
                                                                  

ค ำอธิบำยรำยวชิำคณะพำณชิยศำสตร์และกำรจัดกำร  
   
001-101   3 (2-2-5) 
อำเซียนศึกษำ                
(ASEAN Studies)   
 ประวติัและพฒันาการของประชาคมอาเซียน ความ
หลากหลายและเอกลกัษณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียน กฎบตัร
อาเซียน สามเสาหลกัของประชาคมอาเซียน อาเซียนในบริบท
โลก การปรับและเตรียมตวัเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  
 History and evolution of ASEAN; diversity and 
identity of member countries; ASEAN charters; three pillars 
of ASEAN community; ASEAN in global context; adaptation 
and preparation towards ASEAN  
 
874-194    3 (3-0-6) 
กฎหมำยเพ่ือกำรประกอบอำชีพและกำรด ำเนินชีวติประจ ำวนั   
(Law Relating to Occupations and Everyday Life) 
 หลกัส าคญัของกฎหมาย การบงัคบัใชแ้ละปฏิบติัตาม
กฎหมาย กฎหมายท่ี เก่ียวข้องกับการด าเนินชีวิตในฐานะ
พลเมืองของประเทศ เช่น กฎหมายมหาชน กฎหมายสิทธิ
มนุษยชน กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์รวมทั้ ง
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักระบวนการยติุธรรม กฎหมายท่ีจ าเป็น
ต่อการประกอบอาชีพ เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายเก่ียวกบั
การประกอบธุรกิจ กฎหมายเก่ียวกับสาธารณะสุขและความ
รับผิดชอบทางการแพทย ์กฎหมายเก่ียวกับเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม 
รวมทั้งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาคมอาเซียน 
 Principles of law; enforcement and compliance with 
law; laws relating to citizenship: public law, human rights 
law, criminal law, civil and commercial law; basic knowledge 
of judicial procedure; laws related to employment e.g.labor 
law and business law; laws related to public health and 
medical liability; information and technology law; intellectual 
property law; environmental law; laws related to ASEAN 
 
 
 
 

941-100  3 (3-0-6) 
ภำษำไทยเพ่ือกำรส่ือสำร 
(Thai for Communication) 

  หลกัการใชภ้าษาไทยเพื่อการส่ือสาร ศิลปะในการ
ส่ือสารทั้ง 4 ทกัษะ การฟัง พูด อ่านและเขียน การฟังเพ่ือจบั
ใจความหลักและการตีความในสถานการณ์ต่างๆ การใช้
ถอ้ยค า ลีลาส านวนในการส่ือสารในชีวิตประจ าวนัและใน
การท างาน การพูดในท่ีชุมชน การอ่านเพ่ือความเขา้ใจถึง
ค่านิยมและแนวคิด การเขียนเพ่ือการสรุปความ ติดต่อทาง
ราชการและธุรกิจ   

  Principles of the Thai language for 
communication; communicative skills: listening, speaking, 
reading, and writing; listening for main ideas and 
interpretation in various situational contexts; selection of 
words; register and styles in daily-life and workplace 
communication; public speaking; reading for value and 
attitude understanding; summarizing skills; official and 
business correspondence 
 
941-112   3 (2-2-5) 
กำรฟังและพูดภำษำองักฤษพื้นฐำน 
(Fundamental English Listening and Speaking) 
  ฝึกทกัษะการฟังและการพูดในหัวขอ้ท่ีใชส่ื้อสาร
ในชีวิตประจ าวนั การฟังเพื่อจบัใจความส าคญั การพูดเพื่อ
ส่ือสารขั้นพ้ืนฐานในสถานการณ์ต่างๆ การใชไ้วยากรณ์ การ
พฒันาความรู้ดา้นค าศพัท์ และส านวนภาษาท่ีจ าเป็นส าหรับ
การส่ือสาร  
  Practice in listening and speaking skills based on 
topics used in daily-life communication; listening for main 
points; basic oral communication in various situational 
contexts; grammar usage; development of vocabulary and 
language functions necessary for communication 
 
 
 
 



941-113     3 (3-0-6) 
กำรอ่ำนและเขียนภำษำองักฤษพื้นฐำน 
(Fundamental English Reading and Writing) 

  ฝึกทักษะการอ่านและการเขียน ทักษะการอ่าน
พ้ืนฐาน การอ่านเพ่ือจับใจความส าคัญและรายละเอียด การ
พัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์และกลวิธีพัฒนาค าศัพท์ การใช้
ไวยากรณ์ การเขียนระดบัประโยคและยอ่หนา้สั้นๆ    

  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 
 
941-114     3 (3-0-6) 
เสริมทกัษะกำรฟังภำษำองักฤษ 
(Consolidating Listening Skills in English) 

การฝึกทกัษะการฟังภาษาองักฤษ โดยเนน้การพฒันา
ทกัษะความเขา้ใจส าหรับการฟังในชีวิตจริง การเรียนรู้วิธีการ
ฟังภาษาองักฤษอย่างมีประสิทธิผลโดยผ่านกระบวนการฟัง 
การฟังจากส่ือประเภทแผ่นบันทึกเสียงและส่ือวิดีทัศน์ การ
พัฒ น าทักษ ะการ รับ รู้ เสี ยงและการแยก เสี ยง เป็ น ค า   
 Practice in listening skills in English with an 
emphasis on   developing comprehension skills for real-life 
listening; learning how to listen effectively through the 
listening process; listening to audio texts and authentic video 
materials; development of perception and word segmentation 
skills 
 
941-115   3 (3-0-6) 
กำรอ่ำนภำษำองักฤษเชิงธุรกจิ  
(English Reading in Business Contexts) 

  ทักษะการอ่านเชิงธุรกิจ การอ่านจดหมาย จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ โฆษณา บันทึกภายในองค์กร ใบสั่งสินค้า 
ประกาศ แผนภาพ แผนภูมิและกราฟ การอ่านข่าวธุรกิจ 

  Reading skills in business contexts; reading letters, 
electronic mails, advertisements, office memoranda, orders, 
announcements, diagrams, charts and graphs; reading business 
news 
 
 

941-117   3 (3-0-6) 
กำรฟังและกำรออกเสียงภำษำองักฤษ    
(English Listening and Pronunciation)       

ก าร ฝึ กทั ก ษ ะก าร ฟั งและก ารออ ก เสี ย ง
ภาษาองักฤษโดยผา่นส่ือหลายแบบ การรับรู้เสียงและจงัหวะ
หรือท านองเสียงในการพูด การออกเสียงทั้งรูปแบบองักฤษ
และอเมริกนั 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) 
ไวยำกรณ์พื้นฐำนภำษำองักฤษ    
(Fundamental English Grammar)   

ส่วนประกอบของประโยค ประเภทของวลี อนุ
ประโยค และประโยค หลกัไวยากรณ์ ไดแ้ก่ ค  าน าหนา้นาม 
การใช้ค  าก ริยาให้สอดคล้องกับประธาน  และการใช้
เคร่ืองหมายวรรคตอน  

  The elements of sentence structures; types of 
phrases, clauses, and sentences; grammatical rules, 
including article usage, subject-verb agreement, and 
punctuation 
 
941-119     3 (3-0-6) 
กำรพฒันำทกัษะกำรพูดภำษำองักฤษทำงธุรกจิ 
(Activating Speaking Skills in Business English)   
 การฝึกสนทนาและส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ 
การใช้ส านวน การตอบค าถาม และแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับหัวข้อท่ีก าหนดให้ และการกล่าวสรุปสั้ นๆเป็น
ภาษาองักฤษ 

Development of and 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 
 
 
 



941-210     3 (3-0-6) 
กำรเขียนภำษำองักฤษเพ่ือกำรส่ือสำรทำงธุรกจิ  
(English Writing for Business Communication) 
 การฝึกฝนและการพฒันาทักษะการเขียนท่ีมี    รูปแบบ
และจุดประสงค์ต่างๆ เพ่ือใช้ในการส่ือสารทางธุรกิจ การเขียน
จดหมายติดต่อ รายงานการประชุม การกรอกแบบฟอร์มเอกสาร
ต่างๆ  
  Practice and development of various types of writing 
skill for business communication: correspondence, minutes of 
meeting, filling out forms 
 
941-216   3 (3-0-6) 
กำรสนทนำภำษำองักฤษเพ่ือกำรส่ือสำรในชีวติประจ ำวนั 
(English Conversation for Daily Communication) 
  การฝึกฝนและพฒันาทักษะการพูดและการฟัง เพื่อ
ติดต่อส่ือสารในโอกาสต่างๆ การแนะน าตวั การนดัหมาย การ
ตอ้นรับ การน าเสนอผลงาน การพดูในท่ีประชุม 
  Practice and development in speaking and listening 
skills to communicate in occasions such as introducing 
yourself, making appointments, welcoming, giving 
presentations, and talking at the meeting 
 
941-217   3 (3-0-6) 
กำรพฒันำกำรอ่ำน 
(Reading Development) 
 การฝึกฝนทักษะการอ่านโดยทั่วไป ฝึกการอ่าน
ขอ้เขียนประเภทต่างๆ 
 Practice in general reading skills and practice in 
types of essays reading    
 
941-218   3 (3-0-6)  
ภำษำองักฤษส ำหรับธุรกจิ 
(English for Business) 
 ทกัษะการใช้ภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ ทั้ ง 4 ทักษะ คือ 
ฟัง พูด อ่านและเขียน การใช้ภาษาในการถามและให้ข้อมูล
เก่ียวกบังาน การตอ้นรับและการน าสนทนาแขกในวงการธุรกิจ 
การพดูคุยโทรศพัทก์ารนดัหมาย การอธิบายสินคา้ การเยีย่มชม
สถานท่ีท างาน การเสนอรายงานธุรกิจ การเจรจาและการ
ต่อรองทางธุรกิจ 

  
 Use of four English skills: Listening, Speaking, 
Reading, and Writing; asking questions and giving 
information about work; greeting and business conversation 
with guests; telephoning; making appointments; describing 
products; visiting workplace; presenting business reports; 
business discussion and negotiations 
 
941-222    3 (3-0-6) 
กำรสนทนำภำษำจนีเพ่ือกำรส่ือสำรในชีวติประจ ำวนั  
(Chinese Conversation for Daily Communication) 
 การฝึกฝนและการพฒันาทกัษะการพูดและการฟัง 
เพ่ือติดต่อส่ือสารในโอกาสต่างๆ การแนะน าตัว การนัด
หมาย การตอ้นรับ การน าเสนอผลงาน การพดูในท่ีประชุม 
 Practice and development of speaking and 
listening skills to communicate in occasions such as 
introducing yourself, making appointments, welcoming, 
giving presentation, and talking at the meeting 

 
941-223       3 (3-0-6) 
ภำษำจนีส ำหรับธุรกจิกำรโรงแรม 
(Chinese for Hotel Business) 

การฝึกภาษาจีนด้านค าศัพท์และส านวนท่ีใช้ใน     
การส่ือสารในบริการธุรกิจโรงแรม  การจองท่ีพัก การ
ต้อนรับ  การแนะน าส่ิงอ านวยความสะดวก  การแก้ไข
สถานการณ์ต่างๆ  การกรอกแบบเอกสารธุรกิจการโรงแรม 
การเขียนเอกสารประชาสัมพนัธ์ธุรกิจดา้นท่ีพกั การตอบโต้
จดหมายธุรกิจ 

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 
 
 
 
 
 



941-224   3 (3-0-6) 
ภำษำจนีพื้นฐำน 
(Fundamental Chinese)  

  ระบบเสียง ค าศัพท์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวนั ตวัเลข 
ลกัษณะนาม ค ากริยานุเคราะห์ และโครงสร้างประโยคภาษาจีน
ระดับพ้ืนฐาน การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน จาก
สถานการณ์ต่างๆ ท่ีก าหนดให ้

  Chinese sound systems, daily vocabularies, 
numbers, noun classifiers, auxiliary verbs, and basic sentence 
structures; practice in listening, speaking, reading, and writing 
skills from given situations   
 
941-234   3 (3-0-6) 
กำรสนทนำภำษำญี่ปุ่ นเพ่ือกำรส่ือสำรในชีวติประจ ำวนั 
(Japanese Conversation for Daily Communication) 
 การฝึกฝนและการพฒันาทักษะการพูดและการฟัง 
เพ่ือติดต่อส่ือสารในโอกาสต่างๆ การแนะน าตวั การนดัหมาย 
การตอ้นรับ การน าเสนอผลงาน การพดูในท่ีประชุม 
 Practice and development of speaking and listening 
skills to communicate in occasions such as introducing 
yourself, making appointments, welcoming, giving 
presentation, and talking at the meeting 

 
941-235 3 (3-0-6) 
ภำษำญี่ปุ่ นส ำหรับธุรกจิกำรโรงแรม  
(Japanese for Hotel Business) 
 การฝึกภาษาญ่ีปุ่นดา้นค าศพัทแ์ละส านวนท่ีใชใ้นการ
ส่ือสารในบริการธุรกิจโรงแรม การจองท่ีพกั การตอ้นรับ การ
แนะน าส่ิงอ านวยความสะดวก การแกไ้ขสถานการณ์ต่างๆ การ
กรอกแบบเอกสารธุรกิจการโรงแรม  การเขียน เอกสาร
ประชาสมัพนัธ์ธุรกิจดา้นท่ีพกั การตอบโตจ้ดหมายธุรกิจ 
 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 
 
 
 

941-236    3 (2-2-5) 
ภำษำญี่ปุ่ นพื้นฐำน  
(Fundamental Japanese)  
 ไวยากรณ์ญ่ีปุ่นและรูปประโยคพ้ืนฐาน วิธีการ
เขียนอักษรฮิระงะนะ และคะตะกะนะ  เรียน รู้ค าศัพท์
ประมาณ 300 ค า 
 Japanese grammar and basic sentence patterns; 
Hiragana and Katakana characters writing; approximate to 
300 vocabularies 
 
941-245   3 (3-0-6) 
ภำษำฝร่ังเศสพ้ืนฐำน 
(Fundamental French) 
 หลักการออกเสียง หลักไวยากรณ์พ้ืนฐาน  การ
พฒันาทักษะการฟัง การพูดในชีวิตประจ าวนั การเขียนค า
และประโยคประโยคสั้นๆ การอ่านขอ้ความสั้นๆ 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 
 
941-252   3 (3-0-6)  
ภำษำเยอรมนัพื้นฐำน 
(Fundamental German) 
 ไวยากรณ์ภาษาเยอรมนัเบ้ืองตน้ ฝึกฟัง พูด อ่าน
และเขียนประโยคในระดบัพ้ืนฐาน 

  Basic grammar; listening, speaking, reading and 
writing at basic level 
 
941-261    3 (3-0-6) 
กำรแปลองักฤษ-ไทย   
(English - Thai Translation)  
 ประวติัการแปล ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การแปล หลกัการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย การแปล
งานเขียนประเภทสารคดีและบนัเทิงคดี การแปลบทความ
ข่าวและรายงานข่าว ปัญหาในการแปล เทคนิคและแนว
ทางการแกไ้ขปัญหาในการแปล  



 Study of the history of translation theories and 
related concepts on translation; principles of English – Thai 
translation; literary and non-literary translation; translation of 
news articles and reports; problems encountered in performing 
translations and possible solutions; and translation techniques 
 
941-262 3 (3-0-6) 
ควำมเรียงภำษำองักฤษ     
(English Composition)     

หลักในการเขียนอนุเฉทและความเรียง การเรียบ
เรียงความคิด กระบวนการเขียนตั้งแต่การเขียนโครงร่างอยา่ง
ง่ายไปจนถึงการเรียบเรียงขอ้ความเป็นอนุเฉทและความเรียง 
การเขียน เล่าเร่ือง การเขียน เชิงบรรยาย โครงสร้างทาง
ไวยากรณ์ การเลือกใชค้  า การเช่ือมโยงความคิดและเน้ือหาใน
ความเรียง 
 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 (3-0-6) 
กำรส่ือสำรระหว่ำงวฒันธรรม                                              
(Intercultural Communication)  
 หลกัการและทฤษฎีส่ือสารขา้มวฒันธรรม บทบาท
ของวฒันธรรมในการส่ือสารระหว่างประเทศ กรณีตัวอย่าง
เก่ียวกับกลยุทธ์การส่ือสารระหว่างว ัฒนธรรมและความ
ลม้เหลวด้านการส่ือสารในบริบทของความหลากหลายทาง
วฒันธรรม 
 Cross-cultural communication concepts and 
theories; cultural roles in international communication; and 
case studies of intercultural communication strategies and 
communicative failures in diverse cultural contexts 

 
941-265  3 (3-0-6) 
ภำษำองักฤษส ำหรับธุรกจิกำรโรงแรม   
(English for Hotel Business) 
 การฝึกภาษาองักฤษดา้นค าศพัท์และส านวนท่ีใช้ใน
การส่ือสารในบริการธุรกิจโรงแรม การจองท่ีพัก         การ

ต้อนรับ การแนะน าส่ิงอ านวยความสะดวก  การแก้ไข
สถานการณ์ต่างๆ การกรอกแบบเอกสารธุรกิจการโรงแรม 
การเขียนเอกสารประชาสัมพนัธ์ธุรกิจดา้นท่ีพกั การตอบโต้
จดหมายธุรกิจ 
 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 

 
941-268    3 (3-0-6) 
กำรแปลภำษำไทย-องักฤษ  
(Thai - English Translation)      
 หลกัการแปลภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ การแปล
ประเภทงานเขียนประเภทสารคดีและบันเทิงคดี การแปล
บทความข่าว และรายงานข่าว ปัญหาในการแปล เทคนิคและ
แนวทางการแกไ้ขปัญหาในการแปล  
 The principles of Thai – English translation; 
performing literary and non-literary translations; translation 
of news articles and reports; problems encountered in 
performing translations and possible solutions; and 
translation techniques 

 
941-269      ไม่น้อยกว่ำ 180 ช่ัวโมง 
กำรฝึกงำนทำงภำษำองักฤษธุรกจิ                    
(Job Training in Marketing) 
เง่ือนไข : ส าหรับนกัศึกษาชั้นปี 3  
For third-year students 
 ฝึกปฏิบัติงานในแหล่งฝึกงานตรงตามสาขาวิชาของ
นกัศึกษา เพื่อใหเ้รียนรู้สภาพการปฏิบติังานจริง 
 Job training relating to maketing for on-the-job 
experiences in the workplace 
 
941-272  3 (3-0-6) 
กำรสนทนำภำษำมลำยูเพ่ือกำรส่ือสำรในชีวติประจ ำวนั 
(Malay Conversation for Daily Communication) 



 การฝึกฝนและการพฒันาทักษะการพูดและการฟัง 
เพ่ือติดต่อส่ือสารในโอกาสต่างๆ การแนะน าตวั การนดัหมาย 
การตอ้นรับ การน าเสนอผลงาน การพดูในท่ีประชุม 
 Practice and development of speaking and listening 
skills to communicate in occasions such as introducing 
yourself, making appointments, welcoming, giving 
presentation, and talking at the meeting 

 
941-273  3 (3-0-6) 
ภำษำมลำยูส ำหรับธุรกจิกำรโรงแรม   
(Malay for Hotel Business) 

การฝึกภาษามลายดูา้นค าศพัทแ์ละส านวนท่ีใชใ้นการ
ส่ือสารในบริการธุรกิจโรงแรม การจองท่ีพกั การตอ้นรับ การ
แนะน าส่ิงอ านวยความสะดวก การแกไ้ขสถานการณ์ต่างๆ การ
กรอกแบบเอกสารธุรกิจการโรงแรม  การเขียน เอกสาร
ประชาสมัพนัธ์ธุรกิจดา้นท่ีพกั การตอบโตจ้ดหมายธุรกิจ 

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 

 
 941-274  3 (3-0-6) 
 ภำษำมลำยูพื้นฐำน  

(Fundamental Malay) 
  ระบบเสียง อกัขรวธีิและการอ่านออกเสียงภาษามลาย ู

ทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษามลายใูนระดบัตน้ โครงสร้าง
ประโยคพ้ืนฐานของภาษามลาย ูค  าศพัท์และส านวนท่ีใชบ่้อย 
การสนทนาในสถานการณ์ ท่ีจ าเป็น เพื่ อ   การส่ือสารใน
ชีวติประจ 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 
 
941-283   3 (2-2-5) 
ภำษำเกำหลพืี้นฐำน 
(Fundamental Korean) 

  การฝึกออกเสียงให้ถูกตอ้ง ชดัเจน และฝึกทักษะ
ทั้ง 4 ดา้นคือ การฟังพูด อ่าน และเขียน การฝึกสร้างประโยค
พ้ื น ฐ าน  แ ล ะก าร ฝึ กส น ทน าภ าษ า เก าห ลี ท่ี ใช้ ใน
ชีวติประจ าวนั 
 Practice of Korean pronunciation and 4 language 
skills: speaking, reading, listening and writing; constructing 
basic sentences; practice of Korean conversation in daily 
life  
 
941-284  3 (3-0-6) 
กำรสนทนำภำษำเกำหลเีพ่ือกำรส่ือสำรในชีวติประจ ำวนั 
(Korean Conversation for Daily Communication) 
 การฝึกฝนและการพฒันาทกัษะการพูดและการฟัง 
เพื่อติดต่อส่ือสารในโอกาสต่างๆ การแนะน าตัว การนัด
หมาย การตอ้นรับ การน าเสนอผลงาน การพดูในท่ีประชุม 
 Practice and development of speaking and 
listening skills to communicate in occasions such as 
introducing yourself, making appointments, welcoming, 
giving presentation, and talking at the meeting 

 
941-285  3 (3-0-6)  
ภำษำเกำหลสี ำหรับธุรกจิกำรโรงแรม  
(French for Hotel Business) 

การฝึกภาษาเกาหลีด้านค าศัพท์และส านวนท่ีใช้      
ในการส่ือสารในบริการธุรกิจโรงแรม  การจองท่ีพัก             
การตอ้นรับ  การแนะน าส่ิงอ านวยความสะดวก การแกไ้ข
สถานการณ์ต่างๆ  การกรอกแบบเอกสารธุรกิจการโรงแรม 
การเขียนเอกสารประชาสัมพนัธ์ธุรกิจดา้นท่ีพกั การตอบโต้
จดหมายธุรกิจ 

Practice of Korean 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 
 
941-290            3 (3-0-6) 
กำรอ่ำนเร่ืองส้ันและนวนิยำยภำษำองักฤษ 
(Reading English Short Stories and Novels)  



  องค์ประกอบของเร่ืองสั้นและนวนิยาย การวิเคราะห์
และการวิจารณ์เร่ืองสั้นและนวนิยายภาษาองักฤษของนกัเขียน
ท่ีมีช่ือเสียง 
  Components of short stories and novels; analysis 
and literary criticism of English short stories and novels by 
well-known authors 
 
941-291        3 (3-0-6) 
ภำษำองักฤษผ่ำนส่ือทนัสมยั 
(English through Modern Media) 

  การพฒันาและฝึกฝนทกัษะภาษาองักฤษ โดยผ่านส่ือ
อินเตอร์เน็ต รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและเพื่อความ
บนัเทิง นิตยสาร เอกสารแผ่นพบั และโฆษณาในส่ือต่างๆ การ
น าเสนอผลงานหรือโครงการ การอภิปรายกลุ่ม          การ
โตว้าที  

  Development and practice of English skills through 
the Internet, TV programs for educational and entertainment 
purposes, magazines, brochures and advertisements; work or 
project presentations; group discussions; debates 
 
941-292         3 (3-0-6) 
สัทศำสตร์ภำษำองักฤษพื้นฐำน 
(Basic English Phonetics) 
 เทคนิควิธีการออกเสียง หน่วยเสียงและการออกเสียง
ภาษาอังกฤษ  การลงเสียงหนักของพยางค์ในระดับค าและ
ประโยค การใชล้กัษณะเสียงสูงต ่าในภาษาองักฤษ     การใชส้ทั
อกัษร 
 Pronunciation techniques; phonemes and 
pronunciation; word-level and sentence-level stress, 
intonation; use of phonetic transcription 
 
941-293    3 (3-0-6) 
กำรฟังและกำรบันทกึย่อทำงธุรกจิ   
(Listening and Note-taking in Business)   Listening and Note-taking in Business   
 การฝึกทักษะด้านการฟังข่าว บทสัมภาษณ์ การพูด
และการบรรยายดา้นธุรกิจ ทกัษะการสรุปและการจดบนัทึกยอ่ 
 Practice in listening to business-related English 
news, interviews, talks, and lectures and development of 
business related summarizing and note-taking skills  

941-295   3 (3-0-6) 
กำรพฒันำทกัษะกำรเขียนภำษำองักฤษทำงธุรกจิ  
(Activiating Writing Skills in Business English)  
 การพัฒนาทักษะการเขียน ท่ีจ าเป็นในระดับ
ประโยคและย่อหน้า โครงสร้างประโยค การสร้างประโยค
และไวยากรณ์ การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนและการสะกด
ค า การใชค้  าเช่ือมความ กระบวนการเขียนและการเรียบเรียง     
การเขียนในระดบัยอ่หนา้ 
 Development of and practice in using essential 
writing skills 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 

 
941-296   3 (3-0-6) 
กำรพฒันำทกัษะกำรอ่ำนภำษำองักฤษภำษำองักฤษทำงธุรกจิ  
(Activating Reading Skills in Business English) 
 การฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความผ่านการอ่านบท
อ่านประเภทต่างๆ การเพ่ิมพูนค าศัพท์ การใช้กลยุทธ์การ
อ่านเพ่ือจบัใจความ แนะน าการวิเคราะห์โครงสร้างและการ
ใชภ้าษาในบทอ่าน 
 Development of and 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 
 
941-298    3 (3-0-6) 
กำรสนทนำภำษำองักฤษในบริบททำงธุรกจิ 
(English Conversation in the Business Context) 
 การสนทนาภาษาองักฤษในบริบททางธุรกิจต่างๆ 
ไดแ้ก่ 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 
 
941-299    3 (3-0-6) 
ภำษำศำสตร์เบ้ืองต้น   
(Introduction to Linguistics)         
 ขอบเขตของภาษาศาสตร์ ธรรมชาติของภาษา 
แนวคิดหลกัดา้นภาษาศาสตร์ ไดแ้ก่ สัทศาสตร์และระบบเสียง 
สัทอรรถวิทยา วากยสัมพนัธ์ อรรถศาสตร์ และ      วจันปฏิบติั
ศาสตร์   
 The cope of linguistics; the nature of human 
language; and major linguistic concepts including phonetics 
and phonology, morphology, syntax, semantics and 
pragmatics 

 
941-315    3 (3-0-6) 
ภำษำองักฤษเพ่ือกำรท่องเทีย่วและกำรบริกำร        
(English for Tourism and Hospitality)  
 ค าศัพท์และส านวนท่ีใช้บ่อยในการประกอบอาชีพ
ดา้นการท่องเท่ียวและการบริการ มารยาทในการสนทนาและ
การติดต่อ การฝึกส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การจ าหน่าย
ตัว๋โดยสาร การส ารองห้องพกั การเดินทางระหว่างประเทศ  
การประชาสัมพนัธ์ดา้นการท่องเท่ียว การตอบขอ้ซักถามและ
ขอ้ร้องเรียน 
 Practice in using common terms and expressions 
frequently-used in the tourism and service industries, correct 
etiquette and manners for conversations and personal contact, 
and practice using these shills in various working situations, 
such as ticketing, reserving accommodations, international 
travel, tourism promotion, and responding to enquiries and 
complaints 
 
941-316   3 (3-0-6) 
ภำษำองักฤษส ำหรับงำนมคัคุเทศก์   
(English for Tour Guide) 
 การใช้ภาษาอังกฤษในการบรรยายน าชม สถานท่ี
ท่องเท่ียวในกรุงเทพฯ และแหล่งท่องเท่ียวทั่วประเทศ การ
บรรยาย ประวติัความเป็นมาของประเทศไทย ส่ิงท่ีควรและไม่
ควรปฏิบติัของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียวและต่อคนไทย 

สถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริยไ์ทย และการจดัรูปแบบ
การท่องเท่ียวใหเ้หมาะสมกบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
 Usage of English for describing tourist attractions 
in the city of Bangkok and nationwide; describing history 
and 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 าศพัท์เฉพาะ การฟังการบรรยายและ
บทสนทนา การสนทนาด้านการเงินและการธนาคาร การ
อ่านเร่ืองท่ีคดัสรรด้านการเงินและการธนาคาร การกรอก
เอกสาร       การเขียนรายงานการเงิน 

The concepts and common terms related to 
financial and banking communication; practice listening to 
lectures and dialogues related to finance and banking, 
discussing financial and banking issues, reading selected 
texts related to finance and banking, and completing forms, 
as well as preparing and writing financial reports 

 
941-318  3 (3-0-6) 
ภำษำองักฤษเพ่ือกำรประชำสมพนัธ์ 
(English for Public Relations Professionals)  
 ศพัท์และส านวนท่ีใชเ้พื่อการประชาสัมพนัธ์ การ
ฝึกทกัษะฟัง พูด อ่านและเขียนท่ีใชเ้พ่ือการประชาสัมพนัธ์ 
ไดแ้ก่ การเขียนค าอธิบายใตภ้าพและข่าว การเตรียมจดหมาย
ข่าว ใบปลิว และแผน่พบั  
 Practice in using terms and expressions 
commonly used in public relations; 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 
 
 



941-320  3 (3-0-6) 
ภำษำจนีเพ่ือกำรท่องเทีย่วและกำรบริกำร               
(Chinese for Tourism and Hospitality)  
 ค าศัพท์และส านวนท่ีใช้บ่อยในการประกอบอาชีพ
ดา้นการท่องเท่ียวและการบริการ มารยาทในการสนทนาและ
การติดต่อ การฝึกส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ เช่น             การ
จ าหน่ายตัว๋โดยสาร การส ารองห้องพกั การเดินทางระหว่าง
ประเทศ การประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเท่ียว การตอบข้อ
ซกัถามและขอ้ร้องเรียน 
 Practice in using common terms and expressions 
frequently-used in the tourism and service industries, correct 
etiquette and manners for conversations and personal contact, 
and practice using these shills in various working situations, 
such as ticketing, reserving accommodations, international 
travel, tourism promotion, and responding to enquiries and 
complaints 
 
941-324   3 (3-0-6) 
ภำษำจนีส ำหรับงำนมคัคุเทศก์   
(Chinese for Tour Guide) 
 การใช้ภ าษาจีนในการบรรยายน าชม  สถาน ท่ี
ท่องเท่ียวในกรุงเทพฯ และแหล่งท่องเท่ียวทั่วประเทศ การ
บรรยาย ประวติัความเป็นมาของประเทศไทย ส่ิงท่ีควรและไม่
ควรปฏิบติัของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียวและต่อคนไทย 
สถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริยไ์ทย และการจดัรูปแบบ
การท่องเท่ียวใหเ้หมาะสมกบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
 Usage of Chinese for describing tourist attractions in 
the city of Bangkok and nationwide; describing history and 
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 
 
941-325 3 (3-0-6) 
ภำษำจนีส ำหรับงำนบริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืม   
(Chinese for Food and Beverage Service) 

การใช้ภาษาจีน เก่ียวกับงานบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ค าศพัท์และส านวนท่ีใชใ้นการส่ือสารระหวา่งลูกคา้

และพนักงาน บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม งานครัว งานจดั
เล้ียง การบริหารอาหาร บนห้องพัก รายการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม การให้ค  าแนะน าเก่ียวกับอาหารและเคร่ืองด่ืม   
การส ารองโต๊ะอาหาร การติดต่อประสานงาน การให้ขอ้มูล
และตอบขอ้ซกัถาม และแกไ้ขเฉพาะหนา้ 

Usage of  Chinese in food and beverage services, 
vocabulary and expressions in communication between 
customers and personnel, food and beverage services, 
kitchen, function, room service management, food and 
beverage menu, advising about food and beverage, making 
reservation for dining, coordination, providing information 
and answering questions and solving unexpected problems 

 
941-326   3 (3-0-6) 
ภำษำจนีส ำหรับงำนบริกำรส่วนหน้ำ 
(Chinese for Front Office) 
 การใช้ภาษาจีนในการปฏิบัติงานโรงแรมแผนก
ส่วนหนา้ ค าศพัท์และส านวนท่ีใชส่ื้อสารระหวา่งลูกคา้และ
พนักงาน การบริการส่วนหน้า การตอ้นรับ การลงทะเบียน
เขา้พกั และขั้นตอนการออกจากโรงแรม การสอบถามขอ้มูล     
การบริการ การส ารองห้องพัก การส ารองบัตรโดยสาร         
การโทรศัพท์ การติดต่อประสารงาน การจองตั๋ว ท่ีพัก 
ห้องอาหาร การให้ขอ้มูลและตอบขอ้ซกัถาม และการแกไ้ข 
เฉพาะหนา้ 
 Chinese 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 

 
941-331   3 (3-0-6) 
ภำษำญี่ปุ่ นเพ่ือกำรท่องเทีย่วและกำรบริกำร               
(Japanese for Tourism and Hospitality)  
 ค าศพัท์และส านวนท่ีใชบ่้อยในการประกอบอาชีพ
ด้านการท่องเท่ียวและการบริการ มารยาทในการสนทนา
และการติดต่อ การฝึกส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ เช่น                
การจ าหน่ายตั๋วโดยสาร การส ารองห้องพัก การเดินทาง



ระหว่างประเทศ  การประชาสัมพนัธ์ด้านการท่องเท่ียว การ
ตอบ        ขอ้ซกัถามและขอ้ร้องเรียน 
 Practice in using common terms and expressions 
frequently-used in the tourism and service industries, correct 
etiquette and manners for conversations and personal contact, 
and practice using these shills in various working situations, 
such as ticketing, reserving accommodations, international 
travel, tourism promotion, and responding to enquiries and 
complaints 

 
941-332  3 (3-0-6) 
ภำษำญี่ปุ่ นส ำหรับงำนมคัคุเทศก์   
(Japanese for Tour Guide) 
 การใช้ภาษาญ่ี ปุ่นในการบรรยายน าชม สถานท่ี
ท่องเท่ียวในกรุงเทพฯ และแหล่งท่องเท่ียวทัว่ประเทศ      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 history and 
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 

 
941-333 3 (3-0-6) 
ภำษำญี่ปุ่ นส ำหรับงำนบริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืม   
(Japanese for Food and Beverage Service) 

การใช้ภาษาญ่ี ปุ่นเก่ียวกับงานบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ค าศพัท์และส านวนท่ีใชใ้นการส่ือสารระหวา่งลูกคา้
และพนักงาน บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม งานครัว   งานจัด
เล้ียง การบริหารอาหาร บนห้องพัก รายการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม การให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัอาหารและเคร่ืองด่ืม  การ
ส ารองโต๊ะอาหาร การติดต่อประสานงาน การให้ขอ้มูลและ
ตอบขอ้ซกัถาม และแกไ้ขเฉพาะหนา้ 

Usage of  Japanese in food and beverage services, 
vocabulary and expressions in communication between 

customers and personnel, food and beverage services, 
kitchen, function, room service management, food and 
beverage menu, advising about food and beverage, making 
reservation for dining, coordination, providing information 
and answering questions and solving unexpected problems 

 
941-334  3 (3-0-6)  
ภำษำญึ่ปุ่ นส ำหรับงำนบริกำรส่วนหน้ำ   
(Japanese for Front Office) 
 การใชภ้าษาญ่ีปุ่นในการปฏิบติังานโรงแรมแผนก
ส่วนหนา้ ค าศพัท์และส านวนท่ีใชส่ื้อสารระหวา่งลูกคา้และ
พนักงาน การบริการส่วนหน้า การตอ้นรับ การลงทะเบียน
เขา้พกั และขั้นตอนการออกจากโรงแรม การสอบถามขอ้มูล      
การบริการ การส ารองห้องพัก การส ารองบัตรโดยสาร         
การโทรศัพท์ การติดต่อประสารงาน การจองตั๋ว ท่ีพัก 
ห้องอาหาร การให้ขอ้มูลและตอบขอ้ซกัถาม และการแกไ้ข 
เฉพาะหนา้ 
 Japanese 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 

