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บธ.บ.
Bachelor of Business Administration
B.B.A.

ปรัชญาของหลักสู ตร
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2563 มีเป้ าหมายเพื่อจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
ผ่านกระบวนการแก้ปัญหาและค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งจะนาไปสู่การเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ (Life Long Learning) เป็ นหลักสู ตรที่
มุ่งเน้นให้มีการเรี ยนการสอนทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิโดยเน้นการวิจยั เป็ นพื้นฐาน เพื่อให้บณ
ั ฑิตเป็ นผูม้ ีความรู ้และ
มีคุณภาพ คุณธรรม จริ ยธรรม โดยยึดพระราชปณิ ธานของสมเด็จพระบรมราชชนกที่ ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อน
มนุษย์เป็ นกิจที่หนึ่ง” เป็ นแนวทางในการดาเนินชีวิต เพื่อให้เป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนาสังคม โดยเป็ นที่ยอมรับในระดับ
ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ของหลักสู ตร
PLO1.1 บูรณาการความรู ้พ้นื ฐานด้านบริ หารธุรกิจและทักษะที่จาเป็ นในการประกอบอาชีพได้
PLO1.2 บูรณาการความรู ้ในศาสตร์เฉพาะที่สนใจ ได้แก่ ด้านการเงิน การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทาน ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ และการจัดการไมซ์มาใช้ในการทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
PLO2 เป็ นผูป้ ระกอบการที่มีทกั ษะด้านบริ หารธุรกิจและความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานของสังคมแบบพหุวฒั นธรรม
PLO3.1 คิดวิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และตัดสิ นใจ รวมทั้งแก้ไขปั ญหาทางด้าน
บริ หารธุรกิจ
PLO3.2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพือ่ การทางานด้านบริ หารธุรกิจได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
PLO4.1 การให้ความร่ วมมือในการทางานเป็ นทีม ปรับตัว รู ้จกั บทบาทหน้าที่ของตนเอง และมีภาวะผูน้ าPLO4.2 วิเคราะห์
และเลือกใช้ช่องทางการสื่ อสารที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
PLO5.1 ประยุกต์ใช้หลักจรรยาบรรณในวิชาชีพด้านบริ หารธุรกิจ
PLO5.2 จาแนกคุณธรรม จริ ยธรรม ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของสังคม และมีจิตสาธารณะ
PLO5.3 ดาเนินชีวติ โดยยึดถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็ นกิจที่หนึ่ง
PLO6 พัฒนาทักษะและความสามารถในการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ

โครงสร้ างหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
1. หมวดรายวิชาศึกษาทัว่ ไป

129 หน่ วยกิต
30 หน่ วยกิต

1.1 วิชาบังคับ จานวน 24 หน่วยกิต
สาระที่ 1 ศาสตร์ พระราชาและประโยชน์ เพื่อนมนุษย์
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
The King’s Philosophy and Sustainable Development
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์
Health for All
460-400 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
Benefit of Mankinds
สาระที่ 2 ความเป็ นพลเมืองและชีวติ ทีส่ ันติ
895-001 พลเมืองที่ดี
Good Citizens
950-102 ชีวติ ที่ดี
Happy and Peaceful Life
สาระที่ 3 การเป็ นผู้ประกอบการ
001-103 ไอเดียสู่ความเป็ นผูป้ ระกอบการ
Idea to Entrepreneurship
สาระที่ 4 การอยุ่อย่ างรู้ เท่ าทัน และการรู้ ดจิ ทิ ลั
การอยูอ่ ย่างรู ้เท่าทัน เลือกเรี ยน 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
200-103 ชีวติ ยุคใหม่ดว้ ยใจสี เขียว
315-201 ชีวติ แห่งอนาคต
820-100 รักษ์โลก รักษ์เรา
การรู ้ดิจิทลั เลือกเรี ยน 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
200-107 การเชื่อมต่อสรรพสิ่ งเพื่อชีวติ ยุคดิจิทลั
345-104 รู ้ทนั เทคโนโลยีดิจิทลั
สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข
315-100 คานวณศิลป์
The Art of Computing
การคิดเชิงระบบ เลือกเรี ยน 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
315-202 การคิดกับการใช้เหตุผล
895-011 การคิดเพื่อสร้างสุข
895-012 การคิดเชิงบวก
สาระที่ 6 ภาษาและการสื่ อสาร
ลงทะเบียนเรี ยนตามประกาศมหาวิทยาลัย
สาระที่ 7 สุ นทรียศาสตร์ และกีฬา

4 หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
5 หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
3((3)-0-6)
1 หน่ วยกิต
1((1)-0-2)
4

หน่ วยกิต

2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
4 หน่ วยกิต
2((2)-0-4)

