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รหัสวิชา  ชื่อวิชา  คำอธิบายรายวิชา 
01101182 เศรษฐศาสตรม์หภาค I 

(Macroeconomics I) 
    วิธีการในการวัดรายได้ประชาชาติ ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดรายไดป้ระชาชาติ 
การเปลีย่นแปลงรายได้ประชาชาติ วัฏจักรธุรกจิและการเคลื่อนไหวข้ึนลงใน
รายได้ประชาชาติ ทฤษฎีและมาตรการของนโยบายการคลัง ระดับราคา การเงิน
และการธนาคาร การวิเคราะห์เงินตราและการวเิคราะห์รายได้ การค้าและการเงิน
ระหว่างประเทศ การว่างงานและเงินเฟ้อ ความจำเรญิเติบโต และการพัฒนา
เศรษฐกิจเปรียบเทียบ 
    National income account. Determination of national income. 
Business cycle and national income fluctuations. Theories and 
measures of fiscal policies. Money and banking, monetary and 
income analysis. International trade and finance. Unemployment, 
inflation, economic growth and development.  Comparative 
economic systems. 

01130111 หลักบัญชีขั้นต้น 
(Introduction to 
Principles of 
Accounting) 

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบญัชีการเงิน กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทาง
การเงินสมการบัญชี วงจรบญัชีและการจัดทำรายงานทางการเงินสำหรับธุรกิจ
ให้บริการและธุรกิจพาณิชยกรรม การบัญชีสำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด โดยสอดแทรกจรยิธรรมของวิชาชีพการบัญชี 
   Introduction to financial accounting. Conceptual framework for 
financial reporting. Accounting equation, accounting cycle and 
financial reports preparation for service business and merchandising 
business. Accounting for cash and cash equivalents. Accounting 
professional ethics are concerned. 

01130112 การบัญชีขั้นกลาง I 
(Intermediate 
Accounting I) 

   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01130111 หรือ 01130101 หรือ 01130171 
   กรอบแนวคิดสำหรบัการรายงานทางการเงิน หลักกการและแนวปฏิบัติ 
ทางการบัญชีสำหรับรายการสินทรัพย์ รวมถึงการจดัประเภท การรบัรู้รายการ
และการวดัมลูค่า การเลิกรบัรู้รายการ การแสดงรายการและการเปดิเผยข้อมูล 
รายการสินทรัพย์ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ลูกหนี้ ตั๋วเงิน
รับ สินค้าคงเหลือ เงินลงทุน ต้นทนุการกู้ยืม ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพย์
ไม่มตีัวตน การด้อยค่าของสินทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสนิทรัพย์ไม่
หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย ทรัพยากรแร่ และสินทรัพยเ์กษตรกรรม 
   Conceptual framework for financial reporting. Accounting principles 
and practices for assets including classification, recognition and 
measurement, derecognition, presentation and disclosure, Those 



assets include cash and cash equivalents, accounts receivable, notes 
receivable, inventory, investment, borrowing costs, property, plant 
and equipment, intangible assets, impairment of assets, investment 
property, non-current assets held for sale, mineral resources, and 
agricultural assets. 

01130171 การบัญชีการเงิน 
(Financial 
Accounting) 

   หลักการบัญชีท่ัวไป วิธีการบันทึกบัญชีข้ันต้นเกี่ยวกับเงินสด ลูกหนี้ ตั๋วเงินรับ 
สินค้าคงเหลือ เงินลงทุน สินทรัพย์ที่มีตัวตนและไม่มตีัวตน หนี้สินและส่วนของผู้
เป็นเจ้าของ การจัดทำรายงานทางการเงิน 
   General accounting principles, principles of recording transactions 
for cash, account receivables, note receivables, inventories, 
investment, tangible and intangible assets, liabilities, owner equities; 
preparation of financial reports. 

01130172 การบัญชีเพื่อการจดัการ 
(Management 
Accounting) 

    วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01130171 หรือ 01130102 
   ความสำคัญของการบญัชีเพื่อการจัดการ การสะสมต้นทุน ต้นทุนมาตรฐาน 
ต้นทุนตามกิจกรรม การงบประมาณ งบประมาณยดืหยุ่น การวิเคราะห์ต้นทุน – 
ปริมาณ – กำไร การบัญชีตามความรับผิดชอบ การรายงานตามส่วนงาน การ
กำหนดราคา การใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการตัดสินใจ  
   Importances of management accounting, cost accumulation; 
standard costing; activity-based costing; budgeting, flexible 
budgeting, cost-volume-profit analysis, responsibility accounting, 
segment reporting, pricing, use of accounting data for decision 
making. 

01130211 การบัญชีขั้นกลาง II 
(Intermediate 
Accounting II) 

    วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01130111 หรือ 01130101 หรือ 01130171       
   หลักการและแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับรายการหนี ้สินและส่วนของ
เจ้าของรวมถึงการจัดประเภท การรับรู้และการวัดมูลค่า การเลิกรับรู้รายการ การ
แสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล กำไรต่อหุ้น ผลประโยชน์ของพนักงาน การ
นำเสนองบการเงิน เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน นโยบายบัญชี การ
เปลี่ยนแปลงการทางการบัญชีและข้อผิดพลาด  
   Accounting principles and practice for liabilities and owners’ equity 
including classification, recognition and measurement, derecognition, 
presentation and disclosure. Earnings per share. Employee benefits. 
Financial statement presentation. Events after the reporting period. 
Accounting policies, changes in accounting estimates and error. 



01130221 หลักการบญัชีต้นทุน 
(Principles of Cost 
Accounting)  

   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01130111 หรือ 01130171  
   ประยุกต์หลักการพื้นฐานของการบัญชีต้นทุน การจำแนกประเภทต้นทุน 
ต้นทุนงานสั่งทำ ต้นทุนงานช่วง การบัญชีต้นทุนวัตถุทางตรง แรงงานทางตรง 
และค่าใช้จ่ายการผลิต การบัญชีสำหรับผลิตภัณฑ์ร่วม ผลิตภัณฑ์พลอยได้ เศษ
ซากและของเสีย ต้นทุนมาตรฐาน การวิเคราะห์ผลต่างจากมาตรฐาน ระบบ
ทันเวลาพอดี และต้นทุนตามกิจกรรม  
   Application of cost accounting principles. Cost classification. Job 
order costing. Process costing. Accounting for direct material, direct 
labor and manufacturing overhead. Accounting for joint products and 
by-products. Spoiled goods, scrap and waste materials. Standard 
costing. Variance analysi. Just-in-time system. Activity – based costing. 

01130311 การบัญชีขั้นสูง I  
Advanced 
Accounting I 

    วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01130112 และ 01130211           
    การบัญชีสำหรับการรวมธรุกิจ การจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ การบญัชีสำหรบัเงินลงทุนในบริษัทร่วมและร่วมคา้ การบัญชีสำหรับการ
ร่วมการงาน การเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกับส่วนได้เสยีในกิจการอื่น และการแปลงค่า
งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  
   Accounting for business consolidation. Preparation of 
consolidated financial statements and separate financial 
statements. Accounting for  Investment in associates and joint 
ventures. Accounting for joint arrangement. Disclosure of interest in 
other entities. Translation of foreign financial statements. 

01130312 การบัญชีขั้นสูง II 
(Advanced 
Accounting II)   
 

   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01130112 และ 01130211 
   รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับธุรกิจฝากขาย 
และธุรกิจก่อสร้าง สัญญาเช่า สำนักงานใหญ่และสาขา องค์กรไม่แสวงหากำไร 
การบัญชีสำหรับห้างหุ้นส่วน การชำระบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
   Revenue from contracts with customers. Accounting practices for 
consignment business and construction business. Leases. Home-
office and branch. Non-profit organization. Accounting for partnership. 
Liquidation and related disclosures. 

01130313 การบัญชีสำหรับ
เครื่องมือทางการเงิน 
(Accounting for 
Financial 
Instruments) 

   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01130112  
   ขอบเขตและคำจำกดัความของเครื่องมือทางการเงิน การบญัชีสำหรับเครื่องมือ
ทางการเงิน การจัดประเภทรายการและวิธีการวัดมลูค่า การด้อยค่า และการ
บัญชีป้องกันความเสี่ยงเบื้องต้น ตราสารอนุพันธ์และนวัตกรรมทางการเงินในการ
สร้างมลูค่าเพิ่มแก่กจิการ ขอบเขตและคำจำกัดความของมูลค่ายุติธรรม การวัด



มูลค่ายตุิธรรมและเทคนิคการประเมินมลูค่า ลำดับชั้นของมูลค่ายตุิธรรมและการ
เปิดเผยข้อมูล   
   Scope and definition of financial instruments. Accounting for 
financial instruments. Classification and measurement. Impairment. 
Basic hedge accounting, derivatives and financial innovation for firm 
value added. Scope and definition of fair value. Fair value 
measurements and valuation techniques. Hierarchy of fair value and 
disclosure. 

01130321 การบัญชีบริหาร 
(Managerial 
Accounting) 

    วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01130221      
   ความสำคัญของนักบัญชีบริหารและการบัญชีบริหารในองค์กร การประยุกต์ใช้
เทคนิคในการบริหารต้นทุน การจดัทำงบประมาณและการควบคุมเชิงงบประมาณ 
ศูนย์ความรับผิดชอบและการวดัผลการปฏิบัติงาน การรายงานของส่วนงาน 
ต้นทุนคุณภาพ การใช้ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินเพื่อ
การวางแผน ควบคุม และตดัสินใจ การจัดทำแผนธุรกิจ 
     Importance of management accountants and managerial 
accounting in organization. Applying techniques for cost 
management. Budgeting and budgetary control. Responsibility 
centers and performance measurement. Segment reporting. Quality 
costs. Use of financial and non-financial data for planning, controlling 
and decision making. Creating business plans. 

01130331 การสอบบัญชีและการ
ให้ความเช่ือมั่น  
(Audit and 
Assurance) 

   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01130251 
   แม่บทสำหรับงานท่ีให้ความเช่ือมั่น แนวคิดและวตัถุประสงค์ของการสอบบัญชี 
มาตรฐานการสอบบญัชี การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี บทบาทและความ
รับผิดชอบของผูส้อบบัญชี การทุจริตและข้อผิดพลาด พัฒนาการ กฎหมาย 
จรรยาบรรณ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพสอบบัญชี หลักฐานการสอบบัญชี
และการรวบรวมหลักฐาน  การวางแผนการสอบบญัชีและแนวการตรวจสอบ 
ความเสีย่งในการสอบบญัชี การควบคุมภายใน การเลือกตัวอยา่งและกระดาษทำ
การ การตรวจสอบวงจรรายได้ วงจรรายจ่าย กระบวนการรบัและจา่ยเงิน วงจร
การผลิต วงจรการลงทุน และวงจรการจดัหาเงิน การตรวจสอบเนื้อหาสาระที่
สำคัญอื่น การเสร็จสิ้นการตรวจสอบ รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งานให้
ความเชื่อมั่นอื่นและงานบริการเกีย่วเนื่อง รายงานท่ีไม่ให้ความเช่ือมั่น   
   Framework for assurance engagements, concepts and objectives of 
auditing. Auditing standards. Audit quality control. Roles and 
responsibilities of auditors. Fraud and error. Development of law, 
ethics and regulations relating to auditing. Audit evidence and 



evidence collection. Audit planning and audit programs. Audit risks. 
Internal control. Audit samples and audit working papers. Auditing of 
revenue cycle, expenditure cycle, receiving and payment process, 
production cycle, investing cycle, and financing cycle. Other 
importment substantive audit testing. Completing the audit.  
Auditor’s reports. Other assurance and non-assurance services. Non-
assurance services reports. 

01130251 ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี   
(Accounting 
Information 
Systems) 

    วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01130111 หรือ 01130171  
   การประมวลผลรายการทางธุรกิจ บทบาทของนักบัญชีทางด้านระบบ
สารสนเทศขององค์กร ทางเดินเอกสาร ประเภทและการออกแบบเอกสาร ข้อมูล
และสารสนเทศท่ีใช้ และการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องของแต่ละวงจรระบบย่อย
ในระบบสารสนเทศทางการบัญชี และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ  
   Business transaction processing. Role of accountants in 
organization’s information systems. Documents flow, types and 
design of documents, data and information used, and related 
internal control of each sub systems in accounting information 
systems. Use of information technology in data analytics to support 
business decision making. 

01130341 การบัญชีภาษีอากร II  
(Tax Accounting II)  
 

   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01130241 
   หน้าท่ีและความรับผิดชอบของธุรกิจตามกฎหมายบัญชีและประมวลรัษฎากร 
การวางแผนภาษี การคำนวณภาษ ีและการบญัชีสำหรับภาษเีงินได้นติิบุคคล ภาษี
สรรพสามติ และภาษีศุลกากร ความแตกต่างระหว่างกำไรทางบัญชกีับกำไรทาง
ภาษี และการเปิดเผยรายการภาษเีงินได้ในรายงานทางการเงิน ภาษรีะหว่าง
ประเทศ อนุสญัญาภาษีซ้อน การบัญชีภาษีเงินได้รอตดับัญชี ความแตกต่าง
ระหว่างการวางแผนภาษี การหลกีเลี่ยงภาษี การหนีภาษี ประเด็นปัญหาด้านการ
บัญชีภาษีสำหรับกิจการ  
    Functions and responsibilities of businesses according to taxation 
law, tax planning, tax calculation. Tax accounting for corporate 
income tax. Excise tax and customs tax. The differences between 
accounting earnings and tax earnings, and disclosure of income tax in 
financial reports. International taxation. Double taxation. Accounting 
for deferred tax. The differences between tax planning, tax 
avoidance, tax evasion. Current issues in taxation for business. 



01130413 แนวคิดทางการบัญชี
และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 
(Accounting 
Concepts and 
Financial Reporting 
Standards) 
  

   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01130311 
   การประยุกต์ใช้แนวคิดและวิธีการทางบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจและกฎหมาย มาตรฐานการรายงานทางการเงินและปญัหาในการ
รายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวข้องกับการรับรู้ การวัดมลูค่า การนำเสนอและการ
เปิดเผยข้อมูล ประเด็นร่วมสมยัในการรายงานทางการเงิน การพัฒนาและ
แนวโน้มของการรายงานทางการเงินและร่างมาตรฐานท่ีเกีย่วข้อง กรณีศึกษา   
   Applying the accounting concepts and procedures to economic 
and legal environment. Financial reporting standards and problems 
arising in financial reporting regarding recognition, measurement, 
presentation, and disclosures. Contemporary issues in financial 
reporting. Development and trend of financial reporting and related 
exposure draft on standards. Case study. 

01130433 การตรวจสอบและ
ควบคุมเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(Information 
Technology Control 
and Audit) 

   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01130251       
   หลักการและประเภทการตรวจสอบ การวิเคราะห์ความเพียงพอของการ
ควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยสีารสนเทศ  และการควบคุมระบบงานที่เกี่ยวข้อง 
การวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการตรวจสอบ การตรวจสอบวงจรรายรับ
และรายจ่าย เทคนคิและเครื่องมือในการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ การทุจริต
ในเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษา 
   Principles and types of auditing. Analyzing the adequacy of general 
information technology controls and relevant application controls. 
Audit analytics for determined outcomes. Revenue and expenditure 
auditing. Computer-assisted audit tools and techniques. IT fraud. 
Case studies. 

