
1 

สาขาวชิาวทิยาการจดัการ 

 

10103 ทกัษะชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Life Skills 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการสือ่สาร การแสวงหาความรู ้และการใชเ้ทคโนโลยใีนการด าเนนิชวีติ 

 2. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการคดิ วเิคราะห ์และการแกปั้ญหาในสถานการณ์ตา่งๆ 

 3. เพือ่พัฒนาตนใหม้คีณุธรรม จรยิธรรมและมนุษยสมัพันธ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทักษะในการด าเนินชวีติในสังคม ความใฝ่รู ้การแสวงหาและพัฒนาความรู ้การใชเ้ทคโนโลยี การใช ้

เหตผุล การคดิวเิคราะห ์การแกปั้ญหา การเจรจาตอ่รอง การบรหิารตนเอง การจัดการอารมณ์และความเครยีด ความ

เขา้ใจตนเอง คณุธรรม จรยิธรรม มนุษยสมัพันธ ์มารยาท และการสมาคม 

10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 English for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่ศกึษาโครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษทีส่ าคญั 

 3. เพือ่สามารถใชท้กัษะฟัง พูด อา่น เขยีนภาษาองักฤษใหถ้กูตอ้งและเหมาะสมในสถานการณ์ตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษทีใ่ชใ้นการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนภาษาองักฤษเพือ่

การสือ่สาร 

10121 อารยธรรมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Civilization 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับอารยธรรมตะวนัออกและอารยธรรมตะวันตก ในดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจอารยธรรมของมนุษยใ์นอดตึอนัเป็นพืน้ฐานของอารยธรรมในปัจจุบนั 

 3. เพือ่ใหต้ระหนักและชืน่ชมคณุคา่ของอารยธรรมทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกทีม่นุษย์ไดส้รา้งสรรคข์ึน้ ในดา้นการเมือง 

เศรษฐกจิ และสงัคม ภมูปัิญญา ศลิปะ และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

10131 สงัคมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Society 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความเป็นมนุษย ์ ชมุชนและสงัคม 

 2.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจกลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์

 3. เพือ่เสรมิสรา้งความรับผดิชอบตอ่สงัคมและประเทศชาต ิ
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลักษณะพื้นฐานของความเป็นมนุษย ์การรวมตัวเป็นชมุชนและสงัคม การกระจายและการตัง้ถิน่ฐานของ

มนุษย์ องคป์ระกอบของสังคม พฤตกิรรมมนุษย์ในสังคม กลไกทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกจิและสังคม ซึง่

สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์ปัญหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข การเสรมิสรา้งสงัคมทีด่ ี

10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Science, Technology and Environment for Life 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับแนวคดิ กฎเกณฑ ์และพัฒนาการทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่อีทิธพิล

ตอ่ความคดิ และความเป็นอยูข่องมนุษย ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัววิฒันาการของสิง่มชีวีติและมนุษย ์

 3. เพื่อใหเ้ขา้ใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดลอ้มและผลกระทบของวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยทีีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั 

 5. เพือ่เสรมิสรา้งความคดิเชงิวทิยาศาสตรแ์ละจติส านกึในการรักษาสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎ ีความคดิเชงิวเิคราะห ์กฎเกณฑแ์ละพัฒนาการทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีธรรมชาติ

วทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับมนุษย ์องคป์ระกอบของร่างกายมนุษย ์มนุษยก์ับสิง่แวดลอ้ม สขุภาพอนามัยและโภชนาการ 

การประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นการด ารงชวีติ 

10151 ไทยศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Studies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์สงัคม ภาษาและวฒันธรรม 

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูท้ีไ่ดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการด ารงชวีติ 

 3. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและเกดิความภาคภมูใิจในความเป็นไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับความเป็นไทยในดา้นประวัตศิาสตร ์การตัง้ถิน่ฐาน การเมอืง เศรษฐกจิ วัฒนธรรม ศาสนา

และพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรมและวฒันธรรม 

10152 ไทยกบัสงัคมโลก (6 หนว่ยกติ) 

 Thailand and the World Community 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับสถานการณ์ แนวโนม้ ลักษณะความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงในสงัคมโลกทีม่ผีลกระทบตอ่ประเทศไทย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสถานะของประเทศไทยในสงัคมโลก 

 3. เพือ่ใหน้ าความรูไ้ปคดิ วเิคราะหปั์ญหา อันเป็นผลจากกระแสโลกาภวิัตน์ในมติติา่งๆ ทัง้ทางการเมอืง 

  เศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรม และผลกระทบตอ่คณุธรรม จรยิธรรม 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 สถานะของประเทศไทยในสงัคมโลก พลวัตของการเปลีย่นแปลงในสงัคมโลก ทีส่ง่ผลกระทบตอ่ประเทศ

ไทย รวมถงึสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาทีเ่กดิขึน้อันเป็นผลจากกระแสโลกาภวิัตน์ ซีง่ส่งผลใหเ้กดิความ

ตระหนัก และมีความรูค้วามเขา้ใจในสภาพการณ์ สามารถคดิวเิคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาและผลกระทบต่อ

ภาพรวมของสงัคมไทยและตวับคุคลในมติติา่งๆ ทัง้ทางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม คณุธรรม จรยิธรรม 

10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Thai for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาไทยเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่พัฒนาทกัษะภาษาในการสือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค ์ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาในการด าเนนิชวีติและแสวงหาความรู ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความส าคัญของภาษา ความคดิ และการสือ่สาร ศลิปะการใชถ้อ้ยค า ประโยค ส านวน โวหาร การพัฒนา

ทักษะการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนเพื่อสือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค ์การใชภ้าษาในการด าเนินชวีติ 

การแสวงหาความรู ้และการถา่ยทอดความรู ้

10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Chinese for Communication  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรู เ้รื่องระบบเสียงภาษาจีนกลาง สัทอักษรภาษาจีนกลางระบบฮั่นอี่ว์ พินอิน           

  (Hànyǔ Pīnyīn) สามารถใชแ้ละอา่นออกเสยีงได ้

 2. เพื่อใหม้ีความรู เ้รื่องตัวอักษรจีนที่เป็นหรือประกอบกันเป็นค าศัพท์พื้นฐาน รูปประโยคและ          

  หลกัภาษาจนีทีใ่ชส้ือ่สารกนัทัว่ไป รวมทัง้ฝึกหัดการเขยีนตวัอกัษรจนี 

 3. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาจนีในการสือ่สารทั่วไปในชวีติประจ าวนั 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระบบเสยีงภาษาจีนกลาง การถอดเสยีงอ่านดว้ยสัทอักษรภาษาจีนกลางระบบฮั่นอีว่ ์พินอนิ (Hànyǔ 

Pīnyīn) ค าศัพทพ์ื้นฐานและบทสนทนาทีใ่ชส้ือ่สารกันทั่วไปในชวีติประจ าวัน โครงสรา้งทางไวยากรณ์ และเรยีนรู ้

ฝึกเขยีนตวัอกัษรจนีประมาณ 550 ตวั 

10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Khmer for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นระบบเสยีง ตวัอกัษร  โครงสรา้งไวยากรณ์ และรูปประโยคพืน้ฐานภาษาเขมร 

 2. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาเขมรระดบัพืน้ฐานสือ่สารในชวีติประจ าวนั 

 3. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัค าศพัทภ์าษาเขมรทีใ่ชใ้นภาษาไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระบบเสยีงภาษาเขมร การฝึกเขยีนอักษรภาษาเขมร ทัง้อักษรเชลยีง และอักษรมูล ค าศัพทพ์ื้นฐานใน

ชวีติประจ าวัน โครงสรา้งไวยากรณ์ และรูปประโยคพื้นฐาน ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อ        

การสือ่สารในระดบัพืน้ฐาน ค าศพัทภ์าษาเขมรในภาษาไทย 
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10164 สงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน (6 หนว่ยกติ) 

 Society and Culture in the ASEAN Community 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจภมูหิลงัและประวตัศิาสตรข์องภมูภิาคอาเซยีน 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจจดุประสงคก์ารรวมกลุม่ของประเทศสมาชกิในอาเซยีน 

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจสภาพทางสงัคม และวฒันธรรมของชาตสิมาชกิในอาเซยีน 

 4. เพือ่ใหเ้ขา้ใจบทบาทและความสมัพันธ ์ของอาเซยีนกบัชาตติา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ภูมหิลังและประวัตศิาสตรข์องประเทศสมาชกิอาเซยีน การรวมกลุม่ของประเทศสมาชกิ สภาพทางสงัคม

และวัฒนธรรมของประเทศในสมาชกิอาเซยีน บทบาทของอาเซยีน และความสัมพันธข์องอาเซยีนทีม่ตี่อภูมภิาค

ตา่งๆ ของโลก 

10171 การใชภ้าษาองักฤษ (6 หนว่ยกติ) 

 Interaction: Effective Communication in English 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ฝึกทกัษะและกลวธิกีารใชภ้าษาองักฤษเพือ่การตดิตอ่สือ่สารในสถานการณ์ตา่งๆ  

2. เพือ่เพิม่พูนความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งโครงสรา้ง ศพัท ์ส านวน โดยเรยีนรูจ้ากการฝึกทกัษะ ฟัง พูด  

 อา่น เขยีน ทีใ่ชใ้นการตดิตอ่สือ่สารในชวีติแระจ าวนัและในการประกอบกจิการงาน 

3. เพือ่เรยีนรูถ้งึปัญหาบางประการในการตดิตอ่สือ่สารอนัเนือ่งมาจากความแตกตา่งทางดา้นภาษาและ 

 วฒันธรรม 

ค าอธบิายชุดวชิา 

 ฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อใชใ้นการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน และใน           

การประกอบกจิการงาน เชน่ การทักทาย การเชือ้เชญิ การแสดงความเสยีใจ การแสดงความยนิด ีและการประชมุ

แลกเปลีย่นขอ้คดิเห็น ศกึษาวธิแีสดงออกของเจา้ของภาษา และปัญหาในการใชภ้าษาอังกฤษเพื่อการแสดงออก

ของคนไทย 

11301 ภาษาองักฤษส าหรบันกัธุรกจิ (6 หนว่ยกติ) 

 English for Business 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษในวงการธรุกจิ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษในการตดิตอ่สือ่สารในงานธรุกจิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษ ซึง่ใชก้ันทั่วไปในวงการธุรกจิ เพื่อประโยชน์ในการตดิต่อสือ่สาร

และเพิม่พูนประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 
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11302 ภาษาองักฤษเพือ่การทอ่งเทีย่ว (6 หนว่ยกติ) 

 English for Tourism 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ สามารถใชโ้ครงสรา้ง ศพัท ์ส านวนภาษาอังกฤษทีใ่ชใ้นการสือ่สารกบัชาว

ตา่งประเทศ การตดิตอ่ซือ้ขาย และการใหบ้รกิารเกีย่วกบัการทอ่งเทีย่ว 

 2. เพื่อใหส้ามารถใชภ้าษาอังกฤษแนะน าชาวต่างประเทศใหรู้จั้กประเทศไทยดา้นภูมศิาสตร ์ประวัตศิาสตร ์

ขนบธรรมเนยีมประเพณี และศลิปวฒันธรรมไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาองักฤษ ซึง่ใชใ้นการสือ่สารกับชาวตา่งประเทศ การตดิตอ่ซือ้ขาย การ

บรกิารเกีย่วกบัการทอ่งเทีย่ว การใหข้อ้มลูดา้นภมูศิาสตร ์ประวตัศิาสตร ์ขนบธรรมเนยีมประเพณี และศลิปวฒันธรรมไทย 

11303 ภาษาองักฤษส าหรบัพนกังานโรงแรม (6 หนว่ยกติ) 

 English for Hotel Personnel 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโครงสรา้ง ศพัท ์ส านวนภาษาองักฤษ ทีใ่ชใ้นธรุกจิการโรงแรม 

 2. เพื่อใหส้ามารถใชภ้าษาอังกฤษในการตดิต่อสือ่สาร เพื่อเพิ่มพูนประสทิธิภาพของงานที่ท าและ 

เพือ่การพัฒนาตนเองในงานอาชพี 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษ ซึง่ใชก้ันทั่วไปในธุรกจิโรงแรม ศัพทแ์ละส านวนเฉพาะทีใ่ช ้

เกีย่วกับงานในแผนกตา่งๆ ของโรงแรม ตลอดจนภาษาอังกฤษทีใ่ชเ้พือ่การตดิตอ่สือ่สาร เพือ่เพิม่พูนประสทิธภิาพ

ของงานและเพือ่การพัฒนาตนเองในงานอาชพี 

30105 การบญัชแีละการเงนิเพือ่การกอ่สรา้ง (6 หนว่ยกติ) 

 Accounting and Finance for Construction 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับแนวคดิทางการบัญช ีงบการเงนิ กระบวนการบัญช ีการรับรูร้ายไดแ้ละตน้ทุน

ของงานกอ่สรา้ง 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นดา้นการบญัชเีพือ่การจัดการส าหรับงานกอ่สรา้ง 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิทางการเงนิเพือ่งานกอ่สรา้ง 

 4. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการจัดการสนิทรัพยห์มุนเวยีน สนิทรัพยถ์าวร และการจัดหาเงนิทุนเพื่องาน

กอ่สรา้ง 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับการบัญชเีพื่องานก่อสรา้ง งบการเงนิ การรับรูร้ายไดแ้ละตน้ทุนของงานก่อสรา้ง การบัญชี

เพื่อการจัดการงานก่อสรา้งในดา้นการงบประมาณ การใชข้อ้มูลทางการบัญชเีพื่อการตัดสนิใจ การวเิคราะห์งบการเงนิ 

การควบคมุภายในและการประเมนิผลการปฎบิัตงาน รวมทัง้แนวคดิทางการเงนิ การจัดสนิทรัพยห์มุนเวยีน สนิทรัพยถ์าวร 

และการจัดหาเงนิทนุเพือ่งานกอ่สรา้ง 
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30205 คณติศาสตรแ์ละสถติ ิ (6 หนว่ยกติ) 

 Mathematics and Statistics 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัคณติศาสตรพ์ืน้ฐานเพือ่ทีจ่ะน าไปประยุกตใ์ชก้บัวชิาการดา้นอืน่ได ้

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสถติเิบือ้งตน้  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 เซต ตรรกศาสตร์ การจัดล าดับและการจัดหมวดหมู่ ความน่าจะเป็น เงนิสด ดอกเบี้ย ค่ารายปี ระบบจ านวน 

เมตรกิซ ์ดเีทอรม์นัินตแ์ละการประยุกต ์ความสมัพันธ ์ฟังกช์นั ล าดับและอนุกรมเรขาคณิตวเิคราะห ์การดฟิเฟอเรนชเิอท 

ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับสถติ ิสถติเิชงิพรรณนา ตัวแปรสุม่ การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุม่ชนิดไม่ต่อเนื่อง 

การแจกแจงปกต ิการแจกแจงสิง่ตวัอยา่ง และการประเมนิคา่ 

30206 กฎหมายธุรกจิและการภาษอีากร (6 หนว่ยกติ) 

 Business Law and Taxation  

 ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ  

 30206-1 กฎหมายธุรกจิ (Business Law)  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกักฎหมายทัว่ไป 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบักฎหมายแพ่งและพาณิชย ์และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับธรุกจิ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัและวธิปีฏบิตัใินสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมายธรุกจิ 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 หลักกฎหมายทั่วไป กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้งกับธุรกิจ เช่น ซื้อขาย                    

เชา่ทรัพย ์เชา่ซือ้ กูย้มื ค ้าประกัน จ านอง จ าน า กฎหมายทีเ่กีย่วกับการจัดองคก์รธุรกจิ ทัง้กรณีหา้งหุน้สว่นสามัญ 

หา้งหุน้สว่นสามัญนิตบิคุคล หา้งหุน้สว่นจ ากัด บรษัิทจ ากัด บรษัิทมหาชนจ ากัด และกจิการร่วมคา้ ลักษณะต่างๆ 

ตลอดจนกฎหมายเกีย่วกบัตราสารทางการเงนิ และกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการควบคมุธรุกจิ เชน่ กฎหมายทรัพยส์นิทาง

ปัญญา กฎหมายแรงงานและแรงงานสมัพันธ ์กฎหมายเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 

 30206-2 การภาษอีากร (Taxation)  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบักฎหมายภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบักฎหมายภาษีอากรตามกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 หลักเกณฑ ์วธิกีารประเมนิและวธิกีารจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

เชน่ ภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีเงนิได ้

ปิโตรเลยีม ภาษีสรรพสามติ ภาษีศลุกากร และภาษีทอ้งถิน่ 

30208 การบญัชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจดัการ (6 หนว่ยกติ) 

 Finance Accounting and Managerial Accounting 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการจัดท าบัญชแีละการน าเสนอรายงานทางการเงนิ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการน าขอ้มลูทางการบญัชไีปใชใ้นการจัดการธรุกจิได ้

 3. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูไ้ปใชเ้ป็นพืน้ฐานส าหรับการศกึษาในชดุวชิาอืน่ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวความคดิเบือ้งตน้ทางการบัญช ีการรายงานทางการเงนิ กระบวนการ ขัน้ตอนการบันทกึบัญชตีาม

วงจรบญัชสี าหรับธรุกจิบรกิารและพาณชิยกรรม และการบญัชภีาษีอากรส าหรับธรุกจิ 

 แนวความคดิการบัญชเีพื่อการจัดการ ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับตน้ทุน การวเิคราะห์ตน้ทุน-ปรมิาณ-ก าไร  

การจัดท างบประมาณ การวเิคราะห์งบการเงนิ การใชข้อ้มูลทางบัญชเีพื่อการตัดสนิใจ การประเมินผลการปฏบิัตงิาน 

ระบบสารสนเทศทางการบญัช ีและการควบคมุภายใน 

30209 การเงนิธุรกจิและกฎหมายธุรกจิ (6 หนว่ยกติ) 

 Business Finance and Business Law 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการบรหิารเงนิทนุและการจัดการเงนิทนุของธรุกจิ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลักกฎหมายทั่วไป กฎหมายแพ่งและพาณชิย ์และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับ

ธรุกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 วัตถุประสงคแ์ละการรับผดิชอบทางการเงนิ ตลาดการเงนิ สถาบันการเงนิ ความเสีย่งและผลตอบแทน 

การจัดการสนิทรัพยห์มุนเวยีนและสนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน โครงสรา้งเงนิทนุ ตน้ทุนเงนิทุน นโยบายเงนิปันผล และ

การจัดหาเงนิทนุ 

 หลกักฎหมายทัว่ไป กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิ กฎหมายเกีย่วกบัการ

จัดองคก์รธรุกจิ กฎหมายคุม้ครองทรัพยส์นิทางปัญญา ตลอดจนกฎหมายเกีย่วกบัตราสารทางการเงนิ 

30210 การจดัการการผลติและด าเนนิงาน และหลกัการตลาด (6 หนว่ยกติ) 

 Production and Operations Management and Principle of Marketing 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการการผลติและด าเนนิงาน 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการตลาด 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระบบการผลติและด าเนนิงาน การวางแผนผลติภัณฑ ์ก าลังผลติ ท าเลทีต่ัง้ การวางผังสถานประกอบการ 

การจัดการคณุภาพ การจัดการห่วงโซ่อปุทาน การพยากรณ์การผลติ การจัดการสนิคา้คงคลัง การวางแผนและการ

ควบคมุการผลติและด าเนนิงาน การออกแบบงาน การวัดงาน มาตรฐานการท างาน การจัดล าดับงาน ความปลอดภัย

ในการท างาน การบรหิารโครงการ 

 แนวคดิการตลาด หนา้ทีก่ารตลาด และบทบาททางการตลาด กระบวนการการตลาด โครงสรา้งองค์การ

ทางการตลาด สภาพแวดลอ้มทางการตลาด การจัดการการตลาดและการวางแผนกลยุทธ ์การวจิัยการตลาด ระบบ

สารสนเทศทางการตลาด พฤตกิรรมผูบ้รโิภค ตลาดธุรกจิและพฤตกิรรมการซือ้ การแบ่งสว่นตลาดและการตลาด

เป้าหมาย การวางแผนและการตดัสนิใจดา้นผลติภัณฑ ์การวางแผนและการตัดสนิใจดา้นราคา การวางแผนและการ

ตัดสนิใจดา้นการจัดจ าหน่าย การวางแผนและการตัดสนิใจดา้นการส่งเสรมิการตลาด และจรรยาบรรณวชิาชพี

