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หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ วชิาเอกการจดัการ 

สาขาวชิาวทิยาการจดัการ 

10103 ทกัษะชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Life Skills 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการสือ่สาร การแสวงหาความรู ้และการใชเ้ทคโนโลยใีนการด าเนนิชวีติ 

 2. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการคดิ วเิคราะห ์และการแกปั้ญหาในสถานการณ์ตา่งๆ 

 3. เพือ่พัฒนาตนใหม้คีณุธรรม จรยิธรรมและมนุษยสมัพันธ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทักษะในการด าเนนิชวีติในสงัคม ความใฝ่รู ้การแสวงหาและพัฒนาความรู ้การใชเ้ทคโนโลย ีการใชเ้หตผุล 

การคดิวเิคราะห ์การแกปั้ญหา การเจรจาตอ่รอง การบรหิารตนเอง การจัดการอารมณ์และความเครยีด ความเขา้ใจตนเอง 

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 และการเขยีนภาษาอังกฤษ

เพือ่การสือ่สาร 

10121 อารยธรรมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Civilization 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัอารยธรรมตะวนัออกและอารยธรรมตะวนัตก ในดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจอารยธรรมของมนุษยใ์นอดตึอนัเป็นพืน้ฐานของอารยธรรมในปัจจุบนั 

 3. เพือ่ใหต้ระหนักและชืน่ชมคณุคา่ของอารยธรรมทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ ในดา้นการเมอืง 

เศรษฐกจิ และสงัคม ภมูปัิญญา ศลิปะ และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
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10131 สงัคมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Society 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความเป็นมนุษย ์ ชมุชนและสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจกลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์

 3. เพือ่เสรมิสรา้งความรับผดิชอบตอ่สงัคมและประเทศชาต ิ

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลกัษณะพืน้ฐานของความเป็นมนุษย ์การรวมตวัเป็นชมุชนและสงัคม การกระจายและการตัง้ถิน่ฐานของมนุษย ์

องคป์ระกอบของสงัคม พฤตกิรรมมนุษยใ์นสงัคม กลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลต่อ

การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์ปัญหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข การเสรมิสรา้งสงัคมทีด่ ี

10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Science, Technology and Environment for Life 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับแนวคดิ กฎเกณฑ์ และพัฒนาการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีม่ี

อทิธพิลตอ่ความคดิ และความเป็นอยูข่องมนุษย ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัววิฒันาการของสิง่มชีวีติและมนุษย ์

 3. เพื่อใหเ้ขา้ใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิง่แวดลอ้มและผลกระทบของวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยทีีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั 

 5. เพือ่เสรมิสรา้งความคดิเชงิวทิยาศาสตรแ์ละจติส านกึในการรักษาสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎี ความคดิเชงิวเิคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ธรรมชาตวิทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับมนุษย ์องคป์ระกอบของร่างกายมนุษย ์มนุษยก์ับสิง่แวดลอ้ม สขุภาพอนามัยและ

โภชนาการ การประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นการด ารงชวีติ 

10151 ไทยศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Studies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์สงัคม ภาษาและวฒันธรรม 

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูท้ีไ่ดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการด ารงชวีติ 

 3. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและเกดิความภาคภมูใิจในความเป็นไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์การตัง้ถิน่ฐาน การเมอืง เศรษฐกจิ วฒันธรรม ศาสนา

และพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรมและวฒันธรรม 
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10152 ไทยกบัสงัคมโลก (6 หนว่ยกติ) 

 Thailand and the World Community 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับสถานการณ์ แนวโนม้ ลักษณะความสัมพันธ์ และการเปลีย่นแปลงทาง

เศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงในสงัคมโลกทีม่ผีลกระทบตอ่ประเทศไทย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสถานะของประเทศไทยในสงัคมโลก 

 3. เพื่อใหน้ าความรูไ้ปคิด วเิคราะห์ปัญหา อันเป็นผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ในมิติต่างๆ ทัง้ทาง

การเมอืง เศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรม และผลกระทบตอ่คณุธรรม จรยิธรรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 สถานะของประเทศไทยในสังคมโลก พลวัตของการเปลีย่นแปลงในสังคมโลก ทีส่่งผลกระทบต่อ

ประเทศไทย รวมถงึสภาพปัญหาและสาเหตขุองปัญหาทีเ่กดิขึน้อันเป็นผลจากกระแสโลกาภวิัตน์ ซีง่สง่ผลใหเ้กดิ