01130434 การกำกับดูแลกิจการ
และการตรวจสอบ
ภายใน        
(Corporate 
Governance and 
Internal Audit) 

   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01130251  
   หลักการกำกับดูแลกิจการและการวิเคราะห์องค์ประกอบของกรอบแนวคิดใน
การกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสีย่ง การวิเคราะห์องค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การจัดทำและการวิเคราะห์รายงานผู้
ตรวจสอบภายใน การตรวจสอบทุจริตและการบญัชีนิติวิทยา การจดัทำรายงาน
เพือ่ความยั่งยืน จรรยาบรรณ จริยธรรม และความรับผดิชอบต่อสังคมสำหรับผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชี  
   Principles of corporate governance and analysis of the 
components of corporate governance framework. Risk management. 
Analysis of the components of internal control, internal audit, 
preparation and analysis of internal audit reports. Fraud and forensic 



accounting. Preparation of sustainability reports. Code of ethics, code 
of conducts, and social responsibilities for professional accountants. 

01130421 การวิเคราะห์งบการเงิน
และการประเมินมลูค่า
ธุรกิจ    
 (Financial 
Statement Analysis 
and Business 
Valuation) 

   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01130311  
   กรอบแนวคิดและทฤษฎี สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การวิเคราะห์อตุสาหกรรม 
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การใช้ข้อมูลทางการเงินและไมใ่ช่การเงินเพื่อ
การตัดสินใจ นโยบายการบญัชี แรงจูงใจของผู้บริหารในการจัดทำรายงานการเงิน 
เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการวเิคราะห์งบการเงิน และการประเมนิมูลค่าธุรกจิ 
   Conceptual framework and theories. Business environment. 
Industry analysis. Financial ratio analysis. Uses of financial and non-
financial information for decision making. Accounting policy. 
Motivation of executives for preparing financial reports. Tools and 
techniques for financial statement analysis. Firm valuation. 

01130452 โปรแกรมสำเร็จรูป
สำหรับงานบญัชี
(Software Package 
for Accounting) 
 

   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01130221    
   การศึกษาและการฝึกทักษะการใช้โปรแกรมสำเรจ็รูปสำหรับงานบญัชี รวมถึง
โปรแกรมสำหรับระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร เพื่อใช้ในกระบวนการทาง
บัญชีตั้งแต่การจดัเตรียมเอกสารทางบัญชี การบันทึกรายการทางบัญชี และการ
จัดทำรายงานทางการเงิน    
   Studying and practicing to use software packages for accounting 
work including enterprise resource planning program for use in 
accounting process starting from documents preparation, accounting 
records, and financial report preparation. 

01130461 การบัญชีเฉพาะกจิการ  
(Accounting for 
Specific Enterprises) 

   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01130112 และ 01130211   
   ลักษณะการดำเนินงาน ระบบบญัชีและการควบคุมภายในของธุรกิจประเภท
ต่างๆ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐและกิจการที่ไม่แสวงหาผลกำไร  สถาบันการเงิน  
ธนาคาร  โรงแรม โรงพยาบาลและอื่นๆ  
   Accounting procedures. Systems and internal control of various 
kinds of business such as government non-profit organizations, 
commercial bank, hotel, hospital and others. 

01130481 ภาษาอังกฤษสำหรับ
วิชาชีพบัญชี  
(English for 
Accounting 
Professions)  

   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01130331   
   การเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ที่ใช้ในการสื่อสารและการ
รายงานภายในวิชาชีพบัญชีต่างๆ ได้แก่ การบัญชีการเงิน การบัญชีบริหารและ
การตรวจสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน 
   Learning English skills listening, speaking, reading and writing. Using 
communication and reporting for work preparation within accounting 
profession, financial accounting, managerial accountings and auditing. 



01130492 สัมมนาทางการบัญชี 
(Seminar in 
Accounting)  
 

   ประเด็นร่วมสมยัและการเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพบัญชี ความรู้พื้นฐานในการวิจัย
ทางการบัญชี ระเบยีบวิธีวิจัยทางการบัญชี การบรูณาการความรู้ทางการบัญชีกับ
ศาสตร์ด้านอ่ืนท่ีสมัพันธ์กัน         
   Contemporary issues and changes in accounting profession. 
Fundamental knowledge in accounting research, accounting research 
methodology. Integrating accounting knowledge with other related 
fields. 

01131211 การเงินธุรกิจ 
(Business Finance) 

   หลักการเบื้องต้นและจุดมุ่งหมายในการจัดการทางการเงิน หน้าท่ีของผู้จัดการ
ทางการเงิน สภาพแวดล้อมทางการเงิน การวางแผนและการพยากรณ์ทางการเงิน 
เครื่องมือต่าง ๆ ในการจดัการทางการเงิน วิเคราะห์ทางการเงิน เงินทุนและต้นทุน
ของเงินทุน การตัดสินใจลงทุนระยะยาว การจดัการเงินทุนหมุนเวียน 
    Basic principles and objectives of financial management. 
Functions of managerial finance. Financial environments. Financial 
forecasting and planning. Tools of financial management. Financial 
analysis. Capital and cost of capital. Decision in long-term 
investment. Working capital management. 

01131212 การเงินบุคคล
(Personal Finance) 

   เทคนิคการจัดการทางการเงินสว่นบุคคล การวางแผนและการควบคุมการเงิน
ส่วนบุคคล  การซื้อด้วยเงินสด การซื้อด้วยเงินเชื่อ การประกันชีวิต การลงทุนใน
หลักทรัพย์ การวางแผนเมื่อครบเกษียณอาย ุ
   Personal financial management techniques. Personal financial 
planning and control. System of spending. Consumer credits. Life 
insurance. Securities investment. Retirement planning. 

01131312 การใช้คอมพิวเตอร์ใน
การวิเคราะห์ทาง
การเงิน    
(Computer 
Applications in 
Financial Analysis)                                             

   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01131211      
   หลักการในการวิเคราะห์ทางการเงิน งบการเงิน เครื่องมือในการวเิคราะห์ทาง
การเงิน การพยากรณ์ทางการเงิน การประเมินมลูค่ากิจการ การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางการเงิน 
   Principles of financial analysis. Financial statements. Tools for 
financial analysis. Financial forecasting. Corporate valuation. Use of 
principle software program for financial analysis and decision making. 

01131315 สินเช่ือและการเรียกเก็บ
เงิน                                                                      
(Credit and 
Collection) 
 

   หลักและวิธีการพิจารณาให้สินเช่ือธุรกิจ ประเภทและวิธีการเรียกเก็บเงิน 
หน้าท่ีและการบริหารงานในแผนกให้สินเชื่อ ขอบเขตของการให้สินเชื่อ กำหนด
ระยะเวลาในการให้สินเช่ือ การสบืฐานะเพื่อให้สินเชื่อ นโยบายการเรียกเก็บเงิน 
การควบคุมและตดิตามบัญชีลูกหนี้ 
   Principles and methods of credit-granting and collection policies to 
all business. Functions of credit and operation of credit department. 



Scope of credit management, credit limited. Investigation and 
analysis of credit risk. Collection policies. Management control of 
credit and collection operations. 

01131321 การเงินระหว่างประเทศ 
(International 
Finance)                

   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01131211 
   นโยบายและบทบาทของสถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ เครื่องมอืในการ
ปริวรรตเงินตรา ระบบอตัราแลกเปลี่ยน นโยบายการควบคมุและการส่งเสริม
ความตกลงระหว่างประเทศอันมผีลกระทบกระเทือนต่อกำไร การดำเนินธุรกิจ
ระหว่างประเทศ โดยพิจารณาในแง่เงินทุน ภาษีอากร แรงงาน ปัญหาทาง
การตลาดและความร่วมมือระหว่างประเทศ การปฏิบัติงานของฝ่ายต่างประเทศ
ของธนาคารพาณิชย ์
     Policies and function of international financial institutions. 
Foreign exchange tools. Foreign exchange rate system. Policies of 
controlling and promotions. International agreements that affecting 
business profit. International business operations including capital 
taxation, labour, marketing problems and international agreements. 
Operation of foreign department of commercial banks. 

01131331 สถาบันและตลาด
การเงิน                                                                     
(Institutions and 
Financial Markets) 

   ระบบการเงิน ตลาดการเงินและหลักทรัพย์ อุตสาหกรรมบริการทางการเงิน 
ชนิดและความเสีย่งของสถาบันการเงิน การวิเคราะหส์ินเช่ือ การบรกิารเทคโนโลยี
ทางการเงิน ธนาคารพาณิชย์และสื่อกลางทางการเงิน 
   Financial system. Financial and securities markets. Financial service 
Industry. Types and risk of financial institution. Credit analysis. 
Financial technology services. Commercial bank and financial 
Intermediaries. 

01131333 หลักการประกันชีวิต                                                                                
(Principles of Life 
Insurance) 

   ประวัติของการประกันชีวิต ความหมายประโยชน์ของการประกันชีวิตต่อ
ครอบครัว สังคม ธุรกิจ หลักและวธิีการดำเนินธุรกิจการประกันชีวิต ปัจจัยต่าง ๆ 
ในการคำนวณเบี้ยประกันชีวิต ประเภทของการประกันชีวิตแบบต่าง ๆ การเก็บ
เบี้ยประกันแบบเส้นตรง เงินสำรอง มูลค่าเวนคืนเงินสด 
   History of insurance. Definition and advantages of life insurance in 
family, society, business, principles and life insurance business 
operation. Factors in determining premium rates. Types of life 
insurance and premium plan. Reserve and cash surrender value. 

01131343 การบริหารกลุม่
หลักทรัพย์และกองทุน
รวม                                                     
(Portfolio 

   ขั้นตอนการสร้างกลุม่หลักทรัพย์การลงทุน การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ ทฤษฎี
กลุ่มหลักทรัพย์การลงทุนสมยัใหม ่การประเมินผลของกลุ่มหลักทรัพย์การลงทุน 
ความหมายของกองทุนรวม โครงสร้างของกองทุนรวม ประเภทของกองทุนรวม 



Management and 
Mutual Fund) 
 

นโยบายการลงทุนของกองทุนรวม การวิเคราะห์ความเสี่ยงการลงทนุในกองทุน
รวม การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม  
   Portfolio formation. Portfolio management. Modern portfolio 
theory. Portfolio performance evaluation. Mutual fund definition. 
Mutual fund structure. Types of mutual funds. Mutual fund 
investment policies. Mutual fund performance measurement. 

01131442 ตราสารอนุพันธ์                                                                                  
(Derivatives 
Securities) 

   แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์และการประเมินมูลค่า การประเมิน
มูลค่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสญัญาซื้อขายอนาคต การประเมินมูลค่าสัญญา
แลกเปลีย่น การประเมินมูลค่าสุทธิอนุพันธ์ 
   Basic concepts of derivative securities and Valuation. Forward and 
futures valuation. Swap valuation. Option valuation. 

01131441 การวิเคราะห์หลักทรัพย์                                                                             
(Securities Analysis) 

   ความเสี่ยงและผลตอบแทนการทุน การหามูลคา่ที่เหมาะสมของหลักทรัพย์ 
จิตวิทยาทางการเงิน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ การคาดคะเนการเตบิโตของ
หลักทรัพย์ การวเิคราะห์ด้วยปจัจยัพื้นฐาน การวิเคราะห์ทางเทคนคิ 
    Risk and return. Securities valuation. Behavioral finance. Securities 
analysis. Securities growth estimation. Fundamental analysis. 
Technical analysis. 

01131497 สัมมนา                                                                                                          
(Seminar) 

   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01131211 
   การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางการเงิน ในระดับปรญิญาตรี 
   Presentation and discussion on current interesting topics in finance 
at the bachelor’s degree level. 

01131498 ปัญหาพิเศษ                                                                                                    
(Special Problems) 

   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01131211                                                                  
   การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการเงิน ระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเป็น
รายงาน 
   Study and research in finance at the bachelor’s degree level and 
compile into a written report. 

01132111 หลักการจดัการ  
(Principles of 
Management)  
     

   แนวคิดและวิวัฒนาการทางการจัดการ งานการจดัการ สภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจที่มีผลกระทบต่อการ จดัการธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผดิชอบ
ต่อสังคมขององค์การธุรกิจ บทบาทและหน้าที่ทางการ จัดการของผูจ้ัดการ การ
ตัดสินใจ การวางแผน การจดัองค์การ การชักนำและการควบคมุ 
    Concepts and evolution of management. Managerial jobs. 
Business environment affecting business management. Business 
ethics and corporate social responsibility. Managerial roles and 
management functions of managers. Business decision-
making,planning, organizing, leading, and controlling. 



01132214 สภาพแวดล้อมธุรกิจ  
(Environment of 
Business) 

   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01132111  
    บรรยากาศของธุรกิจทั่ว ๆ ไป ความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม อิทธิพลของ
สภาพแวดล้อมทางสังคมเศรษฐกจิ และการเมืองแบบต่าง ๆ ของสถาบันธุรกิจไทย 
การปรับปรุงธุรกิจให้เข้ากับสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลง การพิจารณาถึงกฎ
ข้อบังคับโดยทัว่ๆ ไป 
   General business atmosphere, social responsibility of the business 
institutions, the influences of social, economic and political 
environments, business development to coping with environment 
change and general legal aspects. 

01132213 การสื่อสารองค์การ                                                                         
(Organization 
Communication) 
 

   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01132111 
   ความสำคัญ กระบวนการสื่อสาร แนวคิด หลักการ จริยธรรม ทฤษฎีต่างๆ และ
ทักษะที่จำเป็นของการสื่อสารในองค์กรไทยและในธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อให้
การสื่อสารในองค์การดำเนินอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาและวางแผน แก้ไขปัญหาของการสื่อสารในองค์การ 
    Importance of communication in organization, Concepts, ideas, 
ethic and theories needed for effective communication, Important 
communication skills needed for both Thai and multi-national 
organization, Applying skills for planning, developing and solving 
communication problems in organization. 

01132221 พฤติกรรมองค์การ  
(Organization 
Behavior) 

   หลักการจัดองค์การตามทฤษฎตี่างๆ ลักษณะโครงสรา้งขององค์การแบบ
ทางการและไม่เป็นทางการ พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มการเรียนรู ้การจูงใจ
สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับองค์การ การแก้ไขความขัดแย้งใน องค์การ การพัฒนา
องค์การ 
    Organization theory and design structure of formal and informal 
organization. Individual behavior and group perception behavior, 
motivation process. Environment of organization. The management 
of conflict in organization. Organization development.  