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

หลกัการอ่านเชิงวพิากษ ์การอ่านบทอ่านทางธุรกิจ
เชิงวเิคราะห์และอยา่งมีวจิารณญาณ การประเมินและตีค่าบท
อ่าน การอภิปรายและการโต้แยง้เก่ียวกับบทอ่านผ่านการ
เขียนและการน 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 
 
 
 



941-366    3 (3-0-6) 
ภำษำองักฤษเพ่ือำกรท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมในไทย 
(English for Cultural Tourism in Thailand) 
 การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการบรรยายเก่ียวกับการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในไทย แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัทาง
ประวติัศาสตร์หรือวฒันธรรมท่ีสามารถสะท้อนให้เห็นถึง
สภาพชีวติความเป็นอยูข่องคนไทย 
 Usage of English for describing cultural tourism in 
Thailand; describing the important historical and cultural 
places reflect Thai lifestyles 

 
941-367  3 (3-0-6) 
ภำษำองักฤษส ำหรับงำนบริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืม 
(English for Food and Beverage Service) 
 การใช้ภาษาอังกฤษเก่ียวกับงานบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ค าศพัท์และส านวนท่ีใชใ้นการส่ือสารระหวา่งลูกคา้
และพนักงาน บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม งานครัว   งานจัด
เล้ียง การบริหารอาหาร บนห้องพัก รายการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม การให้ค  าแนะน าเก่ียวกับอาหารและเคร่ืองด่ืม การ
ส ารองโต๊ะอาหาร การติดต่อประสานงาน การให้ขอ้มูลและ
ตอบขอ้ซกัถาม และแกไ้ขเฉพาะหนา้ 
 Usage of English in food and beverage services, 
vocabulary and expressions in communication between 
customers and personnel, food and beverage services, kitchen, 
function, room service management, food and beverage menu, 
advising about food and beverage, making reservation for 
dining, coordination, providing information and answering 
questions and solving unexpected problems 

 
941-368  3 (3-0-6)  
ภำษำองักฤษส ำหรับงำนบริกำรส่วนหน้ำ 
(English for Front Office) 
 การใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังานโรงแรมแผนก
ส่วนหน้า ค  าศัพท์และส านวนท่ีใช้ส่ือสารระหว่างลูกคา้และ
พนกังาน การบริการส่วนหนา้ การตอ้นรับ       การลงทะเบียน
เขา้พกั และขั้นตอนการออกจากโรงแรม    การสอบถามขอ้มูล
การบริการ การส ารองห้องพกั การส ารองบัตรโดยสาร การ
โทรศพัท์ การติดต่อประสารงาน การจองตัว๋ ท่ีพกั ห้องอาหาร 
การใหข้อ้มูลและตอบขอ้ซกัถาม และการแกไ้ข เฉพาะหนา้ 

 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 (3-0-6) 
กำรอภิปรำยเชิงธุรกจิ 
(Meetings and Business Interactions)   

การใช้ภาษาองักฤษท่ีมุ่งเน้นด้านการส่ือสารเป็น
ส าคญั เพ่ือแสดงความคิดเห็นทั้งในรูปแบบท่ีเห็นดว้ยและไม่
เห็นด้วย รวมทั้ งการแสดงความคิดเห็นและการเสนอ
แนวความคิดตา้นต่างๆ วิธีการเสนอขอ้มูล การเขียนวาระ
การประชุมและบนัทึกการประชุมท่ีเก่ียวกบัการประชุมทาง
ธุรกิจ  

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 (3-0-6)  
ภำษำมำลำยูเพ่ือกำรท่องเทีย่วและกำรบริกำร  
(Malay for Tourism and Hospitality)  
 ค าศพัท์และส านวนท่ีใชบ่้อยในการประกอบอาชีพ
ด้านการท่องเท่ียวและการบริการ มารยาทในการสนทนา
และการติดต่อ การฝึกส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การ
จ าหน่ายตัว๋โดยสาร การส ารองห้องพกั การเดินทางระหวา่ง
ประเทศ  การประชาสัมพนัธ์ดา้นการท่องเท่ียว การตอบขอ้
ซกัถามและขอ้ร้องเรียน 
 Practice in using common terms and expressions 
frequently-used in the tourism and service industries, 
correct etiquette and manners for conversations and 
personal contact, and practice using these shills in various 
working situations, such as ticketing, reserving 
accommodations, international travel, tourism promotion, 
and responding to enquiries and complaints 

 



941-371      3 (3-0-6) 
ภำษำมลำยูส ำหรับงำนมคัคุเทศก์   
(Malay for Tour Guide) 
 การใช้ภาษามลายูในการบรรยายน าชม สถานท่ี
ท่องเท่ียวในกรุงเทพฯ และแหล่งท่องเท่ียวทั่วประเทศ         
การบรรยาย ประวติัความเป็นมาของประเทศไทย ส่ิงท่ีควรและ
ไม่ควรปฏิบัติของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียวและต่อคน
ไทย สถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริยไ์ทย และ          การ
จัด รูปแบบการท่องเท่ี ยวให้ เหมาะสมกับนักท่องเท่ี ยว
ชาวต่างชาติ 
 Usage of Malay for describing tourist attractions in 
the city of Bangkok and nationwide; describing history and 
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. 

 
941-372  3 (3-0-6) 
ภำษำมลำยูส ำหรับงำนบริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืม  
(Malay for Food and Beverage Service) 
 การใช้ภาษามลายูเก่ียวกับงานบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ค าศพัท์และส านวนท่ีใชใ้นการส่ือสารระหวา่งลูกคา้
และพนกังาน บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม งานครัว  งานจดัเล้ียง 
การบริหารอาหาร บนหอ้งพกั รายการอาหารและเคร่ืองด่ืม การ
ให้ค  าแนะน าเก่ียวกับอาหารและเคร่ืองด่ืม การส ารองโต๊ะ
อาหาร การติดต่อประสานงาน การให้ข้อมูลและตอบข้อ
ซกัถาม และแกไ้ขเฉพาะหนา้ 
 Usage of Malay in food and beverage services, 
vocabulary and expressions in communication between 
customers and personnel, food and beverage services, kitchen, 
function, room service management, food and beverage menu, 
advising about food and beverage, making reservation for 
dining, coordination, providing information and answering 
questions and solving unexpected problems 

 
 
 
 

941-373  3 (3-0-6) 
ภำษำมลำยูส ำหรับงำนบริกำรส่วนหน้ำ    
(Malay for Front Office) 
 การใชภ้าษามลายใูนการปฏิบติังานโรงแรมแผนก
ส่วนหนา้ ค าศพัท์และส านวนท่ีใชส่ื้อสารระหวา่งลูกคา้และ
พนักงาน การบริการส่วนหน้า การตอ้นรับ การลงทะเบียน
เขา้พกั และขั้นตอนการออกจากโรงแรม การสอบถามขอ้มูล
การบริการ การส ารองห้องพัก การส ารองบัตรโดยสาร     
การโทรศัพท์ การติดต่อประสารงาน การจองตั๋ว ท่ีพัก 
ห้องอาหาร การให้ขอ้มูลและตอบขอ้ซกัถาม และการแกไ้ข 
เฉพาะหนา้ 
 Malay 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 

 
941-381  3 (3-0-6) 
ภำษำเกำหลเีพ่ือกำรท่องเทีย่วและกำรบริกำร 
(Korean for Tourism and Hospitality)  
 ค าศพัท์และส านวนท่ีใชบ่้อยในการประกอบอาชีพ
ด้านการท่องเท่ียวและการบริการ มารยาทในการสนทนา
และการติดต่อ การฝึกส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การ
จ าหน่ายตัว๋โดยสาร การส ารองห้องพกั การเดินทางระหวา่ง
ประเทศ  การประชาสัมพนัธ์ดา้นการท่องเท่ียว การตอบขอ้
ซกัถามและขอ้ร้องเรียน 
 Practice in using common terms and expressions 
frequently-used in the tourism and service industries, 
correct etiquette and manners for conversations and 
personal contact, and practice using these shills in various 
working situations, such as ticketing, reserving 
accommodations, international travel, tourism promotion, 
and responding to enquiries and complaints 
 
 
 
 



941-382  3 (3-0-6) 
ภาษาเกาหลีส าหรับงานมคัคุเทศก ์  
(Korean for Tour Guide) 
 การใช้ภาษาเกาหลีในการบรรยายน าชม สถานท่ี
ท่องเท่ียวในกรุงเทพฯ และแหล่งท่องเท่ียวทั่วประเทศ         
การบรรยาย ประวติัความเป็นมาของประเทศไทย ส่ิงท่ีควรและ
ไม่ควรปฏิบัติของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียวและต่อคน
ไท ย  สถ าบัน ชาติ  ศ าสน า พ ระมห ากษัต ริ ย์ไท ย  และ              
การจัดรูปแบบการท่องเท่ียวให้เหมาะสมกับนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ 
 Usage of Korean for describing tourist attractions in 
the city of Bangkok and nationwide; describing history and 
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 

 
941-383  3 (3-0-6) 
ภำษำเกำหลสี ำหรับงำนบริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืม  
(Korean  for Food and Beverage Service) 
 การใช้ภาษาเกาหลีเก่ียวกับงานบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ค าศพัท์และส านวนท่ีใชใ้นการส่ือสารระหวา่งลูกคา้
และพนกังาน บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม งานครัว  งานจดัเล้ียง 
การบริหารอาหาร บนหอ้งพกั รายการอาหารและเคร่ืองด่ืม การ
ให้ค  าแนะน าเก่ียวกับอาหารและเคร่ืองด่ืม การส ารองโต๊ะ
อาหาร การติดต่อประสานงาน การให้ข้อมูลและตอบข้อ
ซกัถาม และแกไ้ขเฉพาะหนา้ 
 Usage of  Korean in food and beverage services, 
vocabulary and expressions in communication between 
customers and personnel, food and beverage services, kitchen, 
function, room service management, food and beverage menu, 
advising about food and beverage, making reservation for 
dining, coordination, providing information and answering 
questions and solving unexpected problems 

 
 
 
 

941-384  3 (3-0-6) 
ภำษำเกำหลสี ำหรับงำนบริกำรส่วนหน้ำ   
(Korean for Front Office) 
 การใชภ้าษาเกาหลีในการปฏิบติังานโรงแรมแผนก
ส่วนหนา้ ค าศพัท์และส านวนท่ีใชส่ื้อสารระหวา่งลูกคา้และ
พนักงาน การบริการส่วนหน้า การตอ้นรับ การลงทะเบียน
เขา้พกั และขั้นตอนการออกจากโรงแรม การสอบถามขอ้มูล
การบริการ การส ารองห้องพัก การส ารองบัตรโดยสาร      
การโทรศัพท์ การติดต่อประสารงาน การจองตั๋ว ท่ีพัก 
ห้องอาหาร การให้ขอ้มูลและตอบขอ้ซกัถาม และการแกไ้ข 
เฉพาะหนา้ 
 Korean 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 

 
941-410      9 (0-36-0) 
สหกจิศึกษำ         
(Cooperative Education)  
เง่ือนไข : ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4    
 ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการตรงตาม
สาขาวิชาของนกัศึกษาโดยมีขั้นตอนการสมคัรและคดัเลือก     
มีการมอบหมายภาระงานท่ีชัดเจนแน่นอนและตอ้งปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบขององค์กรเสมือนเป็นพนักงาน มีการน า
ความรู้     ท่ีได้ศึกษามาบูรณาการเพ่ือประยุกต์ใชก้ับงานท่ี
ได้รับมอบหมาย มีการศึกษาหาความรู้และวิทยาการท่ี
เก่ียวขอ้งเพ่ิมเติมภายใตค้  าปรึกษาของคณาจารยท่ี์รับผิดชอบ 
โดยมีระยะเวลาปฏิบัติงานอย่างน้อย 4 เดือน และท าการ
ประ เมินผล ร่วมกับ ฝ่ ายท รัพ ยากรม นุษ ย์ของสถาน
ประกอบการ 
 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 

 
941-411   3 (3-0-6)  
กำรเจรจำต่อรองและไกล่เกลี่ยข้อพิพำททำงธุรกิจโดยใช้
ภำษำองักฤษ             
(Business Negotiations and Mediation in English) 

กลยทุธ์การส่ือสารเพื่อการด าเนินงานดา้นเจรจาและ
ไกล่เกล่ียความขดัแยง้ในบริบททางธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ 
การฝึกเจรจาโตต้อบโดยใชบ้ทบาทสมมุติส าหรับการสนทนา
ในประเด็นต่างๆ  อาทิ การเจรจาต่อรอง การน าเข้าส่งออก   
การร่วมงานกบัชาวต่างชาติ  การจดัการกบัความเห็นท่ีแตกต่าง
และความขดัแยง้เชิงผลประโยชน์ การหาขอ้ยติุกรณีพิพาท   

Effective communication strategies for negotiations 
and mediations in the business context; practice 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 (3-0-6) 
กำรแปลภำษำองักฤษเชิงธุรกจิ   
(Business English Translation)  
วชิาบงัคบัเรียนก่อน : 941-261 การแปลภาษาองักฤษ-ไทย 
 941-268 การแปลภาษาไทย-องักฤษ 
Prerequisite:  941-261 English-Thai Translation  
 941-268 Thai- English Translation  
 หลักการและการฝึกแปลเอกสารทาง ธุรกิจจาก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 
ไดแ้ก่ บนัทึกภายในองคก์ร จดหมายธุรกิจ ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ 
ข่าว โฆษณาและบันทึกการประชุมอย่างสั้ น รวมถึง การ
วเิคราะห์ปัญหาท่ีพบจากการแปลและอภิปรายแนวทางแกไ้ข 
 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 ำหรับพนักงำนต้อนรับภำคพื้นและบน
เคร่ืองบิน(English for Ground and In-flight Attendants) 

ศัพท์และส านวนท่ีใช้ในงานตอ้นรับสายการบิน 
การฝึกทกัษะฟัง พดู อ่านและเขียนเก่ียวกบังานในหนา้ท่ีของ
พนกังานภาคพ้ืนและพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 
 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 การสนทนาดา้น
การขายและการตลาด การอ่านรายงาน ข่าว และบทความ
ดา้นการขายและการตลาด การเขียนรายงาน 
 The concepts and common terms related to sales 
and marketing; practice listening to sales and marketing 
related lectures and dialogues, discussing sales and 
marketing issues, and reading selected texts related to sales 
and marketing 

 
941-417     3 (0-9-0) 
กำรศึกษำอสิระ 
(Independent Studies)    

หลักการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การเลือก
หวัขอ้ดา้นภาษาองักฤษธุรกิจและการก าหนดปัญหาการวิจยั 
รูปแบบการวิจัยและสมมุติฐานการวิจัย ประชากรและการ
สุ่มตวัอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูลและเคร่ืองมือวิจัย การ
วิเคราะห์ผลการวิจัย การใช้วิธีการทางสถิติท่ีเหมาะสมใน
การวจิยั รายงานการวจิยัและน าเสนอผลการศึกษาปากเปล่า 

Research principles; literature review; topic 
selection in the field of business English and research 
problem formulation; research design and hypothesizing; 



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 การเขียนหวัขอ้ข่าวและ
รายงานข่าว การเขียนโฆษณาอย่างง่าย การเตรียมค าถาม
ส าหรับการแถลงข่าว การท าโน้ตย่อจากบทสัมภาษณ์และบท
แถลงข่าวของส่ือสารมวลชน 
 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 (3-0-6)  
ภำษำจนีส ำหรับพนักงำนต้อนรับภำคพื้นและบนเคร่ืองบิน  
(Chinese for Ground and In-flight Attendants) 

ศพัท์และส านวนท่ีใชใ้นงานตอ้นรับสายการบิน การ
ฝึกทักษะฟัง พูด  อ่านและเขียนเก่ียวกับงานในหน้าท่ีของ
พนกังานภาคพ้ืนและพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 

Common terms and expressions used in airlines 
services; practice in listening, speaking, reading, and writing 
skills related to ground staff and flight attendants’ 
responsibilities 
 
941-430       3 (3-0-6) 
ภำษำญี่ปุ่ นส ำหรับพนักงำนต้อนรับภำคพื้นและบนเคร่ืองบิน 
(Japanese for Ground and In-flight Attendants) 

ศพัท์และส านวนท่ีใชใ้นงานตอ้นรับสายการบิน การ
ฝึกทักษะฟัง พูด  อ่านและเขียนเก่ียวกับงานในหน้าท่ีของ
พนกังานภาคพ้ืนและพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 

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

 
 

941-461   3 (3-0-6) 
กำรส่ือสำรส ำหรับกำรจ้ำงงำน 
(Communication for Employment)    
 ค าศัพท์และส านวนท่ีใช้ในการสมคัรงาน การฝึก
ทักษะฟัง พูด อ่านและเขียนเพ่ือการสมัครงาน ได้แก่ การ
อ่านประกาศรับสมคัรงาน การกรอกใบสมคัรงาน การเขียน
จดหมายสมคัรงาน การเขียนประวติัย่อ การสัมภาษณ์ และ
การน าเสนองาน 
 Practice in using terms and expressions 
commonly used in employment and job search related 
communications and practice in the oral and written 
communication skills required to apply for a job, including: 
reading a job advertisement, filling out a job application 
form,  writing application, cover, and follow-up letters, 
resume writing, preparing for and having an interview, and 
giving presentations 
 
941-463    3 (3-0-6) 
ภำษำองักฤษเพ่ือธุรกจิกำรค้ำระหว่ำงประเทศ             
(English for International Business and Trade)  
 ศึกษาศัพท์ ส านวน ตลอดจนภาษาท่ี ใช้ในงาน
ธุรกิจและการคา้ระหว่างประเทศเพ่ือให้มีความเขา้ใจ และ
สามารถน าทกัษะทั้งส่ีอนัไดแ้ก่ ฟัง พูด อ่านและเขียนไปใช้
งานในแวดวง ธุรกิ จและการคา้ระหวา่งประเทศ 
 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) 
กำรพูดในทีชุ่มชนและกำรน ำเสนอทำงธุรกจิ   
(English for Public Speaking and Business 

Presentations)          
หลักการพู ด ใน ท่ี ชุมชน ท่ี มีป ระสิท ธิภ าพ ;              

การเต รียมการและการเรียบ เรียงความคิดและข้อมูล              
การน าเสนอขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ การฝึกฝนเพ่ือให้เกิด
ความช านาญในการตั้งค  าถามและตอบค าถาม อวจันะภาษา
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
การ ล่ ามพู ดพ ร้อม  ก าร ฝึกทักษะการ ล่ ามพู ดต ามจาก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นอังกฤษ      
การฝึกทกัษะการล่ามพูดพร้อมจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย
และจากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ ปัญหาและแนวทางแกไ้ข
ปัญหาดา้นการล่าม 
 The theories and principles of consecutive and 
simultaneous interpretation, practice performing consecutive 
and simultaneous interpretation from English into Thai and 
Thai into English, a discussion of provlems encountered in 
interpretation and possible solutions   
941-470     3 (3-0-6)   
ภำษำมลำยูส ำหรับพนักงำนต้อนรับภำคพื้นและบนเคร่ืองบิน  
(Malay for Ground and In-flight Attendants) 

ศพัท์และส านวนท่ีใชใ้นงานตอ้นรับสายการบิน การ
ฝึกทักษะฟัง พูด  อ่านและเขียนเก่ียวกับงานในหน้าท่ีของ
พนกังานภาคพ้ืนและพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 

Common terms and expressions used in airlines 
services; practice in listening, speaking, reading, and writing 
skills related to ground staff and flight attendants’ 
responsibilities 
 
941-480       3 (3-0-6) 
ภำษำเกำหลสี ำหรับพนักงำนต้อนรับภำคพื้นและบนเคร่ืองบิน  
(Korean for Ground and In-flight Attendants) 

ศพัท์และส านวนท่ีใชใ้นงานตอ้นรับสายการบิน การ
ฝึกทักษะฟัง พูด อ่านและเขียนเก่ียวกับงานในหน้าท่ีของ
พนกังานภาคพ้ืนและพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 

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

942-100   1 (0-0-3) 
กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 1 
(Co-Curricular Activities I) 
  การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้ เน้น
ประโยชน์สังคมและประโยชน์เพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะ การท างาน
เป็นทีมทั้ งในสาขาวิชาและหรือระหว่างสาขาวิชา ภายใต้
ค  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา  
 Activities integrating body of knowledge 
emphasizing those activities for the benefits of society and 
mankind as first priority; cultivating morals, ethics and 
public mind; teamworking within and/or across disciplines 
under the supervision of advisors 
 
942-112     3 (3-0-6) 
สุนทรียภำพของกำรด ำเนินชีวติ   
(Aesthetics for Life) 

  ประเพณี วิถีชีวิต ศิลปะ วฒันธรรม ท่ีส่งเสริม
สนบัสนุนพฤติกรรมการด าเนินชีวติของมนุษยใ์นสงัคมไทย
และสงัคมอาเซียน 

  Traditions, ways of livings, arts and cultures that 
enchanting lifestyles of people in Thai and ASEAN 
communities 
 
942-113   3 (3-0-6) 
ทกัษะกำรรู้สำรสนเทศ 
(Information Literacy Skills) 

  ทรัพยากรสารสนเทศ การสืบค้นสารสนเทศ          
การประเมินค่าสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์
สารสนเทศ กฎหมายและจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ       
การส่ือสารและเผยแพร่สารสนเทศในรูปแบบต่างๆ 

  Information resources; information searching; 
evaluation of information resources; analysis and synthesis 
of information; information laws and ethics; 
communication and  dissemination of information in 
different channels  

 
  



942-120   1 (0-2-1) 
กอล์ฟ 
(Golf) 

  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอุปกรณ์และสนาม ทกัษะการใช้
อุปกรณ์และวิธีเล่น การเตรียมความพร้อมร่างกายเพ่ือการเล่น 
ฝึกการเล่นในสนามแข่งขนั การนบัคะแนน การแข่งขนั ความ
ปลอดภยัของนกักีฬาและผูอ่ื้น กติกา มารยาท 

  General knowledge about equipment and the golf 
court; skills of equipment use and methods of playing; warm-
ups; practice of golfing in a golf course; keeping scores; the 
competition; the safety of golfers and spectators; rules, 
regulations, and etiquette 
 
942-121   1 (0-2-1) 
ลลีำศ 
(Social Dance)   

ฝึกทักษะการเคล่ือนไหวประกอบจังหวะ การแต่ง
กาย มารยาท เพลงประกอบ การฝึกปฏิบติัเพื่อสร้างทกัษะลีลาศ
ตามแบบแผนจงัหวะมาตรฐานสากล 

Rhythmic movement training; costumes; etiquettes;   
songs; development of social dance skills   following 
universal standard 
 
942-122   1 (0-2-1) 
เทนนิส 
(Tennis) 

  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอุปกรณ์และสนาม ฝึกทกัษะ วิธี
เล่น กติกา การแข่งขัน เข้าใจและปฏิบัติตามกฎกติกา และ
มารยาท การเตรียมความพร้อมของร่างกาย ความรู้เก่ียวกับ
อนัตรายท่ีอาจเกิดจากการเล่นเทนนิส 

  General knowledge about tennis equipment and 
courts; developing skills, methods; rules and regulations of 
the competition; playing with understanding rules and 
regulations, etiquette; warm-ups; knowledge about accidents 
that may happen while playing tennis  
 
 
 
 

942-123   1 (0-2-1) 
วอลเลย์บอล 
(Volleyball) 

  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอุปกรณ์และสนาม กฎ กติกา 
มารยาทของกีฬาวอลเลยบ์อล การพฒันาร่างกายของนกักีฬา
วอลเลยบ์อล ฝึกทกัษะและเทคนิคการเล่นทั้งบุคคลและทีม 
เทคนิคการแข่งขนั  

  General knowledge about equipment and the 
court; rules and regulations; etiquette; developing physical 
competence of volleyball players; developing skills and 
playing techniques for individuals and teams, techniques in 
competition 
 
942-124   1 (0-2-1) 
ฟุตบอล 
(Soccer) 

  ทักษะเบ้ืองต้นในการเล่นฟุตบอล ระเบียบ กฎ 
กติกา มารยาท การพฒันาร่างกายให้เหมาะสมเพ่ือการเล่น
ฟุตบอล การแข่งขนั อนัตราย วิธีป้องกนัอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
การเล่นฟตุบอล การปฐมพยาบาลผูบ้าดเจ็บ 

  Basic skills of playing soccer; rules and 
regulations, etiquette; developing physical competence for 
soccer playing; the competition; dangers and prevention of 
accidents while playing soccer; first aid for the injured 
 
942-125   1 (0-2-1) 
แบดมนิตนั  
(Badminton) 
 ฝึกทกัษะการเล่น แบดมินตนั ทั้งประเภทเด่ียวและ
คู่ วธีิการพฒันาโครงสร้างของร่างกายเพ่ือการเล่น กฎ กติกา 
มารยาท วธีิการจดัการแข่งขนั ทั้งประเภทเด่ียว และ คู่ 
 Practice of badminton skills for single and double 
competition; ways of physical development for badminton 
playing; rules and regulations, etiquette; the arrangement of 
competition for both single and double matches 
 
 
 
 



942-126   1 (0-2-1) 
ตะกร้อ 
(Takraw) 

  ความรู้ทั่วไปประวติัความเป็นมาของกีฬาตะกร้อ 
ทกัษะเก่ียวกบัการเคล่ือนไหว เทคนิคและความสามารถพิเศษ
ในการเล่นเฉพาะตวั และการเล่นเป็นทีม ระเบียบขอ้บงัคบัและ
กติกาการแข่งขนั การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของการ
เป็นนักตะกร้อท่ีดี การเล่นด้วยความปลอดภยั การดูแลรักษา
อุปกรณ์ของกีฬาตะกร้อ 

  General knowledge about history of Takraw; skills 
of body movements; techniques  and individual talent; playing 
as a team; rules and regulations; developing physical 
competence for being a capable Takraw player; safe playing; 
equipment maintenance 
 
942-127   1 (0-2-1) 
เทเบิลเทนนิส 
(Table tennis) 
 ประวติัความเป็นมาของกีฬาเทเบิลเทนนิส คุณค่าของ
กีฬาเทเบิลเทนนิส ทักษะเบ้ืองต้นในการเล่นเทเบิลเทนนิส 
ระเบียบ กติกา มารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดี การบริหาร
ร่างกายและการบ ารุงรักษาสุขภาพ                  การบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส 
 General background about history of table tennis; 
basic skills and advantages of table tennis playing; rules and 
regulations, etiquette of players and spectators; physical 
exercises, health care; equipment maintenance 
 
942-128   1 (0-2-1) 
เปตอง 
(Petanque) 

  ประวติัความเป็นมา คุณค่า และประโยชน์ของกีฬาเป
ตอง ทกัษะพ้ืนฐานกีฬาเปตอง วธีิการเล่น กฎ กติกา มารยาทใน
การเล่น การจดัการแข่งขนั กติกามารยาทในการเป็นผูเ้ล่นและผู ้
ดูท่ีดีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์กีฬาเปตอง 

  History of petanque; basic skills and advantages of 
petanque playing; rules and regulations, etiquette in playing 
petanque; the arrangement of competition; rules and 

regulations; etiquette of players and spectators; equipment 
maintenance 
 
942-129   1 (0-2-1) 
บำสเกตบอล 
(Basketball) 
 ประวติัความเป็นมาของกีฬาบาสเกตบอล ทักษะ
เฉพาะตัวเบ้ืองต้น ระเบียบ กติกา มารยาทของการเป็น 
ผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดี การบริหารร่างกาย การบ ารุงรักษาสุขภาพ 
ความมีน ้ าใจเป็นนักกีฬา การระวงัรักษาสวสัดิภาพความ
ปลอดภยัในการเล่นบาสเกตบอล การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 
 History of basketball; particular basic skills; rules 
and regulations, etiquette of players and spectators; 
physical exercises and health care; athletic spirit; safe 
playing; equipment maintenance 
 
942-207   3 (3-0-6)  
จติวทิยำและภูมปัิญญำในกำรด ำเนินชีวติ 
(Psychology and Wisdom of Living) 
 ความเป็นมาของจิตวิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยาท่ี
ส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีต่างกันของมนุษย ์การคิด การใช้ภูมิ
ปัญญาและจิตวิทยาในการจัดการชีวิตอย่างรู้เท่าทันการ
เปล่ียนแปลงของสังคมไทยและกระแสสังคมโลกใน
ชีวิตประจ าว ัน และการท างาน ด าเนินชีวิตโดยใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุขบนพ้ืนฐานคุณธรรมและจริยธรรม  
 Development of psychology; psychological 
factors that result in different human behaviors; ways of 
thinking; use of wisdom and psychology to cope with 
upcoming changes in Thai society and global level; self-
sufficient living ; interpersonal skills for happiness in life 
based on ethics and virtue 
 
942-208   3 (3-0-6)  
ควำมเป็นพลเมือง 
(Citizenship) 

  หลักการพ้ืนฐาน เก่ี ยวกับความเป็นพลเมือง 
บทบาทหน้าท่ีพลเมือง การมีส่วนร่วม การปฏิบติัตามหลกั
กฏหมายและหลกัศีลธรรม การมีจิตส านึกสาธารณะ การอยู่



ในสังคมประชาธิปไตยท่ามกลางความเห็นต่างและพหุ
วฒันธรรม 

  Basic principles of citizenship; roles and 
responsibilities of citizens; participation; legality and 
morality; public mind; living in a democratic society where 
diverse opinions and multi cultures exist 
 
942-220   1 (0-2-1) 
ว่ำยน ำ้ 
(Swimming) 

  ประวติัความเป็นมาของการวา่ยน ้ า การสุขาภิบาลและ
ความปลอดภยัในการวา่ยน ้ า ทกัษะการวา่ยน ้ าท่าต่างๆ มารยาท
ของการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดี การบริหารร่างกาย การบ ารุงรักษา
สุขภาพ การดูแลรักษาอุปกรณ์และเคร่ืองอ านวยความสะดวก
ในการวา่ยน ้ า 

  History of swimming; sanitation and safety in 
swimming; skills of swimming in different styles; etiquette of 
athletes and spectators; physical exercises and health care; 
maintenance of equipment and facilities  
 
942-221   1 (0-2-1) 
พลศึกษำและนันทนำกำร 
(Physical Education and Recreation) 
 ปรัชญาของพลศึกษา ความมุ่งหมายของพลศึกษาต่อ
การพฒันาร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม เรียนรู้เกมส์กีฬา 
การเลือกเล่นกีฬา จุดมุ่งหมายของนนัทนาการ ความจ าเป็นของ
นันทนาการในการด ารงชีวิต  เกมส์นันทนาการ การฝึก
ปฏิบติัการออกก าลงักายและนนัทนาการเพ่ือสุขภาพ 

  Philosophy of physical education; purposes of 
physical education for physical, mental, emotional, and social 
development;  the study of sport games and selection of 
proper sports; purposes of recreation; necessity of recreation 
in human life; games of recreational activities; physical 
exercises and recreation for health 
 
 
 
 
 

942-230    3 (3-0-6) 
กำรภำษีอำกร      
(Taxation)  
 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับภาษีอากร แนวคิด และ
บทบาทของภาษีอากร หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษี
อากรตามประมวลรัษฎากร ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษี
เงินได้นิ ติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากร
แสตมป์ ภาษีศุลกากร และภาษีสรรพสามิต 
 General knowledge about taxation; concepts 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, 
customs duty, excise duty 
 
942-300   3 (3-0-6)  
กำรบริหำรควำมมัง่คัง่ส่วนบุคคล 
(Personal Wealth Management) 

  แนวคิดพ้ืนฐานการบริหารความมัง่คัง่ส่วนบุคคล 
กลยุทธ์การจัดการกับเงิน การบริหารหน้ีส่วนบุคคล การ
วางแผนการบริโภคและการใชสิ้นเช่ืออยา่งเหมาะสม รวมถึง
การหารายไดจ้ากการลงทุน 

  Fundamental principles of personal financial 
management; monetary management strategies; personal 
debt management; planning for consumption and credit; 
investment income 
 
942-301   3 (3-0-6) 
กำรตดัสินใจและกำรวำงแผนในชีวติประจ ำวนั 
(Decision Making and Planning in Daily Life) 

  ความส าคญัและประเภทของการตดัสินใจ การใช้
ขอ้มูลเพ่ือการตัดสินใจ ค่าคาดหวงัเชิงเงินตรา แขนงการ
ตัดสินใจ การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการตัดสินใจและการวางแผนใน
ชีวติประจ าวนั  

  Significance and types of decision making, use of 
data for decision making, expected monetary values; 
decision tree; decision under uncertainties; knowledge 
applications for decision making and planning in daily life 
 



942-302     3(3-0-6) 
กำรจดักำรควำมเส่ียงในชีวติประจ ำวนั 
(Risk Management in Daily Life) 
 ความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับการจัดการความเส่ียง
รอบๆ ตัว กระบวนการจัดการความเส่ียงต่อการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนั การวิเคราะห์ความเส่ียงในชีวิตประจ าวนั การ
จดัการความเส่ียงโครงการ 
 Knowledge and understanding in managing risks; 
daily-risk management procedures; analysis of daily risks of 
life; project risk management 
 
944 -100  3 (3-0-6) 
ควำมรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบักฎหมำยและรัฐธรรมนูญไทย 
(Introduction to Laws and Thai Constitution) 
      ความหมายของกฎหมาย ลกัษณะและประเภทของ
กฎหมาย การใช้กฎหมายกับสังคม ล าดับศักด์ิของกฎหมาย 
ความหมายของหลักรัฐธรรมนูญ ประเภทของรัฐธรรมนูญ 
ประวติัของรัฐธรรมนูญไทย การเกิดข้ึนของรัฐธรรมนูญ การ
แบ่งแยกอ านาจ หลักประกันสิทธิ เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 
สาระส าคญัในรัฐธรรมนูญ ฉบบัปัจจุบนัและองคก์รส 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 ขอบเขต
ของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ของวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์กับสาขาวิชาต่างๆ ในสายสังคมศาสตร์ กิจ
กรรมการบริหารงานภาครัฐท่ีเก่ียวกบั นโยบายสาธารณะ การ
บ ริห ารท รัพ ย าก รม นุ ษ ย์  ก ารบ ริห าร ง าน ค ลั ง แ ล ะ
งบประมาณ องคก์ารและกระบวนการบริหารงาน การปกครอง
ทอ้งถ่ิน และการจดัการภาครัฐแนวใหม่  

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

  ความหมาย ความ เป็นมา และขอบข่ ายของ
การศึกษารัฐศาสตร์ แนวคิดหลกัในการศึกษาทางรัฐศาสตร์
กับศาสตร์อ่ืนๆ แนวความคิดทางการเมือง รัฐและระบบ
ราชการ ระบบการเมือง ลทัธิและอุดมการณ์ทางการเมือง 
สถาบันทางการเมือง การเมืองเปรียบเทียบ และการเมือง
ระหวา่งประเทศ  

  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   

 
944-112 3 (3-0-6) 
กำรเมืองกำรปกครองไทย 3 (3-0-6) 
(Thai Politics and Government) 