2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
4 หน่ วยกิต
2

หน่ วยกิต

1.2 วิชาเลือก จานวน 6 หน่วยกิต
เลื อ ก ภ าษ าอั ง ก ฤ ษ 6 ห น่ ว ย กิ ต จ าก ร าย วิ ช าเลื อ ก ข อ ง ห ม ว ด วิ ช าศึ ก ษ าทั่ ว ไ ป ที่ เปิ ด ส อ น ใ น
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ทั้งนี้ ตอ้ งตรงตามปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปซึ่ งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พัฒนาหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
347-203 สถิติพ้นื ฐานสาหรับธุรกิจและการประยุกต์ใช้
Basic Statistics for Business and Applications
460-101 หลักการตลาด
Principles of Marketing
460-102 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
460-103 หลักการเงิน
Principles of Finance
460-104 การจัดการการผลิตและการดาเนินงาน
Production and Operation
460-201 ทักษะการติดต่อสื่ อสารทางธุรกิจ
Business Communication Skills
460-301 ธุรกิจอัจฉริ ยะและการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงธุรกิจ
Business Intelligence and Data Analytics
460-401 การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
464-101 การบัญชีการเงินเบื้องต้น
Fundamental Financial Accounting
874-293 กฎหมายธุรกิจ
Business Law
876-102 หลักเศรษฐศาสตร์พ้นื ฐานและการประยุกต์
Principles of Economics and Application
Module
460-202 ชุดวิชาดิจิทลั นวัตกรรม และการเป็ นผูป้ ระกอบการ
Digital, Innovation and Entrepreneurship in Practice

93 หน่ วยกิต
39 หน่ วยกิต
3((2)-2-5)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
Management
2((1)-2-3)
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)

7((3)-8-10)

2.2 กลุ่มวิชาบังคับ
2.2.1 กลุ่มวิชาชีพ
1. วิชาเอกการเงินและการลงทุน
1.1 วิชาบังคับ

แผนการศึกษาปกติ
แผนการศึกษาสหกิจศึกษา

54 หน่ วยกิต
54 หน่ วยกิต

แผนการศึกษาปกติ
แผนการศึกษาสหกิจศึกษา

30 หน่ วยกิต
39 หน่ วยกิต
3((3)-0-6)

464-301 บัญชีเพื่อการจัดการทางธุรกิจ
Management Accounting for Business
473-200 การบริ หารการเงิน
Financial Management
473-201 หลักการวางแผนการเงินส่วนบุคคลและภาษี
Principles of Personal Financial Planning and Tax
473-202 สถาบันการเงินและตลาดการเงิน
Financial Institutions and Markets
473-301 แบบจาลองทางการเงิน
Financial Modeling
473-302 การบริ หารความเสี่ ยงทางการเงิน
Financial Risk Management
473-303 การวิจยั ทางการเงิน 1
Research in Finance I
473-400 การเงินระหว่างประเทศ
International Finance
473-401 การวิจยั ทางการเงิน 2
Research in Finance II
- วิชาบังคับ สาหรับนักศึกษาที่เลือกเรี ยนแผนการศึกษาปกติ
473-304 การฝึ กงานทางการเงิน
Finance Internship
- วิชาบังคับ สาหรับนักศึกษาที่เลือกเรี ยนแผนการศึกษาสหกิจศึกษา
473-409 เตรี ยมสหกิจศึกษา
Cooperative Education Preparation
473-410 สหกิจศึกษา
Cooperative Education

3((3)-0-6)
3((2)-2-5)
3((3)-0-6)
3((2)-2-5)
3((3)-0-6)
2((1)-2-3)
3((3)-0-6)
2((1)-2-3)

320 ชัว่ โมง

1((0)-2-1)
8((0)-48-0)

หมายเหตุ: รายวิชา 473-304 การฝึ กงานทางการเงิน รายวิชา 473-409 เตรี ยมสหกิจศึกษา และรายวิชา 473-410
สหกิจศึกษาให้มีการวัดและประเมินผลเป็ นสัญลักษณ์ G P F
Module
473-300 ชุดวิชาการลงทุนในหุน้ สามัญเพือ่ การสร้างความมัง่ คัง่
5((4)-2-9)
Stock Investment for Wealth Creation

1.2 วิชาเลือก

แผนการศึกษาปกติ
แผนการศึกษาสหกิจศึกษา

473-307 จรรยาบรรณทางการเงิน
Financial Ethics
473-308 การลงทุนในตราสารหนี้
Debt Securities Investment
473-309 การคลังสาธารณะ
Public Finance
473-310 การบริ หารสิ นเชื่อ
Credit Management
473-402 การเงินเพื่อการนาเข้าและส่งออก
Import – Export Finance
473-403 ตราสารอนุพนั ธ์
Derivatives
473-404 การวางแผนภาษีและมรดก
Tax and Estate Planning
473-405 การสร้างแผนการเงินส่วนบุคคลแบบบูรณาการ
Integrated Financial Plan Construction
473-406 การเงินเชิงพฤติกรรม
Behavioral Finance
473-411 หัวข้อพิเศษทางการเงิน
Special Topics in Finance
Module
473-305 ชุดวิชาการวางแผนการประกันภัย
Insurance Planning
473-306 ชุดวิชาการวางแผนเพื่อการเกษียณ
Retirement Planning
473-407 ชุดวิชาการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการบริ หารการเงินธุรกิจ
Corporate Finance and Data Analytics
473-408 ชุดวิชาการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อการดาเนินธุรกิจที่ยงั่ ยืน
Risk Management for Business Sustainability

9 หน่ วยกิต
0 หน่ วยกิต
3((2)-2-5)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((2)-2-5)
3((3)-0-6)
3((x)-y-z)