01132222 การจัดการทรัพยากร
มนุษย์  
(Human Resource 
Management) 

   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01132111 
   หลักและวิธีการดำเนินงานดา้นบุคลากร เพื่อเสรมิสร้างประสิทธิภาพในการ
ทำงาน การเสรมิสร้างขวัญและสิ่งจูงใจ การรับสมัคร การคัดเลือก การบรรจุ และ
แต่งตั้งการพิจารณาความดีความชอบ ระเบียบวินัย เทคนคิ การสมัภาษณ์ หลัก
วิธีการคิดค่าจ้างค่าตอบแทน สวัสดิการ บริการทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่
พนักงาน 
   The concept of personnel management. The role of recruitment 
to recruit potential employees. Morale development and motivate 



employees. To recruit, select and profile employees. Disciplinary, 
promotion, fringe benefits action. The selection procedure, plans of 

01132231 สถิติธุรกิจ (Business 
Statistics)  

    การนำทฤษฎีและวิธีการทางสถิติมาใช้ในทางธุรกิจ การวัดค่ากลาง และการ
กระจายของข้อมูล การแจกแจงความน่าจะเป็น การสุม่ตัวอย่าง การประมาณช่วง
ความเชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสมัพันธ์ การพยากรณแ์ละสถติินอน
พาราเมตริก  
    Statistics theories and methods for business application, central 
tendency and variation data measurement, probability distribution, 
sampling distribution, confidence interval estimation, hypothesis 
testing, Chi-square, analysis of variance, regression and correlation, 
forecasting and nonparametric statistics. 

01132324 ภาวะผู้นำในองค์การ
ธุรกิจ                                                            
(Leadership in 
Business 
Organization) 

    วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01132111 
    บริบทของภาวะผู้นำทางธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน์ การจดัการและภาวะผู้นำ ผู้นำ
ตามแนวคิดแบบคลาสสิกอำนาจและอิทธิพล ผู้นำแบบดั้งเดมิ ผู้นำรว่มสมัย ผู้นำ
เชิงกลยุทธ์ แนวโน้มภาวะผู้นำในอนาคต การนำการเปลีย่นแปลงและภาวะผูต้าม 
    Context of business leadership in a globalization era. Managerial 
and leadership. Classical view of leaders. Power and influence. 
Traditional leader. Contemporary leader. Strategic leader. Trend of 
leadership in the future. Leading to change and followership. 

01132332 การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณเพื่อการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ 
(Quantitative 
Analysis for Decision 
Making in Business) 

   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01132231     
   บทบาทของการวิเคราะห์เชิงปรมิาณเพื่อการแก้ปัญหาทางธุรกจิ แนวคิดและ
การประยุกต์ใช้โปรแกรม เชิงเส้น การวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง 
เครื่องมือสำหรับการตัดสินใจ แขนงการตัดสินใจ ความน่าจะเป็น การวิเคราะห์
แถวรอคอย การวิเคราะห์มาร์คอฟ แบบจำลองการขนส่ง การควบคุมสินค้าคงคลัง 
การจำลองสถานการณ์และทฤษฎเีกมส ์
      Roles of quantitative analysis for business problem solving, 
concept and application of linear programming, sensitivity analysis, 
decision making tools, decision tree diagram, probability, queuing, 
Markov analysis, transportation model, inventory control, simulations 
and game theory. 

01132333 ระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจ                                                                             

   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01132111  
   การจัดการข้อมลูและสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจในองค์การ          
การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศและทรัพยากรข้อมูล การจัดการระบบ



(Business 
Information 
Systems) 

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

01132334 การวิเคราะห์ระบบงาน
ธุรกิจ 
(Business Systems  
Analysis) 

    วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01132111 
    เทคนิคการวิเคราะห์และการออกแบบระบบงานธุรกิจ การวิเคราะห์และการ
ออกแบบระบบงานสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ การออกแบบ
ระบบและการนำไปใช้ การเลือกใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการควบคุมทางธุรกิจ
และความปลอดภัยของข้อมูล  
   Techniques for analyzing and designing business systems. Business 
information systems analysis and design. Application of information 
systems. Systems design and implementation. Information 
technology selection for business control, and data security. 

01132342 การวางแผนภาษีอากร
ธุรกิจ (Business Tax 
Planning) 

   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01140221 
   นโยบายภาษี สิทธิประโยชน์ดา้นภาษีในการทำธุรกิจและการส่งเสริมการลงทุน 
แนวทางการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีขององค์กรธุรกิจ กลยุทธก์ารวางแผน
ภาษีธุรกิจ การบริหารภาษีของธุรกิจครอบครัว ภาระภาษีของธุรกิจดิจิทัล 
ข้อตกลงระหว่างประเทศและการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีธรุกิจระหว่าง
ประเทศ  
    Tax policy. Tax benefits for business and investment promotion. 
Guidelines for filing corporate tax return. Tax planning strategies. 
Management of family business tax. Digital business’s tax burden. 
International agreements and practices on international business 
taxation. 

01132351 ธุรกิจระหว่างประเทศ 
(International 
Business) 

    หลักแนวความคิด วัตถุประสงค์ และวิธีการดำเนินธุรกจิระหวา่งประเทศใน
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของธุรกิจระหว่างประเทศ การ
กำหนดโครงสร้างองค์การ การกำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานทางด้าน
การเงิน การผลิต การตลาด การบคุคล และระบบข้อมูลเพื่อการบรหิารธุรกิจ
ระหว่างประเทศ ในสภาพแวดล้อมนั้นๆ 
    Concept, objective and international business practice under 
international economic,social and political environment, organization 
structure, policy formulation, international finance investment, 



production, marketing, human resources and management 
information system under current economic environment. 

01132371 การจัดการองค์ความรู้
ในธุรกิจ                                                          
(Knowledge 
Management in 
Business) 
 

   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01132111 
    ความหมายและความสำคัญของการจัดการองค์ความรู้ ข้อมูล สารสนเทศ 
กระบวนการจดัการความรู้ การสรา้งองค์ความรู้ มุมมองในด้านเทคนิค มุมมองใน
ด้านองค์การ มุมมองในด้านการจดัการ การนำไปใช้ การประเมินผลความสำเรจ็ 
และปัจจยัสำคญัแห่งความสำเร็จ 
    Definition and importance of knowledge management. Knowledge 
management process. Knowledge creation. Technological 
perspective. Organizational perspective. Management perspective. 
Implementation. Success evaluation. Key success factors. 

01132413 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic 
Management) 
 

   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01134111 และ 01131211 หรือ  01132314  
    กลยุทธ์และนโยบายทางธุรกิจ การวิเคราะห์ปญัหาต่างๆในทรรศนะของ
ผู้จัดการ เพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินงานให้บรรลุถึงเป้าหมายของธุรกิจ 
   Business strategy, policy and problem analysis by managerial level 
for business operating plan implementation. 

01132422 การจัดการค่าตอบแทน  
(Compensation 
Management) 
 

   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01132222 
    แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการค่าตอบแทน โดยครอบคลุมเรื่อง
การสำรวจค่าจ้างเงินเดือน การออกแบบโครงสร้างค่าตอบแทน และบริบททาง
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 
    Concepts and theories in compensation management ranging 
from salary survey, designing pay structure and related legal issues. 

01132423 การจัดการผลการ
ปฏิบัติงาน 
(Performance 
Management) 

   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01132222 
    ขั้นตอนในการบริหารผลการปฏิบัติงานและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เกณฑ์การวดัผล
การปฏิบัติงาน การวางแผน เทคนคิ และการออกแบบแบบทดสอบเพื่อ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์บุคลิกภาพและทัศนคติ โดยใช้วิธีการเชิง
ปริมาณและจิตวิทยา ปญัหาในการทดสอบและการบริหารผลการปฏิบัติงาน
องค์ประกอบในการประเมินความสัมฤทธ์ิผลในการทำงาน 
    Performance management process and related theories . 
Common criteria for performance evaluation, Planning, techniques 
and test design for performance appraisal,Personality and attitude 
assessment using quantitative and psychological approach,Problems 
in performance management.  

01132453 การค้าและการลงทุน
ระหว่างประเทศ                                             

   การค้าและการลงทุนในเศรษฐกิจระดับโลก การค้าสินค้าและบรกิารระหวา่ง
ประเทศ  การลงทุนโดยตรงจากตา่งประเทศ เครื่องมือสำหรับนโยบายการค้าและ



(International Trade 
and Investment) 

การลงทุน กรอบแนวคิดการค้าและการลงทุนที่มีคูส่ัญญาหลายฝา่ย ตลาดเงินตรา
ต่างประเทศ ดุลการชำระเงิน การจัดการการส่งออกและการนำเข้า การทำธุรกิจ
ในตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลงัพัฒนา  
    Trade and investment in a global economy. International trade in 
goods and services. Foreign direct investment. Instruments of trade 
and investment policies. Multilateral trade and investment 
framework. Foreign exchange market. Balance of payments. Export–
import management. Doing business in emerging markets and 
developing economies. 

01132431   
01132463 กิจการเพื่อสังคม 

(Social Enterprise) 
   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01132111 
   การจัดการกิจการเพื่อสังคม การสรา้งและประเมินโอกาสในการพฒันากิจการ
เพื่อสังคม การสร้างคณุค่าทางสังคม และการประเมินผลตอบแทนทางสังคม 
    Social enterprise management, Seeking and assessing business 
opportunity for social enterprise, Social value creation, Social return 
on investment evaluation. 

01132391 ระเบียบวิธีวิจยัพื้นฐาน
ทางธุรกิจ 
(Basic Research 
Methods in 
Business) 

   หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางธุรกิจ การกำหนดปญัหา การวางรูปแบบวิจัย 
การตั้งวัตถุประสงค์และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างแบบสอบถาม 
การวิเคราะห์และตีความข้อมูล การใช้สถิติสำหรับการวิจัย การเขียนรายงานและ
การเสนอผลการวิจัย 
    Principles and methods in business research, identification of 
research problems,formulation of research objectives and 
hypotheses, collection of data, construction of questionnaire, data 
analysis and interpretation, application of statistics for research, 
report writing and presentation.  

01132497 สัมมนา Seminar    การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางธุรกิจในระดับปรญิญาตรี 
   Presentation and discussion on current interesting topics in 
business at the bachelor’s degree level. 

01132498 ปัญหาพิเศษ (Special 
Problems)                                                                      

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

01133211 การจัดการการ
ปฏิบัติการ  

   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01132111    
   หลักการเบื้องต้นของการจัดการการปฏบิัติการ ความรู้พื้นฐานในการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ ประเภทของกระบวนการผลิตและแผนผัง ความรู้เบื้องตน้ในการ



(Operations 
Management) 

จัดการกำลังการผลิต ความสำคัญของทำเลที่ตั้ง การดำเนินงานระบบผลติ การ
จัดการสินค้าคงคลัง และการจัดการคุณภาพ 
     Basic principles of operations management. Introduction to 
product design. Classification of process and layout. Introduction to 
capacity management. Importance of location decision. Operating 
operation system. Managing inventory and managing quality. 

01134111 หลักการตลาด 
(Principles of 
Marketing) 

   ลักษณะและกระบวนการทางการตลาด แนวความคดิ บทบาท ความสำคญั 
หน้าท่ีและปัจจยัทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเปา้หมาย 
พฤติกรรมผู้บรโิภค ส่วนประสมการตลาด และการวิจยัการตลาดเบือ้งต้น 
   Nature and process of marketing. Concepts, role, functions and 
factors of marketing. Market segmentation. Selecting target market. 
Consumer behavior. Marketing mix and marketing research. 

01134212 พฤติกรรมผู้บรโิภค 
(Consumer 
Behavior) 

   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01134111    
   หลักและการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บรโิภค แนวโนม้พฤติกรรมผู้บรโิภคในยุค
ดิจิทัล ตัวแบบกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค เส้นทางของผู้บริโภค การ
พิจารณาปจัจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค
ตลอดจนการนำเอาผลทีไ่ด้จากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคมาประยุกต์ เพื่อ
กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด 
   Principles and analysis of consumer behavior.Consumer Behavioral 
Trend in Digital Edge. Consumer Decision Process Model. Customer 
Journey.  Considering factors for buying decision both internal and 
external factors.  Including the results from studying consumer 
behavior to set up marketing strategies. 

01134312 การจัดการการขาย 
(Sales Management) 

   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01134111    
   ลักษณะของการจัดการขาย การจัดองค์การ การกำหนดนโยบาย การสรรหา
พนักงานขาย การรับสมัคร การคดัเลือก การให้คา่ตอบแทน การสรา้งขวัญและ
กำลังใจ การวางแผนและวิเคราะห์การขาย การประเมินผลและการควบคุมการ
ขาย โควตาการขาย งบประมาณและค่าใช้จ่ายทางการขาย การประเมินผล และ
การควบคุมการขาย  
   Sales organization. Sales planning policies. Recruiting, screening 
and selecting applicants. Sales compensation. Sales incentive by 
good moral supports. Sales planning and analysis. Sales quotas. 
Sales budgeting. Sales and cost analysis. Sales evaluation and 
controlling. 



01134315 การตลาดเพื่อความ
รับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม    
(Marketing for Social 
and Environment 
Responsibility) 

   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01134111  
   ความหมายและความสำคญัของตลาด ตลอดจนแนวคดิ ปรัชญาทางการตลาดที่
มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่วนประสมทางการตลาดเพื่อ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การใช้การจดัการทางการตลาดเพื่อ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคและธุรกิจให้คำนึงถึงความรับผดิชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา  
   Definition, importance, concepts and philosophy of marketing for 
social and environment responsibility. Marketing Mix for social and 
environmental responsibility. Using marketing management for 
changing consumers and business behaviors to be responsible for 
society and environment in order to reach the sustainable 
development. Case studies. 

01134351 การสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ          
(Integrated 
Marketing 
Communication) 

   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01134111  
   กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดโดยการโฆษณา การส่งเสรมิการขาย การขาย
โดยบุคคล การประชาสมัพันธ์ การตลาดทางตรง และรูปแบบการสือ่สารอื่น  การ
สร้างการรับรูต้ราสินค้า ภาพลักษณ์ตราสินค้าและพฤติกรรมการซื้อ 
   Marketing communication strategy through advertising, sales 
promotion, personal selling, public relations, direct marketing and 
other communications.  Creating brand awareness, brand image and 
buying behavior. 

01134354 ศิลปะการขาย   
(Salesmanship) 

   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01134111  
   หลักและกระบวนการเสนอขายสินค้า กระบวนการตดัสินใจซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภค การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค หลักจิตวิทยาเพื่อการจูงใจซื้อ วิธีการ
เข้าถึงตลาดเป้าหมาย การสร้างคณุลักษณะและคณุสมบัติของพนักงานขาย เพื่อ
เป็นพนักงานขายท่ีดี เทคนิคการเจรจา การสร้างมนุษย์สัมพันธ์กับลกูค้า ความรู้
เรื่องสัญญาการซื้อขาย 
   Principles of selling process. Analysis of the buying decisions 
process.  Characteristics and behaviour of consumer. Psychology in 
sales incentive.  Principles of psychological for consumer motivation. 
Data collection for planning approach to target market. Training  
salesmen. Technique of negotiation relationship to customer and 
sales contracting. 