ความตระหนัก และมคีวามรูค้วามเขา้ใจในสภาพการณ์ สามารถคดิวเิคราะหถ์งึสาเหตขุองปัญหาและผลกระทบตอ่

ภาพรวมของสงัคมไทยและตวับคุคลในมติติา่งๆ ทัง้ทางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม คณุธรรม จรยิธรรม 

10164 สงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน (6 หนว่ยกติ) 

 Society and Culture in the ASEAN Community 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจภมูหิลงัและประวตัศิาสตรข์องภมูภิาคอาเซยีน 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจจดุประสงคก์ารรวมกลุม่ของประเทศสมาชกิในอาเซยีน 

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจสภาพทางสงัคม และวฒันธรรมของชาตสิมาชกิในอาเซยีน 

 4. เพือ่ใหเ้ขา้ใจบทบาทและความสมัพันธ ์ของอาเซยีนกบัชาตติา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ภมูหิลงัและประวตัศิาสตรข์องประเทศสมาชกิอาเซยีน การรวมกลุม่ของประเทศสมาชกิ สภาพทางสงัคม

และวัฒนธรรมของประเทศในสมาชกิอาเซยีน บทบาทของอาเซยีน และความสัมพันธข์องอาเซยีนทีม่ตี่อภูมภิาคตา่งๆ 

ของโลก 

11301 ภาษาองักฤษส าหรบันกัธุรกจิ (6 หนว่ยกติ) 

 English for Business 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษในวงการธรุกจิ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษในการตดิตอ่สือ่สารในงานธรุกจิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาอังกฤษ ซึง่ใชก้นัทัว่ไปในวงการธรุกจิ เพือ่ประโยชนใ์นการตดิตอ่สือ่สาร

และเพิม่พูนประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 

30205 คณติศาสตรแ์ละสถติ ิ (6 หนว่ยกติ) 

 Mathematics and Statistics 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัคณติศาสตรพ์ืน้ฐานเพือ่ทีจ่ะน าไปประยุกตใ์ชก้บัวชิาการดา้นอืน่ได ้

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสถติเิบือ้งตน้  
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 เซต ตรรกศาสตร ์การจัดล าดบัและการจัดหมวดหมู ่ความน่าจะเป็น เงนิสด ดอกเบีย้ คา่รายปี ระบบจ านวน 

เมตรกิซ ์ดเีทอรม์นัินตแ์ละการประยุกต ์ความสมัพันธ ์ฟังกช์นั ล าดับและอนุกรมเรขาคณิตวเิคราะห ์การดฟิเฟอเรนชเิอท 

ความรูท้ั่วไปเกีย่วกบัสถติ ิสถติเิชงิพรรณนา ตวัแปรสุม่ การแจกแจงความน่าจะเป็นของตวัแปรสุม่ชนดิไม่ตอ่เนื่อง 

การแจกแจงปกต ิการแจกแจงสิง่ตวัอย่าง และการประเมนิคา่ 

30208 การบญัชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจดัการ (6 หนว่ยกติ) 

 Finance Accounting and Managerial Accounting 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการจัดท าบัญชแีละการน าเสนอรายงานทางการเงนิ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการน าขอ้มลูทางการบญัชไีปใชใ้นการจัดการธรุกจิได ้

 3. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูไ้ปใชเ้ป็นพืน้ฐานส าหรับการศกึษาในชดุวชิาอืน่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวความคดิเบือ้งตน้ทางการบัญช ีการรายงานทางการเงนิ กระบวนการ ขัน้ตอนการบันทกึบัญชตีาม

วงจรบญัชสี าหรับธรุกจิบรกิารและพาณชิยกรรม และการบญัชภีาษีอากรส าหรับธรุกจิ 

 แนวความคดิการบัญชเีพื่อการจัดการ ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับตน้ทุน การวเิคราะหต์น้ทุน-ปรมิาณ-ก าไร  

การจัดท างบประมาณ การวเิคราะหง์บการเงนิ การใชข้อ้มูลทางบัญชเีพื่อการตัดสนิใจ การประเมนิผลการปฏบิัตงิาน 

ระบบสารสนเทศทางการบญัช ีและการควบคมุภายใน 

30209 การเงนิธุรกจิและกฎหมายธุรกจิ (6 หนว่ยกติ) 

 Business Finance and Business Law 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการบรหิารเงนิทนุและการจัดการเงนิทนุของธรุกจิ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับหลักกฎหมายทั่วไป กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัธรุกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 วัตถุประสงคแ์ละการรับผดิชอบทางการเงนิ ตลาดการเงนิ สถาบันการเงนิ ความเสีย่งและผลตอบแทน 