5((4)-2-9)
9((6)-6-15)
9((6)-6-15)
6((6)-0-12)

- วิชาโท
15 หน่วยกิต
ให้เลื อ กจากรายวิช าในกลุ่ มเอกวิชาใดวิชาหนึ่ ง นอกเหนื อจากวิชาเอกที่ ได้เลื อ กแล้วที่ เปิ ดสอนโดยภาควิช า
บริ หารธุรกิจ หรื อภาควิชาการบัญชี
หากนักศึกษาต้องการเลือกเรี ยนกลุ่มวิชาเอกใด ๆ ที่เปิ ดสอนโดยคณะฯ/ภาควิชาอื่น ๆ ต้องผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรก่อนลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา

2. วิชาเอกการตลาด
2.1 วิชาบังคับ

แผนการศึกษาปกติ
แผนการศึกษาสหกิจศึกษา

474-101 พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
Consumer Behavior
474-201 การตลาดแห่งความหลากหลาย
Diversity Marketing
474-202 การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสิ นค้า
Product and Brand Management
474-203 การสื่ อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ
Integrated Marketing Communication
474-204 กลยุทธ์และการวิเคราะห์ราคา
Pricing Analytic and Strategy
474-205 แผนการตลาด
Marketing Plan
474-301 การตลาดแบบเชื่อมโยงลูกค้าผ่านหลากหลายช่องทาง
Omnichannel Marketing
474-302 การวิจยั การตลาด
Marketing Research
474-303 การตลาดดิจิทลั
Digital Marketing
474-401 กลยุทธ์การตลาด
Marketing Strategy
- วิชาบังคับ สาหรับนักศึกษาที่เลือกเรี ยนแผนการศึกษาปกติ
474-304 การฝึ กงานทางการตลาด
Marketing Internship

30 หน่ วยกิต
39 หน่ วยกิต
3((3)-0-6)
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((3)-0-6)
3((2)-2-5)
3((3)-0-6)
3((2)-2-5)
3((3)-0-6)
3((2)-2-5)

320 ชัว่ โมง

- วิชาบังคับ สาหรับนักศึกษาที่เลือกเรี ยนแผนการศึกษาสหกิจศึกษา
474-402 เตรี ยมสหกิจศึกษา
1((0)-2-1)
Cooperative Education Preparation
474-403 สหกิจศึกษา
8((0)-48-0)
Cooperative Education
หมายเหตุ: รายวิชา 474-304 การฝึ กงานทางการตลาด รายวิชา 474-402 เตรี ยมสหกิจศึกษา และรายวิชา 474-403
สหกิจศึกษา ให้มีการวัดและประเมินผลเป็ นสัญลักษณ์ G P F

2.2 วิชาเลือก

แผนการศึกษาปกติ
แผนการศึกษาสหกิจศึกษา

474-305 การตลาดเพื่อสังคม
Social Marketing
474-306 การตลาดเพื่อชุมชน
Community Marketing
474-307 การตลาดบริ การ
Service Marketing
474-308 การตลาดอาเซียน
ASEAN Marketing
474-309 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการตลาด
Preparation for Professional Experience in Marketing
474-404 การตลาดโลก
Global Marketing
474-405 การตลาดสื่ อสังคม
Social Media Marketing
474-406 การตลาดสาหรับผูป้ ระกอบการ
Entrepreneurial Marketing
474-407 การบริ หารการค้าปลีก
Retailing Management
474-408 สัมมนาการตลาด
Seminar in Marketing

9 หน่ วยกิต
0 หน่ วยกิต
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((3)-0-6)
3((2)-2-5)
3((3)-0-6)
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((1)-4-4)

- วิชาโท
15 หน่วยกิต
ให้เลื อ กจากรายวิช าในกลุ่ มเอกวิชาใดวิชาหนึ่ ง นอกเหนื อจากวิชาเอกที่ ได้เลื อ กแล้วที่ เปิ ดสอนโดยภาควิช า
บริ หารธุรกิจ หรื อภาควิชาการบัญชี
หากนักศึกษาต้องการเลือกเรี ยนกลุ่มวิชาเอกใด ๆ ที่เปิ ดสอนโดยคณะฯ/ภาควิชาอื่น ๆ ต้องผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรก่อนลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา
3. วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3.1 วิชาบังคับ
475-201 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Planning
475-202 พฤติกรรมองค์การ
Organizational Behavior
475-301 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
Human Resource and Organization Development

แผนการศึกษาปกติ
แผนการศึกษาสหกิจศึกษา

30 หน่ วยกิต
39 หน่ วยกิต
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((2)-2-5)

475-302 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management Law
475-303 การจัดการผลตอบแทน
Compensation Management
475-304 การจัดการผลการปฏิบตั ิงาน
Performance Management
475-305 ภาวะผูน้ า
Leadership
475-306 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
Business Negotiation
475-401 การวิจยั ทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
Research in Human Resource Management
475-402 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
Seminar in Human Resource Management

3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((1)-4-4)
3((1)-4-4)

- วิชาบังคับ สาหรับนักศึกษาที่เลือกเรี ยนแผนการศึกษาปกติ
475-300 การฝึ กงานทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management Internship

