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941-100

ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
3 (3-0-6)
Thai for Communication
หลักการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร ศิ ลปะในการสื่ อสารทั้ง 4 ทักษะ การฟั ง พูด อ่านและ
เขียน การฟังเพื่อจับใจความหลักและการตีความในสถานการณ์ต่างๆ การใช้ถอ้ ยคา ลีลาสานวนในการสื่ อสารใน
ชีวิตประจาวันและในการทางาน การพูดในที่ชุมชน การอ่านเพื่อความเข้าใจถึงค่านิ ยมและแนวคิด การเขียนเพื่อ
การสรุ ปความ ติดต่อทางราชการและธุรกิจ
Principles of the Thai language for communication; arts in the four communication skillslistening, speaking, reading, and writing; listening for main ideas and interpretation in various situational
contexts; register and styles for communicating in daily life and in the workplace; public speaking; reading for
value and attitude understanding; summarizing; official and business correspondence
941-112

การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3 (2-2-5)
Fundamental English Listening and Speaking
รายวิชาบังคับเรียนร่ วม: 941-113 การอ่ านและการเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ฝึ กทักษะการฟังและการพูดในหัวข้อที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจาวัน การฟังเพื่อจับใจความสาคัญ
การพูดเพื่อสื่ อสารขั้นพื้นฐานในสถานการณ์ต่างๆ การใช้ไวยากรณ์ การพัฒนาความรู ้ดา้ นคาศัพท์ และสานวน
ภาษาที่จาเป็ นสาหรับการสื่ อสาร
Corequisite: 941-113 Fundamental English Reading and Writing
Practice in listening and speaking skills based on topics used in daily-life communication;
listening for main points; basic oral communication in various situational contexts; grammar usage;
development of vocabulary and language functions necessary for communication
941-113

การอ่ านและการเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3 (3-0-6)
Fundamental English Reading and Writing
รายวิชาบังคับเรียนร่ วม: 941-112 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ฝึ กทักษะการอ่านและการเขียน ทักษะการอ่านพื้นฐาน การอ่านเพื่อจับใจความสาคัญและ
รายละเอียด การพัฒนาความรู ้ดา้ นคาศัพท์และกลวิธีพฒั นาคาศัพท์ การใช้ไวยากรณ์ การเขียนระดับประโยคและ
ย่อหน้าสั้นๆ
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Corequisite: 941-112 Fundamental English Listening and Speaking
Practice in reading and writing skills; basic reading skills; reading for main ideas and details;
developing vocabulary and strategies in increasing vocabulary power; grammar usage; sentence and paragraph
writing
942-100

กิจกรรมเสริมหลักสู ตร 1
1 (0-0-3)
Co-Curricular Activities I
การทากิจกรรมเชิงบูรณาการ องค์ความรู ้ เน้นประโยชน์สงั คมและประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็ นกิจ
ที่หนึ่ ง ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม จิตสานึกสาธารณะ การทางานเป็ นทีมทั้งในสาขาวิชาและหรื อ
ระหว่างสาขาวิชาภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษา
Activities to integrate the body of knowledge with an emphasis on the activities for the
benefit of society and mankind as first priority; cultivating morals; ethics and public mind; teamwork within
and/or across disciplines under the supervision of advisors
942-111

ภูมปิ ัญญาในการดาเนินชีวติ
3 (2-2-5)
Wisdom of Living
การคิด การบริ หาร และการจัดการชีวิตอย่างรู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย และ
กระแสสังคมโลก การผสมผสานวิถีไทยกับพหุวฒั นธรรมในการดาเนินชีวิต การมีจิตสาธารณะ และอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อม การอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างมีความสุ ขบนพื้นฐานคุณธรรม จริ ยธรรม และหลักเศรษฐกิจพอเพียง
Ways of thinking; self-discipline and life management in accordance with changes in Thai and
global societies, mingling the Thai way of life with multi-cultural ways of living; public mind and
environmental conservation; living happily based on morality, ethics and sufficiency economy
942-120

กอล์ ฟ
1 (0-2-1)
Golf
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับอุปกรณ์และสนาม ทักษะการใช้อุปกรณ์และวิธีเล่น การเตรี ยมความพร้อม
ร่ างกายเพื่อการเล่น ฝึ กการเล่นในสนามแข่งขัน การนับคะแนน การแข่งขัน ความปลอดภัยของนักกีฬาและผูอ้ ื่น
กติกา มารยาท
General knowledge about equipment and the golf course; skills of equipment use and
methods of playing; warm-ups; practice of golfing in a golf course; keeping scores; the competition; the safety
of golfers and spectators; rules, regulations, and etiquette
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942-121

ลีลาศ
1 (0-2-1)
Social Dance
ฝึ กทักษะการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ การแต่งกาย มารยาท เพลงประกอบ การฝึ กปฏิบตั ิเพื่อ
สร้างทักษะลีลาศตามแบบแผนจังหวะมาตรฐานสากล
Practice of movements into rhythm; costumes, etiquette, and songs for social dance;
developing skills of social dance according to the standard universal convention

942-122

เทนนิส
1 (0-2-1)
Tennis
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ ยวกับอุปกรณ์และสนาม ฝึ กทักษะ วิธีเล่น กติ กา การแข่งขัน เข้าใจและปฏิ บตั ิ
ตามกฎกติ กา และมารยาท การเตรี ยมความพร้ อมของร่ างกาย ความรู ้ เกี่ ยวกับอันตรายที่ อาจเกิ ดจากการเล่น
เทนนิส
General knowledge about tennis equipment and courts; developing skills, methods; rules and
regulations of the competition; playing with understanding rules and regulations, etiquette; warm-ups;
knowledge about accidents that may happen while playing tennis
942-123

