
 
 

รหัสและคําอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช  2543 

 

เล่มที  2 
 
 

 

หมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ 

(350 – 399) 



สารบัญ 
 

หนา 
 
คํานํา 
หมวดวิชาสังคมศาสตร  (250-299)     1 
 250 หมูวิชาทีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาสังคมศาสตร     2 
 251 หมูวิชาจติวิทยา     9 
 252 หมูวิชามานษุยวิทยา   43 
 253 หมูวิชาสังคมวิทยา   51 
 254 หมูวิชาภูมศาสตร   76 
 255 หมูวิชารัฐศาสตร   96 
 256 หมูวิชานติิศาสตร  109 
 257 หมูวิชาเศรษฐศาสตร  136 
หมวดวิชานิเทศศาสตร (300-349) 140 
 300 หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชานเิทศศาสตร 141 
 301 หมูวิชาการส่ือสาร 147 
 302 หมูวิชาส่ิงพิมพ 153 
 303 หมูวิชาการประชาสัมพันธ 166 
 304 หมูวิชาวิทยกุระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 177 
 305 หมูวิชาการโฆษณา 188 
 306 หมูวิชาการถายภาพ 198 
 307 หมูวิชาภาพยนตร 207 
หมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ (350-399) 215 
 350 หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาบริหารธุรกิจ 
  และการจดัการ 216 
 351 หมูวิชาเลขานกุาร 235 
 352 หมูวิชาการบัญชี 244 
 353 หมูวิชาการเงินและการธนาคาร 258 
 354 หมูวิชาการตลาด 274 



หนา 
 
 355 หมูวิชาการสหกรณ 290 
 356 หมูวิชาการบริหารธุรกิจ 298 
 357 หมูวิชาธรกิจบริการ 348 
 358 หมูวิชาประกนัภัยและวินาศภัย 369 
 359 หมูวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 372 
ภาคผนวก 
 หลักการ 
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หมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจดัการ 
(รหัส 350 – 359) 

 
 

หมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ  ไดจัดหมูวิชาไวดังนี ้
 

รหัส   หมูวิชา 
350  หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดได  
351  หมูวิชาการเลขานุการ 
352  หมูวิชาการบัญชี 
353  หมูวิชาการเงินและการธนาคาร 
354  หมูวิชาการตลาด 
355  หมูวิชาการสหกรณ 
356  หมูวิชาการบริหารธุรกิจ 
357  หมูวิชาธุรกิจบริการ 
358  หมูวิชาประกนัภัยและวินาศภัย 
359  หมูวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
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หมูวิชาที่ไมสามารถจดัเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชา 
บริหารธุรกิจและการจดัการ 

(350) 
 

 
     หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดได      ของหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการ
จัดการ ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปนดงันี้ 
               1.   ท่ัวไป       (350-1--) 
     2.  การประยกุตดานธุรกิจ     (350-2--) 
     3.          (350-3--) 
           4.          (350-4--) 
     5.        (350-5--) 
  6.        (350-6--) 
  7.        (350-7--) 
  8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ     (350-8--) 
  9.  โครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ  วิทยานิพนธ 
                        โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวจิัย   (350-9--) 
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หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดได (350) ในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ 
 

รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

3501201  การใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่องานเอกสารธุรกิจ 1 3(2-2) 
3501202  การใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่องานเอกสารธุรกิจ 2 3(2-2) 
3502801 - การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการจดัการสํานักงาน 1 2 (90) 
3502802  การฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการสํานักงาน 1 3 (210) 

 4642801 การฝกงานเฉพาะสาขาการจัดการสํานักงาน 5(300) 
3502803 - การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเศรษฐศาสตรสหกรณ 1 2 (90) 
3502804 - การฝกประสบการณวิชาชีพเศรษฐศาสตรสหกรณ 1 3 (210) 

 4632801 การฝกงานสหกรณ 1 5 (300) 
3502805 - การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการจดัการท่ัวไป 1 2 (90) 
3502806 - การฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการท่ัวไป 1 3 (210) 

 4642802 การฝกงานเฉพาะสาขาการจัดการท่ัวไป 5 (350) 
3502807 - การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารธุรกิจ 1 2 (90) 
3502808 - การฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารธุรกิจ 1 3 (210) 

 4642804 ฝกงานเฉพาะสาขาบริหารธุรกิจ 5 (350) 
3502809 - การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจการทองเท่ียว  1 2 (90) 

 3572801 เตรียมฝกปฏิบัติการอุตสาหกรรมทองเท่ียว 1 2 (100) 
3502810 - การฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจการทองเท่ียว  1 3 (210) 

 4642803 ฝกงานการทองเท่ียว 5 (350) 
3502811 - การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจการโรงแรม 1 2(90) 
3502812 - การฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจการโรงแรม 1 3(270) 
3502813 - การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเศรษฐศาสตรธุรกิจ 1 2(90) 
3502814 - การฝกประสบการณวิชาชีพเศรษฐศาสตรธุรกิจ 1 3(210) 
3503201 - การจัดระบบเครือขายและการส่ือสารขอมูลธุรกิจดวย

คอมพิวเตอร 
3(2-2) 

3503202  การจัดการงานเลขานุการและธุรการดวยคอมพิวเตอร 3(2-2) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

3503203  การประมวลผลวิจัยทางธุรกจิดวยคอมพิวเตอร 3(2-2) 
3503204  โปรแกรมประยุกตทางการบัญชี 3(2-2) 
3503205  โปรแกรมประยุกตการควบคุมสินคาคงคลัง 3(2-2) 
3503801  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเศรษฐศาสตรสหกรณ 2 2 (90) 
3503802  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการจดัการท่ัวไป 2 2 (90) 
3503803 4643810 การปฏิบัติการดานการจดัการ 2 (90) 
3503805 4624308 การขายตรง 2 (90) 
3503806 4644908 กรณีศึกษา 2 (90) 
3503807 4644909 การศึกษาตามแนวแนะ 2 (90) 
3503808 4644912 ธุรกิจจําลอง 2 (90) 
3503809 4644913 การฝกจําลองในสํานักงาน 2 (90) 
3503810 - การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพอุตสาหกรรมทองเท่ียว 3 2 (90) 

 3573803 เตรียมฝกปฏิบัติการอุตสาหกรรมทองเท่ียว 2 3 (150) 
3503811 - การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารธุรกิจ 2 2 (90) 
3503812 - การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการจดัการท่ัวไป 3 2 (90) 
3503813 - การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารธุรกิจ 3 2 (90) 
3503814 - การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพอุตสาหกรรมทองเท่ียว 2 2 (90) 
3503815 - การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเศรษฐศาสตรธุรกิจ 2 2(90) 
3503816 - การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเศรษฐศาสตรธุรกิจ 3 2(90) 
3503901 - การวิจยัทางธุรกิจ 3(2-2) 
3504101 - จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0) 
3504201 - การจัดการของคงคลังดวยคอมพิวเตอร 3(2-2) 
3504202 - การวางระบบบัญชีดวยคอมพิวเตอร 3(2-2) 
3504802  การฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการท่ัวไป 2 3 (210) 

 4644807 การฝกงานการจัดการท่ัวไป 2 5 (350) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

3504803 - การฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการท่ัวไป 3 5 (350) 
 4644807 การฝกงานการจัดการท่ัวไป 3 5 (350) 

3504804 - การฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารธุรกิจ 3 5 (350) 
 4644805 การฝกงานเฉพาะสาขาการบริหารธุรกิจ 2 5 (350) 

3504805 4644808 การฝกงาน (ธุรกิจศึกษา) 5 (340) 
3504806 -  การฝกประสบการณวิชาชีพอุตสาหกรรมทองเท่ียว 3 5 (350) 

 4644811 ฝกงานดานอุตสาหกรรมทองเท่ียว 5 (350) 
3504807 - การฝกประสบการณวิชาชีพเศรษฐศาสตรสหกรณ 2 3 (210) 

 4634802 การฝกงานสหกรณ 3 3 (200) 
3504808 - การฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารธุรกิจ 2 3 (210) 
3504809 - การฝกประสบการณวิชาชีพอุตสาหกรรมทองเท่ียว 2 3 (210) 
3504810 - การฝกประสบการณวิชาชีพเศรษฐศาสตรธุรกิจ 2 3(210) 
3504811 - การฝกประสบการณวิชาชีพเศรษฐศาสตรธุรกิจ 3 5(350) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาที่ไมสามารถจดัเขาหมูวิชาใดได 

ของหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ 
 

รหัส        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา            น(ท-ป) 
 
3501201 การใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ืองานเอกสารธุรกิจ 1              3(2-2) 
  Computer Programming for Business Documentation 1 

ฝกทักษะพ้ืนฐานในการใชโปรแกรมฝกหดัการพิมพสัมผัส ศึกษา และฝก
ปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อเปนเคร่ืองมือเบื้องตนในการจัดสราง บันทึก 
เปด ตลอดจนจัดพิมพเอกสารธุรกิจ  จัดรูปแบบ  แกไข  เคล่ือนยาย     คัดลอก
ขอความในเอกสารธุรกิจจัดสรางและแทรกตาราง ตลอดจนรูปภาพในเอกสาร
ธุรกิจ 

 
3501202 การใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ืองานเอกสารธุรกิจ 2              3(2-2) 
  Computer Programming for Business Documentation 2 

ศึกษา     ฝกปฏิบัติการ  และประยกุตใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อเปนเคร่ือ
มือในการตกแตงแฟมเอกสารธุรกิจ  คนหา  ตรวจทาน  จดัการตรวจสอบ     แกไข
ขอความในเอกสารธุรกิจ จัดทําไปรษณยีผนวก ของจดหมายและปายผนึก จัดสราง
และแทรกแผนภูมิ  ฐานขอมูล รวมท้ังวัตถุอ่ืน  ๆ ลงในเอกสารธุรกิจ  ตลอดจน
จัดสรางและแกไขแฟมตนแบบเอกสาร และเรียนรูการใชงานโปรแกรมอ่ืนท่ี
เกี่ยวของกับงานเอกสารธุรกิจ 

 
3502801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีการจัดการสํานักงาน 1               2(90) 
  Preparation for Professional Experience in Office Management 1 

จัดให มีกิจกรรมเ พ่ือ เต รียมความพรอมของผู เ รียน  กอนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพดานการรับรูลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การ
พัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรูทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับ
วิชาชีพ การจัดการสํานักงาน โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซ่ึง
เกี่ยวของกับงานสํานักงาน 



 221 

รหัส        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา            น(ท-ป) 
 
3502802 การฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการสํานักงาน 1             3 (210) 
  Field Experience in Office Management 1 

จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพในสํานักงานของหนวยงานตาง 
ๆ ท่ีเหมาะสมในทองถ่ินเกีย่วกับเร่ือง   งานสารบรรณ   การจัดเก็บเอกสาร   งาน
เลขานุการ งานบัญชีการเงิน  งานพิมพดดี  งานดานระเบียบกฎหมาย  งานบัญชี
พัสดุ ครุภัณฑ และงานเคร่ืองปฏิบัติการสํานักงาน 

 
3502803 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีเศรษฐศาสตรสหกรณ 1              2 (90) 
  Preparation for Professional Experience in Economic and  Cooperative 1 

จัดใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียน กอนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพดานการรับรูลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ  การ
พัฒนาผูเรียนใหมีความรูทักษะ แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ
สหกรณ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงเกี่ยวกับงานสหกรณ 

 
3502804 การฝกประสบการณวิชาชีพเศรษฐศาสตรสหกรณ 1            3 (210) 
  Field Experience in General Management 1 

จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานการจัดการในองคการ หรือ
หนวยงานเพ่ือใหไดรับความรู ทักษะ เจตคติ และประสบการณในอาชีพการจัดการ 

 
3502805 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีการจัดการท่ัวไป 1                 2 (90) 
  Preparation for Professional Experience in General Management 1 

จัดใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียน กอนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพในดานการรับรูลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ 
การพัฒนาผูเรียนใหมีความรูทักษะ  เจตคต ิ  แรงจูงใจ  และคุณลักษณะท่ีเหมาะสม
กับวิชาชีพการจัดการท่ัวไป   โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซ่ึง
เกี่ยวของกับงานการจัดการ 
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รหัส        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา            น(ท-ป) 
 
3502806 การฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการท่ัวไป 1              3 (210) 
  Field Experience in General Management 1 

จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานการจัดการในองคการ หรือ
หนวยงานเพ่ือใหไดรับความรู ทักษะ เจตคติ และประสบการณในอาชีพการจัดการ 

 
3502807 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีการบริหารธุรกิจ 1              2 (90) 
  Preparation for Professional Experience in Business Administration 1 

จัดใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียน กอนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพในดานการรับรูลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ 
การพัฒนาผูเรียนใหมีความรูทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสม
กับวิชาชีพการบริหารธุรกิจ      โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ 
ซ่ึงเกี่ยวของกบังานธุรกิจ 

 
3502808 การฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารธุรกิจ 1             3 (210) 
  Field Experience in Business Administration 1 

จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานบริหารธุรกิจในองคการ 
หรือหนวยงานที่สถานประกอบการธุรกิจท่ีเหมาะสม เพื่อใหไดรับความรู ทักษะ 
เจตคติ และประสบการณในอาชีพการบริหารธุรกิจ  

 
3502809 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีธุรกิจการทองเที่ยว 1              2 (90) 
  Preparation for Professional Experience in Tourism Industry 1 

 จัดใหมีกิจกรรมเพ่ือการเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนการฝก
ประสบการณวิชาชีพในดานการรับรูลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ     
การพัฒนาผูเรียนใหมีความรูทักษะ  เจตคติ  แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสม
กับวิชาชีพ    โดยศึกษาการฝกปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรมทองเท่ียว และฝก
ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมทองเท่ียวในสถานการณจําลอง 
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รหัส                               ชื่อและคําอธิบายรายวิชา       น(ท-ป) 
 
3502810 การฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจการทองเที่ยว 1             3 (210) 
  Field Experience in Tourism Industry 1 

 จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานอุตสาหกรรมทองเท่ียวใน
สถานประกอบการ โดยฝกงานท้ังดานทฤษฎีและปฏิบัติตามท่ีศึกษามา และไดมี
การอภิปรายสรุปผลการฝกประสบการณดานการทองเท่ียว 

 
3502811 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีธุรกิจการโรงแรม 1              2 (90) 
  Preparation for Professional Experience in Hotel Business I 

 จัดใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพในดานการรับรูลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ  
การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู  ทักษะ  เจตคติ  แรงจูงใจ  และคุณลักษณะท่ี
เหมาะสมกับวชิาชีพ  ศึกษาสังเกต และมีสวนรวมในการฝกปฏิบัติงานดานธุรการ
โรงแรมในสถานการณจริง 

 
3502812 การฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจการโรงแรม 1            3  (270) 
  Field Experience in Hotel Business 2 

 จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพทางดานธุรกจิการโรงแรมใน
หนวยงาน สถานประกอบการดานธุรกจิการโรงแรม  โดยฝกงานเกีย่วกบั
ภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติท่ีไดศึกษา  จัดใหมีการปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศ
เกี่ยวกับรายละเอียดของการฝกงานตลอดจนอภิปรายปญหาทางดานธุรกิจโรงแรม 
ขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา   

 
3502813 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีเศรษฐศาสตรธุรกิจ 1              2 (90) 
  Preparation for Professional Experience in Business Economics 1 

 จัดใหมีกิจกรรมเพ่ือการเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพในดานการรับรูลักษณะและโอกาสในการประกอบอาชีพ  
การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู  ทักษะ  เจตคติ  แรงจูงใจและคุณลักษณะท่ี
เหมาะสมกับวชิาชีพเศรษฐกจิและธุรกิจ 

 



 224 

รหัส                               ชื่อและคําอธิบายรายวิชา        น(ท-ป) 
 
3502814 การฝกประสบการณวิชาชีพเศรษฐศาสตรธุรกิจ 1              3 (210) 
  Field Experience in Business Economics 1 

จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานธุรกิจในหนวยงานของรัฐ 
หรือธุรกิจเอกชนท่ีเหมาะสม  เพื่อใหไดรับความรู  ทักษะ  เจตคติและ
ประสบการณในอาชีพดานเศรษฐกิจและธุรกิจ 

 
3503201 การจัดระบบเครือขายและการสื่อสารขอมูลธุรกิจดวยคอมพิวเตอร           3 (2-2) 
  Network System Management and Computer Application in Business 

ศึกษา วิเคราะห และออกแบบประยุกตการใชระบบคอมพิวเตอรเครือขาย 
เพื่อเปนเคร่ืองมือในการจดัระบบการแบงกลุม การปฏิบัติงานภายในองคการธุรกิจ 
การจัดระบบสํานักงานสาขา และการส่ือสารขอมูลทางการตลาด และขาวสารทาง
ธุรกิจท้ังเครือขายภายใน (Intranet) และภายนอกองคการ (Internet) 

 
3503202 การจัดการงานเลขานุการและธุรการดวยคอมพิวเตอร             3 (2-2) 
  Computer Application in Secretarial Management 
   ศึกษา และฝกทักษะการใชคอมพิวเตอร เปนเคร่ืองมือในการจัดการงาน 

สารบรรณ งานประชาสัมพนัธ งานประชุม งานการประสานงาน และติด ตอนัด
หมาย งานรวบรวม และประมวล ขอมูลทางธุรกิจ และงานควบคุมพัสดุ 

 
3503203 การประมวลผลวิจัยทางธุรกิจดวยคอมพิวเตอร              3 (2-2) 
  Computer Application in Business Research Processing 
   ศึกษาและฝกทักษะการใชคอมพิวเตอร เปนเคร่ืองมือในการวางแผนการ 

ดําเนินการวิจยัทางธุรกิจ การสุมตัวอยาง การสรางเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวม 
ขอมูล การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลในเชิงปริมาณ การทดสอบ
สมมติฐาน และระดับนัยสําคัญทางสถิติและการจัดทํารายงานการวิจยัทางธุรกิจ 
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รหัส                               ชื่อและคําอธิบายรายวิชา        น(ท-ป) 
 
3503204 โปรแกรมประยุกตทางการบัญชี                3 (2-2) 
  Programming Application for Accounting 

ศึกษาขอมูลทางการบัญชี เชน บัญชีเงินเดือน บัญชีเจาหนี้ลูกหนี้ บัญชี
สินคาคงคลัง บัญชีวิเคราะหตนทุนและคาแรง บัญชีตนทุนและการผลิตตามคําส่ัง 
บัญชีเพื่อการวเิคราะหงบการเงิน การเขียนโปรแกรมประยุกตและการนาํโปรแกรม
สําเส็จรูปมาประยุกตใชกับงานนี ้

   
3503205 โปรแกรมประยุกตการควบคมุสินคาคงคลัง              3 (2-2) 
  Programming Application for Inventory Control 

ศึกษาเกีย่วกับการจัดซ้ือ การรับ การจัดสงสินคา การควบคุมคลังสินคาคง
คลังการตัดบัญชีสินคา การวิเคราะห การขยายและการยึดครอง ตลาด ฝกเขียน
โปรแกรมและการนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาประยุกตใชกบังานดานควบคุมสินคา 

 
3503801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีเศรษฐศาสตรสหกรณ 2              2 (90) 
  Preparation for Professional Experience in Economic and  Cooperative 2 

จัดใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียน    กอนออกฝก
ประสบการณวชิาชีพในดานการรับรูลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ     
การพัฒนาผูเรียนใหมีความรูทักษะ  เจตคต ิ  แรงจูงใจ  และคุณลักษณะท่ีเหมาะสม
กับวิชาชีพ        การพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และ
คุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวชิาชีพ         โดยศึกษาเกีย่วกับความสําคัญของ
โครงการตาง ๆ    การวางแผนจัดทําโครงการ    การวิเคราะหโครงการท่ีปฏิบัติแลว
ในสหกรณธุรกิจเปนกรณีศึกษาตาง ๆ ท่ีสหกรณและหนวยงานธุรกิจจัดข้ึน สราง
โครงการพิเศษข้ึน และนําโครงการปฏิบัติการจริง ตลอดจนการจัดใหมีการศึกษาดู
งานนอกสถานท่ี 
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รหัส                               ชื่อและคําอธิบายรายวิชา        น(ท-ป) 
 
3503802 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีการจัดการท่ัวไป 2                2 (90) 
  Preparation for Professional Experience in General Management 2 

จัดให มีกิจกรรมเ พ่ือ เต รียมความพรอมของผู เ รียน  กอนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพในดานการรับรูลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ 
การพัฒนาผูเรียนใหมีความรูทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสม
กับวิชาชีพ     โดยฝกปฏิบัติการทางดานธุรกิจแบบครบวงจร การบริหารโดยมีการ
วางแผนอยางเปนระบบ นําแผนไปปฏิบัติ การติดตามผลการปรับปรุงงาน 

 
3503803 การปฏิบตัิการดานการจัดการ                 2 (90) 
  Practicum for Management 

 จัดให มีกิ จกรรมเพื่ อ เต รียมความพรอมของผู เ รี ยนกอนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพในดานการรับรูลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ 
การพัฒนาผูเรียนใหมีความรูทักษะ  เจตคติ  แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสม
กับวิชาชีพ  โดยฝกปฏิบัติการทางดานธุรกิจแบบครบวงจร  การบริหารโดยมีการ
วางแผนอยางเปนระบบ  นําแผนไปปฏิบัติ   การติดตามผลการปรับปรุงงาน 

 
3503805 การขายตรง                   2 (90) 
  Direct Selling 

 จัดใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนฝกประสบการณ 
วิชาชีพในดานการรับรูลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนา
ผูเรียนใหมีความรูทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ 
โดยฝกประสบการณขายตรงสินคาประเภทตาง ๆ ภายใตความรับผิดชอบและ
คําแนะนําของอาจารย โดยอาศัยหลักเกณฑและทฤษฎีทางดานการตลาดและการ
ขาย 
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รหัส                               ชื่อและคําอธิบายรายวิชา        น(ท-ป) 
 
3503806 กรณีศึกษา                   2 (90) 
  Case Study  
   จัดใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความของผูเรียนกอนฝกประสบการณวิชาชีพ 

ในดานการรับรูลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาผูเรียนใหมี
ความรูทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ โดยศึกษาถึง
กรณีตัวอยางทางการบริหารธุรกิจและหรือบริหารรัฐกิจ โดยเนนการศึกษาคนควา
และวิเคราะหเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การจัดองคการ การวางนโยบาย และ
การวางแผน การประสานงานและการประเมินผล เปนตน 

 
3503807 การศึกษาตามแนวแนะ                  2 (90) 
  Independent Study  

 จัดให มีกิ จกรรมเพื่ อ เต รียมความพรอมของผู เ รี ยนกอนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพในดานการรับรูลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ 
การพัฒนาผูเรียนใหมีความรูทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสม
กับวิชาชีพ   โดยใหนักศึกษาเลือกทําโครงการท่ีตนใจในขอบขายของการ
บริหารธุรกิจและหรือรัฐกิจ โดยไดรับความเห็นชอบและคําแนะนําจากอาจารย 

 
3503808 ธุรกิจจําลอง                   2 (90) 
  Dummy Business 

 จัดให มีกิ จกรรมเพื่ อ เต รียมความพรอมของผู เ รี ยนกอนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพในดานการรับรูลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ 
การพัฒนาผูเรียนใหมึความรูทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสม
กับวิชาชีพ โดยศึกษาการจัดต้ังองคกรตาง ๆ ทางธุรกิจ ใหนักศึกษาจัดต้ังองคการ
ธุรกิจท่ีสนใจ แลวจัดใหมีการปฏิบัติงานจริงโดยไดรับความเห็นชอบและ
คําแนะนําจากอาจารย 
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รหัส                               ชื่อและคําอธิบายรายวิชา        น(ท-ป) 
 
3503809 การฝกจําลองในสํานักงาน                 2 (90) 
  Office Simution 

 จัดให มีกิ จกรรมเพื่ อ เต รียมความพรอมของผู เ รี ยนกอนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพในดานการรับรูลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ 
การพัฒนาผูเรียนใหมีความรูทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสม
กับวิชาชีพ โดยใหฝกงานในสํานักงานจําลองใหนักศึกษาปฏิบัติหนาท่ีตาง ๆ ใน
สํานักงาน  นักศึกษาจะตองพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานจนถึงเกณฑมาตรฐาน 
โดยไดรับความเห็นชอบและคําแนะนําจากอาจารย 

 
3503810 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีอุตสาหกรรมทองเที่ยว 3              2 (90) 
  Preparation for Professional Experience in Tourism Industry 3 

 จัดให มีกิ จกรรมเพื่ อ เต รียมความพรอมของผู เ รี ยนกอนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพในดานการรับรูลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ 
การพัฒนาผูเรียนใหมีความรูทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสม
กับวิชาชีพ ศึกษาสังเกต และมีสวนรวมในการฝกปฏิบติงานดานอุตสาหกรรม
ทองเท่ียวในสถานการณจริง 

 
3503811 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีการบริหารธุรกิจ 2              2 (90) 
  Preparation for Professional Experience in Business Administration 2 

จัดให มีกิจกรรมเพื่อ เตรียมความพรอมของผู เ รียน   กอนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพในดานการเรียนรูลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ 
พัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับ
วิชาชีพ   โดยศึกษาเกี่ยวกับงานทางธุรกิจแบบครบวงจร การบริหารโดยมีการ
วางแผนอยางเปนระบบ        นําแผนไปปฏิบัติ การติดตามผลการปรับปรุงงาน 
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3503812 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีการจัดการท่ัวไป   3              2 (90) 
  Preparation for Professional Experience General Management 3 

การประยุกตหลักการและทฤษฎีทางการจัดการ การศึกษาแนวโนม สภาพ
ก า ร เ ป ล่ี ย น แปล ง  ใ นหน ว ย ง า นท า ง ธุ ร กิ จ  โ ด ย ก า ร ใ ช ก รณี ศึ ก ษ า              
สถานการณจําลองการเตรียมความพรอมเก่ียวกับทักษะการใชภาษา การใช
คอมพิวเตอร การใชเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลิกภาพ และการปรับตัวเขากับ
สภาพแวดลอม   สามารถทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ  การเสริมสราง
จรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ 

 
3503813 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีการบริหารธุรกิจ   3              2 (90) 

 Preparation for Professional Experience in Business Administration 
   การประยุกตหลักการและทฤษฎีทางการบริหารธุรกิจ     การศึกษาแนว 

โนมสภาพการเปล่ียนแปลงในหนวยงานทางธุรกิจ  โดยการใชกรณีศึกษา 
สถานการณจําลองการเตรียมความพรอมเกี่ยวกับทักษะการใชภาษา การใช
คอมพิวเตอร การใชเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลิกภาพ และการปรับตัวเขากับ
สภาพแวดลอม   สามารถทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ การเสริมสราง
จรรยาบรรณในวิชาชีพ   เพื่อเตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ 

 
3503814 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีอุตสาหกรรมทองเที่ยว 2              2 (90) 
  Preparation for Professional Experience in Tourism Industry 2 

 จัดใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพในดานการรับรู ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ 
การพัฒนาผูเรียนใหมีความรูทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสม
กับวิชาชีพ ศึกษาสังเกตและมีสวนรวมในการฝกปฏิบัติดานอุตสาหกรรมทองเท่ียว
แบบครบวงจร ตลอดจนการจัดใหมีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
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รหัส                               ชื่อและคําอธิบายรายวิชา        น(ท-ป) 
 
3503815 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีเศรษฐศาสตรธุรกิจ 2              2 (90) 
  Preparation for Professional Experience in Business Economics 2 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 3594901 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ 

 เปนการศึกษาคนคว าวิจั ย   และนํ าผลที่ ได เสนอในรูปแบบของ
เอกสารรายงานผลการศึกษา โดยใหอยูในความควบคุมของอาจารยท่ีปรึกษา และ
คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา 
 

3503816 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีเศรษฐศาสตรธุรกิจ 3              2 (90) 
  Preparation for Professional Experience in Business Economics 3 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 3594901 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ  

เปนการศึกษาคนคว าวิ จั ย  และนํ าผล ท่ีได เสนอในรูปแบบของ
เอกสารรายงานโดยใหอยูในความควบคุมของอาจารยท่ีปรึกษา 

 
3503901 การวิจัยทางธรุกิจ                   3 (2-2) 
  Principles of Business Research 

ศึกษาความหมาย   บทบาท   ความสําคัญและประโยชนของการวิจัยทาง
ธุรกิจจรรยาบรรณของนักวิจัย ประเภทของการวิจัยทางธุรกิจ ข้ันตอนการวิจัย การ
เลือกปญหาการวิจัย การกําหนดจุดมุงหมาย การต้ังคําถามในการวิจัย  ประชากร
และกลุมตัวอยางตัวแปร และเทคนิคการตั้งสมมติฐาน    การเลือกรูปแบบการวิจัย 
เคร่ืองมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติท่ีสอดคลองกับการวิจัยแบบตาง ๆ             
การวิ เคราะหขอมูลการนําคอมพิวเตอร เขามาใชในการเตรียมขอมูลและ
ประมวลผลขอมูล การเขียนเคาโครงการวิจัยการเขียนรายงานการวิจัย การประเมิน
ผลการวิจัย 
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รหัส                               ชื่อและคําอธิบายรายวิชา        น(ท-ป) 
 
3504101 จริยธรรมทางธุรกิจ                 3 (3-0) 
  Business Ethics 

ศึกษาแนวคิดท่ีมาของจริยธรรมและเหตุผลท่ีธุรกิจตองมีจริยธรรม รวมท้ัง
การสรางจริยธรรมในองคการธุรกิจ เนนจริยธรรมของผูบริหาร (Management 
Ethics)และจริยธรรมของพนักงาน (Employees’ Ethics) โดยใชกรณีตัวอยาง
ประกอบ 

 
3504201 การจัดการของคงคลังดวยคอมพิวเตอร               3 (2-2) 
  Computer Application in Inventory Management 

ศึกษา   วิ เคราะห  และออกแบบประยุกตการใชระบบคอมพิวเตอร
ฐานขอมูลเปนเคร่ืองมือในการจัดวางโครงสรางของการจัดการของคงคลังดวย
คอมพิวเตอร 

 
3504202 การวางระบบบัญชีดวยคอมพิวเตอร               3 (2-2) 
  Computer Application in Accounting System Design 

ศึกษา  วิเคราะห  และออกแบบประยุกตการใชระบบคอมพิวเตอรฐาน   
ขอมูลเปนเคร่ืองมือในการจัดวางโครงสรางของระบบบัญชี        การบันทึกและแก 
ไขการลงบัญชีการประมวลผล   การผานบัญชี การรายงานงบการเงินตาง ๆ  การ 
จัดระบบความปลอดภัยของขอมูล และการตรวจสอบควบคุมระบบบัญชี 

 
3504802 การฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการท่ัวไป  2             3 (210) 
  Field Experience in General Management   2 

จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานการจัดการ   ภายใต
คําแนะนําของอาจารยนิเทศ  และผูบริหารกิจการ เพ่ือใหเกิดความรู  ทักษะ     เจต
คติและประสบการณเกี่ยวกับการจัดการ 
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รหัส                               ชื่อและคําอธิบายรายวิชา        น(ท-ป) 
 
3504803 การฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการท่ัวไป  3             5 (350)   

จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบกาณวิชาชีพดานการจัดการ ในองคการหรือ
หนวยงานใหเกิดความรู      ความสามารถ     ทักษะ    เจตคติและประสบการณ
เกี่ยวกับการจัดการเพื่อการประกอบอาชีพ  โดยมีอาจารยนิเทศและผูบริหารกิจการ
เปนผูคอยใหคําแนะนํา จัดใหมีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝก
ประสบการณ อาจจัดใหฝกประสบการณท้ังหมด          หรือฝกประสบการณและ
ทําโครงการพิเศษ        หรือฝกประสบการณและทําภาคนิพนธ 

 
3504804 การฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารธุรกิจ  3                5 (350) 
  Field Experience in Business Administration  3 

จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานการบริหารธุรกิจใน
หนวยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารย
ท่ีปรึกษา โดยนําความรูท้ังทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีไดจากการศึกษาไปใช
สถานการณจริงจัดใหมีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝกประสบการณ     
และจัดใหมีการปจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายปญหาการฝกประสบการณท่ีเกิดข้ึน   และ
เสนอแนะแนวทางแกปญหาให สํา เ ร็จ ลุลวงไปดวยดี  โดยอาจจัดใหฝก
ประสบการณท้ังหมด         หรือฝกประสบการณและทําโครงการพิเศษ หรือฝก
ประสบการณและทําภาคนิพนธ 

 
3504805 การฝกงาน  (ธุรกิจศึกษา)                5 (340) 
  Field  Experience  in  Business  Education 

จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณความรูดานธุรกิจ  ในหนวยงานตาง  ๆ  
หรือธุรกิจเอกชน  ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยท่ีปรึกษา  โดยนําความรูท้ัง
ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีไดจากการศึกษาไปใช  เพื่อใหเกิดความรู  ทักษะ  
เจตคติและประสบการณ 
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3504806 การฝกประสบการณวิชาชีพอุตสาหกรรมทองเที่ยว 3            5 (350) 
  Field Experience in Tourism Industry Business 3 
   จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพทางดานอุตสาหกรรมทองเท่ียว 

ในหนวยงาน สถานประกอบการดานอุตสาหกรรมทองเที่ยว   โดยฝกงานเก่ียวกับ
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหไดศึกษา จัดใหมีการปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศ
เกี่ยวกับ รายละเอียดของการฝกงาน  ตลอดจนอภิปรายปญหาทางดานอุตสาหกรรม
ทองเท่ียว ขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา 

 
3504807 การฝกประสบการณวิชาชีพเศรษฐศาสตรสหกรณ 2             3(210) 
  Field Experience in Economic and Cooperative 2 

จัดใหนักศึกษาไดศึกษาประสบการณวิชาชีพ       ทางดานเศรษฐศาสตร 
สหกรณในสหกรณ ธนาคาร บริษัท และสถานประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับ
เศรษฐศาสตรสหกรณเพื่อใหนักศึกษามีความรู ทักษะ  เจตคติและประสบการณ  
ภายใตคําแนะนําของอาจารยนิเทศกและเจาของประกอบการ 

 
3504808 การฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารธุรกิจ 2             3 (210)   
  Field Experience in Business Administration 2 

   จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานการบริหารธุรกิจ  
ในสถานประกอบการในภาครัฐหรือเอกชน  ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารย
นิ เทศก     และผูบ ริหารกิจการเปนผูคอยให คําแนะนํา   ซ่ึงอาจจัดใหฝก
ประสบการณท้ังหมด  หรือฝกประสบการณและทําโครงการพิเศษ หรือฝก
ประสบการณและทําภาคนิพนธ เพื่อใหเกิดความรู ทักษะ เจตคติ และประสบการณ
เกี่ยวกับงานทางธุรกิจ 
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รหัส                               ชื่อและคําอธิบายรายวิชา        น(ท-ป) 
 
3504809 การฝกประสบการณวิชาชีพอุตสาหกรรมทองเที่ยว 2                         3 (210) 
  Field Experience in Tourism Industry 2   
   จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพทางดานอุตสาหกรรมทองเท่ียว 

ในองคการหรือหนวยงานสถานประกอบการณดานอุตสาหกรรมทองเท่ียว   โดย
ฝกงานเกีย่วกบัภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีไดศึกษาโดยเนนเร่ืองการทาํงานเปนทีม 
จัดใหมีการปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศเกีย่วกับรายละเอียดของการฝกงาน ตลอดจน
อภิปรายปญหาทางดานอุตสาหกรรมทองเที่ยว  ขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา 

 
3504810 การฝกประสบการณวิชาชีพเศรษฐศาสตรธุรกิจ 2             3 (210) 
  Field Experience in Business Economics 2 

 จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานธุรกิจในหนวยงานของรัฐ
หรือธุรกิจเอกชน ภายใตการควบคุมของอาจารยท่ีปรึกษา โดยนําความรูท้ังภาค
ทฤษฏีและภาคปฏิบัคิท่ีไดจากการศึกษาไปใชในสถานการณจริง ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ
ความเหมาะสม โดยจัดใหมีการปฐมนิเทศ  เกี่ยวกับรายละเอียดของการฝก
ประสบการณ และจัดใหมีการปจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายปญหา การฝกประสบการณ
ท่ีเกิดขึ้น และเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาตอไป 

 
3504811 การฝกประสบการณวิชาชีพเศรษฐศาสตรธุรกิจ 3             5 (350) 
  Field Experience in Business Economics 3 

จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานธุรกิจในหนวยงานของรัฐ 
หรือธุรกิจเอกชน ภายใตการควบคุมของอาจารยท่ีปรึกษา  โดยนําความรูท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีไดจากการศึกษาไปใชในสถานการณจริง  ท้ังนี้ ข้ึนอยู
กับความเหมาะสม และจัดใหมีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝก
ประสบการณ  และจัดให มีการปจฉิมนิ เทศเพื่ ออภิปรายปญหา   การฝก
ประสบการณท่ีเกิดข้ึน และเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี
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หมูวิชาการเลขานุการ 
(351) 

 
หมูวิชาการเลขานุการ ซ่ึงอยูในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ ไดจัด 

ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปน  ดังนี ้
 

  1.  พิมพดีด       (351-1--) 
  2.  ชวเลข       (351-2--) 

3.  งานสํานักงาน      (351-3--) 
  4.  งานเลขานุการ      (351-4--) 
  5.           (351-5--) 
  6.          (351-6--) 
  7.          (351-7--) 
  8.  การฝกประสบการณ      (351-8--) 

9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ         (351-9--) 
    โครงการศึกษาเอกเทศ  การสัมมนา และการวจิัย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 236 

หมูวิชาการเลขานุการ  (351)  ในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ 
 

รหัสวิชา 
ชื่อวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
น(ท-ป) 

3511101 
3511102 
3511201 
3511202 
3511301 
3511302 
3511303 
3511304 
3511305 
3511306 

 
 

3512101 
3512102 
3512301 
3512401 
3512402 
3512901 
3513201 
3513202 
3514201 
3514202 
3514203 

 
3514204 

4641107 
4641108 
4641112 
4641113 
4641102 
4641103 
4641104 
4641105 
4641106 

- 
4641131 
4643135 
4642121 
4642122 
4642134 
4642207 
4642701 
4642702 
4643306 
4643307 
4644308 
4644309 
4644310 

- 
4694311 
4644311 

พิมพดีดภาษาไทย 1 
พิมพดีดภาษาอังกฤษ 1 
ชวเลขไทย 
ชวเลขอังกฤษ 
การบริหารงานสํานักงาน 
งานสารบรรณ 
เอกสารทางธุรกิจและการจัดเก็บเอกสาร 
เคร่ืองมือปฏิบัติการสํานักงาน 
การใชเคร่ืองคํานวณทางธุรกิจ 
การเก็บเอกสารและการใชเคร่ืองมือสํานักงาน 
การเก็บเอกสารและการใชเคร่ืองมือสํานักงาน 
การเก็บเอกสารและการใชเคร่ืองมือสํานักงาน 2 
พิมพดีดภาษาไทย 2 
พิมพดีดภาษาอังกฤษ 2 
จดหมายธุรกิจ 
เทคนิคงานเลขานุการ 
เลขานุการกับการพัฒนาบุคลิกภาพ 
สัมมนางานเลขานุการ 
ชวเลขไทย 1 
ชวเลขไทย 2 
ชวเลขอังกฤษ 1 
ชวเลขอังกฤษ 2 
การถอดชวเลขไทย 
การถอดชวเลขไทย 1 
การถอดชวเลขอังกฤษ 
การถอดชวเลขอังกฤษ 1 

2(0-4) 
2(0-4) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(3-0) 
2(1-2) 
2(2-0) 
3(3-0) 
2(1-2) 
3(2-2) 
3(3-0) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
2(1-2) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาการเลขานุการ  (351) 

 
รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
3511101 พิมพดีดภาษาไทย 1                   2 (0-4) 
  Thai Typewriting 1 

ผูเรียนตองเรียนและฝกการพิมพดีดดวยตนเอง  โดยใหผานการทดสอบ
หลักการ พิมพดีดภาษาไทย  โดยวิธีการพิมพสัมผัส  พรอมท้ังใหรูจักระบบการ
ทํางานของเคร่ืองพิมพดีดและหนาท่ีของสวนตาง ๆ ของเคร่ืองพิมพดีดในการพิมพ
เอกสาร  ตลอดจนการบํารุงรักษา 

 
3511102 พิมพดีดภาษาอังกฤษ 1                 2 (0-4) 
  English Typewriting 1 

ผูเรียนตองเรียน  และฝกการพิมพดีดดวยตนเอง  โดยใหผานการทดสอบ
หลักการพิมพภาษาไทย  โดยวิธีการพิมพสัมผัส  พรอมท้ังใหรูจักระบบการทํางาน
ของเคร่ืองพิมพดีดและหนาท่ีของสวนตาง ๆ    ของเคร่ืองพิมพดีดในการพิมพ
เอกสาร  ตลอดจนการบํารุงรักษา 

