
คํานํา 
 

 การจัดทําคูมือหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะบริหารธุรกิจฉบับนี้  จัดทําข้ึนเพ่ือมอบแกนิสิตใหม    
ปการศึกษา 2562 คณาจารย  และผูเก่ียวของ  เพ่ือใหเขาใจในรายละเอียดของหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ
คณะบริหารธุรกิจ   
  

หนึ่งในภารกิจหลักสําคัญของสถาบันการศึกษา  คือ การถายทอดความรูทางดานวิชาการท่ีมี
ประสิทธิภาพและเปนความรูท่ีเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัฒนใหแกนิสิตและบุคคล
ท่ัวไป  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ตระหนักถึงภารกิจดังกลาว  จึงไดดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรระดับปริญญาตรีอยางตอเนื่อง  ดังนี้  

 

  ครั้งท่ี 1 ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ในป พ.ศ. 2537  
  ครั้งท่ี 2 ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ในป พ.ศ. 2542 
  ครั้งท่ี 3 ปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ในป พ.ศ. 2546 

 ครั้งท่ี 4 ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการผลิต ในป พ.ศ. 2548 
 ครั้งท่ี 5 ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน   สาขาวิชาการจัดการ และ 
                     สาขาวิชาการตลาด ในป พ.ศ. 2549  

 ครั้งท่ี 6 ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ในป พ.ศ. 2551 
              ครั้งท่ี 7 ปรับปรุง(ยอย) ในสวนของรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไปของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
                           สาขาวิชาการเงิน  สาขาวิชาการจัดการ  สาขาวิชาการจัดการการผลิต และ 
                           สาขาวิชาการตลาด ในป พ.ศ. 2553 

 ครั้งท่ี 8 ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการผลิต ในป พ.ศ. 2554 
  ครั้งท่ี 9 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ในป พ.ศ. 2555  และปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
         สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการจัดการ และ  สาขาวิชาการตลาด ในป พ.ศ. 2555  
 ครั้งท่ี 10 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ในป พ.ศ. 2556 และปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
             สาขาวิชาการตลาด ในป พ.ศ. 2556  
 ครัง้ท่ี 11 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการผลิต ในป พ.ศ. 2559 
                 ครั้งท่ี 12 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ในป พ.ศ. 2560  และปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
         สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการจัดการ  สาขาวิชาการตลาด ในป พ.ศ. 2560 และ 
                            สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. 2557 
 คูมือหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะบริหารธุรกิจฉบับนี้  แสดงเนื้อหาเก่ียวกับโครงสรางหลักสูตร
รายละเอียดวิชา  แผนการเรียน  และคําอธิบายรายวิชาของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ท้ัง 6 หลักสูตรของ   
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

 ขอขอบคุณคณะกรรมการการศึกษาคณะบริหารธุรกิจท่ีรับผิดชอบในการจัดทําคูมือหลักสูตรฉบับนี้
ข้ึนเพ่ืออํานวยความสะดวกและเปนประโยชนแกทุกทาน  
        

 
              คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
                                                                     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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คณะบริหารธุรกิจ   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

ปรัชญาและปณิธานของคณะบริหารธุรกิจ 
คณะบริหารธุรกิจ เปนสถาบันที่มีปณิธานมุงมั่น ในการสั่งสม เสาะแสวงหา และพัฒนาความรูดาน

บริหารธุรกิจ ใหเกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปญญา ที่เพียบพรอมดวยวิชาการ จริยธรรมและคุณธรรม ตลอดจน 
เปนผูชี้นําทิศทางสืบทอดเจตนารมณที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยู ความเจริญและความเปนอารยะของชาติ 

 
วิสัยทัศน  (Vision) 

 คณะบริหารธุรกิจ คือ “พัฒนาความรูทางธุรกิจ สรางพันธมิตร เพ่ือความยั่งยืน”  
 

พันธกิจ (Mission) 
1. ผลิตนิสิตท่ีมีคุณภาพและพรอมตอการเปลี่ยนแปลงพลวัตรโลก  

       2. ชี้นําสังคมและสรางพันธมิตรผานการวิจัยและงานบริการวิชาการใหเปนท่ียอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ 
  3. สรางความพรอมในการพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน 

 
ประวัติความเปนมาของคณะบริหารธุรกิจ 

 คณะบริหารธุรกิจ เปนคณะหนึ่งในจํานวนสิบสามคณะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ตามประกาศใน
หนังสือราชกิจจานุเบกษา  เลมที่ 109 ตอนที่ 120 วันที่ 18 ธันวาคม 2535  ทั้งนี้เปนไปตามแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2535-2539) ซึ่งกอนหนานี้คณะบริหารธุรกิจไดสังกัดรวมกับคณะเศรษฐศาสตร
และบริหารธุรกิจ 
 คณะบริหารธุรกิจไดทําหนาที่สอนและผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตตลอดจนทําการวิจัยและใหบริการแก
สังคมในสาขาบริหารธุรกิจ  รวมทั้งไดทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีของชาติไวอยางเสมอมา 
 คณะบริหารธรุกิจทําการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาโดยหลักสูตร ปริญญาตรีใชเวลา  
4 ป มี 5 สาขาวิชา หลักสูตรมหาบัณฑิตใชเวลา 2 ป และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตใชเวลา 3 ป 

 
คณะบริหารธุรกิจประกอบดวยภาควิชาทั้งหมด 5 ภาควิชา ดังนี้  
1. ภาควิชาการเงิน  
2. ภาควิชาการจัดการ 
3. ภาควิชาการจัดการการผลิต 
4. ภาควิชาการตลาด 
5. ภาควิชาบัญช ี
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ภาควิชาการเงิน  
 ใหการศึกษาในหลักสําคัญของวิชาทางการเงินเพื่อใหมีความเชี่ยวชาญทางดานการบริหารเงิน  และสามารถ
ออกไปปฏิบัติงานไดทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยใหการศึกษาครอบคลุมถึงการวิเคราะหการลงทุน  สินเชื่อ  และ       
การเรียกเก็บเงิน  การวิเคราะหงบการเงิน  การวิเคราะหหลักทรัพย  การวิเคราะหสถาบันการเงิน  การเงินระหวาง
ประเทศ  การเงินในกิจกรรมที่ไมแสวงหากําไร  และการลดความเสี่ยงทางการเงินของอัตราแลกเปลี่ยน  เปนตน  
 

ภาควิชาการจัดการ 
 ใหการศึกษาในหลักสําคัญของวิชาการจัดการซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการบริหารธุรกิจเพื่อใหรองรับกับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีแนวโนมความตองการบุคลากรทางสาขาการจัดการทั้งในดานปริมาณและ
คุณภาพโดยใหการศึกษาวิชาพื้นฐานทางบริหารธุรกิจครอบคลุมถึงการจัดการดานทรัพยากรมนุษยและการจัดการเชิง
ปริมาณ  การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ  การใชคอมพิวเตอรในธุรกิจ  รวมทั้งการศึกษาสภาพแวดลอมตางๆ ที่มีผล
ตอธุรกิจ เชน ภาษีอากร  กฎหมาย  เปนตน 
 

ภาควิชาการจัดการการผลิต 
 ใหการศึกษาในหลักสูตรของวิชาทางการผลิต  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารระบบการผลิตของ
อุตสาหกรรมและธุรกิจตางๆ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงการจัดการการผลิต  การออกแบบระบบการผลิต  การวางแผน
และควบคุมการผลิต  การจัดหาเชิงกลยุทธ  การจัดการการขนสง  การจัดการธุรกิจการทองเที่ยว  การจัดการธุรกิจ
โรงแรม  และการตัดสินใจทางการจัดการการผลิต เปนตน  
 

ภาควิชาการตลาด 
 ใหการศึกษาในหลักสําคัญของวิชาการตลาด ซ่ึงเปนสาขาที่เนนความสามารถในการบริหารการตลาด             
โดยใหความสําคัญถึงความตองการของคนและสนองตอบความตองการเหลานั้นบนพื้นฐานของความพอใจ  และบรรลุ
วัตถุประสงคขององคกร  โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค  การพยากรณยอดขาย การวิจัย
ตลาด  การโฆษณา  การสงเสริมการขาย  การตลาดระหวางประเทศ  นโยบายผลิตภัณฑและราคา  การตลาดสินคา
อุตสาหกรรม  และการจัดซื้อ  เปนตน  
 

ภาควิชาบัญชี 
 ใหการศึกษาวิชาการบัญชีเพื่อสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชอยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอสังคม  ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไดรับปริญญาบัญชีบัณฑิต  หรือ บช.บ.  และผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทไดรับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  หรือ บธ.ม.  บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา  สามารถออกไป
ประกอบวิชาชีพทางการบัญชีในตําแหนงนักบัญชี  หรือผูสอบบัญชีทั้งในภาครัฐบาลและเอกชนผูตรวจสอบภายใน     
ผูวางระบบบัญชี  ที่ปรึกษาทางการบัญชี  การเงินและภาษีอากร  รวมทั้งงานที่เก่ียวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี   
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หลักสูตรปริญญาตรี 
คณะบริหารธุรกิจทําการสอนในระดับปริญญาตรี  โดยมีเนื้อหาวิชา 5 สาขา แยกตามภาควิชาทั้ง 5 ภาควิชา  
 

การศึกษา  
คณะบริหารธุรกิจไดจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี  ซึ่งประกอบดวยหมวดวิชาหลัก 3 หมวด ไดแก 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไดแก กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  สังคมศาสตร  มนุษยศาสตร  ภาษา
และพลศึกษา เปนตน  

2.  หมวดวิชาเฉพาะ  หมายถึง วิชาแกน  วิชาเฉพาะบังคับ  และวิชาเฉพาะเลือก  ไดแก วิชาบัญชี การตลาด 
การจัดการ การเงิน การจัดการการผลิต เปนตน  

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  หมายถึง วิชาเลือกอิสระทีน่ิสิตสามารถเลือกไดตามความสนใจ  

นิสิตจะตองเลือกเรียนใหครบตามหลักสูตรปริญญาตรี  ไมนอยกวา 133 หนวยกิต ในหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต และ 138   หนวยกิตในหลักสูตร บัญชีบัณฑิต  

 
กําหนดระยะเปดภาคการศึกษา 
 ภาคตน    ระหวางเดือน    กรกฎาคม – พฤศจิกายน 
 ภาคปลาย ระหวางเดือน    ธันวาคม – มนีาคม 
 ภาคฤดูรอน ระหวางเดือน เมษายน – พฤษภาคม 
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รายนามคณาจารยประจํา    
คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

ภาควิชาการเงิน 
อาจารยชนัธฌา   ศวิโมกษธรรม Chanutcha Siwamogsatham รหัสอาจารยท่ีปรึกษา  N1004 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. อภิชาติ   พงศสุพัฒน Assist. Prof. Apichat Pongsupatt, Ph.D. รหัสอาจารยท่ีปรึกษา  N1005 
ดร. อริชัย   รกัธรรม Arichai  Racthem, Ph.D. รหัสอาจารยท่ีปรึกษา  N1006 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. สรุางค   เห็นสวาง Assist. Prof. Surang  Hanswang, Ph.D. รหัสอาจารยท่ีปรึกษา  N1007 
รองศาสตราจารย ดร. ภัทรกิตติ์   เนตินิยม Assoc. Prof. Pattaragit Nrtiniyom, Ph.D. รหัสอาจารยท่ีปรึกษา  N1008 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธนาวัฒน   สิริวัฒนธนากุล Assist. Prof. Dhanawat Siriwattanakul, Ph.D. รหัสอาจารยท่ีปรึกษา  N1009 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณัฐวุฒิ   คูวัฒนเธียรชัย Assist. Prof. Nattawoot  Koowattanatianchai, Ph.D. รหัสอาจารยท่ีปรึกษา  N1010 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. พรวรรณ  นันทแพศย Assist. Prof. Pornwan Nunthaphad, Ph.D. รหัสอาจารยท่ีปรึกษา  N1014 

ภาควิชาการจัดการ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. นิรันดร   ทัพไชย Assist. Prof. Nirundon Tapachai, Ph.D. รหัสอาจารยท่ีปรึกษา  N2001 
ผูชวยศาสตราจารย กิรยิา  กุลชนะรัตน Assist. Prof. Kiriya Kulchanarat รหัสอาจารยท่ีปรึกษา  N2011 
รองศาสตราจารย ดร. ยรุพร  ศุทธรัตน Assoc. Prof. Yuraporn Sudharatna, Ph.D. รหัสอาจารยท่ีปรึกษา  N2013 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. หฤทัย   นําประเสริฐชัย Assist. Prof. Haruthai Numprasertchai, Ph.D. รหัสอาจารยท่ีปรึกษา  N2014 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิพัฒน  นันทนาธรณ Assist. Prof. Phiphat Nonthanathorn, Ph.D. รหัสอาจารยท่ีปรึกษา  N2017 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศุภฤกษ   สุขสมาน Assist. Prof. Suparerk  Sooksmarn, Ph.D. รหัสอาจารยท่ีปรึกษา  N2018 
ดร. เอกอนงค ตั้งฤกษวราสกุล Ek-anong Tangrukwaraskul, Ph.D. รหัสอาจารยท่ีปรึกษา  N2019 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิทวัส  เอ้ือสังคมเศรษฐ Assist. Prof. Pittawat Ueasangkomsate, Ph.D. รหัสอาจารยท่ีปรึกษา  N2021 
ดร.วรญัพงศ  บุญศิริธรรมชัย Waranpong Boonsiritomachai, Ph.D. รหัสอาจารยท่ีปรึกษา  N2023 
ดร.ปานิสรา ทิตาทร Panisara Thitatorn, Ph.D. รหัสอาจารยท่ีปรึกษา  N2024 
ดร.อรวี  ศรีบุญลือ Orawee Sriboonlue, Ph.D. รหัสอาจารยท่ีปรึกษา  N2025 
รองศาสตราจารย ดร. ปรียานุช  อภิบุณโยภาส Assoc. Prof. Preeyanuch Apibunyopas, Ph.D. รหัสอาจารยท่ีปรึกษา  N2003 
                (ผูทรงคุณวุฒิ)   

ภาควิชาการจัดการการผลิต 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. สริิจินต   วงศจารุพรรณ Assist. Prof. Sirijin  Wongjarupun, Ph.D. รหัสอาจารยท่ีปรึกษา  N3001 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. สวัสดิ์  วรรณรัตน Assist. Prof. Sawat Wanarat, Ph.D รหัสอาจารยท่ีปรึกษา  N3002 
รองศาสตราจารย ดร. บดินทร  รศัมีเทศ Assoc. Prof. Bordin Rassameethes, Ph.D. รหัสอาจารยท่ีปรึกษา  N3004 
รองศาสตราจารย ดร. ทิพยรัตน   เลาหวิเชียร Assoc. Prof. Tipparat  Laohavichien, Ph.D. รหัสอาจารยท่ีปรึกษา  N3005 
ผูชวยศาสตราจารย กรกฎ   วิจิตรพงศ Assist. Prof. Korakot Wichitpong รหัสอาจารยท่ีปรึกษา  N3006 
ดร. ณัฐพล   พันธุภักด ี Nattapon Punpugdee, Ph.D. รหัสอาจารยท่ีปรึกษา  N3007 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. กมลพรรณ  แสงมหาชัย Assist. Prof. kamolphan Sangmahachai, Ph.D. รหัสอาจารยท่ีปรึกษา  N3009 
ดร. ยอดมนี  เทพานนท Yodmanee Tepanon, Ph.D. รหัสอาจารยท่ีปรึกษา  N3010 
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ภาควิชาการตลาด 
ผูชวยศาสตราจารย ดาวรุง   ไอยเดช Assist. Prof. Daoroog Iyadach รหัสอาจารยท่ีปรึกษา  N4003 
รองศาสตราจารย ยุพาวรรณ  วรรณวาณิชย Assoc. Prof. Yupawan Vannavanit รหัสอาจารยท่ีปรึกษา  N4006 
รองศาสตราจารย ช่ืนจิตต   แจงเจนกิจ Assoc. Prof. Chuenjit  Changchenkit รหัสอาจารยท่ีปรึกษา  N4011 
ดร. ธีรารัตน    วรพิเชฐ Thirarut  Worapishet, Ph.D. รหัสอาจารยท่ีปรึกษา  N4012 
ดร. ไพฑรูย  เจตธํารงชัย Pritoon  Chentthamrongchai, Ph.D. รหัสอาจารยท่ีปรึกษา  N4013 
อาจารยณัฐกันย  ชินนรานันท Nadhakan Shinnarantana รหัสอาจารยท่ีปรึกษา  N4014 
ดร. ประพิมพรรณ ลิม่สุวรรณ Prapimpun Limsuwan, Ph.D. รหัสอาจารยท่ีปรึกษา  N4017  
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ทรงพร  หาญสันต ิ Assist. Prof. Songporn Hansanti, Ph.D. รหัสอาจารยท่ีปรึกษา  N4018 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศุภชาต  เอ่ียมรตันกูล Assist. Prof. Supachart Iamratanakul, Ph.D. รหัสอาจารยท่ีปรึกษา  N4019 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธงชัย ศรวีรรธนะ Assist. Prof. Thongchai Srivardhana, Ph.D. รหัสอาจารยท่ีปรึกษา  N4020 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศิรริัตน  โกศการิกา Assist. Prof. Sirirat Kosakarika, Ph.D. รหัสอาจารยท่ีปรึกษา  N4022 
ดร. ชลลดา  สัจจานิตย Chonlada Sajjanit, Ph.D. รหัสอาจารยท่ีปรึกษา  N4023 

ภาควิชาบัญชี 
รองศาสตราจารย ดร. ธารินี   พงศสุพัฒน Assoc. Prof. Tharinee  Pongsupatt, Ph.D. รหัสอาจารยท่ีปรึกษา  N5005 
ผูชวยศาสตราจารย พันธิภา   ศรนีามเมือง Assist. Prof. Phanthipa  Srinammuang รหัสอาจารยท่ีปรึกษา  N5010 
รองศาสตราจารย ไพบูลย   ผจงวงศ Assoc. Prof. Paiboon  Pajongwong รหัสอาจารยท่ีปรึกษา  N5011 
ดร. ฉัตรมงคล   วงศรัฐนันท Chatmongkon  Wongrathanandha, Ph.D. รหัสอาจารยท่ีปรึกษา  N5012 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุนียรัตน  วุฒิจินดานนท Assist. Prof. Suneerat  Wuttichindanon, Ph.D. รหัสอาจารยท่ีปรึกษา  N5015 
รองศาสตราจารย ดร. ศศิวิมล  มอํีาพล Assoc. Prof. Sarivimol  Meamphon, Ph.D. รหัสอาจารยท่ีปรึกษา  N5022 
ดร. พรเทพ    รัตนตรัยภพ Phorntep  Rattanataipop, Ph.D. รหัสอาจารยท่ีปรึกษา  N5027 
ดร. จารภุา   วิภูภญิโญ Jarupa  Vipoopinyo, Ph.D. รหัสอาจารยท่ีปรึกษา  N5029 
ดร. คมกฤษณ  สิงหใจ Komkrit Singjai, Ph.D. รหัสอาจารยท่ีปรึกษา  N5031 
ดร. ศรายุทธ  เรอืงสุวรรณ Sarayut Rueangsuwan, Ph.D. รหัสอาจารยท่ีปรึกษา  N5032 
ผูชวยศาสตราจารย อุษา  วงศสอนธรรม Assist. Prof. Ausa Wongsorntham รหัสอาจารยท่ีปรึกษา  N5033 
ดร. อุษารัตน  สิทธิรัตนะรังส ี Usarat Sittiratanarangsee, Ph.D. รหัสอาจารยท่ีปรึกษา  N5034 
ดร. สภุาวินี  จีวะสุวรรณ Supavinee Jevasuwan, Ph.D. รหัสอาจารยท่ีปรึกษา  N5035 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. พลวัฒน  เลิศกุลวัฒน Assist. Prof. Polwat Lerskullawat, Ph.D รหัสอาจารยท่ีปรึกษา  N5036 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธํารงศักดิ ์ เศวตเลข Assist. Prof. Thamrongsak Svetalekth, Ph.D รหัสอาจารยท่ีปรึกษา  N5037 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุธาวัลย  พฤกษอําไพ Assist. Prof. Suthawan Prukumpai, Ph.D รหัสอาจารยท่ีปรึกษา  N5038 
ดร. สุชาดา  เจียมสกุล Suchada Jiamsagul, Ph.D รหัสอาจารยท่ีปรึกษา  N5040 
ดร. ลัพธพร สวราชย Lovepon Savaraj, Ph.D รหัสอาจารยท่ีปรึกษา  N5041 
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 คณะกรรมการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 
 

1.  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ       ที่ปรึกษา 
2.  รองคณบดีฝายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                                              
     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.หฤทัย  นําประเสริฐชัย)      ประธานกรรมการ 
3.  ประธานหรืออาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
     สาขาวชิาบริหารธุรกิจ (รองศาสตราจารย ดร.ทิพยรัตน  เลาหวิเชียร)   กรรมการ  
4.  ประธานหรืออาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรบัญชีมหาบณัฑิต 
     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนยีรัตน  วุฒิจนิดานนท)     กรรมการ 
5.  ประธานหรืออาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ 
     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.หฤทัย  นําประเสริฐชัย)     กรรมการ 
6.  ประธานหรืออาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
     สาขาวชิาการเงนิประยุกต (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐวุฒิ  คูวัฒนเธียรชัย)  กรรมการ 
7.  ประธานหรืออาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
     สาขาวชิาการเงนิ (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชาติ  พงศสุพฒัน)   กรรมการ 
8.  ประธานหรืออาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
     สาขาวชิาการจัดการ (ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทวัส  เอ้ือสังคมเศรษฐ)   กรรมการ 
9. ประธานหรืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ 
     สาขาวชิาการจัดการการผลติ (ผูชวยศาสตราจารยกรกฎ  วิจิตรพงศ)   กรรมการ 
10. ประธานหรืออาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
     สาขาวชิาการตลาด (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภชาต  เอ่ียมรัตนกูล)   กรรมการ 
11. ประธานหรืออาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
     (ดร.พรเทพ  รัตนตรัยภพ)       กรรมการ 
12. ประธานหรืออาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
     สาขาวชิาการตลาด (นานาชาติ) (ดร.ธีรารัตน  วรพิเชฐ)    กรรมการ 
13. หัวหนางานบริการการศึกษา  (นางศิริวรรณ   ภัทรประภานันท)   กรรมการและเลขานุการ 
14. พนักงานการศึกษา (นางลัดดา  ปญทะภูรีเวท)     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



-8- 

 

 

 

หลักสูตรการศึกษา 

โครงสรางหลักสูตร  รายวิชาและแผนการศึกษา 6 หลักสูตร 
 

 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเงิน  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการผลิต 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) 
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 

1.  ช่ือหลักสูตร 

   
ภาษาไทย :      หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
ภาษาอังกฤษ :      Bachelor of Accountancy Program 

2. ช่ือปริญญา 

ภาษาไทย ชื่อเต็ม   :       บัญชีบัณฑิต 
 ชื่อยอ   : บช.บ. 
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม  : Bachelor of Accountancy 
 ชื่อยอ  : B.Acc. 

 
3.  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
     ภาควิชาบัญชี  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

4.  ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

  ใหการศึกษาวิชาการบัญชี ผลิตบัณฑิตทางการบัญชีท่ีมีความรู และจริยธรรมเพ่ือประกอบวิชาชีพ
ทางการบัญชีตามความตองการของสังคม  อันกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอเศรษฐกิจของชาติ  

5.  กําหนดการเปดสอน 

ปการศึกษา 2560 

6.  หลักสูตร 
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
 

 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา   138   หนวยกิต  
1.  โครงสรางหลักสูตร  

1.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     ไมนอยกวา   30    หนวยกิต  
- กลุมสาระอยูดีมีสุข ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

        - กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
- กลุมสาระภาษากับกับการสื่อสาร    13 หนวยกิต 
- กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไมนอยกวา 5 หนวยกิต 
- กลุมสาระสุนทรียศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

1.2  หมวดวิชาเฉพาะ          ไมนอยกวา   102  หนวยกิต  
- วิชาเฉพาะบังคับ   93 หนวยกิต 
- วิชาเฉพาะเลือก        ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

1.3  หมวดวิชาเลือกเสรี        ไมนอยกวา       6  หนวยกิต  
 

2.  รายวิชา 
2.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    ไมนอยกวา    30   หนวยกิต  
       -   กลุมสาระอยูดีมีสุข                           ไมนอยกวา                                3   หนวยกิต 

01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 
(Physical Education Activities) 

1(0-2-1) 
 

และใหเลือกเรียนอีกไมนอยกวา 2 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไปกลุมสาระอยูดีมีสุข 
      -   กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ        ไมนอยกวา                                3   หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไปกลุมสาระศาสตรผูประกอบการ 
      -   กลุมสาระภาษากับการส่ือสาร                                                          13   หนวยกิต 

01355xxx วิชาภาษาอังกฤษ 9( - - ) 
 วิชาภาษาไทย 3( - - ) 
 วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร 1( - - ) 

      -   กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก    ไมนอยกวา                               5   หนวยกิต 
01999111 ศาสตรแหงแผนดิน 

(Knowledge of the Land) 
2(2-0-4) 

 
และใหเลือกเรียนอีกไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไปกลุมสาระพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก 
      -   กลุมสาระสุนทรียศาสตร                    ไมนอยกวา                                6   หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไปกลุมสาระสุนทรียศาสตร 
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2.2  หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา    102   หนวยกิต 
      -  วิชาเฉพาะบังคับ                                                                    93  หนวยกิต 

01101181 
 

เศรษฐศาสตรจุลภาค I    
(Microeconomics I) 

3(3-0-6) 

01101182 
 

เศรษฐศาสตรมหภาค I   
(Macroeconomics I) 

3(3-0-6) 

01130111** 
 

หลักการบัญชีข้ันตน                                                                                                                                                                                                  
(Introduction to Principles of Accounting) 

3(2-2-5) 

01130112** 
 

การบัญชีข้ันกลาง I  
(Intermediate Accounting I) 

3(3-0-6) 

01130151** ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเบื้องตน 
(Introduction to Accounting Information Systems) 

3(3-0-6) 

01130211** 
 

การบัญชีข้ันกลาง II   
(Intermediate Accounting II) 

3(3-0-6) 

01130221** 
 

หลักการบัญชีตนทุน   
(Principles of  Cost Accounting) 

3(3-0-6) 

01130311** การบญัชีข้ันสูง I    
(Advanced  Accounting I) 

3(3-0-6) 

01130312** การบัญชีข้ันสูง II    
(Advanced  Accounting II) 

3(3-0-6) 

01130313** การบัญชีสําหรับเครื่องมือทางการเงิน  
(Accounting for Financial Instruments) 

3(3-0-6) 

01130321** การบัญชีบริหาร   
(Managerial  Accounting) 

3(3-0-6) 

01130331** การสอบบัญชีและการใหความเชื่อม่ัน   
(Audit and Assurance) 

3(3-0-6) 

01130351** ระบบสารสนเทศทางการบัญชี   
(Accounting Information System)  

3(3-0-6) 

01130361** การบัญชีภาษีอากร   
(Tax Accounting) 

3(3-0-6) 

01130413 แนวคิดทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
(Accounting Concepts and Financial Reporting Standards) 

3(3-0-6) 

01130433** การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
(Accounting Information Systems Audit and Control) 

3(3-0-6) 

01130434** การกํากับดูแลกิจการและการตรวจสอบภายใน 
(Corporate Governance and Internal Audit) 

3(3-0-6) 

    
∗∗ รายวิชาปรับปรุง 
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01130441** การวิเคราะหรายงานทางการเงิน 
(Financial  Report  Analysis) 

3(3-0-6) 

01130481 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพบัญชี  
(English for Accounting Professions) 

3(3-0-6) 

01130492** สัมมนาทางการบัญชี 
(Seminar in Accounting) 

3(3-0-6) 

01131211 การเงินธุรกิจ   
(Business Finance) 

3(3-0-6) 

01132111 
 

หลักการจัดการ  
(Principles of Management) 

3(3-0-6) 

01132142 
 

สภาพแวดลอมทางกฎหมายธุรกิจ  
(Legal Environment of Business) 

3(3-0-6) 

01132231 
 

สถิติธุรกิจ  
(Business Statistics) 

3(3-0-6) 

01132332 
 

การวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ 
(Quantitative Analysis for Decision Making in Business) 

3(3-0-6) 

01132342 
 

ระบบภาษีอากรธุรกิจ   
(Business Tax System) 

3(3-0-6) 

01132413 
 

การจัดการเชิงกลยุทธ   
(Strategic Management) 

3(3-0-6) 

01133211 
 

การจัดการการผลิต  
(Operations Management) 

3(3-0-6) 

01134111 
 

หลักการตลาด   
(Principles of  Marketing) 

3(3-0-6) 

01355206 อังกฤษวิชาการ  
(Technical English) 

3(3-0-6) 

01417117 
 

แคลคูลัสสําหรับธุรกิจ 
(Calculus for Business) 

3(3-0-6) 

 

 

 

 

 

 

    
∗∗ รายวิชาปรับปรุง 
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      -   วิชาเฉพาะเลือก      ไมนอยกวา                                                           9   หนวยกติ 
                     ใหเลือกเรียนในรายวิชาดังตอไปนี้อีกไมนอยกวา 9 หนวยกิต โดยจะตองเปนวิชาในกลุมวิชา
บัญชีไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
 

1.   กลุมวิชาบัญชี  
01130414** การบัญชีสําหรับการปองกันความเสี่ยง 

(Accounting for Hedging) 
3(3-0-6) 

01130431* 
 

ประเด็นในการสอบบัญชี 
(Issues in Auditing) 

3(3-0-6) 

01130451 
 

การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
(Accounting Information Systems Analysis and Design) 

3(3-0-6) 

01130452** โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานบัญชี 
(Software Package for Accounting) 

3(3-0-6) 

01130453** การวิเคราะหขอมูลทางการบัญชีเชิงลึก   
(Accounting Data Analytics) 

3(3-0-6) 

01130461 การบัญชีเฉพาะกิจการ  
(Accounting for Specific Enterprises) 

3(3-0-6) 

01130490 สหกิจศึกษา 
(Cooperative Education) 

6 

01130498 ปญหาพิเศษ 
(Special  Problem) 

3(3-0-6) 

 
2.   กลุมวิชาบริหารธุรกิจ 
     2.1) กลุมวิชาการเงิน 

01131311 
 

การจัดหาเงินทุนธุรกิจ  
(Business Financing) 

3(3-0-6) 

01131313 การสื่อสารทางการเงิน 
(Financial Communication) 

3(3-0-6) 

01131316 
 

การจัดการสินทรัพยธุรกิจ 
(Business Asset Management) 

3(3-0-6) 

01131321 
 

การเงินระหวางประเทศ  
(International Finance) 

3(3-0-6) 

01131322 
 

การเงินธุรกิจระหวางประเทศ  
(International Business Finance) 

3(3-0-6) 

01131441 
 

การวิเคราะหหลักทรัพย  
(Securities Analysis) 

3(3-0-6) 

    

* รายวิชาเปดใหม 
∗∗ รายวิชาปรับปรุง 
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               2.2) กลุมวิชาการจัดการ 

01132221 
 

พฤติกรรมองคการ 
(Organization Behavior) 

3(3-0-6) 

01132222 
 

การจดัการทรัพยากรมนุษย  
(Human Resource Management) 

3(3-0-6) 

01132351 ธุรกิจระหวางประเทศ  
(International Business) 

3(3-0-6) 

01132361 
 

การเจรจาตอรองทางธุรกิจ  
(Business Negotiation) 

3(3-0-6) 

01132424 
 

ภาวะผูนําในองคการธุรกิจ  
(Leadership in Business Organization) 

3(3-0-6) 
 

01132461 ความเปนผูประกอบการ 
(Entrepreneurship) 

3(3-0-6) 

               2.3) กลุมวิชาการจัดการการผลิต 

01133242 
 

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน  
(Introduction to Electronic Commerce) 

3(3-0-6) 

01133315 
 

การวางแผนและควบคุมการผลิต  
(Operations Planning and Control) 

3(3-0-6) 

01133317 
 

การจัดการคุณภาพ  
(Quality Management) 

3(3-0-6) 

01133318 การจัดการหวงโซอุปทาน  
(Supply Chain Management) 

3(3-0-6) 

01133321 การจัดการธุรกิจทองเท่ียว 
(Tourism Management) 

3(3-0-6) 

01133323 การจดัการธุรกิจโรงแรม 
(Hotel Management) 

3(3-0-6) 

01133342 นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค 
(Creativity and Innovation) 

3(3-0-6) 

               2.4) กลุมวิชาการตลาด 

01134311 
 

การจัดซ้ือ  
(Purchasing) 

3(3-0-6) 

01134321 การตลาดระหวางประเทศ  
(International Marketing)  

3(3-0-6) 

01134331 นโยบายผลิตภัณฑและราคา                    
(Product and Price Policy) 

3(3-0-6) 
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01134411 
 

การจัดการการตลาด  
(Marketing Management) 

3(3-0-6) 

01134413 
 

การตลาดและการตัดสินใจ  
(Marketing and Decision Making) 

3(3-0-6) 

01134421 
 

การจัดการเพ่ือการสงออกและนําเขา  
(Export - Import Management) 

3(3-0-6) 

01134432 กลยุทธราคา 
(Price Strategy) 

3(3-0-6) 

01134442 หลักการจัดการลอจิสติกส  
(Principles of Logistics Management) 

3(3-0-6) 

  
 

 

2.3  หมวดวิชาเลือกเสรี              ไมนอยกวา                              6                        หนวยกิต 
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ความหมายของเลขรหัสประจําวิชา 
 ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  ประกอบดวยเลข 8 หลัก มีความหมาย ดังนี้ 

      เลขลําดับท่ี 1-2 (01)    หมายถึง       วิทยาเขตบางเขน 
      เลขลําดับท่ี 3-5 (130)  หมายถึง       สาขาวิชาบัญช ี
      เลขลําดับท่ี 6          หมายถึง       ระดับชัน้ป 
 

      เลขลําดับท่ี 7 มีความหมาย ดังนี้ 
0 หมายถึง กลุมวิชาสําหรับนิสิตนอกคณะ 
1 หมายถึง กลุมวิชาบัญชีการเงิน 
2 หมายถึง กลุมวิชาตนทุน 
3 หมายถึง กลุมวิชาสอบบัญชีและควบคุมภายใน 
4 หมายถึง กลุมวิชาบัญชบีริหาร 
5 หมายถึง กลุมวิชาสารสนเทศทางการบัญช ี
6 หมายถึง กลุมวิชาเฉพาะกิจ 
7 หมายถึง กลุมวิชาพ้ืนฐานสําหรับนิสิตในคณะ 
8 หมายถึง กลุมวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตในภาควิชาบัญช ี
9 หมายถึง กลุมวิชาสหกิจศึกษา สัมมนา และปญหาพิเศษ 

เลขลําดับท่ี 8   หมายถึง ลําดับวิชาในแตละกลุม 
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3.1.4    แผนการศึกษา 
 3.1.4.1  แผนการศึกษาแบบไมมีสหกิจศึกษา 
 

ปท่ี  1   ภาคการศึกษาท่ี 1 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01130111    หลักการบัญชีข้ันตน 3(2-2-5) 
01417117    แคลคูลัสสําหรับธุรกิจ  
01999111    ศาสตรแหงแผนดิน 

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

01355xxx    ภาษาอังกฤษ 
                 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 

3(  -  - ) 
3(  -  - ) 

                 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก         3(  -  - ) 
 รวม 17( -  - ) 
  
  

ปท่ี  1   ภาคการศึกษาท่ี 2 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01101181    เศรษฐศาสตรจุลภาค I  3(3-0-6) 
01130112    การบัญชีข้ันกลาง I  3(3-0-6) 
01130151    ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเบื้องตน 3(3-0-6) 
01132111    หลักการจัดการ  3(3-0-6) 
01132142    สภาพแวดลอมทางกฎหมายธุรกิจ  3(3-0-6) 
01175xxx    กิจกรรมพลศึกษา 
01355xxx    ภาษาอังกฤษ 

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

 รวม 19( -  - ) 
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ปท่ี  2   ภาคการศึกษาท่ี 1 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01101182    เศรษฐศาสตรมหภาค I   3(3-0-6) 
01130211    การบัญชีข้ันกลาง II   3(3-0-6) 
01132231    สถิติธุรกิจ   3(3-0-6) 
01355xxx     ภาษาอังกฤษ  3(  -  - ) 
                  วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร-วิชาภาษาไทย 3(  -  - ) 
                  วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร-วิชาสารสนเทศ/  
                                      คอมพิวเตอร 1(  -  - ) 
                  วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข  2(  -  - ) 

 รวม 18( -  - ) 
 
 

ปท่ี  2   ภาคการศึกษาท่ี 2 
                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01130221    หลักการบัญชีตนทุน 3(3-0-6) 
01131211    การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
01132332    การวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
01132342    ระบบภาษีอากรธุรกิจ  3(3-0-6) 
01133211    การจัดการการผลิต 3(3-0-6) 
01134111    หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 รวม 18( -  - ) 
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ปท่ี  3   ภาคการศึกษาท่ี 1 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01130311     การบัญชีข้ันสูง I  3(3-0-6) 
01130313     แนวคิดทางการเงินสําหรับนักบัญชีอาชีพ  3(3-0-6) 
01130321     การบัญชีบริหาร 3(3-0-6) 
01130351       ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี 3(3-0-6) 
                     วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรยีศาสตร 3(  -  - ) 
                   วิชาเลือกเสร ี 3(  -  - ) 

 รวม 18( -  - ) 
  

 

ปท่ี  3   ภาคการศึกษาท่ี 2 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01130312    การบัญชีข้ันสูง II   3(3-0-6) 
01130331    หลักการสอบบัญชแีละการใหความเชื่อม่ัน  3(3-0-6) 
01130361    การบัญชีภาษีอากร  3(3-0-6) 
01355206    อังกฤษวิชาการ 3(3-0-6) 
                    วชิาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร 3(  -  - ) 
                  วิชาเลือกเสร ี 3(  -  - ) 

 รวม 18( -  - ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-21- 

 

ปท่ี  4   ภาคการศึกษาท่ี 1 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01130413    แนวคิดทางบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3(3-0-6) 
01130433    การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0-6) 
01130441    การวิเคราะหรายงานทางการเงิน  3(3-0-6) 
                วิชาเฉพาะเลือก   6(  -  - ) 

 รวม 15( -  - ) 
 
 

ปท่ี  4   ภาคการศึกษาท่ี 2 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01130434    การกํากับดูแลกิจการและการตรวจสอบภายใน   3(3-0-6) 
01130481    ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพบัญช ี  3(3-0-6) 
01130492    สัมมนาทางการบัญช ี  3(3-0-6) 
01132413    การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) 
                วิชาเฉพาะเลือก 3(  -  - ) 

 รวม 15( -  - ) 
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 3.1.4.2   แผนการศึกษาแบบมีสหกิจศึกษา 

ปท่ี  1   ภาคการศึกษาท่ี 1 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01130111    หลักการบัญชีข้ันตน 3(2-2-5) 
01417117    แคลคูลัสสําหรับธุรกิจ  
01999111    ศาสตรแหงแผนดิน 

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

01355xxx    ภาษาอังกฤษ 
                 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 

3(  -  - ) 
3(  -  - ) 

                 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก         3(  -  - ) 
 รวม 17( -  - ) 
  
  

ปท่ี  1   ภาคการศึกษาท่ี 2 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01101181    เศรษฐศาสตรจุลภาค I  3(3-0-6) 
01130112    การบัญชีข้ันกลาง I  3(3-0-6) 
01130151    ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเบื้องตน 3(3-0-6) 
01132111    หลักการจัดการ  3(3-0-6) 
01132142    สภาพแวดลอมทางกฎหมายธุรกิจ  3(3-0-6) 
01175xxx    กิจกรรมพลศึกษา 
01355xxx    ภาษาอังกฤษ 

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

 รวม 19( -  - ) 
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ปท่ี  2   ภาคการศึกษาท่ี 1 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01101182    เศรษฐศาสตรมหภาค I   3(3-0-6) 
01130211    การบัญชีข้ันกลาง II   3(3-0-6) 
01132231    สถิติธุรกิจ   3(3-0-6) 
01355xxx     ภาษาอังกฤษ  3(  -  - ) 
                  วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร-วิชาภาษาไทย 3(  -  - ) 
                  วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร-วิชาสารสนเทศ/  
                                      คอมพิวเตอร 1(  -  - ) 
                  วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข  2( -  - ) 

 รวม 18( -  - ) 
 
 

ปท่ี  2   ภาคการศึกษาท่ี 2 
                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01130221    หลักการบัญชีตนทุน 3(3-0-6) 
01131211    การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
01132332    การวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
01132342    ระบบภาษีอากรธุรกิจ  3(3-0-6) 
01133211    การจัดการการผลิต 3(3-0-6) 
01134111    หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 รวม 18( -  - ) 
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ปท่ี  3   ภาคการศึกษาท่ี 1 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01130311     การบัญชีข้ันสูง I  3(3-0-6) 
01130313     แนวคิดทางการเงินสําหรับนักบัญชีอาชีพ  3(3-0-6) 
01130321     การบัญชีบริหาร 3(3-0-6) 
01130351       ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี 3(3-0-6) 
                     วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรยีศาสตร 3(  -  - ) 
                   วิชาเลือกเสร ี 3(  -  - ) 

 รวม 18( -  - ) 
  

 

ปท่ี  3   ภาคการศึกษาท่ี 2 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01130312    การบัญชีข้ันสูง II   3(3-0-6) 
01130331    หลักการสอบบัญชแีละการใหความเชื่อม่ัน  3(3-0-6) 
01130361    การบัญชีภาษีอากร  3(3-0-6) 
01132413    การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) 
01355206    อังกฤษวิชาการ 3(3-0-6) 
                    วชิาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร 3(  -  - ) 
                  วิชาเลือกเสร ี 3(  -  - ) 

 รวม 21( -  - ) 
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ปท่ี  4   ภาคการศึกษาท่ี 1 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01130413    แนวคิดทางบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3(3-0-6) 
01130433    การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0-6) 
01130434    การกํากับดูแลกิจการและการตรวจสอบภายใน 3(3-0-6) 
01130441    การวิเคราะหรายงานทางการเงิน  3(3-0-6) 
01130481    ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพบัญช ี 3(3-0-6) 
01130492    สัมมนาทางการบัญช ี 3(3-0-6) 
                 วิชาเฉพาะเลือก  3( -  - ) 

 รวม 21( -  - ) 
 
 

ปท่ี  4   ภาคการศึกษาท่ี 2 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01130490    สหกิจศึกษา          6 

 รวม  6 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-26- 

 

3.1.5   คําอธิบายรายวิชา 
          3.1.5.1 รายวิชาบัญชีท่ีเปนรหัสวิชาของหลักสูตร 
          - รายวิชาในหลักสูตร 
01130111**  หลักการบัญชีข้ันตน                     3(2-2-5)  
                (Introduction to Principles of Accounting) 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับบัญชีการเงิน กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน 
สมการบัญชี วงจรบัญชีและการจัดทํารายงานทางการเงินสําหรับธุรกิจใหบริการและธุรกิจ
พาณิชยกรรม การบัญชีสําหรับเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด โดยสอดแทรกจริยธรรม
ของวิชาชีพการบัญชี 

Introduction to financial accounting, conceptual framework for financial 
reporting, accounting equation, accounting cycle and financial reports 
preparation for service business and merchandising business, accounting for 
cash and cash equivalents, accounting professional ethics are concerned. 

 

01130112**  การบัญชีข้ันกลาง I                          3(3-0-6) 
(Intermediate Accounting I) 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01130111 หรือ 01130101 หรือ 01130171 
           กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน หลักการบัญชีสินทรัพย การจําแนก
ประเภท การวัดมูลคาและการแสดงรายการสินทรัพยในรายงานทางการเงิน ซ่ึงประกอบดวย 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้ ตั๋วเงินรับ สินคาคงเหลือ เงินลงทุน ตนทุนการ
กูยืม  ท่ีดิน  อาคาร และอุปกรณ  สินทรัพย ไม มีตั วตน การดอยค าของสินทรัพย  
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและการดําเนินงานท่ี
ยกเลิก ทรัพยากรแร และเกษตรกรรม  

Conceptual framework for financial reporting, principles of accounting 
for assets, classification, valuation and presentation of assets in the financial 
reports. Those are consisted of cash and cash equivalents, accounts receivable, 
notes receivable, inventory, investment, borrowing costs, property, plant and 
equipment, intangible assets, impairment of assets, investment property, non-
current assets held for sale and discontinued operations, mineral resources, 
and agriculture. 

 
 
 
 
 
    
∗∗ รายวิชาปรับปรุง 
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01130151** ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเบ้ืองตน                   3(3-0-6) 
(Introduction to Accounting Information Systems) 
           ความรูเบื้องตนเก่ียวกับระบบสารสนเทศ บทบาทและองคประกอบของระบบ
สารสนเทศในองคกร โครงสรางระบบสารสนเทศ ความรูความเขาใจระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี เอกสารและการจัดทําเอกสารท่ีใชในระบบสารสนเทศทางการบัญชี จริยธรรม
และการทุจริตในองคกร การควบคุมภายในระบบสารสนเทศ การประยุกตใชโปรแกรมบัญชี
สําเร็จรูป และการพัฒนาระบบ 

General knowledge of information systems, roles and components of 
information systems in organization, structures of information systems, 
understanding in accounting information systems, documents and 
documentation in accounting information systems, ethics and frauds in 
organizations, controls in information systems, application of accounting 
software package and system development. 

    
 

01130211**  การบัญชีข้ันกลาง II                             3(3-0-6) 
(Intermediate Accounting II) 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01130111 หรือ 01130101 หรือ 01130171 

หลักการและแนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับรายการหนี้สินและสวนของเจาของ  
รวมถึงการจัดประเภท การรับรูและการวัดมูลคา การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูล 
การบัญชีสําหรับการปรับโครงสรางหนี้ กําไรตอหุน การนําเสนองบการเงิน การเปลี่ยนแปลง
ทางการบัญชีและการแกไขขอผิดพลาด 

Accounting principles and practice for liabilities and owners’ equity,  
including classification, recognition and measurement, presentation and 
disclosure, accounting for debt restructuring, earnings per share, financial report 
presentation, accounting changes and error correction. 

 
 

01130221** หลักการบัญชีตนทุน                            3(3-0-6)  
(Principles of Cost Accounting) 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01130112 

ประยุกตหลักการพ้ืนฐานของการบัญชีตนทุน การจําแนกประเภทตนทุน ตนทุนงาน
สั่งทํา ตนทุนงานชวง การบัญชีตนทุนวัตถุทางตรง แรงงานทางตรง และคาใชจายการผลิต 
การบัญชีสําหรับผลิตภัณฑรวม ผลิตภัณฑพลอยได เศษซากและของเสีย ตนทุนมาตรฐาน 
การวิเคราะหผลตางจากมาตรฐาน ระบบทันเวลาพอดี และตนทุนตามกิจกรรม 

 
 
 

    
∗∗ รายวิชาปรับปรุง 
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Application of cost accounting principles, cost classification, job order 
costing, process costing, accounting for direct material, direct labor and 
manufacturing overhead, accounting for joint products and by-products, 
spoiled goods, scrap and waste materials, standard costing, variance analysis, 
just-in-time system, and activity – based costing. 

 

01130311**   การบัญชีข้ันสูง I                                       3(3-0-6) 
(Advanced Accounting I) 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01130112 และ 01130211  
 แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการฝากขาย ธุรกิจกอสราง ธุรกิจสัญญาเชา 
สํานักงานใหญและสาขา องคกรไมแสวงหากําไร การบัญชีสําหรับหางหุนสวน การชําระบัญชี 
และการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของ 

Accounting practices for consignment, construction business, leasing 
business, home-office and branch, non-profit organization, accounting for 
partnership, liquidation and related disclosures. 

 

01130312** การบัญชีข้ันสูง II                               3(3-0-6)  
(Advanced Accounting II)  
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01130112 และ 01130211  
           การบัญชีสําหรับการรวมการงาน เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา การบัญชี
สําหรับการรวมกิจการ การจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ การเปดเผย
ขอมูลเก่ียวกับสวนไดเสียในกิจการอ่ืนๆ และการแปลงคางบการเงินท่ีเปนเงินตรา
ตางประเทศ  

Accounting for joint arrangement, investment in associates and joint 
ventures, accounting for consolidation, preparation of consolidated financial 
statements and separate financial statements, disclosure of interest in other 
entities, and translation of foreign financial statements. 

 

01130313**  การบัญชีสําหรับเครื่องมือทางการเงิน            3(3-0-6) 
(Accounting for Financial Instruments) 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01130112 และ 01131211 
           ขอบเขตและคําจํากัดความของเครื่องมือทางการเงิน การบัญชีสําหรับเครื่องมือทาง
การเงิน การจัดประเภทรายการและวิธีการวัดมูลคา การดอยคา และการบัญชีปองกันความ
เสี่ยงเบื้องตน ขอบเขตและคําจํากัดความของมูลคายุติธรรม การวัดมูลคายุติธรรม เทคนิค
การประเมินมูลคา ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมและการเปดเผยขอมูล  
 
 

    
∗∗ รายวิชาปรับปรุง 
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Scope and definition of financial instruments, accounting for financial 
instruments, classification and measurement approaches, impairment, and 
basic hedge accounting, scope and definition of fair value, fair value 
measurements, valuation techniques, hierarchy of fair value and disclosure. 

 
01130321** การบัญชีบริหาร                                          3(3-0-6)  

(Managerial Accounting) 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01130221 
           ความสําคัญของนักบัญชีบริหารและการบัญชีบริหารในองคกร การประยุกตใช
เทคนิคในการบริหารตนทุน การจัดทํางบประมาณ ศูนยความรับผิดชอบและการวัดผลการ
ปฏิบัติงาน การรายงานของสวนงาน ตนทุนคุณภาพ การใชขอมูลทางการเงินและขอมูลท่ี
ไมใชขอมูลทางการเงินเพ่ือการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจ การจัดทําแผนธุรกิจ  

Importances of management accountants and managerial accounting in 
organization, applying techniques for cost management, budget preparation, 
responsibility centers and performance measurement, segment reporting,  
quality costs, use of financial and non-financial data for planning, controling 
and decision making, business plan preparation. 

 

01130331**     การสอบบัญชีและการใหความเช่ือม่ัน         3(3-0-6)  
(Audit and Assurance) 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01130221 และ 01130351 

แมบทสําหรับงานท่ีใหความเชื่อม่ัน แนวคิดและวัตถุประสงคของการสอบบัญชี 
มาตรฐานการสอบบัญชี การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี กฎหมายและขอบังคับเก่ียวกับ 
การสอบบัญชี จรรยาบรรณ บทบาทและความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี การวางแผนการ
สอบบัญชีและแนวการตรวจสอบ ความเสี่ยงในการสอบบัญชี การทุจริตและขอผิดพลาด การ
ควบคุมภายใน หลักฐานการสอบบัญชีและการรวบรวมหลักฐาน กระดาษทําการของผูสอบ
บัญชี การตรวจสอบเนื้อหาสาระของวงจรรายได วงจรรายจาย วงจรการจัดหาเงินทุนและ
การลงทุน รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของ
ผูสอบบัญชีภาษีอากร และงานท่ีใหความเชื่อม่ัน 

Framework for assurance engagements, concepts and objectives of 
auditing, auditing standards, audit quality control, law and regulations relating 
to auditing, ethics, roles and responsibilities of auditors, audit planning and 
audit programs, audit risks, fraud and error, internal control, audit evidence and 
evidence collection, audit work papers, substantive audit testing of revenue 
cycle, expenditure cycle, financing and investing cycle, auditor’s reports, tax 
auditor’s reports, and assurance services. 

 

    
∗∗ รายวิชาปรับปรุง 
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01130351** ระบบสารสนเทศทางการบัญชี                                           3(3-0-6) 
(Accounting Information Systems) 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01130211 และ 01130151 

การประมวลผลรายการทางธุรกิจ บทบาทของนักบัญชีทางดานระบบสารสนเทศ
ขององคกร ศึกษาทางเดินเอกสาร ประเภทและการออกแบบเอกสาร ขอมูลและสารสนเทศท่ี
ใช และการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของของแตละวงจรระบบยอยในระบบสารสนเทศทางการ
บัญชี การออกแบบผังบัญชี การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะหขอมูลเชิงลึกทาง
ธุรกิจเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ 

Business transaction processing, role of accountants in organization’s 
information systems, study of documents flow, types and design of documents, 
data and information used, and related internal control of each sub systems in 
accounting information systems, chart of accounts design, use of information 
technology in business analytic to support decision making.  

 

01130361** การบัญชีภาษีอากร                      3(3-0-6) 
 (Tax Accounting) 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01130112 และ 01130211 และ 01132342 

หนาท่ีและความรับผิดชอบของธุรกิจตามกฎหมายบัญชีและประมวลรัษฎากร        
การวางแผนภาษี การคํานวณภาษี และการบัญชีสําหรับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินได
นิติบุคคล ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ท่ีจาย ภาษีสรรพสามิต และภาษี
ศุลกากร ความแตกตางระหวางกําไรทางบัญชีกับกําไรทางภาษี การเปดเผยรายการภาษีเงิน
ไดในรายงานทางการเงิน ภาษีระหวางประเทศและอนุสัญญาภาษีซอน และการบัญชีภาษีเงิน
ไดรอตัดบัญชี 

Functions and responsibilities of businesses according to taxation law, 
tax planning, tax calculation, tax accounting for personal income tax, corporate 
income tax, value added tax, special business tax, withholding tax, excise tax 
and customs tax, differences between accounting earnings and tax earnings, 
disclosure of income tax in financial reports, international taxation and double 
taxation, and accounting for deferred tax. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
∗∗ รายวิชาปรับปรุง 
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01130413     แนวคิดทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน                 3(3-0-6)  
(Accounting Concepts and Financial Reporting Standards) 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01130311  

วิวัฒนาการ ลักษณะ โครงสราง แนวคิดและขอสมมติทางบัญชี รวมถึงการนําเอา
แนวคิดและวิธีการตางๆ ทางการบัญชีมาประยุกตใชเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมดาน
กฎหมาย และเศรษฐกิจ มาตรฐานของสถาบันแหงวิชาชีพและสังคม มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินเก่ียวกับการรับรูรายการและวัดมูลคา องคประกอบของผลการดําเนินงานและ
ฐานะการเงิน การนําเสนอและการเปดเผยขอมูลรวมท้ังการจัดทํารายงานการเงินระหวาง
กาล ปญหาท่ีเก่ียวของกับการรายงานทางการเงิน 

Evolution, nature, structures, concepts and underlying assumptions of 
accounting; application of accounting concepts and procedures to economic 
and legal environment, and to social and professional institution standards; 
Financial reporting standards on recognition and measurement of performance 
and financial position elements and on presentation and disclosures; 
construction of interim financial reports; problems related to financial reporting 
standards. 

 

01130414** การบัญชีสําหรับการปองกันความเส่ียง                          3(3-0-6)                       
(Accounting for Hedging) 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01130312 และ 01130313 

ความเสี่ยงและการปองกันความเสี่ยง ลักษณะและประเภทของอนุพันธทางการเงิน 
การบัญชีสําหรับการปองกันความเสี่ยงข้ันสูง และผลกระทบของการบัญชีปองกันความเสี่ยง
ตอรายงานทางการเงิน  

Risk and hedging, characteristics and types of derivatives, accounting for 
advanced hedging and the effects of hedged accounting on financial reports.    

 

01130431* ประเด็นในการสอบบัญชี                                                3(3-0-6) 
(Issues in Auditing)   
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01130331          

คนควา วิเคราะห และอภิปราย เพ่ือใหเกิดความรูและความเขาใจอยางลึกซ้ึงใน
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการสอบบัญชี จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี มาตรฐานการ
สอบบัญชีและมาตรฐานการใหความเชื่อม่ันอ่ืน ปญหาในการปฏิบัติงานการสอบบัญชี การ
แกปญหา รายงานชนิดตาง ๆ ของผูสอบบัญชี และกรณีศึกษา 

 
    
* รายวิชาเปดใหม 
∗∗ รายวิชาปรับปรุง 
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Study, analysis, discussion to obtain in-depth knowledge and 
understanding in the regulations relevant to auditing, the code of ethics for 
professional accountants, auditing standards and other assurance standards, 
practical problems in auditing, problem solutions, various types of auditor’s 
reports and case study. 

 

01130433** การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศทางการบัญชี                        3(3-0-6) 
(Accounting Information Systems Audit and Control)   
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01130331          

หลักการและประเภทการตรวจสอบ การวิเคราะหความเพียงพอของการควบคุม
ท่ัวไปของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการควบคุมระบบงานท่ีเก่ียวของ การตรวจสอบวงจร
รายรับและรายจาย เทคนิคและเครื่องมือในการตรวจสอบโดยใชคอมพิวเตอร การทุจริตใน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห การอภิปราย และการนําเสนอจากกรณีศึกษา 

Principles and types of auditing, analyzing the adequacy of general 
information technology controls and relevant application controls, revenue 
and expenditure auditing, computer-assisted audit tools and techniques, IT 
fraud, analyzing, discussion and presentation from case studies. 

 

01130434**  การกํากับดูแลกิจการและการตรวจสอบภายใน                     3(3-0-6)  
(Corporate Governance and Internal Audit) 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01130331 

หลักการกํากับดูแลกิจการ การวิเคราะหองคประกอบของกรอบแนวคิดในการกํากับ
ดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การวิเคราะหองคประกอบของการควบคุมภายใน          
การตรวจสอบภายใน การจัดทําและการวิเคราะหรายงานผูตรวจสอบภายใน การบัญชี
สิ่งแวดลอมและการจัดทํารายงานเพ่ือความยั่งยืน จรรยาบรรณสําหรับผูประกอบวิชาชีพ
บัญชี 

Principles of corporate governance, analysis of the components of 
corporate governance framework, risk management, analysis of the 
components of internal control, internal audit, preparation and analysis of 
internal audit reports, environmental accounting and preparation of 
sustainability reports, code of ethics for professional accountants. 