วอลเลย์ บอล
1 (0-2-1)
Volleyball
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับอุปกรณ์และสนาม กฎ กติกา มารยาท ของกีฬาวอลเลย์บอล การพัฒนา
ร่ างกายของนักกีฬาวอลเลย์บอล ฝึ กทักษะและเทคนิคการเล่นทั้งบุคคลและทีม เทคนิคการแข่งขัน
General knowledge about equipment and the court; rules and regulations; etiquette;
developing physical competence of volleyball players; developing skills and playing techniques for individuals
and teams, techniques in competition
942-124

ฟุตบอล
1 (0-2-1)
Soccer
ทักษะเบื้ องต้นในการเล่นฟุตบอล ระเบี ยบ กฎ กติ กา มารยาท การพัฒนาร่ างกายให้เหมาะสม
เพื่ อ การเล่ นฟุ ตบอล การแข่ งขัน อันตราย วิธีป้องกันอุ บ ัติ เ หตุ ที่ เ กิ ด จากการเล่ นฟุ ต บอล การปฐมพยาบาล
ผูบ้ าดเจ็บ
Basic skills of playing soccer; rules and regulations, etiquette; developing physical competence
for soccer playing; the competition; dangers and prevention of accidents while playing soccer; first aid for the
injured
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942-125

แบดมินตัน
1 (0-2-1)
Badminton
ฝึ กทักษะการเล่น แบดมินตัน ทั้งประเภทเดี่ยวและคู่ วิธีการพัฒนาโครงสร้างของร่ างกายเพื่อการ
เล่น กฎ กติกา มารยาท วิธีการจัดการแข่งขัน ทั้งประเภทเดี่ยว และ คู่
Practice of badminton skills for single and double competition; ways of physical development
for badminton playing; rules and regulations, etiquette; the arrangement of competition for both single and
double matches
942-126

ตะกร้ อ
1 (0-2-1)
Takraw
ความรู ้ ทวั่ ไปประวัติความเป็ นมาของกี ฬาตะกร้ อ ทักษะเกี่ ยวกับการเคลื่ อนไหว เทคนิ คและ
ความสามารถพิ เ ศษในการเล่ นเฉพาะตัว และการเล่ นเป็ นที ม ระเบี ย บข้อบัง คับและกติ กาการแข่ ง ขัน การ
เสริ มสร้างสมรรถภาพทางกายของการเป็ นนักตะกร้อที่ดี การเล่นด้วยความปลอดภัย การดูแลรักษาอุปกรณ์ของ
กีฬาตะกร้อ
General knowledge about history of Takraw; skills of body movements; techniques and
individual talent; playing as a team; rules and regulations; developing physical competence for being a capable
Takraw player; safe playing; equipment maintenance
942-127

เทเบิลเทนนิส
1 (0-2-1)
Table tennis
ประวัติความเป็ นมาของกีฬาเทเบิลเทนนิ ส คุณค่าของกีฬาเทเบิลเทนนิ ส ทักษะเบื้ องต้นในการ
เล่นเทเบิลเทนนิ ส ระเบี ยบ กติ กา มารยาทของการเป็ นผูเ้ ล่นและผูด้ ูที่ดี การบริ หารร่ างกายและการบารุ งรักษา
สุ ขภาพ การบารุ งรักษาอุปกรณ์ในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส
General background about history of table tennis; basic skills and advantages of table tennis
playing; rules and regulations, etiquette of players and spectators; physical exercises, health care; equipment
maintenance
942-128

เปตอง
1 (0-2-1)
Petanque
ประวัติความเป็ นมา คุณค่า และประโยชน์ของกี ฬาเปตอง ทักษะพื้นฐานกีฬาเปตอง วิธีการเล่น
กฎ กติ กา มารยาทในการเล่น การจัด การแข่ งขัน กติ กามารยาทในการเป็ นผูเ้ ล่ นและผูด้ ู ที่ดี การบารุ งรั กษา
อุปกรณ์กีฬาเปตอง
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History of petanque; basic skills and advantages of petanque playing; rules and regulations,
etiquette in playing petanque; the arrangement of competition; rules and regulations, etiquette of players and
spectators; equipment maintenance
942-129

บาสเกตบอล
1 (0-2-1)
Basketball
ประวัติความเป็ นมาของกีฬาบาสเกตบอล ทักษะเฉพาะตัวเบื้องต้น ระเบียบ กติกา มารยาทของ
การเป็ นผูเ้ ล่นและผูด้ ูที่ดี การบริ หารร่ างกาย การบารุ งรักษาสุ ขภาพ ความมีน้ าใจเป็ นนักกีฬา การระวังรักษา
สวัสดิภาพความปลอดภัยในการเล่นบาสเกตบอล การบารุ งรักษาอุปกรณ์
History of basketball; particular basic skills; rules and regulations, etiquette of players and
spectators; physical exercises and health care; athletic spirit; safe playing; equipment maintenance
942-204
จิตวิทยาเพื่อการดารงชีวติ ที่มสี ุ ข
3 (3-0-6)
Psychology for Well-being
ความเป็ นมาของจิตวิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่ต่างกันของมนุษย์ ประโยชน์
ของจิตวิทยา และการนาจิตวิทยามาใช้ในชีวิตประจาวันและการทางาน
Development of psychology; effects of psychological factors on human behaviors; psychology
usefulness; practical applications of psychology in daily life and future careers
942-205