 
3511201 ชวเลขไทย                  3 (2-2) 
  Thai  Shorthand 

หลักการและวธีิจดชวเลขไทย  เคร่ืองหมายตาง ๆ ท่ีใชแทนสระ ตัวสะกด 
และวรรคตอนการเขียนและการถอดคํา  วิธีการเขียนและการทําวลี  หลักการเขียน
คํายอ และคํายอตาง ๆ ท่ีใชในงานธุรกิจและราชการ  รวมท้ังการฝกปฏิบัติเพื่อ
ความแมนยํา 
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รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
3511202 ชวเลขอังกฤษ                  3 (2-2) 
  English Shorthand 

หลักและวิธีจดชวเลขอังกฤษ  เครื่องหมายตาง ๆ ท่ีใชแทนสระ ตวัสะกด 
และวรรคตอนการผสมตัวชวเลข  หลักการเขียนคํายอตาง ๆ ท่ีใชในธุรกิจและ
ราชการ  รวมท้ังการฝกปฏิบัติเพื่อความแมนยํา 

 
3511301 การบริหารงานสํานักงาน                 3 (3-0) 
  Office Management 

ศึกษาความรูความเขาใจในการดําเนินงานของสํานักงาน  บทบาทของการ
จัดสํานักงาน  งานสารบรรณ  งานพัสดุ  การวางแผนผัง  และระเบียบวธีิปฏิบัติของ
งานสํานักงาน  การจดัสถานท่ีทํางาน  การอํานวยการ  พนักงานการควบคุมงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ  

 
3511302 งานสารบรรณ                  2 (1-2) 
  Paper Work 

ความหมายและขอบเขตของงานสารบรรณ  ชนิดและแบบหนังสือท่ีพิมพ
หนังสือราชการลับ  หนังสือราชการดวน  การปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารลับ  การ
กําหนดเลขท่ีหนังสือออก  การเก็บรักษา  การยืมและทําลายหนังสือราชการ  
มาตรฐาน  ตราแบบพิมพและซองการใชคําข้ึนตน  สรรพนามและคําลงทายหลักใน
การรางหนังสือ 
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รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
3511303 เอกสารทางธุรกิจและการจัดเก็บเอกสาร               2 (2-0) 
  Business Documents and Filling 

ศึกษาใหเขาใจเกี่ยวกับเอกสารทางธุรกิจชนิดตาง ๆ ซ่ึงเกีย่วของกนั  เชน  
เอกสารทางการเงิน  การขนสง  การประกันภยั  การซ้ือขาย  การนําเขา  และการ
สงออก  ตลอดจนความสัมพันธของเอกสารชนิดดังกลาวแตละชนดิ  เพื่อให
สามารถนําไปใชในการประกอบธุรกิจศึกษาและฝกกระบวนการจัดเกบ็เอกสารใน
ระบบตาง ๆ  ของท้ังไทยและตางประเทศตลอดจนหลักเกณฑในการปฏิบัติตอ
เอกสารประเภทตาง ๆ เพื่อการเก็บและคนท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

3511304 เคร่ืองมือปฏิบตัิการสํานักงาน                3 (3-0) 
  Office Machines 

ศึกษาววิัฒนาการ  ประโยชนและขอด ี  ขอเสียของเคร่ืองปฏิบัติการใน
สํานักงาน  เชน  เคร่ืองพิมพดีด  เคร่ืองอัดสําเนา  เคร่ืองคํานวณ  เคร่ืองถายเอกสาร  
เคร่ืองบันทึกเสียง  เคร่ืองบันทึกเงินสด  เคร่ืองติดตอภายในคอมพิวเตอร  จน
สามารถปฏิบัติงานไดเปนอยางด ี

 
3511305 การใชเคร่ืองคาํนวณทางธุรกิจ                2 (1-2) 
  Business Computers Usage 

การใชเคร่ืองคํานวณทางธุรกิจ  วิธีการใชเคร่ืองคํานวณ  และกระดาษ
บันทึก ตัวเลข  การตรวจสอบความถูกตองของตัวเลข  การตรวจยอดขอมูล  การ
ตรวจสอบยอด 
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รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
3511306 การเก็บเอกสารและการใชเคร่ืองมือสํานักงาน              3 (2-2) 
  Filing System 

จุดมุงหมาย  ความสําคัญและประโยชนของการเก็บรักษาเอกสาร  การจัด
หมวดหมูเอกสาร การลงทะเบียนเอกสาร  การทําดัชนีคนเร่ือง  ระบบการจัดเก็บ
เอกสาร  การทําลายเอกสารท่ีหมดอายุ  การทําสําเนาเอกสาร  การใชเคร่ืองมือ
สํานักงาน  เชน  เคร่ืองพิมพดีดเคร่ืองอัดสําเนา  เคร่ืองถายเอกสาร  คอมพิวเตอร 

 
3512101 พิมพดีดภาษาไทย 2                 3 (2-2) 
  Thai  Typewriting 2 

ผูเรียนตองเรียน  และฝกการพิมพดีดในระดับสูงข้ึน  พัฒนาความเร็วและ
ความแมนยําใหข้ึนสูระดับการพิมพประกอบอาชีพ   พรอมท้ังใหรูจักระบบการ
ทํางานของเคร่ืองพิมพดีดชนดิตาง ๆ และหนาท่ีของสวนตาง ๆ ของเคร่ืองพิมพดีด
ในการพิมพเอกสารวิธีการพมิพหนังสือราชการประเภทตาง ๆ  

 
3512102 พิมพดีดภาษาอังกฤษ 2                 3 (2-2) 
  English Typewriting 

ผูเรียนตองเรียน  และฝกการพิมพดีดในระดับสูงข้ึน  พัฒนาความเร็วและ
ความแมนยําใหข้ึนสูระดับการพิมพประกอบอาชีพ  พรอมท้ังใหรูจักระบบการ
ทํางานของเคร่ืองพิมพดีดชนดิตาง ๆ และหนาท่ีของสวนตาง ๆ ของเคร่ืองพิมพดีด
ในการพิมพเอกสาร  ตลอดจนการพิมพจดหมายท้ังในสวนธุรกิจและรัฐบาล 

 
3512301 จดหมายธุรกิจ                  2 (1-2) 
  Business Letter 

ศึกษาแบบฟอรม  สํานวนการเขียนจดหมายธุรกิจและนาํมาใชปฏิบัติได

อยางมีประสิทธิภาพ  ทั้งจดหมายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 



 241 

รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 

3512401 เทคนิคงานเลขานุการ                 3 (3-0) 
  Secretarial Techniques 

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับเลขานุการ การจัดองคการในสํานักงาน งาน
เกี่ยวกับการบริการดานส่ือสาร  โทรเลข  โทรศัพท  การเขียนรายงานตาง ๆ เทคนิค
การตกแตงสํานักงานการใชเอกสารอางอิง  และแหลงขอมูลท่ีจําเปนในหนาท่ี
เลขานุการ  การตอนรับแขก  มนุษยสัมพันธในสํานักงาน  การจัดซ้ือ  และการ
ควบคุมพัสดุสํานักงาน  การจําแนกความสําคัญและการแจกงานการพัฒนางาน
เลขานุการ 

 

 3512402 เลขานุการกับการพัฒนาบุคลิกภาพ               3 (3-0) 
  Secretary and Personality Development 

ศึกษาความหมายและความสําคัญของบุคลิกภาพ ส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอ
บุคลิกภาพปญหาและขอบกพรองทางบุคลิกภาพ  ทฤษฎีบุคลิกภาพ  การวัด
บุคลิกภาพ  การพัฒนาบุคลิกภาพ  จรรยาบรรณ  มารยาท  การสมาคม  และ
พฤติกรรมอ่ืน ๆ ซ่ึงเปนส่ิงท่ีจําเปนสําหรับเลขานุการ 

   
3512901 สัมมนางานเลขานุการ                 3 (2-2) 
  Seminar in Secretary 

ศึกษาวิเคราะหปญหาและวิธีแกปญหาเกี่ยวกับงานของเลขานุการ โดย
จัดทําเปนเอกสารประกอบการนําเสนอปญหาและวิธีการแกปญหาตอช้ันเรียน  
และเนนใหนักศึกษาอภิปรายแสดงความคิดเห็นตอปญหาและแนวทางแกไขปญหา
เหลานั้น 

 

3513201 ชวเลขไทย 1                  3 (2-2) 
  Thai Shorthand 1 

หลักและวิธีจดชวเลขไทย  เคร่ืองหมายตาง ๆ ท่ีใชแทนสระ  ตัวสะกด 
และวรรคตอนการเขียนและการถอดคํา  วิธีการเขียนและการทําวลี หลักการเขียน
คํายอ และคํายอตาง ๆ ท่ีใชในงานธุรกิจและราชการ  รวมท้ังการฝกปฏิบัติเพื่อ
ความแมนยํา 
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รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
3513202 ชวเลขไทย 2                  3 (2-2) 
  Thai Shorthand 2 

การฝกความเร็วและแมนยําในการจดชวเลขไทยใหสูงข้ึน  ตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนกําหนด  พัฒนาเทคนิคการพิมพและถอดขอความ
ชวเลขไทย  จนสามารถผลิตงานท่ีสงออกไดในระดับสูงเขาช้ันใชงานไดตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนกําหนดเปนอยางตํ่า  และพัฒนา
ความเร็ว  ไดนาทีละ 80-100 คํา 

 

3514201 ชวเลขอังกฤษ 1                  3 (2-2) 
  English Shorthand 1 

ทฤษฎีและปฏิบัติในการเขียนชวเลขอังกฤษแบบเกรก  วธีิเขียนและอานชว
เลขเพื่อพัฒนาทักษะสําหรับการเรียนช้ันสูงตอไป 

 

3514202 ชวเลขอังกฤษ 2                  3 (2-2) 
  English Shorthand 2 

การพัฒนาความเร็วในการจดชวเลขตามคําบอก  เพื่อเตรียมไวสําหรับเรียน
ช้ันการถอดชวเลขอังกฤษตอไป  ท้ังนี้นักศึกษาจะตองสามารถจดชวเลขตามคํา
บอกใหไดในอัตราความเร็ว  นาทีละ  80-100 คํา 

 

3514203 การถอดชวเลขไทย                 3 (2-2) 
  Thai Transcription 

ฝกใหจดตามคําบอก   และถอดขอความดวยเคร่ืองพิมพดีด  พัฒนา
ความเร็วในการเขียนขอความดวยเทคนิคตาง ๆ สรางความเร็วและความแมนยําใน
การใชเคร่ืองพิมพดีดถอดขอความชวเลข พัฒนาการเขียนขอความธุรกิจ และถอด
ขอความดวยเคร่ืองพิมพดีดตามรูปแบบท่ีถูกตองดวยความเร็ว นาทีละ 80-100 คํา 
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รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
3514204 การถอดชวเลขอังกฤษ                 3 (2-2) 
  English Transcription 

การพัฒนาความเร็วในการถอดชวเลขตามคําบอก  สรางความเร็วและความ
แมนยําในการถอดชวเลข  โดยการพิมพในรูปของจดหมาย  บันทึกและเอกสารทาง
ธุรกิจอ่ืน ๆ รวมทั้งเอกสารทางกฎหมาย  สามารถถอดชวเลขตามคําบอกและ
สามารถพิมพดีดไดในอัตราความเร็วท่ีกําหนด  และถอดชวเลขไดในอัตราความเร็ว  
นาทีละ 60-80 คํา 
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หมูวิชาการบัญชี 
(352) 

 
 

  หมูวิชาการบัญชี ซ่ึงอยูในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ ไดจัดลักษณะ
เนื้อหาวิชาออกเปนดังน้ี 
  1.  หลักการบัญชี       (352-1--) 
  2.  บัญชีเฉพาะเร่ือง      (352-2--) 

3.  บัญชีประยกุต       (352-3--) 
4. (352-4--) 
5. (352-5--) 

      6.          (352-6--)   
  7.        (352-7--) 
  8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ     (352-8--) 
  9.  โครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ  วิทยานิพนธ   (352-9--) 
       โครงการศึกษาเอกเทศ  การสัมมนา  และการวจิัย 
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หมูวิชาการบญัชี (352)  ในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ 
 

รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

3521101 
3521102 
3521103 
3522101 

 
 

3522102 
 

3522103 
3522104 
3522105 
3522201 

 
3522202 
3522203 
3523201 
3523202 
3523203 
3523204 
3523205 
3523206 
3523301 
3523302 
3524101 

 
 

4652102 
4652103 
4651101 

- 
4652109 
4654116 

- 
3522102 
4652107 
4652108 

- 
- 

4652104 
4652105 
4652110 
4653111 
4653114 
4653119 
4653121 
4653122 
4653113 
4653113 

- 
- 

3524101 
- 

การบัญชี 1 
การบัญชี 2 
หลักการบัญชี 
บัญชีการเงิน 
บัญชีการเงิน 
บัญชีการเงิน 
การบัญชีตนทุน 1 
บัญชีตนทุน 
การบัญชีช้ันกลาง 1 
การบัญชีช้ันกลาง 2 
การบัญชีตนทุน 2 
การบัญชีสินทรัพย 
บัญชีทรัพยสิน 
การบัญชีหนี้สิน 
การบัญชีสวนราชการ 
การบัญชีธนาคาร 
การบัญชีเฉพาะกิจ 
การบัญชีโรงแรม 
การบัญชีรัฐบาล 
การบัญชีเฉพาะกิจสําหรับวสิาหกิจทองเท่ียว 
ระบบบัญชีสหกรณ 
การวางระบบบัญชี 
การวิเคราะหงบการเงิน 
การบัญชีช้ันสูง 1 
บัญชีการเงินช้ันสูง 
การบัญชีช้ันสูง 2 

3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(3-0) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(2-2) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(2-2) 
3(3-0) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

3524102 
3524103 

- 
4654120 

ทฤษฎีบัญชี 
การบัญชีภาษอีากร 

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

3524202 
3524203 
3524204 
3524301 

 
3524302 
3524303 
3524306 
3524307 
3524901 

 

 
- 
 
- 

3524301 
4654117 
4654118 

 
 

4654902 
 

การบัญชีระหวางประเทศ 
การวางแผนภาษีอากร 
การบัญชีเพื่อการนําเขาและสงออก 
การบัญชีเพื่อการจัดการ 
การบัญชีบริหาร 
การสอบบัญชี 
การตรวจสอบภายใน 
ปญหาการสอบบัญชี 
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
สัมมนาทางการบัญชี 

3(2-2) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(2-2) 
3(3-0) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาการบัญชี (352) 

รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                           น(ท-ป) 
 

3521101 การบัญชี 1                  3 (2-2) 
  Accounting 1 

ศึกษาแมบทการบัญชี  หลักบัญชีคู  วิเคราะหรายการคา      บันทึกรายการ
ในสมุดรายวันข้ันตน      สมุดบัญชีแยกประเภท กระดาษทําการ   จัดทํางบทดลอง   
การปรับปรุงและปดบัญชี การทํางบการเงินของกิจการใหบริการและกิจการซ้ือมา
ขายไป      และการบัญชีภาษีมูลคาเพิ่ม  การบัญชีเกี่ยวกบักิจการไมแสวงหากาํไร 

 

 
3521102 การบัญชี 2                  3 (2-2) 
  Accounting 2 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  3521101 การบัญชี 1 

ศึกษาการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพยหมุนเวยีน  เชน  เงินสด  เงินฝากธนาคาร   
ระบบเงินสดยอย  ตั๋วเงินรับ  ลูกหนี้  เงินลงทุน  สินคาคงเหลือ  สินทรัพยไม
หมุนเวียน เชน ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ การคิดคาเส่ือมราคา ทรัพยากรธรรมชาติ 
สินทรัพยไมมีตัวตน หนี้สินหมุนเวยีน  เชน  เจาหนี้การคา  ตัว๋เงินจาย ระบบ
ใบสําคัญและสวนของเจาของ บัญชี อุตสาหกรรมขนาดยอม 

 

3521103 หลักการบัญชี                  3 (2-2) 
  Principles of Accounting 

ศึกษาขอสมมติฐานทางการบัญชี ความแตกตางในหนาท่ีระหวางพนกังาน
บัญชีและผูทําบัญชี  หลักบัญชีคู เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การบันทึก
รายการในสมดุรายการข้ันตน ประกอบดวยสมุดรายวันท่ัวไป สมุดรายวันเฉพาะ 
การบันทึกในสมุดแยกประเภท งบทดลอง รายการปรับปรุง การจัดทํางบการเงิน
สําหรับกิจการบริการและกิจการซ้ือขายสินคา 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                           น(ท-ป) 
 
3522101 บัญชีการเงิน                  3 (3-0) 
  Financial Accounting 

สําหรับนักศึกษาท่ีไมใชโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการศึกษาถึง
แนวคิดและหลักการทางบัญชี  ประโยชนของขาวสารขอมูลทางการบัญชีประเภท
ของธุรกิจ วิธีการพื้นฐานทางการบัญชีสําหรับธุรกิจบริการ ธุรกิจซ้ือมาขายไปธุรกจิ
การผลิต  บัญชีพื้นฐานเงนิสด  บัญชีรายรับ  บัญชีรายจาย  บัญชีเงินลงทุน  บัญชี
สินคาคงคลัง  สินทรัพยหมุนเวยีน สินทรัพยถาวร  และสวนของผูถือหุน ปญหาการ
วัดรายรับสุทธิ  การเตรียมงบการเงิน  และการวเิคราะหงบการเงิน  กฎหมายทาง
บัญชีและระบบใบสําคัญ 

 
3522102 การบัญชีตนทุน 1                 3 (3-0) 
  Cost Accounting 1 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 3521102  การบัญชี 2 

ศึกษาบทบาทของการบัญชีตนทุนท่ีมีตอกิจการ  ความหมายของการบัญชี
ตนทุนประเภทของตนทุน และองคประกอบของตนทุน และการควบคุมการบันทึก
บัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ แรงงาน และคาใชจายการผลิต วิธีการจัดสรรคาใชจายการ
ผลิต วิธีการคํานวณตนทุน และบันทึกบัญชีตามระบบตนทุนงานส่ังทํา  ตนทุนงาน
ชวงของเสีย  การส้ินเปลือง  หนวยงานที่บกพรอง  เศษซาก  ตนทุนมาตรฐาน  
วิเคราะหผลแตกตางท่ีเกิดข้ึน งบประมาณยืดหยุนไดการคํานวณหาตนทุนของ
ผลิตภัณฑรวมและผลิตภัณฑพลอยได 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                           น(ท-ป) 
 
3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1                 3 (2-2) 
  Intermediate Accounting 1 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 3521102 การบัญชี  

 ศึกษาหลักการและวิธีการเกี่ยวกับรายการสินทรัพยวาดวยการจําแนก
ประเภทสินทรัพย  การตีราคา  การหามูลคา  การจัดแบงสวนสินทรัพยเปนตนทุน
และคาใชจายตามหลักการบัญชี  การแสดงรายการสินทรัพยในงบการเงิน  
หลักการเปดเผยขอมูลของสินทรัพย  การกําหนดมูลคาและวิธีบัญชีเกี่ยวกับหนี้สิน
ระยะยาว  หนี้สินระยะส้ัน  การแสดงรายการในงบการเงิน 

 
3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2                 3 (2-2) 
  Intermediate Accounting 2 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  3521102  การบัญชี 2 

ศึกษาการบัญชีเกี่ยวกับหางหุนสวนวาดวยการรับหุนสวนใหม  การเลิก
กิจการการชําระบัญชี  การจายคืนเงินลงทุน  งบการเงินของหางหุนสวน  การบัญชี
เกี่ยวกับบริษัทวาดวยวิธีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท  การจําหนายหุน  การจด
ทะเบียนเพิ่มทุนและลดทุนสวนเกินประเภทตาง ๆ   การคํานวณมูลคาหุนแตละ
ชนิด  การจัดสรรกําไรสะสมงบการเงินของบริษัทจํากัด  การเลิกบริษัทและการ
ชําระบัญชี 

 
3522105 การบัญชีตนทุน 2                 3 (3-0) 

ศึกษาการใชขอมูลทางการบัญชีในการวางแผน การควบคุมตนทุนในการ
ผลิต การบัญชีตนทุนรวม และการบัญชีตนทุนผันแปร การกําหนดราคาขาย การ
วิเคราะหความสัมพันธระหวางปริมาณตนทุนและกําไร ภายใตสถานะการณตาง ๆ 
การปนสวนตนทุนเพื่อการควบคุมและประเมินผล การวางแผนและควบคุมตนทุน 
การใชขอมูลตนทุนเพื่อประโยชนในการตัดสินใจในการบริหารระยะส้ัน และระยะ
ยาวภายใตสภาวะการณท่ีแนนอนและไมแนนอน การกระจายอํานาจ การวัดผลการ
ดําเนินงาน และการต้ังราคาโอน ระบบการคิดตนทุนสมัยใหม ไดแก Just in Time 
(JIT), Activity Base Cost (ABC Cost) งบประมาณสมบูรณแบบ 
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 รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                           น(ท-ป) 
 
3522201 การบัญชีสินทรัพย                 3 (2-2) 
  Asset Accounting 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  3521102 การบัญชี  2    

ศึกษาการกําหนดราคาทางเทคนิคของการทําบัญชีสินทรัพยหมุนเวียน 
สินทรัพยถาวรการจัดแบงสวนของสินทรัพยเปนตนทุนและคาใชจายตามหลักการ
บัญชีและการปรับปรุงการแสดงรายการในงบกําไรขาดทุนและงบดุล 
 

3522202 การบัญชีหนี้สิน                  3 (2-2) 
  Equity Accounting 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  3521102 การบัญชี 2 

ศึกษาการกําหนดราคาหน้ีสินและทุน  จําแนกประเภทหนี้สินเปนหนี้สิน
หมุนเวียน หนี้สินระยะยาวและหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา  สวนของเจาของ
กิจการของบริษัทและหางหุนสวนในทองถ่ิน การปรับปรุงการแสดงรายการในงบ
ดุล 

 
3522203 การบัญชีสวนราชการ                 3 (3-0) 
  Official Accounting 

ศึกษาถึงระบบบัญชีสวนราชการ ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค การขอ
เงินประจํางวด  การลงบัญชีระบบราชการ  ตลอดจนการทํางบเดือน 

 
3523201 การบัญชีธนาคาร                 3 (3-0) 
  Bank Accounting 
   วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  3521101 การบัญชี 1 

 ศึกษาหลักและการดําเนินงานของระบบบัญชีของธนาคารพาณิชยท่ัวไป
และการบัญชีท่ีเกี่ยวของกับธนาคารแหงประเทศไทย วิธีการใหเครดิต การควบคุม
เงินฝากทุกประเภท การโอนเงินสํานักงานใหญและสาขา การจัดเก็บเงิน งบการเงิน
ของธนาคาร ปรับปรุงและปดบัญชี 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                           น(ท-ป) 
 
3523202 การบัญชีเฉพาะกิจ                 3 (3-0) 
  Specialized Accounting 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  3521101 การบัญชี 1 

 ศึกษาระบบบญัชีของกิจการบางประเภท  เชน  การโรงแรม  การทองเท่ียว  
การประกันภัยโรงรับจํานํา  สหกรณ  ฯลฯ 

 
3523203 การบัญชีโรงแรม                  3 (3-0) 
  Hotel Accounting 

ศึกษาวิธีการบัญชีท่ีใชในกิจการโรงแรม  ระบบบัญชีท่ีใชอยูในโรงแรม
โดยท่ัวไป  งบประมาณรายไดรายจาย  การดําเนินงานของแผนกบัญชีลูกคา   การ
ตรวจสอบภายใน  รายงานประจําป  การทํางบการเงินประจํางวด 

  

3523204 การบัญชีรัฐบาล                  3 (3-0) 
  Government Accounting 
   ศึกษาลักษณะจุดมุงหมาย และหลักปฏิบัตเิกี่ยวกับการบัญชี-กองทุนของ 
  กองทุน ท่ีมีลักษณะตาง ๆ กัน  กองทุนจดัหาสินทรัพยประจํา  กองทุนชําระหนี้สิน 
  กองทุนการทรัสต  กองทุนทดแทน  กองทุนหมุนเวยีน  การบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย 
     ประจํา และหนี้สิน  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีรัฐบาลและสวนราชการ 
 

3523205 การบัญชีเฉพาะกิจสําหรับวิสาหกิจทองเที่ยว              3 (2-2) 
  Travel Enterprises Accounting 

ศึกษาการบัญชีท่ีใชสําหรับวิสาหกจิทองเที่ยว  เชน  การบัญชีในธุรกิจนํา
เท่ียวธุรกจิโรงแรม  ธุรกิจภตัตาคาร และธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับวิสาหกจิการ
ทองเท่ียว 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                           น(ท-ป) 
 
3523206 ระบบบัญชีสหกรณ                 3 (3-0) 
  Co-operative Accounting System 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  3521101 การบัญชี 1 

ศึกษาหลักและวิธีการของสหกรณ  เปรียบเทียบกับระบบบัญชีท่ัวไป   การ
รายงานการเงนิ  ระเบียบของสหกรณประเภทท่ีสําคัญ  สหกรณการเกษตร สหกรณ
รานคา  สหกรณออมทรัพย 

 
3523301 การวางระบบบัญชี                 3 (3-0) 
  Accounting System Design 

ศึกษาหลัก  และวิธีการวางระบบบัญชี  การออกแบบกระบวนการทาง
บัญชี  เอกสารทะเบียนและบัญชีตาง ๆ  ตลอดจนรายงานทางการบัญชี  ปญหา
เกี่ยวกับงานบัญชี  นอกจากนี้ยังศึกษาถึงเคร่ืองจักรท่ีใชในการปฏิบัติงานดานการ
บัญชี 

 
3523302 การวิเคราะหงบการเงิน                 3 (3-0) 
  Financial Statement Analysis 

ศึกษารายงานทางการเงินเกี่ยวกับงบการเงินตาง ๆ  เทคนิคและวิธีการ
วิเคราะหงบการเงินของธุรกิจ    การเปรียบเทียบอัตราสวน    การวิเคราะหการ
เปล่ียนแปลงทางการเงิน งบกระแสเงินสด การวิเคราะหผลตางในกําไรและตนทุน 
และการปรับปรุงงบการเงินเม่ือระดับราคาเปล่ียนแปลง  ขอมูลและหรือขอจํากัด
ของการบัญชีท่ีมีตอการวิเคราะหงบการเงิน    วิธีการแกไขขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจาก
การวิเคราะหงบการเงิน  
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                           น(ท-ป) 
 
3524101 การบัญชีชั้นสงู 1                 3 (3-0) 
  Advanced Accounting 1 
  วิชาท่ีควรเรียนมากอน  :  3522103 บัญชีชั้นกลาง 1 และ 
     3522104 บัญชีชั้นกลาง 2 

ศึกษาการบัญชีเกี่ยวกับการฝากขาย  การขายโดยการผอนชําระ  การ
ประกันภัยการคารวม  สํานักงานใหญและสาขา  การบัญชีเกี่ยวกับการลมละลาย  
การบัญชีมรดกและทรัสต  การจัดทํางบการเงินจากระบบการบันทึกบัญชีท่ีไม
สมบูรณ และระบบบัญชีเดียว 

 
3524102 การบัญชีชั้นสงู 2                 3 (3-0) 
  Advanced Accounting 2 
  วิชาท่ีควรเรียนมากอน  : 3524101 การบัญชีชั้นสงู 1 

ศึกษาการบัญชีการรวมกิจการ  การบัญชีเกี่ยวกับบริษัทใหญ  บริษัทยอย    
การทํางบการเงินรวมของบริษัทใหญและบริษัทยอย  ปญหาเกี่ยวกับการบัญชี
ระหวางบริษัทใหญและบริษัทยอย  การถือหุนระหวางบริษัทในเครือ  การบัญชี
สําหรับการคาระหวางประเทศการแลกเปล่ียนเงินตราระหวางประเทศ การเปด
สาขา การจัดทํางบการเงิน การเปล่ียนแปลงทางการบัญชีและการแกไขขอผิดพลาด  
การแสดงรายการพิเศษในงบการเงิน 

 
3524103 ทฤษฎีบัญช ี                  3 (3-0) 
  Accounting Theory 
  วิชาท่ีควรเรียนมากอน  :  3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1  และ 
     3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2 

ศึกษาตนกํา เนิดของการบัญชี   แนวความคิดแมบททางการบัญชี  
วิวัฒนาการของการบัญชี      สถาบันซ่ึงกําหนดมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย
และตางประเทศแนวความคิดในการวัดมูลคาของสินทรัพย  หนี้สิน  ทุน  รายได 
และคาใชจาย  เพื่อวัดผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน  บทบาทของ
ขอกําหนด  ตามมาตรฐานการบัญชี 
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 รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                           น(ท-ป) 
 
3524201 การบัญชีภาษีอากร                 3 (3-0) 
  Tax Accounting 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  3521102 การบัญชี 2  และ 
     3532202 การภาษีอากรธุรกิจ  

ศึกษาหลักเกณฑ  และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร  ภาษี
ศุลกากรและภาษีสรรพสามิต  โดยเนนหลักถึงปญหาและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
คํานวณรายได รายจายเพ่ือเสียภาษี    การตีราคาคาของสินทรัพย  หนี้สิน    การคิด
คาเส่ือมราคา  ปญหาเกี่ยวกับภาษีขาเขาและขาออก  รวมถึงกรณีท่ีไดรับการ
สงเสริมการลงทุน 

 

3524202 การบัญชีระหวางประเทศ                 3 (2-2) 
  International Accounting 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  3521102 การบัญชี 2 

การศึกษาบัญชีการเงิน  การจัดการทางบัญชี  การตรวจสอบทางบัญชีของ
บริษัทขามชาติภายใตสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  การเมืองและกฎหมายท่ี
แตกตางกัน  การวิเคราะหถึงความเบ่ียงเบนทางบัญชีและสาเหตุหลัก  ศึกษาถึง
การแปลความขอมูลทางบัญชี 

 

3524203 การวางแผนภาษีอากร                 3 (3-0) 
  Tax Planing 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 3532202 การภาษีอากรธุรกิจ 

ศึกษาหลักการเกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากร เทคนิคและปญหาในการ
วางแผนภาษีอากร   เฉพาะอยางยิ่งในสวนท่ีเกี่ยวของกับภาษีอากรตามประมวล
รัษฎากร และการปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากรท่ีดี  สําหรับผูประกอบการ
โดยท่ัวไป   ตลอดจนบทบาทของภาษีอากรในการตัดสินใจเลือกรูปแบบในการ
ประกอบธุรกิจ 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                           น(ท-ป) 
 
3524204 การบัญชีเพื่อการนําเขาและสงออก               3 (3-0) 
  Managerial Accounting 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 3521102 การบัญชี 2 

ศึกษาวิธีการ และระบบบัญชีท่ีนํามาใชเปนขอมูลในการตัดสินใจ การ
จัดการการวางแผน  งบประมาณ  งบแสดงการเปล่ียนแปลงทางการเงินและงบ
กระแสเงินสดการวิเคราะหตนทุน ภาษี  และขอจํากัดของขอมูลตาง ๆ  

  
3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ                 3 (3-0) 
  Managerial  Accounting 
   วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 3521102 การบัญชี 2 
   และ 3531101 การเงินธุรกิจ 

 ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาและวิเคราะหขอมูลทางการบัญชี เพ่ือนําไปใชใน
การวงแผนการควบคุม และการตัดสินใจ โดยศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีตนทุนรวม 
และการบัญชีตนทุนผันแปร การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปริมาณตนทุน 
ปริมาณกําไร การวิเคราะหตนทุนภาษี และขอจํากัดของขอมูลตาง ๆ การจัดทํา
งบประมาณ งบแสดงการเปล่ียนแปลงทางการเงิน และงบกระแสเงินสด 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                           น(ท-ป) 
 
3524302 การสอบบัญชี                  3 (3-0) 
  Auditing 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ 
                            3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2 

 ศึกษาความหมาย และวัตถุประสงคของการสอบบัญชี คุณสมบัติของ
ผูสอบบัญชี หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี มารยาทของผูสอบบัญชี 
กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี การควบคุมภายในและการ
ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ความเส่ียงในการตรวจสอบ การวิเคราะห
และการประเมินความเส่ียงในการตรวจสอบ หลักฐานการสอบบัญชีและวิธีการ
รวบรวมหลักฐาน การวางแผนและการจัดทําแนวการตรวจสอบบัญชี วิธีการ
ตรวจสอบและเทคนิคตาง ๆ ท่ีใชในการตรวจสอบบัญชี การจัดทํากระดาษทําการ 
การตรวจสอบเหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน การสอบทาน  และการควบคุม
งานสอบบัญชี การรายงานการสอบบัญชีและการเปดเผยขอมูล มาตรฐานการสอบ
บัญชีท่ีเกี่ยวของและการใหบริการอ่ืนของผูสอบบัญชี 

 
3524303 การตรวจสอบภายใน                 3 (3-0) 
  Internal Auditing 
   วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 3524302 การสอบบัญชี  

 ศึกษาความหมาย  ประเภท  และขอบเขตของการตรวจสอบภายใน  
คุณสมบัติของผูตรวจสอบภายใน  หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูตรวจสอบ
ภายใน จรรยาบรรณทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน มาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
โครงสรางของหนวยงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และลักษณะของการ
ควบคุมภายในท่ีดี   การประเมินระบบการควบคุมภายใน  หลักฐานและวิธีการ
รวบรวมหลักฐาน  การวางแผนและข้ันตอนในการตรวจสอบภายใน หลักการ
ตรวจสอบการดําเนินงานตาง ๆ  การรายงานปญหาและขอบกพรองท่ีตรวจพบ 
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไขรวมถึงการติดตามผลการตรวจสอบภายใน  
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                           น(ท-ป) 
 
3524306 ปญหาการสอบบัญชี                 3 (3-0) 
  Problem in Auditing 
  วิชาท่ีควรเรียนมากอน : 3524302 การสอบบัญชี 

ศึกษาปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับการสอบบัญชีโดยใชกรณีศึกษาในการสอบ
บัญชีของกิจการประเภทตาง ๆ บทบาทของสถาบันตาง ๆ  อันมีผลตอการกําหนด
มาตรฐานการสอบบัญชีในประเทศไทยและตางประเทศ ผลกระทบอันเกิดจากการ
กําหนดมาตรฐานการสอบบัญชีใหม 

 
3524307 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี                3 (2-2) 
  Accounting Information System 

ศึกษาถึงโครงสรางโดยท่ัวไปของระบบขอมูลทางการบัญชี  ศึกษาวงจร
ทางการบัญชี  ลักษณะธรรมชาติและเนื้อหาของขอมูลพื้นฐานทางการบัญชี    
การศึกษาถึงระบบบัญชีและการจัดทําบัญชีดวยคอมพิวเตอร ตั้งแตกระบวนการ
ปอนขอมูล การประมวลผลการรายงานผล  และการควบคุมทางการบัญชี ตลอดจน
นําไปประยุกตกับองคกรธุรกิจในแตละประเภทได 

 
3524901 สัมมนาทางการบัญชี                 3 (3-0) 
  Seminar in Accounting 

เพื่อใหนักศึกษาไดนําความรูและเทคนิคตาง ๆ ทางการบัญชีมาเปน
แนวทางในการอภิปราย  ปญหาท่ีเกี่ยวของกับบัญชีตาง ๆ และศึกษาจากกรณีศึกษา
ตาง ๆ  
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หมูวิชาการเงินและการธนาคาร   
(353) 

 
 
  หมูวิชาการเงินและการธนาคาร ซ่ึงอยูในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ ได
จัดลักษณะเน้ือหาวิชาออกเปนดังนี ้
 
  1.  การเงินและสถาบันการเงิน     (353-1--) 
  2.  ภาษีอากร       (353-2--) 
  3.  การลงทุน       (353-3--) 
  4.  การวิเคราะหทางการเงินและการวางแผน   (353-4--) 
  5.        (353-5--) 
      6.          (353-6--)   
  7.        (353-7--) 
  8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ     (353-8--) 

9.  โครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ  วิทยานิพนธ     
       โครงการศึกษาเอกเทศ  การสัมมนา  และการวจิัย  (353-9--) 
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หมูวิชาการเงินและการธนาคาร  (353) 
 

รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

3531101 
3531102 
3532101 
3532201 
3532202 
3532203 
3532401 
3532402 
3532403 
3533101 
3533301 
3533302 
3533303 
3533401 
3533402 
3533403 
3533404 
3533405 
3533406 
3533407 
3533408 
3534101 
3534102 
3534104 
3534106 

4651202 
4651201 
4652217 
4654212 
4654215 

- 
4652203 
5654211 
4652204 
4653201 
4653205 
4652221 
4654210 
4654219 
4654213 
4654214 
4653206 

- 
- 
- 
- 

4654216 
- 
- 
- 

การเงินธุรกิจ 
การเงินและการธนาคาร 
สถาบันการเงินและตลาดเงิน 
ภาษีอากร 
การภาษีอากรธุรกิจ 
ภาษีอากรสําหรับงานโรงแรม 
การบริหารการเงิน 
การบริหารการเงินของสหกรณ 
สินเช่ือและการบริหารสินเช่ือ 
การธนาคารพาณิชย 
หลักการลงทุน 
การจัดหาเงินทุนธุรกิจ 
ธนกิจเกษตร 
การจัดการธนาคารพาณิชย 
การวางแผนดานการเงินและงบประมาณ 
การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน 
การวางแผนและการควบคุมกําไร 
การจัดการการเงินเฉพาะกิจ 
การจัดการสินเช่ือ 
การจัดการสถาบันการเงิน 
การบริหารการเงินธุรกิจ 
การเงินระหวางประเทศ 
การธนาคารระหวางประเทศ 
ระบบขอมูลทางการเงิน 
โปรแกรมประยุกตทางการเงิน 

3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
2(2-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
2(2-0) 
3(3-0) 
2(1-2) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

3534107 
3534108 

- 
- 

ทฤษฎีและนโยบายทางการเงิน 
การเงินเพ่ือการนําเขาและสงออก 

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

3534301 
3534401 

 
3534402 
3534403 
3534404 
3534405 
3534406 
3534407 
3534408 
3534901 
3534902 
3534903 

- 
4653220 
4654417 
4653222 

- 
- 
- 
- 

4654901 
- 
- 

สินเช่ือการเกษตร 
การวิเคราะหทางการเงิน 
 
การวิเคราะหการลงทุนทางอุตสาหกรรม 
การวิเคราะหหลักทรัพย 
การวิเคราะหและประเมินโครงการทางการเงิน 
การบริหารความเส่ียงทางการเงิน 
หลักการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย 
การวิเคราะหเชิงปริมาณทางการเงิน 
หัวขอเฉพาะทางดานธุรกิจการเงินการธนาคาร 
สัมมนาปญหาทางการเงิน 
การวิจยัทางการเงิน 
สัมมนาธุรกิจการเงินการธนาคาร 

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

 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาการเงินและการธนาคาร  (353) 

 

รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 

3531101 การเงินธุรกิจ                   3(3-0) 
  Business Finance 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  3521101 การบัญชี 1 

ศึกษาขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหนาท่ีของฝายการเงินในธุรกิจ 
ตลอดจนเปาหมายและความสําคัญของการเงินธุรกิจ  โดยเนนใหเขาใจถึงหลักการ
เบ้ืองตนในการจัดสรรเงินทุนภายในธุรกิจ  การจัดหาเงินทุนมาเพื่อใชในการ
ดําเนินการของธุรกิจ   การวางแผนการเงินท่ีเกี่ยวกับการเร่ิมลงทุนกิจการ    การขาย
กิจการ   การเพิ่มทุน    นโยบายการจัดสรรกําไรและเงินปนผล 

 

3531102 การเงินและการธนาคาร                  3(3-0) 
  Money and Banking 

ศึกษาลักษณะและบทบาทของการเงินและการธนาคารในระบบเศรษฐกิจ 
พัฒนาการของระบบการเงินในปจจุบัน  หนาท่ีของธนาคารพาณิชย  การบริหาร
ดานการเงินของธนาคารพาณิชย  บทบาทของธนาคารกลาง  ปริมาณการเงิน  และ
ระดับราคาในระบบการเงินระหวางประเทศ  กลไกการชําระเงินระหวางประเทศ 

 

3532101 สถาบันการเงนิและตลาดเงนิ                 3(3-0) 
  Financial Markets and Institutions 

ศึกษาโครงสราง  ลักษณะและบทบาทของตลาดเงิน และตลาดทุน 
หลักการและขอบเขตการดําเนินงานของสถาบันการเงิน  ปญหาและนโยบาย
เกี่ยวกับการดําเนินงานของสถาบันการเงินตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งตามขอเท็จจริง
และสภาพการณในประเทศไทย 

 

 
 
 



 262 

รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
3532201 ภาษีอากร                    3(3-0) 
  Taxation 
   วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 3591102 เศรษฐศาสตรเบ้ืองตน 
   ศึกษานโยบายภาษีอากร  การเสียภาษีอากรใหรัฐตามกฎหมาย ความจําเปน 

และเหตุผลท่ีตองเสียภาษี  การจัดเก็บอากรของรัฐประเภทตาง ๆ ภาษีทางตรงภาษี
ทางออม ภาษีทางศุลกากร ภาษีอ่ืน ๆ หลักการจัดเก็บวิธีการประเมินภาษี 