 
 
 
 

    
∗∗ รายวิชาปรับปรุง 
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01130441** การวิเคราะหรายงานทางการเงิน                               3(3-0-6) 
(Financial Report Analysis) 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01130311 

กรอบแนวคิดและทฤษฎี สภาพแวดลอมทางธุรกิจ การวิเคราะหอัตราสวนทาง
การเงิน ขอมูลทางการบัญชีและประโยชนเพ่ือการตัดสินใจ นโยบายการบัญชี แรงจูงใจของ
ผูบริหารในการจัดทํารายงานการเงิน เครื่องมือและเทคนิคสําหรับการวิเคราะหรายงานทาง
การเงิน และการประเมินมูลคาธุรกิจ 

Conceptual framework and theories, business environment, financial 
ratio analysis, accounting information and usefulness for decision making, 
accounting policy, motivation of executives for preparing financial reports, tools 
and techniques for financial report analysis, and firm valuation. 

 

01130451 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี       3(3-0-6) 
(Accounting  Information  Systems Analysis and Design) 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01130351 

การพัฒนาและนําระบบสารสนเทศทางการบัญชีไปใชเทคนิคในการวิเคราะห และ
ออกแบบระบบ  การออกแบบอินพุตเอาตพุตและตัวแบบระบบสารสนเทศ  การนําระบบไป
ใชงานจริงรวมถึงการสนับสนุนระบบสารสนเทศ 

Accounting Information systems development and implementation 
system analysis and design techniques, input – output design Information 
system model, system application and system supporting. 

 

01130452** โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการบัญชี         3(3-0-6) 
(Software Package for Accounting) 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01130221   

การศึกษาและการฝกทักษะการใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานบัญชี รวมถึง
โปรแกรมสําหรับระบบการวางแผนทรัพยากรองคกร เพ่ือใชในกระบวนการทางบัญชีต้ังแต
การจัดเตรียมเอกสารทางบัญชี การบันทึกรายการทางบัญชี และการจัดทํารายงานทางการ
เงิน 

Studying and practicing to use software packages for accounting work 
including enterprise resource planning program for use in accounting process 
starting from documents preparation, accounting records, and financial report 
preparation. 

 
 
 
    
∗∗ รายวิชาปรับปรุง 
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01130453** การวิเคราะหขอมูลทางการบัญชีเชิงลึก           3(3-0-6)  
(Accounting Data Analytics) 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01130351 

แนวคิดพ้ืนฐานของโครงสรางขอมูล การออกแบบฐานขอมูล เทคนิคและชนิดของ
การวิเคราะหขอมูลเชิงลึก บทบาทท่ีเพ่ิมข้ึนของการวิเคราะหขอมูลบัญชีเชิงลึก การวิเคราะห
ขอมูลทางบัญชีดวยเครื่องมือการวิเคราะหเชิงลึกเพ่ือชวยใหการตัดสินใจทางธุรกิจดีข้ึน  

Fundamental concepts of data structure, database design, techniques 
and types of data analytics, emerging roles of accounting analytics, accounting 
data analysis with analytic tools to make a better decision in business. 

 

01130461   การบัญชีเฉพาะกิจการ           3(3-0-6)  
(Accounting for Specific Enterprises) 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01130112 และ 01130211  

ลักษณะการดําเนินงานระบบบัญชี  และการควบคุมภายในของธุรกิจประเภทตางๆ 
ไดแก หนวยงานภาครัฐและกิจการท่ีไมแสวงหาผลกําไร  สถาบันการเงิน  ธนาคาร  โรงแรม 
โรงพยาบาลและอ่ืน ๆ 

Accounting procedures, systems and internal control of various kinds of 
business such as government non-profit organizations, commercial bank, hotel, 
hospital and others.   

 
01130481  ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพบัญชี             3(3-0-6)  

(English for Accounting Professions) 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01130331  

การเรียนรูทักษะภาษาอังกฤษ ฟง พูด อาน เขียน ท่ีใชในการสื่อสารและการรายงาน
ภายในวิชาชีพบัญชีตางๆ ไดแก การบัญชีการเงิน การบัญชีบริหารและการตรวจสอบ เพ่ือ
เตรียมความพรอมสําหรับการทํางาน 

Learning English skills listening, speaking, reading and writing, using 
communication and reporting for work preparation within accounting 
profession, financial accounting, managerial accountings and auditing. 

 
 
 
 
 
    
∗∗ รายวิชาปรับปรุง 
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01130490 สหกิจศึกษา                  6 
(Cooperative Education) 

การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงงานท่ีไดรับมอบหมายตลอดจน
การจัดทํารายงานและการนําเสนอ 

On the job training as a temporary employee according to the assigned 
project including report and presentation. 

 
01130492** สัมมนาทางการบัญชี                    3(3-0-6) 

(Seminar in Accounting) 
ประเด็นรวมสมัยและการเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพบัญชี ความรูพ้ืนฐานในการวิจัย

ทางการบัญชี ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี การบูรณาการความรูทางการบัญชีกับศาสตร
ดานอ่ืนท่ีสัมพันธกัน            

Contemporary issues and changes in accounting profession, 
fundamental knowledge in accounting research, accounting research 
methodology, integrating accounting knowledge with other related fields. 

 
01130498  ปญหาพิเศษ                       3(3-0-6) 
   (Special Problems)  

การศึกษาคนควาทางบัญชีระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน  
Study and research in accounting at the bachelor’s degree level and 

compile into a written report. 
 

- รายวิชาบริการ/รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   
01130101**   การบัญชีท่ัวไป                                         3(3-0-6) 
                (General Accounting)  

  หลักการเบื้องตน แนวคิด แนวปฏิบัติทางการบัญชี การบันทึกบัญชี การจัดทํางบ
การเงิน การงบประมาณ การวิเคราะหตนทุน ปริมาณ กําไร  การวิเคราะหงบการเงิน และ
การใชขอมูลทางการบัญชีเพ่ือการตัดสินใจ  

Basic principles, concepts, accounting practices, journalizing, 
preparation   of financial statements, budgeting, cost volume profit analysis, 
financial statement analysis, use of accounting data for decision making. 

 
 
 
 

    
∗∗ รายวิชาปรับปรุง 
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01130102** การบัญชีสําหรับผูไมใชนักบัญชี                            3(3-0-6)  
                (Accounting for Non-Accountants) 

 แนวคิดเบื้องตนทางการบัญชีและรายงานทางการเงิน การวิเคราะหรายการคาและ
ผลกระทบตอรายงานทางการเงิน การวิเคราะหรายงานทางการเงิน และผลกระทบของ
นโยบายการบัญชีตอรายงานทางการเงิน  
          Basic concepts of accounting and financial reports, Business transaction 
analysis and the effects on financial reports, financial report analysis and the 
impacts of accounting policies on financial reports. 

 

01130171      การบัญชีการเงิน           3(3-0-6) 
(Financial Accounting) 

หลักการบัญชีท่ัวไป   วิธีการบันทึกบัญชีข้ันตนเก่ียวกับเงินสด  ลูกหนี้  ตั๋วเงินรับ 
สินคาคงเหลือ  เงินลงทุน   สินทรัพยท่ีมีตัวตนและไมมีตัวตน หนี้สินและสวนของผูเปน
เจาของ  การจัดทํารายงานทางการเงิน    

General accounting principles, principles of recording transactions for 
cash, account receivables, note receivables, inventories, investment, tangible  
and intangible assets, liabilities, owner  equities, preparation of financial reports. 

 
01130172**  การบัญชีเพ่ือการจัดการ                              3(3-0-6) 

(Management Accounting) 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01130171 หรือ 01130102 

ความสําคัญของการบัญชีเพ่ือการจัดการ การสะสมตนทุน ตนทุนมาตรฐาน ตนทุน
ตามกิจกรรม การงบประมาณ งบประมาณยืดหยุน การวิเคราะหตนทุน – ปริมาณ – กําไร 
การบัญชีตามความรับผิดชอบ การรายงานตามสวนงาน การกําหนดราคา การใชขอมูลทาง
บัญชีเพ่ือการตัดสินใจ  

Importances of management accounting, cost accumulation, standard 
costing, activity-based costing, budgeting, flexible budgeting, cost-volume-profit 
analysis, responsibility accounting, segment reporting, pricing, use of accounting 
data for decision making. 

 
 
 
 
 
 
 
    
∗∗ รายวิชาปรับปรุง 
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3.1.5.2 รายวิชาท่ีเปนรหัสวิชานอกหลักสูตร 
 

วิชาเศรษฐศาสตร  
01101181  เศรษฐศาสตรจุลภาค I           3(3-0-6) 
    (Microeconomics I) 

ความหมายลักษณะและวิธีการศึกษาเศรษฐศาสตร ปญหาเศรษฐกิจ การทําหนาท่ี
ของระบบเศรษฐกิจ อุปสงค อุปทาน และราคาความยืดหยุนของอุปสงคและอุปทาน การใช
อุปสงคและอุปทานในการปฏิบัติ พฤติกรรมของผูบริโภคและอรรถประโยชน ธุรกิจการผลิต
และตนทุนการผลิต ตนทุนในระยะสั้นและระยะยาว การผลิตในระยะยาว การผลิตในระยะ
ยาวมาก ซ่ึงเก่ียวของกับความกาวหนาและมลพิษ การกําหนดราคาผลผลิตในตลาดตางๆ 
ทฤษฎีราคาในเชิงปฏิบัติ การกระจายรายได การกําหนดคาจาง ดอกเบี้ย และผลตอบแทน
จากการลงทุน ความยากจน และความไมเทาเทียมกัน 

Meaning, nature and methods of economic study. Economic problems. 
Functioning of the economy. Demand, supply, price, elasticity of demand and 
supply, application of demand and supply. Consumer behaviour and utility. 
Production and cost, short-run cost and long-run cost, production in the long-
run and the very long-run concerning progress and pollution. Price 
determination in different types of market, application of price theory. Income 
distribution, determination of wage, interest, and return on investment ; 
poverty and inequality. 

 
01101182 เศรษฐศาสตรมหภาค I               3(3-0-6) 

(Macroeconomics I) 
วิธีการในการวัดรายไดประชาชาติ ปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดรายไดประชาชาติ         

การเปลี่ยนแปลงรายไดประชาชาติ วัฏจักรธุรกิจและการเคลื่อนไหวข้ึนลงในรายได
ประชาชาติ ทฤษฎีและมาตรการของนโยบายการคลัง ระดับราคา การเงินและการธนาคาร 
การวิเคราะหเงินตราและการวิเคราะหรายได การคาและการเงินระหวางประเทศ การ
วางงานและเงินเฟอ ความจําเริญเติบโต และการพัฒนาเศรษฐกิจเปรียบเทียบ 

National income account. Determination of national income. Business cycle 
and national income fluctuations. Theories and measures of fiscal policies. Money 
and banking, monetary and income analysis. International trade and finance. 
Unemployment, inflation, economic growth and development. Comparative 
economic systems. 
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วิชาการเงิน  
01131211 การเงินธุรกิจ             3(3-0-6) 

(Business Finance) 
หลักการเบื้องตนและจุดมุงหมายในการจัดการทางการเงิน หนาท่ีของผูจัดการทาง

การเงิน สภาพแวดลอมทางการเงิน การวางแผนและการพยากรณทางการเงิน เครื่องมือ
ตางๆ ในการจัดการทางการเงิน วิเคราะหทางการเงิน เงินทุนและตนทุนของเงินทุน การ
ตัดสินใจลงทุนระยะยาว การจัดการเงินทุนหมุนเวียน 

Basic principles and objectives of financial management, functions of 
managerial finance, financial environments, financial forecasting and planning, 
tools of financial management, financial analysis, capital and cost of capital, 
decision in long-term investment, working capital management. 

 

01131311 การจัดหาเงินทุนธุรกิจ                        3(3-0-6)        
(Business Financing)    
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01131211    

หลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับการจัดหาเงินทุนของธุรกิจ ตลาดการเงินและสถาบัน
การเงิน เทคนิคและวิธีการในการจัดหาเงินทุน การวางแผนและจัดหาเงินทุนระยะสั้น การ
วางแผนและจัดหาเงินทุนระยะยาว โครงสรางเงินทุนและตนทุนของเงินทุน การเชา และการ
ปรับโครงสรางกิจการ 

The principles of business financing, financial markets and institutions, 
techniques and methods to financing the business, short- term financial 
planning and financing, long- term financial planning and financing, capital 
structure and cost of capital, leasing, corporate restructuring. 

 
01131313 การส่ือสารทางการเงิน                3(3-0-6) 
  (Financial Communication) 

การกําหนดรูปแบบการติดตอสื่อสารสําหรับผูมีสวนไดเสีย  การบริหารชองทางการ
สื่อสารตามระดับของผลตอบแทนและความเสี่ยง การเพ่ิมมูลคากิจการโดยการกําหนด
กระบวนการติดตอสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

Assigning communication formats for stakeholders, management of 
communication channel based on a degree of risk and return, increasing 
enterprise value through efficient communication processes. 
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01131316 การจัดการสินทรัพยธุรกิจ                   3(3-0-6)        
(Business Asset Management)    
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01131211    

เทคนิคและวิธีการตัดสินใจในการวางแผนและบริหารเงินทุนหมุนเวียน ตัวแบบ
ตางๆของการจัดการเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น ลูกหนี้และสินคาคงเหลือ ปจจัยและทฤษฎีใน
การตัดสินใจลงทุนสินทรัพย ภายใตภาวะการเสี่ยงและความไมแนนอน 

Techniques and decision planning in working capital management, 
models of cash and marketable securities management, models of account 
receivable and models of inventories, factors and theories in investment decisions 
under risk and uncertainty. 

 

01131321  การเงินระหวางประเทศ                     3(3-0-6) 
   (International Finance) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01131211  
การดําเนินงาน นโยบายและบทบาทของสถาบันการเงินระหวางประเทศ เครื่องมือใน

การปริวรรตเงินตรา ระบบอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการควบคุมและการสงเสริมความตกลง
ระหวางประเทศอันมีผลกระทบกระเทือนตอกําไร การดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ โดย
พิจารณาในแงเงินทุน ภาษีอากร แรงงาน ปญหาทางการตลาดและความรวมมือระหวาง
ประเทศ การปฏิบัติงานของฝายตางประเทศของธนาคารพาณิชย 

Operation, policies and function of international financial institutions, 
foreign exchange tools, foreign exchange rate system, policies of controlling 
and promotions, international agreements that affecting business profit, 
international business operations including capital taxation, labour, marketing 
problems and international agreements, operation of foreign department of 
commercial banks. 

 

01130322 การเงินธุรกิจระหวางประเทศ           3(3-0-6) 
  (International Business Finance) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01131211 
ประเภทของธุรกิจระหวางประเทศ ลักษณะการดําเนินงานและวัตถุประสงครวมท้ัง

สภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ การบริหารสินทรัพยและหนี้สิน การ
ตัดสินใจทางการเงิน การลงทุน และการจายปนผลของธุรกิจระหวางประเทศ การใชตราสาร
การเงินในการติดตอการคาระหวางประเทศ รวมท้ังความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินธุรกิจ 
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Types of international business, operations and objectives of business 
including the environmental affected, assets and liabilities management, 
financial decisions, investments and dividend policies of international business, 
financial instruments used in foreign trade, business risk, investment risk, foreign 
exchange risk that affect the international business financial management. 

 

01131441 การวิเคราะหหลักทรัพย                 3(3-0-6) 
  (Securities Analysis) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01131211 
ขอบเขตของการวิเคราะหหลักทรัพย คุณสมบัติของหลักทรัพย ลําดับข้ันของการ

วิเคราะหหลักทรัพย การคัดเลือกหลักทรัพย การคาดคะเนกําไรสุทธิและเงินปนผล ทฤษฎี
การประเมินมูลคาหลักทรัพย 

Scope in securities analysis, characteristic of securities, portfolio selection 
process, selecting optimal portfolio, earnings and dividend estimation, the 
valuation theory of security. 

 

วิชาการจัดการ  
01132111 หลักการจัดการ            3(3-0-6) 

(Principles of Management) 
แนวคิดและวิวัฒนาการทางการจัดการ งานการจัดการ สภาพแวดลอมทางธรุกิจท่ีมี

ผลกระทบตอการจัดการธรุกิจ จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ
ธุรกิจ บทบาทและหนาท่ีทางการจัดการของผูจัดการ การตัดสินใจ การวางแผน การจัด
องคการ การชักนําและการควบคุม  

Concepts and evolution of management. Managerial jobs. Business 
environment affecting business management. Business ethics and corporate 
social responsibility. Managerial roles and management functions of managers. 
Business decision-making, planning, organizing, leading, and controlling. 

 
01132142 สภาพแวดลอมทางกฎหมายธุรกิจ            3(3-0-6) 

(Legal Environment of Business) 
ธุรกิจและสภาพแวดลอมทางกฎหมาย ความหมาย ท่ีมา และประเภทของกฎหมาย 

กระบวนการยุติธรรม การระงับขอพิพาทโดยศาลและอนุญาโตตุลาการนอกศาล ความรับผิด
ทางกฎหมายของธุรกิจในดานตางๆ 

Business and legal environment, definition, sources and classification of 
law. The judicial system, dispute settlement by court and arbitrators, legal 
liabilities of business. 
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01132221 พฤติกรรมองคการ            3(3-0-6) 
(Organization Behavior) 

หลักการจัดองคการตามทฤษฎีตางๆ ลักษณะโครงสรางขององคการแบบทางการ
และไมเปนทางการ พฤติกรรมของบุคคลและกลุมการเรียนรู การจูงใจ สิ่งแวดลอมเก่ียวกับ
องคการ การแกไขความขัดแยงในองคการ การพัฒนาองคการ  

Organization theory and design structure of formal and informal 
organization.  Individual behavior and group perception behavior, motivation 
process.  Environment of organization.  The management of conflict in 
organization. Organization development.   

 

01132222 การจัดการทรัพยากรมนุษย               3(3-0-6) 
   (Human Resource Management) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01132111 
หลักและวิธีการดําเนินงานดานบุคลากร เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพในการทํางาน 

การเสริมสรางขวัญและสิ่งจูงใจ การรับสมัคร การคัดเลือก การบรรจุ และแตงตั้ ง              
การพิจารณาความดีความชอบ ระเบียบวินัย เทคนิคการสัมภาษณ หลักวิธีการคิดคาจาง
คาตอบแทน สวสัดิการ บริการทางเศรษฐกิจและสังคมใหแกพนกังาน  

The concept of personnel management. The role of recruitment to 
recruit potential employees. Morale development and motivate employees. 
To recruit, select and profile employees. Disciplinary, promotion, fringe benefits 
action. The selection procedure, plans of remunerations involving welfare and 
physical security. 

 

01132231 สถิติธุรกิจ                     3(3-0-6) 
(Business Statistics) 

การนําทฤษฎีและวิธีการทางสถิติมาใชในทางธุรกิจ การวัดคากลาง และการกระจาย
ของขอมูล การแจกแจงความนาจะเปน การสุมตัวอยาง การประมาณชวงความเชื่อม่ัน     
การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะห
ความถดถอยและสหสัมพันธ การพยากรณและสถิตินอนพาราเมตริก 

Statistics theories and methods for business application, central 
tendency and variation  data measurement, probability distribution, sampling 
distribution, confidence interval estimation, hypothesis testing, Chi- square, 
analysis of variance, regression and correlation, forecasting and nonparametric 
statistics. 
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01132332 การวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ        3(3-0-6) 
(Quantitative Analysis for Decision Making in Business) 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01132231 

บทบาทของการวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการแกปญหาทางธุรกิจ แนวคิดและการ
ประยุกตใชโปรแกรม เชิงเสน การวิเคราะหความไวตอการเปลี่ยนแปลง เครื่องมือสําหรับการ
ตัดสินใจ แขนงการตัดสินใจ ความนาจะเปน การวิเคราะหแถวรอคอย การวิเคราะหมารคอฟ 
แบบจําลองการขนสง การควบคุมสินคาคงคลัง การจําลองสถานการณและทฤษฎีเกมส  

Roles of quantitative analysis for business problem solving, concept and 
application of linear programming, sensitivity analysis, decision making tools, 
decision tree diagram, probability, queuing, Markov analysis, transportation 
model, inventory control, simulations and game theory. 

 

01132342 ระบบภาษีอากรธุรกิจ                    3(3-0-6) 
(Business Tax System) 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01132142 หรือ  01453111 

ความสําคัญของภาษีอากรตอการพัฒนาประเทศ หลักการปฏิบัติและวิธีจัดเก็บภาษี
อากรท่ีดี ความรับผิดชอบทางภาษีอากรของบุคคลและธุรกิจตามประมวลรัษฎากร ภาษี
ศุลกากร ภาษีสรรพสามิตและภาษีท่ีจัดเก็บโดยองคการบริหารสวนทองถ่ิน  

Role of taxation on country’s development. Principles and effective tax 
practices, tax liability of individuals and businesses under the revenue code, 
custom tax, excise tax and taxes administered by local government. 

 

01132351 ธุรกิจระหวางประเทศ                              3(3-0-6) 
(International Business) 

หลักแนวความคิด วัตถุประสงค และภาพรวมของสภาพแวดลอมทางธุรกิจท่ีมีผลตอ
ธุรกิจระหวางประเทศ โดยเนนการศึกษาความแตกตางทางวัฒนธรรม ทฤษฎีการคาระหวาง
ประเทศ และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 

Concept, objective and overview of business environment affecting 
international business. Cultural differences. Theories of international trade and 
economic development, and international business management. 

 
01132361 การเจรจาตอรองทางธุรกิจ                3(3-0-6) 

(Business Negotiation) 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการเจรจาตอรองทางธุรกิจ ปจจัยในการเจรจา

ตอรอง กระบวนการเจรจาตอรอง การวิเคราะหสถานการณเพ่ือการวางแผนการเจรจา
ตอรอง การโนมนาวคูเจรจาและกลวิธีในการเจรจาตอรองทางธุรกิจ แนวทางการเจรจา
ตอรองทางธุรกิจอยางมีจริยธรรม ใชกรณีศึกษา 
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Concepts and theories related to business negotiation. Negotiating 
factors. Process of negotiation. Analysis of situations for making negotiating 
plans. Persuasion and business negotiating tactics. Ethical approaches of 
business negotiations. Case studies. 

 

01132413 การจัดการเชิงกลยุทธ                3(3-0-6) 
(Strategic Management) 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01134211 และ 01131211 หรือ  01132314 

กลยุทธและนโยบายทางธุรกิจ การวิเคราะหปญหาตางๆ ในทรรศนะของผูจัดการ 
เพ่ือใชในการวางแผนการดําเนินงานใหบรรลุถึงเปาหมายของธุรกิจ  

Business strategy, policy and problem analysis by managerial level for 
business operating plan implementation. 

 

01132424 ภาวะผูนําในองคการธุรกิจ                         3(3-0-6) 
(Leadership in Business Organization) 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01132111 

บริบทของภาวะผูนําทางธรุกิจในยุคโลกาภวิัตน  การจัดการและภาวะผูนํา ผูนําตาม
แนวคิดแบบคลาสสิก อํานาจและอิทธิพล ผูนําแบบดั้งเดิม ผูนํารวมสมัย ผูนําเชิงกลยุทธ 
แนวโนมภาวะผูนําในอนาคต การนําการเปลี่ยนแปลงและภาวะผูตาม  

Context of business leadership in a globalization era. Managerial and 
leadership. Classical view of leaders. Power and influence. Traditional leader. 
Contemporary leader. Strategic leader. Trend of leadership in the future. 
Leading to change and followership. 
 

01132461 ความเปนผูประกอบการ           3(3-0-6) 
(Entrepreneurship) 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01132111 

ธรรมชาติของผูประกอบการ กระบวนการการประกอบการในบริบทตางๆ ประเด็น
ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดตั้งกิจการใหม  การสรางสรรคนวัตกรรม การพัฒนาทักษะการ
เปนผูประกอบการ      

Nature of entrepreneurs, entrepreneurial process in various contexts, 
issues surrounding new venture creation, innovative creation, entrepreneurial 
skill development. 
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วิชาการจัดการการผลิต 
01133211  การจัดการการผลิต             3(3-0-6)  

(Operations Management)  
   วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01132111   

หลักการเบื้องตนของการจัดการการผลิต  ความรูพ้ืนฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ
ประเภทของกระบวนการผลิตและแผนผัง ความรูเบื้องตนในการจัดการกาลังการผลิต  
ความสําคัญของทําเลท่ีตั้ง การดําเนินงานระบบผลิต การจัดการสินคาคงคลัง และการจัดการ
คุณภาพ  

Basic principles of operations management, introduction to product 
design, classification of process and layout, introduction to capacity 
management, importance of location, operating operation system, managing 
inventory and managing quality.  

   

01133242   พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน             3(3-0-6)  
(Introduction to Electronic Commerce)  

บทบาทของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่มีตอธุรกิจ แบบจําลองทางธุรกิจสําหรับ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส พื้นฐานทางเทคโนโลยี การใชโครงขายเวิลดไวดเว็บเชิงธุรกิจ              
การทํารายงาน  

Roles of electronic commerce on business, business models for 
electronic commerce, technology basic, World Wide Web commerce.  Report 
of application in business.  

 

01133315    การวางแผนและควบคุมการผลิต           3(3-0-6)  
(Operation Planning and Control)  

    วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01133211   
ลักษณะโดยท่ัวไปของการวางแผนและควบคุมการผลิต เทคนิคในการพยากรณ            

การวางแผนและควบคุมการผลิตสําหรับกระบวนการผลิตแบบตอเนอง กระบวนการผลิต
แบบไมตอเนื่อง และกระบวนการผลิตแบบโครงการ  การควบคุมการไหลของวัสดุในระบบ
การผลิตประกอบดวย ระบบคงคลงั  ระบบผลัก  ระบบดึง และ ทฤษฎีขอจํากัด  

Nature of operations planning and control, forecasting techniques, 
operations planning and control repetitive process;  intermittent process; and  
project process, controlling of material flow in operations system:  ponding 
system; push system, pull system; and theory of constraints. 
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01133317   การจัดการคุณภาพ                      3(3-0-6)  
(Quality Management)  
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01133211  

แนวคิดและพ้ืนฐานของการจัดการคุณภาพ การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ เครื่องมือ
และระเบียบวิธีสําหรับการศึกษาวิเคราะหทางการจัดการการผลิต  

     Concepts and fundamental of quality management. Statistical quality  
control. Tools and methods for analytic studies in operations management.  

      

01133318   การจัดการหวงโซอุปทาน            3(3-0-6)  
(Supply Chain Management)  
วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01133211  

แนวคิดและพ้ืนฐานของการจัดการหวงโซอุปทาน ระเบียบวิธีการออกแบบและการ
จัดการเครือขายหวงโซอุปทาน กลยุทธการกระจายสินคา การรวมกลุมทางกลยุทธการ
จัดการวัสดุคงคลัง ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ระบบขอมูลหวงโซอุปทาน  

Concepts and fundamental of supply chain management. 
Methodologies for designing and managing integrated supply chain networks. 
Physical distribution strategy, strategic alliances, inventory management, 
coordinated product and network design. Management information system for 
supply chain.   

 

01133321   การจัดการธุรกิจการทองเท่ียว            3(3-0-6)  
(Tourism Management)  

หลักแนวความคิด วัตถุประสงคและวิธีการในการดําเนินงานธุรกิจทองเท่ียว รูปแบบ
ของการจัดองคการในธุรกิจทองเท่ียว การประเมินศักยภาพของแหลงทองเท่ียวและการ
สํารวจอุปสงค  การสํารวจและวิเคราะหแหลงทองเท่ียว เพ่ือการวางแผนการพัฒนาและ
อนุรักษ การดําเนินโครงการทองเท่ียว       

Principles, concepts, objectives and how to operate tourism area 
potential evaluation and demand survey, and analyzing of tourism areas in 
order to do a developing plan and conservative, managing tour program.  

 

01133323   การจัดการธุรกิจโรงแรม            3(3-0-6)  
(Hotel Management)  

หลักการจัดการการปฏิบัติการในโรงแรม หนาท่ีและการดําเนินงานของแผนกหลัก
ในโรงแรม  

Principles of hotel operations management. Duties and procedure of 
key departments in hotel business.  
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01133342   ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม          3(3-0-6)  
(Creativity and Innovation)  
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01133211  

ลักษณะการใชความคิดรายบุคคล ความสรางสรรคในชีวิตประจําวัน ลักษณะของ
กลุมสรางสรรค การตระหนักถึงโอกาส การคิดเชิงออกแบบ การสรางความคิด นวัตกรรม 
เสนโคงรูปตัวเอส การนําความคิดนวัตกรรมเขาสูการปฏิบัติการ   

Personal thinking preferences, everyday creativity, characteristics of 
creative groups, opportunity recognition, creative thinking techniques, design 
thinking, idea generation, innovation, s-curve, innovative idea transformation for 
operations.  

 

วิชาการตลาด 
01134111      หลักการตลาด             3(3-0-6)  

(Principles of Marketing)  
ลักษณะและกระบวนการทางการตลาด แนวความคิด บทบาท ความสําคัญ หนาท่ี

และปจจัยทางการตลาด การแบงสวนตลาด การเลือกตลาดเปาหมาย พฤติกรรมผูบริโภค 
สวนประสมการตลาด และการวิจัยการตลาดเบื้องตน  

Nature and process of marketing. Concepts, role, functions and factors 
of marketing. Market segmentation. Selecting target market. Consumer 
behavior. Marketing mix and marketing research. 

 

01134311  การจัดซ้ือ             3(3-0-6)              
(Purchasing)   
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01134111   

บทบาท และความสําคัญของการจัดการดานการจัดซ้ือ  ความรับผิดชอบของ
ผูจัดการ  งานจัดซ้ือ  ความสัมพันธของงานจัดซ้ือกับงานอ่ืน ๆ ในองคการ นโยบายและ
ระเบียบการจัดซ้ือ การจัดซ้ือแบบรวมอํานาจและกระจายอํานาจ การกําหนดคุณลักษณะ
ของสินคาท่ีจัดซ้ือ การกําหนดขนาดของการจัดซ้ือ  การเลือกแหลงขาย  การทําสัญญาและ
ปญหาแงกฎหมาย การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการสั่งซ้ือ ตนทุน ราคา กําไร การลงทุนและ
การเสี่ยงภัยการเปรียบเทียบระหวางการผลิตเอง การซ้ือ การเชา    

Role and importance of purchasing in modern business.  The 
responsibility of purchasing officer.   Relations with other departments in an 
organization.Purchasing’s policies and rules. Centralization and decentralization 
of purchasing.  The determination of specification, quantity and source.  
Contract and legal problems.  Data analysis of bill order, cost, price, profit, 
capital and risk.  Comparing the benefit between producing, purchasing and 
rent. 
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01134321  การตลาดระหวางประเทศ                     3(3-0-6)             
   (International Marketing)   

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01134111   
ความสําคัญและสภาพแวดลอมของการตลาดระหวางประเทศ บทบาทและนโยบาย

ของรัฐ การพิจารณาเลือกสินคาและตลาด การบรรจุหีบหอ การกําหนดราคา การขนสง การ
เลือกตัวแทนจําหนาย การสงเสริมการวางแผนและควบคุม  ปญหาและอุปสรรคในการตลาด
ระหวางประเทศ  

Importance and environment of international marketing. Roles and 
policies of government.  Criteria for products and markets selections. Packaging, 
pricing, handling, agent selecting and promotion. Planning and controlling. 
Problems and barriers in international marketing.   

 

01134331  นโยบายผลิตภัณฑและราคา                           3(3-0-6)             
   (Product and Price Policy) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01134111   

แนวความคิดตาง ๆ ของผูบริหารในการวางแผนและกําหนดนโยบายผลิตภัณฑและ
ราคา การกําหนดสวนประสมผลิตภัณฑ  การพัฒนากลยุทธการตลาดเก่ียวกับผลิตภัณฑและ
ราคาใหสอดคลองกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ การศึกษาสภาพแวดลอมภายในและภายนอกท่ีมี
ตอผลกระทบตอการกําหนดนโยบายผลิตภัณฑและราคา  

Manager’s concepts in planning and setting product and price policy.  
Setting product mix. Developing marketing strategy for product and price 
related to product life cycle.  Studying internal and external environment that 
influence and to set product and price policy.    

 

01134411  การจัดการการตลาด            3(3-0-6)              
(Marketing Management)   
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01134111   

แนวความคิดการจัดการทางการตลาด บทบาทและหนาท่ีของผูจัดการการตลาด  
นโยบายและกลยุทธของการจัดการดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการตลาดและการสงเสริม
การตลาด การวิเคราะห การวางแผน การควบคุมและการจัดองคการ แนวโนมของการ
จัดการตลาดในอนาคต รวมท้ังการวิเคราะหปญหาและกรณีศึกษาทางการตลาด  

Concepts of marketing management.  Roles and functions of marketing 
manager.  Policy and strategy of product management, price management, 
channel management and promotion management.  Analysis, planning, 
controlling and organizing.  Problem and case study in marketing.   
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01134413   การตลาดและการตัดสินใจ            3(3-0-6)         
    (Marketing and Decision Making)      

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01134111  
ความรับผิดชอบของผูบริหารการตลาดในการตัดสินใจ ปญหาทางการตลาด       

การจําแนกและการจัดลําดับ ขอบเขตของการตัดสินใจทางการตลาด  การเลือกวิธีการ
แกปญหาและวิธีการตัดสินใจ  การกําหนดหลักเกณฑทางทฤษฎีเพ่ือการพัฒนาการตัดสินใจ
ทางการตลาด  การตัดสินใจเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  กระบวนการการวางแผนและการ
ตัดสินใจทางการตลาด  

Responsibility of a marketing manager in decision making.  Marketing 
problems, classification and grading. Scope of marketing decision making.  
Selection in problem solving technic and decision making technic. Building the 
theoretical base for developing a marketing decision making.  Qualitative and 
quantitative decision making.  Marketing planning process and decision making.  

 

01134421   การจัดการเพ่ือการสงออกและนําเขา           3(3-0-6)             
    (Export-Import Management)    

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01134111  
หลักและการปฏิบัติในการสงออกและนําเขา กฎหมาย และระเบียบขอบังคับ 

พระราชบัญญัติและขอกําหนดในการสงออกและนําเขา  วิธีปฏิบัติและเตรียมการดาน
เอกสาร  การทําสัญญาซ้ือขาย วิธีการดานศุลกากร  การบรรจุหีบหอ  การขนสง การชําระ
เงิน การจัดการและการจัดหนวยงานของแผนกสงสินคาออกและเขา  หนวยงานของทาง
ราชการและสถาบันเอกชนท่ีเก่ียวของกับการสงสินคา 

Principles and practices of export and import.   Rules, regulation and 
restriction of export and import.  Documentations.  Buying and selling contracts.   
Customs procedures.  Packing, handling and transporting.  Export- import 
payments. Organizing and managing export-import departments.  Government 
offices and private institutions relating to export-import business. 

 

01134432   กลยุทธราคา                3(3-0-6)         
    (Price Strategy)    

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01134111  
แนวคิดดานราคา การบริหารการตั้ งราคาให มีประสิทธิภาพ  ความรูดาน

เศรษฐศาสตรในการตั้งราคา ความเขาใจพฤติกรรมลูกคาในการตั้งราคา  บทบาทของตนทุน
ตอการตัดสินใจต้ังราคาและการวิเคราะหความสามารถทางการแขงขันในการทํากําไร
ทางการตลาด การพัฒนากลยุทธการตั้งราคา กฎหมายท่ีเก่ียวของกับกลยุทธการตั้งราคา  
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Price concept, effective pricing management, economic knowledge of 
pricing.  Understanding customer behavior to pricing.  Role of costs in pricing 
decision and analysis marketing profit competency.   Developing pricing 
strategies.  Legal aspect of pricing strategy.   

 

01134442   หลักการจัดการลอจิสติกส              3(3-0-6)    
   (Principles of Logistics Management)    

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01134111  
หลักการและกระบวนการลอจิสติกสเพ่ือสนับสนุนวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป           

แนวความคิดลอจิสติกสแบบผสมผสานโดยเนนกิจกรรมลอจิสติกสหลัก การจัดการกลยุทธ 
ลอจิส ติกสในยุคโลกาภิวัตน   

Principles and process of logistics in order to support materials and 
finished goods logistics  concept through main logistics activities.  Logistics 
strategy management in globalization.  

   
วิชาภาษาอังกฤษ  
01355206   อังกฤษวิชาการ               3(3-0-6) 

(Technical English)  
วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01355113 หรือ 
กําหนดจากผลสอบเขามหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ  

ฝกฝนทักษะการอานเพ่ือใหนสตไดคุนเคยกับศัพทในตําราเรียน วารสาร และสิ่ง
ตีพิมพอ่ืนๆ เก่ียวกับวิชาการตางๆ  

Practicing reading skill in order to familiarize the students with technical 
terms found in technical textbooks of various fields, periodicals and other 
printed matter.   

 

วิชาคณิตศาสตร 
01417117 แคลคูลลัสสําหรับธุรกิจ               3(3-0-6) 
  (Calculus for Business) 

ลิ มิตและความตอเนื่อง อนุพันธ  ปริ พันธ  คณิตศาสตรทางการเงินเบื้องตน           
การประยุกตทางธุรกิจและการเงิน 

Limits and continuity, derivatives, integration, basic financial 
mathematics, business and financial applications. 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเงิน 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

1. ช่ือหลักสูตร 
ภาษาไทย           : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 
ภาษาอังกฤษ       : Bachelor of Business Administration Program in Finance       

2. ช่ือปริญญา 

ภาษาไทย   ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) 
                  ชื่อยอ : บธ.บ. (การเงิน) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration (Finance) 
  ชื่อยอ : B.B.A. (Finance) 

3. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

4. ปรัชญาและ/หรือ วัตถุประสงคของหลักสูตร 

ปรัชญาของหลักสูตร 
  บัณฑิตบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน ตองเปนผูมีความรู ความสามารถพรอมคุณธรรม 
จริยธรรมอันดี  สนใจใฝศึกษา คนควา วิจัยเพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการ 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน ใหเปนผูมีความรูและทักษะการเงินในระดับ
มาตรฐานอุตสาหกรรมการเงินและสอดคลองกับความตองการของธุรกิจ 

2. เพ่ือสรางบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
3. เพ่ือสรางบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการปรับตัวใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจท่ีรวดเร็ว 
4. เพ่ือสงเสริมบัณฑิตใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ ดานบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน  

 
5.  กําหนดการเปดสอน 

ภาคตน ปการศึกษา 2560 

6.  หลักสูตร 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเงิน 
 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา   133   หนวยกิต  

1.  โครงสรางหลักสูตร  
1.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     ไมนอยกวา   30    หนวยกิต  

- กลุมสาระอยูดีมีสุข ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
- กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ  ไมนอยกวา  3 หนวยกิต 
- กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร  13 หนวยกิต 
- กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไมนอยกวา  5 หนวยกิต 
- กลุมสาระสุนทรียศาสตร ไมนอยกวา  3 หนวยกิต 

1.2  หมวดวิชาเฉพาะ          ไมนอยกวา    97   หนวยกิต  
- วิชาแกน  39 หนวยกิต 
- วิชาเฉพาะบังคับ  28 หนวยกิต 
- วิชาเฉพาะเลือก ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

1.3  หมวดวิชาเลือกเสรี        ไมนอยกวา       6  หนวยกิต  
 
2.  รายวิชา 

2.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                ไมนอยกวา       30  หนวยกิต 
       -   กลุมสาระอยูดีมีสุข                            ไมนอยกวา 6    หนวยกิต 

01175xxx กิจกรรมพลศึกษา    1(0-2-1) 
 (Physical Education Activities)          

           และใหเลือกเรียนอีกไมนอยกวา 5 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมสาระอยูดีมีสุข 
  

        -  กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ        ไมนอยกวา   3    หนวยกิต 
           ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมสาระศาสตรแหง
ผูประกอบการ 
  

        -  กลุมสาระภาษากับการส่ือสาร  13   หนวยกิต 
- วิชาภาษาอังกฤษ 9(  -  -  ) 
- วิชาภาษาไทย 3(  -  -  ) 
- วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร 1(  -  -  ) 

  

       -  กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไมนอยกวา  5   หนวยกิต 
01999111 ศาสตรแหงแผนดิน 2(2-0-4) 

 (Knowledge of the Land)        

           และใหเลือกเรียนอีกไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป กลุมสาระพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก 
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       -  กลุมสาระสุนทรียศาสตร ไมนอยกวา  3   หนวยกิต 
          ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร 

 

2.2  หมวดวิชาเฉพาะ        ไมนอยกวา       97  หนวยกิต  
      - วิชาแกน                                             39 หนวยกิต 
 01101181 เศรษฐศาสตรจุลภาค I  

(Microeconomics I) 
3(3-0-6) 

 01101182 เศรษฐศาสตรมหภาค I   
(Macroeconomics I)              

3(3-0-6) 

 01130171 การบัญชีการเงิน   
(Financial  Accounting ) 

3(3-0-6) 

 01130172 การบัญชีเพ่ือการจัดการ   
(Management Accounting)      

3(3-0-6) 

 01131211** การเงินธุรกิจ   
(Business Finance)               

3(3-0-6) 

 01132111 หลักการจัดการ   
(Principles of Management)             

3(3-0-6) 

 01132142 สภาพแวดลอมทางกฎหมายธุรกิจ  
(Legal Environment of Business)     

3(3-0-6) 

 01132231 สถิติธุรกิจ 
(Business Statistics)  

3(3-0-6) 

 01132332 การวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ 
(Quantitative Analysis for Decision Making in Business) 

3(3-0-6) 

 01132342 ระบบภาษีอากรธุรกิจ   
(Business Tax System) 

3(3-0-6) 

 01132413 การจัดการเชิงกลยุทธ  
(Strategic Management)  

3(3-0-6) 

 01133211 การจัดการการผลิต   
(Operations Management)          

3(3-0-6) 

 01134111 หลักการตลาด   
(Principles of Marketing)                 

3(3-0-6) 

 

 

 

 

    
∗∗ รายวิชาปรับปรุง 
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      - วิชาเฉพาะบังคับ                  28 หนวยกิต   
 01131212** การเงินบุคคล 

(Personal Finance) 
3(3-0-6) 

 01131241** หลักและนโยบายการลงทุน 
(Principles and Policy of Investment)     

3(3-0-6) 

 01131321 การเงินระหวางประเทศ   
(International Finance)          

3(3-0-6) 

 01131331 สถาบันการเงิน   
(Financial Institutions)  

3(3-0-6) 

 01131332 หลักการประกันภัย   
(Principles of Insurance) 

3(3-0-6) 

 01131411** การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน 
(Financial Planning and Control)         

3(3-0-6) 

 01131491 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางการเงิน  
(Basic Research Methods in Finance) 

3(3-0-6) 

 01131497 สัมมนา  
(Seminar) 

1 

 01131498 ปญหาพิเศษ   
(Special Problems)            

3   

 01417117 แคลคูลัสสําหรับธุรกิจ 
(Calculus for Business) 

3(3-0-6) 

 

 - วิชาเฉพาะเลือก           30   หนวยกิต   
     ใหเลือกเรียนรายวิชาภาษาตางประเทศ        ไมนอยกวา   6   หนวยกิต  
 และเลือกเรียนรายวิชาในกลุมวิชาการเงิน ไมนอยกวา 18 หนวยกิต จากตัวอยางรายวิชาตอไปนี้ 
 -   กลุมวิชาสาขาการเงิน  

 01131311** การจัดหาเงินทุนธุรกิจ   
(Business Financing)   

3(3-0-6) 

 01131312** การใชคอมพิวเตอรในการวิเคราะหทางการเงิน 
(Computer Applications in Financial Analysis)    

3(3-0-6) 

 01131313** การสื่อสารทางการเงิน 
(Financial Communication)    

3(3-0-6) 

 01131315 ส ินเช ื่อและการเร ียกเก ็บเง ิน 
(Credit and Collection) 

3(3-0-6) 

 01131316 การจัดการสินทรัพยธุรกิจ   
(Business Asset Management)   

3(3-0-6) 

    
∗∗ รายวิชาปรับปรุง 
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 01131322 การเงินธุรกิจระหวางประเทศ  
(International Business Finance)  

3(3-0-6) 

 01131333 หลักการประกันชีวิต   
(Principles of Life Insurance)     

3(3-0-6) 

 01131335 การจัดการธนาคารพาณชิย   
(Commercial Bank Management) 

3(3-0-6) 

 01131341** การวิเคราะหตราสารหนี้ 
(Fixed Income Securities Analysis) 

3(3-0-6) 

 01131342* การวิเคราะหตราสารทนุ 

(Equity Securities Analysis) 
3(3-0-6) 

 01131343** การว ิเคราะห และลงท ุนในกองท ุนรวม 
(Mutual Fund Investment and Analysis) 

3(3-0-6) 

 
 

01131390 

  
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 
(Cooperative Education Preparation) 

1(1-0-2) 

 01131441** การวิเคราะหหลักทรัพย  
(Securities Analysis)   

3(3-0-6) 

 01131442**   ตราสารอนุพันธ   
(Derivative Securities)       

3(3-0-6) 

 01131443**  วิศวกรรมทางการเงิน 
(Financial Engineering) 

3(3-0-6) 

 01131444∗ พื้นฐานการวิเคราะหหลักทรัพยดวยโปรแกรมทางการเงิน 
(Foundations of Securities Analysis with Financial Programs) 

3(3-0-6) 

 01131490 สหกิจศึกษา  
(Cooperative Education)  

  6 

 และ/หรือเลือกเรียนรายวิชานอกสาขา 6 หนวยกิต จากตัวอยางรายวิชาในกลุมวชิาตอไปนี ้

 -  กลุมวิชาสาขาการบัญชี   
 01130112   การบัญชีข้ันกลาง I 

(Intermediate Accounting I)                     
3(3-0-6) 

 01130211 การบัญชีข้ันกลาง II  
(Intermediate Accounting II)  

3(3-0-6) 

 -   กลุมวิชาสาขาการจัดการ  
 01132213 การสื่อสารองคการ 

(Organization Communication) 
3(3-0-6) 

 01132222 การจดัการทรัพยากรมนุษย   
(Human Resource Management)          

3(3-0-6) 

   
∗ เปดรายวิชาใหม 
∗∗ รายวิชาปรับปรุง 
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 01132243   ธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคม  
(Business and Social Responsibilities) 

3(3-0-6) 

 01132321 การวางแผนทรัพยากรมนุษย 
(Human Resource Planning) 

3(3-0-6) 

 01132334 การวิเคราะหระบบงานธุรกิจ   
(Business Systems Analysis)           

3(3-0-6) 

 01132335 การจัดการโครงการทางธุรกิจ 
(Business Project Management) 

3(3-0-6) 

 01132337 การวิเคราะหเชิงลึกทางธุรกิจ I 
(Business Analytics I) 

3(3-0-6) 

 01132351 ธุรกิจระหวางประเทศ 
(International Business) 

3(3-0-6) 

 01132371 การจัดการองคความรูในธุรกิจ 
(Knowledge Management in Business) 

3(3-0-6) 

 01132422 การจัดการคาตอบแทน 
(Compensation Management) 

3(3-0-6) 

 01132424 ภาวะผูนําในองคการธุรกิจ 
(Leadership in Business Organization) 

3(3-0-6) 

 01132461 ความเปนผูประกอบการ 
(Entrepreneurship) 

3(3-0-6) 

 01132471 การจัดการองคการเพ่ือการเรียนรู 
(Management of Learning Organization) 
 

3(3-0-6) 

 -  กลุมวิชาสาขาการจัดการการผลิต    
 01133242 พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน  

(Introduction to Electronic Commerce) 
3(3-0-6) 

 01133312 การออกแบบระบบการผลติ 
(Operations System Design) 

3(3-0-6) 

 01133313 การควบคุมตนทุนการผลิต 
(Operations Cost Control) 

3(3-0-6) 

 01133314 การจัดหาเชิงกลยุทธ 
(Materials Management) 

3(3-0-6) 

 01133315 การวางแผนและการควบคุมการผลิต 
(Operations Planning and Control) 

3(3-0-6) 

 01133317 การจัดการคุณภาพ 
(Quality Management) 

3(3-0-6) 

 01133318 การจัดการหวงโซอุปทาน  
(Supply Chain Management) 

3(3-0-6) 
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 01133323 การจดัการธุรกิจโรงแรม   
(Hotel Management)                

3(3-0-6) 

 01133341 การจัดการเทคโนโลยีเบื้องตน 
(Introduction to Management of Technology) 

3(3-0-6) 

 01133415 กลยุทธเชิงปฏิบัติการ   
(Operations Strategy)                 

3(3-0-6) 

 01133418 การจัดการคลังสินคา 
(Warehouse Management) 

3(3-0-6) 

 01133419 การตัดสินใจทางการจัดการการผลิต 
(Decision Making in Operations Management) 

3(3-0-6) 

 01133425 การจัดการกิจการพานิชยนาวี 
(Shipping Management) 

3(3-0-6) 

 01133427 การจัดการสายการบิน   
(Airline Management)                  

3(3-0-6) 

    

 -  กลุมวิชาสาขาการตลาด  
 01134212 พฤติกรรมผูบริโภค  

(Consumer Behavior)  
3(3-0-6) 

 01134311 การจัดซ้ือ   
(Purchasing) 

3(3-0-6) 

 01134312 การจัดการการขาย 
(Sales Management) 

3(3-0-6) 

 01134321 การตลาดระหวางประเทศ   
(International Marketing) 

3(3-0-6) 

 01134322 การตลาดดิจิทัล 
(Digital Marketing) 

3(3-0-6) 

 01134342 การคาปลีก   
(Retailing) 

3(3-0-6) 

 01134411 การจัดการการตลาด  
(Marketing Management)  

3(3-0-6) 

 01134422 การตลาดบริการ  
(Service Marketing)  

3(3-0-6) 

 01134442 หลักการจัดการลอจิสติกส  
(Principles of Logistics Management) 

3(3-0-6) 

 

 2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี            ไมนอยกวา           6         หนวยกิต    
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ความหมายของเลขรหัสประจําวิชา 
 ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน  ประกอบดวย
เลข 8 หลัก มีความหมาย ดังนี้ 

      เลขลําดับท่ี 1-2 (01)    หมายถึง      วิทยาเขตบางเขน 
      เลขลําดับท่ี 3-5 (131)  หมายถึง       สาขาวิชาการเงิน 
     เลขลําดับท่ี 6          หมายถึง       ระดับชัน้ป 
 
      เลขลําดับท่ี 7 มีความหมาย ดังนี้ 

1 หมายถึง กลุมวิชาการจัดการทางการเงิน 
2 หมายถึง กลุมวิชาการเงินระหวางประเทศ 
3 หมายถึง กลุมวิชาสถาบันการเงิน 
4 หมายถึง กลุมวิชาการลงทุน 
9 หมายถึง กลุมวิชาวิจัย สัมมนา  ปญหาพิเศษ และสหกิจศึกษา 

เลขลําดับท่ี 8   หมายถึง ลําดับวิชาในแตละกลุม 
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3.1.4  แผนการศึกษา 
         3.1.4.1  แผนการศึกษาแบบไมมีสหกิจศึกษา 
 

ปท่ี  1   ภาคการศึกษาท่ี 1 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01130171 การบัญชีการเงิน 3(3-0-6) 
01132111 หลักการจัดการ 3(3-0-6) 
01417117 แคลคูลัสสําหรับธุรกิจ                  3(3-0-6) 

01999111 ศาสตรแหงแผนดิน 2(2-0-4) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร  
(วิชาภาษาอังกฤษ) 

3( -   - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข 3( -  - ) 
  รวม 17( -  - ) 
   
  

ปท่ี  1   ภาคการศึกษาท่ี 2 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01101181 เศรษฐศาสตรจุลภาค I  3(3-0-6) 
01130172 การบัญชีเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 
01132142 สภาพแวดลอมทางกฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 
 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 3( -   - )  

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร  
(วิชาภาษาอังกฤษ) 

3( -   - )  

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 3( -   - ) 
 รวม 19( -  - ) 
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ปท่ี  2   ภาคการศึกษาท่ี 1 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01101182 เศรษฐศาสตรมหภาค I 3(3-0-6) 
01131211 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
01131212 การเงินบุคคล 3(3-0-6) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข 2( -   - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร  
(วิชาภาษาไทย) 

3( -   - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร  
(วิชาภาษาอังกฤษ) 

3( -   - ) 

 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร  
(วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร) 

1( -   - ) 

  รวม 18( -  - ) 
   
  

ปท่ี  2   ภาคการศึกษาท่ี 2 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01131241 หลักและนโยบายการลงทุน  3(3-0-6) 
01132231 สถิติธุรกิจ  3(3-0-6) 
01133211 การจัดการการผลิต 3(3-0-6) 
01134111 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร 3( -   - )  

 วิชาเฉพาะเลือกภาษาตางประเทศ 3( -   - ) 
 รวม 18( -  - ) 
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ปท่ี  3   ภาคการศึกษาท่ี 1 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01131332 หลักการประกันภัย   3(3-0-6) 
01132332 การวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
01132342 ระบบภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 

 วิชาเฉพาะเลือกภาษาตางประเทศ 3( -   - ) 
 วิชาเลือกเสร ี 6( -   - ) 

  รวม 18( -  - ) 
   
  

ปท่ี  3   ภาคการศึกษาท่ี 2 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01131321 การเงินระหวางประเทศ 3(3-0-6) 
01131331 สถาบันการเงิน 3(3-0-6) 
 วิชาเฉพาะเลือก 6( -   - ) 
 วิชาเลือกเสร ี 3( -   - ) 

 รวม 15( -  - ) 
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ปท่ี  4   ภาคการศึกษาท่ี 1 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01131491 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางการเงิน 3(3-0-6) 
01132413 การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) 

 วิชาเฉพาะเลือก 6( -   - ) 
 วิชาเลือกเสร ี 3( -   - ) 

  รวม 15( -  - ) 
   
  

ปท่ี  4   ภาคการศึกษาท่ี 2 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01131411 การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน          3(3-0-6) 
01131497 สัมมนา          1 
01131498 ปญหาพิเศษ          3 
 วิชาเฉพาะเลือก 6( -   - ) 

 รวม 13( -  - ) 
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 3.1.4.2  แผนการศึกษาแบบมีสหกิจศึกษา 
 

ปท่ี  1   ภาคการศึกษาท่ี 1 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01130171 การบัญชีการเงิน 3(3-0-6) 
01132111 หลักการจัดการ 3(3-0-6) 
01417117 แคลคูลัสสําหรับธุรกิจ                  3(3-0-6) 
01999111 ศาสตรแหงแผนดิน                  2(2-0-4) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร  
(วิชาภาษาอังกฤษ) 

3( -   - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข 3( -  - ) 
  รวม 17( -  - ) 
   
  

ปท่ี  1   ภาคการศึกษาท่ี 2 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01101181 เศรษฐศาสตรจุลภาค I  3(3-0-6) 
01130172 การบัญชีเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 
01132142 สภาพแวดลอมทางกฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 
 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 3( -   - )  

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร  
(วิชาภาษาอังกฤษ) 

3( -   - )  

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 3( -   - ) 
 รวม 19( -  - ) 
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ปท่ี  2   ภาคการศึกษาท่ี 1 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01101182 เศรษฐศาสตรมหภาค I 3(3-0-6) 
01131211 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
01131212 การเงินบุคคล 3(3-0-6) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข 2( -   - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร  
(วิชาภาษาไทย) 

3( -   - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร  
(วิชาภาษาอังกฤษ) 

3( -   - ) 

 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร  
(วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร) 

1( -   - ) 

  รวม 18( -  - ) 
   
  

ปท่ี  2   ภาคการศึกษาท่ี 2 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01131241 หลักและนโยบายการลงทุน  3(3-0-6) 
01132231 สถิติธุรกิจ  3(3-0-6) 
01133211 การจัดการการผลิต 3(3-0-6) 
01134111 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร 3( -   - )  

 วิชาเฉพาะเลือกภาษาตางประเทศ 3( -   - ) 

 วิชาเลือกเสร ี 3( -   - ) 
 รวม 21( -  - ) 
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ปท่ี  3   ภาคการศึกษาท่ี 1 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01131332 หลักการประกันภัย 3(3-0-6) 
01131491 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางการเงิน 3(3-0-6) 
01132332 การวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

01132342 ระบบภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 

01132413 การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) 
 วิชาเฉพาะเลือกภาษาตางประเทศ 3( -   - ) 

 วิชาเฉพาะเลือก 3( -   - ) 
  รวม 21( -  - ) 
   
  

ปท่ี  3   ภาคการศึกษาท่ี 2 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01131321 การเงินระหวางประเทศ 3(3-0-6) 
01131331 สถาบันการเงิน 3(3-0-6) 
01131390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 
 วิชาเฉพาะเลือก 9( -   - ) 
 วิชาเลือกเสร ี   3( -   - ) 

 รวม 19( -  - ) 
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ปท่ี  4   ภาคการศึกษาท่ี 1 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01131490 สหกิจศึกษา         6 
  รวม   6 
   
  

ปท่ี  4   ภาคการศึกษาท่ี 2 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01131411 การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน 3(3-0-6) 
01131497 สัมมนา         1 
01131498 ปญหาพิเศษ         3 
 วิชาเฉพาะเลือก 6( -   - ) 

 รวม 13( -  - ) 
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3.1.5  คําอธิบายรายวิชา 
         3.1.5.1 รายวิชาบริการสําหรับนิสิตนอกสาขา/วิชาศึกษาท่ัวไป 
01131111 การเงินสําหรับผูประกอบการ  

(Finance for Entrepreneurs) 
3(3-0-6) 

      ความสําคัญของเงินทุนตอการดําเนินธุรกิจ แหลงเงินทุน และการพยากรณความตองการเงินทนุ 
การแสวงหาเงินทุน การจัดสรรเงินทุนอยางมีประสิทธิภาพ การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 
Importance of capital to business, sources of funds, anticipation, acquisition and 
effective financial allocation, financial risk management. 

          3.1.5.2 รายวิชาท่ีเปนรหัสวิชาของหลักสูตร 

01131211 ** การเงินธุรกิจ  
(Business Finance) 

3(3-0-6) 

 หลักการเบื้องตนและจุดมุงหมายในการจัดการทางการเงิน หนาที่ของผูจัดการทางการเงิน 
สภาพแวดลอมทางการเงิน การวางแผนและการพยากรณทางการเงิน เคร่ืองมือตางๆ ในการจัดการ
ทางการเงิน วิเคราะหทางการเงิน เงินทุนและตนทุนของเงินทุน การตัดสินใจลงทุนระยะยาว การ
จัดการเงินทุนหมุนเวียน 

Basic principles and objectives of financial management, functions of managerial 
finance, financial environments, financial forecasting and planning, tools of financial 
management, financial analysis, capital and cost of capital, decision in long-term 
investment, working capital management. 

