิใจทางการตลาดทีม่ผีลต่อการ
ด าเนินงานของนกัการตลาด การพฒันาสารสนเทศ ไดแ้ก่ ระบบขอ้มลูภายใน ระบบขา่วสารการตลาด ระบบ
การวจิยัการตลาด และระบบสนบัสนุนการตดัสนิใจ และการกระจายสารสนเทศ โดยพจิารณาถงึเครือ่งมอื
และเทคโนโลยทีีจ่ะท าใหข้อ้มลูส่งถงึผูร้บัไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
 
3561101 องคก์ารและการจดัการ                   3(3-0-6) 
  Organization  and  Management 

ลกัษณะโครงสรา้งขององค์การธุรกจิทัว่ไป  การวางแผน  การจดัสายงาน หลกัเกณฑแ์ละ
แนวความคดิในการจดัตัง้องคก์ารธุรกจิ  ลกัษณะประเภทของการประกอบธุรกจิ  หลกัการบรหิารและหน้าที่
ส าคญัของฝา่ยบรหิารทุก ๆ ดา้น  ในแงก่ารวางแผน  การจดัคนเขา้ท างาน  การสัง่การ  การจงูใจคนท างาน  
การควบคุมปฏบิตังิานต่าง ๆ ใหบ้รรลุเป้าหมาย  และนโยบายทีต่ ัง้ไว ้
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3561102  การจดัการธรุกิจขนาดย่อม                                                                           3(3-0-6) 
  Small Business Management 
  ปญัหาเกี่ยวข้องในการด าเนินงานธุรกิจขนาดย่อม ในด้านการจดัองค์การการปฏบิตัิงาน 
การเริม่ต้นประกอบธุรกจิขนาดย่อม การลงทุน เงนิทุน การควบคุมการบรหิาร การติดต่อประสานงานใน
วงการธุรกจิ และความสมัพนัธด์า้นกฎหมายกบัหน่วยงานรฐับาล การประเมนิผลการด าเนินการธุรกจิขนาด
ยอ่ม 
 
3561204  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกบัการประกอบธรุกิจ                                                  3(3-0-6) 
  Introduction to Business Operation 
  ศึกษาถึงลกัษณะพื้นฐานของธุรกิจประเภทต่าง ๆ และองค์ประกอบที่ใช้ในการประกอบ
ธุรกจิ ไดแ้ก่ การจดัการ การบญัช ีการเงนิ การตลาด การบรหิารบุคคลการบรหิารส านักงาน ซึง่ครอบคลุม
ถงึเอกสารทางธุรกิจประเภท ต่าง ๆ แนวทางการประกอบธุรกจิ ตลอดจนศกึษาปญัหาที่เกี่ยวขอ้งในการ
ด าเนินธุรกจิ  ตลอดจนจรรยาบรรณของนกัธุรกจิ 
 
3562104  การจดัการธรุกิจด้วยคอมพิวเตอร ์                                                              3(2-2-5) 
  Computer 
  การใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการจดัการด้านใดด้านหนึ่ง ดังนี้   ด้านการบรหิาร
ทรพัยากรมนุษย์  การเงนิการประกันภยั การโรงแรม โรงพยาบาล การธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจการบิน     
การขนส่งการผลติ และการจดัการในสถาบนัการศกึษา และใหม้กีารศกึษานอกสถานที่ 
 
3562127  การจดัการประชุมสมัมนาและการจดันิทรรศการ                                       3(3-0-6) 
  Conference and Convention Management 
  ศึกษาถึงความหมาย และค าจ ากัดความของการประชุมสมัมนา และการจดันิทรรศการ
ประเภทของการจดัประชุม และการจดันิทรรศการ ความเกีย่วขอ้งกบัธุรกจิอื่น ๆ สิง่จ าเป็นพืน้ฐานและปจัจยั
เกื้อหนุนในการด าเนินธุรกิจ  ประชุม สมัมนาและการจดันิทรรศการ  การเตรยีมการและการบรหิารการ
ประชุม  สมัมนานิทรรศการและงานแสดงสนิคา้  การบรหิารราคา  การสรา้งความพอใจใหผู้้ใชบ้รกิาร และ
กระบวนการสรา้งความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ใช้บรกิารต่อการพฒันาธุรกจิแบบใหม่ การตลาดในธุรกจิการจดั
ประชุมสมัมนาและการจดันิทรรศการ 
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3562131  การจดัการสมยัใหม่                                          3(3-0-6) 
  Modern Management 
  ความหมาย ความส าคัญ  และประโยชน์ของการจัดการสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับ
สภาวะการณ์ในปจัจุบัน การน าเอาเทคนิค และเทคโนโลยีทางด้านการบริหารจัดการมาใช้ให้เกิด
ประสทิธภิาพ และสามารถปรบัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ขององค์การศกึษา เปรยีบเทยีบถงึบทบาท
ของผู้จดัการสมยัดัง้เดมิ และสมยัใหม่ โดยสามารถน ากลยุทธ์และเทคนิคการบรหิารมาประยุกต์ใช้ในการ
บรหิารงานขององคก์รในยคุใหมไ่ด ้ 
 
3562132  โปรแกรมประยกุตด้์านการจดัการส านักงาน                                                  3(2-2-5) 
  Programming Application for Office 

  การท างานและระบบในส านักงาน  ฝึกเขยีนโปรแกรมและการน าโปรแกรมส าเรจ็รปูมาใชใ้น
การจดัการส านักงาน เช่น การเก็บเอกสาร งานธุรการ และการท าเอกสารด้วยเวริ์ดโปรเซสเซอร์  การ
จดัเกบ็ประวตับิุคคล ฯลฯ 
 
3562133 คอมพิวเตอรเ์พ่ือการจดัการเอกสาร                                                              3(2-2-5) 
  Computer for Documentary Management 
  การท างานในส านกังานเกีย่วกบัโครงสรา้งการเกบ็เอกสาร เครื่องมอืเพื่อจดัใหเ้ขา้ระบบงาน
คอมพวิเตอร ์และการจดัท าเอกสารดว้ยระบบคอมพวิเตอร์ 
 
3562134  แรงงานสมัพนัธ์                                         3(3-0-6) 
  Labor Relations 

ศกึษาววิฒันาการ  การแรงงานสมัพนัธ์  ทฤษฎสีหภาพแรงงาน  สมาคมนายจา้ง  ประวตัิ
การแรงงานสมัพนัธข์องประเทศไทย  ปจัจยัต่าง ๆ ที่มอีทิธพิลต่อความสมัพนัธร์ะหว่างนายจา้งและลูกจา้ง  
ความสมัพนัธ์ระหว่างลูกจา้งกบัฝ่ายบรหิารรวมถึงประวตัิ และววิฒันาการของสหภาพแรงงาน ทัง้ในและ
ต่างประเทศ ปญัหาแรงงานสมัพนัธ ์ ขอ้ขดัแยง้ระหว่างนายจา้งกบัลกูจา้ง  การใชร้ะบบทวภิาคแีละไตรภาค ี  
กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง  เช่น  กฎหมายแรงงานสมัพนัธ์  กฎหมายคุ้มครองแรงงาน  กฎหมายประกนัสงัคม  
กฎหมายความปลอดภัยในการท างานและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน  และการจดัการธุรกิจ
อุตสาหกรรม 
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3562135 สถิติเพ่ือการจดัการ                                        3(3-0-6) 
  Statistics for Management 
  ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับสถิติและการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจ ได้แก่ การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม
ประชากร และการสุ่มตวัอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมุตฐิาน การทดสอบไคสแ์ควร ์การวเิคราะห์
ความแปรปรวน สถตินิอนพาราเมตรกิ การวเิคราะหส์หสมัพนัธแ์ละการถดถอย อนุกรมเวลา เลขดชันี การ
พยากรณ์และการตดัสนิใจทางธุรกจิ รวมทัง้การน าเสนอขอ้มลู 
 
3562136  การจดัการส านักงานอตัโนมติั                                       3(3-0-6) 
  Office Automation Management 
  ความรูค้วามเขา้ใจในการด าเนินงานของส านักงาน บทบาทของการจดัส านักงานสมยัใหม ่ 
งานสารบรรณ งานพสัดุ การวางแผนผงั และระเบยีบวธิปีฏบิตัขิองงานส านักงานสมยัใหม่   การจดัสถานที่
ท างาน การอ านวยการ พนักงานการควบคุมการท างานที่มปีระสทิธภิาพโดยใชร้ะบบส านักงานอตัโนมตัเิขา้
มาช่วย 
 
3562301  ทฤษฎีองคก์าร                                         3(3-0-6) 
  Organization Theory 
  ววิฒันาการของทฤษฎเีกี่ยวกบัองคก์าร การวเิคราะหโ์ครงสรา้งองคก์าร  รปูแบบต่าง ๆ ทัง้
องค์การรูปนัย และอรูปนัย การออกแบบองค์การ องค์ประกอบพื้นฐานของการ  ออกแบบองค์การ 
จุดมุ่งหมายขององคก์าร หน้าที ่อ านาจและอทิธพิล การตดิต่อสื่อสาร กระบวนการวนิิจฉัยสัง่การ สายการ
บงัคบับญัชา การควบคุมการขดัแยง้และศกึษาเกี่ยวกบัการพฒันา และการเปลีย่นแปลงองคก์าร เช่น การ 
Reengineering (การลดขนาดองคก์าร) 
 
3562302  การพฒันาองคก์าร                                                    3(3-0-6) 
  Organization Development 
  ศึกษาถึงแนวความคดิเกี่ยวกบั หลกัการบรหิารงานเชงิพฤติกรรมศาสตรก์ารผสมผสาน
ความเจรญิเตบิโตส่วนบุคคลของสมาชกิภายในองค์การเขา้กบัวตัถุประสงคข์ององคก์าร โดยเน้นหนักเรื่อง
การสร้าง ทีมงาน เพื่อน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบเพื่อประสิทธิผลและ
ประสทิธภิาพขององคก์าร 
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3562303  มนุษยสมัพนัธ์ในองคก์าร                                       3(3-0-6) 
  Human Relations in Organization 

  ลกัษณะ แนวความคดิ ขอบเขตและปจัจยัอนัเป็นพื้นฐานของความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล 
คณะและองคก์าร หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบต่อสงัคมการตดิต่อสื่อสารระหว่างการประสานงานหลกัศาสนา
ทีช่่วยส่งเสรมิมนุษยสมัพนัธ ์

 
3562304 การวางแผนและการจดัการโครงการ                                       3(3-0-6)  
  Project Planning and Management 

ความหมายและลกัษณะของการวางแผน  กระบวนการในการวางแผน ประเภทของแผน  
ขอ้ดแีละขอ้จ ากดัของการวางแผน  ลกัษณะของแผนทีด่ ี การวางแผนภายใตภ้าวะการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง  
การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทีส่่งผลต่องานการวางแผนปฏบิตังิาน  ศกึษาวธิกีารจดัท าโครงการโดย
พจิารณาถงึปจัจยัประกอบต่าง ๆ การด าเนินการและการจดัการโครงการ รวมทัง้การวเิคราะหค์วามเป็นไป
ได ้การประเมนิค่าของโครงการ และการควบคุมโครงการ 
 
3562306  พฤติกรรมองคก์าร                                           3(3-0-6) 
  Organization Behavior 
  ศกึษาถงึพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การในรูปของปจัเจกชนและกลุ่ม ซึ่งมผีลกระทบต่อการ
บรหิาร  ตลอดจนอิทธิพลต่าง ๆ อันเกิดจากสภาพแวดล้อม  ศึกษาถึงการใช้พลงังานของกลุ่มให้เป็น
ประโยชน์ต่อองคก์าร  การสรา้งขวญัและก าลงัใจใหก้บับุคคลในองคก์ารถงึการพฒันาพฤตกิรรมของมนุษย์
ในองคก์าร 
 
3562307  การจดัการการผลิต                                                     3(3-0-6) 
  Production Management 

ความหมายและแนวความคดิดา้นการจดัการการผลติ การวางแผนเกี่ยวกบัผลติภณัฑแ์ละ
การพยากรณ์ การวางแผนและการจดัการก าลงัการผลติ การเลอืกท าเลที่ตัง้ และการวางผงักระบวน  การ
ผลติ การบรหิารโครงการ การจดัการคุณภาพ และการจดัการสนิคา้คงคลงั  
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3562401  เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม                                       3(3-0-6) 
  Techniques in Training and Conference  
  ศึกษาเกี่ยวกับการส ารวจความต้องการและขัน้ตอนในการฝึกอบรม ประเภทของการ
ฝึกอบรม เทคนิควธิกีารในการฝึกอบรมและการประชุม เครือ่งมอื เครือ่งใชท้ีจ่ าเป็นในการฝึกอบรม การเป็น
ผูป้ระสานงานในการฝึกอบรม วธิกีารจดัโปรแกรมการค านวณค่าใชจ้่ายการประเมนิผลโครงการฝึกอบรม 
 
3562402  การจดัการทรพัยากรมนุษย ์                                                                           3(3-0-6) 
  Human Resource Management 
  ศกึษาเกี่ยวกบัความเป็นมา ทฤษฎีและหลกัการในการจดัการทรพัยากรมนุษย ์ขอบข่าย
หน้าที ่ความรบัผดิชอบและขัน้ตอนในการจดัการทรพัยากรมนุษย ์การวเิคราะหง์าน  การวางแผนก าลงัคน 
การสรรหา การคดัเลอืก การฝึกอบรม การพฒันา การประเมนิผล ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ตลอดจน
ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการทรพัยากรมนุษย ์
 
3562404  การพฒันาประสิทธิภาพในการท างาน                                                   3(3-0-6) 
  Efficiency Development 
  ความหมาย ขอบเขต ปรชัญา และอุดมการณ์ในการพฒันาตนเอง บุคลกิภาพและการ
ส ารวจบุคลกิภาพ การปรบัแต่งบุคลกิภาพของตนเองและผูอ้ื่น ความตอ้งการของมนุษย ์ค่านิยม การส ารวจ 
และแลกเปลีย่นค่านิยม ค่านิยมทีส่มัพนัธก์บัการท างานวฒันธรรมในการท างาน การตัง้เป้าประสงคข์องชวีติ
และ การท างานการส ารวจความรูส้กึ ปญัหา อุปสรรคและวธิกีารพชิติอุปสรรคในการท างาน การสรา้งความ
เชื่อมัน่ ในตนเอง ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการท างาน 
 
3563108  การพฒันาบคุลิกภาพ                                                   3(3-0-6)  
  Personality Development  
  ศกึษาเกี่ยวกบัการพฒันาบุคลกิภาพ โดยเน้นสิง่ทีม่อีทิธพิลต่อภาวะการเป็นผูน้ าทางธุรกจิ
ทุกระดับ เน้นการพูดติดต่องานธุรกิจ การเข้าร่วมประชุมและการเสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุม  การ
ตดัสนิใจทางธุรกจิ  การจงูใจ  การเกลีย้กล่อม  การเจรจาต่อรอง  การเขา้สงัคม  การพฒันาบุคลกิภาพของ
นักธุรกจิทางดา้นร่างกายอารมณ์และจติใจ โดยเน้นการใชห้ลกัธรรมในทางศาสนาและจติใหม้กีารฝึกปฏบิตัิ
และรูจ้กัท าการวเิคราะห ์และท าการประเมนิตนเอง การวางแผนพฒันาตนเองใหส้ามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่น
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และท างานอยา่งมคีวามสุข 
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3563204 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ                                       3(3-0-6) 
  Management Information System 
  ความส าคญัของระบบสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศในองค์กร โครงสร้างของระบบ
สารสนเทศเพื่อการจดัการ  เทคโนโลยสีารสนเทศ  ฮารด์แวร ์ซอฟแวร ์ และเทคโนโลยใีนการสื่อสารระบบ
สารสนเทศ  ฐานข้อมูลส านักงานอัตโนมตัิ  ระบบสารสนเทศในองค์การธุรกิจ  ระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการจดัการในด้านการวางแผน  การควบคุม  การตัดสินใจ  การพฒันาระบบสารสนเทศด้วย
คอมพวิเตอรม์าใชใ้นการจดัการ 
 