01134411 การจัดการการตลาด 
(Marketing 
Management) 

   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01134111   
   แนวความคิดการจัดการทางการตลาด บทบาทและหน้าที่ของผู้จดัการ 



การตลาด นโยบายและกลยุทธ์ของการจัดการด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทาง
การตลาดและการส่งเสริมการตลาด การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุมและ
การจัดองค์การ แนวโนม้ของการจดัการ ตลาดในอนาคต รวมทั้งการวิเคราะห์
ปัญหาและกรณีศึกษาทางการตลาด 
   Concepts of marketing management. Roles and functions of 
marketing manager. Policy and strategy of product management, 
price management, channel management and promotion 
management. Analysis, planning, controlling and organizing. Problem 
and case study in marketing. 

01134412 การพยากรณ์การขาย
(Sales Forecasting) 

   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01134111  
   หลักทฤษฎี และความสำคญัของการพยากรณ์การขาย เทคนคิและวิธีการ
พยากรณ์ ประเภทของข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความถูกต้องแม่นยำของการพยากรณ์ รวมทั้งการนำผลของ
การพยากรณ์ไปเสนอแนะเพื่อปรบัปรุงและพัฒนาแผนการตลาด 
   Theory and importance of sales forecasting. Techniques and 
methods of forecasting: types of data, analysing data in quantitative 
and qualitative.  Factors  influencing the reliability of forecasting 
including the application of forecasting output for improvement and 
development of the marketing plan. 

01134422 การตลาดบริการ 
(Service Marketing) 

  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01134111   
   ลักษณะและขอบเขตของตลาดบริการ การจำแนกประเภท พฤตกิรรม
ผู้ใช้บริการส่วนประสมการตลาดของสินค้าบริการ โครงสร้างและการพัฒนา
สถาบันที่ประกอบธรุกิจด้านการให้บริการและศึกษาธรุกิจบริการเฉพาะอย่าง 
   Nature and scopes of service marketing. Type of service. Service 
consumer behavior. Marketing mix of service. Structure and 
development of service institution. Study in specific service business. 

01134432 กลยุทธ์ราคา  
(Price Strategy) 

   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01134111  
   แนวคิดด้านราคา  การบริหารการตั้งราคาใหม้ีประสิทธิภาพ  ความรู้ด้าน
เศรษฐศาสตร์ในการตั้งราคา ความเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าในการตั้งราคา  บทบาท
ของต้นทุนต่อการตัดสินใจตั้งราคาและการวเิคราะห์ความสามารถทางการแข่งขัน
ในการทำกำไรทางการตลาด  การพัฒนา   กลยุทธ์การตั้งราคา  กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การตั้งราคา 
   Price concept, effective pricing management, economic knowledge 
of pricing. Understanding customer behavior to pricing. Role of costs 



in pricing decision and analysis marketing profit competency. 
Developing pricing strategies.  Legal aspect of pricing strategy. 

01134442 หลักการจดัการลอจิ
สติกส์  (Principles of 
Logistics 
Management) 

   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01134111 
   หลักการและกระบวนการลอจสิติกส์เพื่อสนบัสนุนวัตถดุิบและสินค้าสำเร็จรูป  
แนวความคิดลอจิสติกส์แบบผสมผสานโดยเน้นกิจกรรมลอจสิติกสห์ลัก   การ
จัดการกลยุทธ์ลอจสิติกส์ในยุคโลกาภิวัตน ์
   Principles and process of logistics in order to support materials 
and finished goods logistics concept through main logistics activities.  
Logistics strategy management in globalization. 

01134497 สัมมนา (Seminar)    การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางทางการตลาดในระดับปริญญาตรี 
   Presentation and discussion on current interesting topics in 
marketing at the bachelor’s degree level. 

01134498 ปัญหาพิเศษ  
(Special Problems)  

   การศึกษาค้นคว้าทางการตลาดระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขยีนเป็น
รายงาน 
   Study and research in marketing at the bachelor’s degree level 
and compiled into written report. 

01174231 นันทนาการเบื้องต้น 
(Introduction to 
Recreation) 

   ประวัติ ปรัชญา ความหมาย แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับนันทนาการและ การใช้
เวลาว่าง การศึกษาการใช้เวลาว่าง นันทนาการและการใช้เวลาว่างในแต่ละช่วง 
ชีวิต นันทนาการบําบัด การจดัการนันทนาการและการใช้เวลาว่าง กีฬาเชิง
นันทนาการนันทนาการเชิงพาณิชย์และการท่องเที่ยว นันทนาการเพื่อคุณภาพ
ชีวิต บทบาทของผู้นํา นันทนาการ โปรแกรมนันทนาการและการใช้เวลาว่าง 
นันทนาการกลางแจ้งและ ค่ายพักแรม การเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน  
   History, philosophy definitions, concepts and theory of recreation 
and leisure. Leisure education. Recreation and leisure across the life 
span. Therapeutic recreation. Recreation and leisure management. 
Recreation sports. Commercial recreation and tourism. Recreation for 
quality of life. Roles of recreation leaders. Recreation and leisure 
programs. Outdoor recreation and camping. Learning ASEAN cultural. 

01175112 แบดมินตันเพื่อสุขภาพ 
(Badminton for 
Health) 

   การออกกําลังกายด้วยกีฬาแบดมินตัน ทักษะและความรู้พื้นฐานการเล่น 
แบดมินตัน การประยุกต์กีฬาแบดมินตันไปสู่การออกกําลังกายเพื่อสง่เสริมสุขภาพ
ใน ชีวิตประจําวัน 
    Exercise with badminton sport. Fundamental badminton skills and 
knowledge. Applying badminton sport to promote health with 
exercise lifestyle in daily lives. 



01173443 เปตองเพื่อสุขภาพ 
(Petanque for 
Health) 

   การออกกําลังกายด้วยกีฬาเปตอง ทักษะและความรู้พื้นฐานกีฬาเปตอง การ
ประยุกต์กีฬาเปตองไปสู่การออกกําลังกายเพื่อส่งเสรมิสุขภาพในชีวิตประจาํวัน  
   Exercise with Pétanque sport. Fundamental Petanque skills and 
knowledge. Applying Petanque sport to promote health with 
exercise lifestyle in daily lives. 

01175125 ซอฟท์บอลเพื่อสุขภาพ 
(Softball for Health) 

   การออกกําลังกายดวยกีฬาซอฟทบอล ทักษะและความรพูื้นฐานกีฬาซอฟท
บอล การประยุกตกีฬาซอฟทบอลไปสกูารออกกําลังกายเพื่อสงเสริมสุขภาพใน
ชีวิตประจําวัน  
   Exercise with softball sport. Fundamental softball skills and 
knowledge. Applying softball sport to promote health with exercise 
lifestyle in daily lives. 

01175143 การเตนลีลาศเพื่อ
สุขภาพ (Social Dance 
for Health) 

   คุณคาและประโยชนของการเตนลีลาศ การเคลื่อนไหวพ้ืนฐานสําหรับการเตน 
ลีลาศ การเตนลีลาศแบบมาตรฐานและลาตินอเมริกัน การกําหนดกจิกรรมการ 
ออกกําลังกายU การประยุกตการเตนลีลาศเพื่อการออกกําลังกาย  
   Values and benefits of social dance. Basic movements in dance. 
Standard ballroom dancing and Latin American ballroom dancing. 
Exercise prescription. Applying social dance for exercise. 

01175155 ศิลปะการปองกันตัว
และการตอสูดวยยูโด 
(Martial Arts with 
Judo) 

   คุณคาและประโยชนของศิลปะการปองกันตัวและการตอสดูวยยูโด ทักษะและ
ความรพูื้นฐานยูโด การประยุกตศิลปะการปองกันตัวและการตอสดูวยยูโดไปสกูาร
ออกกําลังกายเพื่อสงเสริมสุขภาพในชีวิตประจําวัน 
   Values and benefits of judo martial art. Fundamental judo skills  
and knowledge. Applying judo martial art to promote health with 
exercise lifestyle in daily lives. 

01175156 ศิลปะการปองกันตัว
และการตอสูดวยไอคิโด 
(Martial Arts with 
Aikido) 

   คุณคาและประโยชนของศิลปะการปองกันตัวและการตอสดูวยไอคิโด ทักษะ 
และความรพูื้นฐานไอคิโด การประยุกตศิลปะการปองกันตัวและการตอสูดวยไอคิ
โด ไปสกูารออกกําลังกายเพื่อสงเสริมสุขภาพในชีวิตประจําวัน  
   Values and benefits of aikido martial art. Fundamental aikido skills 
and knowledge. Applying aikido martial art to promote health with 
exercise lifestyle in daily lives. 

01175163 กอลฟเพื่อสุขภาพ 
(Golf for Health) 

   คุณคาและประโยชนของกีฬากอลฟ ทักษะและความรพูื้นฐานกีฬากอลฟ  
การประยุกตกีฬากอลฟไปสกูารออกกาํลังกายเพื่อสงเสริมสุขภาพใน
ชีวิตประจําวัน  
   Values and benefits of golf sport. Skill and basic knowledge of golf. 
Applying golf sport to promote health with exercise lifestyle in daily 
lives. 



01175164 จักรยานเพื่อสุขภาพ 
(Cycling for Health) 

   คุณคาและประโยชนของการขี่จกัรยาน ทักษะและความรพูื้นฐานการขี่จักรยาน 
การประยุกตการขี่จักรยานไปสกูารออกกําลังกายเพื่อสงเสรมิสุขภาพใน
ชีวิตประจําวัน  
   Values and benefits of cycling. Skills and basic knowledge of 
cycling. Applying cycling to promote health with exercise lifestyle in 
daily lives. 

01175168 การวิ่งเหยาะเพื่อ
สุขภาพ (Jogging for 
Health) 

   การออกกําลังกายดวยกิจกรรมการวิ่งเหยาะ ทักษะและความรพูื้นฐานการ วิ่ง
เหยาะ การประยุกตกิจกรรมการวิง่เหยาะไปสกูารออกกําลังกายเพื่อสงเสริม
สุขภาพ แตละบุคคลในชีวิตประจาํวันและสุขภาพสังคม  
   Exercise with jogging activity. Fundamental jogging skills and 
knowledge. Applying jogging activity to promote personal and social 
health with exercise lifestyle in daily lives. 

01355101 
 
 

ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน (English 
for Everyday Life) 

   การใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันในหัวขอตาง ๆ โดยเนนทักษะการสื่อสาร 
โดยเฉพาะการฟง และการพูด สงเสริมการเรียนรดูวยตนเองและการทํางานรวม
กับผอูื่น การไดเรียนรภูาษาอังกฤษจากสื่อท่ีเปนของจริง  
   Use of English in daily life on various topics with a focus on 
communicative skills especially listening and speaking. Encouraging 
independent learning and collaborative work. Exposure to English 
through authentic materials. 

01355102 ภาษาอังกฤษใน
มหาวิทยาลยั (English 
for University Life) 

   การใชภาษาอังกฤษในบริบทเชิงวิชาการ โดยเนนทักษะที่จําเปนในการเรยีน 
การอภิปรายและการนําเสนอ สงเสริมการเรียนรดูวยตนเองและการทํางาน 
รวมกับผอูื่น  
   Use of English in academic contexts with a focus on study skills, 
discussion and presentation. Encouraging independent learning and 
collaborative work. 

01355103 ภาษาอังกฤษเพื่อโอกาส
ในการทำงาน         
(English for Job 
Opportunities) 

   การฝกทักษะการสื่อสาร ดานการอาน เขียน ฟง และพูด ในบริบททางวิชาการ 
การอภิปราย และการ นําเสนอประเด็นจากบทคัดสรร 
   Practice of communication skills: reading, writing, listening and 
speaking in academic contexts. Discussion and presentation of issues 
based on selected texts. 

01355141 ทักษะการฟังและการ
พูดภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น  

   การฟังและการพูดหัวข้อและบริบทที่หลากหลาย จับประเด็นและ โต้ตอบกับ
ผู้อื่น แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวและเรื่องที่ตนสนใจ   
   Listening and speaking on a variety of topics and contexts. 
Recognizing and discussing main ideas with other people. Giving 
opinions on familiar topics and topics of interest. 



(Introduction to 
English Listening 
and Speaking Skills) 

01355201 การอ่านภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น           
(Fundamental 
English Reading) 

   การอ่านในใจให้สามารถเข้าใจโดยตรงจากภาษาอังกฤษ โดยไม่ตอ้งอาศัยการ
คิดหรือพูดแปลเป็นภาษาไทย  ศลิปะการอ่านออกเสยีง และเทคนคิการขยายวง
ศัพท์ให้กว้างขวางขึ้น 
   Silent reading for direct comprehension in English without resorting 
to mental or verbal translation into Thai.  The art of reading aloud 
and techniques for vocabulary expansion. 

01355202 การเขียนภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น                   
(Fundamental 
English Writing) 

   การเขียนจากตัวอย่างท่ีดี โดยใช้โครงสร้างประโยคและคำศัพท์ท่ีเหมาะสม 
   Writing from models using appropriate structure and vocabulary. 

01355204 การฟังการพูด
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น    
(Fundamental 
English Listening-
Speaking) 

   การฝึกทักษะฟัง-พูด โดยใช้กิจกรรมหลากหลายรูปแบบในหัวข้อต่างๆ โดย
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 
   Practicing listening and speaking skills through various  activities in 
a variety of topics with an emphasis on helping students practice 
their English. 

01355205 การอ่านภาษาอังกฤษ
ด้านสื่อสารมวลชน     
(Reading for Mass 
Communication in 
English) 

   การอ่านสิ่งตีพิมพ์ภาษาอังกฤษด้านสื่อสารมวลชน ข่าว โฆษณาบทความ
หนังสือพิมพ์และนติยสาร  ข่าวจากโทรพิมพ์ และการพิสูจน์อักษร โดยเน้นวิธีอ่าน
เพื่อจับใจความสำคัญ  สำนวนและลีลาการเสนอข่าวและบทความ 
   Reading mass media materials such as news, advertisements, 
newspaper and magazine articles, teletype news and proofreading.  
Emphasis is given to reading techniques to comprehend main ideas, 
vocabulary, idiomatic expressions and news and feature writing 
styles. 

01355206 อังกฤษวิชาการ  
(Technical English) 

    วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 01355113 หรือกำหนดจากผลสอบเข้า
มหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 

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

01355209 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในงานอาชีพ  

   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 01355113 หรือกำหนดจากผลสอบเข้า
มหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 



(Communicative 
English for Careers) 

   ศัพท์ สำนวนท่ีใช้ในงานอาชีพโดยทั่วไป บันทึก ข ้อความ โฆษณา โทรเลข 
ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   Vocabulary and expressions used in many career areas.  Memos, 
advertisements, telegrams, schedules, and other career documents. 