การจัดการสนิทรัพยห์มุนเวยีนและสนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน โครงสรา้งเงนิทนุ ตน้ทนุเงนิทนุ นโยบายเงนิปันผล และ

การจัดหาเงนิทนุ 

 หลักกฎหมายทั่วไป กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิ กฎหมายเกีย่วกับ

การจัดองคก์รธรุกจิ กฎหมายคุม้ครองทรัพยส์นิทางปัญญา ตลอดจนกฎหมายเกีย่วกบัตราสารทางการเงนิ 

30210 การจดัการการผลติและด าเนนิงาน และหลกัการตลาด (6 หนว่ยกติ) 

 Production and Operations Management and Principle of Marketing 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการการผลติและด าเนนิงาน 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการตลาด 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระบบการผลิตและด าเนินงาน การวางแผนผลิตภัณฑ์ ก าลังผลิต ท าเลที่ตั ้ง การวางผังสถาน

ประกอบการ การจัดการคุณภาพ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การพยากรณ์การผลติ การจัดการสนิคา้คงคลัง การ

วางแผนและการควบคมุการผลติและด าเนนิงาน การออกแบบงาน การวัดงาน มาตรฐานการท างาน การจัดล าดับ

งาน ความปลอดภัยในการท างาน การบรหิารโครงการ 

 แนวคดิการตลาด หนา้ทีก่ารตลาด และบทบาททางการตลาด กระบวนการการตลาด โครงสรา้งองคก์าร

ทางการตลาด สภาพแวดลอ้มทางการตลาด การจัดการการตลาดและการวางแผนกลยุทธ ์การวจิัยการตลาด ระบบ

สารสนเทศทางการตลาด พฤตกิรรมผูบ้รโิภค ตลาดธุรกจิและพฤตกิรรมการซือ้ การแบง่สว่นตลาดและการตลาด

เป้าหมาย การวางแผนและการตดัสนิใจดา้นผลติภัณฑ ์การวางแผนและการตดัสนิใจดา้นราคา การวางแผนและการ

ตัดสนิใจดา้นการจัดจ าหน่าย การวางแผนและการตัดสนิใจดา้นการสง่เสรมิการตลาด และจรรยาบรรณวชิาชพี

บรหิารธรุกจิ 

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

และทฤษฎตี่างๆ เกีย่วกับองคก์าร การจัดองคก์าร การอ านวยการ การจูงใจและความเป็นผูน้ า กลุ่มและองคก์าร 

การจัดการสมัยใหมใ่นองคก์าร 

 ทฤษฎแีละหลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย ์ระบบคุณธรรม ขอบข่ายและขัน้ตอนในการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย ์การวางแผนก าลงัคน  การก าหนดต าแหน่งและอตัราเงนิเดอืน การสรรหา การคัดเลอืก การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ์การจัดสวสัดกิารและการพนักงานสมัพันธ ์การประเมนิผลการปฏบิตังิาน เทคนคิและเครือ่งมอืของ

การจัดการทรัพยากรมนุษยส์มัยใหม่ 

32206 สถติธิุรกจิและการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ (6 หนว่ยกติ) 

 Business Statistics and Quantitative Analysis 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัระเบยีบวธิทีางสถติธิรุกจิ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการและวธิกีารวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การทดสอบสมมตฐิาน การวเิคราะห์ความแปรปรวน การวเิคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การ

ทดสอบไคสแควร์ และสถิตินอนพาราเมตริก เลขดัชนี เทคนิคการพยากรณ์ทางธุรกจิ การตัดสนิใจภายใต ้

สภาวการณ์ตา่งๆโปรแกรมเชงิเสน้ ตัวแบบการขนสง่และตวัแบบการมอบหมายงาน ตัวแบบสนิคา้คงเหลอื ตัวแบบถดถอย

และตวัแบบจ าลองสถานการณ์ การวเิคราะหม์ารค์อฟ และ PERT/CPM 
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32326 การจดัการเชงิกลยทุธแ์ละการจดัการเพือ่สรา้งสมรรถนะ (6 หนว่ยกติ) 

 Strategic Management and Competency-based Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ กระบวนการของการจัดการเชงิกลยทุธ ์

 2. เพือ่ใหส้ามารถตรวจสอบและวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มตา่งๆขององคก์าร และน ามาใชใ้นการตดัสนิใจ