320 ชัว่ โมง

- วิชาบังคับ สาหรับนักศึกษาที่เลือกเรี ยนแผนการศึกษาสหกิจศึกษา
475-400 เตรี ยมสหกิจศึกษา
1((0)-2-1)
Cooperative Education Preparation
475-403 สหกิจศึกษา
8((0)-48-0)
Cooperative Education
หมายเหตุ: รายวิชา 475-300 การฝึ กงานทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รายวิชา 475-400 เตรี ยมสหกิจศึกษา และ
รายวิชา 475-403 สหกิจศึกษา ให้มีการวัดและประเมินผลเป็ นสัญลักษณ์ G P F
3.2 วิชาเลือก
475-311
475-312
475-313
475-321

แผนการศึกษาปกติ
แผนการศึกษาสหกิจศึกษา
การจัดการสานักงานยุคใหม่
Modern Office Management
การประชาสัมพันธ์องค์การ
Public Relations in Organization
การจัดการข้ามวัฒนธรรม
Cross-cultural Management
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management Information System

9 หน่ วยกิต
0 หน่ วยกิต
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((3)-0-6)
3((2)-2-5)

475-322
475-323
475-324
475-411
475-421
475-422
475-423

การออกแบบองค์การ
Organization Design
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
International Human Resource Management
แรงงานสัมพันธ์
Labor Relations
หัวข้อพิเศษทางการจัดการ
Special Topics in Management
การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
Strategic Human Resource Management
การจัดการบุคลากรที่เป็ นเลิศ
Talent Management
หัวข้อพิเศษทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
Special Topics in Human Resource Management

3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((x)-y-z)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((x)-y-z)

- วิชาโท
15 หน่วยกิต
ให้เลื อ กจากรายวิช าในกลุ่ มเอกวิชาใดวิชาหนึ่ ง นอกเหนื อจากวิชาเอกที่ ได้เลื อ กแล้วที่ เปิ ดสอนโดยภาควิชา
บริ หารธุรกิจ หรื อภาควิชาการบัญชี
หากนักศึกษาต้องการเลือกเรี ยนกลุ่มวิชาเอกใด ๆ ที่เปิ ดสอนโดยคณะฯ/ภาควิชาอื่น ๆ ต้องผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรก่อนลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา

4. วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่ อุปทาน
4.1 วิชาบังคับ
476-201
476-202
476-203
476-301
476-302
476-303

แผนการศึกษาปกติ
แผนการศึกษาสหกิจศึกษา
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์
Introduction to Logistics Management
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขนส่งและการกระจายสิ นค้า
Introduction to Transportation and Distribution Management
การจัดการสิ นค้าคงคลังและคลังสิ นค้า
Inventory and Warehouse Management
การจัดซื้อและการจัดหา
Purchasing and Procure Management
การจัดการและการออกแบบโซ่อุปทาน
Supply Chain Management and Design
การสร้างแบบจาลองโซ่อุปทาน
Supply Chain Modeling

33 หน่ วยกิต
39 หน่ วยกิต
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)

476-304
476-305

476-401
476-402

476-300
476-403

วิธีวจิ ยั โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Logistics and Supply Chain Research
ตัวแบบการหาค่าเหมาะสมที่สุดในการจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน
Optimization Model in Logistics and Supply Chain
Management
การจัดการการส่งออกและนาเข้า
Export and Import Management
สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Seminar in Logistics and Supply Chain Management
- วิชาบังคับ สาหรับนักศึกษาที่เลือกเรี ยนแผนการศึกษาปกติ
การฝึ กงานทางโลจิสติกส์
Logistics Internship
โครงงานสาหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Project for Logistics and Supply Chain Management

3((2)-2-5)
3((2)-2-5)

3((2)-2-5)
3((2)-2-5)

320 ชัว่ โมง
3((0)-9-0)

- วิชาบังคับ สาหรับนักศึกษาที่เลือกเรี ยนแผนการศึกษาสหกิจศึกษา
476-400 เตรี ยมสหกิจศึกษา
1((0)-2-1)
Cooperative Education Preparation
476-410 สหกิจศึกษา
8((0)-48-0)
Cooperative Education
หมายเหตุ: รายวิชา 476-300 การฝึ กงานทางโลจิสติกส์ รายวิชา 476-400 เตรี ยมสหกิจศึกษา และรายวิชา 476-410
สหกิจศึกษา ให้มีการวัดและประเมินผลเป็ นสัญลักษณ์ G P F
4.2 วิชาเลือก

แผนการศึกษาปกติ
แผนการศึกษาสหกิจศึกษา

476-204
476-205

476-306

1) วิชาเอกเดีย่ ว
21 หน่ วยกิต
2) วิชาเอกและวิชาโท
6 หน่ วยกิต
1) วิชาเอกเดีย่ ว
15 หน่ วยกิต
2) วิชาเอกและวิชาโท
0 หน่ วยกิต
3((3)-0-6)

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
การบริ หารความสัมพันธ์ลูกค้าสาหรับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Customer Relationship Management for Logistics and
Supply Chain
การวางแผนการจัดการทรัพยากรเพื่อการจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน
Enterprise Resource Planning Systems for Logistics and
Supply Chain Management

3((3)-0-6)

3((2)-2-5)