3563402  การจดัการค่าจ้างและเงินเดือน                                                               3(3-0-6) 
  Wage and Salary Management 

ความหมายและแนวคดิเกีย่วกบัการจดัการค่าจา้งและเงนิเดอืน ทฤษฎเีกีย่วกบัค่าจา้ง และ
วธิกีารจ่ายค่าตอบแทนอื่น ๆ  การจดัท าโครงสรา้งค่าตอบแทนและการน าไปใช ้การพฒันาโครงสรา้งค่าจา้ง
และการปรบัค่าจา้ง หลกัการจ่ายค่าตอบแทน และรายละเอยีดการจ่ายค่าตอบแทนในองคก์าร และพนกังาน
ประเภทต่าง ๆ 
 
3563403  การสรรหาและบรรจพุนักงาน                                                                            3(3-0-6) 
  Recruitment and Placement of Personnel 
  นโยบายและการก าหนดนโยบายในการสรรหาและการบรรจุบุคคล การพยากรณ์ความ
ต้องการก าลงัคน การวางแผนก าลงัคน การสรรหาและการคดัเลอืกบุคคลเขา้ท างานตามความสามารถของ
บุคคล  กลยทุธใ์นการทดสอบ และการสมัภาษณ์บุคคลเขา้ท างาน หลกัพฤตกิรรมศาสตรท์ีใ่ชใ้นการคดัเลอืก
บุคคลเข้าท างาน การบรรจุพนักงาน การปฐมนิเทศ การสอนแนะงาน และกฎหมายที่เกี่ยวกบัการสรรหา
และการบรรจพุนกังาน 
 
3563404  การฝึกอบรมและพฒันาทรพัยากรมนุษย ์                                                  3(3-0-6) 
  Human Resource Training and Development   
  บทบาท หน้าที่ และความรบัผิดชอบของเจ้าหน้าที่บรหิารงานบุคคลโดยเฉพาะด้านการ
พฒันาและการฝึกอบรม ความจ าเป็นในการพฒันาและฝึกอบรมการวางแผนพฒันาและฝึกอบรม บรรทดั
ฐานของกลุ่มที่เป็นอุปสรรคต่อการท างานและการเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐาน การตัง้วตัถุประสงค์ในการ
ฝึกอบรม   การจดัโปรแกรมฝึกอบรม เทคนิคการฝึกอบรมแบบต่าง ๆ    การประเมนิผลการพฒันาบุคคล
และการฝึกอบรมปญัหาในการพฒันาและการฝึกอบรม 
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3563405  การวางแผนและนโยบายทางด้านทรพัยากรมนุษย์                                       3(3-0-6) 
  Personnel Planning and Policy  
  ศกึษาเกีย่วกบัการวางแผนและนโยบายขององคก์าร รวมทัง้การพยากรณ์ก าลงัคนในระยะ
สัน้และระยะยาว การส ารวจและวเิคราะหก์ าลงัคนทีม่อียู่และความสามารถของบุคคล การด าเนินงานตดิตาม
และตรวจสอบการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามแผนและนโยบาย 
 
3563406 การวิเคราะหง์าน                                                                                       3(3-0-6) 
  Job Analysis 
  โครงสรา้งของงาน การเก็บขอ้มูลเกี่ยวกบังาน วธิกีารท างานวเิคราะห์งาน  การแบ่งแยก
ประเภทของงาน ความสมัพนัธร์ะหว่างต าแหน่งงานต่าง ๆ ในองคก์าร ตลอดจนถงึการปรบัปรุงใหเ้หมาะสม
กบับรรยากาศ และทรพัยากรบุคคลในแต่ละองคก์าร 
 
3564106  การวิจยัทางธรุกิจ                                                    3(2-2-5) 
  Principles of Business Research 

ความหมาย  ความส าคญัและประโยชน์ของการวจิยัทางธุรกิจ จรรยาบรรณของนักวจิยั 
ประเภทของการวจิยัทางธุรกิจ ขัน้ตอนการวจิยั การเลอืกปญัหาการวจิยั การก าหนดจุดมุ่งหมาย การตัง้
ค าถามในการวจิยั ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ตวัแปร การตัง้สมมตฐิาน  การออกแบบการวจิยั เครื่องมอื
และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่สอดคล้องกับการวิจัยแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ข้อมูล การน า
คอมพวิเตอรเ์ขา้มาใชใ้นการเตรยีมขอ้มลูและประมวลผลขอ้มลู การเขยีนเคา้โครงการวจิยั การเขยีนรายงาน
การวจิยั การประเมนิผลการวจิยั 

 
3564201  การจดัการเชิงกลยทุธ์                                                                                        3(3-0-6) 
  Strategic Management 
  แนวคดิการวางแผนและการบรหิารเชงิกลยุทธ์ ความแตกต่างของการ   วางแผนและการ
บรหิารทัว่ไป องค์ประกอบของการวางแผนเชงิกลยุทธ์การก าหนดเป้าหมายของธุรกิจ กระบวนการและ
เทคนิคการวางแผน การวางนโยบายธุรกิจ โครงสร้างสภาพแวดล้อมแห่ง   การแข่งขนั การวิเครา ะห์
สภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอก กลยทุธร์วมของธุรกจิ การประเมนิ-ผลและการตดิตาม 
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3564901  สมัมนาการจดัการทรพัยากรมนุษย ์                                                              1(0-2-1) 
  Seminar in Personnel Management 
  วเิคราะห ์ศกึษาปญัหาและวธิกีารแก้ปญัหาเกี่ยวกบัการบรหิารทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์าร
ธุรกจิ ศกึษานโยบายพฤตกิรรมเกี่ยวกบับุคคล เพื่อสรา้งความสมัพนัธอ์นัดสี าหรบักลุ่มคนงานทีอ่ยู่ในระดบั
ต่าง ๆ วเิคราะห์อภปิรายปญัหาต่าง ๆ ทางดา้นการบรหิาร การพฒันา การฝึก อบรมบุคคลในองคก์รธุรกจิ 
โดยใชพ้ืน้ความรูท้างทฤษฎเีพื่อหาแนวทางแกไ้ขปญัหาบุคคลทีเ่กดิขึน้ภายในองคก์าร 
 
3564903 สมัมนาปัญหาการจดัการ                                                                            1(0-2-1) 
  Seminar in Management Problems 
  ศึกษาและวิเคราะห์ปญัหาที่ เกิดขึ้นในระบบการจัดการ  การวิเคราะห์ปญัหาแบบ
วทิยาศาสตร ์ แนวความคดิในการแก้ไขปญัหา  ศกึษากระบวนการและวธิกีารแก้ไขปญัหา  ฝึกปฏบิตัใิน
การแสดงความคดิเหน็และกระบวนการตดัสนิใจในดา้นต่าง ๆ ของการจดัการ 
 
3563502  ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม                                                                3(3-0-6) 
  Leadership and Teamwork 
  ศกึษาเรื่องต่าง ๆ เกีย่วกบัผูน้ าและภาวะผูน้ า คุณลกัษณะและบทบาทหน้าทีข่องผู้น าทีจ่ะมี
ส่วนช่วยในการเสริมสร้างคุณภาพงาน บทบาทของผู้น าในการท างานเป็นทีม การสร้างทีมงานที่มี
ประสทิธภิาพจติวทิยาและเทคนิควธิใีนการเป็นผู้น าและการท างานเป็นทมี การสรา้งความ ภูมใิจให้ทมีงาน 
การจดัการความขดัแยง้ในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม การแกไ้ขปญัหา และการตดัสนิใจในการท างานเป็นทมี 
 
3592101 เศรษฐศาสตรจ์ลุภาค                    3(3-0-6)  

Micro Economics   
ศกึษาเกีย่วกบัความหมายของเศรษฐศาสตร ์ปจัจยัการผลติ พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค 

พฤตกิรรมของผูผ้ลติ อุปสงค ์อุปทาน การก าหนดราคาในตลาดประเภทต่าง ๆ ของการจดัสรรค่าตอบแทน
ใหแ้ก่ปจัจยั การผลติในรปูค่าเช่า ค่าจา้ง ดอกเบีย้และก าไร บทบาทของรฐัในการน าเศรษฐกจิแบบพอเพยีง
มาใชใ้นระดบัรากแกว้ 
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3592102 เศรษฐศาสตรม์หภาค                    3(3-0-6)  

Macro – Economics   
พฤติกรรมของปจัจยัทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ซึ่งเป็นตัวก าหนดผลิตภัณฑ์จงัหวดั รายได้

ประชาชาติ เช่น พฤติกรรมส่วนรวมของการบรโิภค การออก การลงทุน บทบาทของรฐับาล การว่าจ้าง
ท างาน ระดบัเงนิเฟ้อ เงนิฝืด การคลงั นโยบายการเงนิ การค้าระหว่างประเทศ และนโยบายเศรษฐกิจ
โดยรวมของรฐับาลทีป่ระยกุตใ์ชก้บัเศรษฐกจิพอเพยีง 
 
3593302 การวิเคราะหเ์ชิงปริมาณทางธรุกิจ                 3(3-0-6) 

Quantitative Economics in Business 
ศกึษาถงึกระบวนการตดัสนิใจ ประโยชน์ของการใชเ้ทคนิคทางคณติศาสตรเ์ชงิปรมิาณ 

เพื่อช่วยในการตดัสนิใจ ไดแ้ก่ ความน่าจะเป็น แขนงการตดัสนิใจ  เทคนิคการประเมนิผล การตรวจ
โครงการ การจดัซือ้สนิคา้คงคลงั การจ าลองเหตุการณ์ และเทคนิคการพยากรณ์ธุรกจิ 

 
3601104 เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้น                                        3(2-2-5) 
                      Information System 
  พื้นฐานเบื้องต้นของเครื่องคอมพวิเตอรท์ัง้ในด้านฮารด์แวร ์ ซอฟต์แวร ์ และพเีพอรแ์วร์ 
ระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ บทบาทของคอมพวิเตอรใ์นสงัคมปจัจุบนัและเทคโนโลยขีองคอมพวิเตอรใ์น
อนาคต  เน้นใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการใช้ไมโครคอมพวิเตอร ์การใชง้านระบบปฏบิตักิารทีใ่ชง้าน
ในปจัจุบนั ฝึกปฏบิตัิการใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปที่สอดคล้องกบัเทคโนโลยทีี่เกิดขึน้ใหม่อย่างต่อเน่ือง เช่น 
การน ามาประยุกต์ใชก้บังานดา้นการจดัพมิพแ์ละเกบ็เอกสาร  งานดา้น Spreadsheet การพมิพร์ายงานและ
สรา้งกราฟจากขอ้มลู  การน าเสนอสารสนเทศ   
 
3601203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรแ์ละอลักอริทึม              3(2-2-5) 
  Computer Programming and Algorithm 
  หลกัการท างานพื้นฐานของคอมพวิเตอร์  ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกบัการประมวลผลข้อมูล
ภาษาต่าง ๆ ของคอมพวิเตอร ์ การพฒันาอลักอรทิมึ  เทคนิคในการแก้ไขปญัหา  การเขยีนผงังาน  การ
เขยีนโปรแกรมโดยใชภ้าษาระดบัสงูอยา่งน้อย 1 ภาษา 
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3602102 การจดัระบบเครือข่ายและการส่ือสารข้อมลูธรุกิจ                     3(2-2-5) 
                     Network System Management and Computer Application in Business 
  ศกึษาถงึการสื่อสารขอ้มลู  สื่อและอุปกรณ์  ทฤษฎพีืน้ฐานของเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์  โท
โปโลจ ี(Topology) ของเครอืข่าย  วธิกีารและหลกัปฏิบตัิในการใช้เครอืข่ายคอมพิวเตอรเ์พื่อการสื่อสาร 
ระดบัชัน้ของข้อมูลในเครอืข่ายสื่อสาร   เครอืข่ายการสื่อสารข้อมูลระยะไกล   มาตรฐานต่างๆ ของการ
สื่อสารในคอมพิวเตอร์  และการประยุกต์ใช้กบังานธุรกิจด้วยคอมพวิเตอร์โดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์
เครอืข่าย เพื่อเป็นเครื่องมอืในการจดัระบบการแบ่งกลุ่ม การปฏบิตังิานภายในองคก์ารธุรกจิ  การจดัระบบ
ส านักงานสาขา และการสื่อสารข้อมูลทางการตลาด และข่าวสารทางธุรกิจทัง้เครอืข่ายภายใน (Intranet) 
และภายนอกองคก์าร (Internet) 
 
3602201 ฐานข้อมูลเบื้องต้น                                                               3(2-2-5) 
                    Database Management System 
  แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบบริหารฐานข้อมูล   สถาปตัยกรรมของฐานข้อมูล 
รปูแบบของฐานขอ้มลู แบบเชงิชัน้  แบบเครอืขา่ย  และแบบเชงิสมัพนัธ์  ความขึน้แก่กนัของขอ้มลู  เคา้รา่ง 
การท าให้อยู่ในรูปแบบบรรทดัฐาน  รูปแบบบรรทดัฐาน  ฐานข้อมูลเชงิสมัพนัธ์  การสรา้งโมเดลจ าลอง
ความสมัพนัธ์ของข้อมูลแบบอีอาร์  ภาษาสอบถามเชงิโครงสรา้ง   การออกแบบฐานข้อมูล ระบบรกัษา
ความปลอดภยัของข้อมูล  การเกิดภาวะพรอ้มกนั  การปิดกัน้  การกู้ข้อมูล  ความบูรณภาพของข้อมูล  
พจนานุกรมขอ้มลู 
 
3602202 โครงสร้างข้อมลู                                                                           3(2-2-5)  
            Database Management System 
  โครงสรา้งขอ้มูลแบบต่าง ๆ ทัง้แบบเชงิเส้น อารเ์รย ์ลงิค์-ลสิต์ แสตก ควิ และแบบไม่เชงิ
เส้น  ต้นไม ้ กราฟ  เครอืข่าย  การน าโครงสรา้งขอ้มูลไปประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ เทคนิคการเรยีงล าดบั
และคน้หาขอ้มลู   
 
3602203 การประมวลผลแฟ้มข้อมูล                                                     3(2-2-5) 
    File Processing 
  ลกัษณะและโครงสรา้งทางกายภาพของสื่อแบบต่างๆ เช่น ดสิก ์ เทป เป็นตน้ โครงสรา้ง
ของขอ้มลูทีจ่ าเป็นในการจดัระบบแฟ้มขอ้มลู โครงสรา้งขอ้มลูแบบตน้ไมท้ีใ่ชก้บัทีเ่กบ็ขอ้มลูขนาดใหญ่ การ
คน้หาและการเรยีงล าดบับนสื่อขนาดใหญ่ การจดัการแฟ้มขอ้มลูโดยการเขา้ถงึแบบเรยีงล าดบัและแบบสุ่ม 
เป็นตน้ 
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3602502 การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ 1                                      3(2-2-5)   
   Information System Analysis and Design 
  วงจรชีวิตเกี่ยวกับพัฒนาการของระบบซอฟต์แวร์   การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศส าหรบัหน่วยงาน   ความเข้าใจพื้นฐานของระบบเพื่อน าไป สู่การแก้ไขปญัหา เทคนิคและ
เครือ่งมอืส าหรบัการวเิคราะหร์ะบบงาน   การพจิารณาความเป็นไปไดใ้นการน าระบบงานคอมพวิเตอรม์าใช้  
การออกแบบระบบงานคอมพวิเตอร ์การพจิารณาเลอืกฮารด์แวรแ์ละซอฟทแ์วรท์ีเ่หมาะสม การน าระบบไป
ใชง้าน  การควบคุมระบบ  เทคนิคการสื่อสารและการประเมนิผลหลงัจากการใชง้าน 
 
3602603 คอมพิวเตอรก์ราฟฟิกส ์                                                              3(2-2-6)  
  Computer Graphic 
  การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และเทคนิคต่าง ๆ เพื่อใช้ในการออกแบบและ ตกแต่งงาน
ภาพวาด ตวัอกัษรและภาพ   ฝึกการสรา้งงานในลกัษณะทีเ่ป็นการออกแบบ 2 มติโิดยเป็นแบบรสัเตอรเ์บส 
หรอืเวก็เตอรเ์บส  
 