  
3532202 การภาษีอากรธุรกิจ                  3(3-0) 
  Business Taxation 

ศึกษานโยบายภาษีอาการ  หลักเกณฑในการจัดเก็บ  และรายละเอียดใน
การปฏิบัติเกี่ยวกับการภาษีอาการทางดานสรรพากร  สรรพสามิต  และศุลกากร 
คํานวณภาษี  การยื่นแบบรายการ  และการเสียภาษีทางธุรกิจ  การอุทธรณตอ
พนักงานเจาหนาท่ีในเร่ืองภาษีอาการแตละประเภท ปญหาตาง ๆ ในเร่ืองภาษีอากร
ธุรกิจ 

 
3532203 ภาษีอากรสําหรับงานโรงแรม                 3(3-0) 
  Hotel Taxation 
   ศึกษานโยบายภาษีอากร หลักเกณฑการจดัเก็บภาษี และรายละเอียดในการ 
  ปฏิบัติตามประมวลรัษฎากร  วิธีการภาษีบุคคลธรรมดา  ภาษีนิติบุคคล  ระบบภาษ ี
  มูลคาเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจการโรงแรม 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
3532401 การบริหารการเงิน                  3(3-0) 
  Financial Management 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 3531101  การเงินธุรกิจ 

การกําหนดมูลคาธุรกิจ  เทคนิคและวิธีการตัดสินใจลงทุน  การบริหาร
 สินทรัพยหมุนเวียน  โครงสรางและนโยบาย  เงินปนผล  การจัดหาเงินทุนระยะส้ัน
ระยะปานกลาง และระยะยาว  การขยายกิจการ  การปรับปรุงและการเลิกกิจการ   
การตัดสินใจเกี่ยวกับปญหาทั่วไป  ท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินการทางดานการเงินของ
ธุรกิจกับระบบเศรษฐกิจ 

 

3532402 การบริหารการเงินของสหกรณ                 2(2-0) 
  Financial Management of Cooperative 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  3561202 การบริหารธุรกิจเบ้ืองตน 

ศึกษาขอบเขต  ลักษณะ  บทบาท  หนาท่ีของฝายการเงินของสหกรณ  
ตลอดจนเปาหมายและความสําคัญของการเงินของสหกรณ  โดยเนนใหเขาใจถึง
หลักการเบ้ืองตนในการจัดสรรเงินทุนภายในสหกรณ  การจัดหาเงินทุนมาใชใน
การดําเนินการของสหกรณ และการตัดสินใจเกี่ยวกับปญหาสวนท่ีเกิดข้ึนในการ
ดําเนินการทางดานการเงินของสหกรณตาง ๆ 

 

3532403 สินเชื่อและการบริหารสินเชือ่                 3(3-0) 
  Credit and Credit Management 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  3531101 การเงินธุรกิจ 

ศึกษาความสําคัญของระบบสินเช่ือตอการพัฒนาประเทศ  นโยบายของ
รัฐบาลและกลยุทธในการดําเนินงานสินเช่ือระยะส้ัน  ระยะปานกลาง  ระยะยาว  
และคาใชจายในการดําเนินงาน  แหลงสินเช่ือเปรียบเทียบ  ความสําคัญของแหลง
เงินทุน  วิธีใหสินเช่ือ  วิธีการเรงรัดหนี้ 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
3533101 การธนาคารพาณิชย                  3(3-0) 
  Commercial Bank 

ศึกษาการดําเนินงานและปฏิบัติงานของธนาคารพาณิชย   เพ่ือใหทราบถึง
โครงสราง  ลักษณะและบริการดานตาง ๆ ของธนาคารพาณิชย  

 
3533301 หลักการลงทุน                   3(3-0) 
  Principles of Investment 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  3531101 การเงินธุรกิจ 
   ศึกษาความรูเบ้ืองตนเกีย่วกบัการลงทุนในหลักทรัพย  ลักษณะหลักทรัพย      

การประเมินมูลคาของหลักทรัพย   ความเส่ียงภยัอันตราย  ผลตอบแทน  หลักการ
ลงทุน    การวิเคราะหหลักทรัพยและจังหวะในการลงทุน  การศึกษา  การจัดการ
ทรัพยสินในบางกรณ ี

 

3533302 การจัดหาเงินทุนธุรกิจ                  3(3-0) 
  Source of Fund  Management 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  3531101 การเงินธุรกิจ 

ศึกษาถึงแหลงเงินทุนของธุรกิจ   กลยุทธและเทคนิคในการจัดหาเงินทุน
ของธุรกิจไดแก  การจัดหาเงินทุนระยะส้ัน    การจัดหาเงินทุนระยะปานกลางและ
ระยะยาว       โดยมีหลักทรัพยของกิจการคํ้าประกัน  หรือการเพิ่มทุนโดยออกหุน
สามัญ  หุนปุริมสิทธ์ิและหุนกูการเชา (Leasing)  คาของทุน  ตลาดหลักทรัพย  และ
นโยบายในการจายเงินปนผล 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
3533303 ธนกิจเกษตร                               2(2-0) 
  Agricultural Finance 

ศึกษาหนาท่ีการเงิน การคลัง คาของทุน การวางแผน การวิเคราะหทาง
การเงิน รวมทั้งการตัดสินใจตางๆเก่ียวกบัการเงิน นโยบายเงินปนผล การวางแผน
เม่ือสามารถชําระหนี้ แหลงท่ีมาและการใชเกี่ยวกับการเกษตรธนกิจเกษตรใน 
ประเทศไทย 

 
3533401 การจัดการธนาคารพาณิชย                 3(3-0) 
  Commercial Bank Management 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  3531101 การเงินธุรกิจ  

ศึกษาถึงการจัดการ  หนาท่ี  นโยบายของธนาคารพาณิชย  การปลอย
สินเช่ือ  การลงทุน  หลักการบริหารงาน    เคร่ืองมือและเครดิตตาง ๆ ของธนาคาร  
ระบบของธนาคารพาณิชย  การจัดหาเงินทุนและการตัดสินใจในการบริหารงาน 

 
3533402 การวางแผนดานการเงินและงบประมาณ                2(1-2) 
  Planning of Finance and Budgets 

 ศึกษาแนวความคิดของการบริหารกิจการในสวนท่ีเกี่ยวกับการวางแผน
และการควบคุมกําไร  เพื่อเปนพื้นฐานในการวางแผนการบริหารระยะส้ัน  ระยะ
ยาว   การควบคุมปจจัยการผลิตและการจําหนาย  การควบคุม  การดําเนินงาน
การเงินของกิจการ   โดยการจัดทํางบประมาณชนิดตาง ๆ  การวิเคราะหผลแตกตาง
จากงบประมาณ เพื่อรายงานผลเทคนิคในการจัดทํางบประมาณสมัยใหม แนวคิด
ทางดานพฤติกรรมของบุคคลที่ เกี่ยวของบางประการในกระบวนการ จัดทํา
งบประมาณ  อันมีผลตอการวางแผนและการควบคุมกิจการ   
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
3533403 การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน                3(3-0) 
  Financial Planning and Control 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  3531101 การเงินธุรกิจ 

ศึกษาเทคนิคตาง ๆ ท่ีใชในการวางแผนทางการเงิน โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
เทคนิคเกี่ยวกับการพยากรณยอดขายและการวางแผนกําไร  ศึกษาเคร่ืองมือตาง ๆ ท่ี
ใชในการวางแผนและการควบคุม   เชน  พฤติกรรมตนทุน  และการวิเคราะหสวน
ตาง ๆ  (Cost Behavior and Variances Analysis) คอมพิวเตอร (Computer)         
การจําลองเหตุการณ(Simulation)  เคร่ืองมือและตัวแบบทางคณิตศาสตร  (Graphic 
Mathematical Tools and Models )   

 
3533404 การวางแผนและการควบคุมกําไร                 3(3-0) 
  Profit  and  Planning   Control 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ 

  ศึกษาแนวความคิดของการบริหารกิจการในสวนท่ีเกี่ยวกับการ
วางแผนและการควบคุมกําไรเพื่อเปนพื้นฐานในการวางแผนการบริหารระยะส้ัน  
ระยะยาว   การควบคุมปจจัยการผลิตและจําหนาย  การควบคุมการดําเนินงาน
การเงินของกิจการโดยการจัดทํางบประมาณชนิดตาง ๆ  การวิเคราะหผลตางจาก
งบประมาณเพ่ือรายงานเทคนิคในการจัดทํางบประมาณสมัยใหม  แนวความคิด
ทางดานพฤติกรรมของบุคคลท่ีเกี่ยวของบางประการในกระบวนการจัดทํา
งบประมาณอันมีผลตอการวางแผนและการควบคุมกิจการ   

 

3533405 การจัดการการเงินเฉพาะกิจ                 3(3-0) 
  Financial Management in Selected Business 

ลักษณะกิจการ กฎระเบียบ  และวิธีการดําเนินธุรกิจเฉพาะอสังหาริมทรัพย
ธุรกิจการเงิน ธุรกิจการคาขนาดยอม ธุรกจิบริการ  ธุรกจิการเกษตร  รวมท้ังระบบ
ขององคการ และการบริหารการเงินในกิจการเฉพาะแตละประเภท  การใชเงินทุน      
การดําเนินการใหเกดิสภาพคลองและผลตอบแทน   
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
3533406 การจัดการสินเชื่อ                  3(3-0) 
  Credit Management 

ศึกษาความหมาย ความสําคัญและประเภทของสินเช่ือ การกําหนดนโยบาย
 ในการใหสินเช่ือ  การวิเคราะหการจัดการ  การควบคุมและการติดตามสินเช่ือแนว
ปฏิบัติในการเรียกเก็บหนี้  การจัดการสินเช่ือท่ีมีปญหา  ขอปฏิบัติทางกฎหมายท่ี
เกี่ยวกับสินเช่ือ 

 
3533407 การจัดการสถาบันการเงิน                 3(3-0) 
  Financial Institutions 

ศึกษาภาวะตลาดการเงินและสถาบันการเงินประเภทตาง ๆ ท่ีมาของเงิน
และการลงทุนของสถาบันการเงินประเภทตาง ๆ  การจัดการทรัพยสินและหนี้สิน  
การบริหารสภาพคลอง และความเส่ียงของอัตราดอกเบี้ย การบริหารสินเช่ือ การ
ดําเนินการเก่ียวกับสถาบันการเงินระหวางประเทศ 

 
 

3533408 การบริหารการเงินธุรกิจ                  3(3-0) 
  Financial Management 

ศึกษาจุดมุงหมายและหนาท่ีทางการเงิน  การกําหนดมูลคาธุรกิจเทคนิค
วิธีการ และกลยุทธในการบริหารการเงินท้ังในดานการจัดหา การจัดสรรเงินทุน
ตลอดจนนโยบายของธุรกิจท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการบริหารการเงิน
ภายใตภาวะตาง ๆ โดยใชกรณีศึกษา 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
3534101 การเงินระหวางประเทศ                  3(3-0) 
  International Finance 

ความสัมพันธระหวางการคาระหวางประเทศและธุรกิจการเงินระหวาง
ประเทศ  หลักและนโยบายการคาระหวางประเทศ     อุปสรรคการคา นโยบายคุม
กันทางการคา ดุลการคา  ดุลการชําระเงิน  ระบบการเงินและบทบาทสถาบัน
การเงินระหวางประเทศ ตลาดเงินตราตางประเทศ  การวิเคราะหและพยากรณอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ  ตลอดจนเอกสารท่ีเกี่ยวของในธุรกิจการคาและ
การเงินระหวางประเทศรวมท้ังหลักกฎหมาย ระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวของ 
 

3534102 การธนาคารระหวางประเทศ                 3(3-0) 
  International Banking 

เพื่อศึกษาการดําเนินงาน   และการปฏิบัติงานของฝายการตางประเทศของ
ธนาคารพาณิชย   ในเร่ืองระบบการเงินระหวางประเทศ ตลาดทุนและตลาดเงินตรา
ตางประเทศ  ระบบอัตราแลกเปล่ียน   วิธีการชําระเงินตราตางประเทศ และวิธีเรียก
เก็บ  ตลอดจนศึกษาดุลการชําระเงินระหวางประเทศ และปญหาทางดานเศรษฐกิจ
ท่ีมีผลกระทบตอการธนาคารระหวางประเทศ 

 

3534104 ระบบขอมูลทางการเงนิ                  3(3-0) 
  Financial Information Systems 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  3532401 การบริหารการเงิน 

ศึกษาความหมาย  วัตถุประสงค และรูปแบบของการรายงานทางการเงิน
หลักการจัดทํางบการเงิน  การเปดเผยขอมูล แนวความคิดของระบบสารสนเทศทาง
การเงิน  ลักษณะระบบของคอมพิวเตอรท่ีใชกับระบบสารสนเทศทางการเงิน 
รวมท้ังการนําหลักและทฤษฎีทางการเงินมาใชเปนแนวทางการวางระบบทาง    
การเงิน  
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
3534106 โปรแกรมประยุกตทางการเงนิ                 3(3-0) 
  Financial Programming 

ศึกษาการนําเอาโปรแกรมสําเร็จรูปมาประยุกตใชในการแกปญหา การ
ตัดสินใจการสรางโมเดลทางการเงิน เชน การตัดสินใจจายลงทุน  การวิเคราะห
ความเปนไปไดในการลงทุน  การประเมินมูลคาหลักทรัพย เปนตน (Lotus 1-2-3, 
Microsoft Excel ฯลฯ) 

 
3534107 ทฤษฎีและนโยบายทางการเงิน                 3(3-0) 
  Monetary Theory and Policy 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  3592101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1 และ  
     3593101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 2 

ศึกษาทฤษฎี  และความตองการถือเงิน  (Demand  of  Money)   ของนัก
เศรษฐศาสตรยุคตาง ๆ  เชน   ยุคคลาสสิค  เคนส   นักเศรษฐศาสตรหลังเคนส  และ
นักเศรษฐศาสตรสมัยใหมทฤษฎีปริมาณเงิน ตัวแปรการเงิน เชน ดอกเบ้ีย มาตรการ
และนโยบายทางการเงินซ่ึงมีผลตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

 
3534108 การเงินเพื่อการนําเขาและสงออก                 3(3-0) 
  Import – Export Financing 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  3534101 การเงินระหวางประเทศ 
                               3534102 การธนาคารระหวางประเทศ 

ศึกษาหลักการคาระหวางประเทศ มาตรการกีดกันการนําเขา  มาตรการ
การสงเสริมการสงออก  วิธีการดําเนินงานทางการเงินเพื่อการส่ังเขาและสงออก  
ตลอดจนสถาบันการเงินท่ีเกี่ยวกับการส่ังเขาและสงออก 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
3534301 สินเชื่อการเกษตร                           3(3-0)
  Agricultural Credits         

ศึกษาความสําคัญของระบบสินเช่ือตอการพัฒนาประเทศ นโยบายของ
รัฐบาลและกลยุทธในการดําเนินงานสินเช่ือระยะส้ัน  ระยะปานกลาง  ระยะยาว 
และคาใชจายในการดําเนินงาน  แหลงสินเช่ือเปรียบเทียบความสําคัญของแหลง
เงินทุน  วิธีใหสินเช่ือแกสมาชิกโดยผานสหกรณการเกษตร  กลุมเกษตรกร  วิธีการ
เรงรัดหนี้สิน  ระเบียบการใชเงินและสงเงินคืน 

 

3534401 การวิเคราะหทางการเงิน                  3(3-0) 
  Financial Analysis 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  3531101 การเงินธุรกิจ 

ศึกษารายงานทางการเงิน  เทคนิคและวิธีการวิเคราะหทางการเงินของ
ธุรกิจและงบการเงิน  ขอมูลหรือขอจํากัดของการบัญชีท่ีมีตอการวิเคราะหทาง
การเงิน  วิธีการแกไขขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจากการวิเคราะหทางการเงิน 

 

3534402 การวิเคราะหการลงทุนทางอุตสาหกรรม                3(3-0) 
  Analysis of Industrial Investment 

 ศึกษาเทคนิคการวิเคราะหอัตราดอกเบ้ียและอัตราผลตอบแทนในการ
ลงทุนวิธีตาง ๆ   ตลอดจนการใชตารางในการคํานวณ  ศึกษาวิธีการวิเคราะห
ตนทุนและผลประโยชน (Cost –benefit)  การวิเคราะหตนทุนและประสิทธิผล 
(Cost Effectiveness) การเปรียบเทียบโครงการลงทุน การวิเคราะหการเปล่ียนแปลง
ของปจจัยท่ีเกี่ยวของในสัดสวนตาง ๆ  (Sensitivity Analysis)  การวิเคราะหพารา
เมตริก (ParametricAnalysis) และการตัดสินใจเลือกโครงการลงทุน  
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
3534403 การวิเคราะหหลักทรัพย                  3(3-0) 
  Security Analysis 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 3533301 หลักการลงทุน 

ศึกษาปจจัยสําคัญท่ีตองคํานึงในการวิเคราะหหลักทรัพย  ชนิดของ
หลักทรัพยหลักการจัดสรรการลงทุนในหลักทรัพย  การเลือกกลุมหลักทรัพย  โดย
ใชแบบจําลองภายใต  ความเสี่ยง  การวิเคราะหหลักทรัพยท้ังในแงมูลคาท่ีแทจริง
ของหลักทรัพยและการ เปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย  การคาดคะเนกําไรสุทธิและ
เงินปนผล   และการประเมินมูลคาหลักทรัพย 

 

3534404 การวิเคราะหและประเมินโครงการทางการเงิน               3(3-0) 
  Analysis and Evaluation of Financial Project 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 3532401 การบริหารการเงิน 

 หลักการและวิธีการวิเคราะหโครงการและประเมินคาทางการเงินของ
โครงการรวมท้ังหลักการและวิธีการประเมินความเปนไปไดของโครงการในเชิง
ธุรกิจและสังคมท้ังทางดานการตลาด เทคนิคการผลิต แรงงาน การเงิน กฎหมาย   
การยอมรับของสังคมสภาพแวดลอมท่ัว ๆ ไป  การวิเคราะหและประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย เกี่ยวกับท่ีดินส่ิงปลูกสราง และอ่ืน ๆ การคาดคะเนสภาพแวดลอม  
การคาดคะเนรายไดและคาใชจายศึกษาแหลงเงินทุนและวิธีการจัดหาเงินทุนเพื่อ
ดําเนินโครงการ  ตลอดจนการเสนอโครงการ และการประเมินคาโครงการ 

 

3534405 การบริหารความเส่ียงทางการเงิน                 3(3-0) 
  Financial Risk Management 

ศึกษาความหมายและประเภทของความเส่ียงทางการเงิน  ปจจัยท่ีทําใหเกิด
ความเส่ียงทางการเงิน การสํารวจความเส่ียงทางการเงิน  ข้ันตอนและวิธีการบริหาร
ความเส่ียงทางการเงิน  เคร่ืองมือท่ีใชในการบริหารความเส่ียงทางการเงิน      
ตลอดจนการควบคุม ติดตามและประเมินผลการบริหารความเส่ียงทางการเงิน   
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
3534406 หลักการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย                3(3-0) 
  Real Estate Appraisal 

ศึกษาอสังหาริมทรัพยประเภทตาง ๆ   ท่ีใชเปนหลักประกันในการกูยืมเงิน
ตัวแปรตาง ๆ ท่ีมีความหมายในการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย   รวมท้ังในแง
กฎหมาย 

 

3534407 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางการเงิน                3(3-0) 
  Quantitative Analysis in Finance 

ศึกษาการนําเอาเทคนิคคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอรเขามาชวยใน
การแกปญหาและตัดสินใจทางการเงิน  ความนาจะเปน Linear Programming, 
Graphic and Algebraic Method 

 
3534408 หัวขอเฉพาะทางดานธุรกิจการเงินการธนาคาร               3(2-2) 
  Special Topics in Business Finance and Banking 

ศึกษาวิเคราะหทางดานธุรกิจการเงินและการธนาคารในแนวลึก ท้ังปญหา
และอุปสรรค พรอมท้ังแนวทางแกไข  

 
3534901 สัมมนาปญหาทางการเงิน                3(2-2) 
  Seminar in Finance 

ศึกษากรณีศึกษาทางการเงินธุรกิจ  ทําการวิเคราะห  แสดงความคิดเปน
อภิปรายปญหา  และตัดสินใจตามหลักการ ตามทฤษฎี และความเหมาะสมตาม
สถานการณ 

 

3534902 การวิจัยทางการเงิน                  3(2-2) 
  Research in Business Finance 
  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 3503901  การวิจัยทางธุรกิจ 

ศึกษาจุดมุงหมายของการทําวิจัย  ระเบียบวิธี  การทําวิจัย  วิธีการทําวิจัยใน
ข้ันตอนตาง ๆ การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนทางการเงินธุรกิจ  การแกปญหา
การศึกษาเฉพาะกรณี  ภาระหนาท่ีและจรรยาบรรณของผูวิจัย 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
3533903 สัมมนาธุรกิจการเงินการธนาคาร                 3(2-2) 
  Seminar in Business Finance and Banking 
  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 3594901 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ 

ศึกษาปญหาท่ีเกิดข้ึนกับธุรกิจการเงินการธนาคาร โดยศึกษาปจจัยตาง ๆ ท่ี
มีผลกระทบตอธุรกิจการเงินการธนาคาร นําปญหาตาง ๆ มาวิเคราะห  และ
อภิปรายในกลุม พรอมท้ังสรุปผลออกมาเปนรายงานผลการสัมมนา   
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หมูวิชา  การตลาด 
(354) 

 
 
  หมูวิชาการตลาด ซ่ึงอยูในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ  ไดจดัลักษณะ
เนื้อหาวิชาออกเปนดังน้ี 
 
  1.  การตลาด       (354-1--) 
  2.  การผลิต       (354-2--) 
   3.  การขาย       (354-3--) 
      4.  การสงเสริมการตลาด      (354-4--) 
  5.                                                    (354-5--) 
  6.          (354-6--)   
  7.        (354-7--) 
  8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ     (354-8--) 
  9.  โครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ  วิทยานิพนธ   (354-9--) 
       โครงการศึกษาเอกเทศ  การสัมมนา  และการวจิัย 
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หมูวิชาการตลาด (354)  ในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ 
 

รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

3541101 - หลักการตลาด 3(3-0) 
 4621101 หลักการตลาด 2(2-0) 

3541301 4621104 การขายสงและการขายปลีก 3(3-0) 
3542101 4622201 การตลาดเกษตร 3(3-0) 
3542102 4622202 การตลาดสหกรณ 2(2-0) 
3542103 4622203 สินคาเกษตรกรรม 3(3-0) 
3542104 4622204 การตลาดผลิตผลการเกษตรเฉพาะอยาง 2(2-0) 
3542105 4622110 พฤติกรรมผูบริโภค 3(3-0) 
3542106 4622211 การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมทองเท่ียว 3(3-0) 
3542107 - นโยบายผลิตภณัฑและราคา 3(3-0) 

 4642120 การบริหารผลิตภัณฑและราคา 3(3-0) 
3542108 - การตลาดเกษตรและสหกรณ 3(3-0) 
3542301 4622106 การสงเสริมการขายทางดานโรงแรม 3(3-0) 
3542302 - การบริหารชองทางการจัดจําหนาย 3(3-0) 

 4622107 การจัดจําหนาย 3(3-0) 
3542303 - การบริหารการจัดสงสินคา 3(3-0) 

 4622112 การขนสง 3(3-0) 
3542304 - ศิลปะการขาย 3(3-0) 
3542305 4623210 การบริหารการขาย 3(3-0) 
3542306 - การตลาดทางตรง 3(3-0) 
3542307 - ศิลปการขายในงานโรงแรม 3(3-0) 
3542401 4621103 การโฆษณาและการสงเสริมการขาย 3(3-0) 
3542402 - การส่ือสารทางการตลาด 3(3-0) 
3543101 4623207 การบริหารการตลาด 3(3-0) 
3543102 4622111 ราคาผลิตผลทางการเกษตร 2(2-0) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

3543103 4624302 กลยุทธการตลาด 3(3-0) 
3543104 - การตลาดบริการ 3(3-0) 
3543105 - การตลาดเพื่อส่ิงแวดลอม 3(2-2) 

3543106 - การตลาดเพื่อสังคม 3(3-0) 

3543201 4623209 การมาตรฐานผลิตภัณฑ 3(3-0) 
3543301 4623206 การคาขาวและโรงสี 3(3-0) 

3543302 4621102 การขายและการโฆษณาสินคาเกษตร 3(3-0) 

3543303 4643125 การจัดซ้ือ 3(3-0) 

3543304 - งานซ้ือขายและบริการ 2(1-2) 

3543305 - พฤติกรรมผูบริโภคกับการออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

3(3-0) 

3543306 - ศิลปะการขายในรานอาหารและภัตตาคาร 3(3-0) 

3544101 4624303 ปญหาการตลาดธุรกิจศิลปะ 3(3-0) 

3544102 4624304 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางการตลาด 3(3-0) 

3544103 4624305 การตลาดระหวางประเทศ 3(3-0) 

3544301 - การพยากรณยอดขาย 3(3-0) 

3544901 4624901 สัมมนาทางการตลาด 3(2-2) 

3544902 4624301 การวิจยัตลาด 3(2-2) 

3544903 - ปญหาพิเศษทางการตลาด 3(2-2) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาการตลาด  (354) 

 
รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 

3541101 หลักการตลาด                   3(3-0) 
  Principles of Marketing 

ศึกษาถึงความหมาย และความสําคัญของการตลาด  ในฐานะเปนกจิกรรม
หลักทางธุรกิจอยางหนึ่งโดยกลาวถึงแนวทางการศึกษา  แนวความคิดหรือปรัชญา
ทางการตลาด สวนผสมทางการตลาด  ระบบการตลาดและเปาหมาย  แรงจูงใจ  
พฤติกรรมผูบริโภค ความเขาใจเกีย่วกับสวนผสมการตลาด  และประเภทของตลาด 

 

3541301 การขายสงและการขายปลีก                 3(3-0) 
  Wholesaling and Retailing 

ความหมาย  วัตถุประสงค  ความสําคัญของการขายปลีกและการขายสง  
ปจจัยประเภทตาง ๆ   และหลักเกณฑในการขายปลีกและการขายสง  ทําเลการจัด
รูปองคกรการดําเนินงาน  การสงเสริมการขาย    การโฆษณา    การขายปลีกและ
การขายสง   การกําหนดราคา  และเทคนิคการขาย 

 

3542101 การตลาดเกษตร                      3(3-0) 
  Agricultural Marketing 

ระบบและหนาท่ีการตลาดเกษตร  บทบาทและนโยบายของรัฐเกี่ยวกับ
การตลาดการรวมกลุมตลาดผลิตผลเกษตรในตางประเทศ  การตั้งราคาตลาดตนทุน
และสวนเหล่ือมของการตลาด  (มีการศึกษานอกสถานท่ี) 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
3542102 การตลาดสหกรณ                          2(2-0) 
  Cooperative Marketing 

ลักษณะโครงสรางท่ัวไปของเศรษฐกิจเกษตร  หลักการตลาดท่ัวไป  หลัก
สหกรณวิธีดําเนินการตลาด  วิธีการรวบรวม และการรับผลิตภัณฑจากสมาชิก      
การจัดมาตรฐาน การคัดชนิด    การแยกคุณภาพ   การเก็บรักษา   การแปรรูป    การ
วางแผนตนทุนการตลาด วิธีการคุมคาใชจาย    การกําหนดราคา และการชําระราคา
แกสมาชิก  การจัดหาเงินทุน  ขอตกลงเกี่ยวกับสมาชิก  และการทําสัญญาเก่ียวกับ
สมาชิก  ขอจํากัดและปญหาการตลาด  (มีการศึกษานอกสถานท่ี) 

 
3542103 สินคาเกษตรกรรม                         3(3-0) 
  Agricultural Goods    

การดําเนินงานและการจัดการสินคาเกษตรกรรม  ปญหาการตลาด
เกี่ยวของกับเกษตร  หรือสถาบันเกษตรกรที่ดําเนินธุรกิจดานการตลาดที่สําคัญทาง  
เศรษฐกิจของประเทศไทย เชน  ขาว  ขาวโพด  ขาวฟาง  ยาสูบ  สัตวน้ํา  ปศุสัตว  
ผัก  ผลไม  ไมดอก  ฯลฯ    ปญหาการแปรรูป  การขนสง  การจําหนาย  การ
โฆษณาและการกําหนดราคา  ผลงานวจิัยและคนควาเกีย่วกับ  การตลาดผลิตผลท่ี
สําคัญ 

 

3542104 การตลาดผลิตผลการเกษตรเฉพาะอยาง                2(2-0) 
  Marketing of Selected Agricultural Commodities 

ลักษณะสําคัญของการตลาดผลิตภัณฑเฉพาะดาน  การตลาดพืชเศรษฐกิจ  
ปศุสัตว และเนื้อสัตว  สัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา    ผลไมและพืชผักการตลาด       
ผลิตภัณฑนม  ขอจํากัดและปญหา  การควบคุมของรัฐ  การสงเสริมการตลาด  (มี
การศึกษานอกสถานท่ี) 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
3542105 พฤติกรรมผูบริโภค                  3(3-0) 
  Consumer Behavior 

ลักษณะท่ัวไป และการแบงกลุมผูบริโภค  ปจจัยปจเจกชนและปจจัย
แวดลอมท่ีมีผลตอกระบวนการตัดสินใจ   รวมท้ังอิทธิพลของสวนผสมทาง
การตลาด ตอพฤติกรรมของผูบริโภค 

  
3542106 การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมทองเที่ยว                 3(3-0) 
  Marketing for Tourism Industry            

ความหมายและความสําคัญของตลาดการทองเท่ียว  สวนประกอบของ
ตลาดเพ่ือการทองเท่ียว  การจัดลําดับความสําคัญของตลาดเปาหมาย  การวิเคราะห
สถานการณและสภาพแวดลอมทางการแขงขัน  การวางแผน และกําหนดกลยุทธ
ทางการตลาดเพ่ืออุตสาหกรรมทองเท่ียว 

 
3542107 นโยบายผลิตภณัฑและราคา                         3(3-0) 
  Product and Pricing Policies            

ศึกษาถึงบทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบของผูจัดการผลิตภัณฑ      
แนวคิดการจัดสวนผสมผลิตภัณฑ  การออกแบบและบรรจุภัณฑ  นโยบายตรา
สินคา  การวางตําแหนงผลิตภัณฑ  การพัฒนาผลิตภัณฑใหม  วัฏจักรผลิตภัณฑ  
สาเหตุของผลิตภัณฑลมเหลว และวิธีการหลีกเล่ียงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเร่ืองราว     วัตถุประสงคการกําหนดราคา  การใชราคาเปนเคร่ืองมือ
สําหรับกลยุทธทางการตลาด    การเปล่ียนแปลงราคาและการกําหนดราคา 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
3542108 การตลาดเกษตรและสหกรณ                 3(3-0) 
  Agricultural Marketing and Cooperative Marketing 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  3541101 หลักการตลาด 

ระบบและหนาท่ีการตลาดเกษตร บทบาทและนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการ 
ตลาด การรวมกลุมตลาด ผลิตผลเกษตรในตางประเทศ การตั้งราคาตลาดตนทุน
และสวนเหล่ือมของการตลาด (มีการศึกษานอกสถานท่ี) 

วิธีดําเนินการตลาด วิธีการรวบรวมและการซ้ือผลิตภัณฑจากสมาชิก   การ
จัดมาตรฐาน การคัดชนิด การตรวจคุณภาพ การเก็บรักษา การแปรรูป การวางแผน
ตนทุนการผลิต  วิธีการคุมคาใชจาย การกําหนดราคา และการชําระราคาแกสมาชิก   
การจัดหาเงินทุน ขอตกลงเกี่ยวกับสมาชิกและการทําสัญญาเก่ียวกับสมาชิก   
ขอจํากัดและปญหาการตลาด (มีการศึกษานอกสถานท่ี) 

  
3542301 การสงเสริมการขายทางดานโรงแรม                3(3-0) 
  Hotel Sales Promotion 

ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะตลาดของโรงแรม การสงเสริมการขาย  การสงเสริม
การขายท่ีผานคนกลาง   การโฆษณา  การสงเสริมการขายผานไปรษณีย  การ
ประชาสัมพันธ   การสงเสริมการขายหองอาหาร  สถานเริงรมย  และหอง
ประชุมสัมมนา  

3542302 การบริหารชองทางการจัดจําหนาย                3(3-0) 
  Marketing Channels Management 

กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการจัดจําหนาย การเคล่ือนยายผลิตภัณฑจากแหลง
ผลิตไปสูผูบริโภคคนสุดทาย  ลักษณะและวิธีการดําเนินงานของสถาบันธุรกิจ
ประเภทตาง ๆท่ีเขามาปฏิบัติกิจกรรมเหลานี้  ซ่ึงประกอบดวย กลุมคนกลาง
ประเภทตาง ๆ การกระตุนและสงเสริมคนกลาง การควบคุม และการประเมินผล
ระบบการจัดจําหนาย  
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
3542303 การบริหารการจัดสงสินคา                 3(3-0) 
  Transportation  

ลักษณะ  ระบบ  ประเภทของการขนสง  การกําหนดและขอปฏิบัติ       
เกี่ยวกับอัตราคาระวางขนสงในสภาพแวดลอมตาง ๆ ในดานตนทุนคงท่ี ตนทุน
แปรผัน  ตนทุนดําเนินงานและการแขงขัน  หลักการเลือกใชบริการขนสง 
ผลกระทบของการขนสงท่ีดีตอวงการอุตสาหกรรมและการตลาด   บทบาทการ
ขนสงในการพัฒนาประเทศ หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการขนสง บทบาทของรัฐท่ี
ใหการสนับสนุนการขนสงประเภทตาง ๆ  

 

3542304 ศิลปะการขาย                                    3(3-0) 
  Salesmanship 

ศึกษาถึงกระบวนการขาย  ศิลปะการขายและการใชศิลปะการขาย 
พฤติกรรมของลูกคา และเทคนิคในการแกปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับลูกคา การใช
จิตวิทยาและมนุษยสัมพันธในการประกอบอาชีพขาย การปรับปรุงตนเองใหมี
คุณสมบัติของนักขายท่ีดีตลอดจนเรียนรูถึงจรรยาบรรณและเจตคติท่ีดีของนักขาย 

 
3542305 การบริหารการขาย                               3(3-0) 
  Sales Management 

บทบาทความรับผิดชอบ    และขอบเขตงานของผูบริหารหนวยงานขาย 
การจัดรูปแบบและความสําคัญขององคการฝายขาย  การบริหารบุคคลในสวนท่ี
เกี่ยวกับการขายการควบคุมและการจูงใจพนักงานขาย การวางแผนเกี่ยวกับการขาย 
การพยากรณการขายการกําหนดโควตาและงบประมาณการขาย   อาณาเขตการขาย      
การประเมินผลงานพนักงานขาย  รวมท้ังศึกษากลยุทธการขาย  
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
3542306 การตลาดทางตรง                                3(3-0) 
  Direct Marketing 

ศึกษาหลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับตลาดทางตรง กระบวนการ ผลกระทบ
การจัดการ  กลยุทธและยุทธวิธีในการดําเนินการ  ตลอดจนปญหาและแนวทาง   
แกไขสําหรับตลาดทางตรง 

 
3542307  ศิลปะการขายในงานโรงแรม                 3(3-0)   
  Selling Technique in Hotel  

ศึกษาถึงทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการขาย  ตลอดจนเทคนิคตาง ๆ ท่ี
เกี่ยวของกับการขยาย เชน งานบริการสวนหนา งานบริการอาหาร และเคร่ืองดื่ม 
ฯลฯ และศึกษาถึงพฤติกรรมของลูกคาผูมาใชบริการ ปญหาในการใหบริการและ
เทคนิคในการแกไขปญหาการใชจิตวิทยา และมนุษยสัมพันธในการขยาย การสราง
ความพึงพอใจใหกับผูมาใชบริการตลอดจนจรรยาบรรณของนักขาย และผู
ใหบริการ 
  

3542401 การโฆษณาและการสงเสริมการขาย                 3(3-0) 
  Advertising and Sales Promotion           

ความสําคัญของการโฆษณาและการสงเสริมการขาย  บทบาทของ
การตลาดศึกษาพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย    เพื่อกําหนดแผนงานและกลยุทธการ
ทําโฆษณาและการสงเสริมการขาย    การรณรงคสรางสรรคและการวางแผน
เกี่ยวกับการใชส่ือกําหนดวัตถุประสงค   งบประมาณและการประเมินผลการ
โฆษณาและการสงเสริมการขาย  ศึกษาถึงผูมีหนาท่ีรับผิดชอบงานโฆษณา และ
สงเสริมการขายตอสังคมตลอดจนกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการโฆษณาและการ
สงเสริมการขาย 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
3542402 การส่ือสารทางการตลาด                          3(3-0) 
  Marketing Communication and Public Relations 

ศึกษาลักษณะท่ัวไป และความสําคัญของการส่ือสาร  กระบวนการส่ือสาร
ทางการตลาด  รูปแบบของการประชาสัมพันธทางการตลาด  กระบวนการ
ประชาสัมพันธทางการตลาดท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน  เทคนิคและ
เคร่ืองมือในการส่ือสารและประชาสัมพันธทางการตลาด  การส่ือสารกับการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ 

 

3543101 การบริหารการตลาด                             3(3-0) 
  Marketing Administration                 

ความสําคัญของการบริหารการตลาด บทบาทหนาท่ีของผูบริหารการตลาด  
การจัดองคการการตลาด  การวิเคราะหโอกาสของการตลาด  โครงสรางตลาดและ
พฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค    การวัดและการพยากรณตลาด   การแบงสวน
ตลาด    การวางแผนกลยุทธทางการตลาดเก่ียวกับผลิตภัณฑราคา  การจัดจําหนาย 
และการสงเสริมการขาย 

 

3543102 ราคาผลิตผลทางการเกษตร                        2(2-0) 
  Agricultural Product Prices               

ศึกษาถึงลักษณะอุปสงคและอุปทานของผลิตผลเกษตร  การกําหนดราคา 
และความเคล่ือนไหวของราคาสินคาเกษตร แนวโนมราคา  ความยืดหยุนและความ
เปล่ียนแปลงของอุปสงคและอุปทานสินคาเกษตร ราคาและรายไดของผูบริโภค 
การเปล่ียนแปลงนโยบาย และปจจัยตาง ๆ ของรัฐในดานราคา และการรักษา
เสถียรภาพราคา 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
3543103 กลยุทธการตลาด                                 3(3-0) 
  Marketing Strategies                      

หลักการและการวางแผนกลยุทธทางการตลาด   การใชกลยุทธสําหรับ
สวนตลาดแบบตาง ๆ  กลยุทธเพื่อแสวงหาโอกาสทางการตลาด  กลยุทธทางการ
แขงขันทางการตลาดกลยุทธเกี่ยวกับผลิตภัณฑ  ราคาการจําหนาย  และการสงเสริม
การขาย โดยมุงเนนใหผูเรียนไดมองเห็นแนวทางและช้ันเชิงทางการตลาดเพ่ือนํา
หลักการไปประยุกตกับอาชีพทางธุรกิจในอนาคตได 

 
3543104 การตลาดบริการ                                 3(3-0) 
  Service Marketing             

ศึกษาความหมาย และความสําคัญของตลาดบริการ ประเภทของตลาด
บริการ วิธีวิเคราะหสถานการณ และสภาพแวดลอมของตลาดบริการประเภทตาง ๆ  
การวางแผนและ  กําหนดกลยุทธทางการตลาดสําหรับตลาดบริการ  ศึกษาและ
วิเคราะหปญหาทางการตลาดของธุรกิจบริการ เพื่อกําหนดแนวทางแกไข 

 
3543105 การตลาดเพื่อส่ิงแวดลอม                  3(2-2) 
  Marketing for Environment 

 ศึกษาความหมายและความสําคัญของส่ิงแวดลอมและการตลาด
วัตถุประสงคและองคประกอบของการจัดการตลาด โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอม
และความพึงพอใจระหวางผูผลิตและผูบริโภค วิเคราะหการปรับกลยุทธของ
การตลาดเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมโดยคํานึงถึงวงการ
ผลิตภัณฑ 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
3543106 การตลาดเพื่อสังคม                  3(3-0) 
  Social Marketing 

ศึกษาความหมายและความสําคัญของตลาด  ตลอดจนแนวคิดหรือปรัชญา
ทางการตลาด  โดยเฉพาะปรชัญาทางการตลาดท่ีมุงเนนเพื่อสังคม  ใชกระบวนการ
จัดการทางการตลาดเพ่ือเขาใจสภาพและปญหาของสังคม  โนมนาวสังคมทําใหเกดิ
การเปล่ียนแปลงทางสังคมโดยรวม มากกวาประโยชนขององคกรธุรกิจ 

  
3543201 การมาตรฐานผลิตภัณฑ                             3(3-0) 
  Production Standards                         

ความหมาย วัตถุประสงค องคประกอบ และชนิดของการมาตรฐาน
ผลิตภัณฑมาตรฐานและกฎหมายพาณิชย  ผลประโยชน   การศึกษาเกี่ยวกับ
มาตรฐานบางชนิดการมาตรฐานผสมผสาน  การไดเปรียบเสียเปรียบเชิงพาณิชยท่ี
เกี่ยวของกับมาตรฐานผลิตภัณฑ  คลังสินคา  ยุงฉางผลิตภัณฑ    ปญหาท่ีเกิดข้ึน   
หนวยงานท่ีเกี่ยวของและรับผิดชอบ 