 

01131212 ** การเงินบุคคล 
(Personal Finance)  

3(3-0-6) 

 เทคนิคการจัดการทางการเงินสวนบุคคล การวางแผนและการควบคุมการเงินสวนบุคคล               
การซื้อดวยเงินสด การซื้อดวยเงินเชื่อ การประกันชีวิต การลงทุนในหลักทรัพย การวางแผนเม่ือ
ครบเกษียณอาย ุ

Personal financial management techniques, personal financial planning and 
control, a system of spending.  Consumer credits, life insurance,  securities 
investment, and retirement planning. 
 

01131241 ** หลักและนโยบายการลงทุน 
(Principles and Policy of Investment)  

3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01131211 
หลักและนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย การลงทุนกับการเก็งกําไร ปจจัยชักจูงใหเกิดการ

ลงทุน กรรมวิธีตางๆ และการวิเคราะหนโยบายการลงทุน การวัดผลตอบแทนจากการลงทุน การ
ตัดสินใจเลือกลงทุน 

Principles and policy of securities investment, investment and speculation, factor 
considerations for investment, analysis, measuring of return on investment, making 
investment decision. 

 
** รายวิชาปรับปรุง      
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01131311 ** การจัดหาเงินทุนธุรกจิ 
(Business Financing) 

3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01131211     
หลักการพื้นฐานเก่ียวกับการจัดหาเงินทุนของธุรกิจ ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน เทคนิค

และวิธีการในการจัดหาเงินทุน การวางแผนและจัดหาเงินทุนระยะสั้น การวางแผนและจัดหาเงนิทนุ
ระยะยาว โครงสรางเงินทุนและตนทุนของเงินทุน การเชา และการปรับโครงสรางกิจการ 

Principles of business financing, financial markets and institutions, techniques and 
methods to financing the business, short-term financial planning and financing, long-
term financial planning and financing, capital structure and costs of capital, leasing, 
corporate restructuring. 

 

01131312 ** การใชคอมพิวเตอรในการวิเคราะหทางการเงิน 
(Computer Applications in Financial Analysis) 

3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01131211      
หลักการในการวิเคราะหทางการเงิน งบการเงิน เคร่ืองมือในการวิเคราะหทางการเงิน การ

พยากรณทางการเงิน การประเมินมูลคากิจการ การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตนในการ
วิเคราะหและตัดสินใจทางการเงิน 

Principles of financial analysis, financial statements, tools for financial analysis, 
financial forecasting, corporate valuation, use of principle software program for 
financial analysis and decision making. 

 

01131313 ** การสื่อสารทางการเงิน 
(Financial Communication) 

3(3-0-6) 

 การกําหนดรูปแบบการติดตอสื่อสารสําหรับผูมีสวนไดเสีย  การบริหารชองทางการสื่อสารตาม
ระดับของผลตอบแทนและความเสี่ยง การเพิ่มมูลคากิจการโดยการกําหนดกระบวนการ
ติดตอสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

Assigning communication formats for stakeholders, management of 
communication channel based on a degree of risk and return, increasing enterprise 
value through efficient communication processes. 

 

01131315 สินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน 
(Credit and Collection) 

3(3-0-6) 

 หลักและวิธีการพิจารณาใหสินเชื่อธุรกิจ ประเภทและวิธีการเรียกเก็บเงิน หนาที่และการ
บริหารงานในแผนกใหสินเชื่อ ขอบเขตของการใหสินเชื่อ กําหนดระยะเวลาในการใหสินเชื่อ การสืบ
ฐานะเพื่อใหสินเชื่อ นโยบายการเรียกเก็บเงิน การควบคุมและติดตามบัญชีลูกหนี้ 

Principles and methods of credit- granting and collection policies to all business, 
functions of credit and operation of credit department, scope of credit management, 
credit limited, investigation and analysis of credit risk, collection policies, 
management control of credit and collection operations.  

 
** รายวิชาปรับปรุง  
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01131316 การจัดการสินทรัพยธุรกิจ 
(Business Asset Management) 

3 (3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01131211 
เทคนิคและวิธีการตัดสนใจในการวางแผนและบริหารเงินทนุหมุนเวียน ตัวแบบตางๆของการจัด

การเงินสด เงินลงทุนระยะสัน้ ลูกหนี้และสนิคาคงเหลือ ปจจัยและทฤษฎีในการตัดสินใจลงทุน
สินทรัพย ภายใตภาวะการเสี่ยงและความไมแนนอน 

Techniques and decision planning in working capital management,models of cash 
and marketable securities management, models of account receivable and models 
of inventories, factors and theories in investment decisions under risk and uncertainty. 

 
01131321 การเงินระหวางประเทศ 

(International Finance) 
3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01131211 
การดําเนินงาน นโยบายและบทบาทของสถาบันการเงินระหวางประเทศ เคร่ืองมือในการปริวรรต

เงินตรา ระบบอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการควบคุมและการสงเสริมความตกลงระหวางประเทศ
อันมีผลกระทบกระเทือนตอกําไร การดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ โดยพิจารณาในแงเงินทุน ภาษี
อากร แรงงาน ปญหาทางการตลาดและความรวมมือระหวางประเทศ การปฏิบัติงานของฝาย
ตางประเทศของธนาคารพาณิชย 

Operation, policies and function of international financial institutions, foreign 
exchange tools, foreign exchange rate system, policies of controlling and promotions, 
international agreements that affecting business profit, international business 
operations including capital taxation, labour, marketing problems and international 
agreements, operation of foreign department of commercial banks. 

 
01131322 การเงินธุรกิจระหวางประเทศ 

(International Business Finance) 
3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01131211 
ประเภทของธุรกิจระหวางประเทศ ลักษณะการดําเนินงานและวัตถุประสงครวมทั้งสภาพแวดลอม

ในการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ การบริหารสินทรัพยและหนี้สิน การตัดสินใจทางการเงิน การ
ลงทุน และการจายปนผลของธุรกิจระหวางประเทศ การใชตราสารการเงินในการติดตอการคา
ระหวางประเทศ รวมทั้งความเสียหายที่เกิดข้ึนจากการดําเนินธุรกิจ 

Types of international business, operations and objectives of businessincluding 
the environmental affected, assets and liabilities management, financial decisions, 
investments and dividend policies of international business, financial instruments 
used in foreign trade, business risk, investment risk, foreign exchange risk that affect 
the international business financial management. 
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01131331 สถาบันการเงิน 
(Financial Institutions) 

3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01132111 
การจัดการงานของสถาบันการเงินชนิดตางๆ โดยพิจารณาถึงองคการและการดําเนินงานของ

สถาบันการเงินทั้งในประเทศและระหวางประเทศ จัดแยกตามหนาที่ที่ปฏิบัติธนาคารประเภทตางๆ 
เงินทุนระหวางประเทศ ประเภทบริษัทตลาดหุนและสมาคมตางๆ ที่จัดตั้งข้ึน 

Nature and operations of financial markets and institutions classified by function. 
Financial intermediaries:  an overview, commercial banks, thrift and insurance 
intermediaries, other non-bank financial intermediaries. 

 
01131332 หลักการประกันภัย 

(Principles of Insurance) 
3(3-0-6) 

 หลักและวิธีการดําเนนิธุรกิจการประกันวินาศภัย ประกอบดวยการประกันอัคคีภัย การประกันภัย
ทางทะเล การประกันรถยนต การประกันอุบัติเหต ุการประกันชีวิต 

Principles, management and operations in insurance: fire insurance, marine 
insurance, automobile insurance, accident insurance and life insurance. 

 
01131333 หลักการประกันชีวิต  

(Principles of Life Insurance) 
3(3-0-6) 

 ประวัติของการประกันชีวิต ความหมายประโยชนของการประกันชีวิตตอครอบครัว สังคม ธรุกิจ 
หลักและวิธีการดําเนนิธุรกิจการประกันชีวติ ปจจัยตางๆ ในการคํานวณเบี้ยประกันชีวิต ประเภทของ
การประกันชีวติแบบตางๆ การเก็บเบี้ยประกันแบบเสนตรง เงินสํารอง มูลคาเวนคืนเงินสด 

History of insurance, definition and advantages of life insurance in family, society, 
business, principles and life insurance business operation, factors in determining 
premium rates, types of life insurance and premium plan, reserve and cash surrender 
value. 

 
01131335 การจัดการธนาคารพาณิชย  

(Commercial Bank Management) 
3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01131211  
     ลักษณะหนาที่และการจัดการของธนาคารพาณิชย ระบบการธนาคารพาณิชย นโยบายปลอย
สินเชื่อของธนาคารพาณชิย การใหกูยืมและการลงทุนเงนิสาํรอง สํานักงานบัญชีของธนาคาร การ
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เคร่ืองมือเครดิตประเภทตางๆ 

Structure, function, management of commercial banks, commercial bank system, 
credit granting policies, bank loans, investment, and bank reserves, clearing house, 
foreign exchange and other credit instruments. 
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01131341 ** การวิเคราะหตราสารหน้ี 

(Fixed Income Securities Analysis) 
3(3-0-6) 

 
 ความหมายตราสารหนี้ ประเภทและองคประกอบสําคัญของตราสารหนี้ นโยบายการเงิน 

โครงสรางอัตราดอกเบี้ย ตลาดตราสารหนี้ กระบวนการซ้ือขาย การประเมินมูลคา, ผลตอบแทน และ
ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ การจัดอันดับความนาเชื่อถือ หนวยงานกํากับดูแล 
แหลงขอมูล และกลยุทธการลงทุนในตราสารหนี้ 

Fixed income securities definition, type and key features of fixed income securities, 
monetary policy, term structure of interest rates, fixed income market, trading process, 
fixed income securities valuation, return calculation, and risk analysis, credit rating, 
regulatory agencies, sources of information, and fixed income investment strategies. 

 
01131342 * การวิเคราะหตราสารทุน 

(Equity Securities Analysis) 
3(3-0-6) 

 ความหมายของตราสารทุน ลักษณะและประเภทของตราสารทุน ตลาดตราสารทุน กระบวนการ
ซื้อขายตราสารทุน แบบจําลองในการประเมินมูลคาตราสารทุน การวิเคราะหหลักทรัพยดวย
ปจจัยพื้นฐาน การวิเคราะหทางเทคนิคเบื้องตน การวิเคราะหความเสี่ยงจากการลงทุน กลยุทธการ
ลงทุนในตราสารทุน 

Equity securities definition, characteristics and types of equity securities, equity 
market, equity securities trading process, equity valuation models, fundamental 
analysis, introduction to technical analysis, investment risk analysis, equity investment 
strategies. 

 
01131343 ** การวิเคราะหและลงทุนในกองทุนรวม 

(Mutual Fund Investment and Analysis) 
3(3-0-6) 

 ความหมายของกองทุนรวม โครงสรางของกองทุนรวม ประเภทของกองทุนรวมนโยบายการ
ลงทุนของกองทุนรวม การคํานวณมูลคาหนวยลงทุน การคํานวณผลตอบแทนในกองทุนรวม การ
วิเคราะหความเสี่ยงการลงทุนในกองทุนรวม การวิเคราะหระดับความเสี่ยงนักลงทุน การวัดผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวม สิทธิประโยชนทางภาษี หนวยงานกํากับดูแลกฎหมายและกฎเกณฑที่
เก่ียวของ กลยุทธการลงทุนในกองทุนรวม 

Mutual fund definition, mutual fund structure, type of mutual funds, mutual fund 
investment policies, net asset value calculation, mutual fund return calculation, 
investment risk analysis, investor risk profile analysis, mutual fund performance 
measurement, tax benefits, regulatory agencies, rules and laws, mutual fund 
investment strategies. 

 
 

 

 
* รายวิชาเปดใหม      
** รายวิชาปรับปรุง  
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01131390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 
(Cooperative Education Preparation)  

1(1-0-2) 

 เตรียมความพรอมและพัฒนาทักษะที่จําเปนตอการปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว 
Preparation and essential skills development for on the job training as a 

temporary employee.  
 

01131411 ** การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน   
(Financial Planning and Control) 

3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01131211      
ปญหาตางๆ ในการวางแผนและการควบคุมการเงินยุคเศรษฐกิจดิจิทัล วิธีตรวจสอบและการ

ควบคุมของฝายบริหารทั้งแบบดั้งเดิมและแบบออนไลน การตัดสินใจของผูจัดการทางการเงินในการ
วางแผนกําไรและตนทุน การเตรียมทํางบประมาณตางๆ ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 

Problems in financial planning and control in Digital Economy. Online and offline 
based auditing technique and managerial control. Financial managers’ decisions in 
profit and costs planning, budgets preparations in Digital Economy. 

 

01131441 ** การวิเคราะหหลักทรัพย 
(Securities Analysis) 

3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01131211 
ขอบเขตของการวิเคราะหหลักทรัพย คุณสมบัติของหลักทรัพย ลําดับข้ันของการวิเคราะห

หลักทรัพย การคัดเลือกหลักทรัพย การคาดคะเนกําไรสุทธิและเงินปนผล ทฤษฎีการประเมินมูลคา
หลักทรัพย 

Scope in securities analysis, characteristic of securities, portfolio selection process, 
selecting optimal portfolio, earnings and dividend estimation, the valuation theory of 
security. 

 

01131442 ** ตราสารอนุพันธ 
(Derivatives Securities) 

3(3-0-6) 

 แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับตราสารอนุพันธและการประเมินมูลคา การประเมินมูลคาสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาและสัญญาซื้อขายอนาคต การประเมินมูลคาสัญญาแลกเปลี่ยน การประเมินมูลคาสุทธิ
อนุพันธ 

Basic concepts of derivative securities and Valuation.  Forward and futures 
valuation. Swap valuation. Option valuation. 

 

 

 

 

 

 

 
** รายวิชาปรับปรุง 
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01131443 ** วิศวกรรมทางการเงิน  
(Financial Engineering) 

3(3-0-6) 

 
ทฤษฎีอัตราดอกเบี้ย เงินรายป การประเมินมูลคาเงินกู สวนลดกระแสเงินสดและอัตรา

ผลตอบแทนจากการลงทุน การจับคูระยะเวลาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของตราสาร ความผันผวนและ 
ความสัมพันธที่เปนเสนโคงระหวางราคาและอัตราผลตอบแทนของตราสาร การสรางภูมิคุมกันให
สินทรัพยและหนี้สิน การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง คณิตศาสตรการประกันชีวิต ตราสาร
อนุพันธและการปองกันความเสี่ยง 

 
 Theory of interest rate, annuities, valuation of loans, discounted cash flows and 

investment rate of return, duration matching, volatility and convexity, immunization 
of assets and liabilities, insurance and risk management, life insurance mathematics, 
derivatives securities and hedging. 

 

01131444 * พ้ืนฐานการวิเคราะหหลักทรัพยดวยโปรแกรมทางการเงิน 
(Foundations of Securities Analysis with Financial Programs) 

3(3-0-6) 

 ความหมายความรูความเขาใจทางการเงิน ความหมายความรูความเขาใจทางดิจิทัล พื้นฐานการ
วิเคราะหหลักทรัพย การอานงบการเงิน การวิเคราะหทางเทคนิค โปรแกรมทางการเงินตางๆ การใช
เคร่ืองมือเขียนกราฟทางเทคนิค การอานขอมูลขาวสารทางเงิน ประเภทคําสั่งซื้อขายหลักทรัพย 

Definition of financial literacy, definition of digital literacy, foundations of securities 
analysis, financial statement understanding, technical analysis, financial and securities 
analysis program, use of technical graphs, financial information and news reading, 
types of securities orders. 

 

01131490 สหกิจศึกษา 
(Cooperative Education)  

   6 

      การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงงานทีไ่ดรับมอบหมาย ตลอดจน การจัดทํา
รายงานและนําเสนอ 

On the job training as a temporary employee according to the assigned project 
including report writing and presentation. 

 

01131491 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางการเงิน 
(Basic Research Methods in Finance) 

3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01131211 
หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางการเงิน การกําหนดปญหา การวางรูปการวิจัย การตั้ง

วัตถุประสงคและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การสรางแบบสอบถาม การวิเคราะหและตีความ
ขอมูล การใชสถิติสําหรับการวิจัย การเขียนรายงานและการเสนอ ผลการวิจัย 

Principles and research methods in finance, identification of research problems, 
formulation of research objectives and hypotheses, collection of data, construction of 
questionnaire, data analysis and interpretation, application of statistics of research, 
report writing and presentation. 

 

* รายวิชาเปดใหม      
** รายวิชาปรับปรุง 
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01131497 สัมมนา  
(Seminar)  

   1 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01131211 
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางการเงิน ในระดับปริญญาตรี 
Presentation and discussion on current interesting topics in finance at the 

bachelor’s degree level. 
  

01131498 ปญหาพิเศษ  
(Special Problems)  

   3 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01131211 
การศึกษาคนควาทางวชิาการเงิน ระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน 
Study and research in finance at the bachelor’s degree level and compile into a 

written report. 

 3.1.5.3 รายวิชาท่ีไมใชรหัสวิชาของหลักสูตร 

01101181 เศรษฐศาสตรจุลภาค I 
(Microeconomics I) 

3(3-0-6) 

 ความหมายลักษณะและวิธีการศึกษาเศรษฐศาสตร ปญหาเศรษฐกิจ การทําหนาที่ของระบบ
เศรษฐกิจ อุปสงค อุปทาน และราคาความยืดหยุนของอุปสงคและอุปทาน การใชอุปสงคและอุปทาน
ในการปฏิบัติ พฤติกรรมของผูบริโภคและอรรถประโยชน ธุรกิจการผลิตและตนทุนการผลิต ตนทุน
ในระยะสั้นและระยะยาว การผลิตในระยะยาว การผลิตในระยะยาวมาก ซึ่งเก่ียวของกับ
ความกาวหนาและมลพิษ การกําหนดราคาผลผลิตในตลาดตางๆ ทฤษฎีราคาในเชิงปฏิบัติ การ
กระจายรายได การกําหนดคาจาง ดอกเบี้ย และผลตอบแทนจากการลงทุน ความยากจน และความ
ไมเทาเทียมกัน 

Meaning, nature and methods of economic study.  Economic problems. 
Functioning of the economy. Demand, supply, price, elasticity of demand and supply, 
application of demand and supply.  Consumer behaviour and utility.  Production and 
cost, short- run cost and long- run cost, production in the long- run and the very long-
run concerning progress and pollution.  Price determination in different types of 
market, application of price theory.  Income distribution, determination of wage, 
interest, and return on investment; poverty and inequality. 

 
01101182 เศรษฐศาสตรมหภาค I 

(Macroeconomics I) 
3(3-0-6) 

 วิธีการในการวัดรายไดประชาชาติ ปจจัยที่เปนตัวกําหนดรายไดประชาชาติ การเปลี่ยนแปลง
รายไดประชาชาติ วัฏจักรธุรกิจและการเคลื่อนไหวข้ึนลงในรายไดประชาชาติ ทฤษฎีและมาตรการ
ของนโยบายการคลัง ระดับราคา การเงินและการธนาคาร การวิเคราะหเงินตราและการวิเคราะห
รายได การคาและการเงินระหวางประเทศ การวางงานและเงินเฟอ ความจําเริญเติบโต และการ
พัฒนาเศรษฐกิจเปรียบเทียบ 
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National income account.  Determination of national income.  Business cycle and 
national income fluctuations.  Theories and measures of fiscal policies.  Money and 
banking, monetary and income analysis.  International trade and finance. 
Unemployment, inflation, economic growth and development.   Comparative economic 
systems. 

  

สาขาวิชาบัญชี 
01130112 การบัญชีขั้นกลาง I 

(Intermediate Accounting I) 
3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01130111 หรือ 01130101 หรือ 01130171  
กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน หลักการบัญชีสินทรัพยการจําแนกประเภท การวัด

มูลคาและการแสดงรายการสินทรัพยในรายงานทางการเงิน ซ่ึงประกอบดวย เงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด ลูกหนี้ ตั๋วเงินรับ สินคาคงเหลือ เงินลงทุน ตนทุนการกูยืม ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 
สินทรัพยไมมีตัวตน การดอยคาของสินทรัพย อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือ
ไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก ทรัพยากรแร และเกษตรกรรม  

Conceptual framework for financial reporting, principles of accounting for assets, classification, 
valuation and presentation of assets in the financial reports. Those are consisted of cash and cash 
equivalents, accounts receivable, notes receivable, inventory, investment, borrowing costs, 
property, plant and equipment, intangible assets, impairment of assets, investment property, non-
current assets held for sale and discontinued operations, mineral resources, and agriculture. 

 
01130171 การบัญชีการเงิน 

(Financial Accounting) 
3(3-0-6) 

 หลักการบัญชีทั่วไป วิธีการบันทึกบัญชีข้ันตนเก่ียวกับเงินสด ลูกหนี้ ตั๋วเงินรับ สินคาคงเหลือ เงิน
ลงทุน สินทรัพยที่มีตัวตนและไมมีตัวตน หนี้สินและสวนของผูเปนเจาของ การจัดทํารายงานทางการเงิน 

General accounting principles, principles of recording transactions for cash, account 
receivables, note receivables, inventories, investment, tangible and intangible assets, 
liabilities, owner equities; preparation of financial reports. 

 
01130172 การบัญชีเพ่ือการจัดการ 

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

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01130171 หรือ 01130102 
ความสําคัญของการบัญชีเพื่อการจัดการ การสะสมตนทุน ตนทุนมาตรฐาน ตนทุนตามกิจกรรม 

การงบประมาณ งบประมาณยืดหยุน การวิเคราะหตนทุน – ปริมาณ – กําไร การบัญชีตามความรับผิดชอบ 
การรายงานตามสวนงาน การกําหนดราคา การใชขอมูลทางบัญชีเพื่อการตัดสินใจ  

Importances of management accounting, cost accumulation; standard costing; 
activity- based costing; budgeting, flexible budgeting, cost- volume- profit analysis, 
responsibility accounting, segment reporting, pricing, use of accounting data for decision 
making. 
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01130211 การบัญชีขั้นกลาง II  
(Intermediate Accounting II) 

3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01130111 หรือ 01130101 หรือ 01130171  
หลักการและแนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับรายการหนี้สินและสวนของเจาของ  รวมถึงการจัด

ประเภท การรับรูและการวัดมูลคา การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูล การบัญชีสําหรับการปรับ
โครงสรางหนี้ กําไรตอหุน การนําเสนองบการเงิน การเปลี่ยนแปลงทางการบญัชีและการแกไขขอผิดพลาด 

Accounting principles and practice for liabilities and owners’  equity,  including 
classification, recognition and measurement, presentation and disclosure, accounting for debt 
restructuring, earnings per share, financial report presentation, accounting changes and error 
correction. 

 

สาขาวิชาการจัดการ 
01132111 หลักการจัดการ  

(Principles of Management) 
3(3-0-6) 

 แนวคิดและวิวัฒนาการทางการจัดการ งานการจัดการ สภาพแวดลอมทางธุรกิจที่มีผลกระทบตอ
การจัดการธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคมขององคการธุรกิจ บทบาทและหนาที่
ทางการจัดการของผูจัดการ การตัดสินใจ การวางแผน การจัดองคการ การชักนําและการควบคุม 

Concepts and evolution of management.  Managerial jobs.  Business environment 
affecting business management.  Business ethics and corporate social responsibility. 
Managerial roles and management functions of managers.  Business decision- making, 
planning, organizing, leading, and controlling. 

 
01132142 สภาพแวดลอมทางกฎหมายธุรกิจ  

(Legal Environment of Business)   
3(3-0-6) 

 ธุรกิจและสภาพแวดลอมทางกฎหมาย ความหมาย ที่มา และประเภทของกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม 
การระงับขอพิพาทโดยศาลและอนุญาโตตุลาการนอกศาล ความรับผิดทางกฎหมายของธุรกิจในดานตางๆ 

Business and legal environment, definition, sources and classification of law.  The judicial 
system, dispute settlement by court and arbitrators, legal liabilities of business. 

 
01132213 การสื่อสารองคการ 

(Organization Communication) 
3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01132111 
      ความสําคัญของการสื่อสารในองคการ แนวคิด หลักการ จริยธรรม ทฤษฎีตาง ๆ และทักษะที่จําเปน

ของการสื่อสารในองคการ เพื่อใหองคการดําเนินอยางมีประสิทธิภาพ การประยุกตทักษะการสื่อสารใน
การพัฒนาและวางแผน แกไขปญหาของการสื่อสารในองคการ 
     Importance of communication in organization.  Concepts, ideas, ethics, theories and 
skills needed for effective communication in organization. Applying communication skills 
for planning, developing and solving communication problems in organization. 
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01132222 การจัดการทรัพยากรมนุษย  
(Human Resource Management) 

3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01132111 
หลักและวิธีการดําเนินงานดานบุคลากร เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการทํางาน การเสริมสรางขวัญ

และสิ่งจูงใจ การรับสมัคร การคัดเลือก การบรรจุ และแตงตั้ง การพิจารณาความดีความชอบ ระเบียบวินัย 
เทคนิค การสัมภาษณ หลักวิธีการคิดคาจางคาตอบแทน สวัสดิการ บริการทางเศรษฐกิจและสังคมใหแก
พนักงาน 

The concept of personnel management.  The role of recruitment to recruit potential 
employees.  Morale development and motivate employees.  To recruit, select and profile 
employees.  Disciplinary, promotion, fringe benefits action.  The selection procedure, plans of 
remunerations involving welfare and physical security. 

 
01132231 สถิติธุรกิจ  

(Business Statistics) 
3(3-0-6) 

 การนําทฤษฎีและวิธีการทางสถิติมาใชในทางธุรกิจ การวดัคากลาง และการกระจายของขอมูล การ
แจกแจงความนาจะเปน การสุมตัวอยาง การประมาณชวงความเชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐาน การ
ทดสอบไคสแควร การวิเคราะหความแปรปรวน การวเิคราะหความถดถอยและสหสัมพันธ การพยากรณ
และสถิตินอนพาราเมตริก 

Statistics theories and methods for business application, central tendency and 
variation data measurement, probability distribution, sampling distribution, confidence 
interval estimation, hypothesis testing, Chi- square, analysis of variance, regression and 
correlation, forecasting and nonparametric statistics. 

 
01132243 ธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคม  

(Business and Social Responsibilities) 
3(3-0-6) 

 บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีตอสังคม ผลกระทบของสภาพแวดลอมที่มีตอการ
บริหารธุรกิจ การตอบสนองของธุรกิจตอความตองการของสังคม โดยจะมุงเนนถึงความรับผิดชอบของ
ธุรกิจที่มีตอกลุมบุคคลตางๆ ไดแก ลูกคา พนักงาน ผูลงทุน สภาพแวดลอม และประเทศชาติ 

Roles, functions and responsibilities of business toward society, environmental 
impact business, business response to social need and stakeholder management. 

 
01132321 การวางแผนทรัพยากรมนุษย 

(Human Resource Planning) 
3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01132222 
 การวางแผนทรัพยากรมนุษยใหสอดคลองกับแผนกลยุทธองคการ สภาพแวดลอมภายนอกและ

ภายในองคการ การวิเคราะหและพยากรณอัตรากําลัง การวิเคราะหงาน และการแกไขปญหาดาน
กําลังคน 

Human resource planning that aligns with organization’ s strategy, external and 
internal environment.  Manpower analysis and forecasting.  Job analysis.  Manpower 
problems resolution. 
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01132332 การวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ   
(Quantitative Analysis for Decision Making in Business) 

3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01132231 
บทบาทของการวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการแกปญหาทางธุรกิจ แนวคิดและการประยุกตใช

โปรแกรมเชิงเสน การวิเคราะหความไวตอการเปลี่ยนแปลง เคร่ืองมือสําหรับการตัดสินใจ แขนงการ
ตัดสินใจ ความนาจะเปน การวิเคราะหแถวรอคอย การวิเคราะหมารคอฟ แบบจําลองการขนสง การ
ควบคุมสินคาคงคลัง การจําลองสถานการณและทฤษฎีเกมส 

Roles of quantitative analysis for business problem solving, concept and application 
of linear programming, sensitivity analysis, decision making tools, decision tree diagram, 
probability, queuing, Markov analysis, transportation model, inventory control, 
simulations and game theory. 

  
01132334 การวิเคราะหระบบงานธุรกิจ  

(Business Systems Analysis)  
3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01132111 
เทคนิคการวิเคราะห และออกแบบระบบงาน การนําระบบงานไปใช การวิเคราะหระบบงาน

ปจจุบัน การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร การเลือกใชคอมพิวเตอรใหเหมาะสมกับงาน การควบคุม
และการรักษาความปลอดภัยของขอมูลคอมพิวเตอรและสวนประกอบ มีการศึกษานอกสถานที่ 

Techniques in analyzing and designing business system, application of the system, 
computer system design, selection of computer system suitable for business, control 
and safety for computer data. Field trip included. 

 
01132335 การจัดการโครงการทางธุรกิจ 

(Business Project Management) 
3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน :  01132111 
การประเมินโครงการทางธุรกิจ ดานการจัดการ การผลิต การเงิน การตลาด การบุคลากร และ

คุณคาทางเศรษฐกิจของโครงการ การคํานวณคาตอบแทนของโครงการ กฎเกณฑการตัดสินใจ วิธีการ
จัดเตรียมงานการศึกษาความเหมาะสมของโครงการทางดานเทคนิค และสภาพแวดลอมที่จะอํานวยให
การดําเนินงานโครงการทําไดอยางมีประสิทธิภาพ 

Project evaluation in business concerning management, production, finance, 
marketing, personnel and economic value of project.  Calculation project benefit, 
decision criteria on project preparation, feasibility study and environmental effect on the 
project operation. 
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01132337 การวิเคราะหเชิงลึกทางธุรกิจ I 
(Business Analytics I) 

3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01132231 
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหขอมูลและตัดสินใจปญหาทางธุรกิจ การวิเคราะห

ฐานขอมูล เพื่อการใชประโยชนในการดําเนินธุรกิจ 
Application of software programs for data analysis and business decision making, 

Fundamentals of database analysis to support business processes. 
 

01132342 ระบบภาษีอากรธุรกิจ  
(Business Tax System) 

3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01132142 หรือ  01453111  
ความสําคัญของภาษีอากรตอการพัฒนาประเทศ หลักการปฏิบัติและวิธีจัดเก็บภาษีอากรที่ดี ความ

รับผิดชอบทางภาษีอากรของบุคคลและธุรกิจตามประมวลรัษฎากร ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิตและ
ภาษีที่จัดเก็บโดยองคการบริหารสวนทองถ่ิน 

Role of taxation on country’s development.  Principles and effective tax practices, tax 
liability of individuals and businesses under the revenue code, custom tax, excise tax and 
taxes administered by local government. 

 
01132351 ธุรกิจระหวางประเทศ 

(International Business)  
3(3-0-6) 

      หลักแนวความคิด วัตถุประสงค และภาพรวมของสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่มีผลตอธุรกิจระหวาง
ประเทศ โดยเนนการศึกษาความแตกตางทางวัฒนธรรม ทฤษฎีการคาระหวางประเทศ และการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ และการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 
     Concept, objective and overview of business environment affecting international 
business.  Cultural differences.  Theories of international trade and economic 
development, and international business management. 
 

01132371 การจัดการองคความรูในธุรกิจ  
(Knowledge Management in Business)  

3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01132111 
ความหมายและความสําคัญของการจัดการองคความรู ขอมูล สารสนเทศ กระบวนการจัดการความรู 

การสรางองคความรู มุมมองในดานเทคนิค มุมมองในดานองคการ มุมมองในดานการจัดการ การนําไปใช 
การประเมินผลความสําเร็จ และปจจัยสําคัญแหงความสาเร็จ 

Definition and importance of knowledge management. Knowledge management process. 
Knowledge creation.  Technological perspective.  Organizational perspective.  Management 
perspective. Implementation. Success evaluation. Key success factors. 
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01132413 การจัดการเชิงกลยุทธ 
(Strategic Management)  

3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01134211 และ 01131211 หรือ  01132314  
กลยุทธและนโยบายทางธุรกิจ การวิเคราะหปญหาตางๆ ในทรรศนะของผูจัดการ เพื่อใชในการวาง

แผนการดําเนินงานใหบรรลุถึงเปาหมายของธุรกิจ 
     Business strategy, policy and problem analysis by managerial level for business 
operating plan implementation. 
 

01132422 การจัดการคาตอบแทน  
(Compensation Management) 

3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01132222 
แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับการจัดการคาตอบแทน โดยครอบคลุมเร่ืองการสํารวจคาจาง

เงินเดือน การออกแบบโครงสรางคาตอบแทน และบริบททางกฎหมายที่เก่ียวของ 
    Concepts and theories in compensation management ranging from salary survey, 
designing pay structure and related legal issues. 

   
01132424 ภาวะผูนําในองคการธุรกิจ  

(Leadership in Business Organization) 
3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01132111 
บริบทของภาวะผูนําทางธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน การจัดการและภาวะผูนํา ผูนําตามแนวคิดแบบ

คลาสสิกอํานาจและอิทธิพล ผูนําแบบดั้งเดิม ผูนํารวมสมัย ผูนําเชิงกลยุทธ แนวโนมภาวะผูนําในอนาคต 
การนําการเปลี่ยนแปลงและภาวะผูตาม 

Context of business leadership in a globalization era.  Managerial and leadership. 
Classical view of leaders. Power and influence. Traditional leader. Contemporary leader. 
Strategic leader. Trend of leadership in the future. Leading to change and followership. 

 
01132461 ความเปนผูประกอบการ 

(Entrepreneurship) 
3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01132111  
ธรรมชาติของผูประกอบการ กระบวนการการประกอบการในบริบทตางๆ ประเด็นตางๆ ทีเ่ก่ียวของ

กับการจัดตั้งกิจการใหม การสรางสรรคนวัตกรรม การพฒันาทักษะการเปนผูประกอบการ 
Nature of entrepreneurs, entrepreneurial process in various contexts, issues 

surrounding new venture creation, innovative creation, entrepreneurial skill 
development. 
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01132471 การจัดการองคการเพ่ือการเรียนรู 
(Management of Learning Organization) 

3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01132111 
ความหมายและความสําคัญขององคการเพื่อการเรียนรู กระบวนการพัฒนาองคการเพื่อการเรียนรู 

กระบวนการแสวงหาความรู การแบงปนความรู และการนําความรูไปประยุกตในการบริหารงาน 
ลักษณะเฉพาะที่บงชี้ระดับของการเปนองคการเพื่อการเรียนรู คานิยมทางวัฒนธรรม คํามั่นของผูบริหาร
และการใหอํานาจ การสื่อสาร การถายโอนองคความรู ลักษณะเฉพาะของพนักงาน และการยกระดับผล
การปฏิบัติงาน 

Meaning and importance of learning organization.  The development processes of 
learning organization:  knowledge acquisition, knowledge sharing and knowledge 
utilization.  The characteristics that indicate the level of learning organization:  cultural 
values, leadership commitment and empowerment, communication, knowledge transfer, 
employee characteristics and performance improvement. 

 
สาขาวิชาการจัดการการผลิต  
01133211 การจัดการการผลิต 

(Operations Management) 
3(3-0-6) 

 
 

วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01132111  
หลักการเบื้องตนของการจัดการการผลิต  ความรูพื้นฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ  ประเภทของ

กระบวนการผลิตและแผนผัง  ความรูเบื้องตนในการจัดการกําลังการผลิต  ความสําคัญของทําเลที่ตั้ง 
การดําเนินงานระบบผลิต การจัดการสินคาคงคลัง และการจัดการคุณภาพ 

Basic principles of operations management, introduction to product design, 
classification of process and layout, introduction to capacity management, importance 
of location, operating operation system, managing inventory and managing quality. 

 
01133242 พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน  

(Introduction to Electric Commerce) 
3(3-0-6) 

 
 

บทบาทของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่มีตอธุรกิจ แบบจําลองทางธุรกิจสําหรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
พื้นฐานทางเทคโนโลยี การใชโครงขายเวิลดไวดเว็บเชิงธุรกิจ การทํารายงาน 

Roles of electronic commerce on business, business models for electronic 
commerce, technology basic, World Wide Web commerce.  Report of application in 
business. 

 
01133312 การออกแบบระบบการผลติ  

(Operations System Design) 
3(3-0-6) 

 
 

วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01133211 
แนวคิดเก่ียวกับระบบการผลิต การออกแบบสินคา การวางแผนกําลังการผลิตระยะยาว                  

การตัดสินใจดานทําเลที่ตั้ง การเลือกกระบวนการผลิต การออกแบบแผนผัง การเลือกเคร่ืองจักร การ
ออกแบบระบบการขนถายลําเลียง การออกแบบระบบงาน มีการศึกษานอกสถานที่      
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Conceptual of operations system, designing of product, long- range capacity 
planning, location decision, process selection, designing layout, machine selection, 
designing of material handling system, designing of work system. Field trip required. 

 
01133313 การควบคุมตนทุนการผลิต 

(Operations Cost Control) 
3(3-0-6) 

 
 

วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01133211 และ 01130172 
การคํานวณตนทุนการผลิต เทคนิคการควบคุมและลดตนทุนการผลิต การเพิ่มผลิตภาพและการ

จัดการตนทุนคุณภาพ 
Calculating operations cost, techniques for controlling and reducing operations cost, 

increasing productivity, and managing costs of quality. 

 
01133314 การจัดหาเชิงกลยุทธ 

(Materials Management) 
3(3-0-6) 

 
 

วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01133211  
ข้ันตอน นโยบาย และกระบวนการจัดหาเชิงกลยุทธ การตัดสินใจผลิตเองหรือซื้อ การรวมตัวแบบ

แนวดิ่ง กลยุทธสินคาโภคภัณฑ การวิเคราะหคุณคา และการจัดการตนทุนเชิงกลยุทธ การจัดหากับ
การพัฒนาผลิตภัณฑใหม การมีสวนรวมตั้งแตเร่ิมของผูปอนวัสดุ การประเมิน การคัดเลือกผูปอนวัสดุ 
การประกวดราคาเชิงแขงขันและการตกลงราคา การจัดการการพัฒนาผูปอนวัสดุและการจัดการ
ความสัมพันธ การจัดหาบริการ จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม 

Strategic sourcing process, policies, and procedures. Make-or-buy decisions, vertical 
integration.  Commodity strategy, value analysis and strategic cost management. 
Sourcing and new product development.  Early supplier involvement.  Supplier 
evaluation, selection, development.  Competitive bidding and negotiation.  Supplier 
development and relationship management.  Acquiring services.  Ethics and social 
responsibility. 

 
01133315 การวางแผนและการควบคุมการผลิต  

(Operations Planning and Control) 
3(3-0-6) 

 
 

วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01133211  
ลักษณะโดยทั่วไปของการวางแผนและควบคุมการผลิต เทคนิคในการพยากรณ การวางแผนและ

ควบคุมการผลิตสําหรับกระบวนการผลิตแบบตอเนื่อง กระบวนการผลิตแบบไมตอเนื่อง และ
กระบวนการผลิตแบบโครงการ การควบคุมการไหลของวัสดุในระบบการผลิตประกอบดวย ระบบคง
คลัง ระบบผลัก ระบบดึง และ ทฤษฎีขอจํากัด 

Nature of operations planning and control, forecasting techniques, operations 
planning and control repetitive process; intermittent process; and project process, 
controlling of material flow in operations system:  ponding system; push system, pull 
system; and theory of constraints. 
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01133317 การจัดการคุณภาพ  
(Quality Management) 
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01133211 

3(3-0-6) 

 
 

แนวคิดและพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ  เคร่ืองมือและระเบียบวิธี
สําหรับการศึกษาวิเคราะหทางการจัดการการผลิต 

Concepts and fundamental of quality management. Statistical quality control. Tools 
and methods for analytic studies in operations management. 

 
01133318 การจัดการโซอุปทาน  

(Supply Chain Management) 
3(3-0-6) 

 
 

วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01133211  
แนวคิดและพื้นฐานของการจัดการโซอุปทาน  ระเบียบวิธีการออกแบบและการจัดการเครือขาย

หวงโซอุปทาน  กลยุทธการกระจายสินคา การรวมกลุมทางกลยุทธ การจัดการวัสดุคงคลัง ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการระบบขอมูลหวงโซอุปทาน 

Concepts and fundamental of supply chain management.  Methodologies for 
designing and managing integrated supply chain networks. Physical distribution strategy, 
strategic alliances, inventory management, coordinated product and network design. 
Management information system for supply chain. 

 

01133323 การจัดการธุรกิจโรงแรม 
(Hotel Management) 

3(3-0-6) 

 
 

หลักการจัดการการปฏิบัติการในโรงแรม หนาที่และการดาํเนินงานของแผนกหลักในโรงแรม 
Principles of hotel operations management.  Duties and procedure of key 

departments in hotel business. 
 

01133341 การจัดการเทคโนยีเบื้องตน  
(Introduction to Management of Technology) 

3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01133211  
แนวคิด และความเขาใจพื้นฐานของการจัดการเทคโนโลยี การวางแผน การจัดระบบ การจัดสรร

ทรัพยากร กลยุทธของการใชเทคโนโลยีในการเพิ่มสมรรถณะและความสามารถขององคกร 
Concepts and introduction to technology management, plan, organization, 

resources allocation, and technological strategy to increases competency and 
capability. 
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01133415 กลยุทธเชิงปฏิบตัิการ   
(Operations Strategy) 

3(3-0-6) 

 
 

วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01133211  
บทบาทของกลยุทธเชิงปฏิบัติการเพื่อความไดเปรียบทางการแขงขัน การวิเคราะหอุตสาหกรรม 

การกําหนดรูปแบบกลยุทธเชิงปฏิบัติการที่เหมาะสมสําหรับองคกรและการพัฒนาสมรรถภาพของ
ระบบปฏิบัติการ 

Role of operations strategy for competitive advantage; industry analysis, formulation 
of appropriate organization and operations strategy, and development of operations 
system capabilities. 

 

01133418 การจัดการคลังสินคา 
(Warehouse Management) 

3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01132111 
 หลักในการจัดการคลังสินคา ประเภทของคลังสินคา การเลือกสถานที่ตั้ง การจัดองคการและการ

บริหารงานกิจการคลังสินคา หลักในการดูแลรักษาสินคา การขนสง กฎหมาย และระเบียบขอบังคับ
เก่ียวกับการคลังสินคา มีการศึกษานอกสถานที่   

Principle of warehouse management.  Category of warehouse, location selection, 
and activities and network management. Legal aspects, Field study included. 

  
01133419 การตัดสินใจทางการจัดการการผลิต  

(Decision Making in Operations Management) 
3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01133211  
 วิเคราะหปญหาที่เกิดข้ึนในธุรกิจที่ประกอบการผลิต โดยประยุกตเอาความรูทางการจัดการ             

การผลิตและการวิจัยปฏิบัติการมาใชในการตัดสินใจ มีการศึกษาจากกรณีตัวอยาง 
Analysis of problems occurred in business which are operational concerned, 

application of knowledge in operations management and operations research for 
business decision, case study required. 

 
01133425 การจัดการกิจการพาณิชยนาวี  

(Shipping Management) 
3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01132111  
 หลักการจัดการธุรกิจพาณิชยนาวี การปฏิบัติงานของเรือประเภทตาง ๆ การจัดหาเรือการวาง

แผนการเดินเรือ เอกสารเรือ พิธีการศุลกากร คาใชจายในการขนสง อัตราคาระวาง การเชาเรือชมรม
เดินเรือ ทาเรือ กฎหมายทะเลและอนุสัญญาระหวางประเทศ  

Principles of ship operation, types of ships.  Ship procurement, planning sailing 
schedules, ship’s paper, custom procedures, expenses and freight rates, chartering, lines 
conferences and port operations. 
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01133427 การจัดการธุรกิจการบิน  
(Airline Management)   

3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01132111 
 กระบวนการตัดสินใจในการจัดการสายการบิน สายการบินกับสิ่งแวดลอม รูปแบบธุรกิจ ตนทุน

การดําเนินงานและประสิทธิภาพ การพัฒนาฝูงบิน เสนทาง และตารางบิน นวัตกรรมผลิตภัณฑและ
เทคโนโลยี แนวคิดการจัดการรายได การจัดจําหนายและการปฏิบัติการการบิน การจัดการความ
จงรักภักดีและความสัมพันธกับผูโดยสาร ความทาทายในการจัดการสายการบิน มีการศึกษานอก
สถานที่ 

Airline management decision processes.  Airlines and the environment.  Business 
models, operating costs and efficiency.  Fleet, route and schedule development. 
Product innovations and technologies.  Revenue management concepts.  Distribution 
and operations.  Passenger loyalty and relationship management.  Airline management 
challenges. Field trip required. 

  
สาขาวิชาการตลาด  

01134111 หลักการตลาด 
(Principles of Marketing)   

3(3-0-6) 

 ลักษณะและกระบวนการทางการตลาด แนวความคิด บทบาท ความสําคัญ หนาที่และปจจัย
ทางการตลาด การแบงสวนตลาด การเลือกตลาดเปาหมาย พฤติกรรมผูบริโภค สวนประสมการตลาด 
และการวจิัยการตลาดเบือ้งตน 

Nature and process of marketing. Concepts, role, functions and factors of marketing. Market 
segmentation. Selecting target market. Consumer behavior. Marketing mix and marketing research. 

 
01134212 พฤติกรรมผูบริโภค 

(Consumer Behavior)    
3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01134111  
 หลักและการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคในการพิจารณาตัดสินใจซื้อสินคา โดยพิจารณาถึงปจจัย

ตางๆ ทั้งในดานปจจัยสวนบุคคลและปจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ ตลอดจนการนําเอาผล
ที่ไดจากการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคมาประยุกต เพื่อกําหนดกลยุทธทางการตลาด 

Principles and analysis of consumer behavior. Considering factors for buying decision 
both internal and external factors.  Including the results from studying consumer 
behavior to set up marketing strategies. 

 

01134311 การจัดซื้อ 
(Purchasing)  

3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01134111 
 บทบาท และความสําคัญของการจัดการดานการจัดซื้อ ความรับผิดชอบของผูจัดการงานจัดซื้อ 

ความสัมพันธของงานจัดซ้ือกับงานอ่ืนๆ ในองคการ นโยบายและระเบียบการจัดซ้ือ การจัดซื้อแบบรวม
อํานาจและกระจายอํานาจ การกําหนดคุณลักษณะของสินคาที่จัดซื้อ การกําหนดขนาดของการจัดซื้อ 
การเลือกแหลงขาย การทําสัญญาและปญหาแงกฎหมาย การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการสั่งซื้อ ตนทุน 
ราคา กําไร การลงทุนและการเสี่ยงภัย การเปรียบเทียบระหวางการผลิตเอง การซ้ือ การเชา 
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Role and importance of purchasing in modern business.  The responsibility of 
purchasing officer.  Relations with other departments in an organization.  Purchasing’ s 
policies and rules. Centralization and decentralization of purchasing. The determination 
of specification, quantity and source. Contract and legal problems. Data analysis of bill 
order, cost, price, profit, capital and risk.  Comparing the benefit between producing, 
purchasing and rent.   

 
01134312 การจัดการการขาย  

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

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01134111 
 ลักษณะของการจัดการขาย การจัดองคการ การกําหนดนโยบาย การสรรหาพนักงานขาย การรับ

สมัคร การคัดเลือก การใหคาตอบแทน การสรางขวัญและกําลังใจ การวางแผนและวิเคราะหการขาย 
การประเมินผลและการควบคุมการขาย โควตาการขาย งบประมาณและคาใชจายทางการขาย การ
ประเมินผล และการควบคุมการขาย  

Sales organization.  Sales planning policies.  Recruiting, screening and selecting applicants. 
Sales compensation. Sales incentive by good moral supports. Sales planning and analysis. 
Sales quotas. Sales budgeting. Sales and cost analysis. Sales evaluation and controlling. 

 
01134321 การตลาดระหวางประเทศ 

(International Marketing)  
3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01134111 
 ความสําคัญและสภาพแวดลอมของการตลาดระหวางประเทศ บทบาทและนโยบายของรัฐ การ

พิจารณาเลือกสินคาและตลาด การบรรจุหีบหอ การกําหนดราคา การขนสง การเลือกตัวแทนจําหนาย 
การสงเสริมการวางแผนและควบคุม ปญหา และอุปสรรคในการตลาดระหวางประเทศ 

Importance and environment of international marketing.  Roles and policies of 
government. Criteria for products and markets selections. Packaging, pricing, handling, agent 
selecting and promotion. Planning and controlling. Problems and barriers in international marketing. 

 
01134322 การตลาดดิจิทัล  

(Digital Marketing) 
3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01134111 
 ปรัชญา แนวคิด และความสําคัญของการตลาดดิจิทัล สภาพแวดลอมสําหรับตลาดดิจิทัล การ

กําหนดสวนแบงตลาด การเลือกตลาดเปาหมายและกําหนดตําแหนงสําหรับตลาดดิจิทัล การวิเคราะห
ลูกคา การสรางสาระหลักและการมีสวนรวมเพื่อการสื่อสารผานสื่อดิจิทัล การจัดการชื่อเสียงในสังคม
เครือขายเพื่อสรางความยั่งยื่นของตราสินคา กรณีศึกษา   

Philosophy, concept and important of digital marketing, digital marketing 
environment. Digital marketing segmentation, targeting and positioning. Customer 
analysis, Creating contents and engagement for communicating via digital media. 
Managing brand reputation within social network for sustainable brand. Case study. 
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01134342 การคาปลีก  
(Retailing)   

3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01134111 
 ลักษณะและวิวัฒนาการทางการคาปลีก สถาบันการคาปลีก การจัดการดานการคาปลีก การเลือก

ทําเลที่ตั้ง การจัดองคการ การจัดงานบุคคล การจดัการสินคา การตั้งราคา วิธีการสงเสริมการขายของ
กิจการคาปลีก และการใหบริการตาง ๆ ตลอดทั้งระบบการควบคุมดานการเงินและแนวโนมของการคา
ปลีกในอนาคต 

Characteristic and revolution of retailing.  Retailing institutions.  Retailing management. 
Location. Organizational management. Personnel management. Merchandising management. 
Price setting. Promotion methods and retailing services. Controlling system and trend of 
retailing business. 

 
01134411 การจัดการการตลาด 

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

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01134111 
 แนวความคิดการจัดการทางการตลาด บทบาทและหนาที่ของผูจัดการการตลาด นโยบาย และกล

ยุทธของการจัดการดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการตลาดและการสงเสริมการตลาด การวิเคราะห       
การวางแผน การควบคุมและการจัดองคการ แนวโนมของการจัดการ ตลาดในอนาคต รวมทั้งการวิเคราะหปญหาและ
กรณีศึกษาทางการตลาด 

Concepts of marketing management.  Roles and functions of marketing manager. 
Policy and strategy of product management, price management, channel management 
and promotion management. Analysis, planning, controlling and organizing. Problem and 
case study in marketing. 

 
01134422 การตลาดบริการ  

(Service Marketing)   
3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01134111  
 ลักษณะและขอบเขตของตลาดบริการ การจําแนกประเภท พฤติกรรมผูใชบริการสวนประสม

การตลาดของสินคาบริการ โครงสรางและการพัฒนาสถาบันที่ประกอบธุรกิจดานการใหบริการและ
ศึกษาธุรกิจบริการเฉพาะอยาง 

Nature and scopes of service marketing.  Type of service.  Service consumer behavior. 
Marketing mix of service. Structure and development of service institution. Study in specific 
service business. 

 

 

 

 

 



-88- 

 

01134442 หลักการจัดการลอจิสติกส   
(Principles of Logistics Management)    

3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01134111 
 หลักการและกระบวนการลอจิสติกสเพื่อสนับสนุนวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป  แนวความคิด             

ลอจิสติกสแบบผสมผสานโดยเนนกิจกรรมลอจิสติกสหลัก   การจัดการกลยุทธลอจิสติกสในยุคโลกาภิ
วัตน 

Principles and process of logistics in order to support materials and finished goods 
logistics concept through main logistics activities.   Logistics strategy management in 
globalization. 