บรหิารธรุกจิ 
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30211 องคก์ารและการจดัการ และการจดัการทรพัยากรมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Organization and Management and Human Resource Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการ หนา้ทีแ่ละวธิกีารจัดองคก์าร รวมถงึการบรหิารองคก์ารสมัยใหม่ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิ เทคนคิและเครือ่งมอืการจัดการทรัพยากรมนุษยส์มัยใหม่ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการน าหลกัการดงักลา่วมาประยุกตใ์ชก้บัองคก์าร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย รูปแบบ ประเภท และขัน้ตอนของการวางแผน โครงสรา้งและสายการบังคับบัญชา แนวคดิ

และทฤษฎีต่างๆ เกีย่วกับองคก์าร การจัดองคก์าร การอ านวยการ การจูงใจและความเป็นผูน้ า กลุ่มและองคก์าร   

การจัดการสมัยใหมใ่นองคก์าร 

 ทฤษฎีและหลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ระบบคุณธรรม ขอบข่ายและขัน้ตอนในการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย ์การวางแผนก าลงัคน  การก าหนดต าแหน่งและอัตราเงนิเดอืน การสรรหา การคดัเลอืก การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ์การจัดสวสัดกิารและการพนักงานสมัพันธ ์การประเมนิผลการปฏบิัตงิาน เทคนคิและเครือ่งมอืของ

การจัดการทรัพยากรมนุษยส์มัยใหม่ 

30212 คณติศาสตร ์สถติธิุรกจิ และการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณเพือ่การตดัสนิใจ (6 หนว่ยกติ) 

 Mathematics, Business Statistics and Quantitative Analysis  

 for Decision Making 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับคณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับสถติพิืน้ฐาน 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับสถติธิรุกจิและประยกุตใ์ชใ้นการตดัสนิใจได ้

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณและประยุกตใ์ชใ้นการตดัสนิใจได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 พชีคณิตเบือ้งตน้ จ านวน การนับ เชต เมตรกิซพ์ื้นฐาน สมการและการแกส้มการ แคลคูลัสเบือ้งตน้และ            

การน าไปใช ้สถติพิืน้ฐานและการวเิคราะหข์อ้มูลเบือ้งตน้ ตัวแปรสุม่และการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุม่ 

ทฤษฎคีวามน่าจะเป็น การประมาณค่า การทดสอบสมมตฐิานและการใชส้ถติอินุมาน การวเิคราะหค์วามแปรปรวน 

การวเิคราะหส์หสมัพันธแ์ละการถดถอย การวเิคราะหเ์ลขดัชนี การวเิคราะหอ์นุกรมเวลา การพยากรณ์ธุรกจิ ความรู ้

พืน้ฐานเกีย่วกับการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณเพือ่การตัดสนิใจทางธุรกจิ ตัวแบบการตัดสนิใจ ตัวแบบโปรแกรมเชงิเสน้ 

ตัวแบบการขนสง่ ตัวแบบมอบหมายงาน ตัวแบบสนิคา้คงคลัง ตัวแบบแถวคอย ตัวแบบมารค์อฟ ตัวแบบจ าลอง

สถานการณ์ ตวัแบบ PERT/CPM 
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31301 การวางแผนงานกอ่สรา้ง 6(12-2-0-4) 

 Construction Planning 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูค้วามสามารถในการวางแผนงานก่อสรา้งในระบบต่างๆ และเลือกใชแ้ผนงานให ้

เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 

 2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามสามารถในการปรับแผนใหเ้ขา้กับทรัพยากร การน าแผนไปใชแ้ละการตดิตาม

ความกา้วหนา้ 

 3. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามสามารถในเทคนคิการปรับแผน การเร่งงาน และการวางแผนงานกอ่สรา้งโดยใช ้

ช ิน้สว่นส าเร็จรูป 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการวางแผนงานเพือ่ประกนัคณุภาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการวางแผนงานกอ่สรา้ง การศกึษาการท างาน การเตรยีมการวางแผนงานกอ่สรา้ง 

การวางแผนงานระบบตารางเวลาท างาน การวางแผนงานระบบสายงานวกิฤตแิบบเสน้ลกูศร การวางแผนงานระบบ

สายงานวกิฤตแิบบเสน้วงกรอบ การวางแผนงานเทคนิคเพิร์ต ระบบเสน้สมดุล และระบบพิเศษอืน่ๆ การวางแผน

ทรัพยากรในงานก่อสรา้ง การวางแผนและควบคุมตน้ทุนในงานก่อสรา้ง การวางแผนคุณภาพงานก่อสรา้ง การ

เตรียมการก่อนน าแผนงานไปใช ้การควบคุมและตดิตามแผนงานก่อสรา้ง การปรับและแกไ้ขแผนงาน การเร่งงาน 

และเทคโนโลยกีารกอ่สรา้งโดยใชช้ ิน้สว่นส าเร็จรูป 

31302 การส ารวจปรมิาณและการประมาณราคา 6(12-2-0-4) 

 Quantity Survey and Cost Estimate 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหรู้ว้ธิกีารส ารวจปรมิาณและการประมาณราคาเพือ่การน าไปใชใ้นการปฎบิตัวิชิาชพี 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจวธิกีารวเิคราะหร์าคาของคา่กอ่สรา้งสว่นตา่งๆ และประเภทตา่งๆ 

 3. เพือ่ใหรู้จ้ักการควบคมุราคาใหอ้ยูใ่นงบประมาณทีว่างไว ้

 4. เพือ่ใหรู้จั้กประยกุตใ์ชข้อ้มลู สารสนเทศ และเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การส ารวจปรมิาณและ 

  การประมาณราคา 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกับการส ารวจปรมิาณและการประมาณราคา การแยกงานก่อสรา้ง การวัดเนื้องาน 

การก าหนดราคาตอ่หน่วย การประมาณราคางานเตรยีมการเบือ้งตน้ การส ารวจปรมิาณราคางานโครงสรา้งชัว่คราวที่

เกีย่วกับวธิกีารกอ่สรา้ง การส ารวจปรมิาณและการประมาณราคางานโครงสรา้ง การส ารวจปรมิาณและการประมาณ

ราคางานสถาปัตยกรรม การส ารวจปรมิาณและการปะมาณราคางานภูมสิถาปัตยกรรม การส ารวจปรมิาณและการ

ประมาณราคางานวศิวกรรมงานระบบในอาคาร การส ารวจปรมิาณและการประมาณราคางานโยธา การสรุปราคาขัน้

สดุทา้ยของงานประมาณราคาค่าก่อสรา้ง การควบคุมและการตดิตามโครงการดา้นงบประมาณและการเงนิ การ

ควบคุมและการตดิตามผลการใชว้ัสดุในหน่วยงานก่อสรา้ง เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส ารวจปรมิาณและการ

ประมาณราคา 
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31303 การจดัการงานสนาม 6(12-2-0-4) 

 Field Work Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการเตรยีมงานและการจัดการงานสนาม ในรูปแบบของการแกปั้ญหา

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพของทอ้งถิน่ตา่งๆ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นเรือ่งความปลอดภัยในงานกอ่สรา้ง และสขุลกัษณะในสถานทีก่อ่สรา้ง 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการท าแบบขยายจรงิและแบบท าจรงิของงานกอ่สรา้ง 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเตรยีมการกอ่นเริม่งานกอ่สรา้ง การวางผังบรเิวณสถานทีก่อ่สรา้ง การจัดการทรัพยากรกอ่สรา้ง  

การประสานงานระหวา่งกลุม่ทีเ่กีย่วขอ้ง การจัดการดา้นเอกสาร งานโครงสรา้งชัว่คราว การจัดการความปลอดภัยใน

งานกอ่สรา้ง สขุลกัษณะของสถานทีก่อ่สรา้ง 

31305 เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การจดัการงานกอ่สรา้ง (6 หนว่ยกติ) 

 Information Technology for Construction Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัเบือ้งตน้ของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 2. เพือ่ใหรู้ห้ลกัการตดิตามงานเพือ่น าขอ้มลูไปเก็บเป็นสถติ ิ

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการจัดการสารสนเทศเพือ่การจัดการงานกอ่สรา้ง 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ คอมพวิเตอร ์ฮารด์แวร ์และซอฟตแ์วร ์การสือ่สาร ขอ้มูล

และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฐานขอ้มูลและคลังขอ้มูล การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การพัฒนาระบบ

สารสนเทศ เครือ่งมอืเพือ่พัฒนาประสทิธภิาพในการท างานเทคโนโลยสีารสนเทศทางการบญัชแีละการเงนิในงานก่

สอรา้ง การวเิคราะหโ์ครงการกอ่สรา้ง การวางแผนงานกอ่สรา้ง การส ารวจปรมิาณและการประมาณราคางานกอ่สรา้ง 

การจัดการงานสนาม การจัดการเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การก่อสรา้ง การควบคุมและการตรวจงานก่อสรา้ง และ

การจัดการทรัพยากรอาคาร 

31311 การจดัการโครงการเพือ่งานกอ่สรา้ง (6 หนว่ยกติ) 

 Project Management for Construction 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกับการจัดการโครงการกอ่สรา้ง 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัเทคนคิ และเครือ่งมอื การจัดการโครงการกอ่สรา้ง 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการน าหลกัการดงักลา่วมาประยุกตใ์ชก้ับโครงการกอ่สรา้ง 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกับการจัดการโครงการก่อสรา้ง การจัดองคก์ารในโครงการก่อสรา้ง วธิกีารด าเนิน

โครงการก่อสรา้ง ขอบเขตการด าเนินการโครงการก่อสรา้ง กระบวนการก่อสรา้ง การจัดการทรัพยากรในโครงการ

กอ่สรา้ง การจัดการเวลา ตน้ทนุและคณุภาพในโครงการกอ่สรา้ง การประสานงานในการกอ่สรา้ง การจัดการผลติภาพ 

การจัดการความเสีย่ง การจัดการงานจัดซือ้จัดจา้ง การจัดการขอ้โตแ้ยง้ การสง่มอบโครงการ 
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31401 การควบคมุและการตรวจงานกอ่สรา้ง 6(12-2-0-4) 

 Construction Supervision and Inspection 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจความหมายและขอบเขตของการควบคมุและการตรวจงานกอ่สรา้ง 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นวธิกีารและกระบวนการควบคมุงานและการตรวจงานกอ่สรา้ง 

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจและสามารถใชห้ลกัและเทคนคิ วธิกีารตา่งๆ ในการควบคมุและการตรวจงานกอ่สรา้ง 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความสามารถปฏบิตังิานดา้นการควบคมุและการตรวจงานกอ่สรา้ง 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกับการควบคุมและการตรวจงานก่อสรา้ง หลักปฏิบัติในการตรวจงานก่อสรา้ง  

การควบคมุและการตรวจงานงานดนิและงานฐานราก เทคโนโลยงีานคอนกรตีเสรมิเหล็ก งานแบบหลอ่ งานไมแ้ละ

งานเหล็กโครงสรา้ง งานสถาปัตยกรรม งานวศิวกรรมประกอบอาคาร งานโยธา ความปลอดภัยในการปฏบิัตงิาน 

และเทคโนโลยกีารทดสอบคณุสมบตัวิสัด ุ

31402 การจดัการทรพัยากรอาคาร 6(12-2-0-4) 

 Facility Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการทรัพยากรอาคาร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นวธิกีารและกระบวนการจัดการทรัพยากรอาคาร 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความสามารถปฏบิตังิานดา้นการจัดการทรัพยากรอาคาร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการและกระบวนการจัดการทรัพยากรอาคาร การวางแผนเชงิกลยุทธ ์การจัดการทรัพยากรอาคาร 

การบรหิารอาคาร เทคโนโลยอีาคาร การบ ารุงรักษาทรัพยากรอาคาร การเงนิและค่าใชจ้่ายอาคาร การประเมนิค่า

ทางเศรษฐกจิของทรัพยากรอาคาร การจัดการพลังงาน การจัดการทรัพยากรอาคารอย่างยั่งยืน เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรอาคาร ความปลอดภัยในอาคาร ขอ้ก าหนดและกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับ 

การจัดการทรัพยากรอาคาร 

31405 การวเิคราะหโ์ครงการ 6(12-2-0-4) 

 Project Analysis 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ ทฤษฎ ีและหลกัการทีเ่กีย่วกบัการจัดท าโครงการ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ ทฤษฎ ีและหลกัการในการวเิคราะหโ์ครงการดา้นตา่งๆ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูม้าประยกุตใ์ชใ้นการวเิคราะหโ์ครงการภาคเอกชนและภาครัฐ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดท าโครงการ การวางแผนโครงการ การวิเคราะห์

โครงการดา้นตา่งๆ การจัดการความเสีย่งของโครงการ กระบวนการตดิตามและประเมนิผลโครงการ ตลอดจนการ

ประยกุตใ์ชห้ลกัการวเิคราะหโ์ครงการในภาคเอกชนและภาครัฐ 
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31406 ประสบการณว์ชิาชพีการจดัการงานกอ่สรา้ง 6(12-2-2-2) 

 Professional Experience in Construction Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. ประยกุตห์ลกัการ ทฤษฎ ีและเทคนคิตา่งๆ ดา้นการจัดการงานกอ่สรา้งสูภ่าคปฏบิัต ิ

 2. ฝึกทกัษะในการวเิคราะหปั์ญหาและการตัดสนิใจในการแกปั้ญหาทางการจัดการงานกอ่สรา้ง 

 3. น าขอ้บังคับ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวกับธุรกิจก่อสรา้งไปใชใ้นการปฏิบัติงานไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ 

 4. พัฒนาและเสรมิสรา้งภาวะผูน้ า และทกัษะในการเป็นนักการจัดการงานกอ่สรา้งทีด่ ี

 5. พัฒนาคณุธรรม จรยิธรรม ของบณัฑติในการประกอบวชิาชพีทางการจัดการงานกอ่สรา้ง 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประยุกตห์ลักการและทฤษฎทีางวชิาชพีการจัดการงานกอ่สรา้งสูภ่าคปฏบิัต ิความส าเร็จในการปฏบิัติ

วชิาชพี กระบวนการแกป้้ญหาและการตัดสนิใจ องคก์ารทีเ่กีย่วขอ้งในงานกอ่สรา้ง การจัดการทรัพยากรมนุษยใ์น

องคก์ารก่อสรา้ง การประสานงานในโครงการก่อสรา้ง การจัดการงานก่อสรา้งอย่างยั่งยนื การจัดการงานคุณภาพ  

ในงานกอ่สรา้ง กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งในงานก่อสรา้ง การเจรจาต่อรอง สัญญาจา้งก่อสรา้ง 

ขอ้โตแ้ยง้ในงานกอ่สรา้ง จรรยาบรรณในการปฏบิัตวิชิาชพีการจัดการงานกอ่สรา้ง กระบวนการกลุม่และการท างาน

เป็นคณะ และการพัฒนาภาวะผูน้ า 

31407 เทคโนโลยกีารกอ่สรา้งขนาดใหญ ่ 6(12-2-0-4) 

 Large-scale Construction Technology 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละเขา้ใจเกีย่วกบัเทคโนโลยกีารกอ่สรา้งขนาดใหญ่ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละเขา้ใจในการจัดการโครงการกอ่สรา้งขนาดใหญ่ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการความปลอดภัยในงานกอ่สรา้งขนาดใหญ ่

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับเทคโนโลยกีารก่อสรา้งขนาดใหญ่ การจัดการโครงการก่อสรา้งขนาดใหญ่ การ

จัดการทรัพยากรในงานก่อสรา้งขนาดใหญ่ เทคโนโลยีการก่อสรา้งขนาดใหญ่ในงานฐานรากและงานระบบ

โครงสรา้งสว่นใตด้นิ งานระบบโครงสรา้งอาคารขนาดใหญ ่งานสถาปัตยกรรมอาคารขนาดใหญ ่งานระบบไฟฟ้าและ

เครือ่งกลประกอบอาคาร งานระบบสขุาภบิาลและระบบพเิศษอืน่ๆ งานดนิ งานทาง และงานสะพาน งานเขือ่น งาน

จัดการสิง่แวดลอ้มขนาดใหญ ่งานกอ่สรา้งพเิศษอืน่ๆ และการจัดการดา้นความปลอดภัยในงานกอ่สรา้งขนาดใหญ ่

31408 เทคโนโลยกีารกอ่สรา้งและเครือ่งจกัรกล 6(12-2-0-4) 

 Construction Technology and Equipment 

 วถัตปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัเทคโนโลยกีารกอ่สรา้งและเครือ่งจักรกลงานกอ่สรา้ง 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการจัดการเครือ่งจักรกล 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการบรหิารและการบ ารุงรักษาเครือ่งจักรกล 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 เทคโนโลยีการก่อสรา้งและพัฒนาการของเครื่องมือ เครื่องจักรกลงานก่อสรา้ง ความรูพ้ื้นฐานการใช ้

เครือ่งจักรกล เทคโนโลยกีารก่อสรา้งและเครื่องจักรกลงานทดสอบ งานทั่วไป งานไม ้งานเสาเข็ม งานคอนกรีต 

งานดนิ งานขนสง่ทางแนวดิง่และแนวระนาบ งานทางและงานพเิศษ การจัดการเครือ่งจักรกล การบรหิารและการ

บ ารุงรักษาเครือ่งจักรกล 

31410 การจดัการงานกอ่สรา้งอยา่งย ัง่ยนื 6(12-2-0-4) 

 Sustainable Construction Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิและหลักการการจัดการงานกอ่สรา้งอย่างยั่งยนื 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัเกณฑก์ารประเมนิความย่ังยนืทางพลงังานและสิง่แวดลอ้ม 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัเครือ่งมอืและเทคโนโลยใีนการจัดการงานกอ่สรา้งอยา่งยั่งยนื 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการน าหลักการการจัดการงานกอ่สรา้งอย่างยั่งยนืมาประยกุตใ์ชใ้นงาน

กอ่สรา้ง 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการงานก่อสรา้งอย่างยั่งยืน เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและ

สิง่แวดลอ้มทัง้ในและต่างประเทศ การจัดการคุณภาพเพื่อสิง่แวดลอ้มที่ย่ังยืน วศิวกรรมคุณค่า เทคโนโลยีการ

กอ่สรา้งแบบลนี การจัดการขยะในงานกอ่สรา้ง การจัดการพลงังานในงานกอ่สรา้ง การจัดการน ้าในงานกอ่สรา้ง การ

จัดการวัสดแุละทรัพยากรการกอ่สรา้งอย่างย่ังยนื โลจสิตกิสแ์ละการจัดการหว่งโซอ่ปุทาน การจัดการสิง่แวดลอ้มใน

หน่วยงานก่อสรา้งอย่างยั่งยืน การจัดการความปลอดภัย การจัดการความเสีย่ง การประเมินผลตอบแทนทาง

เศรษฐกจิ และความรับผดิชอบตอ่สงัคมโดยรวม 

31411 การจดัการทรพัยากรอาคาร (6 หนว่ยกติ) 

 Facility Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับการจัดการทรัพยากรอาคาร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นวธิกีารและกระบวนการจัดการทรัพยากรอาคาร 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความสามารถปฏบิตังิานดา้นการจัดการทรัพยากรอาคาร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการและกระบวนการจัดการทรัพยากรอาคาร การวางแผนเชงิกลยุทธ์ การจัดการทรัพยากรอาคาร การ

บรหิารอาคาร เทคโนโลยอีาคาร การบ ารุงรักษาทรัพยากรอาคาร การเงนิและคา่ใชจ้่ายอาคาร การประเมนิคา่ทางเศรษฐกจิ

ของทรัพยากรอาคาร การจัดการพลังงาน การจัดการทรัพยากรอาคารอย่างยั่งยืน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากร

อาคาร ความปลอดภัยในอาคาร ขอ้ก าหนดและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดการทรัพยากรอาคาร 

32206 สถติธิุรกจิและการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ (6 หนว่ยกติ) 

 Business Statistics and Quantitative Analysis 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัระเบยีบวธิทีางสถติธิุรกจิ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการและวธิกีารวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การทดสอบสมมตฐิาน การวเิคราะหค์วามแปรปรวน การวเิคราะหก์ารถดถอยและสหสมัพันธ ์การทดสอบ

ไคสแควร ์และสถตินิอนพาราเมตรกิ เลขดัชนี เทคนิคการพยากรณ์ทางธุรกจิ การตัดสนิใจภายใตส้ภาวการณ์ตา่งๆ  

โปรแกรมเชงิเสน้ ตัวแบบการขนส่งและตัวแบบการมอบหมายงาน ตัวแบบสนิคา้คงเหลอื ตัวแบบถดถอยและ      

ตวัแบบจ าลองสถานการณ์ การวเิคราะหม์ารค์อฟ และ PERT/CPM 

32207 การบญัชขี ัน้กลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบญัช ี (6 หนว่ยกติ) 

 Intermediate Accounting I and Accounting Information Systems  

 ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ  

 32207-1 การบญัชขี ัน้กลาง 1 (Intermediate Accounting I)  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับการจ าแนก การวัดมูลค่า การตีราคา การดอ้ยค่า และการบันทึกบัญช ี     