476-307
476-308
476-309
476-310
476-404
476-405
476-406
476-407
476-408

476-409

ธุรกิจพาณิ ชยนาวี
Shipping Business
การบริ หารท่าเรื อ
Port Management
การพยากรณ์อุปสงค์
Demand Forecasting
การบริ หารจัดการโครงการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Project Management for Logistics and Supply Chain
การขนส่งต่อเนื่องหลายรู ปแบบ
Multimodal Transportation
การจัดการระวางสิ นค้า
Cargo Management
การบรรจุภณั ฑ์สาหรับการจัดการโลจิสติกส์
Packaging for Logistics
การบริ หารความเสี่ ยงในโซ่อุปทาน
Supply Chain Risk Management
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อการช่วยเหลือ
ทางมนุษยธรรม
Humanitarian logistics and supply chain management
หัวข้อพิเศษด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Special Topics in Logistics and Supply Chain Management

3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((3)-0-6)
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((3)-0-6)

3((x)-y-z)

- วิชาโท (สาหรับนักศึกษาที่เลือกเรี ยนวิชาเอกและวิชาโท)
15 หน่วยกิต
ให้เลื อ กจากรายวิช าในกลุ่ มเอกวิชาใดวิชาหนึ่ ง นอกเหนื อจากวิชาเอกที่ ได้เลื อ กแล้วที่ เปิ ดสอนโดยภาควิช า
บริ หารธุรกิจ หรื อภาควิชาการบัญชี
หากนักศึกษาต้องการเลือกเรี ยนกลุ่มวิชาเอกใด ๆ ที่เปิ ดสอนโดยคณะฯ/ภาควิชาอื่น ๆ ต้องผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรก่อนลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา

5. วิชาเอกระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
5.1 วิชาบังคับ
กลุ่มพื้นฐานและโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศ
477-101 หลักการพื้นฐานระบบสารสนเทศ
Foundations of Information System
477-302 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มสาหรับคลาวด์
Cloud Computing Platform Technology

แผนการศึกษาปกติ
แผนการศึกษาสหกิจศึกษา

33 หน่ วยกิต
36 หน่ วยกิต
3((3)-0-6)
3((2)-2-5)

กลุ่มการพัฒนาระบบสารสนเทศ
477-102 ตรรกะของการใช้โปรแกรมและโครงสร้างข้อมูล
Programming Logic and Data Structure
477-201 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นทางธุรกิจ
Introduction to Programming in Business
477-301 การพัฒนาเว็บขั้นสมบูรณ์
Full Stack Web Development
477-303 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
Business Information System Analysis and Design
กลุ่มการจัดการฐานข้อมูล
477-202 การจัดการฐานข้อมูล
Database Management
กลุ่มเครื อข่ายคอมพิวเตอร์และความมัน่ คงทางไซเบอร์
477-203 เครื อข่ายคอมพิวเตอร์และความมัน่ คงทางไซเบอร์
Computer Networking and Cyber Security
กลุ่มโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
477-401 สัมมนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
Seminar in Business Information System
- วิชาบังคับ สาหรับนักศึกษาที่เลือกเรี ยนแผนการศึกษาปกติ
กลุ่มโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
477-304 การฝึ กงานทางระบบสารสนเทศ
Information System Internship
477-402 โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ I
Project in Business Information System I
477-403 โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ II
Project in Business Information System II

3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)

3((2)-2-5)

3((2)-2-5)

3((1)-4-4)

320 ชัว่ โมง
3((0)-9-0)
3((0)-9-0)

- วิชาบังคับ สาหรับนักศึกษาที่เลือกเรี ยนแผนการศึกษาสหกิจศึกษา
477-404 เตรี ยมสหกิจศึกษา
1((0)-2-1)
Cooperative Education Preparation
477-405 สหกิจศึกษา
8((0)-48-0)
Cooperative Education
หมายเหตุ: 477-304 การฝึ กงานทางระบบสารสนเทศ รายวิชา 477-404 เตรี ยมสหกิ จศึกษา และรายวิชา 477-405
สหกิจศึกษา ให้มีการวัดและประเมินผลเป็ นสัญลักษณ์ G P F

5.2 วิชาเลือก

แผนการศึกษาปกติ
แผนการศึกษาสหกิจศึกษา
แผนการศึกษาปกติ
เลือกจากรายวิชาดังต่ อไปนี้
6 หน่ วยกิต
แผนการศึกษาสหกิจศึกษา
เลือกจากรายวิชาดังต่ อไปนี้
3 หน่ วยกิต
กลุ่มธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และนวัตกรรม
477-305 พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
E-Commerce
477-306 ปั ญญาประดิษฐ์และการเรี ยนรู ้ของเครื่ องจักร
Artificial Intelligence and Machine Learning
477-307 ทรัพย์สินทางปั ญญาสาหรับดิจิทลั คอนเทนท์
Intellectual Property for Digital Contents
477-308 การค้นคืนสารสนเทศ
Information Retrieval
477-309 วิทยาการเข้ารหัสลับและเทคโนโลยีบล็อกเชน
Cryptography and Blockchain Technology
477-310 การปฏิรูปสู่ดิจิทลั
Digital Transformation
กลุ่มการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงธุรกิจ
477-311 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง
Advanced Database Systems
477-312 การสารวจและการเตรี ยมข้อมูล
Data Exploration and Preprocessing
477-313 การเขียนโปรแกรมสาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล
Programming for Data Analytics
477-314 การแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ
Data Visualization
477-315 คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล
Data Warehousing and Mining
477-316 การเขียนโปรแกรมทางสถิติ
Statistical Programming
กลุ่มการพัฒนาระบบสารสนเทศ
477-321 การออกแบบประสบการณ์สาหรับผูใ้ ช้งาน
User Experience Design
477-322 การจัดการโครงการระบบสารสนเทศ
IS Project Management
477-323 การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
Mobile Application Programming

