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ประวัติ 
 คณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2546 
 
จุดเด่นของวิทยาเขตตรัง 
 คณะมีความพร้อมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารสถานท่ี และมีความพร้อมในการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษาเพ่ือ
สร้างบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์สาขาวชิาท่ีเปิดสอน เป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงาน ส่งผลใหบ้ณัฑิตของวทิยาเขตตรัง มีภาวะการ
ไดง้านท าอยูใ่นเกณฑสู์ง 

 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มีสาขาวชิา 9 หลกัสูตร ดงัน้ี 

1. หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  
2. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการสารสนเทศและเทคโนโลยดิีจิทลั 
3. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาธุรกิจดิจิทลั 
4. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการเงิน ประกนัภยัและการจดัการความเส่ียง 
5. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการตลาด 
6. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชาการจดัการการท่องเท่ียว 
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หลกัสูตรท่ีเปิดสอน มีดงันี้  
1)  หลกัสูตรบัญชีบัณฑิต  

ช่ือปริญญา บัญชีบัณฑิต   
ผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อการจัดท าบัญชีและรายงานทางการเงินได้ตาม

มาตรฐานทางวิชาชีพ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถออกแบบระบบสารสนเทศทางการบญัชีได้ ออกแบบและน าเสนอ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตดัสินใจ โดยใชข้อ้มูลทางการบญัชีเป็นฐาน  มีทกัษะการจดัการ การเป็นผูน้ า สามารถท างาน
เป็นทีม ประสานความร่วมมือ และส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง ปรับตวัไดต้ามสถานการณ์ และ
แสวงหาความรู้เพ่ือพฒันาตนเองไดอ้ย่างต่อเน่ือง และด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แสดงออกถึงความมี
คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบติัตามกฎระเบียบของสังคม มีจิตสาธารณะ  

 
 อาชีพและความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญชี ได้ตามพระราชบัญญัติ การบัญชี พ.ศ. 2543 และ

พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และประกอบวิชาชีพอ่ืนในหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประกอบวิชาชีพ

อิสระ ในดา้นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี ไดแ้ก่ ดา้นการท าบญัชี  ดา้นการสอบบญัชี ดา้นบญัชีบริหาร ดา้นการภาษีอากร ดา้นระบบ

สารสนเทศทางการบญัชี ดา้นการตรวจสอบภายใน ดา้นการศึกษาและเทคโนโลยทีางการบญัชี ดา้นการใหค้  าปรึกษาทางการ

เงินและบญัชี และดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2) หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดจิิทัล 
ช่ือปริญญา บริหารธุรกจิบัณฑิต (การจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดจิิทัล)  
ผลิตบณัฑิตท่ีมีความสามารถทางวิชาชีพเฉพาะทางเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัใน

องคก์รธุรกิจได ้มีความเขา้ใจกระบวนการทางธุรกิจ สามารถใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษในการปฏิบติังานได้ เป็นบณัฑิตท่ี
มีคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงาม มีจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ โดยถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง   

อาชีพและความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายทั้ งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้ดังน้ี 

นักพฒันาซอฟตแ์วร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ นักออกแบบและดูแลเวบ็ไซต ์นักขายระบบ
เทคโนโลยดิีจิทลั นักบริหารจดัการเทคโนโลยีดิจิทลั ผูดู้แลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นักวิชาชีพในสถานประกอบการท่ีมี
การใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลั นกัวเิคราะห์ธุรกิจ และผูป้ระกอบการใหม่ดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั 

 
3) หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกจิดจิิทัล 

ช่ือปริญญา บริหารธุรกจิบัณฑิต  (ธุรกจิดจิิทัล) 

ผลิตบณัฑิตท่ีสามารถประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลย ีและสารสนเทศเพ่ือพฒันาภาคธุรกิจให้อยู่ในรูปแบบธุรกิจดิจิทลัได้

อย่างเหมาะสม ทั้ งยงัสามารถบริหารจดัการ และวิเคราะห์ขอ้มูล เพ่ือน าไปใช้ต่อยอดเป็นฐานความรู้ทางธุรกิจไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ มีแนวคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ในการเป็นผูป้ระกอบการใหม่ท่ีมีการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ีและสารสนเทศ ปลูกฝัง

ให้เป็นบัณฑิตท่ีมีจิตส านึกในการใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ดว้ยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต  สามารถใช้

ภาษาต่างประเทศในการปฏิบติังานได ้และสามารถปรับตวัไดใ้นสังคมท่ีมีความหลากหลาย แตกต่างกันในหลายมิติ เป็น

บณัฑิตท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงาม มีจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ                           
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     อาชีพและความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรท่ีไม่แสวงหาผลก าไร 

โดยมีต าแหน่งงานต่างๆ ดังน้ี นักออกแบบพัฒนา และดูแลเว็บไซต์ด้านพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ พนักงานอีคอมเมิร์ซ 
(พนักงานผูช่้วย/พนักงานปฏิบัติการ/หัวหน้างาน/ผูจ้ดัการ/ผูอ้  านวยการฝ่ายพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์) นักการตลาดดิจิทัล 
(นกัการตลาด/ผูจ้ดัการแผนกการตลาดดิจิทลั/ผูอ้  านวยการฝ่ายวางแผนกลยทุธ์การตลาด)  นกัวิชาชีพในสถานประกอบการท่ี
มีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิเคราะห์ขอ้มูลทางธุรกิจ  นักบริหารกลยุทธ์ (พนักงานวางแผนกลยุทธ์/ผูจ้ดัการกลยทุธ์
ธุรกิจ/ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันากลยทุธ์) เจา้ของธุรกิจหรือผูป้ระกอบการใหม่ เป็นตน้  

 
 

4) หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวิชาการเงิน ประกนัภัยและการจัดการความเส่ียง 
ช่ือปริญญา บริหารธุรกจิบัณฑิต  (การเงิน ประกนัภัยและการจัดการความเส่ียง) 
ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถทั้งทางทฤษฎีดา้นการเงิน ประกนัภยั การจดัการความเส่ียง และการบริหาร

จดัการ ในระดบับุคคลและระดบัองคก์ร เป็นบณัฑิตมีความรู้ ความสามารถในการประยกุตใ์ชห้ลกัวิชาการเงิน ประกนัภยั
และการจดัการความเส่ียง และศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง ส าหรับการท างานในธุรกิจประกันภยัอจัฉริยะ มีความสามารถและใฝ่รู้
สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองและสามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานท่ีน าไปสู่การศึกษาและการพฒันาความรู้ท่ีสูงข้ึนทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงของวิทยาการการเงิน ประกันภยัและการจดัการความเส่ียง เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ปรับตวัได้
เหมาะสมตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป และมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพ  
 

อาชีพและความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาสามารถปฏิบติังานในหน่วยงานต่าง ๆ ไดอ้ย่างหลากหลาย ทั้งสถาบนัการเงิน ธนาคาร 

บริษัทประกันภัย รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข้อง โดยมีต าแหน่งงานดังน้ี ผูพิ้จารณารับประกันภัย 
นกัวิเคราะห์ค่าสินไหมทดแทน ท่ีปรึกษาการวางแผนการเงินและแนะน าการประกนัภยั นกัวิเคราะห์การเงินและการลงทุน 
นักพฒันาผลิตภัณฑ์ ผูส้ ารวจภัย เจา้หน้าท่ีบริการผูเ้อาประกันภัย นักการตลาดประกันภัย เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบการรับ
ประกันภยั เจา้หน้าท่ีบริหารความเส่ียง นักวิเคราะห์เครดิตดา้นสินเช่ือ เจา้หน้าท่ีในฝ่ายงานอ่ืน ๆ ของบริษัทประกันภัย 
บริษทัการเงิน และบริษทัท่ีประกอบธุรกิจ และสามารถท างานในหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชนต่าง ๆ ท่ีตอ้งอาศยั
บุคลากรท่ีมีทกัษะความสามารถเฉพาะในดา้นการเงิน ประกนัภยัและการจดัการความเส่ียง 

 
5) หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  

ช่ือปริญญา บริหารธุรกจิบัณฑิต  (การตลาด) 
ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ในศาสตร์ด้านการตลาด มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาใน

สถานการณ์ปัจจุบนั มีความสามารถในการคน้ควา้วจิยั เพื่อประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพในอนาคต  บณัฑิตมีทกัษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ให้ไดม้าตรฐานสากล มีทักษะทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงทกัษะทางดา้นการส่ือสาร 
ตระหนกัถึงความส าคญัของเรียนรู้เพ่ือการพฒันาตนเอง  เป็นผูใ้ฝ่รู้ รักการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือน าไปใชใ้นการเป็นผูโ้ดย
น าทกัษะเหล่าน้ีไปใชใ้นการประกอบอาชีพได ้เป็นบณัฑิตท่ีมีจริยธรรม คุณธรรมในการประกอบวชิาชีพและเป็นพลเมืองดี  
อนัเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณค่าต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยา่งยัง่ยนื 
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อาชีพและความก้าวหน้าในวิชา 

บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาสามารถปฏิบติังานในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองคก์รท่ีไม่แสวงหาผลก าไร ใน

ต าแหน่งงานต่างๆ ดังน้ี (1) นักวางแผนกลยุทธ์การตลาด ได้แก่ ผูจ้ ัดการผลิตภัณฑ์ ผูจ้ดัการแบรนด์ เจา้หน้าท่ีการตลาด 

เจา้หนา้ท่ีการขาย เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์ราคา เจา้หนา้ท่ีบริหารช่องทางการจดัจ าหน่าย (2) นกัวเิคราะห์ขอ้มูลทางการตลาด ไดแ้ก่ 

Marketing Analyst (3) นักการตลาดดิจิทัล ได้แก่ ผูเ้ช่ียวชาญด้านการตลาดด้วยโซเชียลมีเดีย (4) นักวางแผนการส่ือสาร

การตลาด ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการแคมเปญ นกัวางแผนส่ือและประชาสัมพนัธ์ (5) ผูป้ระกอบการอิสระ สตาร์ทอพั 
 
6)  หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียว  

ช่ือปริญญา บริหารธุรกจิบัณฑิต (การจัดการการท่องเท่ียว) 
 ผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตบริการ มีทกัษะการท างาน การปรับตวั และการท างานเป็นทีมท่ีทนัต่อ
การเปล่ียนแปลงในยุคปัจจุบนั ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นบณัฑิตท่ีมีทกัษะความ
พร้อมในการเขา้สู่การเปล่ียนผ่านในยุคดิจิทัล โดยใช้ทกัษะการคิดวิเคราะห์ ภาษาองักฤษ และการใช้เทคโนโลยีส่ือสาร
สนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในวิชาชีพการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ มีความรู้ทางวิชาการและทกัษะทางวิชาชีพ 
ความสามารถในปฏิบติังาน บริหารจดัการ และการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียว 

 
  อาชีพและความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 ผูบ้ณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในองคก์รของรัฐและเอกชน โดยมีต าแหน่งงานต่าง ๆ ดงัน้ี (1) 

การท างานในกลุ่มธุรกิจน าเท่ียว เช่น  มคัคุเทศก์ ผูน้ าเท่ียว ผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียว หรือตวัแทนการท่องเท่ียว พนกังาน
ปฏิบติัการในธุรกิจน าเท่ียว (2) การท างานในกลุ่มธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ผูบ้ริหารระดบัตน้ในอุตสาหกรรมโรงแรม 
พนักงานตอ้นรับในอุตสาหกรรมโรงแรม พนักงานตอ้นรับในอุตสาหกรรมการบิน พนักงานในการด าเนินงานการจดัการ
ประชุมและแสดงสินคา้ (3)  การท างานในหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น เจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ท่องเท่ียว  เจา้หน้าท่ีในหน่วยงานภาคเอกชนหรือองคก์รอิสระดา้นการท่องเท่ียว อาจารย ์นักวิจยั และบุคลากรทางวิชาการ
ดา้นการท่องเท่ียวและโรงแรม 

 
7) หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกจิ 
    ช่ือปริญญา  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการรัฐกจิ)  

ผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ความเขา้ใจ ความเขา้ใจในหลกัการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ และ
การจดัการสมยัใหม่ และตระหนักรู้ในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์และน ามาต่อยอดองคค์วามรู้ได้
อย่างเหมาะสม มีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ เคร่ืองมือทางสถิติขั้นพ้ืนฐาน และมีความสามารถในการส่ือสาร
เหมาะสมกับประเด็นปัญหาทางรัฐประศาสนศาสตร์ มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริงและท าความเข้าใจใน
ปรากฏการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรัฐประศาสนศาสตร์จากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือ
สภาพปัญหาท่ีซับซ้อน โดยใชค้วามรู้แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขอย่าง
สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบในการพฒันาตนเองและแสดงออกซ่ึงภาวะผูน้ าและสมาชิกท่ีดีของกลุ่ม มีความคิดริเร่ิมใน
การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนฐานของตนเองและบริบทของกลุ่ม มีคุณธรรมจริยธรรม และ
สามารถปรับตวัไดใ้นสังคมท่ีมีความหลากหลายและขดัแยง้ทางค่านิยม  
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อาชีพและความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาสามารถปฏิบติังานในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองคก์รท่ีไม่แสวงหาผลก าไร 

โดยมีต าแหน่งงานต่าง ๆ ดังน้ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ นักทรัพยากรบุคคล (องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน)  นกับริหารงานทัว่ไป นักจดัการงานทัว่ไป  เจา้พนกังานปกครอง (ปลดัอ าเภอ)  ปลดัองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน นักวิชาการพัฒนาชุมชน  นักพัฒนาชุมชน (องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)  เจ้าหน้าท่ีบริหารโครงการ 
นกัวชิาการอิสระ เป็นตน้ 
 
8) หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกจิ 

ช่ือปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต  (สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ) 
ผลิตบัณฑิตให้มีความเข้าใจ ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและการ

ด าเนินงานทางธุรกิจ มีความพร้อมในการน าทกัษะทางภาษาองักฤษและความรู้ดา้นธุรกิจไปประยุกต์ใชใ้นการวิเคราะห์
และแกไ้ขปัญหาอย่างสร้างสรรคใ์ห้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบนั มีแนวคิดเชิงบูรณาการ สามารถเรียนรู้
ศาสตร์ใหม่ ๆ โดยน าวิทยาการและเทคโนโลยีไปใชใ้นการปรับปรุงและพฒันางานในองคก์รและสังคมส่วนรวม เพ่ือให้
ทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโลก มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาองักฤษ มี
สมรรถนะสากล และสามารถปรับตวัในสังคมพหุวฒันธรรม เป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ 

 
อาชีพและความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาสามารถปฏิบติังานในหน่วยงานภาคเอกชน  ภาครัฐ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเป็น

เจา้ของกิจการหรือประกอบธุรกิจส่วนตวั โดยมีต าแหน่งงานต่างๆ ดงัน้ี (1) ภาคเอกชน/ บริษทั ทั้งในและต่างประเทศ งาน
โรงแรม สายการบิน บริษทัน าเท่ียว หรือ งานส านกังาน เป็นตน้ เช่น เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป (ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานโรงแรม 
สายการบิน บริษัทน าเท่ียว หรือ งานส านักงาน)  เจ้าหน้าท่ีแผนกลูกค้าสัมพันธ์  เจ้าหน้าท่ีการตลาด เจ้าหน้าท่ีฝ่าย
ต่างประเทศ เลขานุการ มัคคุเทศก์ อาจารย/์ครูสอนภาษา (2) ภาครัฐ/ หน่วยงานราชการ ทั้ งในและต่างประเทศท่ีใช้
ภาษาองักฤษ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวฒันธรรม สถานเอกอคัรราชทูต สถานกงศุลประจ าประเทศต่าง ๆ 
สถานศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ท่าอากาศยาน เป็นต้น เช่น เจ้าหน้าท่ีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  เจ้าหน้าท่ี
ประชาสัมพนัธ์ เลขานุการ เจา้หน้าท่ีฝ่ายการพาณิชย์ เจา้หน้าท่ีฝ่ายวีซ่า เจา้หน้าท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง อาจารย ์/ครูสอน
ภาษา (3) เจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั เช่น โรงเรียนสอนภาษา ธุรกิจน าเขา้และส่งออก  รีสอร์ท โรงแรม ร้านอาหาร ศูนย์
แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นตน้ 

 
9)  หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการออกแบบศิลปะการแสดงและการจัดการ 

ช่ือปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต  (การออกแบบศิลปะการแสดงและนวัตกรรม) 
ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม สร้างสรรคง์านทางดา้นศิลปะการแสดงอย่างมีคุณค่าและมูลค่าให้กบัสังคมและ

ประเทศชาติ  พฒันาให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะและสมรรถนะตรงตามความตอ้งการของ   ตลาดแรงงานในการจดัการแสดงท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งในระดบัประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประชาคมอาเซียนและเขตความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก ส่งเสริมการยกระดบัศิลปะการแสดงของชาติให้ทดัเทียมกบัมาตรฐานสากลในแนวทางการ พฒันา
อยา่งยัง่ยนื ผ่านการพฒันาคุณภาพบุคลากรและการบริการวิชาการและสังคม  ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถาบนัการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ องค์การระหว่างประเทศ และหน่วยงานภาคเอกชนในการจดัการเรียนการสอน การ
บริการวชิาการ และการวจิยั 
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อาชีพและความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพไดด้งัน้ี (1) อาชีพอิสระทางการแสดง  เช่น การเปิดโรงเรียนสอน

การแสดง การเปิดโรงละครส าหรับจดัการแสดง การรับจดังาน Event  (2) งานดา้นการศึกษาและการอบรม เช่น ครูอาจารย ์
วิทยากรดา้นศิลปะการแสดงและการพฒันาบุคลิกภาพ  ฯลฯ  (3) งานดา้นศิลปะการแสดง เช่น นักแสดง ผูก้  ากับการแสดง 
ผูเ้ขียนบท ผูก้  ากบัเวที ผูอ้อกแบบองคป์ระกอบต่าง ๆ ในการแสดง ฯลฯ  (4) งานดา้นการผลิตและการจดัการการแสดง เช่น 
โปรดิวเซอร์ ผูจ้ดัการแสดง  ผูจ้ดัอีเวน้ท ์ผูจ้ดัการกองถ่าย ฯ 
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จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 129 หน่วยกิต  
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ ำนวน 30 หน่วยกิต 
รายวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ จ ำนวน 30 หน่วยกิต 
สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์          

จ านวน 4 หน่วยกติ 
942-102 กำรช่วยชีวติพ้ืนฐำน 1((1)-0-2) 
942-107 ศำสตร์พระรำชำสู่กำรพฒันำ 

 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์ 3((3)-0-6) 
 

สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ 
       จ านวน 5 หน่วยกติ 
942-101 ควำมเป็นพลเมืองโลก 2((2)-0-4) 
942-106 ชีวติท่ีดี 3((3)-0-6) 
 
สาระท่ี 3 การเป็นผู้ประกอบการ  จ านวน 1 หน่วยกติ 
001-103 ไอเดียสู่ควำมเป็นผูป้ระกอบกำร 1((1)-0-2) 
 
สาระท่ี 4 อยู่อย่างรู้เท่าทันและการเรียนรู้ดจิิทัล  

จ านวน 4 หน่วยกติ 
อยู่อย่างรู้เท่าทัน จ ำนวน 2 หน่วยกิต  
ใหเ้ลือกเรียนจำกรำยวชิำต่อไปน้ี  
942-304 ชีวติคือกำรเดินทำง  2((2)-0-4) 
หรือ   
947-102 รู้เท่ำทนัวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 2((2)-0-4) 
 
การรู้ดจิิทัล จ ำนวน 2 หน่วยกิต 
948-140 ทกัษะกำรใชดิ้จิทลั  2((2)-0-4) 
 
สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 

จ านวน 4 หน่วยกติ 
การคิดเชิงระบบ จ ำนวน 2 หน่วยกิต 
942-105 กำรคิดเชิงออกแบบ 2((2)-0-4) 
 
การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข จ ำนวน 2 หน่วยกิต 
946-146 กำรคิดเชิงตรรกะ 2((2)-0-4) 

 

 
สาระที่ 6 ภาษาและการส่ือสาร จ านวน 10 หน่วยกติ 
ก ำหนดใหเ้รียนรำยวชิำ ดงัน้ี 
941-101 ภำษำไทยเพื่อกำรส่ือสำรและ 

 กำรน ำเสนอ    2((2)-0-4) 
941-160 กำรฟังและพูดภำษำองักฤษพ้ืนฐำน 2((2)-0-4) 
941-161 กำรอ่ำนและเขียนภำษำองักฤษพ้ืนฐำน2((2)-0-4) 
 
และใหเ้ลือกจำกรำยวชิำภำษำองักฤษ  
จ ำนวน 2 หน่วยกิต ดงัน้ี 
941-162 กำรพฒันำทกัษะภำษำองักฤษ 2((2)-0-4) 
หรือ  
941-163 ภำษำองักฤษเพื่อกำรประกอบอำชีพ 2((2)-0-4) 
 
และใหเ้ลือกจำกรำยวชิำภำษำต่ำงประเทศอ่ืน  
จ ำนวน 2 หน่วยกิต ดงัน้ี 
941-225 ภำษำจีนในชีวติประจ ำวนั    2((2)-0-4) 
941-226 ภำษำจีนจำกเพลง 2((2)-0-4) 
941-237 ภำษำญี่ปุ่นในชีวติประจ ำวนั 2((2)-0-4) 
941-246 ภำษำฝร่ังเศสในชีวติประจ ำวนั 2((2)-0-4) 
941-253 ภำษำเยอรมนัในชีวติประจ ำวนั 2((2)-0-4) 
941-275 ภำษำมลำยใูนชีวติประจ ำวนั 2((2)-0-4) 
941-286 ภำษำเกำหลีในชีวติประจ ำวนั 2((2)-0-4) 
 
สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกฬีา จ านวน 2 หน่วยกติ 
สุนทรียศาสตร์ จ  ำนวน 1 หน่วยกิต  
ใหเ้ลือกเรียนจำกรำยวชิำต่อไปน้ี  
943-100 สุนทรียภำพของกำรด ำเนินชีวติ 1((1)-0-2) 
943-105 สีสันของบุคลิกภำพ 1((1)-0-2) 
996-122 กำรรับรู้สุนทรียศำสตร์ 1((1)-0-2) 
 
กฬีา จ  ำนวน 1 หน่วยกิต 
942-222 กีฬำเพ่ือชีวติ 1((1)-0-2) 
     คณะหรือหลกัสูตรอำจก ำหนดรำยวชิำศึกษำทัว่ไปอ่ืน ท่ี
พิจำรณำแลว้มีประโยชน์ต่อนกัศึกษำใหเ้ป็นวชิำเลือกเพ่ิมเติม
ไดต้ำมควำมเหมำะสม  
 

หลกัสูตรบัญชีบัณฑิต  
บช.บ., B.Acc.  

7



 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ จ  ำนวน 93 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาแกน จ  ำนวน 30 หน่วยกิต 
  942-230 กำรภำษีอำกร  3((3)-0-6) 
  944-122 หลกัเศรษฐศำสตร์  3((3)-0-6) 
  944-204 กฎหมำยธุรกิจ   3((3)-0-6) 
  946-114 หลกักำรบญัชี   3((3)-0-6) 
  946-160 หลกักำรตลำด   3((2)-2-5) 
  946-209 หลกักำรจดักำร   3((3)-0-6) 
  946-295 กำรบริหำรกำรเงิน   3((3)-0-6) 
  946-400 กำรจดักำรเชิงกลยทุธ์   3((2)-2-5) 
  947-218 สถิติและกำรวเิครำะห์ 

ขอ้มูลทำงธุรกิจ   3((3)-0-6) 
  948-200 พฤติกรรมองคก์ร   3((3)-0-6) 
 2.2 กลุ่มวิชาชีพ จ ำนวน 63 หน่วยกิต 

           - รายวิชาชีพบังคับ จ ำนวน 51 หน่วยกิต 
 942-330 กำรบริหำรภำษีอำกร   3((3)-0-6) 
 946-210 กำรบญัชีขั้นกลำง 1   3((3)-0-6) 
 946-211 กำรบญัชีขั้นกลำง 2   3((3)-0-6) 
 946-212 กำรบญัชีตน้ทุน   3((3)-0-6) 
 946-310 กำรบญัชีเพื่อกำรจดักำร   3((2)-2-5) 
 946-312 ระบบสำรสนเทศทำงกำรบญัชี* 3((2)-2-5) 
 946-313 กำรสอบบญัชี   3((3)-0-6) 
 946-315 กำรตรวจสอบและควบคุมภำยใน3((3)-0-6) 
 946-318 กำรบญัชีขั้นสูง 1   3((3)-0-6) 
 946-320 ฐำนขอ้มูลทำงกำรบญัชี*  3((2)-2-5) 
 946-321 โปรแกรมส ำเร็จรูปเพื่องำนทำง 

บญัชี*  3((2)-2-5) 
 946-410 กำรบญัชีขั้นสูง 2   3((3)-0-6) 
 946-411 รำยงำนทำงกำรเงินและ 

กำรวเิครำะห์   3((2)-2-5) 
 946-421 กำรควบคุมและตรวจสอบ 

ระบบสำรสนเทศทำงกำรบญัชี* 3((3)-0-6) 
 948-312 กำรเตรียมควำมพร้อมสหกิจศึกษำ 
                           ทำงกำรบญัชี                1(0-2-1) 
 948-411 สัมมนำกำรสอบบญัชี   3((2)-2-5) 
 ชุดวิชา (Module)  
 948-414 ชุดวชิำกำรวเิครำะห์และน ำเสนอขอ้มูล 

ทำงกำรบญัชี*  5((3)-4-8) 
* รายวิชาบ่งบอกอัตลักษณ์สถาบัน  
จ านวน 17 หน่วยกิต  

  
 

           - รายวิชาฝึกปฏิบัติ จ ำนวน 6 หน่วยกิต     
 946-216 ฝึกปฏิบติัทำงวชิำชีพบญัชี 1    
                                              ไม่นอ้ยกวำ่ 280 ชัว่โมง  
 948-313 ฝึกปฏิบติัทำงวชิำชีพบญัชี 2     
                                                          ไม่นอ้ยกวำ่ 280 ชัว่โมง  
 948-410 สหกิจศึกษำทำงกำรบญัชี 6(0-40-0) 
 
        - รายวิชาชีพเลือก จ ำนวน 6 หน่วยกิต  

ใหน้กัศึกษำเลือกวชิำชีพเลือกจำกรำยวชิำ ดงัน้ี 
946-309 กำรจดักำรธุรกิจท่ีขบัเคล่ือน 
  ดว้ยนวตักรรม   3((3)-0-6) 
946-314 กำรบญัชีส ำหรับอุตสำหกรรม 
  พิเศษ    3((3)-0-6) 
946-316 กำรวำงแผนและกำรควบคุม 
  ก ำไร    3((3)-0-6) 
946-322 กำรวเิครำะห์และออกแบบ 
  ระบบสำรสนเทศทำงกำรบญัชี  3((2)-2-5) 
946-345 เทคโนโลยมีลัติมีเดีย   3((2)-2-5) 
946-415 กำรบญัชีโรงแรม   3((3)-0-6) 
946-416 กำรบญัชีหน่วยงำนภำครัฐ  3((2)-2-5) 
946-418 กำรศึกษำเฉพำะเร่ืองทำง 
  กำรบญัชี   3((2)-2-5) 
946-420 กำรเขียนโปรแกรมทำงกำรบญัชี 3((2)-2-5) 
946-422 สัมมนำระบบสำรสนเทศทำง 
  กำรบญัชี   3((2)-2-5) 
946-494 กำรเงินและกำรบญัชีเพื่อกำรบริหำร 
  เทคโนโลยแีละนวตักรรม 3((3)-0-6) 
948-310 กำรบญัชีส ำหรับเคร่ืองมือทำง 
  กำรเงิน    3((3)-0-6) 
948-315 หลกักำรลงทุน   3((3)-0-6) 
948-412 วจิยัทำงกำรบญัชี   3((2)-2-5) 
948-413 กำรบญัชีเพื่อกำรรำยงำน 
  ควำมยัง่ยนื   3((3)-0-6) 

 หมำยเหตุ 
        เพ่ือให้กำรพัฒนำหลักสูตรเป็นไปอย่ำงต่อเน่ืองและ
สอดคลอ้งกบักำรเปล่ียนแปลง คณะกรรมกำรบริหำรหลกัสูตร
ฯ  อ ำ จ ก ำ ห น ด ร ำ ย วิ ช ำ อ่ื น ท่ี เ ปิ ด ส อ น ใ น
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  ซ่ึ งได้พิจำรณำแล้วว่ำมี
ประโยชน์ต่อสำขำวิชำให้เป็นวิชำเลือกในหมวดวิชำเฉพำะ  
กลุ่มวชิำชีพ เพ่ิมเติมไดต้ำมควำมเหมำะสม 
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี   จ ำนวน 6 หน่วยกิต  
 เลือกเรียนจำกรำยวิชำท่ีมีเน้ือหำไม่ซ ้ ำซ้อน หรือ
ใกลเ้คียงกบัเน้ือหำในหมวดวชิำศึกษำทัว่ไป หรือหมวดวิชำ
เฉพำะซ่ึงเปิดสอนในมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ หรือ
มหำวิทยำลยัอ่ืน  ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยควำม
เห็นชอบของหลกัสูตร/ภำควชิำ 
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ปีที่ 1  
ภาคการศึกษาที่ 1 
941-160  *กำรฟังและพูดภำษำองักฤษพ้ืนฐำน 2((2)-0-4) 
หรือ 
941-161  *กำรอ่ำนและเขียนภำษำองักฤษ 
 พ้ืนฐำน  2((2)-0-4) 
942-102 กำรช่วยชีวติพ้ืนฐำน   1((1)-0-2) 
942-304   ชีวติคือกำรเดินทำง  2((2)-0-4) 
หรือ 
947-102 รู้เท่ำทนัวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี2((2)-0-4) 
942-222 กีฬำเพ่ือชีวติ   1((1)-0-2) 
946-114 หลกักำรบญัชี   3((3)-0-6) 
944-122 หลกัเศรษฐศำสตร์   3((3)-0-6) 
946-209 หลกักำรจดักำร   3((3)-0-6) 
xxx-xxx วชิำเลือกเสรี 1  3((x)-y-z)
   รวม                   18 
 
 
 
 
ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1  
941-162 กำรพฒันำทกัษะภำษำองักฤษ 2((2)-0-4) 
หรือ 
941-163 ภำษำองักฤษเพื่อกำรประกอบอำชีพ 2((2)-0-4) 
946-146  กำรคิดเชิงตรรกะ   2((2)-0-4) 
943-100 สุนทรียภำพของกำรด ำเนินชีวติ 1((1)-0-2) 
หรือ 
943-105 สีสันของบุคลิกภำพ  1((1)-0-2) 
หรือ 
996-122 กำรรับรู้สุนทรียศำสตร์ 1((1)-0-2) 
942-101 ควำมเป็นพลเมืองโลก  2((2)-0-4) 
946-160 หลกักำรตลำด   3((2)-2-5) 
948-200 พฤติกรรมองคก์ร   3((3)-0-6) 
946-211 กำรบญัชีขั้นกลำง 2  3((3)-0-6) 
946-212 กำรบญัชีตน้ทุน   3((3)-0-6) 
 รวม                  19 

 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
941-160  *กำรฟังและพูดภำษำองักฤษพ้ืนฐำน 2((2)-0-4) 
หรือ 
941-161  *กำรอ่ำนและเขียนภำษำองักฤษ 
 พ้ืนฐำน  2((2)-0-4)  
942-106 ชีวติท่ีดี   3((3)-0-6) 
948-140 ทกัษะกำรใชดิ้จิทลั  2((2)-0-4) 
941-101 ภำษำไทยเพื่อกำรส่ือสำรและ 
 กำรน ำเสนอ   2((2)-0-4) 
944-204 กฎหมำยธุรกิจ   3((3)-0-6) 
946-295  กำรบริหำรกำรเงิน   3((3)-0-6) 
946-210 กำรบญัชีขั้นกลำง 1  3((3)-0-6) 
  รวม                 18 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
xxx-xxx รำยวชิำศึกษำทัว่ไป  
 (เลือกภำษำต่ำงประเทศอ่ืน) 2((2)-0-4) 
942-105 กำรคิดเชิงออกแบบ   2((2)-0-4) 
942-107 ศำสตร์พระรำชำสู่กำรพฒันำ 
 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์ 3((3)-0-6)  
942-230 กำรภำษีอำกร    3((3)-0-6) 
947-218 สถิติและกำรวเิครำะห์ขอ้มูลทำง 
 ธุรกิจ  3((3)-0-6) 
946-321 โปรแกรมส ำเร็จรูปเพื่องำนทำงบญัชี 3((2)-2-5) 
946-312 ระบบสำรสนเทศทำงกำรบญัชี  3((2)-2-5) 
  รวม                  19 
 

 
 

หมายเหตุ  รำยวชิำ 941-160*  และ 941-161*  คณะฯ จะพิจำรณำควำมเหมำะสมวำ่จะใหแ้ต่ละหลกัสูตร ลงทะเบียนเรียน 
ในภำคกำรศึกษำใด ทั้งน้ีโดยพิจำรณำจำกจ ำนวนผูเ้รียนเป็นส ำคญั 
 

 

แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
สาขาวชิาการบัญชี 
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ภาคฤดูร้อน 
946-216  ฝึกปฏิบติัทำงวชิำชีพบญัชี 1  
 ไม่นอ้ยกวำ่ 280 ชัว่โมง  
 
 รวม  0 
 
 
ปีที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1  
001-103 ไอเดียสู่ควำมเป็นผูป้ระกอบกำร  1((1)-0-2) 
942-330 กำรบริหำรภำษีอำกร  3((3)-0-6) 
946-310 กำรบญัชีเพื่อกำรจดักำร  3((2)-2-5) 
946-320 ฐำนขอ้มูลทำงกำรบญัชี  3((2)-2-5) 
946-313 กำรสอบบญัชี   3((3)-0-6) 
xxx-xxx ชีพเลือก 1   3((x)-y-z) 
   รวม                  16 
 
ภาคฤดูร้อน 
948-313  ฝึกปฏิบติัทำงวชิำชีพบญัชี 2  
 ไม่นอ้ยกวำ่ 280 ชัว่โมง    
  รวม 0
  
                           

 
ปีที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 1  
946-400 กำรจดักำรเชิงกลยทุธ์ 3((2)-2-5) 
946-410 กำรบญัชีขั้นสูง 2  3((3)-0-6) 
946-411 รำยงำนทำงกำรเงินและกำรวเิครำะห์  3((2)-2-5) 
946-421 กำรควบคุมและตรวจสอบ 
 ระบบสำรสนเทศทำงกำรบญัชี  3((3)-0-6) 
948-414 กำรวเิครำะห์และน ำเสนอขอ้มูล 
 ทำงกำรบญัชี  5((3)-4-8) 
                                              รวม                       17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
946-318 กำรบญัชีขั้นสูง 1  3((3)-0-6) 
946-315 กำรตรวจสอบและควบคุมภำยใน  3((3)-0-6) 
948-411 สัมมนำกำรสอบบญัชี  3((2)-2-5) 
948-312 กำรเตรียมควำมพร้อมสหกิจศึกษำ 
      ทำงกำรบญัชี 1(0-2-1) 
xxx-xxx ชีพเลือก 2  3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิำเลือกเสรี 2 3((x)-y-z) 
  รวม                16 
 
  
 
 
 
 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
948-410 สหกิจศึกษำทำงกำรบญัชี  6(0-40-0) 
  รวม 6 
  
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ แผนกำรศึกษำสำมำรถปรับเปล่ียนไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรหลกัสูตรฯ 
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จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 126 หน่วยกิต  
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ ำนวน 30 หน่วยกิต 
รายวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ จ ำนวน 28 หน่วยกิต 
สาระท่ี 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์          

จ านวน 4 หน่วยกติ 
942-102 กำรช่วยชีวติพ้ืนฐำน 1((1)-0-2) 
942-107 ศำสตร์พระรำชำสู่กำรพฒันำ 

 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์ 3((3)-0-6) 
 

สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ 
       จ านวน 5 หน่วยกติ 
942-106 ชีวติท่ีดี 3((3)-0-6) 
942-101 ควำมเป็นพลเมืองโลก 2((2)-0-4) 
หรือ 
943-104 กำรรับรู้ชีวติและธรรมชำติ      2((2)-0-4) 
 
สาระที ่3 การเป็นผู้ประกอบการ  จ านวน 1 หน่วยกติ 
001-103 ไอเดียสู่ควำมเป็นผูป้ระกอบกำร 1((1)-0-2) 
 
สาระท่ี 4 อยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดจิิทัล  

จ านวน 4 หน่วยกติ 
อยู่อย่างรู้เท่าทัน จ ำนวน 2 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจำก
รำยวชิำต่อไปน้ี  
942-304 ชีวติคือกำรเดินทำง  2((2)-0-4) 
หรือ   
947-102 รู้เท่ำทนัวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 2((2)-0-4) 
 
การรู้ดจิิทัล จ ำนวน 2 หน่วยกิต 
948-140 ทกัษะกำรใชดิ้จิทลั  2((2)-0-4) 
 
 
 
 

 

สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 
จ านวน 4 หน่วยกติ 

การคิดเชิงระบบ จ ำนวน 2 หน่วยกิต  
ใหเ้ลือกเรียนจำกรำยวชิำต่อไปน้ี  
942-104 กำรคิดและกำรตดัสินใจ  2((2)-0-4) 
หรือ 
942-105 กำรคิดเชิงออกแบบ 2((2)-0-4) 
 
การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข จ ำนวน 2 หน่วยกิต  
ใหเ้ลือกเรียนจำกรำยวชิำต่อไปน้ี  
946-146 กำรคิดเชิงตรรกะ 2((2)-0-4) 
หรือ 
947-216 ชีวติกบักำรค ำนวณ  2((2)-0-4) 
 
สาระที่ 6 ภาษาและการส่ือสาร จ านวน 8 หน่วยกติ 
ก ำหนดใหเ้รียนรำยวชิำ ดงัน้ี 
941-160 กำรฟังและพูดภำษำองักฤษพ้ืนฐำน 2((2)-0-4) 
941-161 กำรอ่ำนและเขียนภำษำองักฤษพ้ืนฐำน2((2)-0-4) 
 
และใหเ้ลือกจำกรำยวชิำภำษำองักฤษ  
จ ำนวน 2 หน่วยกิต ดงัน้ี 
941-162 กำรพฒันำทกัษะภำษำองักฤษ 2((2)-0-4) 
หรือ  
941-163 ภำษำองักฤษเพื่อกำรประกอบอำชีพ 2((2)-0-4) 
 
และใหเ้ลือกจำกรำยวชิำภำษำต่ำงประเทศอ่ืน  
จ ำนวน 2 หน่วยกิต ดงัน้ี 
941-225 ภำษำจีนในชีวติประจ ำวนั    2((2)-0-4) 
941-226 ภำษำจีนจำกเพลง 2((2)-0-4) 
941-237 ภำษำญี่ปุ่นในชีวติประจ ำวนั 2((2)-0-4) 
941-246 ภำษำฝร่ังเศสในชีวติประจ ำวนั 2((2)-0-4) 
941-253 ภำษำเยอรมนัในชีวติประจ ำวนั 2((2)-0-4) 
941-275 ภำษำมลำยใูนชีวติประจ ำวนั 2((2)-0-4) 
941-286 ภำษำเกำหลีในชีวติประจ ำวนั               2((2)-0-4) 

หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต 
สาขาวชิาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยดีิจิทลั 
บธ.บ. (การจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยดีิจิทลั),   
B.B.A. (Information and Digital Technology Management) 
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สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกฬีา จ านวน 2 หน่วยกติ 
สุนทรียศาสตร์ จ  ำนวน 1 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจำก
รำยวชิำต่อไปน้ี  
943-100 สุนทรียภำพของกำรด ำเนินชีวติ 1((1)-0-2) 
หรือ 
943-105 สีสันของบุคลิกภำพ 1((1)-0-2) 
หรือ  
996-122 กำรรับรู้สุนทรียศำสตร์ 1((1)-0-2) 
 
ชุดวิชากฬีา จ  ำนวน 1 หน่วยกิต 
942-222 กีฬำเพ่ือชีวติ 1((1)-0-2) 
 
รายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก  อีกจ านวนไม่น้อยกว่า                      
2 หน่วยกติ  
  ให้นักศึกษำเลือกเรียน จ ำนวน 2 หน่วยกิต จำก
รำยวชิำต่อไปน้ี  
942-115 แลใต ้  2((2)-0-4)      
942-305 สังคมและกำรเมือง   2((2)-0-4) 
942-306 มนุษยก์บัสังคม   2((2)-0-4) 
942-307 รู้ทนัควำมเส่ียง 2((2)-0-4) 
942-308  แคมป์ป้ิง  2((2)-0-4)  
942-400 กำรเงินในชีวติประจ ำวนั 2((2)-0-4) 
942-401 ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือชีวติ 2((2)-0-4) 
942-402 กำรจดักำรชุมชนยัง่ยนื 2((2)-0-4) 
946-149 กำ้วทนัโลกดิจิทลั  2((2)-0-4) 
947-200 ชีวติและสุขภำพ   2((2)-0-4) 
947-201 วทิยำศำสตร์รักษโ์ลก 2((2)-0-4) 
996-111 ตรังศึกษำ 2((2)-0-4) 
996-132 กำรรับรู้ธรรมชำติ 2((2)-0-4) 
กลุ่มภาษา  
941-101 ภำษำไทยเพื่อกำรส่ือสำรและ 

 กำรน ำเสนอ    2((2)-0-4) 
941-297 ภำษำองักฤษจำกเพลง 2((2)-0-4) 
กลุ่มสุนทรียศาสตร์  
943-101 กำรเดินทำงของกีตำ้ร์ 2((2)-0-4) 
943-102 ร้องเพลงเพลินใจ  2((2)-0-4)               
943-103 ดนตรีไทยกบัคนรุ่นใหม่ 2((2)-0-4) 
943-200 วรรณกรรมในบทเพลง 2((2)-0-4) 
943-201 ศิลปะกำรเตน้พ้ืนเมืองในสังคมโลก 2((2)-0-4) 
943-202 นำฏกรรมเพื่อพฒันำบุคลิกภำพ  2((2)-0-4) 
943-203 ศิลปะกำรต่อสู้แบบไทย 2((2)-0-4) 
996-123 ควำมซำบซ้ึงทำงดนตรี 2((2)-0-4) 

996-124 สเก็ตภำพเมือง 2((2)-0-4) 
     คณะหรือหลักสูตรอำจก ำหนดรำยวิชำศึกษำทัว่ไปอ่ืน ท่ี
พิจำรณำแลว้มีประโยชน์ต่อนกัศึกษำใหเ้ป็นวชิำเลือกเพ่ิมเติมได้
ตำมควำมเหมำะสม 
  
2. หมวดวิชาเฉพาะ จ  ำนวน 90 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาแกน จ  ำนวน 30 หน่วยกิต 
  942-230 กำรภำษีอำกร  3((3)-0-6) 
  944-122 หลกัเศรษฐศำสตร์  3((3)-0-6) 
  944-204 กฎหมำยธุรกิจ   3((3)-0-6) 
  946-100 ควำมรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัธุรกิจ 3((3)-0-6) 
  946-160 หลกักำรตลำด   3((2)-2-5) 
  946-209 หลกักำรจดักำร   3((3)-0-6) 
  946-214 กำรบญัชีส ำหรับผูป้ระกอบกำร 3((3)-0-6) 
  946-290 กำรเงินธุรกิจ  3((3)-0-6) 
  946-400 กำรจดักำรเชิงกลยทุธ์   3((2)-2-5) 
  947-311 สถิติเพื่อกำรวจิยั   3((3))-0-6) 
 2.2 กลุ่มวิชาชีพ จ ำนวน 54 หน่วยกิต 

           - รายวิชาชีพบังคับ จ ำนวน 42 หน่วยกิต 
 กลุ่มประเดน็ด้านองค์การและระบบสารสนเทศ จ านวน 

15 หน่วยกติ  
   946-344 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจดักำร 3((2)-2-5) 
 946-440 สัมมนำทำงกำรจดักำรสำรสนเทศ 
  และเทคโนโลยดิีจิทลั  2((1)-2-3) 
 946-441 โครงงำนทำงกำรจดักำรสำรสนเทศ 
  และเทคโนโลยดิีจิทลั   3(0-9-0) 
 948-340 กำรจดักำรควำมเส่ียงดำ้น 
  เทคโนโลยสีำรสนเทศ             3((3)-0-6) 
 948-341 วศิวกรรมซอฟตแ์วร์  3((2)-2-5) 
 948-440 กำรเตรียมควำมพร้อมสหกิจศึกษำ 
  ทำงกำรจดักำรสำรสนเทศและ 
  เทคโนโลยดิีจิทลั   1(0-2-1) 
 
 กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์ จ านวน 12 หน่วยกติ 
 946-240 กำรออกแบบและพฒันำ 
  ฐำนขอ้มูล   3((2)-2-5) 
 946-341 กำรพฒันำเวบ็ในส่วนติดต่อ 
  ผูใ้ชง้ำน   3((2)-2-5) 
 948-240 เซิร์ฟเวอร์ของเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
  ส ำหรับผูดู้แลระบบ   3((2)-2-5) 
 948-444 ระบบวำงแผนจดักำรทรัพยำกร 
  องคก์ร  3((3)-0-6)  
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   กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ จ านวน 9 

หน่วยกติ 
 946-242 โครงสร้ำงขอ้มูลและขั้นตอนวธีิ 3((3)-0-6) 
 946-445 กำรพฒันำโปรแกรมประยกุตท์ำง 
  ธุรกิจผำ่นเวบ็   3((2)-2-5)  
 946-446 กำรเขียนโปรแกรมเชิงออ็ปเจกต ์ 3((2)-2-5) 
 
 กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ จ านวน 6 หน่วยกติ 
 946-141 กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3((2)-2-5) 
 946-244 กำรส่ือสำรขอ้มูลและเครือข่ำย- 
  คอมพิวเตอร์   3((2)-2-5) 
  

 - รายวิชาชีพเลือก จ ำนวน 12 หน่วยกิต  
ใหน้กัศึกษำเลือกวชิำชีพเลือกโดยไม่จ ำกดัดำ้นจำก

รำยวชิำ ดงัน้ี  
ด้าน Software Developer 
946-343 โปรแกรมประยกุตบ์น 
  อุปกรณ์เคล่ือนท่ีส ำหรับธุรกิจ  3((2)-2-5) 
946-444 กำรบริหำรจดักำร 
  พำณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์   3((2)-2-5) 
948-342 กำรบริหำรโครงกำร   3((3)-0-6) 
948-348 กำรพฒันำโปรแกรมประยกุต ์
  ส ำหรับคลำวด ์  3((2)-2-5) 
948-352 ประสบกำรณ์ผูใ้ชแ้ละกำรออกแบบ 
  ส่วนประสำนงำนกบัผูใ้ช ้ 3((2)-2-5)  
948-441 ระบบฐำนขอ้มูลขั้นสูง  3((2)-2-5) 
948-447 กำรทดสอบและประกนัคุณภำพ 
  ซอฟตแ์วร์  3((3)-0-6) 
ด้าน Business Analyst 
946-340 วศิวกรรมควำมตอ้งกำร   3((2)-2-5) 
946-342 นวตักรรมดิจิทลัทำงธุรกิจ 3((2)-2-5) 
946-349 กำรปรับปรุงกระบวนกำรทำง 
  ธุรกิจ    3((2)-2-5) 
946-442 กำรบริหำรระบบลูกคำ้สัมพนัธ์ 3((3)-0-6) 
948-343 ชุดวชิำกำรวเิครำะห์ขอ้มูลและ 
  กำรน ำเสนองำนทำงธุรกิจ  6((4)-4-10) 
948-345 กำรจดักำรควำมเปล่ียนแปลง 
  ดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ  3((3)-0-6) 
948-351  ธุรกิจอจัฉริยะและกำรวเิครำะห์ 3((2)-2-5) 
 
 

 
ด้าน IT Administrator (IT support & Networking) 
948-241 กำรจดักำรงำนบริกำรทำง 
  เทคโนโลยสีำรสนเทศ  3((2)-2-5) 
948-242 ระบบโทรศพัทว์โีอไอพีและ 
  กลอ้งวงจรปิดแบบไอพี   3((2)-2-5) 
948-243 กำรเฝ้ำระวงัและบริหำร 
  ระบบเครือข่ำย  3((2)-2-5) 
948-244 อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพส่ิง 3((2)-2-5) 
948-344 ชุดวชิำเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ระดบั 
  องคก์รและควำมมัน่คงปลอดภยั 6((4)-4-10) 
 948-346 กำรจดัสรรแบนดว์ธิของ 
  เครือข่ำยคอมพิวเตอร์และ 
  กำรจดักำรผูใ้ชแ้บบรวมศูนย ์ 3((2)-2-5) 
948-446 กำรศึกษำควำมเหมำะสมและ 
  กำรจดัหำเทคโนโลยสีำรสนเทศ  3((3)-0-6) 
ด้านอ่ืน ๆ  
946-447 หวัขอ้พิเศษทำงกำรจดักำรสำรสนเทศ 
  และเทคโนโลยดิีจิทลั 1   1((x)-y-z) 
946-448 หวัขอ้พิเศษทำงกำรจดักำรสำรสนเทศ 
  และเทคโนโลยดิีจิทลั 2   2((x)-y-z) 
946-449 หวัขอ้พิเศษทำงกำรจดักำรสำรสนเทศ 
  และเทคโนโลยดิีจิทลั 3    3((x)-y-z) 

 หมำยเหตุ 
 เพ่ือให้กำรพัฒนำหลักสูตรเป็นไปอย่ำงต่อเน่ืองและ
สอดคลอ้งกบักำรเปล่ียนแปลง คณะกรรมกำรบริหำรหลกัสูตร
ฯ อำจก ำหนดรำยวิชำอ่ืนท่ีเปิดสอนในมหำวิทยำลัยสงขลำ
นครินทร์ ซ่ึงได้พิจำรณำแล้วว่ำมีประโยชน์ต่อสำขำวิชำให้
เป็นวชิำเลือกในหมวดวชิำเฉพำะ  กลุ่มวชิำชีพ เพ่ิมเติมไดต้ำม
ควำมเหมำะสม 

 
 2.3 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม จ ำนวน 6 หน่วยกิต  
 948-445 สหกิจศึกษำทำงกำรจดักำรสำรสนเทศ 
   และเทคโนโลยดิีจิทลั  6(0-40-0) 

 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี   จ ำนวน 6 หน่วยกิต  
 นักศึกษำสำมำรถเลือกเรียนรำยวิชำใด  ๆท่ีสนใจ ท่ีมีเน้ือหำ
ไม่ซ ้ ำซ้อน หรือใกลเ้คียงกบัเน้ือหำในหมวดวิชำศึกษำทัว่ไป หรือ
หมวดวิชำเฉพำะท่ีเปิดสอนในมหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ หรือ
มหำวิทยำลยัอ่ืน ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยควำมเห็นชอบ
ของกรรมกำรบริหำรหลกัสูตร 
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ปีที่ 1  
ภาคการศึกษาที่ 1 
941-160  *กำรฟังและพูดภำษำองักฤษพ้ืนฐำน 2((2)-0-4) 
หรือ 
941-161  *กำรอ่ำนและเขียนภำษำองักฤษ 
 พ้ืนฐำน  2((2)-0-4) 
942-102  กำรช่วยชีวติพ้ืนฐำน      1((1)-0-2) 
942-105  กำรคิดเชิงออกแบบ   2((2)-0-4) 
942-107  ศำสตร์พระรำชำสู่กำรพฒันำ 
  ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์ 3((3)-0-6) 
947-102  รู้เท่ำทนัวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี2((2)-0-4) 
948-140  ทกัษะกำรใชดิ้จิทลั  2((2)-0-4) 
946-100  ควำมรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัธุรกิจ 3((3)-0-6) 
946-141  กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  3((2)-2-5)
   รวม              18 
 
 
 
 
ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1  
941-162 กำรพฒันำทกัษะภำษำองักฤษ  2((2)-0-4) 
หรือ 
941-163 ภำษำองักฤษเพื่อกำรประกอบอำชีพ  2((2)-0-4) 
943-105  สีสันของบุคลิกภำพ 1((1)-0-2)   
942-230  กำรภำษีอำกร 3((3)-0-6) 
944-122  หลกัเศรษฐศำสตร์ 3((3)-0-6) 
946-209  หลกักำรจดักำร 3((3)-0-6) 
946-244 กำรส่ือสำรขอ้มูลและ 
 เครือข่ำยคอมพิวเตอร์  3((2)-2-5) 
946-446 กำรเขียนโปรแกรมเชิงออ็ปเจกต ์ 3((2)-2-5) 
                                     รวม               18 
 
 

 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
941-160  *กำรฟังและพูดภำษำองักฤษพ้ืนฐำน 2((2)-0-4) 
หรือ 
941-161  *กำรอ่ำนและเขียนภำษำองักฤษ 
 พ้ืนฐำน  2((2)-0-4)  
942-101  ควำมเป็นพลเมืองโลก  2((2)-0-4) 
942-106  ชีวติท่ีดี  3((3)-0-6) 
942-222  กีฬำเพ่ือชีวติ  1((1)-0-2) 
947-216  ชีวติกบักำรค ำนวณ  2((2)-0-4) 
xxx-xxx รำยวชิำศึกษำทัว่ไป (เลือก) 2((2)-0-4) 
946-240  กำรออกแบบและพฒันำฐำนขอ้มูล 3((2)-2-5) 
946-344  ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจดักำร  3((2)-2-5) 
  รวม             18 
 
 
 
 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
001-103   ไอเดียสู่ควำมเป็นผูป้ระกอบกำร 1((1)-0-2) 
xxx-xxx  รำยวชิำศึกษำทัว่ไป  
 (เลือกภำษำต่ำงประเทศอ่ืน)   2((x)-y-z) 
946-160  หลกักำรตลำด  3((2)-2-5) 
946-214  กำรบญัชีส ำหรับผูป้ระกอบกำร  3((3)-0-6) 
946-242 โครงสร้ำงขอ้มูลและขั้นตอนวธีิ 3((3)-0-6) 
946-341 กำรพฒันำเวบ็ในส่วนติดต่อผูใ้ชง้ำน  3((2)-2-5) 
948-444 ระบบวำงแผนจดักำรทรัพยำกร 
 องคก์ร  3((3)-0-6) 
  รวม                   18 
  
 
 

หมายเหตุ  รำยวชิำ 941-160*  และ 941-161*  คณะฯ จะพิจำรณำควำมเหมำะสมวำ่จะใหแ้ต่ละหลกัสูตร ลงทะเบียนเรียน 
ในภำคกำรศึกษำใด ทั้งน้ีโดยพิจำรณำจำกจ ำนวนผูเ้รียนเป็นส ำคญั 
 

 

แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
สาขาวชิาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยดีิจิทลั 
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ปีที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1  
947-311  สถิติเพื่อกำรวจิยั   3((3)-0-6) 
948-240  เซิร์ฟเวอร์ของเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
  ส ำหรับผูดู้แลระบบ  3((2)-2-5) 
948-341 วศิวกรรมซอฟตแ์วร์  3((2)-2-2) 
xxx-xxx วชิำชีพเลือก 1  3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิำชีพเลือก 2  3((x)-y-z) 
หรือ  
948-343  ชุดวชิำกำรวเิครำะห์ขอ้มูลและ 
  กำรน ำเสนองำนทำงธุรกิจ                6((4)-4-10) 
หรือ  
948-344 ชุดวชิำเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ระดบั 
  องคก์รและควำมมัน่คงปลอดภยั      6((4)-4-10) 
xxx-xxx วชิำเลือกเสรี 1  3((x)-y-z) 
   รวม                 18 
 
                       

ปีที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 1  
946-400 กำรจดักำรเชิงกลยทุธ์ 3((2)-2-5) 
946-440  สัมมนำทำงกำรจดักำรสำรสนเทศและ 
 เทคโนโลยดิีจิทลั  2((1)-2-3) 
946-441 โครงงำนทำงกำรจดักำรสำรสนเทศ 
 และเทคโนโลยดิีจิทลั   3(0-9-0) 
948-440 กำรเตรียมควำมพร้อมสหกิจศึกษำ 
 ทำงกำรจดักำรสำรสนเทศและ 
 เทคโนโลยดิีจิทลั   1(0-2-1) 
xxx-xxx  วชิำเลือกเสรี 2  3((x)-y-z) 
  รวม                 12 
 
 

 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
944-204  กฎหมำยธุรกิจ 3((3)-0-6) 
946-290 กำรเงินธุรกิจ 3((3)-0-6) 
946-445 กำรพฒันำโปรแกรมประยกุต ์
 ทำงธุรกิจผำ่นเวบ็   3((2)-2-5)  
948-340  กำรจดักำรควำมเส่ียง 
 ดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ  3((3)-0-6) 
xxx-xxx วชิำชีพเลือก 3 3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิำชีพเลือก 4 3((x)-y-z) 
948-343  ชุดวชิำกำรวเิครำะห์ขอ้มูลและ 
 กำรน ำเสนองำนทำงธุรกิจ             6((4)-4-10) 
948-344 ชุดวชิำเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ระดบัองคก์ร 
 และควำมมัน่คงปลอดภยั              6((4)-4-10) 
  รวม                18 
 
  
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
948-445  สหกิจศึกษำทำงกำรจดักำรสำรสนเทศ 
 และเทคโนโลยดิีจิทลั  6(0-40-0) 
  รวม 6 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ แผนกำรศึกษำสำมำรถปรับเปล่ียนไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรหลกัสูตรฯ 
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จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 132 หน่วยกิต  
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ ำนวน 30 หน่วยกิต 
รายวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ จ ำนวน 28 หน่วยกิต 
สาระท่ี 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์          

จ านวน 4 หน่วยกติ 
942-102 กำรช่วยชีวติพ้ืนฐำน 1((1)-0-2) 
942-107 ศำสตร์พระรำชำสู่กำรพฒันำ 

 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์ 3((3)-0-6) 
 

สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ 
       จ านวน 5 หน่วยกติ 
942-106 ชีวติท่ีดี 3((3)-0-6) 
 
และใหเ้ลือกเรียน จ ำนวน 2 หน่วยกิต ดงัน้ี 
942-101 ควำมเป็นพลเมืองโลก 2((2)-0-4) 
หรือ 
943-104 กำรรับรู้ชีวติและธรรมชำติ      2((2)-0-4) 
 
สาระท่ี 3 การเป็นผู้ประกอบการ  จ านวน 1 หน่วยกติ 
001-103 ไอเดียสู่ควำมเป็นผูป้ระกอบกำร 1((1)-0-2) 
 
สาระท่ี 4 อยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดจิิทัล  

จ านวน 4 หน่วยกติ 
อยู่อย่างรู้เท่าทัน จ ำนวน 2 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจำก
รำยวชิำต่อไปน้ี  
942-304 ชีวติคือกำรเดินทำง  2((2)-0-4) 
หรือ   
947-102 รู้เท่ำทนัวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 2((2)-0-4) 
 
การรู้ดจิิทัล จ ำนวน 2 หน่วยกิต 
948-140 ทกัษะกำรใชดิ้จิทลั  2((2)-0-4) 
 
 

 

 
สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 

จ านวน 4 หน่วยกติ 
การคิดเชิงระบบ จ ำนวน 2 หน่วยกิต  
ใหเ้ลือกเรียนจำกรำยวชิำต่อไปน้ี  
942-104 กำรคิดและกำรตดัสินใจ  2((2)-0-4) 
หรือ 
942-105 กำรคิดเชิงออกแบบ 2((2)-0-4) 
 
การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข จ ำนวน 2 หน่วยกิต  
ใหเ้ลือกเรียนจำกรำยวชิำต่อไปน้ี  
946-146 กำรคิดเชิงตรรกะ 2((2)-0-4) 
หรือ 
947-216 ชีวติกบักำรค ำนวณ  2((2)-0-4) 
 
สาระที่ 6 ภาษาและการส่ือสาร จ านวน 8 หน่วยกติ 
ก ำหนดใหเ้รียนรำยวชิำ ดงัน้ี 
941-160 กำรฟังและพูดภำษำองักฤษพ้ืนฐำน 2((2)-0-4) 
941-161 กำรอ่ำนและเขียนภำษำองักฤษพ้ืนฐำน2((2)-0-4) 
 
และให้เลือกจำกรำยวิชำภำษำอังกฤษ จ ำนวน 2 หน่วยกิต 
ดงัน้ี 
941-162 กำรพฒันำทกัษะภำษำองักฤษ 2((2)-0-4) 
หรือ  
941-163 ภำษำองักฤษเพื่อกำรประกอบอำชีพ 2((2)-0-4) 
 
และให้เลือกจำกรำยวิชำภำษำต่ำงประเทศอ่ืน จ ำนวน 2 
หน่วยกิต ดงัน้ี 
941-225 ภำษำจีนในชีวติประจ ำวนั    2((2)-0-4) 
941-226 ภำษำจีนจำกเพลง 2((2)-0-4) 
941-237 ภำษำญี่ปุ่นในชีวติประจ ำวนั 2((2)-0-4) 
941-246 ภำษำฝร่ังเศสในชีวติประจ ำวนั 2((2)-0-4) 
941-253 ภำษำเยอรมนัในชีวติประจ ำวนั 2((2)-0-4) 
941-275 ภำษำมลำยใูนชีวติประจ ำวนั 2((2)-0-4) 

หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต 
สาขาวชิาการเงิน ประกนัภัยและการจัดการความเส่ียง 
บธ.บ. (การเงิน ประกนัภัยและการจัดการความเส่ียง),   
B.B.A. (Finance, Insurance and Risk Management) 
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941-286 ภำษำเกำหลีในชีวติประจ ำวนั 2((2)-0-4) 
 
สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกฬีา จ านวน 2 หน่วยกติ 
สุนทรียศาสตร์ จ  ำนวน 1 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจำก
รำยวชิำต่อไปน้ี  
943-100 สุนทรียภำพของกำรด ำเนินชีวติ 1((1)-0-2) 
หรือ 
943-105 สีสันของบุคลิกภำพ 1((1)-0-2) 
หรือ 
996-122 กำรรับรู้สุนทรียศำสตร์ 1((1)-0-2) 
 
กฬีา จ  ำนวน 1 หน่วยกิต 
942-222 กีฬำเพ่ือชีวติ 1((1)-0-2) 
 
รายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก อกีจ านวนไม่น้อยกว่า   
2 หน่วยกติ  
  ใหน้กัศึกษำเลือกเรียน จ ำนวน 2 หน่วยกิต  
จำกรำยวชิำต่อไปน้ี  
942-115 แลใต ้  2((2)-0-4)      
942-305 สังคมและกำรเมือง   2((2)-0-4) 
942-306 มนุษยก์บัสังคม   2((2)-0-4) 
942-307 รู้ทนัควำมเส่ียง 2((2)-0-4) 
942-308  แคมป์ป้ิง  2((2)-0-4)  
942-400 กำรเงินในชีวติประจ ำวนั 2((2)-0-4) 
942-401 ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือชีวติ 2((2)-0-4) 
942-402 กำรจดักำรชุมชนยัง่ยนื 2((2)-0-4) 
946-149 กำ้วทนัโลกดิจิทลั  2((2)-0-4) 
947-200 ชีวติและสุขภำพ   2((2)-0-4) 
947-201 วทิยำศำสตร์รักษโ์ลก 2((2)-0-4) 
996-111 ตรังศึกษำ 2((2)-0-4) 
996-132 กำรรับรู้ธรรมชำติ 2((2)-0-4) 
กลุ่มวิชาภาษา  
941-101 ภำษำไทยเพื่อกำรส่ือสำรและ 

 กำรน ำเสนอ    2((2)-0-4) 
941-297 ภำษำองักฤษจำกเพลง 2((2)-0-4) 
กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์  
943-101 กำรเดินทำงของกีตำ้ร์ 2((2)-0-4) 
943-102 ร้องเพลงเพลินใจ  2((2)-0-4)               
943-103 ดนตรีไทยกบัคนรุ่นใหม่ 2((2)-0-4) 
943-200 วรรณกรรมในบทเพลง 2((2)-0-4) 
943-201 ศิลปะกำรเตน้พ้ืนเมืองในสังคมโลก 2((2)-0-4) 
943-202 นำฏกรรมเพื่อพฒันำบุคลิกภำพ  2((2)-0-4) 

943-203 ศิลปะกำรต่อสู้แบบไทย 2((2)-0-4) 
996-123 ควำมซำบซ้ึงทำงดนตรี 2((2)-0-4) 
996-124 สเก็ตภำพเมือง 2((2)-0-4) 
     คณะหรือหลักสูตรอำจก ำหนดรำยวิชำศึกษำทัว่ไปอ่ืน ท่ี
พิจำรณำแลว้มีประโยชน์ต่อนกัศึกษำใหเ้ป็นวชิำเลือกเพ่ิมเติมได้
ตำมควำมเหมำะสม 
  
2. หมวดวิชาเฉพาะ จ  ำนวน 96 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาแกน จ  ำนวน 39 หน่วยกิต 
  942-230 กำรภำษีอำกร  3((3)-0-6) 
  944-122 หลกัเศรษฐศำสตร์  3((3)-0-6) 
  944-204 กฎหมำยธุรกิจ   3((3)-0-6) 
  946-100 ควำมรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัธุรกิจ 3((3)-0-6) 
  946-160 หลกักำรตลำด   3((2)-2-5) 
  946-209 หลกักำรจดักำร   3((3)-0-6) 
  946-214 กำรบญัชีส ำหรับผูป้ระกอบกำร 3((3)-0-6) 
  946-290 กำรเงินธุรกิจ  3((3)-0-6) 
  946-300 กำรจดักำรทรัพยำกรมนุษย ์  3((2)-2-5) 
  946-400 กำรจดักำรเชิงกลยทุธ์   3((2)-2-5) 
  947-118 สถิติธุรกิจ 1  3((2)-2-5) 
  947-211 กำรวเิครำะห์เชิงปริมำณ  3((3)-0-6) 
  947-212 สถิติธุรกิจ 2  3((3)-0-6) 
 
 2.2 กลุ่มวิชาชีพ จ ำนวน 57 หน่วยกิต 

           (1) แผนสหกจิศึกษา 
 - รายวิชาชีพบังคับ จ ำนวน 42 หน่วยกิต 

        944-203 กฎหมำยกำรประกนัภยั  2((2)-0-4) 
  946-130 หลกักำรจดักำรควำมเส่ียงและ 
    กำรประกนัภยั  3((3)-0-6) 
  946-233 คณิตศำสตร์กำรเงิน  3((3)-0-6) 
  946-430 กำรด ำเนินงำนประกนัภยั  3((2)-2-5) 
  946-433 กำรศึกษำคน้ควำ้อิสระทำง 
    กำรเงิน ประกนัภยัและ 
    กำรจดักำรควำมเส่ียง  3(0-9-0) 
  947-215 แคลคูลสั  3((3)-0-6) 
  946-335 กำรประกนัชีวติและสุขภำพ  3((2)-2-5) 
  946-337 คณิตศำสตร์ประกนัชีวติ  3((2)-2-5) 
  946-235 กำรประกนัวนิำศภยั    4((4)-0-8) 
  946-338 คณิตศำสตร์ประกนัวนิำศภยั  3((2)-2-5) 
  946-434 กำรจดักำรควำมเส่ียงองคก์ร 3((2)-2-5) 
  948-332 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 3((2)-2-5) 
  946-393 กำรบริหำรควำมมัง่คัง่  3((3)-0-6) 
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  946-394 กำรวเิครำะห์กำรเงินและ 
    กำรลงทุน  3((3)-0-6) 

 - รายวิชาสหกจิศึกษา จ ำนวน 9 หน่วยกิต     
  948-334 กำรเตรียมควำมพร้อมสหกิจศึกษำ 
   ทำงกำรเงิน ประกนัภยัและ 
   กำรจดักำรควำมเส่ียง 1(0-2-1) 
  946-435 สหกิจศึกษำทำงกำรเงิน ประกนัภยั  
   และกำรจดักำรควำมเส่ียง 8(0-48-0) 
 - รายวิชาชีพเลือก จ ำนวน 6 หน่วยกิต  

ใหน้กัศึกษำเลือกวชิำชีพเลือกจำกรำยวชิำ ดงัน้ี  
    กลุ่มการเงิน 
  946-294 ตลำดกำรเงินและสถำบนักำรเงิน 3((2)-2-5) 
  946-490 กำรเงินเชิงพฤติกรรม  3((2)-2-5) 
  946-491 ตรำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงิน 3((2)-2-5) 
  946-492 บรรษทัภิบำล  3((2)-2-5) 
  กลุ่มการประกนัชีวิตและการวินาศภัย 
  947-214 ทฤษฎีควำมน่ำจะเป็น  3((3)-0-6) 
  948-333 กำรพิจำรณำรับประกนัภยัและ 
   กำรจดักำรกำรเรียกร้อง 
   ค่ำสินไหมทดแทน  3((2)-2-5) 
  948-430 ระบบกำรประกนัสุขภำพ 3((2)-2-5) 
  948-432 หวัขอ้พิเศษทำงกำรเงิน ประกนัภยั 
   และกำรจดักำรควำมเส่ียง   3((2)-2-5) 
  กลุ่มการจัดการความเส่ียง 
  946-339 กำรจดักำรควำมเส่ียงดำ้น 
   กำรด ำเนินงำน  3((2)-2-5) 
  946-436 ทฤษฎีควำมเส่ียงเบ้ืองตน้  3((3)-0-6) 
  948-330 เคร่ืองมือเพื่อกำรวจิยัทำงกำรเงิน  
   ประกนัภยัและกำรจดักำร 
   ควำมเส่ียง  3((2)-2-5) 
     กลุ่มบริหารธุรกจิ 
  946-257 กำรวเิครำะห์กำรตลำดดิจิทลั  3((2)-2-5) 
  946-260 พฤติกรรมผูบ้ริโภคและกลยทุธ์ 
   ทำงดิจิทลั   3((3)-0-6) 
  ชุดวิชา module 
  948-433 ชุดวชิำกำรออกแบบกรำฟิกส ำหรับ 
   กำรลงทุนทำงเลือก            6((5)-2-11) 

 (2) แผนปกติ 
     - รายวิชาชีพบังคับ จ ำนวน 42 หน่วยกิต 

      944-203 กฎหมำยกำรประกนัภยั  2((2)-0-4) 
  946-130 หลกักำรจดักำรควำมเส่ียงและ 
    กำรประกนัภยั  3((3)-0-6) 

  946-233 คณิตศำสตร์กำรเงิน  3((3)-0-6) 
  946-430 กำรด ำเนินงำนประกนัภยั  3((2)-2-5) 
  946-433 กำรศึกษำคน้ควำ้อิสระทำง 
    กำรเงิน ประกนัภยัและ 
    กำรจดักำรควำมเส่ียง  3(0-9-0) 
  947-215 แคลคูลสั  3((3)-0-6) 
  946-335 กำรประกนัชีวติและสุขภำพ  3((2)-2-5) 
  946-337 คณิตศำสตร์ประกนัชีวติ  3((2)-2-5) 
  946-235 กำรประกนัวนิำศภยั    4((4)-0-8) 
  946-338 คณิตศำสตร์ประกนัวนิำศภยั  3((2)-2-5) 
  946-434 กำรจดักำรควำมเส่ียงองคก์ร 3((2)-2-5) 
  948-332 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 3((2)-2-5) 
  946-393 กำรบริหำรควำมมัง่คัง่  3((3)-0-6) 
  946-394 กำรวเิครำะห์กำรเงินและ 
    กำรลงทุน  3((3)-0-6)                

 - รายวิชาฝึกงาน จ ำนวน - หน่วยกิต     
  946-333 กำรฝึกงำนทำงกำรเงิน ประกนัภยั 
    และกำรจดักำรควำมเส่ียง  
    ไม่นอ้ยกวำ่ 230 ชัว่โมง 
 - รายวิชาชีพเลือก จ ำนวน 15 หน่วยกิต  

ใหน้กัศึกษำเลือกวชิำชีพเลือกจำกรำยวชิำ ดงัน้ี  
        กลุ่มการเงิน 
  946-294 ตลำดกำรเงินและสถำบนักำรเงิน 3((2)-2-5) 
  946-490 กำรเงินเชิงพฤติกรรม  3((2)-2-5) 
  946-491 ตรำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงิน 3((2)-2-5) 
  946-492 บรรษทัภิบำล  3((2)-2-5) 
  กลุ่มการประกนัชีวิตและการวินาศภัย 
  947-214 ทฤษฎีควำมน่ำจะเป็น  3((3)-0-6) 
  948-333 กำรพิจำรณำรับประกนัภยัและ 
      กำรจดักำรกำรเรียกร้อง 
      ค่ำสินไหมทดแทน  3((2)-2-5) 
  948-430 ระบบกำรประกนัสุขภำพ 3((2)-2-5) 
  948-432 หวัขอ้พิเศษทำงกำรเงิน ประกนัภยั 
      และกำรจดักำรควำมเส่ียง   3((2)-2-5) 
  กลุ่มการจัดการความเส่ียง 
  946-339 กำรจดักำรควำมเส่ียงดำ้น 
      กำรด ำเนินงำน  3((2)-2-5) 
  946-436 ทฤษฎีควำมเส่ียงเบ้ืองตน้  3((3)-0-6) 
  948-330 เคร่ืองมือเพื่อกำรวจิยัทำงกำรเงิน  
      ประกนัภยัและกำรจดักำร 
    ควำมเส่ียง  3((2)-2-5) 
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  กลุ่มบริหารธุรกจิ 
  946-257 กำรวเิครำะห์กำรตลำดดิจิทลั  3((2)-2-5) 
  946-260 พฤติกรรมผูบ้ริโภคและกลยทุธ์ 
      ทำงดิจิทลั      3((3)-0-6) 
  ชุดวิชา module 
  948-433 ชุดวชิำกำรออกแบบกรำฟิกส ำหรับ 
   กำรลงทุนทำงเลือก           6((5)-2-11) 
 หมำยเหตุ 
 เพ่ือให้กำรพฒันำหลกัสูตรเป็นไปอย่ำงต่อเน่ืองและ
สอดคล้องกับกำรเปล่ียนแปลง คณะกรรมกำรบริหำร
หลัก สูตรฯ  อำจก ำหนดรำยวิชำ อ่ืน ท่ี เ ปิ ดสอนใน
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ซ่ึงได้พิจำรณำแล้วว่ำมี
ประโยชน์ต่อสำขำวชิำให้เป็นวิชำเลือกในหมวดวิชำเฉพำะ  
กลุ่มวชิำชีพ เพ่ิมเติมไดต้ำมควำมเหมำะสม 
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี   จ ำนวน 6 หน่วยกิต  
 เลือกจำกรำยวิชำท่ีมีเน้ือหำไม่ซ ้ ำซ้อน หรือใกลเ้คียงกบั
เน้ือหำในหมวดวิชำศึกษำทัว่ไป หรือหมวดวิชำเฉพำะ ซ่ึงเปิด
สอนในมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ หรือเปิดสอนใน
มหำวิทยำลัยอ่ืน ๆ ท่ีมีควำมร่วมมือทำงด้ำนวิชำกำรกับ
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  โดยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรบริหำรหลกัสูตร 
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ปีที่ 1  
ภาคการศึกษาที่ 1 
941-160  *กำรฟังและพูดภำษำองักฤษพ้ืนฐำน 2((2)-0-4) 
หรือ 
941-161  *กำรอ่ำนและเขียนภำษำองักฤษ 
 พ้ืนฐำน  2((2)-0-4) 
942-101 ควำมเป็นพลเมืองโลก            2((2)-0-4)   
942-102 กำรช่วยชีวติพ้ืนฐำน                   1((1)-0-2) 
942-106 ชีวติท่ีดี                   3((3)-0-6)   
942-107 ศำสตร์พระรำชำสู่กำรพฒันำ 
  ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์            3((3)-0-6) 
942-222 กีฬำเพ่ือชีวติ                 1((1)-0-2) 
946-100 ควำมรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัธุรกิจ             3((3)-0-6) 
947-102 รู้เท่ำทนัวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี2((2)-0-4) 
948-140 ทกัษะกำรใชดิ้จิทลั                   2((2)-0-4) 
947-216 ชีวติกบักำรค ำนวณ                   2((2)-0-4) 
   รวม              21 
 
 
 
 
ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1  
001-103 ไอเดียสู่ควำมเป็นผูป้ระกอบกำร 1((1)-0-2) 
942-230 กำรภำษีอำกร            3((3)-0-6) 
946-160 หลกักำรตลำด              3((2)-2-5) 
946-235 กำรประกนัวนิำศภยั  4((4)-0-8) 
946-290 กำรเงินธุรกิจ            3((3)-0-6) 
9xx-xxx วชิำชีพเลือก            3((x)-y-z) 
                                     รวม              17 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
941-160  *กำรฟังและพูดภำษำองักฤษพ้ืนฐำน 2((2)-0-4) 
หรือ 
941-161  *กำรอ่ำนและเขียนภำษำองักฤษ 
 พ้ืนฐำน  2((2)-0-4)  
943-100 สุนทรียภำพของกำรด ำเนินชีวติ        1((1)-0-2) 
944-122 หลกัเศรษฐศำสตร์             3((3)-0-6) 
946-130 หลกักำรจดักำรควำมเส่ียงและ 
 กำรประกนัภยั                    3((3)-0-6) 
946-214 กำรบญัชีส ำหรับผูป้ระกอบกำร        3((3)-0-6) 
947-118 สถิติธุรกิจ 1             3((2)-2-5) 
947-215 แคลคูลสั                    3((3)-0-6) 
xxx-xxx รำยวชิำศึกษำทัว่ไป (เลือก)               2((x)-y-z) 
  รวม                 20 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
944-204 กฎหมำยธุรกิจ            3((3)-0-6) 
946-209 หลกักำรจดักำร           3((3)-0-6) 
946-233 คณิตศำสตร์กำรเงิน  3((3)-0-6) 
946-335 กำรประกนัชีวติและสุขภำพ            3((2)-2-5) 
947-211 กำรวเิครำะห์เชิงปริมำณ          3((3)-0-6) 
947-212 สถิติธุรกิจ 2           3((3)-0-6) 
  รวม                  18 
  
 
 
 
 

 
 

แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
สาขาวชิาการเงิน ประกนัภัยและการจัดการความเส่ียง 

หมายเหตุ  รำยวชิำ 941-160*  และ 941-161*  คณะฯ จะพิจำรณำควำมเหมำะสมวำ่จะใหแ้ต่ละหลกัสูตร ลงทะเบียนเรียน 
ในภำคกำรศึกษำใด ทั้งน้ีโดยพิจำรณำจำกจ ำนวนผูเ้รียนเป็นส ำคญั 
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ปีที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1  
941-162 กำรพฒันำทกัษะภำษำองักฤษ      2((2)-0-4)  
หรือ   
941-163 ภำษำองักฤษเพื่อกำรประกอบอำชีพ 2((2)-0-4) 
942-104 กำรคิดและกำรตดัสินใจ 2((2)-0-4) 
944-203 กฎหมำยกำรประกนัภยั 2((2)-0-4) 
946-300 กำรจดักำรทรัพยำกรมนุษย ์ 3((2)-2-5) 
946-337 คณิตศำสตร์ประกนัชีวติ 3((2)-2-5) 
946-434 กำรจดักำรควำมเส่ียงองคก์ร 3((2)-2-5) 
946-393 กำรบริหำรควำมมัง่คัง่ 3((3)-0-6) 
   รวม              18 
 
  
  

ปีที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 1  
946-435 สหกิจศึกษำทำงกำรเงิน ประกนัภยั 
 และกำรจดักำรควำมเส่ียง 8(0-48-0) 
  รวม                  8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
941-xxx รำยวชิำศึกษำทัว่ไป  
 (เลือกภำษำต่ำงประเทศอ่ืน)   2((x)-y-z) 
946-338 คณิตศำสตร์ประกนัวนิำศภยั              3((2)-2-5) 
948-332 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน       3((2)-2-5) 
946-394 กำรวเิครำะห์กำรเงินและกำรลงทุน   3((3)-0-6) 
948-334 กำรเตรียมควำมพร้อมสหกิจศึกษำ 
 ทำงกำรเงิน ประกนัภยัและ 
 กำรจดักำรควำมเส่ียง   1(0-2-1) 
9xx-xxx  วชิำชีพเลือก                            3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิำเลือกเสรี                            3((x)-y-z) 
  รวม                  18 
 
  
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
946-400 กำรจดักำรเชิงกลยทุธ์ 3((2)-2-5) 
946-430 กำรด ำเนินงำนประกนัภยั 3((2)-2-5) 
946-433 กำรศึกษำคน้ควำ้อิสระทำงกำรเงิน  
 ประกนัภยัและกำรจดักำรควำมเส่ียง   3(0-9-0) 
xxx-xxx วชิำเลือกเสรี            3((x)-y-z) 
  รวม     12 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนสหกจิศึกษา 
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ปีที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1  
941-162 กำรพฒันำทกัษะภำษำองักฤษ      2((2)-0-4)  
หรือ   
941-163 ภำษำองักฤษเพื่อกำรประกอบอำชีพ 2((2)-0-4) 
942-104 กำรคิดและกำรตดัสินใจ 2((2)-0-4) 
944-203 กฎหมำยกำรประกนัภยั 2((2)-0-4) 
946-300 กำรจดักำรทรัพยำกรมนุษย ์ 3((2)-2-5) 
946-337 คณิตศำสตร์ประกนัชีวติ 3((2)-2-5) 
946-434 กำรจดักำรควำมเส่ียงองคก์ร 3((2)-2-5) 
946-393 กำรบริหำรควำมมัง่คัง่ 3((3)-0-6) 
   รวม                   18 
 
ภาคฤดูร้อน 
946-333 กำรฝึกงำนทำงกำรเงิน ประกนัภยั 
  และกำรจดักำรควำมเส่ียง    
  ไม่นอ้ยกวำ่ 230 ชัว่โมง         
   รวม 0 
 