  เกีย่วกบัสนิทรัพย ์

 2. เพือ่ใหส้ามารถแสดงรายการและเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัสนิทรัพยใ์นงบการเงนิ 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 หลักการและวธิีการบัญชีเกี่ยวกับสนิทรัพย์ การจ าแนกประเภทสนิทรัพย์ การรับรูแ้ละการวัดมูลค่า

สนิทรัพย ์การตรีาคา การจัดแบง่สว่นสนิทรัพยเ์ป็นตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายตามหลกัการบัญช ีการดอ้ยคา่ของสนิทรัพย ์

การแสดงรายการสนิทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงนิและการเปิดเผยขอ้มูล การประเมนิความเหมาะสมของนโยบาย

การบญัชทีีก่จิการเลอืกใชใ้นการจัดท างบการเงนิ รวมถงึ การรับรูร้ายไดแ้ละการบัญชสีนิคา้เกษตร พรอ้มทัง้แบบฝึก

ปฏบิตัเิพือ่ประมวลความรูท้างการบญัชปีระจ ารายวชิา 

 32207-2 ระบบสารสนเทศทางการบญัช ี  

 (Accounting Information Systems)  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ การวเิคราะห ์การออกแบบและการวางระบบสารสนเทศ

  ทางการบญัช ี

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบญัช ี

 3. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับคลังขอ้มูล การจัดการฐานขอ้มูล และการควบคมุภายในของระบบสารสนเทศ

  ทางการบญัช ี

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาจัดท าบญัช ี

 ค าอธบิายรายวชิา 

 ลักษณะ ส่วนประกอบ และวธิีการของระบบสารสนเทศทางการบัญช ีหลักการจัดท าเอกสารของธุรกจิ    

การควบคุมและการตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชี วงจรทางธุรกิจขัน้พื้นฐาน ระบบย่อยของระบบ

สารสนเทศทางการบัญชเีกีย่วกับวงจรรายได ้วงจรรายจ่าย วงจรการผลติและสนิคา้คงเหลอื วงจรสนิทรัพยถ์าวร 

วงจรเงนิเดอืนและคา่จา้ง และรายงานทางการเงนิ ประเภทของเอกสาร สารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้ง การควบคุมภายใน 

ทางเดนิเอกสารในแตล่ะวงจร และการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบญัช ี
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32208 การบญัชขี ัน้กลาง 2 รายงานการเงนิและการวเิคราะหง์บการเงนิ (6 หนว่ยกติ) 

 Intermediate Accounting II, Financial Reporting and Financial  

 Statements Analysis 

 ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ 

 32208-1 การบญัชขี ัน้กลาง 2 (Intermediate Accounting II)   

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กีย่วกับการจ าแนก การวัดมูลค่า และการบันทกึบัญชเีกีย่วกับหนี้สนิ และส่วนของ

  เจา้ของ   

 2. เพือ่ใหส้ามารถแสดงรายการและเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัหนี้สนิ และสว่นของเจา้ของในงบการเงนิ 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 หลักการและวธิีการบัญชเีกี่ยวกับหนี้สนิและส่วนของเจา้ของ ประกอบดว้ยการจ าแนกประเภทหนี้สนิ     

การรับรูแ้ละการวัดมูลคา่หนี้สนิ การตรีาคา การแสดงรายการหนี้สนิในงบแสดงฐานะการเงนิและการเปิดเผยขอ้มูล 

การบัญชเีกีย่วกับการจัดตัง้กจิการ การด าเนินงาน การแบ่งผลก าไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของ      

การเลกิกจิการและการช าระบัญชขีองหา้งหุน้สว่น บรษัิทจ ากดั และบรษัิทมหาชนจ ากัด ตลอดจนการแสดงรายการ

สว่นของเจา้ของในงบแสดงฐานะการเงนิ การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับกระแสเงนิสด การบัญชภีาษีเงนิได ้การบัญชี

เกีย่วกับเครือ่งมอืทางการเงนิ การบัญชสี าหรับธุรกรรมซือ้คนื รวมถงึเหตกุารณ์ภายหลงัวันทีใ่นงบการเงนิ พรอ้มทัง้

แบบฝึกปฏบิตัเิพือ่ประมวลความรูท้างการบัญชปีระจ ารายวชิา 

 32208-2 รายงานการเงนิและการวเิคราะหง์บการเงนิ      

 (Financial Reporting and Financial Statements Analysis)  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับความหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ การวเิคราะห์และการแปลความหมาย   

  ตลอดจนการใชป้ระโยชนข์องรายงานการเงนิ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถจัดท าและน าเสนอรายงานการเงนิ รวมถงึงบกระแสเงนิสด 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการน าเสนอรายงานการเงนิจ าแนกตามสว่นงาน การรายงานขอ้มลู 

  ของบุคคลและกิจการที่เกี่ยวขอ้งกัน การจัดท างบการเงินระหว่างกาลและรายงานทางสังคม       

  และสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายรายวชิา                   

 รายงานการเงนิและการเปิดเผยขอ้มูล วธิีการและเครื่องมือในการวเิคราะห์งบการเงนิและขอ้มูลทาง     

การบัญชอีืน่ทีส่ าคัญเพือ่การตัดสนิใจ จรรยาบรรณของผูว้เิคราะหท์างการเงนิ การวเิคราะหอ์ตุสาหกรรม ผลกระทบ

ต่องบการเงนิจากการเลอืกใชน้โยบายการบัญชทีีแ่ตกต่างกัน การวเิคราะห์งบการเงนิรวมและงบการเงนิระหว่าง

ประเทศ รายงานการเงนิและการวเิคราะห์ขอ้มูลจ าแนกตามสว่นงาน ขอ้มูลของบุคคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน   

และงบการเงนิระหว่างกาล รายงานทางสังคมและสิง่แวดลอ้ม พรอ้มทัง้แบบฝึกปฏิบัตเิพื่อประมวลความรูท้าง      

การบญัชปีระจ ารายวชิา 
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32209 การบญัชขี ัน้ตน้และหลกัเบือ้งตน้เกีย่วกบัระบบสารสนเทศ (6 หนว่ยกติ) 

 Principles of Accounting and Principles of Information Systems 

 ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ 

 32209-1 การบญัชขี ัน้ตน้ (Principles of Accounting)   

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับการบัญช ีกรอบแนวคดิส าหรับการรายงานทางการเงนิ และจรรยาบรรณ    

  ส าหรับผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช ี

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและวงจรบญัช ี

 3. เพือ่ใหส้ามารถบนัทกึบญัชแีละจัดท างบการเงนิของกจิการบรกิารพาณชิยกรรมและการผลติกรรม 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 ความเป็นมา ความหมาย ลักษณะ วัตถุประสงค์ของการบัญชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ประโยชน์ของขอ้มูลทางการบัญช ีจรรยาบรรณส าหรับผูป้ระกอบวชิาชพีบัญช ีกรอบแนวคดิส าหรับการรายงานทาง

การเงนิ กฎหมายว่าดว้ยการบัญช ีวงจรบัญช ีเอกสารทางการบัญช ีผังบัญช ีสมุดบัญชขีัน้ตน้และสมุดบัญช ีขัน้

ปลาย การวเิคราะหร์ายการคา้ การบันทกึบัญช ีการปรับปรุงรายการบัญชแีละการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดทางบัญช ีการ

ปิดบัญช ีการจัดท างบทดลอง กระดาษท าการและงบการเงนิ ระบบใบส าคัญ ระบบเงนิสดย่อย การบัญชเีกีย่วกับ

กจิการบรกิาร กจิการพาณิชยกรรม และกจิการผลติกรรม รวมทัง้การบัญชภีาษีมูลค่าเพิ่ม พรอ้มทัง้แบบฝึกปฏบิัติ

เพือ่ประมวลความรูท้างการบญัชปีระจ ารายวชิา 

 32209-2 หลกัเบือ้งตน้เกีย่วกบัระบบสารสนเทศ    

 (Principles of Information Systems)  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัระบบสารสนเทศ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับบทบาทและองคป์ระกอบของระบบสารสนเทศในองคก์ร รปูแบบและโครงสรา้ง

  ระบบสารสนเทศ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัระบบสารสนเทศทางธรุกจิ และการเขา้ถงึระบบสารสนเทศ 

 4. เพื่อใหส้ามารถประยุกต์ใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน และการสื่อสารขอ้มูลในระบบ      

  สารสนเทศ และระบบเครอืขา่ย 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับระบบสารสนเทศ บทบาทและองคป์ระกอบของระบบสารสนเทศในองคก์ร รูปแบบ

และโครงสรา้งของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศย่อยทางธุรกจิ การเขา้ถงึระบบสารสนเทศ การประยุกตใ์ช ้

ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารงาน การสือ่สารขอ้มลูในระบบสารสนเทศและระบบเครอืขา่ย 

32210 องคก์ารและการจดัการและการจดัการเชงิกลยุทธ ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Organization and Management and Strategic Management 

 ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ 

 32210-1 องคก์ารและการจดัการ  

 Organization and Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัองคก์าร หลกัการ และวธิกีารจัดการองคก์าร หนา้ทีข่องการจัดการ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการน าหลกัการดงักลา่วมาประยุกตใ์ชก้บัองคก์าร 
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 ค าอธบิายรายวชิา 

 ความหมาย รูปแบบ แนวคดิ และทฤษฎตี่างๆ เกีย่วกับองคก์าร หลักและวธิกีารจัดองคก์าร การก าหนด

อ านาจหนา้ทีใ่นองคก์าร หลักการและหนา้ทีข่องการจัดการ การวางแผน การจัดองคก์าร ภาวะผูน้ าและการจูงใจ 

การตดิตามและควบคมุ พฤตกิรรมองคก์าร และการบรหิารการเปลีย่นแปลง 

 32210-2 การจดัการเชงิกลยทุธ ์  

 Strategic Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ เกีย่วกบัแนวคดิ กระบวนการของการจัดการเชงิกลยทุธ ์

 2. เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบและวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มต่างๆ ขององคก์ารและน ามาใชใ้นการตัดสนิใจ

ของผูบ้รหิารในการก าหนดทิศทาง วัตถุประสงคแ์ละกลยุทธ์ขององคก์ารในระดับต่างๆ ไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 ความหมาย ความส าคัญและองค์ประกอบของการจัดการเชงิกลยุทธ์ ระดับและประเภทของกลยุทธ ์

กระบวนการการจัดการเชงิกลยุทธ ์ การตรวจสอบและวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอก การวางแผน

กลยทุธ ์การน ากลยทุธไ์ปปฏบิตั ิและการควบคมุกลยทุธ ์

32302 การจดัการการตลาด และการจดัท าแผนการตลาด (6 หนว่ยกติ) 

 Marketing Management and Marketing Plan 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับการจัดการตลาด และสามารถน าไปประยุกตก์ับการปฏบิัตงิาน

  การตลาดได ้

 2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนการตลาด และสามารถจัดเตรียมขอ้มูล              

  เพือ่การจัดท าแผนการตลาดได ้ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูไ้ปจัดท าแผนการตลาดไดใ้นทางปฏบิัต ิ

 ค าอธบิายชุดวชิา 

  ความหมาย ความส าคัญ บทบาท และหนา้ทีก่ารตลาด ปรัชญา และแนวคดิการตลาด ระบบการตลาด 

และระบบสารสนเทศการตลาด กระบวนการทางการตลาด แนวโนม้การตลาด และพฤตกิรรมผูบ้รโิภค การตลาด

เป้าหมาย การวเิคราะหโ์อกาสและอุปสรรคทางการตลาด การวเิคราะหจ์ุดแข็งและจุดอ่อนของกจิการ การจัดการ

สว่นประสมการตลาด การวางแผน การด าเนนิการ การควบคมุ การประเมนิผลการตลาด การจัดการความสมัพันธก์ับ

ลกูคา้ และจรรยาบรรณการตลาด 

 องคป์ระกอบของแผนการตลาด วธิกีารหาขอ้มูลเพื่อการจัดท าแผนการตลาด ขัน้ตอนและวธิกีารจัดท า

แผนการตลาด การวเิคราะหแ์ผนการตลาดเพือ่น าไปใชใ้นการด าเนนิงานธรุกจิ 

32303 การจดัการการเงนิ (6 หนว่ยกติ) 

 Financial Management 

  วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการจัดการเงนิดา้นตา่งๆของธรุกจิ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชห้ลักการและวธิกีารทางการเงนิได ้
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  ค าอธบิายชุดวชิา 

 จุดมุ่งหมายและหนา้ที่ทางการเงิน การก าหนดมูลค่าของธุรกิจตลาดการเงินและสถาบันการเงิน 

ผลตอบแทนและความเสีย่ง การวเิคราะห์งบการเงนิ การจัดการสนิทรัพย์หมุนเวยีนและสนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

โครงสรา้งทางการเงนิและนโยบายเงนิปันผล การจัดหาเงนิทุนของธุรกจิ การควบรวมกจิการ การปรับปรุงกจิการ 

การเลกิกจิการและการจัดการการเงนิระหวา่งประทศ 

32304 การจดัการทรพัยากรมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Resource Management   

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบักระบวนการในการบรหิารทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร 

 2. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับกฎหมาย องค์การ เทคโนโลยี และสิง่แวดลอ้มที่เกี่ยวขอ้งกับการบริหาร   

  ทรัพยากรมนุษย ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลกัและแนวคดิการจัดการทรัพยากรมนุษย ์ขอบเขตและหนา้ทีก่ารบรหิารทรัพยากรมนุษย ์โดยเริม่ตัง้แต่

การวางแผนบคุลากร การจัดบคุคลเขา้ท างาน การพัฒนาบคุลากร การประเมนิการปฏบิัตงิาน การจูงใจ การบรหิาร

ค่าตอบแทน ประโยชน์และบรกิาร วนัิยและจรรยาวชิาชพี สุขภาพ และความปลอดภัย กฎหมายและองค์กรที่

เกี่ยวขอ้งกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับเทคโนโลยีและ

สิง่แวดลอ้ม 

32311 การบญัชตีน้ทนุและการบญัชเีพือ่การจดัการ (6 หนว่ยกติ) 

 Cost Accounting and Managerial Accounting   

 ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ 

 32311-1 การบญัชตีน้ทนุ (Cost Accounting)   

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัวธิกีารรวบรวมตน้ทนุ การวเิคราะหแ์ละการปันสว่นตน้ทนุ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัวธิกีารบญัชแีละการควบคมุองคป์ระกอบของตน้ทนุ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการบญัชตีน้ทนุแบบตา่งๆ 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 ความส าคัญและบทบาทของการบัญชตีน้ทนุในองคก์ารธุรกจิ ความหมายของตน้ทนุ การจ าแนกประเภท 

องคป์ระกอบ การรวบรวมและการปันสว่นตน้ทุน การคดิตน้ทนุผลติภัณฑ ์ระบบบัญชทีีใ่ชบ้ันทกึตน้ทนุ วธิกีารบัญชี

และการควบคุมวัตถุดบิ แรงงาน ค่าใชจ้่ายการผลติ ระบบบัญชตีน้ทุนงานสั่งท า ระบบบัญชตีน้ทุนช่วงการผลติ   

ระบบบัญชตีน้ทุนมาตรฐานและการวเิคราะหผ์ลต่าง การบัญชตีน้ทุนผลติภัณฑร์่วมและผลติภัณฑพ์ลอยได ้สนิคา้

ดอ้ยคุณภาพ เศษซากและของสิน้เปลือง ตน้ทุนฐานกจิกรรม พรอ้มทัง้แบบฝึกปฏิบัตเิพื่อประมวลความรูท้าง      

การบญัชปีระจ ารายวชิา 

 32311-2 การบญัชเีพือ่การจดัการ (Managerial Accounting)   

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการจัดท ารายงานเพือ่การจัดการ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าขอ้มลูทางการบญัชไีปใชเ้พือ่การวางแผน ควบคมุและตดัสนิใจ 



19 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 วัตถุประสงค์และขอบเขตของการบัญชเีพื่อการจัดการ เพื่อใหข้อ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกับการตัดสนิใจแก ่     

ฝ่ายบรหิาร การงบประมาณและประมาณการ การวเิคราะหง์บการเงนิ การวเิคราะห์พฤตกิรรมตน้ทุน ความสัมพันธ์

ระหว่างตน้ทุน ปรมิาณและก าไร การตน้ทุนรวมและการตน้ทุนผันแปร การวเิคราะห์ตน้ทุนเพื่อการวางแผนก าไร     

การใชข้อ้มูลตน้ทุนเพื่อการตัดสนิใจในระยะสัน้และระยะยาว การควบคุมคุณภาพ การวัดผลการปฏิบัตงิานและ             

การประเมนิผลการปฏบิตังิาน พรอ้มทัง้แบบฝึกปฏบิตัเิพือ่ประมวลความรูท้างการบัญชปีระจ ารายวชิา 

32314 การบญัชขี ัน้สงู 1 และการบญัชขี ัน้สงู 2 (6 หนว่ยกติ) 

 Advanced Accounting I and Advanced Accounting II  

 ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ  

 32314-1 การบญัชขี ัน้สงู 1 (Advanced Accounting I)  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทางบญัชแีละการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการบญัชฝีากขาย และการร่วมคา้ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการบญัชสีญัญาเชา่ และสญัญากอ่สรา้ง 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการบญัชสี านักงานใหญแ่ละสาขา 

 5. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการบญัชกีองทนุและการบญัชเีฉพาะกรณี 

 6. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรับกจิการทีไ่มม่สีว่นไดเ้สยีสาธารณะหรอื

  กจิการขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 การบัญชเีกีย่วกับการเปลี่ยนแปลงทางบัญชแีละการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด การฝากขาย การร่วมการงาน 

สัญญาเชา่ สัญญาก่อสรา้ง ส านักงานใหญ่และสาขา กองทุนและการบัญชเีฉพาะกรณี มาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิส าหรับกจิการทีไ่ม่มสีว่นไดเ้สยีสาธารณะหรอืกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม พรอ้มทัง้แบบฝึกปฏบิัตเิพื่อ

ประมวลความรูท้างการบญัชปีระจ ารายวชิา 

 32314-2 การบญัชขี ัน้สูง 2 (Advanced Accounting II)   

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการบญัชกีารรวมธรุกจิ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการบญัชเีงนิลงทนุในบรษัิทร่วมและบรษัิทย่อย 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการจัดท างบการเงนิรวม 

 4. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ มาตรฐานการบัญชีสากล และการบัญชีส าหรับ          

  การแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 การบัญชเีกีย่วกับการรวมธุรกจิ เงนิลงทุนในบรษัิทร่วมและบรษัิทย่อย รวมถงึการจัดท างบการเงนิรวม 

ธุรกจิระหวา่งประเทศ มาตรฐานการบัญชสีากล และการบัญชสี าหรับการแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ พรอ้มทัง้

แบบฝึกปฏบิตัเิพือ่ประมวลความรูท้างการบัญชปีระจ ารายวชิา 
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32316 การจดัการการขายและศลิปะการขาย (6 หนว่ยกติ) 

 Sales Management and Salesmanship 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับศลิปะการขาย รวมทัง้บทบาท หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของพนักงานขาย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการจัดการขายและเขา้ใจบทบาท หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูจ้ัดการดา้น

การขาย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 บทบาท หนา้ที่และความรับผิดชอบของพนักงานขาย กระบวนการขาย เทคนิคการขาย ซึ่งรวมถึง       

การเลอืกสรรลกูคา้ การเขา้พบลกูคา้ การเสนอขาย การปิดการขายและบรกิารหลงัการขาย 

 บทบาท หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูจ้ัดการขาย การจัดองคก์ารฝ่ายขาย ก าหนดนโยบายและกล

ยุทธก์ารขาย การพยากรณ์การขายและการจัดท างบประมาณ การจัดการพนักงานขายซึง่รวมถงึการคัดเลอืกและ

ฝึกอบรมพนักงานขาย การก าหนดอาณาเขตการขายและโควตาการขาย การวเิคราะห์เวลา การมอบหมายงาน     

การควบคมุและประเมนิผลงาน การก าหนดคา่ตอบแทน 

32324 การสอบบญัช ีการตรวจสอบภายในและการควบคมุภายใน (6 หนว่ยกติ) 

 Auditing, Internal Auditing and Internal Control  

 ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ  

 32324-1 การสอบบญัช ี(Auditing)  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการและมาตรฐานการสอบบัญช ี

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบับทบาทและความรับผดิชอบของผูส้อบบัญช ี

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการจัดการส านักงานสอบบญัช ี 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 แนวคดิทั่วไป และแม่บทส าหรับงานที่ใหค้วามเชือ่มั่น กฎหมายเกี่ยวกับการสอบบัญช ีจรรยาบรรณ     