21 หน่ วยกิต
18 หน่ วยกิต

3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((3)-0-6)
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)

3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)

3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)

477-324

มัลติมีเดีย และการประยุกต์ใช้
3((2)-2-5)
Multimedia and Its Applications
กลุ่มหัวข้อพิเศษทางระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
477-331 หัวข้อพิเศษทางระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1
3((x)-y-z)
Special Topics in Business Information System I
477-332 หัวข้อพิเศษทางระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2
3((x)-y-z)
Special Topics in Business Information System II
และเลือกเรี ยนจากกลุ่มวิชาเอกระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หรื อกลุ่มวิชาเอกอื่น ๆ หรื อแบบคละกลุ่มวิชาเอก ที่เปิ ด
สอนโดยภาควิชาบริ หารธุรกิจ หรื อภาควิชาการบัญชี จานวน 15 หน่วยกิต
หรื อหากนักศึกษาต้องการเลือกเรี ยนกลุ่มวิชาเอกใด ๆ ที่เปิ ดสอนโดยคณะฯ/ภาควิชาอื่น ๆ ต้องผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรก่อนลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา
6. วิชาเอกการจัดการไมซ์
6.1 วิชาบังคับ
478-200
478-201
478-202
478-203
478-301
478-302
478-303
478-304
478-310
478-401

แผนการศึกษาปกติ
แผนการศึกษาสหกิจศึกษา

ความรู ้เบื้องต้นในอุตสาหกรรมไมซ์
Introduction to MICE Industry
การดาเนินงานด้านไมซ์เสมือนโมเดลธุรกิจ
MICE Operation as A Business Model
การจัดการประชุม
Meeting and Convention Management
การจัดการอาหารและเครื่ องดื่ม
Food and Beverage Management
การจัดการสถานที่จดั งานและสิ่ งอานวยความสะดวก
Venue and Facility Management
การจัดการการเดินทางเพื่อเป็ นรางวัล
Incentive Travel Management
การจัดการนิทรรศการ
Exhibition Management
การจัดการอีเวนต์
Events Management
การวิจยั ทางการจัดการไมซ์ 1
Research in MICE Management I
การวิจยั ทางการจัดการไมซ์ 2
Research in MICE Management II

30 หน่ วยกิต
39 หน่ วยกิต
3((3)-0-6)
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((1)-4-4)
3((1)-4-4)

478-305

- วิชาบังคับ สาหรับนักศึกษาที่เลือกเรี ยนแผนการศึกษาปกติ
การฝึ กงานทางการจัดการไมซ์
MICE Management Internship

320 ชัว่ โมง

- วิชาบังคับ สาหรับนักศึกษาที่เลือกเรี ยนแผนการศึกษาสหกิจศึกษา
478-402 เตรี ยมสหกิจศึกษา
1((0)-2-1)
Cooperative Education Preparation
478-403 สหกิจศึกษา
8((0)-48-0)
Cooperative Education
หมายเหตุ: รายวิชา 478-305 การฝึ กงานทางการจัดการไมซ์ รายวิชา 478-402 เตรี ยมสหกิจศึกษา และรายวิชา 478403 สหกิจศึกษา ให้มีการวัดและประเมินผลเป็ นสัญลักษณ์ G P F
6.2 วิชาเลือก
478-204
478-205
478-306
478-307
478-308
478-309
478-404

478-405
478-406
478-407

แผนการศึกษาปกติ
แผนการศึกษาสหกิจศึกษา
ความรู ้เบื้องต้นในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
Introduction to Tourism Industry
การพัฒนาบุคลิกภาพอย่างมืออาชีพ
Professional Personality Development
การตลาดสาหรับอุตสาหกรรมไมซ์
Marketing for MICE Industry
โลจิสติกส์สาหรับอุตสาหกรรมไมซ์
Logistics for MICE Industry
การจัดการจุดหมายปลายทาง
Destination Management
การเป็ นผูป้ ระกอบการในธุรกิจไมซ์
Entrepreneurship in MICE Business
การออกแบบนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์สาหรับ
อุตสาหกรรมไมซ์
Innovation Design and Creativity for MICE Industry
การจัดการอุตสาหกรรมไมซ์อย่างยัง่ ยืน
Sustainable Management in MICE Industry
การบริ หารความเสี่ ยงในอุตสาหกรรมไมซ์
Risk and Crisis Management in MICE Industry
หัวข้อพิเศษทางการจัดการอุตสาหกรรมไมซ์
Special Topics in MICE Industry Management

9 หน่ วยกิต
0 หน่ วยกิต
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)

3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((x)-y-z)