 

รายวิชาคณิตศาสตร  

01417117 แคลคูลลัสสําหรับธุรกิจ 
(Calculus for Business) 

3(3-0-6) 

      ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธ ปริพันธ คณิตศาสตรทางการเงินเบื้องตน การประยุกตทางธุรกิจ
และการเงิน 
     Limits and continuity, derivatives, integration, basic financial mathematics, business 
and financial applications  
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ 
คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
**************** 

1. ช่ือหลักสูตร 
   ภาษาไทย  :     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
  ภาษาอังกฤษ :     Bachelor of Business Administration Program in Management         
 

2. ช่ือปริญญา 
  ภาษาไทย ชื่อเต็ม :    บริหารธุรกิจบัณฑิต   (การจัดการ) 
                    ชื่อยอ :    บธ.บ.  (การจัดการ) 
  ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :    Bachelor of Business Administration (Management) 
    ชื่อยอ :    B.B.A. (Management) 
 

3. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

4. ปรัชญาและ/หรือ วัตถุประสงคของหลักสูตร 
ปรัชญาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
การจัดการเปนศาสตรสําคัญสําหรับการดําเนินกิจการใดๆใหประสบความสําเร็จ ชวยนําพาองคกรให

บรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตจึงมีความจําเปนและมี
ประโยชนอยางยิ่งตอการสรางบุคลากรใหรูและเขาใจหลักของการจัดการเพ่ือประยุกตใชและพัฒนาองคกรให
ประสบความสําเร็จ 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการใหมีความรูความสามารถ

ในการบริหารจัดการธุรกิจ 
     2. เพ่ือเผยแพรความรูทางวิชาการ ดานการจัดการธุรกิจ เพ่ือเปนพ้ืนฐานการศึกษาคนควาวิจัยใน
สาขานี้และสาขาท่ีเก่ียวของ 
 

5. กําหนดการเปดสอน 
 ภาคตน ปการศึกษา 2560 
 

6.  หลักสูตร 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา 133 หนวยกิต 

1.  โครงสรางหลักสูตร  
1.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป       ไมนอยกวา     30   หนวยกิต 

- กลุมสาระอยูดีมีสุข ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
- กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ  ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
- กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร  13 หนวยกิต 
- กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไมนอยกวา 5 หนวยกิต 
- กลุมสาระสุนทรียศาสตร ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

1.2  หมวดวิชาเฉพาะ            ไมนอยกวา           97   หนวยกิต 
- วิชาแกน  39 หนวยกิต 
- วิชาเฉพาะบังคับ  25 หนวยกิต 
- วิชาเฉพาะเลือก  ไมนอยกวา 33 หนวยกิต 

1.3  หมวดวิชาเลือกเสรี         ไมนอยกวา            6   หนวยกิต 
 
2.  รายวิชา 

2.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป       ไมนอยกวา 30   หนวยกิต 
       -   กลุมสาระอยูดีมีสุข ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 กิจกรรมพลศึกษา 
(Physical Education Activities) 

1(0-2-1)    

            และเลือกเรียนไมนอยกวา 5 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   
            กลุมสาระอยูดีมีสุข 
  

        -  กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
           เลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุมสาระศาสตรแหง
ผูประกอบการ 
  

        -  กลุมสาระภาษากับการส่ือสาร  13 หนวยกิต 
 - วิชาภาษาอังกฤษ  9(  -  -  )    
 - วิชาภาษาไทย  3(  -  -  )    
 - วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร  1(  -  -  )    

 

        -  กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไมนอยกวา 5 หนวยกิต 
 01999111  ศาสตรแหงแผนดิน 

               (Knowledge of the Land) 
2(2-0-4)    

            และเลือกเรียนอีกไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป กลุมสาระพลเมือง
ไทยและพลเมืองโลก 
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      -   กลุมสาระสุนทรียศาสตร ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
 เลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร 

 
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ              ไมนอยกวา                97  หนวยกิต 
      -    วิชาแกน                            39    หนวยกิต 

01101181 เศรษฐศาสตรจุลภาค I  
(Microeconomics I) 

3(3-0-6) 

01101182 เศรษฐศาสตรมหภาค I 
(Macroeconomics I) 

3(3-0-6) 

01130171 การบัญชีการเงิน   
(Financial Accounting) 

3(3-0-6) 

01130172 การบัญชีเพื่อการจัดการ  
(Management Accounting) 

3(3-0-6) 

01131211 การเงินธุรกิจ  
(Business Finance)               

3(3-0-6) 

01132111 หลักการจัดการ   
(Principles of Management)               

3(3-0-6) 

01132142** สภาพแวดลอมทางกฎหมายธุรกิจ  
(Legal Environment of Business)   

3(3-0-6) 

01132231 สถิติธุรกิจ 
(Business Statistics) 

3(3-0-6) 

01132332 การวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 
(Quantitative Analysis for Decision Making in Business) 

3(3-0-6) 

01132342 ระบบภาษีอากรธุรกิจ  
(Business  Tax  System) 

3(3-0-6) 

01132413 การจัดการเชิงกลยุทธ   
(Strategic Management) 

3(3-0-6) 

01133211 การจัดการการผลิต   
(Operations Management)             

3(3-0-6) 

01134111 หลักการตลาด  
(Principles of Marketing) 

3(3-0-6) 
 

 
 
 
 
 

                                                           
** ปรับปรุงรายวิชา 
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      -    วิชาเฉพาะบังคับ                        25        หนวยกิต 

01132221 พฤติกรรมองคการ  
(Organization Behavior) 

3(3-0-6) 

01132222 การจัดการทรัพยากรมนุษย  
(Human Resource Management)   

3(3-0-6) 

01132314 สภาพแวดลอมธุรกิจ  
(Environment of Business) 

3(3-0-6) 

01132333 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  
(Management Information Systems) 

3(3-0-6) 

01132335** การจัดการโครงการทางธุรกิจ 
(Business Project Management) 

3(3-0-6) 

01132351** ธุรกิจระหวางประเทศ   
(International Business)  

3(3-0-6) 

01132491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางธุรกิจ  
(Basic Research Methods in Business)  

3(3-0-6) 

01132497 สัมมนา   
(Seminar) 

1 

01132498 ปญหาพิเศษ   
(Special Problems) 

3 

-    วิชาเฉพาะเลือก                 33                 หนวยกิต 
               - ภาษาตางประเทศ                                ไมนอยกวา              6       หนวยกิต 
               - รายวิชาในสาขาวิชาการจัดการ            ไมนอยกวา              9       หนวยกิต  
                 ตามกลุมสาระวิชาตอไปนี้ 

- กลุมสาระวิชาการจัดการท่ัวไป 
     (General Management) 
01132213** การสื่อสารองคการ  

(Organization Communication) 
3(3-0-6) 
 

01132311** การจัดการภาคสนบัสนุนธุรกิจ 
(Business Support Management) 

3(3-0-6) 

01132416 การจัดการการเปลี่ยนแปลงเชงิบูรณาการ 
(Integrative Approach in Change Management) 

3(3-0-6) 

01132417* การจัดการเพื่อความยั่งยืน 
(Sustainability Management) 

3(3-0-6) 

                                                           
* รายวิชาใหม 
** ปรับปรุงรายวิชา 
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01132452 การจัดการเชิงเปรียบเทยีบ  
(Comparative Management) 

3(3-0-6) 

01132453 การจัดการการคาระหวางประเทศ 
(International Trade Management) 

3(3-0-6) 

01132490 สหกิจศึกษา  
(Cooperative Education) 
 

6 

- กลุมสาระวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย  
                  (Human Resource Management) 

01132321** การวางแผนทรัพยากรมนษุย 
(Human Resource Planning) 

3(3-0-6) 

01132323** พนักงานสัมพนัธ 
(Employee Relations) 

3(3-0-6) 

01132325* การสรรหาและการคัดเลือก  
(Recruitment and Selection) 

3(3-0-6) 

01132421** การพัฒนาทรัพยากรมนษุย  
(Human Resource Development) 

3(3-0-6) 

01132422** การจัดการคาตอบแทน  
(Compensation Management) 

3(3-0-6) 

01132423** การจัดการผลการปฏิบัติงาน  
(Performance Management) 

3(3-0-6) 

01132424** ภาวะผูนําในองคการธุรกิจ  
(Leadership in Business Organization) 
 

3(3-0-6) 

- กลุมสาระวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
                  (Business Information Systems) 

01132334 การวิเคราะหระบบงานธุรกิจ  
(Business Systems Analysis) 

3(3-0-6) 

01132336 การพยากรณธุรกิจ 
(Business Forecasting) 

3(3-0-6) 
 

01132337* การวิเคราะหเชิงลึกทางธุรกิจ I  
(Business Analytics I) 

3(3-0-6) 

01132339** การวิเคราะหเชิงลึกทางธุรกิจ II 
(Business Analytics II) 

3(3-0-6) 

01132431 การจัดการโดยเทคนิคจาํลอง   
(Management Simulation Techniques) 

3(3-0-6) 

                                                           
* รายวิชาใหม 
** ปรับปรุงรายวิชา 
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- กลุมสาระวิชาสภาพแวดลอมทางธุรกิจ 
                  (Business Environment) 

01132243 ธุรกิจและความรับผดิชอบตอสงัคม  
(Business and Social Responsibility) 

3(3-0-6) 

01132344 สภาพแวดลอมทางกฎหมายคุมครองผูบริโภค  
(Legal Environment on Consumer Protection)  

3(3-0-6) 

01132441 สภาพแวดลอมทางกฎหมายระหวางประเทศ  
(International Legal Environment) 

3(3-0-6) 

01132442 สภาพแวดลอมกฎหมายทรัพยสนิทางปญญา(Legal 
Environment on Intellectual Properties) 

3(3-0-6) 

 
- กลุมสาระวิชาการประกอบการ 

                  (Entrepreneurship) 
01132361** การเจรจาตอรองทางธุรกิจ  

(Business Negotiation) 
3(3-0-6) 

01132461** ความเปนผูประกอบการ 
(Entrepreneurship) 

3(3-0-6) 

01132462* การจัดการธุรกิจครอบครัว 
(Family Business Management) 

3(3-0-6) 

01132463* กิจการเพื่อสังคม 
(Social Enterprise) 

3(3-0-6) 

   

- กลุมสาระวิชาการจัดการความรู  
                  (Knowledge Management)  

01132371** การจัดการองคความรูในธุรกิจ  
(Knowledge Management in Business) 

3(3-0-6) 

01132471** การจัดการองคการเพื่อการเรียนรู  
(Management of Learning Organization) 

3(3-0-6) 

01132472* ระบบความจําองคการ 

(Organization Memory Systems) 
3(3-0-6) 

   

 

                                                           

* รายวิชาใหม 
** ปรับปรุงรายวิชา 
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           - รายวิชาสาขาวิชาการจัดการ และ/หรือ รายวิชานอกสาขา ไมนอยกวา  18 หนวยกิต  
ดังตัวอยางรายวิชาดังนี้ 

- สาขาวิชาบัญชี 
01130112 การบัญชีข้ันกลาง I  

(Intermediate Accounting I)  
3(3-0-6) 

01130211 การบัญชีข้ันกลาง II    
(Intermediate Accounting II) 
 

3(3-0-6) 

- สาขาวิชาการเงิน 
01131212 การเงินบุคคล   

(Personal Finance) 
3(3-0-6) 

01131241 หลักและนโยบายการลงทนุ  
(Principles and Policy of Investment) 

3(3-0-6) 

01131312 การใชคอมพิวเตอรในการวิเคราะหทางการเงิน 
(Computer Applications in Financial Analysis) 

3(3-0-6) 

01131315 สินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน   
(Credit and Collection) 

3(3-0-6) 

01131316 การจัดการสินทรัพยธุรกิจ   
(Business Asset Management) 

3(3-0-6) 

01131321 การเงินระหวางประเทศ  
(International Finance) 

3(3-0-6) 

01131342 การวิเคราะหตราสารทนุ 

(Equity Securities Analysis) 
3(3-0-6) 

01131441 การวิเคราะหหลักทรัพย   
(Securities Analysis) 

3(3-0-6) 

   

- สาขาวิชาการจัดการผลิต 
01133242 พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน  

(Introduction to E-Commerce) 
3(3-0-6) 

01133312 การออกแบบระบบการผลิต  
(Operation System Design) 

3(3-0-6) 

01133313 การควบคุมตนทนุการผลติ  
(Operation Cost Control) 

3(3-0-6) 

01133314 การจัดหาเชิงกลยุทธ 
(Materials Management) 

3(3-0-6) 

01133315 การวางแผนและการควบคุมการผลิต  
(Operation Planning and Control) 

3(3-0-6) 

01133317 การจัดการคุณภาพ  
(Quality Management) 

3(3-0-6) 
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01133318 การจัดการโซอุปทาน   
(Supply Chain Management) 

3(3-0-6) 

01133323 การจัดการธุรกิจโรงแรม   
(Hotel Management) 

3(3-0-6) 

01133341 การจัดการเทคโนโลยีเบื้องตน 
(Introduction to Management of Technology) 

3(3-0-6) 

01133415 กลยุทธเชิงปฏิบัติการ   
(Operations Strategy) 

3(3-0-6) 

01133418 การจัดการคลังสนิคา  
(Warehouse Management) 

3(3-0-6) 

01133419 การตัดสินใจทางการจัดการการผลิต 
(Decision Making in Operation Management) 

3(3-0-6) 

01133425 การจัดการกิจการพาณิชยนาวี  
(Shipping Management) 

3(3-0-6) 

01133427 การจัดการธุรกิจการบิน   
(Airline Management) 

3(3-0-6) 

- สาขาวิชาการตลาด 
01134212 พฤติกรรมผูบริโภค  

(Consumer Behavior) 
3(3-0-6) 

01134311 การจัดซื้อ 
(Purchasing) 

3(3-0-6) 

01134312 การจัดการการขาย  
(Sales Management) 

3(3-0-6) 

01134321 การตลาดระหวางประเทศ  
(International Marketing) 

3(3-0-6) 

01134322 การตลาดดิจทิัล  
(Digital Marketing) 

3(3-0-6) 

01134342 การคาปลีก  
(Retailing)    

3(3-0-6) 

01134353 การบริหารลูกคาสัมพนัธ  
(Customer Relationship Management) 

3(3-0-6) 

01134355 การสงเสริมการขายและการตลาดกิจกรรม  
(Sales Promotion and Event Marketing) 

3(3-0-6) 

01134411 การจัดการการตลาด   
(Marketing Management)    

3(3-0-6) 

01134422 การตลาดบริการ   
(Service Marketing) 

3(3-0-6) 

01134442 หลักการจัดการลอจิสติกส  
(Principles of Logistics Management) 

3(3-0-6) 
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- สาขาวิชาธรุกิจระหวางประเทศ 
03762333 การสื่อสารทางธุรกิจระหวางวฒันธรรม  

(Intercultural Business Communication) 
3(3-0-6) 

03762363 การคาขามชายแดน 
(Cross-border Trade) 

3(3-0-6) 

03762364 ธุรกิจและการคาระหวางประเทศและอุตสาหกรรมใน
อาเซียน 
(International Trade Business and Industry in 
ASEAN) 

3(3-0-6) 

03762464 อุตสาหกรรมและการคาในเอเชีย 
(Industry and Trade in Asia) 

3(3-0-6) 

   

- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
03764328 การจัดการโลจิสติกสในธุรกิจคาปลีก 

(Logistics Management in Retail Business) 
3(3-0-6) 

03764334 การจัดการโครงขายขนสงระดับโลก 
(Global Transport Networks Management) 

3(3-0-6) 

03764335 โลจิสติกสขามพรมแดนในอาเซยีน 
(Cross-border Logistics in ASEAN) 

3(3-0-6) 

03764424 การเปนผูประกอบการในธุรกิจโลจิสติกส 
(Entrepreneurship in Logistics Business) 

3(3-0-6) 

   

- สาขาวิชานิติศาสตร 
01453351 กฎหมายแรงงานและประกันสังคม 

(Law on Labour and Social Security) 
4 (4-0-8) 

   

2.3  หมวดวิชาเลือกเสรี      ไมนอยกวา          6 หนวยกิต 
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ความหมายของเลขรหัสประจําวิชา 
 ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  
ประกอบดวยเลข 8 หลัก มีความหมาย ดังนี้ 

      เลขลําดับท่ี 1-2 (01)    หมายถึง      วิทยาเขตบางเขน 
      เลขลําดับท่ี 3-5 (132)  หมายถึง       สาขาวิชาการจัดการ 
     เลขลําดับท่ี 6          หมายถึง       ระดับชัน้ป 
 
      เลขลําดับท่ี 7 มีความหมาย ดังนี ้

0 หมายถึง กลุมวิชาบริการ/วิชานอกหลักสูตร 
1 หมายถึง กลุมสาระวิชาการจัดการท่ัวไป 
2 หมายถึง กลุมสาระวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 
3 หมายถึง กลุมสาระวิชาเชิงปริมาณและระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
4 หมายถึง กลุมสาระวิชาสภาพแวดลอมทางธุรกิจ 
5 หมายถึง กลุมสาระวิชาการจดัการธุรกิจระหวางประเทศ 
6 หมายถึง กลุมสาระวิชาการประกอบการ 
7 หมายถึง กลุมสารวิชาการจัดการความรู 
9 หมายถึง กลุมวิชาวิจัย สัมมนา  ปญหาพิเศษ และสหกิจศึกษา 

เลขลําดับท่ี 8   หมายถึง ลําดับวิชาในแตละกลุม 
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3.1.4    แผนการศึกษา 
 3.1.4.1  แผนการศึกษาแบบไมมีสหกิจศึกษา 
 

ปท่ี  1   ภาคการศึกษาท่ี 1 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01130171 การบัญชีการเงิน 3(3-0-6) 
01132111 หลักการจัดการ 3(3-0-6) 
01132142 สภาพแวดลอมทางกฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
01999111 ศาสตรแหงแผนดิน 2(2-0-4) 
 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร  

(วิชาภาษาอังกฤษ) 
3( -   - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูด ี 2( -   - ) 
  รวม 16( -  - ) 
   
  

ปท่ี  1   ภาคการศึกษาท่ี 2 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01101181 เศรษฐศาสตรจุลภาค I 3(3-0-6) 
01130172 การบัญชีเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 
01134111 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 
        วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร  

(วิชาภาษาอังกฤษ) 
3( -   - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร  
(วิชาภาษาไทย) 

3( -   - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร  
(วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร) 

1( -   - ) 

 รวม 17( -  - ) 
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ปท่ี  2   ภาคการศึกษาท่ี 1 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01101182 เศรษฐศาสตรมหภาค I 3(3-0-6) 
01131211 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
01132221 พฤติกรรมองคการ  3(3-0-6) 
 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร  

(วิชาภาษาอังกฤษ) 
3( -   - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 3( -   - ) 
 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 3( -   - ) 
  รวม 18( -  - ) 
   
  

ปท่ี  2   ภาคการศึกษาท่ี 2 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01132222 การจดัการทรัพยากรมนุษย   3(3-0-6) 
01132231 สถิติธุรกิจ  3(3-0-6) 
01133211 การจัดการการผลิต 3(3-0-6) 
 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข 3( -   - ) 
 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร 3( -   - )  

 วิชาเฉพาะเลือก (ภาษาตางประเทศ) 3( -   - ) 
 รวม 18( -  - ) 
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ปท่ี  3   ภาคการศึกษาท่ี 1 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01132314 สภาพแวดลอมธุรกิจ  3(3-0-6) 
01132332 การวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
01132333 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  3(3-0-6) 
 วิชาเฉพาะเลือก (ภาษาตางประเทศ) 3( -   - ) 
 วิชาเฉพาะเลือก 6( -   - ) 

  รวม 18( -  - ) 
   
  

ปท่ี  3   ภาคการศึกษาท่ี 2 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01132335 การจัดการโครงการทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
01132342 ระบบภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 
01132351 ธุรกิจระหวางประเทศ 3(3-0-6) 
 วิชาเฉพาะเลือก 6( -   - ) 
 วิชาเลือกเสร ี 3( -   - ) 

 รวม 18( -  - ) 
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ปท่ี  4   ภาคการศึกษาท่ี 1 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01132413 การจัดการเชิงกลยุทธ  3(3-0-6) 
01132491 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
 วิชาเฉพาะเลือก 6( -   - ) 

 วิชาเลือกเสร ี 3( -   - ) 
  รวม 15( -  - ) 
   
  

ปท่ี  4   ภาคการศึกษาท่ี 2 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01132497 สัมมนา         1 
01132498 ปญหาพิเศษ         3 
 วิชาเฉพาะเลือก 9( -   - ) 

 รวม 13( -  - ) 
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 3.1.4.2  แผนการศึกษาแบบมีสหกิจศึกษา 
 

ปท่ี  1   ภาคการศึกษาท่ี 1 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01130171 การบัญชีการเงิน 3(3-0-6) 
01132111 หลักการจัดการ 3(3-0-6) 
01132142  สภาพแวดลอมทางกฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
01999111 ศาสตรแหงแผนดิน 2(2-0-4) 
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 
 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร  

(วิชาภาษาอังกฤษ) 
3( -   - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร  
(วิชาภาษาไทย) 

 
3( -   - ) 

  รวม 18( -  - ) 
   
  

ปท่ี  1   ภาคการศึกษาท่ี 2 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01101181 เศรษฐศาสตรจุลภาค I 3(3-0-6) 
01130172 การบัญชีเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 
01134111 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
        วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร (วิชาภาษาอังกฤษ) 3( -   - ) 
 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 3( -   - ) 
 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร  

(วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร) 
1( -   - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข 2( -   - ) 
 รวม 18( -  - ) 
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ปท่ี  2   ภาคการศึกษาท่ี 1 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01101182 เศรษฐศาสตรมหภาค I 3(3-0-6) 
01131211 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
01132221 พฤติกรรมองคการ  3(3-0-6) 
01133211  การจัดการการผลิต 3(3-0-6) 
 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร  

(วิชาภาษาอังกฤษ) 
3( -   - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 3( -   - ) 
  รวม 18( -  - ) 
   
  

ปท่ี  2   ภาคการศึกษาท่ี 2 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01132222 การจดัการทรัพยากรมนุษย   3(3-0-6) 
01132231 สถิติธุรกิจ  3(3-0-6) 
 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข 3( -   - ) 
 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร 3( -   - )  

 วิชาเฉพาะเลือก (ภาษาตางประเทศ) 3( -   - ) 
 วิชาเฉพาะเลือก 3( -   - ) 

 รวม 18( -  - ) 
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ปท่ี  3   ภาคการศึกษาท่ี 1 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01132314 สภาพแวดลอมธุรกิจ  3(3-0-6) 
01132332 การวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
01132333 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  3(3-0-6) 
 วิชาเฉพาะเลือก (ภาษาตางประเทศ) 3( -   - ) 
 วิชาเฉพาะเลือก 6( -   - ) 

  รวม 18( -  - ) 
   
  

ปท่ี  3   ภาคการศึกษาท่ี 2 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01132335 การจัดการโครงการทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
01132342 ระบบภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 
01132351 ธุรกิจระหวางประเทศ 3(3-0-6) 
01132491 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 วิชาเฉพาะเลือก 3( -   - ) 
 วิชาเลือกเสร ี 3( -   - ) 

 รวม 18( -  - ) 
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ปท่ี  4   ภาคการศึกษาท่ี 1 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01132490 สหกิจศึกษา         6 
  รวม   6 
   
  

ปท่ี  4   ภาคการศึกษาท่ี 2 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01132413 การจัดการเชิงกลยุทธ  3(3-0-6) 
01132497 สัมมนา         1 
01132498 ปญหาพิเศษ         3 
 วิชาเฉพาะเลือก 6( -   - ) 
 วิชาเลือกเสร ี 3( -   - ) 

 รวม 16( -  - ) 
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3.1.5  คําอธิบายรายวิชา 
        3.1.5.1 คําอธิบายรายวิชาสําหรับหลักสูตร 
 

01132111 หลักการจัดการ  
(Principles of Management) 

3(3-0-6) 

     แนวคิดและวิวัฒนาการทางการจัดการ งานการจัดการ สภาพแวดลอมทางธุรกิจท่ีมีผลกระทบ
ตอการ จัดการธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคมขององคการธุรกิจ บทบาท
และหนาท่ีทางการ จัดการของผูจัดการ การตัดสินใจ การวางแผน การจัดองคการ การชักนําและ
การควบคุม 
    Concepts and evolution of management. Managerial jobs. Business environment 
affecting business management. Business ethics and corporate social responsibility. 
Managerial roles and management functions of managers. Business decision-making, 
planning, organizing, leading, and controlling. 

  
01132142** สภาพแวดลอมทางกฎหมายธุรกิจ  

(Legal Environment of Business)   
3(3-0-6) 

     ธุรกิจและสภาพแวดลอมทางกฎหมาย ความหมาย ท่ีมา และประเภทของกฎหมาย 
กระบวนการยุติธรรม การระงับขอพิพาทโดยศาลและอนุญาโตตุลาการนอกศาล ความรับผิดทาง
กฎหมายของธุรกิจในดานตางๆ 
    Business and legal environment, definition, sources and classification of law. The 
judicial system, dispute settlement by court and arbitrators, legal liabilities of 
business. 

  
01132213** การส่ือสารองคการ 

(Organization Communication)   
3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01132111  
     ความสําคัญของการสื่อสารในองคการ แนวคิด หลักการ จริยธรรม ทฤษฎีตาง ๆ และทักษะท่ี

จําเปนของการสื่อสารในองคการ เพ่ือใหองคการดําเนินอยางมีประสิทธิภาพ การประยุกตทักษะ
การสื่อสารในการพัฒนาและวางแผน แกไขปญหาของการสื่อสารในองคการ 
    Importance of communication in organization.  Concepts, ideas, ethics,  theories 
and skills needed for effective communication in organization.  Applying 
communication skills for planning, developing and solving communication 
problems in organization. 
 
 
 

  
 
 
 

                                                           
** ปรับปรุงรายวิชา 
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01132221 พฤติกรรมองคการ  
(Organization Behavior) 

3(3-0-6) 

     หลักการจัดองคการตามทฤษฎีตาง ๆ ลักษณะโครงสรางขององคการแบบทางการและไมเปน
ทางการ พฤติกรรมของบุคคลและกลุมการเรียนรู การจูงใจ สิ่งแวดลอมเก่ียวกับองคการ การ
แกไขความขัดแยงใน องคการ การพัฒนาองคการ 
   Organization theory and design structure of formal and informal organization. 
Individual behavior and group perception behavior, motivation process. 
Environment of organization.  The management of conflict in organization. 
Organization development.  

  
01132222 การจัดการทรัพยากรมนุษย  

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

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01132111 
    หลักและวิธีการดําเนินงานดานบุคลากร เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพในการทํางาน การ
เสริมสรางขวัญและสิ่งจูงใจ การรับสมัคร การคัดเลือก การบรรจุ และแตงตั้ง การพิจารณาความดี
ความชอบ ระเบียบวินัย เทคนิค การสัมภาษณ หลักวิธีการคิดคาจางคาตอบแทน สวัสดิการ 
บริการทางเศรษฐกิจและสังคมใหแกพนักงาน 
    The concept of personnel management.  The role of recruitment to recruit 
potential employees.  Morale development and motivate employees.  To recruit, 
select and profile employees.  Disciplinary, promotion, fringe benefits action.  The 
selection procedure, plans of renumerations involving welfare and physical security. 

  
01132231 สถิติธุรกิจ  

(Business Statistics) 
3(3-0-6) 

     การนําทฤษฎีและวิธีการทางสถิติมาใชในทางธุรกิจ การวัดคากลาง และการกระจายของขอมูล 
การแจกแจงความนาจะเปน การสุมตัวอยาง การประมาณชวงความเชื่อม่ัน การทดสอบสมมติฐาน 
การทดสอบไคสแควร การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหความถดถอยและสหสัมพันธ 
การพยากรณและสถิตินอนพาราเมตริก 
   Statistics theories and methods for business application, central tendency and 
variation data measurement, probability distribution, sampling distribution, 
confidence interval estimation, hypothesis testing, Chi-square, analysis of variance, 
regression and correlation, forecasting and nonparametric statistics. 
 
 
 
 

  
 
 



-110- 

 

01132243 ธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคม  
(Business and Social Responsibility) 

3(3-0-6) 

     บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของธุรกิจท่ีมีตอสังคม ผลกระทบของสภาพ 
แวดลอมท่ีมีตอการบริหารธุรกิจ การตอบสนองของธุรกิจตอความตองการของสังคม โดยจะ
มุงเนนถึงความรับผิดชอบของธุรกิจท่ีมีตอกลุมบุคคลตาง ๆ ไดแกลูกคา พนักงาน ผูลงทุน 
สภาพแวดลอม และประเทศชาต ิ
   Roles, functions and responsibilities of business toward society, 
environmental impact business, business response to social need and 
stakeholder management.  

  
011323118

** การจัดการภาคสนับสนุนธุรกิจ  
(Business Support  Management) 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01132111 

3(3-0-6) 

     กระบวนการและการจัดการภาคสนับสนุนธุรกิจ การจัดการสํานักงาน การติดตอและ
ประชาสัมพันธ การพัฒนาทักษะเพ่ือการจัดการภาคสนับสนุนอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
    Business support procedures and management, office management,   
business correspondence and public relations, skills development for 
efficiently and effectively business support management. 

  
01132314 สภาพแวดลอมธุรกิจ  

(Environment of Business) 
3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01132111  
    บรรยากาศของธุรกิจท่ัว ๆ ไป ความรับผิดชอบของธุรกิจตอสังคม อิทธิพลของ
สภาพแวดลอมทางสังคมเศรษฐกิจ และการเมืองแบบตาง ๆ ของสถาบันธุรกิจไทย การ
ปรับปรุงธุรกิจใหเขากับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลง การพิจารณาถึงกฎขอบังคับโดยท่ัว ๆ ไป 
   General business atmosphere, social responsibility of the business 
institutions, the influences of social, economic and political environments, 
business development to coping with environment change and general legal 
aspects. 
 
 
 
 

   
 

                                                           
**ปรับปรุงรายวิชา 
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01132321** การวางแผนทรัพยากรมนุษย 
(Human Resource Planning) 

3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01132222 
     การวางแผนทรัพยากรมนุษยใหสอดคลองกับแผนกลยุทธองคการ สภาพแวดลอม

ภายนอกและภายในองคการ การวิเคราะหและพยากรณอัตรากําลัง การวิเคราะหงาน และ
การแกไขปญหาดานกําลังคน 
     Human resource planning that aligns with organization’ s strategy, external 
and internal environment.  Manpower analysis and forecasting.  Job analysis. 
Manpower problems resolution. 

 

 

01132323** พนักงานสัมพันธ  
(Employee Relations) 

3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01132222 
    ปจจัยท่ีเก่ียวของกับความสัมพันธในการจางงาน องคกรของฝายลูกจาง การเจรจาตอรอง 
การจางงานและระงับขอพิพาทแรงงาน การบํารุงขวัญพนักงาน บทบาทของรัฐ นโยบายเก่ียวกับ
ความสัมพันธในการจางงานอยางมีประสิทธิภาพ 
    Factors concerning employment relations.  Employee’ s organization. 
Negotiation.  Employment contract and conflicts resolution.  Morale.  Role of 
government sector. Policy related to employment efficiency. 
 

01132325* การสรรหาและการคัดเลือก 
(Recruitment and Selection) 

3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01132222 
     แนวคิดการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรบุคคล กระบวนการการสรรหา เทคนิคการคัดเลือก 

การวัดสมรรถนะ และการบรรจุแตงตั้ง 
    Recruiting and selecting human resource concepts, recruitment process, 
selection techniques, competency measurement, and placement. 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           
*รายวิชาใหม 
**ปรับปรุงรายวิชา 
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01132332 การวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ   
(Quantitative Analysis for Decision Making in Business) 

3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01132231 
    บทบาทของการวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการแกปญหาทางธุรกิจ แนวคิดและการประยุกตใช
โปรแกรมเชิงเสน การวิเคราะหความไวตอการเปลี่ยนแปลง เครื่องมือสําหรับการตัดสินใจ แขนง
การตัดสินใจ ความนาจะเปน การวิเคราะหแถวรอคอย การวิเคราะหมารคอฟ แบบจําลองการ
ขนสง การควบคุมสินคาคงคลัง การจําลองสถานการณและทฤษฎีเกมส 
   Roles of quantitative analysis for business problem solving, concept and 
application of linear programming, sensitivity analysis, decision making tools, 
decision tree diagram, probability, queuing, Markov analysis, transportation model, 
inventory control, simulations and game theory. 
 

01132333 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  
(Management Information Systems) 

3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01132111  
    การจัดการขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและการตัดสินใจในองคการ การจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรขอมูล การจัดการระบบฐานความรู  การพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส กระบวนการทางธุรกิจและการออกแบบองคกรเพ่ือการแขงขันโดยอาศัยการใช
ระบบสารสนเทศอยางมีจรยิธรรม 
   Managing data and information for planning and decision making in organization. 
Managing information technology and data resources.  Knowledge- based system 
management. Electronic commerce. Business process and design for competitive 
organization, utilizing information systems with ethical manners. 
 

01132334 การวิเคราะหระบบงานธุรกิจ  
(Business Systems  Analysis)  

3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01132111 
    เทคนิคการวิเคราะห และออกแบบระบบงาน การนําระบบงานไปใช การวิเคราะหระบบงาน
ปจจุบัน การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร การเลือกใชคอมพิวเตอรใหเหมาะสมกับงาน การ
ควบคุมและการรักษาความปลอดภัยของขอมูลคอมพิวเตอรและสวนประกอบ มีการศึกษานอก
สถานท่ี 
   Techniques in analyzing and designing business system, application of the 
system, computer system design, selection of computer system suitable for 
business, control and safety for computer data. Field trip included. 
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01132335** การจัดการโครงการทางธุรกิจ 
(Business Project Management) 

3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  01132111 
    การประเมินโครงการทางธุรกิจ ดานการจัดการ การผลิต การเงิน การตลาด การบุคลากร 
และคุณคาทางเศรษฐกิจของโครงการ การคํานวณคาตอบแทนของโครงการ กฎเกณฑการ
ตัดสินใจ วิธีการจัดเตรียมงานโครงการ การศึกษาความเหมาะสมของโครงการทางดานเทคนิค 
และสภาพแวดลอมท่ีจะอํานวยใหการดําเนินงานโครงการทําไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   Project evaluation in business concerning management, production, finance, 
marketing, personnel and economic value of project.  Calculation project benefit, 
decision criteria, project preparation, feasibility study and environmental effect on 
the project operation. 

 
01132336 การพยากรณธุรกิจ   

(Business Forecasting) 
3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01132231 
    วิธีการพยากรณสถานะของธุรกิจ การประยุกตหลักและวิธีการทางสถิติการวิเคราะหแนวโนม 
สหสัมพันธและการถดถอย การวิเคราะหอนุกรมเวลา การสํารวจและทดสอบตลาด ตัวแบบ      
ตาง ๆ ท่ีมีรากฐานจากพฤติกรรมการเรียนรูการสรางและจําลองตัวแบบ วิธีการพยากรณ
ทางออม การประเมินผลและการทําใหการพยากรณสมบูรณแบบ 
   Business situation forecasting methods.  Statistical applications and methods. 
Trend analysis, correlation and regression. The time series analysis. Market survey 
and testing. Different behavior-based forecasting models. The model building and 
simulation. Indirect forecasting methods. Forecasting evaluation and correction. 
 

01132337* การวิเคราะหเชิงลึกทางธุรกิจ I 
(Business Analytics I) 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01132231 

3(3-0-6) 

     การประยุกตโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการวิเคราะหขอมูลและการตัดสินใจทางธุรกิจ การ
วิเคราะหฐานขอมูลเพ่ือการใชประโยชนในกระบวนการทางธุรกิจ 
    Application of software programs for data analysis and business decision 
making, database analysis to support business processes. 
 

                                                           
* รายวิชาใหม 
** ปรับปรุงรายวิชา 
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01132339** การวิเคราะหเชิงลึกทางธุรกิจ II  
(Business Analytics II) 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01132337 

3(3-0-6) 

     เทคนิคการวิเคราะหสารสนเทศธุรกิจเชิงลึก การสืบคนขอมูลเชิงลึกทางธุรกิจ การประยุกต
สารสนเทศธุรกิจเพ่ือการวางแผนทางธุรกิจ 
    Business analytics techniques. Business insights investigation. Business analytics 
for business planning. 
 

01132342 ระบบภาษีอากรธุรกิจ  
(Business Tax System) 

3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01132142 หรือ  01453111  
    ความสําคัญของภาษีอากรตอการพัฒนาประเทศ หลักการปฏิบัติและวิธีจัดเก็บภาษีอากรท่ีดี 
ความรับผิดชอบทางภาษีอากรของบุคคลและธุรกิจตามประมวลรัษฎากร ภาษีศุลกากร ภาษี
สรรพสามิตและภาษีท่ีจัดเก็บโดยองคการบริหารสวนทองถ่ิน 
   Role of taxation on country’ s development.  Principles and effective tax 
practices, tax liability of individuals and businesses under the revenue code, 
custom tax, excise tax and taxes administered by local government.  
 

01132344 สภาพแวดลอมทางกฎหมายคุมครองผูบริโภค  
(Legal Environment on Consumer Protection) 

3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01132142 หรือ 01453111 
   กฎหมายธุรกิจวาดวยความรับผิดชอบของผูผลิต ผูจําหนายสินคาและบริการตอผูบริโภค สิทธิ
ของผูบริโภค การควบคุมการโฆษณา การควบคุมฉลากสินคา การควบคุมราคา การควบคุม
มาตรฐานสินคา การปองกันการผูกขาด การสงเสริมการแขงขันท่ีเปนธรรมทางธุรกิจ การ
คุมครองผูบริโภค สําหรับสินคาเฉพาะอยาง 
   Legal aspects on product liability, consumer’ s rights.  Consumer protection in 
the field of advertising.  Consumer protection in the field of labeling.  Price fixing. 
Industrial goods standardization.  And monopoly, promotion of fair competition 
and fair trade. The consumer protection of the certain products.  
 
 
 

 

 

                                                           
** ปรับปรุงรายวิชา 
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01132351** ธุรกิจระหวางประเทศ   
(International Business) 

3(3-0-6) 

     หลักแนวความคิด วัตถุประสงค และภาพรวมของสภาพแวดลอมทางธุรกิจท่ีมีผลตอธุรกิจ
ระหวางประเทศ โดยเนนการศึกษาความแตกตางทางวัฒนธรรม ทฤษฎีการคาระหวางประเทศ 
และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 
    Concept, objective and overview of business environment affecting 
international business.  Cultural differences.  Theories of international trade and 
economic development, and international business management. 
 

01132361** การเจรจาตอรองทางธุรกิจ  
(Business Negotiation)  

3(3-0-6) 

     แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการเจรจาตอรองทางธุรกิจ ปจจัยในการเจรจาตอรอง 
กระบวนการเจรจาตอรอง การวิเคราะหสถานการณ เพ่ือการวางแผนการเจรจาตอรอง การโนม
นาวคูเจรจาและกลวิธีในการเจรจาตอรองทางธุรกิจ แนวทางการเจรจาตอรองทางธุรกิจอยางมี
จริยธรรม ใชกรณีศึกษา 
   Concepts and theories related to business negotiation.  Negotiating factors. 
Process of negotiation.  Analysis of situations for making negotiating plans. 
Persuasion and business negotiating tactics.  Ethical approaches of business 
negotiations. Case studies. 
 

01132371** การจัดการองคความรูในธุรกิจ 
(Knowledge Management in Business) 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01132111 

3(3-0-6) 

     ความหมายและความสําคัญของการจัดการองคความรู ขอมูล สารสนเทศ กระบวนการ
จัดการความรู การสรางองคความรู มุมมองในดานเทคนิค มุมมองในดานองคการ มุมมองในดาน
การจัดการ การนําไปใช การประเมินผลความสําเร็จ และปจจัยสําคัญแหงความสําเร็จ 
    Definition and importance of knowledge management.  Knowledge 
management process.  Knowledge creation.  Technological perspective. 
Organizational perspective.  Management perspective.  Implementation.  Success 
evaluation. Key success factors. 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
** ปรับปรุงรายวิชา 
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01132413 การจัดการเชิงกลยุทธ  
(Strategic Management) 

3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01134111 และ 01131211 หรือ  01132314  
    กลยุทธและนโยบายทางธุรกิจ การวิเคราะหปญหาตาง ๆ ในทรรศนะของผูจัดการ เพ่ือใชใน
การวางแผนการดําเนินงานใหบรรลุถึงเปาหมายของธุรกิจ 
    Business strategy, policy and problem analysis by managerial level for business 
operating plan implementation. 
 

01132416 การจัดการการเปล่ียนแปลงเชิงบูรณาการ                             
(Integrative Approach in Change Management) 

3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01132111 
    การจัดการการเปลี่ยนแปลงภายใตบริบทท่ีมีพลวัต การวิ เคราะหขอมูลเพ่ือนําสู
กระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการพัฒนาตามแนวทฤษฎีใหม การพัฒนาอยางยั่งยืน แนวทางเชิงบูรณาการเพ่ือการสราง
ดุลยภาพขององคการในการตอบสนองตอกระแสโลกาภิวัตนและระบบเศรษฐกิจพอเพียง 
   Management of changes under dynamic context, Data analysis leading to 
change management process, Management under the philosophy of sufficiency 
economy and the “New Theory”  of development, Sustainable Development, 
Integrative approach to set an equilibrium within an organization in responding 
to both globalization and sufficiencyeconomy system 

 

  
01132417* การจัดการเพ่ือความย่ังยืน   

(Sustainability Management) 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01132111 

3(3-0-6) 

      แนวคิดเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม การจัดการเชิงกลยุทธ และการ
จัดการความเปลี่ยนแปลง เพ่ือการพัฒนาองคการธุรกิจอยางยั่งยืน 
     Concepts of corporate social and environmental responsibilities.  Strategic 
management and change management to develop sustainability in business 
organization. 
 
 
 
 
 

  
 

                                                           
* รายวิชาใหม 



-117- 

 

01132421** การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
(Human Resource Development) 

3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01132222  
    แนวคิด หลักการ และสวนประกอบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร บทบาทของ
ผูจัดการดานพัฒนาทรัพยากรมนุษย กระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
    Concepts, principles, and components of human resource development in an 
organization. Roles of human resource development manager. Process of human 
resource development.  

  
01132422** การจัดการคาตอบแทน   

(Compensation Management) 
3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01132222 
    แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการจัดการคาตอบแทน โดยครอบคลุมเรื่องการสํารวจ
คาจางเงินเดือน การออกแบบโครงสรางคาตอบแทน และบริบททางกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
    Concepts and theories in compensation management ranging from salary 
survey, designing pay structure and related legal issues. 

  
01132423** การจัดการผลการปฏิบัติงาน 

(Performance Management) 
3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01132222 
      กระบวนการการจัดการผลการปฏิบัติงานและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ เกณฑการวัดผลการ

ปฏิบัติงาน การวางแผน เทคนิค และการออกแบบแบบทดสอบเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การวิเคราะหบุคลิกภาพและทัศนคติ โดยใชวิธีการเชิงปริมาณและจิตวิทยา ปญหาในการ
ทดสอบและการจัดการผลการปฏิบัติงาน 
     Performance management process and related theories.  Criteria in 
performance evaluation.  Planning, techniques and test design for performance 
appraisal.  Personality and attitude assessment using quantitative and 
psychological approach. Problems in performance management. 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
** ปรับปรุงรายวิชา 
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01132424** ภาวะผูนําในองคการธุรกิจ  
(Leadership in Business Organization) 

  3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01132111 
    บริบทของภาวะผูนําทางธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน การจัดการและภาวะผูนํา ผูนําตามแนวคิด
แบบคลาสสิก อํานาจและอิทธิพล ผูนําแบบดั้งเดิม ผูนํารวมสมัย ผูนําเชิงกลยุทธ แนวโนมภาวะ
ผูนําในอนาคต การนําการเปลี่ยนแปลงและภาวะผูตาม 
    Context of business leadership in a globalization era.  Managerial and 
leadership.  Classical view of leaders.  Power and influence.  Traditional leader. 
Contemporary leader. Strategic leader. Trend of leadership in the future. Leading 
to change and followership. 

  
01132431 การจัดการโดยเทคนิคจําลอง 

(Management Simulation Techniques) 
3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01132332 
     ทฤษฎีและเทคนิคเกมเบื้องตนของการจัดการโดยนําเทคนิคจําลองและเกมส เพ่ือมาใช

แกปญหาการจัดการธุรกิจตาง ๆ ทางการเงิน การตลาด การจัดการ และการผลิต มีการศึกษา
นอกสถานท่ี 
   Theory and fundamental techniques of management simulation and games 
applicable to business problem solving in finance, marketing and production. 
Field study included.  

 

  
01132441 สภาพแวดลอมทางกฎหมายระหวางประเทศ  

(International Legal Environment) 
3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01132142 หรือ 01453111 
     กฎหมายธุรกิจเก่ียวกับการซ้ือขายสินคาระหวางประเทศ การสั่งสินคาเขา การสงสินคาออก 

พิธีการ ศุลกากร ภาษีศุลกากร การลงทุนระหวางประเทศ ตลาดเงินตราตางประเทศ การ
ควบคุมการปริวรรตเงินตราการใหสินเชื่อการคาระหวางประเทศ การกูยืมเงินระหวางประเทศ
ของภาคเอกชน ปญหาภาษีของธุรกิจ 
การเงินระหวางประเทศ 
   Legal aspects on international sales.  Importation and exportation of goods, 
custom procedure and tariff.  Transitional investment ( direct and portfolio) 
International monetary market, foreign exchange control, international credit 
facility, international loan of private sector.  Tax consideration of international 
financial transaction. 
 

 

                                                           
** ปรับปรุงรายวิชา 
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01132442 สภาพแวดลอมกฎหมายทรัพยสินทางปญญา 
(Legal Environment on Intellectual Properties) 

3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01132142 หรือ 01453111 
     กฎหมายธุรกิจวาดวย สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา ลิขสิทธิ์ การขอรับการคุมครองสิทธิ์    

การโอนสิทธิและการละเมิดสิทธิทรัพยสินในทางปญญา 
   Legal aspects on patent, trade mark, copy rights.  Procedure of application for 
rights conferred. Assignment and infringement of intellectual properties. Licensing 
system. 

 

  
01132452 การจัดการเชิงเปรียบเทียบ 

(Comparative Management) 
3(3-0-6) 

     สภาพแวดลอมในประเทศตาง ๆ มีผลตอการวางรูปแบบการบริหารธุรกิจอยางไร ลักษณะ
การบริหารธุรกิจในประเทศตางๆ โดยเปรียบเทียบเพ่ือวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ของการบริหาร
ในรูปแบบตางๆ 
   A comparison of management in cross- cultural context, domestically 
environmental factors influencing management styles.  A comparative analysis of 
strengths and weaknesses of management styles in different countries.  Case 
studies applied. 

 

  
01132453 การจัดการการคาระหวางประเทศ 

(International Trade Management) 
3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01132111  
     หลักแนวความคิด วัตถุประสงค และวิธีดําเนินธุรกิจระหวางประเทศและในสภาพแวดลอม 

ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของธุรกิจระหวางประเทศ การกําหนดโครงสรางองคการ การ
กําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานทางดานการเงิน การผลิต การตลาด การบุคคล และ
ระบบขอมูลเพ่ือ การบริหารธุรกิจระหวางประเทศ ในสภาพแวดลอมนั้น ๆ 
    Concept, objective and international practice under international economic, 
social and political environment.  Organization structure, Policy formulation. 
International finance investment, production, marketing, human resources and 
management information systems under current economics environment. 
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01132461** ความเปนผูประกอบการ                
(Entrepreneurship) 

3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01132111  
    ธรรมชาติของผูประกอบการ กระบวนการการประกอบการในบริบทตาง ๆ ประเด็นตาง ๆ  ท่ี
เ ก่ียวของกับการจัดตั้งกิจการใหม การสรางสรรคนวัตกรรม การพัฒนาทักษะการเปน
ผูประกอบการ 
    Nature of entrepreneurs, entrepreneurial process in various contexts, issues 
surrounding new venture creation, innovative creation, entrepreneurial skill 
development. 
 

01132462* การจัดการธุรกิจครอบครัว 
(Family Business Management) 

3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01132111     

     กระบวนการการประกอบการอยางเปนระบบในบริบทของธุรกิจครอบครัว และการบูรณา
การความรูดานการจัดการภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสูธุรกิจครอบครัว 
   Entrepreneurial process within the context of the family business and 
integration of management theories and practices to the family business. 
 

01132463* กิจการเพ่ือสังคม 
(Social Enterprise) 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01132111 

3(3-0-6) 

     การจัดการกิจการเพ่ือสังคม การสรางและประเมินโอกาสในการพัฒนากิจการเพ่ือสังคม การ
สรางคุณคาทางสังคม และการประเมินผลตอบแทนทางสังคม 
    Social enterprise management.  Seeking and assessing business opportunity for 
social enterprise. Social value creation. Social return on investment evaluation. 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           
* รายวิชาใหม 

**ปรับปรุงรายวิชา 
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01132471** การจัดการองคการเพ่ือการเรียนรู 
(Management of Learning Organization) 

3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01132111 
    ความหมายและความสําคัญขององคการเพ่ือการเรียนรู กระบวนการพัฒนาองคการเพ่ือการ
เรียนรู กระบวนการแสวงหาความรู การแบงปนความรู และการนําความรูไปประยุกตในการ
บริหารงาน ลักษณะเฉพาะท่ีบงชี้ระดับของการเปนองคการเพ่ือการเรียนรู คานิยมทาง
วัฒนธรรม คําม่ันของผูบริหารและการใหอํานาจ การสื่อสาร การถายโอนองคความรู  
ลักษณะเฉพาะของพนักงาน และการยกระดับผลการปฏิบัติงาน 
    Meaning and importance of learning organization. The development processes 
of learning organization:  knowledge acquisition, knowledge sharing and 
knowledge utilization.  The characteristics that indicate the level of learning 
organization:  cultural values, leadership commitment and empowerment, 
communication, knowledge transfer, employee characteristics and performance improvement.  
 

  01132472* ระบบความจําองคการ 
(Organization Memory Systems) 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01132371 

3(3-0-6) 

     ความสําคัญของระบบความจําขององคการ เทคโนโลยีสําหรับการจัดการระบบความจํา
องคการ เพ่ือการพัฒนาสูการเปนองคการแหงการเรียนรู ปจจัยท่ีเก่ียวของและการใช
ประโยชนจากระบบความจําองคการท่ีมีประสิทธิภาพ 
    Importance of organizational memory systems.  Organization memory 
systems technology management for the development of learning organization. 
Factors related and utilization of efficient organization memory systems. 
 

01132491 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางธุรกิจ                                                          3(3-0-6) 
(Basic Research Methods in Business)   

      หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางธุรกิจ การกําหนดปญหา การวางรูปแบบวิจัย การตั้ง
วัตถุประสงคและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การสรางแบบสอบถาม การวิเคราะหและ
ตีความขอมูล การใชสถิติสําหรับการวิจัย การเขียนรายงานและการเสนอผลการวิจัย 
    Principles and methods in business research, identification of research 
problems,formulation of research objectives and hypotheses, collection of data, 
construction of questionnaire, data analysis and interpretation, application of 
statistics for research, report writing and presentation.  

 

                                                           
* รายวิชาใหม 

**ปรับปรุงรายวิชา 
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01132490 สหกิจศึกษา                                                                        6 
(Cooperative Education) 

     การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราวตามโครงงานท่ีไดรับมอบหมาย ตลอดจนการ
จัดทํารายงาน และการนําเสนอ 
   On the job training as a temporary employee according to the assigned project 
including report writing and presentation. 

 

  
01132497 สัมมนา                                                                               1 

(Seminar) 
      

การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางธุรกิจในระดับปริญญาตรี 
   Presentation and discussion on current interesting topics in business at the 
bachelor’s degree level. 

 

  
01132498 ปญหาพิเศษ                                                                            3 

(Special Problems) 
     การศึกษาคนควาทางธุรกิจ ระดับปริญญาตรีและเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน 

   Study and research in business at the bachelor’s degree level and compile into 
a written report. 
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            3.1.5.2 รายวิชาท่ีเปนรหัสวิชานอกหลักสูตร  

รายวิชาเศรษฐศาสตร  
01101181 เศรษฐศาสตรจุลภาค I 

(Microeconomics I)) 
3(3-0-6) 

  ความหมายลักษณะและวิธีการศึกษาเศรษฐศาสตร ปญหาเศรษฐกิจ การทําหนาท่ีของ
ระบบเศรษฐกิจ อุปสงค อุปทาน และราคาความยืดหยุนของอุปสงคและอุปทาน การใชอุปสงค
และอุปทานในการปฏิบัติ พฤติกรรมของผูบริโภคและอรรถประโยชน ธุรกิจการผลิตและตนทุน
การผลิต ตนทุนในระยะสั้นและระยะยาว การผลิตในระยะยาว การผลิตในระยะยาวมาก ซ่ึง
เก่ียวของกับความกาวหนาและมลพิษ การกําหนดราคาผลผลิตในตลาดตางๆ ทฤษฎีราคาในเชิง
ปฏิบัติ การกระจายรายได การกําหนดคาจาง ดอกเบี้ย และผลตอบแทนจากการลงทุน ความ
ยากจน และความไมเทาเทียมกัน 
 Meaning, nature and methods of economic study. Economic problems. 
Functioning of the economy. Demand, supply, price, elasticity of demand and 
supply, application of demand and supply. Consumer behaviour and utility. 
Production and cost, short-run cost and long-run cost, production in the long-run 
and the very long-run concerning progress and pollution. Price determination in 
different types of market, application of price theory. Income distribution, 
determination of wage, interest, and return on investment ; poverty and. inequality. 
 

01101182 เศรษฐศาสตรมหภาค I 
(Macroeconomics I) 

3(3-0-6) 

  วิธีการในการวัดรายไดประชาชาติ ปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดรายไดประชาชาติ การ
เปลี่ยนแปลงรายไดประชาชาติ วัฏจักรธุรกิจและการเคลื่อนไหวข้ึนลงในรายไดประชาชาติ ทฤษฎี
และมาตรการของนโยบายการคลัง ระดับราคา การเงินและการธนาคาร การวิเคราะหเงินตรา
และการวิเคราะหรายได การคาและการเงินระหวางประเทศ การวางงานและเงินเฟอ ความ
จําเริญเติบโต และการพัฒนาเศรษฐกิจเปรียบเทียบ 
 National income account. Determination of national income. Business cycle 
and national income fluctuations. Theories and measures of fiscal policies. Money 
and banking, monetary and income analysis. International trade and finance. 
Unemployment, inflation, economic growth and development.  Comparative 
economic systems. 
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สาขาวิชาบัญชี  
01130112 การบัญชีข้ันกลาง I 

(Intermediate Accounting I) 
3(3-0-6) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01130111 หรือ 01130101 หรือ 01130171  
กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน หลักการบัญชีสินทรัพยการจําแนกประเภท การ

วัดมูลคาและการแสดงรายการสินทรัพยในรายงานทางการเงิน ซ่ึงประกอบดวย เงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้ ตั๋วเงินรับ สินคาคงเหลือ เงินลงทุน ตนทุนการกูยืม ท่ีดิน อาคาร 
และอุปกรณ สินทรัพยไมมีตัวตน การดอยคาของสินทรัพย อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก ทรัพยากรแร และเกษตรกรรม  

Conceptual framework for financial reporting, principles of accounting for assets, 
classification, valuation and presentation of assets in the financial reports. Those are 
consisted of cash and cash equivalents, accounts receivable, notes receivable, 
inventory, investment, borrowing costs, property, plant and equipment, intangible 
assets, impairment of assets, investment property, non-current assets held for sale and 
discontinued operations, mineral resources, and agriculture. 

 
01130171 การบัญชีการเงิน 

(Financial Accounting) 
3(3-0-6) 

 หลักการบัญชีท่ัวไป วิธีการบันทึกบัญชีข้ันตนเก่ียวกับเงินสด ลูกหนี้ ตั๋วเงินรับ สินคาคงเหลือ 
เงินลงทุน สินทรัพยท่ีมีตัวตนและไมมีตัวตน หนี้สินและสวนของผูเปนเจาของ การจัดทํารายงาน
ทางการเงิน 

General accounting principles, principles of recording transactions for cash, 
account receivables, note receivables, inventories, investment, tangible and 
intangible assets, liabilities, owner equities; preparation of financial reports. 
 

01130172 การบัญชีเพ่ือการจัดการ 
(Management Accounting) 

3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01130171 หรือ 01130102 
ความสําคัญของการบัญชีเพ่ือการจัดการ การสะสมตนทุน ตนทุนมาตรฐาน ตนทุนตาม

กิจกรรม การงบประมาณ งบประมาณยืดหยุน การวิเคราะหตนทุน – ปริมาณ – กําไร การบัญชีตาม
ความรับผิดชอบ การรายงานตามสวนงาน การกําหนดราคา การใชขอมูลทางบัญชีเพ่ือการตัดสินใจ  

Importances of management accounting, cost accumulation; standard costing; 
activity-based costing; budgeting, flexible budgeting, cost-volume-profit analysis, 
responsibility accounting, segment reporting, pricing, use of accounting data for 
decision making. 
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01130211 การบัญชีข้ันกลาง II  

(Intermediate Accounting II) 
3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01130111 หรือ 01130101 หรือ 01130171  
หลักการและแนวปฏิบตัิทางการบัญชีสําหรับรายการหนี้สินและสวนของเจาของ  รวมถึงการ

จัดประเภท การรับรูและการวัดมูลคา การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูล การบัญชีสําหรับ
การปรับโครงสรางหนี้ กําไรตอหุน การนําเสนองบการเงิน การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีและการ
แกไขขอผิดพลาด 

Accounting principles and practice for liabilities and owners’ equity,  including 
classification, recognition and measurement, presentation and disclosure, 
accounting for debt restructuring, earnings per share, financial report presentation, 
accounting changes and error correction. 

  

สาขาวิชาการเงิน  
01131211 การเงินธุรกิจ 

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

 
 

    จุดมุงหมายและหนาท่ีการบริหารทางการเงิน การวางแผนและวิเคราะหทางการเงิน รวมท้ัง
การตัดสินใจตางๆเก่ียวกับการเงิน การบริหารเงินสด และหลักทรัพย ตามความตองการของตลาด 
การบริหารลูกหนี้ การบริหารสินคา และนโยบายอ่ืนๆทางการเงิน 
    Objectives and role of financial management, financial forecasting and planning, 
financial decisions in cash and marketable securities management, receivables 
management, inventory management and financial decisions. 

  

01131212 การเงินบุคคล   
(Personal Finance) 

3(3-0-6) 

 
 

    เทคนิคการจัดการทางการเงินสวนบุคคล การจัดทํางบประมาณ การซ้ือดวยเงินสด เงินเชื่อ 
การประกันภัย การออม การลงทุนในท่ีดิน หลักทรัพย การวางแผนทางการเงิน เม่ือครบ
เกษียณอายุการทํางาน          
     Personal financial management techniques, financial planning and control, a 
system of spending. Consumer credits, life and securities, retirement planning. 

  

01131241 หลักและนโยบายการลงทุน  
(Principles and Policy of Investment) 

3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01131211 
 
 

    หลักและนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย การลงทุนกับการเก็งกําไร ปจจัยชักจูงใหเกิดการ
ลงทุน กรรมวิธีตางๆ และการวิเคราะหนโยบายการลงทุน การวัดผลตอบแทนจากการลงทุน การ
ตัดสินใจเลือกลงทุน 
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    Principles and policy of securities investment, investment and speculation, 
factor considerations for investment, analysis, measuring of return on investment, 
making investment decision. 
 

01131312 การใชคอมพิวเตอรในการวิเคราะหทางการเงิน 
(Computer Applications in Financial Analysis) 

3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01131211 
 
 

    วิธีการวิเคราะหวิจารณการเงินของหนวยงานตาง ๆ เทคนิคตาง ๆ ท่ีพึงนํามาใชในการ
วิเคราะหทางการเงิน หลักการพิจารณาใหเครดิต วิธีการแกวิกฤตการและขอผิดพลาดตางๆท่ี
เกิดข้ึนแกวงการธุรกิจเฉพาะแหงหรือท่ัว ๆ ไป 
    Techniques that should be used in financial analysis, comprehensive method 
for financial review and discussion of business firms. 

   
01131315 สินเช่ือและการเรียกเก็บเงิน  

(Credit and Collection) 
3(3-0-6) 

 
 

    หลักและวิธีการพิจารณาใหสินเชื่อธุรกิจ ประเภทและวิธีการเรียกเก็บเงิน หนาท่ีและการ
บริหารงานในแผนกใหสินเชื่อ ขอบเขตของการใหสินเชื่อ กําหนดระยะเวลาในการใหสินเชื่อ การ
สืบฐานะเพ่ือใหสินเชื่อ นโยบายการเรียกเก็บเงิน การควบคุมและติดตามบัญชีลูกหนี้          
    Principles and methods of credit-granting and collection policies to all business, 
functions of credit and operation of credit department, scope of credit 
management, credit limited, investigation and analysis of credit risk, collection 
policies, management control of credit and collection operations. 

  
01131316 การจัดการสินทรัพยธุรกิจ   

(Business Asset Management) 
3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01131211 
 
 

     เทคนิคและวิธีการตัดสินใจในการวางแผนและบริหารเงินทุนหมุนเวียน ตัวแบบตางๆของการ
จัดการเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น ลูกหนี้และสินคาคงเหลือ ปจจัยและทฤษฎีในการตัดสินใจลงทุน
สินทรัพย ภายใตภาวะการเสี่ยงและความไมแนนอน 
     Techniques and decision planning in working capital management, models of 
cash and marketable securities management, models of account receivable and 
models of inventories, factors and theories in investment decisions under risk and 
uncertainty. 
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01131321 การเงินระหวางประเทศ  
(International Finance) 

3(3-0-6) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01131211 
 
 

    การดําเนินงาน นโยบายและบทบาทของสถาบันการเงินระหวางประเทศ เครื่องมือในการ
ปริวรรตเงินตรา ระบบอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการควบคุมและการสงเสริมความตกลงระหวาง
ประเทศอันมีผลกระทบกระเทือนตอกําไร การดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ โดยพิจารณาในแง
เงินทุน ภาษีอากร แรงงาน ปญหาทางการตลาดและความรวมมือระหวางประเทศ การปฏิบัติงาน
ของฝายตางประเทศของธนาคารพาณิชย  
    Operation, policies and function of international financial institutions, foreign 
exchange tools, foreign exchange rate system, policies of controlling and 
promotions, international agreements that affecting business profit, international 
business operations including capital taxation, lab our, marketing problems and 
international agreements, operation of foreign department of commercial banks. 

  

01131342 การวิเคราะหตราสารทุน  
(Equity Securities Analysis) 

3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01131211 
 
 

    ความหมายตราสารหนี้ ประเภทตราสารหนี้ องคประกอบสําคัญของตราสารหนี้นโยบาย
การเงิน โครงสรางอัตราดอกเบี้ย ตลาดตราสารหนี้ กระบวนการซ้ือขายตราสารหนี้การประเมิน
มูลคาตราสารหนี้ การคํานวณผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ การวิเคราะหความเสี่ยง
จากการลงทุนในตราสารหนี้ การจัดอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้หนวยงานกํากับดูแล 
แหลงขอมูลตลาดตราสารหนี้ กลยุทธการลงทุนในตราสารหนี้ 
    Fixed income securities definition, type of fixed income securities, key features 
of fixed income securities, monetary policy, interest rate structure, fixed income 
market, fixed income securities trading process, fixed income securities valuation, 
return calculation, risk analysis, credit rating, regulatory agencies, sources of fixed 
income market information, fixed income investment strategies. 

  

01131441 การวิเคราะหหลักทรัพย  
(Securities Analysis) 

3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01131211 
 
 

    ขอบเขตของการวิเคราะหหลักทรัพย คุณสมบัติของหลักทรัพย ลําดับข้ันของการวิเคราะห
หลักทรัพย การคัดเลือกหลักทรัพย การคาดคะเนกําไรสุทธิและเงินปนผล ทฤษฎีการประเมิน
มูลคาหลักทรัพย 
    Scope in securities analysis, characteristic of securities, portfolio selection 
process, selecting optimal portfolio, earnings and dividend estimation, the 
valuation theory of security. 
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สาขาวิชาการจัดการการผลิต  
01133211 การจัดการการผลิต 

(Operations Management) 
3(3-0-6) 

 
 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01132111  
หลักการเบื้องตนของการจัดการการผลิต  ความรูพ้ืนฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ  ประเภท

ของกระบวนการผลิตและแผนผัง  ความรูเบื้องตนในการจัดการกําลังการผลิต  ความสําคัญของ
ทําเลท่ีตั้ง การดําเนินงานระบบผลิต การจัดการสินคาคงคลัง และการจัดการคุณภาพ 

Basic principles of operations management, introduction to product design, 
classification of process and layout, introduction to capacity management, 
importance of location, operating operation system, managing inventory and 
managing quality. 

 
01133242 พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน  

(Introduction to Electric Commerce) 
3(3-0-6) 

 
 

บทบาทของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีมีตอธุรกิจ แบบจําลองทางธุรกิจสําหรับพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส พ้ืนฐานทางเทคโนโลยี การใชโครงขายเวิลดไวดเว็บเชิงธุรกิจ การทํารายงาน 

Roles of electronic commerce on business, business models for electronic 
commerce, technology basic, World Wide Web commerce. Report of application 
in business. 