01355212 คำอังกฤษศึกษา                        
(English Word Study) 

   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :   01355211 ระบบภาษาอังกฤษ    
(English Language Systems) 
   การศึกษาความหมายในคำ หน่วยคำ และหน่วยความหมายโดยหลักวิทยา
หน่วยคำการศึกษาองค์ประกอบของคำในภาษาอังกฤษจากหน่วยคำ การวิเคราะห์
คำ การสร้างคำใหม่เพื่อการสื่อสารในยุคปัจจุบันและอนาคต การคน้คว้าวิจัยด้าน
การเรยีนการสอนคำภาษาอังกฤษด้วยวิธีเน้นคำศัพท ์
   Study of word meanings, morphemes and semantic features based 
on English morphology. Study of how morphemes are formed to 
become words, how words can be analyzed, and how new words 
are coined into neologisms in modern-day and future 
communication. Researching how English words are learned and 
taught based on the lexical approach. 

01355221 
 

การอ่านภาษาอังกฤษ 
(English Reading) 

   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :   01355131 ทักษะการอ่านและการ เขียน
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (Introduction to English Reading and Writing 
Skills) 
   ทักษะการอ่านเชิงวิชาการโดยมุง่เน้นการหาใจความสำคญัรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องและการทำความเข้าใจตามตัวอักษรและการอนุมานความหมาย การ
พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการสรุปความ 
   Academic reading skills with an emphasis on main idea and 
relevant details, literal and inferential comprehension. Developing 
critical thinking skills, and summarizing skills. 

01355231 การเขียนภาษาอังกฤษ 
(English Writing) 

   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :   01355131 ทักษะการอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (Introduction to English Reading and Writing 
Skills) 
การเขียนเรียงความทีส่ละสลวย การเตรียมโครงร่างสำหรบัเรยีงความการเขียนบท
นำ เนื้อเรื่อง และบทสรุป การเขียนเรียงความขนาดสั้นในรูปแบบและหัวข้อที่
หลากหลาย เน้นการเสนอความคดิอย่างมีเหตุผลและการใช้ภาษาทีถู่กต้อง
เหมาะสม 
   Writing well-organized compositions. Preparation of outlines for 
composition. Writing introductory paragraphs, body and concluding 
paragraphs. Short composition in a variety of forms and on various 



topics with an emphasis on logical presentation of ideas and proper 
use of language. 

01355241 การฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษในบริบท
ทางวิชาการ          
(English Listening 
and Speaking in 
Academic Contexts) 

   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :   01355141 ทักษะการฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (Introduction to English Listening and 
Speaking Skills) 
   การฟังและการพูดภาษาอังกฤษในหัวข้อทางวิชาการต่าง ๆ การฟังเพื่อจับ
ใจความสำคญั รายละเอียด คำและวลีบ่งช้ี การใช้ทักษะต่าง ๆ ในการนำเสนอ 
การใช้สื่อและอุปกรณ์ มลัตมิีเดยีในการนำเสนอ การเลือกและจดัลำดับเนื้อหา 
การใช้ภาษาท่าทางการอภิปรายอย่างมีประสิทธิภาพ  
    Listening and speaking on various academic topics. Listening for 
main ideas, details, signal words and phrases. Employing different 
techniques in presentations. Using visual aids and multimedia tools. 
Selecting and organizing content. Using body language. Leading 
effective discussions. 

01355251 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารทางธุรกิจ                 
(Communicative 
Business English) 

   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  01355141 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น (Introduction to English Listening and Speaking  Skills) 
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานประกอบการโดยมุ่งเน้นการสื่อสารทาง
ธุรกิจหลากหลายรูปแบบ การพัฒนาทักษะการประชุมและการนำเสนอทางธุรกิจ 
การเพิ่มพูนคำศัพท์และความสามารถในการสื่อสารทางธุรกิจ การสร้างความรู้
ความเข้าใจพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ผ่านทักษะการสื่อสารทางธุรกิจใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ขององค์กร   
   Communicative English skills in the corporate workplace with an 
emphasis on various types of business communication. Developing 
business meeting and presentation skills. Expanding business 
vocabulary and conversational ability. Providing basic  
comprehension of economic principles through business 
communication skills in various corporate-style situations. 

01355252 การเขียนภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ                                      
(Business English 
Writing) 

   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  01355131 ทักษะการอ่านและการเขียน  
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (Introduction to English Reading and 
Writing Skills) 
   การเขียนจดหมายธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ การพัฒนาคำศัพท์ทางธุรกจิในการเขียน
ทางธุรกิจในสถานการณ์ต่าง ๆ ขององค์กร การสร้างความเข้าใจเรื่องรูปแบบ 
ธรรมเนยีม และน้ำเสียงท่ีใช้ในการสื่อสารทางธุรกิจ 



   Writing various types of business correspondence. Developing 
business vocabulary in business written communication in different 
types of corporate situations. Developing understanding of format, 
formality and tone in business communication. 

01355254 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารการค้าระหว่าง
ประเทศ        
(English for 
International Trade 
Communication) 

   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :    01355131 ทักษะการอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (Introduction to English Reading and 
Writing Skills) 
   บูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในธุรกิจ
ระหว่างประเทศและการกำหนดขอ้ตกลงทางการค้า การอ่านเอกสารและกรอก
แบบฟอร์มที่ใช้ในธุรกรรมส่งออกและนำเข้าสินค้า การสนทนาซึ่งหน้าและการ
สนทนาทางโทรศัพท์การเขยีนโตต้อบจดหมายธรุกิจและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อดำเนินธุรกรรมระหว่างประเทศและการจัดส่งสินค้า 
   Integrating listening, speaking, reading and writing skills for 
international business communication and deal settlement. Reading 
documents and filling in forms used in import-export transactions. 
Face-to-face and phone conversations. Writing business letters and 
email correspondence in international transactions and shipping 
goods. 

01355303 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สมัครงาน                    
(English for 
Employment) 

   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 01355113 หรือกำหนดจากผลสอบเข้า
มหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 
   ฝึกฟัง พูดและเขียนภาษาท่ีใช้ในการสมคัรงานอาชีพต่าง ๆ เทคนิคการพูด
โต้ตอบในการสอบสมัภาษณ์และการเขียนใบสมัครงาน 
   Listening, speaking, and writing based on the components of 
language necessary for job application for various careers and 
professions including strategies and techniques for job interviews and 
the completion of application forms. 

01355331 การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงวิพากษ์ 
(English Critical 
Reading and Writing) 

   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :   01355231 การเขียนภาษาอังกฤษ    
(English Writing) 
บูรณาการทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษข้ันสูง การอ่านเชิงวิเคราะห์
และ วิพากษ์ การทำความเข้าใจตวับทที่มีเนื้อหาซับซ้อน และการสงัเคราะห์ข้อมลู
การสร้างและการเลือกหัวข้อการเขียน การฝึกจดบันทึก การเรยีบเรยีงข้อความ
และการสรุปความ การเขียนเรียงความโดยนำข้อมูลที่หลากหลายจากการอ่านมา
เขียน โดยเน้นการรวบรวมข้อมลูการเสนอความคิดอยา่งมีเหตผุล และการใช้
ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม 



    Integrating English reading and writing skills at an advanced level. 
Analytical and critical reading. Understanding difficult texts and 
synthesizing information. Generating and selecting writing topics. 
Practicing note-taking, paraphrasing and summarizing. Writing 
compositions based on a variety of reading materials with an 
emphasis on proper collection of materials, logical presentation of 
ideas and proper use of language. 

01355362 การแปลจากภาษาไทย
เป็นภาษาอังกฤษ      
(Thai-English 
Translation) 

   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :   01355261 การแปลเบ้ืองต้น (Introduction 
to Translation) 
   การใช้ทรัพยากรออนไลนส์ำหรบัการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ การ
แปลข่าว บทความเกรด็ความรู้วรรณกรรมและบันเทิงคดี และสื่อภาพและเสียง 
โดยใช้กลยุทธ์ทางการแปลและภาษาท่ีเหมาะสมสำหรับตัวบทแตล่ะประเภท 
   Using online resources for translation from Thai into English. 
Translation of news articles, miscellaneous articles, novels and 
fiction, and audiovisual materials, using appropriate translation 
strategies and language for each text type. 

01355311 ระบบเสียงใน
ภาษาอังกฤษ  
(English Sound 
Systems)  
 

   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :   01355211 ระบบภาษาอังกฤษ (English 
Language Systems) 
   แนวคิดพื้นฐานเรื่องระบบเสียงภาษาอังกฤษ การฝึกและการพัฒนาทักษะการ
ออกเสียงของผู้เรียน การนำทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
   Fundamental concepts of the sound systems of English. Practicing 
and developing tudents’ English pronunciation skills. Application of 
English pronunciation  skills in daily life. 

01355381 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารระหวา่ง
วัฒนธรรม 
(English for 
Intercultural 
Communication) 

   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :   01355281 ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา  (English Varieties and Cultures of English Native 
Speakers) 
   แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหวา่งวัฒนธรรม ความรู้ 
ทักษะทัศนคติที่จำเป็นในการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 
มิติทาง วัฒนธรรมในบริบทโลกและอุปสรรคต่อการสื่อสารระหว่างวฒันธรรม การ
เจรจาต่อรองและการ นำเสนอในบริบทของการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 
   Fundamental concepts of English for international communication. 
Knowledge, skills and attitudes needed to develop intercultural 
competence. Cultural dimensions in global contacts and barriers to 



intercultural communication. Negotiating and giving presentations in 
intercultural communication contexts. 

01355431 การเขียนงานวิจัย
ภาษาอังกฤษ    
(English Research 
Writing) 

   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :   01355331 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
เชิงวิพากษ์ (English Critical Reading and Writing) 
   การเขียนงานวิจัยขนาดเล็กเป็นภาษาอังกฤษ การแยกแยะประเภทของข้อมูลใน
สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ การสร้างหัวข้องานวิจัย การระบุทีม่าของปัญหา การ
เขียนโครงงานวิจัยอย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักการเขียนงานวิจยั 
   Academic writing for small-scale research projects in English. 
Categorizing types of information from printed and online sources. 
Generating research topics. Stating the problems. Writing a research 
proposal with proper organizational patterns of a research paper. 

01355432   
01355433   
01355443   
01362101 ภาษาจีน I (Chinese I)    ระบบพินอิน หลักการเขียนตัวอักษรจีน โครงสรางและหลักไวยากรณเบื้องตน 

การฟง การพูด การอานและการเขียนประโยคขั้นพ้ืนฐาน คําศัพทและสาํนวนใน 
ชีวิตประจําวัน  
   Pinyin system. Writing rules of Chinese characters. Elementary 
structure and grammar. Listening, speaking, reading and writing basic 
sentence patterns. Vocabulary and expressions in daily life. 

01362102 ภาษาจีน II (Chinese 
II) 

   วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01362101 
   หลักไวยากรณและรูปประโยคขัน้พ้ืนฐานในระดับที่สูงขึ้น การฟง การพูด การอ
านและการเขียน ศัพทและสํานวนในชีวิตประจําวัน 
   Grammar and basic sentence patterns at a higher level. Listening, 
speaking, reading and writing. Vocabulary and expressions in daily 
life. 

01362114 ภาษาจีนพื้นฐาน II 
(Foundation Chinese 
II) 

พื้นฐาน : 01362113 
   โครงสรางและหลักไวยากรณในระดับทีส่งขึ้น ฟง พูด อานและเขียนประโยค
โดยใชคําศัพทและสํานวนในชีวิตประจำวัน 
   Structure and grammar at a higher level. Listening, speaking, 
reading and writing Chinese sentence patterns using everyday 
vocabulary and expressions. 

01362201 ภาษาจีน III  
(Chinese III)  
 

วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01362102 
   หลักไวยากรณและรูปประโยคขัน้พ้ืนฐานที่ซับซอน การสนทนาโตตอบใน 
ชีวิตประจําวัน 



   Grammar and basic sentence patterns at a complex level.  
Conversation on everyday life’s topics. 

01362211 การสนทนาภาษาจีน II 
(Chinese 
Conversation II) 

พื้นฐาน: 01362241 
    สนทนาเรื่องทเกี่ยวกับชีวิตประจำวันและเหตุการณปจจุบัน 
    Conversations about everyday life and current events. 

01371111 สื่อสารสนเทศเพื่อการ
เรียนร ู
(Information Media 
for Learning) 
 

ทักษะการรสูารสนเทศ ความสําคญัของสื่อสารสนเทศตอการเรียนร ูแหลงสื่อ
สารสนเทศ การสืบคนและการเขาถึงสื่อสารสนเทศ การประเมินสื่อสารสนเทศ 
การใชอยางมีจริยธรรม  
   Information literacy skill. Importance of information media to 
learning. Information media sources. Searching and access to 
information media. Information media assessment. Ethical use of 
information. 

01372212 ภาษาศาสตรเ์บื้องต้น 
 (Introduction to 
Linguistics) 

   ทฤษฎีและหลักพ้ืนฐานในการศกึษาเรื่องภาษาสำรวจและเรียนรู้องค์ประกอบท่ี
สำคัญของวิชาภาษาศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่างวิชาภาษาศาสตร์กับศาสตร์
แขนงอื่น  
   Basic theories and concepts of language studies. Examination and 
study of important components in linguistics. Relationship between 
linguistics and other fields of study. 

01376101 วรรณกรรมกับชีวิต 
(Literature and Life) 

   อ่านวรรณกรรมเชิงวิเคราะห์ เพื่อให้เข้าใจความหมายและเห็นคณุค่าต่อชีวิต  
โดยศึกษาจากวรรณกรรมไทยและสากล  
   Analytical reading of literary works to assess meanings and value 
to life by studying works of Thai literature and world literature. 

01387101 ศิลปะการอยรูวมกับผู
อื่น  
(The Art of Living 
with Others) 

   ศิลปะการอยรูวมกับผูอื่นดวยดี ธรรมเนยีมไทยและธรรมเนียมสากล เกี่ยวกับ
มารยาทในสังคม การรจูักตัวเองเพื่อปรับปรุงตัวเอง การฝกการพัฒนาจิตใจ  
   The art of living well with others. Thai and international etiquette. 
Self-cognition for self-improvement. Training in mental development. 

01395102 ภาษาเกาหลีเพื่อการ
สื่อสาร II 
(Communicative 
Korean II) 

วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01395102 
   โครงสรางและหลักไวยากรณพื้นฐาน คําศัพทและสาํนวนในสถานการณเพื่อการ
ติดตอสื่อสาร สนทนาโตตอบในชีวิตประจาํวัน เขียนขอความสั้น ๆ  
   Fundamental structure and grammar. Vocabulary and expressions 
in communicative situations. Conversation on everyday topics. 
Writing short passages. 

01395103 ภาษาเกาหลีเพื่อการ
สื่อสาร III 

วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01395102 
   โครงสรางและหลักไวยากรณพื้นฐาน คําศัพทและสาํนวนในสถานการณเพื่อการ
ติดตอสื่อสาร สนทนาโตตอบในชีวิตประจาํวัน เขียนขอความสั้น ๆ  



(Communicative 
Korean III) 

   Fundamental structure and grammar. Vocabulary and expressions 
in communicative situations. Conversation on everyday topics. 
Writing short passages. 