  
ปีที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 1  
9xx-xxx วชิำชีพเลือก      3((x)-y-z) 
9xx-xxx วชิำชีพเลือก      3((x)-y-z) 
9xx-xxx วชิำชีพเลือก      3((x)-y-z) 
 หรือ เลือก 1 รำยวชิำชีพเลือก และ 1 ชุดวชิำ   
948-433 ชุดวชิำกำรออกแบบกรำฟิกส ำหรับ 
 กำรลงทุนทำงเลือก   6 ((5)-2-11) 
  รวม                  9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
941-xxx รำยวชิำศึกษำทัว่ไป  
 (เลือกภำษำต่ำงประเทศอ่ืน)   2((x)-y-z) 
946-338 คณิตศำสตร์ประกนัวนิำศภยั              3((2)-2-5) 
948-332 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน       3((2)-2-5) 
946-394 กำรวเิครำะห์กำรเงินและกำรลงทุน   3((3)-0-6) 
9xx-xxx  วชิำชีพเลือก                            3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิำเลือกเสรี                            3((x)-y-z) 
  รวม                   17 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
946-400 กำรจดักำรเชิงกลยทุธ์ 3((2)-2-5) 
946-430 กำรด ำเนินงำนประกนัภยั    3((2)-2-5) 
946-433 กำรศึกษำคน้ควำ้อิสระทำงกำรเงิน  
 ประกนัภยัและกำรจดักำรควำมเส่ียง   3(0-9-0) 
xxx-xxx วชิำเลือกเสรี         3((x)-y-z) 
  รวม   12 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ แผนกำรศึกษำสำมำรถปรับเปล่ียนไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรหลกัสูตรฯ 

แผนปกติ 
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จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 136  หน่วยกิต  
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ ำนวน 30  หน่วยกิต 
รายวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ จ ำนวน 28 หน่วยกิต 
สาระท่ี 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์          

จ านวน 4 หน่วยกติ 
942-102 กำรช่วยชีวติพ้ืนฐำน 1((1)-0-2) 
942-107 ศำสตร์พระรำชำสู่กำรพฒันำ 

 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์ 3((3)-0-6) 
 

สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ 
       จ านวน 5 หน่วยกติ 
942-106 ชีวติท่ีดี 3((3)-0-6) 
 
และใหเ้ลือกเรียน จ ำนวน 2 หน่วยกิต ดงัน้ี 
942-101 ควำมเป็นพลเมืองโลก 2((2)-0-4) 
หรือ 
943-104 กำรรับรู้ชีวติและธรรมชำติ      2((2)-0-4) 
 
สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ  จ านวน 1 หน่วยกติ 
001-103 ไอเดียสู่ควำมเป็นผูป้ระกอบกำร 1((1)-0-2) 
 
สาระท่ี 4 อยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดจิิทัล  

จ านวน 4 หน่วยกติ 
อยู่อย่างรู้เท่าทัน จ ำนวน 2 หน่วยกิต  
ใหเ้ลือกเรียนจำกรำยวชิำต่อไปน้ี  
947-102 รู้เท่ำทนัวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 2((2)-0-4) 
หรือ 
942-304 ชีวติคือกำรเดินทำง  2((2)-0-4) 
  
การรู้ดจิิทัล จ ำนวน 2 หน่วยกิต 
948-140 ทกัษะกำรใชดิ้จิทลั  2((2)-0-4) 
 
 
 

 

 
สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 

จ านวน 4 หน่วยกติ 
การคิดเชิงระบบ จ ำนวน 2 หน่วยกิต  
ใหเ้ลือกเรียนจำกรำยวชิำต่อไปน้ี  
942-105 กำรคิดเชิงออกแบบ 2((2)-0-4) 
หรือ 
942-104 กำรคิดและกำรตดัสินใจ  2((2)-0-4) 
 
การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข จ ำนวน 2 หน่วยกิต  
ใหเ้ลือกเรียนจำกรำยวชิำต่อไปน้ี  
947-216 ชีวติกบักำรค ำนวณ  2((2)-0-4) 
หรือ 
946-146 กำรคิดเชิงตรรกะ 2((2)-0-4) 
 
สาระที่ 6 ภาษาและการส่ือสาร จ านวน 8 หน่วยกติ 
ก ำหนดใหเ้รียนรำยวชิำ ดงัน้ี 
941-160 กำรฟังและพูดภำษำองักฤษพ้ืนฐำน 2((2)-0-4) 
941-161 กำรอ่ำนและเขียนภำษำองักฤษพ้ืนฐำน2((2)-0-4) 
 
และใหเ้ลือกจำกรำยวชิำภำษำองักฤษ  
จ ำนวน 2 หน่วยกิต ดงัน้ี 
941-162 กำรพฒันำทกัษะภำษำองักฤษ 2((2)-0-4) 
หรือ  
941-163 ภำษำองักฤษเพื่อกำรประกอบอำชีพ 2((2)-0-4) 
 
และใหเ้ลือกจำกรำยวชิำภำษำต่ำงประเทศอ่ืน  
จ ำนวน 2 หน่วยกิต ดงัน้ี 
941-225 ภำษำจีนในชีวติประจ ำวนั    2((2)-0-4) 
941-226 ภำษำจีนจำกเพลง 2((2)-0-4) 
941-237 ภำษำญี่ปุ่นในชีวติประจ ำวนั 2((2)-0-4) 
941-246 ภำษำฝร่ังเศสในชีวติประจ ำวนั 2((2)-0-4) 
941-253 ภำษำเยอรมนัในชีวติประจ ำวนั 2((2)-0-4) 
941-275 ภำษำมลำยใูนชีวติประจ ำวนั 2((2)-0-4) 
941-286 ภำษำเกำหลีในชีวติประจ ำวนั 2((2)-0-4) 

หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต 
สาขาวชิาการจัดการการท่องเทีย่ว 
บธ.บ. (การจัดการการท่องเทีย่ว),  B.B.A. (Tourism Management) 
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สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกฬีา จ านวน 2 หน่วยกติ 
สุนทรียศาสตร์ จ  ำนวน 1 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจำก
รำยวชิำต่อไปน้ี  
943-100 สุนทรียภำพของกำรด ำเนินชีวติ 1((1)-0-2) 
943-105 สีสันของบุคลิกภำพ 1((1)-0-2) 
996-122 กำรรับรู้สุนทรียศำสตร์ 1((1)-0-2) 
 
กฬีา จ  ำนวน 1 หน่วยกิต 
942-222 กีฬำเพ่ือชีวติ 1((1)-0-2) 
 
รายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก อกีจ านวนไม่น้อยกว่า   
2 หน่วยกติ  
  ใหน้กัศึกษำเลือกเรียน จ ำนวน 2 หน่วยกิต  
จำกรำยวชิำต่อไปน้ี  
942-115 แลใต ้  2((2)-0-4)      
942-305 สังคมและกำรเมือง   2((2)-0-4) 
942-306 มนุษยก์บัสังคม   2((2)-0-4) 
942-307 รู้ทนัควำมเส่ียง 2((2)-0-4) 
942-308  แคมป์ป้ิง  2((2)-0-4)  
942-400 กำรเงินในชีวติประจ ำวนั 2((2)-0-4) 
942-401 ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือชีวติ 2((2)-0-4) 
942-402 กำรจดักำรชุมชนยัง่ยนื 2((2)-0-4) 
946-149 กำ้วทนัโลกดิจิทลั  2((2)-0-4) 
947-200 ชีวติและสุขภำพ   2((2)-0-4) 
947-201 วทิยำศำสตร์รักษโ์ลก 2((2)-0-4) 
996-111 ตรังศึกษำ 2((2)-0-4) 
996-132 กำรรับรู้ธรรมชำติ 2((2)-0-4) 
กลุ่มวิชาภาษา  
941-101 ภำษำไทยเพื่อกำรส่ือสำรและ 

 กำรน ำเสนอ    2((2)-0-4) 
941-297 ภำษำองักฤษจำกเพลง 2((2)-0-4) 
กลุ่มสุนทรียศาสตร์  
943-101 กำรเดินทำงของกีตำ้ร์ 2((2)-0-4) 
943-102 ร้องเพลงเพลินใจ  2((2)-0-4)               
943-103 ดนตรีไทยกบัคนรุ่นใหม่ 2((2)-0-4) 
943-200 วรรณกรรมในบทเพลง 2((2)-0-4) 
943-201 ศิลปะกำรเตน้พ้ืนเมืองในสังคมโลก 2((2)-0-4) 
943-202 นำฏกรรมเพื่อพฒันำบุคลิกภำพ  2((2)-0-4) 
943-203 ศิลปะกำรต่อสู้แบบไทย 2((2)-0-4) 
996-123 ควำมซำบซ้ึงทำงดนตรี 2((2)-0-4) 
996-124 สเก็ตภำพเมือง 2((2)-0-4) 

     คณะหรือหลักสูตรอำจก ำหนดรำยวิชำศึกษำทั่วไปอ่ืนท่ี
พิจำรณำแลว้มีประโยชน์ต่อนกัศึกษำใหเ้ป็นวชิำเลือกเพ่ิมเติมได้
ตำมควำมเหมำะสม 
  
2. หมวดวิชาเฉพาะ จ  ำนวน 100 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จ  ำนวน 33 หน่วยกิต 
  942-230 กำรภำษีอำกร  3((3)-0-6) 
  944-122 หลกัเศรษฐศำสตร์  3((3)-0-6) 
  944-204 กฎหมำยธุรกิจ   3((3)-0-6) 
  946-100 ควำมรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัธุรกิจ 3((3)-0-6) 
  946-160 หลกักำรตลำด   3((2)-2-5) 
  946-209 หลกักำรจดักำร   3((3)-0-6) 
  946-214 กำรบญัชีส ำหรับผูป้ระกอบกำร 3((3)-0-6) 
  946-290 กำรเงินธุรกิจ  3((3)-0-6) 
         946-300 กำรจดักำรทรัพยำกรมนุษย ์        3((2)-2-5) 
  946-400 กำรจดักำรเชิงกลยทุธ์          3((2)-2-5) 
  947-311 สถิติเพื่อกำรวจิยั          3((3))-0-6) 
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ จ ำนวน 67 หน่วยกิต 

           - รายวิชาเฉพาะบังคับ จ ำนวน 30 หน่วยกิต 
        946-170 อุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียว 
                     ในพลวตัโลก           3((3)-0-6) 
        946-271 กำรจดักำรธุรกิจน ำเท่ียวและ 
                     ตวัแทนกำรท่องเท่ียว     3((2)-2-5) 
         946-275 พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวและ 
                       กำรส่ือสำรขำ้มวฒันธรรม    3((3)-0-6)                              
        946-276  ทรัพยำกรกำรท่องเท่ียว               3((3)-0-6)                                                              
        946-371 กำรจดักำรงำนมคัคุเทศกแ์ละ 
                       ผูน้  ำเท่ียว                                      3((2)-2-5) 
       946-379 กำรวจิยัและนวตักรรมส ำหรับ 
                     กำรท่องเท่ียวและบริกำร                3((2)-2-5)             
        946-470 สัมมนำในอุตสำหกรรม 
                       กำรท่องเท่ียว      3((1)-4-4)  
        948-372 กำรวำงแผนและกำรพฒันำกำร 
                      ท่องเท่ียวอยำ่งยัง่ยนื      3((2)-2-5) 
        948-374 โลจิสติกส์ส ำหรับอุตสำหกรรม 
                        กำรท่องเท่ียว            3((3)-0-6) 
        948-474 กำรเป็นผูป้ระกอบกำรและกำรสร้ำงธุรกิจใหม่  
                      ในอุตสำหกรรม กำรท่องเท่ียว     3((2)-2-5)  

                                              
- รายวิชาเฉพาะเลือก จ ำนวน 30  หน่วยกิต  
   กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ จ  ำนวน 15 หน่วยกิต 
ใหน้กัศึกษำลงทะเบียนเป็นจ ำนวน15หน่วยกิต  

25



 

 

จำกกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงจำก2กลุ่ม ต่อไปน้ี  
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเท่ียว 
 946-370 กำรจดักำรภำวะวกิฤติและกำรบริหำรควำม         
                 เส่ียงในอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียว 3((3)-0-6)                                           
946-372 ภูมินิเวศกำรท่องเท่ียว                     3((2)-2-5) 
946-378   กำรจดักำรกำรท่องเท่ียวเชิงกีฬำ 
                 และนนัทนำกำร                             3((2)-2-5) 
946-474 กำรจดักำรกำรท่องเท่ียว 
                 เชิงสุขภำพ                                     3((3)-0-6) 
946-475   กำรจดักำรกำรท่องเท่ียวเชิง 
                วฒันธรรม                                      3((2)-2-5) 
948-370 กำรท่องเท่ียวในบริบทอำเซียน     3((3)-0-6) 
948-373 กำรตลำดส ำหรับธุรกิจ 
                 กำรท่องเท่ียว                                 3((2)-2-5) 
948-376 กำรจดักำรกำรท่องเท่ียว 
                 เชิงอำหำร       3((2)-2-5) 
948-377   กำรพฒันำรูปแบบกำรท่องเท่ียว 
                 สมยัใหม่                                        3((2)-2-5) 
948-472  กำรจดักำรกำรท่องเท่ียวโดยชุมชน 3((2)-2-5) 
948-478  กำรจดักำรกำรท่องเท่ียว 
                เชิงวฒันธรรมโดยชุมชน    6((5)-2-11) 
กลุ่มท่ี 2 กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ 
946-373   อุตสำหกรรมกำรบิน     3((3)-0-6) 
946-374 กำรจดักำรธุรกิจไมซ์                    3((2)-2-5) 
946-375   กำรจดักำรธุรกิจกำรบิน                3((3)-0-6)  
946-376 กำรจดักำรอำหำรและเคร่ืองด่ืม    3((2)-2-5) 
946-478 กำรจดักำรงำนบริกำรส่วนหนำ้    3((2)-2-5) 
948-375 กำรจดักำรรำยได ้                         3((3)-0-6) 
948-470 กำรจดักำรธุรกิจโรงแรม              3((3)-0-6) 
948-473 กำรจดักำรฝ่ำยหอ้งพกั                  3((3)-0-6) 
948-479  กำรจดักำรธุรกิจบริกำร              6((5)-2-11) 
*กรณีอ่ืนใหข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของคณะกรรมกำรบริหำร
หลกัสูตร 
 
 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ  ไม่นอ้ยกวำ่ 
15หน่วยกิต 
         ให้นักศึกษำเลือกเรียนวิชำภำษำต่ำงประเทศเพ่ือ
งำนอำชีพท่ีเปิดสอนในมหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ 
วิ ท ย ำ เ ข ต ต รั ง  ห ำ กนั ก ศึ ก ษ ำ เ ลื อ ก เ รี ย น วิ ช ำ
ภำษำต่ำงประเทศเพ่ืองำนอำชีพใดแลว้ จะตอ้งเรียนให้
ครบทั้ง 5 รำยวชิำท่ีเป็นภำษำเดียวกนั  15 หน่วยกิต 
 

1) ภาษาองักฤษ 

941-265 ภำษำองักฤษส ำหรับธุรกิจกำรโรงแรม  3((2)-2-5) 
941-315   ภำษำองักฤษเพ่ือกำรท่องเท่ียว               3((2)-2-5) 
941-316   ภำษำองักฤษส ำหรับงำนมคัคุเทศก ์       3((2)-2-5) 
941-414   ภำษำองักฤษส ำหรับธุรกิจกำรบิน          3((2)-2-5) 
941-466   ภำษำองักฤษส ำหรับกำรน ำเสนอ 
                ผลงำนทำงวชิำชีพ                                  3((2)-2-5)        
2) ภาษาจีน        
941-222   กำรสนทนำภำษำจีนเพื่อ 
                 กำรส่ือสำรในชีวติประจ ำวนั             3((2)-2-5) 
941-223 ภำษำจีนส ำหรับธุรกิจกำรโรงแรม        3((2)-2-5) 
941-320 ภำษำจีนเพ่ือกำรท่องเท่ียว                     3((2)-2-5) 
941-324 ภำษำจีนส ำหรับงำนมคัคุเทศก ์             3((2)-2-5) 
941-420 ภำษำจีนส ำหรับธุรกิจกำรบิน                3((2)-2-5) 
941-421   ภำษำจีนส ำหรับกำรน ำเสนอ 
                 ผลงำนทำงวชิำชีพ                                 3((2)-2-5)                              
3) ภาษารัสเซีย 
941-255 กำรสนทนำภำษำรัสเซียเพื่อ 
                 กำรส่ือสำรในชีวติประจ ำวนั                 3((2)-2-5) 
941-256 ภำษำรัสเซียส ำหรับธุรกิจกำรโรงแรม   3((2)-2-5) 
941-351 ภำษำรัสเซียเพ่ือกำรท่องเท่ียว                3((2)-2-5) 
941-352 ภำษำรัสเซียส ำหรับงำนมคัคุเทศก ์        3((2)-2-5) 
941-353 ภำษำรัสเซียส ำหรับธุรกิจกำรบิน           3((2)-2-5) 
941-450   ภำษำรัสเซียส ำหรับกำรน ำเสนอ 
                 ผลงำนทำงวชิำชีพ                                 3((2)-2-5) 
4) ภาษาญี่ปุ่น  
941-234 กำรสนทนำภำษำญี่ปุ่นเพื่อ 
                 กำรส่ือสำรในชีวติประจ ำวนั                 3((2)-2-5) 
941-235 ภำษำญี่ปุ่นส ำหรับธุรกิจกำรโรงแรม     3((2)-2-5) 
941-331 ภำษำญ่ีปุ่นเพ่ือกำรท่องเท่ียว                  3((2)-2-5) 
941-332 ภำษำญี่ปุ่นส ำหรับงำนมคัคุเทศก ์          3((2)-2-5) 
941-430 ภำษำญ่ีปุ่นส ำหรับธุรกิจกำรบิน             3((2)-2-5) 
941-431   ภำษำญี่ปุ่นส ำหรับกำรน ำเสนอ 
                 ผลงำนทำงวชิำชีพ                                 3((2)-2-5)     
5) ภาษามลายู  
941-272 กำรสนทนำภำษำมลำยเูพื่อ 
                 กำรส่ือสำรในชีวติประจ ำวนั                 3((2)-2-5) 
941-273 ภำษำมลำยสู ำหรับธุรกิจกำรโรงแรม     3((2)-2-5) 
941-370 ภำษำมลำยเูพ่ือกำรท่องเท่ียว                  3((2)-2-5) 
941-371 ภำษำมลำยสู ำหรับงำนมคัคุเทศก ์          3((2)-2-5) 
941-470 ภำษำมลำยสู ำหรับธุรกิจกำรบิน             3((2)-2-5)
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941-471   ภำษำมลำยสู ำหรับกำรน ำเสนอ 
                ผลงำนทำงวชิำชีพ                         3((2)-2-5)        
   
 หมำยเหตุ 
 เพ่ือให้กำรพฒันำหลักสูตรเป็นไปอย่ำงต่อเน่ือง
และสอดคล้องกับกำรเปล่ียนแปลง คณะกรรมกำร
บริหำรหลกัสูตรฯ อำจก ำหนดรำยวิชำอ่ืนท่ีเปิดสอนใน
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ซ่ึงได้พิจำรณำแล้วว่ำมี
ประโยชน์ต่อสำขำวิชำให้เป็นวิชำเลือกในหมวดวิชำ
เฉพำะเพ่ิมเติมไดต้ำมควำมเหมำะสม 

 
หมวดฝึกปฏิบัติงาน จ ำนวน 7 หน่วยกิต 
 นกัศึกษำแผนสหกิจศึกษำใหเ้รียนวชิำดงัต่อไปน้ี 
948-371  กำรฝึกงำนทำงกำรจดักำรกำรท่องเท่ียวไม่
นอ้ยกวำ่ 230 ชัว่โมง 
948-471 กำรเตรียมควำมพร้อมสหกิจ ศึกษำ 
               ทำงกำรจดักำรกำรท่องเท่ียว      1(0-2-1) 
948-477 สหกิจศึกษำทำงกำรจดักำร 
               กำรท่องเท่ียว                                  6(0-40-0) 
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี   จ ำนวน 6 หน่วยกิต  
      นักศึกษำสำมำรถเลือกเรียนจำกรำยวิชำท่ีมีเน้ือหำ
ไม่ซ ้ ำซ้อน หรือใกลเ้คียงกบัเน้ือหำในหมวดวิชำศึกษำ
ทั่วไป หรือรำยวิชำใด ๆ ท่ีสนใจ ท่ี เ ปิดสอนใน
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ หรือมหำวิทยำลยัอ่ืน ทั้ง
ในประเทศและต่ำงประเทศ ท่ีมีควำมร่วมมือทำงดำ้น
วิชำกำรกับมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ โดยควำม
เห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและ
คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรอำจพิจำรณำรำยวิชำ
เลือกเสรีอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมใหน้กัศึกษำได ้ 
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ปีที่ 1  
ภาคการศึกษาที่ 1 
941-160  *กำรฟังและพูดภำษำองักฤษพ้ืนฐำน 2((2)-0-4) 
หรือ 
941-161  *กำรอ่ำนและเขียนภำษำองักฤษ 
 พ้ืนฐำน  2((2)-0-4) 
942-104  กำรคิดและตดัสินใจ   2((2)-0-4) 
942-106  ชีวติท่ีดี  3((3)-0-6) 
942-222  กีฬำเพ่ือชีวติ  1((1)-0-2) 
947-216  ชีวติกบักำรค ำนวณ  2((2)-0-4) 
xxx-xxx รำยวชิำศึกษำทัว่ไป (เลือก) 2((2)-0-4) 
946-100  ควำมรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัธุรกิจ 3((3)-0-6) 
946-170  อุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวใน 
                 พลวตัโลก   3((3)-0-6) 
    รวม              18 
 
 
 
 
 
 
 
ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1  
941-162 กำรพฒันำทกัษะภำษำองักฤษ       2((2)-0-4)  
หรือ 
941-163   ภำษำองักฤษเพื่อกำรประกอบอำชีพ2((2)-0-4) 
942-230 กำรภำษีอำกร                         3((3)-0-6) 
946-160 หลกักำรตลำด                                  3((2)-2-5) 
946-209 หลกักำรจดักำร                                3((3)-0-6) 
946-214 กำรบญัชีส ำหรับผูป้ระกอบกำร       3((3)-0-6) 
948-374 โลจิสติกส์ส ำหรับอุตสำหกรรม 
                กำรท่องเท่ียว        3((3)-0-6) 
941-xxx วชิำภำษำต่ำงประเทศ 
 เพื่องำนอำชีพ 1                         3((x)-y-z) 

   รวม                 20 
  

 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
941-160  *กำรฟังและพูดภำษำองักฤษพ้ืนฐำน 2((2)-0-4) 
หรือ 
941-161  *กำรอ่ำนและเขียนภำษำองักฤษ 
 พ้ืนฐำน  2((2)-0-4)  
001-103  ไอเดียสู่กำรเป็นผูป้ระกอบกำร 1((1)-0-2) 
942-102  กำรช่วยชีวติพ้ืนฐำน      1((1)-0-2) 
942-107  ศำสตร์พระรำชำสู่กำรพฒันำ 
  ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์ 3((3)-0-6) 
943-100 สุนทรียภำพของกำรด ำเนินชีวติ 1((1)-0-2) 
947-102  รู้เท่ำทนัวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี2((2)-0-4) 
948-140  ทกัษะกำรใชดิ้จิทลั  2((2)-0-4) 
941-xxx รำยวชิำศึกษำทัว่ไป 
  (ภำษำต่ำงประเทศอ่ืน) 2((2)-0-4) 
944-122  หลกัเศรษฐศำสตร์   3((3)-0-6) 
946-276  ทรัพยำกรกำรท่องเท่ียว 3((3)-0-6) 
  รวม              20 
 
 
 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
944-204 กฎหมำยธุรกิจ                         3((3)-0-6) 
946-290 กำรเงินธุรกิจ                         3((3)-0-6) 
946-271 กำรจดักำรธุรกิจน ำเท่ียวและ 
 ตวัแทนกำรท่องเท่ียว                       3((2)-2-5) 
946-275 พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวและ 
 กำรส่ือสำรขำ้มวฒันธรรม               3((3)-0-6)  
xxx-xxx วชิำควำมสนใจเฉพำะ 1                   3((x)-y-z) 
941-xxx วชิำภำษำต่ำงประเทศเพ่ือ 
 งำนอำชีพ 2                                      3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิำเลือกเสรี 1                          3((x)-y-z)
   รวม                   21 
  
 

แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
    สาขาวชิาการจัดการการท่องเทีย่ว 

 

หมายเหตุ  รำยวชิำ 941-160*  และ 941-161*  คณะฯ จะพิจำรณำควำมเหมำะสมวำ่จะใหแ้ต่ละหลกัสูตร ลงทะเบียนเรียน 
ในภำคกำรศึกษำใด ทั้งน้ีโดยพิจำรณำจำกจ ำนวนผูเ้รียนเป็นส ำคญั 
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ปีที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1  
942-101  ควำมเป็นพลเมืองโลก       2((2)-0-4) 
946-300 กำรจดักำรทรัพยำกรมนุษย ์       3((2)-2-5) 
947-311   สถิติเพื่อกำรวจิยั         3((3)-0-6) 
946-371    กำรจดักำรงำนมคัคุเทศกแ์ละ 
                  ผูน้  ำเท่ียว                         3((2)-2-5) 
xxx-xxx วชิำควำมสนใจเฉพำะ 2       3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิำควำมสนใจเฉพำะ 3       3((x)-y-z) 
หรือ  
948-478   ชุดวชิำกำรจดักำรกำรท่องเท่ียว 
 เชิงวฒันธรรมโดยชุมชน      6((5)-2-11) 
หรือ 
948-479    ชุดวชิำกำรจดักำรธุรกิจบริกำร      6((5)-2-11) 
941-xxx    วชิำภำษำต่ำงประเทศ 
 เพื่องำนอำชีพ 3   3((x)-y-z) 
                                  รวม                20 
 
     
ปีที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 1   
946-400 กำรจดักำรเชิงกลยทุธ์                       3((2)-2-5) 
946-470   สัมมนำในอุตสำหกรรม 
 กำรท่องเท่ียว                          3((1)-4-4) 
948-474   กำรเป็นผูป้ระกอบกำรและกำรสร้ำงธุรกิจ 
               ใหม่ในอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียว    3((2)-2-5) 
941-xxx  วชิำภำษำต่ำงประเทศเพ่ือ 
                 งำนอำชีพ 5                                      3((x)-y-z) 
948-471    กำรเตรียมควำมพร้อมสหกิจศึกษำ 
                  ทำงกำรจดักำรกำรท่องเท่ียว          1(0-2-1)
 รวม          13 
   

 

 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
946-379 กำรวจิยัและนวตักรรมส ำหรับกำร 
                 ท่องเท่ียวและกำรบริกำร                 3((2)-2-5) 
948-372 กำรวำงแผนและกำรพฒันำกำร 
                 ท่องเท่ียวอยำ่งยัง่ยนื                        3((2)-2-5) 
xxx-xxx วชิำควำมสนใจเฉพำะ 4                   3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิำควำมสนใจเฉพำะ 5                   3((x)-y-z) 
941-xxx วชิำภำษำต่ำงประเทศเพ่ือ 
                 งำนอำชีพ 4                                      3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิำเลือกเสรี 2                                  3((x)-y-z) 
                                 รวม                    18  
 
 
ภาคฤดูร้อน 
948-371 กำรฝึกงำนทำงกำรจดักำรกำรท่องเท่ียว  
ไม่นอ้ยกวำ่ 230 ชัว่โมง 
 
  
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
948-477   สหกิจศึกษำทำงกำรจดักำร 
                 กำรท่องเท่ียว                                    6(0-40-0) 
    รวม                 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
หมายเหตุ แผนกำรศึกษำสำมำรถปรับเปล่ียนไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรหลกัสูตรฯ 
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จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 127 หน่วยกิต  
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ ำนวน 30 หน่วยกิต 
รายวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ จ ำนวน 28 หน่วยกิต 
สาระท่ี 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์          

จ านวน 4 หน่วยกติ 
942-107 ศำสตร์พระรำชำสู่กำรพฒันำ                   3((3)-0-6) 

 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์  
942-102 กำรช่วยชีวติพ้ืนฐำน    1((1)-0-2) 

 
สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ 
       จ านวน 5 หน่วยกติ 
942-106 ชีวติท่ีดี    3((3)-0-6) 
 
และใหเ้ลือกเรียน จ ำนวน 2 หน่วยกิต ดงัน้ี 
942-101 ควำมเป็นพลเมืองโลก   2((2)-0-4) 
หรือ 
943-104 กำรรับรู้ชีวติและธรรมชำติ                     2((2)-0-4) 
 
สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ  จ านวน 1 หน่วยกติ 
001-103 ไอเดียสู่ควำมเป็นผูป้ระกอบกำร   1((1)-0-2) 
 
สาระท่ี 4 อยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดจิิทัล  

จ านวน 4 หน่วยกติ 
อยู่อย่างรู้เท่าทัน จ ำนวน 2 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจำก
รำยวชิำต่อไปน้ี  
947-102 รู้เท่ำทนัวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี    2((2)-0-4) 
หรือ 
942-304 ชีวติคือกำรเดินทำง     2((2)-0-4) 
   
การรู้ดจิิทัล จ ำนวน 2 หน่วยกิต 
948-140 ทกัษะกำรใชดิ้จิทลั     2((2)-0-4) 
 
 
 

 

 
สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 

จ านวน 4 หน่วยกติ 
การคิดเชิงระบบ จ ำนวน 2 หน่วยกิต  
ใหเ้ลือกเรียนจำกรำยวชิำต่อไปน้ี  
942-105 กำรคิดเชิงออกแบบ 2((2)-0-4) 
หรือ 
942-104 กำรคิดและกำรตดัสินใจ  2((2)-0-4) 
 
การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข จ ำนวน 2 หน่วยกิต  
ใหเ้ลือกเรียนจำกรำยวชิำต่อไปน้ี  
947-216 ชีวติกบักำรค ำนวณ  2((2)-0-4) 
หรือ 
946-146 กำรคิดเชิงตรรกะ 2((2)-0-4) 
 
สาระที่ 6 ภาษาและการส่ือสาร จ านวน 8 หน่วยกติ 
ก ำหนดใหเ้รียนรำยวชิำ ดงัน้ี 
941-160 กำรฟังและพูดภำษำองักฤษพ้ืนฐำน    2((2)-0-4) 
941-161 กำรอ่ำนและเขียนภำษำองักฤษพ้ืนฐำน2((2)-0-4) 
 
และใหเ้ลือกจำกรำยวชิำภำษำองักฤษ  
จ ำนวน 2 หน่วยกิต ดงัน้ี 
941-162 กำรพฒันำทกัษะภำษำองักฤษ 2((2)-0-4) 
หรือ  
941-163 ภำษำองักฤษเพื่อกำรประกอบอำชีพ  2((2)-0-4) 
 
และใหเ้ลือกจำกรำยวชิำภำษำต่ำงประเทศอ่ืน  
จ ำนวน 2 หน่วยกิต ดงัน้ี 
941-225 ภำษำจีนในชีวติประจ ำวนั       2((2)-0-4) 
941-226 ภำษำจีนจำกเพลง    2((2)-0-4) 
941-237 ภำษำญี่ปุ่นในชีวติประจ ำวนั    2((2)-0-4) 
941-246 ภำษำฝร่ังเศสในชีวติประจ ำวนั    2((2)-0-4) 
941-253 ภำษำเยอรมนัในชีวติประจ ำวนั    2((2)-0-4) 
941-275 ภำษำมลำยใูนชีวติประจ ำวนั    2((2)-0-4) 
941-286 ภำษำเกำหลีในชีวติประจ ำวนั    2((2)-0-4) 

หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต 
สาขาวชิาการตลาด 
บธ.บ. (การตลาด), B.B.A. (Marketing) 
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สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกฬีา จ านวน 2 หน่วยกติ 
สุนทรียศาสตร์ จ  ำนวน 1 หน่วยกิต ให้เลือกเรียน
จำกรำยวชิำต่อไปน้ี  
943-100 สุนทรียภำพของกำรด ำเนินชีวติ 1((1)-0-2) 
หรือ 
996-122 กำรรับรู้สุนทรียศำสตร์ 1((1)-0-2) 
หรือ 
943-105 สีสันของบุคลิกภำพ 1((1)-0-2) 
 
กฬีา จ  ำนวน 1 หน่วยกิต 
942-222 กีฬำเพ่ือชีวติ 1((1)-0-2) 
 
รายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก อกีจ านวนไม่น้อยกว่า   
2 หน่วยกติ  
  ให้นักศึกษำเลือกเรียน จ ำนวน 2 หน่วยกิต 
จำกรำยวชิำต่อไปน้ี  
942-115 แลใต ้ 2((2)-0-4)      
942-305 สังคมและกำรเมือง   2((2)-0-4) 
942-306 มนุษยก์บัสังคม   2((2)-0-4) 
942-307 รู้ทนัควำมเส่ียง 2((2)-0-4) 
942-308  แคมป์ป้ิง  2((2)-0-4)  
942-400 กำรเงินในชีวติประจ ำวนั 2((2)-0-4) 
942-401 ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือชีวติ 2((2)-0-4) 
942-402 กำรจดักำรชุมชนยัง่ยนื 2((2)-0-4) 
946-149 กำ้วทนัโลกดิจิทลั  2((2)-0-4) 
947-200 ชีวติและสุขภำพ   2((2)-0-4) 
947-201 วทิยำศำสตร์รักษโ์ลก 2((2)-0-4) 
996-111 ตรังศึกษำ 2((2)-0-4) 
996-132 กำรรับรู้ธรรมชำติ 2((2)-0-4) 
กลุ่มวิชาภาษา  
941-101 ภำษำไทยเพื่อกำรส่ือสำรและ 

 กำรน ำเสนอ    2((2)-0-4) 
941-297 ภำษำองักฤษจำกเพลง 2((2)-0-4) 
กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์  
943-101 กำรเดินทำงของกีตำ้ร์ 2((2)-0-4) 
943-102 ร้องเพลงเพลินใจ  2((2)-0-4)               
943-103 ดนตรีไทยกบัคนรุ่นใหม่ 2((2)-0-4) 
943-200 วรรณกรรมในบทเพลง 2((2)-0-4) 
943-201 ศิลปะกำรเตน้พ้ืนเมืองในสังคมโลก  
   2((2)-0-4) 
943-202 นำฏกรรมเพื่อพฒันำบุคลิกภำพ  2((2)-0-4) 

943-203 ศิลปะกำรต่อสู้แบบไทย   2((2)-0-4) 
996-123 ควำมซำบซ้ึงทำงดนตรี   2((2)-0-4) 
996-124 สเก็ตภำพเมือง   2((2)-0-4) 

คณะหรือหลกัสูตรอำจก ำหนดรำยวิชำศึกษำ
ทั่วไปอ่ืน ท่ีพิจำรณำแล้วมีประโยชน์ต่อนักศึกษำให้
เป็นวชิำเลือกเพ่ิมเติมไดต้ำมควำมเหมำะสม 
  

2. หมวดวิชาเฉพาะ จ  ำนวน 91 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาแกน จ  ำนวน 36 หน่วยกิต 
  942-230 กำรภำษีอำกร    3((3)-0-6) 
  944-122 หลกัเศรษฐศำสตร์    3((3)-0-6) 
  944-204 กฎหมำยธุรกิจ     3((3)-0-6) 
  946-100 ควำมรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัธุรกิจ   3((3)-0-6) 
  946-160 หลกักำรตลำด     3((2)-2-5) 
  946-209 หลกักำรจดักำร     3((3)-0-6) 
  946-214 กำรบญัชีส ำหรับผูป้ระกอบกำร   3((3)-0-6) 
  946-290 กำรเงินธุรกิจ    3((3)-0-6) 
  946-300 กำรจดักำรทรัพยำกรมนุษย ์    3((2)-2-5) 
  946-400 กำรจดักำรเชิงกลยทุธ์     3((2)-2-5) 
  947-118 สถิติธุรกิจ1    3((2)-2-5)  
  947-311 สถิติเพื่อกำรวจิยั     3((3))-0-6) 
 2.2 กลุ่มวิชาชีพ จ ำนวน 48 หน่วยกิต 

           - รายวิชาชีพบังคับ จ ำนวน 42 หน่วยกิต 
        946-260 พฤติกรรมผูบ้ริโภคและ                  3((2)-2-5)  

      กลยทุธ์ทำงดิจิทลั   
        946-262 กำรจดักำรกำรตลำด                        3((2)-2-5)  
        946-362 กำรส่ือสำรกำรตลำดเชิงบูรณำกำร  3((2)-2-5)  
       946-363 กำรวจิยักำรตลำด             3((2)-2-5) 
       946-366 กำรตลำดบริกำร                               3((2)-2-5) 
       946-460 กำรจดักำรผลิตภณัฑแ์ละนวตักรรม 3((2)-2-5) 
       946-461 กำรจดักำรช่องทำงกำรตลำด            3((2)-2-5) 
                      แบบบูรณำกำร  
       946-462 สัมมนำทำงกำรตลำด                        3((1)-4-4) 
       946-463 กำรศึกษำคน้ควำ้อิสระทำงกำรตลำด1 3(0-9-0) 
      946-464 กำรศึกษำคน้ควำ้อิสระทำงกำรตลำด 2 3(0-9-0) 
      946-468 กำรตลำดเชิงสัมพนัธภำพ                  3((2)-2-5) 
      948-263 กำรวเิครำะห์ทำงกำรตลำด             3((2)-2-5) 
      948-360 กลยทุธ์และกำรจดักำรรำคำ               3((2)-2-5) 
      948-366 กลยทุธ์กำรตลำดดิจิทลั                      3((2)-2-5) 

 - รายวิชาชีพเลือก จ ำนวน 6 หน่วยกิต  
     946-201 กำรจดักำรธุรกิจขนำดยอ่ม                  3((2)-2-5)  
     946-265 ประเดน็ส ำคญัทำงกำรตลำด               3((2)-2-5)  
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     946-360 กำรจดักำรขำย                                 3((2)-2-5) 
     946-367 กำรจดักำรธุรกิจคำ้ปลีกสมยัใหม่    3((2)-2-5) 
     946-369 กำรตลำดเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม                3((2)-2-5) 
    946-467 กำรจดักำรผลิตภณัฑใ์หม่                 3((2)-2-5) 
    946-469 กำรตลำดเพ่ือควำมยัง่ยนื                  3((2)-2-5) 
    948-261 กำรตลำดระหวำ่งประเทศ                3((2)-2-5) 
    948-364 ควำมคิดสร้ำงสรรคแ์ละ                    
              กำรออกแบบทำงกำรตลำด         3((2)-2-5) 
    948-260 ควำมคิดสร้ำงสรรค ์และ                  3((2)-2-5) 
              กำรส่ือสำรในวชิำชีพกำรตลำด   
    948-361 กำรจดักำรแบรนดเ์ชิงกลยทุธ์          3((2)-2-5) 
    948-461 กำรเป็นผูป้ระกอบกำรและ              3((2)-2-5) 
              กำรแปรรูปธุรกิจ           3((2)-2-5) 
 
ชุดวิชา module  
946-365 ชุดวชิำกำรตลำดผูป้ระกอบกำร         6((4)-4-10) 
              และกำรสร้ำงธุรกิจ     
 หมำยเหตุ 
 เพ่ือให้กำรพฒันำหลกัสูตรเป็นไปอย่ำงต่อเน่ืองและ
สอดคล้องกับกำรเปล่ียนแปลง คณะกรรมกำรบริหำร
หลัก สูตรฯ  อำจก ำหนดรำยวิชำ อ่ืน ท่ี เ ปิ ดสอนใน
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ซ่ึงได้พิจำรณำแล้วว่ำมี
ประโยชน์ต่อสำขำวชิำให้เป็นวิชำเลือกในหมวดวิชำเฉพำะ  
กลุ่มวชิำชีพ เพ่ิมเติมไดต้ำมควำมเหมำะสม 
 
 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม  7 หน่วยกติ  
       946-465 กำรเตรียมควำมพร้อม                    1(0-2-1) 
              สหกิจศึกษำทำงกำรตลำด  
      948-460 สหกิจศึกษำทำงกำรตลำด             6(0-40-0) 
     
3. หมวดวิชาเลือกเสรี   จ ำนวน 6 หน่วยกิต  
 นักศึกษำสำมำรถเลือกเรียนรำยวิชำใด ๆ  ที่สนใจ ท่ีมี
เน้ือหำไม่ซ ้ ำซ้อน หรือใกลเ้คียงกับเน้ือหำในหมวดวิชำศึกษำ
ทั่ ว ไ ป  ห รื อ ห ม ว ด วิ ช ำ เ ฉ พ ำ ะ ท่ี เ ปิ ด ส อ น ใ น
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ หรือมหำวิทยำลัยอ่ืน ทั้ งใน
ประเทศและต่ ำงประเทศ โดยควำมเห็ นชอบของ
กรรมกำรบริหำรหลกัสูตร 
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ปีที่ 1  
ภาคการศึกษาที่ 1 
941-160*  กำรฟังและพูดภำษำองักฤษพ้ืนฐำน 2((2)-0-4)  
หรือ  
941-161* กำรอ่ำนและเขียนภำษำองักฤษ        2((2)-0-4)  
                 พ้ืนฐำน 
942-101  ควำมเป็นพลเมืองโลก                     2((2)-0-4) 
947-216  ชีวติกบักำรค ำนวณ                          2((2)-0-4) 
942-102  กำรช่วยชีวติพ้ืนฐำน                        1((1)-0-2) 
942-222  กีฬำเพ่ือชีวติ                                    1((1)-0-2) 
943-100  สุนทรียภำพของกำรด ำเนินชีวติ      1((1)-0-2) 
947-102  รู้เท่ำทนัวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
          2((2)-0-4) 
หรือ 
942-304 ชีวติคือกำรเดินทำง                          2((2)-0-4) 
xxx-xxx วชิำเลือกศึกษำทัว่ไป                       2((2)-0-4) 
946-100  ควำมรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัธุรกิจ           3((3)-0-6) 
944-122  หลกัเศรษฐศำสตร์                        3((3)-0-6) 
 รวม               19 
 
 
 
 
ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1  
001-103  ไอเดียสู่ควำมเป็นผูป้ระกอบกำร      1((1)-0-2) 
942-106  ชีวติท่ีดี                                             3((3)-0-6) 
942-230  กำรภำษีอำกร                                   3((3)-0-6) 
944-204  กฎหมำยธุรกิจ                                  3((3)-0-6) 
946-290  กำรเงินธุรกิจ                                    3((3)-0-6) 
946-300  กำรจดักำรทรัพยำกรมนุษย ์             3((2)-2-5) 
946-260  พฤติกรรมผูบ้ริโภคและกลยทุธ์        

ทำงดิจิทลั         3((2)-2-5) 
   รวม       19  
 
 
 

 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
941-160* กำรฟังและพูดภำษำองักฤษพ้ืนฐำน 2((2)-0-4)  
หรือ  
941-161*  กำรอ่ำนและเขียนภำษำองักฤษ        2((2)-0-4)  
   พ้ืนฐำน  
942-107  ศำสตร์พระรำชำสู่กำรพฒันำ           3((3)-0-6)  

ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์  
948-140  ทกัษะกำรใชดิ้จิทลั                          2((2)-0-4) 
946-214  กำรบญัชีส ำหรับผูป้ระกอบกำร       3((3)-0-6) 
946-209  หลกักำรจดักำร                                3((3)-0-6) 
946-160  หลกักำรตลำด                                  3((2)-2-5) 
947-118  สถิติธุรกิจ 1                                     3((2)-2-5) 

รวม         19  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
947-311  สถิติเพื่อกำรวจิยั        3((3)-0-6) 
946-262  กำรจดักำรกำรตลำด                        3((2)-2-5) 
946-362   กำรส่ือสำรกำรตลำดเชิงบูรณำกำร  3((2)-2-5) 
946-366   กำรตลำดบริกำร                              3((2)-2-5) 
946-460  กำรจดักำรผลิตภณัฑแ์ละนวตักรรม3((2)-2-5) 
946-461   กำรจดักำรช่องทำงกำรตลำดแบบ    3((2)-2-5) 

 บูรณำกำร 
948-360   กลยทุธ์และกำรจดักำรรำคำ             3((2)-2-5) 
   รวม                 21 
  
 
 

หมายเหตุ  รำยวชิำ 941-160*  และ 941-161*  คณะฯ จะพิจำรณำควำมเหมำะสมวำ่จะใหแ้ต่ละหลกัสูตร ลงทะเบียนเรียน 
ในภำคกำรศึกษำใด ทั้งน้ีโดยพิจำรณำจำกจ ำนวนผูเ้รียนเป็นส ำคญั 
 

 

แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
สาขาวชิาการตลาด 
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ปีที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1  
941-162  กำรพฒันำทกัษะภำษำองักฤษ          2((2)-0-4) 
หรือ 
946-163 ภำษำองักฤษเพื่อกำรประกอบอำชีพ2((2)-0-4) 
941-xxx  วชิำเลือกหมวดวชิำศึกษำทัว่ไป       2((2)-0-4) 
 (ภำษำต่ำงประเทศอ่ืนๆ)                                     
946-363   กำรวจิยักำรตลำด                             3((2)-2-5) 
946-468   กำรตลำดเชิงสัมพนัธภำพ                3((2)-2-5) 
948-263  กำรวเิครำะห์ทำงกำรตลำด              3((2)-2-5) 
948-366  กลยทุธ์กำรตลำดดิจิทลั                    3((2)-2-5) 

รวม                16 
 
 
                       

ปีที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 1 
946-400  กำรจดักำรเชิงกลยทุธ์                      3((2)-2-5) 
946-462   สัมมนำทำงกำรตลำด                       3((1)-4-4) 
946-464   กำรศึกษำคน้ควำ้อิสระทำง               3(0-9-0) 
                 กำรตลำด 2  
946-465  กำรเตรียมควำมพร้อมสหกิจ             1(0-2-1) 
                 ศึกษำทำงกำรตลำด  

รวม                 10 
 
 
 
 
 

 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
942-105  กำรคิดเชิงออกแบบ        2((2)-0-4) 
946-463  กำรศึกษำคน้ควำ้อิสระทำงกำรตลำด1 3(0-9-0) 
XXX-XXX วชิำชีพเลือก 1                               3((x)-y-z) 
XXX-XXX วชิำชีพเลือก 2                               3((x)-y-z) 
หรือ 
946-365 ชุดวชิำกำรตลำดผูป้ระกอบกำร        6((4)-4-10) 
               และกำรสร้ำงธุรกิจ 
XXX-XXX วชิำเลือกเสรี 1                               3((x)-y-z) 
XXX-XXX วชิำเลือกเสรี 2                               3((x)-y-z) 

รวม               17  
 
  
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
948-445  สหกิจศึกษำทำงกำรตลำด  6(0-40-0) 
  รวม 6 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

หมายเหตุ แผนกำรศึกษำสำมำรถปรับเปล่ียนไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรหลกัสูตรฯ 
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จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 131 หน่วยกิต  
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ ำนวน 30 หน่วยกิต 
รายวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ จ ำนวน 28 หน่วยกิต 
สาระท่ี 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์          

จ านวน 4 หน่วยกติ 
942-102 กำรช่วยชีวติพ้ืนฐำน 1((1)-0-2) 
942-107 ศำสตร์พระรำชำสู่กำรพฒันำ 

 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์ 3((3)-0-6) 
 

สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ 
       จ านวน 5 หน่วยกติ 
942-106 ชีวติท่ีดี 3((3)-0-6) 
942-101 ควำมเป็นพลเมืองโลก  2((2)-0-4) 
หรือ 
943-104กำรรับรู้ชีวติและธรรมชำติ 2((2)-0-4) 
 
สาระท่ี 3 การเป็นผู้ประกอบการ  จ านวน 1 หน่วยกติ 
001-103 ไอเดียสู่ควำมเป็นผูป้ระกอบกำร 1((1)-0-2) 
 
สาระท่ี 4 อยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดจิิทัล  

จ านวน 4 หน่วยกติ 
อยู่อย่างรู้เท่าทัน จ ำนวน 2 หน่วยกิต  
ใหเ้ลือกเรียนจำกรำยวชิำต่อไปน้ี  
942-304 ชีวติคือกำรเดินทำง  2((2)-0-4) 
หรือ   
947-102 รู้เท่ำทนัวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 2((2)-0-4) 
 
การรู้ดจิิทัล จ ำนวน 2 หน่วยกิต 
948-140 ทกัษะกำรใชดิ้จิทลั  2((2)-0-4) 
 
สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 

จ านวน 4 หน่วยกติ 
การคิดเชิงระบบ จ ำนวน 2 หน่วยกิต 
942-104  กำรคิดและกำรตดัสินใจ 2((2)-0-4) 

 

 
 
หรือ 
942-105 กำรคิดเชิงออกแบบ 2((2)-0-4) 
การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข จ ำนวน 2 หน่วยกิต 
946-146   กำรคิดเชิงตรรกะ  2((2)-0-4) 
หรือ 
947-216  ชีวติกบักำรค ำนวณ  2((2)-0-4) 
 
สาระที่ 6 ภาษาและการส่ือสาร จ านวน 8 หน่วยกติ 
ก ำหนดใหเ้รียนรำยวชิำ ดงัน้ี 
941-160 กำรฟังและพูดภำษำองักฤษพ้ืนฐำน 2((2)-0-4) 
941-161 กำรอ่ำนและเขียนภำษำองักฤษพ้ืนฐำน2((2)-0-4) 
และใหเ้ลือกจำกรำยวชิำภำษำองักฤษ  
จ ำนวน 2 หน่วยกิต ดงัน้ี 
941-162 กำรพฒันำทกัษะภำษำองักฤษ 2((2)-0-4) 
หรือ  
941-163 ภำษำองักฤษเพื่อกำรประกอบอำชีพ 2((2)-0-4) 
และใหเ้ลือกจำกรำยวชิำภำษำต่ำงประเทศอ่ืน  
จ ำนวน 2 หน่วยกิต ดงัน้ี 
941-225 ภำษำจีนในชีวติประจ ำวนั    2((2)-0-4) 
941-226 ภำษำจีนจำกเพลง 2((2)-0-4) 
941-237 ภำษำญี่ปุ่นในชีวติประจ ำวนั 2((2)-0-4) 
941-246 ภำษำฝร่ังเศสในชีวติประจ ำวนั 2((2)-0-4) 
941-253 ภำษำเยอรมนัในชีวติประจ ำวนั 2((2)-0-4) 
941-275 ภำษำมลำยใูนชีวติประจ ำวนั 2((2)-0-4) 
941-286 ภำษำเกำหลีในชีวติประจ ำวนั 2((2)-0-4) 
 
สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกฬีา จ านวน 2 หน่วยกติ 
สุนทรียศาสตร์ จ  ำนวน 1 หน่วยกิต  
ใหเ้ลือกเรียนจำกรำยวชิำต่อไปน้ี  
943-100 สุนทรียภำพของกำรด ำเนินชีวติ 1((1)-0-2) 
หรือ 
943-105 สีสันของบุคลิกภำพ 1((1)-0-2) 
หรือ 
996-122 กำรรับรู้สุนทรียศำสตร์ 1((1)-0-2) 

หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต   
สาขาวชิาธุรกจิดิจิทลั 
บธ.บ.(ธุรกจิดิจิทลั), B.B.A. (Digital Business) 
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กฬีา จ  ำนวน 1 หน่วยกิต 
942-222 กีฬำเพ่ือชีวติ                                        1((1)-0-2) 
รายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก                  จ ำนวน 2 หน่วยกิต 
942-115 แลใต ้                                        2((2)-0-4) 
942-305 สังคมและกำรเมือง                        2((2)-0-4) 
942-306 มนุษยก์บัสังคม   2((2)-0-4) 
942-307 รู้ทนัควำมเส่ียง 2((2)-0-4) 
942-308 แคมป์ป้ิง 2((2)-0-4) 
942-400 กำรเงินในชีวติประจ ำวนั 2((2)-0-4) 
942-401 ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือชีวติ 2((2)-0-4) 
942-402 กำรจดักำรชุมชนยัง่ยนื 2((2)-0-4) 
946-149 กำ้วทนัโลกดิจิทลั 2((2)–0-4) 
947-200 ชีวติและสุขภำพ   2((2)-0-4) 
947-201 วทิยำศำสตร์รักษโ์ลก 2((2)-0-4) 
996-111 ตรังศึกษำ 2((2)-0-4) 
996-132 กำรรับรู้ธรรมชำติ 2((2)-0-4) 
กลุ่มวิชาภาษา  
941-101 ภำษำไทยเพื่อกำรส่ือสำร 
              และกำรน ำเสนอ                     2((2)-0-4) 
941-297 ภำษำองักฤษจำกเพลง 2((2)-0-4) 
กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์ 
943-101 กำรเดินทำงของกีตำ้ร์ 2((2)-0-4) 
943-102 ร้องเพลงเพลินใจ  2((2)-0-4) 
943-103 ดนตรีไทยกบัคนรุ่นใหม่ 2((2)-0-4) 
943-200 วรรณกรรมในบทเพลง 2((2)-0-4) 
943-201 ศิลปะกำรเตน้พ้ืนเมือง 
           ในสังคมโลก 2((2)-0-4) 
943-202 นำฏกรรมเพื่อพฒันำบุคลิกภำพ  2((2)-0-4) 
943-203 ศิลปะกำรต่อสู้แบบไทย 2((2)-0-4) 
996-123 ควำมซำบซ้ึงทำงดนตรี 2((2)-0-4) 
996-124 กำรสเก็ตภำพเมือง 2((2)-0-4) 
     คณะหรือหลักสูตรอำจก ำหนดรำยวิชำศึกษำ
ทั่วไปอ่ืน ท่ีพิจำรณำแล้วมีประโยชน์ต่อนักศึกษำให้
เป็นวชิำเลือกเพ่ิมเติมไดต้ำมควำมเหมำะสม  
2. หมวดวิชาเฉพาะ จ  ำนวน 95 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาแกน จ  ำนวน 30 หน่วยกิต 
  942-230 กำรภำษีอำกร  3((3)-0-6) 
  944-122 หลกัเศรษฐศำสตร์  3((3)-0-6) 
  944-204 กฎหมำยธุรกิจ   3((3)-0-6) 
  946-100 ควำมรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัธุรกิจ 3((3)-0-6) 
  946-160 หลกักำรตลำด   3((2)-2-5) 

  946-209 หลกักำรจดักำร   3((3)-0-6) 
  946-214 กำรบญัชีส ำหรับผูป้ระกอบกำร 3((3)-0-6) 
  946-290 กำรเงินธุรกิจ     3((3)-0-6) 
  946-400 กำรจดักำรเชิงกลยทุธ์       3((2)-2-5) 
  947-118 สถิติธุรกิจ 1     3((2)-2-5) 
 
 2.2 กลุ่มวิชาชีพ จ ำนวน 59 หน่วยกิต 

           - รายวิชาชีพบังคับ จ ำนวน 50 หน่วยกิต 
 946-150 กำรเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้ 3((2)-2-5) 
 946-151 พำณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์    3((2)-2-5) 
 946-255 เอสคิวแอลเพื่องำน 
                  ดำ้นวทิยำศำสตร์ขอ้มูล   3((2)-2-5) 
 946-256 วทิยำศำสตร์ขอ้มูลเบ้ืองตน้  3((2)-2-5) 
 946-257 กำรวเิครำะห์กำรตลำดดิจิทลั  3((2)-2-5) 
 946-260 พฤติกรรมผูบ้ริโภคและกลยทุธ์ 
                ทำงดิจิทลั    3((2)-2-5) 
 946-354 วธีิกำรทำงสถิติส ำหรับวทิยำศำสตร์ 
                ขอ้มูล     3((2)-2-5) 
 946-355 ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
                และควำมมัน่คงของสำรสนเทศ   3((2)-2-5) 
 946-451 สัมมนำทำงธุรกิจดิจิทลั    1(0-2-1) 
 946-453 โครงงำนทำงธุรกิจดิจิทลั    3(0-9-0) 
 946-454 กำรเตรียมควำมพร้อมสหกิจศึกษำ 
                ทำงธุรกิจดิจิทลั   1(0-2-1) 
 948-358 กำรตลำดดิจิทลัและเทคโนโลยี 
                ร่วมสมยั     3((2)-2-5) 
 948-444 ระบบวำงแผนจดักำรทรัพยำกร 
                องคก์ร    3((3)-0-6) 
 948-457 กำรจดักำรและกำรปรับปรุง 
               กระบวนกำรทำงธุรกิจ             3((2)-2-5) 
 948-458 กำรขบัเคล่ือนกลยทุธ์ 
                เชิงสร้ำงสรรคด์ว้ยขอ้มูล    3((2)-2-5) 
 948-461 กำรเป็นผูป้ระกอบกำรและ 
                กำรแปรรูปธุรกิจ     3((3)-0-6) 
 ชุดวิชา (Module)  
 946-153 ชุดวชิำกำรออกแบบและ 
                พฒันำเวบ็ในส่วนติดต่อผูใ้ชง้ำน  6((4)-4-10) 
 
         2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก  จ ำนวน 9 หน่วยกิต 
        - กลุ่มวิชาธุรกจิดจิิทัลและการตลาดดจิิทัล 
  946-249 กำรจดักำรโซเชียลคอมเมิร์ซ  3((2)-2-5) 
 946-258 กำรเล่ำเร่ือง     3((2)-2-5) 
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 946-345 เทคโนโลยมีลัติมีเดีย    3((2)-2-5) 
 946-445 กำรพฒันำโปรแกรมประยกุต ์
            ทำงธุรกิจผำ่นเวบ็    3((2)-2-5) 
 948-349 เครือข่ำยแลนไร้สำย 
            ระดบัองคก์ร  3((2)-2-5) 
 948-352 ประสบกำรณ์ผูใ้ชแ้ละ 
               กำรออกแบบส่วนประสำนงำน 
            กบัผูใ้ช ้   3((2)-2-5) 
 948-353 กำรท ำกำรตลำด 
            บนสังคมออนไลน์   3((2)-2-5) 
 948-354 กำรจดักำรเน้ือหำและส่ือดิจิทลั  3((2)-2-5) 
 948-359 กำรพฒันำโปรแกรมประยกุต ์
                           ทำงธุรกิจบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี  3((2)-2-5) 
 948-442 โลจิสติกส์และโซ่อุปทำนดิจิทลั 3((3)-0-6) 
 948-455 กำรออกแบบและบริหำร 
             ฐำนขอ้มูล  3((2)-2-5) 
 948-452 โปรแกรมประยกุตท์ำงธุรกิจ 3((2)-2-5) 
 948-453 ระบบกำรช ำระเงิน 
                           อิเลก็ทรอนิกส์   3((3)-0-6) 
  ชุดวิชา (Module) 
 946-350 ชุดวชิำกำรจดักำรเน้ือหำดิจิทลั 
                            และกำรเล่ำเร่ือง                   6((4)-4-10) 
  -กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูล 
 948-250 กำรจินตทศัน์ขอ้มูล   3((2)-2-5) 
 948-251 เทคนิคกำรเตรียมขอ้มูล 3((3)-0-6) 
 948-347 กำรวเิครำะห์ขอ้มูลทำงธุรกิจ 3((2)-2-5) 
 948-351 ธุรกิจอจัฉริยะและกำรวเิครำะห์ 3((2)-2-5) 
  ชุดวิชา (Module) 
 948-459 ชุดวชิำกำรวเิครำะห์และ 
             น ำเสนอขอ้มูล                    6((5)-2-11) 
   -กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ   
 946-201 กำรจดักำรธุรกิจขนำดยอ่ม  3((2)-2-5) 
 946-301 ธุรกิจระหวำ่งประเทศ 3((2)-2-5) 
 946-460 กำรจดักำรผลิตภณัฑ ์
                           และนวตักรรม  3((3)-0-6) 
 946-461 กำรจดักำรช่องทำงกำรตลำด 
            แบบบูรณำกำร   3((3)-0-6) 
 948-252 กำรจดักำรนวตักรรม 
             ควำมคิดสร้ำงสรรค ์ 
             และเทคโนโลย ี   3((3)-0-6) 
 948-253 กำรออกแบบบริกำร  3((2)-2-5) 
 948-261 กำรตลำดระหวำ่งประเทศ  3((3)-0-6) 

 948-342 กำรบริหำรโครงกำร  3((2)-2-5) 
 948-360 กลยทุธ์และกำรจดักำรรำคำ  3((3)-0-6) 
 948-361 กำรจดักำรแบรนดเ์ชิงกลยทุธ์   3((2)-2-5) 
 948-448 กำรน ำเสนองำนทำงธุรกิจ 3((3)-0-6) 
 941-363 ภำษำองักฤษส ำหรับ 
                           กำรส่ือสำรทำงธุรกิจ  3((3)-0-6) 
  -หัวข้อพเิศษ  
 948-355 หวัขอ้พิเศษทำงธุรกิจดิจิทลั 1 1((x)-y-z) 
 948-356 หวัขอ้พิเศษทำงธุรกิจดิจิทลั 2  2((x)-y-z) 
 948-357 หวัขอ้พิเศษทำงธุรกิจดิจิทลั 3 3((x)-y-z) 
  -กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 946-152 กำรเรียนรู้เชิงประสบกำรณ์ คร้ังท่ี 1              
     ไม่นอ้ยกวำ่ 230 ชัว่โมง 
 946-254 กำรเรียนรู้เชิงประสบกำรณ์ คร้ังท่ี 2   
     ไม่นอ้ยกวำ่ 230 ชัว่โมง 
 948-454 กำรเรียนรู้เชิงประสบกำรณ์ คร้ังท่ี 3   
     ไม่นอ้ยกวำ่ 230 ชัว่โมง 
  -กลุ่มวิชาท่ีเปิดบริการให้กบัหลักสูตรอ่ืน 
 946-251 กำรพฒันำเวบ็ 
            ในส่วนติดต่อผูใ้ชง้ำน  3((2)-2-5) 
 946-253 กำรออกแบบกรำฟิก 
             ส ำหรับธุรกิจ   3((2)-2-5) 
 
      2.4 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม 6 หน่วยกติ 
 948-456 สหกิจศึกษำทำงธุรกิจดิจิทลั 6(0-40-0) 
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี   จ ำนวน 6 หน่วยกิต  
 นักศึกษำสำมำรถเลือกเรียนรำยวิชำใดๆ ท่ีสนใจ ท่ีมี
เน้ือหำไม่ซ ้ ำซ้อน หรือใกลเ้คียงกบัเน้ือหำในหมวดวิชำศึกษำ
ทั่ ว ไ ป  ห รื อ ห ม ว ด วิ ช ำ เ ฉ พ ำ ะ ท่ี เ ปิ ด ส อ น ใ น
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ หรือมหำวิทยำลัยอ่ืน ทั้ งใน
ประ เทศและ ต่ ำ งประ เทศ  โดยคว ำม เ ห็นชอบของ
กรรมกำรบริหำรหลกัสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

37



 

 
 

 

 
 
 
ปีที่ 1  
ภาคการศึกษาที่ 1 
xxx-xxx  เรียน 1 วชิำจำกรำยวชิำต่อไปน้ี       2((2)-0-4) 
941-160  *กำรฟังและพูดภำษำองักฤษพ้ืนฐำน 
 หรือ 
941-161  *กำรอ่ำนและเขียนภำษำองักฤษพ้ืนฐำน  
942-107 ศำสตร์พระรำชำสู่กำรพฒันำ 
                 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์ 3((3)-0-6) 
944-122 หลกัเศรษฐศำสตร์  3((3)-0-6) 
946-100 ควำมรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัธุรกิจ 3((3)-0-6) 
946-150 กำรเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้ 3((2)-2-5) 
947-102 รู้เท่ำทนัวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี2((2)-0-4) 
947-216 ชีวติกบักำรค ำนวณ  2((2)-0-4) 
948-140 ทกัษะกำรใชดิ้จิทลั  2((2)-0-4) 
   รวม                20 
 
 
 
ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1   
942-222 กีฬำเพ่ือชีวติ    1((1)-0-2) 
946-160 หลกักำรตลำด  3((2)-2-5) 
946-214 กำรบญัชีส ำหรับผูป้ระกอบกำร 3((3)-0-6) 
946-256 วทิยำศำสตร์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ 3((2)-2-5) 
947-118 สถิติธุรกิจ 1  3((2)-2-5) 
948-358 กำรตลำดดิจิทลั 
 และเทคโนโลยร่ีวมสมยั 3((2)-2-5) 
996-122 กำรรับรู้สุนทรียศำสตร์    1((1)-0-2) 
941-162 กำรพฒันำทกัษะภำษำองักฤษ 2((2)-0-4) 
หรือ 
941-163 ภำษำองักฤษเพื่อกำรประกอบอำชีพ 2((2)-0-4) 
 รวม                   19 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
xxx-xxx  เรียน 1 วชิำจำกรำยวชิำต่อไปน้ี        2((2)-0-4) 
941-160  *กำรฟังและพูดภำษำองักฤษพ้ืนฐำน 
 หรือ 
941-161  *กำรอ่ำนและเขียนภำษำองักฤษพ้ืนฐำน 
942-101 ควำมเป็นพลเมืองโลก 2((2)-0-4) 
942-102 กำรช่วยชีวติพ้ืนฐำน  1((1)-0-2) 
942-105 กำรคิดเชิงออกแบบ  2((2)-0-4) 
942-106 ชีวติท่ีดี   3((3)-0-6) 
946-151 พำณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 3((2)-2-5) 
946-153 ชุดวชิำกำรออกแบบและ                  6((4)-4-10) 
 พฒันำเวบ็ในส่วนติดต่อผูใ้ชง้ำน 
 
     รวม               19 
 
 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2  
001-103 ไอเดียสู่ควำมเป็นผูป้ระกอบกำร 1((1)-0-2) 
946-255 เอสคิวแอลเพื่องำน 
 ดำ้นวทิยำศำสตร์ขอ้มูล 3((2)-2-5) 
946-257 กำรวเิครำะห์กำรตลำดดิจิทลั 3((2)-2-5) 
946-260 พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 และกลยทุธ์ทำงดิจิทลั 3((2)-2-5) 
946-290 กำรเงินธุรกิจ  3((3)-0-6) 
เลือกเรียนรำยวชิำชีพเลือก จ ำนวน 6 หน่วยกิต 
xxx-xxx วชิำชีพเลือก 1  3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิำชีพเลือก 2  3((x)-y-z) 
 หรือ 
946-350 ชุดวชิำกำรจดักำรเน้ือหำดิจทลั 
 และกำรเล่ำเร่ือง  6((4)-4-10) 
946-459 ชุดวชิำกำรวเิครำะห์ 
 และกำรน ำเสนอขอ้มูล                   6((5)-2-11) 
  รวม                  19 

 

หมายเหตุ  รำยวชิำ 941-160*  และ 941-161*  คณะฯ จะพิจำรณำควำมเหมำะสมวำ่จะใหแ้ต่ละหลกัสูตร ลงทะเบียนเรียน 
ในภำคกำรศึกษำใด ทั้งน้ีโดยพิจำรณำจำกจ ำนวนผูเ้รียนเป็นส ำคญั 
 

 

แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
สาขาวชิาธุรกจิดิจิทลั 
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ปีที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1  
942-230 กำรภำษีอำกร   3((3)-0-6) 
946-209 หลกักำรจดักำร  3((3)-0-6) 
946-354 วธีิกำรทำงสถิติ 
  ส ำหรับวทิยำศำสตร์ขอ้มูล 3((2)-2-5) 
948-457 กำรจดักำรและกำรปรับปรุง 
  กระบวนกำรทำงธุรกิจ 3((2)-2-5) 
xxx-xxx วชิำเลือกเสรี  3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิำเลือกหมวดวชิำศึกษำทัว่ไป 
   เลือกสำระท่ี 6 ภำษำต่ำงประเทศอ่ืน 3((x)-y-z) 
   รวม                   17 
  
                           

ปีที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 1  
946-400 กำรจดักำรเชิงกลยทุธ์ 3((2)-2-5) 
946-453 โครงงำนทำงธุรกิจดิจิทลั   3(0-9-0) 
946-451 สัมมนำทำงธุรกิจดิจิทลั   1(0-2-1) 
946-454 กำรเตรียมควำมพร้อมสหกิจศึกษำ 
 ทำงธุรกิจดิจิทลั   1(0-2-1) 
948-461 กำรเป็นผูป้ระกอบกำรและ 
 กำรแปรรูปธุรกิจ 3((3)-0-6) 
xxx-xxx รำยวชิำศึกำทัว่ไปเลือก                       2((2)-0-4) 
                                              รวม                      13 
 
 
. 

 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
944-204 กฎหมำยธุรกิจ 3((3)-0-6) 
946-355 ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
 และควำมมัน่คงของสำรสนเทศ   3((2)-2-5) 
948-444 ระบบวำงแผนจดักำร 
 ทรัพยำกรองคก์ร   3((3)-0-6) 
948-458 กำรขบัเคล่ือนกลยทุธ์เชิงสร้ำงสรรค ์
 ดว้ยขอ้มูล 3((2)-2-5) 
xxx-xxx วชิำชีพเลือก 3  3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิำเลือกเสรี  3((x)-y-z) 
  รวม              18 
 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
948-456 สหกิจศึกษำทำงธุรกิจดิจิทลั 6(0-40-0) 
  รวม 6 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หมายเหตุ แผนกำรศึกษำสำมำรถปรับเปล่ียนไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรหลกัสูตรฯ 
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จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  123  หน่วยกิต  
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    จ ำนวน 30  หน่วยกิต 
รายวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ  จ านวน 28 หน่วยกติ 
สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 
        จ านวน 4 หน่วยกติ 
942-102 กำรช่วยชีวติพ้ืนฐำน      1((1)-0-2) 

   942-107 ศำสตร์พระรำชำสู่กำรพฒันำ 

                 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์ 3((3)-0-6) 

สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ 
       จ านวน 5 หน่วยกติ 
942-106 ชีวติท่ีดี 3((3)-0-6) 
942-101 ควำมเป็นพลเมืองโลก  2((2)-0-4) 

   หรือ 

   943-104 กำรรับรู้ชีวติและธรรมชำติ      2((2)-0-4) 

สาระท่ี 3 การเป็นผู้ประกอบการ  จ านวน 1 หน่วยกติ 
001-103 ไอเดียสู่ควำมเป็นผูป้ระกอบกำร 1((1)-0-2) 
 

สาระที่ 4 อยู่อย่างรู้เท่าทันและการเรียนรู้ดจิิทัล  
              จ านวน 4 หน่วยกติ 
อยู่อย่างรู้เท่าทัน  ใหเ้ลือกเรียน 2 หน่วยกิต 
947-102 รู้เท่ำทนัวทิยำศำสตร์และ 
               เทคโนโลย ี 2((2)-0-4) 
หรือ 
942-304 ชีวติคือกำรเดินทำง 2((2)-0-4) 
 
การรู้ดจิิทัล ใหเ้ลือกเรียน 2 หน่วยกิต 

   948-140 ทกัษะกำรใชดิ้จิทลั                           2((2)-0-4) 

 

 

 
สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 
               จ านวน 4 หน่วยกติ 
   การคิดเชิงระบบ จ านวน 2 หน่วยกติ 
     ใหเ้ลือกเรียน 2 หน่วยกิต 
     942-104  กำรคิดและกำรตดัสินใจ                 2((2)-0-4) 
     หรือ  
     942-105 กำรคิดเชิงออกแบบ 2((2)-0-4) 
 
    การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  
    ใหเ้ลือกเรียน 2 หน่วยกิต 

946-146 กำรคิดเชิงตรรกะ   2((2)-0-4) 
หรือ 
947–216 ชีวติกบักำรค ำนวณ 2((2)-0-4) 

 
สาระที่ 6  ภาษาและการส่ือสาร จ านวน  8 หน่วยกติ 

941-160 กำรฟังและพูดภำษำองักฤษพ้ืนฐำน 2((2)-0-4) 
941-161 กำรอ่ำนและเขียนภำษำองักฤษ 
               พ้ืนฐำน 2((2)-0-4) 
 
และให้เลือกจากรายวิชาภาษาองักฤษ จ านวน 2 หน่วย
กิต ดงัน้ี 
941-162  การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 2((2)-0-4) 
หรือ  
941-163 ภาษาองักฤษเพื่อการประกอบอาชีพ 2((2)-0-4) 
 
และใหเ้ลือกจากรายวชิาภาษาต่างประเทศอ่ืน  
จ านวน 2 หน่วยกิต ดงัน้ี 
941-225 ภำษำจีนในชีวติประจ ำวนั 2((2)-0-4) 
941-226 ภำษำจีนจำกเพลง 2((2)-0-4) 
941-237 ภำษำญี่ปุ่นในชีวติประจ ำวนั 2((2)-0-4) 

หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการรัฐกจิ 

รป.บ. (การจัดการรัฐกจิ) , B.P.A. (Public Management) 
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941-246 ภำษำฝร่ังเศสในชีวติประจ ำวนั  2((2)-0-4) 
941-253 ภำษำเยอรมนัในชีวติประจ ำวนั 2((2)-0-4) 
941-275 ภำษำมลำยใูนชีวติประจ ำวนั 2((2)-0-4) 
941-286 ภำษำเกำหลีในชีวติประจ ำวนั 2((2)-0-4) 

 
สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกฬีา 2 หน่วยกติ 
สุนทรียศาสตร์  จ  ำนวน 1 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจำก
รำยวชิำต่อไป  
943-100 สุนทรียภำพของกำรด ำเนินชีวติ 1((1)-0-2) 

943-105 สีสันของบุคลิกภำพ 1((1)-0-2) 

996-122 กำรรับรู้สุนทรียศำสตร์ 1((1)-0-2) 

กฬีา  จ  ำนวน 1 หน่วยกิต 
942-222 กีฬำเพ่ือชีวติ 1((1)-0-2) 
 
      และให้เลือกเรียนรำยวิชำจำกกลุ่มสำระท่ีก ำหนดหรือ
จำกรำยวิชำเลือกของหมวดวิชำศึกษำทัว่ไปท่ีเปิดสอนใน
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตตรัง  ไม่น้อยกว่า  2  
หน่วยกติ  ดงัรำยวชิำต่อไปน้ี 

941-101 ภำษำไทยเพื่อกำรส่ือสำรและ 
              กำรน ำเสนอ      2((2)-0-4) 
941-297 ภำษำองักฤษจำกเพลง 2((2)-0-4) 
942-115 แลใต ้ 2((2)-0-4) 
942-305 สังคมและกำรเมือง   2((2)-0-4) 
942-306 มนุษยก์บัสังคม   2((2)-0-4) 
942-307 รู้ทนัควำมเส่ียง 2((2)-0-4) 
942-308  แคมป์ป้ิง  2((2)-0-4) 
942-400 กำรเงินในชีวติประจ ำวนั 2((2)-0-4) 
942-401 ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือชีวติ 2((2)-0-4) 
942-402 กำรจดักำรชุมชนยัง่ยนื 2((2)-0-4) 
946-149 กำ้วทนัโลกดิจิทลั  2((2)-0-4) 
947-200 ชีวติและสุขภำพ   2((2)-0-4) 
947-201 วทิยำศำสตร์รักษโ์ลก 2((2)-0-4) 
996-111 ตรังศึกษำ 2((2)-0-4) 
996-132 กำรรับรู้ธรรมชำติ 2((2)-0-4) 

 
 

กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์  
943-101 กำรเดินทำงของกีตำ้ร์ 2((2)-0-4) 
943-102 ร้องเพลงเพลินใจ  2((2)-0-4) 
943-103 ดนตรีไทยกบัคนรุ่นใหม่ 2((2)-0-4) 
943-200 วรรณกรรมในบทเพลง 2((2)-0-4) 
943-201 ศิลปะกำรเตน้พ้ืนเมืองใน 
                 สังคมโลก 2((2)-0-4) 
943-202 นำฏกรรมเพื่อพฒันำบุคลิกภำพ  2((2)-0-4) 
943-203 ศิลปะกำรต่อสู้แบบไทย 2((2)-0-4) 
996-123 ควำมซำบซ้ึงทำงดนตรี 2((2)-0-4) 
996-124 สเก็ตภำพเมือง 2((2)-0-4) 

               คณะหรือหลกัสูตรอำจก ำหนดรำยวชิำศึกษำทัว่ไป
อ่ืน ท่ีพิจำรณำแลว้มีประโยชน์ต่อนกัศึกษำให้เป็นวิชำเลือก
เพ่ิมเติมไดต้ำมควำมเหมำะสม 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวน  87  หน่วยกติ 

    1) กลุ่มวิชาแกน    จ านวน  54  หน่วยกติ 

        944-100 ควำมรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมำย 

                      และรัฐธรรมนูญไทย                    3((3)-0-6) 

        944-110 ควำมรู้เบ้ืองตน้ทำงรัฐประศำสนศำสตร์ 

                                                   3((3)-0-6) 

        944-111 ควำมรู้เบ้ืองตน้ทำงรัฐศำสตร์      3((3)-0-6) 

        944-112 กำรเมืองกำรปกครองไทย         3((3)-0-6) 

        944-116 กำรจดักำรบริกำรสำธำรณะ (WIL) 

                                 3((2)-2-5) 

        944-118 องคก์ำรและกำรจดักำรสมยัใหม่  3((3)-0-6) 

        944-122 หลกัเศรษฐศำสตร์                        3((3)-0-6) 

        944-200 กฎหมำยวำ่ดว้ยวธีิปฏิบติัรำชกำร 

                     ทำงปกครอง           3((3)-0-6) 

        944-210 นโยบำยสำธำรณะ                       3((3)-0-6) 

        944-211 กำรบริหำรรำชกำรไทยและ 

                      องคก์ำรสำธำรณะ         3((3)-0-6) 

       944-212 กำรจดักำรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (WIL) 

                                                3((2)-2-5)                               
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       944-214 กำรจดักำรทรัพยำกรมนุษยภ์ำครัฐ 3((3)-0-6) 

       944-215 กำรบริหำรกำรคลงัสำธำรณะ         3((3)-0-6) 

       944-310 จริยธรรมและธรรมำภิบำล           3((3)-0-6) 

       944-317 ระเบียบวธีิวจิยั 
                     ทำงรัฐประศำสนศำสตร์           3((3)-0-6) 
       944-410 กำรจดักำรกลยทุธ์ส ำหรับภำครัฐ (WIL) 
                                  3((2)-2-5) 
       944-341 สถิติส ำหรับกำรวจิยั 
                     ทำงรัฐประศำสนศำสตร์            3((3)-0-6) 
       944-419 นวตักรรมทำงกำรจดักำรภำครัฐ (WIL)                    
                                                                  3((2)-2-5) 
 

2) กลุ่มวิชาชีพ  33 หน่วยกติ 
    2.1) รายวิชาชีพบังคับ  21 หน่วยกติ 
ให้นักศึกษำเลือกเรียนจำกรำยวิชำในกลุ่มวิชำใดกลุ่มวิชำ
หน่ึงเท่ำนั้น 
 
กลุ่มการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
       944-218 กำรจดักำรควำมหลำกหลำย           3((3)-0-6) 
       944-311 กำรพฒันำทรัพยำกรมนุษย ์           3((3)-0-6) 
       944-345 กำรบริหำรค่ำตอบแทน            3((3)-0-6) 
       944-411 กำรเจรจำต่อรองและ 
                     กำรจดักำรควำมขดัแยง้                  3((3)-0-6) 
       944-414 แรงงำนสัมพนัธ์           3((3)-0-6) 
       944-442 กำรจดักำรผลกำรปฏิบติังำน          3((3)-0-6) 
       944-440 สัมมนำประเดน็กำรจดักำร 
                     ทรัพยำกรมนุษยภ์ำครัฐ (WIL)       3(0-6-3) 
 
กลุ่มนโยบายสาธารณะ 
       944-219 กำรวเิครำะห์นโยบำยสำธำรณะ      3((3)-0-6) 
       944-315 กำรจดัท ำและวเิครำะห์โครงกำร (WIL) 
              3((2)-2-5) 
       944-316 กำรบริหำรโครงกำร (WIL)            3((2)-2-5)                
        944-342 กำรน ำนโยบำยไปปฏิบติัและประเมินผล                    
                      (WIL)             3((2)-2-5)         

        944-343 นโยบำยกำรเงินกำรคลงั          3((3)-0-6) 
        944-415 กำรก ำกบัติดตำมและประเมินผล (WIL) 
               3((2)-2-5) 
        944-441 สัมมนำประเดน็นโยบำยสำธำรณะ (WIL) 
                                 3(0-6-3) 
 
2.2) รายวิชาชีพเลือก  12 หน่วยกติ 
1) นักศึกษาแผน ก สหกจิศึกษา 
    - ให้เรียนรำยวิชำ 944-319 เตรียมสหกิจศึกษำทำงรัฐ
ประศำสนศำสตร์   จ  ำนวน 10-3-0) หน่วยกิต  
    - ให้เรียนรำยวิชำ 944-444 สหกิจศึกษำทำงรัฐประศำสน
ศำสตร์ (WIL)   จ  ำนวน  8(0-32-0) หน่วยกิตและเลือกเรียน
รำยวชิำชีพเลือก อีก 3 หน่วยกิตท่ีไม่ซ ้ำกนั 
 
2) นักศึกษาแผน ข ฝึกงาน  
  - ให้เรียนรำยวิชำ 944-318 กำรฝึกงำนทำงรัฐประศำสน
ศำสตร์ (WIL) ไม่นอ้ยกวำ่ 4 เดือนและเลือกเรียนรำยวชิำชีพ
เลือกอีก 12 หน่วยกิตท่ีไม่ซ ้ำกนั 
  - ให้นักศึกษำเลือกเรียนรำยวิชำชีพเลือกจำกรำยวิชำ
ต่อไปน้ี 
 