 
01133312 การออกแบบระบบการผลิต  

(Operations System Design) 
3(3-0-6) 

 
 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01133211 
แนวคิดเก่ียวกับระบบการผลิต การออกแบบสินคา การวางแผนกําลังการผลิตระยะยาว          

การตัดสินใจดานทําเลท่ีตั้ง การเลือกกระบวนการผลิต การออกแบบแผนผัง การเลือกเครื่องจักร 
การออกแบบระบบการขนถายลําเลียง การออกแบบระบบงาน มีการศึกษานอกสถานท่ี      

Conceptual of operations system, designing of product, long-range capacity 
planning, location decision, process selection, designing layout, machine selection, 
designing of material handling system, designing of work system. Field trip required. 
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01133313 การควบคุมตนทุนการผลิต 
(Operations Cost Control) 

3(3-0-6) 

 
 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01133211 และ 01130172 
การคํานวณตนทุนการผลิต เทคนิคการควบคุมและลดตนทุนการผลิต การเพ่ิมผลิตภาพและ

การจัดการตนทุนคุณภาพ 
Calculating operations cost, techniques for controlling and reducing operations 

cost, increasing productivity, and managing costs of quality. 
 

01133314 การจัดหาเชิงกลยุทธ 
(Materials Management) 

3(3-0-6) 

 
 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01133211  
ข้ันตอน นโยบาย และกระบวนการจัดหาเชิงกลยุทธ การตัดสินใจผลิตเองหรือซ้ือ การรวมตัว

แบบแนวด่ิง กลยุทธสินคาโภคภัณฑ การวิเคราะหคุณคา และการจัดการตนทุนเชิงกลยุทธ การ
จัดหากับการพัฒนาผลิตภัณฑใหม การมีสวนรวมตั้งแตเริ่มของผูปอนวัสดุ การประเมิน การ
คัดเลือกผูปอนวัสดุ การประกวดราคาเชิงแขงขันและการตกลงราคา การจัดการการพัฒนาผูปอน
วัสดุและการจัดการความสัมพันธ การจัดหาบริการ จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม 

Strategic sourcing process, policies, and procedures.  Make- or- buy decisions, 
vertical integration.  Commodity strategy, value analysis and strategic cost 
management.  Sourcing and new product development.  Early supplier 
involvement.  Supplier evaluation, selection, development.  Competitive bidding 
and negotiation.  Supplier development and relationship management.  Acquiring 
services. Ethics and social responsibility. 

 
01133315 การวางแผนและการควบคุมการผลิต  

(Operations Planning and Control) 
         3(3-0-6) 

 
 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01133211  
ลักษณะโดยท่ัวไปของการวางแผนและควบคุมการผลิต เทคนิคในการพยากรณ การวางแผน

และควบคุมการผลิตสําหรับกระบวนการผลิตแบบตอเนื่อง กระบวนการผลิตแบบไมตอเนื่อง 
และกระบวนการผลิตแบบโครงการ การควบคุมการไหลของวัสดุในระบบการผลิตประกอบดวย 
ระบบคงคลัง ระบบผลัก ระบบดึง และ ทฤษฎีขอจํากัด 

Nature of operations planning and control, forecasting techniques, operations 
planning and control repetitive process; intermittent process; and project process, 
controlling of material flow in operations system:  ponding system; push system, 
pull system; and theory of constraints. 
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01133317 การจัดการคุณภาพ  
(Quality Management) 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01133211 

3(3-0-6) 

 
 

แนวคิดและพ้ืนฐานของการจัดการคุณภาพ การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ  เครื่องมือและ
ระเบียบวิธีสําหรับการศึกษาวิเคราะหทางการจัดการการผลิต 

Concepts and fundamental of quality management. Statistical quality control. 
Tools and methods for analytic studies in operations management. 
 

01133318 การจัดการโซอุปทาน  
(Supply Chain Management) 

3(3-0-6) 

 
 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01133211  
แนวคิดและพ้ืนฐานของการจัดการโซอุปทาน  ระเบียบวิธีการออกแบบและการจัดการ

เครือขายหวงโซอุปทาน  กลยุทธการกระจายสินคา การรวมกลุมทางกลยุทธ การจัดการวัสดุคง
คลัง ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการระบบขอมูลหวงโซอุปทาน 

Concepts and fundamental of supply chain management.  Methodologies for 
designing and managing integrated supply chain networks.  Physical distribution 
strategy, strategic alliances, inventory management, coordinated product and 
network design. Management information system for supply chain. 
 

01133323 การจัดการธุรกิจโรงแรม 
(Hotel Management) 

3(3-0-6) 

 
 

หลักการจัดการการปฏิบัติการในโรงแรม หนาท่ีและการดําเนินงานของแผนกหลักในโรงแรม 
Principles of hotel operations management.  Duties and procedure of key 

departments in hotel business. 
 

01133341 การจัดการเทคโนยีเบ้ืองตน  
(Introduction to Management of Technology) 

3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01133211  
แนวคิด และความเขาใจพ้ืนฐานของการจัดการเทคโนโลยี การวางแผน การจัดระบบ                 

การจัดสรรทรัพยากร กลยุทธของการใชเทคโนโลยีในการเพ่ิมสมรรถณะและความสามารถของ
องคกร 

Concepts and introduction to technology management, plan, organization, 
resources allocation, and technological strategy to increases competency and 
capability. 
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01133415 กลยุทธเชิงปฏิบัติการ   
(Operations Strategy) 

3(3-0-6) 

 
 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01133211  
บทบาทของกลยุทธเชิงปฏิบัติการเพ่ือความไดเปรียบทางการแขงขัน การวิเคราะหอุตสาหกร

รม การกําหนดรูปแบบกลยุทธเชิงปฏิบัติการท่ีเหมาะสมสําหรับองคกรและการพัฒนา
สมรรถภาพของระบบปฏิบัติการ 

Role of operations strategy for competitive advantage; industry analysis, 
formulation of appropriate organization and operations strategy, and development 
of operations system capabilities. 

 
01133418 การจัดการคลังสินคา 

(Warehouse Management) 
3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01132111 
 หลักในการจัดการคลังสินคา ประเภทของคลังสินคา การเลือกสถานท่ีตั้ง การจัดองคการและ

การบริหารงานกิจการคลังสินคา หลักในการดูแลรักษาสินคา การขนสง กฎหมาย และระเบียบ
ขอบังคับเก่ียวกับการคลังสินคา มีการศึกษานอกสถานท่ี   

Principle of warehouse management.  Category of warehouse, location 
selection, and activities and network management.  Legal aspects, Field study 
included. 

  
01133419 การตัดสินใจทางการจัดการการผลิต  

(Decision Making in Operations Management) 
3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01133211  
 วิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึนในธุรกิจท่ีประกอบการผลิต โดยประยุกตเอาความรูทางการจัดการ 

การผลิตและการวิจัยปฏิบัติการมาใชในการตัดสินใจ มีการศึกษาจากกรณีตัวอยาง 
Analysis of problems occurred in business which are operational concerned, 

application of knowledge in operations management and operations research for 
business decision, case study required. 
 

01133425 การจัดการกิจการพาณิชยนาวี  
(Shipping Management) 

3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01132111  
 หลักการจัดการธุรกิจพาณิชยนาวี การปฏิบัติงานของเรือประเภทตาง ๆ การจัดหาเรือการ

วางแผนการเดินเรือ เอกสารเรือ พิธีการศุลกากร คาใชจายในการขนสง อัตราคาระวาง การเชา
เรือชมรมเดินเรือ ทาเรือ กฎหมายทะเลและอนุสัญญาระหวางประเทศ  
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Principles of ship operation, types of ships.  Ship procurement, planning sailing 
schedules, ship’s paper, custom procedures, expenses and freight rates, chartering, 
lines conferences and port operations. 

 
01133427 การจัดการธุรกิจการบิน  

(Airline Management)   
3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01132111 
 กระบวนการตัดสินใจในการจัดการสายการบิน สายการบินกับสิ่งแวดลอม รูปแบบธุรกิจ 

ตนทุนการดําเนินงานและประสิทธิภาพ การพัฒนาฝูงบิน เสนทาง และตารางบิน นวัตกรรม
ผลิตภัณฑและเทคโนโลยี แนวคิดการจัดการรายได การจัดจําหนายและการปฏิบัติการการบิน 
การจัดการความจงรักภักดีและความสัมพันธกับผูโดยสาร ความทาทายในการจัดการสายการบิน 
มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Airline management decision processes. Airlines and the environment. Business 
models, operating costs and efficiency.  Fleet, route and schedule development. 
Product innovations and technologies.  Revenue management concepts. 
Distribution and operations.  Passenger loyalty and relationship management. 
Airline management challenges. Field trip required. 

 

สาขาวิชาการตลาด  
01134111 หลักการตลาด 

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

 ลักษณะและกระบวนการทางการตลาด แนวความคิด บทบาท ความสําคัญ หนาท่ีและปจจัย
ทางการตลาด การแบงสวนตลาด การเลือกตลาดเปาหมาย พฤติกรรมผูบริโภค สวนประสม
การตลาด และการวิจัยการตลาดเบื้องตน 

Nature and process of marketing. Concepts, role, functions and factors of 
marketing. Market segmentation. Selecting target market. Consumer behavior. 
Marketing mix and marketing research. 

 
01134212 พฤติกรรมผูบริโภค 

(Consumer Behavior)    
3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01134111  
 หลักและการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคในการพิจารณาตัดสินใจซ้ือสินคา โดยพิจารณาถึง

ปจจัยตาง ๆ ท้ังในดานปจจยัสวนบุคคลและปจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ ตลอดจน
การนําเอาผลท่ีไดจากการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคมาประยุกต เพ่ือกําหนดกลยุทธทางการตลาด 

Principles and analysis of consumer behavior. Considering factors for buying 
decision both internal and external factors. Including the results from studying 
consumer behavior to set up marketing strategies. 
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01134311 การจัดซ้ือ 
(Purchasing)  

3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01134111 
 บทบาท และความสําคัญของการจัดการดานการจัดซ้ือ ความรับผิดชอบของผูจัดการงานจัดซ้ือ 

ความสัมพันธของงานจัดซ้ือกับงานอ่ืน ๆ ในองคการ นโยบายและระเบียบการจัดซ้ือ การจัดซ้ือแบบ
รวมอํานาจและกระจายอํานาจ การกําหนดคุณลักษณะของสินคาท่ีจัดซ้ือ การกําหนดขนาดของการ
จัดซ้ือ การเลือกแหลงขาย การทําสัญญาและปญหาแงกฎหมาย การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการ
สั่งซ้ือ ตนทุน ราคา กําไร การลงทุนและการเสี่ยงภัย การเปรียบเทียบระหวางการผลิตเอง การซ้ือ 
การเชา 

Role and importance of purchasing in modern business.  The responsibility of 
purchasing officer.  Relations with other departments in an organization. 
Purchasing’s policies and rules.  Centralization and decentralization of purchasing. 
The determination of specification, quantity and source.  Contract and legal 
problems. Data analysis of bill order, cost, price, profit, capital and risk. Comparing 
the benefit between producing, purchasing and rent.   
 

01134312 การจัดการการขาย  
(Sales Management)   

3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01134111 
 ลักษณะของการจัดการขาย การจัดองคการ การกําหนดนโยบาย การสรรหาพนักงานขาย 

การรับสมัคร การคัดเลือก การใหคาตอบแทน การสรางขวัญและกําลังใจ การวางแผนและ
วิเคราะหการขาย การประเมินผลและการควบคุมการขาย โควตาการขาย งบประมาณและ
คาใชจายทางการขาย การประเมินผล และการควบคุมการขาย  

Sales organization. Sales planning policies. Recruiting, screening and selecting 
applicants. Sales compensation. Sales incentive by good moral supports. Sales 
planning and analysis. Sales quotas. Sales budgeting. Sales and cost analysis. Sales 
evaluation and controlling. 

 
01134321 การตลาดระหวางประเทศ 

(International Marketing)  
3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01134111 
 ความสําคัญและสภาพแวดลอมของการตลาดระหวางประเทศ บทบาทและนโยบายของรัฐ การ

พิจารณาเลือกสินคาและตลาด การบรรจุหีบหอ การกําหนดราคา การขนสง การเลือกตัวแทน
จําหนาย การสงเสริมการวางแผนและควบคุม ปญหา และอุปสรรคในการตลาดระหวางประเทศ 

Importance and environment of international marketing. Roles and policies of 
government. Criteria for products and markets selections. Packaging, pricing, 
handling, agent selecting and promotion. Planning and controlling. Problems and 
barriers in international marketing. 
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01134322 การตลาดดิจิทัล  
(Digital Marketing) 

3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01134111 
 ปรัชญา แนวคิด และความสําคัญของการตลาดดิจิทัล สภาพแวดลอมสําหรับตลาดดิจิทัล 

การกําหนดสวนแบงตลาด การเลือกตลาดเปาหมายและกําหนดตําแหนงสําหรับตลาดดิจิทัล การ
วิ เคราะหลูกคา การสรางสาระหลักและการมีสวนรวมเ พ่ือการสื่อสารผานสื่อดิจิ ทัล                     
การจัดการชื่อเสียงในสังคมเครือขายเพ่ือสรางความยั่งยื่นของตราสินคา กรณีศึกษา   

Philosophy, concept and important of digital marketing,  digital marketing 
environment. Digital marketing segmentation, targeting and positioning. Customer 
analysis, Creating contents and engagement for communicating via digital media. 
Managing brand reputation within social network for sustainable brand. Case study. 
 

01134342 การคาปลีก  
(Retailing)   

3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01134111 
 ลักษณะและวิวัฒนาการทางการคาปลีก สถาบันการคาปลีก การจัดการดานการคาปลีก การ

เลือกทําเลท่ีตั้ง การจัดองคการ การจัดงานบุคคล การจัดการสินคา การตั้งราคา วิธีการสงเสริม
การขายของกิจการคาปลีก และการใหบริการตาง ๆ ตลอดท้ังระบบการควบคุมดานการเงินและ
แนวโนมของการคาปลีกในอนาคต 

Characteristic and revolution of retailing.  Retailing institutions.  Retailing 
management.  Location.  Organizational management.  Personnel management. 
Merchandising management.  Price setting.  Promotion methods and retailing 
services. Controlling system and trend of retailing business. 

 
01134353 การบริหารลูกคาสัมพันธ 

(Customer Relationship Management) 
3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01134111 
     กระบวนการทางการตลาดในการสรางความสัมพันธภาพระยะยาวกับลูกคา การตัดสินใจ

โปรแกรมทางการตลาดเพ่ือสรางความเขาใจและความสัมพันธท่ีดีระหวางองคกรและตลาด  
รวมท้ังผูบริโภคและผูมีสวนไดเสีย   การตัดสินใจซ้ือเพ่ือใหไดคุณคาเพ่ิมโดยใชกลยุทธไดกับได  
กลยุทธการรักษาลูกคา  การหาลูกคาใหม และการดึงลูกคากลับ 
    Marketing process to build long- term relationship with customers.   Marketing 
programs decision to create good understanding and relationship between 
organizations and market, including customers and stakeholders.   Value added 
buying decision through win- win strategy.   Strategy for customer retention, new 
customer acquisition, and customer win back. 
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01134355 การสงเสริมการขายและการตลาดกิจกรรม 
(Sales Promotion and Event Marketing) 

3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01134111 
     ความหมาย ความสําคัญ วัตถุประสงคการสงเสริมการขายและการตลาดกิจกรรม แนวคิด 

หลักการ วิธีการสงเสริมการขายและการตลาดกิจกรรม การวางแผนและการกําหนดกลยุทธอยาง
มีประสิทธิภาพ ภายใตการวิเคราะหสถานการณ การกําหนดเปาหมาย การสรางสรรคเครื่องมือ
และการเลือกสื่อท่ีผสมผสานอยางเหมาะสมสอดคลองกับเครื่องมือทางการตลาดอ่ืน การฝกปฏิบัติ 
    Definition, importance and objectives of sales promotion and events marketing. 
Concepts, principles, methods of sales promotion and event marketing.  Planning 
and defining effective strategies by analyze situations.  Defining objectives creating 
tools and selecting media that meet and match with other marketing tools. 
Practicing required. 
 

01134411 การจัดการการตลาด 
(Marketing Management)   

3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01134111 
 แนวความคิดการจัดการทางการตลาด บทบาทและหนาท่ีของผูจัดการการตลาด นโยบาย

 และกลยุทธของการจัดการดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการตลาดและการสงเสริม
การตลาด การวิเคราะห การวางแผน การควบคุมและการจัดองคการ แนวโนมของการจัดการ ตลาด
ในอนาคต รวมท้ังการวิเคราะหปญหาและกรณีศึกษาทางการตลาด 

Concepts of marketing management. Roles and functions of marketing manager. 
Policy and strategy of product management, price management, channel 
management and promotion management.  Analysis, planning, controlling and 
organizing. Problem and case study in marketing. 
 

01134422 การตลาดบริการ  
(Service Marketing)   

3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01134111  
 ลักษณะและขอบเขตของตลาดบริการ การจําแนกประเภท พฤติกรรมผูใชบริการสวนประสม

การตลาดของสินคาบริการ โครงสรางและการพัฒนาสถาบันท่ีประกอบธุรกิจดานการใหบริการ
และศึกษาธุรกิจบริการเฉพาะอยาง 

Nature and scopes of service marketing. Type of service. Service consumer 
behavior. Marketing mix of service. Structure and development of service institution. 
Study in specific service business. 
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01134442 หลักการจัดการลอจิสติกส   
(Principles of Logistics Management)    

3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01134111 
 หลักการและกระบวนการลอจิสติกสเพ่ือสนับสนุนวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป  แนวความคิด

ลอจิสติกสแบบผสมผสานโดยเนนกิจกรรมลอจิสติกสหลัก   การจัดการกลยุทธลอจิสติกสในยุค
โลกาภิวัตน 

Principles and process of logistics in order to support materials and finished 
goods logistics concept through main logistics activities.   Logistics strategy 
management in globalization. 

 
สาขาวิชาธรุกิจระหวางประเทศ  

03762333 การส่ือสารทางธุรกิจระหวางวัฒนธรรม 
(Intercultural Business Communication) 
 

3(3-0-6) 

     แนวคิดและองคประกอบของการติดตอสื่อสาร ธรรมเนียมและวัฒนธรรมในสังคมท่ีเก่ียวของ
กับการสื่อสารทางธุรกิจและการสรางความสัมพันธทางธุรกิจ กลยุทธในการติดตอสื่อสารและแก
ตาง ระหวางวัฒนธรรม ปจจัยภายในและภายนอกท่ีมีผลตอการติดตอสื่อสารทางธุรกิจระหวาง
วัฒนธรรม 
    Concepts and elements of communication. Social customs and cultures relating 
to intercultural business communication and establishing business relationship. 
Strategies in intercultural communication and advocacy.  Internal and external 
factors affecting intercultural business communication. 

  
03762363 การคาขามชายแดน 

(Cross-border Trading) 
 

3(3-0-6) 

     วิวัฒนาการของการคาขามชายแดน จุดผานแดน จุดการคาและเสนทางการคาขามชายแดน 
ชองทางการคาชายแดน กฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติของการคาชายแดน รูปแบบการคา
ชายแดนและขามแดน นโยบายของประเทศท่ีมีอิทธิพลตอการคาชายแดน ปญหาและอุปสรรค
ของการคาขามชายแดน 
    Evolution of cross-border trade. Border crossing points, cross-border trade points 
and routes, border trade channels, laws, regulations, and practices of border trade. 
Border and corss- border trading patterns.  National policies affecting border trade. 
Problems and obstacles of the cross-border trade. 
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03762364 ธุรกิจและการคาระหวางประเทศและอุตสาหกรรมในอาเซียน 
(International Trade Business and Industry in ASEAN) 

 

3(3-0-6) 

     ธุรกิจ การตลาด สินคาและบริการ อุตสาหกรรมและการคาในอาเซียน ระบบเศรษฐกิจ
และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นโยบายและบทบาทของภาครัฐ กฎระเบียบทางการคา
และการลงทุน การวิเคราะหความสามารถในการแขงขันของกลุมประเทศอาเซียน 
    Business, marketing, goods and services, industry and trade in ASEAN. 
Economic systems and economic growth, government’s roles and policies. 
Investment and trade regulation. Analysis of competitiveness of ASEAN 
countries. 

03762464 อุตสาหกรรมและการคาในเอเชีย 
(Industry and Trade in Asia) 

 

3(3-0-6) 

     การพัฒนาอุตสาหกรรมและการคาหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 การเติบโตทางเศรษฐกิจใน
เอเชียโครงสรางทางอุตสาหกรรมและการคา นโยบายและแนวโนมทางเศรษฐกิจเชิงมห
ภาคการวิเคราะหเปรียบเทียบการเติบโตทางเศรษฐกิจ บทบาทของภาครัฐ อุตสาหกรรม
การคา ตลอดจนการลงทุนในเอเชีย 
    Development of industries and trade after World War II. The growth of the 
economics in Asia. Structures of industries and trade. Policies and trends of 
macroeconomics. Analyzing comparatively the growth in the past. Roles of 
government. Industries of trades including investment in Asia. 
 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  
03764328 การจัดการโลจิสติกสในธุรกจิคาปลีก 

(Logistics Management in Retail Business) 
 

3(3-0-6) 

     บทบาทของโลจิสติกสตอธุรกิจคาปลีก การวางแผนโลจิสติกส การจัดซ้ือ การจัดเก็บ

และการกระจายสินคาไปยังผูบริโภค การจัดการความตองการของลูกคาในโซอุปทานคา

ปลีก เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโลจิสติกสในธุรกิจคาปลีก 

    Roles of logistics to retail business. Logistics planning, purchasing,  storage, 

and distribution to consumers.  Customer demand management in retail 

supply chain. Information technology for logistics in retail business. 
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03764334 การจัดการโครงขายขนสงระดับโลก 
(Global Transport Networks Management) 

 

3(3-0-6) 

     แนวคิดเก่ียวกับโครงขายการขนสง การขนสงระดับโลกและการจัดระเบียบเชิงพ้ืนท่ี 

หนาท่ีของสถานีขนสง การวางแผนและนโยบายการขนสง วิธีในการจัดการโครงขายการ

ขนสง 

    Concepts in transport networks. Global transport and spatial organization. 

Function of transport terminal.  Transport planning and policy.   Methods in 

transport network management. 
  

03764335 โลจิสติกสขามพรมแดนในอาเซียน 
(Cross-border Logistics in ASEAN) 

 

3(3-0-6) 

     บทบาทและความสําคัญของโลจิสติกสขามพรมแดน การอํานวยความสะดวกในพิธีการ

ขามแดน พิธีการศุลกากรผานแดน การขามแดนของประชาชน กฎระเบียบและ

เครื่องหมายจราจร การกําหนดเสนทางและจุดเขา-ออก การเชื่อมโยงการคมนาคมใน

อาเซียน ประเด็นและแนวโนมในโลจิสติกสขามพรมแดน 

    Roles and importance of cross- border logistics.  Facilitation of frontier 

crossing formalities.  Transit clearance customs regime.  Cross- border 

movement of people. Traffic regulations and signs. Designation of routes and 

points of entry and exit.  Transport connectivity in ASEAN.  Issues and trends 

in cross-border logistics. 

 
03764424 การเปนผูประกอบการในธุรกิจโลจิสติกส 

(Entrepreneurship in Logistics Business) 
 

3(3-0-6) 

     ความสําคัญ ประเภท และโอกาสของธุรกิจโลจิสติกส องคการและเครือขายธุรกิจโลจิ

สติกส การจัดการทรัพยากรมนุษย กลยุทธ กฎและขอบังคับในธุรกิจโลจิสติกส จริยธรรม 

ความรับผิดชอบตอสังคม และโลจิสติกสแบบยั่งยืน 
    Importance, types and opportunities of logistics business.  Logistics 
organization and business networks.  Human resource management, 
strategies, rules and regulations in logistics business.  Ethics, corporate social 
responsibility and sustainable logistics. 
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สาขาวิชานิติศาสตร  
01453351 กฎหมายแรงงานและประกันสังคม 

(Law on Labour and Social Security) 
 

4 (4-0-8) 

     หลักท่ัวไปของกฎหมายแรงงาน ประวัติความเปนมาของกฎหมายแรงงานไทย การ
คุมครองแรงงาน การใชแรงงานเด็กและหญิง แรงงานสัมพันธ การพิจารณาคดีแรงงานและ
ตีความปญหาตางๆเก่ียวกับแรงงาน บทบาทของสหภาพแรงงานและการประกันสังคม 
    The general principles of labour law, history of Thai labour law, labour 
protections, employment of young workers and women, labour procedure, 
labour relations interpretation relating to labour problems, roles of labour 
union and social security. 
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 3.1.5.3 คําอธิบายรายวิชาสําหรับนอกหลักสูตร / วิชาบริการ 
 

 

01132101 ผูประกอบการรุนใหม  
(Modern Entrepreneur) 

3(3-0-6) 

      แนวคิดการบริหารธุรกิจยุคโลกาภิวัตน บทบาทและความสําคัญของการบริหารธุรกิจยุคใหม 
องคประกอบและการเขียนแผนธุรกิจ การเตรียมพรอมสําหรับการเปนผูประกอบการ                    
การวิเคราะหความเปนไปไดทางธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง 
    Concepts of business in the administration in the globalization era, roles and 
the significance of modern business administration. Business plan elements and 
writing, competency preparation for being an entrepreneur. Business feasibility 
analysis. Risk management. 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการผลิต 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาวิชาการจัดการการผลิต 
คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 
**************** 

 

1.  ช่ือหลักสูตร 
ภาษาไทย :      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการผลิต 
ภาษาอังกฤษ :      Bachelor of Business Administration Program in Operations      

       Management  
 
2.  ช่ือปริญญา   

ภาษาไทย ชื่อเต็ม  :       บริหารธุรกิจบัณฑิต   (การจัดการการผลิต) 
 ชื่อยอ   : บธ.บ. (การจัดการการผลิต)  
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม  : Bachelor of Business Administration  (Operations 

Management)  
 ชื่อยอ  : B.B.A. (Operations Management) 

 

3.  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
  ภาควิชาการจัดการการผลิต     คณะบริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
 

4.  ปรัชญาและ /  หรือ   วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 เนื่องจากปจจุบันนี้ คุณภาพของสินคาและบริการในการผลิตถือวาเปนหนึ่งในแผนกลยุทธ ท่ีมี
ความสําคัญเปนอยางยิ่งในการประกอบธุรกิจ บุคลากรท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในเรื่องของการผลิตสินคาและ
บริการท่ีมีคุณภาพมีจํานวนจํากัด ภาควิชาการจัดการการผลิตไดตระหนักถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบจึงได
วางแผนการพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาการจัดการการผลิตโดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

1.   เพ่ือผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการการผลิต ใหเปนผูมีความรูเปนเลิศทางวิชาการ 
มีจริยธรรมอันดีงามและมีคุณสมบัติท่ีสอดคลองกับตลาดแรงงานทางดานการจัดการการผลิต  

2.   เพ่ือเผยแพรและพัฒนาความรูทางวิชาการในดานการจัดการการผลิต รวมท้ังการคนควาวิจัย เพ่ือ
พัฒนานักวิชาการ และนักวิชาชีพ  ซ่ึงมีความชํานาญเฉพาะดานในสาขาวิชาการจัดการการผลิต 
 3.   เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูกาวทันโลกธุรกิจ โดยทางภาควิชา ใหความสําคัญกับการเพ่ิมเติมรายวิชา
ใหมและ/หรือ การปรับปรุง และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหมีความทันสมัย และสอดคลองกับ       
สภาพแวดลอมทางธุรกิจ 
 4.  สรางเสริมบรรยากาศ การเรียน การสอนท่ีใหนิสิตมีสวนรวมในหองเรียนโดยการแสดง และ/หรือ
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางอาจารยและนิสิต 
  

5.  กําหนดการเปดสอน 
  ภาคตน   ปการศึกษา  2559 
 

6. หลักสูตร 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการผลิต 

 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  133  หนวยกิต  

1.    โครงสรางหลักสูตร         
1.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา      30   หนวยกิต  

- กลุมสาระอยูดีมีสุข ไมนอยกวา 4 หนวยกิต 
- กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
- กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร   13 หนวยกิต 
- กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
- กลุมสาระสุนทรียศาสตร ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

1.2  หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา           97   หนวยกิต    
- วิชาแกน  42 หนวยกิต 
- วิชาเฉพาะบังคับ  31 หนวยกิต 
- วิชาเฉพาะเลือก   24 หนวยกิต 

1.3  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา          6    หนวยกิต    
 
2. รายวิชา 

2.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา    32   หนวยกิต  
      -   กลุมสาระอยูดีมีสุข ไมนอยกวา 4 หนวยกิต 

    

 01175xxx กิจกรรมพลศึกษา  1(0-2-1) 
  (Physical Education Activities)   

 
 

และใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
กลุมสาระอยูดีมีสุข 

 

    

      -    กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
    

      ใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 

 

     

      -   กลุมสาระภาษากับการส่ือสาร  13    หนวยกิต 
 วิชาภาษาไทย 3( -   -  ) 
 วิชาภาษาตางประเทศ 1 ภาษา 9( -   -  ) 
 วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร 1( -   -  ) 
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      -   กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 01999111 ศาสตรแหงแผนดิน 

(Knowledge of the Land) 
 
 

 2(2-0-4) 

 และใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา 4 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

 

    

       -   กลุมสาระสุนทรียศาสตร ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
 ใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

กลุมสาระสุนทรียศาสตร 
 

   

2.2  หมวดวิชาเฉพาะ                            ไมนอยกวา                97      หนวยกิต  
     -    วิชาแกน                                                                              42 หนวยกิต 

01101181 เศรษฐศาสตรจุลภาค I     
(Microeconomics I)  

3(3-0-6) 

01101182 เศรษฐศาสตรมหภาค I    
(Macroeconomics I) 

3(3-0-6) 

01130171 การบัญชีการเงิน  
(Financial  Accounting )  

3(3-0-6) 

01130172 การบัญชีเพ่ือการจัดการ  
(Management Accounting) 

3(3-0-6) 

01131211 การเงินธุรกิจ   
(Business Finance) 

3(3-0-6) 

01132111 หลักการจัดการ   
(Principles of Management) 

3(3-0-6) 

01132142 ธุรกิจและสภาพแวดลอมทางกฎหมาย   
(Business and Legal Environment) 

3(3-0-6) 

01132231 สถิติธุรกิจ  
(Business Statistics)   

3(3-0-6) 

01132332 การวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ 
(Quantitative Analysis for Decision Making in Business) 

3(3-0-6) 

01132342 ระบบภาษีอากรธุรกิจ       
(Business Tax System) 

3(3-0-6) 

01132413 การจัดการเชิงกลยุทธ  

(Strategic Management)  

3(3-0-6) 

01133211∗∗ การจัดการการผลิต     
(Operations Management) 

3(3-0-6) 

 
∗∗ รายวิชาปรับปรุง 
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01134111 หลักการตลาด   
(Principles of Marketing) 

3(3-0-6) 

01417117 แคลคูลัสสําหรับธุรกิจ 
(Calculus for Business) 

3(3-0-6) 

 

     -    วิชาเฉพาะบังคับ 31 หนวยกิต 

01133312∗∗ การออกแบบระบบการผลติ   
(Operations System Design) 

3(3-0-6) 

01133313∗∗ การควบคุมตนทุนการผลิต   
(Operations Cost Control) 

3(3-0-6) 

01133314∗∗ การจัดหาเชิงกลยุทธ    
(Strategic Sourcing) 

3(3-0-6) 

01133315∗∗ การวางแผนและควบคุมการผลิต  
(Operations Planning and Control) 

3(3-0-6) 

01133317 การจัดการคุณภาพ  
(Quality Management) 

3(3-0-6) 

01133415 กลยุทธเชิงปฏิบัติการ  
(Operations Strategy) 

3(3-0-6) 

01133418 การจัดการคลังสินคา    
(Warehouse Management) 

3(3-0-6) 

01133419 การตัดสินใจทางการจัดการผลิต   
(Decision Making in Operation Management) 

3(3-0-6) 

01133491 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางการผลิต     
(Basic Research Methods in Operations Management) 

3(3-0-6) 

01133497 สัมมนา    
(Seminar) 

     1 

01133498 ปญหาพิเศษ   
(Special  Problems) 

     3 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
∗∗ รายวิชาปรับปรุง 
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      -  วิชาเฉพาะเลือก 24   หนวยกิต       
 ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชาการจัดการการผลิต อยางนอย 12 หนวยกิต และท่ีเหลือเลือกเรียน 
จากกลุมวิชาอ่ืนท่ีกําหนด 
 - กลุมวิชาการจัดการการผลิต  

          

01133242∗∗ พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 
(Introduction to Electronic Commerce) 

3(3-0-6) 

01133318 การจัดการหวงโซอุปทาน 
(Supply Chain Management)                

3(3-0-6) 

01133321∗∗ 
 

การจัดการธุรกิจการทองเท่ียว 
(Tourism Management)                    

3(3-0-6) 

01133323∗∗ การจดัการธุรกิจโรงแรม                   
(Hotel Management) 

3(3-0-6) 

01133324∗∗ การจัดการธุรกิจบริการดานอาหารและภัตตาคาร 
(Meal Service and Restaurant Management) 

3(3-0-6) 

01133325∗ การบริหารการปฏิบัติการบริการ 
(Service Operations Management) 

3(3-0-6) 

01133341 การจัดการเทคโนโลยีเบื้องตน 
(Introduction to Management of Technology) 

3(3-0-6) 

01133342∗ ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 
(Creativity and Innovation) 

3(3-0-6) 

01133343∗ สนเทศศาสตรธุรกิจและการวิเคราะหเชิงลึก 
(Business Informatics & Analytics) 

3(3-0-6) 

01133421∗∗ การจัดการบริการไมตรีจิตเบื้องตน 
(Introduction to Hospitality  Management) 

3(3-0-6) 

01133425 การจัดการกิจการพาณิชยนาวี 
(Shipping Management) 

3(3-0-6) 

01133427∗∗ การจัดการสายการบิน 
(Airline Management) 

3(3-0-6) 

01133428∗∗ การควบคุมอาหารและเครื่องดื่ม 
(Food and Beverage Control) 

3(3-0-6) 

01133441∗∗ ระบบสารสนเทศดานอุตสาหกรรมและอินเตอรเน็ตในทุกสิ่ง 
(Industrial Information Systems and Internet of Things) 

3(3-0-6) 

01133490 สหกิจศึกษา 
(Cooperative Education) 

      6 

 
 
∗ รายวิชาเปดใหม 
∗∗ รายวิชาปรับปรุง 
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 -  กลุมวิชาเศรษฐศาสตร 
 

01104311 เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ      
(International Economics) 

3(3-0-6) 

01101435 การขนสงระหวาประเทศ 
(International Transportation) 

3(3-0-6) 

                                  

                              -   กลุมวิชาบัญชี 
 

01130111 หลักการบัญชีข้ันตน 
(Introduction to Principles of Accounting) 

3(2-2-5) 

01130112 การบัญชีข้ันกลาง I 
(Intermediate Accounting I) 

3(3-0-6) 

01130211 การบัญชีข้ันกลาง II 
(Intermediate Accounting II) 

3(3-0-6) 

 

-   กลุมวิชาการเงิน 
           

01131311 การจัดหาเงินทุนธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Business Financing)  
01131312 การวิเคราะหทางการเงิน 3(3-0-6) 
 (Financial Analysis)  
01131313 การเงินบุคคล 

(Personal Finance) 

3(3-0-6) 

01131315 สินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน 
(Credit and Collection) 

3(3-0-6) 

01131316 การจัดการสินทรัพยธุรกิจ 
(Business Asset Management) 

3(3-0-6) 

01131317 หลักและนโยบายการลงทุน 
(Principles and Policy of Investment) 

3(3-0-6) 

01131321 การเงินระหวางประเทศ    
(International Finance)   

3(3-0-6) 

01131331 สถาบันการเงิน 
(Financial Institutions) 

3(3-0-6) 

01131332 หลักการประกัน 
(Principle of Insurance) 

3(3-0-6) 

01131411 การวิเคราะหหลักทรัพย 
(Securities Analysis) 

3(3-0-6) 

01131413 การวางแผนและควบคุมทางการเงิน 
(Financial Planning and Control) 

3(3-0-6) 
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- กลุมวิชาการจัดการ 
 

01132211 พฤติกรรมองคการ 
(Organization Behavior) 

3(3-0-6) 

01132222 การจดัการทรัพยากรมนุษย 
(Human Resource Management)   

3(3-0-6) 

01132243 ธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคม 
(Business and Social Responsibilities) 

3(3-0-6) 

01132312 การเจรจาตอรองทางธุรกิจ 
(Business Negotiation) 

3(3-0-6) 

01132313 การสื่อสารในองคการ 
(Organization Communication) 

3(3-0-6) 

01132314 สภาพแวดลอมธุรกิจ 
(Environment of Business) 

3(3-0-6) 

01132323 ความสัมพันธในการจางงาน 
(Employment Relation) 

3(3-0-6) 

01132333 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
(Management Information System) 

3(3-0-6) 

01132334 การวิเคราะหระบบงานธุรกิจ 
(Business System Analysis) 

3(3-0-6) 

01132335 การประเมินโครงการทางธุรกิจ 
(Project Evaluation in Business) 

3(3-0-6) 

01132336 การพยากรณธุรกิจ 
(Business Forecasting) 

3(3-0-6) 

01132412 การจัดการธุรกิจขนาดยอม 
(Small Business Management) 

3(3-0-6) 

01132414 การจัดการวิสาหกิจแรกตั้ง 
(New Enterprise Management) 

3(3-0-6) 

01132416 การจัดการเปลี่ยนแปลงเชิงบูรณาการ 
(Integrative Approach in Change Management) 

3(3-0-6) 

01132432 การประเมินโครงการทางธุรกิจ          
(Project Evaluation in Business) 

3(3-0-6) 

01132451 ธุรกิจระหวางประเทศ 
(International Business) 

3(3-0-6) 
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-   กลุมวิชาการตลาด 
 

01134212 พฤติกรรมผูบริโภค 
(Consumer Behavior) 

3(3-0-6) 

01134311 การจัดซ้ือ 
(Purchasing) 

3(3-0-6) 

01134312 การจัดการการขาย 
(Sales Management ) 

3(3-0-6) 

01134321 การตลาดระหวางประเทศ 
(International Marketing) 

3(3-0-6) 

01134331 นโยบายผลิตภัณฑและราคา 
(Product and Price Policy) 

3(3-0-6) 

01134341 การจัดการชองทางการตลาด 
(Marketing Channel Management) 

3(3-0-6) 

01134354 ศิลปะการขาย 
(Salesmanship) 

3(3-0-6) 

01134355 การสงเสริมการขาย 
(Sales Promotion) 

3(3-0-6) 

01134356 การโฆษณา 
(Advertising) 

3(3-0-6) 

01134411 การจัดการการตลาด 
(Marketing Management) 

3(3-0-6) 

01134422 การตลาดบริการ 
(Service Marketing) 

3(3-0-6) 

01134423 การตลาดธุรกิจสูธุรกิจ 
(Business to Business Marketing) 

3(3-0-6) 

 

 

2.3  หมวดวิชาเลือกเสรี                       ไมนอยกวา                  6           หนวยกิต  
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ความหมายของเลขรหัสประจําวิชา 
 

  ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการผลิต 
ประกอบดวยเลข  8 หลัก  มีความหมายดังนี้ 
   

เลขลําดับท่ี 1-2 หมายถึง (01) วิทยาเขตบางเขน 

เลขลําดับท่ี 3-5 หมายถึง (133) สาขาวิชาการจัดการการผลิต   

เลขลําดับท่ี 6     หมายถึง ระดับชั้นป   

เลขลําดับท่ี 7   มีความหมายดังนี้   

             1 หมายถึง  กลุมวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม 

             2 หมายถึง กลุมวิชาธุรกิจบริการ 

                4 หมายถึง  กลุมวิชาเทคโนโลยี 

             9 หมายถึง กลุมวิชาวิจัย สัมมนา ปญหาพิเศษ สหกิจศึกษา 

เลขลําดับท่ี  8      หมายถึง ลําดับวิชาในแตละกลุม   
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3.1.4   แผนการศึกษา 

 3.1.4.1 แผนการศึกษาแบบไมเรียนวิชาสหกิจศึกษา 
 

ปท่ี  1   ภาคการศึกษาท่ี 1 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01130171 การบัญชีการเงิน 3(3-0-6) 
01132142 ธุรกิจและสภาพแวดลอมทางกฎหมาย 3(3-0-6) 
01417117 แคลคูลัสสําหรับธุรกิจ 3(3-0-6) 

       01xxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป วิชาภาษาไทย 3(  -  - ) 
 วิชาภาษาตางประเทศ 1 ภาษา 3(  -  - ) 
 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข 3(  -  - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร 1(  -  - ) 
  รวม 19( -  - ) 
   
  

ปท่ี  1   ภาคการศึกษาท่ี 2 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01101181 เศรษฐศาสตรจุลภาค I 3(3-0-6) 
01130172 การบัญชีเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 
01132111 หลักการจัดการ 3(3-0-6) 
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 
01999111 ศาสตรแหงแผนดิน 2(2-0-4) 
 วิชาภาษาตางประเทศ 1 ภาษา 3(  -  -  ) 
 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 6(  -  -  ) 

 รวม 21( -   - ) 
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ปท่ี  2   ภาคการศึกษาท่ี 1 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01101182 เศรษฐศาสตรมหภาค I 3(3-0-6) 
01133211 การจัดการการผลิต 3(3-0-6) 
01134111     หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 วิชาภาษาตางประเทศ 1 ภาษา 3( -   - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 6( -   - ) 
  รวม 18( -  - ) 
   
  

ปท่ี  2   ภาคการศึกษาท่ี 2 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01131211 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 
01132231 สถิติธุรกิจ  3(3-0-6) 
01132332 การวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร 3( -   - ) 
 วิชาเฉพาะเลือก   6( -   - ) 

 รวม 18( -  - ) 
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ปท่ี  3   ภาคการศึกษาท่ี 1 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01132342 ระบบภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 
01133312   การออกแบบระบบการผลติ 3(3-0-6) 
01133313 การควบคุมตนทุนการผลิต 3(3-0-6) 
 วิชาเฉพาะเลือก 9( -   - ) 

  รวม 18( -  - ) 
   
  

ปท่ี  3   ภาคการศึกษาท่ี 2 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01133314 การจัดหาเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) 
01133315 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6) 
01133317 การจัดการคุณภาพ 3(3-0-6) 
 วิชาเฉพาะเลือก 9( -   - ) 

 รวม 18( -  - ) 
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ปท่ี  4   ภาคการศึกษาท่ี 1 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01132413 การจัดการเชิงกลยุทธ  3(3-0-6) 
01133415 กลยุทธเชิงปฏิบัติการ 3(3-0-6) 
01133418 การจัดการคลังสินคา 3(3-0-6) 
01133419 การตัดสินใจทางการจัดการผลิต 3(3-0-6) 

01133491 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางการผลิต 3(3-0-6) 

  รวม 15( -  - ) 
   
  

ปท่ี  4   ภาคการศึกษาท่ี 2 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01133497 สัมมนา         1 
01133498   ปญหาพิเศษ         3 
 วิชาเลือกเสร ี 6( -   - ) 

 รวม 10( -  - ) 
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 3.1.4.2 แผนการศึกษาแบบเรียนวิชาสหกิจศึกษา 

 

ปท่ี  1   ภาคการศึกษาท่ี 1 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01130171 การบัญชีการเงิน 3(3-0-6) 
01132142 ธุรกิจและสภาพแวดลอมทางกฎหมาย 3(3-0-6) 
01417117 แคลคูลัสสําหรับธุรกิจ 3(3-0-6) 
01xxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป วิชาภาษาไทย 3(  -  - ) 
 วิชาภาษาตางประเทศ 1 ภาษา 3(  -  - ) 
 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข 3(  -  - ) 
 วิชาศึกษาท่ัวไป วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร 1(  -  - ) 
                                                                                   รวม 19( -  - ) 
   

  

ปท่ี  1   ภาคการศึกษาท่ี 2 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01101181 เศรษฐศาสตรจุลภาค I 3(3-0-6) 
01130172 การบัญชีเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 
01132111 หลักการจัดการ 3(3-0-6) 
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 
01999111 ศาสตรแหงแผนดิน 2(2-0-4) 
 วิชาภาษาตางประเทศ 1 ภาษา 3(  -  -  ) 
 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 6(  -  -  ) 

 รวม 21( -   - ) 
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ปท่ี  2   ภาคการศึกษาท่ี 1 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01101182 เศรษฐศาสตรมหภาค I 3(3-0-6) 
01133211 การจัดการการผลิต 3(3-0-6) 
01134111     หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 วิชาภาษาตางประเทศ 1 ภาษา 3( -   - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 3( -   - ) 
 วิชาเฉพาะเลือก 3( -   - ) 
  รวม 18( -  - ) 
   
  

ปท่ี  2   ภาคการศึกษาท่ี 2 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01131211 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 
01132231 สถิติธุรกิจ  3(3-0-6) 
01132332 การวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 วิชาเลือกเสร ี 3( -   - ) 
 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร 3( -   - ) 
 วิชาเฉพาะเลือก   3( -   - ) 

 รวม 18( -  - ) 
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ปท่ี  3   ภาคการศึกษาท่ี 1 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01132342 ระบบภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 
01133312   การออกแบบระบบการผลติ 3(3-0-6) 
01133313 การควบคุมตนทุนการผลิต 3(3-0-6) 
01133415 กลยุทธเชิงปฏิบัติการ 3(3-0-6) 
01133418 การจัดการคลังสินคา 3(3-0-6) 
01133419 การตัดสินใจทางการจัดการการผลิต 3(3-0-6) 
01133491 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางการผลิต 3(3-0-6) 

      รวม 21( -  - ) 
   
  

ปท่ี  3   ภาคการศึกษาท่ี 2 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01133314 การจัดหาเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) 
01133315 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6) 
01133317 การจัดการคุณภาพ 3(3-0-6) 
 วิชาเฉพาะเลือก 9( -   - ) 

 รวม 18( -  - ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-158- 

 

ปท่ี  4   ภาคการศึกษาท่ี 1 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01133490 สหกิจศึกษา         6 
  รวม   6 
   
  

ปท่ี  4   ภาคการศึกษาท่ี 2 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01132413 การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3-0-6)   

01133497 สัมมนา         1 
01133498   ปญหาพิเศษ         3 
 วิชาเฉพาะเลือก 3( -   - ) 
 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 3( -   - ) 
 วิชาเลือกเสร ี 3( -   - ) 

 รวม 16( -  - ) 
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3.1.5   คําอธิบายรายวิชา 
 

01133211∗∗ การจัดการการผลิต  
(Operations Management) 

3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01132111  
หลักการเบื้องตนของการจัดการการผลิต  ความรู พ้ืนฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ  

ประเภทของกระบวนการผลิตและแผนผัง  ความรูเบื้องตนในการจัดการกําลังการผลิต  ความสําคัญ
ของทําเลท่ีตั้ง การดําเนินงานระบบผลิต การจัดการสินคาคงคลัง และการจัดการคุณภาพ 
Pre: 01132111 

 Basic principles of operations management, introduction to product design, 
classification of process and layout, introduction to capacity management, 
importance of location, operating operation system, managing inventory and 
managing quality. 

   

01133242∗∗ พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน   
(Introduction to Electronic Commerce) 

3(3-0-6) 

  บทบาทของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีมีตอธุรกิจ แบบจําลองทางธุรกิจสําหรับพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส พ้ืนฐานทางเทคโนโลยี การใชโครงขายเวิลดไวดเว็บเชิงธุรกิจ การทํารายงาน 

Roles of electronic commerce on business, business models for electronic 
commerce, technology basic, World Wide Web commerce.  Report of application in 
business.  

   

01133312∗∗ การออกแบบระบบการผลิต  
(Operations System Design) 

3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01133211  
 แนวคิดเก่ียวกับระบบการผลิต การออกแบบสินคา การวางแผนกําลังการผลิตระยะยาว 

การตัดสินใจดานทําเลท่ีตั้ง การเลือกกระบวนการผลิต การออกแบบแผนผัง การเลือกเครื่องจักร 
การออกแบบระบบการขนถายลําเลียง การออกแบบระบบงาน มีการศึกษานอกสถานท่ี     
Pre: 01133211 

Conceptual of operations system, designing of product, long- range capacity 
planning, location decision, process selection, designing layout, machine selection, 
designing of material handling system, designing of work system. Field trip required. 

   

 

 

 

 

 

 
∗∗ รายวิชาปรับปรุง 
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01133313∗∗ การควบคุมตนทุนการผลิต  
(Operations Cost Control) 

3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01133211 และ 01130172  
 การคํานวณตนทุนการผลิต เทคนิคการควบคุมและลดตนทุนการผลิต การเพ่ิมผลิตภาพ

และการจัดการตนทุนคุณภาพ 
Pre: 01133211 and 01130172 
 Calculating operations cost, techniques for controlling and reducing 
operations cost, increasing productivity, and managing costs of quality.  

   

01133314∗∗ การจัดหาเชิงกลยุทธ  
(Strategic Sourcing) 

3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01133211   
 ข้ันตอน นโยบาย และกระบวนการจัดหาเชิงกลยุทธ  การตัดสินใจผลิตเองหรือซ้ือ           
การรวมตัวแบบแนวดิ่ง  กลยุทธสินคาโภคภัณฑ การวิเคราะหคุณคา และการจัดการตนทุนเชิงกล
ยุทธ  การจัดหากับการพัฒนาผลิตภัณฑใหม  การมีสวนรวมต้ังแตเริ่มของผูปอนวัสดุ  การประเมิน 
การคัดเลือกผูปอนวัสดุ  การประกวดราคาเชิงแขงขันและการตกลงราคา  การจัดการการพัฒนาผู
ปอนวัสดุและการจัดการความสัมพันธ  การจัดหาบริการ  จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม 
Pre: 01133211 

 Strategic sourcing process, policies, and procedures.  Make-or-buy decisions, 
vertical integration.  Commodity strategy, value analysis and strategic cost 
management. Sourcing and new product development.  Early supplier involvement.  
Supplier evaluation, selection, development.  Competitive bidding and negotiation.  
Supplier development and relationship management.  Acquiring services. Ethics 

   

01133315∗∗ การวางแผนและควบคุมการผลิต  
(Operation Planning and Control) 

3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01133211  
 ลักษณะโดยท่ัวไปของการวางแผนและควบคุมการผลิต เทคนิคในการพยากรณ              

การวางแผนและควบคุมการผลิตสําหรับกระบวนการผลิตแบบตอเนื่อง กระบวนการผลิตแบบไม
ตอเนื่อง และกระบวนการผลิตแบบโครงการ  การควบคุมการไหลของวัสดุในระบบการผลิต
ประกอบดวย ระบบคงคลัง  ระบบผลัก  ระบบดงึ และ ทฤษฎีขอจํากัด 
Pre: 01133211 

 Nature of operations planning and control, forecasting techniques, operations 
planning and control repetitive process; intermittent process; and project process, 
controlling of material flow in operations system:  ponding system; push system, pull 
system; and theory of constraints. 

 
∗∗ รายวิชาปรับปรุง 
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01133317 การจัดการคุณภาพ   
(Quality Management) 

3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01133211 
 แนวคิดและพ้ืนฐานของการจัดการคุณภาพ การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ เครื่องมือและ
ระเบียบวิธีสําหรับการศึกษาวิเคราะหทางการจัดการการผลิต 
Pre : 01133211 
 Concepts and fundamental of quality management. Statistical quality control. 
Tools and methods for analytic studies in operations management. 

   

01133318 การจัดการหวงโซอุปทาน  
(Supply Chain Management) 

3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01133211 
 แนวคิดและพ้ืนฐานของการจัดการหวงโซอุปทาน ระเบียบวิธีการออกแบบและ           การ
จัดการเครือขายหวงโซอุปทาน กลยุทธการกระจายสินคา การรวมกลุมทางกลยุทธการจัดการวัสดุ
คงคลัง ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  ระบบขอมูลหวงโซอุปทาน 
Pre : 01133211 
 Concepts and fundamental of supply chain management. Methodologies for 
designing and managing integrated supply chain networks.  Physical distribution 
strategy, strategic alliances, inventory management, coordinated product and 
network design. Management information system for supply chain.  

   

01133321∗∗ การจัดการธุรกิจการทองเท่ียว  
(Tourism Management) 

3(3-0-6) 

 หลักแนวความคิด วัตถุประสงคและวิธีการในการดําเนินงานธุรกิจทองเท่ียว รูปแบบของ
การจัดองคการในธุรกิจทองเท่ียว การประเมินศักยภาพของแหลงทองเท่ียวและการสํารวจอุปสงค  
การสํารวจและวิเคราะหแหลงทองเท่ียว เพ่ือการวางแผนการพัฒนาและอนุรักษ การดําเนิน
โครงการทองเท่ียว    

 Principles, concepts, objectives and how to operate tourism area potential 
evaluation and demand survey, and analyzing of tourism areas in order to do a 
developing plan and conservative, managing tour program. 

   

 

 

 

 

 

 
∗∗ รายวิชาปรับปรุง 
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01133323∗∗ การจัดการธุรกิจโรงแรม  
(Hotel Management) 

3(3-0-6) 

 หลักการจัดการการปฏิบัติการในโรงแรม หนาท่ีและการดําเนินงานของแผนกหลักใน
โรงแรม 

Principles of hotel operations management.  Duties and procedure of key 
departments in hotel business. 

   

01133324∗∗ การจัดการธุรกิจบริการดานอาหารและภัตตาคาร  
(Meal Service and Restaurant Management) 

 
3(3-0-6) 

  ภาพรวมของการจัดการปฏิบัติการในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงการจัดเตรียมม้ือ
อาหาร การจัดเตรียมบริการอาหารและเครื่องดื่ม การควบคุมตนทุนในการจัดการธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม  ความปลอดภัยอาหาร และการจัดรายการอาหาร 

 An overview of management in food and beverage operations including meal 
preparation, service preparation, cost control in food and beverage business, food 
safety, and menu planning. 

   

01133325∗ การจัดการธุรกิจบริการดานอาหารและภัตตาคาร  
(Service Operations Management) 

 
3(3-0-6) 

  แนวคิดการบริการ การบริหารลูกคาและการสรางความสัมพันธ การพัฒนาบริการใหม การ
บริหารแรงงานและผูสงมอบในการบริการ การปรับปรุงเพ่ือความเปนเลิศในการบริการ กลยุทธการ
บริการและการจัดการเขามวัฒนธรรมในการบริการ 

 Service oncept.  Managing customer and building relationship. New servie 
development. Managing service personnel and supplier. Improving for service 
excellence. Service strategies and operating service across cultures. 

   

01133341 การจัดการเทคโนโลยีเบ้ืองตน 
(Introduction to Management of Technology) 

3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01133211 
แนวคิด และความเขาใจพ้ืนฐานของการจัดการเทคโนโลยี การวางแผน การจัดระบบ      

การจัดสรรทรัพยากร กลยุทธของการใชเทคโนโลยีในการเพ่ิมสมรรถณะและความสามารถของ
องคกร 
Pre : 01133211 

Concepts and introduction to technology management, plan, organization, 
resources allocation, and technological strategy to increases competency and capability. 

 

 

 
∗ รายวิชาเปดใหม 
∗∗ รายวิชาปรับปรุง 
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01133342∗ ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 
(Creativity and Innovation) 

3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01133211 
ลักษณะการใชความคิดรายบุคคล ความสรางสรรคในชีวิตประจําวัน ลักษณะของกลุม

สรางสรรค การตระหนักถึงโอกาส การคิดเชิงออกแบบ การสรางความคิด นวัตกรรม เสนโคงรูปตัว
เอส การนําความคิดนวัตกรรมเขาสูการปฏิบัติการ  
Pre : 01133211 

Personal thinking preferences, everyday creativity, characteristics of creative groups, 
opportunity recognition, creative thinking techniques, design thinking, idea generation, 
innovation, s-curve, innovative idea transformation for operations. 

 
 

01133343∗ สนเทศศาสตรธุรกิจและการวิเคราะหเชิงลึก 
(Business Informatics and Analytics) 

3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01133211 
 ความหมายและความสําคัญของสนเทศศาสตร การประยุกตสนเทศศาสตรเพ่ือการจัดการ
ธุรกิจ การใชเทคโลยีสารสนเทศเพ่ือการวิเคราะหขอมูล และการตัดสินใจทางธุรกิจ 
Pre : 01133211 
 Definition and importance of Informatics. Application of informatics in 
business management. The use of information technology in information analytics 
and business decision making. 

  

01133415 กลยุทธเชิงปฏิบัติการ  
(Operations Strategy) 

3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01133211 
 บทบาทของกลยุทธเชิงปฏิบัติการเพ่ือความไดเปรียบทางการแขงขัน  การวิเคราะห
อุตสาหกรรม การกําหนดรูปแบบกลยุทธเชิงปฏิบัติการท่ีเหมาะสมสําหรับองคกรและการพัฒนา
สมรรถภาพของระบบปฏิบัติการ 
Pre : 01133211 
 Role of operations strategy for competitive advantage; industry analysis, 
formulation of appropriate organization and operations strategy, and development 
of operations system capabilities. 

  

 

 

 

 

 
∗ รายวิชาเปดใหม 
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01133418 การจัดการคลังสินคา  
(Warehouse Management) 

3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01132121 
 หลักในการจัดการคลังสินคา ประเภทของคลังสินคา การเลือกสถานท่ีตั้งการจัดองคการ

และการบริหารงานกิจการคลังสินคา หลักในการดูแลรักษาสินคา การขนสง กฎหมาย และระเบียบ
ขอบังคับเก่ียวกับการคลังสินคา มีการศึกษานอกสถานท่ี 
Pre: 01132121 

 Principle of warehouse management.  Category of warehouse, location 
selection, and activities and network management.  Legal aspects, Field study 
included. 

   

01133419 การตัดสินใจทางการจัดการการผลิต  
(Decision Making in Operations Management) 

3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01133211 
 วิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึนในธุรกิจท่ีประกอบการผลิต โดยประยุกตเอาความรูทางการจัดการ 

การผลิตและการวิจัยปฏิบัติการมาใชในการตัดสินใจ มีการศึกษาจากกรณีตัวอยาง 
Pre: 01133211  

 Analysis of problems occurred in business which are operational concerned, 
application of knowledge in operations management and operations research for 
business decision, case study required. 