01453102 กฎหมายใน
ชีวิตประจำวัน               
(Law in Everyday 
Life) 

   กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ สิทธิและหน้าท่ีตาม กฎหมายที่เกีย่วข้องกับ
ชีวิตประจำวัน กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายอาญา และ
กฎหมายมหาชน 
   The law that people should know, rights and duties related to 
laws in daily life, civil and commercial law, business law, criminal law 
and administrative law. 

01453111 หลักพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
กฎหมาย             
(Fundamental 
Principles of Law) 

   วิวัฒนาการและประวัติศาสตร์ของกฎหมาย บ่อเกิดของกฎหมายระบบ
กฎหมาย ประเภทของกฎหมาย ระบบศาล การใช้และการอดุช่องว่างกฎหมาย 
การตีความกฎหมาย สิทธิและหนา้ที่ตามกฎหมาย บทเบด็เสร็จทั่วไปและกฎหมาย
ว่าด้วยบุคคลภายใต้บรรพ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
   Evolution and history of law, sources of law, legal systems, 
classifications of law, court system, application of law and filling gaps 
in law, interpretation of law, legal rights and obligations, general 
provisions and law of persons under Book I of  the Civil and 
Commercial Code. 

01453131 กฎหมายมหาชน
เบื้องต้น  
(Introduction to 
Public Law) 
 

    แนวคิด ที่มาและวิวัฒนาการของกฎหมายมหาชน ปรัชญาของกฎหมาย
มหาชน ลักษณะและประเภทของกฎหมายมหาชนทฤษฎีว่าด้วยรัฐ การจัด
โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของรฐั หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้อำนาจของรัฐ 
หลักนิติธรรมหลักนิตริัฐและหลักการประชาธิปไตย 
   Concepts, background and evolution of public law, philosophy of 
public law, characteristics and types of public law, theory of state, 
structuring and authority of state, principle of using power of state, 
the Rule of Law, legal state and democratic principle. 

01453221 กฎหมายว่าด้วยหนี้  
(Obligations Law)  
 

   ศึกษาถึงบ่อเกิดแห่งหนี้ วัตถุแห่งหนี้ ผลแห่งหนี้ ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน การ
โอนสิทธิเรียกร้อง และความระงับแห่งหนี้ 
    Study of the sources, subject and effect of obligations, plurality of 
debtors and creditors, transfer of claims, and extinction of 
obligations. 

01453222 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์ 
(Property Law) 

   ความหมายและประเภทของทรัพย์สิน  ส่วนควบ อุปกรณ์และดอกผลของ
ทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1  ลักษณะ 3 หลักทั่วไป
ของทรัพย์สินการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์  แดนกรรมสิทธ์ิ  การใช้กรรมสทิธ์ิ กรรมสิทธ์ิ



รวมสิทธิครอบครอง  ภาระจำยอม  สิทธิอาศัย  สิทธิเหนือพ้ืนดิน สทิธิเก็บกิน  
ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์  
   Meaning and types of property, a component part, accessories and 
fruit of  things subject to the Civil and Commercial Code Book I Title 
III, general provisions on property, acquisition of ownership, extent of 
ownership, exercise of ownership, co-ownership,possession, 
servitudes, habitation, superficies, usufruct, charge on immovable 
property. 

01453223 กฎหมายว่าด้วยละเมดิ 
จัดการงานนอกสั่งและ
ลาภมคิวรได้              
(Law on Tort, 
Management of 
Affairs without 
Mandate and 
Undue Enrichment) 

   ทฤษฎีว่าด้วยละเมิด ความรับผิดในการกระทำละเมิดค่าสินไหมทดแทนเพื่อ
ละเมิด นิรโทษกรรม จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้  
   Theories of tort, liability for wrongful acts, compensation for 
wrongful acts, justifiable acts, management of affairs without 
mandate and undue enrichment. 

01453224 กฎหมายว่าด้วยซื้อขาย 
เช่าทรัพย์ และเช่าซื้อ
    
(Law on Sales, Hire of 
Property and Hire 
Purchases) 

   สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าทรัพย ์สัญญาเช่าซื้อ หน้าที่และความรับผิดของ
คู่สัญญา 
   Sale contract, hire of property contract, hire purchase contract, 
obligation and liability of the  parties. 
 

01453231 กฎหมายอาญา : ภาค
ความผิด (Criminal 
Law : Offences) 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01453132 
   กฎหมายอาญา ภาคความผิดว่าด้วยความผิดเกีย่วกับการปกครอง การ
ยุติธรรม การปลอมและแปลงการค้า เพศ ชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ช่ือเสียง 
ทรัพย์สิน ความผิดเกีย่วกับความมัน่คงแห่งราชอาณาจักร ความผดิลหุโทษตาม
กฎหมายอาญา 
   Specific offences of criminal law as offences relating to public 
administration, the justice system, counterfeiting and alteration, 
trade, sexuality, life, body, liberty, reputation, property, the security 
of the Royal Kingdom and pretty offences according to the criminal law. 

01453321 กฎหมายว่าด้วยมรดก                 
(Law of Succession) 
 

   การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก การเป็นทายาท การเสยีสิทธิในการรับมรดก สิทธิ
โดยธรรมในการรับมรดก การแบ่งทรัพย์และส่วนมรดกของทายาทโดยธรรมใน
ลำดับและชั้นต่างๆ การรับมรดกแทนที่ พินัยกรรมและความเสียเปลา่แห่ง
พินัยกรรม  วิธีจัดการและปันมรดก อายุความมรดก 



   Devolution of an estate, inheritance, disinheritance, statutory right  
of inheritance, division  into portions between the several classes 
and degrees of statutory heirs, presentation for the purpose of 
receiving inheritance, wills and nullity of  a will, management and 
partition of an estate, prescription. 

01453331 กฎหมายปกครอง 
(Administrative 
Laws)                         

 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01453131 
   แนวคิดเบื้องต้นว่าด้วยฝ่ายปกครอง บ่อเกิดของกฎหมายปกครองหลักการ
เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง และระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน องค์กรของรัฐ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐการกระทำทางปกครอง กฎ คำสั่งทางปกครอง มาตรการบังคับ
ทางปกครอง หลักความรับผิดของฝ่ายปกครอง เขตอำนาจศาลและวิธีพิจารณาคดี
ของศาลปกครองหลักการจัดทำบริการสาธารณะและสัญญาทางปกครอง และ
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
    Basic concepts of administration, origin of administrative law, 
principles related to administrative law and administrative 
organization of state, public administration, public officers, the 
administrative actions, rules, administrative orders, administrative 
enforcements, the responsibility of the administration, establishment 
of the administrative court, administrative procedures, public 
services and administrative contracts, and other related laws. 

01453332 กฎหมายแรงงาน 
(Labour Laws) 
 

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสญัญาจ้างแรงงาน กฎหมายแรงงาน การคุ้มครอง
แรงงาน การใช้แรงงานเด็กและหญิง แรงงาน สัมพันธ์ ความปลอดภัยในการ
ทำงาน องค์กรทางด้านแรงงาน การพิจารณาคดีแรงงาน กฎหมายเงินทดแทน
และประกันสังคม 
   Introduction to the general principles of labour law,  labour 
protections, employment of young workers, and women, labour 
relations, safety at work, labour organization, proceeding of the 
labour case,  law of compensation and social security. 

01453341 กฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง I  
(CivilProcedure I) 
 

   หลักกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีแพ่งรวมถึงบทบัญญัติทั่วไป ศาลคู่ความ 
การยื่นและการส่งคำคู่ความและเอกสาร วิธีพิจารณาในศาลช้ันต้น  
   Legal principles regarding the civil procedure including general 
provisions, courts, legal parties, pleadings and submissions of the 
documents and legal parties, procedure in courts of the first 
instance. 



01453342 ระบบศาลและพระ
ธรรมนญูศาลยุติธรรม  
 (Judicial System 
and Court 
Organization) 
 

   ระบบศาล ประเภทของศาล  การช้ีขาดเขตอำนาจศาลประวัติศาลยุตธิรรม ศาล
ชำนัญพิเศษ ผู้พิพากษาสมทบ  ศาลช้ันต้น  ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา  เขตอำนาจ
ศาล  องค์คณะ ผู้พิพากษาการจ่าย การโอน และการเรียกคืนสำนวนคด ี
   Judicial court system, types of courts, deciding a Jurisdiction of 
courts, history of the judiciary, specialized court systems, the role of 
associate judges or lay judges,  court of the first instance, court of 
appeals, the supreme court, jurisdiction , tribunal judge providing, 
transferring of cases, and reclaiming of cases. 

01453381 การว่าความและศาล
จำลอง (Advocacy 
and Moot Court) 
 

   แนะนำกระบวนการพิจารณาคดี การเตรียมคดีและการร่างคำคู่ความ วิธีปฏิบัติ
ในศาล การเสนอพยานหลักฐาน การซักถามพยาน การแถลงการณด์้วยวาจา การ
ทำคำพิพากษา การอุทธรณ์และการยื่นฎีกา การไกล่เกลี่ยและประนีประนอมยอม
ความในศาล   
   Introduction to the legal process of audience, preparation and 
submission of pleadings, court procedures, offering evidence, 
examination in chief, oral argument, judgment, appeals, mediation, 
and conciliation in court. 

01453382 กฎหมายล้มละลาย
และการฟื้นฟูกิจการ 
(Bankruptcy Law 
and Rehabilitation) 
 

   การขอให้ล้มละลาย การสั่งพิทักษ์ทรัพย์ การประนอมหนี้ ปลดจากล้มละลาย  
การขอรับชำระหนี้กระบวนพิจารณาคดีกรณี ลูกหนี้ ตายและกรณีลูกหนี้เป็นนิติ
บุคคล เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ อำนาจศาลล้มละลายและกระบวนพิจารณาคดี 
และการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 
   Initiating the proceeding of bankruptcy, order for receivership, 
composition, discharge of bankruptcy, claims for repayment, 
proceeding for the dead debtor and juristic person, the comptroller, 
the authority and proceedings of the Bankruptcy court, and 
rehabilitation of debtor. 

01453411 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 
(Legal Profession) 

   หลักการ  ประวัติ จริยธรรมและคุณค่าในวิชาชีพทางกฎหมาย รวมถึงบทบาท
ขององค์กรวิชาชีพทางกฎหมายในประเทศไทย 
   Principles, history, ethics, and virtue of the legal profession, 
including the role of legal professional organizations in Thailand. 

01453431 กฎหมายการคลังและ
ภาษีอากร (Public 
Monetary and 
Finance Law) 

   ที่มา ทฤษฎี และแนวคิดพื้นฐานของกฎหมายกาคลัง หลักการนโยบาย  และ
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับภาษีอากร หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินและการคลังภาครัฐ 
    
   The sources, theories and fundamental concepts of financial law; 
principles, policies and theories on financial and taxation. 



01453453 กฎหมายว่าด้วยองค์การ
ระหว่างประเทศ (Law 
of International 
Organizations) 
 

   ความหมาย พัฒนาการและการก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศสภาพบุคคลของ
องค์การระหว่างประเทศ ผลทางกฎหมายของข้อมติในองค์การระหวา่งประเทศ 
ความรับผิดขององค์การระหว่างประเทศ เอกสิทธิและความคุ้มกันของเจ้าหน้าท่ี
และองค์การระหว่างประเทศ สันนิบาตชาติ องค์การสหประชาชาตแิละทบวง
ชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศในระดับภูมภิาค 
   Meaning, development and establishment of international 
organizations, legal personality of international organizations, legal 
consequences of resolutions of international organizations, privileges 
and immunities of the staff and international organizations, United 
Nations and its specialized agencies, international regional 
organizations. 

01453455 กฎหมายสิ่งแวดล้อม
ระหว่างประเทศ 
(International 
Environmental 
Law) 
 

   เหตุแห่งการเกิดปญัหาสภาวะแวดล้อม และผลกระทบท่ีมีต่อสิ่งมชีีวิตและ
สังคม เขตอำนาจของรัฐกับการคุม้ครองสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ หลักทั่วไป
ของกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ อนุสญัญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่งแวดล้อม การระงับข้อพิพาททางกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
   The causes of environmental problems and their effects on life 
and society, state jurisdiction and international environmental 
protection, general principles of international environmental law, 
international conventions on the environment, and dispute 
settlement in international environmental law. 

01453483 นิติวิทยาศาสตร์ 
(Forensic Science) 
 

         ความหมายและวิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์การแพทย์
ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์การแพทย์กับนิติศาสตร์ บทบาทของแพทย์และ
เจ้าหน้าที่ตำรวจในกระบวนการยุติธรรม การสืบสวนสอบสวนโดยวิทยาศาสตร์ทาง
การแพทย์ และศาลไทยกับการรับฟังพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร ์
    The meaning and evolution of medical science,  the relationship 
between medical science and law, roles of medical doctors and the 
police in judicial administration, investigation and inquiry by medical 
science, and the acceptance of scientific evidence by  the Thai court. 

01455101 การเมืองโลกใน
ชีวิตประจําวัน (Global 
Politics in Daily Life) 

     ความรูความเขาใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับมโนทัศนและประเด็นปญหาหลักของ 
การเมืองโลก โครงสรางการเมืองโลกสมยัใหม แนวโนมใหมและประเด็นใหม ๆ 
ของการเมืองโลก ผลกระทบของการเมืองโลกในชีวิตประจําวัน 
    Basic knowledge on concepts and major problem issues of global  
politics. Recent global political structure. New trends and issues of  
global politics. Effect of global politics in daily life. 



01459101 จิตวิทยาเพื่อชีวิต
สมัยใหม (Psychology 
for Modern Life) 

      การรักษาสมดลุของวิถีชีวิตเพื่อสุขภาพท่ีดี การเขาใจและควบคุมอารมณ  
การฝกสมอง การหากลยุทธที่มีประสิทธิภาพเพื่อการเรยีน การเสรมิสรางการเห็น 
คุณคาในตนเอง การปรับตัวสสูังคมสมัยใหม การรักษาความรักและความสุขใน
ชีวิตสมัยใหมและการเปนพลเมืองดีในโลกสมัยใหม 
    Balancing life style for healthy living, understanding and 
controlling emotion, exercising brain, finding effective strategy for 
studying, enhancing self-esteem, adjusting to modern society, 
keeping love and happiness in modern life, and being a good citizen 
in modern world. 

01460101 สังคมและวัฒนธรรม
ไทยรวมสมัย 
(Contemporary Thai 
Society and Culture) 

    แนวความคิด รูปแบบ และความสัมพันธทางสังคมและวัฒนธรรมไทยรวมสมยั 
การสังเกต การศึกษา และการวิเคราะหปรากฏการณทางสังคมรวมสมัย ความเข
าใจ ตอพลวัตและการปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรม แนวโนมของความสัมพันธ
ทางสังคม และวัฒนธรรมในการอยูรวมกัน  
    Concepts, patterns and relations in contemporary Thai society 
and culture; observations, studies and analysis of contemporary 
social phenomena; understanding of social dynamism, socio-cultural 
adaptation; trends of socio-cultural relations in society. 

01999021 ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร (Thai 
Language for 
Communication) 

    ภาษาไทยในการสื่อสาร และการพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยในการฟง การ
พูด การอาน การเขียนดวยการคิดอยางมีวิจารณญาณและรเูทาทันสือ่  
   Thai language in communication and development of Thai 
language usage skills in terms of listening, speaking, reading, and 
writing based on critical thinking and media literacy. 