กลุ่มวิชาการจัดการ 
         944-115 ควำมรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักิจกำรเพ่ือสังคม (WIL) 
                                            3((2)-2-5)         
         944-241 กำรจดักำรควำมรู้          3((3)-0-6) 
         944-242 กำรจดักำรวสิำหกิจชุมชน (WIL)  
                                  3((2)-2-5) 
         944-344 กำรพฒันำทุนมนุษย ์                    3((3)-0-6) 
         944-346 กำรจดักำรควำมเส่ียงในองคก์รภำครัฐ 
                                                  3((3)-0-6) 
         944-347 กำรตลำดส ำหรับภำคสำธำรณะ   3((3)-0-6) 
         944-348 ภำษำองักฤษส ำหรับรัฐประศำสนศำสตร์ 
                                       3((3)-0-6) 
 
กลุ่มวิชากฎหมาย 
       944-201 กฎหมำยอำญำ 1                            3((3)-0-6) 
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       944-202 กฎหมำยอำญำ 2            3((3)-0-6)           
       944-300 กฎหมำยวธีิพิจำรณำควำมอำญำ     3((3)-0-6) 
       944-301 กฎหมำยลกัษณะพยำน          3((3)-0-6) 
            
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี      6       หน่วยกติ 
                นักศึกษำสำมำรถเลือกเรียนรำยวิชำใดๆ ท่ีสนใจ 
ท่ีมีเน้ือหำไม่ซ ้ ำซ้อน หรือใกลเ้คียงกบัเน้ือหำในหมวดวิชำ
ศึ กษ ำทั่ ว ไป  ห รื อหมวดวิ ช ำ เ ฉพำะ ท่ี เ ปิ ดสอนใน
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ หรือมหำวิทยำลยัอ่ืน ทั้งใน
ประ เทศและ ต่ำงประ เทศ  โดยควำม เ ห็นชอบของ
กรรมกำรบริหำรหลกัสูตร 
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ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1  
วิชาศึกษาทั่วไป 
941-160* กำรฟังและพูดภำษำองักฤษพ้ืนฐำน     2((2)-0-4)  
                หรือ  
941-161* กำรอ่ำนและเขียนภำษำองักฤษพ้ืนฐำน 2((2)-0-4)  
942-106 ชีวติท่ีดี                                                   3((3)-0-6)  
942-101 ควำมเป็นพลเมืองโลก            2((2)-0-4) 
xxx-xxx รำยวชิำศึกษำทัว่ไป (เลือก)             2((x)-y-z)  
 
วิชาแกน 
944-110 ควำมรู้เบ้ืองตน้ทำงรัฐประศำสนศำสตร์ 3((3)-0-6) 
944-111 ควำมรู้เบ้ืองตน้ทำงรัฐศำสตร์                 3((3)-0-6) 
944-112 กำรเมืองกำรปกครองไทย            3((3)-0-6) 
 

                             รวม             18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาคการศึกษาที่ 2  
วิชาศึกษาทั่วไป 
941-160* กำรฟังและพูดภำษำองักฤษพ้ืนฐำน     2((2)-0-4)  
                หรือ  
941-161* กำรอ่ำนและเขียน 
                 ภำษำองักฤษพ้ืนฐำน                            2((2)-0-4)  
942-102 กำรช่วยชีวติพ้ืนฐำน                             1((1)-0-2)  
942-107 ศำสตร์พระรำชำสู่กำรพฒันำ 
                 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์           3((3)-0-6) 
943-100 สุนทรียภำพของกำรด ำเนินชีวติ             1((1)-0-2)  
 
วิชาแกน 
944-118 องคก์ำรและกำรจดักำรสมยัใหม่            3((3)-0-6) 
944-210 นโยบำยสำธำรณะ                             3((3)-0-6) 
944-211 กำรบริหำรรำชกำรไทย 
              และองคก์ำรสำธำรณะ            3((3)-0-6) 

รวม           16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 

สาขาวชิาการจัดการรัฐกจิ 
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ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1  
วิชาศึกษาทั่วไป 
942-222 กีฬำเพ่ือชีวติ             1((1)-0-2) 
948-140 ทกัษะกำรใชดิ้จิทลั                                 2((2)-0-4) 
 
วิชาแกน 
944-100 ควำมรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมำย 
               และรัฐธรรมนูญไทย                             3((3)-0-6)  
944-116 กำรจดักำรบริกำรสำธำรณะ (WIL)        3((2)-2-5)         
944-214 กำรจดักำรทรัพยำกรมนุษยภ์ำครัฐ         3((3)-0-6) 
 
วิชาชีพบังคับ (1 วชิา) 
กลุ่มการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
944-218 กำรจดักำรควำมหลำกหลำย           3((3)-0-6) 
               หรือ  
กลุ่มนโยบายสาธารณะ 
944-219 กำรวเิครำะห์นโยบำยสำธำรณะ             3((3)-0-6) 
 
วิชาชีพเลือก (เลือกเรียน 1 วิชา) 
944-xxx วชิำชีพเลือก 1                            3(x-y-z) 

 
รวม    18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาคการศึกษาที่ 2  
วิชาศึกษาทั่วไป 
942-104 กำรคิดและกำรตดัสินใจ            2((2)-0-4)  
947-102 รู้เท่ำทนัวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี    2((2)-0-4) 
xxx-xxx รำยวชิำศึกษำทัว่ไป  
              (เลือกภำษำต่ำงประเทศอ่ืน)             2((x)-y-z) 
                     
วิชาแกน 
944-122 หลกัเศรษฐศำสตร์                             3((3)-0-6) 
944-200 กฎหมำยวำ่ดว้ยวธีิปฏิบติัรำชกำร 
               ทำงปกครอง             3((3)-0-6) 
 
วิชาชีพบังคับ (1 วชิา) 
กลุ่มการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
944-311 กำรพฒันำทรัพยำกรมนุษย ์           3((3)-0-6) 
              หรือ  
 
กลุ่มนโยบายสาธารณะ 
944-315 กำรจดัท ำและวเิครำะห์โครงกำร (WIL)  3((2)-2-5) 
 

                    รวม    15 
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ปีที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1  
วิชาศึกษาทั่วไป 
001-103 ไอเดียสู่ควำมเป็นผูป้ระกอบกำร            1((1)-0-2)  
941-162 การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ                2((2)-0-4)  

หรือ  

941-163 ภาษาองักฤษเพื่อการประกอบอาชีพ      2((2)-0-4) 
947-216 ชีวติกบักำรค ำนวณ                             2((2)-0-4)  
 
วิชาแกน 
944-317 ระเบียบวธีิวจิยั 
               ทำงรัฐประศำสนศำสตร์                        3((3)-0-6) 
944-341 สถิติส ำหรับกำรวจิยั 
               ทำงรัฐประศำสนศำสตร์                        3((3)-0-6) 
 
วิชาชีพบังคับ (2 วชิา) 
กลุ่มการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
944-345 กำรบริหำรค่ำตอบแทน           3((3)-0-6) 
944-411 กำรเจรจำต่อรองและ 
              กำรจดักำรควำมขดัแยง้                          3((3)-0-6) 
หรือ 
กลุ่มนโยบายสาธารณะ 
944-316 กำรบริหำรโครงกำร (WIL)                   3((2)-2-5) 
944-342 กำรน ำนโยบำยไปปฏิบติัและประเมินผล (WIL)   
                                                                             3((2)-2-5) 

 รวม            17 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
ภาคการศึกษาที่ 2  
วิชาแกน 
944-212 กำรจดักำรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (WIL)
                                                            3((2)-2-5) 
944-215 กำรบริหำรกำรคลงัสำธำรณะ                3((3)-0-6) 
944-410 กำรจดักำรกลยทุธ์ส ำหรับภำครัฐ (WIL) 
                                                            3((2)-2-5) 
วิชาชีพบังคับ (2 วชิา) 
กลุ่มการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
944-414 แรงงำนสัมพนัธ์                            3((3)-0-6) 
944-442 กำรจดักำรผลกำรปฏิบติังำน                   3((3)-0-6) 
หรือ 
กลุ่มนโยบายสาธารณะ 
944-343 นโยบำยกำรเงินกำรคลงั           3((3)-0-6) 
944-415 กำรก ำกบัติดตำมและประเมินผล  (WIL)   
                                             3((2)-2-5) 

     รวม             15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนสหกจิศึกษา 
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ปีที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 1  
วิชาแกน 
944-310 จริยธรรมและธรรมำภิบำล            3((3)-0-6) 
944-419 นวตักรรมทำงกำรจดักำรภำครัฐ (WIL) 3((2)-2-5) 
 
วิชาชีพบังคับ (1 วชิา) 
944-440 สัมมนำประเดน็กำรจดักำรทรัพยำกรมนุษย ์ 
              ภำครัฐ (WIL)                                           3(0-6-3) 
              หรือ 
944-441 สัมมนำประเดน็นโยบำยสำธำรณะ (WIL) 3(0-6-3) 
 
วิชาเลือกเสรี 
xxx-xxx วชิำเลือกเสรี 1               3(x-y-z)  
xxx-xxx วชิำเลือกเสรี 2                                   3(x-y-z)  
 
วิชาเตรียมสหกจิ  
944-319 เตรียมสหกิจศึกษำ 
               ทำงรัฐประศำสนศำสตร์                          1(0-3-0) 

 รวม                     16 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 
944-444 สหกิจศึกษำทำงรัฐประศำสนศำสตร์ (WIL)                    
                                             8(0-32-0)  

รวม            8 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนสหกจิศึกษา 

หมำยเหตุ   * แผนกำรศึกษำสำมำรถปรับเปล่ียนไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยควำมเห็นชอบของ 
                   คณะกรรมกำรบริหำรหลกัสูตร 
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ปีที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1  
วิชาศึกษาทั่วไป 
001-103 ไอเดียสู่ควำมเป็นผูป้ระกอบกำร            1((1)-0-2)  
941-162 การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ                2((2)-0-4)  

หรือ  

941-163 ภาษาองักฤษเพื่อการประกอบอาชีพ      2((2)-0-4) 
947-216 ชีวติกบักำรค ำนวณ                             2((2)-0-4)  
 
วิชาแกน 
944-317 ระเบียบวธีิวจิยั 
               ทำงรัฐประศำสนศำสตร์           3((3)-0-6) 
944-341 สถิติส ำหรับกำรวจิยั 
               ทำงรัฐประศำสนศำสตร์            3((3)-0-6) 
 
วิชาชีพบังคับ (2 วชิา) 
กลุ่มการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
944-345 กำรบริหำรค่ำตอบแทน           3((3)-0-6) 
944-411 กำรเจรจำต่อรองและ 
               กำรจดักำรควำมขดัแยง้                         3((3)-0-6) 
หรือ 
กลุ่มนโยบายสาธารณะ 
944-316 กำรบริหำรโครงกำร (WIL)                   3((2)-2-5) 
944-342 กำรน ำนโยบำยไปปฏิบติัและประเมินผล  (WIL)       
                                                                           3((2)-2-5) 
 
วิชาชีพเลือก (1 วิชา) 
944-xxx วชิำชีพเลือก 2            3(x-y-z) 
 

รวม            20 
 
 

 
 

 
 
ภาคการศึกษาที่ 2  
วิชาแกน 
944-212 กำรจดักำรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (WIL)    

                                           3((2)-2-5) 
944-215 กำรบริหำรกำรคลงัสำธำรณะ                3((3)-0-6) 
944-410 กำรจดักำรกลยทุธ์ส ำหรับภำครัฐ (WIL) 
                                                            3((2)-2-5) 
 
วิชาชีพบังคับ (2 วชิา) 
กลุ่มการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
944-414 แรงงำนสัมพนัธ์                            3((3)-0-6) 
944-442 กำรจดักำรผลกำรปฏิบติังำน                  3((3)-0-6) 
 หรือ 
กลุ่มนโยบายสาธารณะ 
944-343 นโยบำยกำรเงินกำรคลงั                         3((3)-0-6) 
944-415 กำรก ำกบัติดตำมและประเมินผล (WIL) 3((2)-2-5) 
 
วิชาชีพเลือก 
944-xxx วชิำชีพเลือก 3             3(x-y-z) 

 
รวม            18 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนฝึกงาน 
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ปีที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 1 
วิชาแกน 
944-310 จริยธรรมและธรรมำภิบำล           3((3)-0-6) 
944-419 นวตักรรมทำงกำรจดักำรภำครัฐ (WIL)      
                                                            3((2)-2-5) 
 
วิชาชีพบังคับ (1 วชิา) 
944-440 สัมมนำประเดน็กำรจดักำรทรัพยำกรมนุษย ์
               ภำครัฐ (WIL)                                           3(0-6-3) 
หรือ 
944-441 สัมมนำประเดน็นโยบำยสำธำรณะ (WIL) 3(0-6-3) 
 
วิชาชีพเลือก 
944-xxx วชิำชีพเลือก 4               3(x-y-z) 
 
วิชาเลือกเสรี 
xxx-xxx วชิำเลือกเสรี 1               3(x-y-z)  
xxx-xxx วชิำเลือกเสรี 2               3(x-y-z)  

              รวม          18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
944-318  กำรฝึกงำนทำงรัฐประศำสนศำสตร์ (WIL)                                 
                                                         ไม่นอ้ยกวำ่   4 เดือน 
          รวม    0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนฝึกงาน 

หมำยเหตุ   * แผนกำรศึกษำสำมำรถปรับเปล่ียนไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยควำมเห็นชอบของ 
                   คณะกรรมกำรบริหำรหลกัสูตร 
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จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 129 หน่วยกิต  
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ ำนวน 30 หน่วยกิต 
รายวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ จ ำนวน 34 หน่วยกิต 
สาระท่ี 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์          

จ านวน 4 หน่วยกติ 
942-107 ศำสตร์พระรำชำสู่กำรพฒันำ 

 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์ 3((3)-0-6) 
942-102 กำรช่วยชีวติพ้ืนฐำน 1((1)-0-2) 
 
สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ 
       จ านวน 5 หน่วยกติ 
942-106 ชีวติท่ีดี 3((3)-0-6) 
 
และใหเ้ลือกเรียน จ ำนวน 2 หน่วยกิต ดงัน้ี 
942-101 ควำมเป็นพลเมืองโลก 2((2)-0-4) 
หรือ 
943-104 กำรรับรู้ชีวติและธรรมชำติ      2((2)-0-4) 
 
สาระท่ี 3 การเป็นผู้ประกอบการ  จ านวน 1 หน่วยกติ 
001-103 ไอเดียสู่ควำมเป็นผูป้ระกอบกำร 1((1)-0-2) 
 
สาระท่ี 4 อยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดจิิทัล  

จ านวน 4 หน่วยกติ 
อยู่อย่างรู้เท่าทัน จ ำนวน 2 หน่วยกิต  
ใหเ้ลือกเรียนจำกรำยวชิำต่อไปน้ี  
หรือ   
947-102 รู้เท่ำทนัวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 2((2)-0-4) 
หรือ 
942-304 ชีวติคือกำรเดินทำง  2((2)-0-4) 
 
การรู้ดจิิทัล จ ำนวน 2 หน่วยกิต 
948-140 ทกัษะกำรใชดิ้จิทลั  2((2)-0-4) 
 
 
 
 

 

สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 
จ านวน 4 หน่วยกติ 

การคิดเชิงระบบ จ ำนวน 2 หน่วยกิต  
ใหเ้ลือกเรียนจำกรำยวชิำต่อไปน้ี  
942-105 กำรคิดเชิงออกแบบ 2((2)-0-4) 
หรือ 
942-104 กำรคิดและกำรตดัสินใจ  2((2)-0-4) 
 
การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข จ ำนวน 2 หน่วยกิต  
ใหเ้ลือกเรียนจำกรำยวชิำต่อไปน้ี  
946-146 กำรคิดเชิงตรรกะ 2((2)-0-4) 
หรือ 
947-216 ชีวติกบักำรค ำนวณ  2((2)-0-4) 
 
สาระที่ 6 ภาษาและการส่ือสาร จ านวน 8 หน่วยกติ 
ก ำหนดใหเ้รียนรำยวชิำ ดงัน้ี 
941-160 กำรฟังและพูดภำษำองักฤษพ้ืนฐำน  2((2)-0-4) 
941-161 กำรอ่ำนและเขียนภำษำองักฤษพ้ืนฐำน 2((2)-0-4) 
 
และให้เลือกจำกรำยวิชำภำษำอังกฤษ จ ำนวน 2 หน่วยกิต 
ดงัน้ี 
941-162 กำรพฒันำทกัษะภำษำองักฤษ   2((2)-0-4) 
หรือ  
941-163 ภำษำองักฤษเพื่อกำรประกอบอำชีพ   2((2)-0-4) 
และใหเ้ลือกจำกรำยวชิำภำษำต่ำงประเทศอ่ืน  
จ ำนวน 2 หน่วยกิต ดงัน้ี 
941-225 ภำษำจีนในชีวติประจ ำวนั      2((2)-0-4) 
941-226 ภำษำจีนจำกเพลง   2((2)-0-4) 
941-237 ภำษำญี่ปุ่นในชีวติประจ ำวนั   2((2)-0-4) 
941-246 ภำษำฝร่ังเศสในชีวติประจ ำวนั   2((2)-0-4) 
941-253 ภำษำเยอรมนัในชีวติประจ ำวนั   2((2)-0-4) 
941-275 ภำษำมลำยใูนชีวติประจ ำวนั   2((2)-0-4) 
941-286 ภำษำเกำหลีในชีวติประจ ำวนั   2((2)-0-4) 
 
  

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษธุรกจิ 
ศศ.บ. (ภาษาองักฤษธุรกจิ),  B.A. (Business English)  
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สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกฬีา จ านวน 2 หน่วยกติ 
สุนทรียศาสตร์ จ  ำนวน 1 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจำก
รำยวชิำต่อไปน้ี  
943-100 สุนทรียภำพของกำรด ำเนินชีวติ 1((1)-0-2) 
หรือ 
943-105 สีสันของบุคลิกภำพ 1((1)-0-2) 
หรือ 
996-122 กำรรับรู้สุนทรียศำสตร์ 1((1)-0-2) 
กฬีา จ  ำนวน 1 หน่วยกิต 
942-222 กีฬำเพ่ือชีวติ 1((1)-0-2) 
 
รายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก อกีจ านวนไม่น้อยกว่า   
2 หน่วยกติ  
  ใหน้กัศึกษำเลือกเรียน จ ำนวน 2 หน่วยกิต  
จำกรำยวชิำต่อไปน้ี 
 กลุ่มวิชาอ่ืน ๆ 
942-115 แลใต ้  2((2)-0-4)      
942-305 สังคมและกำรเมือง   2((2)-0-4) 
942-306 มนุษยก์บัสังคม   2((2)-0-4) 
942-307 รู้ทนัควำมเส่ียง 2((2)-0-4) 
942-308  แคมป์ป้ิง  2((2)-0-4)  
942-400 กำรเงินในชีวติประจ ำวนั 2((2)-0-4) 
942-401 ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือชีวติ 2((2)-0-4) 
942-402 กำรจดักำรชุมชนยัง่ยนื 2((2)-0-4) 
946-149 กำ้วทนัโลกดิจิทลั  2((2)-0-4) 
947-200 ชีวติและสุขภำพ   2((2)-0-4) 
947-201 วทิยำศำสตร์รักษโ์ลก 2((2)-0-4) 
996-111 ตรังศึกษำ 2((2)-0-4) 
996-132 กำรรับรู้ธรรมชำติ 2((2)-0-4) 
กลุ่มภาษา  
941-101 ภำษำไทยเพื่อกำรส่ือสำรและ 

 กำรน ำเสนอ    2((2)-0-4) 
941-297 ภำษำองักฤษจำกเพลง 2((2)-0-4) 
กลุ่มสุนทรียศาสตร์  
943-101 กำรเดินทำงของกีตำ้ร์ 2((2)-0-4) 
943-102 ร้องเพลงเพลินใจ  2((2)-0-4)               
943-103 ดนตรีไทยกบัคนรุ่นใหม่ 2((2)-0-4) 
943-200 วรรณกรรมในบทเพลง 2((2)-0-4) 
943-201 ศิลปะกำรเตน้พ้ืนเมืองในสังคมโลก 2((2)-0-4) 
943-202 นำฏกรรมเพื่อพฒันำบุคลิกภำพ  2((2)-0-4) 
943-203 ศิลปะกำรต่อสู้แบบไทย 2((2)-0-4) 
996-123 ควำมซำบซ้ึงทำงดนตรี 2((2)-0-4) 

996-124 สเก็ตภำพเมือง   2((2)-0-4) 
     คณะหรือหลักสูตรอำจก ำหนดรำยวิชำศึกษำทัว่ไปอ่ืน ท่ี
พิจำรณำแลว้มีประโยชน์ต่อนกัศึกษำใหเ้ป็นวชิำเลือกเพ่ิมเติมได้
ตำมควำมเหมำะสม 
  
2. หมวดวิชาเฉพาะ จ  ำนวน 93 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาแกน จ  ำนวน 30 หน่วยกิต 
941-117 กำรฟังและกำรออกเสียงภำษำองักฤษ     3((3)-0-6) 
 941-118 ไวยำกรณ์ภำษำองักฤษ     3((3)-0-6) 
941-119 กำรพูดภำษำองักฤษ      3((3)-0-6) 
941-295 กำรอ่ำนภำษำองักฤษเชิงธุรกิจ     3((3)-0-6) 
 941-296 กำรเขียนภำษำองักฤษเชิงธุรกิจ           3((3)-0-6) 
 946-101 ธุรกิจขั้นตน้            3((3)-0-6) 
 946-160 หลกักำรตลำด     3((2)-2-5) 
 946-209 หลกักำรจดักำร     3((3)-0-6)   
 946-293 หลกักำรเงินเบ้ืองตน้     3((3)-0-6)  
 948-250 กำรจินตทศัน์ขอ้มูล     3((3)-0-6) 
 
 2.2 กลุ่มวิชาชีพ จ ำนวน 63 หน่วยกิต 

           - รายวิชาชีพบังคับ จ ำนวน 36 หน่วยกิต 
 941-213 กำรแปลภำษำองักฤษ-ไทย 
                        และภำษำไทย-องักฤษ                        3((3)-0-6) 
 941-262 ควำมเรียงภำษำองักฤษ           3((3)-0-6) 
 941-298 กำรสนทนำภำษำองักฤษ 
                           ในบริบททำงธุรกิจ      3((2)-2-5) 
 941-362 กำรอ่ำนเชิงวพิำกษท์ำงธุรกิจ     3((3)-0-6) 
 941-369 กำรอภิปรำยเชิงธุรกิจ       3((2)-2-5) 
 941-411 กำรเจรจำต่อรองทำงธุรกิจ 
                          โดยใชภ้ำษำองักฤษ                     3((3)-0-6) 
            941-413 กำรแปลภำษำองักฤษเชิงธุรกิจ     3((2)-2-5) 
            941-417 กำรศึกษำอิสระทำง 
                           ภำษำองักฤษธุรกิจ       3((2)-2-5) 
              946-260 พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
                            และกลยทุธ์ทำงดิจิทลั        3((2)-2-5) 
              946-301 ธุรกิจระหวำ่งประเทศ                    3((2)-2-5) 
              946-405 กำรบริหำรกำรผลิต 
                             และกำรด ำเนินกำร        3((2)-2-5) 
              948-461 กำรเป็นผูป้ระกอบกำร 
                            และกำรแปรรูปธุรกิจ       3((3)-0-6) 
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หมำยเหตุ 
 เพ่ือให้กำรพฒันำหลักสูตรเป็นไปอย่ำงต่อเน่ือง
และสอดคล้องกับกำรเปล่ียนแปลง คณะกรรมกำร
บริหำรหลกัสูตรฯ อำจก ำหนดรำยวิชำอ่ืนท่ีเปิดสอนใน
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ซ่ึงได้พิจำรณำแล้วว่ำมี
ประโยชน์ต่อสำขำวิชำให้เป็นวิชำเลือกในหมวดวิชำ
เฉพำะ  กลุ่มวชิำชีพ เพ่ิมเติมไดต้ำมควำมเหมำะสม 

 
2.3 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม จ ำนวน 6 หน่วยกิต  
1) นักศึกษาแผนสหกจิศึกษา 
941-467 กำรเตรียมควำมพร้อมสหกิจศึกษำ 
ทำงภำษำองักฤษธุรกิจ                     1(0-2-1) 
941-469 สหกิจศึกษำทำงภำษำองักฤษธุรกิจ      8(0-48-0) 
และเลือกเรียนรำยวชิำชีพเลือกอีก 18 หน่วยกิตท่ีไม่ซ ้ำกนั 
 
กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม 
2) นักศึกษาแผนปกติ 
941-468 กำรฝึกงำนทำงภำษำองักฤษธุรกิจ        6(0-40-0) 
        (ไม่นอ้ยกวำ่ 350 ชัว่โมง)   
และเลือกเรียนรำยวชิำชีพเลือกอีก 21 หน่วยกิตท่ีไม่ซ ้ำกนั
2.2) รายวิชาชีพเลือก (แผนสหกจิศึกษา)        18 หน่วยกติ 
2.3) รายวชิาชีพเลือก (แผนปกติ)              21 หน่วยกติ 
 
กลุ่มวิชาชีพเลือก   
941-214 กำรเขียนเชิงวชิำกำร                 3((3)-0-6) 
941-264 กำรส่ือสำรระหวำ่งวฒันธรรม            3((2)-2-5) 
941-265 ภำษำองักฤษส ำหรับธุรกจิกำรโรงแรม 
                                                                          3((3)-0-6) 
941-293 กำรฟังและกำรบนัทึกยอ่ทำงธุรกิจ     3((3)-0-6) 
941-310 กำรอ่ำนเชิงวชิำกำร                 3((3)-0-6) 
941-315 ภำษำองักฤษเพ่ือกำรท่องเท่ียว            3((3)-0-6) 
941-317 ภำษำองักฤษเพื่อกำรเงิน 
               และกำรธนำคำร                  3((3)-0-6) 
941-318 ภำษำองักฤษเพื่อกำรประชำสัมพนัธ์   3((3)-0-6) 
941-319 ภำษำองักฤษส ำหรับเลขำนุกำร           3((3)-0-6) 
941-368 ภำษำองักฤษส ำหรับงำนบริกำรส่วนหนำ้  
                   3((3)-0-6) 
941-414 ภำษำองักฤษส ำหรับพนกังำนตอ้นรับภำคพ้ืน 
        และบนเคร่ืองบิน                                3((3)-0-6) 
941-416 ภำษำองักฤษเพื่อกำรขำยและกำรตลำด 
                                                                          3((2)-2-5) 
941-419 ภำษำองักฤษส ำหรับงำนส่ือสำรมวลชน3((3)-0-6) 

 
                941-463 ภำษำองักฤษเพ่ือธุรกิจกำรคำ้ 
                           ระหวำ่งประเทศ                       3((2)-2-5) 
            941-464 กำรพูดในท่ีชุมนุมชนและ 
                           กำรน ำเสนอทำงธุรกิจ              3((2)-2-5) 
            941-465 กำรล่ำม                  3((3)-0-6) 
 

 ชุดวิชา (Module) 
               941-360 ชุดวชิำภำษำองักฤษเพื่อกำรส่ือสำร 
                              ทำงธุรกิจ              6((5)-2-11) 
                941-361 ชุดวชิำภำษำองักฤษเพื่องำนบริกำร 
                               และโรงแรม                               6((5)-2-11) 

 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี   จ ำนวน 6 หน่วยกิต  
 นักศึกษำสำมำรถเลือกเรียนรำยวิชำใด  ๆท่ีสนใจ ท่ีมีเน้ือหำ
ไม่ซ ้ ำซ้อน หรือใกลเ้คียงกบัเน้ือหำในหมวดวิชำศึกษำทัว่ไป หรือ
หมวดวิชำเฉพำะท่ีเปิดสอนในมหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ หรือ
มหำวิทยำลยัอ่ืน ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยควำมเห็นชอบ
ของกรรมกำรบริหำรหลกัสูตร 
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ปีที่ 1  
ภาคการศึกษาที่ 1 
941-160 กำรฟังและพูดภำษำองักฤษพ้ืนฐำน    2((2)-0-4) 
942-101 ควำมเป็นพลเมืองโลก         2((2)-0-4) 
942-105 กำรคิดเชิงออกแบบ            2((2)-0-4) 
942-106 ชีวติท่ีดี            3((3)-0-6)  
947-216 ชีวติกบักำรค ำนวณ          2((2)-0-4) 
941-117กำรฟังและกำรออกเสียง  
              ภำษำองักฤษ                                       3((3)-0-6) 
946-101ธุรกิจขั้นตน้          3((3)-0-6) 
                         รวม            17  
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1  
001-103  ไอเดียสู่ควำมเป็นผูป้ระกอบกำร 1((1)-0-2) 
941-295    กำรอ่ำนภำษำองักฤษ เชิงธุรกิจ  3((3)-0-6) 
941-296    กำรเขียนภำษำองักฤษเชิงธุรกิจ 3((3)-0-6) 
946-209   หลกักำรจดักำร 3((3)-0-6) 
941-262 ควำมเรียงภำษำองักฤษ 3((3)-0-6) 
948-461  กำรเป็นผูป้ระกอบกำรและ 
                 กำรแปรรูปธุรกิจ 3((3)-0-6) 
941-xxx     วชิำชีพเลือก 1   3((x)-y-z) 
                           รวม                          19  
 
 
 

 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
941-161กำรอ่ำนและเขียนภำษำองักฤษพ้ืนฐำน 2((2)-0-4)  
942-102 กำรช่วยชีวติพ้ืนฐำน   1((1)-0-2)  
942-107 ศำสตร์พระรำชำสู่กำรพฒันำ 
             ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์                          3((3)-0-6)  
942-222  กีฬำเพ่ือชีวติ  1((1)-0-2) 
943-100 สุนทรียภำพของกำรด ำเนินชีวติ  1((1)-0-2)  
xxx-xxx รำยวชิำศึกษำทัว่ไป (เลือก)   2((x)-y-z) 
941-118 ไวยำกรณ์ภำษำองักฤษ  3((3)-0-6) 
941-119 กำรพูดภำษำองักฤษ   3((3)-0-6) 
946-160  หลกักำรตลำด   3((2)-2-5) 
                                                            รวม       19 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
941-162 กำรพฒันำทกัษะภำษำองักฤษ  2((2)-0-4) 
หรือ 
941-163 ภำษำองักฤษเพื่อกำรประกอบอำชีพ  2((2)-0-4) 
947-102  รู้เท่ำทนัวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี2((2)-0-4) 
948-140  ทกัษะกำรใชดิ้จิทลั  2((2)-0-4) 
946-293  หลกักำรเงินเบ้ืองตน้  3((3)-0-6) 
941-213 กำรแปลภำษำองักฤษ-ไทย 
                 และภำษำไทย-องักฤษ 3((3)-0-6) 
941-362  กำรอ่ำนเชิงวพิำกษท์ำงธุรกิจ            3((3)-0-6) 
941-xxx วชิำชีพเลือก 2  3((x)-y-z) 
941-xxx วชิำชีพเลือก 3  3((x)-y-z) 
หรือ 
941-360 ชุดวชิำภำษำองักฤษเพื่อ 

แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
  สาขาวชิาภาษาองักฤษธุรกจิ 

 

หมายเหตุ  รำยวชิำ 941-160*  และ 941-161*  คณะฯ จะพิจำรณำควำมเหมำะสมวำ่จะใหแ้ต่ละหลกัสูตร ลงทะเบียนเรียน 
ในภำคกำรศึกษำใด ทั้งน้ีโดยพิจำรณำจำกจ ำนวนผูเ้รียนเป็นส ำคญั 
 

 

แผนสหกจิศึกษา 
 

แผนสหกจิศึกษา 
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                  กำรส่ือสำรทำงธุรกิจ                      6((5)-2-11) 
หรือ 
941-361 ชุดวชิำภำษำองักฤษเพื่อ 
                  งำนบริกำรและโรงแรม                 6((5)-2-11) 
                                      รวม                            21                        
 
 
 
 
ปีที่ 3 (ศึกษำ ณ ต่ำงประเทศ) 
ภาคการศึกษาที่ 1  
xxx-xxx    วชิำเลือกภำษำต่ำงประเทศอ่ืน 2((x)-y-z) 
941-298 กำรสนทนำภำษำองักฤษ 
                 ในบริบททำงธุรกิจ   3((2)-2-5) 
946-260    พฤติกรรมผูบ้ริโภคแล 
                  กลยทุธ์ทำงดิจิทลั                           3((2)-2-5) 
941-xxx วชิำชีพเลือก 4   3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิำเลือกเสรี 1   3((x)-y-z)  
   รวม                 14 
 
               
 
ปีที่ 4 
ภาคการศึกษาที่1  
948-250 กำรจินตทศัน์ขอ้มูล  3((3)-0-6) 
941-411    กำรเจรจำต่อรองทำงธุรกิจ 
 โดยใชภ้ำษำองักฤษ                          3((3)-0-6) 
941-413  กำรแปลภำษำองักฤษเชิงธุรกิจ 3((2)-2-5) 
941-417 กำรศึกษำอิสระทำงภำษำ 
 องักฤษธุรกิจ  3((2)-2-5) 
xxx-xxx    วชิำชีพเลือก 6  3((x)-y-z) 
xxx-xxx     วชิำเลือกเสรี 2  3((x)-y-z) 
941-467 กำรเตรียมควำมพร้อม 
 สหกิจศึกษำทำงภำษำองักฤษธุรกิจ    1(0-2-1) 
  รวม                 19 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
941-369  กำรอภิปรำยเชิงธุรกิจ  3((2)-2-5) 
946-301   ธุรกิจระหวำ่งประเทศ                     3((2)-2-5) 
946-405   กำรบริหำรกำรผลิต 
                 และกำรด ำเนินกำร                          3((2)-2-5) 
941-xxx วชิำชีพเลือก 5  3((x)-y-z)
                                รวม                12  
 
 
 
 
 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
941-469 สหกิจศึกษำทำงภำษำองักฤษธุรกิจ       8(0-48-0) 
  รวม           8 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนสหกจิศึกษา 
 

แผนสหกจิศึกษา 
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ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 
941-160 กำรฟังและพูดภำษำองักฤษพ้ืนฐำน    2((2)-0-4) 
942-101 ควำมเป็นพลเมืองโลก         2((2)-0-4) 
942-105 กำรคิดเชิงออกแบบ            2((2)-0-4) 
942-106 ชีวติท่ีดี            3((3)-0-6)  
947-216 ชีวติกบักำรค ำนวณ          2((2)-0-4) 
941-117กำรฟังและกำรออกเสียง  
              ภำษำองักฤษ                                       3((3)-0-6) 
946-101ธุรกิจขั้นตน้          3((3)-0-6) 
                                    รวม           17  
                                        
 
 
 
 
 
 
ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1  
001-103  ไอเดียสู่ควำมเป็นผูป้ระกอบกำร 1((1)-0-2) 
941-295    กำรอ่ำนภำษำองักฤษ เชิงธุรกิจ  3((3)-0-6) 
941-296    กำรเขียนภำษำองักฤษเชิงธุรกิจ 3((3)-0-6) 
946-209   หลกักำรจดักำร 3((3)-0-6) 
941-262 ควำมเรียงภำษำองักฤษ 3((3)-0-6) 
948-461  กำรเป็นผูป้ระกอบกำรและ 
                 กำรแปรรูปธุรกิจ 3((3)-0-6) 
941-xxx     วชิำชีพเลือก 1 3((x)-y-z) 
                         รวม            19  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
941-161กำรอ่ำนและเขียนภำษำองักฤษพ้ืนฐำน 2((2)-0-4)  
942-102 กำรช่วยชีวติพ้ืนฐำน   1((1)-0-2)  
942-107 ศำสตร์พระรำชำสู่กำรพฒันำ 
             ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์                          3((3)-0-6)  
942-222  กีฬำเพ่ือชีวติ  1((1)-0-2) 
943-100 สุนทรียภำพของกำรด ำเนินชีวติ  1((1)-0-2)  
xxx-xxx รำยวชิำศึกษำทัว่ไป (เลือก)   2((x)-y-z) 
941-118 ไวยำกรณ์ภำษำองักฤษ  3((3)-0-6) 
941-119 กำรพูดภำษำองักฤษ   3((3)-0-6) 
946-160  หลกักำรตลำด   3((2)-2-5) 
                                             รวม        19 
 
 
 
 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
941-162 กำรพฒันำทกัษะภำษำองักฤษ  2((2)-0-4) 
หรือ 
941-163 ภำษำองักฤษเพื่อกำรประกอบอำชีพ  2((2)-0-4) 
947-102  รู้เท่ำทนัวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี2((2)-0-4) 
948-140  ทกัษะกำรใชดิ้จิทลั  2((2)-0-4) 
946-293  หลกักำรเงินเบ้ืองตน้  3((3)-0-6) 
941-213 กำรแปลภำษำองักฤษ-ไทย 
                 และภำษำไทย-องักฤษ 3((3)-0-6) 
941-362  กำรอ่ำนเชิงวพิำกษท์ำงธุรกิจ            3((3)-0-6) 
941-xxx วชิำชีพเลือก 2  3((x)-y-z) 
941-xxx วชิำชีพเลือก 3  3((x)-y-z) 
หรือ 
941-360 ชุดวชิำภำษำองักฤษเพื่อ 
                  กำรส่ือสำรทำงธุรกิจ                      6((5)-2-11) 
                 หรือ 
941-361 ชุดวชิำภำษำองักฤษเพื่อ 
                  งำนบริกำรและโรงแรม                 6((5)-2-11) 
                                                   รวม                21 

แผนปกติ 
 

หมายเหตุ  รำยวชิำ 941-160*  และ 941-161*  คณะฯ จะพิจำรณำควำมเหมำะสมวำ่จะใหแ้ต่ละหลกัสูตร ลงทะเบียนเรียน 
ในภำคกำรศึกษำใด ทั้งน้ีโดยพิจำรณำจำกจ ำนวนผูเ้รียนเป็นส ำคญั 
 

 
แผนปกติ 
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ปีที่ 3 (ศึกษำ ณ ต่ำงประเทศ) 
ภาคการศึกษาที่ 1  
xxx-xxx    วชิำเลือกภำษำต่ำงประเทศอ่ืน 2((x)-y-z) 
941-298 กำรสนทนำภำษำองักฤษ 
                 ในบริบททำงธุรกิจ   3((2)-2-5) 
946-260    พฤติกรรมผูบ้ริโภคแล 
                  กลยทุธ์ทำงดิจิทลั                           3((2)-2-5) 
941-xxx วชิำชีพเลือก 4   3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิำเลือกเสรี 1   3((x)-y-z)  
   รวม                 14 
 
               
 
ปีที่ 4 
ภาคการศึกษาที่1  
948-250 กำรจินตทศัน์ขอ้มูล  3((3)-0-6) 
941-411    กำรเจรจำต่อรองทำงธุรกิจ 
 โดยใชภ้ำษำองักฤษ  3((3)-0-6) 
941-413  กำรแปลภำษำองักฤษเชิงธุรกิจ 3((2)-2-5) 
941-417 กำรศึกษำอิสระทำงภำษำ 
 องักฤษธุรกิจ  3((2)-2-5) 
941-xxx    วชิำชีพเลือก 6  3((x)-y-z) 
941-xxx    วชิำชีพเลือก 7  3((x)-y-z) 
941-xxx     วชิำเลือกเสรี 2  3((x)-y-z) 
  รวม                 21 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
941-369  กำรอภิปรำยเชิงธุรกิจ  3((2)-2-5) 
946-301   ธุรกิจระหวำ่งประเทศ                     3((2)-2-5) 
946-405   กำรบริหำรกำรผลิต 
                 และกำรด ำเนินกำร                          3((2)-2-5) 
941-xxx วชิำชีพเลือก 5  3((x)-y-z)
                                รวม                12 
 
 
 
 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
941-468 กำรฝึกงำนทำงภำษำองักฤษธุรกิจ      6(0-40-0) 
  รวม           6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

หมายเหตุ แผนกำรศึกษำสำมำรถปรับเปล่ียนไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรหลกัสูตรฯ 

แผนปกติ 

แผนปกติ 
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จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 121 หน่วยกิต  
(ก) หมวดวชิำศึกษำทัว่ไป จ ำนวนหน่วยกิต 30 หน่วยกิต     
รายวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ จ านวน 30 หน่วยกติ 
สาระท่ี 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 
       จ านวน 4 หน่วยกติ  
 942-102 กำรช่วยชีวติพ้ืนฐำน      1((1)-0-2) 
    942-107 ศำสตร์พระรำชำสู่กำรพฒันำ           3((3)-0-6) 
                  ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์             
สาระที่ 2 ความเป็นพลเมือง และชีวิตที่สันติ                          
 จ านวน 5 หน่วยกติ 
942-106 ชีวติท่ีดี 3 ((3)-0-6) 
942-101 ควำมเป็นพลเมืองโลก  2 ((2)-0-4)  
หรือ 
943-104 กำรรับรู้ชีวติและธรรมชำติ                2((2)-0-4) 

สาระท่ี 3 การเป็นผู้ประกอบการ  จ านวน 1 หน่วยกติ 
 001-103 ไอเดียสู่ควำมเป็นผูป้ระกอบกำร 1((1)-0-2) 
สาระท่ี 4 อยู่อย่างรู้เท่าทันและการเรียนรู้ดจิิทัล  
         จ านวน 4 หน่วยกติ 
ชุดวิชาอยู่อย่างรู้เท่าทัน  ใหเ้ลือกเรียน 2 หน่วยกิต 
 947-102 รู้เท่ำทนัวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 2((2)-0-4)                 
    หรือ 
 942-304 ชีวติคือกำรเดินทำง  2((2)-0-4)                 
ชุดวิชาการรู้ดจิิทัล 2 หน่วยกิต 
    948-140 ทกัษะกำรใชดิ้จิทลั                            2((2)-0-4) 
             
สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 
        จ านวน 4 หน่วยกติ 
ชุดวิชาการคิดเชิงระบบ  ใหเ้ลือกเรียน 2 หน่วยกิต 
 942-104 กำรคิดและกำรตดัสินใจ            2((2)-0-4) 
    หรือ  
    942-105 กำรคิดเชิงออกแบบ 2((2)-0-4)                                
ชุดวิชาการคิดเชิงตรรกะและตัวเลข   
ใหเ้ลือกเรียน 2 หน่วยกิต 
 

 

 
 946-146 กำรคิดเชิงตรรกะ   2((2)-0-4) 
    หรือ  
 947–216 ชีวติกบักำรค ำนวณ 2((2)-0-4)                 
สาระที่ 6  ภาษาและการส่ือสาร 8 หน่วยกติ 
 941-160 กำรฟังและพูดภำษำองักฤษพ้ืนฐำน 2((2)-0-4)                 
 941-161 กำรอ่ำนและเขียนภำษำองักฤษ 
           พ้ืนฐำน 2((2)-0-4)    
และใหเ้ลือกจำกรำยวชิำภำษำองักฤษ จ ำนวน 2 หน่วยกิต ดงัน้ี  

941-162 กำรพฒันำทกัษะภำษำองักฤษ        2((2)-0-4)     หรือ 
941-163 ภำษำองักฤษเพื่อกำรประกอบอำชีพ 2((2)-0-4)และให้
เลือกจำกรำยวชิำภำษำต่ำงประเทศอ่ืน จ ำนวน 2 หน่วยกิต ดงัน้ี  
941-225 ภำษำจีนในชีวติประจ ำวนั           2((2)-0-4)  
941-226 ภำษำจีนจำกเพลง            2((2)-0-4)  
941-237 ภำษำญี่ปุ่นในชีวติประจ ำวนั           2((2)-0-4)  
941-246 ภำษำฝร่ังเศสในชีวติประจ ำวนั         2((2)-0-4)  
941-253 ภำษำเยอรมนัในชีวติประจ ำวนั        2((2)-0-4)  
941-275 ภำษำมลำยใูนชีวติประจ ำวนั           2((2)-0-4)  
941-286 ภำษำเกำหลีในชีวติประจ ำวนั           2((2)-0-4)      

สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์ 2 หน่วยกติ 
ชุดวิชาสุนทรียศาสตร์  จ  ำนวน 1 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจำก
รำยวชิำต่อไป  
 943-100 สุนทรียภำพของกำรด ำเนินชีวติ 1((1)-0-2) 
 หรือ 
 996-122 กำรรับรู้สุนทรียศำสตร์ 1((1)-0-2) 

หรือ 
    943-105 สีสันของบุคลิกภำพ               1((1)-0-2) 
ชุดวิชากฬีา  จ  ำนวน 1 หน่วยกิต 
942-222 กีฬำเพ่ือชีวติ 1((1)-0-2) 
รายวิชาเลือก   2   หน่วยกติ 

942-115 แลใต ้           2((2)-0-4)      
       942-305 สังคมและกำรเมือง          2((2)-0-4)  

942-306 มนุษยก์บัสังคม           2((2)-0-4)  
942-307 รู้ทนัควำมเส่ียง           2((2)-0-4)  
942-308 แคมป์ป้ิง           2((2)-0-4)  
942-400 กำรเงินในชีวติประจ ำวนั          2((2)-0-4)  

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวชิาการออกแบบศิลปะการแสดงและนวตักรรม 
ศศ.บ. (การออกแบบศิลปะการแสดงและนวตักรรม) ,  
B.A.( Performing Arts Design and Innovation) 
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942-401 ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือชีวติ          2((2)-0-4)  
942-402 กำรจดักำรชุมชนยัง่ยนื          2((2)-0-4)  
946-149 กำ้วทนัโลกดิจิทลั             2((2)-0-4) 
947-200 ชีวติและสุขภำพ           2((2)-0-4)  
947-201 วทิยำศำสตร์รักษโ์ลก          2((2)-0-4)  
996-111 ตรังศึกษำ           2((2)-0-4)  
996-132 กำรรับรู้ธรรมชำติ          2((2)-0-4)  

กลุ่มวิชาภาษา  
941-101 ภำษำไทยเพื่อกำรส่ือสำร                2((2)-0-4)

    และกำรน ำเสนอ                                                                
941-297 ภำษำองักฤษจำกเพลง          2((2)-0-4)  

กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์  
943-101 กำรเดินทำงของกีตำ้ร์ 2((2)-0-4)                 
943-102 ร้องเพลงเพลินใจ  2((2)-0-4)                 
943-103 ดนตรีไทยกบัคนรุ่นใหม่ 2((2)-0-4)                 
943-200 วรรณกรรมในบทเพลง 2((2)-0-4)                 
943-201 ศิลปะกำรเตน้พ้ืนเมืองใน 
                 สังคมโลก 2((2)-0-4)                 
943-202 นำฏกรรมเพื่อพฒันำบุคลิกภำพ  2((2)-0-4)                 
943-203 ศิลปะกำรต่อสู้แบบไทย 2((2)-0-4)                 
996-123 ควำมซำบซ้ึงทำงดนตรี 2((2)-0-4)                 
996-124 สเก็ตภำพเมือง 2((2)-0-4)    

ข. หมวดวิชาเฉพาะ                    85 หน่วยกติ 
1) แผนสหกจิศึกษาทางการออกแบบศิลปะการแสดงและ
นวัตกรรม  
- วิชาชีพบังคับ                                 68  หน่วยกติ      
ชุดวิชา       
943-190 ชุดวชิำควำมรู้เบ้ืองตน้กำรออกแบบ  

                ศิลปะกำรแสดงและนวตักรรม      5((3)-4-8) 
943-193 ชุดวชิำหลกักำรออกแบบศิลปะกำรแสดง  
              และกำรน ำเสนอ                                    5((1)-8-6) 
943-290 ชุดวชิำกำรออกแบบลีลำและกำรแสดง   5((2)-6-7)                                                                          
943-291 ชุดวชิำเธียเตอร์                             5((2)-6-7) 
943-292 ชุดวชิำกำรออกแบบลีลำและดนตรี        5((2)-6-7)                
943-293 ชุดวชิำววิฒันำกำรศิลปะกำรแสดง         5((3)-4-8) 
943-390 ชุดวชิำกำรออกแบบเพื่อกำรแสดง 
               และเสียง                                               8((3)-10-11) 
943-391 ชุดวชิำกำรเขียนบทและก ำกบั 
                       กำรแสดง                       8((3)-10-11)                                                
943-392 ชุดวชิำศิลปะกำรแสดงเชิงพำณิชย ์        5((4)-2-9) 
943-490 ชุดวชิำคุณค่ำและกำรวจิยัทำงศิลปะ 
              กำรแสดง                                                5((3)-4-8)                                               

รายวิชา 
943-481 โครงกำรกำรออกแบบศิลปะกำรแสดง 
               และนวตักรรม             6(0-12-6) 
946-100 ควำมรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัธุรกิจ            3((3)-0-6) 
946-209 หลกักำรจดักำร                                3((3)-0-6)                                                          
- วิชาชีพเลือก             10 หน่วยกติ  
เลือกเรียนในช้ันปีที่ 1  ประกอบด้วยชุดวิชาเลือก 6 หน่วยกติ จาก
ชุดวิชาต่อไปนี้ 
943-191 ชุดวชิำทกัษะกำรแสดงพ้ืนฐำน                6(0-12-6)               
943-192 ชุดวชิำพ้ืนฐำนองคป์ระกอบกำรแสดง 
               และดนตรี                 6((3)-6-9)            
เลือกเรียนอีก 4 หน่วยกติ จากรายวิชาต่อไปนี้ 
943-124 นำฏกรรมไทย                4(0-8-4) 943-
125 นำฏกรรมตะวนัตก                                4(0-8-4) 
943-126 กำรละคร                 4(0-8-4) 
943-127 งำนฉำกและแสง                4((1)-6-5)                     
943-128 กำรแต่งกำย แต่งหนำ้ และท ำผม                4((1)-6-5) 
943-129 เสียงประกอบกำรแสดง               4((1)-6-5) 
 แผนสหกจิศึกษา  เรียนรายวิชาดงันี้    
943-442 กำรเตรียมควำมพร้อมสหกิจศึกษำทำงกำร 
             ออกแบบศิลปะกำรแสดงและนวตักรรม         1(0-2-1)   
943-443 สหกิจศึกษำทำงกำรออกแบบศิลปะกำรแสดง 
             และนวตักรรม                                            6(0-40-0) 
943-122 อำศรมศึกษำ 1     ไม่นอ้ยกวำ่ 50 ชัว่โมง 
943-123 อำศรมศึกษำ 2     ไม่นอ้ยกวำ่ 50 ชัว่โมง 
2)  แผนฝึกประสบการณ์ทางการออกแบบศิลปะการแสดงและ
นวัตกรรม 
- วิชาชีพบังคับ                              68  หน่วยกติ      
ชุดวิชา       
943-190 ชุดวชิำควำมรู้เบ้ืองตน้กำรออกแบบ 
               ศิลปะกำรแสดงและนวตักรรม               5((3)-4-8) 
943-193 ชุดวชิำหลกักำรออกแบบศิลปะกำรแสดงและ 
               กำรน ำเสนอ                    5((1)-8-6) 
943-290 ชุดวชิำกำรออกแบบลีลำและ 
               กำรแสดง                             5((2)-6-7) 
943-291 ชุดวชิำเธียเตอร์                            5((2)-6-7) 
943-292 ชุดวชิำกำรออกแบบลีลำและดนตรี        5((2)-6-7)                
943-293 ชุดวชิำววิฒันำกำรศิลปะกำรแสดง         5((3)-4-8) 
943-390 ชุดวชิำกำรออกแบบเพื่อกำรแสดง 
               และเสียง                        8((3)-10-11) 
943-391 ชุดวชิำกำรเขียนบทและก ำกบั 
              กำรแสดง                      8((3)-10-11)                                                            
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943-392 ชุดวชิำศิลปะกำรแสดงเชิงพำณิชย ์       5((4)-2-
9)943-490 ชุดวชิำคุณค่ำและกำรวจิยัทำงศิลปะ 
                 กำรแสดง           5((3)-4-8)                                            
รายวิชา 
943-481 โครงกำรกำรออกแบบศิลปะกำรแสดง 
               และนวตักรรม           6(0-12-6)           
946-100 ควำมรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัธุรกิจ          3((3)-0-6) 
946-209 หลกักำรจดักำร                              3((3)-0-6) 
 
- วิชาชีพเลือก             14 หน่วยกติ  
เลือกเรียนในช้ันปีที่ 1  ประกอบด้วยชุดวิชาเลือก 6 หน่วยกติ 
จากชุดวิชาต่อไปนี้ 
943-191 ชุดวชิำทกัษะกำรแสดงพ้ืนฐำน               6(0-12-6)               
943-192 ชุดวชิำพ้ืนฐำนองคป์ระกอบกำรแสดง  
              และดนตรี                6((3)-6-9) 
เลือกเรียนอีก 4 หน่วยกติ จากรายวิชาต่อไปนี้ 
943-124 นำฏกรรมไทย   4(0-8-4)  
943-125 นำฏกรรมตะวนัตก                                  4(0-8-4) 
943-126 กำรละคร    4(0-8-4) 
943-127 งำนฉำกและแสง   4((1)-6-5)       
943-128 กำรแต่งกำย แต่งหนำ้ และท ำผม   4((1)-6-5) 
943-129 เสียงประกอบกำรแสดง  4((1)-6-5) 
 
และเลือกช้ันปีที่ 4 จ านวน  4 หน่วยกติ จากรายวิชาต่อไปนี้ 
943-445 กำรสร้ำงธุรกิจใหม่ทำงศิลปะกำรแสดง      4((1)-6-5) 
943-446 ศิลปะกำรแสดงเพื่อสุขภำพ                       4((1)-6-5) 
943-447 ศิลปะกำรแสดงเพื่อกำรท่องเท่ียว               4((1)-6-5) 
943-448 ศิลปะกำรแสดงเพื่อกำรผลิตส่ือดิจิทลั        4((1)-6-5) 
943-449 ศิลปะกำรแสดงเพื่อกำรศึกษำ                  4((1)-6-5)    
 
แผนฝึกประสบการณ์ เรียนรายวิชาดงันี้    
943-444 กำรฝึกประสบกำรณ์ทำงกำรออกแบบ 
               ศิลปะกำรแสดงและนวตักรรม               3(0-6-3) 
943-122 อำศรมศึกษำ 1     ไม่นอ้ยกวำ่ 50 ชัว่โมง 
943-123 อำศรมศึกษำ 2      ไม่นอ้ยกวำ่ 50 ชัว่โมง 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                        6   หน่วยกติ 
 นกัศึกษำสำมำรถเลือกเรียนรำยวชิำใด ๆ ท่ีสนใจ ท่ี
เปิดสอนในมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ หรือมหำวทิยำลยั
อ่ืน  ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยควำมเห็นชอบของ
หลกัสูตร/ภำควชิำ 
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ปีที่ 1  
ภาคการศึกษาที่ 1 
เรียน 1 วชิำ จำกรำยวชิำต่อไปน้ี   
941-160 กำรฟังและพูดภำษำองักฤษพ้ืนฐำน       2((2)-0-4)  
 หรือ  
941-161  กำรอ่ำนและเขียนภำษำองักฤษพ้ืนฐำน   2((2)-0-4)  
948-140 ทกัษะกำรใชดิ้จิทลั                 2((2)-0-4) 
943-190 ชุดวชิำควำมรู้เบ้ืองตน้กำรออกแบบทำง
ศิลปะกำรแสดงและนวตักรรม                                5((3)-4-8) 
เลือกเรียนชุดวชิำ 6 หน่วยกิต จำกรำยวชิำต่อไปน้ี 
943-191 ชุดวชิำทกัษะกำรแสดงพ้ืนฐำน                 6(0-12-6) 
หรือ  
943-192 ชุดวชิำพ้ืนฐำนองคป์ระกอบ 
กำรแสดงและดนตรี                                  6((3)-6-9) 
               รวม               15    
 
ภาคฤดูร้อน 
943-122 อำศรมศึกษำ                            ไม่นอ้ยกวำ่ 50 ชัว่โมง 
   รวม               -   
 
 
 
 

ช้ันปีที่ 2        

ภาคการศึกษาที่ 1        

941-162 กำรพฒันำทกัษะภำษำองักฤษ            2((2)-0-4) 

หรือ 

941-163 ภำษำองักฤษเพื่อกำรประกอบอำชีพ          2((2)-0-4) 

942-106 ชีวติท่ีดี                   3((3)-0-6) 

947-102 รู้เท่ำทนัวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี        2((2)-0-4) 

943-290 ชุดวชิำกำรออกแบบลีลำและกำรแสดง     5((2)-6-7)                

943-291 ชุดวชิำเธียเตอร์                  5((2)-6-7)       

xxx-xxx วชิำเลือกเสรี                                              2(x-y-z)   

        รวม               19      

 
 
 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 
เรียน 1 วชิำ จำกรำยวชิำต่อไปน้ี   
941-160 กำรฟังและพูดภำษำองักฤษพ้ืนฐำน        2((2)-0-4)   
 หรือ  
941-161  กำรอ่ำนและเขียนภำษำองักฤษพ้ืนฐำน   2((2)-0-4)   
942-102 กำรช่วยชีวติพ้ืนฐำน                              1((1)-0-2) 
942-107 ศำสตร์พระรำชำสู่กำรพฒันำ 
              ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์                3((3)-0-6) 
942-222   กีฬำเพ่ือชีวติ                 1((1)-0-2) 
943-105 สีสันของบุคลิกภำพ                   1((1)-0-2)  
947-216 ชีวติกบักำรค ำนวณ                                     2((2)-0-4) 
943-193 ชุดวชิำหลกักำรออกแบบศิลปะกำรแสดงและกำรน ำเสนอ
                   5((1)-8-6) 
943-xxx วชิำชีพเลือก 1                 4 (x-y-z)  
 รวม                        19 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2   
001-103 ไอเดียสู่กำรเป็นผูป้ระกอบกำร                   1((1)-0-2) 
941- xxx รำยวชิำศึกษำทัว่ไป (ภำษำต่ำงประเทศอ่ืน) 2((x)-y-z)  
942-104 กำรคิดและกำรตดัสินใจ                              2((2)-0-4) 
943-104 กำรรับรู้ชีวติและธรรมชำติ                          2((2)-0-4)  
943-292 ชุดวชิำกำรออกแบบลีลำและดนตรี             5((2)-6-7 

                 943-293 ชุดวชิำววิฒันำกำรศิลปะกำรแสดง             5((3)-4-8) 
xxx-xxx วชิำเลือกเสรี                  2(x-y-z) 
      รวม                                  19 
                 
 

 
 
 

หมายเหตุ  รำยวชิำ 941-160*  และ 941-161*  คณะฯ จะพิจำรณำควำมเหมำะสมวำ่จะใหแ้ต่ละหลกัสูตร ลงทะเบียนเรียน 
ในภำคกำรศึกษำใด ทั้งน้ีโดยพิจำรณำจำกจ ำนวนผูเ้รียนเป็นส ำคญั 
 

 

แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
สาขาวชิาการออกแบบศิลปะการแสดงและนวตักรรม 
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ภาคฤดูร้อน 
943-122 อำศรมศึกษำ               ไม่นอ้ยกวำ่ 50 ชัว่โมง 
 รวม               -   
 
ช้ันปีที่ 3 

ภาคการศึกษาที่  1       

                 xxx-xxx วชิำเลือกหมวดศึกษำทัว่ไป              2 (x-y-z) 

                 943-390 ชุดวชิำกำรออกแบบเพื่อกำรแสดง  8((3)-10-11)

                               และเสียง          

                946-100 ควำมรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัธุรกิจ     3((3)-0-6)  

                946-209 หลกักำรจดักำร                        3((3)-0-6)                                         

               xxx-xxx วชิำเลือกเสรี                       2(x-y-z) 

รวม   18 

 

  
 
 
ช้ันปีที่ 4        
ภาคการศึกษาที่ 1          
943-481 โครงกำรกำรออกแบบ        6(0-12-6) 
               ทำงศิลปะกำรแสดงและนวตักรรม                       
943-490 ชุดวชิำคุณค่ำและกำรวจิยั      5((3)-4-8) 
               ทำงศิลปะกำรแสดง    
943-442 เตรียมควำมพร้อมสหกิจศึกษำ        1(0-2-1)      
              ทำงกำรออกแบบศิลปะกำรแสดงและนวตักรรม  

รวม      12    
 

 
 

 
 
 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2                          
943-391 ชุดวชิำกำรเขียนบทและก ำกบักำรแสดง 8((3)-10-11) 
943-392 ชุดวชิำศิลปะกำรแสดงเชิงพำณิชย ์         5((4)-2-9) 

 รวม            13  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2          
943-443 สหกิจศึกษำทำงกำรออกแบบ         6(0-40-0) 
              ศิลปะกำรแสดงและนวตักรรม   

         รวม             6 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

แผนสหกจิศึกษา 
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ช้ันปีที่ 4        
ภาคการศึกษาที่ 1                                 
943-481 โครงกำรออกแบบทำงศิลปะกำรแสดงและ 
              นวตักรรม    6(0-12-6) 
943-490 ชุดวชิำคุณค่ำและกำรวจิยัทำงศิลปะกำรแสดง 

5((3)-4-8) 
รวม  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคเรียนที่ 2 
943-444 กำรฝึกประสบกำรณ์ทำงออกแบบ                  
               ศิลปะกำรแสดงและนวตักรรม     3(0-6-3) 

943-xxx วชิำชีพเลือก    4(x-y-z) 

รวม  7 

หมายเหตุ *แผนกำรศึกษำสำมำรถปรับเปล่ียนไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

 

 
 
 
 

แผนฝึกประสบการณ์ 
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตตรัง  ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง 92000    
โทร. 0-7520-1712 โทรสาร 0-7520-1709  
 Homepage : http://www.trang.psu.ac.th 
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

FACULTY OF ARCHITECTURE 
 
 

                    
                  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติ 

 สืบเน่ืองจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ได้เล็งเห็นถึงทิศทางการพัฒนาสาขาวิชาทางด้าน
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ในพ้ืนท่ีวิทยาเขตตรัง จึงมีแนวคิดท่ีจะสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมวิชาการทางดา้นสถาปัตยกรรมและ
การออกแบบ ในรูปแบบท่ีมีความโดดเด่น และมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะท่ีสามารถผลิตบณัฑิต ให้สามารถเขา้สู่ตลาดงาน
ไดอ้ยา่งทรงคุณค่า ดงันั้น วทิยาเขตตรัง จึงไดด้  าเนินการเตรียมความพร้อมในการจดัตั้งคณะสถาปัตยกรรม และต่อมาไดมี้การ
จัดตั้ ง เป็นคณะในภายหลัง และได้มีการจัดท าหลักสูตรรองรับ  โดยได้เร่ิมเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในหลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรม ในปีการศึกษา 2555 เป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนั  
 
  

หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
ช่ือปริญญา สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)  

ผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถและความรับผิดชอบในการปฏิบัติวิชาชีพ รวมทั้ ง
ดา้นการคน้ควา้วิจยัเพ่ือสนองตอบความตอ้งการของสังคมทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัสากล โดยใชอ้งคค์วามรู้
ดา้นสภาพแวดลอ้ม การเลือกใชว้สัดุ วิธีการก่อสร้าง องคค์วามรู้ดา้นวศิวกรรม รวมถึงการวเิคราะห์สภาพเศรษฐกิจ 
สังคม วฒันธรรม และสุนทรียภาพ เพ่ือประยุกตแ์ละสร้างสถาปัตยกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพภูมิอากาศเขตร้อน
ช้ืน (Tropical Architecture) สถาปัตยกรรมท่ีกลมกลืนกับวิถีชีวิตและน าเอาภูมิปัญญาพ้ืนถ่ินมาปรับเปล่ียนให้
เหมาะสม (Vernacular Architecture) สถาปัตยกรรมท่ีตอบสนองแนวความคิดในการประหยดัพลงังานและเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (Green Architecture) และสถาปัตยกรรมท่ีตอบสนองความตอ้งการของชุมชน (Community 
Architecture) โดยเป้าหมายท่ีพึงประสงคคื์อการผนวกเอาองค์ความรู้ดา้นสถาปัตยกรรมท่ีก าลงัเป็นท่ีสนใจของ
ประชาคมโลกเหล่าน้ีมาบูรณาการร่วมกันและสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Architecture) เพื่อ
สนองตอบการแกปั้ญหาดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีโลกก าลงัเผชิญอยูใ่นปัจจุบนั องคค์วามรู้เหล่าน้ีถูกพฒันาเป็น
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ฐานความรู้ท่ีท  าให้เขา้ใจถึงเกณฑ์และแนวความคิดของสถาปัตยกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ภายใต้
กระบวนทศัน์ท่ีเป็นสากลและสอดคลอ้งกบัสภาวการณ์การเปล่ียนแปลงของวิถีสังคมและเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว 
รวมทั้งสถานการณ์ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีนบัวนัยิง่ทวคีวามรุนแรงมากข้ึน 

 
อาชีพและความก้าวหน้าในวิชาชีพ บัณฑิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สามารถท างานได้ดังนี้   1) 

ผูอ้อกแบบอาคาร ทั้ งของรัฐบาล และเอกชน 2) ผูค้วบคุมงานก่อสร้างอาคาร 3) ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน
อสังหาริมทรัพย ์4) ผูป้ระเมินความเป็นไดด้้านการออกแบบของโครงการท่ียื่นกูต่้อสถาบนัการเงิน 5) ผูอ้อกแบบ
อิสระ 6) อาชีพอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบ ศิลปะพ้ืนฐาน และศิลปประยกุต ์เช่น งานดา้นโฆษณา ภาพยนตร์ 
ละคร เป็นตน้  7)  ผูอ้อกแบบและคิดคน้วสัดุนวตักรรมอาคาร 8) ผูต้รวจรับอาคาร โครงการจดัสรรและโครงการ
อหังหาริมทรัพย ์9)  ผูต้รวจสอบอาคาร 10) Account Executive ผูบ้ริหารงานลูกคา้  11) ผูน้  ากลุ่ม Start up ในกลุ่ม 
Creative economy 
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จ ำนวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร 169 หน่วยกติ  
(ก) หมวดวิชำศึกษำทั่วไป จ ำนวนหน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

สำระที ่1 ศำสตร์พระรำชำและประโยชน์                               
                เพ่ือนมนุษย์                                    4 หน่วยกติ   
942-102   การช่วยชีวติพ้ืนฐาน                          1((1)-0-2) 
942-107  ศาสตร์พระราชาสู่การพฒันา 
               ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์                       3((3)-0-6) 
 
สำระที ่2 ควำมเป็นพลเมืองและชีวิตท่ีสันติ     5 หน่วยกติ 

942-101 ความเป็นพลเมืองโลก                        2((2)-0-4) 

942-106 ชีวติท่ีดี            3((3)-0-6) 

 

สำระที ่3 กำรเป็นผู้ประกอบกำร                     1  หน่วยกติ 

001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ        1((1)-0-2) 

 

สำระที ่4 อยู่อย่ำงรู้เท่ำทันและกำรเรียนรู้ดจิิทัล  

อยู่อย่ำงรู้เท่ำทัน จ ำนวน 2 หน่วยกิต  

ใหเ้ลือกเรียนจากรายวชิาดงัน้ี  

 

947-102 รู้เท่าทนัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  2((2)-0-4) 
กำรรู้ดจิิทัล จ ำนวน 2 หน่วยกติ  
ก าหนดใหเ้รียนรายวชิา ดงัน้ี                                                                                                     

948-140 ทกัษะการใชดิ้จิทลั           2((2)-0-4) 
 
สำระที ่5 กำรคิดเชิงระบบ กำรคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  
4 หน่วยกติ 
กำรคิดเชิงระบบ จ ำนวน 2 หน่วยกิต ก าหนดใหเ้รียน
รายวชิา ดงัน้ี 

942-105 การคิดเชิงออกแบบ         2((2)-0-4) 
กำรคิดเชิงตรรกะและตัวเลข จ ำนวน 2 หน่วยกติ 
ก าหนดใหเ้รียนรายวชิา ดงัน้ี 

946-146 การคิดเชิงตรรกะ        2((2)-0-4) 

 

 

 

 

 

สำระที ่6 ภำษำและกำรส่ือสำร                      10 หน่วยกติ 
941-101 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารและการน าเสนอ 
         2((2)-0-4) 

941-160 การฟังและพูดภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 2((2)-0-4) 

941-161 การอ่านและเขียนภาษาองักฤษพ้ืนฐาน  

                                                                        2((2)-0-4)  

และให้เลือกจากรายวิชาภาษาองักฤษ จ านวน 2 หน่วยกิต 

ดงัน้ี   

941-162 การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ                2((2)-0-4) 

หรือ 

941-163 ภาษาองักฤษเพื่อการประกอบอาชีพ      2((2)-0-4) 

และให้เลือกจากรายวิชาภาษาต่างประเทศอ่ืน จ านวน                   

2 หน่วยกิต ดงัน้ี 

941-225 ภาษาจีนในชีวติประจ าวนั                     2((2)-0-4) 

941-226 ภาษาจีนจากเพลง             2((2)-0-4) 

941-237 ภาษาญี่ปุ่นในชีวติประจ าวนั                 2((2)-0-4) 

941-246 ภาษาฝร่ังเศสในชีวติประจ าวนั             2((2)-0-4) 

941-253 ภาษาเยอรมนัในชีวติประจ าวนั             2((2)-0-4) 

941-275 ภาษามลายใูนชีวติประจ าวนั                 2((2)-0-4) 
941-286 ภาษาเกาหลีในชีวติประจ าวนั               2((2)-0-4) 
 
สำระที ่7 สุนทรียศำสตร์และกฬีำ                      2 หน่วยกติ 
สุนทรียศำสตร์  จ ำนวน 1 หน่วยกติ ใหเ้ลือกเรียนจาก
รายวชิา ดงัน้ี 
943-100 สุนทรียภาพของการด าเนินชีวติ         1((1)-0-2) 

996-122 การรับรู้สุนทรียศาสตร์                         1((1)-0-2) 

 

กฬีำ จ ำนวน 1 หน่วยกติ ก าหนดใหเ้รียนรายวชิาดงัน้ี 

942-222  กีฬาเพ่ือชีวติ            1((1)-0-2) 
  

หลกัสูตรสถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต  สำขำวชิำสถำปัตยกรรม 
สถ.บ. (สถำปัตยกรรม) , B.Arch.  (Architecture) 
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(ข) หมวดวิชำเฉพำะ     133  หน่วยกติ ประกอบด้วย 

กลุ่มวิชำชีพบังบังคับ 118  หน่วยกติ 
997-170 ชุดวชิาพ้ืนฐานการออกแบบงาน  
2 มิติและ 3 มิติ                                              15((9)-12-24) 
997-171 ชุดวชิาการออกแบบบา้นพกัอาศยั  15((9)-12-24) 
997-270 ชุดวชิาการออกแบบอาคาร 
               ขนาดเลก็                                        15((9)-12-24) 
997-271 ชุดวชิาการออกแบบอาคาร 
               ขนาดกลาง                             15((8)-14-23) 
997-370 ชุดวชิาการออกแบบอาคาร 
               ขนาดใหญ่                                      15((8)-14-23) 
997-371 ชุดวชิาการออกแบบอาคารสูง         15((8)-14-23) 
997-470 ชุดวชิาการออกแบบอาคาร 
               ขนาดใหญ่พิเศษ                            15((9)-12-24) 
997-512  วทิยานิพนธ์                                6(0-24-0) 
997-531 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา    1(0-2-1) 
              ทางสถาปัตยกรรม 
997-532 สหกิจศึกษาทางสถาปัตยกรรม         6(0-40-0) 
 
กลุ่มวิชำชีพเลือก                               จ ำนวน 15 หน่วยกติ 
  ใหเ้ลือกเรียนเพียง 1 ชุดรายวชิา จาก 2 ชุดรายวชิา ดงัน้ี  

997-471 ชุดวชิาความถนดัส่วนบุคคลการ                 
               เป็นนกัออกแบบ                  15((5)-20-20) 
997-472 ชุดวชิาความถนดัส่วนบุคคลการ 
               เป็นนวตักร                          15((5)-20-20)
  

(ค)  หมวดวิชำเลือกเสรี  จ ำนวน 6 หน่วยกติ 
  เลือกเรียนจากรายวิชาท่ีมีเน้ือหาไม่ซ ้ าซ้อน หรือ

ใกลเ้คียงกบัเน้ือหาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป หรือหมวด
วิชาเฉพาะซ่ึงเปิดสอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
หรือเปิดสอนในมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ท่ีมีความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย
เป็นไปตามระเบียบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
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ปีที่ 1  
ภำคกำรศึกษำที่ 1 
941-101 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
              และการน าเสนอ    2((2)-0-4) 
941-160 การฟังและพูดภาษาองักฤษพ้ืนฐาน  2((2)-0-4) 
942-102 การช่วยชีวติพ้ืนฐาน     1((1)-0-2) 
997-170 ชุดวชิาพ้ืนฐานการออกแบบ   
               งาน 2 มิติและ 3 มิติ                      15((9)-12-24) 
   รวม           20 
 
 
 
 
ปีที่ 2 
ภำคกำรศึกษำที่ 1  
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ      1((1)-0-2) 
947-102 รู้เท่าทนัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  2((2)-0-4) 
997-270 ชุดวชิาการออกแบบอาคาร 
               ขนาดเลก็                                      15((9)-12-24) 
  รวม         18 
 
 
 

 
ภำคกำรศึกษำที่ 2 
941-161การอ่านและเขียนภาษาองักฤษ 
 พ้ืนฐาน    2((2)-0-4) 
942-106 ชีวติท่ีดี    3((3)-0-6) 
997-171 ชุดวชิาการออกแบบบา้นพกัอาศยั    15((9)-12-24) 
       รวม               20 
 
 
 
 
 
 
 
ภำคกำรศึกษำที่ 2 
942-105 การคิดเชิงออกแบบ                             2((2)-0-4) 
946-146 การคิดเชิงตรรกะ    2((2)-0-4) 
948-140 ทกัษะการใชดิ้จิทลั   2((2)-0-4) 
997-271 ชุดวชิาการออกแบบอาคาร 
               ขนาดกลาง                      15((8)-14-23) 
  รวม             21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกำรศึกษำตลอดหลกัสูตร 
สำขำวชิำสถำปัตยกรรม 
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ปีที่ 3 
ภำคกำรศึกษำที่ 1    
942-107 ศาสตร์พระราชาสู่การพฒันา 
                ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์                    3((3)-0-6) 
942-101 ความเป็นพลเมืองโลก      2((2)-0-4) 
997-370   ชุดวชิาการออกแบบอาคารขนาดใหญ่      
                                    15((8)-14-23) 

          รวม     20 
 
 
ปีที่ 4 
ภำคกำรศึกษำที่ 1 
xxx-xxx รายวชิาศึกษาทัว่ไป  
                 (เลือกภาษาต่างประเทศอ่ืน)          2((2)-0-4) 
997-470   ชุดวชิาการออกแบบอาคาร 
                 ขนาดใหญ่พิเศษ                       15((9)-12-24) 
  รวม                 17  
 
 
 
 
 
ช้ันปีที่ 5 
ภำคกำรศึกษำที่ 1  
997-512 วทิยานิพนธ์                                    6(0-24-0) 
997-531 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทาง
สถาปัตยกรรม 1(0-2-1) 
  รวม                                  7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำคกำรศึกษำที่ 2 
943-100   สุนทรียภาพของการด าเนินชีวติ         1((1)-0-2) 
942-222   กีฬาเพ่ือชีวติ                          1((1)-0-2) 
941-162    การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ           2((2)-0-4) 
หรือ 
941-163   ภาษาองักฤษเพื่อการประกอบอาชีพ  2((2)-0-4) 
997-371 ชุดวชิาการออกแบบอาคารสูง    15((8)-14-23) 
          รวม                    20 
 
ภำคกำรศึกษำที่ 2 
997-471   ชุดวชิาความถนดัส่วนบุคคลการ 
                 เป็นนกัออกแบบ     15((5)-20-20) 
หรือ 
997-472   ชุดวชิาความถนดัส่วนบุคคลการ 
                 เป็นนวตักร                         15((5)-20-20) 
xxx-xxx   วชิาเลือกเสรี      3(x-y-z) 
xxx-xxx   วชิาเลือกเสรี      3(x-y-z) 
                         รวม                      21 
 
 
 
 
ภำคกำรศึกษำที่ 2 
997-532   สหกิจศึกษาทางสถาปัตยกรรม       6(0-40-0) 
  รวม            6 
                                                                                                       
 
 
   
 
 
 

 
  

หมายตุ    *แผนการศึกษาสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำคณะพำณชิยศำสตร์และกำรจัดกำร  
   
941-117                                          3((3)-0-6) 
กำรฟังและกำรออกเสียงภำษำองักฤษ  
(English Listening and Pronunciation)         

การฝึกทักษะการฟังและการออกเสียงภาษาองักฤษ
โดยผ่านส่ือหลายแบบ การรับรู้เสียงและจังหวะหรือท านอง
เสียงในการพูด การออกเสียงทั้ งรูปแบบองักฤษและอเมริกัน 
การออกเสียงเนน้และการออกเสียงสูงต ่า  

Practice in listening and pronunciation using 
multimedia; perception of sounds, rhythm, stress and 
intonation patterns; and British and American English 
pronunciation 

 
941-118          3((3)-0-6) 
ไวยำกรณ์ภำษำองักฤษ 
(English Grammar)      

ส่ วนป ระกอบ ของป ระโยค  ป ระ เภท ของว ลี                    
อนุประโยค และประโยค หลักไวยากรณ์  การวิเคราะห์
โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาองักฤษในบริบทและการประยกุตใ์ช้
ในการส่ือสารโดยเนน้ทกัษะการอ่านและการเขียน 

Elements of sentence structures; types of phrases, 
clauses, and sentences; grammatical rules and functions; 
analysis of English grammatical structures in context; and 
applications to communication with emphasis on reading and 
writing skills 

 
941-119                                                3((3)-0-6) 
กำรพูดภำษำองักฤษ           
(English Oral Communication)  
 การฝึกสนทนาและส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ  การ
ใช้ส านวน การตอบค าถาม และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
หวัขอ้ท่ีก าหนดให ้และการกล่าวสรุปสั้นๆเป็นภาษาองักฤษ 
 Practice using conversation and communication 
skills in different situations; use of idiomatic expressions; 
answering questions and expressing ideas on given topics; and 
giving short speeches 
 

941-213                              3((3)-0-6) 
กำรแปลภำษำองักฤษ-ไทยและภำษำไทย-องักฤษ            
(English-Thai and Thai-English Translation) 

หลักการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย การ
แปลภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ การประยุกต์ใชเ้ทคนิคการ
แปล การร่าง การปรับบทแปล และการตรวจแกไ้ขงานแปล 
การแปลงานประเภทสารคดีและบนัเทิงคดี การแปลรายงาน
ข่าว เอกสารประชาสัมพันธ์สินค้า และบทคัดย่อ การใช้
เคร่ืองมือเทคโนโลยช่ีวยแปลส าหรับนกัแปล 

Principles of English-Thai and Thai-English 
translation; application of translation techniques; drafting, 
revising, and editing translation work; translation of literary 
and non-literary works of news reports, press release 
documents, and abstracts; using Computer Assisted 
Technology (CAT) tools for translators 

 
941-214                  3((3)-0-6) 
กำรเขียนเชิงวชิำกำร   
(Academic Writing)  
 การฝึกทกัษะท่ีจ าเป็นในการเขียนบทความทาง
วิชาการ  การกล่าวซ ้ า การเขียนสรุปย่อความ การเขียน
บรรยายกราฟ แผนภูมิ และสถิติ การอา้งถึงแหล่งท่ีมาของ
ขอ้มูลในงานเขียน การเขียนอา้งอิงในเน้ือหาและการจดัท า
เอกสารอา้งอิงทา้ยบทความตามแบบ APA การเตรียมเขียน
โครงร่างท่ีมีการเช่ือมโยงกนัของบทความวิชาการ การเขียน
บทความสั้น ๆ 
    Practice in skills needed for writing academic 
papers: paraphrasing; summary writing; describing graphs, 
charts, and statistics; acknowledging sources; APA in-text 
citation and references listing; preparing a coherent outline 
for papers; writing a short paper 
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941-222                  3((2)-2-5) 
กำรสนทนำภำษำจนีเพ่ือกำรส่ือสำรในชีวติประจ ำวนั 
(Chinese Conversation for Daily Communication) 

การฝึกฝนและการพัฒนาทักษะการพูดและการฟัง 
เพ่ือติดต่อส่ือสารในโอกาสต่าง ๆ การแนะน าตวั การนดัหมาย 
การตอ้นรับ การน าเสนอผลงาน การพดูในท่ีประชุม 

Practice and development of Chinese speaking and 
listening skills to communicate in occasions such as 
introducing yourself, making appointments, welcoming, giving 
presentation, and speaking in meetings 
 
941-223                                                 3((2)-2-5) 
ภำษำจนีส ำหรับธุรกจิกำรโรงแรม 
(Chinese for Hotel Business) 

การฝึกภาษาจีนด้านค าศัพท์และส านวนท่ีใช้ในการ
ส่ือสารในบริการธุรกิจโรงแรม การจองท่ีพกั  การตอ้นรับ การ
แนะน าส่ิงอ านวยความสะดวก การแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ  
การกรอกแบบเอกสารธุรกิจการโรงแรม การเขียนเอกสาร
ประชาสมัพนัธ์ธุรกิจดา้นท่ีพกั การตอบโตจ้ดหมายธุรกิจ 

Practice of Chinese vocabulary and expressions for 
communication in hotel services; reservations; reception; 
recommending recreational facilities; problem solving in 
various situations; filling in relevant forms; writing 
advertisements for accommodation; business correspondence 
 
941-234           3((2)-2-5) 
กำรสนทนำภำษำญี่ปุ่ นเพ่ือกำรส่ือสำรในชีวติประจ ำวนั 
(Japanese Conversation for Daily Communication) 
 การฝึกฝนและการพัฒนาทักษะการพูดและการฟัง 
เพ่ือติดต่อส่ือสารในโอกาสต่าง ๆ การแนะน าตวั การนดัหมาย 
การตอ้นรับ การน าเสนอผลงาน การพดูในท่ีประชุม 

Practice and development of Japanese speaking and 
listening skills to communicate in occasions such as 
introducing yourself, making appointments, welcoming, giving 
presentation, and speaking in meetings 

 
 
 
 

941-235           3((2)-2-5) 
ภำษำญี่ปุ่ นส ำหรับธุรกจิกำรโรงแรม   
(Japanese for Hotel Business) 