 

3543301 การคาขาวและโรงสี                  3(3-0) 
  Rice  Marketing  and  Rice  Mill 

ชนิดของข าวและศูนยกลางค าข าวของประเทศไทย   การค าข าว
ภายในประเทศ  และกับตางประเทศ   ภาษีเกี่ยวกับการคาขาว  การพยุงและการ
ประกันราคา  ปญหาและอุปสรรคในการคาขาว  คุณภาพและมาตรฐานขาวโซโล  
บทบาทของโรงสีและพอคาขาว 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
3543302 การขายและการโฆษณาสินคาเกษตร                3(3-0) 
  Sale  and  Agricultural  Goods  Advertising 

ความสําคัญของการขาย  นโยบายการขาย  การจัดการขาย  การขายสง  
การขายปลีก  การเปนพนกังานขายในธุรกิจเกษตร  การใชพนักงานขาย  พฤติกรรม
การซ้ือของผูบริโภคการโฆษนา  ลักษณะและขอบเขตขบวนการกิจกรรมสงเสริม
การขายและโฆษณา  ลักษณะทางสังคมและจิตวิทยา  จรรยาบรรณ  ความจริงใจใน
การโฆษณา การสงเสริมโฆษณา งบประมาณการเลือกส่ือการโฆษณา  การส่ือสาร 

 
3543303 การจัดซ้ือ                                       3(3-0) 
  Purchasing                         

ศึกษาหลักการ และการบริหารเกี่ยวกับการจัดซ้ือในเร่ืองการจัดรูปองคการ 
การกําหนด และตรวจสอบคุณสมบัติ  การกําหนดจํานวนท่ีจะซ้ือ  การพิจารณา
และการกําหนดจังหวะเวลาในการซ้ือ  การเลือกและหาแหลงขาย  วธีิจัดซ้ือแบบ
ตาง ๆ นโยบายซ้ือหลังผลิต  การควบคุมและวิธีการจัดซ้ือ 

 

3543304 งานซ้ือขายและบริการ                  2(1-2) 
  Saling-Buying  and  Services 

ลักษณะอาชีพและการตลาด  การจัดต้ังและการจัดการธุรกิจประเภทตาง  ๆ  
การบันทึกและจัดทํารายการทางการเงินของธุรกิจ  การฝกปฏิบัติการขายและ
บริการ 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
3543305 พฤติกรรมผูบริโภคกับการออกแบบผลิตภณัฑอุตสาหกรรม              3(3-0) 
  Consumer Behavior and Industrial Design   

ศึกษาถึงอิทธิพลทางดานการตลาดท่ีมีตอพฤติกรรมผูบริโภค  ลักษณะและ
บทบาทของพฤติกรรมผูบริโภคที่มีตอการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม   
รวมท้ังการศึกษาและวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากพฤติกรรมผูบริโภคมาปรับ  และ
นํามาใชในงานออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

 

3543306 ศิลปะการขายในรานอาหารและภัตตาคาร                3(3-0) 
  Salesmanship in Food Shop and Restaurant 

ศึกษาถึงกระบวนการขาย    ศิลปะการขาย  และการใชศิลปะการขายใน
รานอาหาร และภัตตาคาร  พฤติกรรมของลูกคา   และเทคนิคในการแกปญหาตาง 
ๆ เกี่ยวกับลูกคา  การใชจิตวิทยาและมนุษยสัมพันธ  การปรับปรุงตนเองใหมี
คุณสมบัติของนักขายท่ีดี และเรียนรูถึงจรรยาบรรณและเจตคติท่ีดีของนักขาย 

 

3544101 ปญหาการตลาดธุรกิจศิลปะ                         3(3-0) 
  Marketing  Problems and Business Arts 

หลักการวเิคราะหเกี่ยวกับปญหาทางการตลาด เทคนิคการโฆษณา ลักษระ  
การตลาดโฆษณา ตลาดผูกขาดกึ่งผูกขาด แนวปฏิบัตกิารแขงขัน การออกแบบและ
โฆษณาสินคา 

 

3544102 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางการตลาด                3(3-0) 
  Quantitative Analysis for Marketing 

การตลาด การตลาดกับสภาพแวดลอม   ระบบขอมูลขาวสารทางการตลาด
ความนาจะเปน ทฤษฎีการตัดสินใจ การจัดซ้ือสินคา การผลิตเมตริกซ การ
โปรแกรมเชิงเสน เทคนิคการต้ังราคา การขนสงและชองทางจําหนาย วิธีซิม  
เพล็กซ  การมอบหมายงานและการพยากรณ 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
3544103 การตลาดระหวางประเทศ                        3(3-0) 
  International Marketing  

ศึกษาหลักการ แนวความคิด และวิธีดําเนินการเกี่ยวกับการส่ังซ้ือเขามา  
การสงออก  และการลงทุนในตางประเทศ  รวมท้ังการวิเคราะหและแกไขปญหา
เกี่ยวกับภาวะแวดลอมท่ีมีผลตอการดําเนินการทางการตลาดระหวางประเทศ 

 

3544301 การพยากรณยอดขาย                             3(3-0) 
  Sales Forecasting             

ศึกษาถึงกระบวนการพยากรณ  อุปสงคการตลาดและการขาย  รวมท้ังการ
วิเคราะหสภาวะเศรษฐกิจและปจจัยส่ิงแวดลอมตาง ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอธุรกิจ  รวมท้ัง
ศึกษาถึงเทคนิค และเคร่ืองมือท่ีใชในการพยากรณระยะส้ันและระยะยาว  และให
เขาใจถึงแนวโนมทางธุรกิจในสภาวะของการเปล่ียนแปลง 

 

3544901 สัมมนาทางการตลาด                             3(2-2) 
  Seminar in Marketing             

วิเคราะห  ศึกษาปญหาทางการตลาดในธุรกิจประเภทตาง ๆ  โดยศึกษา
ปจจัยตาง ๆ ท่ีทําใหประสบความสําเร็จ  เและความลมเหลวในการดําเนินงานดาน
การตลาดเนนกิจการในประเทศไทย และกิจการของตางประเทศท่ีเขามาดําเนิน
ธุรกิจในประเทศไทย  เพื่อฝกใหนักศึกษานําความรูทางดานการตลาดมาแกปญหา  
หรือศึกษาวิเคราะหเร่ืองการดําเนินกิจกรรมทางดานการตลาดท่ีนักศึกษาสนใจ 

 

3544902 การวิจัยตลาด                   3(2-2) 
  Marketing Research            
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  4112105 สถิติธุรกิจ, 3541101 หลักการตลาด 

พฤติกรรมผูบริโภค  บทบาทและความสําคัญของการวิจัยตลาดท่ีมีตอ
ธุรกิจเทคนิคและเครื่องมือในการวิจัยตลาด  การวิจัยตลาดเฉพาะกรณี และการนํา
ประโยชนไปใชในวงการธุรกิจ 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
3544903 ปญหาพิเศษทางการตลาด                       3(2-2) 
  Special Problem in Marketing  

ศึกษากรณีตัวอยางทางการตลาดของธุรกิจประเภทตาง ๆ  วิเคราะห
สภาพแวดลอม  สวนผสมทางการตลาด  โอกาสทางการตลาด และปญหาเพื่อ
กําหนดแนวทางแกไข 
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หมูวิชา  การสหกรณ 
(355) 

 
 
  หมูวิชาการสหกรณ ซ่ึงอยูในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ ไดจัดลักษณะ
เนื้อหาวิชาออกเปนดังน้ี 
  1.  ทฤษฎีและ/หรือหลักการ     (355-1--) 
  2.  ประยุกต             (355-2--) 
  3.  วิเคราะห          (355-3--) 

4.        (355-4--) 
5.        (355-5--) 

      6.          (355-6--)   
  7.        (355-7--) 
  8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ     (355-8--) 
  9.  โครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ  วิทยานิพนธ   (355-9--) 
       โครงการศึกษาเอกเทศ  การสัมมนา  และการวจิัย 
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หมูวิชาการสหกรณในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจดัการ (355) 
 

รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

3551101 
3551102 
3551103 
3552101 
3552102 
3552201 
3552202 
3553201 
3553202 
3554201 
3554202 
3554901 
3554902 
3554903 
3554904 

 

4631101 
4631102 
4631103 
4632104 
4632108 
4632105 
4632106 
4633201 
4633202 
4633110 
4634203 

- 
- 

4634902 
2124412 

 
 

การสหกรณเบ้ืองตน 
หลักและวิธีการสหกรณ 
การจัดต้ังและดําเนินงานสหกรณ 
การจัดการสหกรณ 
การติดตอส่ือสารทางสหกรณ 
การสหกรณการเกษตร 
สหกรณรูปอ่ืน ๆ  
สหกรณกับการปฏิรูปท่ีดิน 
สหกรณกับการพัฒนาชุมชน 
การสงเสริมและเผยแพรการสหกรณ 
ขบวนการสหกรณเปรียบเทียบ 
โครงการพิเศษสหกรณ 
สัมมนาปญหาการจัดการสหกรณ 
ปญหาพเิศษดานสหกรณ 
วิธีการวิจยัทางสหกรณ 
 

2(2-0) 
3(3-0) 
2(2-0) 
3(3-0) 
2(2-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
2(2-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
2(2-0) 
1(0-2) 
2(2-0) 
3(2-2) 
3(3-0) 
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    คําอธิบายรายวิชา 
            หมูวิชาการสหกรณ  (355) 
 
รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 

3551101 การสหกรณเบ้ืองตน                  2(2-0) 
  Introduction to Cooperative 

ศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญของวการรวมมือตอการพัฒนาชีวิตและสังคม   
กําเนิดและ  ประวัติศาสตร  ความหมาย  อุดมการณ และความคิดทางสหกรณ  
ลักษณะสําคัญของสหกรณ เปรียบเทียบสหกรณกับองคการเศรษฐกิจอ่ืน    สหกรณ
กับระบบเศรษฐกิจ    หลักสําคัญของสหกรณในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน
ประเทศไทย  บทบาทของรัฐในการพัฒนาสหกรณ 

 

3551102 หลักและวิธีการสหกรณ                  3(3-0) 
  Cooperative Principle and Practice 

ศึกษาและวิ เคราะหหลักสหกรณ    การประยุกตหลักและทฤษฎี
เศรษฐศาสตรกับสหกรณ    แนวความคิดเกี่ยวกับกําไรในธุรกิจอ่ืนและสหกรณ  
การจําแนกประเภท  หนาท่ีและกิจการสหกรณ  การจัดโครงสาง  และการ
ดําเนินงานสหกรณ   การผสมผสานสหกรณ  การจัดการสหกรณ    การเงินสหกรณ  
ความรับผิดชอบทางกฎหมายของสหกรณ  รัฐกับสหกรณ 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
3551103 การจัดตั้งและดําเนินงานสหกรณ                 2(2-0) 
  Formation and Operation of Cooperatives 

การดําเนินการเบ้ืองตน  การศึกษาความเหมาะสม  การสํารวจทาง
เศรษฐกิจและสังคม  การเสนอรายงานสํารวจ  การศึกษาสมาชิกและผูนําการสํารวจ
และการจัดต้ังสหกรณในประเทศไทย  การรวบรวมหุน  การรับสมาชิก  การ
ประชุมใหญและเลือกตั้งคณะกรรมการการควบคุมภายใน  ความสําเร็จและความ
ลมเหลวของสหกรณประเภทตาง ๆ ในประเทศไทย 

 

3552101 การจัดการสหกรณ                  3(3-0) 
  Cooperative Management 

ศึกษาการประยุกตหลักการจัดการในการดําเนินงานสหกรณ   บทบาทและ
หนาท่ีของผูจัดการ  คณะกรรมการในการวางแผน  การอํานวยการการประสานงาน   
การควบคุมการจัดการเงิน  การตรวจและการประเมินผล  ความสัมพันธระหวาง
ผูจัดการคณะกรรมการและสมาชิก (ศึกษานอกสถานท่ี) 

 
3552102 การติดตอส่ือสารทางสหกรณ                 2(2-0) 
  Cooperative Communication 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 3551101 การสหกรณเบ้ืองตน 

ความสําคัญ ความหมาย และหลักการติดตอส่ือสาร  การติดตอส่ือสารโดย
การใชส่ือประเภทตาง ๆ   การวิเคราะหและนําส่ือประเภทตาง ๆ  มาใชกับการ 
สหกรณ 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
3552201 การสหกรณการเกษตร                      3(3-0) 
  Agricultural Cooperative Management 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 3551101 การสหกรณเบ้ืองตน 

การใหสินเช่ือ  การรวบรวมผลิตผล  การจัดหาวัสดุอุปกรณทางเกษตรมา
จําหนาย การแปรรูปและจําหนายผลิตผลของสหกรณ  การสงเสริมและเผยแพร
การเกษตร  ขอบังคับ  และระเบียบตาง ๆ ของสหกรณการเกษตร  การจัดรายงาน
ผลการดําเนินงาน   

 

3552202 สหกรณรูปอ่ืน  ๆ                         3(3-0) 
  Non Agricultural Cooperative 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 3551101 การสหกรณเบ้ืองตน 

ลักษณะสําคัญ โครงสรางและการดําเนินงานของสหกรณรูปอ่ืนท่ีไมใช
สหกรณการเกษตร เชน  สหกรณรานคา  สหกรณออมทรัพย และสหกรณบริการ   
วิเคราะหผลการดําเนินงานของสหกรณดังกลาวในประเทศไทย และปจจัยท่ีมี
ผลกระทบตอความสําเร็จและความตองการ  แนวทางพัฒนาสหกรณรูปอ่ืน ๆ    
บทบาทของสหกรณรูปอ่ืน ๆ ตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย 

 
3553201 สหกรณกับการปฏิรูปท่ีดิน                     2(2-0) 
  Cooperative for Land Reform 

ความหมาย  วัตถุประสงค  หลักการ  วิธีการปฏิรูปท่ีดิน การปฏิรูปท่ีดิน
เพื่อเกษตรกรรมในประเทศไทย  และบางประเทศ  หลักการจัดท่ีดิน  (Land 
Management)  การจัดท่ีดินแบบสหกรณ (Cooperative Farm)  นารวม (Community 
for Collective Farm)  นารัฐบาล (State Farm)  แบบคิบบูตช (Kibbutz)  และโมชาฟ 
(Moshav)  นิคมกสิกรรมนิคมสรางตนเอง  และรูปแบบอ่ืน ๆ  
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
3553202 สหกรณกับการพัฒนาชุมชน                 3(3-0) 
  Cooperative for Community Development 

หลักเคหะการเกษตร  ศึกษาสภาพชนบทไทยในเชิงปริมาณและคุณภาพใน
ท่ีเกี่ยวกับกระบวนการตาง ๆ ของสหกรณ  มีผลตอทางเศรษฐกิจการเมือง สังคม 
การศึกษาและอนามัย 

 

3554201 การสงเสริมและเผยแพรการสหกรณ                3(3-0) 
  Cooperative Education and Extension   

ความหมาย  ความสําคัญและวัตถุประสงคของการสงเสริมการสหกรณ  
หลักและวิธีการสงเสริมการสหกรณ  บทบาทของเจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณ  
โครงการฝกอบรมการ  สงเสริมสหกรณ  การติดตามและประเมินผลงานสงเสริม
สหกรณ  ปญหาของการสงเสริมสหกรณ  และวิธีการแกไข 

 
3554202 ขบวนการสหกรณเปรียบเทียบ                 2(2-0) 
  Comparative Cooperatives 

ขบวนการสหกรณ ในประ เทศ  และบางประ เทศ ท่ีการสหกรณ
เจริญกาวหนาในลักษณะเชิงวิเคราะห  การศึกษาเปรียบเทียบและการประยุกตใช 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
3554901 โครงการพิเศษสหกรณ                  1(0-2) 

Cooperative Special Project  
ศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญของโครงการ  การวางแผนจัดทําโครงการ  การ

วิเคราะหโครงการ การตัดสินใจเลือกโครงการที่เหมาะสม  โดยมีกรณีศึกษาจาก
โครงการพิเศษตาง ๆ ท่ีสหกรณและหนวยงานสงเสริมสหกรณจัดข้ึน เชน 
โครงการเสริมสรางโครงการเช่ือมโยง  บริหารสินเช่ือเพ่ือการผลิตและการตลาด
ขาวของสหกรณ  อาจจะจัดใหมีการศึกษาดูงาน นอกสถานท่ี  สรางโครงการพิเศษ
ข้ึนใหนักศึกษาปฏิบัติการจริง เชน โครงการเผยแพร ความรูทางสหกรณแก
ประชาชน  โครงการสหกรณสูชนบท  โครงการสหกรณประเภทตาง ๆ ใน
สถานศึกษา    

 
3554902 สัมมนาปญหาการจัดการสหกรณ                 2(2-0) 

Seminar on Cooperative Management Problems     
คนควาและเสนอรายงานเปนเอกสารแบบภาคนิพนธ  หรืออภิปราย

เกี่ยวกับปญหา ตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนทางดานธุรกิจ  ท้ังภายในประเทศและนอกประเทศ  
การส่ังเขา  การสงออก  ปญหาระหวางธุรกิจกับรัฐบาล  ประชาชนผูบริโภค  ความ
ผันแปรทางการเมือง  ผลกระทบตอธุรกิจ  ปญหากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจวาดวย
กฎหมายสถาบันการเงิน  แรงงานและอ่ืน ๆ  ท่ีเกี่ยวกับธุรกิจ 

 
3554903 ปญหาพิเศษดานการสหกรณ                 3(2-2) 
  Special Problem 

การศึกษาคนควาและการวิเคราะหปญหาเกีย่วกับสหกรณ  แลวเรียบเรียง
เปนรายงาน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 
 
3554904 วิธีการวิจัยทางสหกรณ                    3(3-0) 
  Research Methods in Cooperative  
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  3551101 การสหกรณเบ้ืองตน 

หลักและวิธีการวิจัยทางสหกรณ  การเลือกปญหาเพ่ือกําหนดการวิจัย  การ
วางรูปการวิจัย  การตั้งวัตถุประสงคและสมมติฐาน    การหาตัวเลข  และขอสนเทศ
จากหองสมุดและจากสนาม การทําแบบสอบถามและการทดสอบ  การจําแนก
ขอมูลและขอสนเทศการทําตารางการเสนอตัวเลขโดยวิธีอ่ืน การตีความตัวเลขและ
ขอสนเทศ  การใชสถิติการสาธิต  และ  การใชเหตุผลสนับสนุนขอสาธิต 
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หมูวิชา  การบริหารธุรกิจ 
(356) 

 
 หมูวิชา การบริหารธุรกิจ ซ่ึงอยูในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ ไดจัด
ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปนดังนี ้
 1. การจัดการทั่วไป (356-1--) 

2.  การบริหารธุรกิจ      (356-2--) 
3.  การบริหารรัฐกิจ      (356-3--) 
4.  การจัดการงานบุคคล      (356-4--) 
5.  การประกนัคุณภาพ      (356-5--) 
6.          (356-6--) 
7.                                                                                                       (356-7--) 
8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ (356-8--) 
9.  โครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ  วิทยานิพนธ (356-9--) 
     โครงการศึกษาเอกเทศ  การสัมมนา  และการวจิัย 
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หมูวิชา การบริหารธุรกิจ (356) ในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ  
 

รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

 3561101 
3561102 
3561103 
3561201 
3561202 
3561203 
3561204 
3561301 
3561501 
3561502 
3561503 
3562101 
3562102 
3562103 
3562104 
3562105 
3562106 
3562107 
3562108 
3562109 
3562110 
3562111 
3562112 
3562113 
3562114 

 4641101 
4641109 
2124703 
4641201 
4641202 
4641203 

- 
4641301 

 
 
 

4642110 
4642111 
4642114 
4642115 
4642116 
4642117 
4642118 
4642119 
4642133 
4623205 

- 
3154322 
3153614 
4643508 

 องคการและการจัดการ 
การจัดการธุรกิจขนาดยอม 
จิตวิทยาองคการ 
ธุรกิจเบ้ืองตน 
การบริหารธุรกิจเบ้ืองตน 
ธุรกิจทางศิลปะ 
ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกบัการประกอบธุรกจิ 
ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกบัการบริหาร 
ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการมาตรฐาน 
ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกบัการจัดการคุณภาพ 
อุตสาหกรรมบริการ 
การจัดการฟารม 
การจัดการงานกอสราง 
การจัดการเกี่ยวกับคอมพวิเตอร 
การจัดการธุรกิจดวยคอมพวิเตอร 
การจัดการธุรกิจบริการดานอาหารและภัตตาคาร 
การจัดการโรงพยาบาล 
การจัดการคลังสินคา 
การจัดการงานวัสด ุ
การรักษาความปลอดภัย 
การจัดต้ังรานคายอย 
การจัดโครงการพัฒนาสุขภาพเด็ก 
การจัดการรานคาเส้ือผา 
การจัดการรานคาศิลปประดิษฐ 
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

3(3-0) 
3(3-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(2-2) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
2(2-0) 
3(3-0) 
2(1-2) 
2(1-2) 
3(3-0) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

3562115 
3562116 

4643521 
4643522 

การจัดการดานอาหารและภตัตาคาร 
การจัดการรานคาอาหาร 

3(2-2) 
2(1-2) 

3562117 
3562118 
3562119 
3562120 
3562121 
3562122 
3562123 
3562124 
3562125 
3562126 
3562127 
3562128 
3562129 
3562130 
3562201 
3562202 
3562204 
3562205 
3562206 
3562207 
3562208 
3562209 
3562210 
3562301 
3562302 

4643506 
4642502 
4642503 
4643507 
4643520 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4642601 
4642602 
4642604 
4642205 
4642206 
2124617 
2652901 

- 
- 

4642304 
4642305 

การจัดการธุรกิจการทองเท่ียว 
การจัดการสวนหนา 
การจัดการงานแมบาน 
การจัดการโรงแรม 
การจัดการฝายหองพัก 
การจัดการธุรกิจเสริมความงาม 
การจัดการสโมสร 
การจัดการธุรกิจบันเทิง 
การจัดการสันทนาการในอุทยานและสวนสาธารณะ 
การจัดการท่ีพกัและอาคารชดุ 
การจัดการประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ 
การจัดการประชุมสัมมนา 
การจัดการทางอากาศยาน 
การจัดการธุรกิจบริการเพื่อส่ิงแวดลอม 
ธุรกิจการพิมพ 
ธุรกิจงานถายภาพ 
ธุรกิจงานวิทย ุ
ธุรกิจระหวางประเทศ 
หลักธุรกิจการเกษตร 
จิตวิทยาธุรกิจ 
ธุรกิจการดนตรี 
ธุรกิจพาณิชยนาว ี
ธุรกิจเพื่อสุขภาพ 
ทฤษฎีองคการ 
การพัฒนาองคการ 

3(3-0) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
2(2-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

3562303 
3562304 
3562305 

2122505 
2122402 
4642403 

มนุษยสัมพนัธในองคการ 
การวางแผนและการบริหารโครงการ 
หลักการวางแผน 

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

3562306 
3562307 
3562308 
3562309 
3562401 
3562402 

 
3562403 
3562404 
3562501 
3562502 
3562503 
3562504 
3563101 
3563102 
3563103 
3563104 
3563105 
3563106 

 
3563107 
3563108 
3563109 

 

4643406 
4643208 
4613304 
4643412 
4642302 

- 
4642401 
4642404 
4642303 

 
 
 
 

4643607 
4643132 
4643208 
2164109 

- 
4211131 
4212132 

- 
- 
 

4643809 

พฤติกรรมองคการ 
การบริหารการผลิต 
การประมาณและการควบคุมตนทุนการผลิต 
การวางแผนและการควบคุมการผลิต 
เทคนิคการฝกอบรมและการประชุม 
การบริหารทรัพยากรมนษุย 
การบริหารงานบุคคล 
การสรางทีมงาน 
การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน 
การจัดการประกันคุณภาพ 
การจัดการระบบคุณภาพ ISO 9000 
การจัดการดานเอกสารระบบคุณภาพ 
การจัดการคุณภาพเพื่อส่ิงแวดลอม 
การจัดการธุรกิจโฆษณา 
การบริหารงานพัสด ุ
การประมาณราคางานธุรกิจ 
หลักการจัดและบริหารการกฬีา 
หลักการจัดและการบริหารศนูยเดก็ 
การจัดและบริหารงานอุตสาหกรรม 
การจัดและบริหารงานอุตสาหกรรม 
การจัดการสถานบริการเล้ียงดูเด็กและผูสูงอายุ 
การพัฒนาบุคลิกภาพ 
การจัดการคุณภาพ 
การปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพ 

3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(3-0) 
3(3-0) 
2(2-0) 
3(3-0) 
3(2-2) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
2(1-2) 
3(3-0) 
3(3-0) 
2(1-2) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

3563110 
3563111 
3563112 
3563113 

 การเปนผูประกอบการ 
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 
การจัดการธุรกิจแฟรนไชส 
การจัดการกิจการเฉพาะกิจ 

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

3563114 
3563115 
3563116 
3563201 
3563202 
3563203 
3563204 

 
3563205 
3563206 
3563207 
3563401 
3563402 
3563403 
3563404 
3563405 
3563406 
3563407 
3563408 
3563409 
3563501 
3563502 

 
- 
- 

4643605 
4643606 
4643214 

- 
3563204 

- 
- 
- 

4643123 
4643407 
4643409 
4643410 
4643411 
4643413 
4643406 

 
 
 

 
 

การประกอบการธุรกิจชุมชน 
การบริหารงานพิพิธภณัฑ 
การจัดการวัตถุในพิพิธภณัฑ 
ธุรกิจงานภาพยนตร 
ธุรกิจงานโทรทัศน 
ธุรกิจทางการกีฬา 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
ระบบขอมูลเพื่อการบริหาร 
การจัดการธุรกิจดนตรี 
ระบบขอมูลเพื่อการบริหารทรัพยากรมนษุย 
การคาระหวางประเทศ 
ความปลอดภยัในการควบคุมงาน 
การบริหารคาจางและเงินเดอืน 
การสรรหาและบรรจุพนกังาน 
การพัฒนาบุคคลและการฝกอบรม 
การวางแผนและนโยบายทางดานทรัพยากรมนุษย 
การวิเคราะหงาน 
การวิเคราะหและประเมินโครงการ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
การพยากรณทางธุรกิจ 
สถิติประยุกตในการประกนัคุณภาพ 
ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม 

3(3-0) 
3(3-0) 
3(2-2) 
2(2-0) 
2(2-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(2-2) 
3(3-0) 
3(3-0) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

3564101 
 

3564102 
3564103 
3564104 
3564105 
3564201 

 

4644306 
4642113 
4644213 
4644126 
4644126 

- 
- 

4644211 

การควบคุมคุณภาพ 
การควบคุมคุณภาพ 
การจัดการและการบริหารโรงงาน 
การศึกษาความเคล่ือนไหวและเวลา 
กระบวนการผลิตและอุตสาหกรรมไทย 
การบริหารงานครัว 
การจัดการเชิงกลยุทธ 
นโยบายธุรกิจ 

3(3-0) 
3(3-0) 
2(2-0) 
3(3-0) 
2(1-2) 
2(1-2) 
2(2-0) 
3(3-0) 

3564202 
3564203 
3564204 
3564205 
3564206 
3564207 
3564208 
3564209 
3564210 
3564211 
3564401 
3564501 
3564502 
3564901 

 
3564902 
3564903 
3564904 
3564905 

4644130 
4644210 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4644904 
4644905 
4644905 
4644907 

การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเบ้ืองตน 
นโยบายการเกษตร 
การจัดการนําเขาและสงออก 
ธุรกิจพาณิชยนาว ี
การฟนฟแูละปรับโครงสรางธุรกิจ 
หัวขอเฉพาะทางดานธุรกิจระหวางประเทศ 
การวิเคราะหตลาดแรงงาน 
หัวขอเฉพาะทางดานธุรกิจการเกษตร 
นโยบายอุตสาหกรรม 
หัวขอเฉพาะทางดานการจดัการอุตสาหกรรม 
หัวขอเฉพาะทางดานการจดัการทรัพยากรมนุษย 
การตรวจสอบและการรับรอง 
โครงการพิเศษดานการจัดการคุณภาพ 
สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย 
สัมมนาการบริหารงานบุคคล 
สัมมนาและพยากรณธุรกจิ 
สัมมนาปญหาการจัดการ 
โครงการพิเศษบริหารธุรกิจ 
วิธีวิจยัทางธุรกิจ 

2(2-0) 
2(2-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(2-2) 
3(3-0) 
3(2-2) 
3(3-0) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(3-0) 
2(2-0) 
3(2-2) 
5(240) 
3(2-2) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

3564906 
3564907 
3564908 
3564909 
3564910 
3564911 

 การสัมมนาธุรกิจระหวางประเทศ 
การวิจยัการบริหารทรัพยากรมนุษย 
สัมมนาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย 
สัมมนาธุรกิจการเกษตร 
สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม 

3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(3-0) 
3(2-2) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชา  การบริหารธุรกิจ 

(356) 
 

รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป) 
 
3561101 องคการและการจัดการ                           3(3-0) 

Organization and Management 
ลักษณะโครงสรางขององคการธุรกิจท่ัวไป  การวางแผน  การจัดสายงาน 

หลักเกณฑและแนวความคิดในการจัดต้ังองคการธุรกิจ  ลักษณะประเภทของการ
 ประกอบธุรกิจ  หลักการบริหารและหนาท่ีสําคัญของฝายบริหารทุก ๆ ดาน  ในแง
การวางแผนการจัดคนเขาทํางาน  การส่ังการ  การจูงใจคนทํางาน  การควบคุม
ปฏิบัติงานตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมาย และนโยบายท่ีตั้งไว 

 
3561102 การจัดการธุรกิจขนาดยอม                 3(3-0) 
 Small  Business  Management 
 ศึกษาปญหาเกีย่วของในการดําเนินงานธุรกิจขนาดยอมในดานการจัด 
 องคการการปฏิบัติงาน  การเร่ิมตนประกอบธุรกิจขนาดยอม  การลงทุน  เงินทุน        
 การควบคุมการบริหาร  การติดตอประสานงานในวงการธุรกิจ  และความสัมพันธ 
 ดานกฎหมายกับหนวยงานรัฐบาล  การประเมินผลการดําเนินการธุรกิจขนาดยอม 
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รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป) 
 
3561103 จิตวิทยาองคการ          2(2-0) 
 Psychology  in  Organizations     

แนวทางวิเคราะหพฤติกรรมมนุษยในหนวยงาน  อิทธิพลของสังคมและ
องคการที่มีตอมนุษยและสมาชิกขององคกร  การจูงใจ  ความพึงพอใจโครงสราง
ขององคการ  ความคาดหวังขององคท่ีมีตอสมาชิก  พฤติกรรมของสมาชิกท่ีมีตอ
ความคาดหวังขององคการความขัดแยงและการคล่ีคลายความขัดแยงระหวาง
สมาชิกในองคการภาวะผูนําและบรรยากาศตาง  ๆ  ขององคการ 

 
3561201 ธุรกิจเบื้องตน                   2(2-0) 
 Introduction  to  Business 

 ศึกษาเพ่ือเปนการปูพื้นฐาน  และใหเกิดความคุนเคยกับการ
ดําเนินงานทางธุรกิจการศึกษาจะมุงสนใจที่หลักเบ้ืองตนเกี่ยวกับธุรกิจและ
ส่ิงแวดลอมธุรกิจประเภทตาง  ๆ  องคการธุรกิจ  การจัดองคการและการบริหาร
ตลอดจนองค ประกอบตาง  ๆ เพื่อการดําเนินงาน  และประเมินกิจการทางธุรกิจ  
เชน  การบัญชี  การตลาด  การขาย  การบริหารบุคคลและสํานักงาน เนื้อหาของวิชา
ครอบคลุมถึงเร่ืองราวตาง ๆ เชน เอกสารทางธุรกิจ  การส่ังสินคาเขา  และสง
สินคาออก  การประกันภัย  และคณิตศาสตร  ทางการเงินเกี่ยวกับการคิดดอกเบ้ีย  
การลดต๋ัวเงิน  การคิด  คาปจจุบันของเงิน  เปนตน 

   
3561202 การบริหารธุรกิจเบ้ืองตน                            3(3-0) 
  Introduction to Business Management 

ศึกษาความหมายและปจจัยพื้นฐานของการบริหาร  ความสัมพันธของ
ธุรกิจในสาขาวิชาตาง ๆ ความสัมพันธของบุคคลกับธุรกิจ  การวางแผนความ
เปนมาและหลักของการบริหารเจาหนาท่ีหรือกระบวนการบริหาร  การจัดองคการ  
การสั่งงานการจัดงบประมาณ  การจัดสายงานและโครงสรางขององคการ  การ
ปรับปรุงงานการวิเคราะหมาตรฐานของงาน 
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รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป) 
   
3561203 ธุรกิจทางศิลปะ                   3(3-0) 
  Business  Arts 

ลักษณะประเภท   และการดํา เนินการธุรกิจทางศิลปะ   ตลอดจน
พระราชบัญญัติและกฎหมายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ  การจางแรงงาน  การจางทําของ  
การขออนุญาตติดต้ัง และร้ือถอน  ส่ิงโฆษณา  ศึกษารูปแบบรายการสัญญาและการ
ทําสัญญา  ตลอดจนระเบียบการเงินและภาษีตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจทางศิลปะ 

 
3561204 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ                3(3-0) 
  Introduction to Business Operation 

ศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานของธุรกิจประเภทตาง ๆ และองคประกอบท่ีใชใน
การประกอบธุรกิจ  ไดแก  การจัดการ  การบัญชี  การเงิน  การตลาด  การบริหาร
บุคคลการบริหารสํานักงาน  ซ่ึงครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภท  ตาง ๆ   
แนวทางการประกอบธุรกิจ  ตลอดจนศึกษาปญหาท่ีเกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจ
ตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุรกิจ 

 
3561301 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการบริหาร                3(3-0) 
  Introduction to Administration 

ความหมาย  และสาระสําคัญของวิชาการบริหาร  ขอบขายและพัฒนาการ
 ของการบริหาร  ทฤษฎีและแนวคิดสําคัญเกี่ยวกับการบริหาร  ความคลายคลึงและ
 ความแตกตางระหวางการบริหารรูปแบบตาง ๆ โครงสราง  องคประกอบและ
 บทบาทหนาท่ีของระบบบริหารโดยท่ัวไป  ความสัมพันธระหวางระบบบริหารกับ
 สภาพแวดลอม  รวมถึงศึกษาหลักปรัชญา  การจัดองคการ  กลไก  กระบวนการ
และกิจกรรมสําคัญในการบริหารงานท่ัวไป 
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รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป) 
 
3561501 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการมาตรฐาน                3(3-0) 
  Standardization 

ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ  ประโยชน  หลักการ  และระดับของการ
 มาตรฐานวิวัฒนาการของการมาตรฐาน ท้ังในประเทศและตางประเทศ  บทบาท
ของการมาตรฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรม  เศรษฐกิจและสังคม  กระบวนการ
ดําเนินการดานการมาตรฐาน การกําหนดมาตรฐาน  การรับรองคุณภาพการ
มาตรฐานระหวางประเทศ  การสงเสริมการฝกอบรมดานการมาตรฐาน  การ
ตรวจสอบและติดตามผลรวมทั้งศึกษาการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
การมาตรฐานของประเทศไทย  กฎหมายและระเบียบขอบังคับตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวของ 

 
3561502 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการจัดการคุณภาพ                3(3-0) 
  Introduction to Quality Management 

ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ ประโยชน  ประวัติและพัฒนาการของการ
 จัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ  ท้ังในรูปแบบของการ
ควบคุมคุณภาพ  (Quality Control-Q.C.  หรือ  Total  Quality Control –TQC.)  การ
ประกันคุณภาพ  (Quality Assuarance-Q.A.)  การจัดการคุณภาพ  (Quality System  
Mangement) และการจัดการคุณภาพท้ังองคการ  (Total Quality Management -
T.Q.M)  โดยอาศัยแนวความคิดและหลักการทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติของ
ตางประเทศสากล  และประเทศไทยมาเปนแนวทางในการศึกษา  เพื่อใหนักศึกษามี
ความรูเขาใจในการจัดการคุณภาพ โดยภาพรวม  สามารถอธิบาย และวิเคราะห
ผลกระทบ และความจําเปนในการนําระบบการจัดการคุณภาพมาใชในการจัดการ
ได 
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รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป) 
 
3561503 อุตสาหกรรมบริการ                  3(3-0) 
  Industrial Services 

ศึกษาหลักการจัดการ   ประเภท   รูปแบบ   และลักษณะงานของ
อุตสาหกรรมบริการ  ขนาดการลงทุน  การดําเนินงาน   และการควบคุม  คุณภาพ
ของอุตสาหกรรมบริการประเภทตาง  ๆ การบริการกอนและหลังการดําเนินงาน  
การใหบริการในรูปแบบตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของท้ังในเชิงรูปธรรมและนามธรรม  
คุณธรรมและจริยธรรม ของผูประกอบการอุตสาหกรรมบริการ  คุณสมบัติของผู
ใหบริการ  และศึกษาบทบาทของอุตสาหกรรมบริการกับการพัฒนาประเทศ 

 
3562101 การจัดการฟารม                   3(3-0) 
  Farm  Management 

ภาวะการทําฟารมในประเทศไทย ประเภทของฟารม การนําหลักการ
จัดการและหลักเศรษฐศาสตรมาใชประโยชนในการทําฟารม  หลักพิจารณาในการ
จัดการฟารม  ไดแก การเชา  การซ้ือฟารม  การใชเครดิต  การทําบัญชี  การวัดผล
สําเร็จในการทําฟารมและปญหาตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการจัดการฟารม 

 
3562102 การจัดการงานกอสราง                  3(3-0) 
  Construction Management 

การรับงานและข้ันตอนของงานกอสราง  หลักการวางแผนกอสราง ความ
 รวมมือและความสัมพันธระหวางหนวยงาน  และผูรวมงานกอสราง  เทคนิคการ
 วางแผนงานกอสรางดวยระบบตาง ๆ  การควบคุมและติดตามผลความกาวหนา
 การควบคุมงาน การตรวจงาน  การเขียนรายงานกอสราง  ปญหาและขอบังคับใน
 การควบคุมงานการตรวจรับงานกอสราง 
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รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป) 
 
3562103 การจัดการเก่ียวกับคอมพิวเตอร                 3(3-0) 
 Computer Management 

การนําคอมพิวเตอรมาใชในหนวยงาน ระบบการประมวล ขอมูลธุรกิจ
 การจัดองคการ การจัดบุคลากรและการควบคุมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

 
3562104 การจัดการธุรกิจดวยคอมพวิเตอร                 3(2-2) 
  Business Management with Computer Applications 

ศึกษาการใชคอมพิวเตอรเปนเคร่ืองมือในการจัดการดานงานบุคคล  
การเงินการประกันภัย  การโรงแรม  โรงพยาบาล  การธนาคารพาณิชย  ธุรกิจการ
บิน  การขนสงการผลิต  และการจัดการในสถาบันการศึกษา  และใหมีการศึกษา
นอกสถานท่ี 

 
3562105 การจัดการธุรกิจบริการดานอาหารและภัตตาคาร               3(3-0) 
  Meal Service and Restaurant Management 

หลักการจัดการธุรกิจรานอาหารและภัตตาคาร  การจัดเล้ียงอาหาร  และ
 เคร่ืองดื่ม การจัดรายงานอาหาร ตลอดจนการใหบริการในรูปแบบตาง ๆ ท่ี
เกี่ยวของการควบคุมตนทุน  คาใชจายในการดําเนินงาน  และควบคุมคุณภาพของ
อาหารใหมีการศึกษานอกสถานท่ี 

 
3562106 การจัดการโรงพยาบาล                  3(3-0) 
  Hospital Management 

หลักการจัดการโรงพยาบาล  และสถานพยาบาล  การจัดองคการ  การ
วางแผนงาน    การใหบริการตาง ๆ การประชาสัมพันธ  การจัดทําเวชระเบียน  การ
ควบคุมทางดานการปฏิบัติงานและการจัดการในโรงพยาบาล  ใหมีการศึกษานอก
สถานท่ี 
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รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป) 
 
3562107 การจัดการคลังสินคา                  3(3-0) 
  Warehousing Management 
   หลักในการจัดการคลังสินคา  ประเภทของคลังสินคา  การเลือกสถานท่ีตั้ง 
  การจัดองคการ  และการบริหารงานกิจการคลังสินคา  หลักในการดแูลรักษาสินคา 
  การขนสง  กฎหมาย  และระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการคลังสินคา  ใหมีการศึกษา 
  นอกสถานท่ี 
 
3562108 การจัดการงานวัสด ุ                  3(3-0) 
  Material Management 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  3562307  การบริหารการผลิต 
   กลวิธีจัดซ้ือวสัดุท่ีใชในการผลิต  การควบคุมวัสดุระหวางการผลิต  การจัด 
  การและควบคุมวัสดุคงคลัง  การขนสงวัสดใุนการผลิต  ปญหาการจัดการงานวัสด ุ
 