3602606 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ                                             3(2-2-5)        
  Management Resources Information System 
  หลกัการและหลกัปฏบิตัใินการบรหิารระบบสารสนเทศในแวดวงธุรกจิ การฝึกปฏบิตัิเพื่อ
การจดัการ วธิวีเิคราะหร์ะบบ   การจดัการแบบเปลี่ยนแปลง  ปจัจยัทางดา้นบุคลากร การวางแผนกลยุทธ์
สารสนเทศ   ผลกระทบต่อองค์กรในระบบสารสนเทศ   จรยิธรรมด้านคอมพิวเตอร์  และเทคโนโลยกีาร
สื่อสาร  บทบาทการจดัการในการบรหิารระบบสารสนเทศในองค์กร   การเพิ่มศกัยภาพการจดัการด้วย
คอมพวิเตอร ์ ระบบของกระบวนการด้านการด าเนินงาน  ระบบรายงานด้านการจดัการ  ระบบสนับสนุน
การตดัสนิใจ ระบบผูเ้ชีย่วชาญ และการจดัการความรู ้
 
3603103 การพฒันาเวบ็ไซต ์                                                                  3(2-2-5)  
  Website Application 
  เครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต พฒันาการของอนิเตอรเ์น็ต หลกัการเบือ้งต้นของระบบอนิเตอรเ์น็ต  
การจดัสร้างโฮมเพจโดยใช้ภาษามาตรฐานที่ใช้สร้างโฮมเพจ HTML และการสร้างโดยใช้ CMS ระบบ
สนบัสนุนการจดัการขอ้มลูภายในอนิเตอรเ์น็ตโดยใชส้ครปิต์ (Script)  ระบบรกัษาความปลอดภยัส าหรบัเวบ็  
เช่น SSL ประยุกต์และแก้ปญัหาทัง้ในรูปแบบการท ารายงานและการพฒันาเวบ็ไซต์  การจดัตัง้เวบ็ไซต ์  
การจดโดเมนเนม   
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3603202  การจดัการความปลอดภยัในระบบคอมพิวเตอร ์                             3(2-2-5) 
   Safety  Computer System 
   ศกึษาถงึจดุอ่อนของระบบคอมพวิเตอรท์ัง้ระบบส่วนบุคคลและระบบเครอืข่ายศกึษาถงึภยั
ต่างๆ ในระบบคอมพวิเตอรแ์ละเครอืข่าย  อาชญากรรมที่เกดิขึน้บนคอมพวิเตอร ์กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบั
ระบบคอมพวิเตอร ์เทคนิคการป้องกนัคอมพวิเตอรจ์ากผู้บุกรุก การเขา้รหสั-ถอดรหสัขอ้มูลคอมพวิเตอร ์
มาตรการรกัษาความปลอดภยัของคอมพวิเตอรท์ัง้ส่วนบุคคลและศูนยค์อมพวิเตอร์ 
 
3603202  การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถ ุ                                                     3(2-2-5)  
                    Object-Oriented Programming 
   นิยามและคุณสมบตัขิองภาษาเชงิวตัถุ ออบเจก็ต ์ คลาส  เอน็-แคบซเูลชนั  อนิเฮอรแิทนซ์ 
และโพลมีอรฟิ์ซมึ  การออกแบบเชงิวตัถุ  แนวความคดิ  เทคนิคของการเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุ หลกัการที่
ใชใ้นเทคโนโลยเีชงิวตัถุ  รปูแบบจ าลองความสมัพนัธข์องวตัถุ รปูแบบจ าลองพฤตกิรรมของวตัถุ  วธิกีาร
และเทคนิคของการพฒันาซอฟตแ์วรเ์ชงิวตัถุ  ฝึกทกัษะการเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุ 
   
3603305  การเขียนโปรแกรมภาษาวิชวลเบสิก                                                3(2-2-5)     
   Visual Basic Application 
   หลกัพืน้ฐานของการเขยีนโปรแกรมแบบวชิวล ส่วนประกอบและคุณลกัษณะ      การสรา้ง
ฟอร์มและเมนู การประมวลผลฐานข้อมูล การเขยีนโปรแกรมโดยใช้ภาษาแบบวชิวล  ส าหรบัการพฒันา
โครงงาน 
 
3603601  โปรแกรมส าเรจ็รปูด้านสถิติและวิจยั                                       3(2-2-5) 
    Programming Application for Statistics and Research 
   ศกึษาถงึการใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูกบัการวเิคราะหข์อ้มลูทาง สถติทิัง้สถติเิชงิพรรณนา 
และสถติแิบบอา้งองิ (Descriptive and Inferential Statistics) โดยแสดงผลในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าเฉลีย่ 
ค่ามธัยฐาน ค่าความแปรปรวน ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าสถติแิละการทดสอบสมมตฐิาน ความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปร การวเิคราะหส์หสมัพนัธ ์ การวเิคราะหก์ารถดถอย การวเิคราะหแ์นวโน้มและอนุกรมเวลา 
และการวเิคราะหค์่าสถติต่ิาง ๆ ในการตดัสนิใจในธุรกจิ หรอืการท าวจิยัในธุรกจิ 
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3603603 โปรแกรมส าเรจ็รปูด้านการเงินและการบญัชี                             3(2-2-5)   
                      Programming Application for Finance and Accounting 
  ขอ้มลูทางดา้นการเงนิและการบญัช ี เช่น บญัชเีงนิเดอืน บญัชเีจา้หนี้ ลกูหนี้ บญัชสีนิคา้  
คงคลงั บญัชวีเิคราะหต์น้ทุนบญัชตี้นทุนการผลติ ตามค าสัง่ บญัชเีพื่อการวเิคราะหก์ารเงนิ โปรแกรม
ส าเรจ็รปูมาประยกุตใ์ชก้บังานนี้ 
 
3603604 การจดัการของคงคลงัด้วยคอมพิวเตอร ์                                 3(2-2-5)  
              Programming Application for Inventory Control 
  วเิคราะห ์ และออกแบบประยกุตก์ารใชร้ะบบคอมพวิเตอรฐ์านขอ้มลูเป็นเครือ่งมอืในการจดั
วางโครงสรา้งของการจดัการของคงคลงัดว้ยคอมพวิเตอร ์
 
3603607 การใช้คอมพิวเตอรท์างด้านธรุกิจ                                          3(2-2-5) 
  Computer Application for Business 
  โปรแกรมประยุกต์ใช้งานขัน้สูง เน้นศึกษาระบบงานด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรมเฉพาะ
อย่าง เป็นต้นว่า สถาบนัการเงนิ โรงแรม โรงพยาบาล ธุรกจิการค้า การเตรยีมขอ้มูล โปรแกรม  ส าเรจ็รูป
ประเภทต่าง ๆ ที่น ามาประยุกต์ใช้งานด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม โปรแกรมสินค้าคงคลัง โปรแกรม
เงนิเดอืน โปรแกรมบญัช ีโปรแกรมวเิคราะหก์ารเงนิ ระบบการส่งขอ้ความ การเลอืกระบบคอมพวิเตอรเ์พื่อ
ใชใ้นงานธุรกจิอย่างเหมาะสม การเตรยีมขอ้มูล และการประยุกต์ใชโ้ปรแกรม ส าเรจ็รปูกบังานดา้นต่าง ๆ 
ในแวดวงธุรกจิและอุตสาหกรรม 
 
3603608 คณิตศาสตรส์ าหรบัคอมพิวเตอร ์                                                          3(2-2-5)   
                    Calculation  for Computer 
  พื้นฐานเกี่ยวกับตรรกศาสตร์ เซต ความสัมพันธ์และฟงัก์ชัน ระบบเลขฐานต่างๆ 
โดยเฉพาะเลขฐาน 2, 8, 16 เมทรกิซแ์ละดเีทอร ์มแินนต ์พชีคณติ บลูนี 
 
3603609      โปรแกรมส าเรจ็รปูด้านงานทะเบียนบคุคลและการจ่ายเงินเดือน              3(2-2-5) 
  Programming Application for School Administration 
  ขอ้มูลพื้นฐานทางดา้นทะเบยีนบุคคล และการจ่ายเงนิเดอืนจากกรณีศกึษาในท้องถิน่ การ
จดัข้อมูลและการโยงระบบข้อมูลด้านนี้    การท ารายงานต่างๆ  และศึกษาการน าโปรแกรมส าเรจ็รูปที่
สามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บังานดา้นนี้ได ้
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3603612 การพฒันาส่ือคอมพิวเตอรช่์วยสอน                                          3(2-2-5)  
                Computer Assisted Instruction 
  วธิกีารน าคอมพวิเตอรม์าประยุกต์ใช้ในการเรยีนการสอน การสรา้งโปรแกรมหรอื การน า
โปรแกรมส าเรจ็รปูมาพฒันาการเรยีนการสอน และการบรหิารการศกึษา 
 
3603617  เทคโนโลยีมลัติมีเดีย                                                                            3(2-2-5) 
          Multimedia Technology 
   ความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกบัการใชค้อมพวิเตอรส์ าหรบัมลัตมิเีดยี ไฮเปอรเ์ทก็ซ ์ไฮเปอรม์เีดยี 
สื่อในการน าเสนอกราฟิกแบบภาพเคลื่อนไหว  เสยีง  วดีทิศัน์  เทคนิคการน าเสนอโดยใชม้ลัตมิเีดยี 
 
3603624  การจดัการทรพัยากรสารสนเทศ                                          3(2-2-5) 
                     Computer for Information Technology 
   ปญัหาและเทคนิคเกี่ยวกบัสารสนเทศเพื่อการจดัการ ค านิยามของระบบการประมวลผล
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การประเมินผลการติดตัง้ระบบ  และการจัดการระบบการประมวลผลข้อมูล 
อเิล็กทรอนิกส์ อย่างต่อเนื่อง วธิกีารได้มา การจดัระบบ ดูแลและควบคุม ทรพัยากรในระบบสารสนเทศ 
รวมทัง้การวางแผนโครงงาน  
 
3603630 โปรแกรมประยกุตด้์านการประมวลเสียงและภาพ                      3(2-2-5) 
                    Audio and Visual Digital System Processing 
  กระบวนการในการสรา้ง การบนัทกึ การปรบัแต่ง การตดัต่อเสยีง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
ศึกษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ส าหรบัการสร้าง การบันทึก  การตัดต่อเสียง ภาพ ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหวฝึกปฏบิตักิารสรา้ง การบนัทกึ การตดัต่อเสยีง ภาพเคลื่อนไหว 
 
3603705 การติดตัง้และการจดัการระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร ์              3(2-2-5) 
  Circuit Description and Computer Maintenance 
  พืน้ฐานเบือ้งตน้ของเครือ่งคอมพวิเตอรท์ัง้ในดา้นฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วร ์หลกัการเบือ้งต้น
ของระบบปฏบิตักิาร  ทรพัยากรของคอมพวิเตอร ์ วธิกีารและแนวทางของระบบหลายโปรแกรม-หลายผูใ้ช ้  
พืน้ฐานของการท างานแบบหลายโปรแกรม-หลายผูใ้ช ้    ศกึษาจุดเด่นของระบบปฏบิตักิารแบบต่างๆ และ
ปฏบิตักิารตดิตัง้ระบบปฏบิตักิารต่างๆ ทีแ่พรห่ลายในปจัจบุนั 
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รหสัวิชา                                      ช่ือและค าอธิบายรายวิชา                                            น(ท-ป-อ) 
 
3604504 พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์                                                                           3(2-2-5)  
                      Electronic Commerce 
  โครงสรา้งพื้นฐานของระบบการค้าอิเลก็ทรอนิกส์และหลกัการเบื้องต้นในการจดัการทาง
ธุรกจิรปูแบบใหม่  การคา้แบบธุรกจิกบัธุรกจิ  การคา้แบบธุรกจิกบัลกูคา้  การคา้แบบธุรกจิกบัองคก์รธุรกจิ
ขนาดใหญ่  ระบบการรบั-จ่ายเงนิบนอินเตอรเ์น็ต  เรยีนรูร้ะบบความปลอดภยั ปญัหาอุปสรรคของระบบ
การคา้อเิลก็ทรอนิกส ์ รวมทัง้ศกึษาเทคโนโลยกีารคา้อเิลก็ทรอนิกสท์ีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต  ประยกุต์และ
แกป้ญัหาทัง้ในรปูแบบการท ารายงานและการพฒันาเวบ็ไซต ์
 
3604604 การออกแบบส่ือส่ิงพิมพด้์วยคอมพิวเตอร ์                          3(2-2-5) 
  Computerized Photography Improvement 
  หลกัการและวธิกีารใช้โปรแกรมส าเรจ็รปูเพื่อการออกแบบ การจดัหน้าสื่อสิง่พมิพ์เพื่องาน
วารสารศาสตร ์หรอืงานประชาสมัพนัธ ์หรอืงานโฆษณา  
 
3604901  สมัมนาคอมพิวเตอรธ์รุกิจ                                                 1(0-2-1)  
                    Seminar  in Computer Business 
   การวเิคราะหป์ญัหาและวธิกีารแก้ปญัหาโดยน าคอมพวิเตอรเ์ขา้มาช่วยเกี่ยวกบังานธุรกจิ
ของสถานประกอบการในท้องถิ่น เช่น การตลาด  การผลติ  การเงนิ  การจดัการองค์การและทรพัยากร
บุคคล  เน้นใหน้ักศกึษาวเิคราะห์ ออกแบบระบบพรอ้มทัง้น าเทคโนโลยคีอมพวิเตอรใ์หม่ๆเขา้มาใช้ในการ
บรหิาร หรอืน าความรูแ้ละเทคนิคต่างๆมาประยกุต์ใชใ้นการศกึษากรณีศกึษาได้   ลกัษณะของการศกึษาจะ
ใชก้ารอภปิรายกลุ่มและการบรรยายจากผูป้ระกอบการ ผูเ้ชีย่วชาญและผูท้รงคุณวุฒ ิ
 
18.   การประกนัคณุภาพของหลกัสตูร 
 

หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ ไดจ้ดัท าระบบประกนัคุณภาพ โดยยดึหลกัการปฏบิตั ิเช่น                
การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) และการประเมนิคุณภาพ 
(Quality Assessment) โดยแบ่งออกเป็น 4 ดา้น ดงันี้ 
 18.1   การบรหิารหลกัสตูร ไดม้กีารจดัตัง้คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรเพื่อเป็นไปตามประกาศ 
กระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา พ.ศ.2548 และแนวทางการบรหิาร
เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร ระดบัอุดมศกึษา พ.ศ.2548 ซึง่ประกอบดว้ยคณะกรรมการ อาจารย ์ผูร้บัผดิชอบ
หลกัสตูรละ 5 คน และ 2 ใน 5 จะตอ้งจบตรงกบัสาขาในหลกัสตูรน้ี นอกจากนี้หลกัสูตรจะไดม้กีารก าหนด
หน้าทีข่องคณะกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน โดยใหร้บัผดิชอบในสิง่ต่อไปนี้ 
  -    การวางแผนการจดัการเรยีนรูต้ลอดหลกัสตูร 



 64 

- การประเมนิการเรยีนรู ้
- การพฒันาหรอืปรบัปรงุหลกัสตูร 
- การก าหนดกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 
- การรายงานผลการปฏบิตังิาน 

      ส าหรบัการพฒันาอาจารยผ์ูส้อนจะมกีารประเมนิและพฒันาผูส้อนอยา่งเป็นระบบและ
ด าเนินการอยา่งต่อเนื่อง 

กระบวนการจดัการเรยีนรู ้เป็นสิง่ส าคญัอย่างหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการหลกัสตูรจะตอ้งรว่มกนัจดัท า
แผนการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั จดัใหม้กีารฝึกปฏบิตังิานในสถานประกอบการ เพื่อให้
นกัศกึษาไดร้บัประสบการณ์ตรงในสาขาวชิาชพี 