การสื่ อสารและการเผยแพร่ สารสนเทศ
3 (3-0-6)
Communication and Information Dissemination
ทรั พยากรสารสนเทศ วิธีการสื บค้น การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ความรู ้ การสื่ อสารทั้ง
แบบวัจนภาษาและอวัจนภาษา การเผยแพร่ จริ ยธรรมในการใช้แหล่งข้อมูล
Information resources; search methods; analysis and synthesis of knowledge; verbal and nonverbal communication; dissemination of information; code of ethics on using sources
942-220

ว่ ายนา้
1 (0-2-1)
Swimming
ประวัติความเป็ นมาของการว่ายน้ า การสุ ขาภิบาลและความปลอดภัยในการว่ายน้ า ทักษะการ
ว่ายน้ าท่าต่างๆ มารยาทของการเป็ นผูเ้ ล่นและผูด้ ูที่ดี การบริ หารร่ างกาย การบารุ งรักษาสุ ขภาพและการดูแล
รักษาอุปกรณ์และเครื่ องอานวยความสะดวกในการว่ายน้ า
History of swimming; sanitation and safety in swimming; skills of swimming in different
styles; etiquette of athletes and spectators; physical exercises and health care; maintenance of equipment and
facilities
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942-221

พลศึกษาและนันทนาการ
1 (0-2-1)
Physical Education and Recreation
ปรัชญาของพลศึกษา ความมุ่งหมายของพลศึกษาต่อการพัฒนาร่ างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม
เรี ยนรู ้เกมส์กีฬา การเลือกเล่นกี ฬา จุดมุ่งหมายของนันทนาการ ความจาเป็ นของนันทนาการในการดารงชี วิต
เกมส์นนั ทนาการ การฝึ กปฏิบตั ิการออกกาลังกายและนันทนาการเพื่อสุ ขภาพ
Philosophy of physical education; purposes of physical education for physical, mental,
emotional, and social development; the study of sport games and selection of proper sports; purposes of
recreation; necessity of recreation in human life; games of recreational activities; physical exercises and
recreation for health

942-230

การภาษีอากร
3 (3-0-6)
Taxation
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับภาษีอากร แนวคิด และบทบาทของภาษีอากร หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บ
ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
อากรแสตมป์ ภาษีศุลกากร และภาษีสรรพสามิต
General knowledge about taxation; concepts and roles of taxation; principles and features of
taxation according to revenue codes, personal income tax, corporate tax, value-added tax, specific business tax,
stamp duty, customs duty, excise duty
942-233

กฎหมายการประกันภัย
2 (2-0-4)
Insurance Law
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ว่าด้วยการประกันชี วิต การประกันวินาศภัย การคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจาก
รถ กฎหมายแพ่งพาณิ ชย์ว่าด้วยการประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชี วิต พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
ลักษณะของสัญญาประกันภัย
Laws, ministerial orders, regulations, deal with life insurance, loss insurance, the protection for
motor vehicle accident victims, the civil an commercial code concerning insurance, life insurance act, loss
insurance act, characteristic of insurance contracts
942-234

กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Law
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ที่สาคัญเกี่ยวกับบุคคล นิ ติบุคคล การตั้งห้างหุ น้ ส่ วน บริ ษทั จากัด การ
เลิกกิจการทรัพย์สิน นิติกรรมสัญญา เอกเทศสัญญา ที่เกี่ยวกับธุ รกิจ ซื้ อขาย เช่าซื้ อ ค้ าประกัน ตัวแทน นายหน้า
ตัว๋ เงิน พระราชบัญญัติเกี่ยวกับเช็ค
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Principles of the civil and commercial law; law juristic entities; limited partnership
establishment; limited companies; dissolution; property; juristic acts; contracts; specific contracts in relation to
business transactions: hire purchases; sureties; agency; brokers; drafts and the Act of Cheques
946-100

ความรู้ เบื้องต้ นเกีย่ วกับธุรกิจ
3 (3-0-6)
Introduction to Business
ลักษณะการประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง อิทธิ พลของสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ
หลักการพื้นฐานเกี่ ยวกับการบริ หารจัดการ การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ การผลิต การตลาด การบัญชี การเงิ น
จริ ยธรรมทางธุรกิจ
Types of business; related factors; influences of business environments; principles of
management, human resource management; production; marketing; accounting; finance; business ethics
946-113

การบัญชีการเงิน
3 (3-0-6)
Financial Accounting
ลักษณะและแนวความคิ ดขั้นพื้ นฐานของการบัญชี กระบวนการบันทึ กบัญชี การปรั บปรุ ง
รายการ การปิ ดบัญชี และการจัดทางบการเงิน การบัญชี สาหรับกิจการซื้ อขายสิ นค้าและกิจการผลิตสิ นค้า การ
บัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร งบกระแสเงินสด
Characteristics and basic concepts of accounting; accounting record process; adjustment of
accounts; closing accounts; financial statement preparation; accounting for merchandising and manufacturing
operations; value–added tax accounting; bank reconciliation statement; statement of cash flows
946-130

หลักการจัดการความเสี่ ยงและการประกันภัย
3 (3-0-6)
Principles of Risk Management and Insurance
ความรู ้ พ้ื นฐานเกี่ ย วกับความเสี่ ย งและการจัด การความเสี่ ย ง การประเมิ น ความเสี่ ย ง การ
วิเคราะห์ความเสี่ ยง เครื่ องมือในการจัดการความเสี่ ยง ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัย บทบาทของธุ รกิจ
ประกันภัยต่อภาคธุรกิจ สัญญาประกันภัย สถาบันประกันภัย ชนิ ดของการประกันภัย การประกันชี วิต และการ
ประกันวินาศภัย
Fundamentals concepts of risk and risk management; risk assessment; risk analysis; risk
management methods, Introduction to insurance; roles of insurance in business; insurance contract; insurance
institutions; types of insurance, life insurance and casualty insurance
946-140

เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
Information Technology
องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งฮาร์ ดแวร์ และซอฟแวร์ ที่ ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์
การทางานของโปรแกรมปฏิ บตั ิ การและโปรแกรมประยุกต์ การเก็บข้อมู ลและการประมวลผลข้อมู ลด้ว ย
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คอมพิ ว เตอร์ การประยุ กต์ใ ช้ค อมพิ ว เตอร์ ใ นองค์ก าร ระบบเครื อ ข่ า ยและหน้า ที่ ข องบุ ค คลในระบบงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Components of information technology, hardware and software in computer systems;
operating systems and application programs; data storage; data processing; application of computers in
organizations, network systems and technician’s responsibilities in information technology
946-160

หลักการตลาด
3 (3-0-6)
Principles of Marketing
ความหมาย ความสาคัญของการตลาด แนวความคิดพื้นฐานเกี่ ยวกับการตลาด สิ่ งแวดล้อมที่ มี
อิทธิ พลทางการตลาด ความรู ้เบื้ องต้นเกี่ ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค การแบ่งส่ วนตลาด การเลือกตลาดเป้ าหมาย
การกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ ส่ วนประสมทางการตลาด
Definitions and importance of marketing; fundamental concepts of marketing; environments
influencing marketing; fundamental principles of consumer behaviors; market segmentation; targeting;
positioning and marketing mix
946-180

เศรษฐศาสตร์ จุลภาค
3 (3-0-6)
Microeconomics
อุปสงค์ อุปทาน ดุ ลยภาพของตลาด ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และ อุปทาน พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค
ต้นทุนการผลิตและฟั งก์ชนั การผลิต ตลาดสิ นค้าในทางเศรษฐศาสตร์ ตลาดปั จจัยการผลิต ผลกระทบภายนอกและ
สิ นค้าสาธารณะ
Demand and supply; market equilibrium; elasticity of demand and supply; consumer behavior; cost
and production functions; microeconomics of product markets; factor markets; externalities and public goods
946-181

เศรษฐศาสตร์ มหภาค
3 (3-0-6)
Macroeconomics
การคานวณรายได้ประชาชาติ รายได้ประชาชาติดุลยภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณเงินและ
เงิ นเฟ้ อในระยะยาว การว่างงาน การเติ บโตทางเศรษฐกิ จ นโยบายการเงิ น นโยบายการคลัง ความรู ้ พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับการค้าและการเงินระหว่างประเทศ
National income calculation; equilibrium level of national income; money growth and
inflation; unemployment; economic growth; monetary policy; fiscal policy; basic concepts of international
trade and finance
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946-209

หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
Principles of Management
ความหมาย ความสาคัญและกระบวนการในการจัดการ บทบาท ความสาคัญของศาสตร์ ต่างๆ ที่
ใช้ในการจัดการ คู่แข่งขันและพันธมิตรทางธุ รกิจ อิทธิ พลของเทคโนโลยีต่อการจัดการ กลยุทธ์องค์กร ลักษณะ
โครงสร้าง และประเภทขององค์กร หน้าที่ดา้ นต่างๆขององค์การธุ รกิจ พฤติกรรมองค์กรและวัฒนธรรมองค์กร
ความสัมพันธ์ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในองค์กรต่อการจัดการและความรับผิดชอบต่อสังคม
The definition, importance and process of management; roles and importance of science in
management; business competitors and partners; the influence of technology on management; corporate
strategies; organizational structure and type; functions of business organization; organizational behavior and
culture; the relationship of stakeholders in organization to management and social responsibility
946-213

การบัญชีบริหาร
3 (3-0-6)
Managerial Accounting
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: 946-113 การบัญชีการเงิน
บทบาทของการบัญชี บริ หาร แนวคิดพื้นฐานและการแยกประเภทต้นทุน การคานวณต้นทุน
ผลิตภัณฑ์ การคานวณต้นทุนรวมและต้นทุนผันแปร การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน ปริ มาณและกาไร
การวิ เ คราะห์ ต้น ทุ น เพื่ อ การตัด สิ น ใจ ต้ น ทุ น มาตรฐานและการวิ เ คราะห์ ผ ลต่ า ง การจัด ท างบประมาณ
งบประมาณการลงทุน การบัญชีตามความรับผิดชอบและการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
Prerequisite: 946-113 Financial Accounting
Roles of accounting on management; cost concepts and classifications; product costing; full
costing and variable costing; cost-volume-profit analysis; analysis of costs for decision making; standard
costing and variance analysis; budget preparation; capital budgeting; responsibility accounting and
performance evaluation
946-233

คณิตศาสตร์ การเงิน
3 ( 3 -0 -6 )
Mathematics of Finance
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: 947-213 แคลคูลสั
ดอกเบี้ ย เชิ ง เดี ย ว ดอกเบี้ ย ทบต้น และส่ ว นลด ค่ า รายปี ค่ า รายปี แบบอื่ น ๆ พัน ธบัต ร หุ ้ น
หลักทรัพย์ แบบของการชาระหนี้และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
Prerequisite: 947-213 Calculus
Simple interest; compound interest and discount; annuities and others general annuities; bonds
and securities; types of debt payment and its application to daily situations
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946-234