  ววิฒันาการของการเมืองการปกครองของไทย การ
เติบโตของพลังประชาธิปไตย การขยายตัวของระบบ
ราชการในบริบทของการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ประเดน็
ต่าง ๆ ด้านการเมืองการปกครองไทย ความไร้เสถียรภาพ
ของรัฐบาล การรวมอ านาจในการบริหาร รัฐธรรมนูญ พรรค
การเมือง และระบบรัฐสภา การเลือกตั้ ง อ านาจนิยมใน
ระบบการเมือง 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 

 
944-113 3 (3-0-6) 
สังคมวทิยำปริทศัน์ 
(Sociological Perspectives) 

  กระบวนทัศน์กระแสหลักทางสังคมวิทยาและ
มนุษยวิทยา ซ่ึงรวมถึงสมยัใหม่นิยม หน้าท่ีนิยม และทฤษฎี
ระบบ การเปรียบเทียบกับกระบวนทัศน์อ่ืนๆ โดยวิเคราะห์
ปรากฏการณ์ทางสังคมและศึกษาประเด็นทางสังคมวิทยาท่ี
ส าคญั คือ ชนชั้น ครอบครัว อาชญากรรม ความเป็นเมือง ความ
ยากจน เพศสภาวะและเพศวิถี สุขภาวะ ชาติพนัธ์ุ ศาสนาและ
ความเช่ือ 

  Mainstream paradigms in sociology and 
anthropology including modernism, functionalism, and 
system theory; comparison with alternative paradigms by 
analyzing social phenomena and studying important 
sociological issues: social stratification, family, crime, 
urbanism, poverty, gender and sexuality, health, ethnicity, 
religion and belief 
 
944-114 3 (3-0-6) 
ควำมรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบัควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงประเทศ 
(Introduction to International Relations)              

แนวคิดหลักและแนวการศึกษาด้านความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ วิวฒันาการความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ 
นโยบายระหว่างประเทศ ศึกษาพฤติกรรมดา้นความสัมพนัธ์
ระหวา่งประเทศ องค์การระหวา่งประเทศ ประเด็นส าคญัและ
กรณีศึกษาทางดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ 

  Main concepts and approaches in international 
relations; evolution of international relations; international 
policy; behavioral approach to the international relations; 
international organization; current issues and case studies in 
international relations 

 
 
 
 
 

944-115 3 (3-0-6)   
ควำมรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบักจิกำรเพ่ือสังคม 
(Introduction to Social Enterprise) 

     แนวคิดและทฤษฎี เก่ียวกับ กิจการเพ่ือสังคม 
บทบาทและคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการเพื่อสังคม การ
จดัการองคก์ารท่ีประกอบการเพื่อสังคม แนวทางและวธีิการ
วัดผลกระทบขององค์การท่ีประกอบการเพื่ อสั งคม 
กรณีศึกษากิจการเพ่ือสงัคมในประเทศไทยและต่างประเทศ  

  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  
 
944-120       3 (3-0-6) 
เศรษฐศำสตร์จุลภำค     
(Microeconomics) 
 อุปสงค ์อุปทาน ดุลยภาพของตลาด ความยืดหยุ่น
ของอุปสงค์และอุปทาน พฤติกรรมผูบ้ริโภค ฟังก์ชันการ
ผลิตและตน้ทุนการผลิต ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด 
ตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด ตลาดผูข้ายนอ้ยราย 
 Demand and supply; market equilibrium; 
elasticity of demand and supply; consumer behavior; 
production functions and cost of production; perfectly 
competitive market; monopoly; monopolistic competitive 
market; oligopoly  

 
944-121       3 (3-0-6) 
เศรษฐศำสตร์มหภำค                           
(Macroeconomics) 
 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์มหภาค การ
ค านวณรายได้ประชาชาติ รายได้ประชาชาติดุลยภาพ ดัชนี
ราคา นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง ความรู้พ้ืนฐาน
เก่ียวกบัการคา้และการเงินระหวา่งประเทศ 
 An overview of Macroeconomics; national 
income calculation; national income equilibrium; price 
index; monetary policy; fiscal policy; basic knowledge of 
international trade and finance 



944-122   3 (3-0-6)  
หลกัเศรษฐศำสตร์ 
(Principles of Economics) 
 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์ อุปสงค ์อุปทาน 
และดุลยภาพของตลาด ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน 
พฤติกรรมผูบ้ริโภค ตน้ทุนการผลิตและฟังก์ชัน่การผลิต ตลาด
ในทางเศรษฐศาสตร์ การค านวณรายได้ประชาชาติ รายได้
ประชาชาติดุลยภาพ นโยบายการเงิน นโยบายการคลงั ความรู้
พ้ืนฐานเก่ียวกบัการคา้และการเงินระหวา่งประเทศ 

  An overview of economics; laws of demand and 
supply; market equilibrium; elasticity of demand and supply; 
consumer behavior; cost and production functions; 
microeconomics of product markets; national income 
calculation; equilibrium level of national income; monetary 
policy; fiscal policy; basic knowledge of international trade 
and finance 

 
944-200  3 (3-0-6) 
กฎหมำยว่ำด้วยวธีิปฏิบัตริำชกำรทำงปกครอง 
(Administrative Procedure Law) 

   แนวความคิดเก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีป ฏิบัติ
ราชการทางปกครอง กฎหมายวา่ดว้ยขอ้มูลข่าวสารของราชการ 
กฎหมายวา่ดว้ยความรับผิดทางละเมิดของเจา้หน้าท่ี กฎหมาย
วา่ดว้ยศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง     

  Concepts of laws of administrative procedure in 
public sectors;  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 ว่าดว้ยบทนิยาม การ
ใชก้ฎหมายอาญา โทษ วธีิการเพ่ือความปลอดภยั การเพ่ิมโทษ 
ลดโทษและการรอลงโทษ ความผิดทางอาญา การพยายาม
กระท าความผิด การร่วมกันกระท าความผิด  การกระท า
ความผิดหลายกระทง การกระท าความผิดอีก อายคุวามและลหุ
โทษ  

 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
ยติุธรรม ศาสนา ความสงบสุขของประชาชน การปลอมและ
แปลง การค้า เพศ ชีวิตและร่างกาย เสรีภาพและช่ือเสียง 
ทรัพยแ์ละลหุโทษ 

  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 ว่าดว้ยการประกนัชีวิต การ
ประกนัวินาศภยั การคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ กฎหมาย
แพ่งพาณิชยว์่าดว้ยการประกันภยั พระราชบัญญัติประกัน
ชีวิต พระราชบัญญติัประกนัวินาศภยั  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 าคัญเก่ียวกับบุคคล 
นิติบุคคล การตั้ งห้างหุ้นส่วน บริษัทจ ากัด การเลิกกิจการ 
ทรัพยสิ์น นิติกรรมสัญญา เอกเทศสัญญา ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจซ้ือ



ขาย เช่าซ้ือ ค ้าประกนั ตวัแทน นายหนา้ ตัว๋เงิน พระราชบญัญติั
เก่ียวกบัเช็ค 
 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 านโยบายไป
ปฏิบัติ การประเมินผลแผนและนโยบาย ผลกระทบของ
นโยบายสาธารณะ นโยบายและแผนงานต่างๆ ของรัฐบาลไทย 
 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 3 (3-0-6) 
(Thai Bureaucracy and Public Organization) 
 ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิด เก่ียวกบัการบริหาร
ราชการไทยและองค์การสาธารณะวิว ัฒนาการการจัดส่วน
ราชการไทย ลักษณะและความสัมพนัธ์ภายในองค์การทาง
ราชการ อิทธิพลของระบบเศรษฐกิจ สงัคมและการเมืองท่ีมีต่อ
การบริหารราชการไทย และปัญหาการบริหารราชการของไทย  
และกฎหมายรัฐธรรมนูญไทยกบัการบริหารราชการไทยและ
องคก์ารสาธารณะ 

  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; the Thai constitution concerning 
Thai bureaucracy and public organization 
 
944-212  3 (3-0-6) 
กำรจดักำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Local Government Management) 

  บทบาทและการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในฐานะท่ีเป็นองคก์รท่ีมีความรับผดิชอบในการ
จัดบริการสาธารณะท้องถ่ิน ลักษณะส าคัญและความ
แตกต่างระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและองค์กร
ภาครัฐอ่ืนๆ  กระบวนการนโยบายสาธารณะท้องถ่ิน 
กระบวนการบริหาร การบริหารงานทรัพยากรมนุษย ์การ
คลังสาธารณะและงบประมาณ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่วนกลาง ภูมิภาคและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้ง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการท างานขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยใหค้วามส าคญักบักรณีศึกษาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

  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 as well as public involvement in the 
workings of local government, with case studies from 
Thailand and abroad 
 
944-213  3 (3-0-6) 
ทฤษฎว่ีำด้วยกำรจดักำรภำครัฐ 
(Theories of Public Management) 
 แนวคิดและหลักการบริหารจัดการหน่วยงาน
ภาครัฐร่วมสมยั แนวคิดเก่ียวกบัการปฏิรูประบบราชการทั้ง
ในและต่างประเทศ ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบการจดัการ
ภาครัฐ  
 Concepts and principles of contemporary public 
management; strategies for public management reform; 
case studies of bureaucratic reform from Thailand and from 
other countries 



944-214 3 (3-0-6) 
กำรจดักำรทรัพยำกรมนุษย์ภำครัฐ 
(Human Resource Management in Public Sector) 
  ความหมายและหน้าท่ีของการบริหารทรัพยากร
มนุษย ์การวิเคราะห์งาน การวางแผนก าลงัคน การบริหารงาน
บุคคล การสรรหาและการคดัเลือก การฝึกอบรมพนกังาน 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 
 
944-215  3 (3-0-6) 
กำรบริหำรกำรคลงัสำธำรณะ 
(Public Finance Administration)  

  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการคลงัสาธารณะ บทบาทของ
รัฐในระบบเศรษฐกิจ ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัสถาบนัการเงิน 
การคลงัและระบบการเงินการคลงั นโยบายการคลงั นโยบาย
การเงิน งบประมาณแผ่นดิน รายรับของรัฐบาล ภาษีอากร 
รายจ่ายของรัฐบาล หน้ีสาธารณะ การคลงัทอ้งถ่ิน ปัญหาและ
แนวทางแกไ้ขการเงินการคลงัของไทย 

  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;  problems and solutions 
of Thai finance and fiscal 

 
944-216 3 (3-0-6) 
ประชำสังคมและกำรเมืองภำคประชำชน 
(Civil Society and Civil Movement)  

  แนวคิด ทฤษฎีและพัฒนาการของกระบวนการ
ภาคประชาชน ความเป็นมาของกระบวนการขบัเคล่ือนทาง
สังคม การสร้างพลังความเข้มแข็งทางการเมือง กลุ่ม
ผลประโยชน์ท่ีมีพลงัในการเปล่ียนแปลงต่อระบบการเมือง 
กระบวนการทางความสัมพนัธ์ทางอ านาจในสังคมของภาค
ประชาชน 
  Concepts; theories and development of civil 
movement process; history of social drive process; the 
formation of political power; influence of a particular group 
on the change of political systems; processes of civil power 
relations in the society 

 
944-217 3 (3-0-6) 
พฤตกิรรมองค์กำร  
(Organizational Behavior) 

   แนวคิดพฤติกรรมองคก์าร การวเิคราะห์พฤติกรรม
บุคคลและพฤติกรรมองค์การ ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล
และกลุ่มผูน้ า ภาวะผูน้ า อ านาจหน้าท่ี การจูงใจ ขวญัและ
ก าลังใจ  การ ส่ือสารในองค์การ  บรรยากาศองค์การ 
วฒันธรรมองคก์าร 

  Concepts of organizational behavior; analysis of 
individual and organizational behavior; the relationship 
between individual and group leader; leadership skills; 
authorities; motivation; morale; organizational 
communication; organizational climate; organizational 
culture  
 
944-300 3 (3-0-6) 
กฎหมำยวธีิพจิำรณำควำมอำญำ 
(Criminal Procedure Law) 

    หลกัทั่วไปว่าด้วยในการด าเนินคดีอาญา อ านาจ
พนักงานสอบสวนและศาล การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งท่ี
เก่ียวเน่ืองกับคดีอาญา หมายเรียกและหมายอาญา จับ ขัง 
จ าคุก คน้ ปล่อยชัว่คราว การสอบสวน วิธีพิจารณาในศาล
ชั้นตน้และพยานหลกัฐาน  

  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) 
 หลกัทัว่ไปของกฎหมายลกัษณะพยาน ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ประกอบด้วย ความเป็นมาของกฎหมายลกัษณะพยาน 
หน้าท่ีน าสืบ การน าเสนอและรับฟังพยานหลกัฐาน ประเภท
ของพยานหลกัฐาน วิธีการพิเศษในการสืบพยานและการชั่ง
น ้ 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 3 (3-0-6) 
(Ethics and Good Governance) 

    ทฤษฎีและแนวคิดพ้ืนฐานดา้นจริยธรรมและธรรมาภิ
บาล คุณธรรมพ้ืนฐานส าหรับนักบริหาร จริยธรรมทางการ
บริหารราชการ จริยธรรมทางการเมือง จริยธรรมทางธุรกิจ 
จริยธรรมทางส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาด้านจริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทยและในระบบราชการ การทุจริตประพฤติมิ
ชอบ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต การต่อตา้นการ
ทุจริตในภาคราชการและภาคเอกชนของไทย การน าหลัก     
ธรรมาภิบาลมาสร้างเสริมการพฒันาคุณภาพของทรัพยากร
มนุษย ์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; counter-
corruption;  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 Resources Development)  

   แนวความคิดและความส าคัญของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์วธีิการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์นโยบายของ
รัฐในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์กระบวนการในการพฒันา
และเทคนิคต่างๆ ท่ีใช ้การหาความจ าเป็นในการพฒันาและ
ฝึกอบรม การสร้างและพัฒนาหลักสูตร การวางแผนการ
ฝึกอบรม การปฏิบติัตามแผนการฝึกอบรม การประเมินผล
การฝึกอบรม การพฒันาสายงานอาชีพ รูปแบบการพฒันาใน
อนาคต ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

  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; human resources 
development model in the future; problems and obstacles in 
human resource development 

  
 944-312  3 (3-0-6) 
 กำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์ กำรสรรหำและกำรคัดเลือก             

(Human Resources Planning, Recruitment and 
Selection)  

  แนวคิด กระบวนการ วิธีการ และเทคนิคส าคัญ
เก่ียวกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในองค์การภาครัฐ 
ความสัมพันธ์ของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์กับการ
วางแผนดา้นอ่ืนๆ ในองคก์าร ปัญหาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
วางแผนทรัพยากรมนุษยใ์นภาครัฐ แนวคิด กระบวนการ 
วิธีการ และเทคนิคส าคญัเก่ียวกับการสรรหาและคดัเลือก
บุคลากรในองคก์รภาครัฐ  
 Concepts, processes and procedures as well as 
techniques of human resources planning in public sector; 
interactions among various planning; problems in human 
resources planning in the public sector; concepts, processes 
and procedures as well as techniques of human resources 
recruitment and selection in public sector 



 
944-313   3 (3-0-6) 
กำรบริหำรกำรพฒันำ 
(Development Administration) 
 ความเป็นมา ความหมายและลกัษณะของการบริหาร
การพฒันา แนวคิดเก่ียวกับการบริหารการพฒันา การพฒันา
เศรษฐกิจ และสังคม การบริหารเพ่ือการพฒันาและการพฒันา
เพื่อการบริหาร หลักการบริหารการพัฒนา นักบริหารการ
พัฒนา กระบวนการในการพัฒนาประเทศ การบริหารการ
พฒันาในประเทศ 
 History; definitions and characteristics of 
development administration; concepts of development 
administration; economic, and social development; 
development administration and administration development; 
principles of development administration and development 
administrators; national development process; development 
administration in the country 
 
944-314 3 (3-0-6) 
เทคนิคกำรบริหำร 
(Administrative Techniques) 

    แนวคิดและเทคนิคการบริหารและการจดัการท่ีเน้น
ส่งเสริมการบริหารงานและการบริการภาครัฐให้ได้คุณภาพ 
รวมตลอดถึงการปรับใชเ้คร่ืองมือสมยัใหม่ในการบริหารงาน
ภาคสาธารณะ 

  Administrative and management concepts and 
methods, focusing on encouraging quality workplace and 
public sector administration, as well as application of modern 
tools to public administration 
 
944-315   3 (3-0-6) 
กำรจดัท ำและวเิครำะห์โครงกำร 
(Project Formulation and Analysis) 

  หลัก เกณฑ์ และวิ ธี การในการจัดท าโครงการ
สาธารณะต่างๆ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การ
วเิคราะห์โครงการทางดา้นเศรษฐศาสตร์ การวเิคราะห์โครงการ
ทางดา้นสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และการเมือง   

  Criteria and methods of public project 
formulation; project feasibility study; economic analysis; 
social and political analysis   

 
 944-316  3 (3-0-6) 
 กำรบริหำรโครงกำร 
 (Project Management) 
   แนวคิดเก่ียวกบัโครงการและการบริหารโครงการ 

วงจรการบริหารโครงการตั้ งแต่การจัดท าและวิเคราะห์
โครงการ การจัดองค์การของโครงการ การก าหนดอ านาจ
หน้าท่ีความรับผิดชอบของผูด้  าเนินงานตามโครงการ การ
วางแผน การปฏิบัติ การควบคุมและติดตามประเมินผล
โครงการ ปัญหาในการบริหารโครงการ 

  Concepts of projects and 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 
 
944-317  3 (3-0-6) 
ระเบียบวธีิวจิยัทำงรัฐประศำสนศำสตร์ 
(Research Methodology for Public Administration) 

  การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ การก าหนด
ปัญหา การทบทวนวรรณกรรม การตั้ งสมมติฐาน การ
ออกแบบการวจิยั เทคนิคการวจิยั การเลือกตวัอยา่ง การสร้าง
เคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ข้อมูล การ
รายงานผลการวจิยั  

  Research methodology for public administration; 
identifying a research problem; literature review; 
hypothesis formation; research design; data collection and 
data analysis;  reporting results 

 
944-318                                                 ไม่น้อยกว่ำ 230 
ช่ัวโมง 
กำรฝึกงำนทำงรัฐประศำสนศำสตร์ ไม่น้อยกว่ำ 230 ช่ัวโมง  
(Job Training in Public Administration) 
เง่ือนไข  ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 



 ฝึกปฏิบติังานในแหล่งฝึกงานตรงตามสาขาวิชาของ
นกัศึกษา เพื่อใหเ้รียนรู้สภาพการปฏิบติังานจริง 
 Job training in the field-related organizations and 
companies for students to learn from real business settings 
 
944-400     3 (3-0-6)  
กฎหมำยธุรก ิจระหว่ำงประเทศ  
(Laws of International Business Transactions) 
วชิาบงัคบัก่อน: 946-301ธุรกิจระหวา่งประเทศ 
Prerequisite: 946-301 International Business 
 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจระหว่าง
ประเทศ ผลกระทบต่อกฎหมายต่อประเทศท่ีด าเนินธุรกิจ
ระหวา่งประเทศ รวมทั้งอุปสรรคของกฎหมายท่ีมีต่อกาด าเนิน
ธุรกิจระหว่างประเทศรวมทั้ งทรัพย์สินทางปัญญา หลัก
จริยธรรมและการใชก้ฎหมายโดยค านึงถึงความมีจริยธรรมทาง
ธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อสงัคม 
 General legal aspects related to international 
business environments, their impacts on international 
business, specific rules and regulations concerning export and 
import transactions include intellectual property right, ethics 
and using the law with regard to business ethics and social 
responsibility 

 
944-410 3 (3-0-6) 
กำรจดักำรกลยุทธ์ส ำหรับภำครัฐ 
(Strategic Management for Public Sectors) 
เง่ือนไข : ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4  

   ความหมาย แนวความคิดและทฤษฎีการจัดการกล
ยทุธ์ กระบวนการจดัการกลยทุธ์ การก าหนดวตัถุประสงค ์การ
วเิคราะห์ส่ิงแวดลอ้ม การก าหนดกลยทุธ์ การน าไปใชแ้ละการ
ติดตามควบคุมประเมินผลเชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษาการจดัการ
เชิงกลยทุธ์ของหน่วยงานภาครัฐและธุรกิจท่ีส 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; a case study of 
strategic management of dominant public and business sectors 

 

 944-411 3 (3-0-6)   
 กำรเจรจำต่อรองและกำรจดักำรควำมขัดแย้ง  
 (Negotiation and Conflict Management) 

 แนวคิดและทฤษฎีในการเจรจาต่อรอง หลกัการ 
รูปแบบและวิธีการเจรจาต่อรอง การเจรจาต่อรองใน
สถานการณ์ต่างๆ ธรรมชาติ รูปแบบและสาเหตุของความ
ขดัแยง้ แนวทางและกระบวนการจัดการความขัดแยง้ ทั้ ง
ระดับโครงสร้าง ระดับกลุ่ม และระดับปัจเจกชน การท า
ประชาพิจารณ์ การไกล่เกล่ีย การส่ือสารในความขัดแยง้ 
เทคนิคและกระบวนการเจรจาต่อรองในสถานการณ์เฉพาะ 
และในบริบททางวฒันธรรมท่ีแตกต่าง  
 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 
 
944-412  3 (3-0-6)  
กำรพฒันำองค์กำรและกำรเปลีย่นแปลง  
(Organizational Development and Change)   

    ความหมายและแนวคิดของการพัฒนาองค์การ 
ปัจจยัภายในและภายนอกองคก์ารท่ีท าให้มีการเปล่ียนแปลง
องค์การ ปัจจยัเชิงพฤติกรรมท่ีส าคญัในการพฒันาองค์การ 
เทคนิคในการพฒันาองค์การ ผูน้ าการเปล่ียนแปลงกบัการ
พฒันาองคก์าร การต่อตา้นการเปล่ียนแปลงในองคก์าร การ
บริหารความขดัแยง้ในองค์การ การประเมินผลการพฒันา
องคก์าร 

  Definitions and concepts of organization 
development; affecting of internal and external factors to 
organizational change; critical behavioral factors in 
organizational development; techniques for developing and 
improving the organization; change agent and organization 
development; resistance to change in organization; conflict 
management in organization; organization development 
evaluation 

 



944-413  3 (3-0-6) 
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและกำรบริหำรค่ำตอบแทน 
(Performance Appraisal and Compensation Management) 
  แนวคิดและหลักในการวดัและประเมินทรัพยากร
มนุษยใ์นหน่วยงาน การสร้างแบบวดัผล การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการตั้ งเกณฑ์เพ่ือพิจารณาความดีความชอบ
ส าหรับการเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่งหรือการโยกยา้ย และการ
จดัการผลการปฏิบติังาน ตลอดจนแนวคิด นโยบาย และแนว
ปฏิบัติในการบริหารค่าตอบแทน ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในการ
ก าหนดค่าจ้าง เงินเดือน สวสัดิการและผลประโยชน์เก้ือกูล 
การวิเคราะห์และการประเมินค่างาน การส ารวจและการ
วิเคราะห์โครงสร้างของค่าจ้างและเงินเดือน การบริหาร
สวสัดิการและผลประโยชน์เก้ือกูล การก าหนดค่าจา้งส าหรับ
บุคลากรบางประเภท 
  Concepts and principles of human resource 
measurement and evaluation in organization; constructing of 
measurements and tests; performance evaluation; criteria 
setting for personnel promotion and transfer; performance 
management; concept of compensation administration, policy 
and procedures in compensation administration; factors 
affecting wage, salary, welfare and benefit determination; 
work analysis and evaluation; survey and analysis of wage, 
salary, welfare and benefit structure; welfare and benefit 
management; wage determination for special personnel 
 
944-414   3 (3-0-6) 
แรงงำนสัมพนัธ์ 
(Labour Relations) 

  แนวคิดเก่ียวกับความสัมพันธ์ในการจ้างงานของ
องคก์รภาครัฐและภาคเอกชน แนวนโยบายของรัฐดา้นแรงงาน 
กฎหมายและขอ้บังคบัเก่ียวกับแรงงาน การคุม้ครองแรงงาน
และแรงงานสัมพนัธ์ บทบาทของรัฐบาล นายจา้ง และลูกจา้ง 
ในการเจรจาต่อรองและการแก้ไขข้อพิพาทแรงงาน และ
กฎหมายประกนัสงัคมและการบงัคบัใช ้

  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 (3-0-6) 
กำรก ำกบัตดิตำมและประเมนิผล 
(Monitoring and Evaluation) 
   หลักการ  รูปแบบ  และวิ ธีการก ากับ ติดตาม
ประเมินผลนโยบาย แผนงาน และโครงการต่างๆ และการ
ประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการก ากบัติดตามประเมินผล 
 Principles, forms, and procedures of monitoring 
and evaluation policies; programmes and projects; 
applications of new techniques in monitoring and 
evaluation 
 
944-416    3 (3-0-6) 
กระบวนกำรจดักำรงบประมำณภำครัฐ 
(Public Budgetary Management Process) 

    สาระต่ างๆ  ของงบประมาณในฐานะท่ี เป็ น
เค ร่ืองมือน านโยบายไปปฏิบัติ  พัฒนาการของระบบ
งบประมาณ กระบวนการตดัสินใจดา้นงบประมาณภาครัฐ 
การงบประมาณของรัฐบาลส่วนกลาง และรัฐบาลระดับ
ทอ้งถ่ิน 

  Budgeting as an instrument of policy 
implementation; budgeting models and their development; 
public budgetary decision-making process; central 
government budgeting and local government budgeting 
 
944-417                                                               6 (0-24-0) 
สหกจิศึกษำทำงรัฐประศำสนศำสตร์ 6 (0-24-0)  
(Cooperative Education in Public Administration) 
เง่ือนไข  ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4  

    ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการตรงตาม
สาขาวชิาของนกัศึกษาโดยมีขั้นตอนการสมคัร และคดัเลือก 
มีการมอบหมายภาระงานท่ีชัดเจนแน่นอนและตอ้งปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบขององค์กรเสมือนเป็นพนักงาน มีการน า
ความรู้ท่ีไดศึ้กษามาบูรณาการเพ่ือประยกุตใ์ชก้บังานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย มีการศึกษาหาความรู้และวิทยาการท่ีเก่ียวขอ้ง
เพ่ิมเติมภายใตค้  าปรึกษาของคณาจารยท่ี์รับผิดชอบ โดยมี
ระยะ เวลาป ฏิบั ติ งานอย่างน้อย  4  เดือน  และท าการ
ประ เมินผล ร่วมกับ ฝ่ ายท รัพ ยากรม นุษย์ของสถาน
ประกอบการ 



 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 
 
944-418 3 (2-2-5) 
สัมมนำทำงรัฐประศำสนศำสตร์ 
(Seminar in Public Administration) 

  ฝึกหัดการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและแนวคิดทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ ในการวจิยัและวเิคราะห์ปัญหาการบริหาร 

      Practice in the application of public administration 
concepts and theories in research and analysis of the business 
administration problem 

 
946-100       3 (3-0-6) 
ควำมรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบัธุรกจิ  
(Introduction to Business) 
 ลักษณะการประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ ปัจจัยท่ี
เก่ียวขอ้ง อิทธิพลของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ ธุรกิจในโลกไร้
พรมแดน หลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับการบริหารจัดการ การ
บริหารทรัพยากรมนุษย ์การผลิต การตลาด การบญัชี การเงิน 
จริยธรรมทางธุรกิจ   
 Types of business; related factors; influences of 
business environments; business in a borderless world; 
principles of administration and management; human resource 
management; production; marketing; accounting; finance; 
business ethics 
 
946-111      3 (3-0-6)   
หลกักำรบัญชี 1                                   
(Principles of Accounting I) 
 หลกัการบญัชี กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทาง
การเงิน จรรยาบรรณวิชาชีพบญัชี วงจรการบญัชีและการจดัท า
งบการเงินส าหรับกิจการให้บริการ  กิจการซ้ือมาขายไป สมุด

รายวนัเฉพาะ บัญชีคุมยอดและบญัชีแยกประเภทย่อย การ
บนัทึกบญัชีเก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพ่ิม   
 Principles of accounting; conceptual framework for 
financial reporting; professional code of ethics; accounting 
cycle and financial statements preparation for services and 
merchandise business; special journals; control accounts and 
subsidiary ledgers; accounting for value added tax 

 
946-112      3 (3-0-6) 
หลกักำรบัญชี 2    
(Principles of Accounting II) 
รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน : 946-111 หลกัการบญัชี 1  
Prerequisite: 946-111 Principles of Accounting I 
 การบัญชีส าหรับกิจการผลิต วิธีการบันทึกบัญชี
ขั้นต้นเก่ียวกับเงินสดและการจัดท างบพิสูจน์ยอดเงินฝาก
ธนาคาร งบกระแสเงินสดลูกหน้ีการค้า ตั๋วเงินรับ สินค้า
ค ง เห ลื อ  ท่ี ดิ น  อ าค าร  แล ะอุ ป กร ณ์  ค่ า เส่ื อ ม ราค า 
ทรัพยากรธรรมชาติและมูลค่าสูญส้ิน ระบบ ใบส าคัญ การ
จดัท างบการเงินจากรายการท่ีบนัทึกไวไ้ม่สมบูรณ์ 
 Accounting for manufacturing business; 
fundamental accounting procedures of cash control and 
bank reconciliation statements; statement of cash flow; 
accounts receivable and notes receivable; inventory; 
property, plant and equipment; depreciation; natural 
resources and depletion; voucher  system; financial 
statement preparation from single-entry bookkeeping 
system 
 
946-113 3 (3-0-6) 
กำรบัญชีกำรเงนิ 
(Financial Accounting) 
   ลกัษณะและแนวความคิดขั้นพ้ืนฐานของการบญัชี 
กระบวนการบนัทึกบญัชี การปรับปรุงรายการ การปิดบญัชี
และการจัดท างบการเงิน  การบัญชีส าหรับกิจการซ้ือขาย
สินค้าและกิจการผลิตสินค้า การบัญชีภาษีมูลค่าเพ่ิม งบ
กระทบยอดเงินฝากธนาคาร งบกระแสเงินสด 
 Characteristics and basic concepts of accounting; 
accounting record process; adjustment of accounts; closing 
accounts; financial statement preparation; accounting for 
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merchandising and manufacturing operations; value–added 
tax accounting; bank reconciliation statement; statement of 
cash flows 
 
946-130    3 (3-0-6)  
หลกักำรจดักำรควำมเส่ียงและกำรประกนัภัย   
(Principles of Risk Management and Insurance)   
 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับความเส่ียงและการจัดการ
ความเส่ียง  การประเมินความเส่ียง  การวเิคราะห์ความเส่ียง  วิธี
ในการจดัการความเส่ียง  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการประกนัภยั  
บทบาทของธุรกิจประกันภยัต่อภาคธุรกิจ สัญญาประกันภัย 
สถาบันประกันภยั  ชนิดของการประกนัภยั การประกนัชีวิต 
และการประกนัวนิาศภยั  
 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 
 
946-140   3 (3-0-6) 
เทคโนโลยสีำรสนเทศ 
(Information Technology) 
 เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยั เครือข่ายสารสนเทศ 
แหล่งข้อมูลสารสนเทศ การประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ 
ความปลอดภยัของขอ้มูลสารสนเทศ ส่ือสังคมออนไลน์ การ
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในองคก์ร  
 Modern information technology; information 
network; information sources; information processing; 
security of information; social media; application of 
information technology in organizations 
 
946-141  3 (2-2-5)  
กำรเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์เบ้ืองต้น 
(Introduction to Computer Programming) 
 หลกัการเก่ียวกบัการเขียนโปรแกรม การแกไ้ขปัญหา
ด้วยขั้นตอนวิธี รหัสเทียม ผังงาน องค์ประกอบของภาษา
โปรแกรม ชนิดของขอ้มูลแบบต่าง ๆ โครงสร้างขอ้มูลแบบ
อาร์เรย ์โครงสร้างโปรแกรมแบบตามล าดบั เลือกท า และการ
วนซ ้ า การเรียกซับรูทีน   การส่งผ่านค่าพารามิเตอร์ การฝึก

ปฏิบติัพฒันาโปรแกรมเบ้ืองตน้โดยใชภ้าษาโปรแกรมภาษา
ใดภาษาหน่ึง การตรวจสอบ และแกไ้ขโปรแกรม จริยธรรม
ของนกัพฒันาโปรแกรม 

Principles of computer programming; algorithmic 
problem solving; pseudo code; flow charts; programming 
language elements; data types; array data structure; 
programming structure: sequential, selection and repetition; 
subroutine calls; parameter passing; practice in program 
development using a programming language; testing and 
debugging; ethics in programming 

 
946-144     3 (2-2-5) 
กำรดูแลคอมพวิเตอร์เบ้ืองต้น 
(Basic Computer Maintenance)  
 ห ลั ก ก ารท า ง าน ข อ ง เค ร่ื อ งค อ ม พิ ว เต อ ร์ 
ส่วนประกอบของเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
การเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ การติดตั้งระบบปฏิบติัการ 
การติดตั้งไดรเวอร์ การติดตั้งและการถอนโปรแกรมท่ีจ าเป็น 
การป้องกนัและก าจดัไวรัส การดูแลบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพของระบบ การวิเคราะห์ตรวจสอบและแกไ้ข
ปัญหาคอมพิวเตอร์ เบ้ื องต้น  การติดตั้ งและเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ต  
 Principles of computer operation; computer 
component and peripheral devices; purchasing a computer; 
installation and uninstallation of operating system, driver 
and other programs; virus protection; system performance 
maintenance and improvement; basic analysis, monitoring 
and troubleshooting the computer; installation and Internet 
connection 
 
946-150  3 (2-2-5) 
กำรเขียนโปรแกรมเบ้ืองต้นส ำหรับธุรกจิ     
(Introduction to Computer Programming for Business) 

หลกัการทัว่ไปเก่ียวกบัการเขียนโปรแกรมและการ
วิเคราะห์งาน ล าดับขั้นตอนการท างาน แนวคิดเพ่ือแก้ไข
ปัญหา การเขียนผงังาน รหัสเทียม การเขียนโปรแกรมเชิง
สร้างสรรค ์การใชเ้คร่ืองมือท่ีง่ายเพ่ือการออกแบบโปรแกรม
ประยุกต์ทางธุรกิจ การฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มในการพัฒนา
โปรแกรมเบ้ืองตน้โดยใชภ้าษาโปรแกรมภาษาใดภาษาหน่ึง 



การส่ือสารกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง การตรวจสอบ และแกไ้ขโปรแกรม  
Introduction to programming and system analysis; 

work procedures; critical thinking; flow chart writing; psuedo 
code; creative programming; application of simple tools for 
program design in business; teamwork practice in 
programming with a programming language; communicating 
with related persons; system validation; program debugging 

 
946-151                                                       3 (3-0-6) 
พำณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์   
 (Electronic Commerce) 

ความหมายพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ โครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางเทคโนโลยีส าหรับพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ตวัแบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ หลกัการพ้ืนฐานตลาดออนไลน์ ระบบช าระเงิน
อิ เล็กทรอนิกส์  การจัดการทางพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์ 
กระบวนการเติมเต็มค าสั่งซ้ือ ประเด็นทางกฎหมาย จริยธรรม 
และความปลอดภัยในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์ทาง
พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

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 

 
946-160     3 (3-0-6) 
หลกักำรตลำด    
(Principles of Marketing)  
 ความหมาย ความส าคญัของการตลาด แนวความคิด
พ้ืนฐานเก่ียวกบัการตลาด ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลทางการตลาด 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค การแบ่งส่วนตลาด 
การเลือกตลาดเป้าหมาย การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์ ส่วน
ประสมทางการตลาด 
 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)   

วิวฒันาการ ความหมาย ความส าคัญ แนวโน้ม 
ลกัษณะ และองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
ผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว แนวคิดเก่ียวกับ
การวางแผนและพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว บทบาท
และนโยบายของรัฐในการพฒันาองค์กรทางการท่องเท่ียว
ระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงความสัมพันธ์ของการ
ท่องเท่ียวกบัพลวตัโลก 
 Evolution, definitions, significance, trends, 
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 including relations between tourism and 
global dynamics  