การฝึกภาษาญ่ีปุ่นดา้นค าศพัท์และส านวนท่ีใชใ้น
การส่ือสารในบริการธุรกิจโรงแรม การจองท่ีพัก  การ
ต้อนรับ  การแนะน าส่ิงอ านวยความสะดวก การแก้ไข
สถานการณ์ต่าง ๆ  การกรอกแบบเอกสารธุรกิจการโรงแรม 
การเขียนเอกสารประชาสัมพนัธ์ธุรกิจดา้นท่ีพกั การตอบโต้
จดหมายธุรกิจ 

Practice of Japanese vocabulary and expressions 
for communication in hotel services; reservations; 
reception; recommending recreational facilities; problem 
solving in various situations; filling in relevant forms; 
writing advertisements for accommodation; business 
correspondence 
 

 941-255                                                          3((2)-2-5) 
กำรสนทนำภำษำรัสเซียเพ่ือกำรส่ือสำรในชีวติประจ ำวนั 
(Russian Conversation for Daily Communication) 

การฝึกฝนและการพฒันาทักษะการพูดและการ
ฟัง เพ่ือติดต่อส่ือสารในโอกาสต่าง ๆ การแนะน าตวั การนดั
หมาย การตอ้นรับ การน าเสนอผลงาน การพดูในท่ีประชุม 

Practice and development of Russian speaking 
and listening skills to communicate in occasions such as 
introducing yourself, making appointments, welcoming, 
giving presentation, and speaking in meetings 
 
941-256     3((2)-2-5) 
ภำษำรัสเซียส ำหรับธุรกจิกำรโรงแรม  
(Russian for Hotel Business) 

การฝึกภาษารัสเซียดา้นค าศพัท์และส านวนท่ีใช้
ในการส่ือสารในบริการธุรกิจโรงแรม การจองท่ีพกั  การ
ต้อนรับ  การแนะน าส่ิงอ านวยความสะดวก การแก้ไข
สถานการณ์ต่าง ๆ  การกรอกแบบเอกสารธุรกิจการโรงแรม 
การเขียนเอกสารประชาสัมพนัธ์ธุรกิจดา้นท่ีพกั การตอบโต้
จดหมายธุรกิจ 
  Practice of Russian vocabulary and expressions 
for communication in hotel services; reservations; 
reception; recommending recreational facilities; problem 

71



 

solving in various situations; filling in relevant forms; writing 
advertisements for accommodation; business correspondence 
 
941-262                                3((3)-0-6) 
ควำมเรียงภำษำองักฤษ    
(English Composition) 

หลักในการเขียนอนุเฉทและความเรียง การเรียบ
เรียงความคิด กระบวนการเขียนตั้งแต่การเขียนโครงร่างอยา่งง่า
ไปจนถึงการเรียบเรียงขอ้ความเป็นอนุเฉทและความเรียง การ
เขียนเล่าเร่ือง การเขียนเชิงบรรยาย โครงสร้างทางไวยากรณ์ 
การเลือกใชค้  า การเช่ือมโยงความคิดและเน้ือหาในความเรียง 

The principles of paragraph and essay writing; 
structuring of ideas; writing processes from simple outlining to 
writing paragraphs and compositions; writing narrations and 
descriptions; grammatical structures; word choices; and 
coherence and cohesion in essay writing 
 
941-264                                                                 3((2)-2-5) 
กำรส่ือสำรระหว่ำงวฒันธรรม     
(Intercultural Communication) 
 หลกัการและทฤษฎีส่ือสารข้ามวฒันธรรม บทบาท
ของวฒันธรรมในการส่ือสารระหว่างประเทศ กรณีตัวอย่าง
เก่ียวกับกลยุท ธ์การส่ือสารระหว่างว ัฒนธรรมและความ
ลม้เหลวด้านการส่ือสารในบริบทของความหลากหลายทาง
วฒันธรรม 
 Cross-cultural communication concepts and theories; 
cultural roles in international communication; case studies of 
intercultural communication strategies and communicative 
failures in diverse cultural contexts 
 
941-265 3((3)-0-6) 
ภำษำองักฤษส ำหรับธุรกจกิำรโรงแรม   
(English for Hotel Business) 

การฝึกภาษาองักฤษ ดา้นค าศพัท์ และส านวนท่ีใชใ้น
การส่ือสารในบริการธุรกิจโรงแรม การจองท่ีพกั การตอ้นรับ 
การแนะน า ส่ิงอ านวยความสะดวก การแกไ้ขสถานการณ์ต่างๆ 
การกรอกแบบเอกสาร ธุรกิจการโรงแรม การเขียนเอกสาร
ประชาสมัพนัธ์ธุรกิจดา้นท่ีพกั การตอบโตจ้ดหมายธุรกิจ   

Practice of English vocabulary and expressions for 
communication in hotel services; reservations; reception; 
recommending recreational facilities; problem solving in 
various situations; filling in relevant forms; writing 
advertisements for accommodation; business 
correspondence 

 
941-272                                                            3((2)-2-5) 
กำรสนทนำภำษำมลำยูเพ่ือกำรส่ือสำรในชีวติประจ ำวนั 
(Malay Conversation for Daily Communication) 
 การฝึกฝนและการพฒันาทกัษะการพูดและการ
ฟัง เพ่ือติดต่อส่ือสารในโอกาสต่าง ๆ การแนะน าตวั การนดั
หมาย การตอ้นรับ การน าเสนอผลงาน การพดูในท่ีประชุม 

Practice and development of Malay speaking 
and listening skills to communicate in occasions including 
self-introduction, making appointments, welcoming, 
giving presentation, and speaking in meetings 
 
941-273                                3((2)-2-5) 
ภำษำมลำยูส ำหรับธุรกจิกำรโรงแรม 
(Malay for Hotel Business) 
 การฝึกภาษามลายูด้านค าศพัท์และส านวนท่ีใช้
ในการส่ือสารในบริการธุรกิจโรงแรม การจองท่ีพกั การ
ต้อนรับ  การแนะน าส่ิงอ านวยความสะดวก การแก้ไข
สถานการณ์ต่างๆ  การกรอกแบบเอกสารธุรกิจการโรงแรม 
การเขียนเอกสารประชาสมัพนัธ์ธุรกิจดา้นท่ีพกั การตอบโต้
จดหมายธุรกิจ 

Practice of Malay vocabulary and expressions 
for communication in hotel services; reservations; 
reception; recommending recreational facilities; problem 
solving in various situations; filling in relevant forms; 
writing advertisements for accommodation; business 
correspondence 
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941-293                 3((3)-0-6) 
กำรฟังและกำรบันทกึย่อทำงธุรกจิ   
(Listening and Note-taking in Business) 
 การ ฝึ กทั กษ ะด้ าน ก าร ฟั งข่ าว  บ ทสั มภ าษ ณ์               
การพดูและบรรยายดา้นธุรกิจ ทกัษะการสรุปและจดบนัทึกยอ่ 
 Practice in listening to business-related English 
news, interviews, talks, and lecture and development of 
business related summarizing and note-taking skills 
 
941-295                                           3((3)-0-6) 
กำรอ่ำนภำษำองักฤษเชิงธุรกจิ         3((3)-0-6) 
(English Reading in Business Contexts)  

การฝึกการอ่านจบัใจความผา่นการอ่านบทอ่านประเภท
ต่างๆ การเพ่ิมพูนค าศัพท์  การใช้กลยุทธ์การอ่าน เพ่ือจับ
ใจความ แนะน าการวิเคราะห์โครงสร้างและการใชภ้าษาในบท
อ่าน       
  Practice in reading comprehension skills through 
reading various types of text; expansion of vocabulary 
required for text comprehension; use of reading strategies to 
comprehend texts; and an introduction to analysis of structures 
and language used in different types of texts 
 
941-296       3((3)-0-6) 
กำรเขียนภำษำองักฤษเชิงธุรกจิ   
(English Writing in Business Contexts)    

การพฒันาทักษะการเขียนท่ีจ าเป็นในระดับประโยค
และย่อหน้า โครงสร้างประโยค การสร้างประโยคและ 
ไวยากรณ์ การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนและการสะกดค า การใช้
ค  าเช่ือมความ กระบวนการเขียนและการเรียบเรียงการเขียนใน
ระดบัยอ่หนา้ 

Practice in using essential writing skills in business 
contexts at the sentence and paragraph levels; improving use 
of sentence structures, sentence formation, grammatical forms, 
punctuation usage, and spelling; using sentence connectors; 
and studying the writing process and paragraph organization 
 

941-298          3((2)-2-5) 
กำรสนทนำภำษำองักฤษในบริบททำงธุรกจิ   
(English Conversation in the Business Context)    

การสนทนาภาษาองักฤษในบริบททางธุรกิจต่าง ๆ 
ได้แก่ การนัดหมาย การอธิบายเก่ียวกับสินคา้และลกัษณะ
ของธุรกิจ การเจรจาและต่อรองทางธุรกิจ การอภิปรายและ
แสดงความคิดเห็นในการประชุม การน าเสนอรายงานสินคา้ 

Practicing English conversations in business 
contexts, including making appointments, describing 
products and features, negotiations and mediations, 
discussions and expressing ideas in meetings, and product 
report presentations 
 

941-310          3((3)-0-6) 
กำรอ่ำนเชิงวชิำกำร 
(Academic Reading) 

การฝึกทักษะการอ่านบทอ่านท่ีคัดสรรจาก
บทความและหนงัสือทางวชิาการ กลวธีิการอ่านเชิงวชิาการ 
การจับความเช่ือมโยงกันระหว่างใจความส าคัญและ
ขอ้ความสนบัสนุน การวิเคราะห์รูปแบบของการเขียน การ
เขียนโครงร่าง สรุปความในเร่ืองท่ีอ่าน การแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบังานเขียน 

Practice in reading selections from academic 
articles and textbooks; reading strategies for academic 
texts; detecting coherence relations between main ideas 
and supporting details; analyzing rhetorical patterns; 
making outlines and summaries; expressing opinions about 
the texts 
 
941-315                              3((3)-0-6) 
ภำษำองักฤษเพ่ือกำรท่องเทีย่ว   
(English for Tourism)  

ค าศัพท์และส านวนท่ีใช้บ่อยในการประกอบ
อาชีพด้านการท่องเท่ียวและการบริการ มารยาทในการ
สนทนาและการติดต่อ การฝึกส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ 
รวมถึง การจ าหน่ายตั๋วโดยสาร การส ารองห้องพัก การ
เดินทางระหว่างประเทศ  การประชาสัมพันธ์ด้านการ
ท่องเท่ียว การตอบขอ้ซกัถามและขอ้ร้องเรียน 
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Common terms and expressions frequently used in 
the tourism and service industries; correct etiquette and 
manners for conversations and personal contact; practice in 
using these skills in various working situations including 
ticketing, reserving accommodations, international travel, 
tourism promotion, and responding to enquiries and 
complaints 

 
941-316      3((2)-2-5) 
ภำษำองักฤษส ำหรับงำนมคัคุเทศก์  
(English for Tour Guide) 

การใชภ้าษาองักฤษในการบรรยายน าชม สถานท่ี
ท่องเท่ียวในกรุงเทพฯ และแหล่งท่องเท่ียวทั่วประเทศ การ
บรรยาย ประวติัความเป็นมาของประเทศไทยส่ิงท่ีควรและไม่
ควรปฏิบติัของนกัท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียวและต่อคนไทย 
สถาบนัชาติ ศาสนา 

พระมหากษตัริยไ์ทย และการจดัรูปแบบกาท่องเท่ียวใหเ้หมาะสม
กบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
 Usage of English for describing tourist attractions in 
the city of Bangkok and nationwide; describing historical 
background of the kingdom of Thailand; recommendations 
concerning what tourists  should and should not act in 
Thailand’ s tourist attractions, and what they should do to the 
Thai people, the nation, religion, and the royal family; tourism 
management according to types of tourists 
 
941-317                                      3((3)-0-6) 
ภำษำองักฤษเพ่ือกำรเงนิและกำรธนำคำร      
(English for Finance and Banking)   

แนวคิดและค าศัพท์เฉพาะด้านการส่ือสารเก่ียวกับเงิน
และการธนาคาร การฟังการบรรยายและบทสนทนาการเงินและ
การธนาคาร การอภิปรายประเด็นดา้นการเงินและการธนาคาร 
การอ่านเร่ืองท่ีคัดสรรด้านการเงินและการธนาคาร การกรอก
เอกสารและการเขียนรายงานการเงิน 

The concepts and common terms related to financial 
and banking communication; practice in listening to lectures 
and dialogues related to finance and banking; discussing 
financial and banking issues; reading selected texts related to 

finance and banking; completing forms; and writing financial 
reports 
 
941-318                        3((3)-0-6) 
ภำษำองักฤษเพ่ือกำรประชำสัมพนัธ์   
(English for Public Relations Professionals) 

ค าศพัท์และส านวนท่ีใชเ้พื่อการประชาสัมพนัธ์ การ
ฝึกทักษะฟัง พูด อ่านและเขียนท่ีใช้เพ่ือการประชาสัมพนัธ์ 
ไดแ้ก่ การเขียนค าอธิบายใตภ้าพและข่าว การเตรียมจดหมาย
ข่าว ใบปลิว และแผน่พบั  

Terms and expressions commonly used in public 
relations; practice in the listening, speaking, reading, and 
writing skills needed for working in public relations; writing 
captions and news releases; and preparing newsletters, 
leaflets, and brochures 

 
941-319                3((3)-0-6) 

ภำษำองักฤษส ำหรับเลขำนุกำร 

(English for Secretaries)  
ค าศัพท์เฉพาะเก่ียวกับงานเลขานุการ รูปแบบ

การใช้ภาษา การใช้อุปกรณ์ส านักงาน   การรับโทรศัพท์ 
การนัดหมาย การจดัแฟ้มเอกสาร การจดัการประชุม การ
เขียนจดหมายโตต้อบทางธุรกิจ และงานเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  

Secretarial terminology; language patterns; 
using office equipment; handling telephones; making 
appointments; filing; arranging meetings; writing business 
correspondence and related paper work  
 
941-320                  3((2)-2-5) 
ภำษำจนีเพ่ือกำรท่องเทีย่ว  
(Chinese for Tourism)  

ค าศัพท์และส านวนท่ีใช้บ่อยในการประกอบ
อาชีพด้านการท่องเท่ียวและการบริการ มารยาทในการ
สนทนาและการติดต่อ การฝึกส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ 
เช่น  การจ าหน่ายตั๋วโดยสาร การส ารองห้องพัก การ
เดินทางระหว่างประเทศ  การประชาสัมพันธ์ด้านการ
ท่องเท่ียว การตอบขอ้ซกัถามและขอ้ร้องเรียน 

Common Chinese terms and expressions 
frequently-used in the tourism and service industries, 
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proper etiquette and manners for conversations and personal 
contact, and practice using these skills in tourism-related 
situations, such as ticketing, reserving accommodations, 
international travel, tourism promotion, and responding to 
enquiries and complaints 
 
941-324                  3((2)-2-5) 
ภำษำจนีส ำหรับงำนมคัคุเทศก์ 
(Chinese for Tour Guide) 
 การใช้ภาษาจีนในการบรรยายน าชม  สถาน ท่ี
ท่องเท่ียวในกรุงเทพฯ และแหล่งท่องเท่ียวทั่วประเทศ การ
บรรยาย ประวติัความเป็นมาของประเทศไทย ส่ิงท่ีควรและไม่
ควรปฏิบติัของนกัท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียวและต่อคนไทย 
สถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริยไ์ทย และการจดัรูปแบบ
การท่องเท่ียวใหเ้หมาะสมกบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
 Usage of Chinese for describing tourist attractions in 
the city of Bangkok and nationwide; describing historical 
background of the kingdom of Thailand; recommendations 
concerning what tourists  should and should not act in 
Thailand’ s tourist attractions, and what they should do to the 
Thai people, the nation, religion, and the royal family; tourism 
management according to types of tourists 
 
941-331          3((2)-2-5) 
ภำษำญี่ปุ่ นเพ่ือกำรท่องเทีย่ว                
(Japanese for Tourism)  

ค าศพัทแ์ละส านวนท่ีใชบ่้อยในการประกอบอาชีพดา้น
การท่องเท่ียวและการบริการ มารยาทในการสนทนาและการ
ติดต่อ การฝึกส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น  การจ าหน่ายตัว๋
โดยสาร การส ารองห้องพกั การเดินทางระหวา่งประเทศ  การ
ประชาสัมพนัธ์ด้านการท่องเท่ียว การตอบขอ้ซักถามและขอ้
ร้องเรียน 
 Common Japanese terms and expressions frequently-
used in the tourism and service industries, proper etiquette and 
manners for conversations and personal contact, and practice 
using these shills in tourism-related working situations, such as 
ticketing, reserving accommodations, international travel, 
tourism promotion, and responding to enquiries and 
complaints 

 
941-332           3((2)-2-5) 
ภำษำญี่ปุ่ นส ำหรับงำนมคัคุเทศก์ 
(Japanese for Tour Guide) 
 การใช้ภาษาญ่ีปุ่นในการบรรยายน าชม สถานท่ี
ท่องเท่ียวในกรุงเทพฯ และแหล่งท่องเท่ียวทั่วประเทศ การ
บรรยาย ประวติัความเป็นมาของประเทศไทย ส่ิงท่ีควรและไม่
ควรปฏิบติัของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียวและต่อคนไทย 
สถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริยไ์ทย และการจดัรูปแบบ
การท่องเท่ียวใหเ้หมาะสมกบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
 Usage of Japanese for describing tourist attractions 
in the city of Bangkok and nationwide; describing historical 
background of the kingdom of Thailand; recommendations 
concerning what tourists  should and should not act in 
Thailand’s tourist attractions, and what they should do to the  
Thai people, the nation, religion, and the royal family; tourism 
management according to types of tourists 
 
941-351                    3((2)-2-5) 
ภำษำรัสเซียเพ่ือกำรท่องเทีย่ว      
(Russian for Tourism)  
 ค าศัพท์และส านวนท่ีใช้บ่อยในการประกอบ
อาชีพดา้นการท่องเท่ียวและการบริการ มารยาทในการสนทนา
และการติดต่อ การฝึกส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น  การ
จ าหน่ายตัว๋โดยสาร การส ารองห้องพกั การเดินทางระหว่าง
ประเทศ  การประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเท่ียว การตอบข้อ
ซกัถามและขอ้ร้องเรียน 
   Common Russian terms and expressions 
frequently-used in the tourism and service industries, proper 
etiquette and manners for conversations and personal contact, 
and practice using these shills in tourism-related situations, 
such as ticketing, reserving accommodations, international 
travel, tourism promotion, and responding to enquiries and 
complaints 
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941-352     3((2)-2-5) 
ภำษำรัสเซียส ำหรับงำนมคัคุเทศก์    
(Russian for Tour Guide) 
 การใช้ภาษารัสเซียในการบรรยายน าชม สถานท่ี
ท่องเท่ียวในกรุงเทพฯ และแหล่งท่องเท่ียวทัว่ประเทศ การบรรยาย 
ประวติัความเป็นมาของประเทศไทย ส่ิงท่ีควรและไม่ควรปฏิบติั
ของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียวและต่อคนไทย สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษตัริยไ์ทย และการจดัรูปแบบการท่องเท่ียวให้
เหมาะสมกบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
 Usage of Russian for describing tourist attractions 
in the city of Bangkok and nationwide; describing historical 
background of the kingdom of Thailand; recommendations 
concerning what tourists  should and should not act in Thailand’s 
tourist attractions, and what they should do to the Thai people, 
the nation, religion, and the royal family; tourism management 
according to types of tourists 

 
941-353                                         3((2)-2-5) 
ภำษำรัสเซียส ำหรับธุรกจิกำรบิน 
(Russian for Airline Business) 

 ศพัทแ์ละส านวนท่ีใชใ้นงานตอ้นรับสายการบิน การฝึก
ทกัษะฟัง พูด อ่านและเขียนเก่ียวกบังานในหน้าท่ีของพนักงาน
ภาคพ้ืนและพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 

 Common Russian terms and expressions used in 
airlines services; practice in listening, speaking, reading, and 
writing skills related to ground staff and flight attendants’ 
responsibilities 
 
941-360                                                                 6((5)-2-11) 
ชุดวชิำภำษำองักฤษเพ่ือกำรส่ือสำรทำงธุรกจิ 
(Module: English for Business Communication) 

การฝึกฝนทกัษะการฟังภาษาองักฤษ ควบคู่กบัเทคนิค
การสรุปใจความส าคญั และจดบนัทึกยอ่ ค  าศพัท์และส านวนใน
งานส านกังาน การติดต่อประสานงานและเตรียมการประชุมทาง
ธุรกิจ การสนทนาและนัดหมายทางธุรกิจ การโตต้อบทางธุรกิจ 
งานเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งและธรรมเนียมปฏิบติัในงานธุรกิจ 

Practice in English listening skills together with 
summarizing and note-talking techniques; common terms and 
expressions used in office work; coordinating and arranging 

business meetings; telephoning and making appointments; 
business correspondence; dealing with office documents; 
etiquettes in business communication 
 
941-361                                                                   6((5)-2-
11) 
ชุดวชิำภำษำองักฤษเพ่ืองำนบริกำรและโรงแรม   
(Module: English for Hospitality and Hotel Services) 

ค าศัพท์ ส านวนอังกฤษและการสนทนาในงาน
บริการธุรกิจโรงแรม โดยเน้นภาษาท่ีเป็นทางการส าหรับผู ้
ให้บริการ การให้ข้อมูล การแนะน าห้องพกัและส่ิงอ านวย
ความสะดวก การตอบค าถามเก่ียวกับการจองห้องพกั การ
ตอ้นรับ การส่ือสารในงานส่วนหน้า การตอบขอ้ซักถามและ
การจัดการขอ้ต าหนิ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การกรอก
แบบเอกสารธุรกิจการโรงแรม การโตต้อบในธุรกิจโรงแรม
และการให้บริการ และการเข้าใจธรรมเนียมปฏิบัติในการ
ส่ือสารขา้มวฒันธรรมในงานบริการและโรงแรม 

English vocabulary, expressions, and 
conversations for hotel business focusing on the use in 
hotelservices; giving information; reservations; 
recommending rooms and hotel facilities; reception; 
communications in front office services; problem solving; 
dealing with queries and complaints; filling in hotel forms; 
and hotel and hospitality business correspondence; 
understanding of cross-cultural etiquettes in hospitality and 
hotel services 

 
941-362                  3((3)-0-6) 
กำรอ่ำนเชิงวพิำกษ์ทำงธุรกจิ               
(Critical Reading in the Business Context)  

หลักการอ่านเชิงวิพากษ์ การอ่านบทอ่านทาง
ธุรกิจเชิงวิเคราะห์และอยา่งมีวิจารณญาณ การประเมินและตี
ค่าบทอ่าน การอภิปรายและการโตแ้ยง้เก่ียวกบับทอ่านผ่าน
การเขียนและการน าเสนอปากเปล่า 

The principles of critical reading; analytical and 
critical reading in business-related contexts; textual 
evaluation; discussion and debate of selected texts through 
written and oral presentations 
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941-363                                                      3((3)-0-6) 
ภำษำองักฤษส ำหรับกำรส่ือสำรทำงธุรกจิ  
(English for Business Communications) 

โครงสร้างภาษาองักฤษ ค าศพัท์ หลกัการอ่าน การ
ฟัง การพูด การเขียน การน าเสนองานทางธุรกิจ การค้นควา้
ขอ้มูลโดยใช้ภาษาอังกฤษ การอ่านบทความจากส่ิงพิมพ์ทาง
ธุรกิจ การถามและใหข้อ้มูลเก่ียวกบังาน การทกัทายและสนทนา
ทางธุรกิจกบัลูกคา้ การพดูคุยโทรศพัท์ การนดัหมาย การอธิบาย
สินคา้ การเขียนโตต้อบทางธุรกิจ การกรอกแบบฟอร์มเอกสาร
ต่าง ๆ 

English language structures; vocabulary; 
principles of reading, listening, speaking, writing, presenting 
for business purpose; research of information in English; 
reading business articles; asking questions and giving 
information about work; greeting and business conversation  
with guests; telephoning; making appointments; describing 
products; correspondence; filling out forms 
 
941-368          3((3)-0-6) 
ภำษำองักฤษส ำหรับงำนบริกำรส่วนหน้ำ   
(English for Front Office) 

การใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังานโรงแรมแผนกส่วน
หน้า ค  าศพัท์และส านวนท่ีใชส่ื้อสาร ระหวา่งลูกคา้ และพนักงาน 
การบริการส่วนหน้า การต้อนรับ การลงทะเบียนเข้าพัก และ
ขั้นตอนการออกจากโรงแรม การสอบถามขอ้มูล การบริการ การ
ส ารองห้องพกั การส ารองบัตรโดยสาร การโทรศัพท์ การติดต่อ
ประสานงาน การจองตัว๋ ท่ีพกั ห้องอาหาร การให้ขอ้มูล และตอบ
ขอ้ซกัถาม และการแกไ้ขเฉพาะหนา้  

English for front office operation, vocabulary and 
expressions for communication between customers and personnel; 
front office services, reception, registration, and check-out 
process, service inquiry, hotel reservation, ticket reservation, 
telephoning, coordination, ticketing, accommodation, restaurant, 
providing information and answering questions and solving 
unexpected problems       
 

941-369              3((2)-2-5) 
กำรอภิปรำยเชิงธุรกจิด้วยภำษำองักฤษ   
(Meetings and Business Interactions)    

การใช้ภาษาอังกฤษท่ีมุ่งเน้นด้านการส่ือสาร เพ่ือ
แสดงความคิดเห็นทั้ งในรูปแบบท่ีเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย 
รวมทั้ งการแสดงความคิดเห็นและการเสนอแนวความคิดตา้น
ต่างๆ วิธีการเสนอขอ้มูล การเขียนวาระการประชุมและบนัทึก
การประชุมท่ีเก่ียวกบัการประชุมทางธุรกิจ   

Using English for communication: expressing 
agreement and disagreement, expressing ideas and opinions, 
passing on information, planning agenda, recording minutes of 
business meetings 
 
941-370               3((2)-2-5) 
ภำษำมลำยูเพ่ือกำรท่องเทีย่ว 
(Malay for Tourism)  

ค าศพัท์และส านวนท่ีใชบ่้อยในการประกอบอาชีพ
ดา้นการท่องเท่ียวและการบริการ มารยาทในการสนทนาและ
การ 
ติดต่อ การฝึกส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น  การจ าหน่ายตัว๋
โดยสาร การส ารองห้องพกั การเดินทางระหว่างประเทศการ
ประชาสัมพนัธ์ด้านการท่องเท่ียว การตอบขอ้ซักถามและขอ้
ร้องเรียน 
 common Malay terms and expressions 
frequently-used in the tourism and service industries, proper 
etiquette and manners for conversations and personal contact, 
and practice using these shills in tourism-related situations, 
such as ticketing, reserving accommodations, international 
travel, tourism promotion, and responding to enquiries and 
complaints 

 
941-371        3((2)-2-5) 
ภำษำมลำยูส ำหรับงำนมคัคุเทศก์ 
(Malay for Tour Guide) 

การใช้ภาษามลายูในการบรรยายน าชม สถานท่ี
ท่องเท่ียวในกรุงเทพฯ และแหล่งท่องเท่ียวทั่วประเทศ การ
บรรยาย ประวติัความเป็นมาของประเทศไทย ส่ิงท่ีควรและไม่
ควรปฏิบติัของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียวและต่อคนไทย 
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สถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริยไ์ทย และการจดัรูปแบบการ
ท่องเท่ียวใหเ้หมาะสมกบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 

Usage of Malay for describing tourist attractions in 
the city of Bangkok and nationwide; describing historical 
background of the kingdom of Thailand; recommendations 
concerning what tourists  should and should not act in Thailand’s 
tourist attractions, and what they should do to the Thai people, the 
nation, religion, and the royal family; tourism management 
according to types of tourists 
 
941-411      3((3)-0-6) 
กำรเจรจำต่อรองทำงธุรกจิโดยใช้ภำษำองักฤษ 
(Business Negotiations in English) 

กลยุทธ์การส่ือสารเพื่อการด าเนินงานด้านเจรจาใน
บริบททางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ การฝึกเจรจาโตต้อบโดยใช้
บทบาทสมมุติส าหรับการสนทนาในประเด็นต่างๆ  อาทิ การเจรจา
ต่อรอง การน าเขา้ส่งออก การร่วมงานกบัชาวต่างชาติ  การจดัการ
กบัความเห็นท่ีแตกต่างและความขดัแยง้เชิงผลประโยชน์ การหา
ขอ้ยติุกรณีพิพาท   

   Effective communication strategies for negotiations 
in the business context; practice of developing and using 
negotiation and mediation skills through role-plays based on 
realistic business situations related to various topics, such as 
bargaining, imports and exports, working with international co-
workers and partners, dealing with differences of opinion and 
conflicts of interests, and dispute resolution 

 
941-413           3((2)-2-5) 
กำรแปลภำษำองักฤษเชิงธุรกจิ    
(Business English Translation)   

หลักการและการฝึกแปลเอกสารทางธุรกิจจาก
ภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ ไดแ้ก่ 
บันทึกภายในองค์กร จดหมายธุรกิจ ขอ้มูลเก่ียวกับสินคา้ ข่าว 
โฆษณาและบันทึกการประชุมอย่างสั้ น รวมถึง การวิเคราะห์
ปัญหาท่ีพบจากการแปลและอภิปรายแนวทางแกไ้ข 
 The principles and practice of translating business 
documents from English into Thai, and vice versa, including 
memos, business letters, product-related information, news, 
advertisements, and short meeting minutes; and an analysis of 

problems encountered in business related translations and 
discussion of possible solutions 
 
941-414           3((3)-0-6) 
ภำษำอังกฤษส ำห รับพนักงำนต้อนรับภำคพื้นและบน
เคร่ืองบิน 
 (English for Ground and In-flight Attendants) 

ค าศัพท์และส านวนท่ีใช้ในงานตอ้นรับสายการ
บิน  การฝึกทกัษะฟัง พูด อ่านและเขียนเก่ียวกบังานในหนา้ท่ี
ของพนกังานภาคพ้ืนและพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 

Common terms and expressions used in airlines 
services; practice in listening, speaking, reading, and writing 
skills related to ground staff and flight attendants’ 
responsibilities 
 
941-416        3((3)-0-6) 
ภำษำองักฤษเพ่ือกำรขำยและกำรตลำด          
(English for Sales and Marketing)  

แนวคิดและค าศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการขายและ
การตลาด การฟังบรรยายและบทสนทนา การสนทนาด้าน
การขายและการตลาด การอ่านรายงาน ข่าว และบทความดา้น
การขายและการตลาด การเขียนรายงาน 

The concepts and common terms related to sales 
and marketing; practice in listening to lectures and 
dialogues; discussing sales and marketing issues; and 
reading selected texts related to sales and marketing 
 
941-417                         3((2)-2-5) 
กำรศึกษำอสิระทำงภำษำองักฤษธุรกจิ  
(Independent Studies in Business English) 

หลักการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การเลือก
หัวขอ้ดา้นภาษาองักฤษธุรกิจและการก าหนดปัญหาการวิจยั 
รูปแบบการวิจยัและสมมุติฐานการวจิยั ประชากรและการสุ่ม
ตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูลและเคร่ืองมือวิจัย การ
วเิคราะห์ผลการวจิยั การใชว้ธีิการทางสถิติท่ีเหมาะสมในการ
วจิยั รายงานการวจิยัและน าเสนอผลการศึกษาปากเปล่า 

Research principles; literature review; topic 
selection in the field of business English and research 
problem formulation; research design and hypothesizing; 
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population and sampling; data collection and research 
instruments; data analysis; appropriate use of statistical 
methods; and research report and oral presentation 

 
941-419                    3((3)-0-6) 
ภำษำองักฤษส ำหรับงำนส่ือสำรมวลชน   
(English for Mass Communication) 

ฝึกทกัษะการอ่านรายงานข่าว การเขียนหัวขอ้ข่าวและ
รายงานข่าว การเขียนโฆษณาอยา่งง่าย การเตรียมค าถามส าหรับ
การแถลงข่าว การท าโนต้ยอ่จากบทสัมภาษณ์และบทแถลงข่าว
ของส่ือสารมวลชน 

Practice in skills related to reading news reports; 
writing headlines and news reports; writing simple 
advertisements; preparing interview questions for press 
conference; taking notes at live conferences and interviews; 
and making notes from written interviews and press releases 

 
941- 420                                                              3((2)-2-5) 
ภำษำจนีส ำหรับธุรกจิกำรบิน 
(Chinese for Airline Business) 
 ศพัท์และส านวนท่ีใชใ้นงานตอ้นรับสายการบิน การ
ฝึกทกัษะฟัง พูด อ่านและเขียนเก่ียวกบังานในหนา้ท่ีของพนักงาน
ภาคพ้ืนและพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 

Common Chinese terms and expressions used in 
airlines services; practice in listening, speaking, reading,                      
and writing skills related to ground staff and flight attendants’ 
responsibilities 

     
941-421                                                    3((2)-2-5) 
ภำษำจนีส ำหรับกำรน ำเสนอผลงำนทำงวชิำชีพ 
(Chinese for Professional Presentation) 

การติดต่อส่ือความหมายและการพูดน าเสนอผลงาน
ภาษาจีน มุ่งเน้นการน าทฤษฎีไปใช ้รวมทั้งการฝึกปฏิบติัจริง อาทิ 
การพฒันาทักษะทั้ ง การจัดตรียมข้อมูล การใช้ส่ือประกอบการ
น าเสนอ การพฒันาบุคลิกภาพ เพ่ือการน าเสนอผลงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

Chinese communication and oral presentation skills 
with an emphasis on actual applications of theoretically-gained 
knowledge and learned skills to  data preparation, resource 

management, and non-veral communication for professional 
presentations 

 
941-430             3((2)-2-5) 
ภำษำญี่ปุ่ นส ำหรับธุรกจิกำรบิน   
(Japanese for Professional Presentation) 

ศพัท์และส านวนท่ีใชใ้นงานตอ้นรับสายการบิน การ
ฝึกทักษะฟัง พูด อ่านและเขียนเก่ียวกับงานในหน้าท่ีของ
พนกังานภาคพ้ืนและพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 

Common Japanese terms and expressions used in 
airlines services; practice in listening, speaking, reading, and 
writing skills related to ground staff and flight attendants’ 
responsibilities 
 
941-431                                               3((2)-2-5) 
ภำษำญี่ปุ่ นส ำหรับกำรน ำเสนอผลงำนทำงวชิำชีพ 
(Japanese for Professional Presentation) 

การติดต่อส่ือความหมายและการพูดน าเสนอผลงาน
ภาษาญ่ีปุ่น มุ่งเนน้การน าทฤษฎีไปใช ้รวมทั้งการฝึกปฏิบติัจริง 
อาทิ  การพัฒนาทักษะทั้ ง  การจัดตรียมข้อ มูล การใช้ส่ือ
ประกอบการน าเสนอ การพฒันาบุคลิกภาพ เพื่อการน าเสนอ
ผลงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

Japanese communication and oral presentation 
skills with an emphasis on actual applications of theoretically-
gained knowledge and learned skills to  data preparation, 
resource management, and non-veral communication for 
professional presentations 

 
941-450                                              3((2)-2-5) 
ภำษำรัสเซียส ำหรับกำรน ำเสนอผลงำนทำงวชิำชีพ 
(Russian for Professional Presentation) 

การติดต่อส่ือความหมายและการพูดน าเสนอผลงาน
ภาษารัสเซีย มุ่งเน้นการน าทฤษฎีไปใช้ รวมทั้ งการฝึกปฏิบัติ
จริง อาทิ การพฒันาทักษะทั้ ง การจัดตรียมข้อมูล การใช้ส่ือ
ประกอบการน าเสนอ การพฒันาบุคลิกภาพ เพื่อการน าเสนอ
ผลงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

Russian communication and oral presentation skills 
with an emphasis on actual applications of theoretically-gained 
knowledge and learned skills to  data preparation, resource 
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management, and non-veral communication for professional 
presentations 

 
941-463                       3((3)-0-6) 
ภำษำองักฤษเพ่ือธุรกจิกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
(English for International Business and Trade)  

ค าศพัท์ ส านวน ตลอดจนภาษาท่ี ใชใ้นงานธุรกิจและ
การคา้ระหวา่งประเทศเพ่ือให้มีความเขา้ใจและสามารถน าทกัษะ
ทั้งส่ีอนัไดแ้ก่ ฟัง พดู อ่านและเขียนไปใชง้านในแวดวงธุรกิ จและ
การคา้ระหวา่งประเทศ 

Vocabulary and expressions used in international 
business and trade; development of the four English language 
skills for international business and trade 
 
941-464            3((3)-0-6) 
กำรพูดในทีชุ่มนุมชนและกำรน ำเสนอทำงธุรกจิ 
(English for Publish Speaking and Business Presentations)  

ห ลั ก ก ารพู ด ใน ท่ี ชุ ม ช น ท่ี มี ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ ;                   
ก าร เต รี ยม ก ารแล ะก าร เรี ยบ เรี ย งค ว าม คิ ด แล ะข้อ มู ล                  
การน าเสนอขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ การฝึกฝนเพ่ือใหเ้กิดความ
ช าน าญ ในการตั้ งค  าถ ามและตอบค าถ าม  อวัจน ะภาษ า
ประกอบการน าเสนอขอ้มูล  

Practice in applying the principles of effective 
public speaking to the preparing and structuring of ideas and 
information to deliver business-related presentations, mastering 
receiving questions from and providing answers to the audience 
during presentations, and non-verbal communication  
 
941-465                3((3)-0-6) 
กำรล่ำม 
(Interpretation) 

ทฤษฎีดา้นการล่าม หลกัการของการล่ามพูดตามและ
การล่ามพูดพร้อม การฝึกทกัษะการล่ามพูดตามจากภาษาองักฤษ
เป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ การฝึกทกัษะ
การล่ามพูดพร้อมจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ ปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาดา้น
การล่าม  

The theories and principles of consecutive and 
simultaneous interpretation; practice in performing consecutive 

and simultaneous interpretation from English into Thai and 
Thai into English; a discussion of problems encountered in 
interpretation and possible solutions  

 
941-466                                         3((2)-2-5) 
ภำษำองักฤษส ำหรับกำรน ำเสนอผลงำนทำงวชิำชีพ 
(English for Professional Presentation) 

การติดต่อส่ือความหมายและการพูดน าเสนอ
ผลงานภาษาองักฤษ มุ่งเนน้การน าทฤษฎีไปใช ้รวมทั้งการฝึก
ปฏิบติัจริง อาทิ การพฒันาทกัษะทั้ง การจดัตรียมขอ้มูล การใช้
ส่ือประกอบการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อการ
น าเสนอผลงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

English communication and oral presentation 
skills with an emphasis on actual applications of 
theoretically-gained knowledge and learned skills to  data 
preparation, resource management, and non-veral 
communication for professional presentations 

 
941-467                                                              1(0-2-1) 
กำรเตรียมควำมพร้อมสหกจิศึกษำทำงภำษำองักฤษธุรกจิ 
(Pre-Cooperative Education in Business English)  

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัรูปแบบและกระบวนการ
สหกิจศึกษา การปรับตวัเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับชีวิต
การท างาน ทั้งดา้นการประยกุตใ์ชค้วามรู้ และทกัษะท่ีจ าเป็น
ส าหรับคนท างาน การคิดแกปั้ญหา การส่ือสาร การท างาน
เป็นทีม และการปรับทศันคติใหพ้ร้อมรับวถีิชีวติวยัท างาน 

Fundamental knowledge of cooperative 
education types and procedures; work-life adaptability in 
terms of knowledge application and skills required for work 
completion; problem-solving; communication skills; 
teamwork; and attitude adjustments for work-life readiness 
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941-468                                                            6(0-40-0) 
กำรฝึกงำนทำงภำษำองักฤษธุรกจิ       
(Job Training in Business English)      
เง่ือนไข ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 
(ไม่นอ้ยกวา่ 350 ชัว่โมง)  
       ฝึกปฏิบัติงานในแหล่งฝึกงานตรงตามสาขาวิชา
ของนกัศึกษา เพื่อใหเ้รียนรู้สภาพการปฏิบติังานจริง 
       Job training in the field-related organizations and 
companies for students to learn from real business settings 
 
941-469                                                              8(0-48-0) 
สหกจิศึกษำทำงภำษำองักฤษธุรกจิ         
(Cooperative Education in Business English)     
วชิาบงัคบัก่อน: 941-467 การเตรียมความพร้อมสหกิจ 
ศึกษาทางภาษาองักฤษธุรกิจ 
Pre-requisite: 941-467 Pre-Cooperative Education in 
Business English 

ปฏิบติังานตามวิชาชีพเสมือนเป็นพนักงานชัว่คราวเต็ม
เวลาในต าแหน่งท่ีเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของนกัศึกษา 
เช่ือมโยงความรู้จากทฤษฎีกับการปฏิบัติจริงในรูปแบบงาน
ประจ าหรือโครงงานไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเน่ือง รายงาน
ความกา้วหนา้ต่ออาจารยนิ์เทศและพ่ีเล้ียง ไม่ชา้กวา่สัปดาห์ท่ี 10 
น าเสนอโครงงาน/ผลการศึกษาท่ีเกิดจากการท างานในท่ีประชุม
ก่อนส้ินสุดเวลาปฏิบัติงาน  มีอาจารยนิ์เทศและพ่ีเล้ียงในสถาน
ประกอบการคอยให้ค  าป รึกษาแนะน าตลอดระยะเวลาท่ี
ปฏิบติังานและร่วมประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ 

On the job training as a temporary full-time 
employee in the position appropriate for knowledge and 
competences; connecting theoretical knowledge and actual 
practice, either as the full time staff or in the form of project, in 
consecutive 16 weeks; reporting the work or project progress to 
the university supervisor and the field supervisor within the first 
10th week; presenting the project/study results derived from the 
work practice before work completion; obtaining constantly 
supervision and advice from  the university supervisor and the 
field supervisor on a systematic basis 
 
 
 

941-470                                                    3((2)-2-5) 
ภำษำมลำยูส ำหรับธุรกจิกำรบิน 
(Malay for Airline Business) 

ศพัทแ์ละส านวนท่ีใชใ้นงานตอ้นรับสายการบิน การ
ฝึกทักษะฟัง พูด อ่านและเขียนเก่ียวกับงานในหน้าท่ีของ
พนกังานภาคพ้ืนและพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 

Common Malay terms and expressions used in 
airlines services; practice in listening, speaking, reading, and 
writing skills related to ground staff and flight attendants’ 
responsibilities 
 
941-471                                                     3((2)-2-5) 
ภำษำมลำยูส ำหรับกำรน ำเสนอผลงำนทำงวชิำชีพ 
(Malay for Professional Presentation) 
  ฝึกทกัษะในการติดต่อส่ือความหมายและการพูด
น าเสนอผลงานภาษามลายู มุ่งเน้นการน าทฤษฎีไปใช้ รวมทั้ ง
การฝึกปฏิบติัจริง อาทิ การพฒันาทกัษะทั้งการจดัเตรียมขอ้มูล 
การใช้ส่ือประกอบการน าเสนอ การพฒันาบุคลิกภาพ เพื่อการ
น าเสนอผลงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

Malay communication and oral presentation skills 
with an emphasis on actual applications of theoretically-gained 
knowledge and learned skills to  data preparation, resource 
management, and non-veral communication for professional 
presentations 
 
942-230                3((3)-0-6) 
กำรภำษีอำกร     
(Taxation)  

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภาษีอากร แนวคิด และบทบาท
ของภาษีอากร หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตาม
ประมวลรัษฎากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติ
บุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษี
ศุลกากร และภาษีสรรพสามิต  

General knowledge about taxation; concepsts and 
roles of taxation; principles and methods of taxation according 
to revenue codes; personal income tax; corporate tax; value-
added tax; specific business tax; stamp duty; customer duty; 
excise duty 
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942-330                        3((3)-0-6) 
กำรบริหำรภำษีอำกร    
(Tax Management) 
รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน: 942-230 การภาษีอากร  
Prerequisite: 942-230 Taxation 

การบริหารภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติ
บุคคล และภาษีมูลค่าเพ่ิม ประเด็นภาษีอากรท่ีมีความซับซ้อน 
จดัท ารายงานภาษีและยื่นแบบแสดงรายการ ประเด็นภาษีอากรท่ี
สัมพนัธ์กบัรายการคา้ระหวา่งประเทศท่ีไม่ซับซ้อน หลกัการและ
วธีิการเก่ียวกบัการวางแผนภาษี 
อากร ความแตกต่างระหว่างการวางแผนภาษี การหลีกเล่ียงภาษี
และการหนีภาษี 

Management of personal income tax, corporate income 
tax and value-added tax; taxation issues associated with complex 
transaction; tax reports preparation and tax form filing; taxation 
issues associated with non-complex international transactions; 
fundamental and procedure for tax planning; the difference 
between tax planning, tax avoidance and tax evasion 

 
944-100      3((3)-06) 
ควำมรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบักฎหมำยและรัฐธรรมนูญไทย  
(Introduction to Laws and Thai Constitution)  

ความหมายของกฎหมาย ลักษณะและประเภทของ
กฎหมาย การใช้กฎหมายกับสังคม ล าดับศักด์ิของกฎหมาย 
ความหมายของหลักรัฐธรรมนูญ ประเภทของรัฐธรรมนูญ 
ประวติัของรัฐธรรมนูญไทย การเกิดข้ึนของรัฐธรรมนูญ การ
แบ่งแยกอ านาจ หลักประกันสิทธิ เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 
สาระส าคญัในรัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบนัและองค์กรส าคญัๆ ท่ี
บญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ  
 Definitions; characteristics and types of laws; law 
enforcement; law in order of priority; definitions of 
constitution; types of constitution; history of the Thai 
constitution; the origins of the constitution; separation of 
powers; rights and freedom according to the constitution; the 
essence of the current constitution; and key organizations 
written in the constitution 
 
 
 

944-110          3((3)-0-6) 
ควำมรู้เบ้ืองต้นทำงรัฐประศำสนศำสตร์      
(Introduction to Public Administration) 

ความหมาย พฒันาการ แนวความคิด ทฤษฎี ขอบ 
เขตของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ของวิชา                       
รัฐประศาสนศาสตร์กบัสาขาวิชาต่างๆ ในสายสังคมศาสตร์                
กิ จกรรมการบ ริห ารงาน ภ าค รัฐ ท่ี เ ก่ี ยวกับ  นโยบ าย
สาธารณะ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงานคลัง
และงบประมาณ องค์การและกระบวนการบริหารงาน การ
ปกครองทอ้งถ่ิน การจดัการภาครัฐแนวใหม่ และการปรับตวั
ของภาครัฐใหเ้ขา้กบับริบทปัจจุบนั  

Definitions; development; concepts; theories and 
scope of public administration; relationship among public 
administration and other disciplines in social sciences; public 
administrative activities: public policy, human resources 
management, fiscal and budget management, organization 
and management process; local government; new public 
management concepts and government adaptation to the 
current context. 

 
944-111                    3((3)-0-6) 
ควำมรู้เบ้ืองต้นทำงรัฐศำสตร์ 
(Introduction to Political Science) 

ความหมาย ความ เป็นมา และขอบข่ ายของ
การศึกษารัฐศาสตร์ แนวคิดหลกัในการศึกษาทางรัฐศาสตร์กบั
ศาสตร์อ่ืนๆ แนวความคิดทางการเมือง รัฐและระบบราชการ 
ระบบการเมือง ลทัธิและอุดมการณ์ทางการเมือง สถาบนัทาง
การเมือง การเมืองเปรียบเทียบ และการเมืองระหวา่งประเทศ 

Definitions; history and scope of political science; 
main concepts of political science; Political concept; state and 
bureaucracy; political system; doctrine and political ideology; 
political institution; political comparison; international 
politics 
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944-112                    3((3)-0-6) 
กำรเมืองกำรปกครองไทย 
(Thai Politics and Government) 

วิวฒันาการของการเมืองการปกครองของไทย การ
เติบโตของพลงัประชาธิปไตย การขยายตวัของระบบราชการใน
บริบทของการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ประเด็นต่าง ๆ ด้าน
การเมืองการปกครองไทย ความไร้เสถียรภาพของรัฐบาล การ
รวมอ านาจในการบริหาร รัฐธรรมนูญ พรรคการเมือง และระบบ
รัฐสภา การเลือกตั้ง อ านาจนิยมในระบบการเมือง การปกครอง 
และการเมืองนอกรัฐสภา 

Evolution of Thai politics and government; growth 
of democratic power; expansion of public bureaucracy in the 
context of economic changes; various issues in Thai politics 
and government; government instability; centralization; 
constitution; political parties and parliamentary system; 
election; authoritarianism in Thai political system and 
government; ex-parliamentary politics 
 
944-115                       3((2)-2-5)   
ควำมรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบักจิกำรเพ่ือสังคม (WIL) 
(Introduction to Social Enterprise (WIL)) 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับกิจการเพ่ือสังคม บทบาท
และคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการเพื่อสังคม การจดัการองคก์ารท่ี
ประกอบการเพื่อสังคม แนวทางและวิธีการวดัผลกระทบของ
องค์การท่ีประกอบการเพ่ือสังคม กรณีศึกษากิจการเพ่ือสังคมใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ  

Concepts and theories of social enterprise; roles and 
characteristics of social entrepreneur; management of social 
entrepreneurial organization; approaches and methods for 
measuring the impact of social entrepreneurial organization; case 
studies of social enterprise in Thailand and other countries  
  
944-116                             3((2)-2-5) 
กำรจดักำรบริกำรสำธำรณะ (WIL) 
(Public Service Management (WIL)) 

แนวคิดเก่ียวกับการจัดบริการสาธารณะ การจัดส่ง
บริการสาธารณะ คุณภาพการจัดบริการสาธารณะ กลยุท ธ์
นวตักรรม และการปฏิบติัการจดับริการสาธารณะ แรงจูงใจบริการ
สาธารณะ การส่ือสารในการบริการสาธารณะ  

Concepts of public service management; public 
service delivery; service quality in public service; strategy 
innovation and practice in public service; public service 
motivation; communication in public sector 
 
944-118                                               3((3)-0-6) 
องค์กำรและกำรจดักำรสมยัใหม่ 
(Organization and Modern Management) 

แนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับองค์กรและการ
จดัการสมยัใหม่ ประเภทและลกัษณะขององค์กร อ านาจหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบ โครงสร้างและวิธีด าเนินงานขององค์กร 
กระบวนการบริหารและการจดัการ การวางแผน การจดัองค์กร 
การวินิจฉัยสั่งการ การส่งเสริมก าลังใจผูป้ฏิบัติงานและการ
ควบคุม แนวโน้มของการบริหารและการจัดการในอนาคต 
กรณีศึกษา โดยเนน้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและธุรกิจ 

Concepts and theories relating to organization and 
modern management; types and characteristics of organization; 
authorities; organizational structures and operation; 
administrative and management processes; planning; 
organizing; leading; moral support and controlling; future  
trends of administration and management; case studies 
focusing on both public and private sectors 

 
944-122              3((3)-0-6) 
หลกัเศรษฐศำสตร์   
(Principles of Economics) 

ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับเศรษฐศาสตร์ อุปสงค ์
อุปทาน และดุลยภาพของตลาด ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และ
อุปทาน พฤติกรรมผูบ้ริโภค ตน้ทุนการผลิตและฟังก์ชั่นการ
ผลิต โครงสร้างตลาดในทางเศรษฐศาสตร์ การค านวณรายได้
ประชาชาติ  รายได้ประชาชาติดุลยภาพ นโยบายการเงิน 
นโยบายการคลงั การคา้และการเงินระหวา่งประเทศ 

An overview of economics; laws of demand and 
supply; market equilibrium; elasticity of demand and supply; 
consumer behavior; cost and production functions; economic 
market structure; national income calculation; equilibrium 
level of national income; monetary policy; fiscal policy; 
international trade and finance 
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944-200                                                           3((3)-0-6) 
กฎหมำยว่ำด้วยวธีิปฏิบัตริำชกำรทำงปกครอง 
(Administrative Procedure Law) 

แนวความคิดเก่ียวกบักฎหมายวา่ดว้ยวธีิปฏิบติัราชการ
ทางปกครอง กฎหมายวา่ดว้ยขอ้มูลข่าวสารของราชการ กฎหมาย
ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจา้หน้าท่ี กฎหมายว่าด้วยศาล
ปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง    

Concepts of laws of administrative procedure in 
public sector; official information laws; laws of liability for 
wrongful act of official; laws of administrative court and 
administrative procedure   
 
944-201                                     3((3)-0-6) 
กฎหมำยอำญำ 1 
(Criminal Law I) 
 ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 วา่ดว้ยบทนิยามการใช้
กฎหมายอาญา โทษ วธีิการเพ่ือความปลอดภยั การเพ่ิมโทษ ลด
โทษและการรอลงโทษ ความผิดทางอาญา การพยายามกระท า
ความผิด การร่วมกนักระท าความผิด การกระท าความผิดหลาย
กระทง การกระท าความผิดอีก อายคุวามและลหุโทษ  

The criminal code part I; definitions; application of 
penal laws; punishments; measures of safety; increase, 
reduction and suspension of punishment; criminal liability;  
attempt, accomplices, or concurrence of offences; recidive, 
prescription and petty offences 
 
944-202                                      3((3)-0-6) 
กฎหมำยอำญำ 2 
(Criminal Law II) 

ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2-3 ได้แก่ ความผิด
เก่ียวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร การปกครอง การ
ยุติธรรม ศาสนา ความสงบสุขของประชาชน การปลอมและ
แปลง การคา้ เพศ ชีวิตและร่างกาย เสรีภาพและช่ือเสียง ทรัพย์
และลหุโทษ 

The criminal code part II-III; wrongful acts relevant 
to security of state, government, justice, religion,  peace of 
society, counterfeit, trade, gender, life and body, freedom and 
prestige, property, and petty offences 

 

944-203           2((2)-0-4) 
กฎหมำยกำรประกนัภัย                   
 (Insurance Law)  

กฎหมาย กฎ ระเบียบ วา่ดว้ยการประกนัชีวติ การ
ประกันวินาศภยั การคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถกฎหมาย
แพ่งพาณิชยว์่าด้วยการประกันภยั พระราชบัญญัติประกัน
ชีวิต พระราชบัญญัติประกันวินาศภยั  ลกัษณะของสัญญา
ประกนัภยั 

Laws, rules and regulations on life insurance, 
loss insurance, protection for motor vehicle accident 
victims; civil and commercial code on insurance; life 
insurance act; loss insurance act; characteristic of insurance 
contracts 

 
944-204                                3((3)-0-6) 
กฎหมำยธุรกจิ 
(Business Law)  

กฎหมายแพ่งและพาณิชยท่ี์ส าคญัเก่ียวกับบุคคล 
นิติบุคคล การตั้ งห้างหุ้นส่วน บริษัทจ ากัด การเลิกกิจการ 
ทรัพยสิ์นนิติกรรมสัญญา เอกเทศสัญญา ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจซ้ือ
ข าย  เช่ า ซ้ื อ  ค ้ าป ร ะ กั น  ตั ว แ ท น  น ายห น้ า  ตั๋ ว เ งิ น 
พระราชบญัญติัเก่ียวกบัเช็ค 

Important civil and commercial laws; law juristic 
entities; limited partnership establishment; limited 
companies; dissolution; property; legal transactions and 
contracts; specific contracts in relation to business 
transactions: hire purchases; sureties; agency; brokers; drafts 
and the Act of Cheques 
 
944-210                                                           3((3)-0-6) 
นโยบำยสำธำรณะ 
(Public Policy) 

กระบวนการนโยบายสาธารณะ การก่อตัวของ
นโยบายสาธารณะ ประเภทของนโยบายสาธารณะและ
กระบวนการนโยบายสาธารณะของไทย  แนวคิด วิธีการ
ก าหนดนโยบายสาธารณะ และการวางแผน การน านโยบาย
ไปปฏิบัติ การประเมินผลแผนและนโยบาย ผลกระทบของ
นโยบายสาธารณะ นโยบายและแผนงานต่างๆ ของรัฐบาล
ไทย  
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Public policy process; public policy formation; 
types of public policy and Thai public policy process; concepts 
and methods of public policy formation and planning for public 
policy implementation; plan and policy evaluation; public 
policy impacts; Thai government policy and operation plans 
 
944-211                  3((3)-0-6) 
กำรบริหำรรำชกำรไทยและองค์กำรสำธำรณะ 
(Thai Bureaucracy and Public Organization) 

ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิด เก่ียวกับการ
บริหารราชการไทยและองค์การสาธารณะวิว ัฒนาการการจัด
ส่วนราชการไทย ลกัษณะและความสัมพนัธ์ภายในองคก์ารทาง
ราชการ อิทธิพลของระบบเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองท่ีมีต่อ
การบริหารราชการไทย ปัญหาการบริหารราชการของไทย  และ
กรณีศึกษาการน านวตักรรมมาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาในประเทศ
ไทย และกฎหมาย 
รัฐธรรมนูญไทยกบัการบริหารราชการไทยและองคก์ารสาธารณะ 

Philosophy; theories; and concepts of Thai 
bureaucracy and public organization; development of Thai 
bureaucracy management; characteristics and relationships in Thai 
bureaucracy organizations; influences of economical, social, and 
political systems on Thai bureaucracy; Thai bureaucracy 
problems; case studies of applying innovation to solve problems in 
Thailand and the Thai constitution concerning Thai bureaucracy 
and public organization 

 
944-212                  3((2)-2-5) 
กำรจดักำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (WIL) 
(Local Government Management (WIL)) 

บทบาทและการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในฐานะท่ีเป็นองคก์รท่ีมีความรับผิดชอบในการจดับริการ
สาธารณะทอ้งถ่ิน ลกัษณะส าคญัและความแตกต่างระหวา่งองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและองค์กรภาครัฐอ่ืนๆ กระบวนการ
นโยบายสาธารณะท้องถ่ิน กระบวนการบริหาร การบริหารงาน
ทรัพยากรมนุษย ์การคลงัสาธารณะและงบประมาณ ความสมัพนัธ์
ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
นวตักรรมการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมทั้ งการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการท างานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน โดยให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและกรณี ศึกษาทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

Role and operations of local government as an 
organization with responsibilities for local public 
administration; important characteristics and differences 
between local government and other state bodies; local public 
policy processes; administration processes; human resources 
management; public fiscal administration and budgeting; the 
relationship  between central, regional and local government, 
innovation management in local government as well as public 
involvement in the workings of local government, with 
practice in local government organization and case studies 
from Thailand and abroad 
 
944-214                                       3((3)-0-6) 
กำรจดักำรทรัพยำกรมนุษย์ภำครัฐ 
(Human Resource Management in Public Sector) 

ความหมายและหน้าท่ีของการบริหารทรัพยากร
มนุษย ์การวิเคราะห์งาน การวางแผนก าลงัคน การบริหารงาน
บุคคล การสรรหาและการคดัเลือก การฝึกอบรมพนักงาน การ
จ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการ การสร้างขวญัก าลังใจ การ
ประเมินผลงาน การเล่ือนต าแหน่ง การสับเปล่ียน การยา้ยงาน 
การลงโทษ  การเลิกจ้าง การเจรจาต่อรอง แรงงานสัมพันธ์ 
กรณีศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นภาครัฐ 

Definition and function of human resource 
management; job analysis; manpower planning system; 
personnel administration; recruitment and selection; training; 
compensation and welfare; building up motivation and 
morale; assessment system; promotion; job rotation; 
relocation; punishment; layout; negotiation and labor 
relations; case studies of human resource management in 
public sector 
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944-215    3((3)-0-6) 
กำรบริหำรกำรคลงัสำธำรณะ 
(Public Finance Administration) 

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการคลงัสาธารณะ บทบาทของรัฐ
ในระบบเศรษฐกิจ ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกับสถาบันการเงิน การ
คลงัและระบบการเงินการคลงั นโยบายการคลงั นโยบายการเงิน 
งบประมาณแผ่นดิน รายรับของรัฐบาล ภาษีอากร รายจ่ายของ
รัฐบาล หน้ีสาธารณะ การคลงัทอ้งถ่ิน การบริหารงานพสัดุ ปัญหา
และแนวทางแกไ้ขการเงินการคลงัของไทย 

 Introduction to public finance; government’s roles in 
economic system; introduction to financial institutions; finance 
and fiscal policy; monetary policy; governmental budget; 
governmental income; taxation; governmental expenditure; 
public debt; local fiscal; Supply Management;  problems and 
solutions of Thai finance and fiscal 

 
944-218     3((3)-0-6) 
กำรจดักำรควำมหลำกหลำย 
(Diversity Management) 

แนวคิดเก่ียวกับการจัดการความหลากหลายของ
ทรัพยากรบุคคลในองค์กร  ความแตกต่างด้านวยัของบุคลากร  
ความแตกต่างทางเพศ ความเป็นภูมิภาคนิคม ความแตกต่างทาง
วฒันธรรม  ความแตกต่างทางภาษา และความแตกต่างของกลุ่ม
อาชีพ  แนวทางปฏิบติัและกลยทุธ์ในการจดัการความหลากหลาย
ในองค์กร   และสมรรถนะหลักส าห รับการจัดการความ
หลากหลาย 

Concepts of diversity management; generational 
differences; gender differences; regionalism; cultural differences; 
language differences; occupational differences; best practices and 
strategies for managing organizational diversity; competencies 
needed for successfully diversity management 

 
944-219     3((3)-0-6) 
กำรวเิครำะห์นโยบำยสำธำรณะ 
(Public Policy Analysis) 

ศึกษาแนวความคิด เก่ียวกับนโยบายสาธารณะ 
ลักษณะส าคัญของนโยบาย และตัวแบบนโยบายสาธารณะ 
ตลอดจนศึกษากระบวนการวเิคราะห์นโยบายสาธารณะทั้งปัญหา
นโยบายสาธารณะ ทางเลือกนโยบาย การประกาศใชน้โยบาย การ

น านโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบาย รวมทั้ ง
เทคนิคการวิ เคราะห์  จุดแข็ง และข้อจ ากัดของนโยบาย
สาธารณะ ตลอดจนศึกษาถึงตวัอยา่งของงานวิจยัดา้นนโยบาย
สาธารณะ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 

A study of concept on public policy, 
characteristics of public policy, models of public policy, as 
well as a study of the process of public policy analysis, 
consisting of problems of public policy, policy alternatives, 
policy enforcement, policy implementation, and policy 
assessment; analytical techniques of strengths and limitations 
of public policy, as well as examples of public policy 
researches both in Thailand and abroad. 
 
944-241                   3((3)-0-6) 
กำรจดักำรควำมรู้ 
(Knowledge Management) 

ความหมายและแนวคิดเก่ียวกับความรู้ในองค์การ 
องค์การแห่งการเรียนรู้ การเรียนรู้และผลการปฏิบัติงานใน
องค์การท่ีเน้นความรู้ ความส าคัญของการจัดการความรู้ใน
องค์การ วงจรความรู้ซ่ึงประกอบด้วย การสร้าง การรวบรวม 
การสืบค้น  และใช้งาน เคร่ืองมือและเทคนิคในการจัดการ
ความรู้ วฒันธรรมองค์กรกบัการจดัการความรู้ กลยทุธ์ในการ
จดัการความรู้  

Definitions and concepts of organizational 
knowledge; organizational learning; learning and 
performances in knowledge organization; importance of 
knowledge management; knowledge cycle including 
creation, collection, retrieval, and use; tools and techniques 
for knowledge management; organizational culture and 
knowledge management; knowledge management 
implementation strategies 

 
944-242                  3((2)-2-5) 
กำรจดักำรวสิำหกจิชุมชน (WIL)    
(Management of Community Enterprise (WIL)) 

ความหมาย แนวคิด ลักษณะ ประเภท วิธีการ 
กระบวนการ รูปแบบและพฒันาการของวสิาหกิจชุมชน การ
จดัการการตลาด การจดัการการผลิต การส่งเสริมการตลาด 
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กลยทุธ์พฒันาความเขม้แข็งของวิสาหกิจชุมชน การปฏิบติั และ
กรณีศึกษาการจดัการวสิาหกิจชุมชน 

Definitions; concepts; characteristics; types; 
methods; processes; patterns; and development of community 
enterprise; marketing management; production management; 
marketing campaign; strategies for developing strength of 
community enterprise; practice and a case study of 
management of community enterprise 
 
944-300                   3((3)-0-6) 
กฎหมำยวธีิพจิำรณำควำมอำญำ 
(Criminal Procedure Law) 

หลักทั่วไปว่าด้วยในการด าเนินคดีอาญา อ านาจ
พนักงานสอบสวนและศาล การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญา หมายเรียกและหมายอาญา จบั ขงั จ าคุก 
คน้ ปล่อยชัว่คราว การสอบสวน วิธีพิจารณาในศาลชั้นตน้และ
พยานหลกัฐาน  

General principles of criminal procedure; authority 
of investigator and court; accusation of criminal case and civil 
suit; summons and criminal summon; arrest; imprison; 
custody; temporary of set free;  
investigation; methods of district court consideration and 
evidence 
 
944-301                        3((3)-0-6) 
กฎหมำยลกัษณะพยำน 
(Law of Evidence) 

หลกัทั่วไปของกฎหมายลกัษณะพยาน ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ประกอบดว้ย ความเป็นมาของกฎหมายลกัษณะพยาน หนา้ท่ีน าสืบ 
การน าเสนอและรับฟังพยานหลกัฐาน ประเภทของพยานหลกัฐาน 
วธีิการพิเศษในการสืบพยานและการชัง่น ้ าหนกัพยานหลกัฐาน  

General principles of evidence law; evidence of the 
civil code and the criminal code that are the origin of evidence 
law; function of investigation, purpose and listen the evidence, 
type of evidence, special method of investigations and weigh the 
evidences 
 
 

944-310                3((3)-0-6) 
จริยธรรมและธรรมำภิบำล 
(Ethics and Good Governance) 

ทฤษฎีและแนวคิดพ้ืนฐานด้านจริยธรรมและธรร
มาภิบาล คุณธรรมพ้ืนฐานส าหรับนกับริหาร จริยธรรมทางการ
บริหารราชการ จริยธรรมทางการเมือง จริยธรรมทางธุรกิจ 
จริยธรรมทางส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาด้านจริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทยและในระบบราชการ การทุจริตประพฤติมิ
ชอบ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต การต่อต้านการ
ทุจริตในภาคราชการและภาคเอกชนของไทย การน าหลกัธรร
มาภิบาลมาสร้างเสริมการพฒันาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย ์
ตวัอยา่งงานวจิยัทางดา้นจริยธรรมและธรรมาภิบาล  

Theories and basic concepts of ethics and good 
governance; basic morals for administrators; governmental 
ethics, political ethics, business ethics, and environmental 
ethics; ethical and governance problems in Thai society and 
Thai bureaucracy; corruption and misconduct; 
countercorruption;  anti-corruption in public and private 
sectors in Thailand; use of governance in human resource 
development; ethical and good governance research case 
studies 

  
944-311         3((3)-0-6) 
กำรพฒันำทรัพยำกรมนุษย์   
(Human Resource Development) 

แนวความคิดและความส าคัญของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์วธีิการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์นโยบายของรัฐ
ในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์กระบวนการในการพฒันาและ
เทคนิคต่างๆ ท่ี ใช้ การหาความจ าเป็นในการพัฒนาและ
ฝึกอบรม การสร้างและพัฒนาหลักสูตร การวางแผนการ
ฝึกอบรม การปฏิบติัตามแผนการฝึกอบรม การประเมินผลการ
ฝึกอบรม การพฒันาสายงานอาชีพ รูปแบบการพฒันาในอนาคต 
ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

Concepts and importance of human resources 
development (HRD); human resources development methods; 
government policy regarding human resources development; 
development processes and techniques including development 
and training need survey, curriculum development; training 
planning, training evaluation, and career path development; 
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human resources development model in the future; problems and 
obstacles in human resource development 

 
944-315      3((2)-2-5) 
กำรจดัท ำและวเิครำะห์โครงกำร (WIL)   
(Project Formulation and Analysis (WIL)) 

หลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัท าโครงการสาธารณะ
ต่างๆ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การวิเคราะห์
โครงการทางด้านเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์โครงการทางด้าน
สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และการเมือง การปฏิบติัการจดัท าและวเิคราะห์
โครงการ  
   Criteria and methods of public project formulation; 
project feasibility study; economic analysis; social and  
political analysis; practice on project formulation and analysis   
 
944-316      3((2)-2-5) 
กำรบริหำรโครงกำร (WIL) 
(Project Management (WIL)) 

แนวคิดเก่ียวกับโครงการ การบริหารโครงการ และ
นวตักรรมการบริหารโครงการ วงจรการบริหารโครงการตั้งแต่
การจดัท าและวเิคราะห์โครงการ การจดัองคก์ารของโครงการ การ
ก าหนดอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู ้ด าเนินงานตาม
โครงการ การวางแผน การปฏิบัติ  การควบคุมและติดตาม
ประเมินผลโครงการ ปัญหาในการบริหารโครงการ การปฏิบติัการ
บริหารโครงการ 

 Concepts of projects,  project management and 
innovation in project management; the project management 
cycles i.e. project set up and analysis, project organization, 
determination of powers and responsibilities of project staff, 
planning, operations, control, follow-up and evaluation of 
projects, as well as project management problems; practice on 
project management 
 
944-317         3((3)-0-6) 
ระเบียบวธีิวจิยัทำงรัฐประศำสนศำสตร์ 
(Research Methodology in Public Administration) 

กระบวนทศัน์การวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ จริยธรรมการวิจัย การก าหนดปัญหา การ
ทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการวิจัย  การเลือกตัวอย่าง 

เคร่ืองมือการวิจยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล 
การรายงานและเผยแพร่ผลงานวจิยั  
 Quantitative and qualitative research paradigm in 
Public Administration; research ethic; problem statement; 
literature review; research design; sampling; research 
instrument; data collection; data analysis; reporting and 
disseminating research findings  
 
944-318                              ไม่น้อยกว่ำ 230 ช่ัวโมง 
กำรฝึกงำนทำงรัฐประศำสนศำสตร์ (WIL)     
(Job Training in Public Administration (WIL)) 
เง่ือนไข  ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 

 ฝึกปฏิบติังานในแหล่งฝึกงานตรงตามสาขาวชิา 
ของนกัศึกษา เพื่อใหเ้รียนรู้สภาพการปฏิบติังานจริง 
 Job training in the field-related organizations 
and companies for students to learn from real business settings 

 
944-319                    1(0-3-0) 
เตรียมสหกจิศึกษำทำงรัฐประศำสนศำสตร์ 
(Pre Cooperative Education in Public Administration) 

ปรัชญาและเป้าประสงค์ของการจัดการศึกษา
แบบสหกิจ การเตรียมเอกสารสมัครงานเก่ียวกับจดหมาย  
ประวติัประสบการณ์ เอกสารอา้งอิง และหนังสือรับรอง การ
พฒันาทักษะทางด้านการส่ือสารระหว่างบุคคลในสถานท่ี
ท างาน และทักษะต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติสหกิจศึกษา 
จรรยาบรรณในการท างาน ความปลอดภยั และมนุษยสมัพนัธ์ 

The philosophy and goal of cooperative 
education; preparation of the necessary paperwork to apply 
for jobs  
including effective cover letter, resume, reference, and letter 
of recommendation; the development of basic interpersonal 
communication skills expected in the workplace and general 
skills required to be successful in the cooperative program; 
work ethic, workplace safety, and human relation 
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944-341                3((3)-0-6) 
สถิตสิ ำหรับกำรวจิยัทำงรัฐประศำสนศำสตร์ 
(Statistics for Research in Public Administration) 

ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับสถิติ การวดัแนวโน้มเข้าสู่
ส่วนกลาง การวดัการกระจาย การประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพนัธ์ สถิตินอน
พาราเมทริกซ์  การประยุกต์การวิจัยในงานบริหารเชิงรัฐ
ประศาสนศาสตร์ และการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

Introduction to statistics; central tendency; 
dispersion; estimation; hypothesis testing; regression analysis 
and correlation; non-parametric statistics; application of 
research in a study relating to public administration and use of a 
statistical package 
 
944-342                              3((2)-2-5) 
กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัตแิละประเมนิผล (WIL)   
(Policy Implementation and Evaluation (WIL)) 
 แนวความคิด ทฤษฎี และกระบวนการน านโยบายไป
ปฏิบติั ตวัแบบของการน านโยบายไปปฏิบติั กลยทุธ์ใน 
การน านโยบายไปปฏิบัติ การเมืองของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ปัจจัยท่ี มีอิทธิพลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการน า
นโยบายไปปฏิบติั แนวคิดของการประเมินนโยบาย ประเภทของ
การประเมินนโยบาย แนวทางการศึกษาและตวัแบบเก่ียวกับการ
ประเมินนโยบายสาธารณะ การเมืองของการประเมินนโยบาย 
ผลประโยชน์ทบัซ้อนในการประเมินนโยบาย การวิจยัประเมินผล 
หลกัจริยธรรมในการประเมินนโยบาย การปฏิบติัการน านโยบาย
ไปปฏิบติัและประเมินผล 
 Concepts, theories and process of policy 
implementation; models of policy implementation; practical 
strategies for policy implementation, politic of policy 
implementation; factors affecting policy success or  
failure; concepts of policy evaluation; types of policy evaluation; 
approaches and models of policy evaluation; politics of policy 
evaluation; conflict of interest in policy evaluation; evaluation 
research; ethic and policy evaluation; practice on policy 
implementation and evaluation 
 
 
 

944-343               3((3)-0-6) 
นโยบำยกำรเงนิกำรคลงั 
(Fiscal and Monetary Policy) 
 ศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับนโยบาย
การเงินและการคลงั โดยเน้นศึกษาถึงบทบาทของรัฐบาลใน
การใช้นโยบายการคลงัและนโยบายการเงินเพื่อเป้าหมายใน
การพัฒนาด้านต่างๆ เช่น การส่งเสริมการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การแก้ปัญหา
ความยากจน การกระจายรายได ้และการจดัการนโยบายดา้นอุป
สงคแ์ละอุปทานของประเทศอยา่งมีดุลยภาพ ตลอดจนศึกษาถึง
ผลกระทบของโลกาภิวฒัน์และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ระหวา่งประเทศต่อนโยบายการเงินและการคลงัภายในประเทศ 
รวมทั้งปัญหาเก่ียวกบัดุลการช าระเงินระหวา่งประเทศ การใช้
น โยบ ายอัต ร าแล ก เป ล่ี ยน เพื่ อ ป รับ เส ถี ยรภ าพ ข อ ง
ดุลการช าระเงินระหวา่งประเทศ 

A study on concepts, theories on fiscal and 
monetary policies, with an emphasis on the role of the 
government in implementing fiscal and monetary policies 
aiming for various development, such as economic growth 
promotion, economic stabilization, poverty reduction, income 
distribution, and the balanced demand and supply policy 
management; a study of the impact of globalization, the 
economic integration based on the domestic fiscal and 
monetary policies, international balance of payment, and the 
implementation of the exchange rate policy to stabilize the 
international balance of payment 

 
944-344                    3((3)-0-6)  
กำรพฒันำทุนมนุษย์ 
(Human Capital Development) 

ทฤษฎี เทคนิค และกระบวนการในการพัฒนาทุน
มนุษย ์เทคนิคในการวางแผนจัดท าระบบสายงานอาชีพและ
แผนสืบทอดต าแหน่ง เพ่ือสร้างความสามารถขององค์การ 
บทบาทเชิงกลยทุธ์ของการจดัการและการพฒันาทุนมนุษยใ์น 
ประเด็นต่าง ๆ  การจัดการทุนมนุษย์ท่ี ยึดสมรรถนะ การ
ประเมินผล การจดัการการให้รางวลั การจดัการความปลอดภยั 
และการจดัการสารสนเทศทางดา้นทุนมนุษย ์

Theories techniques and processes in human capital 
development, career path and succession planning for 
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providing capabilities of organizations; strategic role of 
management and human capital development in various issues,; 
human capital management basing on competency assessment; 
reward management; security management and information 
management on human capital. 