18.2   ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน เป็นองคป์ระกอบในมาตรฐานการผลติ ซึง่ระบุไวใ้น
มาตรา 9(7) แห่งพระราชบญัญตัสิภาครแูละบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ 2546 (มาตรฐานการผลติ , 
มาตรฐานหลกัสตูร และมาตรฐานบณัฑติ) ซึง่คณะวทิยาการจดัการ จะจดัหอ้งเรยีนใหม้จี านวนเพยีงพอต่อ
จ านวนนกัศกึษา พรอ้มนี้คณะวทิยาการจดัการ ไดจ้ดังบประมาณสนับสนุนแหล่งทรพัยากรการเรยีนรู ้โดยมี
หอ้งสมดุในคณะ มกีารจดัซือ้ เช่น หนงัสอื ต ารา วารสาร เอกสารทางวชิาการอย่างเพยีงพอ มี
หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรแ์ละเครอืขา่ยสารสนเทศเพื่อสบืคน้ขอ้มลู และมโีสตทศันูปกรณ์อื่น ๆ อยา่ง
เพยีงพอ 

18.3   การสนบัสนุนและการใหค้ าแนะน านกัศกึษา คณะจะด าเนินการตามมาตรฐานการผลติใน
องคป์ระกอบ คุณสมบตัขิองบุคคลทีร่บัผดิชอบดา้นอาจารยท์ีป่รกึษา ซึง่จะตอ้งมคีุณวุฒไิมต่ ่ากว่าปรญิญาโท 
หรอื มตี าแหน่งทางวชิาการไมต่ ่ากว่าผูช้่วยศาสตราจารย ์จดัใหม้อีาจารยน์ิเทศทีม่คีุณวุฒเิดยีวกนักบั
อาจารยท์ีป่รกึษาไปนิเทศนักศกึษาทีไ่ปฝึกปฏบิตังิานในสถานประกอบการ 

18.4  ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรอื ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ  จดัใหม้กีาร
ส ารวจความตอ้งการของตลาดแรงงานและสงัคมก่อนการพฒันาหรอืปรบัปรงุหลกัสตูร  เพื่อน ามาปรบั
เป้าหมายการผลติบณัฑติ จดัใหม้กีารส ารวจภาวะการมงีานท าและความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทุกปี      
มกีระบวนการตดิตามการใชบ้ณัฑติและน าผลมาปรบัปรุงกระบวนการจดัการเรยีนการสอนและการปรบัปรุง
หลกัสตูร 
     
19.  การพฒันาหลกัสตูร 
     

คณะฯ จะด าเนินการพฒันาและปรบัปรงุหลกัสตูรทุก 5 ปี โดยใชข้อ้มลูจากการประเมนิ ตาม
มาตรฐานหลกัสตูร มาตรฐานการผลติและมาตรฐานบณัฑติ โดยจะก าหนดกระบวนการพฒันาหลกัสตูรไว้
ภายใตก้ระบวนการประกนัคุณภาพการศกึษา ดงันี้ 
 1.  กระบวนการรา่งหลกัสตูร ทีป่ระกอบดว้ยคณะกรรมการยกรา่ง ซึง่จะตอ้งมาจากผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง   
มกีารวพิากษ์หลกัสตูรจากผูท้รงคุณวุฒภิายนอก และใหม้กีารจดัท ารายงาน กระบวนการปรบัปรงุ/หรอื
พฒันาหลกัสตูร 
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 2.    คุณสมบตัขิองคณะกรรมการรา่งหลกัสตูรจะตอ้งเป็นบุคคลทีม่คีุณวุฒติรงตามสาขา หรอืมี
ประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 3.    การพฒันาหรอืการปรบัปรงุหลกัสตูร คณะฯ จะก าหนดเป็นนโยบายไวอ้ยา่งชดัเจน มแีผนงาน
และงบประมาณทีจ่ะด าเนินการปรบัปรงุหลกัสตูรอย่างเพยีงพอ 

4.    มกีารประเมนิผลการใชห้ลกัสตูรอยา่งต่อเนื่อง เพื่อน ามาปรบัปรงุ/พฒันาหลกัสตูรใหท้นัสมยั 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
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หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

 
 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  หมายถึง วชิาท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีความรอบรู้อยา่งกวา้งขวาง มีโลกทศัน์ 
ท่ีกวา้งไกล มีความเขา้ใจธรรมชาติตนเอง ผูอ่ื้นและสังคม  เป็นผูใ้ฝ่รู้ สามารถคิดอยา่งมีเหตุผล สามารถใช ้
ภาษาในการติดต่อส่ือสารความหมายไดดี้ มีคุณธรรม ตระหนกัในคุณค่า ของศิลปะและวฒันธรรมทั้งของ 
ไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถน าความรู้ไปใชใ้นการด าเนินชีวิตและด ารงตนอยูใ่นสังคมไดเ้ป็น 
อยา่งดี 
 
จุดประสงค์ทัว่ไป 
 จุดประสงคท์ัว่ไปของหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป มีดงัต่อไปน้ี 

1. เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
การเมือง การปกครองของไทย และความรู้ความเขา้ใจเพื่อนร่วมโลก เพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ   

2. เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการคิด การวิเคราะห์ การแกปั้ญหาและการตดัสินใจบน
พื้นฐานของขอ้มูลและขอ้เทจ็จริงท่ีเป็นวทิยาศาสตร์และตามหลกัธรรม  

3. เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจและมีจิตส านึกเก่ียวกบัการอนุรักษ์ ดูแลและพฒันาส่ิงแวดลอ้ม และ
ตระหนกัถึงความเจริญกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

4. เพื่อให้มีทกัษะการศึกษาคน้ควา้และเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต การคิดอยา่งมีเหตุผล  
รู้จกัวเิคราะห์และปัญหาต่าง ๆ ได ้ตลอดจนมีทกัษะดา้นภาษาและการใชส้ารสนเทศในการติดต่อ      
ส่ือความหมายกบัผูอ่ื้นและด ารงชีวติในสังคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีและซาบซ้ึงในคุณค่าของสัจธรรม  ความดี  ความงาม  และการด ารงตนให้มี
คุณค่าต่อสังคม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และความรับผิดชอบ มีความ
ซาบซ้ึงในศิลปะและสุนทรียภาพ ตระหนกัในการปฏิบติัตนตามวถีิชีวติแบบประชาธิปไตย 

6. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตใหด้ ารงชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข 

 รายวชิาศึกษาทัว่ไปจดัเป็น   5  กลุ่มวชิา  โดยตอ้งจดัให้เรียนครบทุกกลุ่มวชิาตามขอ้ก าหนด ทั้งน้ี 
หน่วยกิตรวมของหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ใหเ้ป็นไปตามโครงสร้างหลกัสูตร ดงัน้ี 
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1.  กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า      9    หน่วยกติ 
 1.1  กลุ่มที ่1  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  3  หน่วยกติ    
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           

 1541001  ทกัษะการรับสารภาษาไทย     3 (2-2-5)           
 1541002  ทกัษะการส่งสารภาษาไทย     3 (2-2-5)           
 1541003  การส่ือสารเพื่อจุดประสงคเ์ฉพาะ    3 (2-2-5)           
 1541004  ภาษาและการส่ือสารเพื่อทอ้งถ่ิน    3 (2-2-5)         
 

 1.2  กลุ่มที ่2  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  6  หน่วยกติ    
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           

 1551001  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 1    2 (2-0-4)  
 1551002  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2    2 (2-0-4)  
 1551003  ทกัษะการฟัง- การพดูภาษาองักฤษ 1    2 (1-2-3)            
 1551004  ทกัษะการฟัง- การพดูภาษาองักฤษ 2    2(1-2-3)             
 1551005   ภาษาองักฤษปฏิบติัการ     2 (1-2-3)            
 

2.  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  ให้เลอืกเรียนวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า   8  หน่วยกติ 
 2.1 กลุ่มที ่1  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           

 1511001  จริยธรรมกบัมนุษย ์      2 (2-0-4)            
 1511002  ความจริงของชีวิต      2 (2-0-4)            
 1521001  พุทธศาสน์       2 (2-0-4)             
 

 2.2 กลุ่มที ่2  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           

 2011001  สุนทรียภาพทางทศันศิลป์     2 (2-0-4)             
 2051001  สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง    2 (2-0-4)            
 2061001  สังคีตนิยม       2 (2-0-4)            
 

 2.3  กลุ่มที ่3  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           

 1001001  ภาวะผูน้ าและการจดัการยคุใหม่    2 (2-0-4)          
 1001002  การคิดวเิคราะห์ การคน้ควา้และการใชเ้หตุผล   2 (2-0-4)          
 1001003  พฤติกรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน    2 (2-0-4)         
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 2.4   กลุ่มที ่4  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           

 1631001  สารสนเทศและการศึกษาคน้ควา้    2 (1-2-3)             
 1631002   การศึกษาคน้ควา้และการเขียนบทนิพนธ์   2 (1-2-3)             
  1631003   ความรู้พื้นฐานทางสารสนเทศศาสตร์    2 (1-2-3)           
  1631004   เทคโนโลยสีารสนเทศในส านกังาน    2 (1-2-3)             
  1631005   เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษาคน้ควา้   2 (1-2-3)           
 

3.  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  ให้เลอืกเรียนวชิาต่อไปนี ้    ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกติ 
 3.1   กลุ่มที ่1  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           

 2531001  วถีิไทย       2 (2-0-4)          
 2531002  วถีิโลก       2 (2-0-4)          
 2531003  ครอบครัวและสังคม      2 (2-0-4)           
 2541001   มนุษย ์ ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม    2 (2-0-4)          
 2561001   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป     2 (2-0-4)            

 3.2   กลุ่มที ่2   ให้เลอืกเรียนรายวิชาต่อไปนี ้  ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
       รหสัวชิา     ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           

 2501002   เศรษฐกิจพอเพียง      2 (2-0-4)           
 2521001   ทอ้งถ่ินศึกษา      2 (2-0-4)             
 2551001    การปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทย    2 (2-0-4)             
 3541001    การเป็นผูป้ระกอบการ     2 (2-0-4)           
 3591001    เศรษฐกิจในชีวติประจ าวนั     2 (2-0-4)           
 

4.  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้  ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกติ 
 4.1  กลุ่มที ่1  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  6  หน่วยกติ    
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           

 4121001  เทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  3 (2-2-5)             
 4121002  คอมพิวเตอร์และการประยกุตใ์ชง้าน      3 (2-2-5)             
 4121003  การพฒันาระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่าย      3 (2-2-5)               
 4121004  คอมพิวเตอร์และส่ือประสม                    3 (2-2-5)               



 70 

 4.2  กลุ่มที ่2  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  6  หน่วยกติ    
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           

 4091001  คณิตศาสตร์พื้นฐาน      2 (2-0-4)           
 4091002  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั     2 (1-2-3)           
 4091003  คณิตศาสตร์กบัการตดัสินใจ     2 (1-2-3)           

 4.3  กลุ่มที ่3  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  6  หน่วยกติ    
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           

 4001001  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อการพฒันา   2 (2-0-4)          
 4001002  วทิยาศาสตร์เพื่อชีวติประจ าวนั    2 (2-0-4)         
 4001003  การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ  2 (2-0-4)           
 4001004  พืชพรรณเพื่อชีวิต      2 (2-0-4)           

 
5.  กลุ่มวชิาพลศึกษาและนันทนาการ  ให้เลอืกเรียนวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า 2  หน่วยกติ  
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           

 1161001 กีฬาและนนัทนาการเพื่อคุณภาพชีวติ    2 (1-2-3)             
 1161002  การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ     2 (1-2-3)             
 1161003  การลีลาศเพื่อสุขภาพ     2 (1-2-3)             
 1161004  กีฬาศึกษา       2 (1-2-3)            
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ค าอิิาายรายวชิา 
 
รหัสวชิา ช่ือและค าอิิาายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
 
1001001 ภาวะผู้น าและการจัดการยุคใหม่ 2(2-0-4)
 Leadership and Modern Management 

 ศึกษาความหมาย  ความส าคญัและคุณลกัษณะของผูน้ าท่ีดีโดยทัว่ไป   ประเภทของผูน้ า
ในอาชีพต่าง   ๆ     เทคนิคและวธีิการปรับปรุงภาวะผูน้ าและผูต้ามและบทบาทหนา้ท่ีผูต้ามท่ีดี  
มนุษยสัมพนัธ์และการพฒันาทีมงาน  การพฒันาองคก์ร  กลยทุธ์ขององคก์ร  ระบบและ
กระบวนการวางแผน   

 
1001002 การคิดวเิคราะห์ การค้นคว้าและการใช้เหตุผล 2(2-0-4)  
   Research , Critical Thinking and Reasoning Skills 
      ศึกษารูปแบบและกระบวนการคิดของมนุษย ์ความจ าเป็นท่ีตอ้งพฒันากระบวนการคิด 
 การศึกษาคน้ควา้และการสะสมความรู้ เพื่อการคิดวิเคราะห์และการตดัสินใจ  หลกัการ  
 องคป์ระกอบและเทคนิคในการพฒันาการคิดแบบวเิคราะห์และใชเ้หตุผล  การคิดอยา่ง 
 สร้างสรรค ์ การคิดแบบนิรนยั  การคิดแบบอุปนยั  การคิดอยา่งมีวจิารณญาณการคิด 
 แบบแกปั้ญหา  การใชภ้าษากบัการคิดและการเสนอความคิด  การประยกุตใ์ชค้วามคิดในวชิาชีพ
 และชีวติประจ าวนั 
 
1001003   พฤติกรรมมนุษย์กาัการพฒันาตน 2(2-0-4)  

    Human Behavior and self Development 
     ศึกษาพฤติกรรมมนุษยแ์ละสาเหตุปัจจยัแห่งพฤติกรรม การพฒันาตนเอง มนุษยสัมพนัธ์ 
 เพื่อการท างานร่วมกนัและการอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นสุข       
 
1511001    จริยิรรมกาัมนุษย์    2(2-0-4)  
 Ethics and Human Being 
  ศึกษาและวเิคราะห์ความหมายของจริยธรรมและมนุษย ์ ความส าคญัของจริยธรรมต่อ 
 มนุษย ์ เกณฑต์ดัสินทางจริยธรรม  หลกัจริยธรรมท่ีส าคญัทางปรัชญาและศาสนาส าหรับมนุษย์ 
 การประยกุตใ์ชห้ลกัจริยธรรมเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลและสังคม            
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอิิาายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
 
1511002 ความจริงของชีวติ 2(2-0-4) 
 Facts of Life 

 ศึกษาความจริงของชีวติ  ความหมายของชีวติ  การด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบนัและโลกยคุ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  การน าเอาความจริงและหลกัศาสนธรรมไปประยกุตใ์ช้
ในการแกปั้ญหาและพฒันาปัญญา  ชีวติและสังคม การพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมตามหลกัศา
สนธรรมชีวิตท่ีมีสันติสุข และสังคมท่ีมีสันติภาพ 

 
1521001   พุทิศาสน์ 2(2-0-4) 
 Buddhism 

 ศึกษาประวติั  องคป์ระกอบต่าง ๆ และลกัษณะส าคญัของพระพุทธศาสนา  
พระพุทธศาสนากบัสังคมไทย  หลกัธรรมส าคญัต่าง ๆ  ของพระพุทธศาสนา  เช่นหลกัเบญจขนัธ์  
ไตรลกัษณ์  ปฏิจจสมุปบาท  หลกักรรม อริยสัจ  ไตรสิกขา  เป็นตน้  หลกัจริยธรรมใน
พระพุทธศาสนาเนน้การปฏิบติัในชีวติประจ าวนั การรู้จกัตนเอง  การพฒันาคนและการพฒันา
สังคม 

 

1541001   ทกัษะการรัาสารภาษาไทย 3(2-2-5)        
 Thai Language Comprehension Skill  
  ศึกษาหลกัการการฟัง  การอ่าน  จากส่ือและส่ิงพิมพป์ระเภทต่าง ๆ  การคิดวิเคราะห์   
 การสังเคราะห์  การจบัประเด็น  และการสรุปสาระส าคญั   
                  ฝึกปฏิบติัใหค้รอบคลุมสารทุกประเภท  จากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายและก าหนดใหอ่้าน 
 หนงัสือนอกเวลาประกอบ          
 