01999033 ศิลปะการดําเนินชีวิต 
(Arts of Living) 

    การคิดอยางมีเหตผุล มีจริยธรรม ความคดิสรางสรรค ความเขาใจชีวิต ความเข
าใจตนเองและผอูื่น การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม ครอบครัวกับ ศิลปะ
การดําเนินชีวิต ศลิปะการทํางาน และการรเูทาทันสื่อในชีวิตประจําวัน  
   Rational and ethical thinking, creative thinking, life understanding, 
understanding oneself and others, personality development and 
social etiquette, family and arts of living, arts of working and media 
literacy in everyday life. 

01999041 เศรษฐศาสตรเพื่อการ
ดําเนินชีวติที่ดี 
(Economics for 
Better Living) 

   ความสัมพันธระหวางเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจกับการดําเนนิชีวิตที่ดี 
บทบาทและการดําเนินชีวิตของมนุษยในสังคม เศรษฐกิจระดับครัวเรือน ชุมชน
และสังคม เรียนรคูวามเปนผูประกอบการ การจัดการองคประกอบทางเศรษฐกิจ 
รูปแบบและ ประเด็นสาํคัญในทางเศรษฐศาสตรและการจัดการ กรณีศึกษา
เกี่ยวกับเศรษฐศาสตรและ การจดัการในปจจุบัน 



   Relationship between economics and business administration with 
better living. Humans role and their lifestyle in society, household 
economy, community economy, and social economy. Learn how to 
be an entrepreneur and what to do for business management. 
Understanding in economic components, patterns, and modern 
issues in economics and management. A case study of current issues 
in economics and management. 

01999111 ศาสตรแหงแผนดิน 
(Knowledge of the 
Land) 

    แนวคิดของศาสตรแหงแผนดินเพื่อความกินดีอยดูีของชาติ ประวตัิ เอกลักษณ 
และอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร
ชุมชน ศาสตรสากล การสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก การเสรมิ
สรางและ พัฒนาทักษะในการเรียนรูและการทํางานสเูปาหมายภายใตบริบทของ
ความสํานึกดี มงุมั่น สรางสรรค สามัคคี  
   Concept of knowledge of the land for the well-being of nation. 
History, uniqueness and identity of Kasetsart University. Philosophy 
of the sufficiency economy. Community science. International 
science. Realization of being a Thai and world’s citizen. 
Reinforcement and development of learning skills and goal-oriented 
work within the context of integrity, determination, knowledge 
creation and unity. 

01999141 มนุษยกับสังคม (Man 
and Society)  
 

     พื้นฐานของมนุษยโดยธรรมชาติ พฤติกรรม การตั้งถิ่นฐาน ความสัมพันธ 
ระหวางมนุษยกับสังคมดานวัฒนธรรม การจัดระเบียบสังคม และการขัดเกลาทาง 
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ภูมิหลังสังคมไทย การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  
ปญหาสังคม และแนวทางแกไข 
   Human nature, behavior, and settlement. The relationship of man,  
society and culture. Economic, political and legal aspects of social  
organization. Background of Thai society. Social change and social  
problems. 

03754271 ภาษาอังกฤษเพื่องาน
อาชีพ (English for 
Careers) 

    วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01355103 หรือกําหนดจากผลคะแนนสอบวัด
มาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษ  
   ศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษท่ีใชในงานอาชีพ บันทึกขอความ ประกาศ 
ตารางเวลา โฆษณา อีเมล และเอกสารตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ การฟงและพูดบท
สนทนา พื้นฐานท่ีเกี่ยวของกับการทํางาน  
   English vocabulary and language expressions used in professional 
careers. Memos, notices, schedules, advertisements, email and other 



relevant documents. Listening and speaking in basic work-related 
conversations. 

03754362 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในธุรกิจระดับ
โลก  
(English for Global 
Business 
Communication) 
 

    วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01355103 
    การพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อท่ีหลากหลายทั้งในและ
นอกช้ันเรียน การเพิ่มความเข้มขน้ของทักษะทางภาษาที่จำเป็นในการจัดการเชิง
ธุรกิจ การใช้สื่อเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
   Development of English language proficiency through the use of 
various materials both inside and outside classroom, the 
consolidation of language skills necessary for business management 
using materials for self-directed learning. 

03754373 ภาษาอังกฤษสำหรับ
การบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม  
 ) English for Food 
and Beverage 
Service) 

    วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01355103 
    ฝึกฝนการอ่านและการเขียนในหัวข้อต่างๆ รวมทั้งเรียนรู้คำศัพท์ สำนวน และ
บทสนทนาท่ีใช้ในแผนกอาหารและเครื่องดื่ม 
   To practice reading and writing topics, including to learn 
vocabulary, expressions, and conversations in food and beverage 
department. 

03754473 ภาษาอังกฤษเทคนิค
สำหรับธรุกิจโรงแรม 
(Technical English 
for Hotel Business) 
 

    วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01355103    
   การพัฒนาความสามารถทางภาษาท่ีใช้การสื่อสาร และการส่งเสรมิการใช้ภาษา
โดยการนำเสนอโครงสร้างทางภาษาท่ีใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนคำศัพท์
และสำนวนที่จำเป็นสำหรับธรุกิจโรงแรมผา่นทางบทสนทนาท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน
ที่หลากหลาย 
   Development of communicative language competence and the 
enhancement of language use by illustrating functional language 
structures altogether with vocabulary and idiomatic expressions 
technically required in the hotel business via multiple real-life 
situations. 

03754474 ภาษาอังกฤษเทคนิค
สำหรับธรุกิจท่องเที่ยว 
(Technical English 
for Tourism 
Business) 
 

    วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01355103 
   การประยุกต์ใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว โดยการฝึก
บรรยายบุคคล เหตุการณ์ สถานท่ี สิ่งของ และขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึง 
การพูดให้คำแนะนำ การสอบถาม และการจดัการสิ่งต่างๆที่เกีย่วข้อง 
   To apply communicative English skills for efficient tourism. To 
practice describing people, events, places, things, traditions and 
customs; giving instructions and directions; questioning; and dealing 
with matters related. 



03757112 องค์การและการจัดการ  
(Organization and 
Management) 
 

   แนวคิดและวิวัฒนาการทางการจัดการ ทฤษฎีองค์การและการจัดการ           
การตัดสินใจ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดการทรัพยากรมนษุย์ ภาวะผู้นำ 
การสร้างแรงจูงใจ การติดต่อสื่อสารในองค์การ การจัดการความขดัแย้งและการ
ควบคุม 
    Managerial concept and its evolution, organizational theory and 
management, decision-making, planning, organizing, human resource 
management, leadership, motivation, organizational communication, 
conflict management and its control. 

03757123 คณิตศาสตรสําหรับ
ธุรกิจ (Mathematics 
for Business) 

   คณิตศาสตรเบื้องตนท่ีจําเปนสําหรับธุรกิจ การคํานวณหาดอกเบี้ย การคิดคา 
เสื่อมราคา มลูคาปจจุบันและเงินงวด คณิตศาสตรสําหรับการซื้อและการขาย การ
ประกันภัย การตดัสินใจภายใตความเสีย่งและความไมแนนอน ฟงกชัน อนุพันธ 
และปริพันธ และการประยุกตเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ  
   The essential, fundamental mathematics for business, interest 
calculation, depreciation, present value and annuity, mathematics 
for buying and selling, insurance, decision-making under risk and 
uncertainty, derivative and integral functions, and application for 
decision-making in business. 

03757231 กฎหมายธรุกิจ 
(Business Law) 
 

   สภาพแวดล้อมทางกฎหมายธุรกิจ แนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายธุรกจิและความ
เป็นมา ประเภทของกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม การระงับข้อพิพาทโดยศาล
และอนุญาโตตลุาการและความรบัผิดทางอาญาและแพ่ง 
   Business legal environment, concepts of business law and origins, 
types of law, justice process, settlement by court and arbitration, 
civil and criminal liability. 

03760171 หลักการบญัชี 
(Principles of 
Accounting) 
 

   ความหมาย แนวคิดและความสำคัญของการบัญชี หลักและวิธีการบันทึกบัญชี 
วงจรบัญช ีหลักการวดัผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน การบัญชีและการ
จัดทำรายงานทางการเงินของธุรกิจบริการและธุรกจิซื้อมาขายไป การบัญชีสำหรับ
สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 
   Meanings, concepts and significance of accounting: accounting 
principles and recording, principles of double entry, adjusting 
account and closing entry, principles of profit assessment, preparing 
of financial statement and report, and knowledge of cost accounting. 

03763111 ความรู้เบื้องต้นใน
อุตสาหกรรมการบริการ 
(Introduction to 
Hospitality Industry)  

   ประวัติและวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมการบริการ ประเภทของธุรกิจบริการ
และรูปแบบงานบริการ หลักการจดัการเบื้องต้นในธุรกิจบริการ  แนวโน้มของ
ธุรกิจบริการ  



    History and evolution of hospitality industry. Types of hospitality 
businesses and service patterns. Principles of management in 
hospitality businesses. Trends of hospitality businesses. 

03763222 การจัดการอาหารและ
เครื่องดื่ม (Food and 
Beverage 
Management) 
 

   แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการด้านอาหาร และเครื่องดืม่ ความคาดหวังของลูกค้า                  
การดำเนินงาน และการควบคุมคณุภาพ การตลาด การเงิน การจัดการด้าน
อาหาร และเครื่องดืม่ในธุรกิจ และองค์กรต่างๆ กรณีศึกษา 
   Concepts of food and beverage management. Customer 
expectation. Quality operations and control. Marketing. Financial. 
Food and beverage management in businesses and organizations. 
Case studies. 

03763253 มัคคุเทศก์ (Tour 
Guide)  
 

   บทบาท ความรับผิดชอบ ประเภท ลักษณะ และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ 
กฎหมายที่เกีย่วข้องกับมัคคุเทศก์ ระเบียบวิธีการเข้าออกราชาอาณาจักร การ
เตรียมตัวของมัคคุเทศก์ การปฏิบตัิงานในการนำเที่ยว มนุษยสัมพันธ์และศลิปะ
การสื่อสารของมัคคุเทศก์ เทคนิคการ นำเที่ยว การให้ความปลอดภยัและการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแก่นักท่องเที่ยว การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การศึกษานอก
สถานท่ี 
   Roles, responsibilities, types, characteristics  and professional 
ethics of a tour guide. Laws concerning tour guide. Immigration 
process and regulations. Tour guide preparations. Tour operations. 
Human relations and arts of communication. Touring techniques. 
Providing safety and solving problems for tourists. First Aids. Field 
trips required. 

03763323 การจัดการสปา (Spa 
Management) 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03757112 
   วิวัฒนาการของสปา ประเภทของธุรกิจสปา องค์ประกอบของธุรกิจสปา      
การจัดการและการดำเนินงาน การตลาดและการส่งเสริมการตลาด ผลิตภณัฑ์และ
การจัดอาหารในสปา จริยธรรมที่เกี่ยวข้อง แนวโน้มของธุรกิจสปา การศึกษานอก
สถานท่ี 
   Evolution of spa. Types of spa business. Spa business components. 
Management and operation in spa business. Marketing and marketing 
promotion. Spa product and spa cuisine. Ethics issues. Trends of spa 
business. Field trip required. 

03763324 การจัดการและ
ดำเนินงานร้านกาแฟ 
(Cafe Management 
and Operations) 

   แนวโน้มธุรกิจร้านกาแฟ แนวคิดด้านการจัดการร้านกาแฟและการดำเนินงาน 
ความรู้เรื่องกาแฟ   การวางแผนรายการเครื่องดื่ม การวางแผนและจัดอุปกรณ์ใน
ร้านกาแฟ     การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจร้านกาแฟ ทักษะของบาริสต้า 



การบริการลูกค้า สุขลักษณะและความปลอดภัยในการบริการ การควบคุมต้นทุน
และการจัดการสินค้าคงคลัง การพัฒนาแผนธุรกิจรา้นกาแฟ 
   Cafe business trends. Concepts of cafe management and 
operations. Coffee knowledge. Drink menu planning. Planning and 
equipping in cafes. Human resource management in cafe business. 
Skills of baristas. Customer service. Sanitation and safety in service. 
Cost control and inventory management. Developing a cafe business 
plan. 

03763333 การเลือกและการ
จัดเตรียมอาหาร (Food 
Selection and 
Preparation)  
 

   ประเภทอาหาร หลักโภชนาการ หลักพ้ืนฐานการเลือกอาหาร การเตรียม
อาหารและ การปรุงอาหาร การควบคุมคุณภาพอาหารและเครื่องดืม่ ความ
ปลอดภัยและการป้องกัน การปนเปื้อนในอาหาร โรคที่เกดิจากอาหารเป็นเหตุ 
การบริการอาหาร การวางแผนรายการอาหาร การคิดต้นทุนอาหารและการ
กำหนดราคา การหมุนเวียนการใช้ที่น่ัง 
   Types of food. Food nutrition. Basic of food selection, preparation 
and cooking. Food and beverage quality control. Safety and 
prevention of food contamination. Food borne illness. Food service. 
Menu planning. Food costing and pricing. Seat turnover. 

03763341 การออกแบบและจดั
วางในภัตตาคาร 
(Design and Layout 
in Restaurant) 
 

    วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03763241  
   แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบและจัดวางในภัตตาคาร การวางแผนการออกแบบ
และการจัดวาง การวิเคราะห์พื้นที่ว่างในการจัดวางในภัตตาคาร การจัดวาง
เครื่องมือและอุปกรณ์ในภัตตาคาร แนวโน้มของการออกแบบและจดัวางอุปกรณ์ 
ความคาดหวังและความพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อ การออกแบบและจดัวาง การ
บำรุงรักษาและการจดัการการประหยัดพลังงาน การควบคุมราคาการออกแบบ
และการจัดวาง 
    Concepts of design and layout in restaurant. Planning of design 
and layout. Space analysis in restaurant layout. Layout of tools and 
equipment in the restaurant. Trend of restaurant design and layout 
of tools. Customer expectation and satisfaction with the design and 
layout. Maintaining equipment and energy saving management. Cost 
control of design and layout. 

03763342 การออกแบบบริการ
และนวัตกรรมบริการใน
ธุรกิจโรงแรม    

   ความรู้เบื้องต้นของการออกแบบบริการ แนวคิดนวัตกรรมบริการ การออกแบบ
ความคิด วิธีการออกแบบบริการและนวัตกรรมบริการอยา่งสร้างสรรค์ในธุรกิจ
โรงแรม การจัดการคุณภาพบริการ การสร้างพิมพ์เขียวบริการในธุรกิจโรงแรม 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมบริการในธุรกิจโรงแรม แนวโน้มการบริการในอนาคต 



(Service Design and 
Service Innovation 
in Hotel Business) 
 

   Introduction to service design. Concepts of service innovation. 
Design thinking. Service design methodology and creative service 
innovation in hotel business. Service quality management. Creating 
service blueprints in hotel business. Technology and service 
innovation in hotel business. Future service trends. 
 