 
944-345                 3((3)-0-6) 
กำรบริหำรค่ำตอบแทน 
(Compensation Management) 

แนวคิดและแนวปฏิบัติในการบริหารค่าตอบแทน 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดค่าตอบแทน การวิเคราะห์งาน
และการประเมินค่างาน การส ารวจและวิเคราะห์ค่าตอบแทน 
โครงสร้างค่าตอบแทน การบริหารสัวสดิการและประโยชน์
เก้ือกูล การก าหนดค่าจา้งส าหรับบุคคลบางประเภท การบริหาร
ค่าตอบแทนในราชการพลเรือน  

Concepts and practices in compensation 
management; factors affecting compensation; job analysis and 
evaluation; survey and analysis of compensation; pay structure; 
welfare and benefit management; wage determination for special 
groups of personnel; and civil service compensation 
management 
 

944-346                       3((3)-0-6) 
กำรจดักำรควำมเส่ียงในภำคองค์กรภำครัฐ 
(Risk Management in Public Sector Organization) 

ประวติัความเป็นมาของการจดัการความเส่ียง ความรู้
เบ้ื อ งต้น เก่ี ย วกั บ ก ารจัด ก ารค ว าม เส่ี ย งอ งค์ ก รภ าค รั ฐ  
การวิเคราะห์ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ ดา้นปฏิบติัการ ดา้นนโยบาย 
ดา้นธรรมาภิบาล ดา้นการเงิน และความเส่ียงดา้นอ่ืนๆ กรณีศึกษา
การประยกุตใ์ชก้ารจดัการความเส่ียงในองคก์รภาครัฐ  

History of risk management; Introduction to risk 
management in public sector organization; risk  
management analysis; strategic; policy; good governance; 
financial; other risk;  case study of implementation of risk 
management in public sector organization 
 
 
 
 

944-347                      3((3)-0-6) 
กำรตลำดส ำหรับภำคสำธำรณะ 
(Marketing for Public Sector) 

ความหมายและความส าคญัของการตลาด การตลาด
เพ่ือสังคม แนวคิดการตลาดกับการบริหารงานภาครัฐ การ
ให้บริการและผูรั้บบริการ การเสนอคุณค่าให้กับผูรั้บบริการ 
ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ สมัพนัธ์ภาพระหวา่งองคก์ารกบั
ผูรั้บบริการ กรณีศึกษาการตลาดส าหรับการจดัการภาครัฐ 

Definition and importance of marketing; social 
marketing; concept of marketing and public management; 
service delivery and client; delivering service value to client; 
client satisfaction; and relationship between organization and 
clients; case studies of public sector marketing 

 
944-348                       3((3)-0-6) 
ภำษำองักฤษส ำหรับรัฐประศำสนศำสตร์ 
(English for Public Administration) 

การพัฒนาความสามารถด้านศัพท์  ในสาขารัฐ
ประศาสนศาสตร์ กลยทุธ์การอ่านงานเขียนทางวชิาการดา้นรัฐ
ประศานศาสตร์ การส่ือสารภาษาองักฤษในการบริการภาครัฐ 

Development of vocabulary in public 
administration; strategies in reading academic work in public 
administration; English communication in public services 

 
944-410                                3((2)-2-5) 
กำรจดักำรกลยุทธ์ส ำหรับภำครัฐ (WIL) 
(Strategic Management for Public Sector (WIL)) 

ความหมาย แนวความคิดและทฤษฎีการจดัการกล
ยุทธ์ กระบวนการจดัการกลยุทธ์ การก าหนดวตัถุประสงค ์
การวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้ม การก าหนดกลยุทธ์ การน าไปใช้
และการติดตามควบคุมประเมินผลเชิงกลยทุธ์ การปฏิบติัและ
กรณีศึกษาการจดัการเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงานภาครัฐและ
ธุรกิจท่ีส าคญั 
Definitions; concepts and theories of strategic management; 
strategic management process; objective determination; 
strategic analysis of the environment; the determination of 
strategy; implementation of strategy; follow-up; monitoring 
and evaluating the strategy; practice and a case study of 
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strategic management of dominant public and business sectors 
 

944-411                                                        3((3)-0-6) 
กำรเจรจำต่อรองและกำรจดักำรควำมขัดแย้ง 
(Negotiation and Conflict Management) 
 แนวคิดและทฤษฎีในการเจรจาต่อรอง หลักการ 
รูปแบบและวิธีการเจรจาต่อรอง การเจรจาต่อรองในสถานการณ์
ต่างๆ ธรรมชาติ รูปแบบและสาเหตุของความขดัแยง้ แนวทาง
และกระบวนการจดัการความขดัแยง้ ทั้งระดบัโครงสร้าง ระดบั
กลุ่ม และระดบัปัจเจกชน การท าประชาพิจารณ์ การไกล่เกล่ีย 
การส่ือสารในความขัดแยง้ เทคนิคและกระบวนการเจรจา
ต่อรองในสถานการณ์เฉพาะ และในบริบททางวฒันธรรมท่ี
แตกต่าง  
  Concepts and theories of negotiation; principles, 
types and methods of negotiation; negotiation in multiple 
situations; natures, types and causes of conflicts; approaches 
and processes of structural, groups, and individual conflict 
management; conflict communication; public hearing; 
mediation; techniques and process of negotiation in specific 
situations and in different-cultural contexts 
 
944-414                                                             3((3)-0-6) 
แรงงำนสัมพนัธ์ 
(Labour Relations) 
 แนวคิดเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ในการจา้งงานขององคก์ร
ภาครัฐและภาคเอกชน แนวนโยบายของรัฐดา้นแรงงาน กฎหมาย
และขอ้บังคับเก่ียวกับแรงงาน การคุ้มครองแรงงานและแรงงาน
สัมพันธ์ บทบาทของรัฐบาล นายจ้าง และลูกจ้าง ในการเจรจา
ต่อรองและการแกไ้ขขอ้พิพาทแรงงาน และกฎหมายประกนัสังคม
และการบงัคบัใช ้
 Concepts of labour relations in public and private 
organization; government labour policy; labour laws and 
regulations; labour protection and labour relations; role of 
government, employer and employee on negotiation and solving 
labour conflict; social welfare and efforcement 
 
 
 
 

944-415       3((2)-2-5) 
กำรก ำกบัตดิตำมและประเมนิผล (WIL)   
(Monitoring and Evaluation (WIL)) 
 หลักก าร  รูป แบบ  และวิ ธี ก ารก ากับ ติ ด ต าม
ประเมินผลนโยบาย แผนงาน และโครงการต่างๆ และการ
ปฏิบติัและประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการก ากบัติดตามประเมินผล 
  Principles, forms, and procedures of monitoring and 
evaluation policies; programmes and projects; practice and 
applications of new techniques in monitoring and evaluation 
 
944-419                    3((2)-2-5) 
นวตักรรมทำงกำรจดักำรภำครัฐ (WIL) 
(Innovation in Public Management (WIL)) 
 แนวคิดเก่ียวกับเคร่ืองมือและนวัตกรรมในการ
จดัการภาครัฐ การจดัการแบบลีน การจดัการคุณภาพโดยรวม 
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ การปรับร้ือระบบ การบริหารงาน
ภาครัฐแบบเครือข่าย การปฏิบัติและกรณีศึกษานวตักรรม
ทางการจดัการภาครัฐทั้งในและต่างประเทศ 

Concept of tools and innovations in managing 
public sector; lean government; total quality management;                              
e-governance; reengineering; governing by networking; 
practice and case studies of innovation in public management 
from Thailand and other countries 

 
944-440      3(0-6-3)   
สัมมนำประเดน็กำรจดักำรทรัพยำกรมนุษย์ภำครัฐ (WIL) 
(Seminar in Human Resources in Public Sector Issues 
(WIL)) 
 ปฎิบัติการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและแนวคิดทางการ
จดัการทรัพยากรมนุษยใ์นการวจิยัและวิเคราะห์ปัญหาการจดัการ
ภาครัฐ 
  Practice in the application of human resources and 
organizational management concepts and theories in research 
and analysis of the public management problem 
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944-441        3(0-6-3) 
สัมมนำประเดน็ทำงนโยบำยสำธำรณะ (WIL) 
(Seminar in Public Policy Issues (WIL)) 
 ปฎิบัติการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและแนวคิดทางนโยบาย
สาธารณะและการบริหารโครงการในการวจิยัและวิเคราะห์ปัญหาการ
จดัการภาครัฐ 
 Practice in the application of public policy and project 
management concepts and theories in research and analysis of the 
public management problem 
 
944-442      3((3)-0-6) 
กำรจดักำรผลกำรปฏิบัตงิำน 
(Performance Management) 

การจัดการผลการปฏิบั ติงานในองค์การโดยเน้น
ความส าคญัในการเช่ือมโยงระหว่างเป้าหมายขององคก์าร หนา้ท่ี
ด้านการทรัพยากรมนุษย์ และการออกแบบการวัดผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เพ่ือให้องค์การสามารถด าเนินงานให้
บรรลุเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

 Performance management in organizations with a 
focus on linkages among the organization’s strategic goals; the 
functions of human resources management and a design of 
performance measurement system that helps organizations 
achieve short-term and long-term goals vital to overall success  

 
944-444      8(0-32-0) 
สหกจิศึกษำทำงรัฐประศำสนศำสตร์ (WIL) 
(Cooperative Education in Public Administration(WIL)) 
เง่ือนไข  ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4  
 ปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการตรงตามสาขาวชิา
ของนกัศึกษาโดยมีขั้นตอนการสมคัร และคดัเลือก มีการมอบหมาย
ภาระงานท่ีชัดเจนแน่นอนและต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
องคก์รเสมือนเป็นพนกังาน มีการน าความรู้ท่ีไดศึ้กษามาบูรณาการ
เพ่ือประยกุตใ์ชก้บังานท่ีไดรั้บมอบหมาย มีการศึกษาหาความรู้และ
วิทยาการท่ีเก่ียวข้องเพ่ิมเติมภายใต้ค  าปรึกษาของคณาจารย์ท่ี
รับผิดชอบ โดยมีระยะเวลาปฏิบติังานอยา่งนอ้ย 4 เดือน และท าการ
ประเมินผลร่วมกบัฝ่ายทรัพยากรมนุษยข์องสถานประกอบการ 
 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 
 
946-100                                                                   3((3)-0-6) 
ควำมรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบัธุรกจิ  
(Introduction to Business)                                           

พลวตัของธุรกิจ ธุรกิจกบัการด าเนินชีวติ ลกัษณะการ
ประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ ในสภาวการณ์ปัจจุบนั อิทธิพลของ
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ ธุรกิจในโลกไร้พรมแดน  หลกัการ
พ้ืนฐานเก่ียวกบัการบริหารจดัการ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
การผลิต การตลาด การบญัชี การเงิน จริยธรรมทางธุรกิจ 
                Dynamic of business; business and daily life; current 
types of business; influences of business environments; 
business in a borderless world; principles of administration and 
management; human resource management; production; 
marketing; accounting; finance; business ethics 

 
946-101          3((3)-0-6) 
ธุรกจิขั้นต้น             
(Elementary to Business)     
 พลวตัของธุรกิจ ธุรกิจกบัการด าเนินชีวิต ลกัษณะ
การประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ ในสภาวการณ์ปัจจุบนั ธุรกิจ
ในโลกปัจจุบัน   อิท ธิพลของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
หลกัการพ้ืนฐานเก่ียวกบัการบริหารจดัการ องคป์ระกอบของ
ส่วนงานทางธุรกิจ การจัดการขา้มวฒันธรรม จริยธรรมทาง
ธุรกิจ 

 Dynamic of business; business and daily life; 
current types of business; business in a changing world; 
influences of business environments; principles of 
administration and management; business functions; cross 
cultural management; business ethics 
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946-114            3((3)-0-6) 
หลกักำรบัญชี     
(Principles of Accounting) 
 หลกัการบญัชี วงจรบญัชี รายการคา้และเหตุการณ์ต่าง 
ๆ การจดัท างบการเงินส าหรับกิจการให้บริการ กิจการซ้ือมาขาย
ไป กิจการผลิต สมุดรายวนัเฉพาะ ระบบใบส าคญั จรรยาบรรณ
วชิาชีพบญัชี     
 Principles of accounting; accounting cycle; 
transactions and events; financial statements preparation for 
services business; merchandise business; manufacturing 
business; special journals; voucher  system; professional code of 
ethics 

 
946-130                                                            3((3)-0-6) 
หลกักำรจดักำรควำมเส่ียงและกำรประกนัภัย             
(Principles of Risk Management and Insurance)  
 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัความเส่ียงและการจดัการความ
เส่ียง การประเมินความเส่ียง การวิเคราะห์ความเส่ียง วิธีในการ
จดัการความเส่ียง ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการประกนัภยั บทบาท
ของธุรกิจประกันภัยต่อภาคธุรกิจ สัญญาประกันภัย สถาบัน
ประกันภัย ชนิดของการประกันภัย การประกันชีวิตและการ
ประกนัวนิาศภยั 
                 Basic knowledge of risk and risk management; risk 
assessment; risk analysis; risk management methods; 
introduction to insurance; roles of insurance in the business 
sector; insurance contracts; insurance institutions; types of 
insurance, life insurance; non-life insurance 
 
946-141                                                                3((2)-2-5) 
กำรเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์   
(Computer Programming) 

หลกัการเก่ียวกับการเขียนโปรแกรม การแกไ้ขปัญหา
ดว้ยขั้นตอนวธีิ รหสัเทียม ผงังาน องคป์ระกอบของภาษาโปรแกรม 
ชนิดของขอ้มูลแบบต่าง ๆ ตวัด าเนินการ ค าสั่งทางคณิตศาสตร์และ
ทางตรรกะ โครงสร้างขอ้มูลแบบอาร์เรย ์โครงสร้างโปรแกรมแบบ
ตามล าดับ เลือกท า และการวนซ ้ า การเรียกซับรูทีน การส่งผ่า
ค่าพารามิเตอร์ การฝึกปฏิบติัพฒันาโปรแกรมเบ้ืองตน้โดยใชภ้าษา
โปรแกรมภาษาใดภาษาหน่ึง การตรวจสอบ และแกไ้ขโปรแกรม 
การควบคุมรุ่น จริยธรรมของนกัพฒันาโปรแกรม 

Principles of computer programming; algorithmic 
problem solving; pseudo code; flowcharts; programming 
language elements; data types; operators; arithmetic and 
logical statements; array data structure; programming 
structures: sequential, selection and repetition; subroutine 
calls; parameter passing; practice in program development 
using a programming language; testing and debugging; 
version control; ethics in programming 

 
946-147            3((2)-2-5)  
เวบ็โค้ดดิง้เพ่ือธุรกจิ    
(Web Coding for Business) 

การประชาสัมพนัธ์เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ทางธุรกิจ 
ข้อมูลและสารสนเทศทางการประชาสัมพันธ์ การจัดการ
สารสนเทศเพื่อการประชาสัมพนัธ์ การวางแผนและออกแบบ
เน้ื อห า แนวท างการพัฒนาเว็บ ไซต์  การออกแบบ เว็บ 
ฐานข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ การใช้ระบบการจัดการ
เน้ือหาของเวบ็ การบริหารจดัการเวบ็ 

Public relations to create business image; public 
relations data and information; information management for 
public relations; content planning and design; website 
development guidelines; web design; database for public 
relations; using a content management system; web 
management 

 
 

946-148       3((2)-2-5) 
ยูทูปเบอร์      
(Youtuber) 

แนวความคิดการผลิตส่ือวิดีโออย่างสร้างสรรค ์
ขั้นตอนการผลิตส่ือ การเล่าเร่ือง เทคนิคการใชก้ลอ้งเพ่ือถ่ายท า
วดีิโอ การใชโ้ปรแกรมประยกุตใ์นงานตดัต่อวิดีโอ การบริหาร
จดัการช่องยทููป จริยธรรมในการส่ือสารและเผยแพร่ 

Concepts of creative video production; media 
production process; storytelling; techniques for using a camera 
to make a video; using the application programs for video 
editing; YouTube channel management; ethics in 
communication and dissemination  
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946-150                                                         3((2)-2-5) 
กำรเขียนโปรแกรมเบ้ืองต้น 
(Introduction to Programming) 

แนวคิดเชิงตรรกะ การคิดแยกแยะและหาเหตุผล การคิด
อย่างเป็นระบบ การคิดแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ การคิด
แก้ปัญหาเชิงตรรกะผ่านหลักการโปรแกรมอย่างง่าย หลักการ
ทั่วไปเก่ียวกับการเขียนโปรแกรมและการวิเคราะห์งาน ล าดับ
ขั้นตอนการท างาน การเขียนผงังาน รหัสเทียม การตรวจสอบและ
แกไ้ขโปรแกรม  

Logical thinking; identifiable and reasonable thinking; 
systematic thinking; problem solving and decision making; a 
practice use of logical thinking through simple programming; 
programming principles and system analysis; work procedures; 
flow chart writing; pseudo code; system validation and program 
debugging 

 
946-151                                                       3((2)-2-5) 

พำณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 
(Electronic Commerce)  

ความหมายพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์โครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางเทคโนโลยีส าหรับพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ตวัแบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ หลกัการพ้ืนฐานตลาดออนไลน์ ระบบช าระเงิน
อิ เล็ กทรอนิ กส์  การจัดการท างพาณิ ชย์อิ เล็กทรอนิก ส์ 
กระบวนการเติมเต็มค าสั่งซ้ือ ประเด็นทางกฎหมาย จริยธรรม 
และความปลอดภัยในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์ทาง
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ พฒันาระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ดว้ย
โปรแกรมส าเร็จรูป 

Definition of electronic commerce; infrastructure for 
electronic commerce technology; electronic commerce 
models; basic principles of online marketing; electronic 
payment systems; the management of electronic commerce; 
order fulfillment; legal, ethical and security issues in electronic 
commerce; electronic commerce strategy; electronic 
commerce development with content management system 
(CMS) 
 

 
 
 

946-152                            ไม่น้อยกว่ำ 230 ช่ัวโมง 
กำรเรียนรู้เชิงประสบกำรณ์ คร้ังที ่1  
(Experiential Learning I)  

ฝึกงานในแห ล่งฝึกงาน  ค ร้ัง ท่ี  1  เพ่ื อ เรียน รู้
วฒันธรรมการท างาน  และเสริมสร้างทักษะพ้ืนฐานการ
ท างานในองคก์ร ในฝ่ายงานขององคก์รท่ีมีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศไปประยกุตใ์ชง้าน 

The first Internship in an organization to 
experience working culture and enhance basic working 
skills in the department of the organization that has applied 
information technology 
 
946-153                                                             6((4)-4-10)  
ชุดวชิำกำรออกแบบและพฒันำเวบ็ในส่วนตดิต่อผู้ใช้งำน 
(Module: Front-end Web Design and Development) 

หลกัการของการออกแบบ พ้ืนฐานการออกแบบ
กราฟิก การวางโครงสี การจดัองค์ประกอบภาพเทคนิคใน
การออกแบบ การวิเคราะห์งานออกแบบกราฟิก การ
ตรวจสอบคุณภาพงาน การออกแบบหน้าเว็บและหน้ารับ
ลูกค้า การออกแบบเพ่ือวตัถุประสงค์ต่างๆทางธุรกิจ การ
ประยกุตใ์ชซ้อฟตแ์วร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานออกแบบกราฟิกทาง
ธุรกิจ การออกแบบและพฒันาส่วนติดต่อผูใ้ชข้องเวบ็ เว็บ
เพจแบบสแตติกและไดนามิกเวบ็แบบเชิงตอบสนอง ภาษา
มาร์กอปั การใชง้านสไตล์ชีต ภาษาสคริปต์ การใช้ฟรอนต์
เอ็นเฟรมเวิร์ค  กรณีศึกษาการออกแบบเว็บไซต์ของธุรกิจ
ปัจจุบนั ฝึกปฏิบติัพฒันาพฒันาเวบ็ในส่วนติดต่อกบัผูใ้ชง้าน 

Principles of design; graphic design basics; 
color schematic arrangement; images composition; layout 
design; graphic design analysis; quality evaluation; web and 
landing page design; design for business purpose; 
integrating graphic design in business with relevant 
software; user Interface (UI) design; static and dynamic web 
page; responsive web design; markup language; cascading 
style sheets; scripting language; front-end frameworks; case 
studies of current business–related websites; practice web 
development in front-end design 
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946-160                               3((2)-2-5) 
หลกักำรตลำด    
(Principles of Marketing) 

ค ว าม ห ม าย  ค ว าม ส าคัญ ข อ งก ารต ล าด 
แนวความคิดพ้ืนฐานเก่ียวกบัการตลาด ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพล
ทางการตลาด ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค การ
แบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การก าหนดต าแหน่ง
ผลิตภณัฑ ์ส่วนประสมทางการตลาด 
             Definitions and importance of marketing; basic 
concepts of marketing; environments influencing marketing; 
basic knowledge of consumer behaviors; market segmentation; 
targeting; positioning; marketing mix 
 
946-170                                3((3)-0-6) 
อุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่วในพลวตัโลก  
(Tourism Industry in Global Dynamics)   
 ววิฒันาการ ความหมาย ความส าคญั ลกัษณะ และ
องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ผลกระทบจาก
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว แนวคิดเก่ียวกับการวางแผนและ
พฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว บทบาทและนโยบายของรัฐ
ในการพฒันาองค์กรทางการท่องเท่ียวระดบัชาติและนานาชาติ 
ความสมัพนัธ์ของการท่องเท่ียวกบัพลวตัโลก รวมถึงปัญหาและ
ส่ิงท้าทายของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ 
แนวโนม้การท่องเท่ียวโลกและภูมิภาค 
 Evolution, definitions, significance, 
characteristics and components of tourism industry; 
tourism impacts; concepts related to planning and development 
of the tourism industry; government’ s roles and policies in the 
development of national and international tourism organizations; 
relationship between tourism and global dynamics including 
problems and challenges of the tourism and hospitality industry; 
global and regional tourism trends 
 
946-201                         3((2)-2-5) 
กำรจดักำรธุรกจิขนำดย่อม    
(Small Business Management)  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการธุรกิจขนาดย่อม 
การวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบันและความเหมาะสมตาม
สถานการณ์ทางการตลาด การออกแบบกลยทุธ์การตลาด การเงิน 

การจัดการทรัพยากรมนุษย ์การผลิตและการวางแผนเชิงกล
ยุทธ์ การวิเคราะห์และการตดัสินใจในธุรกิจขนาดย่อม การ
สร้างความสัมพนัธ์กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทางธุรกิจ โอกาสของ
ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ การจดัการความเส่ียงส าหรับธุรกิจ
ขนาดยอ่ม จรรยาบรรณและจริยธรรมส าหรับการจดัการธุรกิจ
ขนาดยอ่ม 

Concept and theories of the management of small 
businesses, analysis of the current situations and 
appropriateness according to the market situation; marketing 
strategy design; finance; human resource management; 
production; strategic planning, problem solving in small 
business, building relationships with business stakeholders  
opportunities for domestic and overseas joint ventures, risk 
management for small business and ethics in small business 
management 
 
946-209             3((3)-0-6) 
หลกักำรจดักำร                  
(Principles of Management) 

แนวคิด บทบาท และ วิวฒันาการทางการจัดการ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมทางการจัดการ 
สภาพแวดล้อมทางการจัดการ การตัดสินใจทางการจัดการ 
หน้าท่ีทางการจดัการ การวางแผน การจัดองค์การ การช้ีแนะ 
การควบคุม การบริหารกลุ่มและความขดัแยง้ ความรู้เบ้ืองตน้
เก่ียวกับการจัดการกลยุทธ์ และการจัดการในสภาพแวดลอ้ม
ระหวา่งประเทศ  
                 Concepts, roles and evolution of management; 
social responsibility and management ethics; organization’s 
environment;  managerial decision making; management 
functions; planning; organizing; leading; group management 
and conflict; controlling; an overview of strategic 
management; management in the international context 

 
946-210               3((3)-0-6) 
กำรบัญชีขั้นกลำง 1  
(Intermediate Accounting I) 
รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน: 946-114  หลกัการบญัชี  
Prerequisite: 946-114 Principles of Accounting 
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 กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน 
หลักการและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเก่ียวกับสินทรัพย์
หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน การจ าแนกประเภท
สินทรัพย์ การรับรู้และการวดัมูลค่าสินทรัพย์ การตีราคา
สินทรัพย ์การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์การแสดงรายการและการ
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพย ์
 Conceptual framework for financial reporting; 
principles and practice of current assets; non-current assets; 
assets classification; recognition and valuation of assets; 
revaluation of assets; impairment of assets; presentation and 
disclosure of information related to assets 
 
946-211              3((3)-0-6) 
กำรบัญชีขั้นกลำง 2  
(Intermediate Accounting II) 
รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน: 946-114  หลกัการบญัชี  
Prerequisite: 946-114 Principles of Accounting 

หลักการและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเก่ียวกับ
หน้ีสินหมุนเวียน หน้ีสินไม่หมุนเวยีน การบญัชีเก่ียวกบัส่วน
ของเจ้าของส าหรับ ห้างหุ้นส่วน บริษัทจ ากัด และบริษัท
มหาชนจ ากดั งบกระแสเงินสด  

Principles and accounting procedure of current 
and non-current liabilities; accounting for  

ownership including partnership; corporation and public 
limited corporation; statement of cash flow  

 
946-212                    3((3)-0-6) 
กำรบัญชีต้นทุน 
(Cost Accounting) 
รายวิชาบังคับ เรียนผ่านก่อน : 946-114   หลักการบัญ ชี
Prerequisite: 946-114 Principles of Accounting   

แนวคิดเก่ียวกับการบัญ ชีต้นทุน การจ าแนก
ประเภทตน้ทุน การคิดตน้ทุนตามวิธีตน้ทุนผนัแปรและวิธี
ตน้ทุนรวม การปันส่วนตน้ทุนตามวิธีเดิมและตามวิธีตน้ทุน
ฐานกิจกรรม การบัญชีต้นทุนงานสั่งท า การบัญชีต้นทุน
กระบวนการ เศษวสัดุ สินคา้มีต าหนิและสินคา้เสีย ตน้ทุน
มาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่าง ผลิตภัณฑ์ ร่วมและ
ผลิตภณัฑพ์ลอยได ้และจรรยาบรรณทางวชิาชีพบญัชี 

 Concepts of cost accounting; cost classification; 
variable costing and full costing; allocating cost by 
traditional cost accounting and activity-based costing; 
job-order cost accounting, process costing; scrap, 
defective and spoilage goods; standard costs and analysis 
of variances; joint products and by products and code of 
ethics in accounting profession 
 
946-214                                                               3((3)-0-6) 
กำรบัญชีส ำหรับผู้ประกอบกำร                                                
(Accounting for Entrepreneurs) 
                ลกัษณะและแนวความคิดขั้นพ้ืนฐานของการ
บญัชี กระบวนการบนัทึกบญัชี การจดัท างบการเงิน และ
การอ่านงบการเงินเพ่ือการตดัสินใจทางธุรกิจ แนวคิดและ
การจ าแนกประเภทของต้น ทุน  การค านวณต้น ทุน
ผลิตภัณฑ์  การก าหนดราคาผลิตภัณฑ์  การวิเคราะห์
ความสมัพนัธ์ของตน้ทุน ปริมาณ 
และก าไร การใชข้อ้มูลตน้ทุนเพ่ือการตดัสินใจ การจดัท า
งบประมาณเพ่ือการวางแผนและควบคุมก าไร 
                 Characteristics and basic concepts of 
accounting; accounting recording process; financial 
statements preparation; reading financial statements for 
business decision making; cost concepts and 
classifications; product costing; product pricing; cost-
volume-profit relationships analysis; selecting relevant 
cost information for decision making; budgeting for profit 
planning and control 
 
946-216 
ฝึกปฏิบัตทิำงวชิำชีพบัญชี 1          ไม่น้อยกว่ำ 280 ช่ัวโมง
(Professional Accounting Internship I)  
เง่ือนไข: ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2  
Condition: Second-year students  

  ฝึกปฏิบั ติงานด้านการท าบัญ ชีและงาน ท่ี
เก่ียวขอ้งในสถานประกอบการเพ่ือเรียนรู้การปฏิบัติงาน
จริง     

           Internships in accounting and related works 
within organizations for practicing real world situations 
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946-233                                                         3((3)-0-6) 
คณิตศำสตร์กำรเงนิ                                                               
(Mathematics of Finance)  
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 947-215 แคลคูลสั 
Prerequisite: 947-215 Calculus 

ดอกเบ้ียเชิงเดียว ดอกเบ้ียทบตน้และส่วนลด ค่ารายปี 
ค่ารายปีแบบอ่ืนๆ  พนัธบตัร หุ้นหลกัทรัพย ์ แบบของการช าระ
หน้ีและการประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 

    Simple interest; compound interest and discount; 
annuities and others general annuities; bonds; securities; types 
of debt payment; application of mathematics of finance to daily 
situations 
 
946-235                                                           4((4)-0-8) 
กำรประกนัวนิำศภัย  
(Casualty Insurance)                                                             
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 946-130 หลกัการจดัการความเส่ียงและ
การประกนัภยั 
Prerequisite: 946-130 Principles of Risk Management and 
Insurance   
               หลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัการประกนัวินาศภยั  การ
ประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง  การ
ประกนัภยัรถยนต ์ การประกนัภยัเบ็ดเตล็ด  รูปแบบต่าง ๆ ของ
กรมธรรม์ เง่ือนไข และแบบฟอร์ม การประกันภัยต่อ  นิยาม
ศพัทท่ี์เก่ียวขอ้ง 
               Principles and concepts of casualty insurance; fire 
insurance; marine insurance and transport insurance; automobile 
insurance; miscellaneous insurance; types of policy, insurance 
conditions and forms; reinsurance; definitions of insurance terms 
 
946-240         3((2)-2-5) 
กำรออกแบบและพฒันำฐำนข้อมูล    
(Database Design and Development) 

หลกัการพ้ืนฐานของระบบฐานขอ้มูล สถาปัตยกรรม
ของระบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ แบบจ าลองขอ้มูล การออกแบบ
และพัฒนาฐานข้อมูล การท าให้เป็นบรรทัดฐาน การจัดระบบ
ฐานขอ้มูลแบบผูใ้ชห้ลายคน การรักษาความมัน่คงของฐานขอ้มูล 
การส ารองและคืนสภาพ แนวคิดคลังข้อมูล ภาษาสอบถามเชิง

โครงสร้าง (เอสคิวแอล) โปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล จริยธรรม
ของผูดู้แลฐานขอ้มูล 

Basic principles of database systems; relational 
database system architecture; database models; database design 
and development; normalization; multi-user database system 
management; database security; backup and recovery; data 
warehouse concepts; Structured Query  
Language (SQL); database management system software; 
ethics for database administrators 

 
946-242            3((3)-0-6) 
โครงสร้ำงข้อมูลและขั้นตอนวธีิ    
(Data Structures and Algorithms) 

โครงสร้างขอ้มูลแบบแบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น 
การประยกุตโ์ครงสร้างขอ้มูลในงานต่างๆ เทคนิคการเรียงล าดบั
และคน้หาขอ้มูล การออกแบบและการวิเคราะห์อลักอริทึม การ
ประยกุตท์ฤษฎีกบัระบบงานธุรกิจและการแกปั้ญหาทางธุรกิจ 

Linear and nonlinear data structures; applications 
of data structures in various fields; sorting and searching 
techniques; algorithm design and analysis; applications of 
theories in business systems and business problem solving 

 
946-244       3((2)-2-5) 
กำรส่ือสำรข้อมูลและเครือข่ำยคอมพวิเตอร์  
(Data Communication and Networking) 

แนวคิดและองคป์ระกอบของการส่ือสารขอ้มูลและ
ระบบเครือข่าย  มาตรฐานแบบจ าลองโอเอสไอ โทโพโลย ี
ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ท่ีใช้ในเครือข่าย ระบบเครือข่าย
ประเภทต่าง ๆ โพรโทคอลและส่ือสัญญาณ การจดัการเครือข่าย  
การบุกรุกและการจัดการความมั่นคงของเครือข่าย  การ
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดีา้นการส่ือสารขอ้มูลและระบบเครือข่าย
ในองคก์รธุรกิจปัจจุบนั 

Concepts and components of data communication 
and network systems; OSI model standard; topology; software 
and hardware used in networks; types of network systems; 
protocol and media; network management; intrusion and 
network security management; applications of communication 
technology and networking in current business 
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946-247      3((2)-2-5) 
กำรออกแบบกรำฟิกทำงธุรกจิ    
(Business Graphic Design) 

หลักการของการออกแบบ พ้ืนฐานการออกแบบ
กราฟิก การวางโครงสี การจัดองค์ประกอบภาพ เทคนิคในการ
ออกแบบ การวเิคราะห์งานออกแบบกราฟิก การตรวจสอบคุณภาพ
งาน และการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ท่ีเก่ียวขอ้งกับงานออกแบบ
กราฟิกทางธุรกิจ 

Principles of design; graphic design basic; color 
schematic; images composition; design techniques; graphic 
design analysis; quality evaluation and integrating graphic design 
in business with relevant software 

        
946-249                                                            3((2)-2-5) 
กำรจดักำรโซเชียลคอมเมร์ิซ 
(Social Commerce Management) 

นิยามของโซเชียลคอมเมิร์ซ ทฤษฏีและแนวคิดท่ี
เก่ียวข้องกับโซเชียลคอมเมิร์ซ ประเภทของโซเชียลคอมเมิร์ซ 
เคร่ืองมือและแพลตฟอร์มของโซเชียลคอมเมิร์ซ รูปแบบธุรกิจของ
โซเชียลคอมเมิร์ซระหว่างผูบ้ริโภคกบัผูบ้ริโภค กระบวนการท า
ธุรกรรมบนโซเชียลคอมเมิร์ซ แบบจ าลองวฒิุภาวะส าหรับโซเชียล
คอมเมิร์ซระหวา่งผูบ้ริโภคกบัผูบ้ริโภค และการยกระดบัวฒิุภาวะ
ของผู ้ขายบนโซเชียลคอมเมิร์ซ ประเภทกลโกงของโซเชียล
คอมเมิร์ซ การป้องกันกลโกง กฎหมายและจริยธรรมส าหรับ
โซเชียลคอมเมิร์ซ ฝึกปฏิบติัดา้นโซเชียลคอมเมิร์ซ 

Definitions of social commerce; theory and concept 
of social commerce; types of social commerce; tools and 
platforms of social commerce; business models of consumer-to-
consumer (C2C) social commerce; transaction process, maturity 
models of C2C social commerce, and upgrading vendors’ 
maturity on C2C social commerce; types of social commerce 
fraud; fraud protection, law and ethics for social commerce; 
practice in social commerce 

 
946-251                                                          3((2)-2-5) 
กำรพฒันำเวบ็ในส่วนตดิต่อผู้ใช้งำน 

  (Front-end Web Development)   
การออกแบบและพฒันาส่วนติดต่อผูใ้ช้ของเว็บ 

เว็บเพจแบบสแตติกและไดนามิกเว็บ การออกแบบเว็บเชิง

ตอบสนอง ภาษามาร์กอปั การใชง้านสไตล์ชีต ภาษาสคริปต ์
การใชฟ้อนตเ์อ็นเฟรมเวิร์ค กรณีศึกษาการออกแบบเวบ็ไซต์
ของธุรกิจปัจจุบัน  ฝึกปฏิบัติพัฒนาเว็บในส่วนติดต่อกับ
ผูใ้ชง้าน 

User Interface (UI) design and development; 
static and dynamic web page; responsive web design; 
markup language; cascading style sheets; scripting language; 
front-end frameworks; case studies of current business–
related websites; practice in front-end web development  

 
946-253                                                      3((2)-2-5) 
กำรออกแบบกรำฟิกส ำหรับธุรกจิ 
(Graphic Design for Business)  
 หลักการของการออกแบบ  พ้ื น ฐานการ
ออกแบบกราฟิก การวางโครงสี การจดัองคป์ระกอบภาพ การ
ออกแบบโครงร่าง การวิเคราะห์งานออกแบบกราฟิก การ
ตรวจสอบคุณภาพงาน การออกแบบหน้าเว็บและหน้ารับ
ลูกคา้ การออกแบบเพ่ือส่งเสริมการซ้ือขาย การออกแบบโล
โก้ แบนเนอร์ และภาพประกอบบนเว็บเพ่ือแสดงผลบน
คอมพิวเตอร์และโทรศพัท์มือถือ การประยกุตใ์ชซ้อฟตแ์วร์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานออกแบบกราฟิกทางธุรกิจ 
 Principles of design; graphic design basics; 
color schematic arrangement; images composition; layout 
design; graphic design analysis; quality evaluation; web and 
landing page design; design for promotion; logo, banner and 
illustration design for response on computer and mobile 
telephone; integrating graphic design in business with 
relevant software 

 
946-254                                  ไม่น้อยกว่ำ 230 ช่ัวโมง 
กำรเรียนรู้เชิงประสบกำรณ์ คร้ังที ่2 
(Experiential Learning II) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 946-152 การเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ คร้ังท่ี 1  
Prerequisite: 946-152 Experiential Learning I  

ฝึกงานในแหล่งฝึกงาน คร้ังท่ี 2 เพ่ือเรียนรู้ 
และเสริมสร้างทกัษะการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวชิาท่ีเรียน
ในฝ่ายงานขององค์กรท่ีมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศไป
ประยกุตใ์ชง้าน  
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The second internship in an organization to 
learn and enhance working skills related to the study’s program 
in the department of the organization that has applied 
information technology 

 
946-255                                                   3((2)-2-5) 
เอสควิแอลเพ่ืองำนด้ำนวทิยำศำสตร์ข้อมูล 

(Structured Query Language for Data Science) 
            หลักการพ้ืนฐานของระบบฐานข้อมูล ระบบ

จัดการฐานข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษา
สอบถามเชิงโครงสร้างขั้นพ้ืนฐาน การน าเข้าและการส่งออก
ขอ้มูล การส ารองและกูคื้นขอ้มูล ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างขั้น
สูง 

Basic principles of database systems; database 
management system; relational database management system; 
basic structured query language (SQL); import and export data; 
backup and recovery; advanced structured query language 

 
946-256                                                     3((2)-2-5) 
วทิยำศำสตร์ข้อมูลเบ้ืองต้น 
(Fundamentals of Data Science)  

แนวคิดพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์ขอ้มูล บทบาทของ
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลในองค์กร การรวบรวมข้อมูล การเตรียม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบและสร้างรูปแบบ การ
น าเสนอขอ้มูลดว้ยภาพและเสียงท่ีมีความสัมพนัธ์กนั การวเิคราะห์
เพ่ือน าไปสู่ผลลพัธ์ ฝึกปฏิบติัทางวทิยาศาสตร์ขอ้มูล 

Principle concept of data science; data scientist role; 
data collection; data preparation; data analysis; data modelling; 
data visualization; data interpretation; data science in practice 

            
946-257                                                                 3((2)-2-5) 
กำรวเิครำะห์กำรตลำดดจิทิลั                                                  
(Digital Marketing Analytics) 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคบนโลกออนไลน์ดว้ย
เคร่ืองมือการรับฟังเสียงสังคม การวิเคราะห์เครือข่ายสังคม การ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติและการขูดเว็บ เทคนิคการวิเคราะห์
การตลาดดิจิทลั รวมถึง การหาค่าเหมาะสมส าหรับเคร่ืองมือคน้หา 
ระบบแนะน าสินคา้/บริการ การวิเคราะห์ไฟลล์อ็ก การทดสอบเอ/บี 
การวิ เคราะห์ มูลค่าเงิน ความถ่ีและการซ้ือคร้ังล่าสุดส าหรับ

การตลาดดิจิทลั การวเิคราะห์ลูกคา้สมัพนัธ์และการสูญเสียลูกคา้
ส าหรับการตลาดดิจิทลั การวดัการตลาดดิจิทลั ไดแ้ก่ การจราจร 
อัตราการคลิกผ่าน อัตราการผันเปล่ียนการมีส่วนเก่ียวข้อง 
ระเบียบวธีิวจิยัทางการตลาดเบ้ืองตน้ 
                     Online consumer behavior and sentiment analytics 
through social listening tools; social network analysis; natural 
language processing and web scraping; digital marketing 
analytics techniques including search engine optimization, 
recommendation system, log file analysis, A/B testing, recency, 
frequency, and monetary value analysis for digital marketing; 
customer relationship and churn analytics for digital marketing; 
digital marketing metrics including traffic, click-through rate, 
conversion rate, and engagement; basic marketing research 
methodology 
 
946-258                                                            3((2)-2-5)  
กำรเล่ำเร่ือง                                                                              
(Storytelling) 

หลักการ เทคนิคในการเล่าเร่ือง การค้นคว้า
เร่ืองราว เขา้ใจถึงความส าคญัของบริบทและผูฟั้ง  การจดัการ 
 พฒันาเน้ือหา การล าดบัเน้ือหา การวางโครงเร่ือง ขั้นตอนการ
เล่าเร่ือง การเขียน การสร้างเน้ือหาดิจิทัล การออกแบบและ
เทคนิคการน าเสนอเร่ืองราวผา่นส่ือดิจิทลั 

Principle of storytelling technique; story 
research; understand the importance of context and audience; 
arrangement and development content; ordering content; 
structure content; storytelling process; writing; digital content 
creation; presentation design and technique through digital 
media 
 
946-260                                                  3((2)-2-5) 
พฤตกิรรมผู้บริโภคและกลยุทธ์ทำงดจิทิลั   
(Consumer Behavior and Digital Strategy)  
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 946-160 หลกัการตลาด  

Prerequisite: 946-160 Principles of Marketing   
 ความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริหารการตลาด 
พฤติกรรมผูบ้ริโภค การวิเคราะห์เก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค
ในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ทฤษฎีปัจจยั
ต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค ปัจจยัส่วนบุคคล 
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ปัจจยัภายนอก กิจกรรมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค การมีส่วนร่วมของผูบ้ริโภคในการสร้างสรรค์และ
เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ปัจจัยด้านโลกดิจิทัลท่ีท าให้นิยาม
สังคมและพฤติกรรมผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลง พฤติกรรมผูบ้ริโภค
ดิจิทลัคือชุมชนเสมือนจริง กรณีศึกษาและงานวิจยัท่ีปรากฏใน
โลกดิจิทลัมาตดัสินใจสร้างกลยทุธ์ 

Relationship in marketing management; 
consumer behavior; analysis of consumer purchase behavior in 
decision process; theories and factors influencing consumer 
behavior; individual factors; external factors; marketing 
activities influencing consumer behavior; participation of 
consumers in the new product creation and dissemination; 
digital world factors influencing a change in definitions of 
society and consumer behavior; digital consumer behavior in a 
virtual 
 
946-262     3((2)-2-5) 
กำรจดักำรกำรตลำด    
(Marketing Management)  
รายวิชาบังคบัเรียนก่อน : 946-260 พฤติกรรมผูบ้ริโภคและกล
ยทุธ์ทางดิจิทลั  
Prerequisite: 946-260 Consumer Behavior and Digital Strategy 

แนวคิด ทฤษฎีในการบริหารการตลาด การจัดการ
ทางการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ การวางแผน
กลยุทธ์ทางการตลาด ด้านการบริหารงาน ดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา 
ช่องทางการจ าหน่ายการส่งเสริมทางการตลาด การปฏิบัติการ
การควบคุมการด าเนินงานของธุรกิจ การบริหารงานของธุรกิจ 
การค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสงัคม 
 Concepts and theories of marketing 
administration; marketing management; analysis of business 
contexts; strategic planning in marketing, administration, 
products, prices, and channels of distribution; marketing 
promotion; operational control in business; business 
administration; social responsibility 
 
946-265     3((2)-2-5) 
ประเดน็ส ำคญัทำงกำรตลำด     
(Current Issues in Marketing)  

 หัวข้อวิชาใหม่ด้านการตลาด ทฤษฎีใหม่ท่ีร่วม
สมัย การประยุกต์แนวทาง กลยุทธ์  การด าเนินงานทาง
การตลาด ตามท่ีสาขาเห็นชอบ  
 Current issues on marketing; contemporary 
markting-related theories, applications of marketing 
approaches, strategies, and work performance 
 
946-271                                                          3((2)-2-5) 
กำรจดักำรธุรกจิน ำเทีย่วและตวัแทนกำรท่องเทีย่ว   
(Tour Operator Business and Travel Agency 
 Management) 
     ความรู้เก่ียวกบัการบริหารจดัการธุรกิจน าเท่ียว
และตวัแทนการท่องเท่ียว ประเภทของธุรกิจน าเท่ียวและ
ตวัแทนการท่องเท่ียว การเขียนรายการน าเท่ียว กลยุทธ์ใน
การจดัธุรกิจน าเท่ียว การคิดราคาขาย การตลาดและการขาย
ในธุรกิจน าเท่ียว ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแกไ้ข
ท่ีเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจน าเท่ียว การฝึกปฏิบติัจดัน าเท่ียว 
 Knowledge of tour business and travel agency 
administration; types of tour business and travel agency; 
Itinerary for tour business; strategic for tour business; price 
setting; marketing and sale of tour companies; problems, 
drawbacks, and guidelines for solutions regarding tour 
business and travel agency management; conducting field 
trips 

 
946-275               3((3)-0-6) 
พฤตกิรรมนักท่องเทีย่วและกำรส่ือสำรข้ำมวฒันธรรม 
(Tourist Behavior and Cross-cultural  
Communication) 
 พฤติกรรมนักท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว 
ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวและแรงจูงใจในการเดินทาง 
กระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าทางการท่องเท่ียว การ
จ าแนกประเภทของนักท่องเท่ียวและรูปแบบพฤติกรรม
นักท่องเท่ียว ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว แนวโน้ม
พฤติกรรมการเดินทางและตลาดนักท่องเท่ียวในอนาคต 
และการประยุกต์หลักการส่ือสารข้ามวฒันธรรมในการ
ปฏิสมัพนัธ์ทั้งในระดบับุคคลและระดบัหน่วยธุรกิจเพ่ืองาน
ดา้นการท่องเท่ียว 
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 Tourist behaviors in tourism destination; 
tourists’  needs and motivations for travelling; 
tourists’decision-making process in buying tourism products; 
classification and types of tourist behaviors; 
tourists’ satisfaction; trend of travelling patterns and tourist 
markets in the future; the application of cross-cultural 
communication principles in tourism at individual and 
organizational levels 
 
946-276                   3((3)-0-6) 
ทรัพยำกรกำรท่องเทีย่ว    
(Tourism Resource)  
     ความหมาย ความส าคัญ ประเภท ลักษณะของ
ทรัพยากรการท่องเท่ียว เอกลักษณ์  และคุณค่าของแหล่ง
ท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ ศิลปะ โบราณสถาน ศาสนสถาน 
แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม และแหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติ ปัจจยัทางภูมิศาสตร์ ส่ิงแวดลอ้ม และอุปสงค์ของ
การท่องเท่ียวท่ีมีผลกระทบต่อทรัพยากรการท่องเท่ียว การ
อนุรักษแ์ละการจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียว 
     Definitions, importance, types, and characteristics of 
tourism resources; identities and values of historical cultural 
attractions, arts, ancient monuments, religious places, arts and 
culture, and natural attractions; geographic factors, environment, 
and tourism demands affecting tourism resources; tourism 
resources preservation and management  

 
946-290                                                                   3((3))-0-6) 
กำรเงนิธุรกจิ                                            
(Business Finance) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 946-114 หลกัการบญัชี หรือ  
946-113 การบญัชีการเงิน หรือ 946-214 การบญัชีส าหรับ
ผูป้ระกอบการ 
Prerequisites: 946-114 Principles of Accounting or 946-113 
Financial Accounting or 946-214 Accounting for Entrepreneurs 
                 จุดมุ่งหมายและหนา้ท่ีการบริหารทางการเงิน มูลค่าของ
เงินตามเวลา ผลตอบแทนและความเส่ียง การวางแผนและการ
วิเคราะห์ทางการเงิน การบริหารเงินสดและหลกัทรัพยต์ามความ
ตอ้งการของตลาด การบริหารลูกหน้ี การบริหารสินคา้คงเหลือ การ

จดัหาเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว โครงสร้างเงินทุนและการ
แบ่งปันผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
                 Objectives and functions of financial management; 
time value of money; return and risk; planning and financial 
analysis; cash and marketable securities management; 
receivable management; inventory management; short-term and 
long-term financing management; capital structure; 
distributions to shareholders   

 
946-293                3((3)-0-6) 
หลกักำรเงนิเบ้ืองต้น           
(Foundation of Finance) 
                   ทฤษฎีและหลกัการขององค์ความรู้ทางดา้นวิชาการ
เงิน  การอภิปรายผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการประยุกต์หลกัการเงิน ใน
การด าเนินนโยบายทางธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุดภายใตท้รัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด พ้ืนฐานในหลกัการท่ี
ส าคัญส าหรับการศึกษาต่อในหลักและทฤษฎีการเงินขั้นสูง
รวมถึงวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 
                    Theories and principles on finance disciplines; 
discussion of the implementation of the knowledge on the  
discipline toward the business policy based on the best 
utilization of constrained resources; solid underlying 
principles to further the studies on an advanced finance 
theory and its relevance 

 
946-294                                                      3((2)-2-5) 
ตลำดกำรเงนิและสถำบันกำรเงนิ                                               
(Financial Market and Institutions)  3((2)-2-5) 

โครงสร้าง ลกัษณะ และกลไกของตลาดการเงิน 
ความส าคญัของตลาดการเงินต่อระบบเศรษฐกิจ ตลาดตรา
สารทุน ตลาดตราสารหน้ี บทบาทและหน้าท่ีของสถาบัน
การเงิน ประเภทและบริการของสถาบนัการเงิน จรรยาบรรณ
ทางการเงินและตลาดการเงิน จรรยาบรรณปฏิบัติส าหรับผู ้
ปฏิบติัวชิาชีพทางการเงิน  
      Structure, nature, and mechanisms of 
financial market; importance of financial market to 
economic system; equity market; bond market; roles and 
functions of financial institutions; types and services of 
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financial institutions; financial ethics and ethics for financial 
market; ethics for financial professionals 

 
946-295                3((3)-0-6) 
กำรบริหำรกำรเงนิ     
(Financial Management)  
รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน: 946-114 หลกัการบญัชี 
Prerequisite: 946-114 Principles of Accounting 

          ภาพรวมของการบริหารการเงิน การวิเคราะห์และ
วางแผนทางการเงิน ตลาดการเงินและสถาบนัการเงิน ความเส่ียง
และผลตอบแทน หลกัทรัพยแ์ละการประเมินมูลค่า งบประมาณ
จ่ายลงทุน ตน้ทุนของเงินทุน โครงสร้างเงินทุนและการใชห้น้ีสิน 
การจดัการเงินทุนหมุนเวียน การกระจายผลตอบแทนไปสู่ผูถื้อ
หุน้ การรวมธุรกิจ 
             An overview of financial management; financial 

analysis and planning; financial markets and institutions; risk 
and return; securities and valuation; capital budgeting; cost of 
capital; capital structure and leverage; working capital 
management; distributions to shareholders; business 
combination 

 
946-300                                                                3((2)-2-5) 
กำรจดักำรทรัพยำกรมนุษย์                                                    
(Human Resource Management)  

            ความหมายและบทบาทของการบริหารทรัพยากร
มนุษย ์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนก าลงัคนการบริหารงาน
บุคคล การสรรหาและการคดัเลือก การฝึกอบรมพนักงาน การ
จ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการ  การสร้างขวญัก าลังใจ  การ
ประเมินผลการปฏิบติังาน การเล่ือนต าแหน่ง การสับเปล่ียน การ
ยา้ยงาน การลงโทษ การเลิกจ้าง การเจรจาต่อรอง  แรงงาน
สมัพนัธ์ 

            Definitions and roles of human resource management; 
job analysis; manpower planning; personnel administration; 
recruitment and selection; training; compensation and welfare; 
building up motivation and morale; performance appraisal; 
promotion; job rotation; relocation; punishment; layout; 
negotiation; labor relations 

 
 

946-301             3((2)-2-5) 
ธุรกจิระหว่ำงประเทศ    
(International Business)                              
 แนวคิด ทฤษฎี และวิธีด าเนินการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองของธุรกิจระหว่างประเทศ การบริหารจัดการด้าน
การเงิน การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย ์การผลิต และ
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจระหว่างประเทศ การสร้าง
ความสมัพนัธ์กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทางธุรกิจ 
        Concepts, theories and methods of 
international business; analysis of the economic, social and 
political environment of international business; management 
of finance, marketing, human resource management, 
production, and strategic planning of international business; 
building relationships with business stakeholders 

 
946-309                      3((3)-0-6) 
กำรจดักำรธุรกจิทีข่ับเคล่ือนด้วยนวตักรรม  
(Innovation Driven Enterprise Management)  
     ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัธุรกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ย
นวตักรรม การสร้างและแสวงหาคุณค่าจากการน าเสนอ
สินค้าและบริการสู่ตลาดใหม่ การเสริมสร้างประสิทธิผล
ขององคก์รผ่านการแปรรูปนวตักรรมและกระบวนการ การ
จดัการความสามารถทางนวตักรรมและความคล่องตวัของ
องคก์ร กลยทุธ์องคก์รเพ่ือความส าเร็จของโมเดลธุรกิจ การ
บริหารทุน ความเส่ียงและการควบคุมความสามารถเชิงพล
วติัเพื่อการน าเสนอผลิตภณัฑห์รือบริการแบบพลิกโฉม 
         Introduction to innovation driven businesses; 
value creating and capturing new markets; enhancing 
organizational effectiveness occur through innovation or 
transforming processes; managing firm innovativeness and 
agility; successful strategies for business models; funding; 
barriers and risks including dynamic capability controlling 
for introducing break-through products and services.  
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946-310                   3((2)-2-5) 
กำรบัญชีเพ่ือกำรจดักำร   
(Management Accounting)  
รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน: 946-212 การบญัชีตน้ทุน 
Prerequisite: 946-212 Cost Accounting  
 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตน้ทุนปริมาณ และ
ก าไร การจดัท างบประมาณ การบริหารสินคา้คงเหลือเพ่ือการ
ตดัสินใจ การบริหารต้นทุนกิจกรรม การบริหารตน้ทุนเชิงกล
ยทุธ์ การบญัชีตามความรับผิดชอบและการรายงานตามส่วนงาน 
การใช้ข้อ มูลต้น ทุน เพ่ื อการตัด สินใจ การตั้ งราคาขาย 
งบประมาณการลงทุน และการวัดผลการด าเนินงาน การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการตัดสินในทาง
บญัชีบริหาร 
 Cost-volume-profit analysis; strategic cost 
management; budgeting; inventory management for decision 
making; activity-based costing and management;  
responsibility; strategic cost management; responsibility 
accounting and segment reporting; cost analysis for decision 
making; pricing decisions; capital expenditure budgets; 
performance evaluation; and application of formation 
technology in management accounting decision making 

  
946-312                                                         3((2)-2-5) 
ระบบสำรสนเทศทำงกำรบญัชี 
(Accounting Information Systems)  
รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน: 946-114 หลกัการบญัชี  
Prerequisite: 946-114 Principles of Accounting  
 ห ลัก ก ารข อ งร ะบ บ ส ารสน เท ศท างก ารบั ญ ชี 
กระบวนการทางธุรกิจและรายการคา้ เทคนิคการออกแบบเอกสาร 
แบบฟอร์ม ทะเบียน ผงับญัชี และรายงานทางธุรกิจ ความเส่ียงและ
การควบคุมภายใน การน าโปรแกรมมาประยุกต์ใช้เพื่อออกแบบ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู ้
ประกอบวชิาชีพบญัชี 
 Concepts of accounting information system; business 
processes and transaction; techniques of document design, forms, 
records, charts of account and reports; risk and internal control; 
computerization in accounting information system design 
processing; professional code of ethics 

    

946-313                                                          3((3)-0-6) 
กำรสอบบัญชี       
(Auditing)  
รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน:  946-210 การบญัชีขั้นกลาง 1 และ
946-21การบญัชีขั้นกลาง 2   
Prerequisite: 946-210: Intermediate Accounting I and 
946-211: Intermediate Accounting II 

แนวคิดเก่ียวกับการสอบบัญชีและแม่บทการให้
ค ว าม เช่ื อมั่ น  ม าต รฐ าน ก ารสอบบัญ ชี  กฎห ม ายและ
พระราชบัญญติัเก่ียวกับการสอบบัญชี จรรยาบรรณและความ
รับผิดชอบของผู ้สอบบัญชี การทุจริตและข้อผิดพลาด การ
วางแผนงานสอบบญัชี ความเส่ียงในการสอบบัญชีและความมี
สาระส าคัญ การประเมินความเส่ียง หลักฐานการสอบบัญชี 
วธีิการรวบรวมหลกัฐานและวิธีการตรวจสอบ การเลือกตวัอยา่ง
ในการสอบบญัชี กระดาษท าการของผูส้อบบญัชี การตรวจสอบ
สินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของผูถื้อหุน้ รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย รายงาน
ของผูส้อบบัญชีรับอนุญาต แนวทางการตรวจสอบบัญชีด้วย
คอมพิวเตอร์ 

Auditing concept and confident mastery; auditing 
standards and legal and act related auditing; ethics and 
auditor’s responsibilities; fraud and errors; audit planning; 
audit risk and materiality; risk assessment; audit evidence; 
ways to gather evidence and ways to audit; selecting audit 
sampling; working paper; audit of assets; liabilities; equities; 
revenues and expenditure; report of independent auditor; 
audit report; guidelines of audit program with computer 
auditing 

 
946-314           3((3)-0-6) 
กำรบัญชีส ำหรับอตุสำหกรรมพเิศษ       
(Accounting for Special Industries)  
รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน: 946-114 หลกัการบญัชี  
Prerequisite: 946-114 Principles of Accounting  

ระบบและวิธีการทางบญัชีของธุรกิจโรงพยาบาล 
สถาบนัการเงิน กองทุน ทรัสต ์ประกนัภยั สาธารณูปโภค และ
ธุรกิจอ่ืนตามความเหมาะสม 

Accounting system and procedures for hospitals, 
financial institutions, fund, trust insurance, public utilities, 
and other businesses 
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946-315                     3((3)-0-6) 
กำรตรวจสอบและควบคุมภำยใน  
(Internal Auditing and Controls) 
 หลักการ แนวคิด โครงสร้าง ความส าคัญ และ
กระบวนการก ากบัดูแลกิจการ หลกัของการควบคุมภายใน การ
ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง 
บทบาทและความรับผิดชอบของผูต้รวจสอบภายใน ภาพรวม
ของงานตรวจสอบภายใน วตัถุประสงค์ ประโยชน์ ขอบเขต 
ประเภทของงานตรวจสอบภายใน และมาตรฐานการปฏิบติังาน
ตรวจสอบภายใน เทคนิคและขั้ นตอนต่าง ๆ  ท่ี ใช้ในการ
ตรวจสอบภายใน การรายงานผลการตรวจสอบ การบริหาร
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 Principles, concepts, structures, importance and 
processes of corporate governance; principles of internal 
controls; evaluation of internal control effectiveness; risk 
management, role and responsibilities of internal auditor; 
overview of internal audit works, objective, benefits, extents, 
and types of internal auditor; standards of auditing works; 
technique and procedures in performing internal audit, 
reporting, and management for internal audit unit 
 
946-316            3((3)-0-6) 
กำรวำงแผนและควบคุมก ำไร      
(Profit Planning and Control)  
รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน: 946-212  การบญัชีตน้ทุน
Prerequisite: 946-212 Cost Accounting 

    ห ลั ก ก า ร ใน ก าร ว าง แ ผ น แ ล ะ ค วบ คุ ม ก า ไ ร 
กระบวนการจดัท างบประมาณ งบประมาณประเภทต่างๆส าหรับ
การวางแผนและควบคุมก าไร  การน าเสนอขอ้มูลทางบัญชีแก่
ฝ่ายบริหารเพื่อประโยชน์ในการวางแผนและควบคุม การ
ประเมินผลการด าเนินงานและวเิคราะห์ผลต่างงบประมาณ  

     Principles of profit planning and control; budgeting 
processes; types of  budgeting for profit planning and control; 
presentations of accounting information to the management 
section for useful planning and control; performance evaluation 
and analysis of budget variances 
 
 

946-318             3((3)-0-6) 
กำรบัญชีขั้นสูง 1        
(Advanced Accounting I) 
รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน: 946-210  การบญัชีขั้นกลาง 1 
และ 946-211  การบญัชีขั้นกลาง 2 
Prerequisite: 946-210 Intermediate Accounting I and 
946-211 Intermediate Accounting II 

  หลกัและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีเก่ียวกบัการรับรู้
รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลูกคา้ การฝากขาย การเช่าซ้ือ การ
ขายผ่อนช าระ สัญญาก่อสร้าง  ธุรกิจอสั งห าริมท รัพย ์
เกษตรกรรม ภาษี เงินได้รอตัดบัญ ชี ผลประโยชน์ของ
พนกังาน กิจการไม่แสวงหาก าไร 

Principles and accounting procedure of recognize 
revenue from contracts with customers; consigment; hire 
purchase; installment sales; construction contracts; real eatate 
buisiness; agriculture; deferred income tax; employee 
benefits; non-profit organizations  
946-320         3((2)-2-5) 
ฐำนข้อมูลทำงกำรบญัชี      
(Accounting Database)  
รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน: 946-312 ระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชี  
Prerequisite: 946-312 Accounting Information Systems  
  ห ลัก ก าร พ้ื น ฐ าน ของระบ บ ฐาน ข้อ มู ล 
สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ รูปแบบ
ฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล ระบบการจัดการ
ฐานขอ้มูล วิธีการจดัโครงสร้างรวมถึงระบบเครือข่าย การ
ออกแบบฐานขอ้มูลให้สอดคลอ้งกับวิธีการทางด้านบัญชี 
และประยกุต์ใชเ้ทคโนโลยีส าหรับวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการ
ตดัสินใจ 
  Basic principles of database systems; 
architecture of the relational database system; database 
models; database design; database management system 
(DBMS); managing structures including networks; 
designing of the database in accordance with accounting 
methods and application of information technology in data 
analytics for decision making 
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946-321           3((2)-2-5) 
โปรแกรมส ำเร็จรูปเพ่ืองำนบัญชี       
(Software Packages for Accounting) 
รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน: 946-114 หลกัการบญัชี  
Prerequisite: 946-114 Principles of Accounting  
 โปรแกรมส าเร็จรูป ระบบบริหารทรัพยากรองคก์ร 
การใช้โปรแกรมส าหรับงานทั่วไป และการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปในงานบัญชีส าหรับวงจรธุรกิจทั่วไป การจัดท างบ
การเงินและรายงานส าหรับผูบ้ริหารเพื่อการตัดสินใจ ความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบขององค์กรและ
สงัคม 
     Software packages; enterprise resource planning; 
practices in general purpose software and accounting software 
packages for business transaction cycle; preparations of 
financial statements and executive’s reports for decision 
making; reponsibility according to corporate and social 
regulations 
 
946-322               3((2)-2-5) 
กำรวเิครำะห์และออกแบบระบบสำรสนเทศทำงกำรบญัชี
(Accounting Information System Analysis and Design)รายวชิา
บงัคบัเรียนผา่นก่อน: 946-320 ฐานขอ้มูลทางการบญัชี  
Prerequisite: 946-320 Accounting Database 

หลกัการพฒันาระบบสารสนเทศ วงจรการพฒันาระบบ
สารสนเทศ เคร่ืองมือและเทคนิคในการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบสารสนเทศ การจัดการโครงการ วิธีการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบสารสนเทศตามกระบวนการทางการบญัชี และการ
ควบคุมภายใน การน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการออกแบบฐานขอ้มูล 
ออกแบบการส่งออกขอ้มูล ออกแบบการน าเขา้ขอ้มูล และออกแบบ
ส่วนต่อประสานกับผู ้ใช้ เพ่ือช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ การ
น าไปใชแ้ละการบ ารุงรักษาระบบ 

    Principles of information system development; 
information system development life cycle; tools and techniques 
for information system analysis and design; project management; 
information systems analysis and design methods according to the 
accounting procedures and internal controls; using technologies in 
database design; output design; input and user interface design for 
decision support; system implementation and maintenance 

 

946-333                                              ไม่น้อยกว่ำ 230 ช่ัวโมง 
กำรฝึกงำนทำงกำรเงนิ ประกนัภยัและกำรจดักำรควำมเส่ียง         
(Job Training in Finance, Insurance and Risk     
Management) 
เง่ือนไข: ส าหรับนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนแลว้ไม่ต ่ากวา่ 6 
ภาคการศึกษา 
Condition: Students of this course need to have registered 
no less than 6 semesters 
     ฝึกป ฏิบั ติ งาน ในแห ล่ง ฝึกงานตรงต าม
สาขาวชิาของนกัศึกษา เพื่อใหเ้รียนรู้สภาพการปฏิบติังานจริง 
                   Job training relating to finance, insurance and risk 
management for on-the-job experiences in the workplace 
 
946-335                          3((2)-2-5) 
กำรประกนัชีวติและสุขภำพ                                                 
(Life and Health Insurance) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 946-130 หลกัการจดัการความเส่ียง
และการประกนัภยั 
Prerequisite: 946-130 Principles of Risk Management and 
Insurance 

การประกนัชีวิต การประกนัสุขภาพ  การประกนั
ชีวิต รายบุคคลและประกัน ชีวิตก ลุ่ม  ความหมายและ
ความส าคญั รูปแบบของกรมธรรม์ เง่ือนไข และแบบฟอร์ม 
นิยามศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งทางดา้นการประกนัชีวิตและการประกนั
สุขภาพ  

Life insurance; health insurance; personal and 
group life insurance; definitions and importance of life and 
health insurance; types of insurance policies, conditions and 
forms; definitions of life and health insurance terms 
 
946-337                                                         3((2)-2-5) 
คณิตศำสตร์ประกนัชีวติ                                                    3((2)-2-5) 
(Life Actuarial Mathematics) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน:  947-118 สถิติธุรกิจ 1  
Prerequisite: 947-118 Business Statistics I 
           ความน่าจะเป็นของการอยู่รอด การตาย และ
เหตุการณ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนัชีวิต  ตารางมรณะ
และการสร้างตารางมรณะ  ค่ารายปีและการค านวณค่ารายปี   
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การประกนัชีวติและการค านวณเบ้ียประกนัชีวติ   การค านวณเงิน
ส ารองและมูลค่าเวนคืน  การค านวณเบ้ียประกนัภยัรวม 
          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; 
calculation of reserves and surrender values; calculation of gross 
premium 
 

946-338                                                         3((2)-2-5) 
คณิตศำสตร์ประกนัวนิำศภัย 
(Casualty Actuarial Mathematics) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 947-118 สถิติธุรกิจ 1 
Prerequisite: 947-118 Business Statistics  

การสร้างอตัรา  การวิเคราะห์การจดัชั้น การสร้างอตัรา
ตามการจดัชั้นของการเส่ียงภยั การก าหนดอตัราภยั หลกัการหา
เบ้ียประกนัภยั เงินส ารองโดยวธีิคณิตศาสตร์ประกนัภยั  
                  Ratemaking; classification analysis; ratemaking; risk 
rating; premium principles; actuarial reserves 
 
946-340            3((2)-2-5) 
วศิวกรรมควำมต้องกำร    
(Requirement Engineering) 

เทคนิคการจดัการความตอ้งการ การวิเคราะห์ปัญหา 
การเขา้ถึงและเก็บเก่ียวความตอ้งการ การส่ือสารระหว่างผูท่ี้มี
ส่วนไดส่้วนเสีย การเจรจาต่อรอง การสนทนาในสถานการณ์ท่ีมี
ความเส่ียง การจดัท าเอกสารโดยใชยู้สเคสโมเดล การจดัล าดับ
ชั้นของเอกสาร การก าหนดระดบัของความตอ้งการ การนิยาม
ระบบ การจดัการขอบเขตและความคาดหวงั การกลัน่กรองความ
ชดัเจนของระบบ ผงัความคิด คุณลกัษณะของความตอ้งการ การ
ติดตามยอ้นรอยความตอ้งการ การบริหารจดัการการเปล่ียนแปลง
ความตอ้งการ การน าความตอ้งการมาขบัเคล่ือนการออกแบบ 
การทดสอบ การจดัท าเอกสารส าหรับผูใ้ชง้าน 

Requirements management techniques; problem 
analysis; stakeholder needs; communications with stakeholders; 
negotiations; crucial conversations; document requirements 
with use-case models; document hierarchy; defining 
requirements levels; system definitions; scope managing; 
system checking and refining; mind mapping; required 

attributes;  requirements traceability; change management; 
using requirements to drive ongoing designs, testing, and 
user documentation 

 
946-341                                                                  3((2)-2-5) 
กำรพฒันำเวบ็ในส่วนตดิต่อผู้ใช้งำน   
(Front-end Web Development) 

 ภาษามาตรฐานของการออกแบบและพฒันาส่วน
ติดต่อผูใ้ชข้องเวบ็ เวบ็เพจแบบสแตติกและไดนามิก เวบ็แบบ
เชิงตอบสนอง ภาษาสคริปต์และโปรแกรมเสริม การใชง้าน
สไตลชี์ต กรณีศึกษา การออกแบบเวบ็ไซตข์องธุรกิจปัจจุบนั 
ฝึกปฏิบติัพฒันาเวบ็ในส่วนติดต่อกบัผูใ้ชง้าน 

Standard web languages for User Interface(UI) 
design; static and dynamic web page; responsive web 
design; scripting language and frameworks; cascading style 
sheets; case studies of current business–related websites; 
practice web development in front-end design  

 
946-342                 3((2)-2-5) 
นวตักรรมดจิทิลัทำงธุรกจิ    
(Digital Innovation in Business) 

การเปล่ียนแปลงแนวความคิดและน าเทคโนโลยี
มาใช้ในธุรกิจ นวตักรรมดิจิทัลในธุรกิจ ได้แก่ บล็อกเชน 
ฟินเทค การเปล่ียนแปลงนวตักรรมอยา่งพลิกผนั การสร้าง
องค์กรท่ีตอบสนองได ้แพลตฟอร์มดิจิทัลในธุรกิจ คุณค่า
ของขอ้มูล การปรับโฉมการด าเนินงาน ความเป็นผูน้ าทาง
เทคโนโลยีดิจิทลัในธุรกิจ การขบัเคล่ือนธุรกิจดว้ยกลยทุธ์
ดิจิทลั 

Digital transformation; digital innovation (i.e. 
Blockchain, Fintech) in business; disruptive innovation; 
building a responsive organization; digital platforms in 
business; data-based value; operational makeovers; digital 
technology leadership in business; business driving with 
digital strategies 
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946-343                                                      3((2)-2-5) 
โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคล่ือนทีส่ ำหรับธุรกจิ 
(Mobile Applications for Business)  
รายวิชาบังคับ เรียน ก่อน  :  946-141 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
Prerequisites:  946-141 Computer Programming 

แนวคิดพ้ืนฐานของการพัฒนาโปรแกรมบน
อุปกรณ์เคล่ือนท่ี การออกแบบและการพัฒนาส่วนติดต่อกับ
ผูใ้ช้ การแจง้เตือน กระบวนการและวงจรชีวิตของโปรแกรม 
การบ ริหารจัดการสารสนเทศในอุปกรณ์ เค ล่ือน ท่ี  การ
ให้บริการตามต าแหน่งและการใช้งานแผนท่ี เอพีไอส าหรับ
โปรแกรมประยกุต์เคล่ือนท่ี การทดสอบและการน าไปใชง้าน 
การพฒันาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคล่ือนท่ีเพื่อน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นงานธุรกิจ 

Basic concepts of mobile application development, 
design and development of user interface, notification, process and 
application life cycle, mobile information management, location 
based services and the use of maps , mobile application 
API,  testing and deploy application, mobile application 
development for business applications 

 
946-344                                                                    3((2)-2-5) 
ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจดักำร   
(Management Information Systems)  

พ้ืนฐานของระบบสารสนเทศ องค์กรและการจัดการ 
โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาทของระบบ
สารสนเทศในองคก์ร การบูรณาการระบบสารสนเทศ กลยทุธ์การ
น าระบบสารสนเทศเพื่อใชป้รับเปล่ียนองค์กร โปรแกรมประยกุต์
ด้านระบบสารสนเทศท่ีส าคัญส าหรับธุรกิจ หลักการวิเคราะห์
ข้อมูลบ๊ิกดาต้า การธรรมาภิบาลข้อมูลและกฎหมายข้อมูลส่วน
บุคคล ประเด็นด้านจริยธรรมท่ีเก่ียวข้องกับระบบสารสนเทศ 
กรณีศึกษาของระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการในองคก์ร  

Fundamentals of information systems; organizations 
and management; information technology infrastructure; roles of 
information systems in organizations; integrations of information 
systems; strategic information systems for corporate change; key 
information system applications for business; Big Data Analytics 
concept; Data Governance and PDPA; ethical issues in 

information systems; case studies of management information 
systems in organizations 
 
946-345                                                           3((2)-2-5) 
เทคโนโลยมีลัตมิเีดยี 
(Multimedia Technology) 

ค ว าม รู้ เ บ้ื อ ง ต้ น เ ก่ี ย ว กั บ ร ะ บ บ มั ล ติ มี เ ดี ย 
องคป์ระกอบของมลัติมีเดีย หลกัการออกแบบมลัติมีเดีย ทฤษฎี
พ้ืนฐานในการสร้างผลงานทางแอนิเมชัน การใช้ซอฟต์แวร์
ทางด้านมัลติมีเดีย การพัฒนางานมัลติมีเดีย การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยมีลัติมีเดียเพ่ืองานธุรกิจ 

Introduction to multimedia system; components of 
multimedia; principles of multimedia design; basic theory for 
animation development; multimedia software usage; 
development of multimedia; applications of multimedia 
technologies for business 

 
946-349                                                          3((2)-2-5) 
กำรปรับปรุงกระบวนกำรทำงธุรกจิ    
(Business Process Improvement) 

แนวคิดการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ ทีม
พัฒนากระบวนการท างธุร กิจ  ทัศนค ติ  การวิ เค ราะ ห์
กระบ วนการท าง ธุ ร กิ จ  ก ารใช้ เท ค โน โลยี ดิ จิ ทั ล ใน
กระบวนการทางธุรกิจ การวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ
ก่อนการปรับปรุง  การวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจหลงั
ปรับปรุง  การวิเคราะห์การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ 
การเตรียมตวัก่อนการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ การลด
ขั้นตอน การปรับใช้กระบวนการทางธุรกิจใหม่ ผงัการไหล
ของกระบวนการทางธุรกิจ ผงัแสดงเหตุและผล 

Business process improvement concept; business 
processes improvement team; attitude; business processes 
analysis; applying digital technology to business processes; 
analysis of business processes prior to and after 
improvement; preparation before business process 
improvement; waste elimination concept; new business 
processes implementation; business process flow chart; 
fishbone diagram 
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946-350                                                        6((4)-4-10) 
ชุดวชิำกำรจดักำรเน้ือหำดจิทิลัและกำรเล่ำเร่ือง  
(Module: Digital Content Management and Storytelling) 

หลกัการพฒันาเน้ือหาทางธุรกิจ ความส าคญัของ
เน้ือหาดิจิทลั รูปแบบและส่ือของเน้ือหา ส่ือโฆษณาดิจิทัล การ
ออกแบบเน้ือหา การเขียนเน้ือหาเชิงสร้างสรรค์ หลักการของ
เทคนิคในการเล่าเร่ือง การคน้ควา้เร่ืองราว ความส าคญัของบริบท
และผูฟั้ง  การล าดบัเน้ือหา การวางโครงเร่ือง ขั้นตอนการเล่าเร่ือง 
การจดัระเบียบเน้ือหา การรับและแชร์เน้ือหา ระบบจดัการเน้ือหา 
กลยทุธ์เน้ือหา การวิเคราะห์และการวางแผนส่ือดิจิทลั ฝึกทกัษะ
การเขียนเน้ือหาให้เหมาะสมกบัการน าไปใชต้ามเป้าหมายของ
ธุรกิจ การวดัและประเมินผลเน้ือหา 

Principles of business content development; 
importance of digital content; formats and media of digital 
content; online commercials; digital content design; creative 
content writing; principle of storytelling technique; story 
research; the importance of context and audience; ordering 
content; structure content; storytelling process; organizing 
digital content; web content feeding and sharing; content 
management system (CMS); digital content strategy; digital 
media analytics and planning; practice in content writing for 
business purposes; content measurement and evaluation 

 
946-354                                                       3((2)-2-5) 
วธีิกำรทำงสถิตสิ ำหรับวทิยำศำสตร์ข้อมูล  
(Statistical Techniques for Data Science)  

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น  การวิเคราะห์การ
ถดถอยแบบโลจิสติกส์ การวิเคราะห์อนุกรมเวลา  การจ าแนก
ขอ้มูลด้วยตน้ไม้ตดัสินใจ  การวิเคราะห์กฎความสัมพนัธ์ของ
ขอ้มูล การวเิคราะห์จดักลุ่ม  

Linear regression analysis, logistic regression 
analysis, time series analysis, classification using decision tree, 
association rule, cluster analysis 
 
946-355      3((2)-2-5)  
ระบบเครือข่ำยคอมพวิเตอร์และควำมมัน่คงของสำรสนเทศ 
(Computer Networks and Information Systems Security)  

แนวคิดและองค์ประกอบของระบบเค รือข่าย 
โทโพโลยี ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ท่ีใช้ในเครือข่าย ระบบ

เครือข่ายประเภทต่าง ๆ โพรโทคอลและส่ือสัญญาณ การ
จัดการเครือข่าย  การบุกรุกและการจัดการความมั่นคงของ
เครือข่าย การจัดการความเส่ียงของสารสนเทศและระบบ
เครือข่าย วิทยาการเขา้รหัสขอ้มูล ใบรับรองทางดิจิทัล การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านการส่ือสารข้อมูลและระบบ
เครือข่ายในองคก์รธุรกิจปัจจุบนั; เครือข่ายส่วนตวัเสมือน การ
วางแผนและก าหนดนโยบายด้าน การรักษาความปลอดภัย
ของสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ กระบวนการยนืยนัตวับุคคล 
ลายมือช่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

Concepts and components of network 
systems; topology; software and hardware used in 
networks; types of network systems; protocol and media; 
network management; intrusion and network security 
management; information and networking risk 
management; cryptography; digital certificate; applications 
of communication technology and networking in current 
business; virtual private network; information and 
computer security planning and policy; the authentication 
process; digital signature; 

 
946-360             3((2)-2-5) 
กำรจดักำรขำย      
(Sales Management)   

การเปล่ียนแปลงโลกแห่งการจดัการการขาย 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการจดัการ กลยทุธ์องคก์รและหนา้ท่ี
การขาย โครงสร้างองคก์รการขาย การปรับใชห้น่วยงานขาย 
และการคาดการณ์ การสรรหาพนกังานขาย การคดัเลือกและ
ต าแหน่งพนกังานขาย การฝึกอบรมพนักงานขาย การสร้าง
แรงจูงใจและการชดเชยการขายส่วนบุคคล การจัดการ
พนักงานขาย การใชเ้คร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดบน
โซเชียลมีเดียในการจดัการขาย   

Changing World of Sales Management; 
Introduction to Sales Management; Organizational 
Strategies and the Sales Function; Salesforce Deployment, 
and Forecasting; Recruitment of Sales Personnel; Selection 
and Placement of Sales Personnel; Training of Sales 
Personnel;  Motivating and Compensating Sales Personal; 
Managing Sales Personnel; Using social media marketing 
communication  
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946-362             3((2)-2-5) 
กำรส่ือสำรทำงกำรตลำดเชิงบูรณำกำร   
(Integrated Marketing Communication)  
 ความหมาย ความส าคัญของการส่ือสารทาง
การตลาด การวางแผนกลยทุธ์ การบริหารงาน การส่ือสารทาง
การตลาดเชิงบูรณาการ ประเภทของการ 
ส่ือสารทางการตลาดรูปแบบต่าง ๆ การเลือกใช้เคร่ืองมือการ
ส่ือสารทางการตลาดประเภทต่าง ๆ ท่ีบูรณาการคุณลกัษณะของแต่
ละเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัผูรั้บสารเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ
  
 Definition, importance of marketing communication; 
strategic planning; integrated marketing communication 
management; types of marketing communication, selection of 
different types of marketing communication tools effectively 
integrating the characteristics of each tool with the target audience 

  
946-363                     3((2)-2-5) 
กำรวจิยักำรตลำด     
(Marketing Research) 
รายวิชาบังคบัเรียนก่อน : 946-260 พฤติกรรมผูบ้ริโภคและกล
ยทุธ์ทางดิจิทลั และ 947-118 สถิติธุรกิจ 1 
Prerequisite: 946-260 Consumer Behavior and Digital Strategy  
947-118 Business Statistics I 

ค วามห ม าย  ค วามส าคัญ ขอ งก ารวิ จัย ต ล าด 
กระบวนการวจิยัทางการตลาดทั้งในเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และ
การท าวิจยัแบบผสม การท าความเขา้ใจขอ้มูลทางการตลาดผ่าน
แหล่งขอ้มูลหลายประเภท การสร้างและน าเสนอโครงการวิจัย
ทางการตลาดท่ีมีคุณภาพ การประเมินโครงการวจิยัทางการตลาด 

Definitions and importance of marketing research; 
process of marketing research in either qualitative or 
quantitative, and mixed research; understanding of marketing 
data through a variety of data sources; creation and presentation 
of a research project, evaluation of a research project 

 
946-365                           6((4)-4-10) 
ชุดวชิำกำรตลำดผู้ประกอบกำรและกำรสร้ำงธุรกจิ   
(Module: Entrepreneurial marketing and Business Creation)   

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการการตลาด
ส าหรับผูป้ระกอบการ การคน้หาตลาดใหม่ การตลาดเพ่ือธุรกิจ
ขนาดยอ่มและการสร้างธุรกิจใหม่หรือธุรกิจสตาร์อพั การสร้าง
ความสามารถทางนวตักรรมขององค์กร การออกแบบกลยทุธ์
การตลาด การเงิน การจดัการทรัพยากรมนุษย ์การผลิตและการ
วางแผนเชิงกลยทุธ์ การวเิคราะห์และการตดัสินใจในธุรกิจ การ
แปรรูปธุรกิจเพ่ือตอบสนองการแข่งขนั การบริหารธุรกิจดว้ย
นวตักรรมและการจัดการแบบอะไจล์ การออกแบบโมเดล
ธุรกิจใหม่หรือธุรกิจขนาดยอ่มแบบมนุษยเ์ป็นศูนยก์ลาง การหา
แหล่งทุนและการบริหารทุน การบริหารความเส่ียงส าหรับ
ธุรกิจใหม่ การจัดการการเปล่ียนแปลง และจรรยาบรรณ
ทางการตลาดและการประกอบธุรกิจ           
 Concepts and theories of the management of 
entrepreneurial marketing; new market opportunity 
identification; marketing for small businesses and new venture 
or startup; organizational innovativeness acceleration; 
marketing strategy design; finance; human resource 
management; production; strategic planning, problem solving 
in small business,  business transformation for competition 
response. Innovation and agile driven business management. 
human centric business model design. business fundraising 
and funding management. new venture risk management. 
change management and ethic in marketing and business 

 
946-366                   3((2)-2-5)                                                                      

กำรตลำดบริกำร                                              

(Service Marketing)  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตลาดบริการ 
พฤติกรรมการซ้ือ ความคาดหวงัของผูบ้ริโภค การก าหนด
กลุ่มเป้าหมายของการตลาดบริการ ส่วนประสมการตลาด
บริการ การออกแบบกลยุทธ์การตลาดบริการ การวิเคราะห์
และการตดัสินใจในธุรกิจบริการ การสร้างความสัมพนัธ์กบัผู ้
มีส่วนไดส่้วนเสียทางธุรกิจบริการ จรรยาบรรณและจริยธรรม
ส าหรับการจดัการธุรกิจบริการ   

Concepts and theories of service marketing; 
buying behaviors; consumer expectations; service market 
segmentation; service marketing mix; service marketing 
strategy design; analysis and decision making in service 
business; building relationships with service business 

109



 

stakeholders; code of conduct and ethics for service business 
management   

 

946-367        3((2)-2-5)                             

กำรจดักำรธุรกจิค้ำปลกีสมยัใหม่                                    

(Modern Retail Management) 

บทบาทและความส าคัญของการค้าปลีกในระบบ

ธุรกิจสมยัใหม่ ประเภทของร้านคา้ปลีกและการเปล่ียนแปลงของ

การค้าปลีก การจัดการร้านค้าปลีก การวางแผนกลยุทธ์ทาง

การตลาดส าหรับการคา้ปลีก นวตักรรมในธุรกิจคา้ปลีก กลยทุธ์

การตั้งราคาและจดัการก าไรในธุรกิจคา้ปลีก ระบบบญัชีและการ

จดัการทางการเงินส าหรับธุรกิจคา้ปลีก การสร้างความสัมพนัธ์

กับ ลูกค้าและผู ้มี ส่วนได้เสียในธุรกิจค้าปลีก การส่งเสริม

การตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยดิีจิทลัในการคา้

ปลีก การจดัการผลการด าเนินงาน การคา้ปลีกระหว่างประเทศ 

กฎหมายและจรรยาบรรณในการคา้ปลีก  

   Importance and roles of retailing n modern business; 

type of retailing and change in retailing; retail shop 

management; retailing strategic planning; innovation in 

retailing; pricing and profitability in retail business; acoounting 

and financing in retail business; reationship management in 

retail business; retail marketing promotion; human resource 

management; digital technolofy in retail business; performance 

management; International retailing; legal and ehthics issue in 
retailing. 

946-369     3((2)-2-5) 
กำรตลำดเพ่ือส่ิงแวดล้อม    
(Green Marketing)   
                  แนวความคิดทางการตลาดเพื่อส่ิงแวดลอ้มวิเคราะห์
และระดมความคิดเก่ียวกบัปัญหาทางการตลาดท่ีเปล่ียนแปลง 
ความส าคญัต่อการปรับส่วนประสมทางการตลาดให้สอดคลอ้ง
กับการต่ืนตัวของผู ้บริโภค การจัดการทางการตลาดเพ่ือการ
อนุรักษ์และรักษาส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติและทางสังคม 
ตลอดจนแนวทางการแกไ้ขโดยใชเ้คร่ืองมือทางการตลาดเพ่ืออก
แบบกลยทุธ์ท่ีเหมาะสม บนฐานของจรรยาบรรณในการด าเนิน
ธุรกิจ 

Concepts about green marketing; analyzing and 
brainstorming marketing issue in transition; importance of 
marketing mix optimization relevance to consumer  
responsiveness; marketing management for environmental 
and social conservatory; problem tackling by employing 
appropriate marketing strategies based on good business 
governance and ethics. 