- วิชาโท
15 หน่วยกิต
ให้เลื อ กจากรายวิช าในกลุ่ มเอกวิชาใดวิชาหนึ่ ง นอกเหนื อจากวิชาเอกที่ ได้เลื อ กแล้วที่ เปิ ดสอนโดยภาควิช า
บริ หารธุรกิจ หรื อภาควิชาการบัญชี
หากนักศึกษาต้องการเลือกเรี ยนกลุ่มวิชาเอกใด ๆ ที่เปิ ดสอนโดยคณะฯ/ภาควิชาอื่น ๆ ต้องผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรก่อนลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ที่สนใจ ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ หรื อมหาวิทยาลัยอื่น
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของหลักสูตร/ภาควิชา

แผนการศึกษาตลอดหลักสู ตร
1. วิชาเอกการเงินและการลงทุน
1.1 แผนการศึกษาปกติ
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (สาระ 1)
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์ (สาระ 1)
460-101 หลักการตลาด
464-101 การบัญชีการเงินเบื้องต้น
876-102 หลักเศรษฐศาสตร์พ้นื ฐานและการประยุกต์ใช้
890-xxx บังคับกลุ่มสาระภาษาและการสื่ อสาร* (สาระ 6)
950-102 ชีวติ ที่ดี (สาระ 2)
รวม

2((2)-0-4)
1((1)-0-2)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
2((2)-0-4)
3((3)-0-6)
17((17)-0-34)

รวม

2((2)-0-4)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
17((17)-0-34)

ภาคการศึกษาที่ 2
322-100 คานวณศิลป์ (สาระ 5)
460-102 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
460-103 หลักการเงิน
460-104 การจัดการการผลิตและการดาเนินงาน
890-xxx บังคับกลุ่มสาระภาษาและการสื่ อสาร* (สาระ 6)
895-001 พลเมืองที่ดี (สาระ 2)
xxx-xxx เลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

หมายเหตุ
1) นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนภาษาอังกฤษต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด ให้เข้าร่ วมกิจกรรม ที่จดั โดยคณะหรื อมหาวิทยาลัย
2) * เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ เรื่ อง เกณฑ์การเรี ยนรายวิชาศึกษาทัว่ ไปสาระบังคับเรี ยน สาระที่ 6
ภาษาและการสื่ อสาร

1. วิชาเอกการเงินและการลงทุน
1.1 แผนการศึกษาปกติ
ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
001-103 ไอเดียสู่ความเป็ นผูป้ ระกอบการ (สาระ 3)
347-203 สถิติพ้นื ฐานสาหรับธุรกิจและการประยุกต์ใช้
460-201 ทักษะการติดต่อสื่ อสารทางธุรกิจ
460-400 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ (สาระ 1)
473-200 การบริ หารการเงิน
473-201 หลักการวางแผนการเงินส่วนบุคคลและภาษี
xxx-xxx เลือกการรู ้ดิจิทลั (สาระ 4)
xxx-xxx เลือกสุนทรี ยศาสตร์และกีฬา (สาระ 7)
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
473-202 สถาบันการเงินและตลาดการเงิน
xxx-xxx เลือกการคิดเชิงระบบ (สาระ 5)
xxx-xxx เลือกสุนทรี ยศาสตร์และกีฬา (สาระ 7)
xxx-xxx เลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
xxx-xxx วิชาชีพเลือก หรื อ วิชาโท
Module
460-202 ชุดวิชาดิจิทลั นวัตกรรม และความเป็ นผูป้ ระกอบการ
รวม

1((1)-0-2)
3((2)-2-5)
2((1)-2-3)
1((1)-0-2)
3((3)-0-6)
3((2)-2-5)
2((2)-0-4)
1((1)-0-2)
3((x)-y-z)
19((x)-y-z)

3((3)-0-6)
2((2)-0-4)
1((1)-0-2)
2((2)-0-4)
3((x)-y-z)
7((3)-8-10)
18((x)-y-z)

1. วิชาเอกการเงินและการลงทุน
1.1 แผนการศึกษาปกติ
ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
473-301 แบบจาลองทางการเงิน
874-293 กฎหมายธุรกิจ
xxx-xxx เลือกการอยูอ่ ย่างเท่าทัน (สาระ 4)
xxx-xxx เลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
xxx-xxx วิชาชีพเลือก หรื อ วิชาโท
Module
473-300 ชุดวิชาการลงทุนในหุน้ สามัญเพื่อการสร้างความมัง่ คัง่
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
460-301 ธุรกิจอัจฉริ ยะและการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงธุรกิจ
464-301 บัญชีเพื่อการจัดการทางธุรกิจ
473-302 การบริ หารความเสี่ ยงทางการเงิน
473-303 การวิจยั ทางการเงิน 1
xxx-xxx วิชาชีพเลือก หรื อ วิชาโท
xxx-xxx วิชาชีพเลือก หรื อ วิชาโท
รวม
ภาคการศึกษาที่ 3 (ฤดูร้อน)
473-304 การฝึ กงานทางการเงิน
รวม

3((2)-2-5)
3((3)-0-6)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
3((x)-y-z)
5((4)-2-9)
18((x)-y-z)

3((2)-2-5)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
2((1)-2-3)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
17((x)-y-z)