   

01133421∗∗ การจัดการบริการไมตรีจิตเบ้ืองตน  
(Introduction to Hospitality Management)      

3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01132111  
           ลักษณะและบทบาทเชิงกลยุทธของอุตสาหกรรมบริการไมตรีจิต  แนวทางปฏิบัติปจจุบัน
ทางการจัดการในดานการวางแผน การออกแบบองคกร ภาวะผูนํา และการควบคุม  องคประกอบ
หลักของอุตสาหกรรมบริการไมตรีจิต อันประกอบดวย การเดินทางและการทองเท่ียว ท่ีพัก และ
การบริการอาหาร  ความทาทายและแนวโนมในอุตสาหกรรมบริการไมตรีจิต 

Pre: 01132111 
           Nature and strategic role of the hospitality industry.  Current practices in 
management functions in areas of planning, organization design, leadership, and 
control.  Major components of hospitality industry including travel and tourism, 
lodging, and food service. Challenges and trends in hospitality industry.  

   

 

 

 

 
∗∗ รายวิชาปรับปรุง 
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01133425 การจัดการกิจการพาณิชยนาวี  
(Shipping Management) 

3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01132111  

 หลักการจัดการธุรกิจพาณิชยนาวี การปฏิบัติงานของเรือประเภทตาง ๆ การจัดหาเรือการ

วางแผนการเดินเรือ เอกสารเรือ พิธีการศุลกากร คาใชจายในการขนสง อัตราคาระวาง การเชาเรือ

ชมรมเดินเรือ ทาเรือ กฎหมายทะเลและอนุสัญญาระหวางประเทศ  

Pre: 01132111 
 Principles of ship operation, types of ships. Ship procurement, planning sailing 

schedules, ship’ s paper, custom procedures, expenses and freight rates, chartering, 
lines conferences and port operations.  

 

01133427** การจัดการสายการบิน  
(Airline Management) 

3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01132111 

กระบวนการตัดสินใจในการจัดการสายการบิน  สายการบินกับสิ่งแวดลอม  รูปแบบธุรกิจ 

ตนทุนการดําเนินงานและประสิทธิภาพ  การพัฒนาฝูงบิน เสนทาง และตารางบิน  นวัตกรรม

ผลิตภัณฑและเทคโนโลยี  แนวคิดการจัดการรายได  การจัดจําหนายและการปฏิบัติการการบิน  

การจัดการความจงรักภักดีและความสัมพันธกับผูโดยสาร  ความทาทายในการจัดการสายการบิน มี

การศึกษานอกสถานท่ี 

Pre: 01132111 
 Airline management decision processes.  Airlines and the environment.     

Business models, operating costs and efficiency.  Fleet, route and schedule 
development.  Product innovations and technologies.  Revenue management 
concepts.  Distribution and operations.  Passenger loyalty and relationship 
management.  Airline management challenges. Field trip required. 

   

01133428** การควบคุมอาหารและเครื่องดื่ม  
(Food and Beverage Control) 

3(3-0-6) 

  ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการใหบริการอาหาร การวางแผนและควบคุมการผลิตอาหารและ

เครื่องดื่ม  การจัดการดานโภชนาการ  วิธีการจัดซ้ือ การควบคุมตนทุน หวงโซอุปทานการผลิต

อาหารและเครื่องดื่มอยางยั่งยืน 
 General knowledge of food service.  Planning and controlling in food and 

beverage operations.  Nutritional Management.  Purchasing, budgetary control. 
Sustainable supply chain in food and beverage operations. 

 

 
∗ รายวิชาเปดใหม 
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01133441* ระบบสารสนเทศดานอุตสาหกรรมและอินเตอรเน็ตในทุกส่ิง 
(Industrial Information Systems and Internet of Things) 

3(3-0-6) 

  การปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคท่ี 4 ระบบสารสนเทศอัจฉริยะ เทคโนโลยี อินเตอรเน็ตในทุกสิ่ง 

กระบวนการผลิตท่ีอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบโรงงานอัจฉริยะ เมืองอัจฉริยะ การสรางมูลคาเพ่ิม

และความไดเปรียบในการแขงขันจากรูปแบบธุรกิจใหมจากการนําระบบสารสนเทศอัจฉริยะและ

อินเตอรเน็ตในทุกสิ่งมาใช 
 The forth industrial revolution, smart Information Systems, internet of things 

(IoT), digital production process, smart factory, smart cities, new business value added 
and competitive advantage from smart information systems and IoT. 

 

01133490 สหกิจศึกษา   
(Cooperative Education) 

6 

  การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว  ตามโครงงานท่ีไดรับมอบหมาย  ตลอดจนการ
จัดทํารายงานและการนําเสนอ 
 On the job training as a temporary employee according to the assigned 
project including report writing and presentation. 

   

01133491 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางการผลิต 
(Basic Research Methods in Operations Management)  

3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01133211 

หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางการจัดการการผลิต การกําหนดปญหา การวางรูปแบบ

วิจัย การตั้งวัตถุประสงคและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การสรางแบบสอบถาม              

การวิเคราะหและตีความขอมูล การใชสถิติสําหรับการวิจัย การเขียนรายงานและการเสนอ

ผลการวิจัย 

Pre: 01133211 

Principles and methods in operations management research, identification of 

research problems, formulation of research objectives and hypotheses, collection of 

data, constructions of questionnaire, data analysis and interpretation, application of 

statistics for research, report writing and presentation. 
   

 

 

 

 

 

 

 
∗ รายวิชาเปดใหม 
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01133497 สัมมนา  
(Seminar) 

1 

 การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางการจัดการการผลิตในระดับปริญญาตรี 

Presentation and discussion on current interesting topics in operations 

management at the bachelor’s degree level. 
   

01133498 ปญหาพิเศษ  
(Special Problems) 

3 

  การศึกษาคนควาทางการจัดการการผลิตระดับปริญญาตรีและเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน 
 Study and research in operations management at the bachelor’s degree level 

and compiled into a written report. 
 

01133490 สหกิจศึกษา   
(Cooperative Education) 

6 

  การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว  ตามโครงงานท่ีไดรับมอบหมาย  ตลอดจนการ
จัดทํารายงานและการนําเสนอ 
 On the job training as a temporary employee according to the assigned 
project including report writing and presentation. 

   

01133491 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางการผลิต 
(Basic Research Methods in Operations Management)  

3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01133211 

หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางการจัดการการผลิต การกําหนดปญหา การวางรูปแบบ

วิจัย การตั้งวัตถุประสงคและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การสรางแบบสอบถาม              

การวิเคราะหและตีความขอมูล การใชสถิติสําหรับการวิจัย การเขียนรายงานและการเสนอ

ผลการวิจัย 

Pre: 01133211 

Principles and methods in operations management research, identification of 

research problems, formulation of research objectives and hypotheses, collection of 

data, constructions of questionnaire, data analysis and interpretation, application of 

statistics for research, report writing and presentation. 
   

01133497 สัมมนา  
(Seminar) 

1 

 การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางการจัดการการผลิตในระดับปริญญาตรี 

Presentation and discussion on current interesting topics in operations 

management at the bachelor’s degree level. 
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01133498 ปญหาพิเศษ  
(Special Problems) 

3 

  การศึกษาคนควาทางการจัดการการผลิตระดับปริญญาตรีและเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน 
 Study and research in operations management at the bachelor’s degree level 

and compiled into a written report. 
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  คําอธิบายรายวิชานอกรหัสหลักสูตร 
 

01101181  เศรษฐศาสตรจุลภาค I       3(3-0-6)  
(Microeconomics I)  
 

ความหมายลักษณะและวิธีการศึกษาเศรษฐศาสตร ปญหาเศรษฐกิจ การทํา
หนาท่ีของ ระบบเศรษฐกิจ อุปสงค อุปทาน และราคาความยืดหยุนของอุปสงคและ
อุปทาน การใชอุป สงคและอุปทานในการปฏิบัติพฤติกรรมของผูบริโภคและ
อรรถประโยชน ธุรกิจการผลิตและ ตนทุนการผลิต ตนทุนในระยะสั้นและระยะยาว 
การผลิตในระยะยาว การผลิตในระยะยาว มาก ซ่ึงเก่ียวของกับความกาวหนาและ
มลพิษ การกําหนดราคาผลผลิตในตลาดตางๆ ทฤษฎี ราคาในเชิงปฏิบัติ การกระจาย
รายได การกําหนดคาจาง ดอกเบี้ย และผลตอบแทนจากการ ลงทุน ความยากจน 
และความไมเทาเทียมกัน  

Meaning, nature and methods of economic study. Economic 
problems. Functioning of the economy. Demand, supply, price, elasticity 
of demand and supply, application of demand and supply. Consumer 
behaviour and utility. Production and cost, short-run cost and long-run 
cost, production in the longrun and the very long-run concerning 
progress and pollution. Price determination in different types of market, 
application of price theory. Income distribution, determination of wage, 
interest, and return on investment; poverty and inequality. 

 
  01101182  เศรษฐศาสตรมหภาค I       3(3-0-6)  

(Macroeconomics I)  
 

วิธีการในการวัดรายไดประชาชาติ ปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดรายไดประชาชาติ การ
เปลี่ยนแปลงรายไดประชาชาติ วัฏจักรธุรกิจและการเคลื่อนไหวข้ึนลงในรายได
ประชาชาติ ทฤษฎีและมาตรการของนโยบายการคลัง ระดับราคา การเงินและการ
ธนาคาร การวิเคราะห เงินตราและการวิเคราะหรายได การคาและการเงินระหวาง
ประเทศ การวางงานและเงินเฟอ ความจําเริญเติบโต และการพัฒนาเศรษฐกิจ
เปรียบเทียบ  

National income account. Determination of national income. 
Business cycle and national income fluctuations. Theories and measures 
of fiscal policies. Money and banking, monetary and income analysis. 
International trade and finance. Unemployment, inflation, economic 
growth and development. Comparative economic systems. 
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 01130171  การบัญชีการเงิน       3(3-0-6)  
(Financial Accounting)  
 

หลักการบัญชีท่ัวไป วิธีการบันทึกบัญชีข้ันตนเก่ียวกับเงินสด ลูกหนี้ ต๋ัวเงินรับ 
สินคาคงเหลือ เงิน ลงทุน สินทรัพยท่ีมีตัวตนและไมมีตัวตน หนี้สินและสวนของผูเปน
เจาของ การจัดทํารายงานทางการเงิน  

General accounting principles; principles of recording transactions for 
cash, account receivables, note receivables, inventories, investment, 
tangible and intangible assets, liabilities, owner equities; preparation of 
financial reports. 

 
01130172  การบัญชีเพ่ือการจัดการ       3(3-0-6)  

(Management Accounting)       
วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :01130171  

 

บทบาทของการบัญชีบริหาร การบัญชีตนทุน ตนทุนมาตรฐาน การบัญชีตนทุน
ตามกิจกรรม งบประมาณ งบประมาณยืดหยุนไดการวิเคราะหตนทุน – ปริมาณ – 
กําไร การบัญชีตามความรับผิดชอบ การจัดทํารายงานตามสวนงาน การกําหนดราคา 
การใชสารสนเทศทางการบัญชีเพ่ือการจัดการ  

Role of management accounting; cost accounting; standard 
costing; activity based costing; budgeting; flexible budgeting; cost-
volume-profit analysis; responsibility accounting; segment reporting; 
pricing decision; use of accounting information for management. 

 
01131211  การเงินธุรกิจ       3(3-0-6) 

   (Business Finance) 
 

จุดมุงหมายและหนาท่ีการบริหารทางการเงิน การวางแผนและวิเคราะหทาง
การเงิน รวมท้ังการตัดสินใจตางๆ เก่ียวกับการเงินการบริหารเงินสดและหลักทรัพย
ตามความตองการ ของตลาด การบริหารลูกหนี้การบริหารสินคา และนโยบายอ่ืนๆ 
ทางการเงิน  

Objectives and role of financial management, financial forecasting 
and planning, financial decisions in cash and marketable securities 
management, receivables management, inventory management and 
financial decisions. 
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01132111  หลักการจัดการ       3(3-0-6)  
(Principles of Management)  
 

แนวคิดและวิวัฒนาการทางการจัดการ งานการจัดการ สภาพแวดลอมทางธุรกิจ
ท่ีมีผลกระทบตอการ จัดการธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคม
ขององคการธุรกิจ บทบาทและหนาท่ีทางการ จัดการของผูจัดการ การตัดสินใจ การ
วางแผน การจัดองคการ การชักนําและการควบคุม  

Concepts and evolution of management. Managerial jobs. Business 
environment affecting business management. Business ethics and 
corporate social responsibility. Managerial roles and management 
functions of managers. Business decision-making, planning, organizing, 
leading, and controlling. 

 
  01132142  ธุรกิจและสภาพแวดลอมทางกฎหมาย     3(3-0-6)  

(Business and Legal Environment)  
 

สภาพแวดลอมทางกฎหมายของธุรกิจ ความหมาย ท่ีมา และประเภทของ
กฎหมาย กระบวนการ ยุติธรรม การระงับขอพิพาทโดยศาลและอนุญาโตตุลาการ
นอกศาล ความรับผิดทางกฎหมายของธุรกิจ ในดานตาง ๆ  

Legal environment of business, definition, sources and classification 
of law. The judicial system, dispute settlement by court and arbitrators, 
legal liabilities of business. 

 
01132342  ระบบภาษีอากรธุรกิจ      3(3-0-6)  

(Business Tax System)  
วิชาท่ีตองเรียนมากอน   : 01132142 หรือ 01453111  
 

ความสําคัญของภาษีอากรตอการพัฒนาประเทศ หลักการปฏิบัติและวิธีจัดเก็บ
ภาษีอากรท่ีดี ความรับผิดชอบทางภาษีอากรของบุคคลและธุรกิจตามประมวล
รัษฎากร ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิตและภาษีท่ี จัดเก็บโดยองคการบริหารสวน
ทองถ่ิน  

Role of taxation on country’s development. Principles and effective 
tax practices, tax liability of individuals and businesses under the revenue 
code, custom tax, excise tax and taxes administered by local 
government. 
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01132231 สถิติธุรกิจ        3(3-0-6) 
(Business Statistics)  
 

การนําทฤษฎีและวิธีการทางสถิติมาใชในทางธุรกิจ การวัดคากลาง และการ
กระจายของขอมูล การแจก แจงความนาจะเปน การสุมตัวอยาง การประมาณชวง
ความเชื่อม่ัน การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบ ไคสแควร การวิเคราะหความ
แปรปรวน การวิเคราะหความถดถอยและสหสัมพันธ การพยากรณและสถิติ นอน
พาราเมตริก  

Statistics theories and methods for business application, central 
tendency and variation data measurement , probability distribution, 
sampling distribution, confidence interval estimation, hypothesis testing, 
Chi-square, analysis of variance, regression and correlation, forecasting 
and nonparametric statistics. 

 
01132332  การวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ   3 (3-0-6)  

(Quantitative Analysis for Decision Making in Business)  
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01132231  
 

บทบาทของการวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการแกปญหาทางธุรกิจ แนวคิดและ
การประยุกตใชโปรแกรม เชิงเสน การวิเคราะหความไวตอการเปลี่ยนแปลง เครื่องมือ
สําหรับการตัดสินใจ แขนงการตัดสินใจ ความนาจะเปน การวิเคราะหแถวรอคอย 
การวิเคราะหมารคอฟ แบบจําลองการขนสง การควบคุมสินคาคงคลัง การจําลอง
สถานการณและทฤษฎีเกมส  

Roles of quantitative analysis for business problem solving, concept 
and application of linear programming, sensitivity analysis, decision 
making tools, decision tree diagram, probability, queuing, Markov 
analysis, transportation model, inventory control, simulations and game 
theory. 

 
01132413  การจัดการเชิงกลยุทธ       3(3-0-6)  

(Strategic Management)      
วิชาท่ีตองเรียนมากอน   :01134211 และ 01131211 หรือ 01132221  
 

กลยุทธและนโยบายทางธุรกิจ การวิเคราะหปญหาตางๆในทรรศนะของผูจัดการ 
เพ่ือใชในการวาง แผนการดําเนินงานใหบรรลุถึงเปาหมายของธุรกิจ  

Business strategy, policy and problem analysis by managerial level 
for business operating plan implementation. 
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01134111  หลักการตลาด        3(3-0-6) 
(Principles of Marketing)  

 

ลักษณะและกระบวนการทางการตลาด แนวความคิด บทบาท ความสําคัญ 
หนาท่ีและปจจัยทางการตลาด การแบงสวนตลาด การเลือกตลาดเปาหมาย 
พฤติกรรมผูบริโภค สวน ประสมการตลาด และการวิจัยการตลาดเบื้องตน  

Nature and process of marketing. Concepts, role, functions and 
factors of marketing. Market segmentation. Selecting target market. 
Consumer behavior. Marketing mix and marketing research. 

    

01417117 แคลคูลัสสําหรับธุรกิจ      3(3-0-6) 

   (Calculus for Business) 

ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธ ปริพันธ คณิตศาสตรทางการเงินเบื้องตน การ

ประยุกตทางธุรกิจและการเงิน 

Limits and continuity, derivatives, integration, basic financial 

mathematics, business and financial applications. 

 
01101435 การขนสงระหวางประเทศ     3(3-0-6) 
  (International Transportation) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน   : 01101232 หรือ 01101101 
 

บทบาทของการขนสงตอการเคลื่อนยายสินคาและผูโดยสารระหวางประเทศ 
การดําเนินงานขนสงระหวางประเทศทางอากาศและทางมหาสมุทร องคการและ
สมาคมท่ีควบคุมการขนสงระหวางประเทศใหมีประสิทธิภาพ ตลอดจนปญหาตาง ๆ 
ท่ีประสบและการแกไข มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Role of transportation in international goods and passenger 
movement. Operations of international air and ocean transportations. 
Organizations and associations controlling international transportation to 
raise efficiency. Problems and suggested solution. Field trip required. 
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01101341 เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ     3(3-0-6) 

  (International economics) 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน   : 01101281 
 

ทฤษฎีและนโยบายข้ันพ้ืนฐานของการคาระหวางประเทศ ผลจากการคากับ
ตางประเทศ  การเก็บภาษีจากสินคาเขาและสินคาออกและผลกระทบทางเศรษฐกิจ  
ทฤษฎีและนโยบายข้ันพ้ืนฐานของการเงินระหวางประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ระหวางประเทศ  ดุลการชําระเงิน  ระบบการเงินระหวางประเทศ  ความสัมพันธทาง
เศรษฐกิจภายในกับเศรษฐกิจระหวางประเทศ  การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ  การลงทุน
ระหวางประเทศ 

Basic theory and policy of international trade. The effect of 
international trade. Import tariff and export tax and their effects on the 
economy. Basic theory and policy of international finance, exchange rate, 
blance of payments, and international monetary system. The 
relationship between internal and external economy. International 
economic integration and foreign investment 

 
 01130111 หลักการบัญชีข้ันตน             3(2-2-5)    

(Introduction to Principles of Accounting)        
 

ความรูเก่ียวกับการบัญชี แมบทการบัญชี สมการบัญชี วงจรการบัญชี หลักการ
บัญชี  และการจัดทํางบการเงิน สําหรับกิจการใหบริการและกิจการพาณิชยกรรม 
สมุดรายวันเฉพาะ บัญชีคุมยอด บัญชี แยกประเภทยอย และระบบใบสําคัญ ระบบ
เงินสดยอย โดยสอดแทรกจริยธรรมของวิชาชีพการบัญชี  

Understanding about the accounting; accounting framework; 
accounting equation; accounting principle; accounting cycle; and 
financial statements preparation for servicing and merchandising firms; 
special journals, control account; subsidiary ledgers; and voucher system; 
accounting professional ethics are concerned.  

 

 01130112**   การบัญชีข้ันกลาง I             3(3-0-6)        

(Intermediate Accounting I)     

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01130111 หรือ  01130171  หรือ  01130101        
          

หลักการบัญชีสินทรัพย การจําแนกประเภทสินทรัพย การวัดมูลคาสินทรัพย 
การแสดงรายการสินทรัพยในงบการเงิน ซ่ึงประกอบดวย เงินสด ลูกหนี้ ตั๋วเงินรับ 
สินคาคงเหลือ เงินลงทุน ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ สินทรัพยไมมีตัวตน สินทรัพยไม
หมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก ตลอดจนทรัพยากรแร  

 
∗∗ รายวิชาปรับปรุง 
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Principle of Accounting for assets description, valuation and 

presentation in the financial statement. Those are consisted of cash, 
accounts receivable, note receivable, inventory, investment, plant, 
property, equipment, intangible assets, non-current Assets Held for Sale 
and  discontinued operations, and mineral resources.   

 

01130211 การบัญชีข้ันกลาง II              3(3-0-6)        
(Intermediate Accounting II)    
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01130111 หรือ 01130171 หรือ 01130101    
 

หลักการและแนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับรายการหนี้สินและสวนของเจาของ
กิจการ ซ่ึงประกอบไปดวยการจัดประเภท การรับรูและการวัดมูลคา การแสดง
รายการและการเปดเผยขอมูล การบัญชี สําหรับการปรับโครงสรางหนี้ กําไรตอหุน 
การนําเสนองบการเงิน และการบัญชีสําหรับหางหุนสวน  

Accounting principles and practice for liabilities and owners’ equity 
including classification, valuation and measurement, presentation and 
disclosure; accounting for debt restructuring; earnings per share; financial 
statement presentation and; accounting for partnership.    

 
01131311 การจัดหาเงินทุนธุรกิจ                   3(3-0-6)        

(Business Financing)    
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01131211    
 

เทคนิคและวิธีการจัดหาเงินทถนของธุรกิจ การกูยืมระยะสั้น การจัดหาเงินทุน
โดยใชสินทรัพยของกิจการเปนหลักประกัน การเชา การหาทุนและการเพ่ิมทุนโดย
ออกหุนกู หุนบุริมสิทธิ์และหุนสามัญ งบลงทุน คาของทุน ตลาดหลักทรัพยและการ
ปรับปรุงกิจการของธุรกิจ 

Techniques and methods of financing business: short-term financing, 
mortgage loan, leasing, bonds or long-term debt, preferred stock and 
common stock, capital budgeting, cost of capital, market and corporate 
restructuring. 
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01131312 การวิเคราะหทางการเงิน                  3(3-0-6)        

(Financial Analysis)    
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01131211    
 

วิธีการวิเคราะหวิจารณการเงินของหนวยงานตาง ๆ เทคนิคตาง ๆ ท่ีพึงนํามาใช

ในการวิเคราะหทางการเงิน หลักการพิจารณาใหเครดิต วิธีการแกวิกฤตการและ

ขอผิดพลาดตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนแกวงการธุรกิจเฉพาะแหงหรือท่ัว ๆ ไป 

Techniques that should be used in financial analysis, comprehensive 

method for financial review and discussion of business firms. 

 
01131313 การเงินบุคคล                    3(3-0-6)        

(Personal Finance)    
 

เทคนิคการจัดการทางการเงินสวนบุคคล การจัดทํางบประมาณ การซ้ือดวยเงิน
สด เงินเชื่อ การประกันภัย การออม การลงทุนในท่ีดิน หลักทรัพย การวางแผนทาง
การเงิน เม่ีอครบเกษียณอายุการทํางาน 

Personal financial management techniques, financial planning and 
control, a system of spending. Consumer credits, life and securities, 
retirement planning. 

 
01131315 สินเช่ือและการเรียกเก็บเงิน              3(3-0-6)        

(Credit and Collection)    
 

หลักและวิธีการพิจารณาใหสินเชื่อธุรกิจ ประเภทและวิธีการเรียกเก็บเงิน หนาท่ี
และการบริหารงานในแผนกใหสินเชื่อ ขอบเขตของการใหสินเชื่อ กําหนดระยะเวลา
ในการใหสินเชื่อ การสืบฐานะเพ่ือใหสินเชื่อ นโยบายการเรียกเก็บเงิน การควบคุม
และติดตามบัญชีลูกหนี้ 

Principles and methods of credit-granting and collection policies to 
all business, functions of credit and operation of credit department, 
scope of credit management, credit limited, investigation and analysis of 
credit risk, collection policies, management control of credit and 
collection operations. 
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01131316 การจัดการสินทรัพยธุรกิจ              3(3-0-6)        

(Business Asset Management)    
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01131211    
 

เทคนิคและวิธีการตัดสินใจในการวางแผนและบริหารเงินทุนหมุนเวียน ตัวแบบ
ตาง ๆ ของการจัดการเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น ลูกหนี้และสินคาคงเหลือ ปจจัยและ
ทฤษฎีในการตัดสินใจลงทุนสินทรัพยภายใตภาวะการเสี่ยงและความไมแนนอน 

Techniques and decision planning in working capital management, 
models of cash and marketable securities management, models of 
account receivable and models of inventories, factors and theories in 
investment decisions under risk and uncertainty. 

 
01131317 หลักและนโยบายการลงทุน              3(3-0-6)        

(Principles and Policy of Investment)    
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01131211    
 

หลักและนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย การลงทุนกับการเก็งกําไร ปจจัยชักจูง
ใหเกิดการลงทุน กรรมวิธีตาง ๆ และการวิเคราะหนโยบายการลงทุน การวัด
ผลตอบแทนจากการลงทุน การตัดสินใจเลือกลงทุน 

Principles and policy of securities investment, investment and 
speculation, factor considerations for investment, analysis, measuring of 
return on investment, making investment decision. 

 
01131321  การเงินระหวางประเทศ       3 (3-0-6)   

    (International Finance) 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01131211  
 

การดําเนินงาน นโยบายและบทบาทของสถาบันการเงินระหวางประเทศ 
เครื่องมือในการปริวรรตเงินตรา ระบบอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการควบคุมและการ
สงเสริมความตกลงระหวางประเทศอันมีผลกระทบกระเทือนตอกําไร การดําเนิน
ธุรกิจระหวางประเทศโดยพิจารณาในแงเงินทุน ภาษีอากร แรงงาน ปญหาทาง
การตลาดและความรวมมือระหวางประเทศ การปฏิบัติงานของฝายตางประเทศของ
ธนาคารพาณิชย  

Operation, policies and function of international financial 
institutions, foreign exchange tools, foreign exchange rate system, 
policies of controlling and promotions, international agreements that 
affecting business profit, international business operations including 
capital taxation, lab our, marketing problems and international 
agreements, operation of foreign department of commercial banks.  
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  01131411  การวิเคราะหหลักทรัพย       3(3-0-6)   
    (Securities Analysis) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01131211  
 

  ขอบเขตของการวิเคราะหหลักทรัพย คุณสมบัติของหลักทรัพย ลําดับข้ันของ
การ วิเคราะหหลักทรัพย การคัดเลือกหลักทรัพย การคาดคะเนกําไรสุทธิและเงินปน
ผล ทฤษฎีการประเมินมูลคาหลักทรัพย  

Scope in securities analysis, characteristic of securities, portfolio 

selection process, selecting optimal portfolio, earnings and dividend 

estimation, the valuation theory of security.  

 
 01131331  สถาบันการเงิน        3(3-0-6)   
    (Financial Institutions) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01132111  
 

  การจัดการงานของสถาบันการเงินชนิดตาง ๆ โดยพิจารณาถึงองคการและ
การดําเนินงานของสถาบันการเงินท้ังในประเทศและระหวางประเทศ จัดแยกตาม
หนาท่ีท่ีปฏิบัติ ธนาคารประเภทตาง ๆ  เงินทุนระหวางประเทศ ประเภทบริษัทตลาด
หุนและสมาคมตาง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึน  

Nature and operations of financial markets and institutions 
classifield by function. Financial intermediaries: an overview, commercial 
banks, thrift and insurance intermediaries, other non-bank financial 
intermediaries.  

 

 01131332  หลักการประกันภัย      3(3-0-6)   
    (Principles of Insurance) 
 

 หลักและวิธีการดําเนินธุรกิจการประกันวินาศภัยประกอบดวย การประกัน
อัคคีภัย การปรกันภัยทางทะเล การประกันรถยนต การประกันอุบัติเหตุ การประกัน
ชีวิต 
 Principles, management and operations in insurance: fire 
insurance, marine insurance, automobile insurance, accident insurance 
and life insurance. 
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 01131413  การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน    3(3-0-6)   
    (Financial Planning and Control) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01131211  
 

  ปญหาตาง ๆ ในการวางแผนและการควบคุมการเงิน ความหมายและ
ขอบเขตการคุมงานท่ีสําคัญ วิธีตรวจสอบ และการควบคุมของฝายบริหาร การ
ตัดสินใจของนักบริหารฝายการเงินเก่ียวกับการวางแผนกําไรและคืนทุน การเตรียม
ทํางบประมาณตาง ๆ 
  Problems in financial planning and control. Auditing technique 
and managerial control. Financial managers, budgeting decisions in profit 
planning and costs, budgets preparations. 

 

01132221 พฤติกรรมองคการ        3(3-0-6)  
(Organization Behavior) 
 

หลักการจัดองคการตามทฤษฎีตาง ๆ ลักษณะโครงสรางขององคการแบบ
ทางการและไมเปนทางการ  พฤติกรรมของบุคคลและกลุมการเรียนรู  การจูงใจ  
สิ่งแวดลอมเก่ียวกับองคการ การแกไขความขัดแยงในองคการ การพัฒนาองคการ        

Organization theory and design structure of formal and informal 
organization. Individual behavior and group perception behavior, 
motivation process. Environment of organization. The management of 
conflict in organization. Organization development. 

 
01132222 การจัดการทรัพยากรมนุษย        3(3-0-6)  

(Human Resource Management)  
    วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01132111      
  

หลักและวิธีการดําเนินงานดานบุคลากร เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพในการ
ทํางาน  การเสริมสรางขวัญและสิ่งจูงใจ การรับสมัคร การคัดเลือก การบรรจุและ
แตงตั้ง การพิจารณาความดีความชอบ ระเบียบวินัย  เทคนิค การสัมภาษณ หลัก
วิธีการคิดคาจางคาตอบแทน สวัสดิการ บริการทางเศรษฐกิจและสังคมใหแกพนักงาน 

The concept of personnel management. The role of recruitment to 
recruit potential employees. Morale development and motivate 
employees. To recruit, select and profile employees. Disciplinary, 
promotion, fringe benefits action. The selection procedure, plans of 
remunerations involving welfare and physical security.     
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  01132243 ธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคม     3(3-0-6)  

(Business and Social Responsibilities)  
 

บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของธุรกิจท่ีมีตอสังคม ผลกระทบของ
สภาพแวดลอมท่ีมีตอการบริหารธรุกิจ การตอบสนองของธุรกิจตอความตองการของ
สังคม โดยจะมุงเนนถึงความรับผิดชอบของธุรกิจท่ีมีตอกลุมบุคคลตาง ๆ ไดแก ลูกคา 
พนักงาน ผูลงทุน สภาพแวดลอม และประเทศชาติ       

Roles, functions and responsibilities of business toward society, 
environmental impact business, business response to social need and 
stakeholder management. 

 
 01132313 การส่ือสารองคกร       3(3-0-6)  

(Organization Communication)  
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01132111       
 

ความสําคัญของการสื่อสารในองคกร แนวคิด หลักการ จริยธรรมและทฤษฎี   ท่ี
เก่ียวของ ทักษะท่ีจําเปนในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพในองคกรไทยและองคกร
ธุรกิจระหวางประเทศ การประยุกตใชในการพัฒนา วางแผน และการแกไขปญหา
ของการสื่อสารในองคการ       

Importance of communication in organization. Concepts, ideas, ethic 
and theories needed for effective communication. Important 
communication skills needed for both Thai and multi-national 
organizations. Applying skills for planning, developing and solving 
communication problems in organization.   

 
01132314  สภาพแวดลอมธุรกิจ         3(3-0-6)  

(Environment of Business)   
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01132111      
  

บรรยากาศของธุรกิจท่ัว ๆ ไป ความรับผิดชอบของธุรกิจตอสังคม อิทธิพลของ
สภาพแวดลอมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองแบบตาง ๆ ของสถาบันธุรกิจไทย 
การปรับปรุงธรุกิจใหเขากับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลง การพิจารณาถึงกฎ
ขอบังคับโดยท่ัว ๆ ไป        

General business atmosphere, social responsibility of the business 
institutions, the influences of social, economic and political 
environments, business development to coping with environment 
change and general legal aspects.    
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01132323 ความสัมพันธในการจางงาน       3(3-0-6)  

(Employment Relation)  
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01132222  
 

ปจจัยท่ีเก่ียวของกับความสัมพันธในการจางงาน องคกรของฝายลูกจาง การ
เจรจาตอรอง การจางงาน และระงับขอพิพาทแรงงาน  การบํารุงขวัญพนักงาน 
บทบาทของรัฐ นโยบายเก่ียวกับความสัมพันธในการจางงานอยางมีประสิทธภิาพ        

Factors concerning employment relations. Employee’s organization. 
Negotiation. Employment contract and conflicts resolution. Morale. Role 
of government sector. Policy related to employment efficiency.   

 
01132333  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ      3(3-0-6) 

(Management Information Systems)  
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01132111        
 

การจัดการขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและการตัดสินใจในองคการ 
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรขอมูล  การจัดการระบบฐานความรู   
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   กระบวนการ ทางธุรกิจและการออกแบบองคกรเพ่ือการ
แขงขันโดยอาศัยการใชระบบสารสนเทศอยางมีจริยธรรม      

Managing data and information for planning and decision making in 
organization. Managing information technology and data resources. 
Knowledge-based system management. Electronic commerce. Business 
process and design for competitive organization, utilizing information 
systems with ethical manners.     

 
01132334  การวิเคราะหระบบงานธุรกิจ        3(3-0-6)  

(Business Systems  Analysis)   
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01132111       
 

เทคนิคการวิเคราะห และออกแบบระบบงาน การนําระบบงานไปใช การ
วิเคราะหระบบงานปจจุบัน การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร การเลือกใช
คอมพิวเตอรใหเหมาะสมกับงาน การควบคุมและการรักษาความปลอดภัยของ
ขอมูลคอมพิวเตอรและสวนประกอบ มีการศึกษานอกสถานท่ี       

Techniques in analyzing and designing business system, application 
of the system, computer system design, selection of computer system 
suitable for business, control and safety for computer data. Field trip 
included.   
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01132336 การพยากรณธุรกิจ        3(3-0-6)  

    (Business Forecasting)  
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01132231      
  

  วิธีการพยากรณสถานการณทางธุรกิจ วิธีการทางสถิติและการประยุกต การ
วิเคราะหแนวโนมสหสัมพันธและการถดถอย การวิเคราะหอนุกรมเวลา การสํารวจ
และทดสอบตลาด แบบจําลองท่ีใชในการพยากรณธุรกิจท่ีมีรากฐานจากพฤติกรรม
การเรียนรู การสรางแบบจําลองและเทคนิคการจําลอง วิธีการพยากรณทางออม การ
ประเมินผลและการปรับปรงุการพยากรณ   

Methods for forecasting business situations. Statistical approaches 
and applications. Trend analysis, correlation and regression. Time series 
analysis. Market survey and testing. Behavior-based forecasting models. 
Model building and simulation. Indirect forecasting methods. Forecasting 
evaluation and adjustment. 

 
  01132312 การเจรจาตอรองทางธุรกิจ       3(3-0-6)  
    (Business Negotiation)   
 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการเจรจาตอรองทางธุรกิจ ปจจัยในการ
เจรจาตอรอง กระบวนการ เจรจาตอรอง การวิเคราะหสถานการณ เพ่ือการวาง
แผนการเจรจาตอรอง การโนมนาวคูเจรจาและกลวิธีในการเจรจาตอรองทางธุรกิจ 
แนวทางการเจรจาตอรองทางธุรกิจอยางมีจริยธรรม ใชกรณีศึกษา       

Concepts and theories related to business negotiation. 
Negotiating factors. Process of negotiation. Analysis of situations for 
making negotiating plans. Persuasion and business negotiating tactics. 
Ethical approaches of business negotiations. Case studies    

 
01132412  การจัดการธุรกิจขนาดยอม      3(3-0-6)  

    (Small Business Management)  
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01132111       
 

ความหมายและประเภทของธุรกิจขนาดยอม การวิเคราะหความเปนไปไดใน
การจัดตั้งธุรกิจ ลักษณะและปญหาในการจัดการงานบุคคล การเงิน การผลิต การ
จัดการของธุรกิจประกอบการผลิตสินคาและบริการ รวมถึงการตลาดในธุรกิจ        
  Small business definition and type of business, feasibility study in 
establishing the firm. The nature and problem in personnel management, 
financial, production and operation management for product and service, 
involving in marketing area.   
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01132414  การจัดการวิสาหกิจแรกตั้ง       3(3-0-6)  
(New Enterprise Management)  
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01132111      
  

การจัดตั้ง  วิธีการ และปญหาของวิสาหกิจแรกตั้ง  ท่ีผูเริ่มกิจการตองประสบ
ปญหา  การจัดหาเงินทุน  การดําเนินงานเพ่ือขอรับการสงเสริม การวางแผน การ
ขยายงานและการวิเคราะหเบื้องตน เพ่ือหาความเหมาะสมของโครงการตาง ๆ         

Functional and organizational structure, management of new 
enterprise. Problems in operation of new enterprise. Funding, promotion 
procedure, planning, expansion and project study.   

 

01132416  การจัดการความเปล่ียนแปลงเชิงบูรณาการ    3(3-0-6)  
(Integrative Approach in Change Management)  
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01132111      
 

  การจัดการการเปลี่ยนแปลงภายใตบริบทท่ีมีพลวัต การวิเคราะหขอมูลเพ่ือ
นํา สูกระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาตามแนวทฤษฎีใหม การพัฒนาอยางยั่งยืน แนวทาง
เชิงบูรณาการเพ่ือการสรางดลุยภาพขององคการในการตอบสนองตอกระแสโลกาภิ
วัตนและระบบเศรษฐกิจพอเพียง       

Management of changes under dynamic context, Data analysis 
leading to change management process, Management under the 
philosophy of sufficiency economy and the “New Theory” of 
development, Sustainable Development, Integrative approach to set an 
equilibrium within an organization in responding to both globalization 
and sufficiency economy system. 

 

01132335 การประเมินโครงการทางธุรกิจ       3(3-0-6)  
  (Project Evaluation in Business) 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01132111 
 

การประเมินโครงการทางธุรกิจ ดานการจัดการ การผลิต การเงิน การตลาด 
การบุคลากร และคุณคาทางเศรษฐกิจของโครงการ การคํานวณคาตอบแทนของ
โครงการ กฎเกณฑการตัดสินใจ วิธีการจัดเตรียมงาน การศึกษาความเหมาะสมของ
โครงการทางดานเทคนิค และสภาพแวดลอมท่ีจะอํานวยใหการดําเนินงานโครงการ
ทําไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 Project evaluation in business concerning management, 
production, finance, marketing, personnel and economic value of 
project. Calculation project benefit, decision criteria on project 
preparation, feasibility study and environmental effect on the project 
operation. 
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01132451  ธุรกิจระหวางประเทศ        3(3-0-6)  

   (International Business)  
 

หลักแนวความคิด วัตถุประสงค และวิธีการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศใน
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองของธุรกิจระหวางประเทศ  การ
กําหนดโครงสรางองคการ  การกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานทางดาน
การเงิน  การผลิต การตลาด การบุคคล และระบบขอมูลเพ่ือการบริหารธุรกิจระหวาง
ประเทศในสภาพแวดลอมนั้น ๆ       

Concept, objective and international business practice under 
international economic, social and political environment, organization 
structure, policy formulation, international finance investment, 
production, marketing, human resources and management information 
system under current economic environment.   

 
01134212  พฤติกรรมผูบริโภค       3(3-0-6)              

(Consumer Behavior)   
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01134111   
 

หลักและการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคในการพิจารณาตัดสินใจซ้ือสินคา 
โดยพิจารณา ถึงปจจัยตาง ๆ ท้ังในดานปจจัยสวนบุคคลและปจจัยภายนอกท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจ  ตลอดจนการนําเอาผลท่ีไดจากการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค
มาประยุกต เพ่ือกําหนดกลยุทธทางการตลาด  

Principles and analysis of consumer behavior. Considering factors 
for buying decision both internal and external factors.  Including the 
results from studying consumer behavior to set up marketing strategies. 

 
  01134311  การจัดซ้ือ        3(3-0-6)              

(Purchasing)   
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01134111   
 

บทบาท และความสําคัญของการจัดการดานการจัดซ้ือ  ความรับผิดชอบ
ของผูจัดการ  งานจัดซ้ือ  ความสัมพันธของงานจัดซ้ือกับงานอ่ืน ๆ ในองคการ 
นโยบายและระเบียบการจัดซ้ือ การจัดซ้ือแบบรวมอํานาจและกระจายอํานาจ การ
กําหนดคุณลักษณะของสินคาท่ีจัดซ้ือ  การกําหนดขนาดของการจัดซ้ือ  การเลือก
แหลงขาย  การทําสัญญาและปญหาแงกฎหมาย  การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการ
สั่งซ้ือ  ตนทุน  ราคา กําไร การลงทุนและการเสี่ยงภัย การเปรียบเทียบระหวางการ
ผลิตเอง การซ้ือ  การเชา    
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Role and importance of purchasing in modern business.  The 
responsibility of purchasing officer.  Relations with other departments in 
an organization.  Purchasing’s policies and rules.  Centralization and 
decentralization of purchasing.  The determination of specification, 
quantity and source.  Contract and legal problems.  Data analysis of bill 
order, cost, price, profit, capital and risk.  Comparing the benefit between 
producing, purchasing and rent. 

 
01134312  การจัดการการขาย       3(3-0-6)              

(Sales Management)   
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01134111   
 

ลักษณะของการจัดการขาย การจัดองคการ การกําหนดนโยบาย การสรรหา
พนักงานขาย การรับสมัคร การคัดเลือก การใหคาตอบแทน การสรางขวัญและ
กําลังใจ การวางแผนและวิเคราะหการขาย การประเมินผลและการควบคุมการขาย 
โควตาการขาย  งบประมาณและ คาใชจายทางการขาย การประเมินผล และการ
ควบคุมการขาย  

Sales organization.  Sales planning policies.  Recruiting, screening 
and selecting applicants.  Sales compensation.  Sales incentive by good 
moral supports.  Sales planning and analysis.  Sales quotas.  Sales 
budgeting. Sales and cost analysis. Sales evaluation and controlling. 

 
01134321  การตลาดระหวางประเทศ       3(3-0-6)             

    (International Marketing)   
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01134111   
 

ความสําคัญและสภาพแวดลอมของการตลาดระหวางประเทศ บทบาทและ
นโยบายของรัฐ การพิจารณาเลือกสินคาและตลาด การบรรจุหีบหอ  การกําหนด
ราคา การขนสง การเลือกตัวแทนจําหนาย การสงเสริมการวางแผนและควบคุม  
ปญหาและอุปสรรคในการตลาดระหวางประเทศ  

Importance and environment of international marketing.  Roles and 
policies of government.  Criteria for products and markets selections. 
Packaging, pricing, handling, agent selecting and promotion. Planning and 
controlling. Problems and barriers in international marketing.   
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01134341  การจัดการชองทางการตลาด      3(3-0-6)             
   (Marketing Channel Management)   

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01134111   
 

ลักษณะโครงสราง รูปแบบของชองทางการตลาด บทบาทหนาท่ีและการพัฒนา
ชองทางการตลาดแตละรูปแบบ สถาบันการตลาด ขอขัดแยงและความรวมมือกันของ
สถาบันตาง ๆ  การคัดเลือก การประเมินผล การควบคุมชองทางการตลาด  ตลอดจน
ปจจัยและสภาพแวดลอมตาง ๆ ท่ีมีผลตอการจัดการชองทางการตลาด  

Nature, structure and type of marketing channel.  Role, function and 
development of channel systems.  Conflict and co-operation of 
marketing institutions.  Selecting, evaluating and controlling marketing 
channel.  Factors and environment that effect marketing channel 
management.   

 
01134354  ศิลปะการขาย        3(3-0-6)              

(Salesmanship)   
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01134111   
 

หลักและกระบวนการเสนอขายสินคา กระบวนการตัดสินใจซ้ือสินคาของ
ผูบริโภค การศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภค หลักจิตวิทยาเพ่ือการจูงใจซ้ือ วิธีการ
เขาถึงตลาดเปาหมาย การสรางคุณลักษณะและคุณสมบัติของพนักงานขาย เพ่ือเปน
พนักงานขายท่ีดี เทคนิคการเจรจา การสรางมนุษยสัมพันธกับลูกคา ความรูเรื่อง
สัญญาการซ้ือขาย  

Principles of selling process.  Analysis of the buying decisions 
process.  Characteristics and behaviour of consumer.  Psychology in sales 
incentive.  Principles of psychological for consumer motivation.  Data 
collection for planning approach to target market.  Training salesmen.  
Technique of negotiation relationship to customer and sales contracting.   

 
01134355  การสงเสริมการขาย       3(3-0-6)             

   (Sales Promotion)   
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01134111   
 

ความหมาย ความสําคัญ วัตถุประสงคการสงเสริมการขายท่ีมุงผูบริโภคคนกลาง 
และพนักงานขาย การติดตอสื่อสารกับการสงเสริมการขาย การตัดสินใจเลือกการ
สงเสริมการขาย บทบาทของผูสงขาวสาร ผูรับสารและขาวสาร การสงเสริมการขาย 
กระบวนการสื่อสารทางการตลาด และการสงเสริมการขายท่ีมีประสิทธิภาพ  
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Definition, importance and objectives of sales promotion.  Consumer 
promotion, trade promotion, sales force promotion, communication and 
selling promotion,  Decision to select sales promotion tools.  Roles of 
sender, receiver and message of sales promotion. Marketing 
communication process and the effectiveness of sales promotion.    

 

01134356  การโฆษณา         3(3-0-6)              
(Advertising)   
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01134111   
 

บทบาท ความสําคัญ วิวัฒนาการและแนวความคิดของการโฆษณา การจัด
องคการ การโฆษณา หลักการจัดทําองคประกอบของงานโฆษณา การเลือกเหตุจูงใจ 
การเลือกสื่อโฆษณา การวางแผนรณรงค การจัดทํางบประมาณ การประเมินและ
วัดผลการโฆษณา กฎหมายและจรรยาบรรณท่ีเก่ียวของกับการโฆษณา  

Roles, importance, development and concept of advertising.  
Organizing of advertising, composition of advertising work, selecting 
media, preparing campaign, budgeting and evaluation of advertising. Law 
and ethic concerning with advertising.   

 

01134422  การตลาดบรกิาร        3(3-0-6)              
(Service Marketing)   
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01134111   
 

ลักษณะและขอบเขตของตลาดบริการ การจําแนกประเภท พฤติกรรม
ผูใชบริการสวนประสมการตลาดของสินคาบริการ โครงสรางและการพัฒนาสถาบันท่ี
ประกอบธุรกิจดานการใหบริการและศึกษาธุรกิจบริการเฉพาะอยาง  

Nature and scopes of service marketing.  Type of service. Service 
consumer behavior.  Marketing mix of service.  Structure and 
development of service institution.  Study in specific service business.  

  

01134423 การตลาดธุรกิจสูธุรกิจ        3(3-0-6)             
    (Business to Business Marketing)   

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01134111   
 

หลักการและทฤษฎีรวมถึงกระบวนการของการตลาดธุรกิจสูธุรกิจ ซ่ึงหมายถึง
สินคาและบริการทางธุรกิจและอุตสาหกรรมความแตกตางของตลาดสินคาผูบริโภค
กับสินคาธุรกิจ การวิเคราะหพฤติกรรมของการซ้ือโดยองคกรธุรกิจ การแบงสวน
ตลาด การกําหนดเปาหมายและการวางตําแหนงสินคาธุรกิจ การวางแผนกลยุทธของ
การตลาดธุรกิจการวางแผนและควบคุมสวนประสมทางการตลาดธุรกิจ การจัดการ
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจเพ่ือการวางแผน และการดําเนินการตลาด
ธุรกิจ        
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Principles and Theory, including process of Business to Business 
Marketing which determine as product and service for business or 
Industry. The differences between consumer goods and business goods. 
Analysis of organizational buying behavior market segmentation, targeting 
market and market positioning strategic planning of business marketing 
planning, implementing and controlling of marketing mix. Management 
of corporate social responsibility for planning and implementing business 
marketing. 

 
01134331  นโยบายผลิตภัณฑและราคา      3(3-0-6)             

    (Product and Price Policy)   
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01134111   
 

แนวความคิดตาง ๆ ของผูบริหารในการวางแผนและกําหนดนโยบายผลิตภัณฑ
และราคา การกําหนดสวนประสมผลิตภัณฑ  การพัฒนากลยุทธการตลาดเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑและราคาใหสอดคลองกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ การศึกษาสภาพแวดลอม
ภายในและภายนอกท่ีมีตอผลกระทบตอการกําหนดนโยบายผลิตภัณฑและราคา  

Manager’s concepts in planning and setting product and price policy.  
Setting product mix.  Developing marketing strategy for product and price 
related to product life cycle.  Studying internal and external environment 
that influence and to set product and price policy.    

 

01134411  การจัดการการตลาด       3(3-0-6)              
(Marketing Management)   
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01134111   
 

แนวความคิดการจัดการทางการตลาด บทบาทและหนาท่ีของผูจัดการการตลาด  
นโยบายและกลยุทธของการจัดการดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการตลาดและการ
สงเสริมการตลาด การวิเคราะห การวางแผน การควบคุมและการจัดองคการ 
แนวโนมของการจัดการตลาดในอนาคต รวมท้ังการวิเคราะหปญหาและกรณีศึกษา
ทางการตลาด  

Concepts of marketing management.  Roles and functions of 
marketing manager.  Policy and strategy of product management, price 
management, channel management and promotion management.  
Analysis, planning, controlling and organizing.  Problem and case study 
in marketing.   
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 

1.  ช่ือหลักสูตร 

 ภาษาไทย  :  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
 ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Business Administration Program in Marketing 

2.  ช่ือปริญญา 

 ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) 
    ชื่อยอ :  บธ.บ. (การตลาด) 
 ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :  Bachelor of Business Administration (Marketing) 
    ชื่อยอ :  B.B.A. (Marketing) 

3.  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

4.  ปรัชญาและ/หรือ วัตถุประสงคของหลักสูตร 

 ปรัชญาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
 ภาควิชาการตลาด เปนหนวยงานท่ีมีปณิธานมุงม่ันในการสั่งสม เสาะแสวงหาและพัฒนาความรูดาน
การตลาด ใหเกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปญญาท่ีเพียบพรอมดวยวิชาการ จริยธรรมและคุณธรรม ตลอดจนเปน
ผูชี้นําทิศทางสืบทอดเจตนารมณท่ีดีของสังคมเพ่ือความคงอยู  ความเจริญและความเปนอารยะของชาต ิ

วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.    เพ่ือผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาการตลาดใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 
ซ่ึงตองการบุคลากรท่ีมีความรอบรูดานการบริหารธุรกิจโดยเฉพาะกิจกรรมดานการตลาด เพ่ือสรางยอดขายอัน
เปนรายไดหลักของธุรกิจ ซ่ึงตองเผชิญกับภาวะการแขงขันท่ีรุนแรงและสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

2.    เพ่ือเผยแพรความรูทางวิชาการ ดานการตลาด อันเปนพ้ืนฐานการศึกษา คนควา วิจัย ในสาขาท่ี
เก่ียวของ 

5.  กําหนดการเปดสอน 

ภาคตน ปการศึกษา  2560 

6. หลักสูตร 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด 
 

 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา 133 หนวยกิต 
1.   โครงสรางหลักสูตร  

1.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป         ไมนอยกวา        30  หนวยกิต 
- กลุมสาระอยูดีมีสุข ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
- กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ  ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
- กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร  13 หนวยกิต 
- กลุมสาระพลเมืองไทยพลเมืองโลก ไมนอยกวา 5 หนวยกิต 
- กลุมสาระสุนทรียศาสตร ใมนอยกวา 6 หนวยกิต 

1.2  หมวดวิชาเฉพาะ               ไมนอยกวา          97  หนวยกิต 
- วิชาแกน  39 หนวยกิต 
- วิชาเฉพาะบังคับ  34 หนวยกิต 
- วิชาเฉพาะเลือก            ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

1.3  หมวดวิชาเลือกเสรี            ไมนอยกวา          6    หนวยกิต 
 

2.  รายวิชา 
 2.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป         ไมนอยกวา                 30   หนวยกิต 
        - กลุมสาระอยูดีมีสุข                                           ไมนอยกวา                3       หนวยกิต 

  01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 
                (Physical Education Activities)                                                   

1(0-2-1) 

    และใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปในกลุมสาระอยูดีมีสุข  
    อีกไมนอยกวา 2 หนวยกิต         
   - กลุมสาระภาษากับการส่ือสาร                                                         13       หนวยกิต 
     ใหเลือกเรียนหนึ่งวิชา ดังนี ้
      01361101 การใชภาษาไทยเบื้องตน 
                     (Introductory Thai Usage)                           
      หรือ 
      01999021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

         (Thai Language for Communication) 
                     วิชาภาษาตางประเทศ 1 ภาษา                            

           วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร   

 
3(3-0-6) 

 
 

3(3-0-6) 
        

       3( - - ) 
       1( - - ) 

  - กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ  ไมนอยกวา    3 หนวยกิต             
     ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปกลุม 
     สาระศาสตรแหงผูประกอบการ   ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
  - กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไมนอยกวา  5 หนวยกิต 
    01999111 ศาสตรแหงแผนดิน 
                  (Knowledge of Land) 

2(2-0-4) 
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     และใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปกลุม สาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  
     อีกไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
   - กลุมสาระสุนทรียศาสตร                 ไมนอยกวา    6 หนวยกิต  

     ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปกลุม สาระสุนทรียศาสตร  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
     2. หมวดวิชาเฉพาะ      ไมนอยกวา      97 หนวยกิต 

                -    วิชาแกน                      39  หนวยกิต  
01101181 เศรษฐศาสตรจุลภาค I 3(3-0-6) 
 (Microeconomics I)   
01101182 เศรษฐศาสตรมหภาค I 3(3-0-6) 
 (Macroeconomics I)   
01130171 การบัญชีการเงิน 3(3-0-6) 
 (Financial of Accounting)   
01130172 การบัญชีเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 
 (Management Accounting)   
01131211 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Business Finance)   
01132111 หลักการจัดการ 3(3-0-6) 
 (Principles of Management)   
01132142 ธุรกิจและสภาพแวดลอมทางกฎหมาย 3(3-0-6) 
 (Business and Legal Environment)   
01132231 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Business Statistics)  
01132332 การวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Quantitative Analysis for Decision Making in Business) 
01132342 ระบบภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Business Tax System)  
01132413 การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) 
 (Strategic Management)   
01133211 การจัดการการผลิต 3(3-0-6) 
 (Operations Management)   
01134111 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 (Principles of Marketing)   
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 - วิชาเฉพาะบังคับ                                                            34  หนวยกิต 
01134212 พฤติกรรมผูบริโภค       3(3-0-6) 

 (Consumer Behavior)  
01134321 การตลาดระหวางประเทศ 3(3-0-6) 

 (International Marketing)  
01134322** การตลาดดิจิทัล 3(3-0-6) 

 (Digital Marketing)  
 0113433222

* การจัดการผลิตภัณฑเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) 
 (Strategic Product Management)  

01134341 การจัดการชองทางการตลาด 3(3-0-6) 
 (Marketing Channel Management)  

01134351 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6) 
 (Integrated Marketing Communication)  

01134411 การจัดการการตลาด 3(3-0-6) 
 (Marketing Management)  

01134412 การพยากรณการขาย 3(3-0-6) 
 (Sales Forecasting)  

01134432 กลยุทธราคา 3(3-0-6) 
 (Price Strategy)  

01134491 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางการตลาด 3(3-0-6) 
 (Basic Research Methods in Marketing)  

01134497 สัมมนา        1 
 (Seminar)  

01134498 ปญหาพิเศษ        3 
 (Special Problems)  

  
- วิชาเฉพาะเลือก ไมนอยกวา      24 หนวยกิต 

 

 

ใหเลือกเรียนจากกลุมสาขาวิชาการตลาดไมนอยกวา 21 หนวยกิต และ/หรือเลือก
จากนอกสาขาไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากตัวอยางรายวิชาในกลุมวิชาดังตอไปนี้ 

- กลุมวิชาการตลาด  
01134311 การจัดซ้ือ  3(3-0-6) 

 (Purchasing)   
01134312 การจัดการการขาย 3(3-0-6) 

 (Sales Management)  
 

                                                           
** รายวิชาปรับปรุง 
* รายวิชาเปดใหม 



-194- 

 

01134314 จรรยาบรรณทางการตลาด 3(3-0-6) 
 (Marketing Ethics)  
01134315 การตลาดเพ่ือความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 
 (Marketing for Social and Environment Responsibility)  
01134323 การวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ 3(2-2-5) 
 (Strategic Marketing Planning)  
01134324 การตลาดกีฬา 3(3-0-6) 
 (Sports Marketing)  
0113432523

* การตลาดการทองเท่ียว  3(3-0-6) 
 (Tourism Marketing)  
01134331 นโยบายผลิตภัณฑและราคา 3(3-0-6) 
 (Product and Price Policy)    
01134333* การตลาดผลิตภัณฑหรูหรา  3(3-0-6) 
 (Marketing for Luxury Products)  
01134342 การคาปลีก   3(3-0-6) 
 (Retailing)   
01134353 การบริหารลูกคาสัมพันธ   3(3-0-6) 
 (Customer Relationship Management)  
01134354 ศิลปะการขาย   3(3-0-6) 
 (Salesmanship)  
01134355** การสงเสริมการขายและการตลาดกิจกรรม  3(2-2-5) 
 (Sales Promotion and Event Marketing)  
01134356 การโฆษณา 3(3-0-6) 
 (Advertising)  
01134413 การตลาดและการตัดสินใจ  3(3-0-6) 
 (Marketing and Decision Making)  
01134421 การจัดการเพ่ือการสงออกและนําเขา   3(3-0-6) 
 (Export-Import Management)  
01134422  การตลาดบริการ 3(3-0-6) 
 (Service Marketing)  
01134423 การตลาดธุรกิจสูธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Business to Business Marketing)  
01134431 การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ 3(3-0-6) 
 (Product Development and Design)  

 

                                                           
* รายวิชาเปดใหม 
** รายวิชาปรับปรุง 
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01134442 หลักการจัดการลอจิสติกส 3(3-0-6) 
 (Principles of Logistics Management)  
01134490 สหกิจศึกษา        6  
 (Cooperation Education)  
01134492* ฝกประสบการณวิชาชีพการตลาด 

(Field Experince in Marketing) 
 