และความรับผดิชอบของผูส้อบบัญช ีการทจุรติ และขอ้ผดิพลาด การวางแผนงานสอบบัญช ีความเสีย่งในการสอบ

บัญชแีละความมีสาระส าคัญ การประเมินความเสีย่ง หลักฐานการสอบบัญช ีวธิกีารรวบรวมหลักฐานและวธิีการ

ตรวจสอบ การเลอืกตัวอย่างในการสอบบญัช ีการทดสอบแบบแจง้ขอ้ความของกรรมการ หรอืหุน้สว่น หรอืผูจั้ดการ 

กระดาษท าการของผูส้อบบัญช ีการตรวจสอบสนิทรัพย ์หนี้สนิ สว่นของผูถ้อืหุน้ รายได ้และคา่ใชจ้่าย รายงานของ

ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีภาษีอากร แนวทางการตรวจสอบบัญชีดว้ย

คอมพวิเตอร ์และการควบคมุคณุภาพการสอบบัญช ี

 32324-2 การตรวจสอบภายในและการควบคมุภายใน   

 (Internal Auditing and Internal Control)  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการและมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบับทบาทและความรับผดิชอบของผูต้รวจสอบภายใน 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการบรหิารหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการและแนวทางการควบคมุภายใน 
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 ค าอธบิายรายวชิา 

 การก ากบัดแูลกจิการ วตัถปุระสงคแ์ละองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน การควบคมุภายในตามแนวคดิ

ของโคโซ่ การจัดการความเสีย่งขององคก์รตามแนวคดิของโคโซ่ การประเมนิประสทิธภิาพการควบคุมภายใน 

หลักการการตรวจสอบภายในและการจัดตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายใน จรยิธรรม และมาตรฐานการปฏบิัตงิาน

วชิาชพีตรวจสอบภายใน ประเภทและขัน้ตอนของงานตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายในกจิกรรมทีส่ าคัญของ

องคก์ร รวมทัง้หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูต้รวจสอบภายในตอ่การทจุรติในองคก์ร 

32326 การจดัการเชงิกลยทุธแ์ละการจดัการเพือ่สรา้งสมรรถนะ (6 หนว่ยกติ) 

 Strategic Management and Competency-based Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ กระบวนการของการจัดการเชงิกลยทุธ ์

 2. เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบและวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มต่างๆขององคก์าร และน ามาใชใ้นการตัดสนิใจ

ของผูบ้รหิารในการก าหนดทศิทาง วัตถุประสงคแ์ละกลยุทธ์ขององคก์ารในระดับต่างๆ ไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสมรรถนะของบคุคลและองคก์ร ตวัชีว้ดั และการพัฒนาสมรรถนะ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ กระบวนการ การตรวจสอบและวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอกองคก์าร เพือ่ใชใ้น

การตัดสนิใจของฝ่ายบรหิารระดับสงูในการก าหนดทศิทาง วัตถุประสงคแ์ละกลยุทธข์ององคก์ารในระดับตา่งๆ และ

ศกึษาขัน้ตอนและปัจจัยทีจ่ะสง่ผลกระทบตอ่การน าแผนกลยุทธไ์ปปฏบิัต ิเทคนิคและเครือ่งมอืในการประเมนิและ

ตดิตามผลการปฏบิัตกิาร ตลอดจนหลักจรยิธรรมของนักบรหิารและความรับผดิชอบต่อสภาพแวดลอ้มและสงัคมให ้

เหมาะสม 

 หลักการและแนวคดิเกีย่วกับสมรรถนะบุคคลและองคก์ร และการพัฒนาสมรรถนะของบุคคลและองคก์ร 

นโยบายและกระบวนการในการพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการเพื่อสรา้งสมรรถนะหลักของ

องคก์ร แนวทางการพัฒนาและสรา้งสมรรถนะของบคุคลดา้นความเป็นมอือาชพีและดา้นเกง่คดิ การพัฒนาตวับคุคล

และการพัฒนาตนเอง การพัฒนาดา้นการฝึกอบรมเพื่อสรา้งสมรรถนะคน การประเมนิผลงานดว้ยตัวชีว้ัดสมรรถนะ 

การปรับปรุงผลการด าเนนิงานอย่างตอ่เนื่องและการพัฒนาสมรรถนะหลักขององคก์ร 

32330 เศรษฐศาสตรเ์พือ่การจดัการและการภาษอีากร (6 หนว่ยกติ) 

 Managerial Economics and Taxation  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิและหลักการทางเศรษฐศาสตร์ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าหลกัการตา่งๆ ทางเศรษฐศาสตรม์าประยกุตใ์ชเ้พือ่การจัดการทางธรุกจิ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารจัดเก็บภาษีทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประยกุตห์ลกัเศรษฐศาสตรเ์พือ่ใชใ้นการจัดการ แนวคดิเกีย่วกบัก าไร การวเิคราะหแ์ละการพยากรณ์ 

อปุสงค ์การวเิคราะหก์ารผลติ การวเิคราะหต์น้ทนุ การวเิคราะหต์ลาดและการแขง่ขนั การก าหนดราคา การวเิคราะห์

การลงทนุ การตัดสนิใจในสภาวะความเสีย่งและความไมแ่น่นอน ตลอดจนการศกึษาและการวเิคราะหเ์กีย่วกบัรายได ้

ประชาชาต ิอุปสงคม์วลรวมและอุปทานมวลรวม การวเิคราะห์และพยากรณ์ภาวะเศรษฐกจิ ภาวะเงนิเฟ้อ เงนิฝืด 

การคา้ระหวา่งประเทศ รวมทัง้นโยบายและมาตรการทางเศรษฐกจิของภาครัฐทีม่ผีลต่อการวางแผนและตัดสนิใจ

ทางธรุกจิ 
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 หลักเกณฑ์และวธิีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอื่นที่เกีย่วขอ้ง ภาษีเงนิได ้

บุคคลธรรมดา ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีเงนิไดปิ้โตรเลยีม ภาษี

สรรพสามติ ภาษีศลุกากร ภาษีทอ้งถิน่ และภาษีอืน่ 

32331 ระบบสารสนเทศทางการเงนิและการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ (6 หนว่ยกติ) 

 Financial Information System and Project Feasibility Studies  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูพ้ื้นฐานเกีย่วกับระบบสารสนเทศ เทคโนโลย ีและเครื่องมอืส าหรับการพัฒนาระบบ

สารสนเทศทางการเงนิ 

 2. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับวธิีการบริหารระบบสารสนเทศทางการเงนิและการน าไปใชใ้นการจัดการ

การเงนิ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นกระบวนการการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการในธรุกจิและสงัคม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเชงิระบบของการจัดการและการจัดการการเงนิ ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับคอมพิวเตอร์และระบบ

สารสนเทศทางการเงนิ การน าวธิเีชงิระบบและระบบสารสนเทศทางการเงนิมาใชก้บัการจัดการขอ้มลูเพือ่การบรหิาร 

การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการเงนิ ประโยชนข์องระบบสารสนเทศทางการเงนิและการน าไปใช ้

 หลักการและวธิีการประเมนิความเป็นไปไดข้องโครงการในเชงิธุรกจิและสังคม ทัง้ทางดา้นการตลาด 

เทคนคิการผลติ การจัดการ การเงนิ และกฎหมาย การยอมรับของสงัคม สภาพแวดลอ้มทัว่ๆ ไป 

32332 การจดัการความเสีย่งและหลกัการประกนัภยั (6 หนว่ยกติ) 

 Risk Management and Principles of Insurance 

  วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิของการจัดการความเสีย่งของธรุกจิ 

  2. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชเ้ครือ่งมอืในการจัดการความเสีย่งของธรุกจิแตล่ะประเภท 

  3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการประกนัภัย 

  4.  เพือ่ใหส้ามารถน าความรูเ้กีย่วกับการประกันภัยมาประยุกตใ์ชใ้นการตัดสนิใจตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในฐานะ

 ผูเ้อาประกนัภัย 

  ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับการจัดการความเสีย่งสนิทรัพย ์หนี้สนิ และปัจจัยอืน่ๆ ทีก่อ่ใหเ้กดิความเสีย่งเทคนคิหรอื

เครื่องมือที่ใชใ้นการวัดและประเมินค่าความเสีย่งและการจัดการความเสี่ยง ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการจัดการ     

ความเสีย่ง ทัง้การจัดการความเสีย่งส่วนบุคคล การจัดการความเสีย่งของธุรกจิ และการจัดการความเสีย่งของ

สถาบนัการเงนิ 

       ลักษณะและประเภทของความเสีย่งภัย หลักการประกันภัย และการประกันชวีติ ความรูเ้บื้องตน้ของ      

การประกันภัยแขนงต่างๆ วธิกีารจัดการความเสีย่งภัย การเลอืกผูรั้บประกัน วธิกีารจ่ายเบีย้ประกันภัย การเรยีกรอ้ง  

คา่สนิไหมทดแทน  ตลอดจนกฎหมายเกีย่วกับการประกันภัยและการประกันชวีติในสว่นทีคุ่ม้ครองผูเ้อาประกันภัย

และประกนัชวีติ 
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32333 การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค (6 หนว่ยกติ) 

 Consumer Behavior Analysis 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์บบจ าลองของพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

 2. เพือ่ใหม้แีนวคดิและการวเิคราะหก์ระบวนการตดัสนิใจของผูบ้รโิภค 

 3. เพือ่ใหน้ าความรูเ้กีย่วกบัผลการวเิคราะหผ์ูบ้รโิภคไปประยุกตใ์ชก้ับกจิกรรมทางการตลาด 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับพฤตกิรรมผูบ้รโิภค การวเิคราะห์ประเภทของผูบ้รโิภค การเขา้ใจผูบ้รโิภคผ่านการวจิัย

ผูบ้รโิภค การแบ่งสว่นตลาด แบบจ าลองการวเิคราะหผ์ูบ้รโิภค ปัจจัยภายในและภายนอกทีม่อีทิธพิลตอ่พฤตกิรรม

ผูบ้รโิภค การวเิคราะห์กระบวนการตัดสนิใจซือ้ และการประยุกตใ์ชก้ลยุทธ์การตลาดใหส้อดคลอ้งกับพฤตกิรรม

ผูบ้รโิภค 

32334 ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวจิยัการตลาด และ  (6 หนว่ยกติ) 

 การศกึษาความเป็นไปได ้                                  

 Marketing Information System and Marketing Research and Feasibility Study   

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหม้ีความรู ้ความเขา้ใจในการวจัิยการตลาด และสามารถน าความรูใ้นการวจัิยการตลาดไปใช ้       

 ในตดัสนิใจทางการตลาดได ้

 2. เพื่อใหม้ีความรู  ้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได ้และสามารถน าไปประยุกต์ใช ้           

  ในการปฏบิตังิานได ้

 3. เพื่อใหม้ีความรู  ้ความเขา้ใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการตลาด และสามารถน าไปใช ้             

  ในการปฏบิตังิานได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมายและบทบาทของระบบสารสนเทศทางการตลาด ประเภทของสารสนเทศ สารสนเทศ          

กับการตัดสนิใจทางการตลาด การออกแบบระบบสารสนเทศ ลักษณะของการวจัิยการตลาด กระบวนการวจัิย     

การก าหนดจุดประสงคแ์ละประเภทของการวจิัย การออกแบบวจิัย การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะหข์อ้มูล และ

การจัดท ารายงานการวจัิย และการศกึษาความเป็นไปได ้

32335 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการทอ่งเทีย่วและอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว (6 หนว่ยกติ)

 Introduction to Tourism and Tourism Industry 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กีย่วกับแนวคดิ องคป์ระกอบ รูปแบบและความเป็นมาของการท่องเทีย่ว ปัจจัยที่มี

ผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและผลกระทบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ สังคม และ

สิง่แวดลอ้ม 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการวางแผนและพัฒนาการทอ่งเทีย่ว การจัดการการทอ่งเทีย่วอยา่งยั่งยนืและ

กฎหมายเกีย่วกบัการทอ่งเทีย่ว 

 3. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว องค์การและสถาบันที่มีบทบาทต่อ

อตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว และจติวทิยาบรกิารในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับสถานการณ์การทอ่งเทีย่วโลกและมาตรฐานการทอ่งเทีย่วสากล อันกอ่ใหเ้กดิ

  วสิยัทศันเ์กีย่วกบัอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ องคป์ระกอบ ความสัมพันธร์ะหว่างองคป์ระกอบ รูปแบบของการท่องเทีย่ว ประวัต ิความเป็นมา

ของการท่องเที่ยวและโรงแรมจากอดตีจนถงึปัจจุบัน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ผลกระทบของการ

ทอ่งเทีย่วตอ่เศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม การวางแผนและพัฒนาการทอ่งเทีย่ว การจัดการการทอ่งเทีย่วอย่าง

ยั่งยืน กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว องค์การที่มีบทบาทส าคัญต่อ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว จติวทิยาบรกิารในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยค านึงสถานการณ์การท่องเที่ยวโลกและ

มาตรฐานการทอ่งเทีย่วสากล 

32336 การจดัการทรพัยากรการทอ่งเทีย่วไทยอยา่งย ัง่ยนื (6 หนว่ยกติ) 

 Sustainable Tourism Resources Management in Thailand 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัความหมาย ความส าคญั และประเภทของทรัพยากรการทอ่งเทีย่ว 

 2. เพื่อใหค้วามรูเ้กีย่วกับเอกลักษณ์และคุณค่าของแหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาต ิแหล่งท่องเทีย่วทาง

  ประวตัศิาสตร ์โบราณสถาน ศาสนสถาน ศลิปวฒันธรรม ประเพณี งานเทศกาลของไทย 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการทอ่งเทีย่วอยา่งยั่งยนื 

 4. เพือ่ใหน้ าความรูท้ีไ่ดไ้ปใชใ้นการจัดการการทอ่งเทีย่วอยา่งย่ังยนื 

 5. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้นอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ความส าคัญ และประเภทของทรัพยากรการทอ่งเทีย่ว ปัจจัยทางภูมศิาสตรแ์ละธรรมชาตทิีม่ี

ผลต่อการส่งเสรมิการท่องเที่ยว เอกลักษณ์และคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิแหล่งท่องเที่ยวทาง

ประวัตศิาสตร์ โบราณสถาน ศาสนสถาน ศลิปวัฒนธรรม งานเทศกาลประเพณีของไทย และการละเล่นที่เป็น

เอกลักษณ์ประจ าทอ้งถิน่ หลักการท่องเทีย่วอย่างย่ังยนื ผลกระทบดา้นเศรษฐกจิ สังคมและสิง่แวดลอ้มจากการ

ทอ่งเทีย่วอย่างยั่งยนื การพัฒนาและจัดการการท่องเทีย่วอย่างยั่งยนื สถานการณ์และแนวโนม้ของการจัดการการ

ทอ่งเทีย่วอยา่งย่ังยนื การทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ การทอ่งเทีย่วโดยชมุชน 

32337 การจดัการการตลาดเพือ่การทอ่งเทีย่วและการโรงแรม (6 หนว่ยกติ) 

 Marketing Management for Tourism and Hotel 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิ ลกัษณะทัว่ไป และการแบง่สว่นตลาดของตลาดทอ่งเทีย่วและโรงแรม 

 2. เพื่อใหค้วามรูเ้กีย่วกับการวางแผนสว่นประสมการตลาด และการพัฒนาธุรกจิบรกิารในตลาดท่องเทีย่ว

และโรงแรม 

 3. เพื่อใหค้วามรูเ้กีย่วกับระบบข่าวสารขอ้มูล การวจิัยการตลาดและคาดคะเนแนวโนม้ การตลาดท่องเทีย่ว

และโรงแรม 

 4. เพือ่ใหส้ามารถก าหนดกลยทุธก์ารตลาด และน าหลักการ เครือ่งมอืและเทคนคิทางการตลาด มาประยุกตใ์ช ้

ในตลาดทอ่งเทีย่วและโรงแรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและลักษณะทั่วไปของการตลาดท่องเทีย่วและโรงแรม ระบบข่าวสารขอ้มูล การวจิัย การตลาด 

เทคนคิการคาดคะเนแนวโนม้การตลาดทอ่งเทีย่วและโรงแรม หลักการ เครือ่งมอื และเทคนคิในการวางแผนบรกิาร 

การก าหนดราคา การจัดจ าหน่าย การสง่เสรมิการตลาด รวมทัง้การจัดท าสือ่ความหมาย และสือ่การขายในตลาด

ทอ่งเทีย่วและโรงแรม และการพัฒนาธรุกจิบรกิารในตลาดทอ่งเทีย่วและโรงแรม 
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32338 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบัอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว (6 หนว่ยกติ) 

 Information Technology for Tourism Industry 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้แีนวคดิเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การจัดการการทอ่งเทีย่ว 

 2. เพื่อใหม้ีความรูพ้ื้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสื่อดิจิตอล          

  เพือ่การจัดการการทอ่งเทีย่ว 

 3. เพื่อใหส้ามารถประยุกต์ใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาฐานขอ้มูลเพื่อการจัดการ        

  การทอ่งเทีย่ว 

 4. เพื่อใหส้ามารถประยุกต์ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สื่อออนไลน์ และสื่อสังคมออนไลน ์       

  เพือ่การจัดการการทอ่งเทีย่ว 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว ระบบสารสนเทศและการจัดการ

ฐานขอ้มูลเพื่อการจัดการท่องเที่ยว การพัฒนาระบบการจัดจ าหน่ายแบบเบ็ดเสร็จในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปสื่อออนไลน์ และสือ่สังคมออนไลน์เพื่อการจัดการการท่องเที่ยว เทคโนโลยี

สารสนเทศเพือ่นวตักรรมทางการทอ่งเทีย่ว กฎหมายและจรยิธรรมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

32340 การเงนิสว่นบุคคลและการภาษอีากร (6 หนว่ยกติ) 

 Personal Finance and Taxation 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการวางแผนรายไดแ้ละการใชจ้า่ยของบคุคล 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการบรหิารการเงนิตามเป้าหมายสว่นบคุคลในชว่งเวลาตา่งๆ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัเกณฑแ์ละการบรหิารภาษีอากร  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การบรหิารการเงนิของบุคคลในชว่งเวลาตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการวางแผน และการจัดหาเงนิ การใชเ้งนิ

อย่างมแีบบแผน การออม โดยใชห้ลักการบันทกึและควบคมุรายรับรายจ่ายอย่างเป็นระบบ การวางแผนการบรโิภค 

การใชเ้งนิออมลงทุนเพื่อหาผลประโยชน์อย่างเป็นระบบและมปีระสทิธภิาพสอดคลอ้งกับแต่ละชว่งวัยของบุคคล 

การวางแผนการประกันภัย การใชภ้าษีอากรสว่นบคุคลชว่ยในการวางแผน การใชเ้ครดติและการลงทนุเพือ่ใหบ้คุคล

มเีงนิออมสะสมเพยีงพอตอ่การใชจ้า่ยตามวตัถปุระสงค ์และการมคีณุภาพชวีติทีด่ใีนชว่งวยัเกษียณ 

 หลักเกณฑ์และวธิีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอื่นที่เกีย่วขอ้ง ภาษีเงนิได ้

บุคคลธรรมดา ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีเงนิไดปิ้โตรเลยีม ภาษี

สรรพสามติ ภาษีศลุกากร ภาษีทอ้งถิน่ และภาษีอืน่ๆ 

32341 ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการและธุรกจิอเิล็กทรอนกิส ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Management Information Systems and e-Business 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ  

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัธรุกจิอเิล็กทรอนกิส ์
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การน าวธิเีชงิระบบมาใชก้ับการจัดการขอ้มูลเพื่อการจัดการ 

พัฒนาการของการประมวลผล ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับคอมพิวเตอร์ การสือ่สารขอ้มูลและฐานขอ้มูล การพัฒนา

ระบบสารสนเทศ ประโยชนข์องระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการและการน าไปประยกุตใ์ชใ้นสว่นตา่งๆ ของธรุกจิ  

 แนวคิดและหลักการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบ การพัฒนา และการประยุกต์ธุรกิจ

อเิล็กทรอนิกส ์รูปแบบของธุรกจิอเิล็กทรอนิกส ์การตลาดอเิล็กทรอนิกส ์การคา้ผ่านโมบาย ความปลอดภัยธุรกจิ

อเิล็กทรอนกิส ์เทคโนโลยแีละเครือ่งมอืส าหรับธุรกจิอเิล็กทรอนกิส ์กฎหมายและจรยิธรรมเกีย่วกับการท าธุรกรรม

อเิล็กทรอนกิส ์

32342 ภาวะผูน้ าและพฤตกิรรมองคก์าร (6 หนว่ยกติ) 

 Leadership and Organizational Behaviour 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัผูน้ าและภาวะผูน้ า 