การประกันวินาศภัย
3 (3-0-6)
Casualty Insurance
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: 946-130 หลักการจัดการความเสี่ ยงและการประกันภัย
หลักการและแนวคิ ดเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย การประกันอัคคี ภยั การประกันภัยทางทะเล
และการขนส่ ง การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยเบ็ดเตล็ด รู ปแบบต่ าง ๆ ของกรมธรรม์ เงื่ อนไข และ
แบบฟอร์ม การประกันภัยต่อ นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
Prerequisite: 946-130 Principles of Risk Management and Insurance
Principles and concepts of casualty insurance, fire insurance, marine insurance and transport
insurance, automobile insurance, Miscellaneous insurance; types of policy, insurance conditions and insurance
forms; reinsurance; insurance-related vocabulary
946-260

พฤติกรรมผู้บริโภค
3 (3-0-6)
Consumer Behavior
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: 946-160 หลักการตลาด
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารการตลาด พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค การวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค ในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ ทฤษฎี ปั จจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ปัจจัยส่ วนบุคคล บุคคลภายนอก กิจกรรมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
Prerequisite: 946-160 Principles of Marketing
The relationship between marketing management and consumer behavior; analysis of the
consumer purchase decision process, theories and factors influencing consumer behavior; individual factors,
external factors, and marketing activities influencing consumer behavior
946-262

การวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
Marketing Strategy and Planning
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน : 946-260 พฤติกรรมผู้บริโภค
แนวคิด ทฤษฎีในการบริ หารการตลาด การจัดการทางการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทาง
ธุ รกิ จ การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ด้านการบริ หารงาน ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่ องทางการจาหน่ าย การ
ส่ งเสริ มทางการตลาด การปฏิบตั ิการ การควบคุมการดาเนินงานของธุรกิจ การบริ หารงานของธุ รกิจ การคานึ งถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคม
Prerequisite: 946-260 Consumer Behavior
Concepts and theories of marketing administration; marketing management; analysis of
business context; strategic planning in marketing, administration, products, prices, and channels of
distribution; marketing promotion; operational control in business; business administration; social
responsibility
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946-290

การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Finance
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: 946-111 หลักการบัญชี 1 หรื อ 946-113 การบัญชีการเงิน
จุดมุ่งหมายและหน้าที่การบริ หารทางการเงิน มูลค่าของเงินตามเวลา ผลตอบแทนและความเสี่ ยง
การวางแผนและการวิเคราะห์ทางการเงิ น การบริ หารเงิ นสดและหลักทรั พย์ตามความต้องการของตลาด การ
บริ หารลูกหนี้ การบริ หารสิ นค้า การจัดการเงิ นทุนระยะสั้นและระยะยาว โครงสร้ างเงิ นทุนและนโยบายการ
จ่ายเงินปันผล
Prerequisite: 946-111 Principles of Accounting I or 946-113 Financial Accounting
Objectives and functions of financial management; time value of money; return and risk;
financial planning and analysis; cash and marketable securities management; receivable management; inventory
management; short-term and long-term financing management; capital structure and the dividend policy
946-300

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
Human Resource Management
ความหมายและหน้าที่ การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนกาลังคน การ
บริ หารงานบุคคล การสรรหาและการคัดเลือก การฝึ กอบรมพนักงาน การจ่ายค่าตอบแทนสวัสดิการ การสร้างขวัญ
กาลังใจ การประเมิ นผลงาน การเลื่อนตาแหน่ ง การสับเปลี่ยน การย้ายงาน การลงโทษ การเลิ กจ้าง การเจรจา
ต่อรอง แรงงานสัมพันธ์
Definition and function of human resource management; job analysis; manpower planning
system; personal administration; recruitment and selection; training; compensation and welfare; building up
motivation and morale; assessment system; promotion; job rotation; relocating; punishment; layout;
negotiation and labour relations
946-332

การประกันภัยการขนส่ ง
3 (3-0-6)
Transportation Insurance
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: 946-234 การประกันวินาศภัย
หลักการทัว่ ไปของการประกันภัยการขนส่ ง ประเภทของการประกันภัยการขนส่ ง ตลาดการ
ประกันภัย การขนส่ ง สมาคมและองค์กรที่ เ กี่ ย วข้องกับการประกันภัย ขนส่ ง กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้องกับ การ
ประกันภัยขนส่ ง ชนิ ดของการสู ญเสี ย การประเมินค่าชดเชยสิ นไหมทดแทน ชนิ ดและข้อตกลงของกรมธรรม์
ประกันภัยทางทะเล ทางบก และทางอากาศ
Prerequisite: 946-234 Casualty Insurance
General principles of transportation insurance; types of transportation insurance;
transportation insurance market; transportation insurance associations and organizations; transportation
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insurance laws, types of loss; claim assessment; types and agreements of marine, land and aviation insurance
policies
946-333

การฝึ กงานทางการประกันภัยและการจัดการความเสี่ ยง ไม่ น้อยกว่ า 230 ชั่วโมง
Job Training in Insurance and Risk Management
เงื่อนไข: สาหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแล้ วไม่ ตา่ กว่ า 6 ภาคการศึกษา
ฝึ กปฏิบตั ิงานในแหล่งฝึ กงานตรงตามสาขาวิชาของนักศึกษา เพื่อให้เรี ยนรู ้สภาพการปฏิบตั ิงานจริ ง
Condition: Students of this course need to have registered no less than 6 semesters
Practical job training in insurance and risk management work places