1541002   ทกัษะการส่งสารภาษาไทย 3(2-2-5)  
 Expression Skill in Thai Language 
  ศึกษารูปแบบ  และวธีิการส่งสารประเภทต่าง  ๆ  จากทรัพยากรสารสนเทศ  โดยน าเสนอ
 การศึกษาคน้ควา้ดว้ยวาจาและลายลกัษณ์ 
   ฝึกปฏิบติัการพดู-เขียนอธิบาย  การพดู-เขียนเพื่อการประชาสัมพนัธ์  การเขียนรายงาน
 ทางวชิาการ   ภาคนิพนธ์และการเขียนโครงการ         
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอิิาายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
 
1541003   การส่ือสารเพือ่จุดประสงค์เฉพาะ 3(2-2-5) 
 Communication for Specific Purposes 
  ศึกษาหลกัการและวธีิการส่ือสารเพื่อใหบ้รรลุตามจุดประสงคเ์ฉพาะกิจ 
  ฝึกปฏิบติัการพดูและการเขียน และประเมินการพดูและการเขียน 
 

1541004   ภาษาและการส่ือสารเพือ่ท้องถิ่น 3(3-2-5) 
 Roles of Language in Local Community Development 
  ศึกษาหลกัการและบทบาทของการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารเพื่อทอ้งถ่ิน  จากวรรณกรรม
 ทอ้งถ่ินประเภทต่าง ๆ  
  ฝึกการเก็บขอ้มูล  วเิคราะห์ขอ้มูลภาคสนาม 
  

1551001   ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร  1 2 (2-0-4)  
 Communicative English  1  
  ศึกษาหลกัไวยากรณ์ภาษาองักฤษ  ศึกษาโครงสร้างของค าศพัท ์ และประโยคใน 

 สถานการณ์ต่างๆท่ีเคยไดเ้รียนมาแลว้  และฝึกทกัษะการส่ือสารเพื่อใหส้ามารถส่ือสาร 
 ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีความมัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษในชีวติจริงมากข้ึน  
 
1551002   ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร  2 2(2-0-4)  
 Communicative English  2 
  ศึกษาไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพิ่มเติม  และฝึกทกัษะการเรียนภาษาจากแหล่งการเรียน 
 ท่ีหลากหลาย เช่น หนงัสือพิมพ ์ วารสาร  โทรทศัน์  และฝึกทกัษะการส่ือสาร น าเสนอขอ้มูล 
 ท่ีจ  าเป็นและใชไ้ดใ้นชีวิตจริง   
 
1551003   ทกัษะการฟัง - การพูดภาษาองักฤษ  1   2(1-2-3)  
 Listening - Speaking  1 
  ศึกษาหลกัการฟัง-พดูในสถานการณ์ต่าง ๆ  
  ฝึกทกัษะการฟัง  ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อใหจ้บัใจความหลกั  รายละเอียดปลีกยอ่ย การ
 จดบนัทึกยอ่ ฝึกทกัษะการพดู  การน าเสนอความเห็น  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการฟังเพื่อพฒันาทกัษะการ
 ส่ือสารท่ีจ าเป็นรวมทั้งเรียนรู้วฒันธรรมของเจา้ของภาษา      
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอิิาายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
 
1551004   ทกัษะการฟัง - การพูดภาษาองักฤษ  2     2(1-2-3)  
 Listening – Speaking  2 
  ฝึกทกัษะการฟัง- การพดูภาษาองักฤษแบบเขม้  เพื่อใหส้ามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมี 
 ประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมในการสอบวดัความรู้ภาษาองักฤษในระดบัท่ีสูงข้ึน   
 

1551005   ภาษาองักฤษปฏิบัติการ 2(1-2-3) 
 Operational English 
  ฝึกทกัษะภาษาองักฤษทั้งการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 ในงานอาชีพและในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น แนะน าการท างานของเคร่ืองมือ  ห้องปฏิบติัการ 
 แนะน าเก่ียวกบัวฒันธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี แนะน าสถานท่ีต่าง ๆ  ฝึกพดูในงาน 
 พิธีการ  น าเสนอความคิดและผลงาน  การเขียนจดหมายสมคัรงาน  ประวติัส่วนตวั  เขียนหนงัสือ 
 ราชการ       
 
1631001    สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า   2(1-2-3)  
 Research and Information 
  ศึกษาความหมาย   ความส าคญั  บทบาทของสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศประเภท 
 ต่าง ๆ ทรัพยากรสารสนเทศ  การจดัระบบทรัพยากรสารสนเทศ  แหล่งสารสนเทศอา้งอิง  
 เคร่ืองมือสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศ  การเขา้ถึงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  การอา้งอิงและ 
 การน าเสนอผลการศึกษาคน้ควา้     
 
1631002   การศึกษาค้นคว้าและการเขียนาทนิพนิ์   2(1-2-3)  
 Research Study and Report Writing 
  ศึกษาความหมาย ความส าคญั ประเภทของบทนิพนธ์  ศึกษาคน้ควา้สารสนเทศ จากแหล่ง
 สารสนเทศประเภทต่าง ๆ  และการอา้งอิง การบนัทึกและเรียบเรียงสารสนเทศ การน าเสนอบท
 นิพนธ์ 
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอิิาายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
 
1631003   ความรู้พืน้ฐานทางสารสนเทศศาสตร์     2(1-2-3)  
 Fundamentals of Information Science 
     ศึกษาความส าคญัและขอบเขตของสารสนเทศศาสตร์  ความสัมพนัธ์กบัสาขาวชิาอ่ืน 
 คุณค่าและความตอ้งการสารสนเทศในสังคมปัจจุบนั  ระบบสารสนเทศ  การใชเ้ทคโนโลยสีาร 
 สนเทศในการจดัการและรับบริการสารสนเทศ  และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารสนเทศ  

 
1631004   เทคโนโลยสีารสนเทศในส านักงาน    2(1-2-3)  
 Information Technology in Office 
  ศึกษาการจดัการและการด าเนินงานในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นองคก์รทัว่ ๆ 
 ไป การใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์กบังานต่าง ๆ ในสถานบริการสารสนเทศ  อุปกรณ์ในการ
 บนัทึกและการสืบคน้ขอ้มูล  การสร้างและการออกแบบระบบสารสนเทศเบ้ืองตน้  ตลอดจน
 ระบบเครือข่ายสารสนเทศ 

 
1631005   เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษาค้นคว้า   2(1-2-3)  
 Information Technology in Research Studies 
  ศึกษาความหมาย  ความส าคญัของสารสนเทศ  เทคโนโลยสีารสนเทศ  ทรัพยากร 
 สารสนเทศ  แหล่งบริการสารสนเทศ  การสืบคน้สารสนเทศของมหาวทิยาลยั  การใช ้ OPAC 
 ฐานขอ้มูลและบริการฐานขอ้มูล  บริการและการใชอิ้นเทอร์เน็ต การสืบคน้สารสนเทศผา่นระบบ
 เครือข่ายคอมพิวเตอร์  การสืบคน้สารสนเทศจาก CD-ROM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 76 

รหัสวชิา      ช่ือและค าอิิาายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
 
2011001   สุนทรียภาพทางทศันศิลป์      2(2-0-4) 
 Aesthetics of Visual Art 
  ศึกษาความงามของธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคง์าน 
 ศิลปะพร้อมทั้งขอบข่ายของศิลปะ  ความหมายของสุนทรียภาพและทศันศิลป์  การรับรู้ทางการ
 มองเห็นมิติในทศันศิลป์แขนง     จิตกรรม  ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  ส่วนประกอบความ
 งามทศันศิลป์  การจดัภาพของงานทศันศิลป์  ทฤษฎีการถ่ายทอดทางทศันศิลป์  สาเหตุการสร้าง
 งานทศันศิลป์  อิทธิพลท่ีท าใหท้ศันศิลป์มีความแตกต่างกนั  โดยเฉพาะเก่ียวกบัรูปแบบท่ีมีการ
 เปล่ียนแปลงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัในงานทศันศิลป์ตะวนัตกและประเทศไทย  คุณค่าของงาน
 ทศันศิลป์ดา้นความงามและเร่ืองราวโดยผา่นขั้นตอนการเรียนรู้ในหลกัการดูงานทศันศิลป์
 เบ้ืองตน้  และน าเขา้สู่ขั้นความซาบซ้ึง  ในการวจิารณ์ผลงานทศันศิลป์เพื่อน ามาซ่ึงประสบการณ์
 ของความซาบซ้ึง ทางสุนทรียภาพ      
 
2051001    สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 2(2-0-4)  
 Aesthetics of Drama 
  ศึกษาและจ าแนกขอ้ต่างในศาสตร์ของความงาม  ความหมายของ  สุนทรียภาพทางศิลปะ 
 การแสดงองคป์ระกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย  นาฏศิลป์สากล  ความส าคญัของ 
 การรับรู้   ศาสตร์ต่าง ๆ  ของการเห็น  การไดย้นิ  การเคล่ือนไหว  ศิลปะการแสดง       
 
2061001    สังคีตนิยม 2(2-0-4)  
 Music Appreciation 
  ศึกษาองคป์ระกอบพื้นฐานของดนตรี  การผสมดนตรีไทยและดนตรีตะวนัตก  คีตลกัษณ์ 
 ท่ีพบเห็นทัว่ไป  คีตกวท่ีีส าคญัและคีตวรรณกรรมท่ีไดรั้บการยกยอ่งบางบท  ประวติัดนตรีท่ีควร
 ทราบ 
  
2501002   เศรษฐกจิพอเพยีง 2(2-0-4 )  
 Sufficiency Economy 
  ศึกษาความหมาย  แนวคิดทฤษฎี  เศรษฐกิจพอเพียง  ทฤษฎีใหม่  โครงการอนัเน่ืองมาจาก
 พระราชด าริ  โครงการตามพระราชประสงค ์ โครงการหลวง  การประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบั
 ตนเอง และชุมชน  ศึกษากรณีตวัอยา่งในชุมชน             
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอิิาายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
 
2521001   ท้องถิ่นศึกษา   2(2-0-4)  
 Local Community Study 
  ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและวาทกรรมการศึกษาทอ้งถ่ิน  ความส าคญัและความสัมพนัธ์ของ
 การศึกษาทอ้งถ่ินกบัโลกาภิวตัน์ ศึกษาทอ้งถ่ินในมิติทางสภาพภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ ความ
 เป็นชุมชน การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรมในลกัษณะสหวทิยาการโดยเนน้
 การศึกษาชุมชนทอ้งถ่ินดา้นพฒันาการ สภาพปัจจุบนั ปัญหาและแนวทางแกไ้ขและทิศทางใน
 การพฒันาในอนาคต            
 

2531001    วถิีไทย 2(2-0-4)  
 Thai Ways of Living 
  ศึกษาประเทศไทยดา้นกายภาพ  โครงสร้าง  ววิฒันาการและพฒันาการดา้นสังคมและ 
 วฒันธรรม  เศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง  สภาพปัญหาและแนวทางขจดัปัญหาสังคมไทย 
 โดยศึกษาการพฒันาโครงการ   อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  ทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง 
 ภูมิปัญญาชาวบา้นและทอ้งถ่ิน                
 
2531002   วถิีโลก 2(2-0-4 )  
 Globalized Ways of Living 
  ศึกษาโลกทั้งทางกายภาพและชีวภาพ ระบบความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม   
 ซ่ึงเป็นปัจจยัของววิฒันาการของสังคม  ระบบเศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง  การจดั
 ระเบียบโลกในดา้นสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  และการปกครอง  ตลอดจนการพฒันาสังคม  
 เศรษฐกิจ  การเมือง  การปกครองของสังคมโลก                 
 
2531003   ครอาครัวและสังคม 2(2-0-4 )  
 Family and Society 
  ศึกษาความหมาย  ความส าคญั  บทบาทหนา้ท่ี  ลกัษณะของครอบครัว  จิตวทิยาครอบครัว  
 คุณธรรมจริยธรรมในครอบครัว  ปัจจยัในการด ารงอยูข่องครอบครัว  ปัญหาครอบครัว และ
 แนวทางแกไ้ข  อิทธิพลของครอบครัวต่อสังคม   
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอิิาายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
 
2541001    มนุษย์  ชุมชนและส่ิงแวดล้อม     2(2-0-4)  

 Human being, Community and Environment 
  ศึกษาระบบนิเวศ  ส่ิงแวดลอ้ม  ความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม  ผลกระทบท่ี 

 เกิดจากกิจกรรมของมนุษยต่์อส่ิงแวดลอ้ม  ดา้นเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  แนวทางในการแกไ้ข
 ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในมิติทางสังคม  การจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยชุมชน  ภูมิปัญญาดา้นส่ิงแวดลอ้ม
 ตลอดทั้งแนวทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืโดยใชชุ้มชนทอ้งถ่ินเป็นฐานในการเรียนรู้               

 
2551001    การปกครองส่วนท้องถิ่นไทย   2(2-0-4)  
 Thai Local Administration 
  ศึกษาโครงสร้าง  อ านาจหนา้ท่ีและการปกครองของไทย  แนวคิด ทฤษฎีการเมืองและการ
 ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเป็นรากฐานการปกครองและการพฒันาระบอบประชาธิปไตย  ประวติั  
 พฒันาการการปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทยและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปกครองทอ้งถ่ิน   
 ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัประชาชน  สถานการณ์ปัจจุบนัและ 
 แนวโนม้ของการปกครองทอ้งถ่ินไทย  คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัปกครองทอ้งถ่ินไทย  
 
2561001    ความรู้เาือ้งต้นเกีย่วกาักฎหมายทัว่ไป     2(2-0-4)  
 Introduction to Law 
  ศึกษากฎหมายพื้นฐานทัว่ไป  ทั้งกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน ท่ีมาของ
 กฎหมาย ลกัษณะและชนิดต่าง ๆ  ของกฎหมาย ล าดบัชั้นของกฎหมายและความรู้เก่ียวกบั
 กฎหมายแพง่  กฎหมายอาญาและกฎหมายอ่ืน ๆ  ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั        
 
3541001    การเป็นผู้ประกอาการ 2(2-0-4)  
 Entrepreneur 
  ศึกษาองคป์ระกอบ และเทคนิคในการเป็นผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ การจดัการ  การบญัชี   
 การเงิน  0การบริหารบุคลากร  การบริหารส านกังาน  การตลาด  ส่วนประสมทางการตลาด    
 การวเิคราะห์และเลือก  ตลาดเป้าหมาย  ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลทางการตลาด ตลอดจนการ
 หาวธีิการควบคุมทางการตลาด  ในฐานะท่ีเป็นผูป้ระกอบการท่ี  ยดึหลกัธรรมาภิบาลและ 
 จริยธรรม  การประเมินตนเองส าหรับการเป็นผูป้ระกอบการ  
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอิิาายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
 
3591001    เศรษฐกจิในชีวติประจ าวนั 2(2-0-4)  
 Economy in Everyday Life 
  ศึกษาหลกัการเบ้ืองตน้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการท าความเขา้ใจ 
 ปรากฏการณ์ทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนั  การท างานของกลไกราคาและ 
 การก าหนดราคาสินคา้ในตลาด  เงินตราและสถาบนัการเงิน  รูปแบบการใชจ่้ายของประชาชน 
 และผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพของประชาชน 
 ในกรอบของเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
 
4001001    วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพือ่การพฒันา  2(2-0-4)  
 Science and Technology for Development 
  ศึกษาความหมายและวธีิการทางวทิยาศาสตร์  ความหมายของเทคโนโลยี  ภูมิปัญญาทาง
 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทอ้งถ่ินและของไทย ความกา้วหนา้ทางวทิยาการ  วทิยาศาสตร์
 และเทคโนโลยขีองไทยและนานาประเทศ  ความส าคญัและบทบาททางวทิยาศาสตร์และ
 เทคโนโลย ี ในการพฒันาทอ้งถ่ิน สังคมและประเทศไทยบนพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจ 
 พอเพียง         
 