ของผูบ้รหิารในการก าหนดทศิทาง วัตถุประสงคแ์ละกลยุทธข์ององคก์ารในระดับต่างๆ ไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสมรรถนะของบคุคลและองคก์ร ตวัชีว้ดั และการพัฒนาสมรรถนะ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ กระบวนการ การตรวจสอบและวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอกองคก์าร เพือ่ใช ้

ในการตัดสนิใจของฝ่ายบรหิารระดับสงูในการก าหนดทศิทาง วัตถุประสงคแ์ละกลยุทธข์ององคก์ารในระดับต่างๆ 

และศกึษาขัน้ตอนและปัจจัยทีจ่ะสง่ผลกระทบตอ่การน าแผนกลยุทธไ์ปปฏบิัต ิเทคนคิและเครือ่งมอืในการประเมนิ

และตดิตามผลการปฏบิัตกิาร ตลอดจนหลักจริยธรรมของนักบรหิารและความรับผดิชอบต่อสภาพแวดลอ้มและ

สงัคมใหเ้หมาะสม 

 หลักการและแนวคดิเกีย่วกับสมรรถนะบคุคลและองคก์ร และการพัฒนาสมรรถนะของบคุคลและองคก์ร 

นโยบายและกระบวนการในการพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย ์กระบวนการเพื่อสรา้งสมรรถนะหลักของ

องคก์ร แนวทางการพัฒนาและสรา้งสมรรถนะของบุคคลดา้นความเป็นมืออาชพีและดา้นเก่งคดิ การพัฒนาตัว

บุคคลและการพัฒนาตนเอง การพัฒนาดา้นการฝึกอบรมเพื่อสรา้งสมรรถนะคน การประเมนิผลงานดว้ยตัวชีว้ัด

สมรรถนะ การปรับปรุงผลการด าเนนิงานอย่างตอ่เนือ่งและการพัฒนาสมรรถนะหลักขององคก์ร 

32332 การจดัการความเสีย่งและหลกัการประกนัภยั (6 หนว่ยกติ) 

 Risk Management and Principles of Insurance 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิของการจัดการความเสีย่งของธรุกจิ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชเ้ครือ่งมอืในการจัดการความเสีย่งของธรุกจิแตล่ะประเภท 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการประกนัภัย 

 4. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูเ้กีย่วกับการประกนัภัยมาประยกุตใ์ชใ้นการตัดสนิใจตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในฐานะ

ผูเ้อาประกนัภัย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกบัการจัดการความเสีย่งสนิทรัพย ์หนีส้นิ และปัจจัยอืน่ๆ ทีก่อ่ใหเ้กดิความเสีย่งเทคนคิหรอื

เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวัดและประเมนิค่าความเสีย่งและการจัดการความเสีย่ง ปัจจัยต่างๆ ทีม่ีผลต่อการจัดการ 

ความเสีย่ง ทัง้การจัดการความเสีย่งส่วนบุคคล การจัดการความเสีย่งของธุรกจิ และการจัดการความเสีย่งของ

สถาบนัการเงนิ 

 ลักษณะและประเภทของความเสีย่งภัย หลักการประกันภัย และการประกันชวีติ ความรูเ้บือ้งตน้ของ 

การประกันภัยแขนงตา่งๆ วธิกีารจัดการความเสีย่งภัย การเลอืกผูรั้บประกัน วธิกีารจ่ายเบีย้ประกันภัย การเรยีกรอ้ง 

คา่สนิไหมทดแทน ตลอดจนกฎหมายเกีย่วกับการประกันภัยและการประกันชวีติในสว่นทีคุ่ม้ครองผูเ้อาประกันภัย

และประกนัชวีติ 
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32340 การเงนิสว่นบุคคลและการภาษอีากร (6 หนว่ยกติ) 

 Personal Finance and Taxation 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการวางแผนรายไดแ้ละการใชจ้า่ยของบคุคล 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการบรหิารการเงนิตามเป้าหมายสว่นบคุคลในชว่งเวลาตา่งๆ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัเกณฑแ์ละการบรหิารภาษีอากร  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การบรหิารการเงนิของบคุคลในชว่งเวลาตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการวางแผน และการจัดหาเงนิ การใชเ้งนิ

อย่างมแีบบแผน การออม โดยใชห้ลักการบันทกึและควบคมุรายรับรายจ่ายอยา่งเป็นระบบ การวางแผนการบรโิภค 

การใชเ้งนิออมลงทนุเพื่อหาผลประโยชน์อย่างเป็นระบบและมปีระสทิธภิาพสอดคลอ้งกับแต่ละชว่งวัยของบุคคล 