3562109 การรักษาความปลอดภยั                  3(3-0) 
  Security 

ศึกษาถึงภยันตรายตาง ๆท่ีอาจเกิดข้ึนในหนวยงาน  หลักการรักษาความ
 ปลอดภัย  การรักษาปลอดภัยเกี่ยวกับสถานท่ีและหนวยงาน  ระเบียบปฏิบัติของ
 ยามรักษาการณ  การสรางจิตสํานึกในการรักษาความปลอดภัย  มาตรฐานการรักษา
 ความปลอดภัย 

 
3562110 การจัดตั้งรานคายอย                  2(2-0) 
  Formation of Retail Shop 
  วชิาท่ีตองเรียนมากอน: 3541101  หลักการตลาด  

การดําเนินการในการจดัต้ังรานคายอยเบ้ืองตน  การศึกษาความเหมาะสม
หรือการสํารวจทางเศรษฐกจิและสังคม  การเสนอรายงาน  การสํารวจการศึกษา
ลูกคาและผูนําการจัดต้ังรานคายอยในประเทศไทย 
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รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป) 
 
3562111 การจัดโครงการพัฒนาสุขภาพเด็ก                 3(3-0) 
  Management of Developing Project in Child Health 

ศึกษาหลักการและการวางแผนการจัดโครงการพัฒนาสุขภาพเด็ก ศึกษา
 ความสําคัญและปญหาสุขภาพเด็กและการแกไข  นโยบาย   หลักการ  แผนพัฒนา
 เด็กและเยาวชนในระดับตาง ๆ หลักการเขียนและดําเนินงานโครงการพัฒนา
สุขภาพเด็ก  การจัดการสภาพแวดลอม  การสงเสริมความรูดานสุขภาพและการ
บริหารสุขภาพเพื่อการพัฒนาสุขภาพเด็ก  การประเมินผลโครงการพัฒนาสุขภาพ
เด็ก 

 
3562112 การจัดการรานคาเส้ือผา                  2(1-2) 
  Shop  Management 
   โครงสรางขององคการ  หลักการจัดการและการดําเนนิงาน  การคํานวณ 
  รายได  รายจายของสินคา  ศึกษาชนดิของสินคา  การเกบ็รักษาสินคาในสตอก 
  การตกแตงรานคา 
 
3562113 การจัดการรานคาศิลปประดิษฐ                 2(1-2) 
  Shop Window and Store Management 
   โครงสราง  องคการการดําเนนิงาน  คาใชจาย  ชนิดสินคา  การตกแตง 
  การเก็บรักษาสินคาเพื่อรอการจําหนาย  การบรรจุสินคา  การขนสงสินคา  รวมถึง 
  การโฆษณาประชาสัมพันธ 
 
3562114 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ                 3(3-0) 
  Service Industry Management 
   ศึกษาหลักในการจัดการธุรกิจการบริการตางๆ  ลักษระของธุรกิจบริการ 

การประยกุต เอาหลักการทางการจัดการผลิตไปใชในธุรกิจบริการใหมีการศึกษา 
สถานท่ี 
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รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป) 
 
3562115 การจัดการดานอาหารและภตัตาคาร                             3(2-2) 
  Meal Service and Restaurant Management 
   หลักการจัดการดานอาหารและภัตตาคาร  หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
  ของผูจัดการภตัตาคาร  และการควบคุมการประมาณความตองการ  การควบคุม 
  คุณภาพ  ตนทุนและคาใชจายในการดําเนนิงาน 
 
3562116 การจัดการรานคาอาหาร                                                            2(1-2) 
  Institutional Food Management 
   หลักการและคุณลักษณะของผูบริหารดานอาหารประเภทตาง ๆ  จัดแบง 
  หนาท่ีในการบริการรูปแบบของการใหบริการเพื่อการบริการ  การทํางานใหมี 
  ประสิทธิภาพสูง  ศึกษาคุณสมบัติของผูใหการบริการอาหาร  ตําแหนงหนาท่ีใน 

การบริการอาหาร  การตลาด การงบประมาณ และฝกดาํเนินการจดัการกิจการ 
 รานคาอาหาร 

 
3562117 การจัดการธุรกิจการทองเที่ยว                 3(3-0) 
 Travel Business Management 
 ศึกษารูปแบบตาง ๆ ขององคการในธุรกิจการทองเท่ียว โดยเฉพาะสวนท่ี 
 เกี่ยวกับโรงแรม  การประกอบธุรกิจจัดนําเท่ียว  การจัดการดานคาปลีกของบริษัท 
 นําเท่ียว  การจดัการดานการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีบริษัทจัดนําเท่ียว  
 (Tour  Operation)  ตลอดจนศึกษาการจดัองคการ  การตลาด  การจัดทําบัญชี  และ 
 งบประมาณ  และการอภิปรายถึงปญหาตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการทอง 
 เท่ียวในทางปฏิบัติการแกไขปญหาตาง ๆ โดยศึกษาจากตัวอยาง 
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รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป) 
 
3562118 การจัดการสวนหนา          3(2-2) 
 Front  Office  Operation 

ศึกษางานและหนาท่ีของสวนหนาของโรงแรม  อันไดแก  งานสํารวจท่ีพัก 
การบริการดานการเดินทางของผูเขาพัก  การบริการดานสัมภาระและกระเปา
เดินทางของผูเขาพักการใหขาวสารเกี่ยวกับกิจการของดรงแรม  ชนิดของหองพัก
การบริการติดตอส่ือสารระหวางผูเขาพักบุคคลภายนอก  งานโทรศัพท  โทรเลข
รวมท้ังการจัดทําบัญชีการเงิน  บัญชีหองพัก  รวมท้ังคิดคาใชจายทุกชนิดจากแผนก
ตาง ๆ  เม่ือแขกประสงคจะออกจากโรงแรม  มารยาทของพนักงานและคุณสมบัติ
ของพนักงานสวนหนาของโรงแรม 

 
3562119 การจัดการงานแมบาน          3(2-2) 
 House Keeping Management 

ศึกษาหนาท่ีและขอบเขตของงานแมบานในระดับพืน้ฐาน  ซ่ึงไดแก  การ
จัดเตรียมหองพัก  เคร่ืองมือ  อุปกรณรวมท้ังน้ํายาเคมี  ท่ีใชทําความสะอาด   ทุก
ชนิดการบํารุงรักษาซอมแซมเฟอรนิเจอร  เคร่ืองใช  การซักรีด  และการนําสงผาซ่ึง
ใชภายในโรงแรม  และบริการซักรีดแกหองพัก  การจัดทําบัญชีรายละเอียดส่ิงของ
เคร่ืองใช  การรับคํารองเรียนจากแขกในกรณีตาง ๆ รวมท้ังหนาท่ีเกีย่วกับของสูญ
หายและหนาท่ีประสานงานกับแผนกตาง ๆในโรงแรม  เชน  แผนกบริการสวน
หนาโรงแรม  เร่ืองการพักของลูกคา  ฯลฯ  การใชภาษาในการพูด  การติดตอกับ
ลูกคามารยาทของพนักงาน 
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รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป) 
 
3562120 การจัดการโรงแรม                                                                                          3(3-0) 

 ศึกษาความเปนมาของกิจการโรงแรม  ระบบการบริหารงานของโรงแรม
ขนาดเล

 
562121 การจัดการฝายหองพัก          3(3-0) 

gement 
รและหนาท่ีตาง  ๆ  ของฝายหองพัก  วางนโยบาย 

เกี่ยวกับอ

 )

 

หัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป) 

็ก  (Small Hotel)  และขนาดใหญ  (Hotel Group)    ความเปนไปไดในการ
กอตั้งโรงแรม  (Feasibility Determination)  การบริหารโรงแรมในรูปแบบตาง ๆ  
เชน  Owner Management, Chain System, Management Contract,   Franchise  
Service  การศึกษาในเร่ืองของ Hotel Marketing และ Yield Management การศึกษา
โครงสรางของการปฏิบัติงาน  การจัดสายงาน การกําหนดหนาท่ีของเจาหนาท่ีฝาย
ตาง ๆ โปรแกรมประยุกตดานคอมพิวเตอรท่ีใช กับงานดานโรงแรม  ศึกษาเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติโรงแรม  ความรับผิดชอบตอผูใชบริการของโรงแรม  การพัฒนา
บุคลากร  ศึกษาถึงขอบกพรองและแนวทางการแกไขในการดําเนินกิจการโรงแรม 

3
 Room  Division  Mana
 ศึกษาหลักการจัดองคกา

ัตราคาหอง  วิธีการทําใบรับรองจองหองพัก  การจัดเก็บบัตรลงทะเบียน  
การจัดจองหองพักเปยกลุม  การรับรองหองพักแบบไมมีขอตกลงกันมากอน การ
รับเงินรวงหนาหรือเงินมัดจาํ  การจองหองผานกลุมบริษัทโรงแรม  (Chain  Hotel
ในกรณีโรงแรมในเครือ  การยกเลิกการจอง  การควบคุมสถานภาพทางดานหองพกั  
ราคาหองพัก     และกลวิธีในการกําหนดนโยบายการตลาดของคูแขงขันตาง  ๆ  
งานสัมพันธกบัแผนกบริการอ่ืน  ๆ 

 
 
 
 
 
 
ร
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3562122 การจัดการธุรกิจเสริมความงาม          3(3-0) 

เพื่อสรางธุรกิจดานเสริมความงาม  เชน  การตดัผม 
ดัดผม 

 
562123 การจัดการสโมสร          3(3-0) 

t 
ประวัติของสโมสร  การกอต้ัง  การพัฒนาและการจัดการ 

สโมสร าร  

 
562124 การจัดการธุรกิจบันเทิง          3(3-0) 

s Management 
ันเทิง  องคประกอบและ 

ประเภท

 

หัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป) 

 Beauty Service Management 
 ศึกษาถึงการดาํเนินงาน

 และการใชเคร่ืองสําอางเพ่ือเสริมบุคลิกภาพในการประกอบการตาง ๆ   
รวมท้ังศึกษาความสะอาด  ความปลอดภยัจากการใชสารเคมี  และการใหบริการ
อยางมีคุณภาพ 

3
 Club  Managemen
 ตนกําเนดิและ

 การจัดองคการ  การงบประมาณ  และกฎหมายท่ีเกีย่วของกับการจัดก
สโมสร 

3
 Entertainment Busines
 ศึกษาถึงความหมายและคําจาํกัดความของธุรกิจบ

ของธุรกิจบันเทิง ความสําคัญและความจําเปนของธุรกิจบันเทิงตอ
อุตสาหกรรมทองเท่ียวกฎหมายวาดวยการจัดต้ัง  และควบคุมธุรกิจบันเทิง  ความ
รับผิดชอบตอผูใชบริการของสถานบันเทิง  มารยาทและจรรยาบรรณของพนักงาน
การตลาดในธุรกิจบันเทิง 

 
 
 
 
 
 
 
ร
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3562125 การจัดการสันทนาการในอุทยานและสวนสาธารณะ          3(3-0) 

ublic Park 
านและสวน 

สาธารณ จัด

 
         3(3-0) 

ilding Management 
ตาง ๆ และองคประกอบท่ีใช

ป

 
562127 การจัดการประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ            3(3-0) 

ัดความของการประชุมสัมมนาและ
ารจัดน

รหัส                  ป) 

 Recreation Management for National Park and P
 ความหมาย  ประวัติความเปนมาและความสําคัญของอุทย

ะ  ลักษณะท่ีสําคัญของอุทยานและสวนสาธารณะ  การจัดการและการ
โครงสรางองคการตลอดจนการงบประมาณ   และการควบคุมดูแลรักษา
สภาพแวดลอม  การพัฒนาและการจัดการสันทนาการตาง ๆ ภายในอุทยานและ
สวนสาธารณะเพ่ือการพักผอนและเพื่อการทองเท่ียว 

 
3562126 การจัดการท่ีพักและอาคารชดุ 
 Accommodation and Suit Bu

 ศึกษาถึงลักษณะท่ีพักและอาคารชุดประเภท
ในการประกอบธุรกิจท่ีพักและอาคารชุด  ไดแก  การจัดการ  การบัญชี  การเงิน  
การตลาด  การบริหารบุคคล  การบริหารงานสํานักงาน  การวางนโยบายเกี่ยวกับ 
อัตราคาหอง  วิธีการทําใบรับรองหองพัก  การรับจองท่ีพัก  การรับเงินลวงหนา
หรือเงินมัดจํา การควบคุมสถานภาพทางดานหองพัก  ศึกษาสถานการณความ
เปล่ียนแปลงใน ระเทศในรูปอัตราการเขาพัก  ราคาหองพัก  และกลวิธีในการ
กําหนดนโยบายการกําหนดตลอดของคูแขงขันตาง ๆ งานสัมพันธกับแผนกบริการ
อ่ืน ๆ 

3
 Conference and Convention Management 

   ศึกษาถึงความหมายและคําจําก
ก ิทรรศการประเภทของการจัดประชุม และการจัดนิทรรศการ ความ
เกี่ยวของกับธุรกิจอ่ืน ๆ ส่ิงจําเปนพื้นฐานและปจจัยเกื้อหนุนในการดําเนินธุรกิจ  
ประชุม สัมมนา  และการจัดนิทรรศการ  การเตรียมการและการบริหารการประชุม  
สัมมนานิทรรศการ  และงานแสดงสินคา  การบริหารราคา  การสรางความพอใจให
ผูใชบริการ และกระบวนการสรางความสัมพันธระหวางผูใชบริการตอการพัฒนา
ธุรกิจแบบใหม  การตลาดในธุรกิจการจัดประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ 

                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-
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3562128 การจัดการประชุมสัมมนา                 3(3-0) 

  และคําจํากัดความทางการประชุมสัมมนา  ประเภท
และรูปแ

 
562129 การจัดการทางอากาศยาน                  3(3-0) 

จัดการทางอากาศยานในลักษณะตาง ๆ การจัดการ
เสนทาง

 
3562130 การจัดการธุรกิจบริการเพ่ือส่ิงแวดลอม          3(3-0) 

ice Business  
ัดการธุรกิจบริการเพื่อ

การอนุร

 

หัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป) 

Conference Management 
ศึกษาถึงความหมาย
บบของการจัดการประชุมสัมมนา  การเตรียมการและการบริหารการ

ประชุมสัมมนา  การบริหารราคา  งบประมาณการตลาดในธุรกิจ  การจัดการ
ประชุมสัมมนา  ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการจัดการประชุมสัมมนา 

3
 Air Crafts Management 

ศึกษาหลักในการ
การบิน หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการทางอากาศยานตาง ๆ การ

จัดการดานการผลิต  การตลาดและราคาในธุรกิจทางอากาศ  การบริการ  อภิปราย
ถึงปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดการทางอากาศยาน  ตลอดจนการแกไขปญหาตาง ๆ 
โดยศึกษาจากตัวอยางและกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการจัดการทางอากาศยาน  เชน  
กฎหมายการบินพลเรือน ฯลฯ 

 Environmental Management for Serv
ศึกษาอิทธิพลของส่ิงแวดลอมท่ีมีตอบริการ  การจ
ักษและรักษาส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติและทางสังคม  การจัดการระบบ

นิเวศวิทยาท่ีเกี่ยวของกับแหลงทองเท่ียว ตลอดจนปญหาและผลกระทบของธุรกิจ
บริการท่ีมีตอส่ิงแวดลอมท่ีมีตอธุรกิจ 

 
 
 
 
 
ร
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3562201 ธุรกิจการพิมพ           2(2-0) 

 
งัคม  การตลาดและการดําเนินธุรกิจการพิมพ

ารจัดอ
 
562202 ธุรกิจงานถายภาพ          2(2-0) 

ness 
  การตลาดของการถายภาพ  การจดัองค 

 
562204 ธุรกิจงานวิทย ุ           2(2-0) 

s 
ม  การตลาดและการดําเนินธุรกิจวิทยุ  การจัด

องคกรก
 
562205 ธุรกิจระหวางประเทศ          3(3-0) 

s Practice 
จระหวางประเทศ  มูลเหตุจูงใจ

ในการท

 
562206 หลักธุรกิจการเกษตร          3(3-0) 

ltural Business 
ประกอบและประเภทของธุรกิจเกษตร

ินเช่ือเพ

รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป) 

 Printing Business
 บทบาทของส่ือส่ิงพิมพในส
ก งคการทางงบประมาณ  กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการพิมพ 

3
 Photography Busi

 บทบาทของการถายภาพในสังคม
กรการงบประมาณ  การดําเนินงานธุรกิจการถายภาพ 

3
 Radio Busines

บทบาทของวิทยุในสังค
ารงบประมาณ  กฎหมายท่ีเกี่ยวกับงานวิทยุ 

3
 International Busines

ระบบธุรกิจ  และสภาพแวดลอมของธุรกิ
ําธุรกิจระหวางประเทศ  การควบคุมและสงเสริมธุรกิจระหวางประเทศ  

โดยการใชพิกัดอัตราภาษีศุลกากร  และกฎหมายระหวางประเทศ   ศึกษาโครงสราง
และการดําเนินงานของบริษัทธุรกิจระหวางประเทศ 

3
 Principles  of Agricu

 ความหมายและความสําคัญ  องค
ส ื่อการเกษตร  ขอพิจารณาในการลงทุนทางการเกษตร  ปญหาธุรกิจเกษตร 
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3562207 จิตวิทยาธุรกิจ           3(3-0) 

o gy 
การใช จิ ตวิทย าในการบ ริหาร ธุรกิ จ 

ความสา

 
562208 ธุรกิจการดนตรี           2(2-0) 

usic Business 
ธุรกิจทางดนตรี  และอุตสาหกรรมการดนตรี 

วามตอ

 
562209 ธุรกิจพาณิชยนาวี          3(3-0) 

 
ปเกี่ยวกับประเภท  และลักษณะของเรือสินคา

นวยงา

 

หัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป) 

 Business Psych lo
 ศึกษา ถึงความสามารถใน
มารถในการบริหาร  บุคลิกภาพเชิงธุรกิจ  กลวิธีในการเขาใจผูอ่ืน  การให

คําปรึกษาและช้ีแนะการจูงใจผูรวมงาน  จิตวิทยาในการบริหารงานในการแขงขัน
ในเชิงธุรกิจการปรับตัวทางสังคมและการตัดสินใจในการทํางานรวมกับผูอ่ืน  
จิตวิทยาของกระบวนการคัดเลือกบุคคลเขาทํางานและจิตวิทยาของความสัมพันธ
ระหวางเพื่อนรวมงาน 

3
 Introduction to M

 แนวทางในการประกอบ
ค งการของสังคมไทย  ท้ังในอดีตและปจจุบัน  การบันทึกเสียง  การ
ประพันธ เพลงการตีพิมพ  ลิขสิทธ์ิ  บริษัทบันทึกเสียง  การผลิต  การตลาดสินคา
ของดนตรี ส่ือสารมวลชนและอาชีพการดนตรี 

3
 Shipping Business

 ศึกษาถึงความรูพื้นฐานท่ัวไ
ห นท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจการขนสงทางทะเล  เอกสารท่ีใชในธุรกิจการขนสง
ทางเรือ  ความรูดานการปฏิบัติงานในทาเรือ  การเชาเรือ  และการประกันภัยทาง
ทะเล  กฎหมายธุรกิจพาณิชยนาวี  การตลาดในธุรกิจพาณิชยนาวี 

 
 
 
 
 
ร
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3562210 ธุรกิจเพื่อสุขภาพ          3(3-0) 

าพตอธุรกิจการทองเท่ียวในยุคปจจุบัน  แนวคิด
นการป

 
562301 ทฤษฎีองคการ           3(3-0) 

h ory 
ี่ยวกับองคการ  การวิเคราะหโครงสราง

งคการ

 
562302 การพัฒนาองคการ            3(3-0) 

lopment 
ารบริหารงานเชิงพฤติกรรมศาสตร

 

หัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป) 

 Fitness Business 
 บทบาทของธุรกิจเพื่อสุขภ
ใ ระกอบธุรกิจเพื่อสุขภาพ  รูปแบบของธุรกิจเพื่อสุขภาพ  การจัดการ
การตลาด  และการดําเนินธุรกิจเพื่อสุขภาพ การจัดองคการ  การงบประมาณ  
ตลอดจนกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจเพื่อสุขภาพ 

3
 Organization T e

 ศึกษาวิวัฒนาการของทฤษฎีเก
อ  รูปแบบตาง ๆ ท้ังองคการรูปนัยและอรูปนัย  การออกแบบองคการ  
องคประกอบพื้นฐานของการออกแบบองคการ จุดมุงหมายขององคการ  หนาท่ี  
อํานาจและอิทธิพล  การติดตอส่ือสาร  กระบวนการวินิจฉัยส่ังการ  สายการบังคับ
บัญชา  การควบคุมการขัดแยงและศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาและการเปล่ียนแปลง
องคการ  เชน  การ Reengineering  (การลดขนาดองคการ) 

3
 Organization Deve

 ศึกษาถึงแนวความคิดเกี่ยวกับหลักก
การผสมผสานความเจริญเติบโตสวนบุคคลของสมาชิกภายในองคการเขากับ
วัตถุประสงคขององคการโดยเนนหนักเร่ืองการสรางทีมงาน  เพื่อนํามาซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงในดานตาง ๆ อยางเปนระบบเพื่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
องคการ 

 
 
 
 
ร
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3562303 มนุษยสัมพันธในองคการ            3(3-0) 

nization 
มคิด  ขอบเขตและปจจัยอันเปนพื้นฐานของ

วามสัม

3562304 การวางแผนและการบริหารโครงการ          3(3-0) 
 
การวางแผน  กระบวนการในการวางแผน

ระเภท

 
562305 หลักการวางแผน           3(3-0) 

ฎีและเทคนิคของการวางแผน  หลักท่ัวไปและปญหาใน

 

หัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป) 

 Human Relations in Orga
 การศึกษาลักษณะ  แนวควา
ค พันธระหวางบุคคล คณะและองคการ หนาท่ีและความรับผิดชอบตอสังคม
การติดตอส่ือสารระหวางการประสานงาน  หลักศาสนาท่ีชวยสงเสริมมนุษย
สัมพันธ 

 

 Planning and Project Management
 ลักษณะและความหมายของ
ป ของแผน  ขอดีและขอจํากัดของการวางแผน  บุคคลท่ีเกี่ยวของกับการ
วางแผน  ลักษณะของแผนท่ีดี  การวางแผนภายใตภาวะการณท่ีเปล่ียนแปลง  การ
วิเคราะหภาพแวดลอมท่ีสงผลตองานการวางแผนปฏิบัติงาน  การจัดทําโครงการ
เทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานและการเลือกใช  การประเมินผลโครงการ 

3
 Planning 

 ศึกษาเกี่ยวกับทฤษ
กระบวนการวางแผน  ความสัมพันธระหวางอุดมการณ  จุดมุงหมายนโยบายแผน
และโครงการในระดับตาง ๆ เทคนิคในการแกปญหาและการปรับปรุงแผนงาน  
การปฏิบัติงานใหสําเร็จตามแผน  การประเมินผล  ตลอดจนศึกษาถึงจุดมุงหมาย
และนโยบายการวางแผนในระดับตาง ๆ ท้ังดานเศรษบกิจ  สังคมและอ่ืน ๆ 

 
 
 
 
 
ร
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3562306 พฤติกรรมองคการ                     3(3-0) 

vior 
ยในองคการในรูปของปจเจกชนและกลุมซ่ึงมี

ลกระท

 
562307 การบริหารการผลิต                      3(3-0) 

งการผลิต  ปจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจการผลิต
ึ่งรวมถ

 
562308 การประมาณและการควบคุมตนทุนการผลิต                    3(3-0) 

ีเพื่อการจัดการ  และ 

ึกษาวิธ ิดแ การดําเนินงานดานอ่ืน ๆ 
องกิจก

 

หัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป) 

  Organization Beha
  ศึกษาถึงพฤติกรรมมนุษ
ผ บตอการบริหาร  ตลอดจนอิทธิพลตาง ๆ  อันเกิดจากสภาพแวดลอม  
ศึกษาถึงการใชพลังงานของกลุมใหเปนประโยชนตอองคการ  การสรางขวัญและ
กําลังใจใหกับบุคคลในองคการถึงการพัฒนาพฤติกรรมของมนุษยในองคการ 

3
  Production Management 

  ลักษณะและความสําคัญขอ
ซ ึงระบบการผลิต  การจัดองคการเพื่อการผลิต  การวางแผนเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑและกําลังการผลิต  การวางแผนและกระบวนการผลิต  การเลือกสถาน
ท่ีตั้งโรงงานการควบคุมคุณภาพและปริมาณ  ระบบการบํารุงรักษา  ระบบการ
จัดซ้ือ  และระบบการควบคุมสินคาคงเหลือ 

3
  Production Cost Estimating and Control 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  3524301  การบัญช
                3562307  การบริหารการผลิต 

 ศ ีการค ละควบคุมตนทุนการผลิตและ
ข ารซ่ึงจะรวมถึงงบประมาณการผลิต การจัดจําหนาย และโสหุยการผลิต
การบัญชีตนทุน  ระบบสนเทศ  การบริหารปจจัยทางพฤติกรรมท่ีสําคัญ  รวมท้ัง
งานทางการเงินและรายงานการบริหารอ่ืน ๆ  

 
 
 
 
ร
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3562309 การวางแผนและการควบคุมการผลิต                   3(3-0) 

รการผลิต  และ 

ึกษาระ บการ ามตองการ  และการกําหนดปจจัย
ารผลิต

 
562401 เทคนิคการฝกอบรมและการประชุม                    3(3-0) 

องการและข้ันตอนในการฝกอบรม  

 
562402 การบริหารทรัพยากรมนุษย                     3(3-0) 

ent 
นการบริหารทรัพยากรมนุษย ขอบขาย

หนาท่ีค

 

หัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป) 

  Production Planning and Control 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  3562307  การบริหา
                4112105  สถิติธุรกิจ 

 ศ บ ผลิต  การพยากรณคว
ก การวางแผนกําลังการผลิต  การวางแผนและควบคุมวัตถุดิบและสินคา การ
วางกําหนดการผลิตและการสงงาน  การควบคุมตนทุนการผลิตและการออกแบบ
ระบบควบคุมการผลิตสําหรับระบบการผลิตแบบตางๆ  

3
  Techniques in Training and Conference 

 ศึกษาเกี่ยวกับการสํารวจความต
ประเภทของการฝกอบรม  เทคนิควิธีการในการฝกอบรมและการประชุม  เคร่ืองมือ  
เคร่ืองใชท่ีจําเปนในการฝกอบรม  การเปนผูประสานงานในการฝกอบรม  วิธีการ
จัดโปรแกรมการคํานวณคาใชจายการประเมินผลโครงการฝกอบรม 

3
  Human Resource Managem

 ความเปนมา ทฤษฎีและหลักการใ
วามรับผิดชอบและข้ันตอนในการบริหารทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน

การวางแผนกําลังคน  การสรรหา  การคัดเลือก  การฝกอบรม  การพัฒนา  การ
ประเมินผลและปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรมนุษย 

 
 
 
 
 
ร
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3562403 การสรางทีมงาน                               3(3-0) 

oping 
รางทีมงาน  แนวคิดพื้นฐานในกา

ัฒนาอง

  
ารพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน                     3(3-0) 

ัชญา  และอุดมการณในการพัฒนาตนเอง  
ุคลิกภา

 
562501 การจัดการประกันคุณภาพ                       3(3-0) 

emen
ประกนัคุณภาพ  การควบคุมคุณภาพ

วามสํา

 

หัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป) 

  Teamwork Devel Techniques 
 ความหมายและความสําคัญของการส
พ คการ  แนวคิดเกี่ยวกับการทํางานเปนทีม  วิธีการพัฒนาการทํางานเปนทีม
การวางแผนและการออกแบบทางเลือกในการพัฒนาทีมงาน  การสรางทีมใหมการ
กําจัดความไมเปนระเบียบและความขัดแยงในทีมขอตกลงและการเอาชนะขอตกลง
ท่ีไมเปนระเบียบและความขัดแยงในทีม  ขอตกลงและการเอาชนะขอตกลงไม
สมบูรณ  การสรางความภาคภูมิใจในทีมงาน  การฟนฟู  ทีมงาน  การลดความ
ขัดแยงระหวางกลุม  ปญหาในการสรางทีมงานและแนวทางแกไข 
 

3562404 ก
  Effciency  Development 

 ความหมาย  ขอบเขต  ปร
บ พและการสํารวจบุคลิกภาพ  การปรับแตงบุคลิกภาพของตนเองและผูอ่ืน  
ความตองการของมนุษย  คานิยม  การสํารวจ  และแลกเปล่ียนคานิยม คานิยมท่ี
สัมพันธกับการทํางานวัฒนธรรมในการทํางาน  การตั้งเปาประสงคของชีวิตและ
การทํางานการสํารวจความรูสึก  ปญหา  อุปสรรคและวิธีการพิชิตอุปสรรคในการ
ทํางาน  การสรางความเชื่อม่ันในตนเอง  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ทํางาน 

3
  Quality Assurance Manag t 

 ศึกษาความหมายของคุณภาพ  การ
ค คัญของการประกันคุณภาพตอการจัดการ  นโยบาย  และวัตถุประสงคของ
การประกันคุณภาพ  ระบบการประกันคุณภาพแบบตาง ๆ การประกันคุณภาพใน
ตางประเทศและในประเทศไทย 

 
ร
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3562502 การจัดการระบบคุณภาพ ISO 9000                     3(2-2) 

ารจัดการระบบคุณภาพ โดยใชมาตร

 

 
562503 การจัดการดานเอกสารระบบคุณภาพ                        3(2-2) 

รปฏิบัติในการจัดทําระบบเอกสารเพ่ือให
อดคลอ

 

หัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป) 

  Quality System Management 
 ศึกษาถึงทฤษฎีและการปฏิบัติของก
ฐานะบบคุณภาพ ISO 9000 ขององคการระหวางประเทศวาดวยมาตรฐาน  
(International Qrganization for Standardization – ISO.)  เปนแนวทางในการศึกษา  
โดยหัวขอในการศึกษาประกอบดวย  นโยบายคุณภาพ  (Quality Policy)  
โครงสรางของระบบคุณภาพ  (Structure of Quality System)  ขอกําหนดเกี่ยวกับ
ระบบคุณภาพ  (Quality System Requirement)   ความรับผิดชอบในการบริหาร  
(Management Responsibility) การนําระบบคุณภาพไปใช  (Quality System 
Implementation)  ข้ันตอนและกระบวน การจัดทําระบบคุณภาพ  (Quality System 
Process and Procedure) และหัวขออ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของเพื่อใหนักศึกษาสามารถอธิบาย  
พัฒนา  และนําความรูท่ีไดไปใชการจัดทําระบบคุณภาพใหแกหนวยงานหรือ
องคกรท่ีตนทํางานไดตอไป 

3
  Documentation of Quality System 

 ศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและกา
ส งและเปนไปตามมาตรฐาน  ISO 9000  โดยศึกษาการจัดทําคูมือคุณภาพ  
(Quality Procedures)  เอกสารวิธีการทํางาน  (Work Instructions)  และเอกสาร
เสริมอ่ืน ๆ (Support Documents) อาทิ  ผังการทํางาน  (Flow Charts)  เอกสาร 
แบบฟอรมการบันทึกขอมูล, เอกสารทางเทคนิค, คูมือการใชเคร่ืองมือ, ตาราง, 
แผนภูมิ, แบบพิมพเขียว เปนตน  รวมทั้งการควบคุมเก็บรักษา  และทําลายเอกสาร
ท่ีไมใชแลว  เพื่อใหนักศึกษามีความรูในการจัดการดานระบบเอกสาร  และสามารถ
นําไปประยุกตใชไดในการทํางานไมเฉพาะแตงานดานการจัดการคุณภาพ แต
หมายถึงงานดานการจัดการเอกสารในการบริหารงานอ่ืนๆ ดวย 

 
 
ร
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3562504 การจัดการส่ิงแวดลอม                        3(3-0) 

ement  
1 ูท่ัวไปเก่ียวกับการมาตรฐาน  

  
ึกษาคว ม 

ผลกระท ม  

 
563101 การจัดการธุรกิจโฆษณา                  3(3-0) 

 
ครงสราง องคประกอบ  นโยบายและการ

วางแผน

 
563102 การบริหารงานพัสด ุ                2(2-0) 

rch e and ainten nce 
งการบริหารงานพัสดุ การ

ปฏิบัติก การ

 

หัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป) 

  Enviromental  Manag  
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 356150  ความร
              3561502  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการจัดการคุณภาพ

ศ ามสําคัญ ประโยชน   และหลักการของการอนุรักษส่ิงแวดลอ
บของอุตสาหกรรมและการดําเนินชีวิตของมนุษยท่ีมีตอส่ิงแวดลอ

ระบบและกระบวนการจัดการส่ิงแวดลอมขององคกรท้ังดานนโยบาย  การวางแผน
การปฏิบัติตามแผน    การตรวจสอบ   การติดตามการประเมินผล  และการทบทวน
ปรับปรุงระบบรวมถึงศึกษาวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ  (Life Cycle)     การควบคุม
มลพิษ  กฎหมายและ ระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวของ   

3
  Advertising Management

เพื่อใหนักศึกษาไดศึกษาถึงโ
งานของการจัดการธุรกิจทางการโฆษณา   รวมท้ังการศึกษาถึงหนาท่ีของ 

ผูจัดการธุรกิจโฆษณาท้ังทางดานทฤษฎีและปฏิบัติความสัมพันธตอเนื่องกับองคกร
ภายนอก  การจัดสรรงบประมาณ บุคลากร ตลอดจนวิเคราะหและการประเมินผล
เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานธุรกิจ  การโฆษณา  กฎหมายและขอบังคับ ท้ังของรัฐ
และสถาบันท่ีเกี่ยวของ 

3
  Management for Pu as M a

ศึกษาถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบขอ
ารงานพัสดุ  การจัดหา  การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของครุภัณฑ  เก็บ

รักษาพัสดุการทําบัญชีคุมพัสดุ  ระเบียบและการปฏิบัติการงานพัสดุของราชการ  
ปญหาในการบริหารงานพัสดุและแนวทางแกไข 

 
ร
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3563103 การประมาณราคางานธุรกิจ                 3(3-0) 

uctio  Busin
ืออุปกรณ  การกอสรางในทองถ่ิน

และจาก

 
563104 หลักการจัดและบริหารการกีฬา                 3(2-2) 

io  of Spo t 
ารจัดการและบริหารโดยท่ัวไปการ

จัดการแ

  
ัดและการบริหารศูนยเด็ก                3(3-0) 

of Ch d Cent  
และบริหารงานท่ัวไป

ความมุง

 

หัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป) 

  Cost Estimation for Constr n ess 
ศึกษาและสํารวจราคาวัสดุและเคร่ืองม
แหลงผลิตท่ีสําคัญ  ศึกษาแบบรูปรายละเอียดในงานกอสราง  จัดแบงกลุม

งานและสวนตาง ๆ ของงานกอสรางออกเปนสวน ๆ จัดลําดับข้ันตอนการประเมิน
ราคา แยกวัสดุและทําตารางประเมินราคา  โดยแยกจํานวนและราคาใหละเอียด  
ตลอดจนประเมินคาใชจายในการกอสรางเบ้ืองตน  เชน  คาดําเนินงาน คา
อํานวยการ คาวัสดุ คาพาหนะ   คาน้ํามันเช้ือเพลิง   คาขนสง   คาแรงงาน   คาภาษี
และกําไร 

3
  Management and Administrat n r

ศึกษาความหมาย  ขอบขาย  กระบวนก
ละการบริหารการกีฬา  ความมุงหมายและคุณประโยชน  การจัดและการ

บริหารในดานนโยบาย  บุคคล  งบประมาณ  การเงิน  อุปกรณและเคร่ืองอํานวย
ความสะดวก  การจัดและบริหารโครงการกีฬาในองคการ  การแขงขันและการ
แกปญหาตาง ๆ ของการจัดและบริหารกีฬา  แนวทางในการพัฒนา  การปฏิบัติงาน
ใหเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาเศรษฐกิจและสังคม  รวมท้ังศึกษา
กฎหมายท่ัวไปที่เกี่ยวกับการกีฬาท้ังในประเทศและตางประเทศ 
 

3563105 หลักการจ
  Management and Administration il er

ศึกษาความหมาย  ขอบขาย  กระบวนการจัดการ
หมายในการดําเนินงานศูนยเด็ก  หลักการและการวางแผนการดําเนินงาน

ในศูนยเด็กการจัดกิจกรรมและแนวทางพัฒนาศูนยเด็ก  องคการที่ดําเนินการและ
รับผิดชอบเกี่ยวกับเด็กท้ังในระดับชาติและทองถ่ิน 

 
ร
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3563106 การจัดและบริหารงานอุตสาหกรรม                3(3-0) 

ประเภทของโรงงาน  องคประกอบของโรงงาน
ระบบกา

 
563107 การจัดการสถานบริการเล้ียงดูเด็กและผูสูงอายุ               3(3-0) 

t 
ริการเล้ียงดูเด็ก  และสถานดูแล

ผูสูงอาย

 
563108 การพัฒนาบุคลิกภาพ                  3(3-0) 

en  
นาบุคลิกภาพ   โดยเนนส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอ

ภาวะกา

 

หัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป) 

  Industrial Management 
ศึกษาเก่ียวกับลักษณะและ
รผลิต  การพยากรณ  ความตองการและการกําหนดปจจัยการผลิต  การจัด

และการวางผังโรงงาน  รวมท้ังหลักความปลอดภัยในโรงงาน  และการศึกษา
กฎหมายท่ีเกี่ยวของ เชน  กฎหมายสิทธิบัตร  กฎหมายแรงงาน ฯลฯ 

3
  Child and Elderly Care Center Managemen

ศึกษาขอบขายการดําเนินงานของสถานบ
ุ  จุดมุงหมายในการจัดสถานบริการ  การวางแผนการดําเนินงาน  การจัด

สถานท่ี  วัสดุครุภัณฑ  การจัดสรรบุคลากรสําหรับการเล้ียงดูเล็ก  และดูแลผูสูงอายุ
การทําโครงการและจัดกิจกรรมตาง ๆ ภายในสถานบริการท้ังสองประเภท 

3
  Personality Developm t

การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒ
รเปนผูนําทางธุรกิจทุกระดับ  เนนการพูดติดตองานธุรกิจ  การเขารวม

ประชุมและการเสนอความคิดเห็นตอท่ีประชุม  การตัดสินใจทางธุรกิจ  การจูงใจ  
การเกล้ียกลอม  การเจรจาตอรองการเขาสังคม  การพัฒนาบุคลิกภาพของนักธุรกิจ
ทางดานรางกายอารมณและจิตใจ  โดยเนนการใชหลักธรรมในทางศาสนาและจิต
ใหมีการฝกปฏิบัติและรูจักทําการวิเคราะห และทําการประเมินตนเอง  การวาง
แผนพัฒนาตนเอง ใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
ทํางานอยางมีความสุข  

 
 
 
ร
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3563109 การจัดการคุณภาพ                  3(3-0) 

nt 
ิดพื้นฐาน  นโยบาย  วัตถุประสงคของการจัดการคุณภาพ

การออก

 
563110 การเปนผูประกอบการ                  3(3-0) 

ุณสมบัติของผูประกอบการที่ดี หลักทฤษฎีและปฏิบัติ
ของการ

 
563111 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก                3(3-0)

ัติของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  การ
บริหารง

รหัส                               ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป) 

Quality Manageme
ศึกษาถึง  แนวค
แบบการควบคุมคุณภาพวงจรคุณภาพ  การจัดการตนทุนการควบคุม

คุณภาพการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 

3
  Entrepreneurship 

ศึกษาลักษณะ และค
จัดการธุรกิจของตนเอง  เร่ิมจากธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลาง  และขนาด

ใหญ  แนวทางการจัดต้ังธุรกิจ  การบริการผลิต  การบริหารเงินทุน  การจัดการทาง
การเงินการจัดรูปแบบองคกร  การวาจางและประโยชนของธุรกิจของธุรกิจขนาด
ยอม  ขนาดกลาง  และขนาดใหญ  ท่ีมีตอระบบเศรษฐกิจ  ลักษณะของธุรกิจของ
ประเทศไทยโดยมีการสอดแทรกจริยธรรม  จรรยาบรรณของนักธุรกิจ  กฎหมาย
ธุรกิจ  ผลกระทบของธุรกิจตอส่ิงแวดลอม  และการเสริมสรางความคิดสรางสรรค  
เพื่อเกิดความคิดริเร่ิมของตนเอง 

3
  Small and Medium Management 

ศึกษาลักษณะและคุณสมบ
านและปญหาที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจขนาดกลาง  และขนาดเล็ก  

การเร่ิมตนประกอบธุรกิจ  การลงทุน  การจัดหาเงินทุน  การจัดองคการ  การ
ปฏิบัติงาน   โครงสรางของตลาดและการดําเนินกลยุทธทางการตลาด  ขอ
ไดเปรียบ-เสียเปรียบของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในระบบเศรษฐกิจ  ศึกษา
ความสัมพันธของสวนตาง ๆ เชน  การตลาดการเงิน  การบริหารทรัพยากรมนุษย  
การผลิต  กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  รวมไปถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ  การประเมินผล
การดําเนินงาน  แนวโนมและบทบาทของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  ใน
ประเทศไทย 
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3563112 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส                 3(3-0) 

เกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส  ประเภทของธุรกิจ     
แฟรนไ