 
946-201   3 (3-0-6) 
กำรจดักำรธุรกจิขนำดย่อม  
(Small Business Management) 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจขนาด
ยอ่ม กลยุทธ์การตลาด การเงิน การจดัการทรัพยากรมนุษย ์
การผลิตและการวางแผนเชิงกลยทุธ์ การแกปั้ญหาในธุรกิจ
ขนาดยอ่ม โอกาสของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ จริยธรรม
ส าหรับการจดัการธุรกิจขนาดยอ่ม 
 Concept and theories of the management of small 
and family owned businesses, marketing; finance; human 
resource management; production; strategic planning, 
problem solving in small business,  opportunities for 
domestic and overseas joint ventures, and ethics in small 
business management 
 
946-203   3 (3-0-6) 
กำรตดิต่อส่ือสำรทำงธุรกจิ  
(Business Communication) 
 วตัถุประสงค ์วธีิการ รูปแบบของการติดต่อส่ือสาร
ในทางธุรกิจ วิ ธีปฏิบัติ  การเขียนจดหมาย การบันทึก
ข้อความ การเขียนรายงาน การอ่าน การฟัง การสนทนา 



เทคนิคการสัมภาษณ์ การน าเสนอ การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร 
การโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ 
 Objectives; methodology; forms of business 
communication; business practice; writing letters; note taking; 
report writing; message reading; listening; conversation; 
interview techniques; presentation; information dissemination; 
advertising and public relation 
 
946-208  3 (3-0-6) 
องค์กรและกำรจดักำรสมยัใหม่ 
(Organization and Modern Management)  
 แนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับองค์กรและการ
จดัการสมยัใหม่ ประเภทและลกัษณะขององคก์ร อ านาจหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบ โครงสร้างและวิธีด าเนินงานขององค์กร 
กระบวนการบริหารและการจดัการ การวางแผน การจดัองค์กร 
การวินิจฉัยสั่งการ การส่งเสริมก าลงัใจผูป้ฏิบัติงานและการ
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   
 
946-209     3 (3-0-6) 
หลกักำรจดักำร                 
(Principles of Management) 

แนวคิด บทบาท และวิวฒันาการทางการจัดการ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การสภาพแวดลอ้มทางการ
จดัการ การตดัสินใจทางการจดัการ หนา้ท่ีทางการจดัการ การ
วางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ การควบคุม  และความรู้
เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการจดัการกลยทุธ์ 
 Concepts, roles and evolution of management; social 
responsibility of an organization; managerial environment; 
managerial decision making; management functions; 
planning; organizational management; leading; controlling; an 
overview of strategic management 

946-210   3 (3-0-6)  
กำรบัญชีขั้นกลำง 1  
(Intermediate Accounting I) 
รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน: 946-112 หลกัการบญัชี 2 
Prerequisite: 946-112 Principles of Accounting II 
 หลักการและวิธีป ฏิบั ติทางการบัญ ชี เก่ียวกับ
สินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน การจ าแนก
ประเภทสินทรัพย ์การรับรู้และการวดัมูลค่าสินทรัพย ์การตี
ราคาสินทรัพย ์การด้อยค่าของสินทรัพย ์การแสดงรายการ
และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพย ์
 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: 946-112 หลกัการบญัชี 2 
Prerequisite: 946-112 Principles of Accounting II 
 หลกัการและวิธีการบญัชีเก่ียวกบัหน้ีสินหมุนเวียน 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจ
เกิดข้ึน การปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา การบญัชีเก่ียวกับ
การจดัตั้งกิจการ การแบ่งผลก าไรขาดทุน การเปล่ียนแปลง
ส่วนของเจา้ของ การเลิกกิจการและการช าระบัญชีของห้าง
หุ้นส่วน บริษัทจ ากัด และบริษัทมหาชนจ ากัด การแสดง
รายการและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัหน้ีสินและส่วนของ
เจา้ของ  
 Principles and accounting methods of current 
liabilities; non-current liabilities; provisions and contingent 
liabilities; troubled debt restructurings; accounting for 
establishing business venture; loss and profit sharing; 
changes of ownership; dissolution and liquidation for 
partnership, corporation and public limited corporation; 
presentation and disclosure of information related to 
liabilities and owner’s equity 
 
 



946-212   3 (3-0-6)  
กำรบัญชีต้นทุน   
(Cost Accounting) 
รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน: 946-112 หลกัการบญัชี 2 
Prerequisite: 946-112 Principles of Accounting II 
 แนวคิดเก่ียวกบัการบญัชีตน้ทุน การจ าแนกประเภท
ตน้ทุน การคิดตน้ทุนตามวิธีตน้ทุนผนัแปรและวิธีตน้ทุนรวม 
การปันส่วนตน้ทุนตามวิธีเดิมและตามวิธีตน้ทุนฐานกิจกรรม 
การบัญชีตน้ทุนงานสั่งท า การบัญชีตน้ทุนกระบวนการ เศษ
วสัดุ สินค้ามีต าหนิและสินค้าเสีย ตน้ทุนมาตรฐานและการ
วเิคราะห์ผลต่าง ผลิตภณัฑร่์วมและผลิตภณัฑพ์ลอยได ้
 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 
 
946-213    3 (3-0-6) 
กำรบัญชีบริหำร                   
(Managerial Accounting)  
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 946-113 การบญัชีการเงิน 
Prerequisites: 946-113 Financial Accounting 
 บทบาทของการบญัชีบริหาร แนวคิดพ้ืนฐานและการ
แยกประเภทตน้ทุน การค านวณตน้ทุนผลิตภณัฑ์ การค านวณ
ตน้ทุนรวมและตน้ทุนผนัแปร การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของ
ตน้ทุน ปริมาณและก าไร การวิเคราะห์ตน้ทุนเพื่อการตดัสินใจ 
ตน้ทุนมาตรฐานและการวเิคราะห์ผลต่าง การจดัท างบประมาณ 
งบประมาณการลงทุน การบัญชีตามความรับผิดชอบ การ
ประเมินผลการปฏิบติังาน และ การก าหนดราคาขาย  
 Roles of accounting on management; cost concepts 
and classifications; product costing; full costing and variable 
costing; cost-volume-profit analysis; analysis of costs for 
decision making; standard costing and variance analysis; 
budget preparation; capital budgeting; responsibility 
accounting; performance evaluation; pricing 
 
 
 

946-220     3 (3-0-6) 
หลกัเบ้ืองต้นเกีย่วกบัระบบสำรสนเทศ  
(Principles of Information Systems) 
 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบสารสนเทศ บทบาท
และองค์ประกอบของระบบสารสนเทศในองค์กร รูปแบบ
และโครงสร้างระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศยอ่ยทาง
ธุรกิจ การเขา้ถึงระบบสารสนเทศ การประยกุตร์ะบบสนเทศ
เพื่อการบริหารงาน การส่ือสารขอ้มูลในระบบสารสนเทศ 
และระบบเครือข่าย  
 Basic knowledge of information systems; roles 
and characteristics of information systems in organizations; 
formats and structures of information systems; subsystems 
of information systems in business; access to information 
systems; applications of information system to 
management; data communication in information systems; 
network systems 
 
946-233     3 (3-0-6) 
คณิตศำสตร์กำรเงนิ 
(Mathematics of Finance) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 947-215 แคลคูลสั 
Prerequisite: 947-215 Calculus 
 ดอกเบ้ียเชิงเดียว ดอกเบ้ียทบต้นและส่วนลด ค่า
รายปี ค่ารายปีแบบอ่ืนๆ พนัธบตัร หุ้น หลกัทรัพย ์แบบของ
การช าระหน้ีและการประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ 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)  
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 946-130 หลกัการจดัการความเส่ียง
และการประกนัภยั  
Prerequisite: 946-130  Principles of Risk Management and 
Insurance 
 หลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัการประกนัวินาศภยั  
การประกนัอคัคีภยั การประกนัภยัทางทะเลและการขนส่ง  



การประกนัภยัรถยนต์ การประกนัภยัเบ็ดเตล็ด รูปแบบต่าง ๆ 
ของกรมธรรม์ เง่ือนไข และแบบฟอร์ม การประกันภัยต่อ 
นิยามศพัทท่ี์เก่ียวขอ้ง   
 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  ระบบฐำนข้อมูลทำงธุรกจิ  3 (2-2-5) 
 Business Database Sytem 

หลกัการพ้ืนฐานของระบบฐานขอ้มูล สถาปัตยกรรม
ของระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แบบจ าลองข้อมูล การ
ออกแบบฐานขอ้มูล การท าให้เป็นบรรทัดฐาน  การจดัระบบ
ฐานข้อมูลแบบผู ้ใช้หลายคน การรักษาความมั่นคงของ
ฐานข้อมูล  การส ารองและคืนสภาพ ภาษาสอบถามเชิง
โครงสร้าง (เอสคิวแอล) โปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล จริยธรรม
ของผูดู้แลฐานขอ้มูล 

Basic principles of database systems; relational 
database system architecture; database models; database 
design; normalization; multi-user database system 
management; database security; backup and  recovery; 
Structured Query Language (SQL);  database management 
system software; ethics for database administrators 
 
946-242     3 (3-0-6) 
แนวคดิเชิงออบเจก็ต์และโครงสร้ำงข้อมูล 
(Object-oriented Concepts and Data Structures) 
รายวิชาบังคับ เรียน ก่อน  : 946-141 การเขี ยนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 
Prerequisites : 946-141 Introduction to Computer Programming 
 แน ว คิ ด เ บ้ื อ ง ต้น เก่ี ย ว กั บ อ อ บ เจ็ ก ต์  ค ล าส 
ความสัมพันธ์ระหว่างคลาส การสืบทอด อินเทอร์เฟชและ
การอิมพลีเมนต์ การพอ้งรูป โอเวอร์ไรด์ด้ิง โอเวอร์โหลดด้ิง 
คอลเล็กชัน  ยูเอ็มแอล ตัวอย่างภาษาและโปรแกรมเชิง
ออบเจ็กต์ การประยุกต์โครงสร้างขอ้มูลในงานต่างๆ เทคนิค
การเรียงล าดบัและคน้หาขอ้มูล การออกแบบและการวเิคราะห์
อลักอริทึม การประยกุตใ์ชโ้ครงสร้างขอ้มูลกบัระบบงานธุรกิจ 

Basic concept of object orientation; class; class 
associations; inheritance; interface and implementation; 
polymorphism; overriding; overloading; collections; 
Unified Modeling Language; examples of object-oriented 
languages and programming; applications of data structures 
in various fields; sorting and searching techniques; 
algorithm design and analysis; applying data structures in 
business systems  
 
946-243     3 (2-2-5)  
กำรประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ทำงธุรกจิ   
(Business Software Applications) 
 แนวคิดการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์
ประยุกต์เพ่ือน าไปใชก้บัธุรกิจ ประเภทของซอฟต์แวร์ทาง
ธุรกิจ ตัวอย่างซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ การวิเคราะห์ความ
ต้องการซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ การฝึกปฏิบัติการใช้งาน
ซอฟตแ์วร์ทางธุรกิจ 
 Concept of software design and development for 
business applications; types of business software; examples 
of business software; business software requirement 
analysis; practice in software business operation 

 
946-244     3 (3-0-6)  
กำรส่ือสำรข้อมูลและเครือข่ำยคอมพวิเตอร์ทำงธุรกจิ 
(Business Data Communication and Networking)  

แนวคิดและองค์ประกอบของการส่ือสารข้อมูล
และระบบเครือข่าย  มาตรฐานแบบจ าลองโอเอสไอ 
โทโพโลยี ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ท่ีใชใ้นเครือข่าย ระบบ
เครือข่ายประเภทต่าง ๆ โพรโทคอลและส่ือสัญญาณ การ
จดัการเครือข่าย การบุกรุกและการจัดการความมัน่คงของ
เครือข่าย  การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีดา้นการส่ือสารขอ้มูล
และระบบเครือข่ายในองคก์รธุรกิจปัจจุบนั 

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 



946-246  3 (3-0-6) 
ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจดักำรส ำหรับนักบริหำร 
(Management Information Systems for Administrators) 
 ความหมายของสารสนเทศ องค์ประกอบของระบบ
สารสน เทศ  ระบบสารสน เทศกับ การบ ริห ารองค์ก ร 
แนวความคิดและระเบียบวิธีการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ 
การพฒันาระบบสารสนเทศในองค์การและผลกระทบท่ีมีต่อ
องค์การ เทคโนโลยีสารสนเทศและบทบาทเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารองคก์ร และจริยธรรมในการใชร้ะบบ
สารสนเทศในองคก์ร  
 Definition of information; information systems and 
their components; information systems and organization 
management; concepts and methodologies in systems 
analysis; development of information systems and their 
impacts on organizations; information technology and its role 
in the management of an organization and ethic of 
information technology using in the organization 
 
946-247     3 (2-2-5) 
กำรออกแบบกรำฟิกทำงธุรกจิ   
(Business Graphic Design)  
 หลักการของการออกแบบ พ้ืนฐานการออกแบบ
กราฟิก การวางโครงสี การจดัองคป์ระกอบภาพ เทคนิคในการ
ออกแบบ การวิเคราะห์งานออกแบบกราฟิก การตรวจสอบ
คุณภาพงาน และการประยุกต์ใชซ้อฟต์แวร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน
ออกแบบกราฟิกทางธุรกิจ   
 Principles of design; graphic design basic; color 
schematic; images composition; layout design; graphic design 
analysis; quality evaluation and integrating graphic design in 
business with relevant software 

 
946-248    3 (3-0-6)  
แนวคดิกำรเป็นผู้ประกอบกำร 
(Entrepreneurship) 
 แนวคิดเก่ียวกบัการสร้างสรรคน์วตักรรมเชิงพาณิชย์
ส าหรับการพัฒนาธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การ
วางแผนธุรกิจ กลยุทธ์และทรัพยากรท่ีต้องใช้ในการลงทุน 
รวม ถึ งกระบ วนการ ท่ี ใช้  ทั กษ ะ ท่ี จ า เป็ น ใน การ เป็ น

ผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จ ตวัอย่างการลงทุนใน
ธุรกิจต่างๆ 

Creativity and concepts for new business 
development using technology; business planning, 
strategies and resources in investment, including 
entrepreneurial process; skills necessary for entrepreneurial 
success; exploring ventures in various business 
 
946-251               3 (2-2-5) 
กำรพฒันำเวบ็ในส่วนตดิต่อกบัผู้ใช้งำน   
(Front-end Web Development )  
 ภาษามาตรฐานของการออกแบบและพฒันาส่วน
ติดต่อผูใ้ช้ของเว็บ เว็บเพจแบบสแตติกและไดนามิก เว็บ
แบบเชิงตอบสนอง ภาษาสคริปตแ์ละโปรแกรมเสริม การใช้
งานสไตล์ชีต กรณีศึกษาการออกแบบเว็บไซต์ของธุรกิจ
ปัจจุบนั ฝึกปฏิบติัพฒันาพฒันาเวบ็ในส่วนติดต่อกบัผูใ้ชง้าน 
 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 

 
946-252                 3 (3-0-6) 
กำรบริหำรและจดักำรธุรกจิอเิลก็ทรอนิกส์ 
(Electronic  Business Management and Administration) 
 การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศ
ในแต่ละส่วนงานทางธุรกิจและการบริหารจัดการ ทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีเว็บใน
ธุรกิจและสงัคม 
 Applications of technology and information 
system in each business sector and administrative 
management; economic theories of electronic business; 
web technology in business and society  
 
946-253     3 (2-2-5) 
การออกแบบกราฟิกส าหรับธุรกจิ     
(Graphic Design for Business) 
 หลกัการของการออกแบบ พ้ืนฐานการออกแบบ
กราฟิก การวางโครงสี การจดัองค์ประกอบภาพ เทคนิคใน



การออกแบบ การวเิคราะห์งานออกแบบกราฟิก การตรวจสอบ
คุณภาพงาน การออกแบบหน้าเว็บและหน้ารับลูกค้า การ
ออกแบบเพื่อส่งเสริมการซ้ือขาย      การออกแบบโลโก ้แบน
เนอร์ และภาพประกอบบนเวบ็เพื่อแสดงผลบนคอมพิวเตอร์
และโทรศพัท์มือถือ การประยุกต์ใชซ้อฟต์แวร์ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
งานออกแบบกราฟิกทางธุรกิจ   
 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 
 
946-260      3 (3-0-6) 
พฤตกิรรมผู้บริโภค   
(Consumer Behavior) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 946-160 หลกัการตลาด 
Prerequisite: 946-160  Principles of Marketing 
 ความสั มพัน ธ์ ระห ว่ างก ารบ ริห ารก ารตล าด  
พฤติกรรมผูบ้ริโภค การวิเคราะห์เก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
ในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ทฤษฎี ปัจจัย
ต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู ้บริโภค ปัจจัยส่วนบุคคล 
ปัจจยัภายนอก กิจกรรมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค 
 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 
 
946-262 3 (3-0-6) 
กำรจดักำรกำรตลำด  
(Marketing Management) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 946-260 พฤติกรรมผูบ้ริโภค  
Prerequisite: 946-260 Consumer Behavior 
 แนวคิด ทฤษฎีในการบริหารการตลาด การจัดการ
ทางการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การ
วางแผนกลยุท ธ์ทางการตลาด ด้านการบริหารงาน ด้าน

ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจ าหน่าย การส่งเสริมทาง
การตลาด การปฏิบัติการ การควบคุมการด าเนินงานของ
ธุรกิจ การบริหารงานของธุรกิจ การค านึงถึงความรับผิดชอบ
ต่อสงัคม 
 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  
 
946-263      3 (3-0-6) 
กำรจดักำรห่วงโซ่อุปทำนและโลจสิตกิส์ 
(Supply Chain and Logistic Management)   
 ทฤษฎีในเร่ืองของการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
และโลจิสติกส์   กระบวนการขนส่ง  การจดัซ้ือวตัถุดิบ การ
ส่งมอบผลิตภัณฑ์ การจัดการสินค้าคงคลัง การบริหาร
คลงัสินคา้ การบรรจุหีบห่อ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองาน
ดา้นโลจิสติกส์  การน ากลยทุธ์โลจิสติกส์และการจดัการโซ่
อุปทานไปปฏิบติั  การวางแผนการจดัการเก่ียวกบัโลจิสติกส์
และการจดัการห่วงโซ่อุปทาน 
 Theories about logistics and supply chain 
management; transportation process; raw material 
purchasing; product delivery; inventory management; 
warehouse management; packaging; logistics information 
technology; implementation of logistics strategies and 
supply chain management; logistics planning and supply 
chain management  
 
946-265      3 (x-y-z)  
ประเดน็ส ำคญัทำงกำรตลำด  
(Current Issues in Marketing)  
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : ตามความเห็นชอบของสาขาวชิา 
Prerequisite: As required by the program 
 หัวข้อวิชาใหม่ด้านการตลาด ทฤษฎีใหม่ท่ีร่วม
สมัย การประยุกต์แนวทาง กลยุทธ์การด าเนินงานทาง
การตลาด ตามท่ีสาขาเห็นชอบ 
 A  new course about  contemporary marketing 
theories, the selection of key topics and issues with the 



department’s assent to examine how to apply marketing 
approaches and strategies  
 
946-268      3 (3-0-6) 
กำรตลำดชุมชนเพ่ือเศรษฐกจิพอเพยีง  
(Community Marketing for Sustainable Economy) 

แนวคิดการตลาดชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจพอเพียง 
สภาพแวดล้อมท่ี ส่งผลต่อการตลาดชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจ
พอเพียง ความสมดุลระหว่างการตอบสนองความตอ้งการกบั
รายไดข้องกิจการ การสร้างพฤติกรรมการซ้ือและการใหค้วามรู้ 
การพฒันาผลิตภณัฑ์บนความคุม้ค่า การจัดการส่วนประสม
ทางการตลาดอย่างสมดุล การประเมินผลการตลาดชุมชนเพ่ือ
เศรษฐกิจพอเพียง 

Concept of community marketing for sustainable 
economy; environment influencing marketing management; 
balancing between demand response and the income of 
business; building the buying behavior and the knowledge of 
sufficiency economy; product development on sufficiency 
economy; managing the marketing mix and evaluation on 
community marketing for sustainable economy 

 
946-269     3 (3-0-6) 
กำรตลำดในองค์กำรทีไ่ม่หวงัผลก ำไร  
(Marketing for the Non-Profit Organizations) 
 แนวความคิดทางการตลาดส าหรับองคก์รท่ีไม่มุ่งหวงั
ก าไร รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาครัฐรวมถึงหน่วยงานเอกชนซ่ึง
ไม่ได้มุ่งหวังก าไรตอบแทน โดยการเรียน รู้ โอกาสทาง
การตลาด ตลาดเป้าหมาย ส่วนประสมทางการตลาด การจดัการ
องค์กร การวางแผน การด าเนินงาน และการควบคุมทาง
การตลาดส าหรับองค์การท่ีไม่มุ่งหวงัก าไร และการประยุกต์
หลกัการตลาดและการด าเนินกิจกรรมทางการตลาดสมยัใหม่
ส าหรับองคก์ารท่ีไม่มุ่งหวงัก าไร 
 Marketing concept for non-profit organization 
includes government organization; privatization, and company 
which operate a social marketing program; A major topic to 
be studied includes market opportunities, target market, 
marketing mix strategy marketing plan and implementation, 
marketing control which especially applied for non-profit 
organization 

 
946-271 3 (3-0-6) 
กำรจดักำรธุรกจิน ำเทีย่วและตวัแทนกำรท่องเทีย่ว  
(Tour Business and Travel Agency Management) 
 ความหมายและความส าคญัของธุรกิจน าเท่ียวและ
ตวัแทนการท่องเท่ียว หลกัวิธีการในการจดัตั้งบริษทัน าเท่ียว
และตวัแทนการท่องเท่ียว ลกัษณะและรูปแบบการบริหาร
จดัการบริษทัน าเท่ียวและตวัแทนการท่องเท่ียว ประกอบดว้ย
การวางแผน การด าเนินงาน  การจัดองค์การของบริษทัน า
เท่ียวและตัวแทนการท่องเท่ียว  การบริหารงานบุคคล 
การตลาดและการเงินของบริษัทน าเท่ียวและตัวแทนการ
ท่องเท่ียว  ปัญหา อุปสรรค  และแนวทางในการแก้ไขท่ี
เก่ียวกบัการจดัการธุรกิจน าเท่ียว 
 Definitions and importance of tour business and 
travel agency, methods of tour company and travel agency 
establishment; characteristics and types of tour company 
and travel agency management consisting of planning, 
operating, organizing tour companies and travel agencies, 
human resource management, marketing and financing of 
tour companies, problems and solutions concerning tour 
business and travel agency management 

 
946-275 3 (3-0-6) 
พฤตกิรรมนักท่องเทีย่วและกำรส่ือสำรข้ำมวฒันธรรม 
(Tourist Behavior and Cross-cultural Communication) 

พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเท่ียว 
หลักและการวิเคราะห์พฤติกรรม นักท่องเท่ียวในการ
พิจารณาตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางการท่องเท่ียว โดยพิจารณา
ทั้งในดา้นปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อ
กระบวนการตดัสินใจ รูปแบบพฤติกรรมนักท่องเท่ียว การ
น าเอาผลท่ีได้จากการศึกษาพฤติกรรมนักท่องเท่ียวมา
ประยกุต ์เพ่ือก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดการท่องเท่ียว และ
การประยุกต์หลักการส่ือสารข้ามวัฒนธรรมในการ
ปฏิสมัพนัธ์ทั้งในระดบับุคคลและระดบัหน่วยธุรกิจเพ่ืองาน
ดา้นการท่องเท่ียว 

Behaviors and demands of tourists; principles and 
analysis of tourists’ decision-making in buying tourism 
products in terms of personal and external factors; types of 
tourist behaviors; application of the data on tourist 



behaviors to tourism management strategy setting; the 
application of cross-cultural communication principles at 
individual and organizational levels in tourism 
 
946-276        3 (3-0-6) 
ทรัพยำกรกำรท่องเทีย่ว 
(Tourism Resource)  
 ความหมาย  ความส าคัญ  ประเภท  ลักษณะของ
ทรัพยากรการท่องเท่ียว เอกลักษณ์  และคุณค่าของแหล่ง
ท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ ศิลปะ โบราณสถาน ศาสนสถาน 
และแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ  ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ 
ส่ิงแวดลอ้ม และอุปสงค์ของการท่องเท่ียวท่ีมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรการท่องเท่ียวการอนุรักษ์และการจดัการทรัพยากร
การท่องเท่ียวท่ีส าคญั  
     Definitions, importance, types, and characteristics of 
tourism resources; identities and values of historical cultural 
attractions; arts; ancient monuments; religious places; 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 :  946-111 หลกัการบญัชี 1 หรือ  
          946-113 การบญัชีการเงิน 
Prerequisites :  946-111 Principles of Accounting I or  
          946-113 Financial Accounting  
 จุดมุ่งหมายและหน้าท่ีการบริหารทางการเงิน มูลค่า
ของเงินตามเวลา ผลตอบแทนและความเส่ียง การวางแผนและ
การวิเคราะห์ทางการเงิน การบริหารเงินสดและหลกัทรัพยต์าม
ความตอ้งการของตลาด การบริหารลูกหน้ี การบริหารสินคา้ การ
จัดการเงินทุนระยะสั้ นและระยะยาว โครงสร้างเงินทุนและ
นโยบายเงินปันผล 
 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; dividend policy  

946-293   3 (3-0-6)  
หลกักำรเงนิเบ้ืองต้น 
(Foundation of Finance) 
 ทฤษฎีและหลักการขององค์ความ รู้ทางด้าน
วิชาการเงิน  การอภิปรายผลลัพธ์ท่ีได้จากการประยุกต์
หลกัการเงิน ในการด าเนินนโยบายทางธุรกิจให้เป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด 
พ้ืนฐานในหลกัการท่ีส าคญัส าหรับการศึกษาต่อในหลกัและ
ทฤษฎีการเงินขั้นสูงรวมถึงวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 Theories and principles on finance disciplines. 
Discussion of the implementation of the knowledge on the 
discipline toward the business policy, which is based on the 
best utilization of constrained resources.  Solid underlying 
principles to further the knowledge bases on advance 
finance theory and its relevance 
 
946-300    3 (3-0-6) 
กำรจดักำรทรัพยำกรมนุษย์    
(Human Resource Management) 
 ความหมายและบทบาทของการบริหารทรัพยากร
มนุษย ์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนก าลงัคนการบริหารงาน
บุคคล การสรรหาและการคดัเลือก การฝึกอบรมพนกังาน การ
จ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการ การสร้างขวญัก าลังใจ การ
ประเมินผลการปฏิบัตงาน การเล่ือนต าแหน่ง การสับเปล่ียน 
การยา้ยงาน การลงโทษ การเลิกจา้ง 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 (3-0-6)   
ธุรกจิระหว่ำงประเทศ   
(International Business)  

หลกัการ วตัถุประสงค ์วธีิด าเนินการธุรกิจระหวา่ง
ประเทศ สภาพแวดล้อมทางด้าน เศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองของธุรกิจระหวา่งประเทศ และการบริหารจดัการ



และปัญหาในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ การเงิน การตลาด การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์การผลิดของธุรกิจระหวา่งประเทศ 

The study of principles, objectives; international 
business management; environment of economic, social and 
political factors in business administration as well as business 
problems, e. g.  finance, marketing, human resource 
administration; international business production 
 
946-306    3 (3-0-6) 
กำรจดักำรควำมเส่ียง 
(Risk Management) 
    ความหมายและแนวคิดเก่ียวกับความเส่ียงและการ
จดัการความเส่ียง ประเภทและความส าคญัของความเส่ียงท่ีมี
ต่อความส าเร็จขององค์การ กิจกรรมการจัดการความเส่ียงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการก าหนดวตัถุประสงค์ การบ่งช้ีเหตุการณ์ท่ีจะ
เกิดความเส่ียง การประเมินและการตอบสนองต่อความเส่ียง 
การควบคุมความเส่ียง ข้อมูลและการส่ือสาร การติดตาม
ประเมินผลการจดัการความเส่ียง  
    Definitions and concepts of risk and risk 
management; types of risk; significance of risk to 
organizational success; risk management activities: objective 
setting, event identification, risk assessment, risk control 
activities, information and communication, monitoring and 
evaluation 
 
946-310  3 (3-0-6) 
กำรบัญชีเพ่ือกำรจดักำร  
(Management Accounting) 
รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน: 946-212 การบญัชีตน้ทุน 
Prerequisite: 946-212 Cost Accounting  
 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุนปริมาณ และ
ก าไร การบริหารตน้ทุนเชิงกลยทุธ์ การบริหารตน้ทุนกิจกรรม 
การจดัท างบประมาณ การบัญชีตามความรับผิดชอบและการ
รายงานตามส่วนงาน การใชข้อ้มูลตน้ทุนเพ่ือการตดัสินใจ การ
ตั้งราคาขาย การคิดราคาโอน งบประมาณการลงทุน และการ
วดัผลการด าเนินงาน 
 Cost-volume-profit analysis; strategic cost 
management; activity-based management; budgeting; 
responsibility accounting and segment reporting; cost analysis 

for decision making; pricing decisions; transfer pricing; 
capital expenditure budgets and performance evaluation  

 
946-311  3 (3-0-6) 
กำรบัญชีภำษีอำกร  
(Tax Accounting) 
รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน: 942-230 การภาษีอากร,  
            946-112 หลกัการบญัชี 2 
Prerequisite: 942-230 Taxation,  
      946-112 Principles of Accounting II 
 ศึกษาเก่ียวกับความสัมพนัธ์ระหว่างวิชาการบัญชี
กบัภาษีอากร ความแตกต่างระหว่างก าไรสุทธิตามหลกัการ
บัญชีท่ีรับรองทั่วไปและตามหลกัประมวลรัษฎากรรวมถึง
การบันทึกบัญชีผลแตกต่างดังกล่าว การบัญชีภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล การบัญชี
ภาษีมูลค่าเพ่ิม  วธีิการบญัชีเก่ียวกบัภาษีแต่ละประเภท  ความ
รับผิดชอบในการเสียภาษีให้ครบถว้นถูกตอ้ง  จริยธรรมของ
วิชาชีพการบัญชีในการจดัท าบัญชีเพื่อประโยชน์ในการเสีย
ภาษี 
 Relationship between accounting and tax; 
differences between net income according to generally 
accepted accounting principles and net income according to 
the revenue code, and recording those differences; personal 
income tax; corporate income tax; value added tax; tax 
accounting procedures; tax responsibilities; code of ethics for 
professional accountants 

 
946-312     3 (3-0-6) 
ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี 
(Accounting Information Systems)    
รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน : 946-112 หลกัการบญัชี 2 
Prerequisite: 946-112 Principles of Accounting II 
 หลักการและวิธีการออกแบบระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชี เทคนิคการจดัท าเอกสาร แบบฟอร์ม ทะเบียน 
และผังบัญชีของธุรกิจประเภทต่างๆ ความเส่ียงและการ
ควบคุมภายใน กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศใน
ระบบทางการบัญชี วงจรรายการคา้ และกระบวนการทาง
ธุรกิจ การออกแบบรายงานต่างๆ   



 Principles and procedures of accounting information 
system design; techniques of document design, forms, records 
and charts of account of various business; risk and internal 
control; accounting information system development 
processes; transaction cycle and business processes; designing 
reports 
 
946-313     3 (3-0-6)  
กำรสอบบัญชี   
(Auditing) 
รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน : 946-210 การบญัชีขั้นกลา’1,   
            946-211 การบญัชีขั้นกลาง 2   
Prerequisite: 946-210: Intermediate Accounting I, 
                     946-211: Intermediate Accounting II 
 วตัถุประสงค์ของการสอบบัญชี มาตรฐานการสอบ
บญัชี บทบาทและความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชี กฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกับวิชาชีพสอบบัญชี จรรยาบรรณของผูป้ระกอบ
วชิาชีพบญัชี การวางแผนงานสอบบญัชี ความเส่ียงในการสอบ
บัญชี หลักฐานการสอบบัญชี วิธีการตรวจสอบและการ
รวบรวมหลกัฐาน การบนัทึกผลการตรวจสอบ การสรุปผลการ
ตรวจสอบและรายงานการสอบบัญชี  การสอบบัญชีด้าน
คอมพิวเตอร์ 
 Purposes of auditing; auditing standards; roles and 
responsibilities of auditors; laws relating to the audit 
profession; code of ethics; audit planning; audit risk; audit 
procedures and evidence gathering; audit recording; audit 
summarizing and reporting; computer audit 

 
946-314 3 (3-0-6)    
กำรบัญชีส ำหรับอุตสำหกรรมพเิศษ  
(Accounting for Special Industries) 
รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน: 946-112 หลกัการบญัชี 2 
Prerequisite: 946-112 Principles of Accounting II) ระบบและวธีิการทางบญัชีของธุรกิจโรงพยาบาล สถาบนัการเงิน ประกนัภยั เกษตรกรรม สาธารณูปโภค และธุรกิจอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
 Accounting system and procedures for hospitals, 
financial institutions, insurance, agriculture, public utilities, 
and other businesses 
946-315      3 (3-0-6) 
กำรตรวจสอบและควบคุมภำยใน  
(Internal Auditing and Controls) 

รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน: 946-210 การบญัชีขั้นกลาง 1, 
946-211 การบญัชีขั้นกลาง 2  
Prerequisite: 946-210 Intermediate Accounting I 
                     946-211 Intermediate Accounting II 
 ก ารก ากั บ ดู แ ล กิ จ ก าร  ว ัต ถุ ป ร ะส งค์ แ ล ะ
องคป์ระกอบของการควบคุมภายในการควบคุมภายในตาม
แนวคิดของ COSO การบริหารความเส่ียงขององค์กรตาม
แนวคิดของ COSO การประเมินประสิทธิภาพการควบคุม
ภายใน แนวคิดการตรวจสอบภายในและการจดัตั้งหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน จริยธรรมและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วิชาชีพตรวจสอบภายใน ประเภทและขั้ นตอนของงาน
ตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายในกิจกรรมต่างๆ ของ
องค์กร หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผูต้รวจสอบภายใน
ต่อการทุจริตในองคก์ร 
 Corporate governance; objectives and 
characteristics of internal control; COSO’s concept of 
internal control; COSO’s concept of enterprise risk 
management; evaluation for internal control efficiency; 
concepts of internal audit and establishment of an internal 
audit unit; ethical issues and internal auditing standards; 
internal auditing procedures; auditing for activities in an 
organization; responsibility of an internal auditor for fraud 
detection 
 
946-316 3 (3-0-6) 
กำรวำงแผนและควบคุมก ำไร  
(Profit Planning and Control) 
รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน: 946-212 การบญัชีตน้ทุน 
Prerequisite: 946-212 Cost Accounting 
 หลักก ารในการวางแผน และควบ คุมก าไร 
กระบวนการจดัท างบประมาณ งบประมาณประเภทต่างๆ
ส าหรับการวางแผนและควบคุมก าไร  การน าเสนอขอ้มูล
ทางบัญชีแก่ฝ่ายบริหารเพื่อประโยชน์ในการวางแผนและ
ควบคุม การประเมินผลการด าเนินงานและวิเคราะห์ผลต่าง
งบประมาณ 
 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 
 