 2. เพือ่น าไปประยกุตใ์ชภ้าวะผูน้ าในองคก์ารได ้

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในพฤตกิรรมองคก์าร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกับผูน้ าและภาวะผูน้ า คณุลักษณะ ทักษะและบทบาทหนา้ทีข่องผูน้ า การพัฒนา

ของผูน้ า การตัดสนิใจและการแกปั้ญหา รูปแบบภาวะผูน้ า ปัจจัยทีก่ าหนดตัวผูน้ า วธิคีดิเชงิกลยุทธ ์วธิกีารจัดการ 

การปรับตวัของผูน้ าใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ และคณุธรรมจรยิธรรมของผูน้ า 

 แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกับพฤตกิรรมองคก์าร พฤตกิรรมส่วนบุคคล การจูงใจ การจัดการความเครียด 

พฤตกิรรมกลุ่ม การสือ่สารภายในองคก์าร อ านาจและการเมืองในองคก์าร การจัดการความขัดแยง้และการเจรจา

ตอ่รอง และวฒันธรรมองคก์าร 

32343 ธุรกจิระหวา่งประเทศและการจดัการหว่งโซอุ่ปทาน (6 หนว่ยกติ) 

 International Business and Supply Chain Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัทฤษฎแีละความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการจัดการธรุกจิระหวา่งประเทศ 

 2. เพื่อใหม้ีความรู เ้กี่ยวกับการจัดการห่วงโซ่อุปทานและการประยุกต์ใช ใ้ห เ้กิดประสิทธิภาพ            

  ในกระบวนการท างาน 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและทฤษฎีธุรกจิระหว่างประเทศ สภาพแวดลอ้มของธุรกจิระหว่างประเทศ การประเมนิโอกาส  

ทางธุรกจิระหว่างประเทศ กลยุทธ์ของธุรกจิระหว่างประเทศ การเขา้สู่ตลาดต่างประเทศ การจัดการการตลาด

ระหว่างประเทศ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ การจัดการการเงนิระหว่างประเทศ และการจัดการ   

ดา้นอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิระหวา่งประเทศ 

 แนวคดิเกีย่วกับการจัดการห่วงโซ่อุปทาน การศกึษาความตอ้งการของตลาดและการพัฒนาผลติภัณฑ ์ 

การจัดซือ้วัตถุดบิ วัสดุ และสนิคา้ส าเร็จรูป การคัดเลอืกแหลง่จัดซือ้ การตัดสนิใจเกีย่วกับการผลติและการจัดซือ้

เพื่อจ าหน่าย การควบคุมคุณภาพ การจัดการสนิคา้คงคลัง การขนส่ง การจัดการการจัดจ าหน่าย และการบรกิาร  

หลงัการขาย 



27 

32408 การจดัการธุรกจิขนาดยอ่มและการคา้ปลกี (6 หนว่ยกติ) 

 Small Business Management and Retailing 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหเ้ขา้ใจความหมายและการด าเนินงานของธุรกจิขนาดย่อม และปัญหา ในการบรหิารธุรกจิ

ประเภทนี ้

 2. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามสามารถในดา้นการบรหิารงานเกีย่วกับการคา้ปลกี ทัง้ในดา้นการคา้ปลกีขนาด

เล็กและขนาดใหญ ่

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 บทบาท แนวความคดิ และขัน้ตอนในการวางแผนการประกอบการของธุรกจิขนาดย่อม การบรหิารและ

ควบคุมทางการเงนิ การส ารวจตลาด แหล่งเงนิทุน การหาท าเลทีต่ัง้ การสง่เสรมิการขาย การตัง้ราคา การควบคุม

สนิคา้คงคลัง การใหส้นิเชือ่ การเสีย่ง การบรหิารขอ้มูลทางการบัญช ีการคา้ปลกี การจัดรา้นคา้ การบรหิารบุคคล 

การบรหิารสนิคา้ การบรหิารการขายและการบรหิารการควบคมุในการคา้ปลกี 

32414 การตลาดสนิคา้เกษตรกบัเศรษฐกจิของไทย (6 หนว่ยกติ) 

 Agricultural Marketing and Thai Economy 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความสมัพันธข์องการตลาดสนิคา้เกษตร 

 2. เพื่อใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับขอบเขต หนา้ที่ แนวคดิ กระบวนการและกลยุทธข์องการตลาด

สนิคา้เกษตร 

 3. เพื่อใหค้วามรูค้วามเขา้ใจลักษณะรากฐาน และวธิวีเิคราะหเ์ศรษฐกจิของประเทศไทยเพื่อการพัฒนา

เศรษฐกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ววิัฒนาการของระบบเศรษฐกจิไทยกับการตลาด ความหมาย ขอบเขตของการตลาดสนิคา้เกษตร หนา้ที ่

และความส าคัญของการตลาด ระบบการตลาดสนิคา้เกษตร แนวคดิเรือ่งสว่นประสมการตลาด การวเิคราะหส์ภาวะ

แวดลอ้ม การวเิคราะห์ตลาด การวจิัยตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมาย กระบวนการการตลาด กลยุทธก์ารตลาด 

แผนการตลาด การควบคุมทางการตลาด ตลอดจนการประเมนิผลและการจัดท ารายงานทางการตลาด การจัดการ

การตลาดและการผลติและการตลาดระหวา่งประเทศ 

32432 การจดัการผลติภณัฑแ์ละราคา (6 หนว่ยกติ) 

 Product and Price Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับผลติภัณฑ ์การจัดประเภท การก าหนดสว่นประกอบผลติภัณฑ ์การก าหนดกล

ยทุธผ์ลติภัณฑต์ามวงจรชวีติของผลติภัณฑ ์

 2. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับโครงสรา้งราคา การตัดสนิใจในดา้นราคา การก าหนดราคาตามจุดมุ่งหมาย

ตา่งๆ การก าหนดราคาของผูผ้ลติและการก าหนดราคาของผูจ้ัดจ าหน่าย 

 3. เพือ่น าความรูด้า้นผลติภัณฑแ์ละราคาไปก าหนดกลยุทธใ์หส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

  แนวคดิเกี่ยวกับผลติภัณฑ์ การจัดประเภทผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การตลาด การก าหนดส่วนประสม

ผลติภัณฑ ์การก าหนดกลยุทธก์ารตลาดของผลติภัณฑแ์ละราคาใหส้อดคลอ้งกับวงจรชวีติผลติภัณฑ ์การพัฒนา

ผลติภัณฑ์ใหม่ การตัดสนิใจดา้นราคา การก าหนดราคาตามจุดมุ่งหมายต่างๆ การตัง้ราคาของผูผ้ลติและผูจั้ด

จ าหน่าย 

32435 ประสบการณว์ชิาชพีการตลาด (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Marketing 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตห์ลกัการ ทฤษฎแีละเทคนคิตา่งๆ ดา้นการตลาดสูภ่าคปฏบิตั ิ

 2. เพือ่ใหส้ามารถฝึกทกัษะในการวเิคราะหปั์ญหาและการตดัสนิใจในการแกปั้ญหาทางการตลาด 

 3. เพือ่ใหส้ามารถพัฒนา และเสรมิสรา้งภาวะผูน้ า และทกัษะในการเป็นนักการตลาดทีด่ ี

 4. เพือ่พัฒนาคณุธรรม จรยิธรรมในการประกอบอาชพีดา้นการตลาด 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประยุกตห์ลักการและทฤษฎทีางการบรหิารธุรกจิโดยเนน้หนักดา้นการจัดการการตลาดสูภ่าคปฏบิัต ิ

การใชก้รณีศกึษาสถานการณ์จ าลอง และเกมทางธุรกจิเพื่อพัฒนาทักษะ การวเิคราะหปั์ญหา การแกปั้ญหา การ

วางแผน และการตัดสนิใจทางการตลาด การจัดการลกูคา้สมัพันธแ์ละความรับผดิชอบตอ่สงัคม ศกึษาจรรยาบรรณ

ทางการตลาด การใชก้จิกรรมกลุม่สมัพันธเ์พือ่เสรมิสรา้งจรรยาวชิาชพี คณุธรรม จรยิธรรม และภาวะการเป็นผูน้ าให ้

เป็นนักการตลาดทีด่แีละมปีระสทิธภิาพ 

32443 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการบญัชแีละการสอบบญัช ี (6 หนว่ยกติ) 

 Information Technology Application in Accounting and Auditing 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัลักษณะและหลักการท างานของคอมพวิเตอร์ 

 2. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับการประมวลผลขอ้มูล และการควบคุมภายในของระบบประมวลผลขอ้มูล     

  ดว้ยคอมพวิเตอร ์

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจัดท าบญัชรีะบบงานตา่งๆ 

 4. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับการประเมินประสทิธิภาพการควบคุมภายในของกจิการที่ใชเ้ทคโนโลย ี    

  สารสนเทศในงานบญัช ี

 5. เพื่อใหท้ราบถึงวธิีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการตรวจสอบบัญชี การจัดท าแนวการ      

  ตรวจสอบ การจัดท ากระดาษท าการ และการรายงานผลการตรวจสอบ 

 6. เพือ่ใหท้ราบเทคนคิ และวธิกีารตรวจสอบระบบบัญชทีีใ่ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการท างานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดท าและประมวลผลขอ้มูลทางการบัญช ีทางดา้น 

ระบบซือ้ ระบบขาย ระบบบัญชเีจา้หนี้ ระบบบัญชลีกูหนี้ ระบบบัญชสีนิคา้คงเหลอื ระบบบัญชเีงนิเดอืน ระบบบัญชี

แยกประเภททัว่ไป และระบบอืน่ๆ  

 การควบคุมภายในและการประเมินประสทิธิภาพการควบคุมภายในของระบบประมวลผลขอ้มูลดว้ย

คอมพิวเตอร์ การทุจริตทางคอมพิวเตอร์และมาตรการป้องกัน วิธีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วย                    

ในการตรวจสอบบัญชีของผูส้อบบัญชี การจัดท าแนวการตรวจสอบ การจัดท ากระดาษท าการ และรายงาน                  

ผลการตรวจสอบ รวมถงึเทคนคิและวธิกีารตรวจสอบระบบบัญชทีีใ่ชค้อมพวิเตอรป์ระมวลผล 
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32444 การสอบบญัชแีละการตรวจสอบภายในข ัน้สูง (6 หนว่ยกติ) 

 Advanced Auditing and Internal Auditing  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหส้ามารถน าความรูเ้กี่ยวกับหลักการและวิธีการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในไปใช ้    

  ในการปฏบิตังิานและวเิคราะหปั์ญหา 

 2. เพือ่ใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาตา่ง ๆ เกีย่วกบัการสอบบญัชแีละการตรวจสอบภายใน 

 3. เพือ่ใหส้ามารถน าผลการตรวจสอบภายในไปใชใ้นการบรหิารงานขององคก์ร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 วเิคราะหเ์พือ่ใหเ้กดิความรูแ้ละความเขา้ใจอย่างลกึซึง้ในปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ในการปฏบิัตงิานของผูส้อบ

บัญช ีแนวทางการแกปั้ญหาอันก่อใหเ้กดิทักษะเมือ่ปฏบิัตงิานจรงิได ้โดยใชก้รณีศกึษาเกีย่วกับปัญหาดา้นต่างๆ 

ของหลักการและการปฏบิัตงิานสอบบัญชตีามจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบัญชแีละมาตรฐานการสอบบัญช ี

มาตรฐานอืน่ กฎหมายและขอ้บังคับทีเ่กีย่วขอ้ง การวางแผนการตรวจสอบงบการเงนิ การประเมนิความเสีย่งกรณี

ต่างๆ การประเมนิการควบคุมระบบต่างๆ การตรวจสอบเนื้อหาสาระ กระดาษท าการในการสอบบัญช ีการเขยีน

รายงานผูส้อบบัญช ีการสือ่สารกับผูม้หีนา้ทีใ่นการก ากับดแูล และการใหแ้นวทางในการแกปั้ญหาในการตรวจสอบ

งบการเงนิในสถานการณ์ตา่งๆ รวมทัง้การพัฒนางานวชิาชพีสอบบัญช ี

 วเิคราะห์เพื่อใหเ้กดิความรู ้ทักษะ และความเขา้ใจอย่างลกึซึง้ในปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ในการปฏบิัตงิาน

ของผูต้รวจสอบภายใน ไดแ้ก่ การวางแผนการตรวจสอบภายใน การปฏบิัตงิานตรวจสอบภายใน และการรายงาน

และตดิตามผลการตรวจสอบภายในตามจรรยาบรรณวชิาชพีและมาตรฐานการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ การตรวจสอบพเิศษอืน่ และแนวทางแกไ้ขปัญหาอันก่อใหเ้กดิทักษะในการปฏบิัตงิานจรงิ 

และการพัฒนาวชิาชพีการตรวจสอบภายใน 

32446 การบญัชเีพือ่การจดัการข ัน้สงู (6 หนว่ยกติ) 

 Advanced Managerial Accounting  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการบญัชเีพือ่การจัดการในระดับสงู 

 2. เพือ่ใหส้ามารถวางแผนก าไรและควบคมุ รวมถงึการประเมนิผลการปฏบิตังิานเพือ่การจัดการ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหปั์ญหาทางการบญัชเีพือ่การจัดการ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 ตน้ทุนเพื่อการจัดการในเชงิกลยุทธ ์ตน้ทุนคณุภาพ ตน้ทุนตามเป้าหมาย การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมตน้ทุน

เพื่อการตัดสนิใจ การจัดการตน้ทุนฐานกจิกรรม การจัดการคณุภาพโดยรวม การวเิคราะหห์่วงโซ่คณุค่าและตน้ทุน

ตามวงจรชีวติผลิตภัณฑ์ การวัดผลิตภาพ ระบบการจัดการสนิคา้คงคลัง การวัดผลงานแบบดุลยภาพ การวัด

มลูคา่เพิม่ทางเศรษฐศาสตร ์และการเทยีบเคยีงกบัสิง่ทีเ่หมาะสม  

 การบัญชเีพื่อการจัดการสมัยใหม่และการออกแบบระบบบัญชเีพื่อการจัดการ บทบาท หลักการ และ

เทคนคิในการวางแผนก าไรและการควบคมุ การวัดผลและประเมนิผลการปฏบิัตงิานเชงิกลยุทธ ์การก าหนดดัชนีชี้

วัดผลการด าเนินงาน การรายงานเพื่อการควบคุม การวเิคราะห์ก าไร การจัดท างบประมาณเพื่อใชใ้นการจัดการ    

การวเิคราะหแ์ละแกปั้ญหาทีเ่กีย่วกบัการบัญชเีพือ่การจัดการโดยใชก้รณีศกึษา 
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32447 การบญัชภีาษอีากรและการวางแผนภาษอีากร (6 หนว่ยกติ) 

 Tax Accounting and Tax Planning   

 ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ  

 32447-1 การบญัชภีาษอีากร (Tax Accounting)   

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูเ้กีย่วกบัหลกัการและวธิกีารทางบัญชภีาษีอากรไปใชใ้นการวเิคราะห ์

  ปัญหาทางภาษีอากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบกจิการ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการจัดท าเอกสารและรายงานทางภาษีอากร 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการวางระบบบญัช ีในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษีอากร 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 แนวคดิและความแตกตา่งระหวา่งเกณฑก์ารรับรูร้ายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยตามหลกัการบัญชแีละการภาษีอากร 

การค านวณภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาและภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลตามประมวลรัษฎากร การปรับปรุงก าไรสุทธทิาง    

การบัญชเีป็นก าไรสุทธทิางภาษีอากร รวมทัง้การจัดท ารายงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับภาษีอากร และการยื่นแบบ

แสดงรายการภาษีอากร 

 ปัญหาในทางปฏบิัตเิกีย่วกับการบัญชภีาษีอากรและความแตกต่างระหวา่งการบัญชกีารเงนิกับการบัญชี

ภาษีอากร วเิคราะห์และแกปั้ญหาจากกรณีศกึษาต่างๆทีเ่กีย่วกับหลักเกณฑ ์วธิกีารจัดเก็บภาษีอากรตามประมวล

รัษฎากร ไดแ้ก ่ภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดา ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล ภาษีเงนิไดห้ัก ณ ทีจ่า่ย ภาษีมูลคา่เพิม่ ภาษีธุรกจิ

เฉพาะ และอากรแสตมป์ โดยเนน้ปัญหาทีเ่กดิจากการปฏบิตัทิางดา้นการบญัชภีาษีอากร วเิคราะหปั์ญหาการจัดเก็บ

ภาษีอากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท าธรุกรรมระหวา่งประเทศ 

 32447-2 การวางแผนภาษอีากร (Tax Planning)   

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการวางแผนภาษีอากร 

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูท้างภาษีอากรไปใชเ้พือ่การวางแผนด าเนนิงานในกจิการไดอ้ย่างถูกตอ้งและ

  เกดิประโยชนส์งูสดุ 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับการวางแผนภาษีอากร การหลบหลกีภาษีอากรและการหนีภาษีอากร วธิกีารและขัน้ตอน

การวางแผนภาษีอากร ประโยชนแ์ละขอ้ควรค านงึในการวางแผนภาษีอากร 

 วเิคราะห์และแกปั้ญหาจากกรณีศกึษาต่างๆ ทีเ่กีย่วกับการวางแผนภาษีอากร ไดแ้ก่ ภาษีเงนิไดบุ้คคล

ธรรมดา ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล ภาษีเงนิได ้หัก ณ ทีจ่า่ย ภาษีมลูคา่เพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ และอากรแสตมป์ โดยเนน้

ปัญหาทีเ่กดิจากการปฏบิัตงิานการวางแผนภาษีอากร รวมถงึการวางแผนภาษีอากรของธุรกรรมระหว่างประเทศ    

และกจิการทีไ่ดรั้บการสง่เสรมิการลงทนุ 

32449 การสรา้งธุรกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ (6 หนว่ยกติ) 

 Business Building and Entrepreneurship 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจแนวคดิและวธิกีารสรา้งธรุกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจถงึวธิกีารทีจ่ะเป็นผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่มทีป่ระสบความส าเร็จ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับการสรา้งธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมโดยใชค้วามคดิสรา้งสรรค ์การสรา้งมูลค่าเพิ่ม

ใหแ้ก่ธุรกจิ วธิกีารและขัน้ตอนในการสรา้งธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมใหป้ระสบความส าเร็จ บทบาทของการ

เป็นผูป้ระกอบการธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมทีป่ระสบความส าเร็จ การพัฒนาศักยภาพในการแขง่ขันและสรา้ง

ความแข็งแกร่งใหก้บัธรุกจิ 

32452 กลยทุธก์ารจดัการทรพัยากรมนุษยแ์ละองคก์ารแหง่การเรยีนรู ้ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Resource Strategy and Learning Organization 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิ และหลกัการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

 2. เพื่อใหส้ามารถบรูณาการความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งมาใชก้ าหนดกลยุทธก์ารจัดการทรัพยากรมนุษยไ์ดอ้ย่าง

สอดคลอ้ง 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัองคก์ารแหง่การเรยีนรู ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององคก์ารธุรกจิ การออกแบบโครงสรา้งและระบบจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ การปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การสรา้งความเป็นผูน้ า การสรา้งทีมที่มี

ประสทิธภิาพสงู เทคนคิและวธิกีารในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์กระบวนการและประเภทตา่งๆ ของการฝึกอบรมใน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

 การสรา้งและสะสมความรูข้องพนักงานระดับต่างๆ ในองคก์าร การถ่ายทอดความรูจ้ากพนักงานและทมี

ใหแ้ก่องคก์าร พื้นฐานสรา้งองคก์ารแห่งการเรยีนรู ้5 ประการ ความช านาญของบุคลากร ตัวแบบทางจติวสิัยทัศน์

ร่วม การเรยีนรูข้องทมี และการคดิเชงิระบบ 

32453 การพนกังานสมัพนัธแ์ละการบรหิารคา่ตอบแทน (6 หนว่ยกติ) 

 Employee Relations and Compensation Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการของการพนักงานสมัพันธแ์ละการบรหิารคา่ตอบแทน 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจบทบาทของฝ่ายตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งและการจัดการการพนักงานสมัพันธ ์

 3. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชก้ารบรหิารคา่ตอบแทนในทางปฏบิัตไิด ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ววิัฒนาการของระบบการพนักงานสมัพันธท์ัง้ในและตา่งประเทศ หลักการและกลไกตา่งๆ ทีม่บีทบาทใน

การก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างนายจา้งและลูกจา้ง บทบาทขององค์การนายจา้ง องคก์ารลูกจา้งและรัฐบาล 

กฎหมายแรงงานทีเ่กีย่วขอ้ง ปัญหาเกีย่วกับแรงงานทีก่ระทบต่อฝ่ายบรหิาร และแนวทางการจัดการการพนักงาน