 

946-370              3((3)-0-6) 
กำรจดักำรภำวะวกิฤตแิละกำรบริหำรควำมเส่ียงใน
อุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่ว   
(Crisis and Risk Management in Tourism Industry) 

ความหมายและผลกระทบของวกิฤต อนัเกิดจาก
ความเส่ียง ภยัธรรมชาติ การก่อการร้าย โรคระบาด วิกฤติ
จากการเมือง วกิฤติดา้นเศรษฐกิจต่อธุรกิจการท่องเท่ียว การ
วิเคราะห์ความเส่ียง การประเมินความเส่ียงและผลกระทบ 
การจดัการวิกฤติและการบริหารความเส่ียง แนวทางแก้ไข
ในภาวะฉุกเฉิน การวางแผนป้องกนั 

   Definitions and the impact of crisis, risks 
perceptions; risks; natural disasters; terrorism; diseases; 
politics and economics crisis affecting the tourism 
industry; crisis and risk management; impact assessment; 
the approach in solving of emergency problems; prevention 
planning 
 
946-371                  3((2)-2-5) 
กำรจดักำรงำนมคัคุเทศก์และผู้น ำเทีย่ว   
Tour Guide and Tour Leader Management  
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 946-170 อุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวในพลวตัโลก 
Prerequisite:  946-170 Tourism Industry in Global 
Dynamics 
      ความหมาย ความส าคญั คุณลกัษณะ คุณสมบติั 
และบทบาทหน้าท่ีของมคัคุเทศก์ มารยาทการวางตวัและ
จรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
มคัคุเทศก์ เทคนิคการน าชมสถานท่ีท่องเท่ียว การให้ความ
ปลอดภยัและการปฐมพยาบาล การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า 
และการปฏิบติันอกสถานท่ี 
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  Definitions, importance, attributes, characteristics, 
and roles of a tour guide; etiquette and ethics of a tour guide; 
operation procedure of a tour guide; guiding technique for 
presenting tourist attractions; providing safety and first aid; 
problem solving skills; conducting field trips 
 
946-372                      3((2)-2-5) 
ภูมนิิเวศกำรท่องเทีย่ว     
(Ecological Tourism)   
 หลกัการ แนวคิด องคป์ระกอบและประเภทของระบบ
นิเวศ ความสัมพนัธ์ระหวา่งระบบนิเวศกบัทรัพยากรการท่องเท่ียว 
ส่ิงแวดลอ้ม อุทยานแห่งชาติทั้งทางบกและทางทะเล หน้าท่ีส าคญั 
และประโยชน์ของอุทยานแห่งชาติ ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีส าคญั 
การจัดการนันทนาการและการท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติ การ
จัดการขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนท่ี  การอนุรักษ์
ทรัพยากรการท่องเท่ียวเพ่ือให้เกิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้มจากส่ิงอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวในเขต
อุทยานแห่งชาติต่างๆ ธุรกิจและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง สถานการณ์
ปัจจุบนัในแวดวงอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวทางบกและทางทะเล 
และการปฏิบติันอกสถานท่ี 
       Principles, concepts, characteristics, and types of 
ecotourism; relations between ecological system and tourism 
resources; environment; national parks and national marine parks; 
important responsibilities and benefits of national parks; major 
tourism resources; recreation and tourism management in national 
parks; carrying capacity management; tourism resource 
conservation for sustainable development; environmental impacts 
from tourism facilities in national parks, businesses and related 
organizations; current tourism industry situations in both land and 
marine settings; conducting field trips 
 

946-373                                                    3((3)-0-6)                    
อุตสำหกรรมกำรบิน   
(Aviation Industry) 

 ค ว าม รู้ พ้ื น ฐ าน ใ น อุ ต ส าห ก ร ร ม ก าร บิ น 
ประวติัศาสตร์การบินสากลและประเทศไทย สภาพทั่วไปของ
ธุรกิจการบิน กลศาสตร์การบิน อากาศยาน ท่าอากาศยาน และ
ความรู้เบ้ืองต้นในสายการบินสากลและไทย หน่วยงานใน
อุตสาหกรรมการบินของไทยและสากล คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ของบุคลากรในสายงาน ระเบียบข้อบังคบัส าหรับ
พนักงานในสายการบิน ภาษาและค าศพัท์เทคนิคท่ีใชใ้นการ
ติดต่อส่ือสาร ล าดับและขั้นตอนการเดินทางโดยเคร่ืองบิน 
และขั้นตอนการปฏิบติังานของฝ่ายบริการภาคพ้ืนดินและลาน
จอด ฝ่ายบริการบนเคร่ืองบิน ฝ่ายอ านวยการบิน ความส าคญั
ของอุตสาหกรรมการบินกับการจัดการการท่องเท่ียว ศึกษา
ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

Principles of aviation industry; aviation history; 
aviation industry in general; aerodynamics; international and 
national airports; aircrafts; introduction to international and 
national airlines; related authorities in national and 
international; desired characteristics of airlines staff; rules 
and regulations for airline staff; languages and 
communicative jargon; airlines operational procedures; 
fundamental procedures of ground and ramp handling 
operation, inflight and aircraft dispatch; benefits of aviation 
industry in relation to tourism industry management; 
occupational safety and health and environment act 

 
946-374                      3((2)-2-5) 
กำรจดักำรธุรกจิไมซ์    
(MICE Management)   
 ความหมาย ประเภท รูปแบบ พัฒนาการ การ
บริการ และลกัษณะของอุตสาหกรรมการประชุมองคก์ร การ
ท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวัล การประชุมวิชาชีพ และการจัด
นิทรรศการนานาชาติ การโฆษณาและการท าการตลาด การ
จัดการด้านการเงิน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบโลจิ
สติกส์  ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและผูใ้ห้บริการในธุรกิจไมซ์ การ
จดัท าแผนกลยทุธ์ส าหรับธุรกิจไมซ์  
 Definitions, types, patterns, development, 
services, and characteristics of MICE tourism:  meeting 
travel, incentive travel, conference travel and exibition 
travel; advertising and marketing; financial management; 
human resource development; logistics for MICE; 
stakeholders and service providers in MICE business; MICE 
strategic planning 
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946-375         3((3)-0-6) 
กำรจดักำรธุรกจิกำรบิน    
(Airlines Business Management)          

ความหมาย ขอบเขต และแนวโน้ม ธุรกิจการ
เดินอากาศ  การขน ส่ งเชิ งพ าณิ ชย์และสินค้าท างอากาศ  
กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัสากล  นโยบายท่ีส าคญัของสายการบิน การ
จัดการธุรกิจการบินพาณิชย์และสายการบินประเภทต่างๆ 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัการบินกบัธุรกิจการบิน ปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินธุรกิจการบินภายในประเทศและระหวา่ง
ประเทศ ระบบส ารองท่ีนัง่ การจดัจ าหน่ายบตัรโดยสาร ตวัแทน
จ าห น่ ายบัตรโดยสาร  ระบบการ ส่ื อสารภายในองค์กร
ระดับประเทศและระหว่างประเทศ การให้บริการผู ้โดยสาร
ภาคพ้ืนดินและบนเคร่ืองบิน การท าธุรกรรมทางการเงินซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบัอตัราแลกเปล่ียนและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง สายการบิน
ต้นทุนต ่ าต่อการเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรมการบิน และ
การศึกษานอกสถานท่ี 

Definitions, scopes, and trends in airline business; 
commercial transport and air cargo; airlines’  rules and 
international regulations; important airlines policies; airline 
business management and types of airlines; relationship 
between airline businesses and airline industry; problems and 
obstacles in domestic and international airline business 
operations; reservation system, ticketing, agents; domestic and 
international communication systems; ground services and in-
flight services; financial transaction with currency exchange and 
related topics; the budget airlines with a large change to 
aviation industry; field trip 

 
946-376            3((2)-2-5) 
กำรจดักำรอำหำรและเคร่ืองด่ืม    
(Food and Beverage Management)  
                ความรู้เก่ียวกบัการจดัการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
การบริหารงานอาหารและเคร่ืองด่ืมภายในโรงแรม ประเภทและ
รูปแบบของการบริหารอาหาร คุณสมบัติของพนักงานกับการ
สร้างความประทบัใจ  อุปกรณ์ในการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ความรู้เก่ียวกับค าศัพท์ท่ีใช้ในงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ความรู้เก่ียวกบัอาหารตะวนัตก ความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืม การผสม
เคร่ืองด่ืม การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม การจดัการใน 

 

ภตัตาคารและการจดัเล้ียง สุขลกัษณะและอนามยัและความ
ปลอดภยัในการด าเนินงาน  
 Knowledge of food and beverage service; 
administration of food and beverage in hotels; types of 
food service; characteristics of staff with service mind; 
food and beverage utensils; vocabulary and terms in food 
and beverage service; knowledge of European foods; 
beverage mixing; food and beverage service; restaurant and 
catering management; health and hygiene and safety in 
work process 

 
946-378                  3((2)-2-5) 
กำรจดักำรกำรท่องเทีย่วเชิงกฬีำและนันทนำกำร 
(Recreation and Sport Tourism Management) 
 ความหมาย ความส าคญั และประเภทของกีฬา
และนนัทนาการ หลกัและวธีิการจดักิจกรรมการแข่งขนักีฬา
และกิจกรรมนนัทนาการดา้นต่าง ๆ ทกัษะในดา้นการน าเกม 
การเล่นเพ่ือความสนุกสนาน  การบูรณาการแนวคิด ทฤษฎี
ทางด้านบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์การกีฬา การท่องเท่ียว
และนันทนาการท่ีเก่ียวข้องกับการกีฬา การวางแผนและ
วิเคราะห์การพฒันากิจกรรมดา้นการท่องเท่ียวเชิงกีฬาและ
นนัทนาการในรูปแบบต่าง ๆ 
 Definitions, significance, and types of sports 
and recreation; principles and methods of organizing sport 
competitions and recreational activities; skills in leading 
games and plays for enjoyment; integration of business 
administration theories, sport science, tourism, and 
recreation; planning and analysis of sport tourism and 
recreational activity development  

 
946-379               3((2)-2-5) 
กำรวจิยัและนวตักรรมส ำหรับกำรท่องเทีย่วและกำรบริกำร 
(Research and Innovation for Tourism and Hospitality)  
      หลกัการวิจยัทางการบริการและการท่องเท่ียว 
การก าหนดปัญหา วตัถุประสงค์การวิจยั ขอบเขตการวิจัย 
การออกแบบระเบียบวิธีวิจยั ประชากร และการสุ่มตวัอยา่ง 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูลและ 
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ประมวลผลการวิจยั การอภิปรายผล การเสนอแนวทางการท าวิจยั
ในอนาคตและการประยุกต์การวิจยัเพ่ือพฒันานวตักรรมในธุรกิจ
การบริการและการท่องเท่ียว 
 Research principles in hospitality and tourism; 
problem identification; research objectives; scope of study; 
research design; population and sample selection; data collection; 
data analysis; discussion of the findings; recommendation for 
future research; and the application of research methodological 
approaches in producing innovation in hospitality and tourism 
 

946-393                                                           3((3)-0-6)                         

กำรบริหำรควำมมัง่คัง่                      

(Wealth Management)                          

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 946-290 การเงินธุรกิจ      
 Prerequisite: 946-290 Business Finance  

                   การเงินส่วนบุคคล การวางแผนการใช้เงินอย่างเป็น

ระบบ การจดัท างบประมาณการเงินส่วนบุคคล การจดัการความ

เส่ียงส่วนบุคคล การลงทุนในท่ีดิน หลกัทรัพย ์ภาษีเงินไดบุ้คคล

ธรรมดา การจดัการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน การวางแผนทางการเงิน
เพื่อวยัเกษียณ                                          

        Personal finance; systematic finance planning; 

personal financial budgeting; personal risk management; land 

investment; securities; personal income tax; asset and liability 
management; financial planning for retirement 

                
946-394                                                                 3((3)-0-6) 
กำรวเิครำะห์กำรเงนิและกำรลงทุน                                     
(Financial and Investment Analysis) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 946-393 การบริหารความมัง่คัง่  
Prerequisite: 946-393 Wealth Management 
                   หลกัเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการลงทุน เคร่ืองมือทางการเงิน
ประเภทต่าง ๆ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตราสารการเงิน 
ผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุน สมมติฐานประสิทธิภาพ
ตลาด ทฤษฎีเก่ียวกบัการลงทุน  

 

ข่าวสารเพ่ือการตัดสินใจในตลาดการเงิน การวิเคราะห์
หลกัทรัพยเ์บ้ืองตน้ การจดัการพอร์ตลงทุน 
                   Principles of investment; financial instruments; 
the Stock Exchange of Thailand; financial instruments; risk 
return investment; efficient market hypothesis; investment 
theory; information for decision-making in financial markets; 
fundamental analysis in securities; investment portfolio 
management 
 
946-400             3((2)-2-5) 
กำรจดักำรเชิงกลยุทธ์        
(Strategic Management) 
เง่ือนไข : ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4  
Condition: Fourth-year students 

ความส าคัญ ของก ารตัด สิ น ใจ เชิ งกลยุท ธ์ 
กระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ์ การก าหนดทิศทางขององคก์าร 
การตรวจสอบสภาพแวดลอ้มในการด าเนินงาน การก าหนดกล
ยทุธ์ การน ากลยทุธ์ไปปฏิบติั การควบคุมและการประเมินผล
กลยทุธ์ เคร่ืองมือทางการจดัการเชิงกลยทุธ์ 

Importance of strategic decision making; 
strategic management processes; strategic direction; 
environmental scanning; strategy formulation; strategy 
implementation; strategy evaluation and control; strategic 
management tools and techniques 

 
946-405                     3((2)-2-5) 
กำรบริหำรกำรผลติและกำรด ำเนินกำร   
(Production and Operations Management)  

ภาพรวมของระบบการผลิตและระบบการบริการ
เพ่ือการผลิตสินคา้และบริการ ท าเลและการวางแผนท่ีตั้ง การ
เลือกท าเลท่ีตั้ง การพยากรณ์ความตอ้งการ การบริหารสินคา้
คงเหลือ การควบคุมคุณภาพ การจดัการโครงการ พ้ืนฐานการ
จดัการโลจิสติกและห่วงโซ่อุปทาน  

Overview of production and operations in 
manufacturing and services; layout and location planning; 
forecasting; Inventory management; quality control; project 
management; basic of logistics and supply chain management 
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946-410                                                          3((3)-0-6) 
กำรบัญชีขั้นสูง 2 
(Advanced Accounting II) 
รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน: 946-210 การบญัชีขั้นกลาง 1 และ 
946-211 การบญัชีขั้นกลาง 2 
Prerequisite: 946-210 Intermediate Accounting I and 
 946-211 Intermediate Accounting II 

หลักและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเก่ียวกับการรวม
ธุรกิจ เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม การร่วมการงาน งบ
การเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม การแปลงค่ารายการท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศ  
         Principles and accounting procedure of business 
combinations; investment in subsidiary associate companies; 
joint arrangements; Separate Financial Statements; 
consolidated financial statements; foreign exchange  
 
946-411            3((2)-2-5) 
รำยงำนทำงกำรเงนิและกำรวเิครำะห์ 
(Financial Statement Preparation and Analysis)  
รายวิชาบงัคบัเรียนผ่านก่อน: 946-210 การบญัชีขั้นกลาง 1 และ 
946-211 การบญัชีขั้นกลาง 2 
Prerequisite: 946-210 Intermediate Accounting I and 
946-211 Intermediate Accounting II  

ขอ้ก าหนดทางวชิาชีพบญัชีในการจดัท าและน าเสนอ
งบการเงิน การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี ประมาณการทาง
บัญ ชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด เหตุการณ์ภายหลังรอบ
ระยะเวลารายงาน ส่วนงานด าเนินงาน งบการเงินระหว่างกาล 
การเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ประโยชน์และผลกระทบจาก
รายงานของผูส้อบบัญชี การตีความข้อมูลท่ีไม่ใช่ข้อมูลทาง
การเงิน 
                  Regulations of accounting professions in financial 
statement preparation and presentation; accounting changes 
and error corrections; events after the reporting period; 
segment reports; interim financial statements; disclosures of 
financial reports; consolidated and seperate finacial staement 
analysis; benefits and impacts of an auditor's report; 
interpretation of non-financial information 
 

946-415                                               3((3)-0-6) 
กำรบัญชีโรงแรม       
(Hotel Accounting)  
รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน: 946-114 หลกัการบญัชี
Prerequisite: 946-114 Principles of Accounting  

ค ว า ม รู้ ทั่ ว ไ ป เ ก่ี ย ว กั บ ธุ ร กิ จ โ ร ง แ ร ม 
พระราชบญัญติัการโรงแรมและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ระบบ
บัญชี การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย การควบคุมเงินสด 
ลูกหน้ี วสัดุ สินคา้คงเหลือ ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ การ
ควบคุมตน้ทุนอาหารและเคร่ืองด่ืม การช าระภาษี  รายงาน
ส าหรับฝ่ายบริหารและการจดัท างบการเงิน 

Basic knowledge of the hotel business; hotel act 
and related laws; accounting systems; revenue and expense 
recognition; cash control, accounts receivable, supplies, 
inventory, property, plant and equipment; cost control for 
food and beverage; tax payment; reports and financial 
statements for executives 
 
946-416                                              3((2)-2-5) 
กำรบัญชีหน่วยงำนภำครัฐ 
(Government Accounting) 
รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน: 946-114 หลกัการบญัชี
Prerequisite: 946-114 Principles of Accounting  

ลักษณ ะและวัตถุ ป ระส งค์ ข อ งก ารบัญ ชี
หน่วยงานภาครัฐ ความแตกต่างระหว่างบัญชีภาครัฐกับ
บญัชีองค์กรธุรกิจ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐ วิธีการงบประมาณ การบัญชีราชการ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค   การปิดบัญชี การท ารายงาน 
และการตรวจสอบบญัชีส่วนราชการ 

Characteristics and purposes of government 
accounting; differences between government accounting 
and business organization accounting; government 
accounting standards and policy; budget procedures, 
central government and provincial accounts; closing 
entries; accounting reporting; government auditing 
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946-418                                                3((2)-2-5) 
กำรศึกษำเฉพำะเร่ืองทำงกำรบัญชี 
Special Topics in Accounting  
รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน: 946-114 หลกัการบญัชีPrerequisite: 
946-114 Principles of Accounting  

การศึกษาหวัขอ้ทางการบญัชีท่ีมีความส าคญัแลทนัสมยั
เป็นปัจจุบนั ตามทีสาขาวชิาเห็นชอบ 

Studying of important and current issues in the 
accounting field according to the Accounting Department’s 
consideration 

 
946-420                                                3((2)-2-5) 
กำรเขียนโปรแกรมทำงกำรบญัชี 
(Accounting Application Programming)  
รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน: 946-320 ฐานขอ้มูลทางการบญัชี  
Prerequisite: 946-320 Accounting Database 

การใชภ้าษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง ท่ีก าลงัไดรั้บความ
นิยมในปัจจุบนั การพฒันาโปรแกรม  เพื่อระบบงานทางดา้นบญัชี 
โดยประยกุตเ์ขา้กบัระบบฐานขอ้มูล 

Current high-level programming languages; program 
development for accounting systems applied in a database system 

 
946-421                                                 3((3)-0-6) 
กำรควบคุมและตรวจสอบระบบสำรสนเทศทำงกำรบญัชี
(Accounting Information Systems Controls and Audit) 

หลกัการควบคุมทัว่ไปของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การควบคุมระบบงานท่ีเก่ียวขอ้ง การประมวลผลและการจัดการ
ขอ้มูลรวมถึงระบบเครือข่าย กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ การประเมินความเส่ียงและการวเิคราะห์ความน่าเช่ือถือ
ของการประมวลผลขอ้มูล การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อ
ช่วยในการตรวจสอบ การทุจริตทางดา้นคอมพิวเตอร์และมาตรการ
ปัองกนัการทุจริต 

Principles of general control and application control 
for computerized systems; data processing and data management 
including network system; relevant information technology laws; 
risk assessments and analysis of the reliability of information 
processing; Computer Assisted 

 

 Audit Technique (CAAT) by Generalized Audit Software 
(GAS); computer fraud and protection methods 
 
946-422                                                   3((2)-2-5) 
สัมมนำระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี 
(Seminar in Accounting Information Systems)  

วิเคราะห์และอภิปรายปัญหาและประเด็นส าคญั
เก่ียวกบัวิชาชีพบญัชี และระบบสารสนเทศทางการบญัชี จาก
กรณีศึกษา บทความ และวารสารทางวชิาชีพ 
            Analysis and discussion of important issues 
related to the accounting profession and accounting 
information systems from case studies and professional 
journals 
 
946-430                                                        3((2)-2-5) 
กำรด ำเนินงำนประกนัภัย           3((2)-2-5) 
(Insurance Operations) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 946-130 หลกัการจดัการความเส่ียง
และการประกนัภยั 
เง่ือนไข: นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4    
Prerequisite: 946-130 Principles of Risk Management and 
InsuranceCondition: For forth-year students  
                  การจดัตั้ งบริษทัประกันภยั องค์ประกอบท่ีส าคญั
ต่อการด าเนินธุรกิจประกนัภยัการพิจารณารับประกนัภยั การ
ออกแบบสินคา้และการบริการ  การจดัการ 
เก่ียวกบัการจ่ายสินไหมทดแทนและการด าเนินการเก่ียวกบัเงิน
ส ารอง  การตลาดประกันภัย การลงทุน  การประกันภัยต่อ  
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
                 Establishment of insurance companies; important 
elements in operation of insurance business; underwriting; 
goods and service designs; claim and reserves management; 
insurance marketing; investment; reinsurance; human 
resources management 
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946-433                                                             3(0-9-0) 
กำรศึกษำค้นคว้ำอสิระทำงกำรเงนิ ประกนัภัยและกำรจดักำร
ควำมเส่ียง           
(Independent Study in Finance, Insurance and Risk 
Management) 
เง่ือนไข: ลงทะเบียนเรียนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  100 หน่วยกิต  
Condition: Students of this course need to have registered no 
less than 100 credits. 

              หัวขอ้หรือประเด็นท่ีน่าสนใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงิน 
ประกนัภยัและการจดัการความเส่ียง จดัท าและเรียบเรียงน าเสนอ
เป็นรูปแบบรายงานประกอบการศึกษาในหัวขอ้หรือประเด็นนั้น 
ๆ 

              Topics or issues of interest in the areas of insurance 
and risk management; researching and report writing on the 
selected topics or issues 
 
946-434                                                               3((2)-2-5) 
กำรจดักำรควำมเส่ียงองค์กร                                                                     
Enterprise Risk Management 

           แนวคิดและองคป์ระกอบของการบริหารความเส่ียง
องคก์ร กระบวนการในการจดัการความเส่ียงองคก์ร ประเภทของ
ความเส่ียงและการระบุความเส่ียง ตวัแบบความเส่ียง การประเมิน
ความเส่ียง เคร่ืองมือและเทคนิคท่ีใชใ้นการจดัการความเส่ียง การ
จัดการความเส่ียงองค์กรในแผนกลยุทธ์ การประยุกต์ใช้การ
จดัการความเส่ียงในระดบัองคก์รและกรณีศึกษา 

               Concepts and elements of enterprise risk 
management; enterprise risk management process; risk 
categories and identification; risk modeling; risk assessment; 
tools and techniques for risk management; enterprise risk 
management in strategic planning; applications of risk 
management in enterprise; case studies 
    
946-435                                                      8(0-48-0) 
สหกจิศึกษำทำงกำรเงนิ ประกนัภัยและกำรจดักำรควำมเส่ียง                 
(Cooperative Education in Finance, Insurance and Risk 
Management)  
วชิาบงัคบัก่อน: 948-334 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทาง
การเงิน ประกนัภยัและการจดัการความเส่ียง 

Pre-requisite: 948-334 Pre Cooperative Education in Finance, 
Insurance and Risk Management 
 ปฏิบัติงานตามวิชาชีพเสมือนเป็นพนักงาน
ชัว่คราวเตม็เวลาในต าแหน่งท่ีเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ
ของนักศึกษา เช่ือมโยงความรู้จากทฤษฎีกับการปฏิบติัจริงใน
รูปแบบงานประจ าหรือโครงงานไม่นอ้ยกวา่ 16 สปัดาห์ต่อเน่ือง 
รายงานความก้าวหน้าต่ออาจารย์นิเทศและพ่ีเล้ียงไม่ช้ากว่า
สัปดาห์ท่ี 10 น าเสนอโครงงาน/ผลการศึกษาท่ีเกิดจากการ
ท างานในท่ีประชุมก่อนส้ินสุดเวลาปฏิบติังาน  มีอาจารยนิ์เทศ
และพ่ีเล้ียงในสถานประกอบการคอยใหค้  าปรึกษาแนะน าตลอด
ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานและร่วมประเมินผลการปฏิบติังานอยา่ง
เป็นระบบ    
               On the job training as a temporary full-time 
employee in the position appropriate for knowledge and 
competences; connecting theoretical knowledge and actual 
practice, either as the full time staff or in the form of project, 
in consecutive 16  weeks; reporting the work or project 
progress to the university supervisor and the field supervisor 
within the first 10th week; presenting the project/study results 
derived from the work practice before work completion; 
obtaining constantly supervision and advice from  the 
university supervisor and the field supervisor on a systematic 
basis 
 
946-436                                                       3((3)-0-6) 
ทฤษฎคีวำมเส่ียงเบ้ืองต้น                                                 
(Introduction to Risk Theory) 
              ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทฤษฎีความเส่ียง ตวัแบบความ
เส่ียงเฉพาะรายและแบบรวม ความรู้เบ้ืองตน้ของทฤษฏีความ
หายนะ หลกัการค านวณเบ้ียประกนัภยั 
              Introduction to risk theory; individual and collective 
risk models; introduction to ruin theory; principles of 
premium calculations 
 
946-440                                             2((1)-2-3) 
สัมมนำทำงกำรจดักำรสำรสนเทศและเทคโนโลยดีจิทิลั 
(Seminar in Information and Digital Technology 
Management) 
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ประเด็นการสัมมนาเก่ียวกับการจัดการสารสนเทศ
และเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ท่ีทันสมัย 
หรือ การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใน
ระบบงานธุรกิจ การท างานกลุ่ม การประชุม การอภิปราย การ
โตแ้ยง้แสดงเหตุผล การน าเสนอ จริยธรรม และการประเมินผล
กิจกรรมการสมัมนา  

Issues in information and digital technology 
management, recent computer technology, or applications of 
information and communication technology in business; team-
working; meeting; discussion; arguments; presentation; ethics; 
evaluation 

 
946-441                                                                  3(0-9-0) 
โครงงำนทำงกำรจดักำรสำรสนเทศและเทคโนโลยดีจิทิลั  
(Project in Information and Digital Technology  
Management) 

พัฒนาระบบงานทางการจัดการสารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์  น าเสนอผลงาน
และจดัท าเอกสารประกอบโครงงาน 

Development of the information and digital technology 
management project to gain relevant experience; project 
presentation and project report submission 
 
946-442                                                                 3((3)-0-6) 
กำรบริหำรระบบลูกค้ำสัมพนัธ์    
(Customer Relationship Management)  

การระบุ การหามาได ้การเก็บรักษาและการขยายของ
ฐานลูกค้า แนวคิดและการประยุกต์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
ส าหรับการเพ่ิมผลก าไรในระยะยาวขององค์กร การบริหารลูกคา้
อยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลโดยการน าอรรถประโยชน์
ของระบบสารสนเทศเขา้มาประยุกต์ใช้ กรอบมาตรฐานทางการ
บริหารระบบลูกคา้สมัพนัธ์ 

Customer Identification, acquisition, retention and 
expansion; CRM concept and practice for long-term profitability; 
effective and efficient management of customers with utilization 
of information technology; CRM framework standard 

 
 
 

946-444                                                                   3((2)-2-5) 
กำรบริหำรจดักำรพำณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์   
(Electronic Commerce Management)  

หลกัการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์   โครงสร้างพ้ืนฐาน 
รูปแบบการท าธุรกิจและการบริหารจดัการพาณิชย ์
อิเล็กทรอนิกส์  การประยุกต์ใช้และส่วนสนับสนุนพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์  วิวฒันาการระบบช าระเงิน ระบบการช าระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์  กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์  สกุลเงินดิจิทัล 
เทคโนโลยกีารเงินรูปแบบต่าง ๆ ความปลอดภยั จริยธรรมและ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

Principles of e-commerce; infrastructure, business 
model and e-commerce management; applications and 
supporting services of e-commerce; evolution of the payment 
systems; electronic payment systems; digital currency; 
financial technologies; security issues; relevant ethics and 
laws  
 
946-445                                                          3((2)-2-5) 
กำรพฒันำโปรแกรมประยุกต์ทำงธุรกจิผ่ำนเวบ็   
(Web-based Business Application Development)  

เท ค โ น โ ล ยี ท า ง เว็ บ แ ล ะ อิ น เท อ ร์ เ น็ ต 
สภาพแวดลอ้มของเวบ็แอพพลิเคชนั หลกัการออกแบบและ
พฒันาโปรแกรมประยุกต์ผ่านเว็บ เพ่ือใช้ในงานธุรกิจ การ
สร้างโปรแกรมฝ่ังเซิรฟ์เวอร์ ด้วยภาษาสคริปต์ต่าง ๆ กลไก
คุกก้ีและเซสชั่น ฐานข้อมูลและความมั่นคงของโปรแกรม
ประยกุตผ์า่นเวบ็   

Web and Internet technology; web application 
environment; principles of web application design and 
development for business purposes; server program 
development using scripting languages; cookie and session; 
database and web application security   

 
946-446                                                          3((2)-2-5) 
กำรเขียนโปรแกรมเชิงออ็ปเจกต์    
(Object-oriented Programming) 
รายวิชาบังคับ เรียน ก่อน  :  946-141 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
Prerequisites :  946-141 Computer Programming 
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การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ แนวคิดของอ็อบ
เจกต ์คลาส การห่อหุม้ การซ่อนสารสนเทศ การสืบทอด และการ
พ้องรูป  การใช้งานไลบรารีฟังก์ชันและเอพีไอ การเขียน
โปรแกรมเพ่ือตอบสนองต่อเหตุการณ์ การทดสอบความถูกตอ้ง
และการแกจุ้ดบกพร่องในโปรแกรม  

Object-oriented Programming, object, class, 
encapsulation, information hiding, inheritance, and 
polymorphism concepts, use of function library and API 
framework, event-driven programming, testing and debugging 
 
946-447                  1((x)-y-z) 
หัวข้อพิเศษทำงกำรจัดกำรสำรสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 1  
Special Topics in Information and Digital Technology 
Management I 

หัวข้อวิชาใหม่ด้านการจัดการสารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ หรือ การ
ประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในระบบงาน
ธุรกิจ 

Recent topics in information and digital technology 
management, computer technology, or applying information 
technology and communication in business systems 
 
946-448       2((x)-y-z)                               
หัวข้อพเิศษทำงกำรจดักำรสำรสนเทศและเทคโนโลยดีจิทิลั 2 
(Special Topics in Information and Digital Technology 
Management II) 

หัวข้อวิชาใหม่ด้านการจัดการสารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ หรือ การ
ประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในระบบงาน
ธุรกิจ 

Recent topics in information and digital technology 
management, computer technology, or applying information 
technology and communication in business systems 

 
946-449                          3((x)-y-z) 
หัวข้อพิเศษทำงกำรจัดกำรสำรสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 3 
(Special Topics in Information and Digital Technology 
Management III) 

หัวข้อวิชาใหม่ด้านการจัดการสารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทลั หรือ เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ หรือ การ
ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสน เทศและการส่ือสารใน
ระบบงานธุรกิจ 

Recent topics in information and digital 
technology management, computer technology, or applying 
information technology and communication in business 
systems 

 
946-451                                                          1(0-2-1) 
สัมมนำทำงธุรกจิดจิทิลั 
(Seminar in Digital Business) 

ประเด็นการสัมมนาท่ีเก่ียวขอ้ง กรณีศึกษาและกล
ยุทธ์ต่าง ๆ ทางธุรกิจดิจิทัล ฝึกทักษะการคน้ควา้ขอ้มูลจาก
แหล่งสารสนเทศต่าง ๆ การแลกเปล่ียนความคิดเห็น การ
โตแ้ยง้แสดงเหตุผล การน าเสนอขอ้มูล 

Career-related seminar issues, case studies and 
strategies in Digital business; practicing researching skills 
via various information resources; discussions; arguments; 
presentations 

 
946-453                                                           3(0-9-0) 
โครงงำนทำงธุรกจิดจิทิลั  
(Project in Digital Business)  

วเิคราะห์และพฒันาระบบงานหรือวิจยัทางธุรกิจ
ดิจิทัล เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ น าเสนอผลงาน และ
จดัท าเอกสารประกอบโครงงาน 

Analysis and development of a project or 
research on digital business to gain relevant experience; 
project presentation and report 

 
946-454               1(0-2-1) 
กำรเตรียมควำมพร้อมสหกจิศึกษำทำงธุรกจิดจิทิลั 
(Pre-Cooperative Education in Digital Business) 

                   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัรูปแบบและกระบวนการ
สหกิจศึกษา การปรับตวัเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับชีวิต
การท างาน ทั้งดา้นการประยกุตใ์ชค้วามรู้ และทกัษะท่ีจ าเป็น
ส าหรับคนท างาน การคิดแกปั้ญหา การส่ือสาร การท างาน
เป็นทีม และการปรับทศันคติใหพ้ร้อมรับวถีิชีวติวยัท างาน 
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Fundamental knowledge of cooperative education 
types and procedures; work-life adaptability in terms of 
knowledge application and skills required for work completion; 
problem-solving; communication skills; teamwork; and attitude 
adjustments for work-life readiness 

 
946-460                3((3)-0-6) 
กำรจดักำรผลติภัณฑ์และนวตักรรม   
(Product Management and Innovation) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 946-160 หลกัการตลาด 
Prerequisite: 946-160 Principles of Marketing  
         นโยบายและกลยุทธ์การจดัการผลิตภณัฑ์ กลยุทธ์
การบริหารบรรจุภณัฑ์การบริหารสายผลิตภณัฑ์ การวางต าแหน่ง
ผลิตภณัฑ์ การพฒันาผลิตภณัฑ์และแบรนด์ใหม่ ผลิตภณัฑ์สีเขียว 
นวตักรรม การบริหารผลิตภณัฑ์ในแต่ละช่วงวงจรชีวิตผลิตภณัฑ ์
สาเหตุและการ หลีกเล่ียงความลม้เหลวของการบริหารงานด้าน
ผลิตภัณฑ์ การก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดอ่ืนให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ การสร้างบรรจุภัณฑ์ให้มีความ
เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์การจดัท าฉลากบนบรรจุภณัฑ ์บทบาทของ
รัฐบาลท่ี มีต่อการบริหารผลิตภัณฑ์และแบรนด์  การบริหาร
ผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑอ์ยา่งมีจริยธรรม 
        Policies and strategies in product management; 
packaging administration strategies; product line management; 
product positioning; product and new brand development; green 
marketing; innovation; product life cycle management; causes of 
failure, and how to avoid failure in product management; the 
relevance of marketing mix strategies to product strategies; 
designing packaging in accordance with products; labeling; roles 
of government in influencing product and brand management; 
ethics in product and packaging management 
 
946-461                        3((3)-0-6) 
กำรจดักำรช่องทำงกำรตลำดแบบบูรณำกำร    
(Omni-Channel Management)    
  ขอ้มูลพ้ืนฐานเก่ียวกบัช่องทางการตลาด ระบบ
นิเทวศ์ของช่องทางการตลาดแบบออมนิ-ชาแนล อ านาจของ
ช่องทางการตลาด ความสัมพันธ์ของช่องทางการตลาด ความ
ขัดแย้งช่องทางการตลาด โครงสร้างและกลยุทธ์การค้าปลีก 

โครงสร้างและกลยุทธ์การคา้ส่ง โครงสร้างและกลยุทธ์แฟรน
ไชส์  การวเิคราะห์ผูใ้ชป้ลายทาง การแบ่งกลุ่มและเป้าหมายใน 
ช่องทางการตลาด กลยุทธ์แบบช่องทางการตลาดแบบออมนิ-
ชาแนล และการจดัการห่วงโซ่อุปทานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  Channel basics; the Omni-Channel 
ecosystem; channel power; channel relationships; marketing 
channel conflicts;  retailing structures and strategies;  
wholesaling structures and strategies;  franchising structures 
and strategies; end-user analysis; segmentation and targeting; 
Omni-Channel strategy; and related supply chain management 

 
946-462                     3((1)-4-4) 
สัมมนำทำงกำรตลำด    
(Seminar in Marketing) 
เง่ือนไข : ผา่นวชิาชีพบงัคบัมาแลว้ไม่ต ่ากวา่   
15  หน่วยกิต 
Requirements : Pass Professional Core Course not less than 15 
credits 
  การวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบัน การ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้และทฤษฎีทางการตลาดเพื่อการ 
ออกแบบกลยทุธ์ทางการตลาด การวิเคราะห์และการตดัสินใจ
ทางการตลาด การแก้ไขปัญหาทางการตลาดในรูปของ
กรณีศึกษา   
      Analysis of the current situations; application of 
marketing knowledge and theories to design marketing 
strategies; marketing analysis and decision making; solving 
marketing problems in the form of a case study 

 
946-463         3(0-9-0) 
กำรศึกษำค้นคว้ำอสิระทำงกำรตลำด 1   
(Independent Study in Marketing I) 
เง่ือนไข : ผา่นวชิาชีพบงัคบัมาแลว้ไม่ต ่ากวา่  15  หน่วยกิต 
Requirements: Pass Professional Core Course not less than 15 
credits 
 การคน้ควา้และก าหนดประเด็นส าคญัทางการตลาด
ท่ีเกิดข้ึนจริงในพ้ืนท่ี  ขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์และออกแบบ
โครงการวิจัยท่ีทันสมัยทางการตลาด  การจัดท าโครงร่าง
งานวจิยัทางการตลาดดว้ยระเบียบวธีิวจิยัท่ีทนัสมยัในการตลาด  
การน าเสนอโครงร่างงานวจิยัท่ี 
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สอดคลอ้งกบัการตลาดท่ีสนับสนุนธุรกิจรูปแบบใหม่ เช่น ธุรกิจ
สตาร์ทอพั ธุรกิจนวตักรรม ธุรกิจทางการเงินรูปแบบใหม่ ฯลฯ 
โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

 Literature review and topic proposition in marketing 
supporting start-up business, innovation-driven business, fin-tech 
etc. in area base. ,current research method in marketing, 
marketing research design in marketing 4.0, research proposal 
development in marketing; research proposal presentation under 
advisory of instructor  
 
946-464         3(0-9-0) 
กำรศึกษำค้นคว้ำอสิระทำงกำรตลำด 2   
(Independent Study in Marketing II) 

 เง่ือนไข : ผ่านวิชาชีพบงัคบัมาแลว้ไม่ต ่ากว่า  15  หน่วยกิต และ
รายวชิา 946-463  การศึกษาคน้ควอิสระทางการตลาด 1 

 Requirements: Obtaining not less than 15 credits of professional 
core courses and 946-463 Independent Study in Marketing I 

การก าหนดหวัขอ้ ประเด็นท่ีนกัศึกษาสนใจ เก่ียวขอ้ง
กบัวชิาชีพในสถานการณ์จริง อาศยัองคค์วามรู้ เทคนิค 
วิเคราะห์ขอ้มูลทาง การตลาดในการคิดหาแนวทางการแกปั้ญหา 
รูปแบบการด าเนินงานทางการตลาด  การน าเสนอเป็นรายงาน
ประกอบการศึกษาในหวัขอ้หรือปัญหานั้น ๆ 

Choosing a marketing topic of students’ personal 
interest in real situation; knowledge application in technical 
analysis of marketing data for problem-solving; marketing 
operation forms; presenting a report about a study of a particular 
topic or problem 

 

946-465                 1(0-2-1) 
กำรเตรียมควำมพร้อมสหกจิศึกษำทำงกำรตลำด  
(Pre-Cooperative Education in Marketing) 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัรูปแบบและกระบวนการสห
กิจศึกษา การปรับตวัเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับชีวิตการท างาน 
ทั้ งด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะท่ีจ าเป็นส าห รับ
คนท างาน การคิดแกปั้ญหา การส่ือสาร การท างานเป็นทีม และ
การปรับทศันคติใหพ้ร้อมรับวถีิชีวติวยัท างาน 

 Fundamental knowledge of cooperative education 
types and procedures; work-life adaptability in  

terms of knowledge application and skills required for work 
completion; problem-solving; communication skills; 
teamwork; and attitude adjustments for work-life readiness 
 
946-467                   3((2)-2-5) 
กำรจดักำรผลติภัณฑ์ใหม่   
(New Product Management) 

แนวคิดของการจัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการใหม่บนวิถีของความยัง่ยืนและรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วน
ได้ส่วนเสียและสังคม การบริหารงานและเทคนิคในการ
วิเคราะห์ท่ีจ าเป็นใน การออกแบบและบริหารสินค้าและ
บริการใหม่การวิเคราะห์ ตลาดท่ีจะเขา้การพฒันาแนวคิดใน
การเขา้สู่ตลาด การปรับแนวคิดตามความตอ้งการและความ
ปรารถนาของลูกคา้ การเลือกแนวคิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์การ
พัฒนาส่วนประสมทางการตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ 
วธีิการทดสอบตลาด วธีิการบริหารวงจรผลิตภณัฑจ์ากเร่ิมตน้
จนถึงจุดอ่ิมตวั 

Concepts of new product and service 
management development based on sustainability , 
stakeholder and mankind and society concern ; 
administration; analytical techniques in designing and 
managing new products and services; entry market analysis; 
entry market development; concept adjustment to customer 
need or desire; product concept selection; marketing mix 
 
946-468     3((2)-2-5) 
กำรตลำดเชิงสัมพนัธภำพ    
(Relationship Marketing)  

แนวคิ ดและทฤษ ฎี เก่ี ยวกับ การตล าด เชิ ง
สัมพนัธภาพ การออกแบบกลยทุธ์การตลาดเชิงสัมพนัธภาพ 
การตดัสินใจทางการตลาด ขอ้มูลสารสนเทศทางการตลาด 
ความสัมพัน ธ์กับผู ้มี ส่วนได้ส่วน เสีย การพัฒนาและ
สร้างสรรค์กลยทุธ์ท่ีใชเ้พ่ือการรักษาความสัมพนัธ์ให้คงอยู่
อยา่งย ัง่ยนื 

Concepts and theories of relationship marketing; 
design of relationship marketing strategy; marketing 
decisions; data marketing;  relations with stakeholders; 
developing and creating strategies used to sustain 
relationships 
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946-469                 3((2)-2-5) 
กำรตลำดเพ่ือควำมยัง่ยืน   
(Sustainable Marketing)  
 การบริหารการตลาดดว้ยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ 
ส่ิงแวดลอ้ม และสังคมส่วนรวม การวิเคราะห์ปัญหาจากผลกระทบ
เชิงลบของการด าเนินธุรกิจและการตลาด การพฒันากลยทุธ์โดยน า
ความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมและการพฒันาอย่างย ัง่ยืนมา
เป็นพ้ืนฐานและเป้าหมายส าคญัในการแข่งขนัทางการตลาด การ
ค านึงถึงคุณค่าต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกลุ่มต่างๆ เพ่ือความยัง่ยืนของ
ระบบเศรษฐกิจ ระบบนิเวศ และสังคมส่วนรวมบนฐานของ
จรรยาบรรณ 
 Marketing administration based on economics; social 
and environmental responsibility; problem analysis from negative 
impact from marketing and business operation; social 
responsibility and sustainable development-led strategy 
formulation as a marketing competition; concerning of 
stakeholders for building sustainability of economics; ecosystem 
and society with ethical implementation 
 
946-470      3((1)-4-4) 
สัมมนำในอุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่ว       
(Seminar in Tourism Industry)  
เง่ือนไข: ส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 ซ่ึงตอ้งสอบผ่านวิชาชีพบงัคบั
มาแลว้ไม่ต ่ากวา่ 24 หน่วยกิต 
Condition: For fourth-year students who have passed and collected 
at least 24 credits of compulsory tourism courses 

กรณีศึกษา แนวโน้ม ประเด็นปัญหาในอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียว การคน้ควา้ขอ้มูล วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ และ
อภิปรายประเด็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจการท่องเท่ียว 
และการน าเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาภายใตก้ารแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและความรู้ทางวชิาการ 

Case study; trends; issues in tourism industry; data 
collection; analysis; evaluation and discussion on the issues 
related to tourism business; recommendations for problems- 
solving through the exchange of opinions and academic 
knowledge 

 
 

946-474                         3((3)-0-6) 
กำรจดักำรกำรท่องเทีย่วเชิงสุขภำพ                                 
(Health Tourism Management)  

แนวคิด ความหมาย ประเภท และรูปแบบของการ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ แหล่งท่องเท่ียว จุดหมายปลายทางและ
พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ กิจกรรมการท่องเท่ียว
เชิงสุขภาพ การท่องเท่ียวผู ้สูงอายุ ธุรกิจการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพ แนวโน้มการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในระดับชาติและ
ระดบันานาชาติ           
          Concepts, meaning, types and forms of 
health tourism; tourist attractions; tourist destination and 
health tourist’ s behaviors; health tourism activities; senior 
tourism; health tourism business; trends of health tourism in 
national and international levels 
 
946-475                     3((2)-2-5) 
กำรจดักำรกำรท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม   
(Cultural Tourism Management)    

หลกัการ แนวคิด รูปแบบและองคป์ระกอบของการ
จดัการการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม การส่ือความหมายทางการ
แหล่งท่องเท่ียว การอนุ รักษ์และการจัดการ ปัญหาและ
อุปสรรคของการด าเนินงานในการจัดการการท่องเท่ียวทาง
วฒันธรรม และแนวทางแก้ไข กรณีศึกษา รวมถึงการออก
ภาคสนาม 

Principles, concepts, types, and components of 
cultural tourism management; tourism interpretation; 
conserving, managing and resolving the cultural tourism 
management problems and obstacles; a case study; and field 
trips  
  
946-478       3((2)-2-5) 
กำรจดักำรงำนบริกำรส่วนหน้ำ    
(Front Office Management)  

โครงสร้าง หน้าท่ี และความรับผิดชอบของงาน
บริการส่วนหนา้ แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการหอ้งพกั ระบบการ
ส ารองหอ้งพกั การจดัสรรหอ้งพกั อตัราค่าบริการ 

หอ้งพกั การตอ้นรับ การลงทะเบียน การบริการดา้น
สัมภาระ การบริการด้านข้อมูลข่าวสาร การช าระเงิน  การ
ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ การจัดการด้านความปลอดภัย 
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การสร้างมาตรฐาน และการจัดการคุณภาพของงานบริการส่วน
หนา้ 

Structures and responsibilities of front office; 
concepts of room management; reservation systems; room 
assignment; room rates, reception; registration; luggage handling 
service; information service; payment; coordination with other 
departments; safety and security management; standardization 
and quality management in front office 
 
946-490                                                                3((3)-0-6) 
กำรเงนิเชิงพฤตกิรรม  
(Behavioral Finance)  

การวิ เคราะห์ตลาดการเงินกับประเด็นทางด้าน
จิตวิทยา พฤติกรรมท่ีไม่มีเหตุผลของบุคคล การประเมินมูลค่า 
การตดัสินใจของผูบ้ริหาร ทฤษฎีการข้ึนอยูก่บัการจดัล าดบั ทฤษฎี
ความคาดหวงั และการตดัสินใจอยา่งไม่มีเหตุผลในการลงทุน  

Financial markets analysis with psychology issues; 
irrational behaviors; valuation; management decision making; 
rank dependent theory; prospect theory; inrrational decision-
making decision in investment 

 
946-491                                                                3((3)-0-6) 
ตรำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงนิ                                      3((3)-0-6) 
(Financial Derivatives)  

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ฟิวเจอร์ สวอป ออปชั่น 
อนุพนัธ์สินเช่ือ การประเมินราคาตราสารอนุพนัธ์ การบริหาร
ความเส่ียงโดยใชต้ราสารอนุพนัธ์ 

Forwards; futures; swaps; options; credit derivatives; 
derivative pricing; hedging strategy 
 
946-492                                                                 3((2)-2-5) 
บรรษัทภิบำล                                                           3((2)-2-5) 
(Corporate Governance) 

แนวคิดและความส าคญัของบรรษทัภิบาล คุณธรรม 
จริยธรรม ความโปร่งใส และการตรวจสอบแนวทางปฏิบติัส าหรับ
องค์กรธุรกิจ หลักพ้ืนฐานของการสร้างบรรษัทภิบาล การ
ประยกุตใ์ชห้ลกับรรษทัภิบาลในการบริหารงานและความขดัแยง้
ระหวา่งผูถื้อหุน้กบัผูบ้ริหาร กลไกการท างานของบรรษทัภิบาลทั้ง
จากภายในและภายนอกองคก์ร 

Key concepts and importance of good 
governance; morality, ethics, transparency, inspection, 
practices for businesses; basic principles of building good 
governance; applications of good governance to 
management of work and conflicts between shareholders 
and the board of directors; mechanisms of good governance, 
both within and outside the organization 
 
946-494                                 3((3)-0-6) 
กำรเงนิและกำรบญัชีเพ่ือกำรบริหำรเทคโนโลยแีละนวตักรรม 
(Finance and Accounting for Management of 
Technology and Innovation) 

การเงินและการบัญชีเพื่อการบริหารเทคโนโลยี
และนวตักรรม การบริหารงานวิจยัและพฒันา การร่วมลงทุน
ในธุรกิจนวตักรรม การจดัการนวตักรรมทางการเงิน กลยทุธ์
การวางแผนการเงินและภาษีส าหรับธุรกิจนวตักรรม ระบบ
นวตักรรมทางการเงินและการลงทุน การบริหารคุณภาพทาง
การเงิน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานด้าน
วชิาชีพ 

Finance and Accounting for Management of 
Technology and Innovation; Research and Development 
Administration; Venture Capital in Innovation Business; 
Financial Innovation Management; Financial and Tax 
Planning Strategies for Innovative Businesses; Financial 
Innovation System and Investment; Financial Quality 
Management; Application of Information Technology for 
Professional Work 
 
947-118                                                            3((2)-2-5) 
สถิตธุิรกจิ 1                                                             
(Business Statistics I) 

การวิ เค ราะ ห์ ปั ญห าท าง ธุร กิ จใน เชิ งส ถิ ติ 
ความหมาย ขอบเขต และประโยชน์ของสถิติ การเก็บรวบรวม
และการน าเสนอขอ้มูล การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง การวดั
การกระจาย ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นของ
ตัวแปรสุ่ม การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การ
ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปร การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติช่วยในการวเิคราะห์และน าเสนอขอ้มูล 
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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; test of association; use of statistical package 
for data and presentation analysis 
 
947-211                                                             3((3)-0-6) 
กำรวเิครำะห์เชิงปริมำณ                                              
(Quantitative Analysis) 

การโปรแกรมเชิงเส้น การตัดสินใจภายใต้ความไม่
แน่นอนและภายใต้ความเส่ียง การวางแผนโครงการและการ
วิเคราะห์วิถีวิกฤต ทฤษฎีเกมส์ ปัญหาการขนส่ง และการวิเคราะห์
มาร์คอฟ 

Linear programming; decision making under 
uncertainties and risks; project planning and critical path analysis; 
game theory; transportation problems; markov analysis 
 
947-212                                                              3((3)-0-6) 
สถิตธุิรกจิ 2                                                          
(Business Statistics II) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 947-118 สถิติธุรกิจ 1 
Prerequisite: 947-118 Business Statistics I 

การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพนัธ์  การวิเคราะห์
ความแปรปรวน สถิติท่ีไม่ใช่พารามิเตอร์ เลขดัชนี การวิเคราะห์
อนุกรมเวลา การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการ
วเิคราะห์ขอ้มูลและแปลผล 

Regression and correlation analysis; analysis of 
variance; nonparametric statistics; index number; time  
series analysis; application  of statistical package for data and 
interpretation analysis 
 
947-214                                                                3((3)-0-6) 
ทฤษฎคีวำมน่ำจะเป็น                                              3((3)-0-6) 
(Probability Theory) 
               ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น ความน่าจะ
เป็นแบบมีเง่ือนไข ความเป็นอิสระของเหตุการณ์ ตัวแปรสุ่ม 
ฟังก์ชันของตัวแปรสุ่มเดียว ตัวแปรสุ่มหลายตัว กฎของเลข
จ านวนมาก กระบวนการสุ่มและการประยกุต ์

   Probability; probability distribution; 
conditional probability; independence of events; random 
variables; functions of one random variable; multiple random 
variables; laws of large numbers; random processes and their 
applications 
 
947-215                                                               3((3)-0-6) 
แคลคูลสั                                                          3((3)-0-6) 
(Calculus) 
               ฟั งก์ชัน  ลิ มิตและความต่อ เน่ือง อนุพัน ธ์  การ
ประยุกต์ของอนุพันธ์ การอินทิเกรต  เทคนิคการอินทิเกรต
แบบต่าง ๆ และการประยกุตข์องอินทิเกรต  
                       Functions, limits and continuity, derivatives; 
application of derivatives; integration; integration techniques 
and their applications 

 
947-218                      3((3)-0-6) 
สถิตแิละกำรวเิครำะห์ข้อมูลทำงธุรกจิ   
(Statistics and Business Data Analytics) 

การวิ เค ราะ ห์ ปัญห าท าง ธุร กิจใน เชิงส ถิ ติ 
ประเภทของขอ้มูลและการจ าแนกขอ้มูล การจดัเตรียมข้อมูล
ก่อนการประมวลผล การสุ่มตัวอย่าง การวดัแนวโน้มเข้าสู่
ส่วนกลาง การวดัการกระจายของข้อมูล การแจกแจงความ
น่าจะเป็น  การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและ
สหสมัพนัธ์ การวเิคราะห์อนุกรมเวลา การจ าแนกประเภทและ
การท านายขอ้มูล การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติช่วยใน
การวเิคราะห์และน าเสนอขอ้มูลทางธุรกิจ 

Statistical analysis of business problems; data 
types and data classifications; data preparation before 
processing; sampling; measures of central tendency; 
measures of dispersion; probability distributions; estimations; 
hypothesis testing; analysis of variance; regression and 
correlation analysis; time series analysis; classification and 
prediction; use of statistical package for data and presentation 
analysis 
 
 
 

123



 

947-311                           3((3))-0-6) 
สถิตเิพ่ือกำรวจิยั       
(Statistics for Research) 

ความหมาย ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ การ
เก็บรวบรวมและการน าเสนอข้อมูล การวดัแนวโน้มเข้าสู่
ส่วนกลาง การวดัการกระจาย การประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การ
ถดถอยและสหสัมพนัธ์ การทดสอบไคสแควร์ การใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติช่วยในการวเิคราะห์และน าเสนอขอ้มูล 

Definition, scopes, and benefits of statistics; 
collection and presentation of data; measures of central 
tendency; measures of dispersion; estimation; hypothesis 
testing; Chi-square testing; analysis of variance; regression and 
correlation analysis; use of a statistical package for data 
analysis and presentation 
 
948-200                                    3((3)-0-6) 
พฤตกิรรมองค์กร    
(Organizational Behavior) 

แนวคิดและทฤษฎี เก่ียวกับพฤติกรรมองค์กร 
บุคลิกภาพและค่านิยม การรับรู้และการตดัสินใจ ทฤษฎีการจูง
ใจและการประยุกต์ใช้ พฤติกรรมกลุ่ม การส่ือสารในองค์กร 
ภาวะผูน้ า อ านาจและการเมืองในองค์กร ความขดัแยง้และการ
เจรจาต่อรอง โครงสร้างองค์กร ว ัฒนธรรมองค์กร , การ
เปล่ียนแปลงและพฒันาองคก์ร 

Concepts and theories of organizational behavior; 
personality and values; individuals’ perceptions and decision 
making; motivation concepts and application; group behavior; 
organizational communication; leadership; power and politics; 
conflict and negotiation; organizational structures; 
organizational culture; organizational change and development 
 
948-240               3((2)-2-5) 
เซิร์ฟเวอร์ของเครือข่ำยคอมพวิเตอร์ส ำหรับผู้ดูแลระบบ  

(Network Servers for System Administrators)  
           ระบบปฏิบัติการเครือข่าย ระบบปฏิบัติการ
วินโดว์เซิร์ฟเวอร์ ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ ; โพรโทคอลแอ
ลแด็บ แอ็คทีพไดเร็คทอรี โดเมนคอนโทรลเลอร์ ออร์แกนไน
เซชั่นยูนิต นโยบายกลุ่ม เซิร์ฟเวอร์ดีเอชซีพี เซิร์ฟเวอร์ดีเอ็น

เอส เซิ ร์ฟ เวอร์เมล เซิ ร์ฟ เวอร์ เร เดียส เซิ ร์ฟ เวอร์เว็บ 
เซิร์ฟเวอร์เอฟทีพี เซิร์ฟเวอร์เดตา้เบส เซิร์ฟเวอร์เก็บขอ้มูลท
ราฟิกแบบรวมศูนย์ เรด เดฟออฟ ด็อกเกอร์ เวอร์ชัวร์ไล
เซชัน่  

    Network operating systems; Windows sever; 
Linux; LDAP, active directory; domain controller; 
organization unit; group policy; DHCP server, DNS server, 
mail server; RADIUS server; web server; FTP server; 
database server; centralized log server; RAID; DevOps; 
Docker; virtualization 
 
948-241       3((2)-2-5)   
กำรจดักำรงำนบริกำรทำงเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
(Information Technology Service Management) 
                      การบริการด้วยใจเพื่อการบริการท่ีเป็นเลิศ 
ลกัษณะและหนา้ท่ีของงานสนบัสนุนทางไอที การจดัล าดบั
ความส าคญัของงานสนับสนุน จิตวิทยาการให้บริการ การ
ออกแบบและปรับปรุงขั้ นตอนการให้บริการ การใช้
โปรแกรมประยุกต์ในงานสนับสนุน การทดสอบและ
ประเมินเทคโนโลยีใหม่ การบริหารและจดัการหน่วยงาน
สนับสนุนไอทีในองค์กร มาตรฐานทางงานบริการทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศ (ITIL, Cobit) 

Service mind to service excellence; 
characteristics and responsibility of IT support; priority of 
support service; service psychology; service process design 
and improvement; using application software for IT 
support; test and evaluate new technology; IT support 
department management; Information Technology Service 
Management standard (ITIL, Cobit) 
 
948-242       3((2)-2-5) 
ระบบโทรศัพท์วโีอไอพแีละกล้องวงจรปิดแบบไอพ ี 
(VOIP Phone and IP Camera System) 

วอยซ์โอเวอร์ไอพี ไอพีพีบีเอ็กซ์ โคเดก มาตรฐาน
และโพรโทคอล โพรโทคอลเอสไอพี ซอฟต์แวร์ไอพีพีบีเอ็กซ์ 
การบันทึกเสียง เอสไอพีทรังค์ การปะชุมทางไกล การตอบรับ
อตัโนมัติ เกตเวยข์องวีโอไอพี กลอ้งไอพี เคร่ืองบันทึกวีดีโอ
แบบเครือข่าย มาตรฐานออนวิฟ เพาเวอร์โอเวอร์อีเทอร์เน็ต 
สายไฟเบอร์ออฟติก ตวัแปลงสญัญาณ 
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Voice Over IP; IP-PBX; codec; standard and protocol; 
SIP; IP-PBX software; voice recording; SIP trunk; teleconference; 
interactive voice response; VOIP gateway; IP camera; network 
video recorder; ONVIF; Power Over Ethernet; fiber optic cable; 
media converter 
 
948-243       3((2)-2-5) 
กำรเฝ้ำระวงัและบริหำรระบบเครือข่ำย   
(Network Monitoring and Management) 

การเฝ้าระวงัเครือข่าย การเฝ้าระวงัการคงอยู่ การเฝ้า
ระวงัสมรรถนะ การแกปั้ญหาเครือข่าย โพรโทคอลเอสเอ็นเอ็มพี 
องค์ประกอบและการท างานของโพรโทคอลเอสเอ็นเอ็มพี การ
จดัการโครงสร้างของเครือข่าย ซอฟต์แวร์ส าหรับจัดการและเฝ้า
ระวงัเครือข่าย การดกัจบัและการวเิคราะห์ขอ้มูลทราฟิก ซอฟตแ์วร์
ส าหรับวเิคราะห์และจดัการการเก็บขอ้มูลทราฟิกแบบรวมศูนย ์

Network monitoring; availability monitoring; 
performance monitoring; network troubleshooting; SNMP; 
components and operation of SNMP; network configuration 
management; network monitoring and management software; 
packet sniffing and analysis; centralized log management and log 
analysis tool 
 
948-244                                                               3((2)-2-5) 
อนิเทอร์เน็ตของทุกสรรพส่ิง  
(Internet of Things) 

บอร์ดไอโอที ตวัรับรู้ ตวักระท าการ การเขียนโปรแกรม
บนไอโอที การเช่ือมต่ออุปกรณ์ IoT เขา้กับอินเทอร์เน็ต โพรโท
คอลส่ือสารของไอโอที โพรโทคอลเอ็มคิวทีที การส่ือสารระหวา่ง
ไอโอทีกับโครงข่ายแบบกลุ่มเมฆ เครือข่ายแวนพลังงานต ่า การ
พฒันาแอพพลิเคชัน่ไอโอที เฟรมเวร์ิกของไอโอที แมชชีนเลิร์นน่ิง 
ปัญญาประดิษฐ ์โรโบติกส์ กระบวนการอตัโนมติั                     

IoT board; sensor; actuator; IoT programing; 
connecting an IoT device to Internet; IoT communication 
protocol; MQTT; IoT and cloud communication; lower power 
WAN; IoT application development; IoT framework; machine 
learning; artificial intelligence; robotics; process automation 
 

 
 

948-250       3((3)-0-6) 
กำรจนิตทศัน์ข้อมูล    
(Data Visualization) 
                  หลกัการพ้ืนฐานเก่ียวกับการจินตทัศน์ขอ้มูล การ
เขา้ใจบริบทและการสกดัขอ้มูลเชิงลึกจากขอ้มูลทางธุรกิจ การ
ออกแบบรายงานและเลือกประเภทแผนภูมิท่ีเหมาะสมกบังาน 
เทคนิคในการน าเสนอข้อมูลและการส่ือสารข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยเคร่ืองมือจินตทัศน์ การสร้างรายงานแดช
บอร์ด การสร้างรายงานเฉพาะกิจ การสร้างรายงานเชิงโตต้อบ 
                  Fundamentals of data visualization; 
understanding the context and extracting insights from the 
business data; report design and choosing and the right chart 
type for work; data presentation techniques and effective 
communication using visualization tools; creating 
dashboards, ad-hoc reports and interactive virtualizations. 
 
948-251                                                           3((3)-0-6)  
เทคนิคกำรเตรียมข้อมูล 

 (Data Preprocessing Techniques) 
วิธีการส าหรับการจดัการขอ้มูลสูญหาย วิธีการ

ส าหรับการจัดการข้อมูลรบกวน วิธีการส าหรับการผสาน
ขอ้มูล วิธีการลดรูปขอ้มูล การคดัเลือกตัวแปร วิธีการจดัการ
ขอ้มูลท่ีไม่สมดุล  

Techniques for dealing with missing data; 
techniques for dealing with noisy data; techniques for data 
integration; techniques for data reduction; techniques for 
feature selection; techniques for dealing with imbalanced 
data 

 
948-252                                                            3((3)-0-6) 

 กำรจดักำรนวตักรรม ควำมคดิสร้ำงสรรค์และเทคโนโลยี 
(Innovation Management, Creativity and Technology) 

   แนวคิดเก่ียวกับนวตักรรม แหล่งท่ีมาและการ
สร้างนวตักรรม การจดัการนวตักรรมในองคก์ร ลกัษณะและ
องคป์ระกอบดา้นความคิดสร้างสรรค ์ทฤษฏีเคร่ืองมือดา้นการ
จดัการและพฒันาความคิดสร้างสรรค ์การสร้างคุณค่าร่วมเพ่ือ
ร่างความคิดสู่นวตักรรมเพ่ือพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล องค์กร
นวตักรรมท่ีสอดคลอ้งกับสถานะการณ์และนิเวศดิจิทัลใน
ปัจจุบนั 
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  Innovation concepts; innovation sources and 
innovation creating; innovation management in an organization; 
characteristics and components of creativity; theory of 
management tools and creative development; creating common 
values to outline ideas for innovation to develop digital 
organization; innovation organization consistent with current 
situation and ecosystems 
 
948-253                                                               3((2)-2-5) 
กำรออกแบบบริกำร  
(Service Design) 

     แนวคิดและทฤษฏีของการออกแบบบ ริการ 
กิจกรรมของการวางแผนและการจดัระเบียบคน การออกแบบจดั
ต าแหน่งและปรับการด าเนินงานขององค์กรให้ดีข้ึนเพ่ือรองรับ
การเดินทางของลูกค้า โครงสร้างพ้ืนฐานของการส่ือสารและ
ส่วนประกอบของบริการเพ่ือปรับปรุงคุณภาพประสบการณ์และ
การมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูใ้หบ้ริการและลูกคา้ 

    Concepts and theories of service design; activities 
of planning and organizing people; designing, aligning and 
improving the operations of organization to support the 
customer journey; communication infrastructure and service 
components to improve the quality of experience and interaction 
between service providers and customers 
 
948-261                    3((3)-0-6) 
(กำรตลำดระหว่ำงประเทศ) 
(International Marketing) 
 แนวความคิด วิธีการด าเนินธุรกิจดา้นการตลาด
ระหว่างประเทศ ซ่ึงรวมถึง การน าเขา้และส่งออก การลงทุนใน
ต่างประเทศ กลยทุธ์การตลาดในยคุโลกาภิวตัน์ รวมทั้งปัจจยัต่าง  
ๆ ท่ีมีผลต่อการด าเนินงานเหล่านั้ น การท าความเข้าใจส่ิงท่ี
ผูบ้ริโภคตอ้งการในตลาดต่างประเทศและน าความตอ้งการ
เหล่าน้ีมาพฒันากลยทุธ์ทางการตลาดท่ีเหมาะสม เพ่ือเช่ือมโยง
ระหวา่งส่ิงแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจระหวา่งประเทศ การหา
โอกาสทางธุรกิจในตลาดระหว่างประเทศ และการพฒันากล
ยทุธ์ทางการตลาดระหวา่งประเทศ 
 Concepts and business process related to 
international marketing including import – export; foreign 
investment, strategic marketing for globalization, factors 

affecting international business process, understanding of 
international consumer and creating appropriate marketing 
strategy in order to link international business 
environment, international market opportunity search, and 
development of international marketing strategy 

 
948-263                 3((2)-2-5) 
กำรวเิครำะห์ทำงกำรตลำด    
(Marketing Analytics)  

ความรู้เก่ียวกับการวิเคราะห์ทางการตลาด 
แนวคิดการตลาดท่ีขบัเคล่ือนด้วยขอ้มูล เคร่ืองมือในการ
คน้หาขอ้เท็จจริงทางการตลาดเชิงลึกจากขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
การแบ่งส่วน การเลือกตลาดเป้าหมาย และกาวางต าแหน่ง
ทางการตลาดด้วยการวิเคราะห์ขอ้มูล การจัดการความพึง
พอใจ  การวิ เคราะห์ วงจรชีวิตของลูกค้า การท านาย
พฤติกรรมผู ้บริโภค การค้นหาทางเลือกของลูกค้า การ
ตัด สินใจการออพติไมซ์ทางการตลาด การวิ เคราะห์
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการตลาด และจรรยาบรรณใน
การวเิคราะห์และใชข้อ้มูลทางธุรกิจ 

Principles of marketing analytics; concept of 
data driven marketing; tools for marketing fact and insight 
investigation from empirical data; segmentation; targeting 
and positioning using data analytics;  satisfaction 
management; customer life cycle management; consumer 
behavior forecasting; customer choice identification; 
marketing decision optimization; marketing activities 
efficiency analysis; ethics in employing business data and 
analytics 

 
948-310                                                  3((3)-0-6) 
กำรบัญชีส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 
(Accounting for Financial Instruments) 
รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน: 946-210 การบญัชีขั้นกลาง 1   
Prerequisite: 946-210 Intermediate Accounting I 

 ความหมายและประเภทของเคร่ืองมือทาง
การเงิน การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน การวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน การบัญชีป้องกันความเส่ียง การ
ป้องกนัความเส่ียงจากมูลค่ายติุธรรมการป้องกนัความเส่ียงจาก
กระแสเงินสด การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน
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หน่วยงานต่างประเทศ การดอ้ยค่า การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน
ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

       Definitions and types of financial instruments; 
presentations for financial instruments; valuation for financial 
instruments; accounting for risk management; fair value hedge; 
cash flow hedge; hedge of net investment in foreign entity; 
impairment; disclosure of financial statements for financial 
instruments 
 
948-312      1(0-2-1) 
กำรเตรียมควำมพร้อมสหกจิศึกษำทำงบัญชี                    
(Pre-cooperative Education in Accounting) 
            ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัรูปแบบและกระบวนการ
สหกิจศึกษา การปรับตัวเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับชีวิตการ
ท างาน ทั้ งดา้นการประยุกต์ใชค้วามรู้ และทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับ
คนท างาน การคิดแกปั้ญหา การส่ือสาร การท างานเป็นทีม และการ
ปรับทศันคติใหพ้ร้อมรับวถีิชีวติวยัท างาน  
 Fundamental knowledge of cooperative education types 
and procedures; work-life adaptability in terms of knowledge 
application and skills required for work completion; problem-
solving; communication skills; teamwork; and attitude 
adjustments for work-life readiness 
 
948-313                                  ไม่น้อยกว่ำ 280 ช่ัวโมง 
ฝึกปฏิบัตทิำงวชิำชีพบัญชี 2                  
(Professional Accounting Internship II)  
เง่ือนไข: ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 
Condition: Third-year students 
                    ฝึกปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีและงานท่ี
เก่ียวข้องในสถานประกอบการเพ่ือเรียนรู้การปฏิบัติงานจริง
      
  Internships in auditing and related works 
within organizations for practicing real world situations 

 
948-315                     3((3)-0-6) 
หลกักำรลงทุน     
(Principles of Investment)  

หลักเบ้ืองต้นเก่ียวกับการลงทุน เคร่ืองมือทาง
การเงินประเภทต่างๆ  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุน  สมมติฐาน
ประสิทธิภาพของตลาด ตลาดตราสารทุน ตลาดตราสารหน้ี 
ข่าวสารขอ้มูลเพ่ือการตดัสินใจในตลาดการเงิน การวิเคราะห์
หลกัทรัพยเ์บ้ืองตน้ และ การจัดการกลุ่มหลักทรัพยส์ าหรับ
บุคคล หลกัเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการลงทุน เคร่ืองมือทางการเงิน
ประเภทต่างๆ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลตอบแทน
และความเส่ียงจากการลงทุน สมมติฐานประสิทธิภาพของ
ตลาด ตลาดตราสารทุน ตลาดตราสารหน้ี ข่าวสารขอ้มูลเพ่ือ
การตดัสินใจในตลาดการเงิน การวเิคราะห์หลกัทรัพยเ์บ้ืองตน้ 
และ การจดัการกล 

Principles of investment; financial instruments; 
the Stock Exchange of Thailand; risk return investment; 
efficient market hypothesis; capital market; fixed-income 
securities market; information for decision-making in 
financial market; fundamental analysis in securities and 
personal portfolio management 
 
948-330                                                       3((2)-2-5) 
เคร่ืองมือเพ่ือกำรวจิยัทำงกำรเงนิ ประกนัภัยและกำรจดักำร
ควำมเส่ียง         
(Research Tools in Finance, Insurance and Risk 
Management)  

ระเบียบวิธีวิจัยและเคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย
ทางด้านการประกันภัยและการจัดการความเส่ียง การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป การแปลผลและสรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

Research methodology and tools for research 
in insurance and risk management; data collection; data 
analysis by using software package; data interpretation and 
conclusion 

 
948-332                                                                3((2)-2-5) 
กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ                                        
(Financial Risk Management) 

       ค  าจ ากัดความและประเภทของความเส่ียงทาง
การเงิน ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัตราสารอนุพนัธ์และการแปลง
สินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์กระบวนการจดัการความเส่ียงทาง
การเงิน เคร่ืองมือและเทคนิคท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ความเส่ียง
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ทางการเงิน การประยกุตใ์ชก้ารจดัการความเส่ียงทางการเงิน และ
กรณีศึกษา 
        Definitions and types of financial risks; 
introduction of derivatives and securitization; financial risk 
management process; tools and techniques for financial risk 
management; applications of financial risk management; case 
studies 
 
948-333                                                                   3((2)-2-5)    
กำรพจิำรณำรับประกนัภัยและกำรจดักำรกำรเรียกร้องค่ำสินไหม
ทดแทน     
(Underwriting and Claims Management) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 946-130หลกัการจดัการความเส่ียงและ
การประกนัภยั 
Prerequisite: 946-130 Principles of Risk Management and 
Insurance 

ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการพิจารณารับประกันภัย 
กระบวนการพิจารณารับประกนัภยั คุณภาพขอ้มูลในการพิจารณา
รับประกันภัย แนวคิดในการจัดการการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทน กระบวนการการจดัการการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับกระบวนการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทน การสืบคน้และการป้องกนัการฉอ้ฉล กรณีศึกษาต่าง ๆ 

  Introduction to underwriting; underwriting process; 
data quality in underwriting; claims management concepts; 
claims settlement process; claims process software program; 
fraud detection and prevention; case studies 
 
948-334                                                                        1(0-2-1) 
กำรเตรียมควำมพร้อมสหกจิศึกษำทำงกำรเงนิ ประกนัภัยและ
กำรจดักำรควำมเส่ียง 1(0-2-ควำมเส่ียง                                                                                      
(Pre-cooperative Education in Finance, Insurance and Risk 
Management) 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัรูปแบบและกระบวนการสห
กิจศึกษา การปรับตัวเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับชีวิตการ
ท างาน ทั้งดา้นการประยกุตใ์ชค้วามรู้ และทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับ
คนท างาน การคิดแกปั้ญหา การส่ือสาร การท างานเป็นทีม และ
การปรับทศันคติใหพ้ร้อมรับวถีิชีวติวยัท างาน 

Fundamental knowledge of cooperative education 
types and procedures; work-life adaptability in terms of 

knowledge application and skills required for work 
completion; problem-solving; communication skills; 
teamwork; and attitude adjustments for work-life readiness 
 

948-340       3((3)-0-6) 
กำรจดักำรควำมเส่ียงด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ   
(Information Technology Risk Management) 

แนวคิดการจัดการความเส่ียงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การก าหนดบทบาทและความรับผิดชอบ ความ
เส่ียงด้านไอที  การประเมินความ เส่ียงด้าน เทคโนโลยี
สารสนเทศ โครงสร้างความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กระบวนการบริหารความเส่ียง การวิเคราะห์ความเส่ียง แผนท่ี
ความเส่ียง การลดความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ติดตามและควบคุมความเส่ียง มาตรฐานสากลส าหรับการ
จดัการความเส่ียง  

Information technology risk management 
concept; role and responsibility defining; information 
technology risk; information technology risk assessment; 
information technology risk breakdown structures; risk 
management process; risk analysis; risk profile map; 
information technology risks reducing; risk monitoring and 
control; Standard Risk Management ISO 31000 

 
948-341      3((2)-2-5) 
วศิวกรรมซอฟต์แวร์    
(Software Engineering) 

หลกัวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ โมเดลกระบวนการ
ทางซอฟต์แวร์ การประมาณตน้ทุนซอฟต์แวร์ วงจรชีวิตการ
พัฒนาระบบ การวางแผนพัฒนาระบบ การรวบรวมความ
ตอ้งการ การพฒันาระบบแบบดั้งเดิมและ 

แบบเชิงวตัถุแบบจ าลอง การพฒันาซอฟต์แวร์
แบบอไจล ์กระบวนการและขอ้มูล ขอ้ก าหนดความตอ้งการ การ
ออกแบบรายงานและจอภาพ เทคนิคการท าตน้แบบ เทคนิคการ
ทดสอบโปรแกรม การน าไปใชง้าน การส่งมอบ การบ ารุงรักษา 
คุณภาพซอฟต์แวร์ หลักการซีเอ็มเอ็มไอ กรณี ศึกษาของการ
พฒันาระบบสารสนเทศในธุรกิจ จริยธรรมของนักวิเคราะห์
ระบบ   

  Principles of software engineering; software 
process models; software cost estimation; system development 
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life cycle; system development planning; requirement gathering; 
traditional and object-oriented system development; agile software 
development; processand data model; requirement specification; 
report and screen design; prototyping techniques; program testing 
techniques; delivery; maintenance; software quality; principles of 
CMMI; case studies of business information system development; 
ethics for system analysts 

 
948-342       3((3)-0-6) 
กำรบริหำรโครงกำร    
(Project Management) 

หลกัการในการบริหารโครงการและความเส่ียง ประเภท
ของการบริหารโครงการ การเลือกผูบ้ริหารโครงการ อุปสรรคของ
การบริหารโครงการ เทคนิคการวางแผนและด าเนินการโครงการ 
บทบาทและหน้าท่ีรับผิดชอบของผูบ้ริการโครงการ การควบคุม 
การตรวจสอบ การท ารายงานและการส่ือสารระหว่างการพฒันา
โครงการ การประเมินโครงการและการค านวณผลประโยชน์ตอบ
แทน 

Principles of project management and risk 
management; project management types; selecting a project 
manager; project management threats; project planning and 
operating techniques; roles and responsibilities of project 
managers; controlling; monitoring; reporting and communication 
in project development; project evaluation and  return of 
investment calculation 
 
948-343                                                               6((4)-4-10) 
ชุดวชิำกำรวเิครำะห์ข้อมูลและกำรน ำเสนองำนทำงธุรกจิ (Module: 
Business Data Analysis and Presentations) 

การน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือภาษาโปรแกรมไปใช้
ในการวเิคราะห์ธุรกิจ  โดยเนน้ขอ้มูลท่ีใชใ้นการท าการตลาด: ราคา
ผลิตภณัฑ์ การส ารวจความตอ้งการของลูกคา้ คุณค่าของลูกคา้ การ
แบ่งกลุ่มตลาด  การท านายยอดขายผลิตภัณฑ์ การค้าปลีก การ
โฆษณาสินค้า รวมทั้ งการใช้เคร่ืองมือการท าวิจัยตลาด การฝึก
ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลทางตลาดและธุรกิจ องค์ประกอบ
กระบวนการและกลยุทธ์การน าเสนองานทางธุรกิจให้ประสบ
ผลส าเร็จการวางแผนและการเตรียมข้อมูลเพื่อการน าเสนอตาม
วตัถุประสงค ์กลุ่มเป้าหมายและลกัษณะเน้ือหา การใชเ้คร่ืองมือใน
การน าเสนอในรูปแบบท่ีหลากหลาย ได้แก่ ข้อความ ภาพน่ิง 

ภาพเคล่ือนไหว กราฟิกเคล่ือนไหว แผนภูมิอินโฟกราฟิก เทคนิค
การส่ือสารเพ่ือน าเสนองานให้เหมาะกับระดับของผูฟั้ง และ
บรรลุวตัถุประสงค์ เทคนิคการน าเสนอทางธุรกิจ เทคนิคการ
ตอบค าถาม การประเมินผลการส่ือสารเพื่อน าเสนอ 

 Using and applying computer programs or 
computer languages for business analysis focusing on marketing 
data: prices, customer needs survey, customer value, market 
segmentation, sales forecast, retailing, and advertising; use of 
marketing research tools; practice in marketing and business 
data analysis; components, procedures and strategies for 
successful business presentation; planning and business data 
preparation corresponding to audience levels and presentation 
objectives, target audiences, and contents; use of presentation 
tools in a variety of formats, including texts, images, 
animations, motion graphics, charts, infographics; 
communication techniques for business presentation; business 
presentation techniques; techniques to answer questions; 
evaluation of presentation media 
 
948-344                      6((4)-4-10) 
ชุดวชิำเครือข่ำยคอมพวิเตอร์ระดบัองค์กรและควำมมัน่คง
ปลอดภัย    
(Module: Enterprise Computer Networking and 
Security) 

 แลนเสมือน อีเทอร์เน็ตสวิตซ์ สแปนน่ิง ทรี
โพรโทคอล ลิงค์อะกรีเกชั่น เพาเวอร์โอเวอร์อีเทอร์เน็ตควา
มัน่คงปลอดภยับนระดบัชั้นส่ือสารท่ี 2 การท าเราติ้งแบบสแตติก 
เกตเวยอิ์นเทอร์เน็ต ผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ต เฟลโอเวอร์ของไอ
เอสพี การท าเราติ้งบนฐานของนโยบาย การให้หมายเลขท่ีอยู่
แบบจุดต่อจุด วีพีเอ็นระหว่างไซต์ การท าเราติ้ง แบบไดนามิค 
โพรโทคอลโอเอสพีเอฟ ไอพีเวอร์ชั่น 4 และไอพีเวอร์ชั่น 6
เทคโนโลยีส่ือสารไร้สาย เครือข่ายแลนไร้สาย อุปกรณ์เครือข่าย
ไร้สาย  ตัวควบ คุม เค รือข่ ายไ ร้ส าย จุดกระจายสัญญ าณ 
อินเทอร์เน็ตไร้สาย รูปแบบของการติดตั้ งเครือข่ายไร้สาย 
เครือข่ายไร้สายภายนอกอาคารแบบจุดต่อจุดและแบบจุดต่อ
หลายจุด ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการจัดการเครือข่ายไร้สาย ความ
ปลอดภยัของเครือข่ายไร้สายเฉพาะบริเวณและจริยธรรม การ
ออกแบบเครือข่ายไร้สายเฉพาะบริเวณ ชนิดของการโจมตีความ
มัน่คงปลอดภัย กลไกของความมั่นคงปลอดภยั ไฟร์วอล การ
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โจมตีระดบัชั้นส่ือสารโอเอสไอ การเจาะช่องโหว ่การทดสอบเจาะ
ระบบ การโจมตีแบบดีเอชซีพีสตาร์ฟเวชั่น ดีเอชซีพีเซิร์ฟเวอร์
ปลอม การโจมตีแบบปฏิเสธการบริการ การโจมตีดว้ยการพยายาม
สุ่ม การท าสแกนพอร์ต การพิสูจน์ทราบตวัตน วิทยาการเขา้รหัส
ขอ้มูล ลายมือช่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ใบรับรองทางดิจิทลัและโครงสร้าง
พ้ืนฐานกุญแจสาธารณะ ระบบการตรวจจบัและการป้องกนัผูบุ้กรุก 
การป้องกนัการโจมตีดว้ยพอร์ตน็อคก้ิง เครือข่ายส่วนตวัเสมือน 

Virtual LAN; Ethernet switch; Spanning Tree 
Protocol; link aggregation; Power over Ethernet; Layer 2 
security; static routing; Internet gateway; Internet service 
provider; ISP failover; policy-based routing; point-to-point 
addressing; site-to-site VPN; dynamic routing; OSPF; IPv4 
and IPv6; Wireless communication technology; wireless 
LANs, wireless network devices; wireless LAN controller; 
wireless hotspot; types of wireless network installation; point-
to-multiple point and point-to-point wireless networks; 
software of wireless network management; wireless LAN 
security and ethics; design of wireless LAN; security attack 
types; security mechanisms; firewall; OSI layer attack; 
hacking; penetration testing; DHCP starvation attack; rogue 
DHCP server; denial-of-service attacks; brute force attack; 
port scan; authentication; cryptography; digital signature; 
digital certificate and public key infrastructure; intrusion 
detection and prevention systems, port knocking; virtual 
private network 

 
948-345               3((3)-0-6) 
กำรจัดกำรควำมเปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(Information Technology Change Management) 
                แนวคิดการจัดการความเปล่ียนแปลงระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ (โมเดล ADKAR กรอบแนวคิดของ 
แมคคินซีย)์ ประเภทความเปล่ียนแปลง กระบวนการควบคุมการ
จดัการความเปล่ียนแปลง (ทฤษฎีสนามของเลวิน) การจัดการ
ความเส่ียงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสารการ
เปล่ียนแปลง การควบคุมการจัดการการเปล่ียนแปลงท่ีย ัง่ยืน 
รูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลง   
                  Information technology change management 
control concept (i.e. ADKAR model and  McKinsey 7's 
Framework); types of changes; change management control 

process (i.e. Lewin’s Field Theory); information technology 
risk management; communicating changes; sustainable 
change management control; change management model 

 
948-346             3((2)-2-5) 
กำรจัดสรรแบนด์วิธของเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และกำร
จดักำรผู้ใช้แบบรวมศูนย์    
(Centralized User Management and Network 
Bandwidth) 

     การควบคุมทราฟิก ไฟร์วอลล์ การบล็อกทรา
ฟิก การแปลงค่าหมายเลขเครือข่าย การฟอร์เวิร์ดพอร์ต 
คุณภาพของการบริการ การจดัสรรแบนด์วิธ ชนิดของคิว ดี
เอ็นเอส การวิเคราะห์การส่ือสารของดีเอชซีพี ออบชัน่ของดี
เอสซีพี ดีเอชซีพีรีเลย์ พอยต์ทูพอยต์โพรโทคอล พอยต์ทู
พอยตโ์พรโทคอลโอเวอร์อีเทอร์เน็ต เวบ็พร็อกซ่ี ฮอตสปอต ์
เรเดียส การเก็บบนัทึกขอ้มูลทราฟิก 

 Traffic control; firewall; traffic blocking; 
network address translation; port forwarding; quality of 
service; bandwidth management; queue type; DNS; DHCP 
communication analysis; DHCP option; DHCP relay; Point-
to-Point Protocol; Point-to-Point Protocol over Ethernet; 
web proxy; hotspot; radius, web login; logging 

 
948-348       3((2)-2-5) 
กำรพฒันำโปรแกรมประยุกต์ส ำหรับคลำวด์   
(Cloud Application Development) 
      ค ว าม รู้ เ บ้ื อ ง ต้ น ข อ ง เท ค โน โ ล ยี ค ล าว ด ์
สถาปัตยกรรมคลาวด ์คุณลกัษณะการสร้างเคร่ืองจ าลองและการ
ให้บริการผูใ้ชห้ลายคนพร้อมกนั หลกัการพฒันาแอปพลิเคชัน
ส าหรับองค์กรในคลาวด์ การพฒันาแอปพลิเคชันโดยวิธีการ
ประกาศและวิธีระบุปัญหา ขอ้จ ากัดของการก ากับดูแล ปัจจัย
ด้านความต้องการหรือความสามารถในการเลือกรูปแบบการ
พฒันาท่ีเหมาะสม การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชแ้พลตฟอร์มแบบ
คลาวด ์หลกัการจดัการฐานขอ้มูลคลาวด ์ 

    Basic concepts of cloud computing and 
architecture; distributed cloud computing servers for multiple 
users; techniques for developing and applying cloud computing 
in organization; cloud computing constraints; evaluation of 
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different cloud development models; cloud data analysis concepts; 
cloud database management 

 
948-349                                                         3((2)-2-5) 
เครือข่ำยแลนไร้สำยระดบัองค์กร  
(Enterprise Wireless LAN) 

เทคโนโลยีส่ือสารไร้สาย เครือข่ายแลนไร้สาย 
อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย ตัวควบคุมเครือข่ายไร้สาย จุดกระจาย
สญัญาณ อินเทอร์เน็ตไร้สาย รูปแบบของการติดตั้งเครือข่ายไร้สาย
เครือข่ายไร้สายภายนอกอาคารแบบจุดต่อจุดและแบบจุดต่อหลาย
จุด ซอฟตแ์วร์ท่ีใชใ้นการจดัการเครือข่ายไร้สาย ความปลอดภยัของ
เครือข่ายไร้สายเฉพาะบริเวณและจริยธรรม การออกแบบเครือข่าย
ไร้สายเฉพาะบริเวณ 

Wireless communication technology; wireless 
LANs, wireless network devices; wireless LAN controller; 
wireless hotspot; types of wireless network installation; point-to-
multiple point and point-to-point wireless networks; software of 
wireless network management; wireless LAN security and ethics; 
design of wireless LAN 
 
948-351                                                           3((2)-2-5) 
ธุรกจิอจัฉริยะและกำรวเิครำะห์ 
(Business Intelligence and Analytics) 

       ภาพรวมของธุรกิจอจัฉริยะและการวิเคราะห์เชิง
ธุรกิจ ความรู้พ้ืนฐานเร่ืองคลังข้อมูล รายงานและการน าเสนอ
ขอ้มูลดว้ยรูปภาพทางธุรกิจ การจดัการผลสัมฤทธ์ิเชิงธุรกิจ การ
ประยุกต์ใช้แบบจ าลองสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับธุรกิจ 
ตวัอยา่งการวเิคราะห์ขอ้มูลและกรณีศึกษา 

       Overview of business intelligence and analytics; 
basic concept of data warehouse; reporting and visual 
representation in business; business performance management; 
applications of model-based decision making for business, 
examples of data analytics and case studies 

 
948-352                                                     3((2)-2-5) 
ประสบกำรณ์ผู้ใช้และกำรออกแบบส่วนประสำนงำนกบัผู้ใช้ 
(User Experience and User Interface Design)  

      ทฤษฎี แนวทางการออกแบบ และส่วนประกอบ
ของการออกแบบเพ่ือสร้างประสบการณ์การใช้งานและส่วน

ประสานงานกบัผูใ้ช ้จิตวทิยาการรับรู้ของมนุษย ์พฤติกรรมของ
มนุษยต์่อส่วนประสานงานกบัผูใ้ชบ้นโปรแกรมประยุกต์ต่าง 
เช่นเวบ็ไซต ์โปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ีความ
พึงพอใจของมนุษย ์ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูใ้ช้และคอมพิวเตอร์ 
การออกแบบเพ่ือให้ใช้งานง่าย ฝึกปฏิบัติโดยใช้เคร่ืองมือใน
ปัจจุบนัส าหรับการออกแบบเพื่อสร้างประสบการณ์การใชง้าน
และส่วนประสานงานกบัผูใ้ช ้

  Theories, design guidelines and elements of user 
experience (UX)  and user interface (UI) ; human's perception 
psychology; human behaviors in digital interfaces ( e. g. , 
websites, mobile/tablet apps, etc.); human satisfaction; human-
computer interaction; usability design; practice user 
experience and user interface design with present tools Design 
usable, useful, and desirable digital interfaces (e.g. , websites, 
mobile/tablet apps, etc.) 