946-335

การประกันชีวติ และสุ ขภาพ
3 (3-0-6)
Life and Health Insurance
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: 946-130 หลักการจัดการความเสี่ ยงและการประกันภัย
การประกันชีวิต การประกันสุ ขภาพ การประกันชีวิตรายบุคคลและประกันชีวิตกลุ่ม ความหมาย
และความสาคัญ รู ปแบบของกรมธรรม์ เงื่อนไข และแบบฟอร์ ม นิ ยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องทางด้านการประกันชี วิต
และการประกันสุ ขภาพ
Prerequisite: 946-130 Principles of Risk Management and Insurance
Life insurance; health insurance; personal and group life insurance; definitions importance and
types of policies; insurance conditions and forms; definitions for life and health insurance technical terms
946-336

การประกันสั งคมและการจัดการการดูแลสุ ขภาพ
2 (2-0-4)
Social Insurance and Healthcare Management
การประกันสังคม สิ ทธิ ประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม ความหมาย
แนวคิด ประเภทและความสาคัญของการจัดการการดูแลสุ ขภาพ
Social insurance, benefit of worker compensation fund and social insurance fund; definitions,
concepts, types and importance of healthcare management
946-337

คณิตศาสตร์ ประกันชีวติ
3 (3-0-6)
Life Actuarial Mathematics
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: 947-118 สถิตธิ ุรกิจ 1
ความน่ าจะเป็ นของการอยู่ร อด การตาย และเหตุ การณ์ อื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการประกันชี วิ ต
ตารางมรณะและการสร้างตารางมรณะ ค่ารายปี และการคานวณค่ารายปี การประกันชี วิตและการคานวณเบี้ ย
ประกันชีวิต เงินสารองและมูลค่าเวนคืน การคานวณเงินสารองและมูลค่าเวนคืน การคานวณเบี้ยประกันภัยรวม
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Prerequisite: 947-118 Business Statistics I
Probability of survival, mortality and other events related to life insurance; mortality tables and
mortality table design; annuities and calculation of annuities; life insurance and calculation of life insurance
premiums; reserves and surrender values; calculation of reserves and surrender values; calculation of gross
premium
946-338

คณิตศาสตร์ ประกันวินาศภัย
3 (3-0-6)
Casualty Actuarial Mathematics
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: 947-118 สถิตธิ ุรกิจ 1
การสร้างอัตรา การวิเคราะห์การจัดชั้นและการสร้างอัตราตามการจัดชั้นของการเสี่ ยงภัย การ
กาหนดอัตราภัย หลักการหาเบี้ยประกันภัย เงินสารองโดยวิธีคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
Prerequisite: 947-118 Business Statistics I
Ratemaking; classification analysis and ratemaking; risk rating; premium principles; actuarial
reserves
946-339

การบริหารความเสี่ ยงด้ านการดาเนินงาน
3 (3-0-6)
Operational Risk Management
ความหมาย บทบาท ความสาคัญของการบริ หารความเสี่ ยงด้านการดาเนิ นงาน กระบวนการ
บริ หารความเสี่ ยงด้านการดาเนิ นงาน ตัวชี้ วดั ความเสี่ ยงด้านการดาเนิ นงาน การประยุกต์การบริ หารความเสี่ ยง
ด้านการดาเนินงาน
Definitions; roles; importance of operational risk management; process of operational risk
management; key operational risk indicators; applications of operational risk management
946-360

การจัดการการขายและเทคนิคการขาย
3 (3-0-6)
Sale Management and Selling Techniques
บทบาทหน้าที่ของผูบ้ ริ หารงานขาย การจัดองค์กรการขาย การแสวงหา การคัดเลือกพนักงาน
ขาย การฝึ กอบรมพนักงานขาย ศิ ลปะการขาย การเจรจาต่ อรองในการเสนอขายกับลูกค้าหรื อพนักงานจัดซื้ อ
การวิเคราะห์คู่เจรจา กลยุทธ์ในการเจรจาต่ อรอง เทคนิ คและเครื่ องมื อในการโน้มน้าวคู่เจรจา ค่าตอบแทน
พนักงานขาย การจูงใจพนักงานขาย การวิเคราะห์ การประเมินผลงาน การวางแผนการขาย การพยากรณ์การขาย
การบริ หารเวลา การแบ่งเขตการขาย ลูกค้า การเสนอขาย ความรับผิดชอบต่อสังคมของผูบ้ ริ หารงานขาย
Roles and functions of sales managers; sales organization; recruiting and selecting salesman;
salesman training; the art of sales; sales negotiation strategies for customers or business buyers; negotiation
analysis; negotiation strategies; techniques and tools in negotiation motivation; salesman compensation;
salesman motivation; sales performance analysis and evaluation; sales planning; sales forecasting; time
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management; sales segmentation, customer and sales presentation, and the social responsibility of sales
administrators
946-391

การบริหารการเงิน
3 (3-0-6)
Financial Management
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: 946-290 การเงินธุรกิจ
หน้าที่ บทบาท ความสาคัญของการบริ หารการเงิน นโยบายเงินทุนหมุนเวียน การบริ หารเงินสด
ลูกหนี้การค้า การบริ หารสิ นทรัพย์ การวิเคราะห์งบลงทุน ค่าของทุน งบประมาณเงินทุน โครงสร้างเงินทุน ความ
เสี่ ยง อัตราผลตอบแทน แหล่งที่มาของเงิน การจัดการเงินทุน การร่ วมทุน การควบกิจการ
Prerequisite: 946-290 Business Finance
Functions, roles and importance of financial management; working capital policy;
management of cash; account receivable; assets management; capital budgeting analysis; cost of capital;
capital budgeting; capital structure; risk and rate of return; source of fund; capital management; mergers and
acquisitions
946-400

การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
Strategic Management
เงื่อนไข: สาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 4
วิวฒั นาการและกระบวนการการจัดการกลยุทธ์ การกาหนดวัตถุประสงค์ การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
การประเมินสถานการณ์ การตัดสิ นใจเลือกกลยุทธ์ การประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ การควบคุมกลยุทธ์
Condition: For forth year students
Evolution and a process of strategic management; objective setting; environment analysis; situation
assessment; strategy selection; application of strategies to situations; strategic control; strategic evaluation
946-430

การดาเนินงานประกันภัย
3 (3-0-6)
Insurance Operations
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: 946-130 หลักการจัดการความเสี่ ยงและการประกันภัย
เงื่อนไข: นักศึกษาชั้นปี ที่ 4
การจัดตั้งบริ ษทั ประกันภัย องค์ประกอบที่สาคัญต่อการดาเนินธุรกิจประกันภัย การพิจารณารับ
ประกันภัย การออกแบบสิ นค้าและการบริ การ การจัดการเกี่ ยวกับการจ่ายสิ นไหมทดแทนและการดาเนิ นการ
เกี่ยวกับเงินสารอง การตลาดประกันภัย การลงทุน การประกันภัยต่อ การบริ หารทรัพยากรบุคคล
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Prerequisite: 946-130 Principles of Risk Management and Insurance
Condition: For forth year students
Establishment of insurance company; main factors in operation of insurance business;
underwriting; goods and service designs; claim and reserves management; insurance marketing; investment in
insurance companies; reinsurance; human resources management
946-432

สั มมนาทางการประกันภัยและการจัดการความเสี่ ยง
3 (3-0-6)
Seminar in Insurance and Risk Management
เงื่อนไข: นักศึกษาชั้นปี ที่ 4
การค้นคว้าและแลกเปลี่ ยนความคิ ด เห็ นเกี่ ยวกับปั ญหาที่ สาคัญในการประกันภัย จริ ยธรรม
ทางการประกันภัย วิเคราะห์กรณี ศึกษา และเสนอแนวทางแก้ไข ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็นกับผูม้ ี
ประสบการณ์ทางด้านการประกันภัยและการจัดการความเสี่ ยงที่ได้รับเชิญมาบรรยาย
Condition: For forth year students
Studies and discussions on important issues in insurance and insurance ethics; analysis of case
studies and potential outcomes; sharing ideas with professionals in the insurance and risk management
industry
946-433

การศึกษาค้ นคว้ าอิสระทางประกันภัยและการจัดการความเสี่ ยง
3 (0-9-0)
Independent Study in Insurance and risk management
เงื่อนไข: ลงทะเบียนเรียนมาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 100 หน่ วยกิต
หัวข้อหรื อประเด็นที่นกั ศึกษาสนใจที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยและการจัดการความเสี่ ยง จัดทา
และเรี ยบเรี ยงนาเสนอเป็ นรู ปแบบรายงานประกอบการศึกษาในหัวข้อหรื อประเด็นนั้น ๆ
Condition: Students of this course need to have registered no less than 100 credits
Topics or issues of interest about insurance and risk management; reports on the selected
topics or issues
946-434

การบริหารความเสี่ ยงองค์ กร
3 (3-0-6)
Enterprise Risk Management
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ ยงองค์กร ประเภทของความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์และด้าน
ปฏิบตั ิการ กระบวนการจัดการความเสี่ ยงองค์กร การประยุกต์ใช้การจัดการความเสี่ ยงในระดับองค์กร
Introduction to enterprise risk management; types of strategic and operation risk; enterprise
risk management process, implementation of enterprise risk management
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946-435

สหกิจศึกษา
9 (0-0-36)
Cooperative Education
ปฏิ บตั ิ งานจริ งในสถานประกอบการตรงตามสาขาวิชาของนักศึ กษาโดยมี ข้ นั ตอนการสมัคร
และ คัดเลือก มีการมอบหมายภาระงานที่ชดั เจนแน่ นอนและต้องปฏิ บตั ิ ตามกฎระเบี ยบขององค์กรเสมือนเป็ น
พนักงาน มีการนาความรู ้ที่ได้ศึกษามาบูรณาการเพื่อประยุกต์ใช้กบั งานที่ได้รับมอบหมาย มีการศึกษาหาความรู ้
และวิทยาการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมภายใต้คาปรึ กษาของคณาจารย์ที่รับผิดชอบ โดยมีระยะเวลาปฏิบตั ิงานอย่างน้อย
4 เดือน และทาการประเมินผลร่ วมกับฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการ
Internship at a workplace in accordance with the field of study through the process of job
application and selection; handling of work responsibilities and understanding of organizational rules;
application of the internship knowledge to assigned work; searching for additional knowledge and technology
under the supervision of advisors; working at least four months during internship and being cooperatively
assessed by the Department of Human Resources in the workplace
946-436

ทฤษฎีความเสี่ ยงเบื้องต้ น
3 (3-0-6)
Introduction to Risk Theory
ความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับทฤษฎี ความเสี่ ย ง ตัวแบบความเสี่ ยงเฉพาะรายและแบบรวม ความรู ้
เบื้องต้นของทฤษฏีความหายนะ หลักการคานวณเบี้ยประกันภัย
Introduction to risk theory, individual and collective risk models, introduction to ruin theory,
principles of premium calculations
946-468