สมัพันธเ์พือ่ความสมัพันธอ์นัดรีะหวา่งฝ่ายนายจา้งและลกูจา้ง 

 หลกัการ วตัถปุระสงค ์ขอบเขต และกระบวนการการบรหิารคา่ตอบแทน เทคนคิและปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่ 

การบรหิารคา่ตอบแทน สภาพปัญหาและอปุสรรคในทางปฏบิตัติลอดจนแนวทางแกไ้ขและการน าไปประยกุตใ์ช ้  
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32454 การวจิยัทางธุรกจิ การวางแผนและการควบคมุทางการเงนิ (6 หนว่ยกติ) 

 Business Research and Financial Planning and Control 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการท าวจิัยทางธรุกจิ 

 2. เพือ่ศกึษาตวัอยา่งงานวจัิยทางธรุกจิ 

 3. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับแนวคดิ หลักการ และเทคนิคของการจัดท าแผนการเงนิและการควบคุมทาง

การเงนิ 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการน าเทคนิคและรูปแบบทางการเงนิมาประยุกตใ์ช ้เพื่อประโยชน์ใน

การวางแผนและควบคมุทางการเงนิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกบัการวจิัยเบือ้งตน้ทางธรุกจิ วตัถปุระสงค ์ประโยชน์และประเภทของการวจิัย ขัน้ตอนในการ

ท าวจัิย การวางแผนและควบคุมงานวจัิย การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวเิคราะหข์อ้มูล การเขยีนรายงานการวจิัย

และตวัอยา่งงานวจิัย 

 หลักการ แนวคดิ และเทคนิคของการจัดท าแผนและการควบคุมทางการเงนิ การวเิคราะห์ตน้ทุนต่างๆ 

การงบประมาณ การน าเทคนิคทางการเงนิมาประยุกตใ์ชใ้นการวางแผนและควบคุมทางการเงนิทัง้ทางดา้นรายได ้

คา่ใชจ้า่ย และก าไร ตลอดจนการควบคมุภายในและการจัดการตามหลักการธรรมาภบิาล 

32455 ธุรกจิและการเงนิระหวา่งประเทศ (6 หนว่ยกติ) 

 International Business and Finance 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการคา้ระหวา่งประเทศและการเงนิระหวา่งประเทศ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความสมัพันธร์ะหวา่งการคา้ระหวา่งประเทศและการเงนิระหวา่งประเทศ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการบรหิารการเงนิของธรุกจิระหวา่งประเทศ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความสมัพันธร์ะหวา่งการคา้ระหวา่งประเทศและการเงนิระหวา่งประเทศ หลักและนโยบายการคา้ระหวา่ง

ประเทศ อุปสรรคทางการคา้ นโยบายและมาตรการคุม้กันทางการคา้ ดลุการคา้ ดุลการช าระเงนิ ระบบการเงนิและ

บทบาทสถาบันการเงนิระหวา่งประเทศ ตลาดเงนิตราตา่งประเทศ การปรวิรรตเงนิตรา วธิกีารจัดหาเงนิ วธิกีารช าระ

เงนิ การวางแผนช าระเงนิตราตา่งประเทศ การวเิคราะหแ์ละพยากรณ์อัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ตลอดจน

เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งในธรุกจิการคา้และการเงนิระหวา่งประเทศ รวมทัง้หลกักฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคับทีเ่กีย่วขอ้ง 

32456 ประสบการณว์ชิาชพีการเงนิ (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Finance 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตห์ลกัการ ทฤษฎแีละเทคนคิตา่งๆ ดา้นการเงนิสูภ่าคปฏบิตั ิ

 2. เพือ่ใหส้ามารถฝึกทกัษะในการวเิคราะหปั์ญหาและการตดัสนิใจในการแกไ้ขปัญหาทางการเงนิ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถพัฒนาและเสรมิสรา้งภาวะผูน้ าและทักษะในการเป็นนักการเงนิทีด่ ี

 4. เพือ่พัฒนาคณุธรรม จรยิธรรม ในการประกอบอาชพีทางดา้นการเงนิ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประยุกตห์ลกัการและทฤษฎทีางการเงนิสูภ่าคปฏบิัต ิการประยกุตใ์ชค้อมพวิเตอรใ์นการจัดการการเงนิ 

การจัดท าแผนธุรกจิ การใชก้รณีศกึษา สถานการณ์จ าลองและเกมบรหิารเพื่อวเิคราะห์ปัญหา แนวโนม้ และการ

ตัดสนิใจในการแกปั้ญหาทางการเงนิ การเจรจาต่อรองทางธุรกจิ การพัฒนาทักษะเพื่อเป็นนักการเงนิทีด่ ีและมี

จรรยาบรรณในวชิาชพีการเงนิ การใชก้จิกรรมกลุม่สมัพันธเ์พือ่พัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรม จรยิธรรมและภาวะการเป็น

ผูน้ าทีด่ ี

32457 การลงทนุและการวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Investments and Securities Analysis 

 วตัถปุระสงค ์

 1.  เพื่อใหม้ีความรูเ้กีย่วกับหลักการ เครื่องมือ และวธิกีารลงทุนในตราสารทางการเงนิ รวมทัง้องคก์ร      

 ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 2.  เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการลงทุนในหลักทรัพย ์ ตลอดจนการประยุกตใ์ชผ้ลงานวจัิยเพื่อการลงทุน    

 ในหลกัทรัพย ์

 3. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหห์ลกัทรัพยแ์ละจัดกลุม่หลกัทรัพยล์งทนุได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลักษณะของการลงทนุ เครือ่งมอืประเภทตา่งๆ ในการลงทนุ องคก์รและสถาบันทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทุน

ในตราสารทางการเงนิ อัตราผลตอบแทนและความเสีย่งของตราสารทางการเงนิ การลงทุนในหลักทรัพย์และ     

การลงทนุในทางเลอืกอืน่ 

 การวเิคราะห์หลักทรัพยแ์ละการจัดการกลุ่มหลักทรัพย ์การลงทุนและการวเิคราะหห์ลักทรัพยใ์นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยการวเิคราะหห์ลักทรัพยแ์ละการจัดการกลุม่หลักทรัพยท์ัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฎบิตักิาร

ประยุกตใ์ชผ้ลงานวจัิยทีเ่กีย่วกับหลักทรัพยแ์ละตลาดทนุในการวเิคราะหห์ลักทรัพย์ ผลกระทบของการเคลือ่นไหว

ของตลาดทุนในต่างประเทศที่มีต่อการวิเคราะห์หลักทรัพย์  การประเมินผลการลงทุนในหลักทรัพย์และ             

กลุม่หลกัทรัพย ์

32473 การจดัการชอ่งทางการตลาดและหว่งโซอุ่ปทาน (6 หนว่ยกติ) 

 Marketing Channel and Supply Chain Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการจัดการชอ่งทางการจัดจ าหน่าย บทบาทของคนกลางและความรูเ้กีย่วกับ

ห่วงโซ่อุปทานตัง้แตก่ารจัดหาวัตถุดบิ การผลติ การเก็บรักษา การขนสง่ และการกระจายสนิคา้ไปสู่

คนกลาง และผูบ้รโิภค 

 2. เพื่อน าความรูเ้รื่องช่องทางการจัดจ าหน่ายและห่วงโซ่อุปทานไปประยุกตใ์ชส้อดคลอ้งตอ้งกัน ซึง่

ประกอบดว้ย การจัดหาวัตถุดบิและสนิคา้ การแปรรูป การก าหนดระดับบรกิาร เพื่อใหเ้กดิความพึง

พอใจของทกุฝ่ายทีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับห่วงโซ่อุปทาน การจัดหาทัง้วัตถุดบิ วัสดุ และสนิคา้ส าเร็จรูป การคัดเลอืกแหล่งจัดซือ้

จัดหา การตรวจสอบ การควบคมุคณุภาพ การจัดซือ้จัดหาใหไ้ดใ้นราคา ปรมิาณและเวลาทีเ่หมาะสม การตัดสนิใจ

เกี่ยวกับการผลิตและการจัดซื้อเพื่อจ าหน่าย การจัดการการจัดจ าหน่าย การเลือกช่องทางการจัดจ าหน่าย 

กระบวนการคัดเลอืกคนกลาง การวางแผนและการพัฒนาชอ่งทางการจัดจ าหน่าย การจัดการสนิคา้คงคลังและการ

ขนถ่าย การจัดสง่ การขนสง่ การจัดการสนิคา้คงคลัง เพื่อบรกิารและสนองความตอ้งการใหไ้ดต้ามความตอ้งการ

ของตลาด และน ามาใชเ้ป็นกลยทุธก์ารสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั 

32474 การสือ่สารและการสง่เสรมิการตลาด (6 หนว่ยกติ) 

 Marketing Communication and Promotion 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับบทบาทหนา้ที่ของการสื่อสารทางการตลาด ส่วนประสมของการสื่อสาร 

กระบวนการสือ่สาร และการวางแผนการสือ่สารทางการตลาด 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความหมาย ความส าคญัและสว่นประสมการสง่เสรมิการตลาด 

 3. เพือ่ใหส้ามารถประสานความรูร้ะหวา่งจติวทิยาของผูบ้รโิภคกบัสว่นประสมของการสง่เสรมิการตลาด 

 4. เพือ่ใหส้ามารถก าหนดแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏบิัตกิารสง่เสรมิการตลาดได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ หนา้ที่ บทบาทของการสือ่สารทางการตลาด เครื่องมือของการสือ่สาร ส่วนประกอบของการ

สือ่สารทางการตลาด กระบวนการสือ่สาร และการวางแผนการสือ่สารทางการตลาด 

 ความหมาย บทบาท ความส าคัญของสว่นประสมการสง่เสรมิการตลาด โดยศกึษาแนวคดิ วัตถุประสงค ์

ลักษณะวธิกีารด าเนินงาน การก าหนดแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏบิัตกิาร การจัดสรรงบประมาณ การประเมนิผล และ

การพัฒนาการสง่เสรมิการตลาดในอนาคต 

32475 การตลาดระหวา่งประเทศและการตลาดโลก (6 หนว่ยกติ) 

 International and Global Marketing 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับตลาดระหว่างประเทศและตลาดโลก เศรษฐกิจโลก สภาวะแวดลอ้มของ

ตลาดโลก และการจัดการองคก์รเพือ่ไปสูต่ลาดโลก 

 2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลักการ แนวคดิ บทบาท และความส าคัญของตลาดระหว่าง

ประเทศ 

 3. เพือ่เสรมิสรา้งแนวความคดิ เจตคตดิา้นการจัดการการตลาดเพือ่น าเขา้สูก่ารตลาดระหวา่งประเทศ 

 4. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการจัดการการตลาดและการลงทนุในตา่งประเทศ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับตลาดระหว่างประเทศและตลาดโลก เศรษฐกจิโลก สภาวะแวดลอ้มของตลาดโลก 

ส่วนประสมทางการตลาดเพื่อการตลาดโลก การจัดองค์การเพื่อสู่ตลาดโลก บทบาทและความสัมพันธ์ของ

การตลาดระหว่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ ความสัมพันธร์ะหว่างตลาดภายในประเทศและตลาดระหว่าง

ประเทศ การตัดสนิใจเลือกตลาดต่างประเทศ และการน าเขา้สู่ตลาดระหว่างประเทศ การลงทุนตามกลยุทธ์

การตลาด กระบวนการของการสง่ออกและน าเขา้ 
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32476 การตลาดสถาบนัและการตลาดบรกิาร (6 หนว่ยกติ) 

 Institutional Marketing and Service Marketing 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นดา้นการวางแผน การก าหนดกลยทุธก์ารตลาดของตลาดสถาบนั 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูล้ักษณะเฉพาะของตลาดบรกิาร การออกแบบบริการและการก าหนดกลยุทธก์ารตลาด

ในตลาดบรกิาร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ขอบเขตและลักษณะของตลาดสถาบัน การวางต าแหน่งกลยุทธต์ลาดสถาบัน องคป์ระกอบของแผนการ

ตลาดในหน่วยธุรกจิ การแบ่งส่วนตลาดโดยใชก้ารวเิคราะห์ SWOT ผูม้ีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจในตลาดสถาบัน    

การเลอืกตลาดเป้าหมาย เทคนิคการสรา้งภาพพจน์องคก์ร กลยุทธก์ารก าหนดราคาและชอ่งทางการจัดจ าหน่าย 

เครื่องมอืสือ่สารของตลาดสถาบัน ความหมายของบรกิาร พฤตกิรรมผูบ้รโิภคในตลาดบรกิาร การก าหนดลักษณะ

ทางกายภาพทีจุ่ดบรกิาร บทบาทของพนักงานและลกูคา้ในตลาดบรกิาร การบรหิารความตอ้งการการจัดการลกูคา้

สมัพันธ ์การตัง้ราคาในตลาดบรกิาร 

32477 การจดัการธุรกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศกแ์ละการจดัการธุรกจิตวัแทนทอ่งเทีย่ว (6 หนว่ยกติ) 

 Tour Operator and Tour Guide and Travel Agency Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัธรุกจิน าเทีย่ว และการจัดการธรุกจิน าเทีย่ว 

 2. เพื่อใหค้วามรูเ้กีย่วกับความตอ้งการและพฤตกิรรมของนักท่องเทีย่ว จติวทิยาในการจัดน าเทีย่ว และ

การจัดน าเทีย่ว 

 3. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการจัดการความปลอดภัยแกนั่กทอ่งเทีย่วและการจัดการความเสีย่งของธุรกจิ

น าเทีย่ว 

 4. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัหลกัการมัคคเุทศก ์  

 5. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัธรุกจิตวัแทนทอ่งเทีย่ว และการจัดการธรุกจิตวัแทนทอ่งเทีย่ว 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับธุรกจิน าเทีย่ว การจัดการธุรกจิน าเทีย่ว ความตอ้งการและพฤตกิรรมของนักท่องเที่ยว 

จติวทิยาในการบรกิารนักท่องเทีย่ว การวางแผนและจัดรายการน าเทีย่ว การคดิตน้ทุนและราคา การเจรจาต่อรอง 

การปฏบิัตกิารจัดน าเทีย่ว พธิกีารเขา้ออกราชอาณาจักร การจัดการความปลอดภัยแกนั่กทอ่งเทีย่ว การจัดการความ

เสีย่งและการประกันภัยของธุรกจิน าเทีย่ว หลักการมัคคุเทศก ์จรรยาบรรณทางธุรกจิท่องเทีย่ว  แนวคดิเกีย่วกับ

ธุรกจิตัวแทนท่องเทีย่ว และการจัดการธุรกจิตัวแทนท่องเทีย่ว การส ารองและจ าหน่ายบัตรโดยสาร การขายปลกี

สนิคา้และบรกิาร กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดธรุกจิน าเทีย่ว และธรุกจิตวัแทนทอ่งเทีย่ว   

32478 การจดัการธุรกจิการจดัประชุม นทิรรศการ และการทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั (6 หนว่ยกติ) 

 Meeting, Incentive, Convention and Exhibition Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกับแนวคดิการจัดการธุรกจิการจัดประชมุ การจัดนทิรรศการ และการทอ่งเทีย่วเพื่อ

เป็นรางวลั 

 2. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบักระบวนการและปัจจัยทีค่วรพจิารณาในการจัดการธรุกจิการจัดประชมุ 

 3. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัหลกัการจัดนทิรรศการ และองคป์ระกอบของธรุกจิการจัดนทิรรศการ 
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 4. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบักระบวนการจัดการทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั 

 5. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกับการก าหนดกลุ่มตลาดเป้าหมาย การวางแผนกลยุทธก์ารตลาด และการมศีลิปะ

การขายในธรุกจิการจัดประชมุ การจัดนทิรรศการและการทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั 

 6. เพื่อใหค้วามรูเ้กีย่วกับหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและสนับสนุนการจัดประชุม การจัดนิทรรศการและการ

ทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั และสมาคมทีเ่กีย่วขอ้ง 

 7. เพือ่ใหน้ าความรูท้ีไ่ดไ้ปใชใ้นการจัดการธุรกจิการจัดประชมุ การจัดนทิรรศการ และการทอ่งเทีย่วเพือ่

เป็นรางวลั 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ความส าคัญ ลักษณะ ประเภท วัตถุประสงคข์องการจัดประชมุ การจัดนิทรรศการ และการ

ทอ่งเทีย่วเพื่อเป็นรางวัล ประวัตคิวามเป็นมาของการจัดประชมุ การจัดนิทรรศการ องคป์ระกอบของการจัดประชุม 

ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจการจัดประชุมกับการจัดนิทรรศการและการจัดน าเที่ยว การเสนอขอเป็นเจา้ภาพ 

กระบวนการจัดประชมุ การเลอืกสถานที ่การคดิตน้ทุนการจัดประชมุ หลักการจัดนิทรรศการและองคป์ระกอบของ

ธุรกจิการจัดนิทรรศการ กระบวนการจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การวางแผนและการคดิตน้ทุนของการจัด

โปรแกรมทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวัล การเตรยีมความพรอ้ม การสรา้งความประทับใจ การก าหนดกลุม่ตลาดเป้าหมาย 

การวางแผนกลยุทธก์ารตลาด ศลิปะการขาย หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและสนับสนุนการจัดประชมุ การจัดนิทรรศการ 

และการทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวัล และสมาคมตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขในธรุกจิการจัดประชมุ 

การจัดนทิรรศการ และการทอ่งเทีย่วเพือ่เป็นรางวลั 

32479 การจดัการโรงแรมและกลยุทธก์ารจดัการโรงแรม (6 หนว่ยกติ) 

 Hotel Management and Strategies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้รื่องหลักการ แนวคดิและกลยุทธเ์กีย่วกับการจัดการธุรกจิโรงแรม การศกึษาความ

เป็นไปได ้และการวางแผนพัฒนาเพือ่การลงทนุในธรุกจิโรงแรม 

 2. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการด าเนินงานและกลยุทธใ์นโรงแรมประเภทตา่งๆ โครงสรา้งการบรหิารงาน 

พฤตกิรรมองคก์าร บทบาทของผูน้ ากับการจัดการการเปลีย่นแปลง การจัดการ การบรกิารในแผนก

ตา่งๆ หนา้ทีรั่บผดิชอบของบคุลากรและความสมัพันธร์ะหวา่งแผนกตา่งๆ ในโรงแรม 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับหลักการทางการเงนิและทรัพยส์นิ ทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่การจัดการธุรกจิโรงแรม

และการประสานงานระหวา่งโรงแรมกับธรุกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 4. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการจัดการและกลยุทธก์ารจัดบรกิารเสรมิเพื่อความสะดวกของผูรั้บบรกิารใน

โรงแรม และการบรกิารทีม่คีณุภาพ 

 5. เพื่อใหม้ีความรูเ้รื่องการจัดการพลังงานและสิง่แวดลอ้มเพื่อความย่ังยืนในธุรกิจโรงแรม  ระบบ

บรหิารงานวศิวกรรมและระบบงานสขุาภบิาลและความปลอดภัยในโรงแรมและสามารถชว่ยเหลอืแขก

ผูใ้ชบ้รกิารได ้เมือ่เกดิปัญหา 

 6. เพื่อใหม้ีความรูเ้กีย่วกับกลยุทธก์ารสรา้งรายไดแ้ละการจัดบรกิารของหน่วยธุรกจิในสว่นต่างๆ ของ

โรงแรม 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการ แนวคดิ และกลยุทธเ์กีย่วกับการจัดการธุรกจิโรงแรม การศกึษาความเป็นไปไดแ้ละการวางแผน

พัฒนาเพือ่การลงทนุในธุรกจิโรงแรม กลยุทธก์ารจัดการองคก์รโรงแรมประเภทตา่งๆ โครงสรา้งการบรหิารงาน การ

จัดการบรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพ บทบาทของผูน้ ากบัการจัดการการเปลีย่นแปลง การพัฒนาบคุลากรทัง้ระดับผูบ้รหิาร

และปฏบิัตกิารของแผนกตา่งๆในโรงแรม การจัดการและกลยุทธก์ารจัดบรกิารเสรมิเพือ่ความสะดวกของผูรั้บบรกิาร

ในโรงแรม ระบบการเงนิและทรัพย์สนิ ระบบบรหิารงานวศิวกรรมและระบบงานสุขาภิบาลและความปลอดภัยใน

โรงแรม การจัดพลงังานและสิง่แวดลอ้มเพือ่ความย่ังยนืและการประสานงานระหวา่งโรงแรมกบัธุรกจิอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

กลยุทธก์ารสรา้งรายไดข้องหน่วยธุรกจิในสว่นตา่งๆของโรงแรม การจัดบรกิารและการสรา้งรายไดข้องแผนกบรกิาร

สว่นหนา้ แผนกอาหารและเครื่องดืม่ และแผนกแม่บา้น และกลยุทธก์ารสรา้งรายไดเ้สรมิในโรงแรม กฎหมายที่