การวางแผนการประกนัภัย การใชภ้าษีอากรสว่นบคุคลชว่ยในการวางแผน การใชเ้ครดติและการลงทนุเพือ่ใหบ้คุคล

มเีงนิออมสะสมเพยีงพอตอ่การใชจ้า่ยตามวตัถปุระสงค ์และการมคีณุภาพชวีติทีด่ใีนชว่งวยัเกษียณ 

 หลักเกณฑแ์ละวธิกีารจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ภาษีเงนิได ้

บุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดน้ิตบิุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม  

ภาษีสรรพสามติ ภาษีศลุกากร ภาษีทอ้งถิน่ และภาษีอืน่ๆ 

32341 ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการและธุรกจิอเิล็กทรอนกิส ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Management Information Systems and e-Business 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ  

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัธรุกจิอเิล็กทรอนกิส ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิของระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ การน าวธิเีชงิระบบมาใชก้ับการจัดการขอ้มูลเพือ่การจัดการ 

พัฒนาการของการประมวลผล ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับคอมพวิเตอร์ การสือ่สารขอ้มูลและฐานขอ้มูล การพัฒนา

ระบบสารสนเทศ ประโยชนข์องระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการและการน าไปประยกุตใ์ชใ้นสว่นตา่งๆ ของธรุกจิ  

 แนวคิดและหลักการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบ การพัฒนา และการประยุกต์ธุรกิจ

อเิล็กทรอนกิส ์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 

 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัผูน้ าและภาวะผูน้ า คณุลักษณะ ทักษะและบทบาทหนา้ทีข่องผูน้ า การพัฒนา

ของผูน้ า การตดัสนิใจและการแกปั้ญหา รูปแบบภาวะผูน้ า ปัจจัยทีก่ าหนดตวัผูน้ า วธิคีดิเชงิกลยุทธ ์ วธิกีารจัดการ 

การปรับตวัของผูน้ าใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ และคณุธรรมจรยิธรรมของผูน้ า 
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 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกับพฤตกิรรมองคก์าร พฤตกิรรมสว่นบุคคล การจูงใจ การจัดการความเครียด 

พฤตกิรรมกลุม่ การสือ่สารภายในองคก์าร อ านาจและการเมอืงในองคก์าร การจัดการความขดัแยง้และการเจรจาต่อรอง 

และวฒันธรรมองคก์าร 

32343 ธุรกจิระหวา่งประเทศและการจดัการหว่งโซอุ่ปทาน (6 หนว่ยกติ) 

 International Business and Supply Chain Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัทฤษฎแีละความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการจัดการธรุกจิระหวา่งประเทศ 

 2. เพื่อใหม้ีความรู เ้กี่ยวกับการจัดการห่วงโซ่อุปทานและการประยุกต์ใชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพ 

ในกระบวนการท างาน 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและทฤษฎธีุรกจิระหว่างประเทศ สภาพแวดลอ้มของธุรกจิระหว่างประเทศ การประเมนิโอกาส

ทางธุรกจิระหว่างประเทศ กลยุทธ์ของธุรกจิระหว่างประเทศ การเขา้สู่ตลาดต่างประเทศ การจัดการการตลาด

ระหว่างประเทศ การจัดการทรัพยากรมนุษยร์ะหว่างประเทศ การจัดการการเงนิระหว่างประเทศ และการจัดการ  

ดา้นอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิระหวา่งประเทศ 

 แนวคดิเกีย่วกับการจัดการห่วงโซอ่ปุทาน การศกึษาความตอ้งการของตลาดและการพัฒนาผลติภัณฑ์

การจัดซือ้วัตถุดบิ วัสด ุและสนิคา้ส าเร็จรูป การคัดเลอืกแหลง่จัดซือ้ การตัดสนิใจเกีย่วกับการผลติและการจัดซือ้

เพื่อจ าหน่าย การควบคุมคุณภาพ การจัดการสนิคา้คงคลัง การขนสง่ การจัดการการจัดจ าหน่าย และการบรกิาร 

หลงัการขาย 

32408 การจดัการธุรกจิขนาดยอ่มและการคา้ปลกี (6 หนว่ยกติ) 

 Small Business Management and Retailing 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหเ้ขา้ใจความหมายและการด าเนินงานของธุรกจิขนาดย่อม และปัญหา ในการบรหิารธุรกจิ