 
948-353                                                       3((2)-2-5) 
กำรท ำกำรตลำดบนสังคมออนไลน์  
(Social Media Marketing) 

หลกัการท าการตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์
ในปัจจุบนั เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ อินสตาแกรม ทวติเตอร์ เป็นตน้ 
การแชร์ส่ือต่าง ๆ บนสังคมออนไลน์ พฤติกรรมของกลุ่ม
ผูใ้ชง้านส่ือสงัคมออนไลน์ การจดัอนัดบัและการวจิารณ์ การ
สร้างมูลค่าทางการตลาดด้วยส่ือสังคมออนไลน์ กลยุทธ์ 
เทคนิค และแนวทางปฏิบติัในการท าการตลาดบนส่ือสังคม
ออนไลน์ การวดัและประเมินผล  

Principles of social media marketing at 
present, for example, Facebook, Line, Instagram and 
Twitter; sharing the media on social media; social media 
user's behaviors; ratings and reviews; marketing values by 
social media; strategies, techniques and practices in social 
media marketing; measurement and evaluation 
 
948-354                                                       3((2)-2-5) 
กำรจดักำรเน้ือหำและส่ือดจิทิลั 
(Content Management and Digital Media) 
                   หลกัการพฒันาเน้ือหาทางธุรกิจ ความส าคญัของ
เน้ือหาดิจิทลั รูปแบบและส่ือของเน้ือหา ส่ือโฆษณาดิจิทัล 
การออกแบบเน้ือหา การเขียนเน้ือหาเชิงสร้างสรรค ์การจดั
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ระเบียบเน้ือหา การรับและแชร์เน้ือหา ระบบจดัการเน้ือหา กล
ยุทธ์เน้ือหา การวิเคราะห์และการวางแผนส่ือดิจิทัล ฝึกทกัษะ
การเขียนเน้ือหาให้เหมาะสมกบัการน าไปใชต้ามเป้าหมายของ
ธุรกิจ การวดัและประเมินผลเน้ือหา 
                    Principles of business content development; 
importance of digital content; formats and media of digital 
content; online commercials; digital content design; creative 
 content writing; organizing digital content; web content 
feeding and sharing; content management system ( CMS) ; 
digital content strategy; digital media analytics and planning; 
practice in content writing for business purposes; content 
measurement and evaluation 
 

  948-355                                                       1((x)-y-z) 
หัวข้อพเิศษทำงธุรกจิดจิทิลั 1 
(Special Topics in Digital Business I)  
                     การศึกษาประเด็นท่ีมีความส าคญั และทนัสมยั เป็น
ปัจจุบนั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจดิจิทลั ตามท่ีหลกัสูตรเห็นชอบ 

                    Studying of important and current issues in 
digital business according to the Digital Business 
Curriculum consideration 
 
948-356                                                       2((x)-y-z) 
หัวข้อพเิศษทำงธุรกจิดจิทิลั 2  
(Special Topics in Digital Business II) 

การศึกษาหัวขอ้ท่ีมีความส าคญั และทนัสมยั 
เป็นปัจจุบัน ท่ี เก่ียวข้องกับธุรกิจดิจิทัล ตามท่ีหลักสูตร
เห็นชอบ 

Studying of important and recent topics in 
digital business according to the Digital Business 
Curriculum consideration 

 
948-357                                                       3((x)-y-z) 
หัวข้อพเิศษทำงธุรกจิดจิทิลั 3 
(Special Topics in Digital Business III) 

การศึกษาหัวขอ้วิชาใหม่ ท่ีมีความส าคญั และ
ทันสมัย เป็นปัจจุบัน ท่ี เก่ียวข้องกับธุรกิจดิ จิทัล ตามท่ี
หลกัสูตรเห็นชอบ 

Studying of an important and new subject in 
digital business according to the Digital Business Curriculum 
consideration 

 
948-358                                                        3((2)-2-5) 
กำรตลำดดจิทิลัและเทคโนโลยร่ีวมสมัย 
(Digital Marketing and Emerging Technologies)  
                       การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อธุรกิจ 
ประสบการณ์ของลูกคา้ และผลกระทบต่อกระบวนการทาง
ธุรกิจ ส่ือดิจิทัล การน าส่ือดิจิทัลมาใช้กับการตลาดและการ
สร้างตราสินคา้ ไดแ้ก่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เวบ็ไซต ์กูเกิล
แอ็ดเซนส์ ยทิูวบ์ เฟสบุค บล็อก และทวิตเตอร์ กระบวนการ
ท าการตลาดผ่านส่ือดิจิทลัและการจดัการ รูปแบบการโฆษณา
สินคา้ผ่านส่ือออนไลน์และโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ความสัมพนัธ์
ระหวา่งส่ือดิจิทลัและส่ือดั้งเดิม 

Effects of technology revolutions upon 
business, customer experience, and business processes; 
digital media; applications of digital media to marketing and 
branding including emails, websites, Google, AdSense, 
YouTube, Facebook, Blogs, and Twitter; digital marketing 
processes and management; online and mobile advertising 
platforms; relationship between online and offline marketing 

 
948-359                                                          3((2)-2-5) 
กำรพฒันำโปรแกรมประยุกต์ทำงธุรกจิบนอุปกรณ์เคล่ือนที ่
(Business Mobile Applications Development)   
 แนวคิดพ้ืนฐานของการพฒันาแอปพลิเคชันบน
อุปกรณ์พกพา ภาพรวมของสถาปัตยกรรมอุปกรณ์พกพา การ
เขียนแอปพลิเคชนับนอุปกรณ์พกพา การสร้างส่วนต่อประสาน
ผูใ้ช้ การจัดการขอ้มูล การเช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การ
พฒันาแอปพลิเคชนัท่ีมีการใชฐ้านขอ้มูล การสร้างแอปพลิเคชนั
ท่ีมีส่ือประสม การใชไ้ลบรารี การใชพิ้กดัต าแหน่งของผูใ้ชง้าน
และการใชง้านแผนท่ี เทคนิคการพฒันาแอปพลิเคชนัท่ีน่าสนใจ
เพ่ือน าไปประยกุตใ์ชใ้นงานธุรกิจ 
 Basic concepts of mobile application 
development; mobile architecture overview; writing mobile 
applications; user interface construction; data management 
Internet network connection; developing database-enabled 
applications; creating multimedia applications; using the 
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library; using the coordinates of the user's location and the use of 
maps; interesting application development techniques for business 
applications 

 
948-360                                                            3((3)-0-6) 
กลยุทธ์และกำรจดักำรรำคำ 
(Pricing Strategy and Management) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 946-160 หลกัการตลาด    
Prerequisite: 946-160 Principles of Marketing 
  นโยบายราคา กลยุท ธ์การก าหนดราคา การ 
ตดัสินใจเปล่ียนแปลงราคาของผลิตภณัฑป์ระเภทต่างๆ การใชร้าคา
เป็น เค ร่ืองมือในการส่งเสริมการตลาด การก าหนดราคาให้
สอดคลอ้งกบัส่วนประสมทางการตลาดอ่ืน ปัจจยัทางการตลาดท่ีมี
ผลกระทบต่อการท าก าไรของกิจการ เศรษฐศาสตร์กับราคา การ
วเิคราะห์ตน้ทุน การวเิคราะห์จุดคุม้ทุน 
 Price policy; price strategies; price adjusting, and 
using price as a tool in marketing promotion; the relevance of 
price setting to another marketing mix; marketing factors affecting 
firm profits; price in economics; cost analysis; break even analysis 
 
948-361                                                       3((2)-2-5) 

 กำรจดักำรแบรนด์เชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Brand Management) 

ความหมาย ความส าคญั บทบาทและประโยชน์
ของแบรนด์ อัตลักษณ์ของแบรนด์ ความเ ช่ือมโยงระหว่าง
การตลาดและการจดัการแบรนด ์ ภาพลกัษณ์ของแบรนด์ กลยทุธ์
ของแบรนด์ สถาปัตยกรรมและการออกแบบแบรนด์ แบรนด์อิค
วต้ีิและตวัแบบแบรนดอิ์ควต้ีิท่ีมีลูกคา้เป็นพ้ืนฐาน แหล่งท่ีมาของ
แบรนด์อิควิต้ี บุคลิกภาพของแบรนด์ การวางต าแหน่งของแบ
รนด์ ส่วนประกอบของแบรนด์ การส่ือสารแบรนด์แบบบูรณา
การ พลวตัของแบรนด์การจัดการแบรนด์ตามกาลเวลา การ
ปกป้องแบรนดต์ามบริบทของจรรยาบรรณและกฎหมาย 

Definitions and significance of brands; brand 
identity; relevant of marketing and brand management; brand 
image; brand strategy; brand architecture and design;  brand 
equity and consumer-based brand equity modeling; source of 
brand equity; brand personality; brand positioning; brand 
component; integrated brand communication; brand dynamic; 
brand life cycle management; legal and ethical brand protection 

 
948-364                    3((2)-2-5) 
ควำมคดิสร้ำงสรรค์และกำรออกแบบทำงกำรตลำด 
(Creativity and Design in Marketing) 
      หลกัการและเทคนิคของการออกแบบ
ทางการตลาด การจดัองค์ประกอบจิตวิทยาของมนุษยในการ
อ่ าน และ รับ รู้งานออกแบบ  การออกแบบสัญ ลักษ ณ์
เคร่ืองหมายการค้าและบรรจุภัณฑ์ การออกแบบกราฟฟิก
ส าหรับองค์กรและการจัดวางเคร่ืองหมายการค้าบนตัว
ผลิตภณัฑ์ การใชค้อมพิวเตอร์ในการออกแบบและการแสดง
แบบ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่ าง ๆ  ส าห รับการ
ออกแบบส่ือทางการตลาด 
      Principles and techniques of marketing design; 
human psychological components in reading and perceiving 
works of design, the design of logos, trademarks, 
packaging; graphic design for organizations; positioning 
trademarks on products; computer-aided design and model 
presentation; using computer programs for marketing media 
design 

 
948-366     3((2)-2-5) 
กลยุทธ์กำรตลำดดจิทิลั    
(Digital Marketing Strategy) 
     ศึกษาและเขา้ใจเก่ียวกบัการน าแนวคิดเก่ียวกบั
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาดเพ่ือ
ตอบสนองตลาดผูบ้ริโภคและตลาดธุรกิจในยคุดิจิทลั เขา้ใจ
ประเด็นและความทา้ทายของเทคโนโลยดิีจิทลัในการแขง่ขนั
ทางการตลาด การปรับใช้เทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อสร้างข้อ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั การก าหนดและประยกุตใ์ชก้ลยทุธ์
การตลาดดิจิทัล และการออกแบบตัวช้ีวดัในการประเมิน
ความส าเร็จของกลยทุธ์การตลาดดิจิทลั 
      Studying and understanding concept of digital 
technology for proposing consumer centric marketing 
strategy in digital era; understanding issue and challenge of 
digital technology in marketing competition; applying and 
implementing digital technology for building 
competitiveness; proposing and applying digital marketing 
strategy; designing successful performance measurement of 
digital marketing strategy 
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948-370                                                           3((3)-0-6) 
กำรท่องเทีย่วในบริบทอำเซียน    
(Tourism in ASEAN-Context) 
     ความเป็นมาและพัฒนาการประชาคมอาเซียน 
วสิัยทศัน์เป้าหมาย และวตัถุประสงค ์ภาพรวมพอสังเขป แหล่ง
ท่องเท่ียวธรรมชาติ วฒันธรรม วิถีชีวิต ความเช่ือของคนใน
ประเทศกลุ่มอาเซียน สกลุเงิน พิธีการศุลกากร ตรวจคนเขา้เมือง 
นักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายของแต่ละประเทศ ยุทธศาสตร์การ
ท่องเท่ียว นโยบายการส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศ
อาเซียน ความพร้อมและขีดความสามารถทางการแข่งขนัดา้น
การท่องเท่ียวของแต่ละประเทศในอาเซียน ความเป็นไปไดใ้น
การพัฒนาและเช่ือมโยงการท่องเท่ียวของแต่ละประเทศเข้า
ดว้ยกนั  

              The history and development of the 
ASEAN Community; target vision and objectives; brief 
overview of tourist spots, nature, culture, way of life, 
beliefs of people in ASEAN countries; currencies; customs 
procedures; Immigration; target audience of each country; 
tourism strategies; tourism promotion policies of ASEAN 
countries; readiness and competitiveness of tourism in each 
country in ASEAN; the possibility of developing and 
connecting tourism of each country together 
 
948-371                           ไม่น้อยกว่ำ 230 ช่ัวโมง 
กำรฝึกงำนทำงกำรจดักำรกำรท่องเทีย่ว   
(Job Training in Tourism Management)   
เง่ือนไข:  ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 หรือมีจ านวน 
หน่วยกิตเทียบเท่า 
 Condition: For fourth-year students 
 ฝึกงานในห น่วยงานต่ าง  ๆ  โดยเน้น ถึง
สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียว เพื่ อ เรียน รู้สภาพการ
ปฏิบติังานท่ีแทจ้ริง ไม่นอ้ยกวา่ 230 ชัว่โมง  
 Internship of no less than 230 hours in 
tourism organizations in order to gain hands-on experience in 
a real work environment  
 
 
 

948-372                                                       3((2)-2-5) 
กำรวำงแผนและกำรพฒันำกำรท่องเทีย่วอย่ำงยัง่ยืน  
(Sustainable Tourism Planning and  
Development)   
 แ น ว คิ ด ก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว อ ย่ า ง ย ั่ ง ยื น 
องค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาการท่องเท่ียวย ัง่ยืน 
ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมและ
ส่ิงแวดลอ้ม หลกัการและขั้นตอนการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว 
การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ในการพฒันาแหล่ง
ท่องเท่ียว การวางแผนเพ่ือพฒันาแหล่งท่องเท่ียวประเภทต่าง 
ๆ บทบาทและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการวางแผนและพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื    
  Sustainable tourism concepts; factors related 
to sustainable tourism development; impact assessments on 
economic, social, cultural and environments; principles and 
procedures on tourist destination development; analysis and 
feasibility study on tourist destination development; planning for 
the development of various types of tourist destinations; roles and 
cooperation of relevant governmental and private organizations 
in sustainable tourism planning and development 
 
948-373                      3((2)-2-5) 
กำรตลำดส ำหรับธุรกจิกำรท่องเทีย่ว   
(Marketing for Tourism Business)  
 ความหมาย ความส าคัญของตลาดบริการใน
ธุรกิจน าเท่ียว องคป์ระกอบและปัจจยัท่ีมีต่อตลาดการท่องเท่ียวใน
ระดบัทอ้งถ่ินและนานาชาติ การวางแผนและการจดัการเพ่ือพฒันา
ตลาดการท่องเท่ียว การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และส่วนประสมทาง
การตลาดท่องเท่ียว  
  Definition and importance of service 
marketing in tour business management; components and 
factors which affecting tourism on local and international 
scales; planning and developing tourism markets; target group 
specification; and marketing mix 
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948-374                                         3((3)-0-6) 
โลจสิตกิส์ส ำหรับอุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่ว                                   
(Logistics for the Tourism  Industry) 
       ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียว บทบาทและความส าคัญของการขนส่งกับการ
ท่องเท่ียว รูปแบบการขนส่งเพ่ือการท่องเท่ียว เทคโนโลยีกบัการ
ขนส่ง ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการขนส่งเพ่ือการท่องเท่ียว บทบาท
ของภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาระบบการขนส่งเพ่ือ
การท่องเท่ียว 
        Introduction of logistics in tourism industry; 
roles and importance of tourism transport; modes of transport in 
tourism industry; transport technology; factors effecting tourism 
transport; roles of governmental and private organizations in 
tourism transport development 

 
948-375                         3((3-0-6) 
กำรจดักำรรำยได้      
(Revenue Management) 
รายวิชาบังคบัเรียนก่อน 946-160 หลกัการตลาด และ 946-271 
การจดัการธุรกิจน าเท่ียวและตวัแทนการท่องเท่ียว 
Prerequisite: 946-160 Principle of Marketing, 946-271 Tourism 
Operator Business and 
Travel Agency Management 
            แนวคิด ทฤษฎีพ้ืนฐานเก่ียวกับการจัดการ
รายได ้ การตั้งราคาเชิงกลยทุธ์และการตั้งราคาหลายราคา       
การพยากรณ์อุปสงค์  การจัดการสินค้าคงคลัง  การจัดการ
ช่องทางการจดัจ าหน่าย  การประเมินผลการจดัการรายได           
Concepts and basic theories of revenue management; strategic 
pricing and differential pricing; demand forecasting; inventory 
management; distribution channel management; evaluation of 
revenue management 
 
948-376                                                      3((2)-2-5) 
กำรจดักำรกำรท่องเทีย่วเชิงอำหำร  
(Gastronomic Tourism Business Management)  
      ววิฒันาการดา้นอาหาร การจ าแนกประเภท และ
ลกัษณะของสินคา้ทางการท่องเท่ียวเชิงอาหาร ความ 

 

ตอ้งการและแรงจูงใจส าหรับการเดินทางเพ่ือการท่องเท่ียว
เชิงอาหาร อาหารพ้ืนถ่ินไทยและอาหารประจ าชาติ การ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยอาหาร 
      Evolution of food, types, and characteristics 
of food products for gastronomic tourism; demands and 
motivations of tourists for gastronomic tourism; local Thai 
food and ethnic food; gastronomic tourism promotion 
 
948-377                                                         3((2)-2-5) 
 กำรพฒันำรูปแบบกำรท่องเทีย่วสมยัใหม่   
(Modern Tourism Styles Development)  
     ประเภทและรูปแบบของการท่องเท่ี ยว
สมยัใหม่ พฤติกรรมการเดินทางของนกัท่องเท่ียวในปัจจุบนั
และแนวโนม้ในอนาคต การพฒันากิจกรรมการ 
ท่องเท่ียวสมัยใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ ปัจจัยท่ี มีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงสู่การท่องเท่ียวสมยัใหม่ 
    Types and forms of modern tourism; behavior 
of tourists in the current and future trends; development of 
modern tourism activities; factors affecting the shift to 
modern tourism 
  
948-410                                                       6(0-40-0) 
สหกจิศึกษำทำงกำรบัญชี                                                                                
(Cooperative Education in Accounting) 
เง่ือนไข  ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 
Condition: Fourth-year students 
รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน: 948-312 การเตรียมความ
พร้อมสหกิจศึกษาทางการบญัชี   
Prerequisite: 948-312 Pre-cooperative Education in 
Accounting 

      ปฏิบัติงานตามวิชาชีพเสมือนเป็นพนักงาน
ชั่ วคราว เต็ม เวลาในต าแห น่ ง ท่ี เห มาะสมกับ ความ รู้
ความสามารถของนกัศึกษา เช่ือมโยงความรู้จากทฤษฎีกบัการ
ปฏิบติัจริงในรูปแบบงานประจ าหรือโครงงานไม่นอ้ยกวา่ 16 
สปัดาห์ต่อเน่ือง รายงานความกา้วหนา้ต่ออาจารยนิ์เทศและพ่ี
เล้ียงไม่ชา้กวา่สัปดาห์ท่ี 10 น าเสนอโครงงาน/ผลการศึกษาท่ี
เกิดจากการท างานในท่ีประชุมก่อนส้ินสุดเวลาปฏิบติังาน  มี
อาจารย์นิ เทศและพ่ี เล้ียงในสถานประกอบการคอยให้
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ค าป รึกษาแนะน าตลอดระยะเวลาท่ีป ฏิบั ติ งานและร่วม
ประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ 

    On the job training as a temporary full-time 
employee in the position appropriate for knowledge and 
competences; connecting theoretical knowledge and actual 
practice, either as the full time staff or in the form of project, in 
consecutive 16 weeks; reporting the work or project progress to 
the university supervisor and the field supervisor within the 
first 1 0 th week; presenting the project/study results derived 
from the work practice before work completion; obtaining 
constantly supervision and advice from  the university 
supervisor and the field supervisor on a systematic basis 

 
948-411                                                             3((2)-2-5) 
สัมมนำกำรสอบบญัชี 
(Seminar in Auditing)  
รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน: 946-313 การสอบบญัชี 
Prerequisite: 946-313 Auditing  

การปฏิบัติงานสอบบัญชี การวิเคราะห์และ
อภิปรายเก่ียวกับปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานของ
ผู ้สอบบัญชีในด้านจรรยาบรรณ ความเป็นอิสระ ความ
รับผิดชอบ และมาตรฐานการสอบบญัชี ตลอดจนเร่ืองท่ีอยูใ่น
ความสนใจของวงการวชิาชีพ 

Audit practices; analysis and discussion on 
problems which might occur during the course of the audit 
related to ethics, independence, responsibilities, auditing 
standards and current issues in the audit profession 

 
948-412                                          3((2)-2-5) 
วจิยัทำงกำรบัญชี    
(Accounting Research)  
รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน: 947-218 สถิติและการวเิคราะห์
ขอ้มูลทางธุรกิจ 
Prerequisite: 947-218 Statistics and Business Data Analytics 

แนวคิด หลักการ และความส าคัญของการวิจัย
ทางการบญัชี  ประเภทของการวจิยั การออกแบบงานวจิยั การ
เลือกเคร่ืองมือท่ีจะท าการวเิคราะห์ และการ 

สร้างเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล การประมวลผล การ
วิเคราะห์ขอ้มูล การตีความ  การเขียนรายงานและการ
น าเสนอผลการวจิยั 

 Concepts, principles, and importance of 
accounting research; types of research; research design; 
choosing tools for analysis and constructing data 
collection tools; data processing; data analysis and 
interpretation; report writing and research presentation 

 
948-413                                   3((3)-0-6)  
กำรบัญชีเพ่ือกำรรำยงำนควำมยัง่ยืน 
(Accounting for Sustainability Reporting)  

  ความ เป็นมาของการจัดท าบัญ ชี เพื่ อการ
รายงานความยัง่ยืน ทฤษฎี กรอบแนวคิด รูปแบบและแนว
ทางการรายงานตามมาตรฐานสากล การรายงานใน 

ประเทศไทย กรณีศึกษา และการน าหลักการมา
ประยกุตใ์ชใ้นการบริหาร 

    History of accounting for sustainability reporting; 
theory; frameworks, forms, and guidelines of reporting 
according to international standards; reporting in Thailand; case 
studies; and application of sustainability reporting principles for 
administration 

 
948-414                                                   5((3)-4-8) 
กำรวเิครำะห์และน ำเสนอข้อมูลทำงกำรบัญชี  
(Module: Accounting Data Analytics and Visualization) 

     การวิเคราะห์ขอ้มูลทางการบญัชีดว้ยมาตรฐานการ
วิเคราะห์ขอ้มูล การท าความเขา้ใจขอ้มูล การเตรียมและการท า
ความสะอาดขอ้มูล การพฒันาตวัแบบส าหรับธุรกิจอจัฉริยะและ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในองค์กร การพัฒนาตัวแบบ
ส าหรับการพยากรณ์ เทคนิคการประเมินผลตัวแบบ การใช้
ซอฟต์แวร์ประยกุตใ์นการวิเคราะห์ขอ้มูล การน าตวัแบบไปใช้
สนับสนุนการตัดสินใจในองค์กร  กระบวนการ กลยุทธ์การ
น าเสนองานทางการบญัชี การวางแผนและการเตรียมขอ้มูลเพื่อ
การน าเสนอตามวตัถุประสงค์ การน าเสนอขอ้มูลด้วยรูปแบบ
จินตทศัน์โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีหลากหลาย  

    Cross-Industry Standard Process for accounting 
data analytics; data understanding; data preparation; data 
modelling for business intelligence and organizational decision-
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making support systems; business forecasting modelling; model 
evaluation techniques; data analytics tools and applying model in 
organization decision-making; procedures; presentation strategies 
for accounting; planning and data preparation corresponding to 
presentation objectives; data visualization using various tools    

 
948-430                                                        3((2)-2-5) 
ระบบกำรประกนัสุขภำพ                                                 3((2)-2-5) 
(Health Insurance System) 
               ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการประกนัสุขภาพ นโยบายการ
ประกันสุขภาพ ระบบประกันสุขภาพ บทบาทหน้าท่ีของผู ้ท่ี
เก่ียวขอ้งในระบบประกนัสุขภาพ การประกนัสุขภาพภาครัฐบาล 
สวสัดิการดา้นการแพทย ์ตน้ทุนของการประกนั 
 
สุขภาพ การประกนัสังคม การประกันสุขภาพภาคเอกชน การ
จดัการการดูแลสุขภาพ  
                   Introduction to health insurance; health insurance 
policies; health insurance system;  roles of related parties in 
health insurance system; public health insurance; medical 
health welfare; health insurance costs; social security; private 
health insurance; health care management 
 
948-431                                                                  3((3)-0-6) 
กำรจดักำรควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธ์                                   
(Strategic Risk Management) 
                  ความหมาย บทบาท ความส าคญัของการจดัการความ
เส่ียงด้านกลยุทธ์  กระบวนการจัดการความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 
ตวัช้ีวดัความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ การประยกุตก์ารจดัการความเส่ียง
ดา้นกลยทุธ์ กรณีศึกษา 
                Definitions, roles and importance of strategic risk 
management; process of strategic risk management; key 
strategic risk indicators; applications of strategic risk 
management; case studies 
 
948-432                                                                 3((2)-2-5) 
หัวข้อพเิศษทำงกำรเงนิ ประกนัภยัและกำรจดักำรควำมเส่ียง      
(Special Topics in Finance, Insurance and Risk 
Management)  

               ประเด็นปัญหาท่ีก าลงัไดรั้บความสนใจ วกิฤติการณ์
ท่ีก าลงัเกิดข้ึน แนวปฏิบัติใหม่ หรือประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกับ
การเงิน ประกนัภยัและการจดัการความเส่ียงในอนาคต 
               Issues of interest, occurring crisis, new practices or 
issues related to future finance, insurance and risk 
management 
 
948-433                                                       6((5)-2-11) 
ชุดวชิำกำรออกแบบกรำฟิกส ำหรับกำรลงทุนทำงเลือก              
(Module: Graphic Design for Alternative Investments) 
               ประเภทของการลงทุนทางเลือก การวิเคราะห์งาน
ออกแบบกราฟิก การตรวจสอบคุณภาพงาน การออกแบบ
หน้าเวบ็และหน้ารับลูกคา้ การออกแบบโลโกแ้บนเนอร์และ
ภาพประกอบบนเว็บเพื่อแสดงผลบนคอมพิวเตอร์และ
โทรศัพท์มือถือ การออกแบบกราฟิกเพ่ือส่งเสริมการลงทุน
ทางเลือก 
               Types of alternative investment; graphic design 
analysis; quality evaluation; web and landing page design; 
logo, banner and illustration design for computer and mobile 
telephone; graphic design for alternative investments 
 
948-440                     1(0-2-1)    
กำรเตรียมควำมพร้อมสหกจิศึกษำทำงกำรจดักำรสำรสนเทศ
และเทคโนโลยดีจิทิลั           
(Pre-Cooperative Education in Information and Digital 
Technology Management) 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัรูปแบบและกระบวนการ
สหกิจศึกษา การปรับตวัเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับชีวิต
การท างาน ทั้งดา้นการประยกุตใ์ชค้วามรู้ และทกัษะท่ีจ าเป็น
ส าหรับคนท างาน การคิดแกปั้ญหา การส่ือสาร การท างาน
เป็นทีม และการปรับทศันคติใหพ้ร้อมรับวถีิชีวติวยัท างาน 

Fundamental knowledge of cooperative 
education types and procedures; work-life adaptability in 
terms of knowledge application and skills required for work 
completion; problem-solving; communication  
skills; teamwork; and attitude adjustments for work-life 
readiness 
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948-441      3((2)-2-5) 
ระบบฐำนข้อมูลขั้นสูง  
(Advanced Database System)  

องค์ประกอบของระบบจัดการฐานข้อมูลเชิง
สัมพนัธ์การติดตั้งและปรับระบบจดัการฐานขอ้มูล การจดัการ
ระบบฐานขอ้มูลแบบผูใ้ชห้ลายคน ความเป็นเอกภาพและความ
ปลอดภยัของฐานขอ้มูล การส ารองและการคืนสภาพของขอ้มูล 
การเขียนค าสั่ง SQL ระดบัสูง การสร้างโปรแกรมให้เป็น Store 
Procedure การควบคุมการใชง้านฐานขอ้มูลดว้ย Trigger ระบบ
ฐานข้อ มูลแบบไม่ใช่ เชิ งสัมพัน ธ์  บ๊ิ กดาต้า  และน าไป
ประยกุตใ์ชง้านจริงดว้ยระบบจดัการฐานขอ้มูลท่ีเป็นท่ีนิยมใน
ปัจจุบนั 

Components of relational database management 
systems; installation and configuration of database 
management systems; multi-user database  

management; data integrity and security; data 
backup and recovery; advanced SQL statements; user profile 
management; security; store procedure programming; the 
control of database usage using triggers; NoSQL database 
system; Big data; applications of modern database 
management systems 

 
948-442                                                  3((3)-0-6) 
โลจสิตกิส์และโซ่อปุทำนดจิทิลั 
(Digital Logistics and Supply Chain) 

แนวคิดของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในยคุดิจิทลั 
เกมจ าลองโซ่อุปทาน ปรากฏการณ์แส้มา้ ห่วงโซ่คุณค่า การ
จัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า ระบบการส่งสินค้า 
เทคโนโลยีดิจิทลัท่ีใชใ้นการจดัการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ 
ระบบบริหารสินคา้คงคลงัโดยผูข้าย เทคโนโลยีส าหรับการ
จดัการคลงัสินคา้ เทคโนโลยีส าหรับการตรวจสอบยอ้นกลบั 
เวบ็เซอร์วิสส าหรับการจดัการโซ่อุปทาน กรณีศึกษาของการ
จดัการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั 

Concepts of logistics and supply chain in digital 
era; supply chain simulation game; bullwhip effect; value 
chain; inventory and warehouse management; product 
delivery systems; digital technologies in logistics and supply 
chain management; vendor-managed inventory system; 
warehouse management technology; traceability technology; 

web service for supply chain management; case studies of 
supply chain and logistics management using digital 
technologies 

 
948-444                                         3((3)-0-6) 
ระบบวำงแผนจดักำรทรัพยำกรองค์กร  
(Enterprise Resource Planning System) 

ฟังก์ชนัและกระบวนการทางธุรกิจ แนวคิดพ้ืนฐาน
ของระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร ระบบ
สารสนเทศการตลาดและการขาย ระบบการจดัซ้ือ การผลิตและ
การจัดการห่วงโซ่ อุปทาน ระบบบัญชี ระบบการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ์การสร้างแบบจ าลองกระบวนการ การปรับแต่ง
ระบบให้สอดคลอ้งกบัการท างานขององค์กร และการวางแผน
ทรัพยากรทางธุรกิจดิจิทลั 

Business functions and business processes; principle 
concept of enterprise resource planning systems;  

 sales and marketing information systems; 
purchasing; productions and supply chain management; 
accounting; human resource management; business process 
model and notation; customizing software to support 
organizational process and resource planning of digital business 
 
948-445                         6(0-40-0) 
สหกจิศึกษำทำงกำรจดักำรสำรสนเทศและเทคโนโลยดีจิทิลั 
(Cooperative Education in Information and Digital 
Technology Management)  
เง่ือนไข:  ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4    
วชิาบงัคบัก่อน  948-440 การเตรียมความพร้อมสหกิจ 
ศึกษาทางการจดัการสารสนเทศและเทคโนโลยดิีจิทลั  
Condition: For fourth-year students  
Pre-requisite: 948-440 Pre-Cooperative Education in 
Information and Digital Technology Management 
               ปฏิบัติงานตามวิชาชีพเสมือนเป็นพนักงาน
ชัว่คราวเต็มเวลาในต าแหน่งท่ีเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ
ของนักศึกษา เช่ือมโยงความรู้จากทฤษฎีกับการปฏิบัติจริงใน
รูปแบบงานประจ าหรือโครงงานไม่นอ้ยกวา่ 16 สัปดาห์ต่อเน่ือง 
รายงานความก้าวหน้าต่ออาจารย์นิเทศและพ่ีเล้ียงไม่ช้ากว่า
สปัดาห์ท่ี 10 น าเสนอโครงงาน/ผลการศึกษาท่ีเกิดจากการท างาน
ในท่ีประชุมก่อนส้ินสุดเวลาปฏิบัติงาน  มีอาจารยนิ์เทศและพ่ี
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เล้ียงในสถานประกอบการคอยให้ค  าปรึกษาแนะน าตลอดระยะเวลา
ท่ีปฏิบติังานและร่วมประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ 
                 On the job training as a temporary full-time 
employee in the position appropriate for knowledge and 
competences; connecting theoretical knowledge and actual 
practice, either as the full time staff or in the form of project, in 
consecutive 16 weeks; reporting the work or project progress to 
the university supervisor and the field supervisor within the first 
10th week; presenting the project/study results derived from the 
work practice before work completion; obtaining constantly 
supervision and advice from  the university supervisor and the 
field supervisor on a systematic basis 

 
948-446                                              3((3)-0-6)  
กำรศึกษำควำมเหมำะสมและกำรจัดหำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(Information Technology Feasibility Study and 
Procurement) 
  องค์ประกอบ วตัถุประสงค์ ความเหมาะสม และ
การวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ปัญหา อุปสรรค
และความต้องการของผู ้ใช้ วิธีการแก้ปัญหา การเลือกวิธีท่ี
เหมาะสมกับงบประมาณ การก าหนดความต้องการระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ การเจรจาสญัญา การเตรียมสถานท่ี การ
จดัองคก์รและการจดัการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และกรณีศึกษา  
Components; objectives; the appropriateness and planning of 
business information technology; user problems, threats, and 
needs; problem solutions; decision-making on appropriate 
procedures for budgeting; need setting for information 
technology; contract negotiation; preparation for 
installation/set-up sites, organization; information technology 
center management; business technology staff/officers; 
relevant case studies 

 
948-447             3((3)-0-6) 
กำรทดสอบและประกนัคุณภำพซอฟต์แวร์  
(Software Testing and Quality Assurance) 

เทคนิคการออกแบบการทดสอบ เทคนิคการทดสอบ
แบบกล่องด า เทคนิคการทดสอบแบบกล่องขาว การทดสอบบน
พ้ืนฐานของความเส่ียง การวางแผนการทดสอบและเอกสารการ

ทดสอบ ระดบัการทดสอบ การทดสอบท่ีไม่เป็นฟังกช์นั วธีิการ
ทวนสอบและวิธีการตรวจสอบ แนวคิดเร่ืองคุณภาพ เทคนิค
และกิจกรรมท่ีประกนัคุณภาพของซอฟตแ์วร์ การวางแผนและ
ควบคุมคุณภาพ มาตรฐานการประกนัคุณภาพซอฟตแ์วร์ 

Test design technique; black box testing 
technique; white box testing technique; risk based testing; 
test planning and document; levels of testing; non-functional 
testing; review and audit method; quality concept; quality 
assurance technique  
and activity; software quality planning and control; software 
quality assurance standards 
 
948-448                                                     3((3)-0-6) 
กำรน ำเสนองำนทำงธุรกจิ 
(Business Presentations) 

องค์ประกอบ กระบวนการ และกลยุทธ์การ
น าเสนองานทางธุรกิจให้ประสบผลส าเร็จ การวางแผนและ
การ เต รียมข้อมู ล เพื่ อการน า เสนอตามวัตถุ ป ระสงค์ 
กลุ่มเป้าหมายและลักษณะเน้ือหา การใช้เคร่ืองมือในการ
น าเสนอในรูปแบบท่ีหลากหลาย  ได้แก่ ข้อความ ภาพน่ิง 
ภาพเคล่ือนไหว กราฟิกเคล่ือนไหว แผนภูมิ อินโฟกราฟิก 
เทคนิคการส่ือสารเพื่อน าเสนองาน เทคนิคการน าเสนอทาง
ธุรกิจ เช่น การหาเงินทุนกบันกัลงทุน การน าเสนอเพ่ือการขาย 
และการให้ขอ้มูล เทคนิคการตอบค าถาม การประเมินผลการ
ส่ือสารเพื่อน าเสนอ 

Components, procedures and strategies for 
successful business presentation; planning and business data 
preparation corresponding to presentation objectives; target 
audiences, and contents; use of presentation tools in a 
variety of formats, including text, images, animations, 
motion graphics, charts, infographics; communication 
techniques for business presentation; business presentation 
techniques such as pitching, presentation for sale and 
information; techniques to answer questions; evaluation of 
presentation media 
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948-452                                                           3((2)-2-5) 
โปรแกรมประยุกต์ทำงธุรกจิ 
(Business Application Software) 

โปรแกรมพ้ืนฐานและระดับทักษะท่ีจ าเป็น
ส าหรับธุรกิจ รูปแบบเอกสารทางธุรกิจ การใช้โปรแกรม
ประมวลผลค า โปรแกรมน าเสนองาน ตารางค านวณ และ
โปรแกรมรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างฐานขอ้มูล
ทางธุรกิจ การบูรณาการใชโ้ปรแกรมส าหรับการท าธุรกิจ การ
ฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางธุรกิจ 

Computer application fundamentals and 
business-level skill requirements; business document  
formats; using word processing, electronic presentation, 
spreadsheet, and electronic mail;  business database 
implementation; business software integration; business 
software practices 

 
948-453                                                     3((3)-0-6) 
ระบบกำรช ำระเงนิอเิลก็ทรอนิกส์ 
(Electronic Payment Systems) 

ววิฒันาการระบบช าระเงิน ระบบการช าระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์  เทคโนโลยีส าหรับการจัดการการช าระเงิน
ผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ การโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์  การช าระเงินผ่านเกตเวย ์กระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ เงินดิจิทลั สกุลเงินดิจิทลั เทคโนโลยีการเงิน
รูปแบบอ่ืน ๆ จริยธรรม 
และการรักษาความปลอดภยัในระบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
ก ารฟ อก เงิน  กฎห ม าย ท่ี เ ก่ี ย วข้อ งกับ ก ารช าระ เงิน
อิเลก็ทรอนิกส์ 

Evolution of the payment system; electronic 
payment system; technology for managing payments through 
electronic networks; electronic fund transfer; electronic 
banking; payment gateways; electronic wallet; digital 
money; digital currency; other financial technology; ethics 
and security of electronic payment system; money 
laundering; electronic payment laws 

 
 
 
 

948-454                                  ไม่น้อยกว่ำ 230 ช่ัวโมง 
กำรเรียนรู้เชิงประสบกำรณ์ คร้ังที ่3 
(Experiential Learning III)  
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 946-254 การเรียนรู้ 
เชิงประสบการณ์ คร้ังท่ี 2 
Prerequisite: 946-254 Experiential Learning II  

                          การฝึกงานคร้ังท่ีสามในองค์กรเพ่ือเพ่ิมความ
เช่ียวชาญในทักษะการท างานท่ีตรงกบัสาขาวิชาท่ีเรียนในฝ่าย
งานขององค์กรท่ีมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยกุตใ์ช้
งาน  

                           The third internship in an organization to 
enhance expertise in work skills that correspond to the 
disciplines studied in the department of the organization that 
has applied information technology 

 
948-455                                                             3((2)-2-5) 
กำรออกแบบและบริหำรฐำนข้อมูล 
(Database Design and Administration) 

               การออกแบบฐานขอ้มูล  การท าใหเ้ป็นบรรทดั
ฐาน การจดัระบบฐานขอ้มูลแบบผูใ้ชห้ลายคน ผูดู้แลฐานขอ้มูล 
การรักษาความมัน่คงของฐานขอ้มูล การส ารองและกูคื้นขอ้มูล 
จริยธรรมของผูดู้แลฐานขอ้มูล การตรวจสอบและการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างานของฐานขอ้มูล 

                Database design; normalization; multi-user 
database system management; database administrators; 
database security; backup and recovery; ethics for database 
administrators; database performance evaluation and 
improvement 

 
 948-456                                            6(0-40-0)  
 สหกจิศึกษำทำงธุรกจิดจิทิลั 
 (Cooperative Education in Digital Business)  

เง่ือนไข: ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 
Condition: For fourth-year students 
  ปฏิบัติงานตามวิชาชีพเสมือนเป็นพนักงาน
ชัว่คราวเต็มเวลาในต าแหน่งท่ีเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ
ของนักศึกษา เช่ือมโยงความรู้จากทฤษฎีกับการปฏิบัติจริงใน
รูปแบบงานประจ าหรือโครงงานไม่นอ้ยกวา่ 16 สัปดาห์ต่อเน่ือง 
รายงานความก้าวหน้าต่ออาจารย์นิเทศและพ่ีเล้ียงไม่ช้ากว่า
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สัปดาห์ท่ี 10 น าเสนอโครงงาน/ผลการศึกษาท่ีเกิดจากการท างาน
ในท่ีประชุมก่อนส้ินสุดเวลาปฏิบติังาน  มีอาจารยนิ์เทศและพ่ีเล้ียง
ในสถานประกอบการคอยให้ค  าปรึกษาแนะน าตลอดระยะเวลาท่ี
ปฏิบติังานและร่วมประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ 
   On the job training as a temporary 
full-time employee in the position appropriate for knowledge 
and competences; connecting theoretical knowledge and actual 
practice, either as the full time staff or in the form of project, in 
consecutive 16 weeks; reporting the work or project progress to 
the university supervisor and the field supervisor within the 
first 10th week; presenting the project/study results derived 
from the work practice before work completion; obtaining 
constantly supervision and advice from  the university 
supervisor and the field supervisor on a systematic basis 
 
948-457                                                    3((2)-2-5) 
กำรจดักำรและกำรปรับปรุงกระบวนกำรทำงธุรกจิ  
(Business Process Management and Improvement)  
                 ศึกษาแนวคิดของการจดัการกระบวนการทางธุรกิจ 
ศึกษากระบวนการในองค์กร แนวทางการจดัการกระบวนการ
ทางธุรกิจประกอบดว้ย การสร้างแบบจ าลองการจดัท าเอกสาร 
การวดัผลและการปรับปรุงกระบวนการ  การวิเคราะห์และ
ออกแบบกระบวนการ การจดัการการเปล่ียนแปลงกระบวนการ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปรับปรุงกระบวนการ
ส าหรับการแปรรูปธุรกิจดิจิทลั กรณีศึกและฝึกปฏิบติัในองคก์ร
ทั้งภาครัฐและเอกชน  
                      Study the concepts of business process 
management; study processes in the organization; the business 
process management approach includes: modeling, 
documentation, measurement, and improvement; process 
analysis and design; change management; application of 
information technology to process improvement for digital 
business transformation; case studies and practice in both 
public and private organizations 

 
948-458                                                     3((2)-2-5) 
กำรขับเคล่ือนกลยุทธ์เชิงสร้ำงสรรค์ด้วยข้อมูล  
(Data Driven Creative Strategy)  

                      การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจด้วยมาตรฐานการ
วิเคราะห์ขอ้มูล การท าความเขา้ใจขอ้มูล การเตรียมและการ
ท าความสะอาดขอ้มูล เพื่อการวิเคราะห์ การพฒันาตวัแบบ
ส าหรับธุรกิจอจัฉริยะและระบบสนับสนุนการตดัสินใจใน
องคก์ร การพฒันาตวัแบบส าหรับการพยากรณ์เพื่อประโยชน์
ทางธุรกิจ เทคนิคการประเมินผลตวัแบบในการวิเคราะห์
ขอ้มูลการใชซ้อฟตแ์วร์ประยกุตใ์นการสร้างตวัแบบ การน า
ตวัแบบไปประยกุตใ์ชใ้นธุรกิจการสร้างกลยทุธ์ดว้ยขอ้มูล 
          Cross-Industry Standard Process for data 
mining; data understanding; data preparation; data 
modelling for business intelligence and decision-making 
support systems;  
business forecasting modelling; model evaluation 
techniques; data science tools and drive strategy using data 

 
948-459                                                                6((5)-2-11) 
ชุดวชิำกำรวเิครำะห์และน ำเสนอข้อมูล  
(Module: Data Analytics and Visualization)  

การวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยมาตรฐานการวิเคราะห์
ขอ้มูล การท าความเขา้ใจขอ้มูล การเตรียมและการท าความ
สะอาดขอ้มูล การพฒันาตวัแบบส าหรับธุรกิจอจัฉริยะและ
ระบบสนับสนุนการตดัสินใจในองค์กร การพฒันาตวัแบบ
ส าหรับการพยากรณ์ เทคนิคการประเมินผลตวัแบบ การใช้
ซอฟตแ์วร์ประยกุต์ในการวิเคราะห์ขอ้มูล การน าตวัแบบไป
ใชส้นับสนุนการตดัสินใจในองค์กร  กระบวนการ กลยุทธ์
การน าเสนองาน การวางแผนและการเตรียมขอ้มูลเพื่อการ
น าเสนอตามวตัถุประสงค์ การน าเสนอขอ้มูลด้วยรูปแบบ
จินตทศัน์โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีหลากหลาย  

Cross-Industry Standard Process for data 
analytics; data understanding; data preparation; data 
modelling for business intelligence and organizational 
decision-making support systems; business forecasting 
modelling; model evaluation techniques; data analytics 
tools; applying model in organization decision-making; 
procedures; presentation strategies; planning and data 
preparation corresponding to presentation objectives; data 
visualization using various tools 
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948-460                      6(0-40-0) 
สหกจิศึกษำทำงกำรตลำด   
(Cooperative Education in Marketing) 
เง่ือนไข : ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 
Requirements : For fourth-year students  
 ปฏิบัติงานตามวิชาชีพเสมือนเป็นพนักงาน
ชั่ วค ร าว เต็ ม เวล าใน ต าแห น่ ง ท่ี เห ม าะสมกับ ความ รู้
ความสามารถของนกัศึกษา เช่ือมโยงความรู้จากทฤษฎีกบัการ
ปฏิบติัจริงในรูปแบบงานประจ าหรือโครงงานไม่น้อยกวา่ 16 
สัปดาห์ต่อเน่ือง รายงานความกา้วหน้าต่ออาจารยนิ์เทศและพ่ี
เล้ียงไม่ชา้กว่าสัปดาห์ท่ี 10 น าเสนอโครงงาน/ผลการศึกษาท่ี
เกิดจากการท างานในท่ีประชุมก่อนส้ินสุดเวลาปฏิบติังาน  มี
อาจารย์นิ เทศและพ่ี เล้ียงในสถานประกอบการคอยให้
ค  าปรึกษาแนะน าตลอดระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานและร่วม
ประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ 

On the job training as a temporary full-time 
employee in the position appropriate for knowledge and 
competences; connecting theoretical knowledge and actual 
practice, either as the full time staff or in the form of project, 
in consecutive 16 weeks; reporting the work or project 
progress to the university supervisor and the field supervisor 
within the first 10th week; presenting the project/study results 
derived from the work practice before work completion; 
obtaining  
constantly supervision and advice from  the university 
supervisor and the field supervisor on a systematic basis 

 
948-461           3((3)-0-6) 
กำรเป็นผู้ประกอบกำรและกำรแปรรูปธุรกจิ 
(Entrepreneurship and Business Transformation) 

การสร้างธุรกิจใหม่ การคน้หาตลาดใหม่ การ
สร้างความสามารถทางนวตักรรมขององคก์ร การแปรรูปธุรกิจ
เพ่ือตอบสนองการแข่งขนั การบริหารธุรกิจดว้ยนวตักรรมและ
การจดัการแบบอะไจล์ การออกแบบโมเดลธุรกิจแบบมนุษย์
เป็นศูนยก์ลาง การจดัการการตลาดส าหรับผูป้ระกอบการ การ
หาแหล่งทุน การบริหารความเส่ียงส าหรับธุรกิจใหม่ การ
จดัการการเปล่ียนแปลง และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 
  New business venture; new marketing 
identification; organizational innovativeness acceleration; business 

transformation for competition response; innovation and agile 
driven business management; human centric business models 
design; entrepreneurial marketing; business fundraising; new 
venture risk management; change management and ethics in 
business 

 
948-470                         3((3)-0-6) 
กำรจดักำรธุรกจิโรงแรม 
(Hotel Business Managemen)  
   ความ รู้ เก่ี ยวกับ อุ ตส าหกรรมโรงแรม 
ความส าคญัของธุรกิจโรงแรมและท่ีพกัต่อเศรษฐกิจและสังคม 
ประเภทของธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก โครงสร้างการจัดการ
องคก์ร รูปแบบการบริหารงานและการด าเนินงาน มาตรฐานการ
บริการ การจัดการปัญหาข้อร้องเรียน แนวโน้มของธุรกิจ
โรงแรมและท่ีพกั 
   Hotel industry-related knowledge; the 
importance of hotel and lodging business to the economy and 
society; types of hotel and lodging business and organizational 
management structures; administrational and operational 
models; service standards; complaint management; and trends 
in the hotel and lodging industry 
 
948-471                                         1(0-2-1)   
กำรเตรียมควำมพร้อมสหกจิศึกษำทำงกำรจดักำรกำร 
ท่องเทีย่ว 
(Pre-Cooperative Education in Tourism  
Management)   
  ความ รู้ เบ้ื อ งต้น เก่ี ย วกับ รูป แบบ และ
กระบวนการสหกิจศึกษา การปรับตัวเพ่ือเตรียมความพร้อม
ส าหรับชีวติการท างาน ทั้งดา้นการประยกุตใ์ชค้วามรู้ และทกัษะ
ท่ีจ าเป็นส าหรับคนท างาน การคิดแก้ปัญหา การส่ือสาร การ
ท างานเป็นทีม และการปรับทัศนคติให้พร้อมรับวิถีชีวิตว ัย
ท างาน   

     Fundamental knowledge of cooperative 
education types and procedures; work-life adaptability in terms 
of knowledge application and skills required for work 
completion; problem-solving; communication skills; teamwork; 
and attitude adjustments for work-life readiness 
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948-472                     3((2)-2-5) 
กำรจดักำรกำรท่องเทีย่วโดยชุมชน   
(Community – Based Tourism Management)  
  แนวคิด รูปแบบของการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
บทบาทและความส าคญัของชุมชนในการจดัการท่องเท่ียว การ
สร้างจิตส านึก การพฒันาศักยภาพ และการสร้างเครือข่ายของ
ชุมชน ปัญหา ขอ้จ ากดัและแนวทางการจดัการ กรณีศึกษา การลง
ปฏิบติัพ้ืนท่ีจริง 
   Concepts and types of community-based 
tourism; roles and importance of community for tourism 
management; raising awareness; potential development and 
community networks; problems, restrictions and solution of 
tourism management; case studies; field trips 
 
948-473                  3((3)-0-6)  
กำรจดักำรฝ่ำยห้องพกั    
(Room Division Management)   
   หลกัการจดัองค์กรและหนา้ท่ีของฝ่ายบริการ
ส่วนหน้าและฝ่ายแม่บ้าน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
จดัการหอ้งพกัภายในโรงแรม การตอ้นรับ การลงทะเบียน วธีิการ
ท าใบรับจองห้องพัก การจัดเก็บบัตรลงทะเบียนห้องพกั การ
จดัการห้องพกั การรับจองห้องพกัตามเง่ือนไข รูปแบบการดูแล
และการใหบ้ริการระหวา่งลูกคา้เขา้พกัในโรงแรม  
   Organizing principles and responsibility of a front 
office and housekeeping department; information technology 
systems; room management; reception; registration; reservation; 
storage registration cards; guest room preparation; reservation 
with conditions; types of guest services during a stay 
 
948-474        3((2)-2-5) 
กำรเป็นผู้ประกอบกำรและกำรสร้ำงธุรกจิใหม่ในอตุสำหกรรมกำร
ท่องเทีย่ว             
(Entrepreneurship and New Venture Creation in Tourism 
Industry) 
   ประเภทและคุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการ 
การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม การประเมินโอกาสและความเป็นไป
ได้ทางธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว การจดัท าแผนธุรกิจ 
การเพ่ิมโอกาสในการแข่งขนั การสร้างความ 

แตกต่าง การสร้างเอกลักษณ์ให้กับธุรกิจ กฎหมายและ
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง การวิเคราะห์และการจดัการปัญหาใน
องคก์ร  
 Types and features of entrepreneur; situational 
analysis; opportunity and feasibility analysis in tourism 
industry business; business plan preparation; competitive 
opportunities enhancement; differentiation; business 
identity creation; laws and related regulations; analysis and 
management of organizational problems 
 
948-477                                                            6(0-40-0) 
สหกจิศึกษำทำงกำรจดักำรกำรท่องเทีย่ว  
(Co-operative Education in Tourism Management)  
เง่ือนไข:  ส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 หรือเทียบเท่า รายวิชา
บังคับเรียนก่อน: 948-371 การฝึกงานทางการจัดการการ
ท่องเท่ียว และ 948-471 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
ทางการจดัการการท่องเท่ียว 
Condition: For fourth-year students  
Prerequisite: 948-371 Job Training in Tourism 
Management and  948-471 Pre-Cooperative Education in 
Tourism Management   

  ปฏิบัติงานตามวิชาชีพเสมือนเป็นพนักงาน
ชั่วคราว เต็ม เวลาในต าแห น่ ง ท่ี เหมาะสมกับความ รู้
ความสามารถของนักศึกษา เช่ือมโยงความรู้จากทฤษฎีกับ
การปฏิบัติจริงในรูปแบบงานประจ าหรือโครงงานไม่น้อย
กว่า 16 สัปดาห์ต่อเน่ือง รายงานความก้าวหน้าต่ออาจารย์
นิเทศและพ่ีเล้ียงไม่ชา้กวา่สปัดาห์ท่ี 10 น าเสนอโครงงาน/ผล
การศึกษาท่ีเกิดจากการท างานในท่ีประชุมก่อนส้ินสุดเวลา
ปฏิบติังาน  มีอาจารยนิ์เทศและพ่ีเล้ียงในสถานประกอบการ
คอยให้ค  าปรึกษาแนะน าตลอดระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานและ
ร่วมประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ 

   On the job training as a temporary full-time 
employee in the position appropriate for knowledge and 
competences; connecting theoretical knowledge and actual 
practice, either as the full time staff or in the form of project, 
in consecutive 16 weeks; reporting the work or project 
progress to the university supervisor and the field supervisor 
within the first 10th week; presenting the project/study results 
derived from the work practice before work completion; 
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obtaining constantly supervision and advice from  the university 
supervisor and the field supervisor on a systematic basis 
  
948-478                6((5)-2-11)   
ชุดวชิำกำรจดักำรกำรท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมโดยชุมชน 
(Module: Cultural and Community – Based 
Tourism Management)    
 ความหมาย หลักการ แนวคิด  รูปแบบและ
องค์ประกอบของการจดัการการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมโดย
ชุมชน บทบาทของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการพฒันา การอนุรักษ ์การ
สร้างจิตส านึก การสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมในการจดัการ
โดยเรียนรู้จากกรณีศึกษา การดูงานนอกสถานท่ี  
 Meanings, principles, concepts, patterns and 
factors of cultural and community tourism; roles of  
stakesholders in development, conservation, awareness, 
networking and participation management; case studies; field 
trips  
 
948-479               6((5)-2-11)   
ชุดวชิำกำรจดักำรธุรกจิบริกำร             
(Module: Service Business Management)  
 หลกัการและแนวคิดในการบริหารธุรกิจบริการ 
การด าเนินงานและแนวโน้มของธุรกิจบริการและแนวโน้ม
อุตสาหกรรม การวิเคราะห์กระบวนการจดัการธุรกิจในธุรกิจ
บริการ การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อความเป็นเลิศในคุณภาพ
บริการ การประเมินผลและการประกันคุณภาพบริการโดย
แรงจูงใจของพนักงาน การก าหนดกลยุทธ์ของธุรกิจบริการ 
ปัจจยัดา้นกฎหมายจริยธรรม และความเส่ียงในธุรกิจบริการ 
 Principles and concepts of service business 
management; operations and trends of service business; 
analysis of service business management processes; human 
resource development for excellence in services; evaluation 
and quality assurance systems through employees' motivation; 
strategy formulation in service business; legal, ethics, and risks 
aspects in service business 
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943-122    ไม่น้อยกว่า 50 ช่ัวโมง 
อาศรมศึกษา 1  
(Individual Studies I) 

ศึกษาคน้ควา้และปฏิบติักับศิลปินหรือส านัก
ของศิลปินผูท้รงคุณวุฒิอนัเป็นท่ียอมรับเพ่ือถ่ายทอดการ
แสดงของศิลปินโดยการปฏิบติัไดจ้ริง 
   Studying, researching and working with an 
artist or an office of a recognized expert artist to convey 
the performance of the artist in practice 
 
 
943-123                  ไม่น้อยกว่า 50  ช่ัวโมง 
อาศรมศึกษา    
(Individual Studies II) 

ศึกษาคน้ควา้และปฏิบติักับศิลปินหรือส านัก
ของศิลปินผูท้รงคุณวุฒิอนัเป็นท่ียอมรับเพ่ือถ่ายทอดการ
แสดงของศิลปินโดยการปฏิบติัไดจ้ริง 

Studying, researching and working with an 
artist or an office of a recognized expert artist to convey 
the performance of the artist in practice 
 
943-124                                                           4(0-8-4) 
นาฏกรรมไทย     
(Thai Classical Dance) 

ฝึกปฏิบัติ หลกัการเคล่ือนไหว กลวิธีในการ
แสดงนาฏกรรมไทย โขน ละครไทย ระบ ามาตรฐาน ร าคู่ 
ร าเด่ียว การแสดงพ้ืนบ้าน การแสดงในโอกาสต่าง ๆ 
หลักการและกระบวนการจัดการแสดงนาฏกรรมไทย 
คุณค่าและการคงอยู ่ 
Practice and principles of movements; strategies for Thai 
performing arts: Khon, Thai classical plays, Thai classical 
group dances, duo dances, solo dances, folk 
performances; performances in certain events/ occasions; 

principles and processes of organizing Thai classical 
performances; values and preservation 
 
943-125      4(0-8-4) 
นาฏกรรมตะวนัตก    
(Western Dance)  

ฝึกปฏิบติั หลกัการเคล่ือนไหว กลวธีิการแสดง
นาฏกรรมตะวันตก บัลเล่ต์ โมเดิ ร์นแดนซ์ การเต้น
สมยัใหม่ หลกัการและกระบวนการจดัการแสดงนาฏศิลป์
ตะวนัตก 

Practice and principles of movements; 
strategies for western performing arts: classical ballet and 
modern dance; principles and processes of organizing 
western performances  
 
943-126                    4(0-8-4) 
การละคร                                               
(Drama) 

ทฤษฎีและปฏิบติัการของการแสดง เน้นการ
พฒันาทกัษะและสุนทรียะ การวิเคราะห์บท จุดมุ่งหมาย
ของตวัละคร การกระท า และพฒันาการของตวัละคร แนว
ทางการเขา้ถึงบทบาท การใชพ้ื้นท่ีของเวที การเตรียมตวั
เพื่อการคดัเลือกนกัแสดง การฝึกแสดงละครฉากสั้นๆจาก 
บทละครท่ีคดัสรร 

Theories and practice of theatrical 
performances focusing on the development of skills and 
aesthetics; analysis of play scripts, objectives, acts, and 
the development of characters; approaches for performers 
to engage in certain characters; using stage areas; 
preparing for acting auditions; training performers to 
perform in short scenes of selected plays    
 
  

ค าอธิบายรายวชิาหลกัสูตรการออกแบบศิลปะการแสดงและนวตักรรม 
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943-127                               4((1)-6-5) 
งานฉากและแสง                             
(Setting and Lighting) 

หลกัการ แนวคิดและการปฏิบติัเบ้ืองตน้ของ
การสร้างฉากและระบบแสงเพื่อการแสดง  ความสัมพนัธ์
ของฉากและแสงกบัการแสดง วสัดุและอุปกรณ์ บทบาท
และหนา้ท่ีของผูป้ฏิบติังาน ความปลอดภยัในการท างาน 

Principles, concepts and basic practice of 
creating sets and lighting systems for performances; the 
relationship of setting and lighting with performances; 
materials and equipment; operator roles and task; Safety 
at work 
 
943-128                                       4((1)-6-5) 
การแต่งกาย แต่งหน้า และท าผม                                      
(Costume Make-up and Hair dressing) 

หลกัการ แนวคิดและการปฏิบติัเบ้ืองตน้ของ
ก า ร แต่ ง ก า ย แต่ ง หน้ า แ ล ะท า ผ ม เ พ่ื อ ก า ร แสดง  
ความสัมพนัธ์ของการแต่งกายแต่งหน้าและท าผมกบัการ
แสดง  ว ัส ดุ และอุปกร ณ์  บทบาทและหน้า ท่ีของ
ผูป้ฏิบติังาน  

Principles, concepts and basic practices of 
dressing, make-up and hairdressing; relationship of 
dressing, makeup and hairdressing with performance; 
materials and equipment; operator roles and task 
 
943-129                                                             4((1)-6-5)   
เสียงประกอบการแสดง    
(Sound Background) 

หลกัการ แนวคิดและการปฏิบติัเบ้ืองตน้ของ
การผ ลิต เ สี ย ง เ พ่ื อก ารแสดง  พ้ืนฐานทางดนต รี  
ความสัมพนัธ์ของเสียงประกอบกับการแสดง ประเภท
ของดนตรีในวฒันธรรมโลก กระบวนการผลิตดนตรีเพื่อ
การแสดง บทบาทและหนา้ท่ีของผูป้ฏิบติังาน  

Principles, concepts and basic practices of 
creating sound for performances; music basic skills; The 

relationship of sound with the performance; genres of 
music in world culture; the process of producing music 
for performance; operator roles and task 
 
943-190                                                            5((3)-4-8) 
ชุดวชิาความรู้เบ้ืองต้นการออกแบบศิลปะการแสดงและ
นวตักรรม             
(Module: Introduction to Performing Arts Design 
and Innovation) 

ความ รู้ เ บ้ื องต้นของนวัตกรรมและการ
ออกแบบศิลปะการแสดงรวมถึงหลักการและวิธีการ
น าเสนอ นิยาม ขอบเขต บทบาทและความเป็นมาของ
ศิลปะการแสดง องค์ประกอบ โครงสร้าง และทรัพยากร
การผลิต นิยามและขอบเขตของการออกแบบทาง
ศิลปะการแสดง การวาดภาพร่างและการระบายสีท่วงท่า 
ลีลา เคร่ืองแต่งกาย การแต่งหนา้ การท าผม ฉากและแสง 
และสตอร่ีบอร์ดเบ้ืองตน้ พ้ืนฐานการสร้างแบบจ าลองเพ่ือ
การน าเสนอในการออกแบบศิลปะการแสดง แนวทางของ
นักนวตักรรม นักออกแบบและแนวทางของนักแสดง 
บทบาทของนกัวจิารณ์และผูช้ม อาชีพและธุรกิจการแสดง
รูปแบบต่าง ๆ แนวคิดและกรณีศึกษาการใชส่ื้อดิจิทลัและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบการแสดงและการ
จดัการการแสดง 

Introduction to innovation and design of 
performing arts, including principles and methods of 
presentation, definitions, scopes, roles and backgrounds of 
performing arts, composition, structure and production 
resources; definitions and scopes of performing arts 
design; drawing, sketching and painting, posture, gesture, 
costumes, make-up, hair design, scenes and lighting, and 
basic storyboards; fundamental models of presentation in 
performing arts design; guidelines of innovator, designers 
and performers;  roles of critics and audiences, career and 
business in different types of performances, concepts and 
case studies on the use of digital media and information 
technology for performing arts design and management. 
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943-191 6(0-12-6)                
ชุดวชิาทกัษะการแสดงพื้นฐาน     
(Module: Basic Performing Arts Skills) 

ฝึกปฏิบัติและท าความเข้าใจการใช้อวยัวะ
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในการเคล่ือนไหวตามมาตรฐาน
ในระดบัพ้ืนฐาน ตามรูปแบบ โครงสร้าง และเอกลกัษณ์
ตามแนวประเพณี ของนาฏกรรมไทย นาฏกรรมตะวนัตก 
และนาฏกรรมการละคร รวมถึงปรัชญา แนวคิด หลกัการ 
ประวติัความเป็นมา รูปแบบ เน้ือหา และบทบาท 

Practice and understanding of standardized 
body movements at a basic level: patterns, structures and 
identities performing arts traditions, either Thai, western, 
or theoretical; philosophy, concepts, principles, history, 
forms, contents and roles of Thai, western, and theoretical 
performing arts traditions 
 
943-192                                                       6((3)-6-9) 
ชุดวชิาพื้นฐานองค์ประกอบการแสดงและดนตรี 
(Module: Basic Stagecraft and Music for Performing 
Arts) 

หลกัการเบ้ืองตน้ ความเป็นมาและพ้ืนฐานการ
ปฏิบัติเบ้ืองตน้ในเร่ืองการแต่งกาย การแต่งหน้า-ท าผม 
ฉาก และแสง หลกัการและแนวคิดของโรงละครและเวที
รวมถึงการใช้อุปกรณ์ การเลือกใชว้สัดุ การดูแล การเก็บ
รักษา และความปลอดภยัในการท างาน หลกัการและความ
เป็นมาของดนตรีและระบบเสียงเพื่อการแสดง การปฏิบติั
ดนตรีเบ้ืองต้นในวฒันธรรมไทยและวฒันธรรมสากล 
หลักการและการปฏิบัติเบ้ืองต้นในการร้องเพลง การ
สนทนาและการบรรยาย 

Basic principles, background and basic dress-
up, make-up, hair design, scenes, lighting; principles and 
concepts of theater and stage, including the use of 
equipment, selection of materials, maintenance, storage, 
and work safety; principles and background of music and 
sound systems; introduction to music practice in Thai and 

international cultures; fundamental principles and 
practices of singing, dialogue, and narrative. 

 
943-193 5((1)-8-6) 
ชุดวชิาหลกัการออกแบบศิลปะการแสดง 
และการน าเสนอ                     
(Module: Principles of Performing Arts Design and 
Presentation) 

ศิลปะแขนงต่าง ๆ ในงานศิลปะการแสดง 
หลกัการออกแบบทางศิลปกรรม งานศิลปะประเภทต่าง ๆ  
องค์ประกอบศิลป์และหลักการออกแบบ ความสมดุล 
ความกลมกลืน ความขดัแยง้ ความเด่น การเคล่ือนไหว 
จังหวะ และเอกภาพ องค์ประกอบทางโสต-ทัศนศิลป์ 
ความสัมพนัธ์ของเวลา ท่าทาง พ้ืนท่ี อุปกรณ์การแสดง 
และเสียง โครงสร้างและล าดบัการแสดง การรับรู้ของผูช้ม 
กระบวนการทางความคิดและการใช้เหตุผล พฒันาการ
วาดภาพร่างและการระบายสีท่วงท่า ลีลา เคร่ืองแต่งกาย 
การแต่งหนา้ การท าผม ฉากและแสง สตอร่ีบอร์ด และการ
สร้างแบบจ าลอง พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
ออกแบบศิลปะการแสดง ซอฟต์แวร์ประยุกต์ต่าง ๆ เพ่ือ
การออกแบบศิลปะการแสดงและการน าเสนอ 

Various arts in performing arts; Principles of 
performing arts design; types of arts; elements of arts and 
principles of design: balance, harmony, conflict, 
emphasis, movement, rhythm and unity; audiovisual 
elements; the relationship of time, gesture, performance 
space, staging equipment, and sound; structures and 
sequence shows; perception of audiences; cognitive 
process and reasoning;  development of drawing, 
sketching, and painting for postures, gestures, costumes, 
makeup, hairdressing, setting and lighting, storyboarding, 
and modeling; fundamentals of information technology in 
performing arts design; software applications for 
performing arts design and presentation 
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943-290                                                         5((2)-6-7) 
ชุดวชิาการออกแบบลลีาและการแสดง                                                         
(Module: Choreography and Acting)  

เกณฑแ์ละแนวคิดในการออกแบบ โครงสร้าง
หลักและองค์ป ระกอบทั้ ง ภ าพและ เ สี ย ง  ล า ดับ 
องคป์ระกอบของนกัแสดง การคน้ควา้และเลือกใชข้อ้มูล 
สรีระวิทยาเบ้ืองตน้ องค์ประกอบการเตน้ร า ลีลาอนัเป็น
แบบแผนของรูปแบบนาฏกรรมแนวประเพณีต่าง ๆ การ
สร้างสัญญะ การออกแบบท่วงท่าเบ้ืองตน้ การเรียบเรียง
กระบวนท่าทางและลีลาเป็นชุดการแสดง  เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการออกแบบลีลา ซอฟตแ์วร์ประยกุตต์่าง 
ๆ เพื่อการออกแบบศิลปะการแสดงและการน าเสนอ การ
น า เสนอด้วยภาพร่าง แบบจ าลอง และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

Design criteria and ideas; the main structure 
and composition of audiovisual work, sequence; 
composition of the actors; researching and choosing 
information; introduction to physiology; dance elements; 
style which is a pattern of traditional dance styles; sign 
creating; basic choreography;  arrangement of movement 
and styles to be a set of performances; information 
technology for pattern design; various software 
applications for performing arts and presentation; 
presentation with sketches, models and information 
technology 
 
943-291                                   5((2)-6-7) 
ชุดวชิาเธียเตอร์    
(Module: Theatre) 

หลกัการใชร่้างกายในการเคล่ือนไหว การฝึก
ร่างกาย การฝึกท่วงท่า การใช้พ้ืนท่ีว่าง จังหวะและเวลา 
ควบคุมท่าทางและลีลา การใชพ้ลงั การพฒันาภาคปฏิบติั
ของเทคนิคพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นส าหรับนักแสดงโดยเนน้การ
ประสานงานของการแสดง การร้องเพลงและการ
เคล่ือนไหว แนวคิดการแสดงละครผ่านการเตน้ร าและการ

แสดงละครเพลงรวมถึงการศึกษาแนวคิดและวิธีการของ
ศิลปะการแสดงในวฒันธรรมทอ้งถ่ินและวฒันธรรมโลก 

Principles of body movements; body training; 
posture training; free space use; rhythms and timing; 
mastering gestures and styles; use of power; practical 
development of basic techniques required for performers 
with emphasis placed on coordination of performing, 
singing and movements; theatrical concepts through 
dances and musical performances; concepts and methods 
of performing arts in local and global cultures 
 
943-292                                                     5((2)-6-7) 
ชุดวชิาการออกแบบลลีาและดนตรี                                     
(Module: Choreography and Music Design) 

การคน้ควา้และเลือกใช้ขอ้มูล การออกแบบ
ท่วงท่าเชิงสญัลกัษณ์เพ่ือการส่ือสารอารมณ์และความรู้สึก 
การใช้อุปกรณ์ ความสัมพันธ์ของท่าทางและลีลากับ
องค์ประกอบการแสดงอ่ืนๆ การใชเ้สียงพูดและร้อง การ
เรียบเรียงกระบวนท่าทางและลีลาเป็นเร่ืองราว รูปแบบ
ดนตรีเพื่อการแสดง การส่ืออารมณ์และความรู้สึกด้วย
เสียง การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและซอฟตแ์วร์ประยกุต์
ต่าง ๆ เพ่ือการออกแบบศิลปะการแสดงและการน าเสนอ 
การน าเสนอด้วยภาพร่าง แบบจ าลอง และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

researching and choosing information; design of 
symbolic gestures for communicating emotions and 
feelings; use of equipment; relationship of posture, style 
and other performance elements; use of speech and 
vocals; arrangement of movement and styles to be a story; 
music genres in performances; communicating emotions 
and feelings through sounds; use of information 
technology and applied software for performing art design 
and presentation; presentation with sketches, models and 
information technology 
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943-293 5((3)-4-8) 
ชุดวชิาววิฒันาการศิลปะการแสดง   
(Module: Evolution of Performing Arts) 

ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ วิ ว ัฒ น า ก า ร ข อ ง
ศิลปะการแสดงและรูปแบบองค์การทางศิลปะการแสดง 
ร ว ม ภู มิ ปั ญญ า แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ท า ง ก า ร แ ส ด ง 
ศิลปะการแสดงในอารยธรรมไทยและอารยธรรมโลก 
บุคคลส าคญัและนวตักรรม การแสดงท่ีใชเ้ทคนิคขั้นสูง
รูปแบบต่าง ๆ ปรากฏการณ์ส าคญัและเทคโนโลยีทัว่โลก 
จริยธรรมของศิลปิน จารีต ประเพณี ค่านิยม บรรทดัฐาน  
นโยบาย และกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองงานศิลปะ 

History and evolution of performing arts, 
forms of performing arts’ organizations; combination of 
wisdom and technology used in performing arts of Thai 
and world civilizations; influential people and innovation, 
demonstrating various forms of performances with 
advanced techniques, global phenomena and technology; 
artists’ ethics, traditions, values, norms, policies and laws 
protecting works of art.  
 
943-390 8((3)-10-11) 
ชุดวชิาการออกแบบเพ่ือการแสดงและเสียง 
(Module: Stagecraft and Sound Design)  

เกณฑ์ แนวคิด โครงสร้างหลัก ว ัสดุและ
องค์ประกอบในการออกแบบการแต่งกาย ฉาก และแสง 
การวิเคราะห์บทเพื่อการออกแบบงานเวที แนวทางการ
ผ ลิ ต และ ติ ด ตั้ ง  ก า รค้น ค ว้า แ ล ะ เ ลื อ ก ใ ช้ ข้ อ มู ล 
ความสัมพัน ธ์ขององค์ประกอบการแสดงต่ าง  ๆ  
โครงสร้างหลกัและองค์ประกอบทั้ งภาพและเสียง การ
สร้างภาพในความคิด  กระบวนการทางความคิดและการ
ใช้เหตุผล จิตวิทยาการส่ือสาร ความสัมพนัธ์ของเน้ือหา
และรูปแบบ การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์
ประยุกต์ ภาพร่าง และแบบจ าลองเพ่ือการออกแบบและ
การน าเสนอเคร่ืองแต่งกาย ฉาก และแสง  

Criteria, concept, main structure, materials and 
elements of costume design; scenes design, and lighting 

design; analysis of scripts for stagecraft design; 
manufacturing and installation guidelines; searching and 
selecting information; relationship of various performance 
elements; the main structure and composition of 
audiovisual work; visualization in thought; cognitive 
process and reasoning; communication psychology; 
relationship of content and forms; information technology 
and software application; sketches and models for 
costumes design and presentation; scenes, and lighting. 
 