การตลาดเชิงสั มพันธภาพ
3 (3-0-6)
Relationship Marketing
ความหมาย ความส าคัญของการตลาดเชิ งสัมพันธภาพ ความสัมพันธ์ร ะหว่างผูบ้ ริ โ ภคกับ
ผู บ้ ริ โ ภค ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งธุ ร กิ จ กับ ธุ ร กิ จ ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งธุ ร กิ จ กับ ผู บ้ ริ โ ภค การพัฒ นาและ
สร้างสรรค์กลยุทธ์ที่ใช้เพื่อการรักษาความสัมพันธ์ให้คงอยูอ่ ย่างถาวร
The definition and importance of relationship marketing; the consumer-to-consumer
relationship; business-to-business relationship; consumer-to-business relationship, the development and
formulation of strategies for relationship sustaining
947-101

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสั งคม
3 (3-0-6)
Science, Technology, and Society
ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ระบบนิ เ วศและ
สิ่ งแวดล้อม ผลกระทบของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีต่อสุ ขภาพสิ่ งแวดล้อมและสังคม การใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาสังคม การป้ องกันแก้ไขปั ญหาสังคมที่ เกิ ดจากผลกระทบของวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
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Progress in science and technology; social dynamics; ecosystems and environment; impacts of
science and technology on health, environment, and society; science and technology in social development;
preventing and solving social problems arisen from science and technology impact
947-117

คณิตศาสตร์ ทั่วไป
3 (3-0-6)
General Mathematics
เซต ตรรกศาสตร์ ฟั งก์ชนั กับปั ญหาในชี วิตจริ ง คณิ ตศาสตร์ กบั ศิลปะ สมการและอสมการตัว
แปรเดียว เมทริ กซ์และระบบสมการเชิงเส้น ลาดับและอนุกรม การประยุกต์คณิ ตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
Sets, logic, and functions in real-life problems; mathematics and arts; equations and inequality
of one variable; matrix and linear equations system; sequences and series; applications of mathematics in
daily life
947-118

สถิตธิ ุรกิจ 1
3 (3-0-6)
Business Statistics I
การวิเคราะห์ปัญหาทางธุ รกิจในเชิ งสถิติ ความหมาย ขอบเขต และประโยชน์ของสถิติ การเก็บ
รวบรวมและการนาเสนอข้อมูล การวัดแนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง การวัดการกระจาย ความน่าจะเป็ น การแจกแจง
ความน่าจะเป็ นของตัวแปรสุ่ ม การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ปทางสถิติช่วยในการวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล
Statistical analysis of business problems; definitions, scopes, and benefits of statistics; data
collection and presentation; measures of central tendency; measures of dispersion; probability; probability
distribution of random variables; estimation; hypothesis testing; Chi-square testing; use of statistical package
for data and presentation analysis
947-211

การวิเคราะห์ เชิงปริมาณ
3 (3-0-6)
Quantitative Analysis
การโปรแกรมเชิ งเส้น การตัดสิ นใจภายใต้ความไม่แน่นอนและภายใต้ความเสี่ ยง การวางแผน
โครงการและการวิเคราะห์วิถีวิกฤต ทฤษฎีเกมส์ ปัญหาการขนส่ ง และการวิเคราะห์มาร์คอฟ
Linear programming; decision-making under uncertainties and risks; project planning and
critical path analysis; game theory; transportation problems; markov analysis
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947-212

สถิตธิ ุรกิจ 2
3 (3-0-6)
Business Statistics II
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน: 947-118 สถิตธิ ุรกิจ 1
การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิติที่ไม่ใช่พารามิเตอร์
เลขดัชนี การวิเคราะห์อนุกรมเวลา การควบคุมคุณภาพเชิ งสถิติ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและแปลผล
Prerequisite: 947-118 Business Statistics I
Regression and correlation analysis; variance analysis; nonparametric statistics; index number;
time series analysis; statistical quality control; application of statistical package for data and interpretation
analysis
947-213

แคลคูลสั
4 (4-0-8)
Calculus
ฟั งก์ชนั ลิมิตและความต่อเนื่ อง อนุ พนั ธ์ การประยุกต์ของอนุ พนั ธ์ การอินทิ เกรต เทคนิ คการ
อินทิเกรตแบบต่าง ๆ และการประยุกต์ของอินทิเกรต
Function, limits and continuity, derivatives, application of derivatives, integration, integration
techniques and application of integration
947-214
ทฤษฎีความน่ าจะเป็ น
3 (3-0-6)
Probability Theory
ความน่าจะเป็ น การแจกแจงความน่าจะเป็ น ความน่าจะเป็ นแบบมีเงื่อนไข ความเป็ นอิสระของ
เหตุการณ์ ตัวแปรสุ่ ม ฟังก์ชนั ของตัวแปรสุ่ มเดียว ตัวแปรสุ่ มหลายตัว กฎของเลขจานวนมาก กระบวนการสุ่ ม
และการประยุกต์
Probability; probability distribution; conditional probability and independence of events;
random variables; functions of one random variable; multiple random variables; laws of large numbers;
random processes and their applications
948-365

การคิดอย่ างเป็ นเหตุเป็ นผล
3 (3-0-6)
Logical Thinking
การวิเคราะห์ความรู ้ความเข้าใจในกระบวนการคิด ทักษะในการใช้ความคิดและตัดสิ นใจอย่างมี
เหตุผล ค่านิ ยมในการใช้ความคิดอย่างเป็ นระบบในการแก้ปัญหา กระบวนการคิดเชื่ อมโยงและคิ ดในเชิ งกล
ยุทธ์ได้ ทักษะในการศึกษาค้นคว้า เพื่อสะสมความรู ้เป็ นพื้นฐานของการสร้างความรู ้ใหม่
Analysis of thinking processes; logical decision-making skills; systematic thinking used in
problem solving; associative and strategic thinking processes; information searching skills
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