03763357 การพัฒนาบุคลิกภาพ
สำหรับผู้ให้บริการใน
ธุรกิจท่องเที่ยว  
(Personality 
Development for 
Service Providers in 
Tourism Business) 
 

   ทฤษฎี แนวคิด และวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับการบริการในธุรกิจ
ท่องเที่ยว การแต่งกาย การตดิต่อสื่อสาร การต้อนรบั อิริยาบถ มารยาทและการ
พัฒนาอารมณเ์พื่อการให้บริการทีเ่ป็นเลิศ การสร้างความพึงพอใจและความ
ประทับใจต่อลูกค้า การจดัการข้อร้องเรียนของลูกค้าท่ีเกดิขึ้นในงานบริการ 
จริยธรรมในงานบริการ มนุษยสมัพันธ์ในงานบริการ 
   Theories, concepts, and methods of personality development for 
service in tourism business. Attire, communication, greetings, 
manners, courtesy and emotional development for excellent 
service. Creating customers’ satisfaction and impression. Managing 
customers’ complaints in service tasks. Ethics in service tasks. Human 
relations in service tasks. 

03763431 จริยศาสตร์ในธรุกิจ
โรงแรม (Ethics in 
Hotel Business) 
 

   ความหมายและความสำคัญของจริยธรรม วิวัฒนาการทางจริยธรรม แนวคิด
และทฤษฎีเกี่ยวกับจริยธรรมทางธรุกิจ หลักจรรยาบรรณการท่องเที่ยวโลก ความ
รับผิดชอบของธุรกิจโรงแรมต่อผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย การดำเนินธุรกจิโรงแรมภายใต้
แนวคิดของการพัฒนาท่ียั่งยืน การกำกับดูแลกจิการโรงแรม มาตรฐานและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจโรงแรม  
   Meanings and importance of ethics. Ethics evolution. Concepts and 
theories of business ethics. The Global Code of Ethics for Tourism. 
Responsibility of hotel business with stakeholders. Hotel business 
operation under the concept of sustainable development. Hotel 
corporate governance. Hotel business standards and ethics. 

03763491 ระเบียบวิธีวิจยัทาง
อุตสาหกรรมการบริการ 
(Research Methods 
in Hospitality 
Industry) 

   หลักและระเบียบวิธีวิจัย การกำหนดปัญหา  การวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมการ
บริการ ตลอดจนการนำเสนอและรายงานการวิจัย 
   Research principles and methods. Defining research problem of 
hospitality industry including research proposing and presenting. 

03763497 สัมมนา )Seminar) 
 

   การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางอุตสาหกรรมการบรกิารในระดบั
ปริญญาตร ี



   Presentation and discussion on current interesting issues in 
hospitality industry at the bachelor level. 

03763498 ปัญหาพิเศษ )Special 
Problems) 
 

   การศึกษาค้นคว้าทางอุตสาหกรรมการบริการระดบัปริญญาตรี และเรียบเรียง
เขียนเป็นรายงาน 
   Study and research in hospitality industry at the bachelor degree 
level and complied into a written report. 

04837111 กีฬาเพื่อสุขภาพท่ีดี 
(Sports for Well-
being) 

    การประเมินสมรรถภาพทางกาย การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย สัดสวน  
รางกายและการควบคมุน้ําหนัก การปองกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บ
จากการ เลนกีฬา การปฏิบตัิตนสาํหรับออกกําลังกายและเลนกีฬาเพื่อพัฒนา
สุขภาพ การ ประยุกตความรวูิทยาศาสตรการกีฬาเบื้องตน  
    Physical fitness assessment. Enhancing physical fitness. Body 
composition and weight control. Prevention and first aid. Exercise 
practice for health. Basic sports science application. 

04306143 กฎหมายเบื้องต้น 
(Introduction to 
Law) 
 

   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย ท่ีมา และประเภทของกฎหมาย การใช้และ
การยกเลิกกฎหมาย หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอาญา 
   Basic knowledge of law, sources and categorie of law, legal 
application and abrogation, general principles of civil and 
commercial law and criminal law. 

04306142 ทฤษฎีและแนวคิด
การเมือง   
(Political Theory 
and Concepts) 

   ความคิดทางการเมืองของปรัชญาเมธตีั้งแต่สมยักรีกถึงครสิต์ศตวรรษท่ี 21 
ทฤษฎีและแนวคิดการเมืองที่สำคญั  
   Political thought of philosophers from the time of the Greeks to 
the 21st Century. Major political theory and concept. 

04306241 การปกครองส่วน
ท้องถิ่นไทย                                             
(Thai Local 
Government) 
 

    การพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย ความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหาร
ส่วนภูมภิาคกับส่วนท้องถิ่น และสว่นกลางกับส่วนท้องถิ่น  โครงสร้างและรูปแบบ
การปกครองส่วนท้องถิ่น ปัญหาการพัฒนาของการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย   
   Development of Thai local government. Relations between local-
provincial administration and local-central administration. Structure 
and forms of local government. Problems in Thai local government 
development. 

04306144 รัฐประศาสนศาสตร์
เบื้องต้น                                              
(Introduction to 
Public 
Administration) 
 

    ความหมาย แนวคิด และขอบเขตของรัฐประศาสนศาสตร์ วิวัฒนาการและ
ทฤษฎีการบริหาร กระบวนทัศน์ของการเปลี่ยนผ่านทางรัฐประศาสนศาสตร์ในยุค
ดิจิทัล และยุคแห่งเทคโนโลยีผลิกผัน วิวัฒนาการองค์ความรู้ทางการบริหาร
ภาครัฐของไทย   
   Definition, concept and scope of public administration. Evolution 
and theory of public administration. Paradigms of public 



administration transformation in the digital era and the disruptive 
technology. Evolution of body of knowledge of Thai public 
administration. 

04306232 กฎหมายรัฐธรรมนูญ                                                      
(Constitutional Law) 
 

   ประวัติ ความหมาย และวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญ ประเภทของรัฐธรรมนญู 
รัฐและรูปของรัฐ สถาบันทางการเมือง สิทธิและเสรภีาพของประชาชน ทฤษฎีที่
สำคัญของระบบรัฐธรรมนญู กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนญู             
   History, definition and evolution of constitution, categories of 
constitution, state and type of state, political institution, rights and 
liberty of the people, important constitutional theory, important 
laws related to constitution. 

04306112 การจัดการภาครัฐแนว
ใหม่และธรรมาภิบาล
(New Public 
Management and 
Governance) 

   ประวัติและแนวคิดการจัดการภาครัฐ เป้าหมายของการจัดการภาครัฐ ทฤษฎี
การจัดการที่มีอิทธิพลต่อการจัดการภาครัฐแนวใหม่และการให้บริการสาธารณะ
แนวใหม่ กระบวนการและปญัหาการจัดการภาครัฐในระบบราชการไทย แนวคิด
การจัดการภาครัฐแนวใหม่และการปฏิรูประบบราชการ แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิ
บาล จริยธรรมและการบรหิารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี กรณีศกึษา   
    History and concept of public management. Goal of public 
management. Management theory influencing new public 
management and new public service. Process and problem of public 
management in Thai bureaucracy. Concept of new public 
management and bureaucracy reform. Concept of governance, 
ethics, and good governance and society. Case study. 

04306143 กฎหมายเบื้องต้น                                                          
(Introduction to 
Law) 
 

    ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย ท่ีมา และประเภทของกฎหมาย การใช้และ
การยกเลิกกฎหมาย หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอาญา 
   Basic knowledge of law, sources and categorie of law, legal 
application and abrogation, general  Leadership in Public 
Organization civil and commercial law and criminal law. 

04306333 หลักกฎหมายอาญา I                                                     
(Principle of 
Criminal Law I) 
 

    วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 04306143 
   หลักท่ัวไปแห่งกฎหมายอาญา การใช้กฎหมายอาญา การลงโทษและวิธีการเพื่อ
ความปลอดภัย ความรับผดิในทางอาญา การพยายามกระทำความผดิ ตัวการ 
และผูส้นับสนุน การกระทำความผิดอีก อายุความ และบทบัญญัติทีใ่ช้กับความผิด
ลหุโทษ  
   General principle of criminal law, application of criminal law, 
punishment and measures of safety, criminal liability, criminal 
attempt, principal and offence, recidivism,  prescription and 
provisions applicable to petty offences. 



04306111 ทฤษฎีองค์การและ
พฤติกรรมองค์การใน
ภาครัฐ   
(Organization 
Theory and 
Organizational 
Behavior in Public 
Sector)     

     ความหมาย ประเภท ความสำคัญ และการพัฒนาทฤษฎีองค์การ การ
ประยุกต์ทฤษฎีองค์การในทางปฏบิัติ การออกแบบองค์การใน ภาครัฐ พฤติกรรม
องค์การในภาครัฐ พฤติกรรมในระดับปัจเจกบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ                    
    Defination, type, importance, and development of organization 
theory. Practical application of organization theory. Organization 
design in public sector. Organizational behavior in public sector. 
Behavior of individual, groups, and organization. 

04306331 การจัดการความขัดแย้ง
ในภาครัฐ                                      
(Conflict 
Management in 
Public Sector) 
 

การจัดการความขัดแย้งในภาครัฐ                                      
(Conflict Management in Public Sector) 
วิวัฒนาการ ความหมาย ปรัชญา แนวคิด และรูปแบบของการจัดการความขัดแย้ง 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการจัดการความขัดแย้ง การจดัการความ
ขัดแย้งในระบบราชการไทย     
Evolution, definition, philosophy, concept and form of conflict 
management. Factors influencing the effectiveness of conflict 
management. Conflict management in Thai bureaucracy. 

04306334 หลักกฎหมายอาญา II                                                    
(Principle of 
Criminal Law II)       
 

     วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 04306143 
   ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ความผิดเฉพาะอย่าง ความผิดเกีย่วกับความ
มั่นคงแห่งราชอาณาจักร การปกครอง การยุติธรรม ศาสนา ความสงบสุขของ
ประชาชน การก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน การปลอมแปลง การค้า เพศ 
ชีวิตและร่างกาย ทรัพย์ และประมวลกฎหมายอาญา ภาค 3 ความผิดลหุโทษ 
    The penal code book II, specific offences, offences concerning the 
security of the Royal Kingdom, public administration, justice, religion, 
causes of public danger, counterfeiting and alteration, trade, gender, 
life and body, property and the penal code book III, petty offences. 

04306222 การบริหารโครงการใน
ภาครัฐ                                            
(Project 
Management in 
Public Sector) 
 

    การพัฒนาและความหมายของการบริหารโครงการในภาครัฐ การวิเคราะห์ 
การศึกษาความเป็นไปได้ การบรหิารโครงการ และการประเมินผลโครงการ 
กรณีศึกษา  
    Development and definition of project management in public 
sector. Analysis, feasibility study, project management, and project 
evaluation. Case study.  

04306221 การวิเคราะห์นโยบาย
สาธารณะ                                         
(Public Policy 
Analysis) 

   การพัฒนา ความหมาย ประเภท และแบบจำลองในการวิเคราะห์นโยบาย
สาธารณะ กระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ การนำไปปฏิบตัิ การ
ประเมินผล และผลกระทบที่มตี่อการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม           



    Development, definition, type, and model in public policy analysis. 
Public policy making process, implementation, evaluation, and 
impact on political, economic and social development. 

04306442 การบริหารเชิงกลยุทธ์
สำหรับรัฐประศาสน
ศาสตร์                     
(Strategic 
Management for 
Public 
Administration) 

   หลักการ เทคนิค และกระบวนการของการบริหารเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ       
การประยุกต์ใช้การบรหิารเชิงกลยทุธ์กับองค์การภาครัฐ กรณีศึกษา  
Principle, technique and process of strategic management in public 
sector. Application of strategic management in public organization. 
Case study. 

04306112 การจัดการภาครัฐแนว
ใหม่และธรรมาภิบาล                           
(New Public 
Management and 
Governance) 
 

   ประวัติและแนวคิดการจัดการภาครัฐ เป้าหมายของการจัดการภาครัฐ ทฤษฎี
การจัดการที่มีอิทธิพลต่อการจัดการภาครัฐแนวใหม่และการให้บริการสาธารณะ
แนวใหม่ กระบวนการและปญัหาการจัดการภาครัฐในระบบราชการไทย แนวคิด
การจัดการภาครัฐแนวใหม่และการปฏิรูประบบราชการ แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิ
บาล จริยธรรมและการบรหิารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี กรณีศกึษา   
    History and concept of public management. Goal of public 
management. Management theory influencing new public 
management and new public service. Process and problem of public 
management in Thai bureaucracy. Concept of new public 
management and bureaucracy reform. Concept of governance, 
ethics, and good governance and society. Case study. 

04306212 การเปลีย่นแปลงและ
การพัฒนาองค์การ
ภาครัฐ                       
(Change and 
Development of 
Government 
Organizations)                                  
 

   แนวคิดการเปลีย่นแปลงและพฒันาองค์การ กระบวนการวินิจฉยัระบบองค์การ
ภาครัฐ การแทรกแซงและการจดักิจกรรมพัฒนาองค์การ การวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ เพื่อการประเมินและปรับปรุงองค์การภาครัฐ การเปลีย่นแปลง และ
การพัฒนาองค์การ           
   Concept of organizational change and development, diagnosis 
process of government organization system, intervention and 
organizational development programs, big data analysis for assessing 
and improving government organizations, organizational change and 
development. 

04306313 การจัดการคุณภาพ
สำหรับภาครัฐ                                       
(Quality 
Management for 
Public Sector) 

     วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 04306111 
   ความสำคัญและการพัฒนาของการจัดการคุณภาพสำหรับภาครัฐ เครื่องมือ
เกี่ยวกับการจดัการคณุภาพ กรณศีึกษา         
   Importance and development of quality management for public 
sector. Quality management tool. Case study. 



04306311 การจัดการความรู้และ
องค์การแห่งการเรยีนรู้                         
(Knowledge 
Management and 
Learning 
Organization) 

   ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี พฒันาการ องค์ประกอบ และกระบวนการของการ
จัดการความรู้ การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ เทคโนโลยีทีเ่กี่ยวขอ้งกับการ
จัดการความรู้ การจัดการความรู้ในภาครัฐ 
   Definition, concept, theory, development, components and 
process of knowledge management. Learning organization 
development, related technology in knowledge management; 
knowledge management in public sector. 

04306497 สัมมนา 
(Seminar) 

   การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางรัฐประศาสนศาสตรใ์นระดับ
ปริญญาตรี  
   Presentation and discussion on interesting topics in public 
administration at the bachelor degree level. 

04306498 ปัญหาพิเศษ 
(Special Problems) 

   การศึกษาค้นคว้าทางรัฐประศาสนศาสตรร์ะดับปริญญาตรีและเรยีบเรียงเขียน
เป็นรายงาน  
    Study and research in public administration at the bachelor 
degree level and compiled into a written report.  

 

 

 

 

 