4001002    วทิยาศาสตร์เพือ่ชีวติประจ าวนั 2(2-0-4)      
 Science for Everyday Life 
  ศึกษาเก่ียวกบัสารเคมีในชีวติประจ าวนั สมุนไพร ความรู้พื้นฐานทาง พนัธุศาสตร์  
 พลงังานท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั เทคโนโลยกีารส่ือสาร และผลกระทบของวทิยาศาสตร์ท่ีมีต่อ
 ชีวติประจ าวนั 
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4001003    การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากริรรมชาติ 2(2-0-4)     
 Conservations of Environments and Natural Resources    
  ศึกษาความหมายการจ าแนกประเภท  และความส าคญัทางส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร 
 ธรรมชาติ   ผลกระทบของส่ิงแวดลอ้มต่อสังคม  ศึกษาสถานการณ์  ส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน 
 ระดบัชาติและโลก  สถานภาพส่ิงแวดลอ้ม  ในอดีต  ปัจจุบนั  และอนาคต องคร์วมของ 
 ส่ิงแวดลอ้มการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื การอนุรักษท์รัพยากรอยา่งผสมผสาน ตวัอยา่ง
 การอนุรักษท์รัพยากรท่ีประสพความส าเร็จ โครงการในพระราชด าริ  ทิศทางแนวโนม้ในการ
 อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาของการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ           
 
4001004    พชืพรรณเพือ่ชีวติ 2(2-0-4)     
 Plants For Life 
  ศึกษาความส าคญัและคุณค่าของพืชพรรณต่อชีวติ ความหลากหลายของพืชพรรณ 
 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการใชป้ระโยชน์จากพืชพรรณ โครงการอนุรักษ ์ พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมา 
 จากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  การอนุรักษแ์ละการพฒันา 
 พืชพรรณ         
 
1161001    กฬีาและนันทนาการเพือ่คุณภาพชีวติ 2(1-2-3)  
 Sports and Recreation for Better Living 
  ศึกษาความส าคญัและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการต่อ
 การพฒันาคุณภาพชีวติ  ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนนัทนาการ  คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและ
 นนัทนาการต่อร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และสังคม  การประเมินสุขภาพของตนเอง  การเลือก
 รูปแบบของกิจกรรม กีฬาและนนัทนาการ 
  ฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ในการเล่นกีฬา  การจดักิจกรรมทางนนัทนาการ  
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1161002    การออกก าลงักายเพือ่สุขภาพ 2(1-2-3)  
 Exercise for Health 
  ศึกษาความหมาย  ขอบข่าย  จุดมุ่งหมาย  และคุณประโยชน์ของการออกก าลงักาย   
 หลกัการและขั้นตอนของการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ  การออกก าลงักายเพื่อพฒันาสมรรถภาพ
 ทางกายดา้นต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกก าลงักายใหส้อดคลอ้งกบัเพศและวยั  การประเมิน 
 ผลการออกก าลงักาย  
  ฝึกการออกก าลงักายอยา่งถูกวธีิ  การใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือการออกก าลงักาย 
 การฝึกการออก ก าลงักายในสถานบริการการออกก าลงักาย  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
 
1161003    การลลีาศเพือ่สุขภาพ 2(1-2-3)  
 Dance for Health 

  ศึกษาประวติัของลีลาศ  ประเภทของจงัหวะในการลีลาศ  มารยาทในการเขา้สังคมและการ
 ลีลาศ  คุณค่าของการลีลาศท่ีมีต่อร่างกาย  สติปัญญา  จิตใจ  อารมณ์   และสังคม  ความสัมพนัธ์
 ของการลีลาศท่ีมีต่อสุขภาพ  และการส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย 
  ฝึกทกัษะการลีลาศ  การรู้จงัหวะดนตรี  การควบคุมร่างกาย  และการเคล่ือนไหวอยา่ง
 สมดุล   การจบัคู่ การน า การพา ลวดลายในการลีลาศ และการจดังานลีลาศ          
 

1161004    กฬีาศึกษา 2(1-2-3)  
 Sports Education 
  ศึกษาความเป็นมากีฬา  คุณค่าของการกีฬาต่อการพฒันาร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และสังคม
 บทบาทของการกีฬาต่อการพฒันาคุณธรรมและจริยธรรม  การป้องกนัการบาดเจบ็จากการกีฬา
 และการปฐมพยาบาล  เลือกศึกษากีฬาหน่ึงประเภทตามความเหมาะสม ระเบียบและกติกาการ
 แข่งขนั 
  ฝึกทกัษะและเทคนิคการเล่นกีฬาตามความสนใน  การจดัการแข่งขนั         
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4091001    คณติศาสตร์พืน้ฐาน 2(2-0-4)      
  Fundamental Mathematics 
   ศึกษาธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์  การใหเ้หตุผล เซต  ความสัมพนัธ์และ
 ฟังกช์นั  ระบบเลขฐาน  จ านวนจริง                
 
4091002     คณติศาสตร์ในชีวติประจ าวนั 2(1-2-3)      
  Mathematics in Everyday Life 
  ศึกษาการเช่าซ้ือ  ค่านายหนา้  การจ านอง  การจ าน าและการขายฝาก  ดอกเบ้ีย  หุ้นและ
 ดชันีราคา  ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีอากรธุรกิจ  การค านวณหาพื้นท่ีและปริมาตรใน 
 การซ้ือขาย   
  ฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปช่วยในการค านวณ  
 
4091003     คณติศาสตร์กาัการตัดสินใจ 2(1-2-3)  
  Mathematics and Decision Making 
  ศึกษาระเบียบวธีิทางสถิติ การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง  การวดัการกระจาย  ความน่าจะ
 เป็นและทฤษฎีการตดัสินใจเบ้ืองตน้ 
   ฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางดา้นสถิติและการตดัสินใจ          
 
4121001   เทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพวิเตอร์พืน้ฐาน         3(2-2-5) 

    Introduction to Information Technology and Computer 
  ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ  การส่ือสารขอ้มูล และระบบ

 เครือข่ายเบ้ืองตน้ การใชง้านระบบปฏิบติัการ อินเทอร์เน็ต และโปรแกรมประมวลผลค า 
  ฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมระบบปฏิบติัการ  โปรแกรมประมวลผลค าและโปรแกรม
 ส าหรับการใชง้านอินเทอร์เน็ต         
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4121002    คอมพวิเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน 3(2-2-5)   
 Computer and Computer Application 
  ศึกษาเก่ียวกบัการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีนิยมใชง้านใน
 ปัจจุบนั เพื่อน าไปประยกุตใ์ชง้าน 
  ฝึกปฏิบติัการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีน าไปประยกุตใ์ชง้าน    
  
4121003     การพฒันาระาาสารสนเทศานระาาเครือข่าย 3(2-2-5)    
 Development of Information System On Network 
  ศึกษาเคร่ืองมือและวธีิการในการออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต        
 โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปท่ีนิยมในปัจจุบนัและน าไปประยกุตใ์ชก้บัระบบงานขององคก์ร   
   ฝึกปฏิบติัการสร้างและออกแบบเวบ็เพจ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป       
 

4121004     คอมพวิเตอร์และส่ือประสม 3(2-2-5)       
 Computer and Multimedia 
  ศึกษาความส าคญัของระบบส่ือประสม การใชง้านคอมพิวเตอร์ทางดา้นส่ือประสม  
 อุปกรณ์  ระบบและวธีิการทางส่ือประสม  โดยใชโ้ปรแกรมดา้นกราฟิก เช่น  การตกแต่งภาพ 
 การท าภาพเคล่ือนไหว โปรแกรมจดัท าวีดิทศัน์ และสามารถน าผลงานไปใชป้ระกอบกบั  
 ระบบงานขององคก์ร  
   ฝึกปฏิบติัการสร้างส่ือประสม  ประกอบการใชง้าน              



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ค 
เปรียบเทียบรายวิชาท่ีปรบัปรงุ 
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3532101   สถาบนัการเงนิและตลาดเงนิ                      
3(3-0) 
    Financial Markets and Institutions 

 ศกึษาโครงสรา้ง  ลกัษณะและ
บทบาทของตลาดเงนิ และตลาดทุน หลกัการ
และขอบเขตการด าเนินงานของสถาบนั
การเงนิ  ปญัหาและนโยบายเกีย่วกบัการ
ด าเนินงานของสถาบนัการเงนิต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ตามขอ้เทจ็จรงิและ
สภาพการณ์ในประเทศไทย 

 

3532101  ตลาดการเงนิและสถาบนัการเงนิ   
3(3-0-6)  
      Financial Markets and 
Institutions  

ศกึษาโครงสรา้ง ลกัษณะและ
บทบาทของตลาดเงนิ และตลาดทุน หลกัการ
และขอบเขตการด าเนินงานของสถาบนัการเงนิ 
ปญัหาและนโยบายเกี่ยวกบัการด าเนินงานของ
สถาบนัการเงนิต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตาม
ขอ้เทจ็จรงิและสภาพการณ์ในประเทศไทย  

3534106   โปรแกรมประยุกตท์างการเงนิ          
3(3-0) 
     Financial Programming 

ศกึษาการน าเอาโปรแกรมส าเรจ็รูป
มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปญัหา การตัดสินใจ
การสรา้งโมเดลทางการเงนิ เช่น การตดัสนิใจ
จา่ยลงทุน      การวเิคราะหค์วามเป็นไปไดใ้น
การลงทุน การประเมนิมูลค่าหลกัทรพัย ์เป็น
ตน้ (Lotus 1-2-3, Microsoft Excel ฯลฯ) 

 

3534106   โปรแกรมคอมพวิเตอรป์ระยกุต์
ทางการเงนิ                  3(3-0-6) 
     Financial Programming 
             ศกึษาการน าเอาโปรแกรมส าเรจ็รปู
มาประยกุตใ์ชใ้นการแก้ปญัหา การตดัสนิใจ
การสรา้งโมเดลทางการเงนิ  เช่น  การตดัสนิใจ
จา่ยลงทุน  การวเิคราะหค์วามเป็นไปไดใ้นการ
ลงทุน  การประเมนิมลูค่าหลกัทรพัย ์ เป็นตน้ 
( Microsoft Excel etc.) 

3534405   การบรหิารความเสีย่งทางการเงนิ               
3(3-0) 
    Financial Risk Management 
    ศกึษาความหมายและประเภทของ
ความเสีย่งทางการเงนิ  ปจัจยัทีท่ าใหเ้กดิความ
เสีย่งทางการเงนิ    การส ารวจความเสีย่งทาง
การเงนิ    ขัน้ตอนและวธิกีารบรหิารความ
เสีย่งทางการเงนิ  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการบรหิาร
ความเสีย่งทางการเงนิตลอดจนการควบคุม 
ตดิตามและประเมนิผลการบรหิารความเสีย่ง
ทางการเงนิ   
 

3534405    การจดัการความเสีย่งทางการเงนิ 
(3-0-6)  
                  Financial Risk Management  
               ศกึษาความหมาย ประเภทของ
ความเสีย่งทางการเงนิ ปจัจยัทีท่ าใหเ้กดิความ
เสีย่งและผลกระทบทางการเงนิ การส ารวจ
ความเสีย่งทางการเงนิ ขัน้ตอนและวธิกีาร
บรหิารความเสีย่งทางการเงนิ เครือ่งมอืทีใ่ชใ้น
การบรหิารความเสีย่งทางการเงนิ ตลอดจนการ
ควบคุม ตดิตามและประเมนิผลการบรหิาร
ความเสีย่งทางการเงนิ 
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3542305  การบรหิารการขาย    3(3-0) 
                Sales Management 

บทบาทความรบัผดิชอบ และขอบเขต
งานของผูบ้รหิารหน่วยงานขาย การจดัรปูแบบ
และความส าคญัขององคก์ารฝา่ยขาย  การ
บรหิารบุคคลในส่วนทีเ่กี่ยวกบัการขายการ
ควบคุมและการจงูใจพนกังานขาย การวางแผน     
เกีย่วกบัการขาย การพยากรณ์การขายการ
ก าหนดโควตาและงบประมาณการขาย อาณา
เขตการขาย การประเมนิผลงานพนกังานขาย  
รวมทัง้ศกึษากลยุทธก์ารขาย  

3542305   การจดัการการขาย     3 (3-0-6) 
      Sales Management 
    บทบาทความรบัผดิชอบ และขอบเขตงาน
ของผูบ้รหิารหน่วยงานขาย  การจดัรปูแบบ 
และความส าคญัขององคก์ารฝา่ยขาย   การ
บรหิารบุคคลในส่วนทีเ่กี่ยวกบัการขาย การ
ควบคุมและการจงูใจพนกังานขาย การวางแผน
เกีย่วกบัการขาย การพยากรณ์การขาย การ
ก าหนดโควตา้และงบประมาณการขาย อาณา
เขตการขาย การประเมนิผลงานพนกังานขาย 
รวมทัง้ศกึษากลยุทธก์ารขาย 

3541301 การขายส่งและการขายปลกี   3(3-0) 
    Wholesaling and Retailing 

ความหมาย  วตัถุประสงค ์ ความส าคญั
ของการขายปลกีและการขายส่ง  ปจัจยั
ประเภทต่าง ๆ   และหลกัเกณฑใ์นการขาย
ปลกีและการขายส่ง  ท าเลการจดัรปูองคก์ร 
การด าเนินงาน  การส่งเสรมิการขาย           
การโฆษณา    การขายปลกีและการขายส่ง   
การก าหนดราคา  และเทคนิคการขาย 
 

3541302  การจดัการการคา้ปลกี  3 (3-0-6) 
    Retailing Management 

ความหมาย   วตัถุประสงค ์  ความส าคญั
ของการขายปลกี  ปจัจยัประเภทต่าง ๆ   และ 
หลกัเกณฑใ์นการขายปลกี ท าเลการจดัรปู
องคก์ร การด าเนินงาน การส่งเสรมิการขาย 
การโฆษณา การขายปลกี การก าหนดราคา 
และเทคนิคการขาย 
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3542107  นโยบายผลติภณัฑแ์ละราคา 3(3-0)
    Product and Pricing Policies            

ศกึษาถงึบทบาทและหน้าทีค่วาม
รบัผดิชอบของผูจ้ดัการผลติภณัฑ ์     แนวคดิ
การจดัส่วนผสมผลติภณัฑ ์ การออกแบบและ
บรรจภุณัฑ ์ นโยบายตราสนิคา้  การวาง
ต าแหน่งผลติภณัฑ ์ การพฒันาผลติภณัฑใ์หม ่ 
วฏัจกัรผลติภณัฑ ์ สาเหตุของผลติภณัฑ์
ลม้เหลว และวธิกีารหลกีเลีย่งปจัจยัทีม่อีทิธพิล
ต่อการตดัสนิใจเรือ่งราว  วตัถุประสงคก์าร
ก าหนดราคา  การใชร้าคาเป็นเครือ่งมอืส าหรบั
กลยทุธท์างการตลาด  การเปลีย่นแปลงราคา
และการก าหนดราคา 
 
 

3542111  การจดัการผลติภณัฑแ์ละตราสนิคา้
                        3 (3-0-6) 
 Product and Brand Management 
 ศกึษาถงึบทบาทและหน้าทีค่วาม
รบัผดิชอบของผูจ้ดัการผลติภณัฑ ์แนวคดิการจดั
ส่วนผสมผลติภณัฑ ์การออกแบบและบรรจภุณัฑ ์
นโยบายตราสนิคา้ การวางต าแหน่งผลติภณัฑ ์
การพฒันาผลติภณัฑใ์หม ่วฏัจกัรผลติภณัฑ ์
สาเหตุของผลติภณัฑล์ม้เหลว และวธิกีาร
หลกีเลีย่งปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ
เรือ่งราว รวมถงึความหมายและความส าคญัของ
ตราสนิคา้ การรบัรูข้องผูบ้รโิภคต่อภาพลกัษณ์
ตราสนิคา้ องคป์ระกอบของตราสนิคา้ในมติต่ิาง 
ๆ ตัง้แต่การก าหนดตราสนิคา้ ภาษาถอ้ยค า 
กระบวนการสรา้งตราสนิคา้ โดยผ่านเครือ่งมอื
ทางการตลาด 
 