       3 

- กลุมวิชาบัญชี  

01130112 การบัญชีข้ันกลาง I 3(3-0-6) 
 (Intermediate Accounting I)  
01130211 การบัญชีข้ันกลาง II 3(3-0-6) 
 (Intermediate Accounting II) 

 

 

- กลุมวิชาการเงิน  
01131212 การเงินบุคคล 3(3-0-6) 
 (Personal Finance)  
01131312 การใชคอมพิวเตอรในการวิเคราะหทางการเงิน             3(3-0-6) 
 (Computer Applications in Financial Analysis)  
01131315 สินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน 3(3-0-6) 
 (Credit and Collection)  
01131316 การจัดการสินทรัพยธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Business Asset Management)  
01131321 การเงินระหวางประเทศ    3(3-0-6) 
 (International Finance)    
01131411 การวิเคราะหหลักทรัพย 3(3-0-6) 
 (Securities Analysis) 

 

 

- กลุมวิชาการจัดการ  
01132213 การสื่อสารองคการ  3(3-0-6) 
 (Organization Communication)  
01132221 พฤติกรรมองคการ 3(3-0-6) 
 (Organizational Behavior)  
01132222 การจดัการทรัพยากรมนุษย          3(3-0-6) 
 (Human Resource Management)    
01132243 ธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคม        3(3-0-6) 
 (Business and Social Responsibilities)  
01132333 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 
 (Management Information Systems)  
01132334 การวิเคราะหระบบงานธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Business System Analysis)  

 

∗∗ รายวิชาปรับปรุง 
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01132335 การจัดการโครงการทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Business Project Management)  
01132351 ธุรกิจระหวางประเทศ  3(3-0-6) 
 (International Business)  
01132461 ความเปนผูประกอบการ 3(3-0-6) 
 (Entrepreneurship)  
01132471 การจัดการองคการเพ่ือการเรียนรู 3(3-0-6) 

 (Management of Learning Organization)  
 

- กลุมวิชาการจัดการการผลิต  
01133242 พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน  3(3-0-6) 
 (Introduction to Electronic Commerce)  
01133312 การออกแบบระบบการผลติ 3(3-0-6) 
 (Operations System Design)   
01133313 การควบคุมตนทุนการผลิต 3(3-0-6) 
 (Operations Cost Control)  
01133314 การจัดหาเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) 
 (Strategic Sourcing)  
01133315 การวางแผนและการควบคุมการผลิต 3(3-0-6) 
 (Operations Planning and Control)  
01133317 การจัดการคุณภาพ 3(3-0-6) 
 (Quality Management)  
01133323 การจดัการธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6) 
 (Hotel Management)  
01133341 การจัดการเทคโนโลยีเบื้องตน 3(3-0-6) 
 (Introduction to Technology Management)  
01133415 กลยุทธเชิงปฏิบัติการ 3(3-0-6) 
 (Operations Strategy)  
01133427 การจัดการสายการบิน 

(Airline Management)   
3(3-0-6) 

   
2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี           ไมนอยกวา                       6  หนวยกิต 
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ความหมายของเลขรหัสประจําวิชา 
 ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ประกอบดวย
เลข 8 หลัก มีความหมาย ดังนี้ 
      เลขลําดับท่ี 1-2 (01)    หมายถึง      วิทยาเขตบางเขน 
      เลขลําดับท่ี 3-5 (134)  หมายถึง       สาขาวิชาการตลาด 
     เลขลําดับท่ี 6          หมายถึง       ระดับชัน้ป 
 
      เลขลําดับท่ี 7 มีความหมาย ดังนี้ 

1 หมายถึง กลุมวิชาการตลาดท่ัวไป                     
2 หมายถึง กลุมวิชาการตลาดเฉพาะทาง        
3 หมายถึง กลุมวิชาผลิตภัณฑและราคา      
4 หมายถึง กลุมวิชาการจัดจําหนาย              
5 หมายถึง กลุมวิชาการสงเสริมการตลาด 
9 หมายถึง กลุมวิชาสหกิจศึกษา วิจัย สัมมนา ปญหาพิเศษ 

เลขลําดับท่ี 8   หมายถึง ลําดับวิชาในแตละกลุม 
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3.1.4    แผนการศึกษา 
 3.1.4.1  แผนการศึกษาแบบไมเรียนวิชาสหกิจศึกษา 
 

ปท่ี  1   ภาคการศึกษาท่ี 1 
                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01130171 การบัญชีการเงิน 3(3-0-6) 
01132111 หลักการจัดการ 3(3-0-6) 
01132142 สภาพแวดลอมทางกฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
01999111 ศาสตรแหงแผนดิน 2(2-0-4) 
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 

 ภาษาตางประเทศ 1 ภาษา 3(  -  - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร 3(  -  - ) 
  รวม 18( -  - ) 
   
  

ปท่ี  1   ภาคการศึกษาท่ี 2 
                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01101181 เศรษฐศาสตรจุลภาค I 3(3-0-6) 
01130172 การบัญชีเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 
01134111 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
01361101 การใชภาษาไทยเบื้องตน       
 หรือ  
01999021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอย ูดีมีสุข         2(  -  - ) 

 รวม 14( -   - ) 
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ปท่ี  2   ภาคการศึกษาท่ี 1 
                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01101182 เศรษฐศาสตรมหภาค I 3(3-0-6) 
01133211 การจัดการการผลิต 3(3-0-6) 
01134212 พฤติกรรมผูบริโภค 3(3-0-6) 
 ภาษาตางประเทศ 1 ภาษา 3( -   - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระพลเมืองไทยพลเมืองโลก 3( -   - )   
 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 3( -   - ) 
  รวม 18( -  - ) 
   
  

ปท่ี  2   ภาคการศึกษาท่ี 2 
                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01131211 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 
01132231 สถิติธุรกิจ  3(3-0-6) 
 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร   3( -   - ) 
 วิชาเลือกเสรี 6( -   - ) 

 รวม 15( -  - ) 
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ปท่ี  3   ภาคการศึกษาท่ี 1 
                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01132332 การวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
01132342 ระบบภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 
01134332 การจัดการผลิตภัณฑเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) 
01134351 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6) 
 วิชาศึกษาท่ัวไป สารสนเทศ/คอมพิวเตอร 1( -   - ) 
 วิชาเลือกเสร ี 3( -   - ) 

  รวม 16( -  - ) 
   
  

ปท่ี  3   ภาคการศึกษาท่ี 2 
                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01134321 การตลาดระหวางประเทศ 3(3-0-6) 
01134322 การตลาดดิจิทัล 3(3-0-6) 
01134341 การจัดการชองทางการตลาด 3(3-0-6) 
 วิชาเฉพาะเลือก 6( -   - ) 
 ภาษาตางประเทศ 1 ภาษา 3( -   - ) 

 รวม 18( -  - ) 
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ปท่ี  4   ภาคการศึกษาท่ี 1 
                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01132413 การจัดการเชิงกลยุทธ  3(3-0-6) 
01134411 การจัดการการตลาด 3(3-0-6) 

01134432 กลยุทธราคา 3(3-0-6) 

01134491 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางการตลาด 3(3-0-6) 

 วิชาเฉพาะเลือก 6( -   - ) 
  รวม 18( -  - ) 
   
  

ปท่ี  4   ภาคการศึกษาท่ี 2 
                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01134412 การพยากรณการขาย 3(3-0-6) 
01134497 สัมมนา         1 
01134498   ปญหาพิเศษ         3 
 วิชาเฉพาะเลือก 9( -   - ) 

 รวม 16( -  - ) 
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3.1.4.2  แผนการศึกษาแบบเรียนวิชาสหกิจศึกษา 
 

ปท่ี  1   ภาคการศึกษาท่ี 1 
                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01130171 การบัญชีการเงิน 3(3-0-6) 
01132111 หลักการจัดการ 3(3-0-6) 
01132142 สภาพแวดลอมทางกฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
01999111 ศาสตรแหงแผนดิน 2(2-0-4) 
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 

 ภาษาตางประเทศ 1 ภาษา 3(  -  - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสารพลเมืองไทยพลเมืองโลก 3(  -  - ) 
 วิชาศึกษาท่ัวไป สารสนเทศ/คอมพิวเตอร 1(  -  - ) 

  รวม 19( -  - ) 
   
  

ปท่ี  1   ภาคการศึกษาท่ี 2 
                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01101181 เศรษฐศาสตรจุลภาค I 3(3-0-6) 
01130172 การบัญชีเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 
01134111 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
01361101 การใชภาษาไทยเบื้องตน       
 หรือ  
01999021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 ภาษาตางประเทศ 1 ภาษา 3(  -  - ) 
 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร 3(  -  - ) 
 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยุดีมีสุข         2(  -  - ) 

 รวม 20( -   - ) 
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ปท่ี  2   ภาคการศึกษาท่ี 1 
                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01101182 เศรษฐศาสตรมหภาค I 3(3-0-6) 
01133211 การจัดการการผลิต 3(3-0-6) 
01134212 พฤติกรรมผูบริโภค 3(3-0-6) 
 ภาษาตางประเทศ 1 ภาษา 3( -   - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 3( -   - )   
 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร 3( -   - ) 
  รวม 18( -  - ) 
   
  

ปท่ี  2   ภาคการศึกษาท่ี 2 
                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01131211 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 
01132231 สถิติธุรกิจ  3(3-0-6) 
 วิชาเฉพาะเลือก 6( -   - ) 
 วิชาเลือกเสรี 6( -   - ) 

 รวม 18( -  - ) 
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ปท่ี  3   ภาคการศึกษาท่ี 1 
                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01132332 การวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
01132342 ระบบภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 
01134332 การจัดการผลิตภัณฑเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) 
01134351 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6) 
01134411 การจัดการการตลาด 3(3-0-6) 
 วิชาเฉพาะเลือก 3( -   - ) 

  รวม 18( -  - ) 
   
  

ปท่ี  3   ภาคการศึกษาท่ี 2 
                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01134321 การตลาดระหวางประเทศ 3(3-0-6) 
01134322 การตลาดดิจิทัล 3(3-0-6) 
01134341 การจัดการชองทางการตลาด 3(3-0-6) 
01134491 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางการตลาด 3(3-0-6) 
01134432 กลยุทธราคา 3(3-0-6) 
 วิชาเฉพาะเลือก 3( -   - ) 

 รวม 18( -  - ) 
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ปท่ี  4   ภาคการศึกษาท่ี 1 
                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01132413 การจัดการเชิงกลยุทธ  3(3-0-6) 
01134412 การพยากรณการขาย 3(3-0-6) 
01134497 สัมมนา         1 
01134498   ปญหาพิเศษ         3 
 วิชาเฉพาะเลือก 6( -   - ) 

 รวม 16( -  - ) 
 

ปท่ี  4   ภาคการศึกษาท่ี 2 
                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01134490 สหกิจศึกษา         6 

  รวม  6 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
3.1.5.1 รายวิชาท่ีเปนรหัสวิชาของหลักสูตร 

01134111 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 (Principles of Marketing)  
 ลักษณะและกระบวนการทางการตลาด  แนวความคิด  บทบาท  ความสําคัญ  หนาท่ี

และปจจัยทางการตลาด  การแบงสวนตลาด  การเลือกตลาดเปาหมาย  พฤติกรรมผูบริโภค  
สวนประสมการตลาด และการวิจัยการตลาดเบื้องตน 

Nature and process of marketing. Concepts, role, functions and factors of 
marketing.  Market segmentation.  Selecting target market.  Consumer behavior.  
Marketing mix and marketing research.  
 

01134212 พฤติกรรมผูบริโภค 3(3-0-6)            
 (Consumer Behavior)  

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01134111  
หลักและการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคในการพิจารณาตัดสินใจซ้ือสินคา โดยพิจารณา

ถึงปจจัยตาง ๆ ท้ังในดานปจจัยสวนบุคคลและปจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ  
ตลอดจนการนําเอาผลท่ีไดจากการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคมาประยุกต เพ่ือกําหนดกลยุทธ
ทางการตลาด 

Principles and analysis of consumer behavior. Considering factors for buying 
decision both internal and external factors.  Including the results from studying 
consumer behavior to set up marketing strategies. 

 
01134311 การจัดซ้ือ 3(3-0-6)            
 (Purchasing)  

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01134111  
บทบาท และความสําคัญของการจัดการดานการจัดซ้ือ  ความรับผิดชอบของผูจัดการ  

งานจัดซ้ือ  ความสัมพันธของงานจัดซ้ือกับงานอ่ืน ๆ ในองคการ นโยบายและระเบียบการ
จัดซ้ือ การจัดซ้ือแบบรวมอํานาจและกระจายอํานาจ การกําหนดคุณลักษณะของสินคาท่ี
จัดซ้ือ การกําหนดขนาดของการจัดซ้ือ  การเลือกแหลงขาย  การทําสัญญาและปญหาแง
กฎหมาย  การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการสั่งซ้ือ  ตนทุน  ราคา  กําไร  การลงทุนและการ   
เสี่ยงภัย  การเปรียบเทียบระหวางการผลิตเอง  การซ้ือ  การเชา 

Role and importance of purchasing in modern business.  The responsibility 
of purchasing officer.  Relations with other departments in an organization.  
Purchasing’s policies and rules. Centralization and decentralization of purchasing.  
The determination of specification, quantity and source.  Contract and legal 
problems.  Data analysis of bill order, cost, price, profit, capital and risk.  
Comparing the benefit between producing, purchasing and rent. 
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01134312 การจัดการการขาย 3(3-0-6)            
 (Sales Management)  

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01134111  
ลักษณะของการจัดการขาย การจัดองคการ การกําหนดนโยบาย การสรรหาพนักงาน

ขาย การรับสมัคร การคัดเลือก การใหคาตอบแทน การสรางขวัญและกําลังใจ การวางแผน
และวิเคราะหการขาย การประเมินผลและการควบคุมการขาย โควตาการขาย  งบประมาณ
และคาใชจายทางการขาย การประเมินผล และการควบคุมการขาย 

Sales organization.  Sales planning policies.  Recruiting, screening and 
selecting applicants.  Sales compensation.  Sales incentive by good moral 
supports.  Sales planning and analysis.  Sales quotas.  Sales budgeting. Sales and 
cost analysis. Sales evaluation and controlling. 

 
01134314 จรรยาบรรณทางการตลาด   3(3-0-6)            
 (Marketing Ethics)  

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01134111  
แนวคิดของจรรยาบรรณทางการตลาด  จรรยาบรรณทางการตลาดของสถาบันทางธุรกิจ  

ปจจัยท่ีกําหนดจรรยาบรรณทางการตลาด  จรรยาบรรณทางการตลาดท่ีนําไปใชในการ
วางแผนกลยุทธทางการตลาด  ปญหาและขอโตแยงในการนําจรรยาบรรณทางการตลาดไป
ปฏิบัต ิ
       Concepts of marketing ethics. Marketing ethics of business institutions. Factors 
determining marketing ethics. Marketing ethic approach in planning marketing strategies. 
Problems and arguments concerning in implementation of marketing ethics. 
 

01134315 การตลาดเพ่ือความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม  3(3-0-6)            
 (Marketing for Social and Environment Responsibility)  

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01134111  

ความหมายและความสําคัญของตลาด ตลอดจนแนวคิด ปรัชญาทางการตลาดท่ีมุงเนน
ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม สวนประสมทางการตลาดเพ่ือความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอม การใชการจัดการทางการตลาดเพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบริโภคและ
ธุรกิจใหคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมเพ่ือกอใหเกิดการพัฒนาสังคมอยาง
ยั่งยืน กรณีศึกษา  

Definition, importance, concepts and philosophy of marketing for social and 
environment responsibility. Marketing Mix for social and environmental 
responsibility. Using marketing management for changing consumers and 
business behaviors to be responsible for society and environment in order to 
reach the sustainable development. Case studies. 
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01134321 การตลาดระหวางประเทศ  3(3-0-6)            
 (International Marketing)  

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01134111  
ความสําคัญและสภาพแวดลอมของการตลาดระหวางประเทศ บทบาทและนโยบายของ

รัฐ การพิจารณาเลือกสินคาและตลาด การบรรจุหีบหอ  การกําหนดราคา  การขนสง  การ
เลือกตัวแทนจําหนาย  การสงเสริมการวางแผนและควบคุม  ปญหา และอุปสรรคในการตลาด
ระหวางประเทศ 

Importance and environment of international marketing.  Roles and policies 
of government.  Criteria for products and markets selections. Packaging, pricing, 
handling, agent selecting and promotion. Planning and controlling. Problems and 
barriers in international marketing. 
 

0113432225

** การตลาดดิจิทัล  3(3-0-6)            
 (Digital Marketing)  

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01134111  
 ปรัชญา แนวคิด และความสําคัญของการตลาดดิจิทัล สภาพแวดลอมสําหรับตลาดดิจิทัล 

การกําหนดสวนแบงตลาด การเลือกตลาดเปาหมายและกําหนดตําแหนงสําหรับตลาดดิจิทัล 
การวิเคราะหลูกคา การสรางสาระหลักและการมีสวนรวมเพ่ือการสื่อสารผานสื่อดิจิทัล           
การจัดการชื่อเสียงในสังคมเครือขายเพ่ือสรางความยั่งยืนของตราสินคา กรณีศึกษา   

Philosophy, concept and important of digital marketing,  digital marketing 
environment. Digital marketing segmentation, targeting and positioning. Customer 
analysis, creating contents and engagement for communicating via digital media. 
Managing brand reputation within social network for sustainable brand. Case 
study. 

 
 
 
 
 
 

   

                                                           
** รายวิชาปรับปรุง 
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01134323 การวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ  3(2-2-5)            
 (Strategic Marketing Planning)   

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01134111  
การเขียนแผนการตลาด วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงแผนการตลาดเพ่ือใหสอดคลองตอ

สภาพการณการตลาด หรือวงจรชีวิตผลิตภัณฑและสินคา พัฒนารูปแบบแผนการตลาด
ประกอบดวยการวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก การกําหนดตลาด การเลือก
ตลาดเปาหมายและการวางตําแหนงผลิตภัณฑ ตลอดจนการกําหนดกลยุทธสวนประสม
การตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ การตั้งราคา การเลือกชองทางการจัดจําหนายและการสงเสริม
การตลาด 

Writing marketing plan. Examine how marketing plans can change with the 
life cycle or market conditions of product or service. Developing a model of 
marketing plan that include an analysis of internal and external environment, 
segmentation, tarketing and product postioning, and defining marketing mix 
strategy; product, pricing, distribution and promotion.  
 

01134324 การตลาดกีฬา 3(3-0-6)            
 (Sport Marketing)  

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01134111  
ความรูความเขาใจในการทําการตลาดและกลยุทธการตลาดสําหรับสินคาและบริการท่ี

เก่ียวของกับอุตสาหกรรมกีฬา กลยุทธการใชกีฬาเปนเครื่องมือในการทําการตลาดสําหรับ
สินคาและบริการอ่ืนๆ ท่ีไมอยูในอุตสาหกรรมกีฬา การวิเคราะหจุดออนจุดแข็ง โอกาสและ
อุปสรรคขององคกรกีฬา การหาผูสนับสนุน การทําตราสินคา การสงเสริมการตลาดสินคา การ
ประชาสัมพันธ การใหสิทธิ์ทางการคาและการวิจัยพฤติกรรมผูบริโภคสินคาท่ีเก่ียวของกับกีฬา 

Knowledge and Understanding about the applications of marketing and 
strategic marketing concepts to sport products and services, and the marketing 
of non-sport products through an association to sports. Strength, Weakness, 
Opportunities and Threats analysis of sporting organizations, sponsorships, 
branding, promotions, public relations, licensing, and research about sports 
consumer behavior. 
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0113432526

* 
 
การตลาดการทองเท่ียว  

 
3(3-0-6)            

 (Tourism Marketing)  
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01134111  

ทฤษฎี แนวคิดทางการตลาดและการประยุกตใช ภายใตบริบทของการการทองเท่ียว
และองคกรดานการทองเท่ียว กระบวนการการตลาดการทองเท่ียวและลักษณะเฉพาะของ
การตลาดการทองเท่ียว การวิจัยการตลาดการทองเท่ียว และพฤติกรรมนักทองเท่ียว แผนการ
ตลาดการทองเท่ียว กรณีศึกษา 
 Theories, concepts and applications of tourism marketing within a travel 
and tourism organizational context. The tourism marketing process and the uniqu  
nature of tourism marketing, tourism marketing research and tourist behavior. 
Tourism marketing plan.  Case studies.  

 
  01134331 

 
นโยบายผลิตภัณฑและราคา 

 
3(3-0-6)            

 (Product and Price Policy)  
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01134111  

แนวความคิดตาง ๆ ของผูบริหารในการวางแผนและกําหนดนโยบายผลิตภัณฑและราคา 
การกําหนดสวนประสมผลิตภัณฑ  การพัฒนากลยุทธการตลาดเก่ียวกับผลิตภัณฑและราคาให
สอดคลองกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ  การศึกษาสภาพแวดลอมภายในและภายนอกท่ีมีตอ
ผลกระทบตอการกําหนดนโยบายผลิตภัณฑและราคา 

Manager’s concepts in planning and setting product and price policy.  
Setting product mix.  Developing marketing strategy for product and price related 
to product life cycle.  Studying internal and external environment that influence 
and to set product and price policy. 

 
0113433227

* 
 
การจัดการผลิตภัณฑเชิงกลยุทธ 

 
3(3-0-6)            

 (Strategic Product Management)  
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01134111  
      แนวคิดในการวางแผน และกลยุทธการจัดการผลิตภัณฑ การกําหนดสวนประสม
ผลิตภัณฑ  การพัฒนากลยุทธการตลาดเก่ียวกับผลิตภัณฑใหสอดคลองกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ  
การศึกษาสภาพแวดลอมภายในและภายนอกท่ีมีผลกระทบตอการวางแผนกลยุทธการจัดการ
ผลิตภัณฑ และการพัฒนาแผนการตลาดของผลิตภัณฑใหสอดคลองกับสวนประสมทาง
การตลาดอ่ืนๆ 

Concepts of strategic product planning and strategic management planning, 
setting product mix, the development of strategic marketing for products in 
according with product life cycles. The study of internal and external 
environment impacting to strategic planning for products management and 
development of marketing plan for products in according with other marketing 
mix.  

                                                           
* เปดรายวิชาใหม 
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0113433328

* 
 
การตลาดผลิตภัณฑหรูหรา 

 
3(3-0-6)            

 (Marketing for Luxury Products)  
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01134111  
       ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการตลาดผลิตภัณฑหรูหรา สภาพแวดลอมการตลาดผลิตภัณฑ

หรูหรา การวิเคราะหผูบริโภคผลิตภัณฑหรูหรา สวนประสมการตลาดผลิตภัณฑหรูหรา พัฒนา
กลยุทธการตลาดผลิตภัณฑหรูหรา 
         General knowledge of luxury product marketing. Marketing enviornment of 
luxury product marketing.  Luxury products consumer analysis.  Marketing mix of 
luxury market.  Develop marketing for luxury strategies products. 

 
01134341 การจัดการชองทางการตลาด 3(3-0-6)            
 (Marketing Channel Management)  

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01134111  
ลักษณะโครงสราง  รูปแบบของชองทางการตลาด  บทบาทหนาท่ีและการพัฒนา

ชองทางการตลาดแตละรูปแบบ  สถาบันการตลาด  ขอขัดแยงและความรวมมือกันของสถาบัน
ตาง ๆ  การคัดเลือก  การประเมินผล  การควบคุมชองทางการตลาด  ตลอดจนปจจัยและ
สภาพแวดลอมตาง ๆ ท่ีมีผลตอการจัดการชองทางการตลาด 

Nature, structure and type of marketing channel. Role, function and 
development of channel systems.  Conflict and co-operation of marketing 
institutions.  Selecting, evaluating and controlling marketing channel.  Factors 
and environment that effect marketing channel management. 
 

01134342 การคาปลีก 3(3-0-6)            
 (Retailing)  

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01134111  
ลักษณะและวิวัฒนาการทางการคาปลีก  สถาบันการคาปลีก  การจัดการดานการคา

ปลีก การเลือกทําเลท่ีตั้ง  การจัดองคการ  การจัดงานบุคคล   การจัดการสินคา  การตั้งราคา  
วิธีการสงเสริมการขายของกิจการคาปลีก  และการใหบริการตาง ๆ ตลอดท้ังระบบการควบคุม
ดานการเงินและแนวโนมของการคาปลีกในอนาคต 

Characteristic and revolution of ratailing. Retailing institutions. Retailing 
management.Location. Organizational management. Personnel management.  
Mechandising management.  Price setting.  Promotion methods and retailing 
services.  Controlling system and trend of retailing business.  
 

 

 

 

 

                                                           
* เปดรายวิชาใหม 
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01134351 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6)            
 (Integrated Marketing Communication)  

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01134111  
       กลยุทธการสื่อสารทางการตลาดโดยการโฆษณา การสงเสริมการขาย การขายโดยบุคคล 
การประชาสัมพันธ การตลาดทางตรง และรูปแบบการสื่อสารอ่ืน  การสรางการรับรูตราสินคา 
ภาพลักษณตราสินคาและพฤติกรรมการซ้ือ 

Marketing communication strategy through advertising, sales promotion, 
personal selling, public relations, direct marketing and other communications.  
Creating brand awareness, brand image and buying behavior. 
 

01134353 การบริหารลูกคาสัมพันธ 3(3-0-6)            
 (Customer Relationship Management)  

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01134111  
กระบวนการทางการตลาดในการสรางความสัมพันธภาพระยะยาวกับลูกคา การตัดสินใจ

โปรแกรมทางการตลาดเพ่ือสรางความเขาใจและความสัมพันธท่ีดีระหวางองคกรและตลาด  
รวมท้ังผูบริโภคและผูมีสวนไดเสีย   การตัดสินใจซ้ือเพ่ือใหไดคุณคาเพ่ิมโดยใชกลยุทธไดกับได  
กลยุทธการรักษาลูกคา  การหาลูกคาใหม และการดึงลูกคากลับ 

Marketing process to build long-term relationship with customers.  
Marketing programs decision to create good understanding and relationship 
between organizations and market, including customers and stakeholders.  Value 
added buying decision through win-win strategy.  Strategy for customer retention, 
new customer acquisition, and customer win back. 
 

01134354 ศิลปะการขาย 3(3-0-6)            
 (Salesmanship)  

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01134111  
หลักและกระบวนการเสนอขายสินคา กระบวนการตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภค 

การศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภค หลักจิตวิทยาเพ่ือการจูงใจซ้ือ วิธีการเขาถึงตลาดเปาหมาย 
การสรางคุณลักษณะและคุณสมบัติของพนักงานขาย เพ่ือเปนพนักงานขายท่ีดี เทคนิคการ
เจรจา การสรางมนุษยสัมพันธกับลูกคา ความรูเรื่องสัญญาการซ้ือขาย 

Principles of selling process.  Analysis of the buying decisions process.  
Characteristics  and  behaviour of consumer. Psychology in sales incentive.  
Principles  of  psychological  for consumer motivation.  Data collection for 
planning approach  to target market. Training  salesmen. Technique of 
negotiation relationship to customer and sales contracting. 
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01134355** การสงเสริมการขายและการตลาดกิจกรรม 3(2-2-5)            
 (Sales Promotion and Event Marketing)  

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01134111  
ความหมาย ความสําคัญ วัตถุประสงคการสงเสริมการขายและการตลาดกิจกรรม 

แนวคิด หลักการ วิธีการสงเสริมการขายและการตลาดกิจกรรม การวางแผนและการกําหนด
กลยุทธอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตการวิเคราะหสถานการณ การกําหนดเปาหมาย การ
สรางสรรคเครื่องมือและการเลือกสื่อท่ีผสมผสานอยางเหมาะสมสอดคลองกับเครื่องมือ
ทางการตลาดอ่ืน การฝกปฏิบัต ิ  

Definition,  importance and objectives of sales promotion and events 
marketing.  Concepts,  principles, methods of sales  promotion and event 
marketing. Planning and defining effective strategies by analyze situations. 
Defining objectives creating tools and selecting media that meet and match with 
other marketing tools. Practicing required. 

 
01134356 

 
การโฆษณา  

 
3(3-0-6)            

 (Advertising)  
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01134111  

บทบาท ความสําคัญ วิวัฒนาการและแนวความคิดของการโฆษณา การจัดองคการ การ
โฆษณา หลักการจัดทําองคประกอบของงานโฆษณา การเลือกเหตุจูงใจ การเลือกสื่อโฆษณา 
การวางแผนรณรงค การจัดทํางบประมาณ การประเมินและวัดผลการโฆษณา กฎหมายและ
จรรยาบรรณ ท่ีเก่ียวของกับการโฆษณา 

Roles, importance, development and concept of advertising.  Organizing of 
advertising, composition of advertising work, selecting media, preparing campaign, 
budgeting and evaluation of advertising. Law and ethic concerning with advertising. 

  
01134411 การจัดการการตลาด 3(3-0-6)            

 (Marketing Management)  
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01134111  

แนวความคิดการจัดการทางการตลาด บทบาทและหนาท่ีของผูจัดการการตลาด  
นโยบายและกลยุทธของการจัดการดานผลิตภัณฑ  ราคา  ชองทางการตลาดและการสงเสริม
การตลาด  การวิเคราะห  การวางแผน  การควบคุมและการจัดองคการ  แนวโนมของการ
จัดการตลาดในอนาคต รวมท้ังการวิเคราะหปญหาและกรณีศึกษาทางการตลาด 

Concepts of marketing management.  Roles and functions of marketing 
manager.  Policy and strategy of product management, price management, 
channel management and promotion management.  Analysis, planning, 
controlling and organizing.  Problem and case study in marketing. 

   

                                                           
** ปรับปรุงรายวิชา 
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01134412 การพยากรณการขาย 3(3-0-6)            
 (Sales Forecasting)  

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01134111  
หลักทฤษฎี และความสําคัญของการพยากรณการขาย เทคนิคและวิธีการพยากรณ 

ประเภทของขอมูล  การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความ
ถูกตองแมนยําของการพยากรณ รวมท้ังการนําผลของการพยากรณไปเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาแผนการตลาด 

Theory and importance of sales forecasting. Techniques and methods of 
forecasting : types of data, analysing data in quantitative and qualitative.  
Factors  influencing the reliability of forecasting including the application of 
forecasting output for improvement and development of the marketing plan. 

 
01134413 การตลาดและการตัดสินใจ 3(3-0-6)            

 (Marketing and Decision Making)   
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01134111  

ความรับผิดชอบของผูบริหารการตลาดในการตัดสินใจ  ปญหาทางการตลาด  การ
จําแนกและการจัดลําดับ ขอบเขตของการตัดสินใจทางการตลาด  การเลือกวิธีการแกปญหา
และวิธีการตัดสินใจ  การกําหนดหลักเกณฑทางทฤษฎีเพ่ือการพัฒนาการตัดสินใจทาง
การตลาด  การตัดสินใจเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  กระบวนการการวางแผนและการ
ตัดสินใจทางการตลาด 

Responsibility of a marketing manager in decision making.  Marketing 
problems, classification and grading.   Scope of marketing decision making.  
Selection in problem solving technic and decision making technic. Building the 
theoretical base for developing a marketing decision making. Qualitative and 
quantitative decision making.  Marketing planning process and decision making. 

 
01134421 การจัดการเพ่ือการสงออกและนําเขา 3(3-0-6)            

 (Export-Import Management)  
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01134111  

หลักและการปฏิบัติในการสงออกและนําเขา  กฎหมาย และระเบียบขอบังคับ
พระราชบัญญัติและขอกําหนดในการสงออกและนําเขา  วิธีปฏิบัติและเตรียมการดานเอกสาร  
การทําสัญญาซ้ือขาย วิธีการดานศุลกากร  การบรรจุหีบหอ  การขนสง  การชําระเงิน  การ
จัดการและการจัดหนวยงานของแผนกสงสินคาออกและเขา  หนวยงานของทางราชการและ
สถาบันเอกชนท่ีเก่ียวของกับการสงสินคา 

Principles and practices of export and import.  Rules, regulation and 
restriction of export and import.  Documentations.  Buying and selling contracts.  
Customs  procedures.  Packing, handling and transporting.  Export-import 
payments. Organizing and managing export-import departments.  Government 
offices and private institutions relating to export-import business. 
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01134422 การตลาดบริการ  3(3-0-6)            
 (Service Marketing)  

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01134111  
ลักษณะและขอบเขตของตลาดบริการ  การจําแนกประเภท  พฤติกรรมผูใชบริการสวน

ประสมการตลาดของสินคาบริการ  โครงสรางและการพัฒนาสถาบันท่ีประกอบธุรกิจดานการ
ใหบริการและศึกษาธุรกิจบริการเฉพาะอยาง 

Nature and scopes of service marketing. Type of service. Service consumer 
behavior.  Marketing mix of service.  Structure and development of service 
institution.  Study in specific service business. 

 
01134423 

 
การตลาดธุรกิจสูธุรกิจ  

 
3(3-0-6)            

 (Business to Business Marketing)  
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01134111  

หลักการและทฤษฎีรวมถึงกระบวนการ ของการตลาดธุรกิจสูธุรกิจ ซ่ึงหมายถึงสินคาและ
บริการทางธุรกิจและอุตสาหกรรมความแตกตางของตลาดสินคาผูบริโภคกับสินคาธุรกิจ การ
วิเคราะหพฤติกรรมของการซ้ือโดยองคกรธุรกิจ การแบงสวนตลาด การกําหนดเปาหมายและ
การวางตําแหนงสินคาธุรกิจ การวางแผนกลยุทธของการตลาดธุรกิจการวางแผนและควบคุม
สวนประสมทางการตลาดธุรกิจ การจัดการความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจเพ่ือการ
วางแผนและการดําเนินการตลาดธุรกิจ 
        Principles and Theory, including process of Business to Business Marketing 
which determine as product and service for business or Industry. The differences 
between consumer goods and business goods. Analysis of organizational buying 
behavior market segmentation , targeting market and market positioning strategic 
planning of business marketing planning, implementing and controlling of 
marketing mix. Management of corporate social responsibility for planning and 
implementing business marketing. 
 

01134431 การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ    3(3-0-6)            
 (Product Development and Design)  

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01134111  
ความสัมพันธระหวางการตลาด  การออกแบบและการผลิตเพ่ือการพัฒนาและนําเสนอ

ผลิตภัณฑเขาสูตลาด   กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ  การกําหนดความตองการของลูกคา  
การไดมาซ่ึงความคิดเก่ียวกับผลิตภัณฑ  สถาปตยกรรมผลิตภัณฑ  การออกแบบเชิง
อุตสาหกรรมและเพ่ือการผลิต  การนําผลิตภัณฑเขาสูตลาด  การติดตามและการประเมินผล 

Relation between marketing, design and manufacturing for product 
development and launching.  Product development process, identifying 
customer needs, product concept generation, product architecture, industrial 
and manufacturing design, product launching, follow up and evaluation. 
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01134432 กลยุทธราคา   3(3-0-6)            
 (Price Strategy)  

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01134111  
แนวคิดดานราคา  การบริหารการตั้งราคาใหมีประสิทธิภาพ  ความรูดานเศรษฐศาสตรใน

การตั้งราคา ความเขาใจพฤติกรรมลูกคาในการตั้งราคา  บทบาทของตนทุนตอการตัดสินใจตั้ง
ราคาและการวิเคราะหความสามารถทางการแขงขันในการทํากําไรทางการตลาด  การพัฒนากล
ยุทธการตั้งราคา  กฎหมายท่ีเก่ียวของกับกลยุทธการตั้งราคา 

Price concept, effective pricing management, economic knowledge of 
pricing.  Understanding customer behavior to pricing. Role of costs in pricing 
decision and analysis marketing profit competency.  Developing pricing strategies.  
Legal aspect of pricing strategy. 

 
01134442 หลักการจัดการโลจิสติกส   3(3-0-6)            

 (Principles of Logistics Management)  
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01134111  

หลักการและกระบวนการโลจิสติกส เ พ่ือสนับสนุนวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป  
แนวความคิดโลจิสติกสแบบผสมผสานโดยเนนกิจกรรมโลจิสติกสหลัก   การจัดการกลยุทธโล 
จิสติกสในยุคโลกาภิวัตน 

Principles and process of logistics in order to support materials and finished 
goods logistics concept through main logistics activities.  Logistics strategy 
management in globalization. 
 

01134490 สหกิจศึกษา          6            
 (Cooperative Education)  

การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงการท่ีไดรับมอบหมาย ตลอดจนการ
จัดทํารายงานและการนําเสนอ  

On the job training as a temporary employee according to the assigned 
project including report writing and presentation. 
 

01134491 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางการตลาด 3(3-0-6)            
 (Basic Research Methods in Marketing)  

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01134111  
หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางการตลาด  การกําหนดปญหา  การวางรูปแบบวิจัย  

การตั้งวัตถุประสงคและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล  การสรางแบบสอบถาม  การ
วิเคราะหและตีความขอมูล  การใชสถิติสําหรับการวิจัย  การเขียนรายงานและการเสนอ
ผลการวิจัย               

Principles and methods in marketing research, identification of research 
problems, formulation of research objectives and hypotheses, collection of data, 
construction of questionnaire, data analysis and interpretation, application of 
statistics for research, report writing and presentation.  
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01134492* ฝกประสบการณวิชาชีพการตลาด     
(Field Experience in Marketing)                                                        

 3 

       การฝกประสบการณวิชาชีพดานการตลาดในสถานประกอบการในองคกรภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน โดยมีระยะเวลาในการฝกงานติดตอกันไมนอยกวา 200 ชั่วโมง และนําเสนอ
รายงานผลการปฏิบัติงาน 
   Practical experience in marketing field in private or public sector for 
minimum of 200 hours and presentation of performance report. 
 

01134497 สัมมนา  
(Seminar) 

 1 

การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางทางการตลาดในระดับปริญญาตร ี
Presentation and discussion on current interesting topics in marketing at the 

bachelor’s degree level. 
 

01134498 ปญหาพิเศษ     3  
 (Special Problems)  

การศึกษาคนควาทางการตลาดระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน 
Study and research in marketing at the bachelor’s degree level and 

compiled into written report. 
 

3.1.5.2 รายวิชาท่ีเปนรหัสวิชานอกหลักสูตร 
01101181 เศรษฐศาสตรจุลภาค I 3(3-0-6) 

 (Microecconomics I)  
 ความหมายลักษณะและวิธีการศึกษาเศรษฐศาสตรปญหาเศรษฐกิจ การทําหนาท่ีของ

ระบบเศรษฐกิจ อุปสงคอุปทาน และราคาความยืดหยุนของอุปสงคและอุปทานการใชอุปสงค
และอุปทานในการปฏิบัติพฤติกรรมของผูบริโภคและอรรถประโยชนธุรกิจการผลิตและตนทุน
การผลิต ตนทุนในระยะสั้นและระยะยาว การผลิตในระยะยาว การผลิตในระยะยาวมาก ซ่ึง
เก่ียวของกับความกาวหนาและมลพิษ การกําหนดราคาผลผลิตในตลาดตาง ๆ ทฤษฎีราคาใน
เชิงปฏิบัติ การกระจายรายได การกําหนดคาจาง ดอกเบี้ย และผลตอบแทนจากการลงทุน 
ความยากจน และความไมเทาเทียมกัน 

Meaning, nature and methods of economic study. Economic problems. 
Functioning of the economy. Demand, supply, price, elasticity of demand and 
supply, application of demand and supply. Consumer behaviour and utilities. 
Production and cost, short-run costs and long-run costs, production in the long-
run and very long-run concerning progress and pollution. Price determination in 
different types of market, application of price theory. Income distribution, 
determination of wage, interest, and return on investment ; poverty and 
inequality. 

 

∗ เปดรายวิชาใหม 
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01101182 เศรษฐศาสตรมหภาค I 3(3-0-6)            
 (Macroecconomics I)  

วิธีการในการวัดรายไดประชาชาติ ปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดรายไดประชาชาติ การ
เปลี่ยนแปลงรายไดประชาชาติ วัฏจักรธุรกิจและการเคลื่อนไหวข้ึนลงในรายไดประชาชาติ
ทฤษฎีและมาตรการของนโยบายการคลัง ระดับราคา การเงินและการธนาคาร การวิเคราะห
เงินตราและการวิเคราะหรายได การคาและการเงินระหวางประเทศ การวางงานและเงินเฟอ 
ความจําเริญเติบโต และการพัฒนาเศรษฐกิจเปรียบเทียบ 

National income account. Determination of national income. Business cycle 
and national income fluctuations. Theories and measures of fiscal policies. 
Money and banking, monetary and income analysis. International trade and 
finance. Unemployment, inflation, economic growth and development. 
Comparative economic systems. 

 

01130112 การบัญชีข้ันกลาง I 3(3-0-6)            
 (Intermediate Accounting I)  
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01130111 หรือ 01130101 หรือ 01130171   
 กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน หลักการบัญชีสินทรัพย การจําแนกประเภท 

การวัดมูลคาและการแสดงรายการสินทรัพยในรายงานทางการเงิน ซ่ึงประกอบดวย เงินสด
และรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้ ตั๋วเงินรับ สินคาคงเหลือ เงินลงทุน ตนทุนการกูยืม ท่ีดิน 
อาคาร และอุปกรณ สินทรัพยไมมีตัวตน การดอยคาของสินทรัพย อสังหาริมทรัพยเพ่ือการ
ลงทุน สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก ทรัพยากรแร และ
เกษตรกรรม  

Conceptual framework for financial reporting, principles of accounting for 
assets, classification, valuation and presentation of assets in the financial reports. 
Those are consisted of cash and cash equivalents, accounts receivable, notes 
receivable, inventory, investment, borrowing costs, property, plant and 
equipment, intangible assets, impairment of assets, investment property, non-
current assets held for sale and discontinued operations, mineral resources, and 
agriculture. 
 

01130171 การบัญชีการเงิน 3(3-0-6)            
 (Financial of Accounting)  
 หลักการบัญชีท่ัวไป วิธีการบันทึกบัญชีข้ันตนเก่ียวกับเงินสด ลูกหนี้ ตั๋วเงินรับ สินคา

คงเหลือ เงินลงทุน สินทรัพยท่ีมีตัวตนและไมมีตัวตน หนี้สินและสวนของผูเปนเจาของ การ
จัดทํารายงานทางการเงิน  

General accounting principles, principles of recording transactions for cash, 
account receivables, note receivables, inventories, investment, tangible and 
intangible assets, liabilities, owner equities; preparation of financial reports. 
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01130172 การบัญชีเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6)            
 (Management Accounting) 

ความสําคัญของการบัญชีเพ่ือการจัดการ การสะสมตนทุน ตนทุนมาตรฐาน ตนทุนตาม
กิจกรรม การงบประมาณ งบประมาณยืดหยุน การวิเคราะหตนทุน – ปริมาณ – กําไร การ
บัญชีตามความรับผิดชอบ การรายงานตามสวนงาน การกําหนดราคา การใชขอมูลทางบัญชี
เพ่ือการตัดสินใจ 

Importances of management accounting, cost accumulation, standard 
costing, activity-based costing, budgeting, flexible budgeting, cost-volume-profit 
analysis, responsibility accounting, segment reporting, pricing, use of accounting 
data for decision making. 

 
 01130211 การบัญชีข้ันกลาง II 3(3-0-6)            
 (Intermediate Accounting II)  
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01130111 หรือ 01130171 หรือ 01130101   
 หลักการและแนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับรายการหนี้สินและสวนของเจาของ  รวมถึง

การจัดประเภท การรับรูและการวัดมูลคา การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูล การบัญชี
สําหรับการปรับโครงสรางหนี้ กําไรตอหุน การนําเสนองบการเงิน การเปลี่ยนแปลงทางการ
บัญชีและการแกไขขอผิดพลาด 

Accounting principles and practice for liabilities and owners’ equity,  
including classification, recognition and measurement, presentation and 
disclosure, accounting for debt restructuring, earnings per share, financial report 
presentation, accounting changes and error correction. 
 

01131211 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)            
 (Business Finance)  
 หลักการเบื้องตนและจุดมุงหมายในการจัดการทางการเงิน หนาท่ีของผูจัดการทาง

การเงิน สภาพแวดลอมทางการเงิน การวางแผนและการพยากรณทางการเงิน เครื่องมือตางๆ 
ในการจัดการทางการเงิน วิเคราะหทางการเงิน เงินทุนและตนทุนของเงินทุน การตัดสินใจ
ลงทุนระยะยาว การจัดการเงินทุนหมุนเวียน 

Basic principles and objectives of financial management, functions of 
managerial finance, financial environments, financial forecasting and planning, 
tools of financial management, financial analysis, capital and cost of capital, 
decision in long-term investment, working capital management. 
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01131212 การเงินบุคคล 3(3-0-6)            
 (Personal Finance)   
 เทคนิคการจัดการทางการเงินสวนบุคคล การวางแผนและการควบคุมการเงินสวนบุคคล  

การซ้ือดวยเงินสด การซ้ือดวยเงินเชื่อ การประกันชีวิต การลงทุนในหลักทรัพย การวางแผน
เม่ือครบเกษียณอายุ 
       Personal financial management techniques, personal financial planning and 
control, a system of spending. Consumer credits, life insurance, securities 
investment, and retirement planning. 

 
01131312 

 
การใชคอมพิวเตอรในการวิเคราะหทางการเงิน 

 
3(3-0-6)            

(Computer Applications in Financial Analysis)  
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  01131211  
 หลักการในการวิเคราะหทางการเงิน งบการเงิน เครื่องมือในการวิเคราะหทางการเงิน 

การพยากรณทางการเงิน การประเมินมูลคากิจการ การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตนใน
การวิเคราะหและตัดสินใจทางการเงิน 
       Principles of financial analysis, financial statements, tools for financial 
analysis, financial forecasting, corporate valuation, use of principle software 
program for financial analysis and decision making. 
 

01131315 สินเช่ือและการเรียกเก็บเงิน 3(3-0-6)            
 (Credit and Collection)   
 หลักและวิธีการพิจารณาใหสินเชื่อธุรกิจ ประเภทและวิธีการเรียกเก็บเงิน หนาท่ีและการ

บริหารงานในแผนกใหสินเชื่อ ขอบเขตของการใหสินเชื่อ กําหนดระยะเวลาในการใหสินเชื่อ 
การสืบฐานะเพ่ือใหสินเชื่อ นโยบายการเรียกเก็บเงิน การควบคุมและติดตามบัญชีลูกหนี้  

Principles and methods of credit-granting and collection policies to all 
business, functions of credit and operation of credit department, scope of credit 
management, credit limited, investigation and analysis of credit risk, collection 
policies, management control of credit and collection operations. 

 

01131316 การจัดการสินทรัพยธุรกิจ 3(3-0-6)            
 (Business Asset Management)  
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01131211  
 เทคนิคและวิธีการตัดสินใจในการวางแผนและบริหารเงินทุนหมุนเวียน ตัวแบบตางๆ 

ของการจัดการเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น ลูกหนี้และสินคาคงเหลือ ปจจัยและทฤษฎีในการ
ตัดสินใจลงทุนสินทรัพย ภายใตภาวะ การเสี่ยงและความไมแนนอน 

Techniques and decision planning in working capital management, models 
of cash and marketable securities management, models of account receivable 
and models of inventories, factors and theories in investment decisions under 
risk and uncertainty. 
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01131321 การเงินระหวางประเทศ        3(3-0-6)            
 (International Finance)   
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01131211   
 การดําเนินงาน นโยบายและบทบาทของสถาบันการเงินระหวางประเทศ เครื่องมือในการ

ปริวรรตเงินตรา ระบบอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการควบคุมและการสงเสริมความตกลง
ระหวางประเทศอันมีผลกระทบกระเทือนตอกําไร การดําเนินธุรกิจระหวางประเทศโดย
พิจารณาในแงเงินทุน ภาษีอากร แรงงาน ปญหาทางการตลาดและความรวมมือระหวาง
ประเทศ การปฏิบัติงานของฝายตางประเทศของธนาคารพาณิชย 

Operation, policies and function of international financial institutions, foreign 
exchange tools, foreign exchange rate system, policies of controlling and promotions, 
international agreements that affecting business profit, international business 
operations including capital taxation, labour, marketing problems and international 
agreements, operation of foreign department of commercial banks. 

 
01131441 การวิเคราะหหลักทรัพย   3(3-0-6)            

 (Securities Analysis)   
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01131211   
 ขอบเขตของการวิเคราะหหลักทรัพย คุณสมบัติของหลักทรัพย ลําดับข้ันของการ

วิเคราะหหลักทรัพย การคัดเลือกหลักทรัพย การคาดคะเนกําไรสุทธิและเงินปนผล ทฤษฎีการ
ประเมินมูลคาหลักทรัพย  

Scope in securities analysis, characteristic of securities, portfolio selection 
process, selecting optimal portfolio, earnings and dividend estimation, the 
valuation theory of security. 

 

01132111 หลักการจัดการ 3(3-0-6)            
 (Principles of Management)  
        แนวคิดและวิวัฒนาการทางการจัดการ งานการจัดการ สภาพแวดลอมทางธุรกิจท่ีมี

ผลกระทบตอการ จัดการธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคมขององคการ
ธุรกิจ บทบาทและหนาท่ีทางการ จัดการของผูจัดการ การตัดสินใจ การวางแผน การจัด
องคการ การชักนําและการควบคุม 
       Concepts and evolution of management. Managerial jobs. Business 
environment affecting business management. Business ethics and corporate 
social responsibility. Managerial roles and management functions of managers. 
Business decision-making,planning, organizing, leading, and controlling. 
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01132142 สภาพแวดลอมทางกฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Legal Environment of Business)  
       ธุรกิจและสภาพแวดลอมทางกฎหมาย ความหมาย ท่ีมา และประเภทของกฎหมาย 

กระบวนการยุติธรรม การระงับขอพิพาทโดยศาลและอนุญาโตตุลาการนอกศาล ความรับผิด
ทางกฎหมายของธุรกิจในดานตางๆ 

 Business and legal environment, definition, sources and classification of law. 
The judicial system, dispute settlement by court and arbitrators, legal liabilities 
of business. 

 

01132213 การส่ือสารองคการ 3(3-0-6)            
 (Organization Communication)  
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01132111  
 ความสําคัญของการสื่อสารในองคการ แนวคิด หลกัการ จรยิธรรม ทฤษฎีตาง ๆ และทักษะท่ี

จําเปนของการสื่อสารในองคการ เพ่ือใหองคการดําเนินอยางมีประสิทธิภาพ การประยุกตทักษะ
การสื่อสารในการพัฒนาและวางแผน แกไขปญหาของการสื่อสารในองคการ 

  Importance of communication in organization. Concepts, ideas, ethics,  theories 
and skills needed for effective communication in organization. Applying 
communication skills for planning, developing and solving communication problems 
in organization. 

 

01132221 พฤติกรรมองคการ 3(3-0-6)            
 (Organization Behavior)  
   หลักการจัดการองคการตามทฤษฎีตางๆ ลักษณะโครงสรางขององคการแบบทางการและไม

เปนทางการ พฤติกรรมของบุคคลและกลุมการเรียนรู การจูงใจ สิ่งแวดลอมเก่ียวกับองคการ การ
แกไขความขัดแยงในองคการ การพัฒนาองคการ 

Organization theory and design structure of formal and informal organization. 
Individual behavior and group perception behavior, motivation process. 
Environment of organization. The management of conflict in organization. 
Organization development. 

 

01132222 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6)            
 (Human Resource Management)  
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01132111  
 หลักและวิธีการดําเนินงานดานบุคลากร เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพในการทํางาน การ

เสริมสรางขวัญและสิ่งจูงใจ การรับสมัคร การคัดเลือก การบรรจุ และแตงตั้ง การพิจารณา
ความดีความชอบ ระเบียบวินัย เทคนิค การสัมภาษณ หลักวิธีการคิดคาจางคาตอบแทน 
สวัสดิการ บริการทางเศรษฐกิจและสังคมใหแกพนักงาน 
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The concept of personnel management. The role of recruitment to recruit 
potential employees. Morale development and motivate employees. To recruit, 
select and profile employees. Disciplinary, promotion, fringe benefits action. The 
selection procedure, plans of renumurations involving welfare and physical 
security. 

 
01132231 

 
สถิติธุรกิจ 

 
3(3-0-6)            

 (Business Statistics)  
การนําทฤษฎีและวิธีการทางสถิติมาใชในทางธุรกิจ การวัดคากลาง และการกระจายของ

ขอมูล การแจกแจงความนาจะเปน การสุมตัวอยาง การประมาณชวงความเชื่อม่ัน การทดสอบ
สมมติฐาน การทดสอบไคสแควร การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหความถดถอยและ
สหสัมพันธ การพยากรณและสถิตินอนพาราเมตริก 

Statistics theories and methods for business application, central tendency 
and variation data measurement, probability distribution, sampling distribution, 
confidence interval estimation, hypothesis testing, Chi-square, analysis of 
variance, regression and correlation, forecasting and nonparametric statistics. 

 
01132243 ธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคม 3(3-0-6)            

 (Business and Social Responsibilities)  
 บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของธุรกิจท่ีมีตอสังคม ผลกระทบของสภาพแวดลอม

ท่ีมีตอการบริหารธุรกิจ การตอบสนองของธุรกิจตอความตองการของสังคม โดยจะมุงเนนถึง
ความรับผิดชอบของธุร กิจ ท่ี มีตอกลุมบุคคลตางๆ ไดแก  ลูกคา พนักงาน ผูลงทุน 
สภาพแวดลอม และประเทศชาติ 

Roles, functions and responsibilities of business toward society, environmental 
impact business, business response to social need and stakeholder management. 

 
01132332 

 
การวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ 

 
3(3-0-6)            

 (Quantitative Analysis for Decision Making in Business)  
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01132231  

บทบาทของการวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการแกปญหาทางธุรกิจ แนวคิดและการ
ประยุกตใชโปรแกรมเชิงเสน การวิเคราะหความไวตอการเปลี่ยนแปลง เครื่องมือสําหรับการ
ตัดสินใจ แขนงการตัดสินใจ ความนาจะเปน การวิเคราะหแถวรอคอย การวิเคราะหมารคอฟ 
แบบจําลองการขนสง การควบคุมสินคาคงคลัง การจําลองสถานการณและทฤษฎีเกมส 

Roles of quantitative analysis for business problem solving, concept and 
application of linear programming, sensitivity analysis, decision making tools, 
decision tree diagram, probability, queuing, Markov analysis, transportation 
model, inventory control, simulations and game theory. 
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01132333 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6)            
 (Management Information Systems)  
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01132111  
 การจัดการขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและการตัดสินใจในองคการ การจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรขอมูล การจัดระบบฐานความรู การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
กระบวนการทางธุรกิจและการออกแบบองคกรเพ่ือการแขงขันโดยอาศัยการใชระบบ
สารสนเทศอยางมีจรยิธรรม 

Managing data and information for planning and decision making in 
organization. Managing information technology and data resources. Knowledge-
based system management. Electronic commerce. Business process and design 
for competitive organization, utilizing information systems with ethical manners. 

 
01132334 

 
การวิเคราะหระบบงานธุรกิจ 

 
3(3-0-6)            

 (Business System Analysis)  
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01132111  
 เทคนิคการวิเคราะห และออกแบบระบบงาน การนําระบบงานไปใช การวิเคราะห

ระบบงานปจจุบัน การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร การเลือกใชคอมพิวเตอรใหเหมาะสม
กับงาน การควบคุมและการรักษาความปลอดภัยของขอมูลคอมพิวเตอรและสวนประกอบ มี
การศึกษานอกสถานท่ี 

Techniques in analyzing and designing business system, application of the 
system, computer system design, selection of computer system suitable for 
business, control and safety for computer data. Field trip included. 

 

01132335 
 

การจัดการโครงการทางธุรกิจ 
 

3(3-0-6)            
 (Business Project Mamagement)  
 วิชาท่ีตองเรยีนมากอน : 01132111  
 การประเมินโครงการทางธุรกิจ ดานการจัดการ การผลิต การเงิน การตลาด การบุคลากร 

และคุณคาทางเศรษฐกิจของโครงการ การคํานวณคาตอบแทนของโครงการ กฎเกณฑการ
ตัดสินใจ วิธีการจัดเตรียมงานโครงการ การศึกษาความเหมาะสมของโครงการทางดานเทคนิค 
และสภาพแวดลอมท่ีจะอํานวยใหการดําเนินงานโครงการทําไดอยางมีประสิทธิภาพ 

Project evaluation in business concerning management, production, finance, 
marketing, personnel and economic value of project. Calculation project benefit, 
decision criteria, project preparation, feasibility study and environmental effect 
on the project operation. 
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01132342 ระบบภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6)            
 (Business Tax System)  

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01132142 หรือ 01453111  
ความสําคัญของภาษีอากรตอการพัฒนาประเทศ หลักการปฏิบัติและวิธีจัดเก็บภาษีอากร

ท่ีดี ความรับผิดชอบทางภาษีอากรของบุคคลและธุรกิจตามประมวลรัษฎากร ภาษีศุลกากร 
ภาษีสรรพสามิตและภาษีท่ีจัดเก็บโดยองคการบริหารสวนทองถ่ิน 

Role of taxation on country’s development. Principles and effective tax 
practices, tax liability of individuals and businesses under the revenue code, 
custom tax, excise tax and taxes administered by local government.  
 

01132351 ธุรกิจระหวางประเทศ 3(3-0-6)            
 (International Business)  
 หลักแนวความคิด วัตถุประสงค และภาพรวมของสภาพแวดลอมทางธุรกิจท่ีมีผลตอธุรกิจ

ระหวางประเทศ โดยเนนการศึกษาความแตกตางทางวัฒนธรรม ทฤษฎีการคาระหวางประเทศ 
และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 

Concept, objective and overview of business environment affecting 
international business. Cultural differences. Theories of international trade and 
economic development, and international business management. 

 
01132413 

 
การจัดการเชิงกลยุทธ 

 
3(3-0-6)            

 (Strategic Management)  
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01134211 และ 01131211 หรือ 01132314  
 กลยุทธและนโยบายทางธุรกิจ การวิเคราะหปญหาตางๆ ในทรรศนะของผูจัดการ เพ่ือใช

ในการวางแผนการดําเนินงานใหบรรลุถึงเปาหมายของธุรกิจ 
Business strategy, policy and problem analysis by managerial level for 

business operating plan implementation. 
 