เกีย่วขอ้งกบัการจัดการโรงแรม 

32481 ประสบการณว์ชิาชพีการจดัการการทอ่งเทีย่ว (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Tourism Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ประยุกตห์ลักการ แนวคดิเกีย่วกบัการจัดการการทอ่งเทีย่วสูภ่าคปฏบิัต ิ

 2. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละตัดสนิใจปัญหาการจัดการการทอ่งเทีย่ว 

 3. เพือ่กระตุน้ใหเ้กดิจรรยาวชิาชพีบรหิารธรุกจิในการจัดการการทอ่งเทีย่ว 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประยุกต์หลักการ  แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวสู่ภาคปฏิบัติ การสัมมนา              

การใชก้รณีศกึษา สถานการณ์จ าลอง เพื่อการวเิคราะห์และการตัดสนิใจในประเด็นปัญหาทีเ่กีย่วกับสภาวะและ     

การจัดการการทอ่งเทีย่ว การพัฒนาบคุลกิภาพและความคดิสรา้งสรรค ์การเสรมิสรา้งมนุษยสัมพันธ ์จรรยาวชิาชพี

บริหารธุรกิจการท่องเที่ยว กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาให เ้ป็นผูม้ีคุณธรรม จริยธรรมและภาวะผูน้ า                  

ทีม่ปีระสทิธภิาพ 

32482 ประสบการณว์ชิาชพีการจดัการ (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหส้ามารถประยุกต์หลักการ ทฤษฎีและเทคนิคต่างๆ ดา้นการจัดการและการบริหารธุรกจิสู่

ภาคปฏบิตั ิ

 2. เพือ่ใหส้ามารถฝึกทกัษะในการวเิคราะหปั์ญหาและการตัดสนิใจในการแกปั้ญหาทางการบรหิารธรุกจิ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถพัฒนาและเสรมิสรา้งภาวะผูน้ าและทักษะในการเป็นนักบรหิารธรุกจิทีด่ ี

 4. เพื่อใหส้ามารถพัฒนามนุษยสัมพันธ์คุณธรรม จริยธรรมของบัณฑิต ในการประกอบวชิาชีพทาง

 บรหิารธรุกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางการจัดการและการบริหารธุรกจิสู ภาคปฏิบัต  ิการใช๎กรณีศกึษา 

สถานการณ์จาลองและเกมบรหิาร เพือ่วเิคราะหปั์ญหาและการตัดสนิใจในการแก๎ปัญหาทางการบรหิาร การพัฒนา

ทักษะเพื่อเป็นนักบริหารธุรกจิ จรรยาวชิาชีพบริหารธุรกิจและความรับผิดชอบต อสังคม กจิกรรมกลุ มสัมพันธ ์

เพือ่พัฒนาให๎เป็นผู๎มคีณุธรรม จรยิธรรม และภาวะการเป็นผู๎นาทีม่ปีระสทิธภิาพ 
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32483 สมัมนาการบญัชกีารเงนิและสมัมนาการบญัชเีพือ่การจดัการ (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar in Financial Accounting and Seminar in Managerial Accounting 

 ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ 

 32483-1 สมัมนาการบญัชกีารเงนิ (Seminar in Financial Accounting)   

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตห์ลกัการ ทฤษฎแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิสูภ่าคปฏบิตั ิ

 2. เพือ่ฝึกทกัษะในการวเิคราะหแ์ละตดัสนิใจในการแกปั้ญหาทางการบญัชกีารเงนิ 

 3. เพือ่พัฒนาและเสรมิสรา้งจรรยาบรรณในการประกอบวชิาชพีบญัช ี

 ค าอธบิายรายวชิา 

 อภิปรายและวเิคราะห์แนวทางการน ากรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงินและมาตรฐาน          

การรายงานทางการเงนิไปใชใ้นการปฏบิัตงิานดา้นการบัญชกีารเงนิส าหรับองคก์รประเภทตา่งๆ ทัง้ในประเทศและ

ประเทศในอาเซยีน โดยใชก้รณีศกึษา บทความ เอกสารตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ประเด็นที่

น่าสนใจ ตลอดจนปัญหาดา้นการบญัชกีารเงนิและจรรยาบรรณวชิาชพี 

 32483-2 สมัมนาการบญัชเีพือ่การจดัการ   

 (Seminar in Managerial Accounting)  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชข้อ้มลูทางการบญัชใีนเชงิกลยทุธ ์

 2. เพือ่ฝึกทกัษะในการประยกุตก์ารบญัชตีน้ทนุและการวเิคราะหข์อ้มูลทางการบญัชเีพือ่การจัดการ 

 3. เพื่อพัฒนาและเสริมสรา้งภาวะผูน้ า การท างานเป็นทีม ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมของ        

  ผูป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วกบัการบญัชเีพือ่การจัดการ 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 อภปิรายและวเิคราะหบ์ทบาทของการบัญชเีพื่อการจัดการกับสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป การใช ้

ขอ้มูลทางการบัญชใีนเชงิกลยุทธ ์การประยุกตก์ารบัญชตีน้ทุนและการวเิคราะหข์อ้มูลทางการบัญชเีพือ่การจัดการ 

ตลอดจนประเด็นทีน่่าสนใจ ปัญหาทางการบัญชเีพื่อการจัดการตามสภาพแวดลอ้มปัจจุบัน คณุธรรม จรยิธรรมของ

ผูป้ฏบิตังิานเกีย่วกบัการบัญชเีพือ่การจัดการ 

32484 ความรูพ้ ืน้ฐานของมคัคเุทศกแ์ละการทอ่งเทีย่วอาเซยีน (6 หนว่ยกติ) 

 Fundamental Knowledge for Tourist Guide and ASEAN Tourism 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบันโยบายสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว และภมูศิาสตรก์ารทอ่งเทีย่วไทย 

 2. เพื่อใหค้วามรูเ้กีย่วกับประวัตศิาสตร์ไทย สังคมไทย พระพุทธศาสนา ศลิปวัฒนธรรม เทศกาลและ  

  งานประเพณีไทยทีม่ัคคเุทศกค์วรทราบ   

 3. เพื่อใหค้วามรูเ้กี่ยวกับระบบนิเวศ สิ่งแวดลอ้มธรรมชาติและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ            

  เพือ่การทอ่งเทีย่ว  

 4. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัแหลง่ทอ่งเทีย่วและการจัดการการทอ่งเทีย่วของประเทศตา่งๆ ในกลุม่อาเซยีน 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 นโยบายสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วของไทย ภูมศิาสตรก์ารทอ่งเทีย่ว ประวัตศิาสตรไ์ทย สงัคมไทยวัฒนธรรม

ไทย พระพุทธศาสนา สถาปัตยกรรมไทย วรรณคดีไทย นาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย อาหารไทย เทศกาลและ         

งานประเพณีไทย มรดกและภูมปัิญญาไทย ระบบนิเวศ สิง่แวดลอ้มธรรมชาต ิและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

แหลง่ทอ่งเทีย่วและการจัดการการทอ่งเทีย่วของประเทศต่างๆ ในกลุม่อาเซยีน 

32485 ความรูเ้ฉพาะอาขพีมคัคเุทศกแ์ละบรกิารในอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Knowledge for Tourist Guide and Services in Tourism Industry 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหค้วามรูเ้กี่ยวกับบทบาทหนา้ที่  จรรยาบรรณ ระเบียบพิธีและกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับ             

  การปฏบิตังิานของมัคคเุทศก ์ 

 2. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกับจติวทิยาการบรกิาร การสือ่สารในทีช่มุชน และการสือ่สารขา้มวัฒนธรรมส าหรับ

  มัคคเุทศก ์

 3. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัแหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญ และการจัดเสน้ทางน าเทีย่ว   

 4. เพื่อใหค้วามรูเ้กี่ยวกับธุรกจิการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ความปลอดภัยและวกิฤตที่มีผล       

  ตอ่การทอ่งเทีย่ว 

  ค าอธบิายชุดวชิา 

  บทบาทหนา้ที ่จรรยาบรรณ ระเบยีบพธิแีละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานของมัคคเุทศก ์จติวทิยา

การบรกิาร การสือ่สารในทีช่มุชน และการสือ่สารขา้มวัฒนธรรมส าหรับมัคคุเทศก ์ความรูเ้กีย่วกับแหล่งท่องเทีย่ว     

ทีส่ าคัญ และการจัดเสน้ทางน าเทีย่ว ความรูเ้กีย่วกับธุรกจิการบรกิารในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว ความปลอดภัย และ

วกิฤตทีม่ผีลตก่ารทอ่งเทีย่ว 

32486 การจดัการธุรกจิโรงแรม และภตัตาคารระหวา่งประเทศ (6 หนว่ยกติ) 

 International Hotel Business and Restaurant Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิในการด าเนนิธรุกจิระหวา่งประเทศ 

 2. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัลกัษณะการด าเนนิธรุกจิโรงแรมและภัตตาคารในภมูภิาคตา่งๆ ของโลก 

 3. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัความเป็นมาและการขยายธรุกจิโรงแรมและภัตตาคารระหวา่งประเทศ 

 4. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัรูปแบบและขอ้ตกลงในการด าเนนิธรุกจิโรงแรมและภัตตาคารระหวา่งประเทศ 

 5. เพื่อใหค้วามรูเ้กีย่วกับการจัดการและด าเนินการดา้นทรัพยากรมนุษย ์ในธุรกจิโรงแรมและภัตตาคาร

ระหวา่งประเทศ 

 6. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการจัดการดา้นการตลาดในธรุกจิโรงแรมและภัตตาคารระหวา่งประเทศ 

 7. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการสือ่สาร และการบรกิารในธรุกจิโรงแรมและภัตตาคารระหวา่งประเทศ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิในการด าเนนิธรุกจิระหวา่งประเทศ ลักษณะการด าเนนิธุรกจิโรงแรมและภัตตาคารในภูมภิาคตา่งๆ 

ของโลก ความเป็นมาและการขยายธุรกจิโรงแรมและภัตตาคารระหวา่งประเทศ รูปแบบและขอ้ตกลงในการด าเนิน

ธรุกจิโรงแรมและภัตตาคารระหวา่งประเทศ การจัดการและด าเนนิการดา้นทรัพยากรมนุษย ์ดา้นการตลาด ดา้นการ

สือ่สาร และการบรกิารในธรุกจิโรงแรมและภัตตาคารระหวา่งประเทศ 
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32487 การเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิโรงแรมขนาดยอ่มและการจดัการทีพ่กัทางเลอืก (6 หนว่ยกติ) 

 Entrepreneurship in Small Hotel Business and  

 Alternative Accommodation Management  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิของการเป็นผูป้ระกอบการและการด าเนนิธรุกจิทีพั่กทางเลอืก 

 2. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัลกัษณะบของธรุกจิโรงแรมขนาดยอ่มและรูปแบบทีพั่กทางเลอืก 

 3. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการขยายธรุกจิโรงแรมขนาดย่อมและความเป็นมาของรูปแบบทีพั่กทางเลอืก 

 4. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกับการด าเนนิธุรกจิแบบครอบครัวของธรุกจิโรงแรมขนาดย่อมและธรุกจิทีพั่กทางเลอืก 

 5. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการศกึษาความเป็นไปไดข้องการลงทนุธรุกจิโรงแรมขนาดยอ่มและธรุกจิทีพั่กทางเลอืก 

 6. เพือ่ใหค้วามรูก้ ีย่วกบัการวางแผนและพัฒนาแผนธรุกจิโรงแรมขนาดย่อมและธรุกจิทีพั่กทางเลอืก 

 7. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกับนวัตกรรมการพัฒนาสิง่อ านวยความสะดวกและการบรกิารในธุรกจิโรงแรมขนาด

ยอ่มและธรุกจิทีพั่กทางเลอืก 

 8. เพื่อใหค้วามรูเ้กีย่วกับการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย ์การตลาด บัญชแีละการเงนิ และ

สารสนเทศในธรุกจิโรงแรมขนาดยอ่มและธรุกจิทีพั่กทางเลอืก 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิของการเป็นผูป้ระกอบการและการด าเนนิธุรกจิโรงแรมขนาดยอ่มและทีพั่กทางเลอืก ลักษณะของ

ธรุกจิโรงแรมขนาดย่อมและรูปแบบทีพั่กทางเลอืก การขยายธุรกจิและความเป็นมาของธุรกจิโรงแรมขนาดยอ่มและ

รูปแบบทีพั่กทางเลอืก การด าเนินธุรกจิแบบครอบครัว การศกึษาความเป็นไปไดข้องการลงทุนธุรกจิโรงแรมขนาด

ย่อมและธุรกจิที่พักทางเลือก นวัตกรรมการพัฒนาสิง่อ านวยความสะดวกและการบริการ การพัฒนาระบบการ

จัดการทระพยากรมนุษย์ การตลาด บัญช ีและการเงนิ และสารสนเทศในธุรกจิโรงแรมขนาดย่อมและธุรกจิทีพั่ก

ทางเลอืก  

32488 นวตักรรมการบรกิารในธุรกจิโรงแรมและภตัตาคาร (6 หนว่ยกติ) 

 Service Innovation in Hotel and Restaurant Businesses Industry  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกับนวตักรรมการบรกิาร 

 2. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัหลกัการและกลยทุธก์ารสรา้งนวตักรรมในการบรกิาร 

 3. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบันวตักรรมการบรกิารกบัการด าเนนิธรุกจิโรงแรมและภัตตาคาร 

 4. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการเชือ่มโยงนวตักรรมการบรกิารกับการเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนั 

 5. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัปัจจัยแหง่ความส าเร็จในการสรา้งนวตักรรมการบรกิาร 

 6. เพื่อใหค้วามรูเ้กีย่วกับทศิทางของการสรา้งนวัตกรรมการบรกิารและการปรับตัวของธุรกจิโรงแรมและ

ภัตตาคาร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิทษฎเีกีย่วกบันวตักรรมการบรกิาร หลักการและกลยทุธก์ารสรา้งนวัตกรรมในการบรกิาร นวัตกรรม

การบรกิารกับการด าเนนิธุรกจิโรงแรมและภัตตาคาร ดา้นกระบวนการปฎบิัตงิาน ผลติภัณฑ ์และการจัดการองคก์าร 

การเชื่อมโยงนวัตกรรมการบริการกับการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการสรา้ง

นวตักรรมการบรกิาร ทสิทางของการสรา้งนวตักรรมการบรกิาร และการปรับของธรุกจิโรงแรมและภัตตาคาร 
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32489 การตลาดรว่มสมยั และการตลาดดจิทิลั (6 หนว่ยกติ) 

 Contemporary Marketing and Digital Marketing 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับการตลาดร่วมสมัย สภาพแวดลอ้มทางการตลาด และแนวโนม้

  การตลาดในอนาคต 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัตลาดดจิทิัลในปัจจบุนั 

 3. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูเ้กีย่วกบัตลาดดจิทิลัไปประยกุตใ์ชใ้นการท าการตลาดได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดร่วมสมัย การวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการตลาดร่วมสมัย สภาพแวดลอ้ม         

ทางการตลาด จรรยาบรรณ และความรับผดิชอบตอ่สงัคมในการตลาดร่วมสมัย  การตลาดเป้าหมายในการตลาดร่วม

สมัย การวจัิยการตลาดและการพยากรณ์ยอดขายในการตลาดร่วมสมัย การตลาดสัมพันธ์ภาพและการจัดการ

ความสัมพันธ์กับลูกคา้ในการตลาดร่วมสมัย การตัดสนิใจดา้นผลติภัณฑ์ในการตลาดร่วมสมัย การตัดสนิใจดา้น     

การจัดจ าหน่ายในการตลาดร่วมสมัย การตดัสนิใจดา้นราคาในการตลาดร่วมสมัย  

         ความหมายของตลาดดจิทิัล องคป์ระกอบและการน าไปประยุกตใ์ช ้การเจรญิเตบิโตของอนิเทอร์เน็ต 

เว็บไซต ์สือ่สงัคมออนไลน ์และการประเมนิผลการท าการตลาดดจิทิัล 

32490 การวเิคราะหต์ราสารทางการเงนิและการจดัการสนิเชือ่ (6 หนว่ยกติ) 

 Financial Instruments Analysis and Credit Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการวเิคราะหต์ราสารทนุ   

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการวเิคราะหต์ราสารหนี้  

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการวเิคราะหต์ราสารอนุพันธ ์ 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิและหลักการในการจัดการสนิเชือ่ 

 5. เพื่อใหม้ีความรูเ้กีย่วกับการก าหนดนโยบายสนิเชือ่และการวเิคราะห์สนิเชือ่แต่ละประเภท รวมทัง้     

  การควบคมุ การตดิตามหนี ้และการแกไ้ขปัญหาจากการจัดการสนิเชือ่  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการ วธิีการ และการใชต้ัวแบบทางการเงนิในการวเิคราะห์ตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสาร

อนุพันธเ์พือ่การลงทนุ 

 หลักการในการจัดการสนิเชือ่ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกับสนิเชือ่ วาณิชธนกจิ การก าหนดหลักเกณฑแ์ละ

นโยบายในการใหส้นิเชื่อ การวเิคราะห์เพื่อก าหนดวงเงนิสนิเชือ่ การพิจารณาโครงการเงนิกู ้การควบคุมและ       

การตดิตามหนี ้ตลอดจนการแกไ้ขปัญหาจากการจัดการสนิเชือ่ 

32493 การจดัการนวตักรรมและการจดัการเพือ่ความย ัง่ยนื (6 หนว่ยกติ) 

 Innovation Management and Sustainable Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบันวตักรรมและการจัดการนวตักรรมเพือ่ความสามารถในการแขง่ขนั 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการจัดการและการพัฒนาเพือ่ความยั่งยนืขององคก์าร 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและทฤษฎีในการจัดการนวัตกรรม การจัดการองคก์ารนวัตกรรม กระบวนการจัดการนวัตกรรม     

การจัดการการเปลีย่นแปลงดา้นนวัตกรรม การจัดการความคดิสรา้งสรรคเ์พื่อสรา้งนวัตกรรม การสรา้งนวัตกรรม   

เพือ่สรา้งความแตกตา่งและความสามารถในการแขง่ขันขององคก์าร การน านวตักรรมไปประยกุตใ์ชใ้นการผลติและ

การด าเนนิงานขององคก์าร การจัดการดา้นสทิธบิตัรเพือ่ขอรับความคุม้ครองนวตักรรม 

 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับการจัดการและการพัฒนาเพือ่ความยั่งยนื การท าธุรกจิบนฐานคดิของความยั่งยนื 

รูปแบบของการจัดการธุรกจิเพื่อความยั่งยนื กลยุทธท์างการจัดการเพือ่ความย่ังยนื การพัฒนาธุรกจิสเีขยีว ปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่ความยั่งยนื คณุธรรมและจรยิธรรมในการท าธรุกจิเพือ่ความยั่งยนื 

32494 แผนธุรกจิและการวจิยัธุรกจิ (6 หนว่ยกติ) 

 Business Plan and Business Research 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในแผนธรุกจิ 

 2. เพือ่น าไปใชใ้นการจัดท าแผนธรุกจิตอ่ไปได ้

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการท าวจิัยทางธุรกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิดของแผนธุรกิจ ความส าคัญของแผนธุรกิจ การสรา้งสรรค์แนวคิดในการสรา้งธุรกิจใหม ่              

ใหส้อดคลอ้งกับสภาพแวดลอ้มในปัจจุบัน องคป์ระกอบทีส่ าคัญของแผนธุรกจิ วธิกีารเขยีนแผนธรุกจิ การวเิคราะห์

สถานการณ์ทางธรุกจิ องคป์ระกอบของแผนธรุกจิ ประเมนิความเป็นไปไดข้องแผนธรุกจิ                  

 แนวคดิเกี่ยวกับการวจิัยเบื้องตน้ทางธุรกจิ วัตถุประสงค์ ประโยชน์และประเภทของการวจิัย ขัน้ตอน      

ในการท าวจัิย การวางแผนและการควบคุมงานวจัิย การวเิคราะห์ขอ้มูลส าหรับการวจัิยแต่ละประเภท การเขยีน

รายงานการวจิัยและตวัอย่างงานวจิัย 

33201 การบรหิารราชการไทย (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Public Administration 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหท้ราบและเขา้ใจความเป็นมาของการบรหิารราชการไทยตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจบุนั 

 2. เพือ่ใหส้ามารถสงัเกตและวเิคราะหเ์หตกุารณ์และปรากฏการณ์ทางการบรหิารของไทยอย่างเป็นระบบ

และมเีหตผุล 

 3. เพื่อใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละอธบิายความสัมพันธร์ะหว่างระบบบรหิารราชการไทยกับระบบการเมือง 