ประเภทนี ้

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในดา้นการบรหิารงานเกีย่วกับการคา้ปลกี ทัง้ในดา้นการคา้ปลกีขนาด

เล็กและขนาดใหญ ่

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 บทบาท แนวความคดิ และขัน้ตอนในการวางแผนการประกอบการของธุรกจิขนาดย่อม การบรหิารและ

ควบคมุทางการเงนิ การส ารวจตลาด แหลง่เงนิทนุ การหาท าเลทีต่ัง้ การสง่เสรมิการขาย การตัง้ราคา การควบคมุ

สนิคา้คงคลัง การใหส้นิเชือ่ การเสีย่ง การบรหิารขอ้มูลทางการบัญช ีการคา้ปลกี การจัดรา้นคา้ การบรหิารบคุคล 

การบรหิารสนิคา้ การบรหิารการขายและการบรหิารการควบคมุในการคา้ปลกี 
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32432 การจดัการผลติภณัฑแ์ละราคา (6 หนว่ยกติ) 

 Product and Price Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัผลติภัณฑ ์การจัดประเภท การก าหนดสว่นประกอบผลติภัณฑ ์การก าหนดกลยทุธ์

ผลติภัณฑต์ามวงจรชวีติของผลติภัณฑ ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับโครงสรา้งราคา การตัดสนิใจในดา้นราคา การก าหนดราคาตามจุดมุ่งหมายต่างๆ 

การก าหนดราคาของผูผ้ลติและการก าหนดราคาของผูจ้ัดจ าหน่าย 

 3. เพือ่น าความรูด้า้นผลติภัณฑแ์ละราคาไปก าหนดกลยุทธใ์หส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับผลติภัณฑ ์การจัดประเภทผลติภัณฑแ์ละกลยุทธ์การตลาด การก าหนดส่วนประสม

ผลติภัณฑ ์การก าหนดกลยุทธก์ารตลาดของผลติภัณฑแ์ละราคาใหส้อดคลอ้งกับวงจรชวีติผลติภัณฑ ์การพัฒนา

ผลติภัณฑใ์หม ่การตดัสนิใจดา้นราคา การก าหนดราคาตามจดุมุ่งหมายตา่งๆ การตัง้ราคาของผูผ้ลติและผูจ้ัดจ าหน่าย 

32449 การสรา้งธุรกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ (6 หนว่ยกติ) 

 Business Building and Entrepreneurship 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจแนวคดิและวธิกีารสรา้งธรุกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจถงึวธิกีารทีจ่ะเป็นผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่มทีป่ระสบความส าเร็จ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับการสรา้งธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมโดยใชค้วามคดิสรา้งสรรค ์การสรา้งมูลคา่เพิม่

ใหแ้กธุ่รกจิ วธิกีารและขัน้ตอนในการสรา้งธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมใหป้ระสบความส าเร็จ บทบาทของการ

เป็นผูป้ระกอบการธรุกจิขนาดกลางและขนาดย่อมทีป่ระสบความส าเร็จ การพัฒนาศักยภาพในการแขง่ขันและสรา้ง

ความแข็งแกร่งใหก้บัธรุกจิ 

32452 กลยทุธก์ารจดัการทรพัยากรมนุษยแ์ละองคก์ารแหง่การเรยีนรู ้ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Resource Strategy and Learning Organization 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิ และหลกัการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

 2. เพือ่ใหส้ามารถบรูณาการความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งมาใชก้ าหนดกลยุทธก์ารจัดการทรัพยากรมนุษยไ์ดอ้ย่าง

สอดคลอ้ง 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัองคก์ารแหง่การเรยีนรู ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิกลยุทธก์ารจัดการทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ารธุรกจิ การออกแบบโครงสรา้งและระบบจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ การปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การสรา้งความเป็นผูน้ า การสรา้งทีมที่มี

ประสทิธภิาพสงู เทคนคิและวธิกีารในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์กระบวนการและประเภทตา่งๆ ของการฝึกอบรม

ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

 การสรา้งและสะสมความรูข้องพนักงานระดับตา่งๆ ในองคก์าร การถ่ายทอดความรูจ้ากพนักงานและทมี

ใหแ้กอ่งคก์าร พืน้ฐานสรา้งองคก์ารแห่งการเรยีนรู ้5 ประการ ความช านาญของบคุลากร ตัวแบบทางจติวสิยัทัศน์ร่วม 

การเรยีนรูข้องทมี และการคดิเชงิระบบ 
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32453 การพนกังานสมัพนัธแ์ละการบรหิารคา่ตอบแทน (6 หนว่ยกติ) 