 
563113 การจัดการกิจการเฉพาะกิจ                 3(3-0) 

  อุปสรรคและแนวทางแกไข เทคนิค
ารจัดก

 
563114 การประกอบการธุรกิจชุมชน                 3(3-0) 

tion
ปแบบ  และองคประกอบท่ีใชในการ

ประกอ

รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป) 

  Franchise Management 
ศึกษาและทําความเขาใจ
ชส  ขอดีและขอเสียของการทําธุรกิจแฟรนไชส  กฎเกณฑ  เงื่อนไข  

การตลาดและการจัดการ  การจัดหาเงินทุนสําหรับการทําธุรกิจ  การวิเคราะหความ
เปนไปไดในการทําธุรกิจ  การติดตอ  และกระบวนการในการสรางสรรคโอกาส
ทางธุรกิจโดยผานระบบแฟรนไชส 

3
  Management for Specific Purpose 

 ศึกษาลักษณะ ประเภท ปจจัย ปญหา
ก ารและการดําเนินกิจการเฉพาะอยางตามโปรแกรมวิชาหรือวิชาเอก ท้ังท่ี
เปนกิจการระดับนานาชาติ  กิจการระดับชาติ  และกิจการระดับทองถ่ิน  ในเร่ือง
การวางแผน  การจัดโครงสรางการจัดการ  การจัดการทรัพยากรบุคคล การโฆษณา
การตลาด  การบัญชี  การเงิน  การจัดราน  การจัดสํานักงาน  การประเมินผลและ
การรายงานผลการดําเนินกิจการ 

3
  Community Business Opera  

ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ  รู
บการธุรกิจชุมชน   ไดแก  การจัดการ   การบริหารทรัพยากรบุคคล  

การตลาดการเงิน  การบัญชี  และปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของผูประกอบการ
ธุรกิจชุมชนศึกษาลักษณะของชุมชน  ปจจัยดานส่ิงแวดลอมของชุมชนท่ีเหมาะสม
ตอการประกอบธุรกิจ  และปญหาตาง ๆ ท่ีเปนอุปสรรคในการดําเนินการของ
ผูประกอบการธุรกิจ  ตลอดจนศึกษาถึงจรรยาบรรณของผูประกอบการธุรกิจท่ีมีตอ
ชุมชนและตอสังคมโดยรวม  ท้ังนี้เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในบทบาท
ของธุรกิจชุมชน 
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3563115 การบริหารงานพิพิธภณัฑ                 3(3-0) 

วัตถุประสงคของการบริหารงานพิพิธภัณฑ
ทฤษฎีก

 
563116 การจัดการวัตถุในพิพิธภณัฑ                 3(2-2) 

eme t 
รปฏิบัติงานเกีย่วกับวัตถุท่ีเกีย่วของกับ

พิพิธภัณ

 
563201 ธุรกิจงานภาพยนตร                  2(2-0) 

พยนตในสังคม  การตลาดและการดําเนินธุรกิจภาพยนตร
การจัดอ

 
563202 ธุรกิจงานโทรทัศน                  2(2-0)

s 
ในสังคม  การตลาดและการดําเนินธุรกิจโทรทัศน

การจัดอ
 

หัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป) 

  Museum  Administration 
ศึกษาหลักการแนวคิด และ
ารบริหารและการจัดการงานพิพิธภัณฑ ปญหาและแนวทางแกไขปญหาท่ี

เกี่ยวของกับงานพิพิธภัณฑ 

3
  Museum  Collection  Manag n

ศึกษาเกีย่วกับหลักการ และกา
ฑ การทําทะเบียน หมายเลข จัดแยกประเภทวัตถุ วิธีการถายรูปวัตถุท่ี

ถูกตอง การจดัแสดง การจดัต้ัง การวาง การบันทึกขอมูล รายละเอียดตางๆ เกีย่วกบั
วัตถุ การรักษาและใชวัตถุท่ีถูกตอง บทบาทและหนาท่ีของเจาหนาท่ีในพิพิธภัณฑ 
ในสวนท่ีเกีย่วของกับวัตถุ และจรรยาบรรณ อันเกี่ยวกับวัตถุในพิพิธภณัฑของ
เจาหนาท่ี 

3
  Film Business 

บทบาทของภา
งคการ  การงบประมาณ  การวางแผนภาพยนตรในรูปแบบตาง ๆ  

3
  Television Busines

บทบาทของโทรทัศน
งคกร  การงบประมาณ  กฎหมายท่ีเกี่ยวกับงานโทรทัศน 

 
 
 
ร
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3563203 ธุรกิจทางการกีฬา                  3(3-0) 

วามสําคัญ  องคประกอบ  และประเภทของธุรกิจทางกีฬา
ขอพิจาร

 
563204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ                 3(3-0) 

 
  ขอมูลและสารสนเทศในองคกร  

โครงสร

 
563205 การจัดการธุรกิจดนตรี                  3(3-0) 

g ment 
นักดนตรี  อัตรากําลังคน  อัตรากําลัง

เคร่ืองแล

    

หัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป) 

  Sports Business 
ความหมายและค
ณาในการลงทุน  การผลิตวัสดุและอุปกรณทางการกีฬา  ปญหาทางธุรกิจ

กีฬา  การตลาด  การใชส่ือมวลชน  และการประชาสัมพันธ  เพื่อสงเสริมธุรกิจกีฬา 

3
  Management Information System

ความสําคัญของระบบสารสนเทศ
างของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ฮารดแวร 

ซอฟแวร  และเทคโนโลยีในการส่ือสารระบบสารสนเทศ  ฐานขอมูลสํานักงาน
อัตโนมัติ  ระบบสารสนเทศในองคการธุรกิจ  ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
จัดการในดานการวางแผน  การควบคุม  การตัดสินใจ  การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ดวยคอมพิวเตอรมาใชในการจัดการ 

3
  Music Ensemble Mana e

การจัดตั้งวงดนตรี  การคัดเลือก
ะอุปกรณ  คาดําเนินการในการจัดการฝกซอม  การคิดคาตอบแทนในการ

บริการ 

 
 
 
 
 
 
 
ร
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3563206 ระบบขอมูลเพื่อการบริหารทรัพยากรมนษุย               3(3-0) 

on Sy tems 
ยากรมนุษย  การจัดเก็บ

ขอมูลท่ี

 
563207 การคาระหวางประเทศ                  3(3-0) 

ะความชํานาญการระหวางประเทศ  โดยพิจารณา
จากตน

 
563401 ความปลอดภยัในการควบคมุงาน                 3(3-0) 

ี่ยวกับการจัดความปลอดภัยในการทํางาน  การปลูกฝง
ความสน

 

หัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป) 

  Human Resources Management Informati s
ศึกษาเกี่ยวกับขอมูลตาง ๆ ท่ีใชในการบริหารทรัพ
จําเปนในการบริหารทรัพยากรมนุษย  วิธีการจัดเก็บเพื่อประโยชนในการ

คนหาและเรียกใชขอมูล  การนําคอมพิวเตอรและเคร่ืองมือตาง ๆ มาชวยในการ
จัดเก็บขอมูลลักษณะขอสนเทศเก่ียวกับงานบุคคลท่ีใชในการวางแผน  และ
ตัดสินใจของผูบริหาร 

3
  International Trading 

ศึกษาถึงทฤษฎีการคาแล
ทุนเปรียบเทียบสัดสวน  ปจจัยการผลิต  ผลตอบแทนปจจัยการผลิต  

เปรียบเทียบทรัพยากรธรรมชาติ  ทรัพยากรมนุษยและเทคโนโลยี  นโยบายทางการ
คาระหวางประเทศองคการและอนุสัญญาเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ ทฤษฎี
และนโยบายการลงทุนและนโยบายเทคโนโลยีระหวางประเทศ  ความสําคัญของ
การคาระหวางประเทศ  กิจการพัฒนาเศรษฐกิจ  ปญหา  นโยบาย  และกลยุทธทาง
การคาระหวางประเทศกําลังพัฒนาและของไทย 

3
  Safety in Work Control 

ความรูเบ้ืองตนเก
ใจ  การสอนงานเพื่อความปลอดภัย  อันตรายจากสภาพแวดลอมในการ

ปฏิบัติงานอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล  การดูแลความเปนระเบียบ
เรียบรอยในโรงงาน  การโยกยายและการเก็บรักษาวัสดุการใชเคร่ืองกํากับของ
เคร่ืองจักรกลตาง ๆการใชและเก็บรักษาเคร่ืองมือ  การปองกันอัคคีภัย  การปฐม
พยาบาลเบ้ืองตน 

 
ร
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3563402 การบริหารคาจางและเงินเดอืน                 3(3-0) 

t 
น  การกําหนดนโยบาย  โครงสรางและวิธีการ

จายคาต

 
563403 การสรรหาและบรรจุพนักงาน                 3(3-0) 

f  ersonn l 
ทรัพยากรมนุษย 

ะการบรรจุบุคคล
การพยา

 
563404 การพัฒนาบุคคลและการฝกอบรม                 3(3-0) 

ning 
ริหารทรัพยากรมนุษย 

นาท่ีบริหารงาน
บุคคลโด

 
หัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป) 

  Wage and Salary Managemen
ศึกษาถึงวิธีจายคาตอบแท
อบแทน  หลักการจายคาตอบแทนในทัศนะของนักบริหารโครงสรางและ

รายละเอียดการจายคาตอบแทนในองคการ  และพนักงานประเภทตาง ๆ การ
วิเคราะหคาตอบแทน  คาจางเงินเดือนในองคการธุรกิจใหเกิดความเปนธรรมและ
ความพึงพอใจ 

3
  Recruitment and Placement o P e
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  3562402  การบริหาร

ศึกษานโยบายและการกําหนดนโยบายในการสรรหาแล
กรณความตองการกําลังคน  การวางแผนกําลังคน  การสรรหาและการ

คัดเลือกบุคคลเขาทํางานตามความสามารถของบุคคล  กลยุทธในการทดสอบและ
การสัมภาษณบุคคลเขาทํางาน  หลักพฤติกรรมศาสตรท่ีใชในการคัดเลือกบุคคลเขา
ทํางาน  การบรรจุพนักงาน  การปฐมนิเทศ  การสอนแนะงาน  และกฎหมายท่ี
เกี่ยวกับการสรรหาและการบรรจุพนักงาน 

3
  Personnel Development and Trai
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  3562402  การบ

ศึกษาบทบาท  หนาท่ี  และความรับผิดชอบของเจาห
ยเฉพาะดานการพัฒนาและการฝกอบรม  ความจําเปนในการพัฒนาและ

ฝกอบรมการวางแผนพัฒนาและฝกอบรม  บรรทัดฐานของกลุมท่ีเปนอุปสรรคตอ
การทํางานและการเปล่ียนแปลงบรรทัดฐาน  การต้ังวัตถุประสงคในการฝกอบรม  
การจัดโปรแกรมฝกอบรม  เทคนิคการฝกอบรมแบบตาง ๆ การประเมินผลการ
พัฒนาบุคคลและการฝกอบรมปญหาในการพัฒนาและการฝกอบรม 

ร
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3563405 การวางแผนและนโยบายทางดานทรัพยากรมนุษย               3(3-0) 

ิหารทรัพยากรมนุษย 
มท้ังการพยากรณ

กําลังคน

 
563406 การวิเคราะหงาน                   3(3-0) 

างของงาน  การเก็บขอมูลเกี่ยวกับงาน  วิธีการทํางาน
วิเคราะห

 
563407 การวิเคราะหและประเมินโครงการ                3(3-0) 

างแผน  แนวความคิดพ้ืนฐานของการวิเคราะห
โครงกา

 

หัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป) 

  Personnel Planning and Policy 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  3562402  การบร

ศึกษาเก่ียวกับการวางแผนและนโยบายขององคการ  รว
ในระยะส้ันและระยะยาว  การสํารวจและวิเคราะหกําลังคนท่ีมีอยูและ

ความสามารถของบุคคล  การดําเนินงานติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานให
เปนไปตามแผนและนโยบาย 

3
  Job  Analysis 

ศึกษาโครงสร
งานการแบงแยกประเภทของงาน    ความสัมพันธระหวางตําแหนงงาน

ตาง  ๆ   ในองคการ  ตลอดจนถึงการปรับปรุงใหเหมาะสมกับบรรยากาศ  และ
ทรัพยากรบุคคลในแตละองคการ 

3
  Project  Analysis and Appraisal 

ศึกษาโครงสรางและการว
ร  เกณฑการตัดสินใจตาง ๆ เพื่อการลงทุน  การวิเคราะหคาใชจายของ

โครงการ  การวิเคราะหผลตอบแทนโครงการ  การวิเคราะหการเงินของโครงการ  
การวิเคราะหโครงการภายใตภาวะความเส่ียง 

 
 
 
 
 
 
ร
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3563408 การประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนักงาน               3(3-0) 

ํ าคัญและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน

 

             3(2-2) 

จัยท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ โดยเนน
วิธีการเก

 

สถิติประยุกตในการประกันคุณภาพ                3(3-0) 
gem t 

ําไปประยุกตใชในการกําหนด 
ควบคุมแ

 

หัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป) 

  Personal  Assesment 
ศึกษาปรัชญาความส
การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน การจัดทําเคร่ืองมือเพื่อใชสําหรับการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในประเด็นตางๆ เพื่อนําผลไปเปนขอมูลใน
การวางแผนการจายคาจาง การฝกอบรมและการเล่ือนช้ัน เล่ือนตําแหนงใหกับ
พนักงานและการพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

การพยากรณทางธุรกิจ     3563409 
  Business Forecasting 

ศึกษาลักษณะและปจ
็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล เพื่อใชในการพยากรณธุรกิจ โดย

แบบจําลองทางคณิตศาสตรและแบบจําลองทางสถิติท่ีสามารถนําคอมพิวเตอรมา
ชวยในการพยากรณ โดยใชกรณีศึกษา 

3563501 
  Applied Statistics  in Quality Mana en

ศึกษาถึงกลวิธีทางสถิติท่ีจําเปนเพื่อน
ละตรวจสอบขีดความสามารถของกระบวนการผลิต  การบริหารงาน  การ

ควบคุมคุณภาพและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ  รวมถึงการจัดทํา  และคงไวซ่ึง
ข้ันตอนการการปฏิบัติเพื่อควบคุมใหมีการนํากลวิธีการสถิติท่ีไดระบุไวใชงาน ผู
ศึกษาจะตองสามารถช้ีวัด  ประเมินสถานการณ และทํานายแนวโนมท่ีจะเกิดข้ึนได
จากกลวิธีทางสถิติดังกลาว 

 
 
 
 
 
ร
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3563502 ภาวะผูนาํและการทํางานเปนทีม                 3(3-0) 

ent o eamw rk 
คุณลักษณะและบทบาท

หนาท่ีข

 
564101 การควบคุมคณุภาพ                  3(3-0) 

ละวิธีปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพในการผลิตสินคาและ
บริการ 

 
564102 การจัดการและการบริหารโรงงาน                 2(2-0) 

istrati  
งงาน การวางแผนโรงงาน 

เคร่ืองม

 

หัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป) 

  Leadership and Quality Managem f T o
ศึกษาเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับผูนําและภาวะผูนํา  
องผูนําท่ีจะมีสวนชวยในการเสริมสรางคุณภาพงาน  บทบาทของผูนําใน

การทํางานเปนทีม  การสรางทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพจิตวิทยาและเทคนิควิธีในการ
เปนผูนําและการทํางานเปนทีม  การสรางความภูมิใจใหทีมงาน การจัดการความ
ขัดแยงในกลุมและระหวางกลุม  การแกไขปญหาและการตัดสินใจในการทํางาน
เปนทีม 

3
  Quality Control 

ศึกษาหลักการ  แ
 โดยเนนใหเหน็วิธีปฏิบัติในกิจการลักษณะตาง ๆ กับศึกษาถึงเทคนิคและ

เคร่ืองมือตาง ๆ ทางสถิติท่ีนํามาใชในการควบคุมคุณภาพของการผลิตสินคาและ
บริการ 

3
  Factory Management and Admin on

หลักการท่ัวไปในการจัดและการบริการโร
ือ  เคร่ืองจักร  อุปกรณโรงงาน  การจัดระบบการใชและการควบคุม

เคร่ืองมือการบํารุงรักษาโรงงาน  ความปลอดภัย  การทําบัญชีวัสดุเคร่ืองมือและ
อุปกรณตาง ๆ  การจัดหา  และระเบียบวิธีปฏิบัติท่ีจําเปนในการบริหารโรงงาน 

 
 

 
 
 
ร
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3564103 การศึกษาความเคล่ือนไหวและเวลา                3(3-0) 

หวิธีทํางาน  การศึกษาความเคล่ือนไหว  การกําหนด
มาตรฐา

 
564104 กระบวนการผลิตและอุตสาหกรรมไทย                2(1-2) 

ry
นิคการผลิตตาง ๆ ท่ีใชกันอยู

ท่ัวไปใน

 
564105 การบริหารงานครัว                  2(1-2) 

nt 
และข้ันตอนการปฏิบัติงานครัวการวางแผน

ปฏิบัติง

 

หัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป) 

  Time and Motion Studies 
ศึกษาถึงการวิเคราะ
นเพื่อใชในกระบวนการออกแบบวิเคราะหงาน  ซ่ึงไดแก  ข้ันตอน  การ

รวบรวมปญหา  การวิเคราะหปญหา  การหาทางเลือก  การประเมินทางเลือกท่ีดี
ท่ีสุดการศึกษาเวลาแบบตาง ๆ การหาเวลามาตรฐาน  และการประยุกตใชกับระบบ
การจายเงินรางวัล 

3
  Production Processes and Thai Indust  

ศึกษาพื้นความรูเกี่ยวกับข้ันตอน  และเทค
อุตสาหกรรม โดยจะครอบคลุมหลักวิชาเบ้ืองตนทางวิศวกรรมศาสตร

ความรูกวาง ๆ เกี่ยวกับวัสดุและเครื่องกลและตองการสรางพื้นความรูเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมท่ีสําคัญตาง ๆ ในประเทศ  โดยจะครอบคลุมความเปนมาสภาพ
ปจจุบันและอนาคตของสภาพวัสดุดิบ  การเงิน  การตลาด  ตลาดแรงงานและ
เทคโนโลยี  ซ่ึงเอ้ืออํานวยตอการลงทุน  ตลอดจนปญหาของการประกอบการ และ
แนวโนมของอุตสาหกรรมในอนาคตของไทย 

3
  Kitchen Manageme

การศึกษาระบบงาน  
านในหนาท่ีตางๆ ของบุคลากรในครัว การเก็บรักษา การทําความสะอาด

และการซอมบํารุงอุปกรณเคร่ืองใชในครัว 

 
 
 
 
ร
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3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ                  2(2-0) 

t 
นและการบริหารเชิงกลยุทธ  ความแตกตางของ

การวาง

 
564202 การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมกรรมเบื้องตน               2(2-0) 

กรรม  รูปแบบและการดําเนินงาน
ของธุรก

 
564203 นโยบายการเกษตร                  2(2-0) 

 
ฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ  ความสําคัญของ

เศรษฐก

 
564204 การจัดการนําเขาและสงออก                 3(3-0) 

ent
ับ  กฎเกณฑการสงออกและนําเขา ตลอดจน

ระเบียบ

 

หัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป) 

  Strategic Managemen
ศึกษาแนวคิดการวางแผ
แผนและการบริหารทั่วไป  องคประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธการ

กําหนดเปาหมายของธุรกิจ  กระบวนการและเทคนิคการวางแผน  การวางนโยบาย
ธุรกิจ   โครงสรางสภาพแวดลอมแหงการแขงขัน  การวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ัง
ภายในและภายนอก  กลยุทธรวมของธุรกิจ  การประเมินผลและการติดตาม 

3
  Basic  Industrial Business and Operation 

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับธุรกิจอุตสาห
ิจอุตสาหกรรม  กระบวนการผลิต  การตลาด  การเงิน    การบริหาร  

หนวยงานและบุคคล  การประกอบธุรกิจ  อุตสาหกรรมกับสังคม 

3
  Agricultural Policy

โครงสราง  และพ้ืน
ิจการเกษตรตอประเทศ  การเกษตรและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  

นโยบายการแกปญหาเศรษฐกิจการเกษตร 

3
  Export  -  Import  Managem  

ศึกษาถึงระเบียบ  ขอบังค
วิธีการศุลกากร  เนนในเร่ืองกฎหมายดานพิกัดภาษีนําเขา – สงออก  และ

เอกสารตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 
 
ร
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3564205 ธุรกิจพาณิชยนาวี                  3(3-0) 

ment 
วกับเรือพาณิชยการคา  และเสนทางการเดินเรือ

การประ

 
564207 หัวขอเฉพาะทางดานธุรกิจระหวางประเทศ               3(2-2) 

ะเทศในแนวลึก โดยเนนการวิเคราะห
ปญหาแ

ไ
 
564208 การวิเคราะหตลาดแรงงาน                 3(3-0) 

รษฐศาสตรแรงงาน 
งงานวาง แหลงผูวางงาน 

หรือกําล

 
564209 หัวขอเฉพาะทางดานธุรกิจการเกษตร                3(2-2) 

รกิจการเกษตรในแนวลึก เนนลักษณะของ
ปญหาอุ

 

หัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป) 

  Shipping Manage
ศึกษาความรูเบ้ืองตนเกี่ย
กอบธุรกิจเรือพาณิชย  ตลาดเรือพาณิชย  ตนทุนการขนสง  คาระวางเรือ

(Tariff) ตัวแทนเรือ  (Shipping  Agent) ผูรับจัดการขนสง  (Frieght Forwards)การ
จองระวางเรือ  การเชาเรือ  การขนสงหลายรูปแบบ  (Multimodal  Transport)ผูสง
สินคาทางเรือ  ความรับผิดของเจาของเรือผูสงสินคาทางเรือ  การประกันภัยทาง
ทะเล  เอกสารการคาทางเรือ 

3
  Special Topics in International business 

ศึกษาปญหาการทําธุรกิจระหวางปร
ละอุปสรรคตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจระหวางประเทศ พรอมท้ังแนว

ทางการพัฒนาและแกไขตอ ป 

3
  Labour Market Analysis 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 3593204 เศ

ศึกษาถึงอุปสงคและอุปทานของแรงงาน ตําแหน
ังหางานทํา ศึกษาถึงอาชีพตางๆ ปญหาการวางงาน ปญหาโครงสรางของ

ตลาดแรงงานไทย และวิเคราะหสาขาแรงงานขาดแคลน และไมขาดแคลน 

3
  Special Topics in Agri – Business 

การศึกษาหัวขอทางดานธุ
ปสรรค และแนวทางแกไข 

 
ร
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3564210 นโยบายอุตสาหกรรม                  3(3-0) 

 วัตถุประสงค และนโยบายหลักของอุตสาหกรรม 
ขอบังคั

 

564211 หัวขอเฉพาะทาง ดานการจัดการอุตสาหกรรม               3(3-0) 

รอุตสาหกรรม ในแนวลึก ท้ังปญหา 
อุปสรรค

 

564401 หัวขอเฉพาะทางดานการจัดการทรัพยากรมนุษย               3(2-2) 
e  

ากรมนษุยในแนวลึก ท้ัง
ปญหาแ

 
564206 การฟนฟูและปรับโครงสรางธุรกิจ                 3(3-0) 

ตุของการลมเหลว            
กลยุทธใ

 

หัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป) 

  Industrial Policy 
ศึกษาขอกําหนด
บและกฎหมายในการลงทุน นโยบายการลงทุนของรัฐ รัฐวิสาหกิจและ

เอกชน นโยบายการจัดเก็บภาษีอากร และศุลกากรตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ
อุตสาหกรรม การพัฒนาทรัพยากรทางดานแรงงานและวัตถุดิบท่ีสําคัญ ๆ 

3
  Special Topic in Industrial Management 

ศึกษาวิเคราะหหัวขอดานการจัดกา
 พรอมแนวทางแกไข 

3
  Special Topics in Human Resources Managem nt

ศึกษาวเิคราะหหวัขอทางดานการจัดการทรัพย
ละอุปสรรค พรอมท้ังแนวทางแกไข 

3
  Turnaround and Corporate Restructuring Management 

ศึกษาแนวคิดการฟนฟูกิจการ  ปญหาและสาเห
นการฟนฟู  แนวคิดการปรับโครงสรางธุรกิจ  ปจจัยท่ีกระทบตอการปรับ

โครงสรางทางธุรกิจ สาเหตุและความจําเปนในการปรับโครงสรางธุรกิจ  การ
กําหนดภาพรวมและรายละเอียดของการปรับโครงสรางทางธุรกิจ  การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและการปรับโครงสรางองคกร 

 
 
 
ร
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3564501 การตรวจสอบและการรับรอง                 3(2-2) 

ามรูท่ัวไปเก่ียวกับการมาตรฐาน 

                      : 3 รระบบคุณภาพ  ISO 9000 
ึกษาห านระบบ

คุณภาพ

 

หัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป) 

  Auditing and Certification 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 3561501  คว
              : 3561502  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการจัดการ 

               คุณภาพ 
562502  การจัดกา

ศ ลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบ  ขอกําหนดในมาตรฐ
ISO 9000  การตรวจสอบภายใน  (Internal Audit)  การตรวจสอบจาก

หนวยงานภายนอก (External audit)  การตรวจสอบเอกสาร  การบริหารงาน  การ
ผลิต  การควบคุมคุณภาพ  การกําจัดของเสียหรือส่ิงของท่ีไมใชแลว  การบริการ
หลังการขาย  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับของรัฐ  รวมถึง
คุณสมบัติของการเปนผูตรวจสอบ ศึกษาวิธีการขอรับการรับรองคุณภาพ  ข้ันตอน
ในการขอรับการรับรอง  การเตรียมความพรอมและเอกสารกอนขอรับการรับรอง  
การตรวจเยี่ยมและประเมินผลกอนการรับรอง  การปรับปรุงแกไข  และขอแนะนํา
ในการจัดทําระบบเพ่ือใหไดรับการรับรอง  หนวยงานท่ีใหการรับรองระบบ
คุณภาพทั้งในประเทศและตางประเทศประโยชนท่ีจะไดรับจากการรับรองคุณภาพ
ผูเรียนจะตองศึกษาทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ  โดยจะตองฝกปฏิบัติตรวจสอบ
หนวยงานหรือองคกรและ /หรือ   จัดทําองคกรใหมีความพรอมเพื่อรับการ
ตรวจสอบจัดทํารายละเอียดและบัญชีในการตรวจสอบ  (Checklist)  ฝกการเปนผู
ตรวจสอบท้ังภายในและภายนอก  (Internal and External Audit) 

 
 
 
 
 
 
 
ร



 344 

 
3564502 โครงการพิเศษดานการจัดการคุณภาพ                3(2-2) 

nt
วไปเก่ียวกับการมาตรฐาน 

ุณภาพ 

ารศึกษ อาทิ  การ
จัดทํากร

  

564901 สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย                3(2-2) 
ion 

รแกปญหาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
มนุษยใ

 

หัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป) 

  Special Project in Quality Manageme  
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 3561501  ความรูท่ั
                                        : 3561502  ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการจัดการค
               : 3562502  การจัดการระบบคุณภาพ  ISO 9000 

ก าพิเศษเปนรายกลุมในเร่ืองเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ  
ณีศึกษา  (Case Study)   การกําหนดปญหาในการจัดคุณภาพใหผูเรียน

วางแผนและดําเนินแกไข (Problem Solving and Creativity)  การจัดฝกอบรมและ / 
หรือสัมมนา  ท้ังดานการจัดการคุณภาพ  (Quality Management Training and/or 
Seminar)  การเยี่ยมโรงงานหรือหนวยงานท่ีไดรับการรับรองระบบคุณภาพ (Sides  
Visits)  โดยมีอาจารยในสาขาวิชา  และ/หรือ  ผูทรงคุณวุฒิ  เปนผูคอยใหคําแนะนํา
ปรึกษาผูเรียนจะตองศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  จัดทํารายงาน  (Report 
Assignment)  และนําเสนอในช้ันเรียน  (Class  Presentation) 
   

 
3
  Seminar in Personnel Administrat

วิเคราะห ศึกษาปญหาและวิธีกา
นองคกรธุรกิจ   ศึกษานโยบายพฤติกรรมเกี่ยวกับบุคคลเพื่อสราง

ความสัมพันธอันดีสําหรับกลุมคนงานท่ีอยูในระดับตาง ๆ วิเคราะหอภิปรายปญหา
ตาง ๆ ทางดานการบริหาร  การพัฒนา  การฝกอบรมบุคคลในองคกรธุรกิจ  โดยใช
พื้นความรูทางทฤษฎีเพื่อหาแนวทางแกไขปญหาบุคคลท่ีเกิดข้ึนภายในองคการ 

 
 
 
 
 
 
ร
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3564902 สัมมนาและพยากรณธุรกิจ                  2(2-0) 

ictio s 
าทางเศรษฐกิจ  การพยากรณภาวะ

เศรษฐก

 
564903 สัมมนาปญหาการจัดการ                  3(2-2) 

  Prob ms 
ิดข้ึนในระบบการจัดการ  การวิเคราะห

ปญหาแ

 
564904 โครงการพิเศษบริหารธุรกิจ                 5(240) 

Man gemen  
ือภายนอกสถาบันท่ีมีสวนสัมพันธ

เกี่ยวขอ

 
564905 วิธีวิจัยทางธุรกิจ                   3(2-2) 

h 
วิจัยทางธุรกิจ  ข้ันตอนและวิธีดําเนินการวิจัยทาง

ธุรกิจปฏ

 

  Seminar and Business Pred n
การวิเคราะห  อภิปรายเกี่ยวกับปญห
ิจของธุรกิจ  การศึกษาวิเคราะหวัฏจักรทางธุรกิจ  การพยากรณระยะส้ัน

และระยะยาว  การทํารายงาน  การเสนอผลการวิเคราะห  การอภิปรายผลตอท่ี
ประชุม 

3
  Seminar in Management le

ศึกษาและวิเคราะหปญหาท่ีเก
บบวิทยาศาสตร  แนวความคิดในการแกไขปญหา  ศึกษากระบวนการและ

วิธีการแกไขปญหา  ฝกปฏิบัติในการแสดงความคิดเห็นและกระบวนการตัดสินใจ
ในดานตาง ๆ ของการจัดการ 

3
  Special Project in Business a t 

ใหจัดทําโครงการพิเศษภายในหร
งกับวิชาท่ีไดศึกษา  โดยใหอยูในความควบคุมของอาจารยผูสอนอยาง

ใกลชิด 

3
  Business  Researc

ความสําคัญของการ
ิบัติการวิจัยธุรกิจโดยการเสนอโครงการ  กําหนดวัตถุประสงคและต้ัง

สมมุติฐานในการวิจัย  การเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหและสรุปผลงานวิจัย
เพื่อสามารถนําผลการวิจัยไปใชในธุรกิจ 

 
 



 346 

รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป) 

564906 การสัมมนาธุรกิจระหวางประเทศ                 3(2-2) 
s 

ญหาตาง ๆ เกี่ยวกับระบบธุรกิจและ
สภาพแว

 
564907 การวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย                3(2-2) 

agem nt 
การบริหารทรัพยากรมนุษย ศึกษา

บทบาท

 
564908 สัมมนาคอมพิวเตอรธุรกิจ                 3(2-2) 

iness 
และวิธีการแกปญหาเกี่ยวกับงานธุรกิจ โดยนํา

คอมพิว

 

 
3
  Seminar in International Busines

ศึกษาวิเคราะหและอภิปรายเก่ียวกับป
ดลอมของธุรกิจระหวางประเทศ  รวมท้ังเหตุการณในปจจุบันท่ีนาสนใจ

เกี่ยวกับธุรกิจระหวางประเทศ  

3
  Research in Human Resource Man e

ศึกษาผลงานวิจัยและปฏิบัติการวิจัยดาน
และความสําคัญของการวิจัย  การบริหารทรัพยากรมนุษย  เทคนิคและ

เคร่ืองมือในการวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษยและการประยุกตใชผลการวิจัยการ
บริหารทรัพยากรมนุษย 

3
  Seminar in Computer Bus

ศึกษาการวิเคราะหปญหา
เตอรเขามาชวย เนนใหนักศึกษาวิเคราะห ออกแบบระบบพรอมท้ังนํา

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรใหมๆเขามาใชในการบริหาร หรือนําความรูและเทคนิค
ตางๆมาประยุกตใชในการศึกษากรณีศึกษาได 
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รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป) 

564909 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย                3(2-2) 
nagem nt 

งเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
ลกระทบตอ

การจัดก

 
564910 สัมมนาธุรกิจการเกษตร                  3(3-0) 

ss 
01 วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ 

รเกษตรเพื่อ
นํามาวิเค

 
564911 สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม                 3(2-2) 

nt 
รวิจัยทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ 

ยศึกษาปจจัย
ตางๆที่ท

 

 
3
  Seminar in Human Resources Ma e
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 3564901  วิธีการวิจัยทา

การศึกษาปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย เชน ปจจัยตางๆท่ีมีผ
ารทรัพยากรมนุษย รวมทั้งการนําผลการวิจัยใหมๆ เกี่ยบกับปญหาการ

พัฒนาแรงงานสาขาตาง  ๆ  มาทําการวิเคราะหและสัมมนาหาขอสรุปออกเปน
รายงาน 

3
  Seminar in Agri – Busine
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 35949

การศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจกา
ราะหและอภิปรายหาขอสรุป 

3
  Seminar in Industrial Manageme
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 3594901 วิธีกา

ศึกษาปญหาการดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทตางๆ โด
ําใหอุตสาหกรรมประสบความสําเร็จและลมเหลวในการดําเนินงาน เพื่อ

ฝกใหผูศึกษาไดเรียนรูวิธีการแสวงหาความรู เพื่อนํามาแกปญหาตอไป 
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หมูวิชา ธุรกิจบริการ 
(357) 

 
  หมูวิชาธุรกิจบริการ  ซ่ึงอยูในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ ไดจัดลักษณะ
เนื้อหาวิชาออกเปนดังน้ี 
  1.  การจัดบริการ            (357-1--) 
  2.  การทองเท่ียว        (357-2--) 

3. โรงแรม        (357-3--) 
4.                        (357-4--) 
5.           (357-5--) 

  6.                  (357-6--)  
  7.           (357-7--) 
  8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ     (357-8--) 
  9.  โครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ  วิทยานิพนธ     
       โครงการศึกษาเอกเทศ  การสัมมนา  และการวจิัย  (357-9--) 
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หมูวิชา  ธุรกิจบริการ   
(357) 

 

รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

3571101  การขนสงผูโดยสาร 3(3-0) 
3571102  การบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 3(2-2) 
3571103  การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0) 
3571104  การขนสงทางนํ้า 3(3-0) 
3571105  การขนสงทางบก 3(3-0) 
3571201  หลักการมัคคุเทศก 3(2-2) 
3571202  อุตสาหกรรมทองเท่ียวเพื่อส่ิงแวดลอม 3(3-0) 
3571301  หลักการโรงแรม 3(2-2) 
3571302  ศิลปะการตอนรับและการสื่อสารในงานบริการ 3(3-0) 
3571303  จิตวิทยาการบริการ 3(3-0) 
3571401  การบริการเพือ่การเดินทางอยางครบวงจร 3(2-2) 
3572101  การสํารองท่ีนั่งและการจดัจาํหนายตัว๋เคร่ืองบิน 3(2-2) 
3572201  การวางแผนและการจัดรายการนําเท่ียว 3(2-2) 
3572207  จิตวิทยาบริการ 3(3-0) 
3572301  การบริการโรงแรม 3(2-2) 
3572302  การควบคุมตนทุนอาหารและเคร่ืองดื่ม 3(3-0) 
3572401  การวางแผนและกลยุทธการทองเท่ียวนานาชาติ 3(3-0) 
3572501  การทองเท่ียวเชิงนิเวศ 3(2-2) 
3573101  บารและเคร่ืองดื่ม 3(2-2) 
3573102  การจัดเล้ียง 3(3-0) 
3573105  การจัดการและการตลาดในธุรกิจโรงแรม 3(3-0) 
3573201  อุตสาหกรรมทองเท่ียว 3(3-0) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

3573202  การสงเสริมการทองเท่ียว 3(3-0) 
3573203  พฤติกรรมของนักทองเท่ียว 3(3-0) 
3573204  หลักการนําเท่ียว 3(3-0) 
3573205  การขายและการโฆษณาการทองเท่ียว 3(3-0) 
3573206  การทองเท่ียวทางน้ํา 3(2-2) 
3573301  การพัฒนาบุคคลและฝกอบรมในธุรกิจโรงแรม 3(3-0) 

 3573301 การวางแผนและพัฒนาบุคคลในธุรกิจโรงแรม 3(3-0) 
3573302  การบริหารและการควบคุมดานอาหารและเคร่ืองดื่ม 3(3-0) 
3573303  คุณภาพการใหบริการในโรงแรม 2(1-2) 
3572307  ศิลปะการขายในงานโรงแรม 3(3-0) 
3573401  ระบบสารสนเทศในโรงแรม 3(3-0) 
3573501  ระบบสารสนเทศดานอุตสาหกรรมทองเท่ียว 3(2-2) 
3574101  ธุรกิจการบิน 3(3-0) 
3574102  การมาตรฐานและคุณภาพในการบริการ 3(3-0) 
3574201  เศรษฐกิจทางการทองเท่ียว 3(3-0) 
3574202  การพัฒนาการทองเท่ียว 3(3-0) 
3574203  หลักการจัดการในบริษัทตัวแทนจําหนายธุรกิจทองเท่ียว 3(3-0) 
3574204  การเดินปาและการทองเท่ียวแบบผจญภัย 3(2-2) 
3574205  หัวขอเฉพาะทางดานธุรกิจการทองเท่ียว 3(2-2) 
3574301  ธุรกิจสนามกอลฟ 3(3-0) 
3574302  เศรษฐกิจทางการโรงแรม 3(3-0) 
3574401  ธุรกิจสวนสนกุ 3(3-0) 
3574901  การสัมมนาธุรกิจบริการ 3(2-2) 
3574902  สัมมนาปญหาทางอุตสาหกรรมทองเท่ียว 3(2-2) 
3574903  การวิจยัทางดานการทองเท่ียว 3(2-2) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

3574904  สัมมนาปญหาธุรกิจโรงแรม 3(2-2) 
3574905  สัมมนาธุรกิจรานอาหารและภัตตาคาร 3(2-2) 
3574906  สัมมนาธุรกิจบริการขนสง 3(2-2) 
3574907  สัมมนาปญหาอุตสาหกรรมบริการ 3(2-2) 
3574908  สัมมนาธุรกิจการทองเท่ียว 3(2-2) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาธุรกิจบริการ  (357) 

 
รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป) 
 
3571101 การขนสงผูโดยสาร                  3(3-0) 
  Passenger Transportation 

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการขนสงทางบก  ทางเรือและทางอากาศ  รูปแบบ
ของการขนสง  หลักการรับผูโดยสาร  บทบาทของรัฐบาลตอการขนสงผูโดยสาร   
โดยการศึกษาวิเคราะหถึงยานพาหนะที่ใหบริการ  การกําหนดเวลา  การสงเสริม
การขายบริการ  ปญหาในดานการแขงขันและการรวมมือระหวางการขนสง
ประเภทตาง ๆ  รวมท้ังการควบคุมการขนสงผูโดยสาร 

 
3571102 การบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม                 3(2-2) 
  Food and Beverage Operation 

หลักการ  วิธีการ  ประเภทและรูปแบบของการใหบริการอาหารและ
เคร่ืองดื่มการเตรียมการจัดโตะอาหารแบบตาง ๆ  อุปกรณ  เคร่ืองมือเคร่ืองใชใน
การจัดโตะ อาหาร  ศึกษารายการอาหาร  มารยาทและการปฏิบัติในการตอนรับ
และบริการ 

 
3571103 การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ               3(3-0) 
  Personality Development for Hospitality Industry 

ความหมายของขอบเขตของคําวาบุคลิกภาพ  องคประกอบท่ีทําใหมนษุยมี 
บุคลิกภาพตางกัน บุคลิกภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ  การปรับ
พฤติกรรม   มนุษยสัมพันธและการสงเสริมมนุษยสัมพันธในองคกรเพื่อพัฒนา 
การทํางาน 
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รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป) 
 
3571104 การขนสงทางน้ํา                   3(3-0) 
  Marine Transportation 

ประวัติ   วิวัฒนาการ และรูปแบบของการขนสงทางน้ํา    ชนิดของ
ยานพาหนะ  ทางน้ํา  การกําหนดราคาและการสงเสริมการขายบริการทางนํ้า  
บทบาทของรัฐบาลและ  ผูประกอบการในการพัฒนาและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ  การปฐมพยาบาล  และการชวยเหลือผูประสบภัยทางน้ํา  
ปญหา  อุปสรรค  การขนสงทางน้ําและแนวทางแกไขคําศัพทเฉพาะที่ใชในการ
ขนสงทางนํ้า 