946-317   3 (3-0-6) 
ทฤษฎบีัญชี   
(Accounting Theory) 
รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน: 946-210  การบญัชีขั้นกลาง 1,  
           946-211  การบญัชีขั้นกลาง 2 
Prerequisite: 946-210 Intermediate Accounting I,  
      946-211 Intermediate Accounting II                                                            
  ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับทฤษฎีบัญชี วิวฒันาการ 
โครงสร้าง แนวคิด และขอ้สมมติฐานทางการบัญชี ระเบียบ
การสร้างทฤษฎีบญัชี นโยบายการบญัชี มาตรฐานของสถาบนั
แห่งวิชาชีพและสังคม แนวคิดในการวดัผลการด าเนินงาน 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย แนวคิดในการวดัฐานะทางการเงิน  การวดั
มูลค่าของสินทรัพย์ หน้ีสิน และส่วนของเจ้าของ และการ
น าเสนอรายงานทางการเงิน  
 Basic knowledge of accounting theory, evolution, 
structures, concepts and assumptions of accounting; forming 
accounting theory, accounting policies; professional standards 
and social environment; concepts of performance, income and 
expense measurements; concepts of financial position 
measurement; measurement of assets, liabilities and owner 
equities; presentations of financial reports 

 
946-318   3 (3-0-6) 
กำรบัญชีขั้นสูง 1   
(Advanced Accounting I) 
รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน: 946-210 การบญัชีขั้นกลาง 1 
           946-211 การบญัชีขั้นกลาง2 
Prerequisite: 946-210 Intermediate Accounting I, 
      946-211 Intermediate Accounting II 
 การบัญชีฝากขาย การบัญชีเช่าซ้ือและการขายผ่อน
ช าระ การบญัชีสัญญาก่อสร้าง การบญัชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
การบัญชีร่วมค้า การบัญชีภาษีเงินได้รอตัดบัญชี การบัญชี
กิจการท่ีไม่แสวงหาก าไร การบัญ ชีกองทุน    การบัญ ชี
ผลประโยชน์ของพนกังาน 
 Accounting for consignment; accounting for hire 
purchase and installment sales; accounting for construction 

contracts; accounting for real estate; accounting for joint 
venture; accounting for deferred income tax; accounting for 
non-profit organizations; accounting for funds; accounting 
for employee benefits 

 
946-319             ไม่น้อยกว่ำ 230 ช่ัวโมง 
กำรฝึกงำนทำงกำรบัญชี                                                              
(Internship in Accounting) 
เง่ือนไข: ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 
Condition: For third-year students 
 ฝึกปฏิบัติงานในแหล่งฝึกงานตรงตามสาขาวิชา
ของนกัศึกษาเพื่อใหเ้รียนรู้สภาพการปฏิบติังานจริง 
 Internships in field-related organizations and 
companies for students to have work experiences in real 
business settings 
 
946-320   3 (2-2-5) 
ฐำนข้อมูลทำงกำรบัญชี  
(Accounting Database)  
รายวิ ช าบั งคับ เรี ยน ผ่ าน ก่ อน : 946-140 เท ค โน โลยี
สารสนเทศ  
Prerequisite: 946-140 Information Technology 
 ห ลั ก ก า ร พ้ื น ฐ าน ข อ ง ร ะ บ บ ฐ าน ข้ อ มู ล 
สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ รูปแบบ
ฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การนอร์มอลไลซ์
ฐานขอ้มูล ระบบการจดัการฐานขอ้มูล วิธีการจดัโครงสร้าง
และการออกแบบฐานขอ้มูลให้สอดคลอ้งกบัวธีิการทางดา้น
บญัชี 
 Basic principles of database systems; architecture 
of the relational database system; database models; 
database design; normalization; database management 
system (DBMS); managing structures and designing of the 
database in accordance with accounting methods 
 
946-321       3 (2-2-5) 
โปรแกรมส ำเร็จรูปเพ่ืองำนบัญชี  
(Software Packages for Accounting) 
รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน: 946-112 หลกัการบญัชี 2 
Prerequisite: 946-112 Principles of Accounting II 



 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกบัโปรแกรมส าเร็จรูปต่าง ๆ การ
ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าหรับงานทั่วไป และการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปในงานบญัชีส าหรับวงจรธุรกิจทัว่ไป  การ
จดัท างบการเงินและรายงานส าหรับผูบ้ริหาร 
 Basic knowledge about software packages; practices 
in general purpose software and accounting software packages 
for business transaction cycle; preparations of financial 
statements and executive’s reports  
 
946-322   3 (3-0-6) 
กำรวเิครำะห์และออกแบบระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี  
(Accounting Information System Analysis and Design) 
รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน: 946-320 ฐานขอ้มูลทางการบญัชี 
Prerequisite: 946-320 Accounting Database 
 หลักการพัฒนาระบบสารสนเทศ วงจรการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ เคร่ืองมือและเทคนิคในการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบสารสนเทศ การจัดการโครงการ วิธีการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศตามกระบวนการ
ทางการบญัชี และการควบคุมภายใน การออกแบบฐานขอ้มูล 
การออกแบบการส่งออกขอ้มูล การออกแบบการน าเขา้ขอ้มูล 
และการออกแบบส่วนต่อประสานกบัผูใ้ช ้การน าไปใชแ้ละการ
บ ารุงรักษาระบบ 
 Principles of information system development; cycle 
of information system development; tools and techniques for 
information system analysis and design; project management; 
information system analysis and design according to 
accounting procedures and internal control; database design; 
output design; input design and user interface design; system 
operation and maintenance 
 
946-332     3 (3-0-6)  
กำรประกนัภัยกำรขนส่ง     
(Transportation Insurance) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 946-234 การประกนัวนิาศภยั  
Prerequisite: 946-234 Casualty Insurance 
 หลกัการทัว่ไปของการประกนัภยัการขนส่ง  ประเภท
ของการประกันภยัการขนส่ง ตลาดการประกันภยัการขนส่ง 
สมาคมและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนัภยัขนส่ง กฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนัภยัขนส่ง ชนิดของการสูญเสีย การ

ประเมินค่าชดเชยสินไหมทดแทน ชนิดและข้อตกลงของ
กรมธรรมป์ระกนัภยัทางทะเล ทางบก และทางอากาศ 
 General principles of transportation insurance; 
types of transportation insurance; transportation insurance 
market; transportation insurance associations and 
organizations; transportation insurance laws, types of loss; 
claim assessment; types and agreements of marine, land 
and aviation insurance policies 
 
946-333                            ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ ำ  2 3 0 
ช่ัวโมง 
กำรฝึกงำนทำงกำรประกนัภัยและกำรจดักำรควำมเส่ียง  
(Job Training in Insurance and Risk Management) 
เง่ือนไข: ส าหรับนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนแลว้ไม่ต ่ากวา่ 6 
ภาคการศึกษา   
Condition: Students of this course need to have registered 
no less than 6 semesters 
 ฝึกปฏิบัติงานในแหล่งฝึกงานตรงตามสาขาวิชาของ
นกัศึกษา เพื่อใหเ้รียนรู้สภาพการปฏิบติังานจริง 

Job training relating to insurance and risk 
management for on-the-job experiences in the workplace 

 
946-335     3 (3-0-6)  
กำรประกนัชีวติและสุขภำพ    
(Life and Health Insurance) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน:  946-130 หลกัการจดัการความเส่ียง
และการประกนัภยั 
Prerequisite: 946-130  Principles of Risk Management and 
Insurance 
 การประกนัชีวิต การประกนัสุขภาพ  การประกัน
ชีวิตรายบุคคลและประกันชีวิตกลุ่ม ความหมายและ
ความส าคญั รูปแบบของกรมธรรม ์เง่ือนไข และแบบฟอร์ม 
นิยามศัพท์ท่ี เก่ียวข้องทางด้านการประกันชีวิตและการ
ประกนัสุขภาพ  
 Life insurance; health insurance; personal and 
group life insurance; definitions and importance of life and 
health insurance; types of policies, conditions and forms; 
definitions of life and health insurance terms 

 



946-337    3 (2-2-5)  
คณิตศำสตร์ประกนัชีวติ    
(Life Actuarial Mathematics) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 947-118 สถิติธุรกิจ 1 
Prerequisite: 947-118 Business Statistics I 
 ความ น่ าจะ เป็ นของการอยู่รอด  การตาย  และ
เหตุการณ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการประกันชีวิต  ตารางมรณะ
และการสร้างตารางมรณะ  ค่ารายปีและการค านวณค่ารายปี   
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 I 
 การสร้างอัตรา การวิเคราะห์การจัดชั้ น การสร้าง
อัตราตามการจัดชั้ นของการเส่ียงภัย การก าหนดอัตราภัย 
หลักการหาเบ้ียประกันภัย เงินส ารองโดยวิธีคณิตศาสตร์
ประกนัภยั  
 Ratemaking; classification analysis; ratemaking; risk 
rating; premium principles; actuarial reserves 

 
946-339      3 (3-0-6)  
กำรจดักำรควำมเส่ียงด้ำนกำรด ำเนินงำน   
(Operational Risk Management) 
 กรอบแนวคิดในการจัดการความเส่ียงด้านการ
ด าเนินงาน กระบวนการบริหารความเส่ียงดา้นการด าเนินงาน 
ตวัช้ีวดัความเส่ียงดา้นการด าเนินงาน ชั้นตอนในการประเมิน
ความเส่ียงทั้ งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การประยุกต์การ
บริหารความเส่ียงดา้นการด าเนินงาน และกรณีศึกษา 
 Operational risk management framework; process of 
operational risk management; key operational risk indicators; 

processes of qualitative and quantitative risk assessments, 
applications of operational risk management; case studies 
Web Design and Development in Business 
 
946-341     3 (2-2-5) 
กำรออกแบบและพฒันำเวบ็ในงำนธุรกจิ 
(Web Design and Development in Business) 
 ภาษามาตรฐานของเวบ็ หลกัการและรูปแบบการ
ออกแบบหน้าเว็บ  เว็บเพจแบบสแตติกและไดนามิก การ
ออกแบบ เว็บแบบ เชิงตอบสนอง ภาษาสค ริปต์และ
โปรแกรมเสริม การใชง้านสไตลชี์ต การบ ารุงรักษาเวบ็ไซต ์
วิธีการจัดการและการบริหารเว็บไซต์ กรณีศึกษาเวบ็ไซต์
ของธุรกิจปัจจุบนั 

Standard web language; principles and patterns of 
web page design; static and dynamic web page; responsive 
web design; scripting language and gadgets; cascading style 
sheets; website maintenance; website management and 
administration; case studies of current business–related 
websites 

 
946-343  3 (2-2-5) 
โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคล่ือนทีส่ ำหรับธุรกจิ 
(Mobile Applications for Business) 
รายวิชาบังคับ เรียนก่อน : 946-141 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 
Prerequisites : 946-141 Introduction to Computer 
Programming 

หลักการพ้ืนฐานในการออกแบบและพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี การออกแบบส่วน
ประสานกับผู ้ใช้ การเข้าถึงและการจัด เก็บข้อมูล การ
ทดสอบการท างานของโปรแกรม การพฒันาโปรแกรมเพื่อ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นงานธุรกิจ 

Basic principles of mobile applications design and 
development; user interface design; data access and 
storage; application testing; program development for 
business applications 

 
 
 



946-344   3 (3-0-6) 
ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจดักำร    
(Management Information Systems) 

พ้ืนฐานของระบบสารสนเทศ โครงสร้างพ้ืนฐานของ
ระบบสารสนเทศ องค์กรและการจัดการ บทบาทของระบบ
สารสนเทศในองคก์ร การบูรณาการระบบสารสนเทศ กลยทุธ์
การน าระบบสารสนเทศเพื่อใชป้รับเปล่ียนองค์กร และระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ คลังข้อมูล การท าเหมืองข้อมูล 
กรณีศึกษาของระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการในองคก์ร 

Fundamentals of information systems; basic 
information system structure; organizations and management; 
roles of information systems in organizations; integrations of 
information systems; strategic information systems for 
corporate change; decision support systems; data warehouse; 
data mining; case studies of management information systems 
in organizations 

 
946-345    3 (2-2-5)  
เทคโนโลยมีลัตมิเีดยี      
(Multimedia Technology) 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบมลัติมีเดีย องคป์ระกอบ
ของมลัติมีเดีย หลกัการออกแบบมลัติมีเดีย ทฤษฎีพ้ืนฐานการ
สร้างงานแอนิ เมชัน  การใช้ซอฟแวร์ทางด้านมัลติมี เดีย  
ภาษาคอมพิวเตอร์ในการพฒันางานมลัติมีเดีย การพฒันาและ
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยมีลัติมีเดียเพ่ืองานธุรกิจ 

Introduction to multimedia system; components of  
multimedia; principles of multimedia design; basic theory for 
animation development; multimedia software usage; computer 
language for development of multimedia products; 
development and applications of multimedia technology for 
business 

 
946-346                         ไม่น้อยกว่ำ 230  ช่ัวโมง 
กำรฝึกงำนทำงกำรจดักำรสำรสนเทศและคอมพวิเตอร์                 
(Job Training in Information and Computer 
Management) 
เง่ือนไข : ส าหรับนกัศึกษาชั้นปี 3  
Condition: For third-year students 

ฝึกปฏิบัติงานในแหล่งฝึกงานตรงตามสาขาวิชา
เพื่อใหเ้รียนรู้สภาพการปฏิบติังานจริง 

Job training relating to information and computer 
management for on-the-job experiences in the workplace 

 
946-347 3 (3-0-6)  
ระเบียบวธีิวจิยั     
(Research Methodology) 

หลกัการวิจยั การทบทวนเอกสาร การเลือกปัญหา
การก าหนดรูปแบบการวิจยั การก าหนดวตัถุประสงค์และ
การสมมุติฐาน ประชากร และการสุ่มตัวอย่าง การสร้าง
แบบสอบถาม การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล
และประมวลผลการวิจยั การเขียนรายงานและการน าเสนอ
ผลการวจิยั จริยธรรมของการวจิยั 

Research principles; literature review; problem 
selection; research design; objectives and hypothesis; 
population and sample selection; questionnaire design; data 
collection; data analysis; report writing and presentation of 
research results; research ethics 

 
946-348     3 (3-0-6)  
ควำมมัน่คงของระบบสำรสนเทศ    
(Information Systems Security) 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 946-244 การส่ือสารข้อมูลและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ 
Prerequisite: 946-244 Business Data Communication and 
Networking 

การรักษาความปลอดภยัของฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การวางแผนและก าหนดนโยบาย
ด้าน การ รักษ าความป ลอดภัยของส ารสน เทศและ
คอมพิวเตอร์ กระบวนการยืนยันตัวบุคคล ลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ การเขา้รหัสขอ้มูล ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
และโครงสร้างพ้ืนฐานกุญแจสาธารณะ ไฟร์วอล ระบบการ
ตรวจจบัและการป้องกนัผูบุ้กรุก กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
รักษาความปลอดภยัของระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 
จรรยาบรรณส าหรับนกัคอมพิวเตอร์ในดา้นการรักษาความ
ปลอดภยัระบบคอมพิวเตอร์  
 Hardware, software and network security; 
information and computer security planning and policy; the 



authentication process; digital signature; data encryption; 
digital certificates and public key infrastructure; payment 
security; firewall; intrusion detection and prevention systems; 
laws related to computer and information security; computer 
security ethics for professionals 
 
946-359     3 (3-0-6)  
กำรวเิครำะห์และออกแบบระบบ      
(Systems Analysis and Design) 
 วงจรชีวิตการพฒันาระบบ การวางแผนพฒันาระบบ 
การรวบรวมความต้องการ การพฒันาระบบแบบดั้ งเดิมและ
แบบเชิงวตัถุ แบบจ าลองกระบวนการและ ขอ้มูล ขอ้ก าหนด
ความตอ้งการ การออกแบบรายงานและจอภาพ เทคนิคการท า
ต้นแบบ เทคนิคการทดสอบโปรแกรม กรณีศึกษาของการ
พฒันาระบบสารสนเทศในธุรกิจ จริยธรรมของนักวิเคราะห์
ระบบ 
 System development life cycle; system development 
planning; requirement gathering; traditional and object-
oriented system development; process and data model; 
requirement specification; report and screen design; 
prototyping techniques, program testing techniques; case 
studies of business information system development; ethics 
for system analysts 
 
946-360       3 (3-0-6) 
กำรจดักำรกำรขำย 
(Sales Management)   

บทบาทหน้าท่ีของผูบ้ริหารงานขาย  การจัดองค์กร
การขาย การแสวงหา การคดัเลือกพนักงานขาย การฝึกอบรม
พนักงานขาย ศิลปะการขาย การเจรจาต่อรองในการเสนอขาย
กบัลูกคา้หรือพนักงานจดัซ้ือ การวิเคราะห์คู่เจรจา  กลยทุธ์ใน
การเจรจาต่อรอง เทคนิคและเคร่ืองมือในการโน้มนา้วคู่เจรจา 
ค่าตอบแทนพนักงานขาย การจูงใจพนกังานขาย การวิเคราะห์ 
การประเมินผลงาน การวางแผนการขาย การพยากรณ์การขาย 
การบริหารเวลา  การแบ่งเขตการขาย ลูกค้า การเสนอขาย 
ความรับผิดชอบต่อสงัคมของผูบ้ริหารงานขาย 

Roles and duties of sales managers; sales 
organizating; recruitment and selection of sales officers; sales 
training; the art of sales; strategies of sales negotiation with 

customers or business purchasers; the analysis of dialogue 
partners; bargaining strategies; techniques and tools for 
motivation; compensations for sales officers; incentives for 
sales careers; the analysis and evaluation of sales 
performance; sales planning; sales forecasts; time 
management; sales segmentation, customers, sales 
offerring; social responsibility of sales executives  
 
946-361     3 (3-0-6) 
กำรตลำดโลก   
(Global Marketing) 

ลกัษณะและบทบาทของตลาดโลกท่ีมีผลต่อการ
ด าเนินธุรกิจในอนาคต แนวทางการเข้าสู่ตลาดโลก การ
แข่งขนัในตลาดโลก พฤติกรรมของตลาด การแบ่งส่วนของ
ตลาดโลก รูปแบบการบริโภคของตลาดโลก แนวความคิด
ด้านการตลาดแบบไร้พรมแดน กลยุทธ์ตลาดโลกและ
การตลาดระหว่างประเทศ การส่งออก การน าเขา้ และการ
ลงทุนในต่างประเทศ การวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ท่ีมีผลต่อ
การด าเนินงานดา้นการตลาดระหวา่งประเทศ ประเด็นปัญหา
การตลาดระหว่างประเทศท่ีเก่ียวเน่ืองกับจริยธรรมในการ
ด าเนินธุรกิจและแนวโนม้ในอนาคต  

Characteristics and roles of global market which 
affect business in the future; global market entry strategies; 
competitions in global market; marketing behaviors; global 
market segmentation, modes of consumption in global 
market; concepts of global marketing; global and 
international marketing strategies; exportation, importation, 
and international investment; the analysis of factors 
affecting international marketing; international issues 
concerning business ethics and future trends 
 
946-362    3 (3-0-6) 
กำรส่ือสำรทำงกำรตลำดเชิงบูรณำกำร 
(Integrated Marketing Communication) 

ความหมาย ความส าคัญของการส่ือสารทาง
การตลาด การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารงานการส่ือสาร
ทางการตลาดเชิงบูรณาการ ประเภทของการส่ือสารทาง
การตลาดรูปแบบต่างๆ การเลือกใชเ้คร่ืองมือการส่ือสารทาง
การตลาดประเภทต่างๆ  



Definition, importance of marketing 
communication; strategic planning; integrated marketing 
communication management; types of marketing 
communication, selecting marketing communication tools 

 
946-363      3 (2-2-5)  
กำรวจิยัตลำด  
(Marketing Research) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 946-260 พฤติกรรมผูบ้ริโภค และ  
     947-118 สถิติธุรกิจ 1 
Prerequisite: 946-260 Consumer Behavior and   
                     947-118 Business Statistics I 

ค วามห ม าย  ค ว าม ส าคัญ ข อ งก ารวิ จั ย ต ล าด 
กระบวนการวิจัยตลาด การระบุปัญหาทางการตลาด การ
ออกแบบงานวิจยั ประเภทของงานวจิยั แหล่งขอ้มูลและวธีิการ
ส ารวจข้อมูล การสร้างเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล การเก็บ
ขอ้มูลภาคสนาม การวิเคราะห์ขอ้มูล การเขียนรายงานการวิจยั 
การน าเสนอผลการวิจัยเพ่ือประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา การ
ตดัสินใจทางการตลาด 

Definitions and importance of marketing research, 
process of marketing research, specifying marketing 
problems, research design, types of research, data resources 
and data survey methods, creating data collection tools, field 
data collection; data analysis, research report writing, 
presentation about the application of research findings for 
problem-solving and marketing   decision-making 
 
946-364                     ไม่น้อยกว่ำ 230 ช่ัวโมง 
กำรฝึกงำนทำงกำรตลำด   
(Job Training in Marketing) 
เง่ือนไข : ส าหรับนกัศึกษาชั้นปี 3  
For third-year students 
 ฝึกปฏิบัติงานในแหล่งฝึกงานตรงตามสาขาวิชาของ
นกัศึกษา เพื่อใหเ้รียนรู้สภาพการปฏิบติังานจริง 

  Job training relating to maketing for on-the-job 
experiences in the workplace 
 
 
 

946-366      3 (3-0-6) 
กำรตลำดบริกำร  
(Service Marketing) 

ความหมายและความส าคญัของการตลาดบริการ 
แนวความคิดทางการตลาดสมัยให ม่กับตลาดบริการ 
พฤติกรรมการซ้ือ ความคาดหวงัของผูบ้ริโภค การก าหนด
กลุ่มเป้าหมายของการตลาดบริการ ส่วนประสมการตลาด
บริการ 

Definitions and significance of service marketing; 
concepts of modern marketing and service marketing, 
buying behaviors and consumer expectations; service 
market segmentation; service marketing mix 
 
946-367       3 (3-0-6) 
กำรตลำดเพ่ือธุรกจิค้ำปลกี 
(Retail Marketing)  

หลักการจัดการการค้าปลีก สถาบันการค้าปลีก         
มีความเขา้ใจเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภคและการแข่งขัน กล
ยุทธ์การตลาดคา้ปลีกท่ีมีประสิทธิภาพ การเลือกท าเลท่ีตั้ ง       
ร้านค้าปลีก การเข้าใจเร่ืองห่วงโซ่อุปทานและระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการจดัการคา้ปลีก การจดัการกลุ่ม
สินคา้ ระบบการจดัซ้ือ การก าหนดแบรนด์ร้านคา้ปลีก การ
ก าหนดราคาขายปลีก การจัดโปรแกรมส่งเสริมการตลาด 
การบริหารร้านคา้  การออกแบบร้านคา้ และจดัวางผงัร้านคา้
เพื่อน าเสนอสินคา้ การให้บริการ และเทคนิคการขายปลีก 
การคา้ปลีกระหวา่งประเทศ และการคา้ปลีกอิเลก็ทรอนิกส์ 

Principles of retailing; retail institution; consumer 
behavior and competition; efficient retail marketing 
strategies; retail location; supply chains and information 
technology for managing retail systems, product 
management, procurement systems, retail branding, retail 
pricing, retail market promotion, retail store management, 
retail store design, store layout; service and techniques for 
retailing; international retailing, electronic retailing 
 
 
 
 
 



946-369  3 (3-0-6) 
กำรตลำดสีเขียว   
(Green Marketing) 

ความหมายและความส าคัญของส่ิงแวดล้อมและ
การตลาด วตัถุประสงค์และองค์ประกอบในการด าเนินงาน
การตลาดโดยค านึงถึงสภาพแวดล้อมและความพึงพอใจ
ระหวา่งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค วิเคราะห์กลยทุธ์ทางการตลาดเพ่ือ
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

Meaning and importance of the environment and 
marketing objectives and elements of marketing taking into 
account the environment and satisfaction among producer and 
consumers analysis of marketing strategies application to 
preserve natural resources and environment 

 
946-371   3 (2-2-5) 
หลกักำรมคัคุเทศก์     
(Principles of  Tour Guide) 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : 946-170 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
ในพลวตัโลก 
Prerequisite: 946-170 Tourism Industry in Global Dynamics 
     ความหมาย ความส าคญั และบทบาทของมคัคุเทศก์ท่ี
มีต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว บุคลิกลักษณะท่ีจ าเป็นของ
มัคคุ เทศก์  บทบาทในการวางตัว  การพูดจา  เทคนิค  3E 
(Entertainment, Excitement, Education) เท ค นิ ค น า เ ท่ี ย ว 
เทคนิคกิจกรรมนันทนาการ และจรรยาบรรณของมคัคุเทศก ์
ความสามารถในการเป็นผูน้ าการท่องเท่ียว ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบังานมคัคุเทศก์ เช่น การตรวจคนเขา้เมือง การควบคุม และ
การแลกเปล่ียนเงินตรา ความรู้เก่ียวกับหนังสือและเอกสาร
ประกอบการเดินทาง การตรวจลงตรา ระเบียบพิธีทางศุลกากร 
กฎหมายและพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ และ
การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ และมีการศึกษาการปฏิบติังานนอก
สถานท่ี  

Definitions, importance, and roles of tour guides in 
tourism industry; required characteristics of tour guides; 
personality oral communication; 3E techniques 
(Entertainment, Excitement, and Education); leading tour and 
recreation activity techniques; ethics of tour guides; abilities 
in leading tours; knowledge concerning immigration check 
and control, money exchange, passports and travel documents 

, visas, and customs rules and regulations; tour business and 
guide laws and acts; first aid; conducting field trips  
 
946-372       3 (3-0-6)  
ภูมนิิเวศกำรท่องเทีย่ว  
(Ecological Tourism) 
 หลกัการ แนวคิด องค์ประกอบและประเภทของ
ระบบนิเวศ ความสัมพนัธ์ระหว่างระบบนิเวศกบัทรัพยากร
การท่องเท่ียว ส่ิงแวดล้อม อุทยานแห่งชาติ และอุทยาน
แห่งชาติทางทะเลท่ีส าคัญ และประโยชน์ของอุทยาน
แห่งชาติ การจดัการนนัทนาการและการท่องเท่ียวในอุทยาน
แห่งชาติ การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเท่ียวเพ่ือให้เกิดการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยืน ตลอดจนผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากส่ิง
อ านวยความสะดวกต่อนักท่องเท่ียวในเขตอุทยานแห่งชาติ
ต่างๆ  
 Principles, concepts, characteristics, and types of 
ecotourism; relations between ecological system and 
tourism resources; environment; national and national 
marine parks; important responsibilities and benefits of 
national parks; recreation, and tourism management in 
national parks; tourism resource conservation for 
sustainable development; impacts of facilities on 
environment; comfortableness of tourists in national parks 
 
946-374       3 (2-2-5) 
กำรจดักำรธุรกจิ MICE   
(MICE Management)   
 ความหม าย  วิ ว ัฒ น าก าร  ป ระ เภท  รูป แบบ 
พฒันาการ การบริการ และลกัษณะของอุตสาหกรรมการ
ประชุม การท่องเท่ียว เพ่ือรางวลั การโฆษณาและการท า
การตลาด การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์การจดัการดา้นการเงิน 
การจดัท าแผนกลยทุธ์ส าหรับอุตสาหกรรมเก่ียวกบั MICE 
 Definitions, evolution, types, patterns, 
development, service, and characteristics of MICE tourism; 
advertising and marketing; human resource development; 
financial management; MICE tourism strategic plan 
designing 
 
 



946-375      3 (3-0-6)   
กำรจดักำรธุรกจิกำรบิน  
(Airlines Business Management)          
 ความหมายและขอบเขตของธุรกิจการบิน ประวติั
ธุรกิจการบิน สภาพทั่วไปของธุรกิจการบิน การขยายบริการ
ของสายการบินและการขนส่งสินคา้ทางอากาศ กฎระเบียบ  
นโยบายท่ีส าคัญของสายการบิน  การจัดการธุรกิจการบิน
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจการบิน ความสัมพนัธ์ระหว่าง
บริษัทการบินกับธุรกิจการบิน  ปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินธุรกิจการบินภายในประเทศและระหวา่งประเทศ พร้อม
ทั้งศึกษาระบบการส ารองท่ีนัง่ วธีิการเขียนตัว๋เคร่ืองบิน การจดั
จ าหน่ายตั๋วเคร่ืองบิน ระบบการส่ือสารภายในประเทศและ
ระหวา่งประเทศ รวมทั้งการให้การบริการผูโ้ดยสารภาคพ้ืนดิน 
และการท าธุรกรรมการเงินกบัธนาคาร การแลกเปล่ียนเงินตรา
และอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง การศึกษานอกสถานท่ี 
 Definitions, and scopes of airline business; history 
of airline business, common features of airline business; 
service expansion of airlines and air cargo transportation; 
important roles and regulations, and policies of airlines; 
airline business management; airline business-related offices; 
relations between airline companies and airline business; 
problems and obstacles in domestic and international airline 
business operations; reservation system; ticketing; domestic 
and international communication systems; ground services; 
financial transaction with banks; money exchange and related 
topics; study visit  
 
946-376      3 (2-2-5)  
กำรจดักำรอำหำรและเคร่ืองด่ืม    
(Food and Beverage Management) 
 โครงสร้างและบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอาหารสากล 
การจัดรายการอาหารและเค ร่ืองด่ืมหลัก  การออกแบบ
ภตัตาคาร บาร์ และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นบาร์ ประเภทของเคร่ืองด่ืม 
การผสมเคร่ืองด่ืม การจดัอาหารและเคร่ืองด่ืมในโอกาสต่างๆ 
สุขลกัษณะและอนามยั การด าเนินงานและการควบคุม ความ
ปลอดภัยในการด าเนินงาน กฎระเบียบและเทคนิคในการ
ด าเนินงานอาหารและเคร่ืองด่ืม การจัดการด้านการเงินและ
เอกสาร 

 Structure, roles and responsibilities of a food and 
beverage department; general knowledge of international 
food; food and beverage main course; restaurant, bar, and 
bar utensil designing; types of beverages; beverage mixing; 
food and beverage setting according to occasions; health 
and hygiene; work process and operation control; rules and 
regulations in food and beverage operation; financial and 
document operations 
 
946-378  3 (3-0-6) 
กำรจดักำรกำรท่องเทีย่วเชิงกฬีำและนันทนำกำร  
(Recreation and Sport Tourism Management) 
 ความหมาย ความส าคญั และประเภทของกีฬาและ
นนัทนาการ หลกัและวธีิการจดักิจกรรมการแข่งขนักีฬาและ
กิจกรรมนนัทนาการดา้นต่างๆ ทกัษะในดา้นการน าเกม การ
เล่นเพ่ือความสนุกสนาน การบูรณาการแนวคิด ทฤษฎี
ทางด้านบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์การกีฬา การท่องเท่ียว
และนันทนาการท่ีเก่ียวข้องกับการกีฬา การวางแผนและ
วิเคราะห์การพฒันากิจกรรมดา้นการท่องเท่ียวเชิงกีฬาและ
นนัทนาการในรูปแบบต่างๆ 

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 (3-0-6) 
ระเบียบวธีิวจิยัส ำหรับกำรท่องเทีย่วและกำรบริกำร 
(Research Methodology for Tourism and Hospitality) 
 หลกัการวิจยั การทบทวนเอกสาร การเลือกปัญหา 
การก าหนดรูปแบบการวิจยั การก าหนดวตัถุประสงค์และ
สมมุ ติฐาน  ประชากร  และการสุ่มตัวอย่าง  การสร้าง
แบบสอบถาม การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล
และประมวลผลการวิจยั การเขียนรายงานและการน าเสนอ
ผลการวจิยั      

Research principles; literature review; problem 
selection; research design; objectives and hypothesis; 



population and sample selection; questionnaire design; data 
collection; data analysis; report writing and presentation of 
research results 

 
946-400   3 (3-0-6) 
กำรจดักำรเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Management) 
เง่ือนไข : ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4  
Condition: For fourth-year students 

แนวคิด บทบาท และวิวฒันาการของการจัดการกล
ยทุธ์ กระบวนการจดัการกลยทุธ์ การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มท่ี
เก่ียวขอ้ง การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ การก าหนดกลยุทธ์ 
การตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ การประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ การควบคุมและประเมินผลกลยทุธ ์

Concepts, roles and evolution of strategic 
management; strategic management process; situational 
analysis; setting of strategic direction; strategy formulation; 
strategy implementation; application of strategies to 
situations; strategy evaluation and control 

 
946-405  3 (3-0-6) 
กำรบริหำรกำรผลติและกำรด ำเนินกำร   
(Production and Operation Management)  

ลกัษณะและความส าคญัของการผลิตปัจจัยเก่ียวกับ
การตดัสินใจการผลิตซ่ึงรวมถึงระบบการผลิต การจดัองคก์าร
เพ่ือการผลิต การวางแผนเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละก าลงัการผลิต 
การวางแผนและกระบวนการผลิต การเลือกสถานท่ีตั้ง การ
ควบคุมคุณภาพและปริมาณ ระบบการบ ารุงรักษา ระบบการ
จดัซ้ือ และระบบการควบคุมสินคา้คงเหลือ   

Characteristics and the importance of production; 
factors concerning production decision including production 
system; organizing for production; products planning and 
production capacity planning; planning and manufacturing 
process; location selection; quality and quantity control;  
maintenance system; purchasing system and inventory control 
system 
 
 
 

946-410  3 (3-0-6)  
กำรบัญชีขั้นสูง 2  
(Advanced Accounting II) 
รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน: 946-210 การบญัชีขั้นกลาง 1 
          946-211 การบญัชีขั้นกลาง 2 
Prerequisite: 946-210 Intermediate Accounting I 
                     946-211 Intermediate Accounting II 
 การรวมธุรกิจ การบญัชีส าหรับเงินลงทุนในบริษทั
ย่อยและบริษัทร่วม งบการเงินรวม การบัญชีส าหรับการ
แปลงค่ ารายการท่ี เป็น เงินตราต่ างประเทศ การบัญ ชี
ส านกังานใหญ่และสาขา 
 Business combination; accounting for investment 
in subsidiary and associate companies; consolidated 
financial statements; accounting for foreign exchange; 
accounting for head offices and branches 

 
946-411  3 (3-0-6) 
รำยงำนทำงกำรเงนิและกำรวเิครำะห์งบกำรเงนิ 3 (3-0-6) 
(Financial Statement Preparation and Analysis) 
รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน: 946-210 การบญัชีขั้นกลาง 1 
          946-211 การบญัชีขั้นกลาง 2 
Prerequisite: 946-210 Intermediate Accounting I, 
      946-211 Intermediate Accounting II 

ข้อก าหนดเก่ียวกับวิชาชีพบัญชีในการจัดท างบ
การเงิน  การเปล่ียนแปลงทางการบัญ ชีและการแก้ไข
ขอ้ผิดพลาด เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน การ
รายงานแยกตามส่วนงาน การจดัท างบการเงินระหว่างกาล 
การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประโยชน์และผลกระทบจาก
รายงานของผูส้อบบญัชี 

Regulations of accounting professions for 
financial statements; accounting changes and error 
corrections; events after the reporting period; segment 
reports; preparations of interim financial statements; 
disclosures of financial reports; consolidated and separate 
financial statement analysis; benefits and impacts of an 
auditor’s report 
 
 



 
946-412  3 (2-2-5)    
สัมมนำทำงกำรบัญชี  
(Seminar in Accounting) 
เง่ือนไข: ส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 ซ่ึงตอ้งสอบผ่านวิชาชีพ
บงัคบัมาแลว้ไม่ต ่ากวา่ 18 หน่วยกิต 
Condition: For fourth-year students who have passed and 
collected at least 18 credits of compulsory accounting courses   
 วิเคราะห์และอภิปรายปัญหาและประเด็นส าคัญ
เก่ียวกบัวิชาชีพบญัชี จากกรณีศึกษาบทความและวารสารทาง
วชิาชีพ 
      Analysis and discussion of important issues relating 
to the accounting profession from case studies and 
professional journals 
 