3542112  การจดัการราคา 3 (3-0-6)          
             Price Management 
ศกึษาวตัถุประสงค ์และขอ้จ ากดัในการก าหนด
ราคา  ปจัจยัทีม่อีทิธพิลในการก าหนด 
ราคา ตวัแบบพืน้ฐานของการตดัสนิใจ ความ
แตกต่างของผลติภณัฑแ์ละการก าหนดราคา การ
รบัรูเ้รือ่งราคาและความรูส้กึของผูบ้รโิภค  ตน้ทุน
และราคา  กลยทุธก์ารก าหนดราคา  การ
เปลีย่นแปลงราคาในตลาด   
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3542302   การบรหิารช่องทางการจดัจ าหน่าย
     3(3-0) 
 Marketing Channels Management 
กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัจ าหน่าย การ
เคลื่อนยา้ยผลติภณัฑจ์ากแหล่งผลติไปสู่
ผูบ้รโิภคคนสุดทา้ย  ลกัษณะและวธิกีาร
ด าเนินงานของสถาบนัธุรกจิประเภทต่าง ๆที่
เขา้มาปฏบิตักิจิกรรมเหล่านี้  ซึง่ประกอบดว้ย 
กลุ่มคนกลางประเภทต่าง ๆ การกระตุ้นและ
ส่งเสรมิคนกลาง การควบคุม และการ
ประเมนิผลระบบการจดัจ าหน่าย  

3542302   การจดัการช่องทางการจดัจ าหน่าย                        
              3(3-0-6) 
 Marketing Channels Management 
กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัจ าหน่าย   การ
เคลื่อนยา้ยผลติภณัฑจ์ากแหล่งผลติไปสู่ 
ผูบ้รโิภคคนสุดทา้ย ลกัษณะและวธิกีาร
ด าเนินงานของสถาบนัธุรกจิประเภทต่างๆ ที่
เขา้มาปฏบิตักิจิกรรมเหล่านี้ ซึง่ประกอบดว้ย 
กลุ่มคนกลางประเภทต่าง ๆ การกระตุ้นและ
การส่งเสรมิคนกลาง การควบคุม และการ
ประเมนิผลระบบการจดัจ าหน่าย 

3542402  การสื่อสารทางการตลาด 
             3(3-0) 
    Marketing Communication and  
             Public Relations 

ศกึษาลกัษณะทัว่ไป และความส าคญัของ
การสื่อสาร  กระบวนการสื่อสารทางการตลาด  
รปูแบบของการประชาสมัพนัธท์างการตลาด  
กระบวนการประชาสมัพนัธท์างการตลาดทัง้
ภายในและภายนอกหน่วยงาน  เทคนิคและ
เครือ่งมอืในการสื่อสารและประชาสมัพนัธ์
ทางการตลาด  การสื่อสารกบัการโฆษณาและ
ประชาสมัพนัธ ์
 

3542402  การสื่อสารทางการตลาด 
แบบบรูณาการ                           3 (3-0-6) 
 Integrated Marketing  
          Communication (IMC) 

ศกึษาถงึปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการวางแผน
และตดัสนิใจด าเนินการเลอืกเป้าหมาย การ 
ส่งเสรมิเครือ่งมอืทางการสื่อสาร คุณสมบตัขิอง
แหล่งส่งและรบัข่าวสาร การวเิคราะหค์วาม
ตอ้งการและทศันคตขิองผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอการ
สื่อสาร ค่าใชจ้่ายและคุณค่าทีจ่ะไดร้บัจากการ
ใชส้ื่อประเภทต่าง ๆ การทดสอบและวดั
ประสทิธภิาพ การปรบัปรงุสื่อและขา่วสาร การ
ประสานงานและการวางแผนรณรงค ์การ
ส่งเสรมิและการสื่อสารทางการตลาด โดยมุง่
การออกแบบและวางแผนสื่อสารแบบรวม
หลายสื่อ 
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3543101 การบรหิารการตลาด         3(3-0) 
             Marketing Administration                 

ความส าคญัของการบรหิารการตลาด  
บทบาทหน้าทีข่องผูบ้รหิารการตลาด  การจดั
องคก์ารการตลาด  การวเิคราะหโ์อกาสของ
การตลาด  โครงสรา้งตลาดและพฤตกิรรมการ
ซือ้ของผูบ้รโิภค    การวดัและการพยากรณ์
ตลาด   การแบ่งส่วนตลาด    การวางแผนกล
ยทุธท์างการตลาดเกีย่วกบัผลติภณัฑร์าคา  
การจดัจ าหน่าย และการส่งเสรมิการขาย 
 

3543101 การจดัการการตลาด         3(3-0-6) 
             Marketing Management  

ความส าคญัของการบรหิารการตลาด  
บทบาทหน้าทีข่องผูบ้รหิารการตลาด  การจดั
องคก์ารการตลาด  การวเิคราะหโ์อกาสของ
การตลาด  โครงสรา้งตลาดและพฤตกิรรมการ
ซือ้ของผูบ้รโิภค    การวดัและการพยากรณ์
ตลาด   การแบ่งส่วนตลาด    การวางแผนกล
ยทุธท์างการตลาดเกีย่วกบัผลติภณัฑร์าคา  
การจดัจ าหน่าย และการส่งเสรมิการขาย 

3544901 สมัมนาทางการตลาด          3(2-2) 
     Seminar in Marketing             

วเิคราะห ์ ศกึษาปญัหาทางการตลาดใน
ธุรกจิประเภทต่าง ๆ    โดยศกึษาปจัจยัต่าง ๆ 
ทีท่ าใหป้ระสบความส าเรจ็  และความลม้เหลว
ในการด าเนินงานดา้นการตลาดเน้นกจิการใน
ประเทศไทย  และกจิการของต่างประเทศทีเ่ขา้
มาด าเนินธุรกจิในประเทศไทย  เพื่อฝึกให้
นกัศกึษาน าความรูท้างดา้นการตลาดมา
แกป้ญัหา  หรอืศกึษาวเิคราะหเ์รือ่งการด าเนิน
กจิกรรมทางดา้นการตลาดทีน่กัศกึษาสนใจ 

3544901 การสมัมนาการตลาด       1(0-2-1)                           
            Seminar in Marketing 

วเิคราะห ์ศกึษาปญัหาทางการตลาดใน
ธุรกจิประเภทต่าง ๆ โดยศกึษาปจัจยัต่าง ๆ ที ่
ท าใหป้ระสบความส าเรจ็ และความลม้เหลวใน
การด าเนินงานดา้นการตลาด เน้นกจิการใน
ประเทศไทย และกจิการของต่างประเทศทีเ่ขา้
มาด าเนินธุรกจิในประเทศไทย เพื่อฝึกให้
นกัศกึษาน าความรูท้างดา้นการตลาดมา
แกป้ญัหา หรอืศกึษาวเิคราะหเ์รือ่งการด าเนิน
กจิกรรมทางดา้นการตลาดทีน่กัศกึษาสนใจ 
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3543105  การตลาดเพื่อสิง่แวดลอ้ม    3(2-2)   
             Marketing for Environment 
 ศกึษาความหมายและความส าคญัของ
สิง่แวดลอ้มและการตลาด วตัถุประสงคแ์ละ
องคป์ระกอบของการจดัการตลาด โดยค านึงถงึ
สภาพแวดลอ้มและความพงึพอใจระหว่าง
ผูผ้ลติและผูบ้รโิภค วเิคราะหก์ารปรบักลยุทธ์
ของการตลาดเพื่อการอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มโดย
ค านึงถงึวงการผลติภณัฑ ์
 
3543106  การตลาดเพื่อสงัคม         3(3-0)         
             Social Marketing 
ศกึษาความหมายและความส าคญัของตลาด  
ตลอดจนแนวคดิหรอืปรชัญาทางการตลาด  
โดยเฉพาะปรชัญาทางการตลาดทีมุ่ง่เน้นเพื่อ
สงัคม  ใชก้ระบวนการจดัการทางการตลาด
เพื่อเขา้ใจสภาพและปญัหาของสงัคม  โน้มน้าว
สงัคมท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทางสงัคม
โดยรวม มากกว่าประโยชน์ขององคก์รธุรกจิ 

3543109  การตลาดเพื่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม                        
             3 (3-0-6) 
   Social and Environment Marketing 
ศกึษาความหมาย  และความส าคญัของตลาด 
ตลอดจนแนวคดิหรอืปรชัญาทาง การตลาด 
โดยเฉพาะปรชัญาทางการตลาดทีมุ่ง่เน้นเพื่อ
สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ใชก้ระบวนการจดัการ
ทางการตลาดเพื่อเขา้ใจสภาพและปญัหาของ
สงัคม  สิง่แวดลอ้ม และทอ้งถิน่โน้มน้าวท าให้
เกดิการเปลีย่นแปลงเพื่อใหเ้กดิประโยชน์ทาง
สงัคมโดยรวม มากกว่าทีจ่ะเน้นประโยชน์ของ
องคก์รธุรกจิเพยีงอยา่งเดยีว 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 99 

วิชาเดิม  ปี  2543 วิชาปรบัปรงุ ปี 2549 
3503901   การวจิยัทางธุรกจิ 
              Principles of Business Research 

ศกึษาความหมาย บทบาท 
ความส าคญัและประโยชน์ของการวจิยัทาง
ธุรกจิจรรยาบรรณของนกัวจิยั ประเภทของ
การวจิยัทางธุรกจิ ขัน้ตอนการวจิยั การเลอืก
ปญัหาการวจิยั การก าหนดจดุมุง่หมาย การ 
ตัง้ค าถามในการวจิยั ประชากรและกลุ่ม
ตวัอยา่งตวัแปร และเทคนิค การตัง้สมมตฐิาน 
การเลอืกรปูแบบการวจิยั เครือ่งมอืและวธิกีาร
เกบ็รวบรวมขอ้มลู สถติทิีส่อดคลอ้งกบัการ
วจิยัแบบต่าง ๆ การวเิคราะหข์อ้มลูการน า
คอมพวิเตอรเ์ขา้มาใชใ้นการเตรยีมขอ้มลูและ
ประมวลผลขอ้มลู การเขยีนเคา้โครงการวจิยั
การเขยีนรายงานการวจิยั การประเมนิ
ผลการวจิยั 

3564106   การวจิยัทางธุรกจิ 
              Principles of Business Research 

ศกึษาความหมาย  ความส าคญัและ
ประโยชน์ของการวจิยัทางธุรกจิ จรรยาบรรณ
ของนกัวจิยั ประเภทของการวจิยัทางธุรกจิ 
ขัน้ตอนการวจิยั การเลอืกปญัหาการวจิยั การ
ก าหนดจดุมุง่หมาย การตัง้ค าถามในการวจิยั 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ตวัแปร การ
ตัง้สมมตฐิาน  การออกแบบการวจิยั เครือ่งมอื
และวธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู สถติทิีส่อดคลอ้ง
กบัการวจิยัแบบต่าง ๆ การวเิคราะหข์อ้มลู 
การน าคอมพวิเตอรเ์ขา้มาใชใ้นการเตรยีม
ขอ้มลูและประมวลผลขอ้มลู การเขยีนเคา้
โครงการวจิยั การเขยีนรายงานการวจิยั การ
ประเมนิผลการวจิยั 

3562307  การบรหิารการผลติ  3 (3-0-6) 
 Production Management 

ลกัษณะและความส าคญัของการผลติ 
ปจัจยัเกีย่วกบัการตดัสนิใจการผลติซึง่รวมถงึ
ระบบการผลติ การจดัองคก์ารเพื่อการผลติ 
การวางแผนเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละก าลงัการ
ผลติ การวางแผนและกระบวนการผลติ การ
เลอืกสถานทีต่ ัง้โรงงานการควบคุมคุณภาพ
และปรมิาณ ระบบการบ ารงุรกัษา ระบบการ
จดัซือ้ และระบบการควบคุมสนิคา้คงเหลอื 

3562307  การจดัการการผลติ  3 (3-0-6) 
 Production Management 

ความหมายและแนวความคดิดา้นการ
จดัการการผลติ การวางแผนเกีย่วกบั
ผลติภณัฑแ์ละการพยากรณ์ การวางแผนและ
การจดัการก าลงัการผลติ การเลอืกท าเลทีต่ ัง้ 
และการวางผงักระบวนการผลติ การบรหิาร
โครงการ การจดัการคุณภาพ และการจดัการ
สนิคา้คงคลงั  
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2563301  แรงงานสมัพนัธ ์ 3 (3-0-6) 
 Labor Relations 

ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างลกูจา้งกบั
ฝา่ยบรหิาร ประวตัแิละววิฒันาการของ 
สหภาพแรงงานทัง้ในและต่างประเทศ ปญัหา
แรงงานสมัพนัธ ์ สภาพขอ้ขดัแยง้ระหว่าง
นายจา้งกบัลกูจา้ง กระบวนการเจรจา  ต่อรอง 
การนดัหยดุงาน นโยบายแรงงานและ
ภาวะการท างาน กฎหมายแรงงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

3562134    แรงงานสมัพนัธ ์  
                Labour  Relations                      

ศกึษาววิฒันาการ  การแรงงานสมัพนัธ ์ 
ทฤษฎสีหภาพแรงงาน  สมาคมนายจา้ง  
ประวตักิารแรงงานสมัพนัธข์องประเทศไทย  
ปจัจยัต่าง ๆ ทีม่อีทิธพิลต่อความสมัพนัธ์
ระหว่างนายจา้งและลกูจา้ง  ความสมัพนัธ์
ระหว่างลกูจา้งกบัฝา่ยบรหิารรวมถงึประวตั ิ
และววิฒันาการของสหภาพแรงงาน ทัง้ในและ
ต่างประเทศ     ปญัหาแรงงานสมัพนัธ ์ ขอ้
ขดัแยง้ระหว่างนายจา้งกบัลูกจา้ง  การใช้
ระบบทวภิาคแีละไตรภาค ี  กฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง  เช่น  กฎหมายแรงงานสมัพนัธ ์ 
กฎหมายคุม้ครองแรงงาน  กฎหมาย
ประกนัสงัคม  กฎหมายความปลอดภยัในการ
ท างานและกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
แรงงาน  และการจดัการธุรกจิอุตสาหกรรม 

3562402  การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ 3 (3-0-6) 
             Human Resource Management 

ศกึษาเกีย่วกบัความเป็นมา ทฤษฎี
และหลกัการในการจดัการทรพัยากรมนุษย ์
ขอบขา่ยหน้าที ่ความรบัผดิชอบและขัน้ตอน
ในการจดัการทรพัยากรมนุษย ์การวเิคราะห์
งาน  การวางแผนก าลงัคน การสรรหา การ
คดัเลอืก การฝึกอบรม การพฒันา การ
ประเมนิผล และปจัจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
จดัการทรพัยากรมนุษย ์
 

3562402  การจดัการทรพัยากรมนุษย ์ 3 (3-0-6) 
             Human Resource Management) 

ศกึษาเกีย่วกบัความเป็นมา ทฤษฎแีละ
หลกัการในการจดัการทรพัยากรมนุษย ์
ขอบขา่ยหน้าที ่ความรบัผดิชอบและขัน้ตอน
ในการจดัการทรพัยากรมนุษย ์การวเิคราะห์
งาน  การวางแผนก าลงัคน การสรรหา การ
คดัเลอืก การฝึกอบรม การพฒันา การ
ประเมนิผล ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ 
ตลอดจนปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการ
ทรพัยากรมนุษย ์
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3563402  การบรหิารค่าจา้งและเงนิเดอืน   
                Wage and Salary Management 

ศกึษาถงึวธิจีา่ยค่าตอบแทน การ
ก าหนดนโยบาย โครงสรา้งและวธิกีารจ่าย
ค่าตอบแทน  หลกัการจา่ยค่าตอบแทนในทศันะ
ของนกับรหิารโครงสรา้ง และรายละเอยีดการ
จา่ยค่าตอบแทนในองคก์าร และพนกังาน
ประเภทต่าง ๆ การวเิคราะหค์่าตอบแทน ค่าจา้ง
เงนิเดอืนในองคก์ารธุรกจิใหเ้กดิความเป็นธรรม
และความพงึพอใจ 