เศรษฐกจิ และสงัคมทีอ่ยูแ่วดลอ้ม 

 4. เพื่อใหส้ามารถประเมนิสถานการณ์หรือปัญหาของระบบบริหารราชการไทย และรเิริม่เสนอแนะวธิี

ทางแกไ้ขปัญหาและอปุสรรคเหลา่นัน้ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ประวัตคิวามเป็นมาของการบริหารราชการไทย ทัง้ในดา้นแนวคดิ พฤตกิรรม กระบวนการค่านิยมและ

ขนบธรรมเนียมปฏบิัต ิโดยเฉพาะในสว่นทีเ่กีย่วกับการจัดองคก์ารบรหิาร ระบบและโครงสรา้งของกระทรวง ทบวง 

กรม กระบวนการและพฤตกิรรมการบรหิารของไทย ปัจจัยต่างๆ ทีส่ง่ผลกระทบต่อการบรหิารราชการ โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ปัจจัยทางการเมอืง ปัญหาและอปุสรรคตา่งๆ ของการบรหิารราชการ รวมตลอดถงึปัญหา อปุสรรค แนวทาง 

การปรับปรุง และแนวโนม้ในอนาคต 
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33207 เศรษฐศาสตรแ์ละการคลงัสาธารณะ (6 หนว่ยกติ) 

 Economic and Public Finance 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับ แนวคดิ ทฤษฎ ีหลักการ และวธิกีารทางเศรษฐศาสตร ์และการ

คลงัสาธารณะ 

 2. เพื่อใหส้ามารถน าแนวคดิ ทฤษฎ ีหลักการและวธิกีารทางเศรษฐศาสตรไ์ปประยุกตใ์ชใ้นการบรหิาร

การคลงัสาธารณะ 

 3. เพื่อใหส้ามารถน าแนวคดิ ทฤษฎี หลักการและวธิีการทางการคลังสาธารณะไปประยุกต์ใชใ้นการ

บรหิารงานภาครัฐ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎ ีหลักการ และวธิกีารทางเศรษฐศาสตรจ์ุลภาค เศรษฐศาสตรม์หภาค บทบาท ของรัฐบาล

ทางดา้นเศรษฐกจิ การคลังและงบประมาณ หนี้สาธารณะ นโยบายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้งกับการคลังและ

งบประมาณ การบรหิารรายไดแ้ละรายรับของรัฐบาล ประเภทและกระบวนการงบประมาณ เทคนคิการวเิคราะหแ์ละ

จัดท างบประมาณ ตลอดจนปัญหาและอปุสรรคทางการคลงัและงบประมาณของไทย 

33208 แนวคดิและทฤษฎทีางรฐัประศาสศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Public Administrative Concepts and Theories 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหรู้ ้เขา้ใจ และสามารถอธิบายถึงแนวคิด และแนวทางการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร ์    

  ทัง้แนวทางสากลและกรณีของประเทศไทย 

 2. เพื่อใหส้ามารถน าความรูเ้กี่ยวกับแนวคิด และแนวทางการศึกษาทางรัฐประศาสนสศาสตร ์         

  ไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตังิานและในการคน้ควา้วจิัยดา้นการบรหิารงานของรัฐได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ววิฒันาการ แนวคดิ สถานภาพ และแนวทางการศกึษาทางรัฐประศาสนศาสตรใ์นแนวทางสากล และกรณี

ของประเทศไทยสภาพแวดลอ้มและอทิธพิลของสภาพแวดลอ้มที่มีต่อการบริหารรัฐกจิ ประโยชน์และการน า    

ความรูจ้ากแนวคดิทางการศกึษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ไปใชใ้นการบรหิารงานภาครัฐ รวมไปถงึแนวโนม้ของ               

รัฐประศาสนศาสตรใ์นอนาคต 

33302 หลกักฎหมายเกีย่วกบัการบรหิารราชการไทย (6 หนว่ยกติ) 

 Laws and Regulations in Thai Bureaucracy 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหท้ราบและเขา้ใจบทบาทของกฎหมายและระเบยีบทีใ่ชใ้นการบรหิารราชการไทย 

 2. เพือ่ใหท้ราบและวเิคราะหถ์งึปัญหาและอปุสรรคในการน าเอากฎหมายและระเบยีบไปใชป้ฏบิัตใินการ

บรหิารราชการไทย เกีย่วกบัการบรหิารราชการไทย 

 3. เพื่อใหท้ราบหลักการและเหตุผลในการก าหนดกฎหมายและระเบยีบทีใ่ชอ้ยู่ในวงราชการไทยเพื่อ

วเิคราะหห์าแนวทางในการปรับปรุงตอ่ไป 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทฤษฎ ีแนวคดิ และหลักการในการก าหนดกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานขององคก์าร

ของรัฐ ทีม่าของอ านาจหนา้ที ่สถาบนัทีรั่บผดิชอบในการออกกฎหมาย และระเบยีบตา่ง ๆ ของหน่วยราชการ ตัวบท

กฎหมายเกีย่วกับการบรหิารราชการแผ่นดนิ กฎระเบยีบเกีย่วกับวธิปีฏบิัตริาชการ ตลอดจนปัญหาในการใชก้ฎหมาย

และระเบยีบเหลา่นัน้ 

33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน (6 หนว่ยกติ) 

 Public Policy and Planning 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ กระบวนการนโยบายสาธารณะได ้

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจและสามารถอธบิายบทบาทของระบบราชการทีม่ตีอ่นโยบายสาธารณะ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถน ากระบวนการนโยบายสาธารณะไปประยกุตใ์ชใ้นภาครัฐได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดินโยบายศาสตร์ หลักการ แนวทางการศกึษานโยบายสาธารณะ กระบวนการนโยบายสาธารณะ 

บทบาทของฝ่ายต่างๆ ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ อทิธพิลของปัจจัยสภาพแวดลอ้มที่มีต่อกระบวนการ

นโยบายสาธารณะ โดยครอบคลุม เนื้อหาการก าหนดนโยบายสาธารณะ การน านโยบายสาธารณะไปปฎิบัต ิ       

การประเมนิผลนโยบายสาธารณะ การวเิคราะห์ผลสะทอ้นกลับของนโยบายสาธารณะ กรณีศกึษาทัง้ภายในและ

ตา่งประเทศ และทศิทางของนโยบายสาธารณะของประเทศไทย 

33304 การวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Research in Public Administration 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหรู้ ้เขา้ใจ และสามารถอธบิายถงึแนวคดิ หลกัการและประเภทของการวจิัยทางประศาสนศาสตร ์

 2. เพือ่ให ้เขา้ใจและอธบิายกระบวนการและวธิกีารของการวจิัยทางรัฐประศาสนศาสตร ์  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ หลักการ ประเภทของการวจิัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ กระบวนการของการวจิัย การออกแบบ   

การวิจัย การก าหนดประชากร กลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมขอ้มูล             

การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ การเขยีนรายงานและการเผยแพร่ผลงานวจัิยทางรัฐประศาสนศาสตร ์

ตลอดจนทศิทางของการวจิัยทางรัฐประศาสนศาสตรใ์นอนาคต 

33309 การจดัการองคก์ารและพฤตกิรรมองคก์าร (6 หนว่ยกติ) 

 Organization Management and Organization Behavior 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่รูแ้ละเขา้ใจเกีย่วกบัองคก์ารและพฤตกิรรมมนุษยใ์นองคก์ารทีจ่ะมผีลกระทบตอ่การบรหิาร 

  และการด าเนนิงานขององคก์าร 

 2. เพือ่รู ้เขา้ใจ และสามารถน าความรูเ้กีย่วกับองคก์ารและพฤตกิรรมมนุษยใ์นองคก์ารและ พฤตกิรรม 

  มนุษยใ์นองคก์าร 
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  ค าอธบิายชุดวชิา 

 ววิัฒนาการขององค์การและทฤษฎีองค์การ การจัดตัง้องค์การ ประเภท รูปแบบ องค์ประกอบและ

โครงสรา้งองค์การ หลักและวธิีการบริหารจัดองค์การ การพัฒนา การออกแบบ และการเปลี่ยนแปลงองค์การ 

แนวคดิ ทฤษฎ ีหลักการวา่ดว้ยพฤตกิรรมมนุษยท์ัง้ในระดับบุคคล กลุ่มและองคก์าร วธิกีารและเทคนิคการบรหิาร

จัดการองคก์ารและพฤตกิรรมมนุษยใ์นองคก์ารภาครัฐและนวัตกรรม 

33311 การบรหิารโครงการ (6 หนว่ยกติ) 

 Project Management  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจ แนวคดิเกีย่วกบัการบรหิารโครงการ 

 2. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจกระบวนการบรกิารโครงการ 

 3. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจ เทคนคิและเครือ่งมอืทีเ่กีย่วขอ้งในการบรหิารโครงการ 

 4. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูจ้ากชดุวชิานี้ไปประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารโครงการ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ศกึษาแนวคดิเกีย่วกับการบรหิารโครงการตลอดจนกระบวนการบรหิารโครงการ เทคนิคและเครือ่งมอืใน

การบรหิารโครงการ การจัดท าโครงการ การเขยีนโครงการ การด าเนนิโครงการและการประเมนิผล 

33401 ประสบการณว์ชิาชพีบรหิารรฐักจิ (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Public Administration 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถประยุกตห์ลกัการ ทฤษฎ ีและเทคนคิตา่งๆ ดา้นการบรหิารรัฐกจิสูภ่าคปฏบิตั ิ

 2. เพือ่ใหส้ามารถฝึกทกัษะในการวเิคราะหปั์ญหาและการตดัสนิใจในการแกปั้ญหาทางการบรหิารรัฐกจิ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถเปรยีบเทยีบปัญหาและแนวทางในการแกปั้ญหาของประเทศทีก่ าลังพัฒนาและพัฒนา

  แลว้ 

 4. เพือ่ใหส้ามารถพัฒนาและเสรมิสรา้งภาวะผูน้ าและทักษะในการเป็นนักบรหิารรัฐกจิทีด่ ี

 5. เพือ่ใหส้ามารถพัฒนาคณุธรรม จรยิธรรมของบณัฑติในการประกอบวชิาชพีทางการบรหิารรัฐกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประยุกตห์ลักการและทฤษฎทีางการบรหิารรัฐกจิสูภ่าคปฏบิัต ิการใชก้รณีศกึษา สถานการณ์จ าลอง

และเกมบรหิาร เพือ่วเิคราะหปั์ญหาและตัดสนิใจในการแกปั้ญหาทางบรหิารรัฐกจิเปรยีบเทยีบกับประเทศอืน่ ทัง้ที่

ก าลงัพัฒนาและพัฒนาแลว้ จรรยาวชิาชพีบรหิารรัฐกจิ กจิกรรมกลุม่สมัพันธเ์พือ่พัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรม จรยิธรรม 

และภาวการณ์เป็นผูน้ าทีม่ปีระสทิธภิาพ 

33402 เทคนคิและเครือ่งมอืการจดัการภาครฐั (6 หนว่ยกติ) 

 Managerial Technique and Tools in Public Sector 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหท้ราบ เขา้ใจ และอธบิายเทคนคิและเครือ่งมอืการจัดการภาครัฐ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าเทคนคิและเครือ่งมอืการจัดการภาครัฐมาประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารภาครัฐ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความสัมพันธร์ะหวา่งการจัดการภาครัฐแนวใหม่ กับเทคนคิและเครือ่งมอืการจัดการภาครัฐ ครอบคลมุถงึ

การประเมนิสภาพแวดลอ้ม และการก าหนดกลยุทธ ์การบรหิารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ ์ตัวชีว้ัด การบรหิารงานมุ่ง

สมดุล (Balanced Scorecard) การเทยีบเคยีง (Benchmarking) การบรหิารความเสีย่ง ห่วงโซ่คณุค่า การประเมนิ

ความคุม้ค่า ตน้ทุนต่อผลผลติ การพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐ การบรหิารทรัพยากรมนุษย์แบบมุ่งสมดุล      

(HR Scorecard) การจัดการความรู ้สมรรถนะ ตลอดจนเทคนคิและเครือ่งมอืตา่งๆ ทีใ่ชใ้นสากล และกรณีศกึษาทัง้

ในและต่างประเทศในการน าเทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐไปใชเ้พื่อเพิ่มประสทิธผิล ประสทิธภิาพและ      

การเพิม่ผลผลติในแกอ่งคก์รภาครฐั 

33421 การบรหิารทอ้งถิน่ (6 หนว่ยกติ) 

 Local Administration 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในแนวความคดิและหลักการบรหิารทอ้งถิน่ และตระหนักถงึความส าคัญ

  ของการบรหิารทอ้งถิน่ตามแนวทางประชาธปิไตย 

 2. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในระบบบรหิารทอ้งถิน่ รูปแบบ โครงสรา้ง และกระบวนการบรหิารทอ้งถิน่ 

  ตลอดจนการมสีว่นร่วมของประชาชนในการบรหิารทอ้งถิน่ทัง้ในระบบสากลและในประเทศไทย 

 3. เพื่อใหม้ีความสามารถน าแนวความคดิและหลักการบรหิารมาใชว้เิคราะห์ปัญหาการบรหิารทอ้งถิน่   

  ของไทยไดอ้ยา่งมเีหตผุลและกอ่ใหเ้กดิประโยชนแ์กส่งัคม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและหลักการในการบรหิารทอ้งถิน่ ระบบบรหิารทอ้งถิน่ รูปแบบ โครงสรา้งและความสัมพันธก์ับ

รัฐบาลกลาง นโยบายและแผนการบรหิารทอ้งถิน่ การจัดองคก์ารและการบรหิารงานในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

การมสีว่นร่วมของประชาชนในการบรหิารทอ้งถิน่ การบรหิารทอ้งถิน่ในประเทศไทย บทบาทของการบรหิารทอ้งถิน่

ตอ่การพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแกไ้ข และแนวโนม้ของการบรหิารทอ้งถิน่

ไทย 

33442 การจดัการเชงิกลยทุธใ์นภาครฐั (6 หนว่ยกติ) 

 Strategic Management in Public Sector  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี หลักการ ตัวแบบ กระบวนการและเทคนิค       

  ของการบรหิารเชงิกลยทุธ ์

 2. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการวเิคราะหแ์ละการใชต้วัแบบในการวเิคราะหแ์ละก าหนดกลยุทธร์ะดับตา่งๆ ได ้

 3. เพื่อใหส้ามารถน าความรูท้างดา้นการบริหารเชิงกลยุทธ์ไปใชป้ระโยชน์ในการบริหารองค์การ      

  ภาครัฐไดใ้นทางปฏบิตั ิ
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การศกึษาและวเิคราะหเ์กีย่วกับแนวคดิ ทฤษฎ ีหลักการ ตัวแบบและกระบวนการบรหิารเชงิกลยุทธ์ใน

องคก์รภาครัฐ การวเิคราะห์และก าหนดกลยุทธร์ะดับต่างๆ ในระดับประเทศ ระดับองคก์รภาครัฐ และระดับหนา้ที ่

และฝ่ายต่างๆ ในองคก์รภาครัฐทีป่ระกอบดว้ยภารกจิ วสิยัทัศน์ ปรัชญา นโยบายและวัตถุประสงค ์การวางแผนกล

ยุทธ ์การวางแผนปฏบิัตกิาร การด าเนินกลยุทธ ์และการก าหนดระบบและวธิกีารต่างๆ ในการควบคุมเชงิกลยุทธ์

รวมทั ้งการประเมินผลกลยุทธ์ ทั ้งนี้เพื่อใหอ้งค์กรภาครับสามารถด าเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิผลและเกิด

ประสทิธภิาพสงูสดุภายใตส้ภาวะความไม่แน่นอนและภายใตก้ระแสโลกาภวิตัน ์

33449 การบรหิารการบรกิารสาธารณะและเครอืขา่ย (6 หนว่ยกติ) 

 Public Service Administration and Networking  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ หลกัการ และความส าคญัของการบรกิารสาธารณะและเครอืขา่ย 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งและแนวทางในการบรหิารการบรกิารสาธารณะและเครอืขา่ย 

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจและสามารถประยุกตใ์ชแ้นวทางและเทคนคิตา่งๆ ในการบรหิารการบรกิารสาธารณะและ

  เครอืขา่ย 

 4. เพือ่ใหเ้ขา้ใจปัญหา แนวโนม้ แนวทางในการแกปั้ญหาและการพัฒนาการบรหิารการบรกิารสาธารณะ

  และเครอืขา่ย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและหลักการในการบรกิารสาธารณะและเครอืข่าย ปัจจัยทีม่อีทิธพิลต่อการบรกิารสาธารณะและ

เครือข่าย การจัดระบบการบรหิารและโครงสรา้งสนับสนุนระบบสารสนเทศเพื่อการบรกิารสาธารณะและเครอืข่าย 

คุณภาพและการปรับปรุงการบรกิาร การสือ่สาร มนุษยสัมพันธแ์ละจรยิธรรมในการบรกิารสาธารณะและเครอืข่าย 

การประเมนิผลการบรกิาร ปัญหาและการแกไ้ขแนวโนม้และแนวทางการพัฒนาการบรกิารสาธารณะและเครอืขา่ย 

54130 เทคโนโลยกีารจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภัย (6 หนว่ยกติ) 

 Occupational Health and Safety Management Technology 

 วตัถปุระสงค ์

1. อธิบายแนวคิดของการเกิดอุบัติเหตุ การสอบสวนและวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุ การควบคุม          

การสญูเสยีและน าเสนอการป้องกนัอบุัตเิหตไุด ้

2. ใชเ้ทคนคิการวเิคราะหง์าน จัดท าขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีป่ลอดภัย และจัดท าคูม่อืความปลอดภัยได ้

3. สามารถใชเ้ทคโนโลยกีารจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภัย กอ่นการเกดิอบุตัเิหตไุด ้

4. สามารถใชเ้ทคโนโลยกีารจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภัย ระหวา่งและหลงัการเกดิอบุตัเิหตไุด ้

5. สามารถเลอืกและใชอ้ปุกรณ์คุม้ครองความปลอดภัยสว่นบุคคลทีเ่หมาะกับอันตรายทีม่ใีนการท างาน

ได ้

6. จัดการอบรมและพัฒนางานดา้นความปลอดภัยได ้

7. อธบิายหลกัการวางแผนและจัดท ารายงานทางดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัยได ้

8. จัดระบบขอ้มูลข่าวสารความปลอดภัย ก าหนดวธิกีารประชาสัมพันธแ์ละการรณรงคค์วามปลอดภัยใน

อตุสาหกรรมได ้

9. สามารถประเมนิและจัดการความเสีย่งได ้
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิดและทฤษฎีการเกิดอุบัติเหตุ  การสอบสวนและวิเคราะห์การเกิดอุบัติการณ์  การวิเคราะห์          

ความสูญเสีย เทคนิคความปลอดภัยในการท างาน การใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภัยส่วนบุคคล คู่มือ           

ความปลอดภัย ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย หนา้ที่ความรับผิดชอบขององค์กรดา้นอาชีวอนามัยและ            

ความปลอดภัย นโยบายดา้นความปลอดภัย การจัดสวัสดกิาร ระบบขอ้มูลงานและการจัดท ารายงานประจ าปีดา้น    

อาชวีอนามัยและความปลอดภัย หลักการประเมินและการจัดการความเสีย่ง ระบบการจัดการอาชวีอนามัยและ    

ความปลอดภัย และระบบการจัดการอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

60120 หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้  (6 หนว่ยกติ) 

 Principles of Economics 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้บือ้งตน้ทางเศรษฐศาสตร ์  

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิและทฤษฎทีางเศรษฐศาสตรจ์ุลภาคและเศรษฐศาสตรม์หภาค 

 3. เพือ่ใหส้ามารถเขา้ใจปัญหาทางเศรษฐกจิและนโยบายของรัฐบาลในการแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกจิ 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการพัฒนาเศรษฐกจิของไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้บือ้งตน้ทางเศรษฐศาสตร ์อปุสงค ์อปุทาน ดุลยภาพของตลาด ทางเลอืกของผูบ้รโิภค การผลติ 

ตน้ทนุการผลติ ตลาดแขง่ขันสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด ตลาดกึง่แข่งขันกึง่ผูกขาด ตลาดผูข้ายนอ้ยราย  ตลาดปัจจัย

การผลิต ผลตอบแทนปัจจัยการผลิต เศรษฐศาสตร์สาธารณะ รายไดป้ระชาชาติ การวัดรายไดป้ระชาชาต ิ

ส่วนประกอบของรายไดป้ระชาชาต ิการก าหนดรายไดป้ระชาชาตดิุลยภาพ การคลัง นโยบายการคลัง การเงนิ 

นโยบายการเงิน เงินเฟ้อ เงนิฝืด การว่างงาน การคา้ระหว่างประเทศ การเงนิระหว่างประเทศ และการพัฒนา

เศรษฐกจิของไทย 
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