946-415  3 (3-0-6) 
กำรบัญชีโรงแรม  
(Hotel Accounting) 
รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน: 946-112 หลกัการบญัชี 2 
Prerequisite: 946-112 Principles of Accounting II 
 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัธุรกิจโรงแรม พระราชบัญญติั
การโรงแรมและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ระบบบัญชี การรับรู้
รายได้และค่าใช้จ่าย การควบคุมเงินสด ลูกหน้ี วสัดุ สินค้า
คงเหลือ ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ การควบคุมตน้ทุนอาหาร
และเคร่ืองด่ืม การช าระภาษี รายงานส าหรับฝ่ายบริหารและการ
จดัท 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 (3-0-6)  
กำรบัญชีหน่วยงำนภำครัฐ 
(Government Accounting) 
รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน: 946-112 หลกัการบญัชี 2 
Prerequisite: 946-112 Principles of Accounting II 

 ลักษณะและวตัถุประสงค์ของการบัญชีรัฐบาล 
ความแตกต่างระหว่างบัญชีรัฐบาลกับบัญชีองค์การธุรกิจ 
หลกัการบัญชีรัฐบาล วิธีการงบประมาณ การบญัชีราชการ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การปิดบญัชี การท ารายงาน และ
การตรวจสอบบญัชีส่วนราชการ 
 Characteristics and purposes of government 
accounting; differences between government accounting 
and business organization accounting; principles of 
government accounting; budget procedures, central 
government and provincial accounts; closing entries; 
accounting reporting; government auditing 

 
946-418  3 (2-2-5)  
กำรศึกษำเฉพำะเร่ืองทำงกำรบัญชี  
(Special Topics in Accounting)  
รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน: 946-210 การบญัชีขั้นกลาง 1 
Prerequisite: 946-210 Intermediate Accounting I 
 การศึกษาหัวขอ้ทางการบัญชีท่ีมีความส าคญัและ
ทนัสมยัเป็นปัจจุบนั ตามท่ีสาขาวชิาเห็นชอบ 
 Studying of important and current issues in the 
accounting field according to the Accounting Department’s 
consideration 

 
946-420  3 (2-2-5) 
กำรเขียนโปรแกรมทำงกำรบัญชี 
(Accounting Application Programming) 
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน: 946-320 ฐานข้อมูลทางการ
บญัชี 
Prerequisite: 946-320 Accounting Database 

การใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง ท่ีก าลังได้รับ
ความนิยมในปัจจุบัน การพฒันาโปรแกรมเพื่อระบบงาน
ทางดา้นบญัชี โดยประยกุตเ์ขา้กบัระบบฐานขอ้มูล 

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

 
 
 
 



946-421  3 (3-0-6) 
กำรควบคุมและตรวจสอบระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี 
(Accounting Information Systems Controls and Audit) 
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 946-312 ระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชี 
Prerequisite: 946-312 Accounting Information Systems 

ผลกระทบต่อการควบคุมและการตรวจสอบอัน
เน่ืองมาจากการน าระบบคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการประมวลผล
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี หลักการควบคุมทั่วไปและ
หลกัการควบคุมระบบงานท่ีใชค้อมพิวเตอร์ การประมวลผล
และการจดัการขอ้มูลรวมถึงระบบเครือข่าย การประเมินความ
เส่ียงผลการควบคุมภายในและการวเิคราะห์ความน่าเช่ือถือของ
การป ระมวลผลข้อมู ล  เท ค นิ คการตรวจสอบโดยใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยโดยการใชโ้ปรแกรมตรวจสอบส าเร็จรูป การ
ทุจริตทางดา้นคอมพิวเตอร์และมาตรการปัองกนัการทุจริต 
 Impacts of using a computerized accounting 
information system on control and audit; principles of general 
control and application control for computerized systems; data 
processing and data management, including network system; 
risk assessments of computer internal control and analysis of 
the reliability of information processing; Computer Assisted 
Audit Technique (CAAT) by Generalized Audit Software 
(GAS); computer fraud and protection methods  
 
946-430 3 (3-0-6)  
กำรด ำเนินงำนประกนัภัย  
(Insurance Operations) 
รายวิชาบังคบัเรียนก่อน: 946-130 หลกัการจดัการความเส่ียง
และการประกนัภยั 
เง่ือนไข: นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4    
Prerequisite: 9 4 6 -1 3 0  Principles of Risk Management and 
Insurance 
Condition: For forth-year students  
 การจดัตั้งบริษทัประกนัภยั องค์ประกอบท่ีส าคญัต่อ
การด าเนินธุรกิจประกันภัย การพิจารณารับประกันภัย  การ
ออกแบบสินคา้และการบริการ การจดัการเก่ียวกบั     การจ่าย
สินไหมทดแทนและการด าเนินการเก่ียวกับ เงินส ารอง 
การตลาดประกนัภยั การลงทุน การประกนัภยัต่อ   การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  

 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 
 
946-433    3 (0-9-0)  
กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระทำงกำรประกันภัยและกำรจัดกำร
ควำมเส่ียง   
(Independent Study in Insurance and Risk 
Management) 
เง่ือนไข: ลงทะเบียนเรียนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 100 หน่วยกิต 
Condition: Students of this course need to have registered 
no less than 100 credits 
 หัวขอ้หรือประเด็นท่ีน่าสนใจท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
ประกันภัยและการจัดการความเส่ียง จัดท าและเรียบเรียง
น าเสนอเป็นรูปแบบรายงานประกอบการศึกษาในหัวข้อ
หรือประเด็นนั้นๆ 
 Topics or issues of interest in insurance and risk 
management; researching and report writing on the selected 
topics or issues 

 
946-434     3 (3-0-6)  
กำรจดักำรควำมเส่ียงองค์กร 
(Enterprise Risk Management) 
 แนวคิดและองค์ประกอบของการบริหารความ
เส่ียงองค์กร กระบวนการในการจัดการความเส่ียงองค์กร 
ประเภทของความเส่ียงและการระบุความเส่ียง ตวัแบบความ
เส่ียง การประเมินความเส่ียง เคร่ืองมือและเทคนิคท่ีใช้ใน
การจดัการความเส่ียง การประยุกต์ใชก้ารจดัการความเส่ียง
ในระดบัองคก์รและกรณีศึกษา 
 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; 
applications of risk management in enterprise; case studies 

 
 
 



946-435     9 (0-36-0  
สหกจิศึกษำ             
(Cooperative Education) 
 ปฏิบั ติงานจริงในสถานประกอบการตรงตาม
สาขาวชิาของนกัศึกษาโดยมีขั้นตอนการสมคัร และ คดัเลือก มี
การมอบหมายภาระงานท่ีชดัเจนแน่นอนและตอ้งปฏิบัติตาม
กฎระเบียบขององค์กรเสมือนเป็นพนักงาน มีการน าความรู้ท่ี
ไดศึ้กษามาบูรณาการเพ่ือประยกุตใ์ชก้บังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
มีการศึกษาหาความรู้และวิทยาการท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ิมเติมภายใต้
ค  าป รึกษาของคณาจารย์ท่ี รับผิดชอบ  โดยมีระยะเวลา
ปฏิบติังานอยา่งนอ้ย 4 เดือน และท าการประเมินผลร่วมกบัฝ่าย
ทรัพยากรมนุษยข์องสถานประกอบการ 
 Internship at a workplace in accordance with the 
field of study through the processes of job application and 
selection; handling of work responsibilities and obeying of 
organizational rules; application of the internship knowledge 
to assigned work; searching for additional knowledge and 
related disciplines under the supervision of advisors; working 
at least four months during internship and being co-assessed 
by the Department of Human Resources of the workplace 
 
946-436   3 (3-0-6) 
ทฤษฎคีวำมเส่ียงเบ้ืองต้น  
(Introduction to Risk Theory) 

ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับทฤษฎีความเส่ียง ตัวแบบ
ความเส่ียงเฉพาะรายและแบบรวม ความรู้เบ้ืองตน้ของทฤษฏี
ความหายนะ หลกัการค านวณเบ้ียประกนัภยั 
 Introduction to risk theory; individual and collective 
risk models; introduction to ruin theory; principles of 
premium calculations 

 
946-440   2 (0-4-2)  
สัมมนำทำงกำรจดักำรสำรสนเทศและคอมพวิเตอร์ 
(Seminar in Information and Computer Management) 
 ประเด็นการสัมมนาเก่ียวกับการจัดการสารสนเทศ
และคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ท่ีทันสมยั หรือ 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใน
ระบบงานธุรกิจ การท างานกลุ่ม การประชุม การอภิปราย การ

โต้แย ้งแสดงเหตุผล การน าเสนอ จริยธรรม และการ
ประเมินผลกิจกรรมการสมัมนา  
 Issues in information and computer 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) 
โครงงำนกำรจดักำรสำรสนเทศและคอมพวิเตอร์  
(Project in Information and Computer Management)   
 พฒันาระบบงานทางการจัดการสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ น าเสนอผลงาน
และจดัท าเอกสารประกอบโครงงาน 
 The development of the information and 
computer management project to gain relevant experience; 
project presentation and project report submission 

 
946-443         3 (3-0-6)   
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่ำงมนุษย์กบัคอมพวิเตอร์ 
(Human Computer Interaction) 
 ความส าคัญและขอบเขตของส่วนต่อประสาน
ระหวา่งมนุษยก์บัคอมพิวเตอร์ รูปแบบปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
มนุษย์กับคอมพิวเตอร์ รูปแบบและอุปกรณ์ของส่วนต่อ
ประสานระหว่างมนุษยก์บัคอมพิวเตอร์ การออกแบบและ
การพฒันาปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์ับคอมพิวเตอร์ การ
ประเมินผลการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัคอมพิวเตอร์  
 The importance and scope of human and 
computer interaction; models of human and computer 
interaction; interaction styles; interaction devices; human 
and computer interaction design and 
development; evaluation of human and computer 
interaction 

 
 
 
 
 
 



946-444   3 (3-0-6) 
พำณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์และระบบช ำระเงนิอเิลก็ทรอนิกส์  
(Electronic Commerce and Electronic Payment Systems) 

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หลกัการและขอ้จ ากดัของการ
วางแผนธุรกิจทางการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ การด าเนินการ
ธุรกิจ ระบบการช าระเงินอิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยสี าหรับการ
จดัการการช าระเงินผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ การโอนเงิน
อิเลก็ทรอนิกส์ ธนาคารอิเลก็ทรอนิกส์ การช าระเงินผา่นเกตเวย ์
กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ เงินอิเล็กทรอนิกส์ ระบบช าระเงิน
รูปแบบอ่ืนๆ จริยธรรมและการรักษาความปลอดภัยในการ
ด าเนินธุรกิจ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์  

Electronic business; principles and limitations of 
business planning for electronic commerce; business 
operations; electronic payment system; technology for 
managing payments through electronic networks; electronic 
fund transfer; electronic banking; payment gateways; 
electronic wallet; electronic money; other payment; ethics and 
security of business operations; electronic commerce laws 
 
946-445     3 (2-2-5) 
กำรพฒันำโปรแกรมประยุกต์ทำงธุรกจิผ่ำนเวบ็ 
(Web-based Business Application Development) 
 เทคโนโลยีทางเวบ็และอินเทอร์เน็ต สภาพแวดลอ้ม
ของเวบ็แอพพลิเคชนั หลกัการออกแบบและพฒันาโปรแกรม
ประยุกต์ผ่านเว็บเพ่ือใช้ในงานธุรกิจ การสร้างโปรแกรมฝ่ัง
เซิรฟ์เวอร์ ด้วยภาษาสคริปต์ต่างๆ กลไกคุกก้ีและเซสซั่น  
ฐานขอ้มูลและความมัน่คงของโปรแกรมประยกุตผ์า่นเวบ็ 
 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 
 
946-447   1 (x-y-z)  
หัวข้อพเิศษทำงกำรจดักำรสำรสนเทศและคอมพวิเตอร์ 1   
(Special Topics in Information and Computer Management I) 

หัวข้อวิชาใหม่ด้านการจัดการสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์  หรือ การ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใน
ระบบงานธุรกิจ 
 Recent topics in information and computer 
management, computer technology, or applying 
information technology and communication in business 
systems 
 
946-448   2 (x-y-z)  
หัวข้อพเิศษทำงกำรจดักำรสำรสนเทศและคอมพิวเตอร์ 2 
(Special Topics in Information and Computer Management II) 

หัวข้อวิชาใหม่ด้านการจัดการสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ หรือ การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใน
ระบบงานธุรกิจ 
 Recent topics in information and computer 
management, computer technology, or applications of 
information and communication technology in business 

 
946-449   3 (x-y-z)  
หัวข้อพเิศษทำงกำรจดักำรสำรสนเทศและคอมพิวเตอร์ 3   
(Special Topics in Information and Computer Management 
III) 

หัวข้อวิชาใหม่ด้านการจัดการสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ หรือ การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใน
ระบบงานธุรกิจ 

Recent topics in information and computer 
management, computer technology, or applications of 
information and communication technology in business 
 
946-454       6 (0-36-0) 
สหกจิศึกษำ     
(Cooperative Education) 
 เง่ือนไข:  ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที ่4        
(Condition: For fourth-year students) 
 ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการตรงตาม
สาขาวชิาของนกัศึกษาโดยมีขั้นตอนการสมคัร และ คดัเลือก 
มีการมอบหมายภาระงานท่ีชัดเจนแน่นอนและตอ้งปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบขององค์กรเสมือนเป็นพนักงาน มีการน า



ความรู้ท่ีได้ศึกษามาบูรณาการเพ่ือประยุกต์ใชก้บังานท่ีได้รับ
มอบหมาย มีการศึกษาหาความรู้และวิทยาการท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ิมเติมภายใต้ค  าปรึกษาของคณาจารย์ท่ีรับผิดชอบ โดยมี
ระยะเวลาปฏิบติังานอยา่งนอ้ย  4 เดือน และท าการประเมินผล
ร่วมกบัฝ่ายทรัพยากรมนุษยข์องสถานประกอบการ 

Internship at a workplace in accordance with the 
field of study through the processes of job application and 
selection; handling of work responsibilities and obeying of 
organizational rules; application of the internship knowledge 
to assigned work; searching for additional knowledge and 
related disciplines under the supervision of advisors; working 
at least four months during internship and being co-assessed 
by the Department of Human Resources of the workplace 
 
946-458     2 (0-4-2)  
สัมมนำทำงกำรจดักำรธุรกจิผ่ำนส่ืออเิลก็ทรอนิกส์     
(Seminar in Electronic Business Management)  

ประเด็นการสัมมนาท่ีเก่ียวขอ้ง กรณีศึกษาและกล
ยุทธ์ต่าง ๆ ทางการจัดการธุรกิจผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ฝึก
ทักษะการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ การ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น การโตแ้ยง้แสดงเหตุผล การน าเสนอ
ขอ้มูล 

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

 
946-459      3 (3-0-6)  
ระเบียบวธีิวจิยั    
(Research Methodology ) 
   ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัการวิจยั ลกัษณะงานวจิยัและ
ระเบียบวิธีวิจยั การออกแบบและเคร่ืองมืองานวิจยั การเขียน
รายงานการวิจยัและการอา้งอิง จรรยาบรรณของนักวิจัย การ
ประเมินผลการวจิยั การน าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 
 
 
 
 
 

946-460      3 (3-0-6) 
กำรจดักำรผลติภัณฑ์และกำรตั้งรำคำ 
(Product Management and Pricing) 
 ความส าคญัของผลิตภณัฑ ์ราคา ท่ีมีต่อการบริหาร
การตลาด ประเภทของผลิตภณัฑ์ กลยุทธ์ นโยบายในการ
บริหารผลิตภณัฑ ์กระบวนการในการตั้งราคา กลยทุธ์การตั้ง
ราคา การวิเคราะห์ราคา การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน
และภายนอกท่ีส่งผลต่อการบริหารผลิตภณัฑ์ ราคา วิธีการ    
กลยทุธ์ทางการตลาดท่ีน ามาใชใ้นการแกไ้ขปัญหา 

The importance of products and pricing for 
marketing management; types of products; product 
management strategy and policy, pricing process, pricing 
strategies, price analysis, the analysis of internal and 
external environments which determine product 
management models, prices, methods, marketing strategies 
for problem solving 

 
946-461     3 (3-0-6) 
กำรจดักำรช่องทำงกำรกระจำยสินค้ำ 
(Distribution Channel Management) 
 ทฤษฎีและความส าคัญของช่องทางการกระจาย
สินคา้ บทบาทช่องทางการการกระจายสินคา้ การผสมผสาน
ความรู้ของช่องทางการจดัจ าหน่ายกบัส่วนประสมการตลาด
อ่ืนๆ   การออกแบบช่องทางให้เกิดการได้เปรียบทางการ
แข่งขนั    การบริหารช่องทางภายใตส้ถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป 
การบริหารขอ้โตแ้ยง้ การพฒันาความสัมพนัธ์เชิงบวก การ
สร้างคุณค่าในระยะยาว 

Theories and significance of distribution 
channels; roles of distribution channels; combining the 
knowledge of distribution channels with other marketing 
mix; the design of distribution channels for competitive 
advantage; managing distribution channels under  
changeable circumstances; argument management; positive 
relation development;  creating long-term value  
 
946-462      3 (1-4-4) 
สัมมนำทำงกำรตลำด  
(Seminar in Marketing) 
เง่ือนไข : ผา่นวชิาชีพบงัคบัมาแลว้ไม่ต ่ากวา่ 15 หน่วยกิต 



Pass Professional Core Course not less than 15 credits 
 กระบวนการวิเคราะห์ แกไ้ขปัญหาทางการตลาดใน
รูปของกรณีศึกษา  บทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั
ทางการตลาด ประยุกต์ใช้ความรู้ ทฤษฎีทางการตลาดให้
สอดคลอ้งกบัปัญหา สถานการณ์ทางการตลาดในปัจจุบนั  

Analytical process for marketing problem-solving in 
case studies; articles about current marketing issues; applying 
knowledge and marketing theories for solving current 
marketing situations and problems 

 
946-463      3 (0-9-0) 
กำรศึกษำค้นคว้ำอสิระทำงกำรตลำด   
(Independent Study in Marketing) 
เง่ือนไข : ผา่นวชิาชีพบงัคบัมาแลว้ไม่ต ่ากวา่ 15 หน่วยกิต 
Pass Professional Core Course not less than 15 credits 

การก าหนดหัวขอ้ ประเด็นท่ีนกัศึกษาสนใจ เก่ียวขอ้ง
กับวิชาชีพ อาศัยองค์ความรู้ เทคนิควิเคราะห์ข้อมูลทาง
การตลาดในการคิดหาแนวทางการแก้ปัญหา รูปแบบการ
ด าเนินงานทางการตลาด การน าเสนอเป็นรายงานประกอบ
การศึกษาในหวัขอ้หรือปัญหานั้นๆ  

Choosing a marketing topic of students’ personal 
interest; 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 
946-467     3 (3-0-6) 
กำรจดักำรผลติภัณฑ์ใหม่ 
(New Product Management) 

แนวคิดของการจดัการพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการ
ใหม่ การบริหารงานและเทคนิคในการวเิคราะห์ท่ีจ าเป็นในการ
ออกแบบและบริหารสินคา้และบริการใหม่ การวเิคราะห์ตลาด
ท่ีจะเขา้ การพฒันาแนวคิดในการเขา้สู่ตลาด การปรับแนวคิด
ตามความต้องการและความปรารถนาของลูกค้า  การเลือก
แนวคิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์การพฒันาส่วนประสมทางการตลาด
ส าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ วิธีการทดสอบตลาด วิธีการบริหาร
วงจรผลิตภณัฑจ์ากเร่ิมตน้จนถึงจุดอ่ิมตวั 

Concepts about the management and development of 
new products and services; administration and technical 
analysis needed for design and managing new products and 

services; market entry analysis; developing market entry 
approaches; conceptual adjustment to customer needs and 
consumer desires; choosing product concepts; marketing 
mix development for new products; market testing; product 
lifecycle management from introduction to maturity 

 
946-468    3 (3-0-6) 
กำรตลำดเชิงสัมพนัธภำพ  
(Relationship Marketing) 

ความหมาย  ความส าคัญ ของการตลาด เชิ ง
สัมพนัธภาพ ความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ริโภคกับผูบ้ริโภค 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งธุรกิจกบัธุรกิจ ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ธุรกิจกบัผูบ้ริโภค การพฒันาและสร้างสรรคก์ลยทุธ์ท่ีใชเ้พ่ือ
การรักษาความสมัพนัธ์ใหค้งอยูอ่ยา่งถาวร  

The definition and importance of relationship 
marketing; the consumer-to-consumer relationship; 
business-to-business relationship; consumer-to-business 
relationship, the development and formulation of strategies 
for sustainable relationship 

 
946-469       3 (3-0-6) 
กำรตลำดเพ่ือสังคม 
(Social Marketing) 

การจัดการการตลาดบนพ้ืนฐานความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ผลกระทบของการตลาดแบบ
ดั้ งเดิมต่อการเปล่ียนแปลงทางด้านสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
การพัฒนาอย่างย ัง่ยืนและการสร้างความรับผิดชอบของ
ธุรกิจต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ผูบ้ริโภคท่ีให้ความส าคญัต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและสังคม  กลยทุธ์การการตลาดเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม 
การน าหลกัการตลาดไปประยกุตใ์ชก้บังานขององคก์รท่ีมิได้
มีเป้าหมายมุ่งหวงัผลก าไรและการรณรงคกิ์จกรรมทางสงัคม 

Marketing management based on social and 
environmental responsibility; the impacts of traditional 
marketing toward social and environmental changes; 
sustainable development; social and environmental 
responsibilities in business; the customers who give 
importance to social and environmental responsibilities; 
environmental marketing strategies; marketing principles 
for non-profit organizations and social campaigns 



  
946-470  3 (1-4-4) 
สัมมนำกำรจดักำรธุรกจิท่องเทีย่ว 
(Seminar in Tourism Business Management) 
เง่ือนไข : ส าหรับนักศึกษาชั้ นปี ท่ี 4 และลงทะเบียนเรียน
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 100 หน่วยกิต 
Condition : For fourth-year students and need to have 
registered no less than 100 credits 
 ประเด็นการสัมมนาเก่ียวกบัการศึกษา วิเคราะห์ และ
อภิปรายถึงปัญหาต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
รวมทั้งปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานดา้นธุรกิจ
การท่องเท่ียวในปัจจุบนัและอนาคต 
 Discussions and evaluations of seminar issues 
related to tourism business as well as current and future 
effects on tourism operation 
 
946-471   3 (0-9-0) 
กำรศึกษำค้นคว้ำอสิระทำงกำรท่องเทีย่วและกำรบริกำร                 
(Independent Study in Tourism and Hospitality) 
รายวิชาบังคบัเรียนก่อน 946-379 ระเบียบวิธีวิจยัส าหรับการ
ท่องเท่ียวและการบริการ 
Prerequisite: 946-379 Research Methodology for Tourism and 
Hospitality 
 การก าหนดหัวขอ้ ประเด็นท่ีนกัศึกษาสนใจเก่ียวขอ้ง
กับวิชาชีพ อาศัยองค์ความรู้ เทคนิควิเคราะห์ ขอ้มูลทางการ
ท่องเท่ียวและบริการ ในการคิดหาแนวทางการแก้ปัญหา 
รูปแบบการด าเนินงานทางดา้นการท่องเท่ียวและการบริการ 
การน าเสนอเป็นรายงานประกอบการศึกษาในหัวข้อหรือ
ปัญหานั้นๆ 
 Selecting and interesting topic related to a 
professional career, using knowledge based, analysis 
technique in tourism and hospitality for problem solving, 
report wrting for study in the chosen topic 

 
946-472       6 (0-36-0) 
สหกจิศึกษำ 
(Cooperative Education) 
เ ง่ื อ น ไข  : ส าห รับ นั ก ศึ กษ าชั้ น ปี ท่ี  4  ห รื อ มี จ าน วน             
หน่วยกิตเทียบเท่า 

 ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการตรงตาม
สาขาวชิาของนกัศึกษาโดยมีขั้นตอนการสมคัร และ คดัเลือก 
มีการมอบหมายภาระงานท่ีชัดเจนแน่นอนและตอ้งปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบขององค์กรเสมือนเป็นพนักงาน มีการน า
ความรู้ท่ีไดศึ้กษามาบูรณาการเพ่ือประยกุตใ์ชก้บังานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย มีการศึกษาหาความรู้และวิทยาการท่ีเก่ียวขอ้ง
เพ่ิมเติมภายใตค้  าปรึกษาของคณาจารยท่ี์รับผิดชอบ โดยมี
ระยะ เวลาป ฏิบั ติ งานอย่างน้อย  4 เดื อน  และท าการ
ประ เมินผล ร่วมกับ ฝ่ ายท รัพ ยากรม นุษย์ของสถาน
ประกอบการ 
 Internship at a workplace in accordance with the 
field of study through the processes of job application and 
selection; handling of work responsibilities and obeying of 
organizational rules; application of the internship 
knowledge to assigned work; searching for additional 
knowledge and related disciplines under the supervision of 
advisors; working at least four months during internship 
and being co-assessed by the Department of Human 
Resources of the workplace 
 
946-473   ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ ำ  4 00 
ช่ัวโมง 
กำรฝึกงำนทำงกำรจดักำรกำรท่องเทีย่ว       
(Job Training in Tourism Management) 
เง่ือน ไข  : ส าห รับนั ก ศึ กษ าชั้ น ปี ท่ี  4  ห รือ มีจ าน วน             
หน่วยกิตเทียบเท่า 
Condition : For fourth-year students 

ฝึกงานในหน่วยงานต่าง ๆ โดยเน้นถึงสาขาวิชา
การจดัการการท่องเท่ียว เพื่อเรียนรู้ สภาพการปฏิบัติงานท่ี
แทจ้ริง ไม่นอ้ยกวา่ 400 ชัว่โมง  

Internship no less than 400 hours in tourism 
organizations in order to learn in a real work environment  

 
946-474  3 (3-0-6) 
กำรจดักำรธุรกจิกำรท่องเทีย่วเชิงสุขภำพ   
(Health Tourism Business Management)   

ความหมาย ความส าคญั และวิวฒันาการของการ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ การจัดการการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ
อยา่งย ัง่ยนื การปรับใชภู้มิปัญญาในการพฒันาผลิตภณัฑเ์พื่อ



การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ แนวโน้ม อุปสงค์และอุปทานการ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
 Definitions, importance, and evolution of health 
tourism; sustainable health tourism management; an 
application of wisdom for product development for health 
tourism; trends, demand and supply of health tourism 
 
946-475   3 (3-0-6) 
กำรจดักำรกำรท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม    
(Cultural Tourism Management)   

ความหมายของการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม หลกัการ 
แนวคิด รูปแบบและองคป์ระกอบของการจดัการการท่องเท่ียว
ทางวฒันธรรม บทบาทของผูท่ี้เก่ียวข้องในการพัฒนา การ
อนุ รักษ์  และการจัดการ ปัญหา  และอุปสรรคของการ
ด าเนินงานในการจดัการการท่องเท่ียวทางวฒันธรรมและแนว
ทางแกไ้ข กรณีศึกษา 

Definitions, principles, concepts, types, and 
components of cultural tourism management; roles of related 
persons in developing, conserving, managing and resolving 
the cultural tourism management problems and obstacles; a 
case study 

 
946-477       3 (3-0-6)  
กำรจดักำรธุรกจิกำรท่องเทีย่วทำงทะเล    
(Marine Tourism Business Management)  

วิวฒันาการและความส าคัญของการท่องเท่ียวทาง
ทะเล อุทยานแห่งชาติทางทะเล กิจกรรมการท่องเท่ียว การ
อนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวทางทะเล รวมทั้งธุรกิจและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง สถานการณ์ปัจจุบันในแวดวงอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวทางทะเล  

 
 Evolution and importance of marine tourism; 
national marine park; tourism activity; marine tourism 
resources conservation; related businesses and organizations; 
current situations in marine tourism industry 
 
 
 
 

946-478        3 (3-0-6) 
กำรจดักำรงำนบริกำรส่วนหน้ำ    
(Front Office Management)  

โครงสร้างและหนา้ท่ีความรับผิดชอบของงานส่วน
หน้า การจัดเก็บข้อมูลการเข้าพัก การเล่ือนการจอง การ
ยกเลิกการจอง การใชบ้ริการต่างๆ ของลูกคา้ภายในโรงแรม
ท่ีเก่ียวกบัหอ้งพกั การน าสถิติไปใชใ้นการวิเคราะห์และการ
วางแผนด าเนินงาน และการศึกษาดูงานสถานประกอบการท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 Structures and responsibilities of front office; 
hotel booking information storage; hotel booking 
cancellations and changes; the customer use of hotel room 
services; the use of statistics in analyzing and planning; 
field trips in a workplace 

 
946–479 3 (3-0-6) 
มรดกทำงวฒันธรรมไทยเพ่ือกำรน ำเทีย่ว 
(Thai  Heritage for Tour Guide) 
 ศึกษาเก่ียวกับศิลปวฒันธรรมไทยท่ีเป็นมรดก
ส าคญัของไทย เพ่ือการน าเท่ียว อนัไดแ้ก่ อาหารไทย ดนตรี  
นาฏศิลป์ไทย สถาปัตยกรรมไทย โบราณสถานและ
โบราณวตัถุ เทศกาลงานประเพณี วรรณคดีไทย หัตถกรรม
ไทย เป็นตน้  
 Study of Thai Heritage for Tour Guide; identities 
and values of  Thai food , Thai music , Thai classical dance, 
historical cultural attractions , arts religious places,  Thai 
festivals , Thai traditional literature and Thai handicrafts. 
 
947-101  3 (3-0-6) 
วทิยำศำสตร์ เทคโนโลย ีและสังคม 
(Science, Technology, and Society) 

  ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และนวตักรรม การเปล่ียนแปลงทางสังคม ระบบนิเวศและ
ส่ิงแวดลอ้ม ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อ
สุขภาพ ส่ิงแวดล้อมและสังคม การใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีต่อการพัฒนาสังคม การป้องกันแก้ไขปัญหา
สงัคมท่ีเกิดจากผลกระทบของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

  Advancement of science, technology and 
innovations; social changes; ecosystems and environment; 



impacts of science and technology on health, environment, 
and society; science and technology in social development; 
prevention and solutions to social problems arisen from 
science and technology impacts 
 
947-118   3 (3-0-6) 
สถิตธุิรกจิ 1  
(Business Statistics I) 
 การวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจในเชิงสถิติ ความหมาย 
ขอบเขต และประโยชน์ของสถิติ การเก็บรวบรวมและการ
น าเสนอข้อมูล การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการ
กระจาย ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นของตวัแปร
สุ่ม การประมาณค่ า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบ
ความสมัพนัธ์ของตวัแปร การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติช่วย
ในการวเิคราะห์และน าเสนอขอ้มูล 
 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 
 
947-119   3 (3-0-6) 
คณิตศำสตร์ในชีวติประจ ำวนั 
(Mathematics in Daily Life) 

  การอา้งเหตุผล ตรรกศาสตร์ การคิดดอกเบ้ีย สมการ
และการหาค าตอบของสมการ ระบบสมการเชิงเส้นและการ
ประยกุต ์การเขียนกราฟของสมการพหุนาม การประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนั 
 Argumentation; logic; interest computation; 
equation and equation solving; linear equation system and 
application; and graphs of polynomial equation and, day to 
day life application   
 
947-211     3 (3-0-6) 
กำรวเิครำะห์เชิงปริมำณ 
(Quantitative Analysis) 
 การโปรแกรมเชิงเส้น การตดัสินใจภายใตค้วามไม่
แน่นอนและภายใตค้วามเส่ียง การวางแผนโครงการและการ

วิเคราะห์วิถีวิกฤต ทฤษฎีเกมส์ ปัญหาการขนส่ง และการ
วเิคราะห์มาร์คอฟ 
 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 
 การวิ เค ราะ ห์ ก ารถดถอยและสหสั มพัน ธ์           
การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิติท่ีไม่ใช่พารามิเตอร์      
เลขดชันี การวเิคราะห์อนุกรมเวลา การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูลและแปลผล 
 Regression and correlation analysis; variance 
analysis; nonparametric statistics; index number; time 
series analysis; application  of statistical package for data 
and interpretation analysis 

 
947-214     3 (3-0-6) 
ทฤษฎคีวำมน่ำจะเป็น 
(Probability Theory) 
 ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น ความ
น่าจะเป็นแบบมีเง่ือนไข ความเป็นอิสระของเหตุการณ์ ตวั
แปรสุ่ม ฟังก์ชนัของตวัแปรสุ่มเดียว ตวัแปรสุ่มหลายตวั กฎ
ของเลขจ 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 
(Calculus)  
 ฟังก์ชนั ลิมิตและความต่อเน่ือง อนุพนัธ์ การประยกุต์
ของอนุพนัธ์ การอินทิเกรต  เทคนิคการอินทิเกรตแบบต่าง ๆ และ
การประยกุตข์องอินทิเกรต  
 Functions, limits and continuity, derivatives; 
application of derivatives; integration; integration techniques 
and their applications 
 
947-310 3 (3-0-6) 
สถิตกิำรวจิยัส ำหรับรัฐประศำสนศำสตร์ 
(Statistics for Research of Public Administration) 

   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัสถิติ ขอ้มูล การวดัแนวโน้ม
เข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การประมาณค่า การ
ทดสอบสมมติฐาน การวเิคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ สถิตินอนพาราเมตริก การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล และการประยกุตใ์ชส้ถิติในงาน
บริหารเชิงรัฐประศาสนศาสตร์  
 Introduction to statistics; data; central tendency; 
dispersion; estimation; hypothesis testing; analysis of 
variance; correlation analysis; non-parametric statistics; use of 
a statistical package for analysis; applications of statistics in a 
study relating to public administration 
 
948-260        3 (3-0-6) 
ควำมคดิสร้ำงสรรค์ และกำรส่ือสำรในวชิำชีพกำรตลำด 
(Creativity and Communication in Marketing 
Professional)   

แ น ว คิ ด  ท ฤ ษ ฎี ก าร น า เส น อ ง าน เชิ ง ธุ ร กิ จ 
กระบวนการ วิธีการ หลกัการออกแบบกลยทุธ์การส่ือสารและ
การน าเสนอขอ้ความเพ่ือโน้มน้าวและสร้างการยอมรับให้กบั
กลุ่มเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ รูปแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสม
ส าหรับแต่ละสถานการณ์ กระบวนการในการเสริมสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ และทกัษะในการส่ือสารเพื่อความส าเร็จ
ในวชิาชีพการตลาด  

Concepts and theories for business presentation; 
process, methods, principles of strategic design; effective 
ways of promotion, including to persuade, to achieve 

acceptance among particular target groups; the ways to 
organize an activity for a specific situation;  processes to 
enhance creativity and communication skills for successful 
marketing careers 
 
948-261       3 (3-0-6) 
กำรตลำดระหว่ำงประเทศ 
(International Marketing) 

แนวคิด ทฤษฎี และวิธีด า เนินธุรกิจการตลาด
ระหว่างประเทศ ปัจจัยท่ี มีผลกระทบต่อธุรกิจระหว่าง
ประเทศ แนวความคิดด้านการตลาดแบบไร้พรมแดน กล
ยทุธ์การตลาดระหวา่งประเทศ การส่งออก การน าเขา้ และ
การลงทุนในต่างประเทศ การวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ท่ีมีผล
ต่อการด าเนินงานดา้นการตลาดระหว่างประเทศ ประเด็น
ปัญหาการตลาดระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวเน่ืองกบัจริยธรรมใน
การด าเนินธุรกิจ 

Concepts, theories  and business procedures in 
international marketing; factors affecting international 
business, globel marketing, strategies of international 
marketing, exportation, importation, overseas investment; 
international marketing impact analysis; business ethics  for 
international marketing  

 
948-263 3 (3-0-6) 
กำรวเิครำะห์ทำงธุรกจิ 
(Business Analytics) 

การวิเคราะห์ขอ้มูลทางธุรกิจ การอ่านและอธิบาย
ขอ้มูลสารสนเทศ ระบบธุรกิจอฉัริยะ การใชข้อ้มูลในอดีต
ร่วมกบัโมเดลทางคณิตศาสตร์หรือร่วมกบัการใชเ้ทคนิคการ
จัดท าเหมืองข้อมูล วิเคราะห์หาโอกาสและความเส่ียง 
แนวโน้มทางการตลาด การพยากรณ์ยอดขาย ผลตอบแทน 
การน าขอ้มูลขนาดใหญ่มาใชเ้พ่ือประกอบการตดัสินใจ 

Analyzing business data; read and describe 
information technology, business intelligence; using 
historical data with mathematical models, or with the use of 
data mining techniques; analyze the opportunities and risks; 
market trends sales forecasting; return; using big data for 
the decision making. 
 