 Employee Relations and Compensation Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการของการพนักงานสมัพันธแ์ละการบรหิารคา่ตอบแทน 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจบทบาทของฝ่ายตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งและการจัดการการพนักงานสมัพันธ ์

 3. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชก้ารบรหิารคา่ตอบแทนในทางปฏบิัตไิด ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ววิัฒนาการของระบบการพนักงานสมัพันธท์ัง้ในและต่างประเทศ หลักการและกลไกต่างๆ ทีม่บีทบาท

ในการก าหนดความสมัพันธร์ะหว่างนายจา้งและลูกจา้ง บทบาทขององคก์ารนายจา้ง องคก์ารลูกจา้งและรัฐบาล 

กฎหมายแรงงานทีเ่กีย่วขอ้ง ปัญหาเกีย่วกับแรงงานทีก่ระทบต่อฝ่ายบรหิาร และแนวทางการจัดการการพนักงาน

สมัพันธเ์พือ่ความสมัพันธอ์นัดรีะหวา่งฝ่ายนายจา้งและลกูจา้ง 

 หลักการ วัตถุประสงค ์ขอบเขต และกระบวนการการบรหิารคา่ตอบแทน เทคนคิและปัจจัยทีม่อีทิธพิล

ตอ่การบรหิารคา่ตอบแทน สภาพปัญหาและอปุสรรคในทางปฏบิตัติลอดจนแนวทางแกไ้ขและการน าไปประยกุตใ์ช ้

32474 การสือ่สารและการสง่เสรมิการตลาด (6 หนว่ยกติ) 

 Marketing Communication and Promotion 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กีย่วกับบทบาทหนา้ทีข่องการสือ่สารทางการตลาด ส่วนประสมของการสือ่สาร 

กระบวนการสือ่สาร และการวางแผนการสือ่สารทางการตลาด 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความหมาย ความส าคญัและสว่นประสมการสง่เสรมิการตลาด 

 3. เพือ่ใหส้ามารถประสานความรูร้ะหวา่งจติวทิยาของผูบ้รโิภคกบัสว่นประสมของการสง่เสรมิการตลาด 

 4. เพือ่ใหส้ามารถก าหนดแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏบิัตกิารสง่เสรมิการตลาดได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ หนา้ที ่บทบาทของการสือ่สารทางการตลาด เครื่องมอืของการสือ่สาร สว่นประกอบของการ

สือ่สารทางการตลาด กระบวนการสือ่สาร และการวางแผนการสือ่สารทางการตลาด 

 ความหมาย บทบาท ความส าคัญของสว่นประสมการสง่เสรมิการตลาด โดยศกึษาแนวคดิ วัตถุประสงค ์

ลักษณะวธิกีารด าเนนิงาน การก าหนดแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏบิัตกิาร การจัดสรรงบประมาณ การประเมนิผล และ

การพัฒนาการสง่เสรมิการตลาดในอนาคต 

32482 ประสบการณว์ชิาชพีการจดัการ (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหส้ามารถประยุกตห์ลักการ ทฤษฎีและเทคนิคต่างๆ ดา้นการจัดการและการบริหารธุรกจิสู่

ภาคปฏบิตั ิ

 2. เพือ่ใหส้ามารถฝึกทกัษะในการวเิคราะหปั์ญหาและการตดัสนิใจในการแกปั้ญหาทางการบรหิารธรุกจิ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถพัฒนาและเสรมิสรา้งภาวะผูน้ าและทักษะในการเป็นนักบรหิารธรุกจิทีด่ ี

 4. เพื่อใหส้ามารถพัฒนามนุษยสัมพันธ์คุณธรรม จริยธรรมของบัณฑติ ในการประกอบวชิาชพีทาง

บรหิารธรุกจิ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประยุกตห์ลักการและทฤษฎีทางการจัดการและการบริหารธุรกจิสู ภาคปฏบิัต ิการใช๎กรณีศกึษา 

สถานการณ์จาลองและเกมบรหิาร เพือ่วเิคราะหปั์ญหาและการตัดสนิใจในการแก๎ปัญหาทางการบรหิาร การพัฒนา

ทักษะเพื่อเป็นนักบริหารธุรกจิ จรรยาวชิาชพีบริหารธุรกจิและความรับผิดชอบต อสังคม กจิกรรมกลุ มสัมพันธ ์