3563402  การจดัการค่าจา้งและเงนิเดอืน   
                Wage and Salary Management 

ความหมายและแนวคดิเกีย่วกบัการ
จดัการค่าจา้งและเงนิเดอืน ทฤษฎเีกีย่วกบัค่าจา้ง 
และวธิกีารจ่ายค่าตอบแทนอื่น ๆ  การจดัท า
โครงสรา้งค่าตอบแทนและการน าไปใช ้การ
พฒันาโครงสรา้งค่าจา้งและการปรบัค่าจา้ง 
หลกัการจ่ายค่าตอบแทน และรายละเอยีดการ
จา่ยค่าตอบแทนในองคก์าร และพนกังาน
ประเภท ต่าง ๆ 

3562304  การวางแผนและการบรหิารโครงการ  
           Project Planning and Management 

ลกัษณะและความหมายของการ
วางแผน  กระบวนการในการวางแผน ประเภท
ของแผน  ขอ้ดแีละขอ้จ ากดัของการวางแผน  
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวางแผน  ลกัษณะของ
แผนทีด่ ี การวางแผนภายใตภ้าวะการณ์ที่
เปลีย่นแปลง การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มที่
ส่งผลต่องานการวางแผนปฏบิตังิาน  การจดัท า
โครงการเทคนิคการวางแผนปฏบิตังิาน และการ
เลอืกใช ้ การประเมนิผลโครงการ 
 

3562304  การวางแผนและการจดัการโครงการ  
           Project Planning and Management 

ความหมายและลกัษณะของการวางแผน  
กระบวนการในการวางแผน ประเภทของแผน  
ขอ้ดแีละขอ้จ ากดัของการวางแผน  ลกัษณะของ
แผนทีด่ ี การวางแผนภายใตภ้าวะการณ์ที่
เปลีย่นแปลง การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทีส่่งผล
ต่องานการวางแผนปฏบิตังิาน  ศกึษาวธิกีาร
จดัท าโครงการโดยพจิารณาถงึปจัจยัประกอบต่าง 
ๆ การด าเนินการและการจดัการโครงการ รวมทัง้
การวเิคราะหค์วามเป็นไปได ้การประเมนิค่าของ
โครงการ และการควบคุมโครงการ 

3562133   โปรแกรมประยุกตด์า้นการจดัเกบ็
เอกสาร  
              Document Storage Applied 
Program 

ศกึษาการท างานในส านกังานเกีย่วกบั
โครงสรา้งการเกบ็เอกสาร เครือ่งมอืเพื่อจดัให้
เขา้ระบบงานคอมพวิเตอร ์และการจดัท า
เอกสารดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์

3562133   คอมพวิเตอรเ์พื่อการจดัการเอกสาร  
              Computer for Documentary 
Management 

ศกึษาการท างานในส านกังานเกีย่วกบั
โครงสรา้งการเกบ็เอกสาร เครือ่งมอืเพื่อจดัใหเ้ขา้
ระบบงานคอมพวิเตอร ์และการจดัท าเอกสาร
ดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์
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3532101   สถาบนัการเงนิและตลาดเงนิ     3(3-0) 
    Financial Markets and Institutions 

 ศกึษาโครงสรา้ง  ลกัษณะและบทบาท
ของตลาดเงนิ และตลาดทุน หลกัการและขอบเขต
การด าเนินงานของสถาบนัการเงนิ  ปญัหาและ
นโยบายเกี่ยวกบัการด าเนินงานของสถาบนั
การเงนิต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตามขอ้เทจ็จรงิ
และสภาพการณ์ในประเทศไทย 

 

3532101  ตลาดการเงนิและสถาบนัการเงนิ   
3(3-0-6)  
      Financial Markets and 
Institutions  

ศกึษาโครงสรา้ง ลกัษณะและ
บทบาทของตลาดเงนิ และตลาดทุน หลกัการ
และขอบเขตการด าเนินงานของสถาบนัการเงนิ 
ปญัหาและนโยบายเกี่ยวกบัการด าเนินงานของ
สถาบนัการเงนิต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตาม
ขอ้เทจ็จรงิและสภาพการณ์ในประเทศไทย  

3534106 โปรแกรมประยกุตท์างการเงนิ     3(3-0) 
     Financial Programming 

ศกึษาการน าเอาโปรแกรมส าเรจ็รปูมา
ประยกุตใ์ชใ้นการแกป้ญัหา การตดัสนิใจการสรา้ง
โมเดลทางการเงนิ เช่น การตดัสนิใจจ่ายลงทุน      
การวเิคราะหค์วามเป็นไปไดใ้นการลงทุน       
การประเมนิมลูค่าหลกัทรพัย ์เป็นตน้ (Lotus           
1-2-3, Microsoft Excel ฯลฯ) 

 

3534106  โปรแกรมคอมพวิเตอรป์ระยกุต์
ทางการเงนิ                  3(3-0-6) 
     Financial Programming 
             ศกึษาการน าเอาโปรแกรมส าเรจ็รปู
มาประยกุตใ์ชใ้นการแก้ปญัหา การตดัสนิใจ
การสรา้งโมเดลทางการเงนิ  เช่น  การตดัสนิใจ
จา่ยลงทุน  การวเิคราะหค์วามเป็นไปไดใ้นการ
ลงทุน  การประเมนิมลูค่าหลกัทรพัย ์ เป็นตน้ 
( Microsoft Excel etc.) 

3534405   การบรหิารความเสีย่งทางการเงนิ               
3(3-0) 
    Financial Risk Management 
    ศกึษาความหมายและประเภทของความ
เสีย่งทางการเงนิ  ปจัจยัทีท่ าใหเ้กดิความเสีย่ง   
ทางการเงนิ  การส ารวจความเสีย่งทางการเงนิ    
ขัน้ตอนและวธิกีารบรหิารความเสีย่งทางการเงนิ  
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการบรหิารความเสีย่งทางการเงนิ      
ตลอดจนการควบคุม ตดิตามและประเมนิผลการ
บรหิารความเสีย่งทางการเงนิ   
 

3534405    การจดัการความเสีย่งทางการเงนิ 
(3-0-6)  
                  Financial Risk Management  
               ศกึษาความหมาย ประเภทของ
ความเสีย่งทางการเงนิ ปจัจยัทีท่ าใหเ้กดิความ
เสีย่งและผลกระทบทางการเงนิ การส ารวจ
ความเสีย่งทางการเงนิ ขัน้ตอนและวธิกีาร
บรหิารความเสีย่งทางการเงนิ เครือ่งมอืทีใ่ชใ้น
การบรหิารความเสีย่งทางการเงนิ ตลอดจนการ
ควบคุม ตดิตามและประเมนิผลการบรหิาร
ความเสีย่งทางการเงนิ 
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3592101 เศรษฐศาสตรจ์ลุภาค 1 
            Micro Economics 

ความหมายของเศรษฐศาสตร ์ปจัจยัการ
ผลติ  พฤตกิรรมผูผ้ลติ อุปสงค ์อุปทาน การ
ก าหนดราคาในตลาดประเภทต่างๆ  ของการ
จดัสรรค่าตอบแทนใหแ้ก่ปจัจยัการผลติในรปู
ค่าเช่า ค่าจา้ง ดอกเบีย้และก าไร บทบาทของ
รฐัในทางเศรษฐกจิทัว่ไป 

3592101 เศรษฐศาสตรจ์ลุภาค  
             Micro Economics 

ศกึษาเกีย่วกบัความหมายของเศรษฐศาสตร ์
ปจัจยัการผลติ อุปสงค ์อุปทาน และการก าหนด
ราคาดุลยภาพ พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค 
พฤตกิรรมของผูผ้ลติ รายรบั ตน้ทุน การก าหนด
ราคาในตลาดประเภทต่างๆ ของการจดัสรร
ค่าตอบแทนใหแ้ก่ปจัจยัในรปู ค่าเช่า ค่าจา้ง 
ดอกเบีย้และก าไรบทบาทของรฐัในการน า
เศรษฐกจิพอเพยีงมาใชใ้นระดบัรากแกว้ 

3592102 เศรษฐศาสตรม์หภาค 1 
             Macro Economics 

พฤตกิรรมของปจัจยัทางเศรษฐกจิต่าง ๆ 
ซึง่เป็นตวัก าหนดรายไดป้ระชาชาต ิเช่น
พฤตกิรรมส่วนรวมของการบรโิภค การออม  
การลงทุน บทบาทของรฐับาล การว่าจา้งงาน 
ระดบัเงนิเฟ้อ การคลงันโยบายการเงนิ การคา้
ระหว่างประเทศและการพฒันาเศรษฐกจิ 

3592102 เศรษฐศาสตรม์หภาค  
             Macro Economics 

ศกึษาพฤตกิรรมของปจัจยัการผลติซึง่เป็น
ตวัก าหนด รายไดป้ระชาชาต ิและความสุขมวล
รวม ส่วนประกอบของรายไดป้ระชาชาต ิตวัทว ี
ภาวะเงนิเฟ้อ เงนิฝืด และการแกป้ญัหาทางโดย
นโยบายคลงั การเงนิ บทบาทสถาบนัการเงนิ 
การคา้ระหว่างประเทศ และนโยบายทาง
เศรษฐกจิทีส่ามารถประยกุตใ์ชก้บัเศรษฐกจิ
พอเพยีง 
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3592101 เศรษฐศาสตรจ์ลุภาค 1 
             Micro Economics 

ความหมายของเศรษฐศาสตร ์ปจัจยั
การผลติ  พฤตกิรรมผูผ้ลติ อุปสงค ์อุปทาน 
การก าหนดราคาในตลาดประเภทต่างๆ  ของ
การจดัสรรค่าตอบแทนใหแ้ก่ปจัจยัการผลติใน
รปูค่าเช่า ค่าจา้ง ดอกเบีย้และก าไร บทบาท
ของรฐัในทางเศรษฐกจิทัว่ไป 

3592101 เศรษฐศาสตรจ์ลุภาค  
             Micro Economics 

ศกึษาเกีย่วกบัความหมายของ
เศรษฐศาสตร ์ปจัจยัการผลติ อุปสงค ์อุปทาน 
และการก าหนดราคาดุลยภาพ พฤตกิรรมของ
ผูบ้รโิภค พฤตกิรรมของผูผ้ลติ รายรบั ตน้ทุน 
การก าหนดราคาในตลาดประเภทต่างๆ ของ
การจดัสรรค่าตอบแทนใหแ้ก่ปจัจยัในรปู ค่า
เช่า ค่าจา้ง ดอกเบีย้และก าไรบทบาทของรฐั
ในการน าเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชใ้นระดบัราก
แกว้ 

3592102 เศรษฐศาสตรม์หภาค 1 
             Macro Economics 

พฤตกิรรมของปจัจยัทางเศรษฐกจิต่าง 
ๆ ซึง่เป็นตวัก าหนดรายไดป้ระชาชาต ิเช่น
พฤตกิรรมส่วนรวมของการบรโิภค การออม  
การลงทุน บทบาทของรฐับาล การว่าจา้งงาน 
ระดบัเงนิเฟ้อ การคลงันโยบายการเงนิ การคา้
ระหว่างประเทศและการพฒันาเศรษฐกจิ 

3592102 เศรษฐศาสตรม์หภาค  
             Macro Economics 

ศกึษาพฤตกิรรมของปจัจยัการผลติ
ซึง่เป็นตวัก าหนด รายไดป้ระชาชาต ิและ
ความสุขมวลรวม ส่วนประกอบของรายได้
ประชาชาต ิตวัทว ีภาวะเงนิเฟ้อ เงนิฝืด และ
การแกป้ญัหาทางโดยนโยบายคลงั การเงนิ 
บทบาทสถาบนัการเงนิ การคา้ระหว่าง
ประเทศ และนโยบายทางเศรษฐกจิทีส่ามารถ
ประยกุตใ์ชก้บัเศรษฐกจิพอเพยีง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 105 

วิชาเดิม  ปี  2543 วิชาปรบัปรงุ ปี 2549 
3593218  เศรษฐศาสตรก์ารจดัการ 

        Managerial Economics 
ศกึษาหลกัและวธิกีารตดัสนิใจในเชงิ

ธุรกจิภายใตส้ภาวการณ์ต่างๆ วธิกีาร
พยากรณ์ธุรกจิ การวเิคราะหค์วามยดืหยุน่อุป
สงคแ์ละอุปทาน การก าหนดราคาสนิคา้และ
บรกิารในตลาด การก าหนดราคาในทาง
ปฏบิตักิารว่าจา้งแรงงาน การวเิคราะหต์น้ทุน
การผลติและผลตอบแทนจากการลงทุน การ
วางแผนงบประมาณและการวางแผนก าไร 
การวเิคราะหผ์ลกระทบต่อธุรกจิทีเ่กดิจากการ
เปลีย่นแปลงสภาวการณ์ต่าง ๆ โดยใชว้ธิี
กรณศีกึษา (Case Study) 

3593218  เศรษฐศาสตรก์ารจดัการ 
        Managerial Economics 

ศกึษาหลกัและวธิกีารตดัสนิใจในเชงิ
ธุรกจิภายใตส้ภาวการณ์ต่างๆ วธิการ
พยากรณ์ธุรกจิ การวเิคราะหค์วามยดืหยุน่อุป
สงคแ์ละอุปทาน การก าหนดราคาสนิคา้และ
บรกิารในตลาด การก าหนดราคาในทางปฏบิตั ิ
การว่าจา้งแรงงาน การวเิคราะหก์ารผลติ 
ตน้ทุนการผลติ จดุคุม้ทุน และผลตอบแทน
จากการลงทุน การวางแผนงบประมาณและ
การวางแผนก าไร การวเิคราะหผ์ลกระทบต่อ
ธุรกจิต่อธุรกจิทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลง
สภาวการณ์ต่าง ๆ โดยใชก้รณศีกึษา 

3593305  การวเิคราะหเ์ศรษฐกจิไทย 
              Analysis  of  Thai Economics 

ศกึษาเกีย่วกบัระบบเศรษฐกจิไทย 
องคป์ระกอบของเศรษฐกจิไทย การท างาน
ของระบบเศรษฐกจิไทยและปญัหาเศรษฐกจิ
และสงัคมในชวีติประจ าวนั ตลอดจนนโยบาย
ทีส่่งผลต่อระบบเศรษฐกจิ 

3593311  เศรษฐกจิประเทศไทย 
              Thai Economy 

ศกึษาเกีย่วกบัระบบเศรษฐกจิ
ประเทศในยคุโลกาภวิฒัน์ องคป์ระกอบของ
เศรษฐกจิไทย การท างานของระบบเศรษฐกจิ
ไทยและปญัหาเศรษฐกจิและสงัคมใน
ชวีติประจ าวนั ตลอดจนการน าเศรษฐกจิ
พอเพยีงมาใชก้บัระบบทุนนิยม 

 3593302  การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ 
             Quantitative  Economics in 
Business 

ศกึษาถงึกระบวนการตดัสนิใจ 
ประโยชน์ของการใชเ้ทคนิคทางคณติศาสตร์
เชงิปรมิาณเพื่อช่วยในการตดัสนิใจ ไดแ้ก่
ความน่าจะเป็น แขนงการตดัสนิใจ เทคนิค 
การประเมนิผล การตรวจโครงการ การจดัซือ้
สนิคา้คงคลงั การจ าลองเหตุการณ์  และ
เทคนิคการพยากรณ์ธุรกจิ 
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 3592226  เศรษฐศาสตรช์ุมชน 
              Economics in Community 

ศกึษาความตอ้งการของผูซ้ือ้และ
ผูข้ายในระดบัชุมชน โดยศกึษาสภาพการผลติ 
ตน้ทุนการผลติ ตลาด และการก าหนดราคา 
สถาบนัการเงนิระดบัชุมชนเพื่อการเขา้ถงึ
แหล่งเงนิทุน กลุ่มออมทรพัยต่์างๆ และการ
จดัท างบประมาณโครงการระดบัชุมชน 
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