948-300    3 (3-0-6)  
เกมทำงกำรจดักำร 
(Management Games) 

ความหมายและความส าคญัของเกม ประโยชน์ในการ
น าไปใชเ้พื่อการบริหารจดัการ การออกแบบเกม การน าเกมไป
ประยุกต์ใช้ การเลือกใช้เกมท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์และผู ้
เล่นประเภทต่างๆ  

Definition and importance of games; utility of 
games in management; game design; applying games in 
practical ways; the selection of games for specific situations 
and different kinds of players  
 
948-301      3 (3-0-6)  
โพลล์ 
(Poll Methodology)   

ความหมายและความส าคัญของโพล หลกัการและ
ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับโพล หลักการในการจัดท าโพล ได้แก่   
การวางแผนการส ารวจ การออกแบบส ารวจ การสร้างแบบ
ส ารวจ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล การรายงาน
ขอ้มูล  

Definition and significance of polls; principles and 
theories about polls; principles of conducting polls: survey 
planning, survey design, instrument design, data collection, 
data analysis, and presenting information  
 
948-310   3 (3-0-6) 
กำรบัญชีส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 
(Accounting for Financial Instruments) 
รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน: 946-210 การบญัชีขั้นกลาง 1      
Prerequisite: 946-210 Intermediate Accounting I 
 ความหมายและประเภทของเคร่ืองมือทางการเงิน 
การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน การวดัมูลค่า
เคร่ืองมือทางการเงิน การบญัชีป้องกนัความเส่ียง การป้องกนั
ความเส่ียงจากมูลค่ายติุธรรมการป้องกนัความเส่ียงจากกระแส
เงินสด การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ การดอ้ยค่า การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินส าหรับ
เคร่ืองมือทางการเงิน 
 Definition 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 

 
948-311  3 (2-2-5) 
สัมมนำกำรตรวจสอบภำยใน 
(Seminar in Internal Auditing) 
รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน: 946-315 การตรวจสอบและ
การควบคุมภายใน   
Prerequisite: 946-315 Internal Auditing and Controls 
 ศึกษาแนวความคิดใหม่ในการตรวจสอบภายใน 
วิเคราะห์และอภิปรายปัญหาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ  การ
ตรวจสอบภายใน จากกรณีศึกษา  และวารสารทางวชิาชีพ 
 Studying of new concepts of internal auditing;  
analysis and discussion on problems related to internal 
auditing from case studies and professional journals 

 
948-314  3 (3-0-6) 
กำรวำงแผนภำษี 
(Tax Planning) 
รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน: 942-230 การภาษีอากร   
Prerequisite: 942-230 Taxation 
 หลกัการและวิธีการเก่ียวกบัการวางแผนภาษีอากร 
ปัญหาในการวางแผนภาษีอากร และการปฏิบติัเก่ียวกบัการ
วางแผนภาษีอากรท่ีดีส าหรับผูป้ระกอบการ แนวทางในการ
ก าหนดนโยบายภาษีและการวางแผนภาษีอากรให้เป็นส่วน
หน่ึงของแผนกลยทุธ์ การวเิคราะห์ปัญหาและผลกระทบของ
การภาษีอากรต่อการตดัสินใจในทางธุรกิจ 
 Principles and procedures of tax planning; 
problems in tax planning and best practice on tax planning 
for entrepreneur; guidelines for tax policy setting and tax 
planning as part of strategic plans; problem analysis and 
effects of taxation on business-related decisions 
 
948-315  3 (3-0-6) 
หลกักำรลงทุน 
(Principles of Investment) 



 ห ลัก เบ้ื อ งต้น เก่ี ย วกับ ก ารล ง ทุ น 
เคร่ืองมือทางการเงินประเภทต่างๆ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุน 
สมมติฐานประสิทธิภาพของตลาด ตลาดตราสารทุน ตลาดตรา
สารหน้ี ข่าวสารขอ้มูลเพ่ือการตดัสินใจในตลาดการเงิน การ
วิเคราะห์หลกัทรัพยเ์บ้ืองตน้ และ การจดัการกลุ่มหลกัทรัพย์
ส าหรับบุคคล 
 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) 
เคร่ืองมือเพ่ือกำรวิจัยทำงกำรประกันภัยและกำรจัดกำรควำม
เส่ียง 
(Research Tools in Insurance and Risk Management)  
 ระเบียบวธีิวิจยัและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยัทางดา้น
การประกนัภยัและการจดัการความเส่ียง การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป การแปลผล
และสรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 Research methodology and tools for research in 
insurance and risk management; data collection; data analysis 
by using software package; data interpretation and conclusion 

 
948-331   3 (3-0-6) 
เทคนิคกำรฝึกอบรมและกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ทำงกำร
ประกนัภัยและกำรจดักำรควำมเส่ียง 
(Training Techniques and Knowledge Management in 
Insurance and Risk Management) 
 แนวคิดและทฤษฎีวา่ดว้ยการส่ือสาร การเรียนรู้ และ
จิตวิทยาการเรียนรู้ แนวคิดการจดัการองค์ความรู้ เทคนิคการ
ฝึกอบรม ทกัษะพ้ืนฐานส าหรับนกัฝึกอบรม การสร้างและการ
จัดการโครงการฝึกอบรม การประเมินผลการฝึกอบรม  การ
ประยกุตใ์ชใ้นการประกนัภยัและการจดัการความเส่ียง  
 Concepts and theories of communication, learning, 
and psychology of learning; concepts of knowledge 
management; training techniques; basic skills for trainers; 

creation and management of training courses; evaluation of 
trainings; application of training techniques to insurance 
and risk management 
 
948-332   3 (3-0-6) 
กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ 
(Financial Risk Management) 
 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวการเงิน ค าจ ากดัความ แหล่ง
ของความเส่ียงและกระบวนการจดัการความเส่ียงทางการเงิน 
เคร่ืองมือและเทคนิคท่ีใช้ในการวิเคราะห์ความเส่ียงทาง
การเงิน การประยุกต์ใช้การจัดการความเส่ียงทางการเงิน 
และกรณีศึกษา 
 Introduction to finance; definitions of finance; 
sources of risk and financial risk management process; 
tools and techniques for financial risk management; 
applications of financial risk management; case studies 

 
948-333                3 (3-0-6) 
กำรพิจำรณำรับประกันภัยและกำรจัดกำรกำรเรียกร้องค่ำ
สินไหมทดแทน    
(Underwriting and Claims Management) 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 946-130 หลกัการจดัการความเส่ียง
และการประกนัภยั  
Prerequisite: 946-130  Principles of Risk Management and 
Insurance   
 ค ว าม รู ้เ บื ้อ ง ต น้ เ กี ่ย ว ก ับ ก ารพ ิจ ารณ าร ับ
ประกันภยั กระบวนการพิจารณารับประกันภยั คุณภาพ
ขอ้มูลในการพิจารณารับประกันภยั แนวคิดในการจัดการ
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กระบวนการการจัดการ
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โปรแกรมส าเร็จรูป
ส าหรับกระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การ
สืบคน้และการป้องกันการฉ้อฉล 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 
 
 



948-341      3 (3-0-6) 
วศิวกรรมซอฟต์แวร์  
(Software Engineering) 
 หลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โมเดลกระบวนการทาง
ซอฟตแ์วร์ การประมาณตน้ทุนซอฟตแ์วร์ การวางแผนและการ
จดัการโครงการ การจดัการและพฒันาความตอ้งการ เคร่ืองมือ
ในการพฒันาซอฟต์แวร์ สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์และการ
ออกแบบซอฟตแ์วร์ การก าหนดลกัษณะจ าเพาะของซอฟตแ์วร์
และการน าไปใชง้าน การส่งมอบ การบ ารุงรักษา และคุณภาพ
ซอฟต์แวร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงออบเจ็กต์ หลกัการซีเอ็ม
เอม็ไอ 
 Principles of software engineering; software process 
models; software cost estimation; project planning and 
management; requirement development and management; 
software development tools; software architecture and design; 
software specification and implementation; delivery; 
maintenance; software quality; object-oriented software 
engineering; principles of CMMI 

 
948-342      3 (3-0-6) 
กำรบริหำรโครงกำร 
(Project Management) 
 หลักการในการบริหารโครงการและความเส่ียง 
ประเภทของการบริหารโครงการ การเลือกผูบ้ริหารโครงการ 
อุปสรรคของการบริหารโครงการ เทคนิคการวางแผนและ
ด าเนินการโครงการ บทบาทและหนา้ท่ีรับผิดชอบของผูบ้ริการ
โครงการ การควบคุม การตรวจสอบ การท ารายงานและการ
ส่ือสารระหวา่งการพฒันาโครงการ การประเมินโครงการและ
การค านวณผลประโยชน์ตอบแทน 
 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 

 
 
 

948-345     3 (3-0-6) 
กำรตลำดดจิทิลัและกำรจดักำร 
(Digital Marketing and Management)    
 การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อธุรกิจ 
ประสบการณ์ของลูกคา้ และผลกระทบต่อกระบวนการทาง
ธุรกิจ ส่ือดิจิตลั การน าส่ือดิจิตลัมาใชก้บัการตลาดและการ
สร้างตราสินคา้ เช่น ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เวบ็ กู
เกิลแอ็ดเซนส์ ยทิูวบ์ เฟสบุค บล็อก ทวิตเตอร์ กระบวนการ
ท าการตลาดผ่านส่ือดิจิตัลและการจัดการ รูปแบบการ
โฆษณาสินค้าผ่านส่ือออนไลน์และโทรศัพท์ เค ล่ือนท่ี 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ือดิจิตลัและส่ือดั้งเดิม 
 Technology revolutions and their effects to 
business, customer experience, and business processes; 
digital media; applying digital media for marketing and 
brand promoting; types of digital media such as email, web, 
Google AdSense, YouTube, Facebook, Blogs, Twitter; 
digital marketing processes and management; online and 
mobile advertising platforms; how digital marketing relates 
to each other as well as to offline media 
 
948-347  3 (3-0-6) 
กำรวเิครำะห์ข้อมูลทำงธุรกจิ 
(Business Data Analysis) 
 การน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น เอ็กเซล หรือ
ภาษาโปรแกรม เช่น R, Python ไปใชใ้นการวิเคราะห์ธุรกิจ 
โดยเน้นขอ้มูลท่ีใชใ้นการท าการตลาด เช่น ราคาผลิตภณัฑ ์
การส ารวจความต้องการของลูกค้า คุณค่าของลูกค้า การ
แบ่งกลุ่มตลาด การท านายยอดขายผลิตภัณฑ์ การค้าปลีก 
การโฆษณาสินคา้ รวมทั้งการใชเ้คร่ืองมือการท าวิจยัตลาด 
การฝึกปฏิบติัการวเิคราะห์ขอ้มูลทางตลาดและธุรกิจ 
 Using and applying Microsoft Excel as well as 
computer languages, i.e., R, Python, for business analysis 
focusing on marketing data such as prices, customer needs 
survey, customer value, market segmentation, sales 
forecast, retailing, advertising; use of marketing research 
tools; practice in marketing and business data analysis 

 
 
 



948-348    3 (3-0-6) 
วทิยำกำรตดัสินใจทำงธุรกจิ 
(Decision Science in Business)  
 การประยุกต์วิธีการเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ
ทางการบริหาร ตวัแบบโปรแกรมเชิงเส้น การวิเคราะห์ความ
อ่อนไหว การวิเคราะห์เพ่ือตัดสินใจ ตัวแบบโปรแกรมเลข
จ านวนเต็ม การบริหารโครงการ การพยากรณ์ การแกปั้ญหา
เร่ืองขนส่ง ตวัแบบแถวคอย ตวัแบบการควบคุมสินคา้คงคลงั  
 Applications of quantitative techniques to 
managerial decisions; linear programming model; sensitivity 
analysis; decision analysis; integer programming model; 
project management; forecasting; transportation problems; 
queuing model; inventory control model 

 
948-349     3 (2-2-5) 
เทคโนโลยเีครือข่ำยไร้สำยส ำหรับงำนธุรกจิ 
(Wireless Network Technology for Business) 
รายวิชาบังคับ เรียนก่อน  : 946-244 การส่ือสารข้อมูลและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ 
Prerequisite: 9 4 6 -2 4 4  Business Data Communication and 
Networking  
 เทคโนโลยีส่ือสารไร้สาย เครือข่ายไร้สายเฉพาะ
บ ริ เวณ  อุปกรณ์ เค รือข่ ายไ ร้ส าย  จุดกระจายสัญญ าณ
อินเทอร์เน็ตไร้สาย รูปแบบของการติดตั้ งเครือข่ายไร้สาย 
เครือข่ายไร้สายส าหรับอินเทอร์เน็ตออฟธิง ซอฟตแ์วร์ท่ีใชใ้น
การจดัการเครือข่ายไร้สาย ความปลอดภยัของเครือข่ายไร้สาย
เฉพาะบริเวณและจริยธรรม การออกแบบและติดตั้งเครือข่ายไร้
สายเฉพาะบริเวณส าหรับงานธุรกิจ 
 Wireless communication technology; wireless 
LANs, wireless network devices; wireless hotspot; types of 
wireless network installation; wireless networks for Internet 
of Things; software of wireless network management; 
wireless LAN security and ethics; design and installation of 
wireless LAN for business 
 
948-350                                               ไม่น้อยกว่ำ 230  ช่ัวโมง  
กำรฝึกงำนทำงกำรจัดกำรธุรกจิผ่ำนส่ืออเิลก็ทรอนิกส์         
(Job Training in Electronic business management) 
เง่ือนไข : ส ำหรับนักศึกษำช้ันปี 3  
(Condition: For third-year students) 

 ฝึกปฏิบติังานในแหล่งฝึกงานตรงตามสาขาวิชาเพ่ือให้
เรียนรู้สภาพการปฏิบติังานจริง 
 Job training relating to electronic business 
management for on-the-job experiences in the      workplace 

 
948-351      3 (3-0-6) 
ธุรกจิอัจฉริยะและกำรวิเครำะห์   
(Business Intelligence and Analytics) 
 ภาพรวมของธุรกิจอจัฉริยะและการวเิคราะห์เชิงธุรกิจ 
ความรู้พ้ืนฐานเร่ืองคลงัขอ้มูล รายงานและการน าเสนอขอ้มูลดว้ย
รูปภาพทางธุรกิจ การจดัการผลสัมฤทธ์ิเชิงธุรกิจ การประยกุตใ์ช้
แบบจ าลองสนบัสนุนการตดัสินใจส าหรับธุรกิจ ตวัอยา่งการ
วเิคราะห์ขอ้มูลและกรณีศึกษา 
 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 และส่วนประกอบของ
การออกแบบเพ่ือสร้างประสบการณ์การใช้งานและส่วน
ประสานงานกบัผูใ้ช้ จิตวิทยาการรับรู้ของมนุษย ์พฤติกรรมของ
มนุษยต่์อการท่องเว็บ ความพึงพอใจของมนุษย์ ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผูใ้ชแ้ละคอมพิวเตอร์      การออกแบบเพ่ือให้ใชง้านง่าย 
ฝึกปฏิบัติโดยใช้เคร่ืองมือในปัจจุบันส าหรับการออกแบบเพื่อ
สร้างประสบการณ์การใชง้านและส่วนประสานงานกบัผูใ้ช ้
 Theories, design guidelines and elements of user 
experience (UX) and user interface (UI); human's perception 
psychology; human behaviors in web browsing and surfing; 
human satisfaction; human-computer interaction; usability 
design; practice user experience and user interface design with 
present tools 

 
948-353    3 (3-0-6) 
กำรท ำกำรตลำดบนสังคมออนไลน์  
(Social Media Marketing) 
 หลกัการท าการตลาดผา่นส่ือสังคมออนไลน์ในปัจจุบนั 
เช่น เฟสบุ้ค ไลน์ อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ เป็นต้น การแชร์ส่ือ
ต่างๆ บนสังคมออนไลน์ พฤติกรรมของกลุ่มผูใ้ช้งานส่ือสังคม



ออนไลน์ การจดัอนัดบัและการวจิารณ์ การสร้างมูลค่าทางการตลาด
ดว้ยส่ือสังคมออนไลน์ กลยุทธ์ เทคนิค และแนวทางปฏิบติัในการ
ท าการตลาดบนส่ือสังคมออนไลน์ 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) 
กำรจัดกำรเน้ือหำและส่ือโฆษณำออนไลน์  
(Content Management and Online Advertisement) 
 หลกัการพฒันาเน้ือหาบนเวบ็ทางธุรกิจ ความส าคญัของ
เน้ือหาบนเว็บ รูปแบบและส่ือของเน้ือหาบนเว็บ ส่ือโฆษณา
ออนไลน์  การออกแบบเน้ือหาบน เว็บ  การเขียน เน้ื อหาเชิ ง
สร้างสรรค ์การจดัระเบียบเน้ือหาบนเวบ็ การรับและแชร์เน้ือหาบน
เวบ็ ระบบจดัการเน้ือหาของเวบ็ กลยุทธ์เน้ือหาบนเวบ็ การวางแผน
อนาคตของเน้ือหาดิจิตอล ฝึกทกัษะการเขียนเน้ือหาใหเ้หมาะสมกบั
การน าไปใชต้ามเป้าหมายของธุรกิจ การวดัและประเมินผลเน้ือหา 
 Principles of business web content development; 
importance of web content; formats and media of web content;  
online commercials; web content design; creative content writing; 
organizing web content; web content feeding and sharing; web 
content management system (CMS); web content strategy; 
planning for the future of digital content; practice in content 
writing for business purposes; content measurement and evaluation 
 
948-355                                                                              1 (x-y-z) 
หัวข้อพเิศษทำงกำรจัดกำรธุรกจิผ่ำนส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 1    1 (x-y-z)  
 (Special Topics  in  Electronic Business  Management I) 
 หวัขอ้วชิาใหม่ดา้นการจดัการธุรกิจผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
หรือ เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ หรือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารในระบบงานธุรกิจ 
 Recent topics in electronic business management, 
computer technology, or applications of information technology 
and communication in business  
 
 
 
 
 

948-356              2 (x-y-z) 
หัวข้อพเิศษทำงกำรจัดกำรธุรกิจผ่ำนส่ืออเิล็กทรอนิกส์ 2  
(Special Topics in Electronic Business Management II) 
 หั วข้ อ วิ ช าให ม่ ด้ าน ก ารจัด ก าร ธุ ร กิ จผ่ าน ส่ื อ
อิเล็กทรอนิกส์  หรือ เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ หรือ การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในระบบงาน
ธุรกิจ 
 Current topics in electronic business management, 
computer technology, or applications of information and 
communication technology in business 

 
948-357                3 (x-y-z) 
หัวข้อพเิศษทำงกำรจัดกำรธุรกิจผ่ำนส่ืออเิล็กทรอนิกส์ 3 
(Special Topics in Electronic Business Management III) 
 หั วข้ อ วิ ช าให ม่ ด้ าน ก ารจัด ก าร ธุ ร กิ จผ่ าน ส่ื อ
อิเล็กทรอนิกส์  หรือ เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ หรือ การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในระบบงาน
ธุรกิจ 
  New topics in electronic business management, 
computer technology, or applications of information and 
communication technology in business 

 
948-358          3 (3-0-6) 
กำรตลำดดจิิทัลและเทคโนโลยีร่วมสมัย 3 (3-0-6) 
(Digital Marketing and Emerging Technologies)    
  การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีท่ี ส่งผลต่อธุรกิจ 
ประสบการณ์ของลูกคา้ และผลกระทบต่อกระบวนการทางธุรกิจ 
ส่ือดิจิตัล การน าส่ือดิจิตัลมาใช้กับการตลาดและการสร้างตรา
สินคา้ เช่น ผา่นทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ เวบ็ กูเกิลแอด็เซนส์ ยู
ทิวบ ์เฟสบุค บลอ็ก ทวติเตอร์ กระบวนการท าการตลาดผ่านส่ือดิ
จิตลัและการจดัการ รูปแบบการโฆษณาสินคา้ผ่านส่ือออนไลน์
และโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ือดิจิตัลและส่ือ
ดั้งเดิม 
  Technology revolutions and their effects to business, 
customer experience, and business processes; digital media; 
applying digital media for marketing and brand promoting; 
types of digital media such as email, web, Google AdSense, 
YouTube, Facebook, Blogs, Twitter; digital marketing 
processes and management; online and mobile advertising 
platforms; how digital marketing relates to each other as well as 
to offline media 

 



948-359      3 (2-2-5) 
กำรพฒันำโปรแกรมประยุกต์ทำงธุรกจิบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี  3 (2-2-5) 
(Business Mobile Applications Development) 
 หลักการพ้ืนฐานในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์บนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี การออกแบบส่วนประสานกับผูใ้ช ้
การเข้าถึงและการจัดเก็บข้อมูล การทดสอบการท างานของ
โปรแกรม การพฒันาโปรแกรมเพ่ือน าไปประยกุตใ์ชใ้นงานธุรกิจ 
 Basic principles of mobile applications design and 
development; user interface design; data access and storage; 
application testing; program development for business applications 

 
948-361        3 (3-0-6) 
กำรจดักำรตรำสินค้ำ 
(Brand Management) 

ความหมายและความส าคญัของแบรนด ์องคป์ระกอบ
ของแบรนด ์เอกลกัษณ์ของแบรนด ์การสร้างความเขม้แข็งของ
แบรนด์ การสร้างคุณค่าของแบรนด์ ศึกษากระบวนการและ
การวิเคราะห์คุณสมบัติเบ้ืองต้นของสินค้าเพ่ือให้ตัดสินใจ
เก่ียวกบัแบรนด์ การวางแผนสร้างแบรนด์ในเศรษฐกิจยคุใหม่ 
กลยุทธ์ในการสร้างความจงรักภกัดีต่อแบรนด์ ทบทวนการ
ก าหนดต าแหน่งแบรนดใ์นตลาดท่ีมีการแข่งขนัจากภายในและ
ต่ างประเทศ  ปั จจัย ท่ี มี อิท ธิพลต่อการตัด สินใจพัฒนา
เปล่ียนแปลงแบรนด์เพ่ือสามารถวิเคราะห์วางแผนและก าหนด
กลยทุธ์ทางการตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 Definitions and significance of brands; brand 
components; brand identity, building the strength of brands, 
adding brand value;  the analysis of a product and relavant 
processes to make a decision about branding; planning for 
brand building in a modern economy; brand loyalty strategies; 
revising brand positioning to increase competitiveness in local 
and international markets; factors influencing decisions about 
brand development and changes of brands or brand 
conceptions for analytical planning and formulating proper 
marketing strategies 
 
948-362      3 (3-0-6) 
กำรตลำดเอเชีย 
(Marketing for Asian Countries) 

ลักษณะและบทบาทของตลาดเอเชีย อิทธิพลของ
ตลาดเอเชียต่อการด าเนินธุรกิจในอนาคต แนวทางการเขา้สู่

ตลาดเอเชีย รูปแบบการแข่งขนัในตลาดเอเชีย พฤติกรรม
ของตลาด และการแบ่งส่วนของตลาด รูปแบบการบริโภค
ของตลาดโลก กลยุทธ์การตลาดท่ีใช้ในตลาดเอ เชียใน
ปัจจุบนั และแนวโนม้ในอนาคต  
 Characteristics and roles of Asian marketing; the 
influences of Asian marketing on future business; methods 
of Asian market entry; competitions in the Asian markets; 
marketing behaviors and marketing segmentation; 
consumption modes of the world market; Asian marketing 
strategies in present and future trends 

 
948-364      3 (3-0-6) 
ควำมคดิสร้ำงสรรค์และกำรออกแบบทำงกำรตลำด 
(Creativity  and  Design in Marketing) 

หลักการและเทค นิคของการออกแบบทาง
การตลาด การจดัองคป์ระกอบจิตวทิยาของมนุษยใ์นการอ่าน
และรับรู้งานออกแบบ การออกแบบสัญลกัษณ์ เคร่ืองหมาย
การคา้และบรรจุภณัฑ์ การออกแบบกราฟิกส าหรับองค์กร
และการจัดวางเคร่ืองหมายการคา้บนตวัผลิตภณัฑ์ การใช้
คอมพิวเตอร์ในการออกแบบและการแสดงแบบ การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ส าหรับการออกแบบส่ือ
ทางการตลาด  

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 (3-0-6) 
กำรตลำดดจิติอล 
(Digital  Marketing) 

แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการท่ีผูบ้ริโภคสามารถมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัส่ือดิจิตอลท่ีผูบ้ริโภคเลือกใช ้กระบวนการท่ี
ผูบ้ริโภคมีการโตต้อบกบับริษทัหรือผูบ้ริโภครายอ่ืนๆ ผ่าน
ส่ือดิจิตอล การเก็บขอ้มูลผูบ้ริโภคผ่านปฏิสัมพนัธ์บนโลก
ดิจิตอล  กลยทุธ์ในการน าขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจากปฏิสมัพนัธ์ของ
ผูบ้ริโภคกับส่ือดิจิตอลมาวิเคราะห์หาแนวทางในการท า



การตลาดท่ีตรงกับความต้องการของผู ้บ ริโภคและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท าการตลาดยคุดิจิตอล 
 Concepts that consumers can interact with digital 
media on consumer choices, consumer-to-business interaction 
or consumer-to-consumer interaction via digital media; the 
collection of consumer-related data on digital  media; 
strategies of  using data from consumers’ interaction with 
digital media for analysis to identify effective marketing 
operation models which meet specific consumer demands and 
boost efficiency of digital  marketing 
 
948-367    3 (3-0-6) 
กำรตลำดส ำหรับธุรกจิโรงแรม 
(Marketing for Hotel Business)  
 แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับการตลาดส าห รับธุรกิจ
โรงแรม ลกัษณะและปัญหาเฉพาะด้านทางการตลาดส าหรับ
ธุรกิจโรงแรม ทักษะด้านการตลาดเชิงกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจ
โรงแรม 
 Concepts and theories of marketing for hotel 
business; specific marketing aspects and problem of 
marketing for hotel business; marketing managerial methods 
for hotel business 
 
948-368    3 (3-0-6) 
กำรตลำดส ำหรับธุรกจิทวัร์น ำเทีย่ว 
(Marketing for Tour Company)  

แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัการตลาดส าหรับธุรกิจทัวร์
น าเท่ียว ลกัษณะและปัญหาเฉพาะด้านทางการตลาดส าหรับ
ธุรกิจทวัร์น าเท่ียว ทกัษะดา้นการตลาดเชิงกลยทุธ์ส าหรับธุรกิจ
ทวัร์น าเท่ียว 

Concepts and theories of marketing for tour 
Company; specific marketing aspects and problem of 
marketing for tour company; marketing managerial methods 
for tour company 

 
 

 
 
 

948-369    3 (3-0-6) 
กำรตลำดส ำหรับธุรกจิไมซ์ 
(Marketing for MICE)  
 แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัการตลาดส าหรับธุรกิจไมซ์ 
ลกัษณะและปัญหาเฉพาะด้านทางการตลาดส าหรับธุรกิจ
ไมซ์ ทกัษะดา้นการตลาดเชิงกลยทุธ์ส าหรับธุรกิจไมซ์ 

Concepts and theories of marketing for MICE; 
specific marketing aspects and problem of marketing for 
MICE; marketing managerial methods for MICE 
 
948-370     3 (3-0-6) 
กำรท่องเทีย่วในบริบทอำเซียน 
(Tourism in ASEAN-Context) 
 นโยบาย หลกัการและแผนการด าเนินงานดา้นการ
พฒันาการท่องเท่ียวตามกรอบความร่วมมือของประเทศ
ต่างๆ  ในอาเซียน  ตลอดจนศึกษาความพร้อมและขีด
ความสามารถทางการแข่งขนัดา้นการท่องเท่ียวของแต่ละ
ประเทศในอาเซียนและความเป็นไปได้ในการพฒันาและ
เช่ือมโยงการท่องเท่ียวของแต่ละประเทศเขา้ดว้ยกนั  
 Policies, principles and action plan on tourism 
cooperation within the framework of the ASEAN countries, 
availability and capacity competitiveness in tourism of each 
country in ASEAN, and the possibility of connecting and 
developing tourism industry in ASEAN area 
 
948-372     3 (3-0-6)  
กำรวำงแผนและกำรพฒันำกำรท่องเทีย่วอย่ำงยัง่ยืน 
(Sustainable Tourism Planning and Development)  

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่ง
ย ัง่ยนื การวเิคราะห์สาเหตุและความเป็นไปไดข้องการพฒันา 
หลักการและกระบวนการในการวางแผน  การประมาณ
การงบประมาณ แนวทางการด าเนินงาน การควบคุม และ
การประเมินผล  

Factors affecting sustainable tourism 
development; analysis of causes and possibilities of tourism 
development; principles and planning processes; cost 
estimation; working, controlling, and assessing guidelines 
 
 



948-373 3 (3-0-6) 
กำรตลำดส ำหรับธุรกจิกำรท่องเทีย่ว 
(Marketing for Tourism Business) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 946-160 หลกัการตลาด 
Pre-requisite: 946-160 Principles of Marketing 
 ความหมาย ความส าคญัของตลาดบริการในธุรกิจน า
เท่ียว ศึกษาองค์ประกอบและปัจจยัท่ีมีต่อตลาดการท่องเท่ียว 
ในระดบัทอ้งถ่ิน และนานาชาติ การวางแผนและการจดัการเพ่ือ
พฒันาตลาดการท่องเท่ียว การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย สินค้า
ทางการท่องเท่ียว ส่วนผสมทางการตลาดท่องเท่ียว รวมทั้ ง
ช่องทางการจ าหน่ายบริการท่องเท่ียว 
 Definition, importance of service marketing in tour 
business management ,study of components and factors which 
affect local and international tourism, planning and 
developing for tourism markets, target group specification, 
tourism products, marketing mix and distribution channels to 
enhance tourism business. 
 
948-374   3 (3-0-6)  
โลจสิตกิส์และกำรขนส่งเพ่ืออุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่ว 
(Logistics and transportation Management in Tourism) 
 อุตสาหกรรมการขนส่งและคมนาคมประเภทต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว นโยบายจากภาครัฐ รูปแบบการ
ขนส่งเพ่ือการท่องเท่ียว เช่น การขนส่งทางน ้ า การขนส่งทาง
อากาศ  และการขน ส่งทางบก รวมถึงแผนงาน  วิ ธีการ
ด าเนินงาน และการพัฒนาระบบของการขนส่งทางการ
ท่องเท่ียว 
 Development of tourism transportation, government 
policies, mode of transport in tourism industry, such as water 
transport, air transport, and land transport; transportation 
plans and procedures; transportation system development 
 
948-375  3 (3-0-6) 
การบริหารรายได ้  
(Revenue management) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน 946-160 หลกัการตลาด และ                                                                           
                           946-271 การจดัการธุรกิจน าเท่ียว 
                                                     และตวัแทนการท่องเท่ียว 
Prerequisite: 946-160 Principle of Marketing,  

     946-271 Tourism Business and Travel 
Agency  
            Management  
 แนวคิด ทฤษฎีพ้ืนฐานเก่ียวกับการบริหารรายได ้
การตั้ งราคาเชิงกลยุทธ์และการตั้ งราคา หลายราคา การ
พยากรณ์อุปสงค ์การจดัการสินคา้คงคลงั การจดัการช่องทาง
การจดัจ 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 (3-0-6) 
กำรจดักำรธุรกจิกำรท่องเทีย่วเชิงอำหำร 
(Gastronomic Tourism Business Management) 
 การจ าแนกประเภท ลักษณะ ของสินค้าทางการ
ท่องเท่ียวเชิงอาหาร ความตอ้งการและแรงจูงใจส าหรับการ
เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงอาหาร อาหารพ้ืนถ่ินไทยส่ีภาค
และอาหารประจ าชาติการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอาหารเพ่ือ
การส่งเสริมการท่องเท่ียว  
 Types, characteristics of food products for 
gastronomic tourism,  demands and motivations of tourists 
for gastronomic tourism; local Thai food and ethnic food to 
promote gastronomic tourism 

 
948-377    3 (3-0-6)  
กำรพฒันำรูปแบบกำรท่องเทีย่วสมยัใหม่ 
(Modern Tourism Styles Development) 
 ประเภทและรูปแบบของการท่องเท่ียวสมัยใหม่ 
พฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเท่ียวในปัจจุบันและ
แนวโน้มในอนาคต  การพัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียว
สมัยให ม่ ใน รูปแบบต่ างๆและปั จจัย ท่ี มี ผลต่ อการ
เปล่ียนแปลงสู่การท่องเท่ียวสมยัใหม่ 
 Types and forms of modern tourism, behavior of 
tourists in the current and future trends, development of 
tourism activities in the modern style; the factors affecting 
the shift to modern tourism 

 
 



948-378           3 (3-0-6) 
ประวตัศิำสตร์ท้องถิ่นกบักำรจดักำรทรัพยำกรวฒันธรรม 
(Local History and Cultural Resource Management) 

แนวคิด วิธีการศึกษาประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน และการ
น าความรู้ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินไปใชป้ระโยชน์ในการจดัการ
ทรัพยากรทางวฒันธรรมเพื่อการพฒันา  

Concepts and methods of local history studies and 
their application to cultural resource management for 
development.  
 