01132461 ความเปนผูประกอบการ 3(3-0-6)            
 (Entrepreneurship)  
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01132111  
 ธรรมชาติของผูประกอบการ กระบวนการการประกอบการในบริบทตางๆ ประเด็นตางๆ 

ท่ีเก่ียวของกับการจัดตั้งกิจการใหม การสรางสรรคนวัตกรรม การพัฒนาทักษะการเปน
ผูประกอบการ 

Nature of entrepreneurs, Entrepreneurial process in various contexts, issues 
surrounding new venture creation, innovative creation, entrepreneurial skill 
development. 
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01132471 การจัดการองคการเพ่ือการเรียนรู 3(3-0-6)            
 (Management of Learning Organization)  
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01132111  
 ความหมายและความสําคัญขององคการเพ่ือการเรียนรู กระบวนการพัฒนาองคการเพ่ือ

การเรียนรู กระบวนการแสวงหาความรู การแบงปนความรู และการนําความรูไปประยุกตใน
การบริหารงาน ลักษณะเฉพาะท่ีบงชี้ระดับของการเปนองคการเพ่ือการเรียนรู คานิยมทาง
วัฒนธรรม คําม่ันของผูบริหารและการใหอํานาจ การสื่อสาร การถายโอนองคความรู 
ลักษณะเฉพาะของพนักงาน และการยกระดับผลการปฏิบัติงาน 

Meaning and importance of learning organization. The development 
processes of learning organization: knowledge acquisition, knowledge sharing and 
knowledge utilization. The characteristics that indicate the level of learning 
organization: cultural values, leadership commitment and empowerment, 
communication, knowledge transfer, employee characteristics and performance improvement.  

 
01133211 การจัดการการผลิต 3(3-0-6)            

 (Operations Management)  
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01132111  
 หลักการเบื้องตนของการจัดการการผลิต ความรูพ้ืนฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ 

ประเภทของกระบวนการผลิตและแผนผัง ความรูเบื้องตนในการจัดการกําลังการผลิต 
ความสําคัญของทําเลท่ีต้ัง การดําเนินงานระบบผลิต การจัดการสินคาคงคลัง และการจัดการ
คุณภาพ  

Basic principles of operations management, introduction to product design, 
classification of process and layout, introduction to capacity management, importance 
of location, operating operation, managing inventory and managing  quality. 

 
01133242 

 
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน 

 
3(3-0-6) 

 (Introduction to Electronic Commerce)   
 บทบาทของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีมีตอธุรกิจ แบบจําลองทางธุรกิจสําหรับพาณิชย 

อิเล็กทรอนิกส พ้ืนฐานทางเทคโนโลยี การใชโครงขายเวิลดไวดเว็บเชิงธุรกิจ การทํารายงาน  
Roles of electronic commerce on business, business models for electronic 

commerce, technology basic, World Wide Web commerce. Report of application in 
business. 
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01133312 การออกแบบระบบการผลิต   3(3-0-6) 
 (Operations System Design)   
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01133211   
 แนวคิดเก่ียวกับระบบการผลิต การออกแบบสินคา การวางแผนกําลังการผลิตระยะยาว 

การตัดสินใจดานทําเลท่ีตั้ง การเลือกกระบวนการผลิต การออกแบบแผนผัง การเลือก
เครื่องจักร การออกแบบระบบการขนถายลําเลียง การออกแบบระบบงาน มีการศึกษานอก
สถานท่ี  

Conceptual of operation system, designing of product, long-range capacity 
planning, location decision, process selection, designing layout, machine 
selection, designing of material handling system, designing of work system. Field 
trip required.  

 

01133313 การควบคุมตนทุนการผลิต      3(3-0-6) 

 (Operations Cost Control)   

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01133211 และ 01130172   

 การคํานวณตนทุนการผลิต เทคนิคการควบคุมและการลดตนทุนการผลิต การเพ่ิมผลิต

ภาพและการจัดการตนทุนคุณภาพ  

Calculating operations cos, techniques for controlling and reducing operations cost, 

increasing productivity, and mangeing costs of quality. 

 

01133314 การจัดหาเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) 

 (Strategy Sourcing)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01133211  

 ข้ันตอน นโยบาย และกระบวนการจัดหาเชิงกลยุทธ  การตัดสินใจผลิตเองหรือซ้ือ การ

รวมตัวแบบแนวดิ่ง  กลยุทธสินคาโภคภัณฑ การวิเคราะหคุณคา และการจัดการตนทุนเชิง  

กลยุทธ  การจัดหากับการพัฒนาผลิตภัณฑใหม  การมีสวนรวมตั้งแตเริ่มของผูปอนวัสดุ  การ

ประเมิน การคัดเลือกผูปอนวัสดุ  การประกวดราคาเชิงแขงขันและการตกลงราคา  การจัดการ

การพัฒนาผูปอนวัสดุและการจัดการความสัมพันธ  การจัดหาบริการ  จริยธรรมและความ

รับผิดชอบตอสังคม 

Strategic sourcing process, policies, and procedures.  Make-or-buy decisions, 

vertical integration. Commodity strategy, value analysis and strategic cost management.  

Sourcing and new product development.  Early supplier involvement. Supplier 

evaluation, selection, development. Competitive bidding and negotiation. Supplier 

development and relationship management.  Acquiring services. Ethics and social 

responsibility. 
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01133315 การวางแผนและการควบคุมการผลิต    3(3-0-6) 

 (Operation Planning and Control)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01133211  

 ลักษณะโดยท่ัวไปของการวางแผนและควบคุมการผลิต เทคนิคในการพยากรณ การ

วางแผนและควบคุมการผลิตสําหรับกระบวนการผลิตแบบตอเนื่อง กระบวนการผลิตแบบไม

ตอเนื่อง และกระบวนการผลิตแบบโครงการ  การควบคุมการไหลของวัสดุในระบบการผลิต

ประกอบดวย ระบบคงคลัง  ระบบผลัก  ระบบดึง และ ทฤษฎีขอจํากัด 

Nature of operations planning and control, forecasting techniques, 

operations planning and control repetitive process; intermittent process; and 

project process, controlling of material flow in operations system:  ponding 

system; push system, pull system; and theory of constraints. 

 

 01133317 

 

การจัดการคุณภาพ   

 

3(3-0-6) 
 (Quality Management)  
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01133211  

 แนวคิดและพ้ืนฐานของการจัดการคุณภาพ การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ เครื่องมือและ
ระเบียบวิธีสําหรับการศึกษาวิเคราะหทางการจัดการการผลิต 

Concepts and fundamental of quality management. Statistical quality 

control.  Tools and methods for analytic studies in operations management. 
 

01133323 การจัดการธุรกิจโรงแรม        3(3-0-6) 
 (Hotel Management)  
 หลักการจัดการการปฏิบัติการในโรงแรม หนาท่ีและการดําเนินงานของแผนกหลักใน

โรงแรม 
Principles of hotel operations management. Duties and procedure of key 

departments in hotel business. 
 
01133341 

 
การจัดการเทคโนโลยีเบ้ืองตน       

 
3(3-0-6) 

 (Introduction to Technology Management)  
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01133211  
 แนวคิด และความเขาใจพ้ืนฐานของการจัดการเทคโนโลยี การวางแผน การจัดระบบ 

การจัดสรรทรัพยากร กลยุทธของการใชเทคโนโลยีในการเพ่ิมสมรรถณะและความสามารถ
ขององคกร 

Concepts and introduction to technology management, plan, organization,  
resources allocation, and technological strategy to increases competency and 
capability. 
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01133415 กลยุทธเชิงปฏิบัติการ (3-0-6) 
 (Operations Strategy)  
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01133211  
 บทบาทของกลยุทธเชิงปฏิบัติการเพ่ือความได เปรียบทางการแขงขัน การวิเคราะห

อุตสาหกรรม การกําหนดรูปแบบกลยุทธเชิงปฏิบัติการท่ีเหมาะสมสําหรับองคกรและการ
พัฒนาสมรรถภาพของระบบปฏิบัติการ 

Role of operations strategy for competitive advantage; industry analysis, 
formulation of appropriate organization and operations strategy, and development of 
operations system capabilities.  

 
01133427 

 
การจัดการสายการบิน        

 
3(3-0-6) 

 (Airline Management)  
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01132111  
 กระบวนการตัดสินใจในการจัดการสายการบิน  สายการบินกับสิ่งแวดลอม  รูปแบบ

ธุรกิจ ตนทุนการดําเนินงานและประสิทธิภาพ  การพัฒนาฝูงบิน เสนทาง และตารางบิน  
นวัตกรรมผลิตภัณฑและเทคโนโลยี  แนวคิดการจัดการรายได  การจัดจําหนายและการ
ปฏิบัติการการบิน  การจัดการความจงรักภักดีและความสัมพันธกับผูโดยสาร  ความทาทายใน
การจัดการสายการบิน มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Airline management decision processes. Airlines and the environment.     
Business models, operating costs and efficiency. Fleet, route and schedule 
development. Product innovations and technologies. Revenue management 
concepts. Distribution and operations. Passenger loyalty and relationship 
management.  Airline management challenges. Field trip required. 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) 
คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557 
**************** 

1. ช่ือหลักสูตร 
   ภาษาไทย  :     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) 
  ภาษาอังกฤษ :     Bachelor of Business Administration Program in Marketing  
                                     (International Program) 
 

2. ช่ือปริญญา 
  ภาษาไทย ชื่อเต็ม :    บริหารธุรกิจบัณฑิต   (การตลาด) 
                    ชื่อยอ :    บธ.บ.  (การตลาด) 
  ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :    Bachelor of Business Administration (Marketing) 
    ชื่อยอ :    B.B.A. (Marketing) 
 

3. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

4. ปรัชญาและ/หรือ วัตถุประสงคของหลักสูตร 
          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) เปนหลักสูตรที่จัดทําข้ึนเพื่อ
ตอบสนองความตองการของภาคธุรกิจที่แสวงหาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญดานการตลาดระดับนนาชาติและ หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) มีปณิธานมุงมั่น เสาะแสวงหา และพัฒนาความรูดาน
สาขาวิชาการตลาดอันเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ สั่งสมใหเกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปญญา ที่เพียบพรอม
ดวย วิชาการ จริยธรรมและคุณธรรม ตลอดจน เปนผูชี้นําทิศทางสืบทอดเจตนารมณที่ดีของสังคมไทย ทั้งนี้ หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) เปนหลักสูตรที่จัดทําข้ึนเพื่อตอบสนองความตองการ
ของภาคธุรกิจที่แสวงหาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญดานการตลาดระดับนานาชาติ และ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) มุงเนนวัตถุประสงคหลัก 3 ขอดังนี้ 
 วัตถุประสงค 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาดท้ังชาวไทยและชาวตางชาติใหมีคุณสมบัติ
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานเพ่ือรองรับการเปดเสรีทางการคา (Free Trade Area: FTA) และ
การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Communities: AEC) ซ่ึงตองการบุคลากรท่ีมีความ
รอบรูดานการบริหารธุรกิจ โดยเฉพาะกิจกรรมดานการตลาด เพ่ือสรางยอดขายอันเปนรายไดหลักของธุรกิจ ซ่ึง
ตองเผชิญกับภาวะการแขงขันท่ีรุนแรงและสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

2. เพ่ือเผยแพรความรูทางวิชาการ ดานการตลาด อันเปนพ้ืนฐานการศึกษา คนควา วิจัยในสาขาท่ี
เก่ียวของในระดับภูมิภาคและนานาชาติ 

3. เพ่ือพัฒนาหลักหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (นานาชาติ) ใหเปนท่ียอมรับ
ระดับชาติ ภูมิภาค และระดับนานาชาติ รวมท้ังเสริมสรางศักยภาพภาพวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สามารถพัฒนาบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด ท่ีมีคุณสมบัติและ
คุณภาพและเปนท่ียอมรับทัดเทียมกับคูแขงขันในประเทศและตางประเทศ 
 

5. กําหนดการเปดสอน 
 ภาคตน ปการศึกษา 2557 
 

6.  หลักสูตร 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา 132 หนวยกิต 

1.  โครงสรางหลักสูตร  
1.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป       ไมนอยกวา     32   หนวยกิต 

- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  6 หนวยกิต 
- กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 หนวยกิต 
- กลุมวิชามนุษยศาสตร  3 หนวยกิต 
- กลุมวิชาภาษา  15 หนวยกิต 
- กลุมวิชาพลศึกษา  2 หนวยกิต 

1.2  หมวดวิชาเฉพาะ            ไมนอยกวา           94   หนวยกิต 
- วิชาแกน  39 หนวยกิต 
- วิชาเฉพาะบังคับ  31 หนวยกิต 
- วิชาเฉพาะเลือก  ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

1.3  หมวดวิชาเลือกเสรี         ไมนอยกวา            6   หนวยกิต 
 
2.  รายวิชา 

2.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป       ไมนอยกวา 32   หนวยกิต 
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   6 หนวยกิต 

         ใหเลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชา    
         วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไมนอยกวา 6 หนวยกิต   

- กลุมวิชาสังคมศาสตร                                                      6 หนวยกิต 
         ใหเลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชา   
         สังคมศาสตรไมนอยกวา 6 หนวยกิต   

- กลุมวิชามนุษยศาสตร 3 หนวยกิต 
         ใหเลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชา   
         มนุษยศาสตรไมนอยกวา 3 หนวยกิต   

- กลุมวิชาภาษา                                                                 15 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชากลุมภาษาตางประเทศท่ีไมใชภาษาแม 1 ภาษา ไมนอยกวา 

9 หนวยกิตและเลือกภาษาตางประเทศอีก 1 ภาษา ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

- กลุมวิชาพลศึกษา 2 หนวยกิต 
 01175xxx กิจกรรมพลศึกษา  1,1(0-2-1) 

2.2 หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 94 หนวยกิต 
         - วิชาแกน   39 หนวยกิต 

01101181 เศรษฐศาสตรจุลภาค I 3(3-0-6) 
 (Microeconomics I)   
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01101182 เศรษฐศาสตรมหภาค I 3(3-0-6) 
 (Macroeconomics I)   

01130171 การบัญชีการเงิน 3(3-0-6) 
 (Financial of Accounting)   

01130172 การบัญชีเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 
 (Management Accounting)   

01131211 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Business Finance)   

01132111 หลักการจัดการ 3(3-0-6) 
 (Principles of Management)   

01132142 ธุรกิจและสภาพแวดลอมทางกฎหมาย 3(3-0-6) 
 (Business and Legal Environment)   

01132231 สถิติธุรกิจ 
(Business Statistics) 

 3(3-0-6) 

          01132332 การวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Quantitative Analysis for Decision Making in 

Business) 
  

01132342 ระบบภาษีอากรธุรกิจ  3(3-0-6) 
 (Business Tax System)   

01132413 การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) 
 (Strategic Management)   

01133211 การจัดการการผลิต 3(3-0-6) 
 (Operations Management)   

01134111 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 (Principles of Marketing)  

 - วิชาเฉพาะบังคับ                                                            31  หนวยกิต 
01134212 พฤติกรรมผูบริโภค 3(3-0-6) 

 (Consumer Behavior)  
01134321 การตลาดระหวางประเทศ 3(3-0-6) 

 (International Marketing)  
01134331 นโยบายผลิตภัณฑและราคา 3(3-0-6) 

 (Product and Price Policy)   
01134341 การจัดการชองทางการตลาด 3(3-0-6) 

 (Marketing Channel Management)   
01134351 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6) 

 (Integrated Marketing Communication)   
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01134353 การบริหารลูกคาสัมพันธ   3(3-0-6) 
 (Customer Relationship Management)   

01134411 การจัดการการตลาด 3(3-0-6) 
 (Marketing Management)   

01134412 การพยากรณการขาย 3(3-0-6) 
 (Sales Forecasting)   

01134491 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางการตลาด 3(3-0-6) 
 (Basic Research Methods in Marketing)   

01134497 สัมมนา            1 
 (Seminar)   

01134498 ปญหาพิเศษ            3 
 (Special Problems) 

 
  

 - วิชาเฉพาะเลือก ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนวิชาจากสาขาวิชาการตลาดไมนอยกวา 24 หนวยกิต จากตัวอยาง
รายวิชาดังตอไปนี้ 
01134311 การจัดซ้ือ  3(3-0-6) 

 (Purchasing)     
01134312 การจัดการการขาย 3(3-0-6) 

 (Sales Management)   
01134314 จรรยาบรรณทางการตลาด 3(3-0-6) 

 (Marketing Ethics)   
01134315 การตลาดเพ่ือความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

 (Marketing for Social and Environment Responsibility)   
01134322 การตลาดอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6) 

 (Electronic Marketing)   
01134323 การวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ 3(2-2-5) 

 (Strategic Marketing Planning)   
01134324 การตลาดกีฬา 3(3-0-6) 

 (Sports Marketing)   
01134342 การคาปลีก   3(3-0-6) 

 (Retailing)    
01134354 ศิลปะการขาย   3(3-0-6) 

 (Salesmanship)   
01134355 การสงเสริมการขาย  3(3-0-6) 

 (Sales Promotion)   
01134356 การโฆษณา 3(3-0-6) 

 (Advertising)   
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01134413 การตลาดและการตัดสินใจ  3(3-0-6) 
 (Marketing and Decision Making)   

01134421 การจัดการเพ่ือการสงออกและนําเขา   3(3-0-6) 
 (Export-Import Management)   

01134422  การตลาดบริการ 3(3-0-6) 
 (Service Marketing)  

    01134423 การตลาดธุรกิจสูธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Business to Business Marketing)  

01134431 การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ 3(3-0-6) 
 (Product Design and Development)  

01134432 กลยุทธราคา 3(3-0-6) 
 (Price Strategy)  

01134442 หลักการจัดการลอจิสติกส 3(3-0-6) 
 (Principles of Logistics Management)  

01134490 สหกิจศึกษา     6  
 (Cooperative Education) 

 
 

      2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี             ไมนอยกวา               6                     หนวยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-236- 

 

ความหมายของเลขรหัสประจําวิชา 
      ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
(หลักสูตรนานาชาติ)ประกอบดวยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้ 

  เลขลําดับท่ี 1-2 (01) หมายถึง  วิทยาเขตบางเขน 
           เลขลําดับท่ี 3-5 (134)    หมายถึง   สาขาวิชาการตลาด 
           เลขลําดับท่ี 6  หมายถึง  ระดับชั้นป 
       เลขลําดับท่ี 7  มีความหมายดังนี้             

     1    หมายถึง  กลุมวิชาการตลาดท่ัวไป                     
     2    หมายถึง  กลุมวิชาการตลาดเฉพาะทาง        
     3   หมายถึง  กลุมวิชาผลิตภัณฑและราคา      
     4   หมายถึง  กลุมวิชาการจัดจําหนาย              
     5  หมายถึง  กลุมวิชาการสงเสริมการตลาด 

     9  หมายถึง  กลุมวิชาสหกิจศึกษา วิจัย สัมมนา ปญหาพิเศษ  
        เลขลําดับท่ี 8  หมายถึง  ลําดับวิชาในแตละกลุม 
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3.1.4  แผนการศึกษา 
         3.1.4.1  แผนการศึกษาแบบไมมีสหกิจศึกษา 
 

ปท่ี  1   ภาคการศึกษาท่ี 1 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปท่ี  1   ภาคการศึกษาท่ี 2 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01130171 การบัญชีการเงิน 3(3-0-6)   
01132111 หลักการจัดการ 3(3-0-6)  
01132142 ธุรกิจและสภาพแวดลอมทางกฎหมาย 3(3-0-6)   
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 
 วิชาศึกษาท่ัวไปกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3( -  - ) 
 วิชาศึกษาท่ัวไปกลุมวิชาสังคมศาสตร  3( -  -  ) 
 รวม 16( -  - ) 

01108111 เศรษฐศาสตรจุลภาค I 3(3-0-6)   
01130172 การบัญชีเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6)  
01134111 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 วิชาศึกษาท่ัวไปกลุมวิชาสังคมศาสตร 3( -  - ) 
 ภาษาตางประเทศท่ีไมใชภาษาแม 3( -  - )   
 วิชาศึกษาท่ัวไปกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3( -  - )   
  18( -  - ) 
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ปท่ี  2   ภาคการศึกษาท่ี 1 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01108112 เศรษฐศาสตรมหภาค I      3(3-0-6)   
01133211 การจัดการการผลิต      3(3-0-6)  
01134212 พฤติกรรมผูบริโภค      3(3-0-6)   
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา      1(0-2-1) 
 ภาษาตางประเทศท่ีไมใชภาษาแม      3( -  - )   
 วิชาศึกษาท่ัวไปกลุมวิชามนุษยศาสตร      3( -  - ) 

 รวม     16( - - ) 
 

 

ปท่ี  2   ภาคการศึกษาท่ี 2 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01131211 การเงินธุรกิจ      3(3-0-6)   
01132231 สถิติธุรกิจ      3(3-0-6)  
01132332 การวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ      3(3-0-6)  
01134331 นโยบายผลิตภัณฑและราคา      3(3-0-6)   

 ภาษาตางประเทศท่ีไมใชภาษาแม      3( -  - )   

 รวม     15( - - ) 
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ปท่ี  3   ภาคการศึกษาท่ี 1 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01134321 การตลาดระหวางประเทศ 3(3-0-6)   
01132342 ระบบภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6)   
01134351 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6)   
 วิชาเลือกเสร ี

วิชาเฉพาะเลือก 
3( -   - ) 
6( -   - ) 

 รวม         18( -   - ) 
  

 

ปท่ี  3   ภาคการศึกษาท่ี 2 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01134412 การพยากรณการขาย  3(3-0-6)   
01134353 การบริหารลูกคาสัมพันธ 3(3-0-6) 
01134341 การจัดการชองทางการตลาด 3(3-0-6)  
 วิชาเลือกเสร ี

วิชาเฉพาะเลือก 
3( -   - ) 
6( -   - ) 

 รวม         18( -   - ) 
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ปท่ี  4   ภาคการศึกษาท่ี 1 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01134411 การจัดการการตลาด      3(3-0-6)  
 ภาษาตางประเทศ 1 ภาษา      3( -  -  ) 
 วิชาเฉพาะเลือก      9( -   - )   
 รวม     15( - - ) 
  

 

ปท่ี  4   ภาคการศึกษาท่ี 2 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01132413 การจัดการเชิงกลยุทธ     3(3-0-6)   
01134491 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางการตลาด     3(3-0-6)   
01134497 สัมมนา     1  
01134498 ปญหาพิเศษ     3 
 วิชาเฉพาะเลือก     3( -   - ) 
 ภาษาตางประเทศ 1 ภาษา     3( -  -  ) 
 รวม    16( -  - ) 
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         3.1.4.2  แผนการศึกษาแบบมีสหกิจศึกษา 
 

ปท่ี  1   ภาคการศึกษาท่ี 1 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01130171 การบัญชีการเงิน     3(3-0-6)   
01132111 หลักการจัดการ     3(3-0-6)  
01132142 ธุรกิจและสภาพแวดลอมทางกฎหมาย     3(3-0-6)   
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา     1(0-2-1) 
 วิชาศึกษาท่ัวไปกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร     3( -  - ) 
 วิชาศึกษาท่ัวไปกลุมวิชาสังคมศาสตร     3( -  - ) 
 รวม   16( -  - ) 
  

 

ปท่ี  1   ภาคการศึกษาท่ี 2 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01108111 เศรษฐศาสตรจุลภาค I   3(3-0-6)   
01130172 การบัญชีเพ่ือการจัดการ   3(3-0-6)  
01134111 หลักการตลาด   3(3-0-6) 
 วิชาศึกษาท่ัวไปกลุมวิชาสังคมศาสตร 3( -  - ) 
 ภาษาตางประเทศท่ีไมใชภาษาแม 3( -  - )   
 วิชาศึกษาท่ัวไปกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3( -  - )   
 รวม         18( -  - ) 
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ปท่ี  2   ภาคการศึกษาท่ี 1 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01108112 เศรษฐศาสตรมหภาค I      3(3-0-6)   
01133211 การจัดการการผลิต      3(3-0-6)  
01134212 พฤติกรรมผูบริโภค      3(3-0-6)   
01132342 ระบบภาษีอากรธุรกิจ      3(3-0-6)   
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา      1(0-2-1) 
 ภาษาตางประเทศท่ีไมใชภาษาแม      3( -  - )   
 วิชาศึกษาท่ัวไปกลุมวิชามนุษยศาสตร      3( -  - ) 
 รวม    19( -  - ) 

 

 

ปท่ี  2   ภาคการศึกษาท่ี 2 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01131211 การเงินธุรกิจ      3(3-0-6)   
01132231 สถิติธุรกิจ      3(3-0-6)  
01132332 การวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ      3(3-0-6)  
01134331 นโยบายผลิตภัณฑและราคา      3(3-0-6)   

 วิชาเฉพาะเลือก      3( -   - )   

 ภาษาตางประเทศท่ีไมใชภาษาแม      3( -   - )   

 รวม    18( -  - ) 
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ปท่ี  3   ภาคการศึกษาท่ี 1 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01134321 การตลาดระหวางประเทศ 3(3-0-6)   
01134341 การจัดการชองทางการตลาด 3(3-0-6)  
01134351 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6)   
 วิชาเลือกเสร ี

วิชาเฉพาะเลือก 
3( -   - ) 
6( -  -  ) 

 รวม         18( -  - ) 
  

 

ปท่ี  3   ภาคการศึกษาท่ี 2 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01134412 การพยากรณการขาย  3(3-0-6)   
01134353 การบริหารลูกคาสัมพันธ  3(3-0-6) 
01134411 การจัดการการตลาด  3(3-0-6)  
 ภาษาตางประเทศ 1 ภาษา  3( -  -  ) 

 วิชาเลือกเสร ี
วิชาเฉพาะเลือก 

 3( -  -  ) 
3( -   - ) 

 รวม         18( -   - ) 
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ปท่ี  4   ภาคการศึกษาท่ี 1 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 

ปท่ี  4   ภาคการศึกษาท่ี 2 

                                              จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบตักิาร-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01134490 สหกิจศึกษา 6 
 รวม 6 
 

01132413 การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3-0-6)   
01134491 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางการตลาด 3(3-0-6)   

01134497 สัมมนา            1  
01134498 ปญหาพิเศษ            3 
 วิชาเฉพาะเลือก  6( -  - ) 
 ภาษาตางประเทศ 1 ภาษา  3( -  - ) 
 รวม          19( -  - ) 
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3.1.5  คําอธิบายรายวิชา 
         รายวิชาภายในหลักสูตร 
01134111 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 (Principles of Marketing)  
 ลักษณะและกระบวนการทางการตลาด  แนวความคิด  บทบาท  ความสําคัญ  หนาท่ีและ

ปจจัยทางการตลาด  การแบงสวนตลาด  การเลือกตลาดเปาหมาย  พฤติกรรมผูบริโภค  สวน
ประสมการตลาด และการวิจัยการตลาดเบื้องตน 

Nature and process of marketing. Concepts, role, functions and factors of 
marketing.  Market segmentation.  Selecting target market.  Consumer behavior.  
Marketing mix and marketing research.  

 
01134212 พฤติกรรมผูบริโภค 3(3-0-6)            
 (Consumer Behavior)  

หลักและการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคในการพิจารณาตัดสินใจซ้ือสินคา โดยพิจารณาถึง
ปจจัยตาง ๆ ท้ังในดานปจจัยสวนบุคคลและปจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ  ตลอดจน
การนําเอาผลท่ีไดจากการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคมาประยุกต เพ่ือกําหนดกลยุทธทางการตลาด 

Principles and analysis of consumer behavior. Considering factors for buying 
decision both internal and external factors.  Including the results from studying 
consumer behavior to set up marketing strategies. 

 
01134311 การจัดซ้ือ 3(3-0-6)            
 (Purchasing)  

บทบาท และความสําคัญของการจัดการดานการจัดซ้ือ  ความรับผิดชอบของผูจัดการ  งาน
จัดซ้ือ  ความสัมพันธของงานจัดซ้ือกับงานอ่ืน ๆ ในองคการ นโยบายและระเบียบการจัดซ้ือ การ
จัดซ้ือแบบรวมอํานาจและกระจายอํานาจ การกําหนดคุณลักษณะของสินคาท่ีจัดซ้ือ  การกําหนด
ขนาดของการจัดซ้ือ  การเลือกแหลงขาย  การทําสัญญาและปญหาแงกฎหมาย  การวิเคราะห
ขอมูลเก่ียวกับการสั่งซ้ือ  ตนทุน  ราคา  กําไร  การลงทุนและการเสี่ยงภัย  การเปรียบเทียบระหวาง
การผลิตเอง  การซ้ือ  การเชา 

Role and importance of purchasing in modern business.  The responsibility of 
purchasing officer.  Relations with other departments in an organization.  Purchasing’s 
policies and rules.  Centralization and decentralization of purchasing.  The 
determination of specification, quantity and source.  Contract and legal problems.  
Data analysis of bill order, cost, price, profit, capital and risk.  Comparing the benefit 
between producing, purchasing and rent. 
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01134312 การจัดการการขาย 3(3-0-6)            
 (Sales Management)  

ลักษณะของการจัดการขาย การจัดองคการ การกําหนดนโยบาย การสรรหาพนักงานขาย 
การรับสมัคร การคัดเลือก การใหคาตอบแทน การสรางขวัญและกําลังใจ การวางแผนและ
วิเคราะหการขาย การประเมินผลและการควบคุมการขาย โควตาการขาย  งบประมาณและ
คาใชจายทางการขาย การประเมินผล และการควบคุมการขาย 

Sales organization.  Sales planning policies.  Recruiting, screening and selecting 
applicants.  Sales compensation.  Sales incentive by good moral supports.  Sales 
planning and analysis.  Sales quotas.  Sales budgeting. Sales and cost analysis. Sales 
evaluation and controlling. 

 
01134314 จรรยาบรรณทางการตลาด   3(3-0-6)            
 (Marketing Ethics)  

แนวคิดของจรรยาบรรณทางการตลาด  จรรยาบรรณทางการตลาดของสถาบันทางธุรกิจ  
ปจจัยท่ีกําหนดจรรยาบรรณทางการตลาด  จรรยาบรรณทางการตลาดท่ีนําไปใชในการวางแผนกล
ยุทธทางการตลาด  ปญหาและขอโตแยงในการนําจรรยาบรรณทางการตลาดไปปฏิบัต ิ
       Concepts of marketing ethics.  Marketing ethics of business institutions. Factors 
determining marketing ethics. Marketing ethic approach in planning marketing 
strategies. Problems and arguments concerning in implementation of marketing 
ethics.  
 

01134315 การตลาดเพ่ือความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม  3(3-0-6)            
 (Marketing for Social and Environment Responsibility)  

ความหมายและความสําคัญของตลาด ตลอดจนแนวคิด ปรัชญาทางการตลาดท่ีมุงเนนความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม สวนประสมทางการตลาดเพ่ือความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม การใชการจัดการทางการตลาดเพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบริโภคและธุรกิจให
คํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมเพ่ือกอใหเกิดการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน 
กรณีศึกษา  
 Definition, importance, concepts and philosophy of marketing for social and 
environment responsibility. Marketing Mix for social and environmental 
responsibility. Using marketing management for changing consumers and business 
behaviors to be responsible for society and environment in order to reach the 
sustainable development. Case studies. 
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01134321 การตลาดระหวางประเทศ  3(3-0-6)            
 (International Marketing)  

ความสําคัญและสภาพแวดลอมของการตลาดระหวางประเทศ บทบาทและนโยบายของรัฐ 
การพิจารณาเลือกสินคาและตลาด การบรรจุหีบหอ  การกําหนดราคา  การขนสง  การเลือก
ตัวแทนจําหนาย  การสงเสริมการวางแผนและควบคุม  ปญหา และอุปสรรคในการตลาดระหวาง
ประเทศ 

Importance and environment of international marketing.  Roles and policies of 
government.  Criteria for products and markets selections. Packaging, pricing, 
handling, agent selecting and promotion. Planning and controlling. Problems and 
barriers in international marketing. 

 
01134322 การตลาดอิเล็กทรอนิกส  3(3-0-6)            
 (Electronic Marketing)  
 การวางแผนและกลยุทธการตลาดอิเล็กทรอนิกส  กลยุทธการวิเคราะหสภาพแวดลอม  

พฤติกรรมผูบริโภค  การแบงสวนตลาด  การกําหนดตลาดเปาหมาย และการกําหนดตําแหนง
ทางการตลาด  การจัดการผลิตภัณฑ   ราคา และการจัดจําหนายผานอินเตอรเน็ต  การสื่อสาร
การตลาดอิเล็กทรอนิกส  และการจัดการลูกคาสัมพันธ  

 Planning and strategy for electronic marketing.  The strategy of analysing 
environment, consumer behavior, market segmentation, market targeting and market 
positioning.  Managing product, price and distribution on internet.  Electronic 
marketing communication and customer relationship management. 

 
01134323 การวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ  3(2-2-5)            
 (Strategic Marketing Planning)   

การเขียนแผนการตลาด วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงแผนการตลาดเพ่ือใหสอดคลองตอ
สภาพการณการตลาด หรือวงจรชีวิตผลิตภัณฑและสินคา พัฒนารูปแบบแผนการตลาด
ประกอบดวยการวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก การกําหนดตลาด การเลือกตลาด
เปาหมายและการวางตําแหนงผลิตภัณฑ ตลอดจนการกําหนดกลยุทธสวนประสมการตลาด ไดแก 
ผลิตภัณฑ การตั้งราคา การเลือกชองทางการจัดจําหนายและการสงเสริมการตลาด 

Writing marketing plan. Examine how marketing plans can change with the life 
cycle or market conditions of product or service. Developing a model of marketing 
plan that include an analysis of internal and external environment, segmentation, 
tarketing and product postioning, and defining marketing mix strategy; product, 
pricing, distribution and promotion.  
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01134324 การตลาดกีฬา 3(3-0-6)            
 (Sport Marketing)  

ความรูความเขาใจในการทําการตลาดและกลยุทธการตลาดสําหรับสินคาและบริการท่ี
เก่ียวของกับอุตสาหกรรมกีฬา กลยุทธการใชกีฬาเปนเครื่องมือในการทําการตลาดสําหรับสินคา
และบริการอ่ืนๆ ท่ีไมอยูในอุตสาหกรรมกีฬา การวิเคราะหจุดออนจุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคของ
องคกรกีฬา การหาผูสนับสนุน การทําตราสินคา การสงเสริมการตลาดสินคา การประชาสัมพันธ 
การใหสิทธิ์ทางการคาและการวิจัยพฤติกรรมผูบริโภคสินคาท่ีเก่ียวของกับกีฬา 

Knowledge and Understanding about the applications of marketing and strategic 
marketing concepts to sport products and services, and the marketing of non-sport 
products through an association to sports. Strength, Weakness, Opportunities and 
Threats analysis of sporting organizations, sponsorships, branding, promotions, public 
relations, licensing, and research about sports consumer behavior. 

 
01134331 นโยบายผลิตภัณฑและราคา 3(3-0-6)            
 (Product and Price Policy)  

แนวความคิดตาง ๆ ของผูบริหารในการวางแผนและกําหนดนโยบายผลิตภัณฑและราคา การ
กําหนดสวนประสมผลิตภัณฑ  การพัฒนากลยุทธการตลาดเก่ียวกับผลิตภัณฑและราคาใหสอด
คลองกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ  การศึกษาสภาพแวดลอมภายในและภายนอกท่ีมีตอผลกระทบตอ
การกําหนดนโยบายผลิตภัณฑและราคา 

Manager’s concepts in planning and setting product and price policy.  Setting 
product mix.  Developing marketing strategy for product and price related to product 
life cycle.  Studying internal and external environment that influence and to set 
product and price policy. 

 
01134341 การจัดการชองทางการตลาด 3(3-0-6)            
 (Marketing Channel Management)  

ลักษณะโครงสราง  รูปแบบของชองทางการตลาด  บทบาทหนาท่ีและการพัฒนาชองทาง
การตลาดแตละรูปแบบ  สถาบันการตลาด  ขอขัดแยงและความรวมมือกันของสถาบันตาง ๆ     
การคัดเลือก  การประเมินผล  การควบคุมชองทางการตลาด  ตลอดจนปจจัยและสภาพแวดลอม          
ตาง ๆ ท่ีมีผลตอการจัดการชองทางการตลาด 

Nature, structure and type of marketing channel. Role, function and 
development of channel systems. Conflict and co-operation of marketing 
institutions.  Selecting, evaluating and controlling marketing channel.  Factors and 
environment that effect marketing channel management. 
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01134342 การคาปลีก 3(3-0-6)            
 (Retailing)  

ลักษณะและวิวัฒนาการทางการคาปลีก  สถาบันการคาปลีก  การจัดการดานการคาปลีก 
การเลือกทําเลท่ีต้ัง  การจัดองคการ  การจัดงานบุคคล   การจัดการสินคา  การตั้งราคา  วิธีการ
สงเสริมการขายของกิจการคาปลีก  และการใหบริการตาง ๆ ตลอดท้ังระบบการควบคุมดาน
การเงินและแนวโนมของการคาปลีกในอนาคต 

Characteristic and revolution of ratailing. Retailing institutions. Retailing 
management.Location. Organizational management. Personnel management.  
Mechandising management.  Price setting.  Promotion methods and retailing services.  
Controlling system and trend of retailing business.  

 
01134351 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6)            
 (Integrated Marketing Communication)  

กลยุทธการสื่อสารทางการตลาดโดยการโฆษณา การสงเสริมการขาย การขายโดยบุคคล การ
ประชาสัมพันธ การตลาดทางตรง และรูปแบบการสื่อสารอ่ืน  การสรางการรับรูตราสินคา 
ภาพลักษณตราสินคาและพฤติกรรมการซ้ือ 

Marketing communication strategy through advertising, sales promotion, 
personal selling, public relations, direct marketing and other communications.  
Creating brand awareness, brand image and buying behavior. 

 
01134353 การบริหารลูกคาสัมพันธ 3(3-0-6)            
 (Customer Relationship Management)  

กระบวนการทางการตลาดในการสรางความสัมพันธภาพระยะยาวกับลูกคา การตัดสินใจ
โปรแกรมทางการตลาดเพ่ือสรางความเขาใจและความสัมพันธท่ีดีระหวางองคกรและตลาด  
รวมท้ังผูบริโภคและผูมีสวนไดเสีย   การตัดสินใจซ้ือเพ่ือใหไดคุณคาเพ่ิมโดยใชกลยุทธไดกับได           
กลยุทธการรักษาลูกคา  การหาลูกคาใหม และการดึงลูกคากลับ 

Marketing process to build long-term relationship with customers.  Marketing 
programs decision to create good understanding and relationship between 
organizations and market, including customers and stakeholders.  Value added 
buying decision through win-win strategy.  Strategy for customer retention, new 
customer acquisition, and customer win back. 
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01134354 ศิลปะการขาย 3(3-0-6)            
 (Salesmanship)  

หลักและกระบวนการเสนอขายสินคา กระบวนการตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภค การศึกษา
พฤติกรรมของผูบริโภค หลักจิตวิทยาเพ่ือการจูงใจซ้ือ วิธีการเขาถึงตลาดเปาหมาย การสราง
คุณลักษณะและคุณสมบัติของพนักงานขาย เพ่ือเปนพนักงานขายท่ีดี เทคนิคการเจรจา การสราง
มนุษยสัมพันธกับลูกคา ความรูเรื่องสัญญาการซ้ือขาย 

Principles of selling process.  Analysis of the buying decisions process.  
Characteristics and behaviour of consumer.  Psychology in sales incentive.  Principles 
of psychological for consumer motivation.  Data collection for planning approach to 
target market.  Training salesmen.  Technique of negotiation relationship to customer 
and sales contracting. 

 
01134355 การสงเสริมการขาย 3(3-0-6)            
 (Sales Promotion)  

ความหมาย ความสําคัญ วัตถุประสงคการสงเสริมการขายท่ีมุงผูบริโภคคนกลาง และ
พนักงานขาย การติดตอสื่อสารกับการสงเสริมการขาย การตัดสินใจเลือกการสงเสริมการขาย  
บทบาทของผูสงขาวสาร ผูรับสารและขาวสาร การสงเสริมการขาย กระบวนการสื่อสารทางการ
ตลาด และการสงเสริมการขายท่ีมีประสิทธิภาพ 

Definition, importance and objectives of sales promotion. Consumer promotion, 
trade promotion, sales force promotion, communication and selling promotion, 
Decision to select sales promotion tools.  Roles of sender, receiver and message of 
sales promotion. Marketing communication process and the effectiveness of sales 
promotion.  

 
01134356 การโฆษณา  3(3-0-6)            
 (Advertising)  

บทบาท ความสําคัญ วิวัฒนาการและแนวความคิดของการโฆษณา การจัดองคการ            
การโฆษณา หลักการจัดทําองคประกอบของงานโฆษณา การเลือกเหตุจูงใจ การเลือกสื่อโฆษณา 
การวางแผนรณรงค การจัดทํางบประมาณ การประเมินและวัดผลการโฆษณา กฎหมายและ
จรรยาบรรณ ท่ีเก่ียวของกับการโฆษณา 

Roles, importance, development and concept of advertising.  Organizing of 
advertising, composition of advertising work, selecting media, preparing campaign, 
budgeting and evaluation of advertising. Law and ethic concerning with advertising.  
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01134411 การจัดการการตลาด 3(3-0-6)            
 (Marketing Management)  

แนวความคิดการจัดการทางการตลาด บทบาทและหนาท่ีของผูจัดการการตลาด  นโยบาย
และกลยุทธของการจัดการดานผลิตภัณฑ  ราคา  ชองทางการตลาดและการสงเสริมการตลาด  
การวิเคราะห  การวางแผน  การควบคุมและการจัดองคการ  แนวโนมของการจัดการตลาดใน
อนาคต รวมท้ังการวิเคราะหปญหาและกรณีศึกษาทางการตลาด 

Concepts of marketing management.  Roles and functions of marketing 
manager.  Policy and strategy of product management, price management, channel 
management and promotion management.  Analysis, planning, controlling and 
organizing.  Problem and case study in marketing. 

 
01134412 การพยากรณการขาย 3(3-0-6)            
 (Sales Forecasting)  

หลักทฤษฎี และความสําคัญของการพยากรณการขาย เทคนิคและวิธีการพยากรณ ประเภท
ของขอมูล การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความถูกตองแมนยํา
ของการพยากรณ รวมท้ังการนําผลของการพยากรณไปเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาแผนการตลาด 

Theory and importance of sales forecasting. Techniques and methods of forecasting: 
types of data, analysing data in quantitative and qualitative. Factors influencing the 
reliability of forecasting including the application of forecasting output for improvement 
and development of the marketing plan. 

 
01134413 การตลาดและการตัดสินใจ 3(3-0-6)            
 (Marketing and Decision Making)   

ความรับผิดชอบของผูบริหารการตลาดในการตัดสินใจ  ปญหาทางการตลาด  การจําแนก
และการจัดลําดับ ขอบเขตของการตัดสินใจทางการตลาด  การเลือกวิธีการแกปญหาและวิธีการ
ตัดสินใจ  การกําหนดหลักเกณฑทางทฤษฎีเพ่ือการพัฒนาการตัดสินใจทางการตลาด  การตัดสินใจ
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  กระบวนการการวางแผนและการตัดสินใจทางการตลาด 

Responsibility of a marketing manager in decision making.  Marketing problems, 
classification and grading.   Scope of marketing decision making.  Selection in problem 
solving technic and decision making technic. Building the theoretical base for 
developing a marketing decision making. Qualitative and quantitative decision making.  
Marketing planning process and decision making. 
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01134421 การจัดการเพ่ือการสงออกและนําเขา 3(3-0-6)            
 (Export-Import Management)  

หลักและการปฏิบัติในการสงออกและนําเขา  กฎหมาย และระเบียบขอบงัคับพระราชบัญญัติ
และขอกําหนดในการสงออกและนําเขา  วิธีปฏิบัติและเตรียมการดานเอกสาร  การทําสัญญาซ้ือ
ขาย วิธีการดานศุลกากร  การบรรจุหีบหอ  การขนสง  การชําระเงิน  การจัดการและการจัด
หนวยงานของแผนกสงสินคาออกและเขา  หนวยงานของทางราชการและสถาบันเอกชนท่ี
เก่ียวของกับการสงสินคา 

Principles and practices of export and import.  Rules, regulation and restriction 
of export and import.  Documentations.  Buying and selling contracts.  Customs 
procedures.  Packing, handling and transporting.  Export-import payments. Organizing 
and managing export-import departments.  Government offices and private 
institutions relating to export-import business. 

 
01134422 การตลาดบริการ  3(3-0-6)            
 (Service Marketing)  

ลักษณะและขอบเขตของตลาดบริการ  การจําแนกประเภท  พฤติกรรมผูใชบริการสวน
ประสมการตลาดของสินคาบริการ  โครงสรางและการพัฒนาสถาบันท่ีประกอบธุรกิจดานการ
ใหบริการและศึกษาธุรกิจบริการเฉพาะอยาง 

Nature and scopes of service marketing.  Type of service. Service consumer 
behavior.  Marketing mix of service.  Structure and development of service 
institution.  Study in specific service business. 

 
01134423 การตลาดธุรกิจสูธุรกิจ  3(3-0-6)            
 (Business to Business Marketing)  

หลักการและทฤษฎีรวมถึงกระบวนการ ของการตลาดธุรกิจสูธุรกิจ ซ่ึงหมายถึงสินคาและ
บริการทางธุรกิจและอุตสาหกรรมความแตกตางของตลาดสินคาผูบริโภคกับสินคาธุรกิจ การ
วิเคราะหพฤติกรรมของการซ้ือโดยองคกรธุรกิจ การแบงสวนตลาด การกําหนดเปาหมายและการ
วางตําแหนงสินคาธุรกิจ การวางแผนกลยุทธของการตลาดธุรกิจการวางแผนและควบคุมสวน
ประสมทางการตลาดธุรกิจ การจัดการความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจเพ่ือการวางแผน
และการดําเนินการตลาดธุรกิจ 
        Principles and Theory, including process of Business to Business Marketing 
which determine as product and service for business or Industry. The differences 
between consumer goods and business goods. Analysis of organizational buying 
behavior market segmentation, targeting market and market positioning strategic 
planning of business marketing planning, implementing and controlling of marketing 
mix. Management of corporate social responsibility for planning and implementing 
business marketing. 
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01134431 การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ    3(3-0-6)            
 (Product Development and Design)  

ความสัมพันธระหวางการตลาด  การออกแบบและการผลิตเพ่ือการพัฒนาและนําเสนอ
ผลิตภัณฑเขาสูตลาด   กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ  การกําหนดความตองการของลูกคา  การ
ไดมาซ่ึงความคิดเก่ียวกับผลิตภัณฑ  สถาปตยกรรมผลิตภัณฑ  การออกแบบเชิงอุตสาหกรรมและ
เพ่ือการผลิต  การนําผลิตภัณฑเขาสูตลาด  การติดตามและการประเมินผล 

Relation between marketing, design and manufacturing for product 
development and launching.  Product development process, identifying customer 
needs, product concept generation, product architecture, industrial and 
manufacturing design, product launching, follow up and evaluation. 

 
01134432 กลยุทธราคา   3(3-0-6)            
 (Price Strategy)  

แนวคิดดานราคา  การบริหารการตั้งราคาใหมีประสิทธิภาพ  ความรูดานเศรษฐศาสตรในการตั้ง
ราคา ความเขาใจพฤติกรรมลูกคาในการตั้งราคา  บทบาทของตนทุนตอการตัดสินใจต้ังราคาและการ
วิเคราะหความสามารถทางการแขงขันในการทํากําไรทางการตลาด  การพัฒนากลยุทธการตั้งราคา  
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับกลยุทธการตั้งราคา 

Price concept, effective pricing management, economic knowledge of pricing.  
Understanding customer behavior to pricing. Role of costs in pricing decision and 
analysis marketing profit competency.  Developing pricing strategies.  Legal aspect 
of pricing strategy. 

 
01134442 หลักการจัดการลอจิสติกส   3(3-0-6)            
 (Principles of Logistics Management)  

หลักการและกระบวนการลอจิสติกสเพ่ือสนับสนุนวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป  แนวความคิด
ลอจิสติกสแบบผสมผสานโดยเนนกิจกรรมลอจิสติกสหลัก   การจัดการกลยุทธลอจิสติกสในยุค
โลกาภิวัตน 

Principles and process of logistics in order to support materials and finished 
goods logistics concept through main logistics activities.  Logistics strategy 
management in globalization. 

 
01134490 สหกิจศึกษา      6            
 (Cooperative Education)  

การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงการท่ีไดรับมอบหมาย ตลอดจนการ
จัดทํารายงานและการนําเสนอ  

On the job training as a temporary employee according to the assigned project 
including report writing and presentation. 
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01134491 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางการตลาด 3(3-0-6)            
 (Research Methods in Marketing)  

หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางการตลาด  การกําหนดปญหา  การวางรูปแบบวิจัย  การตั้ง
วัตถุประสงคและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล  การสรางแบบสอบถาม  การวิเคราะหและ
ตีความขอมูล  การใชสถิติสําหรับการวิจัย  การเขียนรายงานและการเสนอผลการวิจัย                                              

Principles and methods in marketing research, identification of research 
problems, formulation of research objectives and hypotheses, collection of data, 
construction of questionnaire, data analysis and interpretation, application of 
statistics for research, report writing and presentation.    

 

01134497 สัมมนา       1            
 (Seminar)  

การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางทางการตลาดในระดับปริญญาตรี 
Presentation and discussion on current interesting topics in marketing at the 

bachelor’s degree level. 
 

01134498 ปญหาพิเศษ      3  
 (Special Problems)  

การศึกษาคนควาทางการตลาดระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน 
Study and research in marketing at the bachelor’s degree level and compiled 

into written report. 
 

รายวิชาภายนอกหลักสูตร 
วิชาแกน 

01101181 เศรษฐศาสตรจุลภาค I               3(3-0-6)  
(Microeconomics I) 

ความหมายลักษณะและวิธีการศึกษาเศรษฐศาสตร ปญหาเศรษฐกิจ การทําหนาท่ีของระบบ
เศรษฐกิจ อุปสงค อุปทาน และราคาความยืดหยุนของอุปสงคและอุปทาน การใชอุปสงคและอุปทาน
ในการปฏิบัติ พฤติกรรมของผูบริโภคและอรรถประโยชน ธุรกิจการผลิตและตนทุนการผลิต  ตนทุนใน
ระยะสั้นและระยะยาว  การผลิตในระยะยาว การผลิตในระยะยาวมาก ซ่ึงเก่ียวของกับความกาวหนา
และมลพิษ การกําหนดราคาผลผลิตในตลาดตาง ๆ ทฤษฎีราคาในเชิงปฏิบัติ  การกระจายรายได             
การกําหนดคาจาง  ดอกเบี้ย และผลตอบแทนจากการลงทุน  ความยากจน และความไมเทาเทียมกัน 

Meaning, nature and methods of economic study. Economic problems. 
Functioning of the economy. Demand, supply, price, elasticity of demand an supply, 
application of demand and supply. Consumer behavior and utility. Production and cost, 
short-run cost and long-run cost, production in the long-run and the very long-run 
concerning progress and pollution. Price determination in different types of market, 
application of price theory. Income distribution, determination of wage, interest, and 
return on investment; poverty and inequality. 
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01101182  เศรษฐศาสตรมหภาค I                       3(3-0-6) 

 (Macroeconomics I) 
วิธีในการวัดรายไดประชาชาติ ปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดรายไดประชาชาติ การเปลี่ยนแปลง

รายไดประชาชาติ วัฎจักรธุรกิจและการเคลื่อนไหวข้ึนลงในรายไดประชาชาติ ทฤษฎีและมาตรการของ
นโยบายการคลัง ระดับราคา การเงินและการธนาคาร การวิเคราะหเงินตราและการวิเคราะหรายได  
การคาและการเงินระหวางประเทศ  การวางงานและเงินเฟอ ความจําเริญเติบโต และการพัฒนา
เศรษฐกิจเปรียบเทียบ 

National income account. Determination of national income.  Business cycle and 
national income fluctuations. Theories and measures of fiscal policies.  Money and 
banking, monetary and income analysis. International trade and finance. 
Unemployment, inflation, economic growth and development.  Comparative economic 
systems. 

 
01130171 การบัญชีการเงิน  

(Financial Accounting) 
          3(3-0-6)  

หลักการบัญชีท่ัวไป  วิธีการบันทึกบัญชีข้ันตนเก่ียวกับเงินสด  ลูกหนี้  ตั๋วเงินรับ สินคา
คงเหลือ  เงินลงทุน   สินทรัพยท่ีมีตัวตนและไมมีตัวตน หนี้สินและสวนของผูเปนเจาของ การจัดทํา
รายงานทางการเงิน    

General accounting principles; principles of recording transactions for cash, 
account  receivables, note receivables, inventories,  investment,  tangible  and  
intangible assets, liabilities, owner  equities; preparation of financial reports. 

 
01130172 การบัญชีเพ่ือการจัดการ 

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

  พ้ืนฐาน : 01130171  
บทบาทของการบัญชีบริหาร  การบัญชีตนทุน ตนทุนมาตรฐาน การบัญชีตนทุนตามกิจกรรม 

งบประมาณ งบประมาณยืดหยุนได การวิเคราะหตนทุน – ปริมาณ – กําไร การบัญชีตามความ
รับผิดชอบ การจัดทํารายงานตามสวนงาน การกําหนดราคา การใชสารสนเทศทางการบัญชีเพ่ือการ
จัดการ 

Role of management accounting;  cost accounting; standard costing; activity 
based costing; budgeting; flexible budgeting;  cost-volume-profit analysis; responsibility 
accounting; segment reporting; pricing decision; use of accounting information for 
management. 
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01131211 
 
 
 
 
 
 
 
 
01132111 

การเงินธุรกิจ                                                                             3(3-0-6) 
(Business Finance) 

จุดมุงหมายและหนาท่ีการบริหารทางการเงินการวางแผนและวิเคราะหทางการเงินรวมท้ัง
การตัดสินใจตางๆ  เก่ียวกับการเงินการบริหารเงินสดและหลักทรัพยตามความตองการของตลาดการ
บริหารลูกหนี้การบริหารสินคา และนโยบายอ่ืน ๆ ทางการเงิน  

Objectives and role of financial management, financial forecasting and 
planning, financial decisions in cash and marketable securities management, 
receivables management, inventory management and financial decisions. 

 
หลักการจัดการ                                                                          3(3-0-6) 
(Principles of Management)  

แนวคิดและวิวัฒนาการทางการจัดการ งานการจัดการ สภาพแวดลอมทางธุรกิจท่ีมีผลกระทบ
ตอการจัดการธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคมขององคการธุรกิจ บทบาทและ
หนาท่ีทางการจัดการของผูจัดการ การตัดสินใจ การวางแผน การจัดองคการ การชักนําและการ
ควบคุม 

Concepts and evolution of management. Managerial jobs. Business environment 
affecting business management. Business ethics and corporate social responsibility. 
Managerial roles and management functions of managers. Business decision-making, 
planning, organizing, leading, and controlling. 

 
01132142 ธุรกิจและสภาพแวดลอมทางกฎหมาย   

(Business and Legal Environment)   
 3(3-0-6)  

สภาพแวดลอมทางกฎหมายของธุรกิจ ความหมาย ท่ีมา และประเภทของกฎหมาย 

กระบวนการยุติธรรม การระงับขอพิพาทโดยศาลและอนุญาโตตุลาการนอกศาล   ความรับผิดทาง

กฎหมายของธุรกิจ ในดานตาง ๆ 
Legal environment of business, definition, sources and classification of law. 

The judicial system, dispute settlement by court and arbitrators, legal liabilities of 
business. 

 
01132231 สถิติธุรกิจ  

(Business Statistics) 
  3(3-0-6)  

การนําทฤษฎีและวิธีการทางสถิติมาใชในทางธุรกิจ การวัดคากลาง และการกระจายของขอมูล 
การแจกแจงความนาจะเปน การสุมตัวอยาง การประมาณชวงความเชื่อม่ัน การทดสอบสมมติฐาน          
การทดสอบไคสแควร การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหความถดถอยและสหสัมพันธ                  
การพยากรณและสถิตินอนพาราเมตริก  
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Statistics theories and methods for business application, central tendency and 
variation data measurement , probability distribution,  sampling distribution,  confidence 
interval estimation, hypothesis testing,  Chi-square, analysis of variance, regression and 
correlation, forecasting and nonparametric statistics. 

 
01132332 การวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ   

(Quantitative Analysis for Decision Making in Business) 
3(3-0-6)  

พ้ืนฐาน: 01132231 
บทบาทของการวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการแกปญหาทางธุรกิจ แนวคิดและการประยุกตใช

โปรแกรมเชิงเสน  การวิเคราะหความไวตอการเปลี่ยนแปลง  เครื่องมือสําหรับการตัดสินใจ แขนงการ
ตัดสินใจ ความนาจะเปน  การวิเคราะหแถวรอคอย การวิเคราะหมารคอฟ  แบบจําลองการขนสง การ
ควบคุมสินคาคงคลัง การจําลองสถานการณและทฤษฎีเกมส 

Roles of quantitative analysis for business problem solving, concept and 
application of linear programming, sensitivity analysis, decision making tools, decision 
tree diagram, probability, queuing, Markov analysis, transportation model, inventory 
control, simulations and game theory. 

 
01132342 ระบบภาษีอากรธุรกิจ   

 (Business Tax System) 
    3(3-0-6)  

พ้ืนฐาน : 01132142 หรือ  01453111  

ความสําคัญของภาษีอากรตอการพัฒนาประเทศ หลักการปฏิบัติและวิธีจัดเก็บภาษีอากรท่ีดี 

ความรับผิดชอบทางภาษีอากรของบุคคลและธุรกิจตามประมวลรัษฎากร ภาษีศุลกากร ภาษี

สรรพสามิตและภาษีท่ีจัดเก็บโดยองคการบริหารสวนทองถ่ิน  
Role of taxation on country’s development. Principles and effective tax 

practices, tax liability of individuals and businesses under the revenue code, custom 
tax, excise tax and taxes administered by local government. 

 
01132413 การจัดการเชิงกลยุทธ   

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

    พ้ืนฐาน : 01134111 และ 01131211 หรือ  01132221  

กลยุทธและนโยบายทางธุรกิจ  การวิเคราะหปญหาตางๆในทรรศนะของผูจัดการ เพ่ือใชใน
การวางแผนการดําเนินงานใหบรรลุถึงเปาหมายของธุรกิจ  

Business strategy, policy and problem analysis by managerial level for    business 
operating plan implementation. 
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01133211 การจัดการการผลิต  
(Operations Management) 

 3(3-0-6) 

พ้ืนฐาน : 01132111  
หลักเบื้องตนและหนาท่ีในการจัดการการผลิต การวางแผนการจัดองคการ การออกแบบระบบ

การผลิต และการควบคุมการผลิตท้ังในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีการศึกษานอกสถานท่ี  
  Basic principles and functions in operations management. Planning, organizing 
design and control of operations system; quantitatively. Field study included. 
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