 
3571105 การขนสงทางบก                  3(3-0) 
  Ground Transportation 

ประวัติ   วิวัฒนาการ  และรูปแบบของการขนสงทางบก   ชนิดของ
ยานพาหนะทางบก  การกําหนดราคาและการสงเสริมการขายบริการทางบก  
บทบาทของรัฐบาลและ  ผูประกอบการในการพัฒนาและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ  การปฐมพยาบาล และการชวยเหลือผูประสบภัยทางบก           
ปญหาอุปสรรคการขนสงทางบกและแนวทางแกไขคําศัพทเฉพาะท่ีใชในการ
ขนสงทางบก 

 
3571201 หลักการมัคคุเทศก                  3(2-2) 
  Tourist Guide 

ศึกษาความหมายและความสําคัญของมัคคุเทศก บทบาทและหนาท่ีของ
มัคคุเทศกท่ีมีตออุตสาหกรรมการทองเท่ียว บุคลิกลักษณะท่ีจําเปนของมัคคุเทศก  
บทบาทในการวางตัว  การพูดจา และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก   ความสามารถใน
การเปนผูนําการทองเท่ียว    ความรูท่ีเกี่ยวของกับงานมัคคุเทศก  เชน  การตรวจคน
เขาเมือง  การควบคุม และการแลกเปล่ียนเงินตรา  ความรูเกี่ยวกับหนังสือ และ
เอกสารประกอบการเดินทาง  การตรวจลงตรา   ระเบียบพิธีทางศุลกากร  ลักษณะ
อุปนิสัย  รสนิยมของนักทองเท่ียว ตลอดจนวัฒนธรรมของชาวตางประเทศท่ีควร
ทราบ และการปฐมพยาบาล 
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รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป) 
 
3571202 อุตสาหกรรมทองเที่ยวเพื่อส่ิงแวดลอม                3(3-0) 
  Tourism Industry For Environment 

ศึกษาความหมายและความสําคัญของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ส่ิง
อํานวยความสะดวกในการทองเท่ียว ความสัมพันธระหวางทรัพยากรธรรมชาติกับ
การทองเท่ียว แนวโนมการทองเท่ียว และปญหาส่ิงแวดลอม บทบาทของ
ผูประกอบการอุตสาหกรรมทองเท่ียว และนักทองเท่ียวในการปองกัน และแกไข
ปญหาส่ิงแวดลอม กฏหมายส่ิงแวดลอม การใชทรัพยากรและพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 
3571301 หลักการโรงแรม                   3(2-2) 
  Introduction to Hotel Management 

ศึกษาความเปนมาของกิจกรรมโรงแรม  โครงสรางของการปฏิบัติงานและ
การควบคุมภายในกิจการโรงแรม   การจัดสายงาน  การกําหนดหนาท่ีการ
ดําเนินงานของแผนกและฝายตาง ๆ  เปนตนวา    ฝายบริการสวนหนา   ฝายแมบาน   
ฝายอาหาร    ฝายเคร่ืองดื่ม    แผนกบริการภายในโรงแรม   การบริหารงานบุคคล    
การติดตอสัมพันธกับโรงแรมในเครือและนอกเครือ  ตลอดจนหนวยงานท่ี
เกี่ยวของอ่ืน ๆ  เชน  บริษัทนําเท่ียว  รานขายของท่ีระลึก  เปนตน  กฎหมาย
เกี่ยวกับการจัดต้ังและควบคุมกิจการโรงแรม  ความรับผิดชอบผูใชบริการของ
โรงแรม  และมารยาทของพนักงาน   ขอบกพรองและแนวการแกไขในการดําเนิน
กิจการโรงแรม 

 
3571302 ศิลปะการตอนรับและการส่ือสารในงานบริการ               3(3-0) 
  Hospitality and Communication Arts 

ศึกษาและเขาใจถึงอุปนิสัยใจคอ  พฤติกรรม  คุณลักษณะท่ีเปนเอกลักษณ
ของนักทองเท่ียว  มารยาท  บุคลิกภาพและศิลปะการตอนรับ การส่ือสารตลอดจน
ศิลปะในการแกปญหาเฉพาะหนา  การส่ือสารในสังคม  การนัดหมาย  การจัด
ประชุมและการจัดเล้ียงรับรอง 
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รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป) 
 
3571303 จิตวิทยาการบริการ                  3(3-0) 
  Hospitality Industry Psychology 

การศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลดานเจตคติ แรงจูงใจ คานิยม
เกี่ยวกับการทํางานและการพักผอน การนําเอาหลักการทางจิตวิทยาไปใชในการ
ใหบริการในธุรกิจโรงแรม การสรางจิตสํานึกในการบริการและปฏิบัติงานระหวาง
ผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงาน 

 
3571401   การบริการเพื่อการเดินทางอยางครบวงจร                3(2-2) 
  Service for Circle Travel 

ศึกษาความตองการของนักทองเท่ียวในการเดินทางไปยังสถานท่ีตาง ๆ  
ศึกษาถึงงานบริการเพื่อการเดินทาง  เชน  บริการเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบิน  รถไฟ  รถยนต    
การจองท่ีพัก  การประกันภัยในการเดินทาง   การแลกเปล่ียนเงินตรา  และการให
การแนะนําสถานท่ีทองเท่ียว  รานขายสินคาท่ีระลึก  ฯลฯ 

 
3572101 การสํารองท่ีนัง่และการจัดจําหนายตั๋วเคร่ืองบิน               3(2-2) 
  Reservation and Ticketing 

ความรูเกี่ยวกับการจองต๋ัว  และการสํารองท่ีนั่ง  เชน  การใชตารางเวลา  
ตารางการบิน  เสนทางของสายการบินตาง ๆ  รวมทั้งสายการบินภายในประเทศ     
ระบบการส่ือสารภายในและระหวางประเทศ  เชน  การสงเทเล็กซ  แบบฟอรมการ
สงขาวสาร  การจองโรงแรมและบริการผูโดยสารภาคพื้นดิน  ระบบการสํารองท่ี
นั่ง  วิธีการเขียนต๋ัวเคร่ืองบิน 
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รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป) 
 
3572201 การวางแผนและการจัดรายการนําเท่ียว                3(2-2) 
  Introduction to Tour Planning and Organization   

ศึกษาองคประกอบท่ีสําคัญของการจัดการทองเท่ียว การสํารวจเสนทาง
เพื่อกําหนดแหลงทองเท่ียว   การจัดรายการทองเท่ียว   การวางแผนการใช
งบประมาณ  การดําเนินการ  ผลกําไรทางธุรกิจ  รวมถึงการจัดแผนการทองเท่ียว     
โดยเนนความปลอดภัยตลอดจนปญหาและอุปสรรคท่ีจะเกิดข้ึน และสัมพันธกับ
กฎหมายการทองเท่ียวระหวางประเทศ 

 
3572207 จิตวิทยาบริการ                   3(3-0) 
  Service Psychology 

ศึกษาถึงแนวคิดพ้ืนฐานของความตองการของบุคคล และแนวคิดในเร่ือง
ของ การนําเอาทฤษฎีทางจิตวิทยามาใชประยุกตกับความตองการในดานการบริการ
ของบุคคล  รวมท้ังศึกษาถึงหลักในการบริการใหมีประสิทธิภาพ  เทคนิคการจูงใจ
ลูกคา  เทคนิคการแกปญหาเม่ือลูกคาไมพอใจ และเทคนิคการใชมนุษยสัมพันธใน
การบริการ 

 
3572301 การบริการโรงแรม                  3(2-2) 
  Hotel Services 

ศึกษาหนาท่ีความรับผิดชอบของฝายบริการ   ตลอดจนการบริการตาง ๆ ท่ี
โรงแรมจัดเพื่ออํานวยความสะดวกใหแขกในแวดวงของโรงแรมและแวดวงธุรกิจ
ท่ีเกี่ยวของกับโรงแรม  ศึกษาดานความปลอดภัย  การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน  
อุบัติเหตุจากเพลิงไหมจากการวางระเบิดและการปองกัน 
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รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป) 
 
3572302 การควบคุมตนทุนอาหารและเคร่ืองดื่ม                3(3-0) 
  Food and Beverage Cost Control 

การปฏิบัติการของแผนกอาหารและเคร่ืองดื่ม  ประเภทของตนทุนและการ
ตัดสินใจ แนวทางการควบคุมและลดตนทุนดานอาหาร เคร่ืองดื่ม และคาใชจาย
ส้ินเปลืองอ่ืน เชน การจัดซ้ือ การตรวจรับ การเก็บรักษา การเบิกจาย การตรวจนบั 
การจัดทํารูปแบบรายการอาหาร การตั้งราคาอาหาร และเคร่ืองดื่ม การควบคุม
ตนทุนในข้ันตอนการผลิตและการบริการ 
 

3572307 ศิลปะการขายในงานโรงแรม                 3(3-0) 
  Selling Technique in Hotel 

ศึกษาถึงทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการขาย ตลอดจนเทคนิคตางๆ ท่ี
เกี่ยวของกับการขาย เชน งานบริการสวนหนา งานบริการอาหาร และเคร่ืองดื่ม 
ฯลฯ และศึกษาถึงพฤติกรรมของลูกคาผูมาใชบริการ ปญหาในการใหบริการและ
เทคนิคในการแกไขปญหา การใชจิตวิทยาและมนุษยสัมพันธในการขาย การสราง
ความพึงพอใจใหกับผูมาใชบริการตลอดจนจรรยาบรรณของนักขายและผู
ใหบริการ 

 

3572401 การวางแผนและกลยุทธการทองเที่ยวนานาชาต ิ               3(3-0) 
  Planning and Strategies in International Tourism 

ศึกษาความหมายและความสําคัญของการทองเท่ียวนานาชาติ  การวางแผน
การใชงบประมาณและการจัดแผนทองเท่ียวนานาชาติโดยเนนความปลอดภัย  
ตลอดจนปญหาและอุปสรรคอันจะเกิดข้ึน    กลยุทธการตลาด   การจัดการในการ
ทองเท่ียวนานาชาติ เกี่ยวกับสินคาบริการ  ราคาการจําหนาย  การสงเสริมการขาย  
ตลอดจนปญหาและอุปสรรคอันจะเกิดข้ึน และสัมพันธกับกฎหมายการทองเท่ียว
ระหวางประเทศ 
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รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป) 
 
3572501 การทองเที่ยวเชิงนิเวศ                  3(2-2) 
  Eco - Tourism 

ศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบและประเภทของระบบนิเวศ ความสัมพันธ
ระหวาง ระบบนิเวศกับทรัพยากรการทองเท่ียว  อุทยานแหงชาติ และอุทยาน
แห งช า ติทางทะ เลหน า ท่ี สํ า คัญ   และประโยชน ของอุทย านแห งช า ติ           
นันทนาการและการทองเท่ียวในอุทยานแหงชาติ การอนุรักษทรัพยากรการ
ทองเท่ียวเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนตลอดจนผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจากส่ิง
อํานวยความสะดวกตอนักทองเท่ียวในเขตอุทยานแหงชาติตาง ๆ 

 

3573101 บารและเคร่ืองดื่ม                  3(2-2) 
  Beverage Operation 

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับบารและเครื่องดื่ม  การเตรียม ดูแลและรักษาความ
สะอาดของบาร   อุปกรณ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช  ประเภทของเคร่ืองดื่มและการเสิรฟ   
การจัดเคร่ืองดื่มใหเหมาะสมกับรายการอาหาร  ความรับผิดชอบ  มารยาท และ
จรรยาบรรณของพนักงานฝายบารและเคร่ืองดื่ม  การจัดทํารายงานการขาย
ประจําวัน และการตรวจนับ 

 

3573102 การจัดเล้ียง                   3(3-0) 
  Catering 

ศึกษาและปฏิบัติงานดานภัตตาคารและการจัดเล้ียง  วิธีการทางการรับรอง
งานจัดเล้ียงในโอกาสตาง ๆ ท้ังในและนอกสถานท่ี  ศึกษาในโครงสรางการ
บริหารงานของ หนวยงานจัดเล้ียง    ความสัมพันธของแผนกจัดเล้ียงกับแผนกตาง 
ๆ ท่ีเกี่ยวของ  การวางแผนและวิธีการจัดทําเมนูอาหาร  การควบคุมดูแลงานจดัเล้ียง  
การจัดทํารายงาน 
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รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป) 
 
3573105 การจัดการและการตลาดในธุรกิจโรงแรม                3(3-0) 
  Management and Marketing in Hotel Industry Business 

ความหมายและความสําคัญของการตลาดในธุรกิจโรงแรม  สวนประกอบ
ของตลาดโรงแรม  การจัดองคการการตลาดในธุรกิจโรงแรม  การวิเคราะหโอกาส
ของตลาดโครงสรางตลาด และพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค  การวัดและการ
พยากรณตลาดการแบงสวนตลาด  การวางแผนกลยุทธทางการตลาดเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ ราคา และการจัดจําหนาย และการสงเสริมการขายในธุรกิจโรงแรม 

 
3573201 อุตสาหกรรมทองเที่ยว                  3(3-0) 
  Tourism Industry 

ศึกษาเกี่ยวกับขอบเขตการทองเท่ียว  ตนกําเนิดและพัฒนาการของการ
ทองเท่ียวความหมายและความสําคัญของการทองเที่ยว  องคประกอบและบทบาท
ของอุตสาหกรรมทองเท่ียว    ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา    การ
จัดการ     การโฆษณา  การประชาสัมพันธในการทองเท่ียว  การจัดการทองเท่ียว
ประเภทตาง ๆ     การดําเนินงานธุรกิจทองเท่ียว  ประเภทของนักทองเท่ียว      
ตลอดจนปจจัยตาง ๆ ท่ีเปนองคประกอบของอุตสาหกรรมทองเท่ียว    เชน    การ
บริการดานโรงแรม   การนําเท่ียว   การขนสงภัตตาคาร  รานขายของท่ีระลึก และ
สถานท่ีเริงรมย 
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รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป) 
 
3573202 การสงเสริมการทองเที่ยว                  3(3-0) 
  Tourism Promotion 

ศึกษาเกี่ ยวกับแหลงทอง เ ท่ียวสําคัญในประเทศไทย    วิ เคราะห
กลุมเปาหมายนักทองเท่ียวจําแนกตามสัญชาติ  และขอมูลในการสํารวจความสนใจ
แหลงทองเท่ียวตาง ๆ ในประเทศไทย   แหลงทองเท่ียวท่ีชาวตางประเทศและคน
ไทยสนใจ  การจัดทําส่ือโฆษณาและเอกสารประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการขาย  
การรณรงคในดานการตลาดเพ่ือสนับสนุนแหลงทองเท่ียวใหม  วิธีการสงเสริมการ
ขยายตลาดในประเทศและตางประเทศ บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนในการ
สงเสริมการทองเท่ียว 

 
3573203 พฤติกรรมของนักทองเที่ยว                 3(3-0) 
  Tourist Behavior 

ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมท่ีแตกตางกันทางดานวัฒนธรรม  และศาสนาของ
นักทองเท่ียว การจําแนกประเภทของนักทองเท่ียวตามวัย เพศ สถานภาพ 
วัตถุประสงค    การศึกษาและกระสวนพฤติกรรมตาง ๆ ของนักทองเท่ียว 

 
3573204 หลักการนําเท่ียว                   3(3-0) 
  Conducting Tour 

รูปแบบการนําเท่ียว หลักการนําเท่ียว กลวิธีและเทคนิคท่ีใชในการนําเท่ียว
การแกปญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดระหวางการนําเท่ียว การจัดส่ิงของสัมภาระ
หลักการติดตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  เชน  แหลงทองเท่ียว  โรงแรม  รานอาหาร 
และภัตตาคาร 
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รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป) 
 
3573205 การขายและการโฆษณาการทองเที่ยว                3(3-0) 
  Tourism Sale and Advertising 

ระบบงานในสํานักงานขาย  การขายประเภทตาง ๆ  เชน  การขายตรง 
(Direct  Sales)   การขายทางโทรศัพท  การขายภายในสํานักงาน  การขายนอก
สถานท่ี  การโฆษณา การติดตอทางไปรษณีย  การกระจายเสียง การประชาสัมพันธ         
สวนแบงการตลาด   ดานธุรกิจ  ตัวแทนการทองเท่ียว   การวางแผนการประชุมและ
ตลาดเฉพาะอยาง 

 
3573206 การทองเที่ยวทางนํ้า                  3(2-2) 
  Cruise 

อุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการทองเท่ียวทางน้ํา   ประวัติวิวัฒนาการ
และรูปแบบของการทองเท่ียวทางน้ํา  ชนิดและพาหนะทางน้ํา  ลักษณะท่ัวไปของ
ทะเลไทยแหลงทองเท่ียวทางน้ําและทะเลของไทย ระบบนิเวศวิทยาและส่ิงมีชีวิต
ในทะเลโบราณคดีใตน้ําเบ้ืองตน  การวายน้ําและการดําน้ําเบ้ืองตน  การปฐม
พยาบาลและรักษาความปลอดภัยในการทองเท่ียวทางน้ํา  ทักษะของเรือเบ้ืองตน  
องคกร  บทบาท  หนาท่ีของพนักงานและเจาหนาท่ีบริการการเดินทางทางนํ้า   
วิธีการปฏิบัติงานของมัคคุเทศกทางน้ํา  การดําเนินการจองตั๋วทองเท่ียวทางนํ้า  
รูปแบบการจัดทําเท่ียวทางน้ํา  การขายการทองเท่ียวทางน้ํา  คําศัพทที่ใชเกี่ยวกับ
การทองเท่ียวทางน้ํา 
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รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป) 
 
3573301 การพัฒนาบุคคลและฝกอบรมในธุรกิจโรงแรม               3(3-0) 
  Hotel Personnel Planning and Development 

ศึกษาแนวโนมการขยายตัวของอุตสาหกรรมทองเท่ียว  ความสําคัญในการ
วางแผนและนโยบาย รวมท้ังการพยากรณกําลังคนในระยะส้ันและระยะยาวใน
โรงแรม การสํารวจและวิเคราะหกําลังคนท่ีมีอยูและความสามารถของบุคลากร 
เชน การจัดลําดับ  ความสําคัญของตําแหนงในโรงแรมต้ังแตระดับหัวหนางานข้ึน
ไป  คุณสมบัติของพนักงานท่ีทํางานในโรงแรมจําแนกตามระดับการศึกษา  การ
คัดเลือกพนักงาน  ศึกษาการจัดโปรแกรมฝกอบรม  เทคนิคการฝกอบรมแบบตาง ๆ  
การประเมินผลและปญหาในการพัฒนาและการฝกอบรม 

 
3573302 การบริหารและการควบคุมดานอาหารและเคร่ืองดื่ม              3(3-0) 
  Food and Beverage Management and Control 

ความมุงหมายของการบริหารและควบคุมดานอาหารและเคร่ืองดื่ม  วิธีการ
จัดซ้ือการตรวจรับ  การเก็บรักษา  การเบิกจาย  การตรวจนับ  การเตรียมการใช     
การคํานวณตนทุน  การควบคุมตนทุนอาหารและเคร่ืองดื่ม  การจัดรูปแบบรายการ
อาหาร   การตั้งราคาอาหารและเคร่ืองดื่ม  ความเหมาะสมของจํานวนพนักงานและ
ปริมาณงานในแผนก  การวางแผนเพื่อพัฒนาระบบงานและบุคลากร 

 
3573303 คุณภาพการใหบริการในโรงแรม                 2(1-2) 
  Quality Guest Service in the Hotel 

ศึกษาพัฒนาการ ความตองการของแขกและแนวทางการตอบสนองความ
ตองการของแขก การควบคุม และตรวจสอบโดยใชหลักและแนวคิดการควบคุม
คุณภาพตางๆ 
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รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป) 
 
3573401 ระบบสารสนเทศในโรงแรม                 3(3-0) 
  Information System in Hotel 

ศึกษาโครงสรางของระบบขาวสารในโรงแรม  ประเภทของขอมูล  การนํา
ขอมูลตาง ๆ มาวิเคราะห  การใชคอมพิวเตอรกับระบบขาวสาร  เพื่อการบริหารงาน
ในโรงแรม และการพัฒนาระบบงาน 

 
3573501 ระบบสารสนเทศดานอุตสาหกรรมทองเที่ยว               3(2-2) 
  Information System for Tourism Industry 

ศึกษาโครงสรางของระบบขาวสารดานอุตสาหกรรมทองเท่ียว  ประเภท
ของขอมูลในอุตสาหกรรมทองเท่ียว  การนําขอมูลตาง ๆ มาวิเคราะห  การใช
คอมพิวเตอรกับระบบขาวสาร  เพื่อการจัดการและการพัฒนาในอุตสาหกรรม
ทองเท่ียว 

 
3574101 ธุรกิจการบิน                   3(3-0) 
  Airline Business 

ศึกษาเก่ียวกับภาษา  ความหมายและขอบเขตของธุรกิจการบิน  ประวัติ
ธุรกิจการบิน  สภาพท่ัวไปของธุรกิจการบิน  การขยายบริการของสายการบินและ
การขนสงสินคาทางอากาศ  กฎระเบียบ  นโยบายท่ีสําคัญของสายการบิน  การ
จัดการธุรกิจการบิน  หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจการบิน  เชน  IATA, ICAO, 
OAA  ความสัมพันธระหวางบริษัทการบินกับธุรกิจการบิน  ปญหาและอุปสรรคใน
การดําเนินธุรกิจการบินภายในประเทศและระหวางประเทศ 
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รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป) 
 
3574102 การมาตรฐานและคุณภาพในการบริการ                3(3-0) 
  Service Standards 

ความหมาย  วัตถุประสงค  องคประกอบและชนิดของการมาตรฐาน
บริการทฤษฎีตาง ๆ ของคุณภาพในการบริการ  ศึกษาถึงมาตรฐานในการใหบริการ  
มาตรฐาน  ISO ตาง ๆ รวมถึงการบริการ ใชกรณีศึกษาในการบริการ เชน  
การศึกษาขอไดเปรียบเสียเปรียบเชิงพาณิชย   สามารถแกปญหาตาง ๆ ใน          
การบริการได 

 
3574201 เศรษฐกิจทางการทองเที่ยว                 3(3-0) 
  Economic of Tourism 

จุดมุงหมาย  ขอจํากัดของรัฐบาลของนักทองเท่ียวจากประเทศตาง ๆ  
ขอจํากัดของฝายเจาของสถานท่ีทองเท่ียวแตละคนแตละกลุม   ความตองการใน
การทองเท่ียวปริมาณนักทองเท่ียวท่ีตองการใหเขามา  ความยืดหยุนของคาใชจาย
ในการทองเท่ียวองคประกอบของส่ิงท่ีจําเปนทางการทองเท่ียว    รายไดจากการ
ทองเท่ียวท่ีมีตอเศรษฐกิจของประเทศ 

 
3574202 การพัฒนาการทองเที่ยว                  3(3-0) 
  Tourism Development 

บทบาทการทองเท่ียวแหงชาติ  การพัฒนาสถานท่ีทองเท่ียว  วนอุทยาน
และอุทยานแหงชาติ  ภัตตาคาร  โรงแรม  รานขายของท่ีระลึก  สินคาพื้นเมือง      
โดยเนนส่ิงอํานวยความสะดวกของการทองเท่ียว   การอนุรักษมรดกทางการ
ทองเท่ียว   การรักษาความสมดุลขององคประกอบตาง ๆ ทางดานการทองเท่ียว  
ความรวมมือระหวางรัฐบาลและหนวยงานเอกชนในการสงเสริมควบคุมและการ
พัฒนาสถานท่ี   (มีการศึกษานอกสถานท่ี) 
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รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป) 
 
3574203 หลักการจัดการในบริษัทตัวแทนจําหนายธุรกิจทองเที่ยว              3(3-0) 
  Retail Travel Agency Management 

ศึกษารูปแบบของการจัดการในบริษัทตัวแทนจําหนาย เทคนิคและ
ขบวนการปฏิบัติการของตัวแทนจําหนาย  เชน การขายและงานบุคคลท่ีจะตอง
ติดตอสัมพันธกับลูกคา  โรงแรมตัวแทนจําหนายธุรกิจการทองเท่ียวอ่ืน ๆ  และ
ระบบของการคมนาคมการพัฒนาและการดําเนินงานของทัวรแบบเหมาจาย       
เชน  ทฤษฎีการขายท่ีใชในกลุมทัวร  เร่ืองของราคาและการติดตอธุรกิจ ศึกษาการ
โฆษณายกระดับของทัวรแบบเหมาจาย 

 
3574204 การเดินปาและการทองเที่ยวแบบผจญภัย                3(2-2) 
  Trekking and Soft Adventure Tours 

แนวคิด   รูปแบบ  วิธีการและเทคนิคในการจัดรายการนําเท่ียว  ในแหลง
ทองเท่ียวซ่ึงหางไกลคอนขางผจญภัย   เชน  ปา  ภูเขา  ทะเล  ฯลฯ  การสํารวจและ
การกําหนดเสนทาง   ความรูเกี่ยวกับเสนทาง   การจัดเตรียมอุปกรณ  การปองกัน
และการแกปญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย   การจัดกิจกรรมในการพักแรม   การดูแล
เอาใจใสนักทองเท่ียว    ความรูเกี่ยวกับเร่ืองปา   เร่ืองทะเลและการอนุรักษ
ธรรมชาติ   ท้ังนี้ตองเลือกเนนใหสอดคลองกับทองถ่ิน 

 
3574205 หัวขอเฉพาะทางดานธุรกิจการทองเที่ยว                3(2-2) 
  Special Topics in Tourism Business 

ศึกษาวเิคราะหหวัขอทางดานธุรกิจการทองเท่ียวในแนวลึก ท้ังปญหาและ
อุปสรรค พรอมแนวทางแกไข 
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รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป) 
 
3574301 ธุรกิจสนามกอลฟ                  3(3-0) 
  Golf Course Business 

ความสําคัญและบทบาทของสนามกอลฟตอธุรกิจการทองเท่ียวในปจจุบัน  
การตลาดและการดําเนินธุรกิจสนามกอลฟ การจัดองคกร การงบประมาณ      
กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับสนามกอลฟ 

 
3574302 เศรษฐกิจทางการโรงแรม                  3(3-0) 
  Economics of Hotel 

ศึกษาความหมายและความเปนมาของกิจการโรงแรม อุปสงค อุปทานใน
ธุรกิจโรงแรม ปจจัยตางๆท่ีเกี่ยวของ การดําเนินงาน และส่ิงแวดลอมตางๆ ท่ีมี
ผลกระทบตอกิจการโรงแรม รวมท้ังศึกษาตนทุนและผลตอบแทนจากการดําเนิน
ธุรกิจโรงแรม 

 
3574401 ธุรกิจสวนสนุก                   3(3-0) 
  Recreation Park Business 

การกอต้ังสวนสนุก  การพัฒนาและการจัดการสวนสนุก  การจัดองคการ 
การงบประมาณและกฎหมายท่ีเกีย่วของกบัธุรกิจสวนสนุก 

 
3574901 การสัมมนาธุรกิจบริการ                  3(2-2) 

เพื่อใหนักศึกษานําความรูและเทคนิคตาง ๆ ทางการจัดการมาประยุกต      
เพื่ออภิปรายปญหาในดานธุรกิจบริการตาง ๆ ท่ีเปนอยูในปจจุบันหรือจาก
กรณีศึกษาตาง ๆ 
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รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป) 
 
3574902 สัมมนาปญหาทางอุตสาหกรรมทองเท่ียว                3(2-2) 
  Seminar in Tourism Industry Problems 

ศึกษาและวิเคราะหปญหาสภาพปญหาปจจุบัน  และวิธีการแกไขเกี่ยวกับ
ธุรกิ จ ในอุ ตสาหกรรมทอง เ ท่ี ยว  โดย ศึกษา ท้ั งธรรมชา ติ  สถานการณ      
กระบวนการบริหาร  ลักษณะพิเศษของงาน และนําผลการศึกษาวิเคราะหมา
อภิปรายหาวิธีแกไข 

 
3574903 การวิจัยทางดานการทองเที่ยว                 3(2-2) 
  Research in Tourism 

รูปแบบระเบียบวิธีการวิจัยท่ีเหมาะสมและสอดคลองกัน  การศึกษาดาน
อุตสาหกรรมทองเท่ียว  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียว  เลือกศึกษาวิจัยใน
หัวขอท่ีมีความสําคัญและเกี่ยวกับการทองเท่ียว 

 
3574904 สัมมนาปญหาธุรกิจโรงแรม                 3(2-2) 
  Seminar in Hotel Business Industry Problems 

ศึกษาและวิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึนในธุรกิจการโรงแรม และวิธีการแกไข     
โดยศึกษาทั้งกระบวนการบริหาร  สถานการณ  ปจจัยส่ิงแวดลอม  ลักษณะพิเศษ
ของงาน และนํามาอภิปรายหาวิธีแกไข 

 
3574905 สัมมนาธุรกิจรานอาหารและภัตตาคาร                3(2-2) 
  Seminar in Food Shops and Restaurant Business 

ศึกษาและวิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึนในดานธุรกิจรานอาหารและภัตตาคาร
ชนิดตาง ๆ  ท่ีเปนอยูในปจจุบัน  โดยนําความรูและเทคนิคตาง ๆ ทางการจัดการมา
ประยุกตเพื่ออภิปรายปญหา หรือศึกษาจากกรณีศึกษา 
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รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป) 
 
3574906 สัมมนาธุรกิจบริการขนสง                 3(2-2) 
  Seminar in Transportation Service Business 

ศึกษาและวิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึนในดานธุรกิจบริการขนสงตาง ๆ ท่ี
เปนอยูในปจจุบัน  โดยนําความรูและเทคนิคตาง ๆ ทางการจัดการมาประยุกตเพ่ือ
อภิปรายปญหา หรือศึกษาจากกรณีศึกษา 

 
3574907 สัมมนาปญหาอุตสาหกรรมบริการ                3(2-2) 
  Seminar in Hospitality Industry Problems 

ศึกษาและวิเคราะหปญหา และวิธีการแกไขในเชิงกรณีศึกษา หรืออภิปราย
ปญหาที่เกิดข้ึนในปจจุบัน ในอุตสาหกรรมบริการดานตาง ๆ โดยนําความรูและ
เทคนิคตาง ๆ ทางการจัดการมาประยุกตใชหรือจากกรณีศึกษา 

 
3574908 สัมมนาธุรกิจการทองเที่ยว                 3(2-2) 
  Seminar in Tourism Business 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 3594901 วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ 

ศึกษาปญหาการดําเนินงานธุรกิจทองเท่ียว โดยศึกษาปจจัยตางๆ ท่ีทําให
ธุรกิจการทองเท่ียวประสบความสําเร็จและลมเหลว โดยนําปญหาและอุปสรรค
ตางๆ มาวิเคราะห และสัมมนา อภิปรายหาขอสรุปรวมกัน พรอมสรุปผลการ
สัมมนาออกมาเปนรายงานผลการสัมมนา 
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หมูวิชาประกันภัยและวินาศภัย  
(358) 

 
 หมูวิชา ประกนัภัยและวินาศภัย ซ่ึงอยูในหมวดวิชา บริหารธุรกิจและการจัดการ ได
จัดลักษณะเน้ือหาวิชาออกเปนดังนี ้
 1. การประกันภัย (358-1--) 

2. (358-2--) 
3. (358-3--) 
4. (358-4--) 
5. (358-5--) 
6. (358-6--) 
7. (358-7--) 
8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ (358-8--) 
9.  โครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ  วิทยานิพนธ (358-9--) 
     โครงการศึกษาเอกเทศ  การสัมมนา  และการวจิัย 
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หมูวิชาประกันภัยและวินาศภัย  (358)   
 

รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

3581101 
3582101 

 

4641201 
 

การประกันภัย 
การประกันภัยสินคา 

3(3-0) 
3(3-0) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาประกันภัยและวินาศภัย  (358) 

 
รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                น(ท-ป) 
 
3581101 การประกันภัย 3(3-0) 
 Insurance 

ลักษณะของการเส่ียงภัยของธุรกิจ  ประเภทการเส่ียงภัย  ลักษณะการ
ประกันภัยการประกันชีวิต  การประกันอุบัติเหตุ  การประกันภัยทางทะเล  ขอบเขต
ของการดําเนินงานของกิจการประกันภัย   ประโยชนของการประกันภัยในทาง
เศรษฐกิจ  สังคม  การปฏิบัติการประกันภัยรูปแบบตาง ๆ สถาบันการประกันภัยใน
ประเทศไทย 

 
3582101 การประกันภัยสินคา 3(3-0) 
 Cargo  Insurance 

ศึกษาหลักการประกันภัยสินคาและประกันภัยการขนสงสินคาระหวาง
ประเทศกรมธรรมประกันภัยท่ีคุมครองและภัยท่ียกเวนความคุมครอง ขอกําหนด  
เง่ือนไขความคุมครองมาตรฐานตาง ๆ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกรองคาสินไหม
ทดแทนและการพิจารณารับประกันภัย  การขนสงสินคา  ระบบการประกันภัย 
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หมูวิชา  เศรษฐศาสตรธุรกิจ 
(359) 

 
 หมูวิชา เศรษฐศาสตรธุรกิจ ซ่ึงอยูในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจดัการ ไดจัด
ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปนดังนี ้
 1.  ทฤษฎีและ/หรือหลักการ (359-1--) 

2.  ประยุกต       (359-2--) 
3.  วิเคราะห       (359-3--) 
4.           (359-4--) 
5.           (359-5--) 
1.          (359-6--) 
2.                                                                                                       (359-7--) 
8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ (359-8--) 
9.  โครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ  วิทยานิพนธ (359-9--) 
     โครงการศึกษาเอกเทศ  การสัมมนา  และการวจิัย 
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หมูวิชา  เศรษฐศาสตรธุรกิจ  ในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ  (359) 
 

รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

3591101 4611101 หลักเศรษฐศาสตร 3(3-0) 
3591102 4611102 เศรษฐศาสตรเบ้ืองตน 3(3-0) 
3591103 3151102 บริโภคศึกษา 3(3-0) 
3591104 - เศรษฐศาสตรในหมูบาน 3(3-0) 
3591105 - เศรษฐศาสตรท่ัวไป 3(3-0) 
3591107 - เศรษฐคณิตศาสตร 1 3(3-0) 
3591108 - สถิติเศรษฐศาสตร 1 3(3-0) 
3591109 3590101 ระบบเศรษฐกจิไทยและการสหกรณ 2(2-0) 
3592101 4611103 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1 3(3-0) 
3592102 4611104 เศรษฐศาสตรมหภาค 1 3(3-0) 
3592103 - เศรษฐมิติเบ้ืองตน 3(3-0) 
3592104 - ทฤษฎีและนโยบายการคาระหวางประเทศ 3(3-0) 
3592106 - เศรษฐศาสตรการเงิน 3(3-0) 
3592107 - เศรษฐคณิตศาสตร 2 3(3-0) 
3592108 - สถิติเศรษฐศาสตร 2 3(3-0) 
3592201 4611213 เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร 3(3-0) 
3592202 4612108 เศรษฐศาสตรการเกษตร 3(3-0) 
3592203 4614211 เศรษฐศาสตรธุรกิจการเกษตร 3(3-0) 
3592204 4612129 เศรษฐศาสตรการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีการเกษตร 2(2-0) 
3592205 4614210 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรมการเกษตร 3(3-0) 
3592206 - เศรษฐศาสตรประชากร 3(3-0) 
3592207 - เศรษฐศาสตรสุขภาพ 3(3-0) 
3592208 - เศรษฐศาสตรการศึกษา 3(3-0) 
3592209 - เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม 3(3-0) 
3592210 - เศรษฐศาสตรการจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0) 
3592211 - เศรษฐศาสตรการเงินธุรกิจ 3(3-0) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

3592213 - เศรษฐศาสตรการภาษีอากร 3(3-0) 
3592215 - เศรษฐศาสตรท่ีดิน 3(3-0) 
3592216 - เศรษฐศาสตรการประมง 3(3-0) 
3592217 - เศรษฐศาสตรทองถ่ิน 3(3-0) 
3592218 - เศรษฐศาสตรชนบท 3(3-0) 
3592219 - เศรษฐศาสตรส่ิงแวดลอม 3(3-0) 
3592220 - เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0) 
3592301 4613301 เศรษฐศาสตรวิเคราะหเบ้ืองตน 3(3-0) 
3592402 - เศรษฐศาสตรเชิงพุทธ 3(3-0) 
3592501 - การศึกษาเฉพาะกรณีทางเศรษฐกิจทองถ่ิน 3(2-2) 
3593101 4612106 เศรษฐศาสตรจุลภาค 2 3(3-0) 
3593102 4612107 เศรษฐศาสตรมหภาค 2 3(3-0) 
3593201 4612203 โครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 3(3-0) 
3593202 4614207 เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ 3(3-0) 
3593203 4613204 เศรษฐศาสตรการกอสราง 3(3-0) 
3593204 - เศรษฐศาสตรแรงงาน 3(3-0) 
3593205 - เศรษฐศาสตรธุรกิจ 3(3-0) 
3593206 - เศรษฐกิจไทยในกระแสโลกาภิวัฒน 3(3-0) 
3593207 - เศรษฐศาสตรการจัดการทรัพยากรมนษุย 3(3-0) 
3593208 - เศรษฐศาสตรการตลาด 3(3-0) 
3593209 - เศรษฐศาสตรการเมือง 3(3-0) 
3593211 - เศรษฐศาสตรการขนสง 3(3-0) 
3593212 - เศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ 3(3-0) 
3593213 - เศรษฐศาสตรแรงงานระหวางประเทศ 3(3-0) 
3593214 - เศรษฐศาสตรการเงินระหวางประเทศ 3(3-0) 
3593215 - เศรษฐศาสตรการลงทุนระหวางประเทศ 3(3-0) 
3593216 - การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ 3(3-0) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

3593217 - เศรษฐศาสตรการผลิต 3(3-0) 
3593218 - เศรษฐศาสตรการจัดการ 3(3-0) 
3593219 - การประกันคุณภาพ 3(3-0) 
3593220 - เศรษฐศาสตรการคลัง 3(3-0) 
3593221 - เศรษฐศาสตรการประกันภัย 3(3-0) 
3593301 4613303 การวิเคราะหเชิงปริมาณ 3(3-0) 
3593303 - การวิเคราะหโครงการและแผนงาน 3(3-0) 
3593305 - การวิเคราะหเศรษฐกิจไทย 3(3-0) 
3593306 - เศรษฐศาสตรการผันแปรทางการเงิน 3(3-0) 
3593307 - เศรษฐศาสตรสารสนเทศ 3(2-2) 
3593308 - การจําลองแบบปญหาทางธุรกิจ 3(2-2) 
3593309 - เศรษฐศาสตรรัฐวิสาหกจิ 3(3-0) 
3593310 - จริยธรรมสําหรับนักเศรษฐศาสตรธุรกิจ 3(3-0) 
3594102 - การพัฒนาเศรษฐกิจทองถ่ิน 3(2-2) 
3594301 - การพยากรณภาวะเศรษฐกิจ 3(3-0) 
3594302 - หัวขอเฉพาะทางดานเชิงปริมาณธุรกิจ 3(2-2) 
3594901 - วิธีการวิจยัทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ 3(3-0) 
3594902 - สัมมนาเชิงปริมาณทางธุรกิจ 3(2-2) 
3594903 - สัมมนาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 3(2-2) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ (359) 

 
รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                น(ท-ป) 
 
3591101 หลักเศรษฐศาสตร                  3(3-0) 
  Principles of Economics 

ศึกษาถึงมูลคา   ราคา   การจัดสรรทรัพยากร  พฤติกรรมผูบริโภค   อุปสงค   
อุปทาน    ปจจัยการผลิต การแขงจัน    การคาระหวางประเทศ    รายไดประชาชาติ   
บทบาทของรัฐบาล  ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

 
3591102 เศรษฐศาสตรเบ้ืองตน                  3(3-0) 
  Introduction to Economics 

ศึกษาความหมายและความสําคัญของวิชาเศรษฐศาสตร ทฤษฎีการผลิต  
พฤติกรรมของผูบริโภค ตลาด ทฤษฎีราคา รายไดประชาชาติ การเงิน การธนาคาร     
การคลังและการคา   ระหวางประเทศ 

  
3591103 บริโภคศึกษา                   3(3-0) 
  Education for Consumers 

ความสําคัญของบริโภคศึกษาตอเศรษฐกิจสวนบุคคล  ตอสวนรวม 
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  ความตองการท่ีจําเปนและไมจําเปน  การเลือก
ซ้ือเคร่ืองบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ  อิทธิพลของการโฆษณา  คานิยมของ
ผูบริโภคในการนิยมใชของไทย 
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รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                น(ท-ป) 
 
3591104 เศรษฐศาสตรในหมูบาน                  3(3-0) 
  Economics  in Village 

ศึกษาความตองการของผูซ้ือและผูขายในระดับหมูบานและตําบล โดย
ศึกษาสภาพการผลิตและตนทุนการผลิต ตลาดและการกําหนดราคา สถาบันการเงิน
ระดับทองถ่ิน กลุมออมทรัพยตางๆ และจัดทํางบประมาณโครงการระดับหมูบาน
และตําบล รวมท้ังประเภทภาษีอากรในทองถ่ิน 

 
3591105 เศรษฐศาสตรท่ัวไป                  3(3-0) 
  General Economics 

ศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในชีวิตประจําวันเพื่อประกอบธุรกิจ   
การจัดหาและใชทรัพยากรการบริโภค การผลิต ตลาด สถาบันการเงิน การภาษี
อากร การคา การลงทุน ปญหาเศรษฐกิจและแนวทางการแกไขปญหา 