948-379    3 (3-0-6) 
ศิลปสถำปัตยกรรมไทยเพ่ือกำรท่องเทีย่ว 
(Thai Arts and Architecture for Tourism) 

ศึกษาลกัษณะและรูปแบบของศิลปสถาปัตยกรรม
ไทย มูลเหตุและปัจจัยท่ีก่อให้เกิดลักษณะเฉพาะของศิลป
สถาปัตยกรรมไทยแต่ละประเภท ตามลกัษณะทางกายภาพและ
ความเช่ือ ประเพณีท้องถ่ิน วสัดุในการก่อสร้าง และลกัษณะ
เด่นของแต่ละภูมิภาค รวมทั้ งศึกษาการน าเอกลักษณ์และ
องคป์ระกอบทางศิลปสถาปัตยกรรมไทยมาประยกุตใ์ชก้บัการ
ท่องเท่ียว 

The study of Thai historical arts and architectural 
characteristics which is uniquely distinguished from the past 
to present, categorizing Thai arts and architecture is based on 
physical geography, beliefs, tradition, wisdom and materials, 
to study character of identity and aesthetics in Thai styles as 
well as the study of applying arts and architectural 
components to support tourism attraction 

 
948-400      3(3-0-6) 
กำรจดักำรเพ่ือกำรส่งออกและน ำเข้ำ 
(Export and Import Management) 
 การจัดการภายในองค์การเก่ียวกับการส่งออกและ
น าเขา้ การพฒันาการคา้กับต่างชาติ กระบวนการและวิธีการ
ส่งออกและน าเขา้ ระเบียบ พิธีศุลกากร หนา้ท่ีและกิจกรรมของ
หน่วยงานบริการ 
 Export and import management in organization. 
Development of international trade. Process and method of 
export and import, regulations, customs duty, functions and 
activities of service division 

948-401           3 (3-0-6)  
กลยุทธ์ส ำหรับธุรกจิระหว่ำงประเทศ 
(Strategies  for International  Business) 
วชิาบงัคบัก่อน: 946-301 ธุรกิจระหวา่งประเทศ 
Prerequisite: 946-301 International Business  
 กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ เทคนิควิธีการท่ี
บรรษทัขา้มชาติน ามาประยกุตใ์ช้ทั้งการวางแผนเชิงกลยทุธ์   
การน าแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในระดับนานาชาติ การ
ควบคุมและการประเมินกลยุทธ์ โดยเน้นการศึกษาเฉพาะ
กรณี 
 Various aspects of strategic management 
processes, techniques, planning, implementation, control 
and evaluation, analysis and formulation of strategies in 
various situations, case study 
      
948-410                  6 (0-36-0)  
สหกจิศึกษำ 
(Cooperative Education) 
เง่ือนไข  ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 
Condition : For fourth-year students 
รายวิชาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 946-319 การฝึกงานทางการ
บญัชี                                                 
Prerequisite : 946-319 Internship in Accounting 
 ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการตรงตาม
สาขาวชิาของนกัศึกษาโดยมีขั้นตอนการสมคัร และ คดัเลือก
มีการมอบหมายภาระงานท่ีชัดเจนแน่นอนและตอ้งปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบขององค์กรเสมือนเป็นพนักงาน มีการน า
ความรู้ท่ีไดศึ้กษามาบูรณาการเพ่ือประยกุตใ์ชก้บังานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย มีการศึกษาหาความรู้และวิทยาการท่ีเก่ียวขอ้ง
เพ่ิมเติมภายใตค้  าปรึกษาของคณาจารยท่ี์รับผิดชอบ โดยมี
ระยะเวลาปฏิบติังานอยา่งนอ้ย 4 เดือน รวมทั้งตอ้งจดัท าและ
น าเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยประเมินผลร่วมกับ
สถานประกอบการ 
 Internship at a workplace in accordance with the 
field of study through the processes 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; 
preparation and presentation of a working report; being 
cooperatively assessed by the workplace 
 
948-411    3 (2-2-5) 
สัมมนำกำรสอบบัญชี 
(Seminar in Auditing) 
รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน: 946-313 การสอบบญัชี 
Prerequisite: 946-313 Auditing 
 ศึกษาแนวความคิดใหม่ในการสอบบัญชี วิเคราะห์
และอภิปรายปัญหาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ การสอบบัญชี จาก
กรณีศึกษา และวารสารทางวชิาชีพ 
 Studying of new  concepts  of  auditing;  analysis  
and  discussion  on  problems  related to  auditing from case  
studies  and  professional  journals 

 
948-412  3 (2-2-5) 
วจิยัทำงกำรบัญชี 
(Accounting Research) 
รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน: 947-118 สถิติธุรกิจ 1, 
          946-210 การบญัชีขั้นกลาง 1  
Prerequisite:  947-118 Business Statistics I, 
                      946-210 Intermediate Accounting I 
 แนวคิด หลักการ และความส าคัญของการวิจัย
ทางการบญัชี  ประเภทของการวิจัย การออกแบบงานวิจยั การ
เลือกเคร่ืองมือท่ีจะท าการวิเคราะห์ และการสร้างเคร่ืองมือเก็บ
รวบรวมขอ้มูล การประมวลผล การวเิคราะห์ขอ้มูล การตีความ 
การเขียนรายงานและการน 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)  
รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน : 946-211 การบญัชีขั้นกลาง 2 
Prerequisite: 946-211 Intermediate Accounting II 

 ความเป็นมาของการจดัท าบัญชีเพื่อการรายงานความ
ยัง่ยนื กรอบแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบและแนวทางการรายงานตาม
มาตรฐานสากล การรายงานในประเทศไทย กรณีศึกษา และการ
น าหลกัการมาประยกุตใ์ชใ้นการบริหาร 
 History of accounting for sustainability reporting; 
framework, theory, model and guidelines of reporting according 
to international standards; reporting in Thailand; case studies; 
and application of principles for administration 

 
948-416  3 (3-0-6) 
กำรลงทุนและกำรวเิครำะห์หลกัทรัพย์ 
(Portfolio Investment and Analysis) 
รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน: 948-315 หลกัการลงทุน 
Prerequisite: 948-315 Principle of Investment 
 แนวคิดการลงทุนในหลักทรัพย ์หลักการลงทุน 
การประเมินมูลค่าหลกัทรัพย ์การวิเคราะห์หลกัทรัพยด์ว้ย
ปัจจยัพ้ืนฐาน การวิเคราะห์หลกัทรัพยด์ว้ยปัจจยัทางเทคนิค 
การวิเคราะห์หลักทรัพยร์ายอุตสาหกรรม การจดัการกลุ่ม
หลกัทรัพย ์การวดัผลการบริหารกลุ่มหลกัทรัพย ์และการ
จดัท าแผนการลงทุน 
 Securities investment concepts; investment 
principles; securities valuation; fundamental analysis; 
technical analysis; industry sector analysis, portfolio 
management; evaluation; investment plan setting 
 
948-430  3 (3-0-6) 
ระบบกำรประกนัสุขภำพ 
(Health Insurance System) 
 ความ รู้ เบ้ื องต้น เก่ี ยวกับการประกัน สุขภาพ 
นโยบายการประกนัสุขภาพ ระบบประกนัสุขภาพ บทบาท
หนา้ท่ีของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในระบบประกนัสุขภาพ การประกนั
สุขภาพภาครัฐบาล สวสัดิการดา้นการแพทย ์ตน้ทุนของการ
ประกันสุขภาพ การประกันสังคม การประกันสุขภาพ
ภาคเอกชน การจดัการการดูแลสุขภาพ  
 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
เส่ียงดา้นกลยุทธ์ กระบวนการจดัการความเส่ียงด้าน กลยุทธ์ 
ตวัช้ีวดัความเส่ียงด้านกลยุทธ์ การประยุกต์การจัดการความ
เส่ียงดา้นกลยทุธ ์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 (3-0-6) 
หัวข้อพเิศษทำงกำรประกนัภัยและกำรจดักำรควำมเส่ียง  
(Special Topics in Insurance and Risk Management) 
 ประเด็นปัญหาท่ีก าลงัไดรั้บความสนใจ วิกฤติการณ์
ท่ีก าลงัเกิดข้ึน แนวปฏิบติัใหม่ หรือประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ประกนัภยัและการจดัการความเส่ียงในอนาคต 
 Issues of interest, occurring crisis, new practices or 
issues related to future insurance and risk management 

 
 948-440    3 (3-0-6)  
 คลงัข้อมูลและกำรท ำเหมืองข้อมูล 
 (Data Warehouse& Data Mining) 

 พ้ืนฐานของคลงัขอ้มูลและแนวคิดพ้ืนฐานของการท า
เหมืองข้อมูล เคร่ืองมือและวิธีการทางสถิติท่ีใช้ในการท า
เหมืองขอ้มูล โครงสร้าง รูปแบบและประเภทของขอ้มูล การ
แทนขอ้มูล การแปลงขอ้มูล การเตรียมประมวลผลขอ้มูล การ
แสดงผลข้อ มูล  วิ ธีการแบ่ ง จัดก ลุ่มข้อ มูลและการวัด
ประสิทธิภาพในการท าเหมืองข้อมูลตัวอย่างการท าเหมือง
ขอ้มูลส าหรับธุรกิจ 
 
 Fundamentals of data warehousing and basic 
concepts of data mining; tools and statistical methods used in 
data mining; structures, formats, and types of data; data 
presentation; data transformation, data visualization; data pre-
processing; clustering, classification, and evaluation methods; 
examples of data mining using in business 
 

948-442        3 (3-0-6) 
เทคโนโลยีสำรสนเทศส ำหรับกำรจัดกำรลอจิสติกส์และโซ่
อุปทำน  
(Information Technology for Logistics and Supply 
Chain Management) 
 แนวคิดของลอจิสติกส์และโซ่อุปทานในยคุโลกาภิ
วตัน์ เกมจ าลองโซ่อุปทาน ปรากฏการณ์แสม้า้ ห่วงโซ่คุณค่า 
การจดัการสินคา้คงคลงัและคลงัสินคา้ ระบบการส่งสินคา้ 
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีใชใ้นการจดัการโซ่อุปทานและลอจิ
สติกส์ ระบบบริหารสินค้าคงคลังโดยผู ้ขาย เทคโนโลยี
ส าห รับการจัดการคลังสินค้า เทคโนโลยีส าห รับการ
ตรวจสอบย้อนกลับ เว็บ เซอร์วิสส าหรับการจัดการโซ่
อุปทาน กรณีศึกษาของการจดัการโซ่อุปทานและลอจิสติกส์
ดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 Concept of logistics and supply chain in 
globalization; supply chain simulation game; bullwhip 
effect; value chain; inventory and warehouse management; 
product delivery systems; information 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 information technology  

 
948-443   3 (3-0-6) 
กำรประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์เพ่ืองำนทำงธุรกจิ 
(Business Software Applications)     
 ความรู้พ้ืนฐานในการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์และ
ระดบัทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับธุรกิจ รูปแบบเอกสารทางธุรกิจ
และการใชซ้อฟตแ์วร์ในงานธุรกิจ ไดแ้ก่ การประมวลผลค า 
การน าเสนองาน ตารางค านวณ และการรับ -ส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ การสร้างฐานขอ้มูลทางธุรกิจเบ้ืองตน้ และ
การบูรณาการและการฝึกปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์ส าหรับ
งานทางธุรกิจ 
 Study of the fundamental knowledge and skills 
required to use common business related computer software 
applications and programs including:  business document 
formats and word processing, electronic presentation, 
spreadsheet, and electronic mail ( e-mail)  applications and 



programs; developing and implementing databases for small 
businesses; and business software integration and use 

 
948-444   3 (3-0-6)  
ระบบวำงแผนจดักำรทรัพยำกรองค์กร  
(Enterprise Resource Planning System) 
 แนวคิด ความเป็นมา และองคป์ระกอบหลกัในระบบ
วางแผนจดัการทรัพยากรองคก์ร ความแตกต่างระหวา่งระบบ
วางแผนจดัการทรัพยากรองคก์ร และระบบวางแผนทรัพยากร
ในโรงงาน การจดัการลูกคา้สมัพนัธ์ ห่วงโซ่อุปทาน ระบบหนา้
ร้าน ระบบหลงัร้านและการด าเนินการส าหรับการวางแผน
จัดการทรัพยากรองค์กร ระบบสารสนเทศแบบบูรณาการ 
กรณีศึกษาขององค์กรสมัยใหม่ท่ีใช้ระบบวางแผนจัดการ
ทรัพยากรองคก์ร 
 Concepts, backgrounds, and major components of 
enterprise resource planning systems; differences between 
organizational and factory resource planning systems; 
customer relationship management; supply chains; front-end 
systems, back-end systems and operations for enterprise 
resource planning; integrated information systems; case 
studies of modern organizations using enterprise resource 
planning systems 

 
948-445   6 (0-36-0) 
สหกจิศึกษำ  
(Cooperative Education) 
เง่ือนไข: ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4    
Condition: For fourth-year students 
 ปฏิบั ติงานจริงในสถานประกอบการตรงตาม
สาขาวชิาของนกัศึกษาโดยมีขั้นตอนการสมคัร และ คดัเลือก มี
การมอบหมายภาระงานท่ีชดัเจนแน่นอนและตอ้งปฏิบัติตาม
กฎระเบียบขององค์กรเสมือนเป็นพนักงาน มีการน าความรู้ท่ี
ไดศึ้กษามาบูรณาการเพ่ือประยกุตใ์ชก้บังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
มีการศึกษาหาความรู้และวิทยาการท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ิมเติมภายใต้
ค  าป รึกษาของคณาจารย์ท่ี รับผิดชอบ  โดยมีระยะเวลา
ปฏิบัติงานอย่างน้อย  4 เดือน และท าการประเมินผลร่วมกับ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษยข์องสถานประกอบการ 

Internship at a workplace in accordance with the 
field of study through the processes of job application and 

selection; handling of work responsibilities and obeying of 
organizational rules; application of the internship 
knowledge to assigned work; searching for additional 
knowledge and related disciplines under the supervision of 
advisors; working at least four months during internship 
and being co-assessed by the Department of Human 
Resources of the workplace 

 
948-446  3 (3-0-6) 
กำร ศึกษ ำควำม เหมำะสมและกำรจัดห ำเทคโน โลยี
สำรสนเทศ 
(Information Technology Feasibility Study and 
Procurement) 

องค์ประกอบ วตัถุประสงค์ ความเหมาะสม และ
การวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ปัญหา อุปสรรค 
และความตอ้งการของผูใ้ช้ วิธีการแกปั้ญหา การเลือกวิธีท่ี
เหมาะสมกบังบประมาณ การก าหนดความตอ้งการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การเจรจาสัญญา การเตรียมสถานท่ี 
การจดัองค์กร การจดัการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ และ
บุคลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และกรณีศึกษา 

Components; objectives; the appropriateness and 
planning of business information technology; problems, 
threats, and requirement of user; problem solutions; 
selecting  appropriate methods for budgeting; requirement 
definition for information technology; contract negotiation; 
sites preparation; organizing; managing information 
technology center and IT staff; relevant case studies 

 
948-447    3 (3-0-6) 
กำรประกนัคุณภำพซอฟต์แวร์ 
(Software Quality Assurance)  
 ความรู้พ้ืนฐานเร่ืองการประกนัคุณภาพ หลกัการ
ของการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ กระบวนการประกัน
คุณภาพซอฟต์แวร์ การประกนัคุณภาพซอฟต์แวร์ในแต่ละ
ขั้นของกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ มาตรฐานหรือโมเดล
คุณภาพท่ีเก่ียวขอ้ง ขั้นตอนในการจดัตั้งระบบการประกัน
คุณภาพซอฟตแ์วร์ เทคนิคและเคร่ืองมือในการทดสอบ การ
ปรับปรุงคุณภาพซอฟต์แวร์ และการจัดการการประกัน
คุณภาพซอฟตแ์วร์ 



 Basic knowledge of quality assurance; principles of 
software quality assurance; the software quality assurance 
process; software quality assurance at each stage of the 
software development process; relevant standard or quality 
models; steps of  software quality assurance system setting; 
testing tools and techniques; improving software quality; 
software quality assurance management 

 
948-448    3 (3-0-6) 
กำรน ำเสนองำนทำงธุรกจิ 
(Business Presentations) 

การน าเสนองานทางธุรกิจท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสบความส าเร็จ ตวัอยา่งโปรแกรมน าเสนองานท่ีเป็นท่ีนิยม 
เคล็ดลบัในการน าเสนองานทางธุรกิจ การเตรียมข้อมูลเพ่ือ
น าเสนอและขอ้มูลทางธุรกิจ ชนิดของผงัท่ีนิยมใช้กับธุรกิจ 
การเลือกผงัท่ีเหมาะสมกบังาน อินโฟกราฟิกเบ้ืองตน้ การสร้าง
อินโฟกราฟิก อินโฟกราฟิกส าหรับธุรกิจ โปรแกรมท่ีใชใ้นการ
สร้างอินโฟกราฟิก  

Effective and successful business presentations; 
examples of popular presentation programs; business 
presentation tips; data preparation and business data; types of 
charts using in business; how to choose a chart; fundamental 
infographic; how to create infographic; business infographic; 
infographic software 

 
948-449   3 (3-0-6) 
ควำมคดิสร้ำงสรรค์และนวตักรรมทำงธุรกจิ 
(Business Creativity and Innovation)  

ความส าคญัของความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม 
องคป์ระกอบและกระบวนการของความคิดสร้างสรรค ์การคิด
อย่างเป็นระบบ การเปล่ียนแปลงทางธุรกิจและเทคโนโลย ี
แนวคิดของธุรกิจแบบใหม่ การศึกษาความเป็นไปไดข้องธุรกิจ
แบบใหม่และตน้แบบผลิตภณัฑ์ ตวัอย่างของธุรกิจแบบใหม่
และผลการด าเนินกิจการ  
 Importance of creativity and innovation; 
components and processes of creative thinking; systematic 
thinking; changes in business and technology; concepts of 
startup; feasibility study of startup business and prototype; 
examples of startup business and their success 

948-450                                        3 (0-9-0) 
กำรศึกษำอสิระ    
(Independent Study ) 
 พฒันาระบบงานหรือวิจยัทางการจดัการธุรกิจผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์  น าเสนอผลงานและ
จดัท าเอกสารประกอบโครงงาน 
 Development of a project or research on electronic 
business management to gain relevant experience; project 
presentation and report  

 
948-451          3 (3-0-6)  
โลจิสติกส์และโซ่อุปทำนผ่ำนส่ืออเิลก็ทรอนิกส์   
(Electronic Logistics and Supply Chain) 
 แนวคิดของโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  เกมจ าลองโซ่
อุปทาน ห่วงโซ่คุณค่า การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า 
ระบบการส่งสินค้า ระบบบริหารสินค้าคงคลังโดยผู ้ขาย 
เทคโนโลยีส าหรับการจดัการคลงัสินคา้ เทคโนโลยีส าหรับการ
ตรวจสอบยอ้นกลบั ตวัอยา่งโปรแกรมประยกุตท์างลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน 
 Concept of logistics and supply chain; supply chain 
simulation game; value chain; inventory and warehouse 
management; product delivery systems; vendor-managed 
inventory system; warehouse management technology; 
traceability technology; software examples of electronic 
logistics and supply chain 
 
948-452          3 (2-2-5) 
โปรแกรมประยุกต์ทำงธุรกจิ    
(Business Application Software)  
 โปรแกรมพ้ืนฐานและระดับทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับ
ธุรกิจ รูปแบบเอกสารทางธุรกิจ การใช้โปรแกรมประมวลผลค า 
โปรแกรมน าเสนองาน ตารางค านวณ และโปรแกรมรับ-ส่ง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างฐานขอ้มูลทางธุรกิจ การบูรณา
การใช้โปรแกรมส าหรับการท าธุรกิจ การฝึกปฏิบัติการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางธุรกิจ 
 Computer application fundamentals and business-
level skill requirements; business document formats; business 
software: word processing, electronic presentation, spreadsheet, 
and electronic mail; business database implementation; business 
software integration; business software practices; 

 
 



948-453           3 (3-0-6) 
ระบบกำรช ำระเงินอเิลก็ทรอนิกส์    
(Electronic Payment Systems) 
 ค ว าม รู้ เบ้ื อ งต้น ท างด้ าน ก าร เงิน ส าห รั บ ธุ ร กิ จ
อิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบและเทคโนโลยีท่ีใช้ในการท าธุรกรรม
ทางดา้นการเงินผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ธุรกรรมบตัรเครดิต ธนาคาร
ออนไลน์ การโอนเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการช าระเงิน
ผ่านเวบ็และระบบการช าระเงินต่างๆ ความเส่ียงในการท าธุรกรรม
การเงินอิเลก็ทรอนิกส์  
 Basic principles of finance in electronic business; 
electronic payment model and technogies; credit card transaction; 
online banking; transferring electronic funds; online payment 
systems and other payment systems; risk in financial and electronic 
transaction processing system  
 
948-460      9 (0-36-0) 
สหกจิศึกษำ  
(Cooperative Education) 
เง่ือนไข  ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 
For fourth-year students 

ปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการตรงตามสาขาวิชา
ของนักศึกษา โดยมีขั้ นตอนการสมัคร และคัดเลือก มีการ
มอบหมายภาระงานท่ีชัดเจนแน่นอนและต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบขององค์กรเสมือนเป็นพนักงาน มีการน าความรู้ท่ี
ไดศึ้กษามาบูรณาการเพ่ือประยกุตใ์ชก้บังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
มีการศึกษาหาความรู้และวิทยาการท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ิมเติมภายใต้
ค  าป รึกษาของคณาจารย์ท่ี รับผิดชอบ  โดยมีระยะเวลา
ปฏิบติังานอยา่งนอ้ย 4 เดือน และท าการประเมินผลร่วมกบัฝ่าย
ทรัพยากรมนุษยข์องสถานประกอบการ 
 Internship at a workplace in accordance with the 
field of study through the processes of job application and 
selection; handling of work responsibilities and obeying of 
organizational rules; application of the internship knowledge 
to assigned work; searching for additional knowledge and 
related disciplines under the supervision of advisors; working 
at least four months during internship and being co-assessed 
by the Department of Human Resources of the workplace 
 
 
 

948-461        3 (3-0-6) 
กำรตลำดส ำหรับผู้ประกอบกำร 
(Marketing for Entrepreneurs) 

ลักษณะและปัญหาเฉพาะด้านการตลาดของ
ผูป้ระกอบการและผูป้ระกอบธุรกิจขนาดยอ่ม วธีิบริหารและ
การด าเนินงานดา้นการตลาดส าหรับการพฒันาธุรกิจขนาด
ย่อม   ทักษะด้านการตลาดเชิงกลยุทธ์ส าหรับการเป็น
ผูป้ระกอบการ ท่ีดี แนวทางการด าเนินธุรกิจใหเ้หมาะสมกบั
สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไปภายใตห้ลกัจริยธรรมวชิาชีพ 
 Specific marketing aspects and problems of 
entrepreneurs and small business owners; marketing 
managerial methods for small business development; skills 
in strategic marketing for competent entrepreneurs; 
business administration in changing environments under 
professional 
 
948-462   3 (3-0-6)  
กำรเป็นผู้ประกอบกำรและกำรสร้ำงธุรกจิใหม่ 
(Entrepreneurship and New Venture Creation)  
 แนวคิดเก่ียวกับผูป้ระกอบการ ลักษณะของการ
เป็นผูป้ระกอบการและการพฒันาความเป็นผูป้ระกอบการ 
ทัศนคติและแรงจูงใจของผูป้ระกอบการ คุณลกัษณะของ
ผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จ ทกัษะและทรัพยากรท่ี
จ าเป็นของผูป้ระกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มและ
ประเมินโอกาสทางธุรกิจ การวิจยัทางการตลาด ขั้นตอนการ
เร่ิมธุรกิจใหม่และการจดัท าแผนธุรกิจ การหาแหล่งเงินทุน 
กฎหมายเก่ียวขอ้งกบัการจดัตั้งธุรกิจใหม่ ปัญหาและความ
เส่ียงท่ีเกิดข้ึนกบั การด าเนินธุรกิจ 
 Concepts of entrepreneurship; characteristics of 
entrepreneurship and entrepreneurship development; 
attitudes and motivation of entrepreneurs; qualifications of 
successful entrepreneurs; skills and resources required for 
being an entrepreneur; business environment and 
opportunities analysis, marketing research; starting a 
business process and business plan; financial sourcing, new 
business legal issues; problems and risks in business 
operation 
 
 



948-463      3 (3-0-6) 
ช่องทำงกำรกระจำยสินค้ำระหว่ำงประเทศ 
(International Distribution Channel) 
วชิาบงัคบัก่อน: 946-301 ธุรกิจระหวา่งประเทศ 
Prerequisite: 946-301 International Business 
 ความส าคัญและการออกแบบช่องทางการกระจาย
สินคา้ระหว่างประเทศ การจดัการช่องทางการกระจายสินคา้
ขา้มวฒันธรรม ประเด็นทางผลิตภณัฑ์ ราคา และการส่งเสริม
การตลาด ตลอดจนปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลกบัการออกแบบและการ
จดัการช่องทางการกระจายสินคา้ระหวา่งประเทศ 
 Importance and design of international distribution 
channel. Cross-cultural management of distribution channel. 
Product, pricing, and promotion issues including other factors 
affecting design and management of international distribution 
channel 
 
948-466  3 (3-0-6) 
กำรจดักำรกำรเจริญเตบิโตของกจิกำร 
(Managing a Growing Business) 

การบ ริห ารโอกาสและความท้ าท ายของการ
เจริญเติบโตของการประกอบการ และธุรกิจภายใตห้ลกัการ
พ้ืนฐานเก่ียวกบัขอ้จ ากดัของทรัพยากร ภายใตก้ารปรับระบบ
ทั้งหมดของ กิจการเพ่ือต่อสู้กบัขอ้จ ากดัท่ีมีอยูแ่ละเอาชนะให้
ได้การใช้วิธีการประเมินค่าเขตแดนในการตรวจสอบ การ
บริหารจัดการขอ้จ ากัดของกิจการ กรอบแนวคิด ทักษะการ
วเิคราะห์และเทคนิค การกระตุน้และเคร่ืองมือในการตดัสินใจ
ในการท าใหก้ารประกอบการธุรกิจเจริญเติบโตข้ึน 

Management of opportunities and involvement of 
challenges for entrepreneurship and business growth by being 
the ultimate resource constrainer, stretching all systems in a 
company to the limit and often beyond; using a boundary-
spanning approach to investigate management at the limit; 
frameworks, analytical skills and techniques, heuristics, and 
decision-making tools that can be used in growing 
entrepreneurial businesses 

 
 
 
 

948-467        3 (3-0-6) 
กำรจดักำรธุรกจิแฟรนไชส์ 
(Franchise Management) 

ศึกษาและท าความเขา้ใจเก่ียวกบัธุรกิจแฟรนไชส์ 
ประเภทของธุรกิจ แฟรนไชส์ ขอ้ดีและขอ้เสียของการท า
ธุรกิจแฟรนไชส์ กฎเกณฑ ์เง่ือนไข การตลาดและการจดัการ 
การจัดหาเงินทุนส าหรับการท าธุรกิจ การวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ในการท าธุรกิจ การติดต่อ และกระบวนการใน
การสร้างสรรคโ์อกาสทางธุรกิจโดยผา่นระบบแฟรนไชส์ 

Study and understand about the business 
franchise; type of business, franchise advantages and 
disadvantages of doing business franchise rules on market 
conditions and management; financing for the business; to 
analyze the possibility of doing business contacts and 
processes to create business opportunities through 
franchising system 

 
948-468    3 (3-0-6) 
กำรตลำดแหล่งท่องเทีย่ว 
(Destination Marketing)  
 แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับการตลาดแหล่งท่องเท่ียว 
ลกัษณะและปัญหาเฉพาะดา้นทางการตลาดแหล่งท่องเท่ียว 
ทกัษะดา้นการตลาดเชิงกลยทุธ์ส าหรับแหล่งท่องเท่ียว 
 Concepts and theories of destination marketing; 
specific marketing aspects and problem of destination 
marketing; marketing managerial methods for destination 
marketing 
 
948-469     3 (3-0-6) 
กำรตลำดอำเซียน 
(Marketing for ASEAN Countries) 

ลักษณะและบทบาทของตลาดอาเซียน อิทธิพล
ของตลาดอาเซียนต่อการด าเนินธุรกิจในอนาคต  แนว
ทางการเข้าสู่ตลาดอาเซียน รูปแบบการแข่งขันในตลาด
อาเซียน พฤติกรรมของตลาด และการแบ่งส่วนของตลาด 
รูปแบบการบริโภคของตลาดโลก กลยทุธ์การตลาดท่ีใชใ้น
ตลาดอาเซียนในปัจจุบนั และแนวโนม้ในอนาคต  

Characteristics and roles of ASEAN marketing; 
the influences of ASEAN marketing on future business; 



methods of ASEAN market entry; competitions in the 
ASEAN markets; marketing behaviors and marketing 
segmentation; consumption modes of the world market; 
ASEAN marketing strategies in present and future trends 
 
948-470   3 (3-0-6) 
กำรจดักำรธุรกจิทีพ่กัแรม 
(Lodging Business Management) 
 ประเภท ลกัษณะ และผลิตภณัฑ์ของธุรกิจท่ีพกัแรม 
วิวฒันาการและแนวโน้มของธุรกิจท่ีพักแรม รูปแบบการ
บริหารและแนวทางการด าเนินงานของธุรกิจท่ีพักแรม การ
แข่งขนัและความร่วมมือของธุรกิจท่ีพกัแรมในระดบัชาติและ
ระดบันานาชาติ การศึกษานอกสถานท่ี 
 Types, characteristics of lodging products, 
evaluation and trends in lodging, management patterns and 
operation of lodging, competitions and cooperation in lodging 
both in national and international; field trips  
948-471   3 (3-0-6) 
ภูม-ิประวตัศิำสตร์เพ่ือกำรท่องเทีย่ว 
(Geography and History for Tourism)  

ศึกษาภูมิศาสตร์ของประเทศไทย สภาพภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ ทรัพยากรการท่องเท่ียว เอกลกัษณ์ของอารยธรรม
ไทยทางดา้นสถาบันการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ศาสนา 
ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วรรณกรรม ศิลปกรรม ท่ี
ปรากฏอยูต่ามแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัของประเทศ มีการศึกษา
นอกสถานท่ี  

A study of geography of Thailand, topography, 
weather patterns, tourism resources, Thai civilization in the 
areas of political institutions , economy, religion , beliefs, 
traditions, custom, literature, art and so on from tourist 
attractions in Thailand ; study visit 
  
948-472       3 (3-0-6) 
กำรจดักำรกำรท่องเทีย่วโดยชุมชน 
(Community – Based Tourism Management)   
 ความส าคญัของชุมชนในการอนุรักษพ้ื์นท่ีและแหล่ง
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ วธีิการท างานกบัชุมชนทอ้งถ่ินในการ
ด าเนินการท่องเท่ียวสู่ระบบธุรกิจชุมชน กลไกและกลยทุธ์ท่ีจะ
ด าเนินธุรกิจท่องเท่ียวชุมชนให้ย ัง่ยืน การสร้างเครือข่ายภูมิ

ปัญญา องค์กรต่าง ๆ ทั้ งภาครัฐและเอกชนท่ีมีส่วนร่วมใน
การท่องเท่ียวโดยชุมชน การประสานงานระหว่างองค์กร 
รวมทั้งแนวทางชุมชนสมัพนัธ์ 

Importance of communities in natural attraction 
conservation; methods of working with communities 
leading to tourism managed by community business 
system; mechanics and strategies for sustainable 
community tourism businesses operation; building of 
networks of local wisdom;  government and private 
participations in community-based tourism; cooperation 
between organizations and community relations 

 
948-473      3 (3-0-6) 
กำรจดักำรฝ่ำยห้องพกั 
(Room Division Management) 
 หลักการจัดองค์กร และหน้าท่ีของฝ่ายส่วนหน้า
และฝ่ายแม่บ้าน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการ
ห้องพกัภายในโรงแรม การตอ้นรับ การลงทะเบียน วิธีการ
ท าใบรับจองห้องพกั การจดัเก็บบตัรลงทะเบียน การจดัการ
ห้องพกั การรับจองห้องพกัตามเง่ือไข รูปแบบการดูแลและ
การใหบ้ริการระหวา่งลูกคา้เขา้พกัในโรงแรม 
 Organizing principles and responsibility of front 
office and housekeeping department, information 
technology system,  room management, reception, 
registration, reservation, storage registration card, guest 
room preparation, reservation with condition,type of guest 
services during their stay 
 
948-475     3 (3-0-6) 
กำรจดักำรแหล่งท่องเทีย่วทำงประวตัศิำสตร์ 
(Historic Places Management) 
 วิ ธีการต่ างๆ  ในการประเมิน คุณค่ าและการ
วิเคราะห์สถาน ท่ีทางมรดก การวางแผนอนุ รักษ์และ
รายละเอียดต่างๆ ในการร่างขอ้เสนอแนะ การบริหารจดัการ
โดยค านึงถึงบริบททางภูมิทัศน์วฒันธรรมเมืองและชนบท 
เง่ือนไขต่างๆ ในการออกแบบและการวางผงับริเวณ การ
บริหารจดัการนกัท่องเท่ียว  
 Different methods of assessment and analysis of 
heritage places; preparation of conservation plan with 



specific requirements for site management recommendation 
within the context of urban and rural cultural landscape; 
appropriate site planning and design criteria; management of 
visitors 

 
948-476            3 (3-0-6) 
กำรจดักำรทรัพยำกรวฒันธรรมกบัเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ 
(Cultural Resource Management and Creative Economy) 

แนวคิด เศรษฐกิจส ร้างสรรค์  ผลกระทบของ
วฒันธรรมเชิงพาณิชยต์่อทรัพยากรวฒันธรรม จริยธรรมและ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  
 Concepts of creative economy, impacts of 
commercialization on cultural resource management 

 
996-110   3 (3-0-6)   
ตรังศึกษำ      
(Trang Study)      

  สภาพพ้ืน ท่ีของจังหวัดต รังและพ้ืน ท่ี ใกล้เคียง
ทางดา้นภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม 
สถาปัตยกรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ วิถีชีวิตของชุมชนท่ี
สะท้อนถึงเอกลักษณ์และการด าเนินชีวิตของคนในสังคม 
รวมถึงแนวโนม้การพฒันาในอนาคต  

  Trang province and neighboring areas; Trang 
geography, history, economy, society, culture and 
architecture; local wisdom and community lifestyle that 
reflect the identity and lives of people; trends in urban 
development  
 
996-120   3 (3-0-6) 
กำรรับรู้สุนทรียศำสตร์ 
(Art Appreciation)   

  ศาสต ร์ความงามของงาน ศิลปะทุ กแขน ง ทั้ ง 
ทัศนศิลป์  โสตศิลป์  และโสตทัศนศิลป์  ในประเด็นของ
ประวติัศาสตร์ แหล่งท่ีมาวิธีการรับรู้ และประสบการณ์ทาง
สุนทรียภาพ ในระดบัการร าลึก ระดบัความคุน้เคย และระดบั
ความซาบซ้ึง 

  Aesthetic sciences of all forms of art: visual art, 
audio art and audio-visual art; history of arts; origin of 

perceptions; aesthetic experiences in cognitive, familiar and 
appreciative levels  
 
996-121   3 (3-0-6) 
ควำมซำบซ้ึงทำงดนตรี 
(Music Appreciation)      

  การรับรู้และเขา้ใจเก่ียวกบั ประวติั แนวคิด อารมณ์
ความรู้สึกในเพลงประเภทต่างๆ และรับฟังอย่างมีความสุข 
เช่น ไทยลูกทุ่ง ไทยเดิม สุนทราภรณ์ คลาสสิค ร็อค โพร
เกรซซีฟร็อค 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 
 
996-130   3 (3-0-6) 
ส่ิงแวดล้อมภำคใต้ 
(Environment in the South) 

  นิยาม ประเภท  ความส าคัญ  ความสัมพันธ์ของ
ส่ิงแวดลอ้มโดยเนน้ส่ิงแวดลอ้มในภาคใต ้ ปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม 
คุณลักษณะของทรัพยากรธรรมชาติ  ปัญหาส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบและการจดัการอยา่งย ัง่ยนื 

  Definitions, types, significance and relations  of 
environment focusing on ones in southern areas; 
environmental factors; characteristics of natural resources;  
environmental  problems; impacts and  sustainable 
management 
 
996-131   3(2-2-5) 
กำรรับรู้ธรรมชำต ิ 
(Perception of Nature)        
 เรียนรู้ สัมผัสและเคารพธรรมชาติ การจ าแนก
ประเภทป่า ระบบนิเวศ สภาพภูมิประเทศ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การเดินศึกษาธรรมชาติ การเตรียมตัว การอ่าน
แผนท่ี การใชเ้ขม็ทิศ อุปกรณ์น าทาง  
 Knowledge and respect of nature; classification of 
forests; ecosystems; topography; biodiversity; nature trail; 
preparation; map reading; compass and navigation 
equipment   