943-391                                                       8((3)-10-11) 
ชุดวชิาการเขียนบทและก ากบัการแสดง  
(Module: Script Writing and Directing) 

นิยามและความเ ป็นมาของการ เ ล่า เ ร่ือง 
วรรณกรรมท่ีส าคญัของไทยและของโลก หลกัการของ
เร่ืองเล่าและบทเพ่ือการแสดง รูปแบบการด าเนินเร่ือง 
บุคลิกภาพตวัละคร  การเขียนสคริปตร์ายการ การเขียนบท
ละคร การเขียนบทภาพยนตร์ การสร้างเน้ือหาการแสดง 
การสร้างเน้ือหารายการ หลักการและแนวคิดของการ
ก ากับการแสดง การวิเคราะห์ความต้องการของผู ้ใช้
ประโยชน์และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง การสร้างภาพในความคิด
และจิตวทิยาการแสดง ก าหนดแก่นเร่ืองและการสร้างเร่ือง 
การวิเคราะห์บท ความสัมพนัธ์ของเน้ือหาและรูปแบบ 
การคดัเลือกนกัแสดง การฝึกซอ้มการแสดง  การออกแบบ
การแต่งกาย ฉาก แสง และดนตรี การวเิคราะห์บทเพ่ือการ
ออกแบบงานเวทีและดนตรี แนวทางการผลิตและติดตั้ง 
การค้นคว้าและเ ลือกใช้ข้อมูล  ความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบการแสดงต่ าง  ๆ   การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและซอฟต์แวร์ประยุกต์  ภาพร่าง  และ
แบบจ าลองเพ่ือการออกแบบและการน าเสนอเคร่ืองแต่ง
กาย ฉาก แสง และดนตรี  

Definition and background of storytelling; 
important works of Thai and global literature; principle of 
storytelling and script writing; patterns of plot; character 
traits; scripting writing; playwriting; drama script writing; 
creating the performing arts contents; creating the program 
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content; Principles and concepts of directing; needs 
analysis of users and stakeholders; visualization in thought 
and performance psychology; defining themes and 
creation of the storyscripts analysis; relationship of 
content and forms; casting and rehearsal; designing of 
costume, scenes, lighting, and music; scripts analysis for 
stagecraft and music design; manufacturing and 
installation guidelines; searching and selecting 
information; relationship of various performance 
elements; information technology and software 
application; sketches and models for costumes design and 
presentation; scenes, lighting and music. 
 
943-392                                                      5((4)-2-9) 
ชุดวชิาศิลปะการแสดงเชิงพาณิชย์ 
(Module: Commercial Performing Arts) 

หลักการตลาด  การตลาดสินค้าบ ริการ 
ศิลปะการแสดงในมุมมองสินคา้วฒันธรรม กิจกรรมและ
โครงการด้านการแสดงขององค์กรรัฐและเอกชน การ
ส่ือสารการตลาด จิตวิทยาการส่ือสารในการจัดการ
ศิลปะการแสดง หลกัการจัดการการแสดง พ้ืนฐานการ
ก ากบัเวที การจดัการเวทีและผูช้ม การก ากบัรายการ การ
จดัการท่ีมีวตัถุประสงค ระยะยาว การวางนโยบาย การวิ
เคราะห สภาพแวดล อมภายนอกและภายใน จุดเด
นจุดด อยของกิจการ กรณีศึกษาเก่ียวกับการพฒันา
ธุรกิจและการตดัสินใจในด านการตลาด การวางแผน
การเงิน การผลิต การพยากรณ  การจัดบุคลากร การ
จดัสรรทรัพยากร การจดัการเชิงกลยทุธ ในระดบัต าง 
ๆ รวมทั้งการปฏิบติัการเก่ียวกบัการตลาด การผลิต การพ
ยากรณ การเงิน และการควบคุม 

Principles of marketing; services marketing, 
performing arts perceived as cultural products; 
performing activities and projects in public and private 
organizations; marketing communication; 
communication psychology in performing arts 
management; principles of performing arts management; 

fundamentals of stage management;  staging and audience 
management; program management,  management with 
long-term objectives; policy planning; analysis of 
circumstances, either external or internal; strengths and 
weaknesses of business; case studies on business 
development and marketing decision-making; financial 
planning, production, forecasting, staff organizing; 
resource allocation; strategic management at different 
levels; operations in terms of marketing, production, 
financial forecasting, and relevant controls 

943-442   1(0-2-1)    
การเตรียมความพร้อมสหกจิศึกษา 
ทางการออกแบบศิลปะการแสดงและนวตักรรม   
(Pre-Cooperative Education in Performing Arts 
Design and Innovation) 

ค ว า ม รู้ เ บ้ื อ ง ต้น เ ก่ี ย ว กั บ รู ป แบบและ
กระบวนการสหกิจศึกษา การปรับตัวเพ่ือเตรียมความ
พร้อมส าหรับชีวิตการท างาน ทั้ งด้านการประยุกต์ใช้
ความรู้ และทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับคนท างาน การคิด
แก้ปัญหา การส่ือสาร การท างานเป็นทีม และการปรับ
ทศันคติใหพ้ร้อมรับวถีิชีวติวยัท างาน 

Fundamental knowledge of cooperative 
education types and procedures; work-life adaptability in 
terms of knowledge application and skills required for 
work completion; problem-solving; communication 
skills; teamwork; and attitude adjustments for work-life 
readiness 
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943-443                                                  6(0-40-0) 
สหกจิศึกษาทางการออกแบบ 
ศิลปะการแสดงและนวตักรรม                                      
(Cooperative Education in Performing Arts Design 
and Innovation) 
เง่ือนไข: ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4    
วชิาบังคบัก่อน: 943-442 การเตรียมความพร้อมสหกิจ
ศึกษาทางนวตักรรมและการออกแบบศิลปะการแสดง  
Condition: For fourth-year students  
Pre-requisite: 943-442 Pre-Cooperative Education in 
Performing Arts Design and Innovation  

ปฏิบัติงานตามวิชาชีพเสมือนเป็นพนักงาน
ชั่วคราวเต็มเวลาในต าแหน่งท่ี เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของนกัศึกษา เช่ือมโยงความรู้จากทฤษฎีกบั
การปฏิบติัจริงในรูปแบบงานประจ าหรือโครงงานไม่นอ้ย
กวา่ 16 สัปดาห์ต่อเน่ือง รายงานความกา้วหนา้ต่ออาจารย์
นิเทศและพ่ีเล้ียงไม่ชา้กวา่สปัดาห์ท่ี 10 น าเสนอโครงงาน/
ผลการศึกษาท่ีเกิดจากการท างานในท่ีประชุมก่อนส้ินสุด
เวลาปฏิบัติงาน  มีอาจารย์นิเทศและพ่ีเล้ียงในสถาน
ประกอบการคอยให้ค  าปรึกษาแนะน าตลอดระยะเวลาท่ี
ปฏิบัติงานและร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบ 

On the job training as a temporary full-time 
employee in the position appropriate for knowledge and 
competences; connecting theoretical knowledge and 
actual practice, either as the full time staff or in the form 
of project, in consecutive 16 weeks; reporting the work or 
project progress to the university supervisor and the field 
supervisor within the first 10th week; presenting the 
project/study results derived from the work practice 
before work completion; obtaining constantly supervision 
and advice from  the university supervisor and the field 
supervisor on a systematic basis 
 

943-444 3(0-6-3) 
การฝึกประสบการณ์ทางการออกแบบ 
ศิลปะการแสดงและนวตักรรม                         
(Performing Arts Design and Innovation Internship) 
เง่ือนไข:  ส าหรับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนแลว้ไม่ต ่า
กวา่ 6 ภาคการศึกษา   
Condition: Students of this course need to have registered 
no less than 6 semesters 

ฝึกป ฏิบั ติ ง านในแหล่ง ฝึกงานตรงตาม
สาขาวิชาของนกัศึกษา เพื่อให้เรียนรู้สภาพการปฏิบติังาน
จริง 

Job training relating to Performing Arts 
Design and Innovation Internship for on-the-job 
experiences in the workplace 
 
943-445 4((1)-6-5) 
การสร้างธุรกจิใหม่ทางศิลปะการแสดง           
(Performing Arts to New Entrepreneurs) 
เง่ือนไข:  ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4    
Condition: For fourth-year students  

ประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู้ในการ
ออกแบบศิลปะการแสดง เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
บริหารธุรกิจเพ่ือสร้างโมเดลธุรกิจทางศิลปะการแสดง 
โดยไดรั้บค าปรึกษาจากคณาจารยแ์ละผูป้ระกอบการ 

Application and integration of knowledge 
Performing Arts Design and Innovation Information 
technology Business Administration for Performing Arts 
Business Modeling With faculty and entrepreneurs as 
consultants 
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943-446 4((1)-6-5) 
ศิลปะการแสดงเพ่ือสุขภาพ               
(Performing Arts for Health) 
เง่ือนไข:  ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4    
Condition: For fourth-year students  

ประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู้ในการ
ออกแบบ ศิลปะการแสดงกับก า รออกก า ลัง ก าย 
วทิยาศาสตร์สุขภาพ การบ าบดั และการบริหารธุรกิจ โดย
ไดรั้บค าปรึกษาจากคณาจารยแ์ละผูป้ระกอบการ 

Application and integration of knowledge 
Performing Arts Design and Innovation with Health 
Sciences Exercise Therapy and Business Administration 
with faculty and entrepreneurs as consultants 
 
943-447 4((1)-6-5) 
ศิลปะการแสดงเพ่ือการท่องเทีย่ว             
(Performing Arts for Tourism) 
เง่ือนไข:  ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4    
Condition: For fourth-year students  

ประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู้ในการ
ออกแบบศิลปะการแสดงเพ่ือเพ่ิมมูลค่าในอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียว การออกแบบศิลปะการแสดงเพ่ือการ
ท่องเท่ียวทางวฒันธรรม และการบริหารธุรกิจ โดยไดรั้บ
ค าปรึกษาจากคณาจารยแ์ละผูป้ระกอบการ 

Application and integration of knowledge 
Performing Arts Design and Innovation to increase value 
in Tourism industry Performing Arts design for cultural 
tourism and Business Administration with faculty and 
entrepreneurs as consultants 

 
943-448 4((1)-6-5) 
ศิลปะการแสดงเพ่ือการผลติส่ือดจิทิลั              
(Performing Arts to Digital Media Production) 
เง่ือนไข:  ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4    
Condition: For fourth-year students  

ประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู้ในการ
ออกแบบศิลปะการแสดงเพื่อการผลิตส่ือดิจิทลั โดยไดรั้บ
ค าปรึกษาจากคณาจารยแ์ละผูป้ระกอบการ 

Application and integration of knowledge 
Performing Arts Design and Innovation for digital media 
with faculty and entrepreneurs as consultants 
 
943-449 4((1)-6-5) 
ศิลปะการแสดงเพ่ือการศึกษา                                                                         
(Performing Arts for Education) 
เง่ือนไข:  ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4    
Condition: For fourth-year students  

ประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู้ในการ
ออกแบบศิลปะการแสดงเพื่อการเรียนการสอน  การสร้าง
นวัตกรรม เพื่ อส ร้ า งประสบการก าร เ รี ยน รู้ จ าก
ศิลปะการแสดง โดยได้รับค าปรึกษาจากคณาจารยแ์ละ
ผูป้ระกอบการ 

Application and integration of knowledge 
Performing Arts Design and Innovation for teaching and 
learning; Creating innovation to create a learning 
experience from performing arts; with faculty and 
entrepreneurs as consultants 
 
943-481 6(0-12-6)   
โครงการการออกแบบศิลปะการแสดงและนวตักรรม  
(Projects of Performing Arts Design and Innovation) 

ออกแบบโครงการการแสดง การจัดการ
โครงการการแสดง แผนธุรกิจ การก ากบัเวที ก ากบัรายการ 
จดัการแสดง ประมวลความรู้วิชาชีพเต็มรูปแบบโดยอยู่
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษาในวิชา และมีการ
เขียนรายงานและน าเสนอ การเขียนร่างโครงการ 

Performing arts project design; performing 
arts project management; business plan; stage directing; 
program directing; organizing shows; comprehensive 
evaluation of professional knowledge in performing arts 
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under advisors’ supervision; writing reports and giving 
presentations; writing project proposals 
 
943-490 5((3)-4-8) 
ชุดวชิาคุณค่าและการวจิยัทางศิลปะการแสดง 
(Module: Values and Research in Performing Arts) 

พ้ืนฐานคน้ควา้ขอ้มูล การวิจัยและการเขียน
รายงาน ระ เ บียบวิ ธีวิจัย เ บ้ืองต้นของงานวิจัยทาง
ศิลปะการแสดง ครอบคลุม การร้อง การเตน้ การร า การ
ละคร รูปแบบต่าง ๆ  ประวติัศาสตร์ ทฤษฎี การเคล่ือนไหว 
สไตล์ การออกแบบลีลา องค์ประกอบการแสดงและ
ดนตรี แนวคิดและทฤษฎีเร่ืองระบบคุณค่า คุณวิทยา 
คุณค่าของศิลปะ บทบาทของศิลปะการแสดงต่อสังคม 
ศิลปะการแสดงในมุมมองปรัชญา จิตวิทยา และการ
ส่ือสาร 

Fundamentals of conducting research; 
research and report writing; introduction to research 
methodology in performing arts covering areas of singing, 
dancing, dramas, history, theories, movements, styles and 
designing, performance and music composition, concepts 
and theories of value systems, axiology, values of arts, 
roles of performing arts in society, and performance arts 
in philosophical, psychological and communicative 
perspectives           

 

946-100 3((3)-0-6) 
ความรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบัธุรกจิ                                                                  

(Introduction to Business) 

พลวัตของธุรกิจ ธุรกิจกับการด าเนินชีวิต 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ ในสภาวการณ์
ปัจจุบัน อิทธิพลของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ ธุรกิจใน
โลกไร้พรมแดน  หลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับการบริหาร
จัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์การผลิต การตลาด 
การบญัชี การเงิน จริยธรรมทางธุรกิจ  

Dynamic of business; business and daily life; 
current types of business; influences of business 

environments; business in a borderless world; principles 
of administration and management; human resource 
management; production; marketing; accounting; 
finance; business ethics 

 
946-209 3((3)-0-6) 
หลกัการจดัการ    
(Principles of Management) 

แนวคิด บทบาท และ วิวฒันาการทางการ
จัดการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมทางการ
จัดการ สภาพแวดล้อมทางการจัดการ การตัดสินใจ
ทางการจดัการ หนา้ท่ีทางการจดัการ การวางแผน การจดั
องคก์าร การช้ีแนะ การควบคุม การบริหารกลุ่มและความ
ขดัแยง้ ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกับการจัดการกลยุทธ์ และ
การจดัการในสภาพแวดลอ้มระหวา่งประเทศ  
Concepts, roles and evolution of management; social 
responsibility and management ethics; organization’s 
environment; managerial decision making; management 
functions; planning; organizing; leading; group 
management and conflict; controlling; an overview of 
strategic management; management in the international 
context 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 
 

997-170                                                                15((9)-12-24) 

ชุดวชิำพื้นฐำนกำรออกแบบงำน 2 มติแิละ 3 มติ ิ    

(Module: Fundamental / 2D & 3D Design) 

  หลกัการพ้ืนฐานในการออกแบบงาน 2 มิติและ 3 

มิติ หลกัการเขียนแบบและเขียนภาพในงาน 2 มิติและ 3 มิติ 

การวิเคราะห์เกณฑ์และพฒันาแนวความคิดในการออกแบบ

งาน 2 มิ ติ  และ 3 มิ ติ  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบงาน 2 มิติ และ 3 

มิติ การวางแผนกระบวนการในการออกแบบงาน 2 มิติ และ 3 

มิติ เทคนิคการน าเสนอผลงานการออกแบบงานศิลปะ 2 มิติ

และ 3 มิติ หลกัการและแนวความคิดดา้นการออกแบบท่ีเป็น

มิตรกับส่ิงแวดล้อมในการออกแบบงาน 2 มิติ และ 3 มิติ 

หลกัการและแนวความคิดดา้นการออกแบบเพื่อชุมชนในการ

ออกแบบงาน 2 มิติ และ 3 มิติ  

 Design fundamentals for 2 or 3 dimension 

projects, principles of drawing and presentation for 2 or 3 

dimension projects, design concept and criteria analysis for 2 

or 3 dimension projects, design procedure planning for 2 or 3 

dimension projects, presentation technique for 2 or 3 

dimension projects, principles and concept of green design for 

2 or 3 dimension projects, community design principles and 

concept for 2 or 3 dimension projects. 

 

997-171                                                               15((9)-12-24) 
ชุดวชิำกำรออกแบบบ้ำนพกัอำศัย 
(Module: House Design) 
    หลกัการออกแบบพ้ืนฐานส าหรับโครงการบา้นพกั
อาศัย หลักการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการออกแบบโครงการ
บา้นพกัอาศยั หลกัการวิเคราะห์เกณฑแ์ละพฒันาแนวความคิด
ในการออกแบบโครงการบ้านพักอาศัย ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบ
โครงการบ้านพักอาศัย การเขียนแบบและเขียนภาพงาน

ออกแบบโครงการบ้านพกัอาศยั นวตักรรมและงานระบบ
สนบัสนุนอาคารส าหรับการออกแบบโครงการบา้นพกัอาศยั  
การออกแบบโครงสร้างอาคารประเภทบ้านพักอาศัย 
หลกัการบริหารโครงการประเภทบา้นพกัอาศยั การจดัการ
การก่อสร้างอาคารประเภทบ้านพักอาศัย หลักการและ
แนวความคิดดา้นการออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้มในการออกแบบโครงการบา้นพกัอาศยั หลกัการ
และแนวความคิดดา้นการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชน
ในการออกแบบโครงการบา้นพกัอาศยั เทคนิคการน าเสนอ
ผลงานการออกแบบโครงการบา้นพกัอาศยั 

Design fundamentals for house design 
projects, principles of information analysis for house design 
projects, principles of criteria analysis and concept 
development for house design projects, information 
technology system and computer program for house design 
projects, building innovation and supporting system for 
house design projects, structural design for house design 
projects, principals for house project management, building 
construction management for house design projects, 
principles and concept of green architecture design for 
house design projects, principles and concept of community 
architecture design for house design projects, presentation 
technique for house design projects. 
 

997-270                                                           15((9)-12-24) 
ชุดวชิำกำรออกแบบ อำคำรขนำดเลก็                    
(Module: Small Scale Building Design) 
  หลักการออกแบบพ้ืนฐานส าหรับโครงการ
อาคารขนาดเล็ก หลกัการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการออกแบบ
โครงการอาคารขนาดเล็ก หลักการวิเคราะห์เกณฑ์และ
พฒันาแนวความคิดในการออกแบบโครงการอาคารขนาด
เลก็ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าหรับการออกแบบโครงการอาคารขนาดเล็ก การเขียน
แบบและเขียนภาพงานออกแบบโครงการอาคารขนาดเล็ก 
นวัตกรรมและงานระบบสนับสนุนอาคารส าหรับการ
ออกแบบโครงการอาคารขนาดเล็ก การออกแบบโครงสร้าง
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อาคารประเภทอาคารขนาดเล็ก หลักการบริหารโครงการ
ประเภทอาคารขนาดเลก็ การจดัการการก่อสร้างอาคารประเภท
อาคารขนาดเล็ก หลกัการและแนวความคิดดา้นการออกแบบ
สถาปัตยกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในการออกแบบ
โครงการอาคารขนาดเล็ก หลกัการและแนวความคิดดา้นการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชนในการออกแบบโครงการ
อาคารขนาดเล็ก เทคนิคการน าเสนอผลงานการออกแบบ
โครงการอาคารขนาดเลก็ 

 Design fundamentals for small scale building 
design projects, principles of information analysis for small 
scale building design projects, principles of criteria analysis 
and concept development for small scale building design 
projects, information technology system and computer 
program for small scale building design projects, building 
innovation and supporting system for small scale building 
design projects, structural design for small scale building 
design projects, principals for small scale building project 
management, building construction management for small 
scale building design projects, principles and concept of green 
architecture design for small scale building design projects, 
principles and concept of community architecture design for 
small scale building design projects, presentation technique 
for small scale building design projects. 
 

997-271                                                               15((8)-14-23) 
ชุดวชิำกำรออกแบบอำคำรขนำดกลำง 
(Module: Medium Scale Building Design) 
  หลกัการออกแบบพ้ืนฐานส าหรับโครงการอาคาร
ขนาดกลาง หลกัการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการออกแบบโครงการ
อาคารขนาดกลาง หลักการวิ เคราะห์ เกณฑ์และพัฒนา
แนวความคิดในการออกแบบโครงการอาคารขนาดกลาง ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการ
ออกแบบโครงการอาคารขนาดกลาง การเขียนแบบและเขียน
ภาพงานออกแบบโครงการอาคารขนาดกลาง นวตักรรมและ
งานระบบสนับสนุนอาคารส าหรับการออกแบบโครงการ
อาคารขนาดกลาง การออกแบบโครงสร้างอาคารประเภท
อาคารขนาดกลาง หลักการบริหารโครงการประเภทอาคาร
ขนาดกลาง การจดัการการก่อสร้างอาคารประเภทอาคารขนาด
กล าง  ห ลักก ารและแน วค วาม คิ ด ด้ าน ก ารออกแบ บ

สถาปัตยกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในการออกแบบ
โครงการอาคารขนาดกลาง หลกัการและแนวความคิดดา้น
การออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชนในการออกแบบ
โครงการอาคารขนาดกลาง เทคนิคการน าเสนอผลงานการ
ออกแบบโครงการอาคารขนาดกลาง 

 Design fundamentals for medium scale 
building design projects, principles of information analysis 
for medium scale building design projects, principles of 
criteria analysis and concept development for medium scale 
building design projects, information technology system 
and computer program for medium scale building design 
projects, building innovation and supporting system for 
medium scale building design projects, structural design for 
medium scale building design projects, principals for 
medium scale building project management,   building 
construction management for medium scale building design 
projects, principles and concept of green architecture 
design for medium scale building design projects, 
principles and concept of community architecture design 
for medium scale building design projects, presentation 
technique for medium scale building design projects. 
 

997-370                                                           15((8)-14-23) 
ชุดวชิำกำรออกแบบอำคำรขนำดใหญ่ 
(Module: Large Scale Building Design) 
 หลักการออกแบบพ้ืนฐานส าหรับโครงการ
อาคารขนาดใหญ่ หลกัการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือการออกแบบ
โครงการอาคารขนาดใหญ่ หลักการวิเคราะห์เกณฑ์และ
พฒันาแนวความคิดในการออกแบบโครงการอาคารขนาด
ให ญ่  ระบบ เทคโนโลยีส ารสน เทศและโป รแกรม
คอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบโครงการอาคารขนาดใหญ่ 
การเขียนแบบและเขียนภาพงานออกแบบโครงการอาคาร
ขนาดใหญ่  นวัตกรรมและงานระบบสนับสนุนอาคาร
ส าห รับการออกแบบโครงการอาคารขนาดใหญ่  การ
ออกแบบโครงสร้างอาคารประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
หลักการบริหารโครงการประเภทอาคารขนาดใหญ่ การ
จดัการการก่อสร้างอาคารประเภทอาคารขนาดใหญ่ หลกัการ
และแนวความคิดดา้นการออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้มในการออกแบบโครงการอาคารขนาดใหญ่ 
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หลกัการและแนวความคิดดา้นการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อ
ชุมชนในการออกแบบโครงการอาคารขนาดใหญ่ เทคนิคการ
น าเสนอผลงานการออกแบบโครงการอาคารขนาดใหญ่ 

Design fundamentals for large scale building 
design projects, principles of information analysis for large 
scale building design projects, principles of criteria analysis 
and concept development for large scale building design 
projects, information technology system and computer 
program for large scale building design projects, building 
innovation and supporting system for large scale building 
design projects, structural design for large scale building 
design projects, principals for large scale building project 
management,  building construction management for large 
scale building design projects, principles and concept of green 
architecture design for large scale building design projects, 
principles and concept of community architecture design for 
large scale building design projects, presentation technique for 
large scale building design projects 

 
997-371                                                                15((8)-14-23) 
ชุดวชิำกำรออกแบบอำคำรสูง             
(Module: High Rise Building Design) 

หลกัการออกแบบพ้ืนฐานส าหรับโครงการอาคาร
สูง หลกัการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการออกแบบโครงการอาคาร
สูง หลักการวิเคราะห์เกณฑ์และพฒันาแนวความคิดในการ
ออกแบบโครงการอาคารสูง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบโครงการอาคารสูง 
การเขียนแบบและเขียนภาพงานออกแบบโครงการอาคารสูง 
นวตักรรมและงานระบบสนบัสนุนอาคารส าหรับการออกแบบ
โครงการอาคารสูง การออกแบบโครงสร้างอาคารประเภท
อาคารสูง หลักการบริหารโครงการประเภทอาคารสูง การ
จัดการการก่อสร้างอาคารประเภทอาคารสูง หลักการและ
แนวความคิดด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้มในการออกแบบโครงการอาคารสูง  หลกัการและ
แนวความคิดดา้นการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชนในการ
ออกแบบโครงการอาคารสูง เทคนิคการน าเสนอผลงานการ
ออกแบบโครงการอาคารสูง 

Design fundamentals for high rise building 
design projects, principles of information analysis for high 

rise building design projects, principles of criteria analysis 
and concept development for high rise building design 
projects, information technology system and computer 
program for high rise building design projects, building 
innovation and supporting system for high rise building 
design projects, structural design for high rise building 
design projects, principals for high rise building project 
management, building construction management for high 
rise building design projects, principles and concept of 
green architecture design for high rise building design 
projects, principles and concept of community architecture 
design for high rise building design projects, presentation 
technique for high rise building design projects. 
 
997-470                                                           15((9)-12-24) 
ชุดวชิำกำรออกแบบอำคำรขนำดใหญ่พเิศษ 
(Module: Extra Large Scale Building Design) 

หลักการออกแบบพ้ืนฐานส าหรับโครงการ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ หลักการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการ
ออกแบบโครงการอาคารขนาดใหญ่พิเศษ หลกัการวเิคราะห์
เกณฑ์และพัฒนาแนวความคิดในการออกแบบโครงการ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบโครงการอาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ การเขียนแบบและเขียนภาพงานออกแบบ
โครงการอาคารขนาดใหญ่พิเศษ นวตักรรมและงานระบบ
สนบัสนุนอาคารส าหรับการออกแบบโครงการอาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ การออกแบบโครงสร้างอาคารประเภทอาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ หลกัการบริหารโครงการประเภทอาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ การจัดการการก่อสร้างอาคารประเภท
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ หลกัการและแนวความคิดดา้นการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในการ
ออกแบบโครงการอาคารขนาดใหญ่พิเศษ  หลักการและ
แนวความคิดดา้นการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชนใน
การออกแบบโครงการอาคารขนาดใหญ่พิเศษ เทคนิคการ
น าเสนอผลงานการออกแบบโครงการอาคารขนาดใหญ่
พิเศษ 

Design fundamentals for extra large scale 
building design projects, principles of information analysis 
for extra large scale building design projects, principles of 
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criteria analysis and concept development for extra large scale 
building design projects, information technology system and 
computer program for extra large scale building design 
projects, building innovation and supporting system for extra 
large scale building design projects, structural design for extra 
large scale building design projects, principals for extra large 
scale building building project management, building 
construction management for extra large scale building design 
projects, principles and concept of green architecture design 
for extra large scale building design projects, principles and 
concept of community architecture design for extra large scale 
building design projects, presentation technique for extra large 
scale building design projects. 

 
997-512  6(0-24-0) 
วทิยำนิพนธ์                    
(Thesis) 

  การประมวลองคค์วามรู้เชิงทฤษฎีทั้งในดา้นการ

ออกแบบการเขียนแบบ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การ

ประเมินความเป็นไปได ้กฎหมายควบคุมอาคาร เทคโนโลยี 

อาคารการน าเสนอผลงาน และองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ เพื่อ

สร้างสรรคผ์ลงานในการออกแบบอาคารขนาดใหญ่ พิเศษเพื่อ

เป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรมท่ีย ัง่ยนื 

  Integration of theoretical knowledge in 

architectural design, architectural drawing, environment 

analysis, feasibility analysis, building code, building 

technology, presentation and other related fields of knowledge 

in order to create the design product of an extra-large building 

under the concept of sustainable architecture 

 

997-531                                                              1(0-2-1) 
กำรเตรียมควำมพร้อมสหกจิศึกษำทำงสถำปัตยกรรม 
(Pre-cooperative Education in Architecture)  
    ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกับรูปแบบและกระบวนการ
สหกิจศึกษา การปรับตวัเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับชีวิตการ
ท างาน ทั้ งด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะท่ีจ าเป็น

ส าหรับคนท างาน การคิดแกปั้ญหา การส่ือสาร การท างาน
เป็นทีม และการปรับทศันคติใหพ้ร้อมรับวถีิชีวติวยัท างาน 
 Fundamental knowledge of cooperative 
education types and procedures; work-life adaptability in 
terms of knowledge application and skills required for work 
completion; problem-solving; communication skills; 
teamwork; and attitude adjustments for work-life readiness 
 
997-532                                                                    6(0-40-0) 
สหกจิศึกษำทำงสถำปัตยกรรม 
(Cooperative Education in Architecture ) 
เง่ือนไข:ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที5่  
(Condition: For fifth-year students) 

ปฏิบัติงานตามวิชาชีพเสมือนเป็นพนักงาน
ชั่วคราวเต็ม เวลาในต าแห น่ ง ท่ี เหมาะสมกับความ รู้
ความสามารถของนักศึกษา เช่ือมโยงความรู้จากทฤษฎีกับ
การปฏิบัติจริงในรูปแบบงานประจ าหรือโครงงานไม่น้อย
กว่า 16 สัปดาห์ต่อเน่ือง รายงานความก้าวหน้าต่ออาจารย์
นิเทศและพ่ีเล้ียงไม่ชา้กว่าสัปดาห์ท่ี 10 น าเสนอโครงงาน/
ผลการศึกษาท่ีเกิดจากการท างานในท่ีประชุมก่อนส้ินสุด
เวลาปฏิบั ติงาน   มีอาจารย์นิ เทศและพ่ี เล้ียงในสถาน
ประกอบการคอยให้ค  าปรึกษาแนะน าตลอดระยะเวลาท่ี
ปฏิบติังานและร่วมประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ 
 On the job training as a temporary full-time 
employee in the position appropriate for knowledge and 
competences; connecting theoretical knowledge and actual 
practice, either as the full time staff or in the form of 
project, in consecutive 16 weeks; reporting the work or 
project progress to the university supervisor and the field 
supervisor within the first 10th week; presenting the 
project/study results derived from the work practice before 
work completion; obtaining constantly supervision and 
advice from  the university supervisor and the field 
supervisor on a systematic basis 
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997-471                                                            15((5)-20-20) 
ชุดวชิำควำมถนัดส่วนบุคคลกำรเป็นนักออกแบบ            
(Module: Individual Tracking: Designer) 
 ทฤษฎี  หลักการ และแนวความคิดเก่ียวกับ

กระบ วนการ คิ ด เชิ งส ร้ างส รรค์ขั้ น สู ง  ก ารออกแบบ

สถาปัตยกรรมร่วมสมัย กระบวนคิดเชิงสร้างสรรค์ขั้ นสูง 

ระบบซินแน็กซ์ติก ปรากฏการณ์ดา้นสถาปัตยกรรม หลกัการ

วิเคราะห์และสังเคราะห์ขั้นสูง ส าหรับสถาปัตยกรรมท่ีเน้น

กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรคเ์ป็นส าคญั กระบวนการการวิจยั

ด้ าน ส ถ าปั ต ยก รรม  แน วค ว าม คิ ด เก่ี ย วกับ วิ จั ยท าง

สถาปัตยกรรม เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัทางสถาปัตยกรรม การ

ก าหนดกรอบการวิจยัทางสถาปัตยกรรม และการออกแบบการ

วิจัยทางสถาปัตยกรรม  ทฤษฎี หลักการและแนวความคิด

เก่ียวกบัการสร้างทางเลือกในการออกแบบ การพฒันาทางเลือก

ในการออกแบบขั้นสูง การสร้างเร่ืองราว เพ่ือการออกแบบ การ

สร้างสตอร่ีบอร์ดการพฒันาทางเลือกในการออกแบบ หลกัการ

และแนวความคิดในการพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ทาง

สถาปัตยกรรม กระบวนการการพฒันาโครงร่างวิทยานิพนธ์

ทางสถาปัตยกรรม การวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการ

ทางสถาปัตยกรรม การเลือกท าเลท่ีตั้งโครงการ การวิเคราะห์

โปรแกรมทางสถาปัตยกรรม การวิเคราะห์ความคุม้ค่าในการ

ลงทุน และการสงัเคราะห์โครงการทางสถาปัตยกรรม 

 Theories, principles and concepts of advanced 

creative thinking process, contemporary architectural design, 

advanced creative thinking process , synthetic system , 

architectural phenomena principles of advanced analysis and 

synthesis for architecture that emphasizes the creative 

thinking process,  architectural research process concepts of 

research in architecture; tools used in architectural research 

framing, theory, principles and concepts about creating design 

options, developing advanced design options, story board 

creation; schematic design development, principles and 

concepts in developing architectural thesis proposal, the 

process of developing an architectural thesis proposal, 

analysis of the feasibility of architectural projects project 

location selection architectural program analysis; analysis 

of the cost of investment and synthesis of architectural 

project. 

 

997-472                                             15((5)-20-20) 
ชุดวชิำควำมถนัดส่วนบุคคลกำรเป็นนวตักรรม 
(Module: Individual Tracking: Innovator) 
      ระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาคารขั้ น สูง การ

ออกแบบอาคารอจัฉริยะ การออกแบบโครงสร้างแบบพิเศษ 

ระบบสนับสนุนอาคารชนิดพิ เศษ กระบวนการสร้าง

นวตักรรม การจดสิทธิบตัรและอนุสิทธิบตัร ทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา หลกัการและแนวความคิดเก่ียวกบัการบริหารจดัการ

งานก่อสร้างขั้นสูงส าหรับโครงการท่ีเน้นเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมอ าค าร เป็ นส าคัญ   ท ฤษ ฎี  ห ลักการและ

แนวความคิดเก่ียวกบัการออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีเป็นมิตร

กับส่ิงแวดล้อม ส าหรับโครงการท่ี เน้นเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมอาคารเป็นส าคัญ   การประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม  ห ลักการและแนวคิดในการออกแบบ

สถาปัตยกรรมเขตร้อนช้ืน เทคโนโลยีและนวตักรรมอาคาร

ประหยดัพลงังาน ทฤษฎี หลกัการและแนวความคิดเก่ียวกบั

การจ าลองประสิทธิภาพอาคาร กระบวนการในการจ าลอง

ประสิทธิภาพอาคาร การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการจ าลอง

ประสิทธิภาพอาคาร การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ การ

ออกแบบงานวิจยัดา้นพลงังานและนวตักรรม หลกัการและ

แนวความคิดในการพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ทาง

สถาปัตยกรรม กระบวนการการพฒันาโครงร่างวิทยานิพนธ์

ทางสถาปัตยกรรม การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ

โครงการทางสถาปัตยกรรม การเลือกท าเลท่ีตั้ งโครงการ 

การวิเคราะห์โปรแกรมทางสถาปัตยกรรม การวิเคราะห์

ความคุม้ค่าในการลงทุน และการสังเคราะห์โครงการทาง

สถาปัตยกรรม 

 Advanced building technology and innovation 

system Intelligent building design special structure design, 

special building support system, Innovation process for 

intellectual property, theories, principles and concepts of 

158



advanced construction management for projects that focus on 

building technology and innovation, theories, principles and 

concepts of eco-friendly architectural design for projects that 

focus on building technology and innovation impact 

assessment Principles and concepts in the design of tropical 

architecture; energy-saving building technology and 

innovation, theories, principles and concepts of building 

performance simulation, the process of simulating building 

efficiency using software packages to simulate building 

efficiency Performance analysis Energy research design and 

innovation, principles and concepts in developing 

architectural thesis proposal. The process of developing an 

architectural thesis proposal, analysis of the feasibility of 

architectural projects, project location selection architectural 

program analysis; analysis of the cost of architectural projects 
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001-103                                                   1((1)-0-2)    
ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ    
(Idea to Entrepreneurship) 
         การเป็นผูป้ระกอบการ การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจดัท าแนวคิดธุรกิจ
ดว้ยเคร่ืองมือทางธุรกิจสมยัใหม่  
         Introduction to entrepreneurship; business 
environment analysis; business opportunity seeking; using 
modern business tools to develop business models  
 
941-101                   2((2)-0-4) 

ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและการน าเสนอ     

(Thai for Communication and Presentation) 

                 หลกัการใชภ้าษาไทยเพื่อการส่ือสาร ศิลปะในการ

ส่ือสารทั้ ง 5 ทักษะ การฟัง พูด อ่าน เขียน และทักษะการ

น าเสนอ การฟังเพื่อจับใจความหลัก และการตีความใน

สถานการณ์ต่าง ๆ การใชถ้อ้ยค า ลีลาส านวนในการส่ือสารใน

ชีวิตประจ าวนัและในการท างาน การอ่านเพ่ือความเขา้ใจถึง

ค่านิยมและแนวคิด การเขียนเพ่ือการสรุปความ การติดต่อทาง

ราชการและธุรกิจ การพูดในท่ีประชุมชน และการน าเสนอ 

Principles of the Thai language for communication; 

arts in the four communication skills:   listening, speaking, 

reading, and writing; listening for main ideas and 

interpretation in various situational contexts; registers and 

styles of daily- life and workplace communications; reading 

for value and attitude understanding; summarizing; official 

and business correspondences; and public speaking 

 
941-160                    2((2)-0-4) 
การฟังและพูดภาษาองักฤษพ้ืนฐาน  
(Fundamental English Listening and Speaking) 
   ฝึกทกัษะการฟังและการพูดในหัวขอ้ท่ีใชส่ื้อสารใน
ชีวติประจ าวนั การฟังเพื่อจบัใจความส าคญั การพูดเพื่อส่ือสาร 
 

 
 

 
ขั้นพ้ืนฐานในสถานการณ์ต่าง ๆ การใชไ้วยากรณ์ การพฒันา
ความรู้ด้านค าศัพท์ และส านวนภาษาท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ส่ือสาร 
   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 
 
941-161                    2((2)-0-4) 
การอ่านและเขียนภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 
(Fundamental English Reading and Writing) 
   ฝึกทักษะการอ่านและการเขียน ทักษะการอ่าน
พ้ืนฐาน การอ่านเพ่ือจับใจความส าคญัและรายละเอียด การ
พัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์และกลวิธีพัฒนาค าศัพท์ การใช้
ไวยากรณ์ การเขียนระดบัประโยคและยอ่หนา้ส้ันๆ    
   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 
 
941-162                    2((2)-0-4) 
การพฒันาทักษะภาษาองักฤษ      
(English Skills Development) 

  ฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการ
เขียน การประยุกต์ใช้ทักษะในการส่ือสารและสนทนาใน
บริบทต่างๆ ในเชิงวชิาการ การอ่านและเขียนประโยค ยอ่หน้า
ส้ันๆ การประยุกต์ใช้ทักษะในการส่ือสารในบริบททาง
วชิาการ รวมทั้งการตั้งค  าถามและตอบค าถามส้ันๆ ได ้ 
        Practice in using the language skills— listening, 
speaking, reading and writing — necessary for the academic 
purposes; reading and writing sentences and short paragraphs; 
applying communication skills in academic contexts; asking 
and responding to questions 
 
  

ค าอธิบายรายวชิาศึกษาทัว่ไป 
 

160



941-163                    2((2)-0-4) 
ภาษาองักฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ    
(Professional English) 

ฝึกทกัษะดา้นการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
ท่ีใช้ในการประกอบอาชีพ การประยุกต์ใช้ทักษะในการ
ส่ือสารและสนทนาในบริบทต่าง ๆ ในการท างาน การตั้ ง
ค  าถามและตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ การน าเสนอแผนภาพ
ขอ้มูล การอ่านและการเขียนในบริบทในการท างาน เช่น การ
เขียนอีเมลและจดหมาย แผนภาพ แผนภูมิและกราฟ ในการ
น าเสนอขอ้มูล 
      Practice in using the integrated language skills—
listening, speaking, reading and writing, necessary for the 
professional purposes; applying conversation and 
communication skills in various situations; asking and 
responding to questions, data visualization, reading and 
writing in workplaces; emails and letters, diagrams, charts and 
graphs, data presentation 
 

941-225       2((2)-0-4) 

ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน                                                          

(Everyday Chinese) 
 ระบบเสียง ค าศพัท์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวนั ตวัเลข 

ลักษณะนาม ค ากริยานุเคราะห์ และโครงสร้างประโยค
ภาษาจีนระดบัพ้ืนฐาน การฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
จากสถานการณ์ต่างๆ ท่ีก าหนดให ้  

Chinese sound systems; vocabulary for daily 
communication;  numbers;  noun classifiers;  auxiliary verbs, 
and basic sentence structures; practice in listening, speaking, 
reading, and writing skills from given situations 

 
941-226                     2((2)-0-4) 
ภาษาจีนจากเพลง     

(Chinese through Songs) 
ฝึกทักษะการฟังและพูดโดยใช้เพลงภาษาจีนผ่าน

ส่ือนวตักรรม การน าค าศพัท ์ส านวน ไวยากรณ์ การออกเสียง 
การแปลเพลงจากบทเพลงจีนและประยุกต์ใช้ได้กับการ
ส่ือสารในชีวิตประจ าวนั การประยุกต์ใช้ภาษาจีนเพื่อการ
ส่ือสารในบริบทต่างๆ  

Practice in listening and speaking skills through 
music and popular songs by using a variety of innovative 
materials and devices; vocabulary; idioms; pronunciation; 

Chinese song translation; applying communicative Chinese in 
various contexts 
 
941-237                    2((2)-0-4) 
ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน   
(Everyday Japanese) 
 ไวยากรณ์ญ่ีปุ่นและรูปประโยคพ้ืนฐาน วิธีการ
เขียนอกัษรฮิระงะนะ และคะตะกะนะ เรียนรู้ค าศพัทป์ระมาณ 
300 ค า 

 Japanese grammar and basic sentence patterns; 
Hiragana and Katakana characters writing; approximate to 300 
words 
 
941-246                   2((2)-0-4) 
ภาษาฝร่ังเศสในชีวิตประจ าวัน   
(Everyday French) 

หลักการออกเสียง หลักไวยากรณ์พ้ืนฐาน การ
พฒันาทกัษะการฟัง การพูดในชีวิตประจ าวนั การเขียนค าและ
ประโยคส้ันๆ การอ่านขอ้ความส้ันๆ จากส่ือต่าง ๆ 

 Principles of pronunciation, basic principles of 
grammar; listening skills development; daily life 
conversation; writing words and short sentences; reading short 
texts from media 
 
941-253                                                                    2((2)-0-4) 
ภาษาเยอรมันในชีวิตประจ าวัน        
(Everyday German) 

  ไวยากรณ์ภาษาเยอรมนัเบ้ืองตน้ ฝึกฟัง พูด อ่าน 
และเขียนประโยคใน ระดบัพ้ืนฐาน 

 Basic grammar; listening, speaking, reading and 
writing at basic level 

 
941-254                    2((2)-0-4) 
ภาษารัสเซียในชีวิตประจ าวัน  
(Everyday Russian) 

  ระบบเสียง อกัขรวิธีและการอ่านออกเสียงภาษา
รัสเซีย ทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษารัสเซียในระดบัตน้ 
โครงสร้างประโยคพ้ืนฐานของภาษารัสเซีย ค าศัพท์และ
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ส านวนท่ีใชบ่้อย การสนทนาในสถานการณ์ท่ีจ าเป็นเพ่ือการ
ส่ือสารในชีวติประจ าวนั 

 Russian sound system, spelling system and 
pronunciation; basic listening, speaking, reading and writing 
skills in Russian; basic sentence structures of Russian; 
frequently-used vocabulary, expressions and conversation in 
relevant situations for daily life communication 

 
941-275                   2((2)-0-4) 
ภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน   
(Everyday Malay) 

 ระบบเสียง อกัขรวิธีและการอ่านออกเสียงภาษา

มลายู ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษามลายูในระดับต้น 

โครงสร้างประโยคพ้ืนฐานของภาษามลาย ูค  าศพัทแ์ละส านวน

ท่ีใช้บ่อย การสนทนาในสถานการณ์ท่ีจ าเป็นเพ่ือการส่ือสาร

ในชีวติประจ าวนั 
  Malay sound system, spelling system and 

pronunciation; basic listening, speaking, reading and writing 
skills in Malay; basic sentence structures of Malay; frequently-
used vocabulary, expressions and conversation in relevant 
situations for daily life communication 

 

941-286         2((2)-0-4) 

ภาษาเกาหลใีนชีวิตประจ าวัน      

(Everyday Korean)     

  ฝึกออกเสียงใหถู้กตอ้ง ชดัเจน และฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้น

คือ การฟังพูด อ่าน และเขียน การฝึกสร้างประโยคพ้ืนฐาน และ

การฝึกสนทนาภาษาเกาหลีท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 

 Practice of Korean pronunciation and 4  language 

skills:  speaking, reading, listening and writing; constructing 

basic sentences; practice of Korean in daily-life conversations 

 

941-297       2((2)-0-4) 

ภาษาองักฤษจากเพลง    

(English through Songs) 
  ฝึกทักษะการฟังและพูดโดยใช้เพลงภาษาองักฤษ

ผ่านส่ือนวตักรรม การน าค าศพัท ์ส านวน ไวยากรณ์ การออก

เสียง การแปลเพลงจากบทเพลงภาษาอังกฤษไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั การใช้เพลงภาษาอังกฤษเพื่อประโยชน์ของ
เพื่อนมนุษย ์

Practice in listening and speaking skills by using 
songs and music through innovative devices; vocabulary; 
idioms; pronunciation; English song translation; English 
songs for benefits of mankind 

 
942-101                  2((2)-0-4) 
ความเป็นพลเมืองโลก    
(Global Citizenship) 
                หลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับความเป็นพลเมืองโลก 
บทบาท หน้าท่ีพลเมือง การมีส่วนร่วม การปฏิบัติตามหลกั
กฎหมายและหลกัศีลธรรม การมีจิตส านึกสาธารณะ การอยูใ่น
สั ง คมป ร ะช า ธิ ป ไต ย ท่ า ม กล า ง ค ว า ม เ ห็ น ต่ า ง แ ล ะ 
พหุวฒันธรรม 
        Basic principles of global citizenship; roles and 
responsibilities of citizens; involvement; compliance with the 
law and morality; public mind; living in a democratic society 
where diverse opinions and multi cultures exist 
 
942-102                     1((1)-0-2) 
การช่วยชีวิตพ้ืนฐาน              
(Basic Life Support) 
  การช่วยฟ้ืนคืนชีพเบ้ืองต้น โดยใช้สถานการณ์
ฉุกเฉินจ าลอง 
   Practice of cardiopulmonary resuscitation (CPR) 
in an emergency simulated situation 
 
942-104                    2((2)-0-4) 
การคิดและการตัดสินใจ   
(Thinking and Decision Making)                                  
   หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ การ
พฒันาลกัษณะการคิดและกระบวนการคิด ความคิดสร้างสรรค ์
การคิดเชิงระบบ การวเิคราะห์ขอ้มูลและข่าวสาร กระบวนการ
ตดัสินใจ กระบวนการแสวงหาความรู้ และการประยุกตใ์ชใ้น
การแกปั้ญหาในชีวติประจ าวนั 
   Principles and process of human thinking, 
development of cognitive attributes and processes, creative 
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thinking, systematic thinking, data analysis, decision-making 
processes; knowledge- seeking processes and applications for 
daily-life problem solving 
942-105                    2((2)-0-4) 
การคิดเชิงออกแบบ       
(Design Thinking) 
   กระบวนการคิดของมนุษย ์ความคิดสร้างสรรค์ 
หลกัการคิดเชิงระบบ หลกัการคิดเชิงออกแบบในการเข้าใจ
ปัญหา กระบวนการตดัสินใจ การเขา้ถึงปัญหาและการพฒันา
วิธีการแก้ปัญหา การสร้างสรรค์นวตักรรมทางธุรกิจและใน
ชีวติประจ าวนั 
   Human thinking processes; creative thinking; 
systematic thinking; need-based design  thinking for problem 
solving; decision-making processes; problem accessibility and 
solution initiation; prototyping; creation of  innovations in 
business and daily life 
 
942-106                    3((3)-0-6) 
ชีวิตที่ดี     
(Happy and Peaceful Life) 
                การมีสติและความรู้สึกตัว ความสุขของชีวิต การ
รู้เท่าทนัตนเองและสังคม การเขา้ใจ ยอมรับ และเคารพ ความ
แตกต่างหลากหลาย ทักษะการส่ือสารในการท างาน การ
แก้ปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ การใช้ชีวิตในสังคมท่ีมี
ความหลากหลาย   
                Consciousness and mindfulness; happiness of life; 
self-awareness; social literacy; understanding and respecting 
diversity; communication and collaboration skills; creative 
problem-solving; living in diversity 
 
942-107                        3((3)-0-6) 
ศาสตร์พระราชาสู่การพฒันาประโยชน์เพ่ือนมนุษย์  
( The King’ s Philosophy for the Benefit of Mankind) 
           ความหมาย หลักการ แนวคิด ความส าคัญ และ
เป้าหมายของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการทรง
งาน หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การพัฒนาตามศาสตร์
พระราชา และการพัฒนาอย่างยั่งยืน การวิเคราะห์การน า
ศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนท่ีระดบับุคคล องค์กร
ธุรกิจหรือชุมชนในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัประเทศ การท า

กิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือสร้างประโยชน์เพ่ือน
มนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 
        Definitions, principles, concepts, importance and 
goals of the philosophy of sufficiency economy; work 
principles, understanding and development of the King’ s 
philosophy and  sustainable development; an analysis of 
application of the King’ s philosophy in the area of interest in 
the  individual, business or community sectors either local or 
national; integrated activities for the benefit of mankind 
 
942-115                     2((2)-0-4) 
แลใต้        
(Southern Studies) 

ศึกษาประวติัศาสตร์ โบราณคดี วิถีชีวิต ประเพณี 
วัฒนธรรม ความเ ช่ือ  เ ร่ืองเล่าต านานท่ีส าคัญ จัดให้ มี
กรณีศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนทอ้งถ่ินหรือพิพิธภณัฑส์ถาน
แห่งชาติ รวมทั้ งผลิตส่ือเพ่ือแนะน าแหล่งเรียนรู้หรือแหล่ง
ท่องเท่ียวในชุมชน 
   Studies of the history, archeology, ways of living, 
traditions, culture, beliefs, and key legends; undertaking a case 
study either from communities-based learning resources or in 
national museums; producing media to introduce learning 
sources and tourist attractions in a community 
 
942-222                   1((1)-0-2) 
กฬีาเพ่ือชีวิต                    
(Sports for Life) 
   ความส าคญัของการเล่นกีฬา ชนิดของกีฬา คุณค่า
ของกีฬาต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การ
ประเมินสุขภาพเบ้ืองตน้ การฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ในการเล่นกีฬา
และออกก าลงักาย 
   Importance of sports; types of sports; the 
beneficial impacts of sports on the individuals’  physical, 
mental, emotional, social and intelligent attributes; initial 
health assessment; basic training in sports and exercise 
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942-304                   2((2)-0-4) 
ชีวิตคือการเดนิทาง     
(Travelers Infographic) 
   การเดินทางเพ่ือการท่องเท่ียว การออกแบบ
แผนการท่องเท่ียว ปัญหาและอุปสรรคของการเดินทางท่ี
อาจจะเกิดข้ึน ขั้ นตอนและระบบพิธีการทางการฑูตเ ม่ือ
เดินทางไปต่างประเทศ เอกสารส าคญัในการท่องเท่ียว การ
บริหารงบประมาณเพ่ือการท่องเท่ียว การเป็นนักท่องเท่ียวท่ีมี
คุณภาพ 
   Travel and tourism; travel planning; problems and 
obstacles of travel; procedures and diplomatic formalities of 
traveling abroad; important travel documents; budget 
management for tourism; being a quality tourist 
 
942-305                    2((2)-0-4) 
สังคมและการเมือง      
(Society and Politics) 
   หลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับสังคมและการเมือง 
สถาบนัทางสังคมและการเมือง กลุ่มทางสังคมและการเมือง 
อุดมการณ์และลทัธิการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง การ
เปล่ียนแปลงสังคมและการเมือง ตลอดจนการบริหารประเทศ
ในสมยัใหม่ 
   Basic principles of society and politics; social and 
political institutions; social and political groups; doctrine and 
political ideology; political participation; society and political 
changes; modern government management 
 
942-306                     2((2)-0-4) 
มนุษย์กบัสังคม       
(Man and Society) 
   พ้ืนฐานของมนุษยโ์ดยธรรมชาติ พฤติกรรม การ
ตั้งถ่ินฐาน วฒันธรรม การจดัระเบียบสังคมและการขดัเกลา
ทางสังคม สถาบนัทางเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ภูมิหลัง
สังคมไทย การเปล่ียนแปลงทางสังคม ปัญหาสังคมและแนว
ทางแกไ้ข 
   Human nature; behavior; settlement; culture; 
social organization and socialization; economic, political and 
legal aspects of social organizations; backgrounds of Thai 
society; social changes, problems, and solutions 

942-307                    2((2)-0-4) 
รู้ทันความเส่ียง      
(Risk Intelligence) 
   ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับความเส่ียงส่วนบุคคล 
แนวทางการจดัการความเส่ียง การระบุความเส่ียง การประเมิน
ความเส่ียง การตอบสนองความเส่ียง ความเส่ียงในยุคดิจิทัล 
และการจดัการความเส่ียงในยคุดิจิทลั 
   Principles of personal risk; guidelines for risk 
management; risk identification; risk assessment; risk 
response; digital risk; and digital risk management 
 
942-308                     2((2)-0-4) 
แคมป์ป้ิง       
(Camping) 
   ความรู้ทั่วไปส าหรับนักแคมป์มือใหม่ แหล่ง
ท่องเท่ียวหรืออุทยานแห่งชาติในประเทศไทย การวางแผน
เดินทาง เทคนิคการเลือกอุปกรณ์แคมป์ กิจกรรมกลางแจง้ การ
ท่องเท่ียวและการเลือกสถานท่ีกางเตน้ท ์คุณค่าท่ีไดรั้บจากการ
ตั้งแคมป์ การผลิตส่ือเพ่ือแนะน าสถานท่ีหรือแหล่งท่องเท่ียว
ส าหรับตั้งแคมป์ 
   General knowledge for beginner campers; tourist 
attractions or national parks in Thailand; travel planning; 
techniques for choosing camping equipment; outdoor 
activities; tourism and camping location; the value of 
camping; production of media for camping recommendation 
 
942-400                     2((2)-0-4) 
การเงินในชีวิตประจ าวัน    
(Financial Literacy in Daily Life) 
   ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับการเงินส่วนบุคคล การ
ตระหนักรู้และทศันคติการใชสิ้นเช่ือส่วนบุคคล วินัยทางการ
เงิน และพฤติกรรมการใชเ้งินอยา่งมีประสิทธิภาพ 
   Fundamental knowledge of financial literacy; 
cognition and attitude on personal loan; financial discipline 
and financial behavior for consumption and credit 
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942-401                     2((2)-0-4) 
ส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต     
(Environment for Life) 
   ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมและมนุษย์ 
ประโยชน์ของส่ิงแวดล้อมในชีวิตประจ าวนั ความสัมพนัธ์
และผลกระทบ การใชอ้ยา่งรู้คุณค่า การจดัการส่ิงแวดลอ้มตาม
โครงการพระราชด าริ 
   Fundamentals of humans and the environment; 
benefits of the environment in everyday life; the relationship 
between the environment and humans and its impact; wise use; 
environmental management according to the Royal Project 
initiated by His Majesty King Bhumibol 
 
942-402                    2((2)-0-4) 
การจัดการชุมชนยั่งยืน  
(Sustainable of Community Management) 
   การจัดการชุมชน สถานการณ์ การพัฒนา และ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการพฒันาชุมชน ความเปราะบางของ
ชุมชน การพึ่งพาตนเอง และการจดัการท่ีเหมาะสมเพื่อชุมชน
ท่ียัง่ยนื 
   Community management; situation, 
development, and impact in community development; the 
vulnerability of communities; self- reliance; and appropriate 
management for a sustainable community 
 
943-100                       1((1)-0-2) 
สุนทรียภาพของการด าเนินชีวิต  
(Aesthetics for Life) 
   ประเพณี วิถีชีวิต ศิลปะ วฒันธรรม ท่ีส่งเสริม
สนับสนุนพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของมนุษยใ์นสังคมไทย
และสังคมอาเซียน 
   Traditions, ways of living, arts and cultures that 
enhance lifestyles of people in Thai and ASEAN communities 
 
943-101                     2((2)-0-4) 
การเดนิทางของกต้ีาร์    
(Guitar Journey) 
   ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับกีต้าร์ วฒันธรรมกีต้าร์ใน
สังคมโลก การเดินทางของกีตา้ร์ การเป็นส่ือน าพาวฒันธรรม 

การผสานกับวัฒนธรรมดนตรีในพ้ืนท่ีต่างๆของกีต้า ร์  
สุนทรียภาพในการฟังและการบรรเลง ความส าคญัของดนตรี
ต่อชีวติตนเองและผูอ่ื้น 
   Story of guitar; guitar’s culture around the world; 
travelling of guitar; guitar as the media convey to culture; the 
culture mixing on guitars; aesthetics of listening and playing; 
the importance of music to self and others 
 
943-102                     2((2)-0-4) 
ร้องเพลงเพลนิใจ    
(Singing for Pleasure) 
   การร้องเพลงท่ีเหมาะสมกับตนเอง ซาบซ้ึงใน
เสน่ห์ของเสียงและวรรณกรรมค าร้อง วฒันธรรมการร้องเพลง
ในสังคมโลก เขา้ใจดนตรีประกอบการร้อง การร้องเพื่อการ
เขา้สังคมและการผ่อนคลาย ความส าคญัของการร้องเพลงต่อ
ชีวติตนเองและผูอ่ื้น 
   Singing appropriate for one’ s self; aesthetics of 
the lyrics and sentimental voices; singing culture around the 
world; understanding the backing- track for singing; singing 
for society and relaxation; the importance of songs to one’s 
self and others 
 
943-103                   2((2)-0-4) 
ดนตรีไทยกบัคนรุ่นใหม่    
(Thai Classical Music for New Generation) 
   การรู้จักความเป็นไทยผ่านดนตรีไทย เรียนรู้
ปรัชญา แนวคิด ความเช่ือและภูมิปัญญาไทยผ่านดนตรี 
บทบาทดนตรีไทยในบริบทร่วมสมยั รู้จกัตวัตนผา่นดนตรีพ้ืน
ถ่ิน การปรับใช้ดนตรีไทยในชีวิตประจ าวนั ความส าคญัและ
คุณค่าของดนตรีไทยในกระแสโลกาภิวตัน์ 
   Learning Thai culture through Thai classical 
music; learning philosophy, concepts, beliefs and Thai 
wisdom through music; Thai classical music in contemporary 
perspectives 
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943-104                       2((2)-0-4) 
การรับรู้ชีวิตและธรรมชาติ               
(Perception of Life and Nature) 

แนวคิดในการด าเนินชีวิตของสังคมโลกยุคสมยั
ต่างๆ การคน้พบและการเขา้ใจธรรมชาติท่ีส่งผลต่อวิธีคิดและ
การด าเนินชีวิต ความเช่ือและศาสนา  การคิดและการใช้ชีวิต
ของบุคคลท่ี เปล่ียนแปลงโลก แนวคิดท่ีส่งผลต่อความ
เจริญรุ่งเรืองและล่มสลายของกลุ่มคน  เพื่อน ามาปรับใช้ใน
การท าความเขา้ใจซ่ึงกันและกันในการอยู่ร่วมกันท่ามกลาง
ความหลากหลายภายใตก้ฎของธรรมชาติ  
   Important philosophies in different eras,  
discovering and understanding nature influencing individuals’ 
thinking and living,   beliefs and religion;  lifestyle factors; 
behavioral factors affecting prosperity and collapse; adaption 
and coexistence either among diversity or under natural 
conditions 
 
943-105                     1((1)-0-2) 
สีสันของบุคลกิภาพ                
(Colorful  Personality) 

การสร้างบุคลิกภาพดว้ยรสนิยมทางสุนทรียภาพ
ด้านต่าง ๆ รสนิยมทางดนตรี ภาพยนตร์ แฟชั่น งานศิลปะ 
กิจกรรมนนัทนาการ และไลฟ์สไตล ์

Personality design for aesthetics; choices and 
preferences for music, movies, fashion, arts, recreational 
activities and lifestyles 
 
943-200                    2((2)-0-4)  
วรรณกรรมในบทเพลง   
(Literature in Songs) 
   วรรณกรรมค าร้องท่ีมีความหมายเก่ียวกบัความรัก
และสันติ ว ัฒนธรรมในค าร้องของเพลงในแต่ละยุคสมัย 
การศึกษาค าร้องและฉันทลักษณ์จากบทเพลงท่ีทรงคุณค่า 
เพลงสมยันิยม และเพลงท่ีประทบัใจ ความซาบซ้ึงในคุณค่า
ของค าประพนัธ์ในบทเพลง การสร้างสรรคว์รรณกรรมค าร้อง 
   Lyrics related to love and peace; cultural aspects 
of the lyrics in each era; studies of wording and forms of 
valuable lyrics, pop songs and impressive songs; aesthetics of 
lyrics; composing simple lyrics 

943-201                      2((2)-0-4) 
ศิลปะการเต้นพ้ืนเมืองในสังคมโลก   
(Folk Dance in the World Culture) 
   ความส าคญั ประโยชน์ คุณค่า ของศิลปะการเตน้
พ้ืนเมืองในสังคมโลก ทกัษะและความรู้พ้ืนฐานของศิลปะการ
เตน้พ้ืนเมืองในแต่ละทอ้งถ่ินในสังคมโลก ประยุกตใ์ชว้ิธีการ
เตน้ในชีวติประจ าวนั สุนทรียภาพแห่งการเตน้พ้ืนเมือง 
   Importance, benefits and value of folk dance; 
basic knowledge and skills of folk dancing in world cultures; 
applications of folk dancing in daily life; appreciation of 
aesthetics of folk dance 
 
943-202                       2((2)-0-4) 
นาฏกรรมเพ่ือพฒันาบุคลกิภาพ   
(Dramatic Work for Personality Development) 
   ประโยชน์ คุณค่า ความรู้พ้ืนฐาน ทักษะและ
วธีิการในการเคล่ือนไหวร่างกายเพ่ือส่งเสริมพฒันาบุคลิกภาพ
ให้  ดูดี สุนทรียภาพของนาฏกรรมรูปแบบต่างๆ เรียนรู้
วฒันธรรมผา่นนาฏกรรม 
   Benefits, values, basic knowledge, skills and 
methods of physical movements for personality development; 
aesthetics of dramatic work; learning cultural aspects through 
dramatic work 
 
943-203                       2((2)-0-4) 
ศิลปะการต่อสู้แบบไทย    
(Thai Martial Art) 
   ความรู้พ้ืนฐานในศิลปะการต่อสู้แบบไทย ดาบ
ไทย กระบ่ีกระบอง ประโยชน์และคุณค่าของศิลปะการแสดง
ต่อสู้แบบไทยในการด าเนินชีวิต ประยุกต์ใช้เ พ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวติ 
   Fundamental knowledge of Thai martial art, Thai 
sword and Krabi-Krabong; appreciation of benefits and values 
of Thai martial art; its applications to improve life quality 
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946-146                      2((2)-0-4) 
การคิดเชิงตรรกะ        
(Logical Thinking) 
   แนวคิดเชิงตรรกะ การคิดแยกแยะและหาเหตุผล 
การคิดอย่างเป็นระบบ การคิดแก้ไขปัญหาและการตดัสินใจ 
ฝึกการคิดแกปั้ญหาเชิงตรรกะในชีวิตประจ าวนัผ่านหลกัการ
โปรแกรมอยา่งง่าย 
   Logical thinking; identifiable and reasonable 
thinking; a systematic way of thinking; problem solving and 
decision making; a practice use of logical thinking in everyday 
life through simple programming 
 
946-149                           2((2)-0-4) 
ก้าวทันโลกดจิิทัล     
(Digital Modernization) 
   เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัย การใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์ การประเมินค่าสารสนเทศ การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์สารสนเทศ การใช้ดิจิทลัเพ่ือความมัน่คงปลอดภยั 
กฎหมายและจริยธรรมส าหรับการใช้สารสนเทศ และการ
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัในองคก์ร 
   Modern digital technology; social media usage; 
information evaluation; information analysis and synthesis; 
digital usage for security; laws and ethics for information 
usage; the application of digital technology in the organization 
 
947-102                    2((2)-0-4) 
รู้เท่าทันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
(Science and Technology Literacy) 
   กระแสการเปล่ียนแปลงด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี การใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนั ผลกระทบของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม การ
วเิคราะห์ขอ้มูลดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอียา่งรู้เท่าทนั 
   Current trends in science and technology; 
practical use in everyday life; impacts of science and 
technology on modern society and the environment; analytical 
approaches to science and technology 
 
 
 

947-200                      2((2)-0-4) 
ชีวิตและสุขภาพ      
(Life and Health) 
   ความหมาย องค์ประกอบ และความส าคัญของ
ชีวติและสุขภาพ การดูแลสุขภาพองคร์วม ภาวะเส่ียงและปัจจยั
ส าคัญท่ีมีผลต่อชีวิตกับสุขภาพ สุขภาพจิต ส่ิงแวดล้อมเพ่ือ
สุขภาพ โภชนาการเพ่ือสุขภาพ หลกัการออกก าลงักาย การ
ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
   Definitions, key components, and importance of 
life and health; holistic health care; risks and important factors 
influencing life and health; mental health; health environment; 
nutrition; exercise principles;  first aid; and  physical fitness 
testing 
 
947-201                       2((2)-0-4)  
วิทยาศาสตร์รักษ์โลก    
(Green Science) 
   การพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สมยัใหม่ ปัญหาและผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี แนวคิดสีเขียว นวัตกรรมท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม  
   Science knowledge development; modern 
technology; cause and effects from science and technology; 
green concept; eco-friendly innovation 
 
947-216                       2((2)-0-4) 
ชีวิตกบัการค านวณ       
(Life with Calculations) 
   การให้เหตุผลทางตรรกศาสตร์ การประยุกต์ใช้
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในทางสถิติ คณิตศาสตร์กับการ
แกปั้ญหาและตดัสินใจในชีวติประจ าวนั  
   Logical reasoning; mathematical application in 
statistics; mathematics with problem solving and decision 
making in daily life 
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948-140                       2((2)-0-4) 
ทักษะการใช้ดจิิทัล       
(Digital Literacy)  
   การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต การ
ใชโ้ปรแกรมประมวลค า การใชโ้ปรแกรมตารางค านวณ การ
ใช้โปรแกรมการน าเสนองาน การสร้างส่ือดิจิทลั การสืบคน้
สารสนเทศและการท างานร่วมกนัแบบออนไลน์  
   Computer usage; internet usage; word processing 
program usage; spreadsheet program usage; presentation 
program usage; digital media creation; information search; 
online collaboration 
 
996-111                      2((2)-0-4) 
ตรังศึกษา         
(Trang Study)                                        
   สภาพพ้ืนท่ีของจังหวัดตรังและพ้ืนท่ีใกล้เคียง
ทางดา้นภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม 
สถาปัตยกรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ วิถีชีวิตของชุมชนท่ี
สะท้อนถึงเอกลักษณ์และการด าเนินชีวิตของคนในสังคม 
รวมถึงแนวโนม้การพฒันาในอนาคต 
   Trang province and its neighboring areas; Trang 
geography, history, economy, society, culture and 
architecture, local wisdom, and communities ways of living 
reflecting its identity and the people’ s way of life; trends in 
urban development 
 
996-122                     1((1)-0-2) 
การรับรู้สุนทรียศาสตร์   
(Art Appreciation) 
   ศาสตร์ความงามของงานศิลปะทุกแขนง ทั้ ง 
ทัศนศิลป์ โสตศิลป์ และโสตทัศนศิลป์ ในประเด็นของ
ประวติัศาสตร์ แหล่งท่ีมาวิธีการรับรู้ และประสบการณ์ทาง
สุนทรียภาพ ในระดบัการร าลึก ระดบัความคุน้เคย และระดบั
ความซาบซ้ึง 
   Aesthetic sciences of arts; visual art, audio art and 
audio-visual art; history of arts; origin of perceptions; aesthetic 
experiences in cognitive, familiar and appreciative levels 
 
 

996-123                     2((2)-0-4) 
ความซาบซ้ึงทางดนตรี      
(Music Appreciation) 
   การรับรู้และเข้าใจเ ก่ียวกับ ประวัติ  แนวคิด 
อารมณ์ความรู้สึกในเพลงประเภทต่างๆ และรับฟังอย่างมี
ความสุข เช่น ไทยลูกทุ่ง ไทยเดิม สุนทราภรณ์ คลาสสิค ร็อค 
โพรเกรซซีฟร็อค นิวเอจ และเวร์ิดมิวสิค เป็นตน้ 
   Appreciation and perception of history, theme, 
emotion of music genres; happily listening of different types 
of music:  Thai folk, Thai traditional, Soontaraporn, classical, 
rock, progressive rock, new age, and word music 
 
996-124                  2((2)-0-4) 

สเกต็ภาพเมือง    

(Urban Sketching) 

   การสเก็ตภาพด้วยเทคนิคต่าง ๆ เพ่ือถ่ายทอด
บรรยากาศของสภาพแวดล้อมรอบตัว เช่น คน รถ ต้นไม้ 
อาคาร บา้นเรือนองคป์ระกอบต่าง ๆ ของเมือง และการสเก็ต
ภาพทศันียภาพของเมือง 
   Practice in sketching city surroundings such as 
people, car, tree, building, city elements and cityscape   
 
996-132                      2((2)-0-4) 
การรับรู้ธรรมชาติ      
(Nature Perception) 
   เรียนรู้และสัมผสัธรรมชาติดว้ยประสบการณ์จริง 
จ าแนกประเภทป่า ระบบนิเวศ สภาพภูมิประเทศ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ การเดินศึกษาธรรมชาติ การเตรียมตวั 
การอ่านแผนท่ี การใช้เข็มทิศ อุปกรณ์น าทางและทศันศึกษา
ธรรมชาติ 
   Learning and direct experiencing with nature; 
classifications of forests; ecosystems; topography; 
biodiversity; nature trails with tracking; planning; map 
reading; application of compass and navigator; and natural 
field trips 
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              Univesiti Utara Malaysia, Malaysia, 2011 
12. อาจารยศ์นัสนีย ์ศรีวรเดชไพศาล, บธ.ม. (การบญัชีการเงิน), มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์,  

             2549 
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หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวชิาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยดีิจิทัล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

1. วา่ท่ีร้อยโท ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. เอกรินทร์ ซ่ือธานุวงศ,์ Doktor der Technischen  
               Wissenschaften Technical Sciences), Technische Universitat Wien (Vienna  
                University of Technology),      Austria, 2012 

2.  ผูช่้วยศาสตราจารยกิ์ตติศกัด์ิ แกว้นิลประเสริฐ, วท.ม. (การพฒันาซอฟตแ์วร์ดา้นธุรกิจ),  
                    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2552  

3. ผูช่้วยศาสตราจารยจ์งกลนี รุ่งเรือง, วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ), สถาบนัเทคโนโลยพีระ 
                 จอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั, 2547   
                (ลาศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก ณ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์) 

4. ผูช่้วยศาสตราจารยสิ์ริพรรณ แซ่ต่ิม, คอ.ม. (เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์), สถาบนัเทคโนโลย ี
                    พระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2547 

5.  Asst. Prof. Anny Mardjo, Master of Information Technology (Database for Client-Server),  
                 Swinburne University of Technology, Australia, 1999 

 
อาจารย์ 

6. อาจารยแ์สงนภา หิรัญมุทราภรณ์, วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ),  
                          สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั, 2547 

7. ดร. ธวทัชยั สุวรรณพงค,์ Ph.D. (Technology), Sirindthorn International Institute of  
  Technology, Thammasat University, 2016 

 
หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวชิาธุรกจิดิจิทลั 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บุญจิรา มากอน้, Ph.D.(Industrial Management), National Taiwan  
                    University of Science and Technology, Republic of China  (Taiwan), 2014            

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อจัฉรา หลีระพงศ,์ ปร.ด. (เทคโนโลยสีารสนเทศ),  
                   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี, 2561 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สุพฒัธณา สุขรัตน,์ ปร.ด. (เทคโนโลยสีารสนเทศ),  
                   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี, 2561 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. จุไรรัตน์ พทุธรักษ,์ Ph.D. (Computer Science),  La Trobe University,  
                   Australia, 2016 

อาจารย์ 
5. ดร. สิปปกานต ์กลดัสวสัด์ิ, วท.ด. (ภูมิสารสนเทศ), มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี, 2559         
6. ดร. อรชนก ช่องสมบติั, Doctor of Applied Economics (Management Information Systems),  

                     Universiteit Antwerpen (University of Antwerp), Belgium, 2019 

7. อาจารยบ์านเยน็ แซ่หลี, วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2548                  
8. อาจารยศุ์ภโชค สุขเกษม, วท.ม. (วทิยาการคอมพิวเตอร์), มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2548 

170



 

 

9. อาจารยอ์ุดมลกัษณ์ ราชสมบติั, สต.ม. (สถิติ), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2551              

 
หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวชิาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเส่ียง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. พงษพ์ิช  เพชรสกลุวงศ,์ Ph.D. (Risk Management and Insurance),  
                      Feng Chia University, Republic of China (Taiwan), 2011 

2.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ครรชิต เช้ือข า, วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยกุต)์, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
  สุรนารี, 2554 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ดลินา อมรเหมานนท,์ Doctor of Applied Economics, University of              
                      Antwerp, Belgium, 2014 

อาจารย์ 
4. ดร. กฤติยา ดวงมณี, Doctor of Applied Economics (Ph.D.) Economics and Applied  

                   Economics (Mathematics, Statistics and Actuarial Sciences), Universiteit  
                   Antwerpen (University of Antwerp), Belgium, 2015 

5. ดร. สิปปวชิญ ์วงศสุ์วฒัน์, Ph.D. (Management), สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2562 
6. ดร. ชยัยา นอ้ยนารถ, ปร.ด.(การวิจยัและสถิตทางวทิยาการปัญญา), มหาวทิยาลยับูรพา,  

                   2562 
7. อาจารยว์สุิทธ์ิ เหมหมนั, วท.ม. (สถิติประยกุตแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ)  

                 สาขาวชิาเอกวทิยาการประกนัภยัและการบริหารความเส่ียง,  
                  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2554 

 
หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการการท่องเทีย่ว 
อาจารย์ 

1. ดร. วภิาดา  เถาธรรมพิทกัษ,์ ปร.ด. (การจดัการการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ),  
                      สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์, 2561 

2. ดร.นฤบาล ยมะคุปต,์ D.B.A., Universiti Utara Malaysia, Malaysia,2014 
3. ดร.เมธาว ีวอ่งกิจ, D.HTH., The Hong Kong Polytechnic University ประเทศ เขตบริหารพิเศษ 

                    ฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน, 2012 
4. อาจารยม์ะลิวลัย ์กาพยเ์กิด, ศศ.ม. (การจดัการโรงแรมและการท่องเท่ียว), มหาวทิยาลยันเรศวร, 2554 
5. อาจารยอ์ภิสรา  ตนัตสุทธิกลุ, บธ.ม.(การจดัการการท่องเท่ียว), มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2556 

                  (ลาศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์) 
6. อาจารยอ์มัมาน โสดาหวนั, บธ.ม.(การจดัการการท่องเท่ียว), มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2554 

                    (ลาศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก ณ National Kaohsiung University of  
                    Hospitality and Tourism, สาธารณรัฐจีน (ไตห้วนั) 

7. ดร.สคัคยศ สงัขพนัธ์, ปร.ด. (วทิยาศาสตร์การออกก าลงักายและการกีฬา), มหาวทิยาลยับูรพา, 2563 
8. อาจารยท์วศีกัด์ิ  หนูสุวรรณ, กศ.ม. (พลศึกษา), มหาวทิยาลยัทกัษิณ, 2556 
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หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวชิาการตลาด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พงศกร พิชยดนย,์ วท.ด. (ธุรกิจเทคโนโลยแีละการจดัการนวตักรรม),  
                      จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2561 

อาจารย์ 
2. Dr. Tao Lu, Ph.D. (Entrepreneurship and International Business), Nottingham Trent 

University,    
             United Kingdom, 2009 

3. ดร.ทิพวรรณ จนัทมณีโชติ, D.B.A., Universiti Sains Malaysia, Malaysia, 2015 
4. ดร. ปิยะนุช ปรีชานนท,์ Ph.D. (Marketing), Nottingham Trent University, United Kingdom, 

2009 
5. ดร. วรางคณา ตนัฑสนัติสกลุ, D.B.A., Universiti Utara Malaysia, Malaysia, 2015  
6. ดร.สุธิภรณ์ ตรึกตรอง,ปร.ด.(บริหารธุรกิจ),มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2564. 
7.     ดร.ปิยะกาญจน์ สุพรรณชนะบุรี,  ปร.ด.(บริหารธุรกิจ),มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2564. 

                 8.     อาจารยก์มลชนก เซ่งสวสัด์ิ, บธ.ม., มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2561 
                 9.     อาจารยว์ญิญู วฒันยนตกิ์จ, บธ.ม. (การตลาด), มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2548 
 

หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการรัฐกจิ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ปรารถนา  หลีกภยั, ปร.ด.(การจดัการ),     
          มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2556 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สุวทิย ์จนัทร์เพช็ร, ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์), มหาวทิยาลยับูรพา, 2552 
 

อาจารย์ 
3. ดร.ณรงคฤ์ทธ์ิ ปริสุทธ์ิกลุ, รป.ด. (นวตักรรมการบริหารจดัการรัฐกิจ),   

            มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์, 2558 
4. ดร.วสุิทธิณี  ธานีรัตน์ , รป.ด.(นโยบายสาธารณะ), สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 25615.  
5. ดร.ฮาซนัอกัริม ดงนะเด็ง, Ph.D. (Public Administration), Universiti Utara Malaysia, 2019 
6. ดร.พิเชตวฒิุ นิลละออ, Ph.D. Doctor of Philosophy (Public Management) , Universiti Utara       

           Malaysia, 2014 
7. ดร.สุชานุช  พนัธนียะ, รป.ด. (นโยบายสาธารณะและการจดัการภาครัฐ), มหาวทิยาลยัมหิดล, 2559 
8. ดร.สุดใจ จิโรจน์กลุ, วท.ด. (การจดัการพลงังานอยา่งย ัง่ยนื), มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2564 
9. อาจารยพ์ฤฒ ยวนแหล, รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์), สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2542  
10. อาจารยเ์ทพยดุา เฝ่ือคง, รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์), มหาวทิยาลยัทกัษิณ, 2556 
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หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาภาษาองักฤษธุรกจิ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จิราพร เยีย่มค านวณ, Ph.D. (Education),  
                 The University of Auckland, 2016  

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ปิยวรรณ รุ่งวรพงศ,์ Ph.D.(Educational Psychology & Pedagogy), 
อาจารย์          

3. ดร. อภิญญา มาโนชญภิ์ญโญ, Dortor of Education (TESOL), Universiti Sains Malaysia,  
                    2016, ประเทศมาเลเซีย 

4. ดร. สุดาทิพย ์ประพนัธ์, Ph.D. (Educational Psychology & Pedagogy),    
            Victoria University of Wellington, New Zealand, 2017 

5. ดร. สติมา  โรจนวงศช์ยั, Ph.D. (Teaching English to Speakers of Other Languages),  
                University of York , United Kingdom, 2020  

6. อาจารยเ์จนใจ นิพทัธมานนท,์ ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยกุต)์,  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2552 
7. อาจารยณ์กมล หนูดี, ศศ.ม. (การสอนภาษาองักฤษเป็นภาษานานาชาติ),    

           มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2553 
8. อาจารยน์นัทนา สิทธิรักษ,์ ศศ.ม. (ภาษาและวฒันธรรมเพื่อการส่ือสารและการพฒันา), 
                  มหาวทิยาลยัมหิดล, 2545 
9. อาจารยปิ์ยนุช รัตนานุกลู, ศศ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2547    
10. ดร.พรรษา  พรหมมาศ, Ph.D.  (Applied Linguistics), Victoria University of     
                  Wellington,  New Zealand, 2020  

11. อาจารยสุ์ทธิดา พรจ าเริญ, ศษ.ม. (การสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ),  
                   มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2541 

 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาการออกแบบศิลปะการแสดงและนวตักรรม 
อาจารย์ 

1. ดร. สมโภชน์  เกตุแกว้, ปร.ด. (การวจิยัทางดา้นศิลปกรรมศาสตร์),  
                   มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2558 

2. ดร.จุติกา  โกศลเหมมณี, ศศ.ด. (นาฏยศิลป์ไทย), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2557 
3. อาจารยฑิ์ลฎา คงพฒัน์, ศศ.ม. (นาฏยศิลป์ไทย), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2554 
4. อาจารยเ์สาวณีย ์บางโรย, ศศ.ม. (นาฏยศิลป์ไทย), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2551 

5. อาจารยย์ศถกล  โกศลเหมมณี, ศศ.ม. (การจดัการทางวฒันธรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2554 
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
1. ผูช่้วยศาสตราจารยต์รีชาติ เลาแกว้หนู, การวางแผนภาคและเมืองมหาบณัฑิต (การวางผงัชุมชน),  

         จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2551 
2. ผูช่้วยศาสตราจารยอ์รกญัญา ง่วนสนสกลุ, Master of Architecture, University of Tasmania,      

                Australia, 2011  
3. ผูช่้วยศาสตราจารยโ์อปอร์  ชยัสง่าพงษ,์ Master of Arts in Architecture, Cultural Identity and   

         Globalisation, University of Westminster, United Kingdom, 2011 
           (ลาศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก ณ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่) 

 
อาจารย์ 

1. อาจารยค์มัภีร์ คลา้มนฤมล, การวางแผนภาคและเมืองมหาบณัฑิต (การวางผงัเมือง),  
              จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2545 

2.  อาจารยก์รสวรรคช์นก ตั้งปอง, สถ.ม.(สถาปัตยกรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2560 
3. อาจารยภ์วตั รอดเขม็, สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (นวตักรรมอาคาร),  

               มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2552 
4. อาจารยว์รวฒิุ มธัยนัต,์ สถ.ม. (นวตักรรมอาคาร), มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2554 
5. อาจารยณ์ฏัฐาศกัด์ิ ทิษฎิญาณิณ, การวางแผนภาคและเมืองมหาบณัฑิต (การออกแบบชุมชนเมือง),  
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