เพือ่พัฒนาให๎เป็นผู๎มคีณุธรรม จรยิธรรม และภาวะการเป็นผู๎นาทีม่ปีระสทิธภิาพ 

32493 การจดัการนวตักรรมและการจดัการเพือ่ความย ัง่ยนื (6 หนว่ยกติ) 

 Innovation Management and Sustainable Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบันวตักรรมและการจัดการนวตักรรมเพือ่ความสามารถในการแขง่ขนั 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการจัดการและการพัฒนาเพือ่ความยั่งยนืขององคก์าร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและทฤษฎใีนการจัดการนวัตกรรม การจัดการองคก์ารนวัตกรรม กระบวนการจัดการนวัตกรรม 

การจัดการการเปลีย่นแปลงดา้นนวัตกรรม การจัดการความคดิสรา้งสรรคเ์พื่อสรา้งนวัตกรรม การสรา้งนวัตกรรม  

เพือ่สรา้งความแตกตา่งและความสามารถในการแขง่ขนัขององคก์าร การน านวตักรรมไปประยุกตใ์ชใ้นการผลติและ

การด าเนนิงานขององคก์าร การจัดการดา้นสทิธบิตัรเพือ่ขอรับความคุม้ครองนวตักรรม 

 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการจัดการและการพัฒนาเพือ่ความยั่งยนื การท าธรุกจิบนฐานคดิของความยั่งยนื 

รูปแบบของการจัดการธรุกจิเพือ่ความยั่งยนื กลยทุธท์างการจัดการเพือ่ความย่ังยนื การพัฒนาธรุกจิสเีขยีว ปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่ความยั่งยนื คณุธรรมและจรยิธรรมในการท าธรุกจิเพือ่ความยั่งยนื 

32494 แผนธุรกจิและการวจิยัธุรกจิ (6 หนว่ยกติ) 

 Business Plan and Business Research 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในแผนธรุกจิ 

 2. เพือ่น าไปใชใ้นการจัดท าแผนธรุกจิตอ่ไปได ้

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการท าวจิัยทางธรุกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิของแผนธรุกจิ ความส าคญัของแผนธรุกจิ การสรา้งสรรคแ์นวคดิในการสรา้งธรุกจิใหมใ่หส้อดคลอ้งกบั

สภาพแวดลอ้มในปัจจุบนั องคป์ระกอบทีส่ าคัญของแผนธรุกจิ วธิกีารเขยีนแผนธรุกจิ การวเิคราะหส์ถานการณ์ทาง

ธรุกจิ องคป์ระกอบของแผนธรุกจิ ประเมนิความเป็นไปไดข้องแผนธรุกจิ 

 แนวคดิเกีย่วกับการวจิัยเบือ้งตน้ทางธุรกจิ วัตถุประสงค ์ประโยชน์และประเภทของการวจิัย ขัน้ตอน  

ในการท าวจิัย การวางแผนและการควบคุมงานวจิัย การวเิคราะหข์อ้มูลส าหรับการวจัิยแต่ละประเภท การเขยีน

รายงานการวจิัยและตวัอย่างงานวจิัย 
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60120 หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้  (6 หนว่ยกติ) 

 Principles of Economics 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้บือ้งตน้ทางเศรษฐศาสตร ์  

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิและทฤษฎทีางเศรษฐศาสตรจ์ุลภาคและเศรษฐศาสตรม์หภาค 

 3. เพือ่ใหส้ามารถเขา้ใจปัญหาทางเศรษฐกจิและนโยบายของรัฐบาลในการแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกจิ 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการพัฒนาเศรษฐกจิของไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้บือ้งตน้ทางเศรษฐศาสตร ์อปุสงค ์อปุทาน ดลุยภาพของตลาด ทางเลอืกของผูบ้รโิภค การผลติ 

ตน้ทนุการผลติ ตลาดแขง่ขันสมบรูณ์ ตลาดผูกขาด ตลาดกึง่แขง่ขันกึง่ผูกขาด ตลาดผูข้ายนอ้ยราย ตลาดปัจจัย

การผลติ ผลตอบแทนปัจจัยการผลติ เศรษฐศาสตร์สาธารณะ รายไดป้ระชาชาต ิการวัดรายไดป้ระชาชาติ 

สว่นประกอบของรายไดป้ระชาชาต ิการก าหนดรายไดป้ระชาชาตดิุลยภาพ การคลัง นโยบายการคลัง การเงนิ 

นโยบายการเงนิ เงนิเฟ้อ เงนิฝืด การว่างงาน การคา้ระหว่างประเทศ การเงนิระหว่างประเทศ และการพัฒนา

เศรษฐกจิของไทย 
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