 
3591107 เศรษฐคณิตศาสตร 1                  3(3-0) 
  Mathematics for Economics 1 

การใชกฎเกณฑทางคณิตศาสตรเพื่อนําไปประยุกตในทฤษฎีเศรษฐศาสตร  
เชน    เซต   การจัดลําดับ  ระบบจํานวนและอนุกรม  อัตราสวน สัดสวนและรอยละ  
การคิดคาเส่ือมราคา ดอกเบ้ียและสวนลด  สมการและกราฟ พีชคณิตเชิงเสน  
ลอการิทึม แคลคูลัสของฟงกชัน  การหาอนุพันธของฟงกชัน เมตริกซ  ดีเทอร
มินันต  สมการเชิงเสน และการประยุกตในทางเศรษฐกิจและธุรกิจ 
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รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                น(ท-ป) 
 
3591108 สถิติเศรษฐศาสตร 1                  3(3-0) 
  Economic Statistics 1 

ศึกษาความหมายของสถิติ ทฤษฎีความนาจะเปน ตัวแปรสุม การวัด
แนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจาย  การสุมตัวอยาง  หลักการประมาณคา  
การทดสอบสมมติฐาน  การหาความสัมพันธระหวางตัวแปรและการวิเคราะหเสน
ถดถอยอยางงาย 

 
3591109 ระบบเศรษฐกิจไทยและการสหกรณ                2(2-0) 
  Thai Economic System and Cooperative 

ลักษณะสําคัญของระบบและโครงสรางเศรษฐกิจของไทย บทบาทและ
กลไกของรัฐในการจัด และดําเนินการทางเศรษฐกิจท้ังของภาครัฐและของ
ภาคเอกชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ วิเคราะหและเปรียบเทียบ
ปญหาและแนวโนมสําคัญของเศรษฐกิจของไทยและสหกรณ 

 
3592101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1                  3(3-0) 
  Micro – Economics 1 

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของเศรษฐศาสตร ปจจัยการผลิต  พฤติกรรมของ
ผูบริโภค  พฤติกรรมของผูผลิต  อุปสงค  อุปทาน  การกําหนดราคาในตลาด
ประเภทตาง ๆ ของการจัดสรรคาตอบแทนใหแกปจจัยการผลิตในรูปคาเชา  คาจาง  
ดอกเบ้ียและกําไร  บทบาทของรัฐในทางเศรษฐกิจโดยท่ัวไป 

 
3592102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1                  3(3-0) 
  Macro – Economics 1 

ศึกษาพฤติกรรมของปจจัยทางเศรษฐกิจตาง ๆ  ซ่ึงเปนตัวกําหนดรายได
ประชาชาติ  เชน  พฤติกรรมสวนรวมของการบริโภค  การออก  การลงทุน  
บทบาทของรัฐบาล   การวาจางทํางาน  ระดับเงินเฟอ   เงินฝด   การคลัง   นโยบาย
การเงิน  การคาระหวางประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ 
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รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                น(ท-ป) 
 
3592103 เศรษฐมิติเบ้ืองตน                  3(3-0) 
  Introduction to Econometric 

ศึกษาความหมาย แนวคิด และเทคนิค การใชเศรษฐมิติในการศึกษา
เศรษฐศาสตร ความสัมพันธของตัวแปรทางเศรษฐศาสตรในรูปแบบตางๆ เชน ตัว
แบบสมการถดถอยอยางงาย (Simple Regression) ตัวแบบถดถอยเชิงซอน 
(Multiple Regression) เทคนิคการคํานวณทางเศรษฐมิติโดยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด
(Ordinary Least Square) Best Linear Unbiased Estimation Maximum Likelihood 
Estimation และ Simultanaous Equaition System  การเปรียบเทียบระหวางเทคนิค
การประมาณคาแบบตางๆ รวมท้ังปญหาท่ีเกิดข้ึนดวย 

 
3592104 ทฤษฎีและนโยบายการคาระหวางประเทศ                3(3-0) 
  International Trade Theory and Policy 

ศึกษาทฤษฎีของสํานักคลาสสิก ทฤษฎีมูลคาแรงงาน นโยบายการคา อัตรา
ภาษีศุลกากร ขอตกลงเร่ืองสินคาระหวางประเทศ นโยบายทางการคาระหวาง
ประเทศ โดยเนนมาตรการสงเสริมสินคาออก และการควบคุมการนําสินคาเขา 
องคกรทางการคาระหวางประเทศ นโยบายการคาท่ัวไปสําหรับประเทศพัฒนา 
และกําลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศไทย 

 
3592106 เศรษฐศาสตรการเงิน                  3(3-0) 
  Economic of Monetary 

ศึกษาทฤษฎีการเงิน  ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ  ปริมาณเงินใน
ความหมายแคบและปริมาณเงินในความหมายกวาง วิวัฒนาการของเงินและระบบ
การเงิน ลักษณะและบทบาทของตลาดเงินและตลาดทุน หลักการผันแปรทาง
การเงิน และสาเหตุของการผันแปรทางเงิน ปญหาและนโยบายเก่ียวกับการ
ดําเนินงานของสถาบันการเงินตางๆ โดยศึกษากรณีการผันแปรทางการเงินใน
ประเทศไทย 
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รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                น(ท-ป) 
 
3592107 เศรษฐคณิตศาสตร 2                  3(3-0) 
  Mathematics for Economics 2 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 3591107  เศรษฐศาสตรท่ัวไป 1  มากอน 

ศึกษาทฤษฎีทางคณิตศาสตรท่ีสามารถนําไปประยุกตใชวิชาเศรษฐศาสตร        
เชน  สมการเชิงเสน  เรขาคณิตวิเคราะห  อนุพันธของฟงกชันหนึ่งตัวและหลายตัว      
การหาคา ต่ําสุดและคาสูงสุด  และการประยุกตกฎเกณฑทางคณิตศาสตรใชกับ
ทฤษฎี  อุปสงคและอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภคและทฤษฎีการผลิต  การ
อินทิเกรต   รวมทั้งกฎเกี่ยวกับการดิฟเฟอเรนเชียล  และการประยุกตในทฤษฎี
เศรษฐศาสตร  

  
3592108 สถิติเศรษฐศาสตร 2                  3(3-0) 
  Economics Statistics 2 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 3591108  สถิติเศรษฐศาสตร มากอน 

ศึกษาทฤษฎีทางสถิติท่ีสามารถนํามาประยุกตในวิชาเศรษฐศาสตร เชน   
ทฤษฎีการสุมตัวอยาง  การประมาณคา  การทดสอบสมมติฐานการทดสอบ  
คาเฉล่ียและสัดสวน  การทดสอบไค-สแควส   การวิเคราะหความแปรปรวนรวม      
การวิเคราะหถดถอยและสหสัมพันธ พหุคูณ  การหาชวงความเช่ือม่ันและการ
พยากรณ  แบบจําลองสมการถดถอยท่ีไมเปนเสนตรง  อนุกรมเวลาและเลขดัชนี  

 
3592201 เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร                 3(3-0) 
  Economics of Money and Banking 

ศึกษาถึงทฤษฎีเงินตรา ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจปริมาณเงินใน
ความหมายแคบและปริมาณเงินในความหมายกวาง  วิวัฒนาการของการเงินและ
ระบบการเงิน  บทบาทของเงินและนโยบายการเงิน  ประเภทของธนาคาร หนาท่ี
และบทบาทตอปริมาณเงิน   ระบบธนาคารแบบธนาคารเด่ียวและธนาคารสาขา     
การสรางและทําลายเงินฝาก  สถาบันการเงินและบทบาทตอระบบเศรษฐกิจ 
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รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                น(ท-ป) 
 
3592202 เศรษฐศาสตรการเกษตร                  3(3-0) 
  Agricultural Economics 

ขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตร บทบาทการเกษตรตอการพัฒนาเศรษฐกิจ 
โครงสรางทางเศรษฐกิจการเกษตร  ปญหาดานการเกษตร  หลักเศรษฐศาสตรท่ี
เกี่ยวของกับการเกษตร สินเช่ือการตลาดและราคาผลผลิตการเกษตร  การบริโภค  
สหกรณการเกษตร  ธุรกิจการเกษตร   นโยบายของการเกษตรทางการคาระหวาง
ประเทศ และการผลิต 

   
3592203 เศรษฐศาสตรธุรกิจการเกษตร                 3(3-0) 
  Agri – Business Economics 

หลักและวิธีการวิเคราะหธุรกิจในฟารม การวางแผนการใชทรัพยากรใน
ฟารมอยางมีประสิทธิภาพ  การประยุกตทฤษฎีการผลิต  เทคนิคในการผลิตเพื่อ
แกไขในการผลิตและการใชทรัพยากรทางการเกษตรภายใตสภาวะแวดลอมตาง ๆ  
กัน 

 
3592204 เศรษฐศาสตรการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีการเกษตร              2(2-0) 
  Economic of Agriculture 

การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตร และชนบทท้ัง
ในและตางประเทศ การวางนโยบายการเกษตรและการแกปญหาธุรกิจและ
อุตสาหกรรมทางการเกษตร แผนการผลิตกําลังคนและการพัฒนาส่ิงแวดลอม การ
พัฒนาระบบการผลิตธุรกิจ และอุตสาหกรรมเกษตร ความแตกตางดานรายไดและ
คุณภาพของชีวิตชาวชนบท 
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รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                น(ท-ป) 
 
3592205 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรมการเกษตร                3(3-0) 
  Economics of Agri – Industry 

ปญหาทางเศรษฐศาสตรท่ีเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมเกษตร  การลดตนทุน
การผลิตในระบบอุตสาหกรรม  ความสัมพันธระหวางนโยบายทางเศรษฐศาสตร
และความตองการของอุตสาหกรรม 

 

3592206 เศรษฐศาสตรประชากร                  3(3-0) 
  Demographic Economics 

ศึกษาถึงแหลงขอมูลทางประชากร องคประกอบของการเปล่ียนแปลงทาง
ประชากร อัตราการเจริญพันธุ อัตราการตาย การยายถ่ิน การกระจายตัวของ
ประชากร ความสัมพันธระหวางประชากรกับเศรษฐกิจ แนวความคิดและทฤษฎี
เศรษฐศาสตรท่ีเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงทางประชากรและนโยบายเพื่อพัฒนา
ประชากรในดานเศรษฐกิจ 

 
3592207 เศรษฐศาสตรสุขภาพ                  3(3-0) 
  Health Economics 

ศึกษาบทบาทของวิชาเศรษฐศาสตรท่ีมีตอสาธารณสุข สุขภาพ อนามัย 
การรักษาพยาบาลและทรัพยากร อุปสงคของสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล 
อุปทานของการรักษาพยาบาล และการบริการเพื่อสุขภาพอนามัย นโยบายการ
รักษาพยาบาล และบริการทางสาธารณสุข ปญหาดานสุขภาพอนามัยและการ
รักษาพยาบาล 
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รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                น(ท-ป) 
 
3592208 เศรษฐศาสตรการศึกษา                  3(3-0) 
  Educational Economics 

ศึกษาถึงความสําคัญของทรัพยากรมนุษยในระบบเศรษฐกิจ  การวางแผน
การศึกษา   การลงทุนทางการศึกษา   สัดสวนของการศึกษาแตละระดับ  การพัฒนา
การศึกษาระดับตาง ๆ  การศึกษาเพ่ือผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับแผนการพัฒนา    
การใชทฤษฎีตนทุนและผลประโยชน (Cost-Benefits) ในการวิเคราะหและ
ประเมินผลการลงทุนทางการศึกษา 

 
3592209 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม                 3(3-0) 
  Industrial Economics 

ศึ กษา เกี่ ย วกั บโครงสร า ง เ ศรษฐ กิจไทย   และโครงสร า งของ
ภาคอุตสาหกรรมความสัมพันธระหวางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม  กับการพัฒนา
เศรษฐกิจ การตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน การผลิต  และการเลือกทําเลที่ตั้งของ
อุตสาหกรรม  วิธีหาแหลงเงินทุนเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมและนําเทคโนโลยีมา
ประยุกตใชในภาคอุตสาหกรรม 

 
3592210 เศรษฐศาสตรการจัดการอุตสาหกรรม                3(3-0) 
  Industrial Management Economics 

ศึกษาถึงประเภทและลักษณะของอุตสาหกรรม วัตุถุประสงคของการทํา
ธุรกิจทางอุตสาหกรรม การสํารวจตลาด การเคลื่อนไหวของราคาและภาวะ
การตลาดท้ังในและตางประเทศ เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนการลงทุนและการ
สงเสริมการขยายตลาด พรอมท้ังการวิเคราะหถึงปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 
รวมท้ังแนวทางแกไข 
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รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                น(ท-ป) 
 
3592211 เศรษฐศาสตรการเงินธุรกิจ                 3(3-0) 
  Economics of Business Finance 

ศึกษาและวิเคราะหการเงนิ การวางแผนกาํไร การบริหารเงินทุนหมุนเวียน     
การบริหารเงินสด  การบริหารลูกหนี้  แหลงเงินทุนระยะส้ันและระยะยาว  และ
ตลาดเงินทุนในประเทศไทย 

 
3592213 เศรษฐศาสตรการภาษีอากร                 3(3-0) 
  Economics of Taxation 

ศึกษาถึงระบบและวิธีการเก็บภาษี ชนิดของภาษีอากร การภาษีอากรของ
ไทย หลักการจัดเก็บและการบริหารภาษีอากร ภาษีทางตรงและทางออม พรอมท้ัง
ภาษีอากรประเภทตาง ๆ  รวมท้ังนโยบายภาษีอากรเพื่อควบคุมภาวะเศรษฐกิจและ
สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

 
3592215 เศรษฐศาสตรท่ีดิน                  3(3-0) 
  Land Economics 

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีดิน สวนประกอบของที่ดินทางการเกษตร ลักษณะ
พิเศษของท่ีดนิในฐานะปจจัยการผลิต อุปทานท่ีดิน อุปสงคท่ีดิน การใชท่ีดิน การ
ถือครองท่ีดิน ผลของการถือครองท่ีดินท่ีมีผลตอการพัฒนาการเกษตร ปญหาการ
ถือครองท่ีดินในประเทศไทย 

 
3592216 เศรษฐศาสตรการประมง                  3(3-0) 
  Fishery Economics 

ลักษณะท่ัวไปของการทําฟารมสัตวน้ํา ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรท่ีใชใน
การจัดการฟารมสัตวน้ํา การวางแผนการทําฟารมสัตวน้ํา การบริหารและการ
จัดการธุรกิจฟารมสัตวน้ํา สถิติและบัญชีฟารมสัตวน้ํา การวัดผลไดและวิเคราะห
ธุรกิจฟารมสัตวน้ํา ปจจัยท่ีมีผลกระทบตนทุนและรายไดในการทําฟารมสัตวน้ํา 
หลักการคํานวณผลสถิติประชากรสัตวน้ํา 
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รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                น(ท-ป) 
 
3592217 เศรษฐศาสตรทองถ่ิน                  3(3-0) 
  Regional Economics 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  3591105   เศรษฐศาสตรท่ัวไป 

ศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจระดับทองถ่ินและชุมชน  ทฤษฎีวาดวยทําเล
ท่ีตั้งถ่ินฐาน     วิเคราะหการเคล่ือนยายระหวางทองถ่ิน   วิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางทองถ่ิน  การวิเคราะหปจจัยการผลิตและผลผลิตในทองถ่ิน   มาตรการ
แกไขความไมเทาเทียมกันระหวางทองถ่ิน  โดยศึกษาเปนรายกรณีแตละทองถ่ิน 

 
 
3592218 เศรษฐศาสตรชนบท                  3(3-0) 
  Rural Economics 

ศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมชนบท  การมีสวนรวมทางดานการ
ผลิต   การตลาด และการบริโภคของประชากรในชนบท  บทบาทของภาครัฐบาล 
และภาคเอกชน ในการพัฒนาเศรษฐกิจชนบท  การเปล่ียนแปลงโครงสราง
เศรษฐกิจในชนบทไทย   รวมท้ังแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในอนาคต 

 
3592219 เศรษฐศาสตรส่ิงแวดลอม                  3(3-0) 
  Environmental Economics 

ศึกษาถึงหลักการและทฤษฎีเศรษฐศาสตรท่ีประยุกตกับส่ิงแวดลอม  และ
เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรตาง ๆ ท่ีใชในการวิเคราะหคาใชจายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 
รวมท้ังผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมในนโยบายการพัฒนาส่ิงแวดลอม    
การวิเคราะหและประเมินโครงการท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  นโยบายของ
รัฐบาลเก่ียวกับปญหาและการพัฒนาส่ิงแวดลอม โดยใชกรณีศึกษา 
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รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                น(ท-ป) 
 
3592220 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรมบริการ                 3(3-0) 
  Service Industry Economics 

ศึกษาวิธีการนําหลักการและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรมาประยุกตกับธุรกิจ
ดานรานอาหารและภัตตาคาร   สถานท่ีทองเท่ียว  การนําเท่ียว  การโรงแรมและที่
พัก  การโฆษณาและการขนสง   การขายของที่ระลึกและสถานท่ีเริงรมย  โดยใช
กรณีศึกษา  วิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนจากการทําธุรกิจ 

 
3592301 เศรษฐศาสตรวิเคราะหเบ้ืองตน                 3(3-0) 
  Introduction to Basic Economic Analysis 

ศึกษาการวิเคราะหเบ้ืองตนเกี่ยวกับรายไดประชาชาติ การผลิตการบริโภค 
การออมการลงทุน นอกจากนี้ยังศึกษาเกี่ยวกับระบบการธนาคาร การขยายตัวของ
การเงิน ทฤษฎีการคาการเงินระหวางประเทศและลักษณะของตลาด 

 
3592402 เศรษฐศาสตรเชิงพุทธ                  3(3-0) 
  Buddhist Economics 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 3591105 เศรษฐศาสตรท่ัวไป  

ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตรสมัยใหมท่ีใชความม่ังค่ังทางวัตถุ ความม่ัง
ค่ังของสหประชาชาติ (The Wealth of Nation) ศึกษาแนวคิดเศรษฐศาสตรเชิงพุทธ
โดยการดํารงชีพท่ีถูกตองหรือสัมมาอาชีวะ วิเคราะหความสัมพันธระหวางความม่ัง
ค่ังทางวัตถุกับการดํารงชีพท่ีถูกตองหรือความอยูเย็นเปนสุขตามหลักธรรมะและ
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ โดยใชกรณีศึกษาของชุมชนในทองถ่ิน 

 
3592501 การศึกษาเฉพาะกรณีทางเศรษฐกิจทองถ่ิน                3(2-2) 
  Case Study in Local Economics 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 3591108 สถิติเศรษฐศาสตร 1  

ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ การผลิต การบริโภค การตลาดในชุมชน และ
ทองถ่ิน เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ กรณีศึกษาในชุมชนและทองถ่ิน 
แลวใหนําผลการศึกษาเสนอในรูปแบบของเอกสารรายงาน 
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รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                น(ท-ป) 
 
3593101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 2                  3(3-0) 
  Micro – Economics 2 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  3592101  เศรษฐศาสตรจุลภาค 1 

ศึกษาโดยละเอียดในพฤติกรรมผูบริโภค  วิ เคราะหแบบนับหนวย 
(Cardinal Approach)  และวิเคราะหแบบเรียงลําดับ (Ordinal Approach)  หลัก
อุปสงคและอุปทานทฤษฎีการผลิต  การผสมปจจัยการผลิตท่ีเสียตนทุนตํ่าสุด   
ทฤษฎีตนทุน  ลักษณะของโครงสรางของตลาดประเภทตาง ๆ การต้ังราคาและ
เง่ือนไขในตลาดตาง ๆ และการวิภาคกรรม 

    
3593102 เศรษฐศาสตรมหภาค 2                  3(3-0) 
  Macro – Economics 2 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  3592102  เศรษฐศาสตรมหภาค 1 

ศึกษาโดยละเอียดถึงวิธีการคํานวณรายไดประชาชาติ  ดานรายได   รายจาย   
และผลผลิต สวนประกอบของอุปสงครวม ดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจ  โดยแยก
ศึกษาดานผลผลิตเงินตราและการจางงาน เปรียบเทียบแนวทางการวิเคราะห   
เศรษฐศาสตรแบบเคนสและเศรษฐศาสตรแบบคลาสสิค  ความเจริญทางเศรษฐกิจ  
การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

 
3593201 โครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศไทย                3(3-0) 
  Economics of Construction 

ศึกษาโครงสรางของเศรษฐกิจของประเทศไทยในอดีตและปจจุบัน            
โครงสรางเศรษฐกิจการเกษตร   โครงสรางและนโยบายสงเสริมการอุตสาหกรรม      
การพาณิชยกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย  ดุลการคาและดุลการชําระเงิน  
บทบาทของภาครัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ  กลุมผูกขาดทางธุรกิจ บทบาทธนาคาร
พาณิชย และสถาบันการเงินอ่ืน ๆ  ปญหาทางสังคมและเศรษฐกิจตาง ๆ ในปจจุบัน
และอนาคต  (ศึกษานอกสถานท่ี) 
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รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                น(ท-ป) 
 
3593202 เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ                 3(3-0) 
  International Economics 

ทฤษฎีการคาระหวางประเทศ และนโยบายของรัฐบาลเก่ียวกับการควบคุม
สินคาเขาและสินคาออก  การคาระหวางประเทศกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การแกไข
ดุลการคาและการชําระเงินระหวางประเทศ การลงทุนระหวางประเทศ สถาบัน
การเงินระหวางประเทศ  และความรวมมือทางกลุมเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

 
3593203 เศรษฐศาสตรการกอสราง                 3(3-0) 
  Economics of Construction 

ระบบการกอสรางท่ีกอใหเกิดการประหยัด  การเลือกใชวัสดุอุปกรณ 
เคร่ืองมือเคร่ืองจักรและโครงสราง การปรับปรุงการซอมแซม การบํารุงรักษา
อาคาร การใชแรงงานท่ีกอใหเกิดการประหยัด  การประหยัดพลังงานในอาคารสูง 
การวิเคราะห การลงทุนและปญหาเศรษฐกิจการกอสรางในปจจุบัน 

 
3593204 เศรษฐศาสตรแรงงาน                  3(3-0) 
  Labor Economics 

ศึกษาเร่ืองอุปสงค  และอุปทานแรงงานในตลาดแขงขันสมบูรณ  และ
ตลาดแขงขันไมสมบูรณ  การกําหนดอัตราคาจาง และการจางงาน  การลงทุนใน
ทรัพยากรมนุษย  โครงสรางตลาด และประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน  เชน การ
ผูกขาด  การเจรจาตอรองคาจาง  การแทรกแซงของรัฐบาลในตลาดแรงงาน  ภาวะ
เงินเฟอกับการวางงาน  ตลาดแรงงาน  และการกระจายรายได สหภาพของแรงงาน  
พรอมท้ังกฎหมายระเบียบท่ีเกี่ยวกับแรงงานของประเทศไทย 
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รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                น(ท-ป) 
 
3593205 เศรษฐศาสตรธุรกิจ                  3(3-0) 
  Business Economics 

ศึกษาวิธีการประยุกต  หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร  เพื่อใชในดานธุรกิจ   
ไดแก  การพยากรณทางเศรษฐศาสตรและธุรกิจ  เชน  อุปสงคและอุปทานสําหรับ
ตลาดตาง ๆ  การสํารวจตลาด  การวางแผนการผลิต  การวิเคราะหตนทุน  การ
กําหนดราคา   การวิเคราะหนโยบายการใหสินเช่ือและการตัดสินใจในการลงทุน  
การศึกษากรณีตาง ๆ ท่ีสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ 

 
3593206 เศรษฐกิจไทยในกระแสโลกาภิวัตน                3(3-0) 
  Thai Economic in Global Context 

ศึกษาความหมาย  ลักษณะ ของโลกาภิวัตน  กระแสโลกาภิวัตนกับการ
เปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ  ความสัมพันธของระบบการคา  การเงิน  เศรษฐกิจโลก
ตอประเทศไทย  การรวมตัวทางเศรษฐกิจของยุโรป (EU)  อเมริกา (NAFTA)   
เอเชียตะวันออกเฉียงใต (AFTA) พัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศไทย  การ
ปรับโครงสรางทางธุรกิจและแนวโนมในอนาคต 

 
3593207 เศรษฐศาสตรการจัดการทรัพยากรมนุษย                3(3-0) 
  Economics for Human Resources Management 

ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตรเกี่ยวกับมนุษย การลงทุนทรัพยากรมนุษย
ในรูปแบบตางๆ เชน การศึกษา การฝกอบรม และการวิเคราะหผลตอบแทนสวน
บุคคล  และผลตอบแทนทางดานสังคมจากการลงทุนในทรัพยากรมนษุย ตลอดจน
การวางแผนกาํลังคน การพัฒนากําลังคน และนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนษุย 
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รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                น(ท-ป) 
 
3593208 เศรษฐศาสตรการตลาด                  3(3-0) 
  Economic of Marketing 

ศึกษาความหมาย แนวความคิดและความสําคัญของการตลาด หนาท่ีทาง
การตลาด สถาบันทางการตลาด การประยุกตหลักการและทฤษฎีเศรษฐศาสตรมา
ใชในการบริหารการตลาดต้ังแตการกําหนดวัตถุประสงค การวางแผน การปฏิบัติ 
การควบคุมและการประเมินผล โดยวิเคราะหประโยชนท่ีเกิดจากการตลาดทางดาน
เศรษฐกิจและสังคม 

 
3593209 เศรษฐศาสตรการเมือง                  3(3-0) 
  Political Economics  

ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทางเศรษฐกิจกับปจจัยทางการเมือง
รวมท้ังปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีมีผลตอเศรษฐกิจ โครงสรางอํานาจทาง
การเมือง และจริยธรรมของสังคมท่ีมีผลตอพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ การมี
เสถียรภาพทางการเมืองหรือไรเสถียรภาพ มีผลตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสังคม
และวัฒนธรรม โดยใชกรณีศึกษา 
 

3593211 เศรษฐศาสตรการขนสง                  3(3-0) 
  Economics of Transportation 

ศึกษาความหมายและขอบเขตของเศรษฐศาสตรการขนสง  ความสําคัญ
และบทบาทในการขนสงตอระบบเศรษฐกิจ ลักษณะทางเศรษฐกิจในการขนสง
ทางถนน   ทางรถไฟ ทางน้ํา  ทางทอและทางอากาศ  หลักการควบคุมการขนสง      
การนําหลักเศรษฐศาสตรมาประยุกตใชในธุรกิจการคา และอุตสาหกรรมการ
จัดการธุรกิจขนสงเพื่อเคล่ือนยายวัตถุดิบ และผลิตภัณฑตาง ๆ   เปนตน 
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รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                น(ท-ป) 
 
3593212 เศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ                  3(3-0) 
  Econometrics for Business 

ศึกษาทฤษฎีเศรษฐมิติ โดยเนนสมการเด่ียวและระบบสมการ การสรางตัว
แบบการเลือกวิธีการประมวลคาท่ีดีท่ีสุด การพยากรณและเทคนิคการจําลองคาโดย
ศึกษากรณีตัวอยางเพื่อประยุกตใชในธุรกจิ 

 
3593213 เศรษฐศาสตรแรงงานระหวางประเทศ                3(3-0) 
  International Labour Economics 

ศึกษาทฤษฎีแรงงานระหวางประเทศ การเคล่ือนยายแรงงานระหวาง
ประเทศ กําลังแรงงานของประเทศท่ีพัฒนา และประเทศกําลังพัฒนา เปรียบเทียบ
สภาพการทํางาน สถาบันเกี่ยวกับแรงงาน กฏหมายแรงงานระหวางประเทศ 

 
3593214 เศรษฐศาสตรการเงินระหวางประเทศ                3(3-0) 
  International Monetary Economics 

การศึกษาดุลการคา และดุลการชําระเงิน อัตราการแลกเปล่ียนเงินตรา 
ความสัมพันธระหวางดุลการคากับดุลการชําระเงิน และรายไดประชาชาติ สภาพ
การเปล่ียนแปลง อัตราแลกเปล่ียนเงินตรา และนโยบายการเงินของไทยท่ีมีตอ
ประเทศตางๆ 

 
3593215 เศรษฐศาสตรการลงทุนระหวางประเทศ                3(3-0) 
  International  Investment Economics  

การวิเคราะหพฤติกรรมการลงทุนของบรรษัทขามชาติ วิเคราะหปญหา 
และผลกระทบเก่ียวกับการลงทุนระหวางประเทศ  วิ เคราะหกระบวนการ
เปล่ียนแปลงในระบบเศรษฐกิจของโลก การจัดองคกรระดับโลก ยุทธศาสตรการ
ลงทุนของบรรษัทขามชาติตั้งแตหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เปนตนมา 
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รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                น(ท-ป) 
 
3593216 การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ                 3(3-0) 
  Economics of Integration 

การศึกษาสาเหตุท่ีกอใหเกิดการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีการรวมกลุม 
การรวมกลุมท่ีสําคัญ เชน  EC  ECC  AFTA  NAFTA  GATT  ฯลฯ  โดยวิเคราะห
ถึงผลดีผลเสียจากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจและกลุมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของทางเศรษฐกิจ 

 
3593217 เศรษฐศาสตรการผลิต                  3(3-0) 
  Production Economics 

ศึกษาแนวคิด หลักการและทฤษฎีเศรษฐศาสตรท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการ
ผลิต และการจัดการการผลิตท่ีเกิดประสิทธิภาพ  ชนิดของฟงกช่ันการผลิต การ
พยากรณการผลิต  การวิเคราะหวางตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิต การใชวิธี
ลิเนียโปรแกรมมิ่งในการวางแผนและออกแบบการผลิต การควบคุมคนทุน        
การผลิต โดยใชกรณีศึกษา (Case Study) 

 
3593218 เศรษฐศาสตรการจัดการ                  3(3-0) 
  Managerial Economics 

ศึกษาหลักและวิธีการตัดสินใจในเชิงธุรกิจภายใตสภาวะการณตางๆ 
วิธีการพยากรณธุรกิจ การวิเคราะหความยืดหยุนอุปสงคและอุปทาน การกําหนด
ราคาสินคาและบริการในตลาด การกําหนดราคาในทางปฏิบัติ การวาจางแรงงาน 
การวิ เคราะหตนทุนการผลิตและผลตอบแทนจากการลงทุน  การวางแผน
งบประมาณและการวางแผนกําไร การวิเคราะหผลกระทบตอธุรกิจท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงสภาวะการณตางๆ โดยใชวิธีกรณีศึกษา (Case Study) 
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รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                น(ท-ป) 
 
3593219 การประกันคณุภาพ                  3(3-0) 
  Quality Assurance Management 

ศึกษาความหมายของคุณภาพ  การประกันคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ  
ความสําคัญของการประกันคุณภาพตอการจัดการ  นโยบาย  และวัตถุประสงคของ
การประกันคุณภาพระบบการประกันคุณภาพแบบตาง ๆ  การประกันคุณภาพใน
ตางประเทศและในประเทศ 

 
3593220 เศรษฐศาสตรการคลัง                  3(3-0) 
  Financial Economics 

ศึกษาวิธีการจัดทํางบประมาณของรัฐบาลโดยเนนปญหาเกี่ยวกับรายรับ
รายจาย  การจัดสรรทรัพยากร  การกระจายรายได  และการรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ  การจัดทํางบประมาณประจําป  นโยบายการจัดหารายได  การใชจายของ
รัฐบาล และนโยบายการบริหารหนี้สาธารณะ 

 
3593221 เศรษฐศาสตรการประกันภัย                 3(3-0) 
  Economics of Assurance 

ศึกษาลักษณะการทําประกัน ประเภทการทําประกัน ตนทุนทําประกัน 
ขอบเขตการใหประกัน ประโยชนหรือผลการตอบแทนจากการทําประกัน การใช
กรณีศึกษาหนวยงานหรือสถาบันท่ีใหประกันในประเทศไทย 
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รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                น(ท-ป) 
 
3593301 การวิเคราะหเชิงปริมาณ                  3(3-0) 
  Quantitative Analysis 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  4112105  สถิติธุรกิจ 

ศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจ และประโยชนของการใชเทคนิคทาง
คณิตศาสตรเชิงปริมาณ  เพื่อชวยในการตัดสินใจ  ไดแก  ความนาจะเปนแผนภูมิ
เพื่อการตัดสินใจ (Decision Trees)  ตัวแบบเชิงสินคาคงคลัง (Inventory Model)               
โปรแกรมเชิงเสนตรง (Linear Programming)  เทคนิคการประเมินผลและการ
ตรวจสอบโครงการ (PERT/CPM)  ตัวแบบของมารกอฟ (Markov Model)  ทฤษฎี
เกม (Game Theory)  แถวรอคอย (Queueing) และการ 

  จําลองเหตุการณ (Simulation) 
 
3593302 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ                 3(3-0) 
  Quantitative Economics in Business 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4111101 หลักสถิติ 

ศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจ  ประโยชนของการใช เทคนิคทาง
คณิตศาสตรเชิงปริมาณ เพื่อชวยในการตัดสินใจ ไดแก ความนาจะเปน แขนงการ
ตัดสินใจ (Decision Trees) โปรแกรมเชิงเสนตรง (Linear Programming) เทคนิค
การประเมินผล และการตรวจสอบโครงการ (PERT/CPM) การจัดซ้ือสินคาคงคลัง 
และการจําลองเหตุการณ (Simulation) และเทคนิคการพยากรณธุรกิจ 
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รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                น(ท-ป) 
 
3593303 การวิเคราะหโครงการและแผนงาน                3(3-0) 
  Projects and Programs Analysis 

ศึกษาหลักและวิ ธีการวางแผนระดับโครงการและระดับแผนงาน              
การบริหารโครงการและแผนงาน  หลักและวิธีการประเมินโครงการและแผนงาน  
ศึกษาความเปนไปไดของโครงการ  การวิเคราะหตนทุน และประโยชนท้ัง
โครงการของรัฐและเอกชน  การวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ
และแผนงานการกําหนดทางเลือกของโครงการหลัก และข้ันตอนการตัดสินใจ
เกี่ยวกับโครงการและแผนงาน การวิเคราะห Cos – Benefit Ratio  วิเคราะหเชิง
ระบบในโครงการและแผนงาน 

 
3593304 การวิเคราะหราคาผลิตผลทางการเกษตร                3(3-0) 
  Price Analysis of Agricultural Product  

ศึกษาอุปสงค อุปทาน และการกําหนดราคา วิถีการตลาด สวนเหล่ือม
การตลาด โครงสรางการตลาดและการแขงขัน การกระจุกตัว และการรวมตัวของ
ธุรกิจการเกษตร นโยบายตลาดและราคา กรณีศึกษาของไทยและประเทศอ่ืนท่ี
เกี่ยวของ 

 
3593305 การวิเคราะหเศรษฐกิจไทย                 3(3-0) 
  Analysis of Thai Economics 

ศึกษาความหมายของการวิเคราะหเศรษฐกิจ  ความสําคัญของการวิเคราะห
เศรษฐกิจวิธีการวิเคราะหปญหาเศรษฐกจิในสาขาตาง ๆ และการเลือกปญหาเพื่อทํา
การวิเคราะหรวมทั้งการฝกหดัทําการวิเคราะหปญหาเศรษฐกิจตาง ๆ พรอมท้ังการ
ทํารายงานจากการวิเคราะหเศรษฐกิจไทย 
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รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                น(ท-ป) 
 
3593306 เศรษฐศาสตรการผันแปรทางการเงิน                3(3-0) 
  Economics of Monetary Fluctuation 

ศึกษาลักษณะการผันแปรทางการเงิน สาเหตุของการผันแปรทางการเงิน 
ผลกระทบจากการผันแปรทางเงินท่ีมีตอประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร การ
กระจายรายได การพัฒนาเศรษฐกิจและนโยบายทางการเงิน การใชกรณีศึกษาที่ทํา
ใหเกิดเสถียรภาพทางการเงินในประเทศไทย 

 
3593307 เศรษฐศาสตรสารสนเทศ                  3(2-2) 
  Economics of Information 

ศึกษาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทางเศรษฐกิจและธุรกิจ ศึกษาระบบ
ขอสนเทศทางธุรกิจ การจัดการระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ประมวลผลดวย
รายการเปล่ียนแปลงระบบสารสนเทศ  การนําคอมพิวเตอรมาใชกับระบบ
ขอสนเทศ ใชกรณีศึกษาระบบสารสนเทศทางดานธุรกิจ 

 
3593308 การจําลองแบบปญหาทางธุรกิจ                 3(2-2) 
  Simulation for Business 

ศึกษาเคร่ืองมือการพัฒนาระบบ การออกแบบระบบ การนําระบบไปใช 
การจําลองแบบปญหาทางธุรกิจดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม BML , GPSS 
และโปรแกรมท่ีเกี่ยวของ การฝกวิเคราะหระบบสารสนเทศบริหารธุรกิจของ
หนวยงานธุรกิจตางๆ เพื่อนําผลมาสรุปการแกปญหาอุปสรรค และเสนอแนะ
แนวทางของระบบท่ีเหมาะสม 
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รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                น(ท-ป) 
 
3593309 เศรษฐศาสตรรัฐวิสาหกิจ                  3(3-0) 
  Economics of Public Enterprises 

ศึกษาความหมายและรูปแบบของรัฐวิสาหกิจ ประเภทของรัฐวิสาหกิจใน
ประเทศไทย การกระจายรายได สินคาสาธารณะ การกําหนดราคาสินคาของ
รัฐวิสาหกิจ บทบาทของรัฐวิสาหกิจท่ีมีตอเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง รวมท้ัง
การวิเคราะหผลกระทบจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 

 
3593310 จริยธรรมสําหรับนักเศรษฐศาสตรธุรกิจ                3(3-0) 
  Ethics of Business Economists  

ศึกษาจริยธรรมในระบบเศรษฐกิจ ความสัมพันธระหวางจริยธรรมกับการ
ผลิตสินคาและบริการ  จริยธรรมในสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ  ความ
รับผิดชอบขององคการธุรกิจท่ีมีตอบุคคลและสังคม และจริยธรรมในการดําเนิน
ธุรกิจ  โดยใชกรณีศึกษาจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจของไทย 

 
3594102 การพัฒนาเศรษฐกิจทองถ่ิน                 3(2-2) 
  Local Economy Development 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 3592108 สถิติเศรษฐศาสตร  2 

การวิเคราะหาสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอดีต ปจจุบันและ
แนวโนมในอนาคตในชุมชนและทองถ่ิน การศึกษากระบวนการแกปญหาชุมชน 
และทองถ่ิน ตามแนวพระราชดําริ กรณีศึกษาภูมิปญญาทองถ่ิน แลวใหนําผล
การศึกษาเสนอในรูปแบบของเอกสารรายงาน 

 
3594301 การพยากรณภาวะเศรษฐกิจ                 3(3-0) 
  Economic Forecasting 

ศึกษาความสําคัญในการวิเคราะหเศรษฐกิจ วิธีการวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจ
และการลดความรุนแรงของวัฏจักรธุรกิจ ศึกษากระบวนการพยากรณภาวะ
เศรษฐกิจ เพื่อใชประโยชนในการวางแผน และแกไขปญหาทางธุรกิจ 
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3594302 หัวขอเฉพาะทางดานเชงิปริมาณทางธุรกิจ                3(2-2) 
  Special Topics in Quantitative Business 

ศึกษาลักษณะของปญหาการวิเคราะหทางธุรกิจในแนวลึก โดยเนนการนํา
คอมพิวเตอรมาประยุกตใชในการวิเคราะหทางธุรกิจ 

 
3594901 วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ                3(2-2) 
  Research in Business Economics 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  4112107  สถิติเศรษฐศาสตรธุรกิจ 

ศึกษาถึงระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตรในแงทฤษฎีและปฏิบัติ  โดย
อาศัยหลักวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร  รวมท้ังรูปแบบการเสนอโครงการวิจัย  การ
ประมวลปญหา  การต้ังและการทดสอบข้ันสมมติฐาน การใชเศรษฐมิติ และ
แบบจําลองชนิดตาง ๆ ในการวิจัยลักษณะปญหาและแนวทางวิจัยทางเศรษฐกิจ  
ตลอดจนการเสนอตัวอยางของการดําเนินการวิจัย   

 
3594902 สัมมนาเชิงปริมาณทางธุรกิจ                 3(2-2) 
  Seminar in Quantitative Business 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 3594901 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ 

การศึกษาคนควา และรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของกับเชิงปริมาณทางธุรกิจ 
เพื่อนํามาวิเคราะห อภิปราย และหาขอสรุปสําหรับการนําไปใชตอไป 

 
3594903 สัมมนาเศรษฐศาสตรธุรกิจ                 3(2-2) 
  Seminar in Business Economics 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 3594901 วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ 

ศึกษาปญหาทางเศรษฐกิจและธุรกิจในปจจุบัน โดยนําปญหาตางๆ มา
วิเคราะหและอภิปรายในกลุม พรอมท้ังใหสรุปออกมาเปนรายงานผลการสัมมนา 
โดยใหอยูในแผนการแนะนําและควบคุมของผูบรรยาย 
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