320 ชัว่ โมง
320 ชั่วโมง

1. วิชาเอกการเงินและการลงทุน
1.1 แผนการศึกษาปกติ
ปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
473-400 การเงินระหว่างประเทศ
473-401 การวิจยั ทางการเงิน 2
xxx-xxx วิชาชีพเลือก หรื อ วิชาโท
xxx-xxx วิชาชีพเลือก หรื อ วิชาโท
xxx-xxx วิชาชีพเลือก หรื อ วิชาโท
รวม

3((3)-0-6)
2((1)-2-3)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
14((x)-y-z)

รวม

3((2)-2-5)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
9((x)-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2
460-401 การจัดการเชิงกลยุทธ์
xxx-xxx วิชาชีพเลือก หรื อ วิชาโท
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

1. วิชาเอกการเงินและการลงทุน
1.2 แผนการศึกษาสหกิจศึกษา
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (สาระ 1)
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์ (สาระ 1)
460-101 หลักการตลาด
464-101 การบัญชีการเงินเบื้องต้น
876-102 หลักเศรษฐศาสตร์พ้นื ฐานและการประยุกต์ใช้
890-xxx บังคับกลุ่มสาระภาษาและการสื่ อสาร* (สาระ 6)
950-102 ชีวติ ที่ดี (สาระ 2)
รวม

2((2)-0-4)
1((1)-0-2)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
2((2)-0-4)
3((3)-0-6)
17((17)-0-34)

รวม

2((2)-0-4)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
17((17)-0-34)

ภาคการศึกษาที่ 2
322-100 คานวณศิลป์ (สาระ 5)
460-102 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
460-103 หลักการเงิน
460-104 การจัดการการผลิตและการดาเนินงาน
890-xxx บังคับกลุ่มสาระภาษาและการสื่ อสาร* (สาระ 6)
895-001 พลเมืองที่ดี (สาระ 2)
xxx-xxx เลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

หมายเหตุ
1) นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนภาษาอังกฤษต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด ให้เข้าร่ วมกิจกรรม ที่จดั โดยคณะหรื อมหาวิทยาลัย
2) * เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ เรื่ อง เกณฑ์การเรี ยนรายวิชาศึกษาทัว่ ไปสาระบังคับเรี ยน สาระที่ 6
ภาษาและการสื่ อสาร

1. วิชาเอกการเงินและการลงทุน
1.2 แผนการศึกษาสหกิจศึกษา
ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
001-103 ไอเดียสู่ความเป็ นผูป้ ระกอบการ (สาระ 3)
347-203 สถิติพ้นื ฐานสาหรับธุรกิจและการประยุกต์ใช้
460-201 ทักษะการติดต่อสื่ อสารทางธุรกิจ
460-400 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ (สาระ 1)
473-200 การบริ หารการเงิน
473-201 หลักการวางแผนการเงินส่วนบุคคลและภาษี
xxx-xxx เลือกการรู ้ดิจิทลั (สาระ 4)
xxx-xxx เลือกสุนทรี ยศาสตร์และกีฬา (สาระ 7)
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
473-202 สถาบันการเงินและตลาดการเงิน
xxx-xxx เลือกการคิดเชิงระบบ (สาระ 5)
xxx-xxx เลือกสุนทรี ยศาสตร์และกีฬา (สาระ 7)
xxx-xxx เลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
xxx-xxx วิชาชีพเลือก หรื อ วิชาโท
Module
460-202 ชุดวิชาดิจิทลั นวัตกรรม และความเป็ นผูป้ ระกอบการ
รวม

1((1)-0-2)
3((2)-2-5)
2((1)-2-3)
1((1)-0-2)
3((3)-0-6)
3((2)-2-5)
2((2)-0-4)
1((1)-0-2)
3((x)-y-z)
19((x)-y-z)

3((3)-0-6)
2((2)-0-4)
1((1)-0-2)
2((2)-0-4)
3((x)-y-z)
7((3)-8-10)
18((x)-y-z)

1.

วิชาเอกการเงินและการลงทุน
1.2 แผนการศึกษาสหกิจศึกษา
ปี ที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
473-301 แบบจาลองทางการเงิน
874-293 กฎหมายธุรกิจ
xxx-xxx เลือกการอยูอ่ ย่างเท่าทัน (สาระ 4)
xxx-xxx เลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
xxx-xxx วิชาโท หรื อ วิชาชีพเลือก
Module
473-300 ชุดวิชาการลงทุนในหุน้ สามัญเพื่อการสร้างความมัง่ คัง่
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
460-301 ธุรกิจอัจฉริ ยะและการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงธุรกิจ
464-301 บัญชีเพื่อการจัดการทางธุรกิจ
473-302 การบริ หารความเสี่ ยงทางการเงิน
473-303 การวิจยั ทางการเงิน 1
xxx-xxx วิชาโท หรื อ วิชาชีพเลือก
xxx-xxx วิชาโท หรื อ วิชาชีพเลือก
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
รวม

3((2)-2-5)
3((3)-0-6)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
3((x)-y-z)
5((4)-2-9)
18((x)-y-z)

3((2)-2-5)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
2((1)-2-3)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
20((x)-y-z)

1. วิชาเอกการเงินและการลงทุน
1.2 แผนการศึกษาสหกิจศึกษา
ปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
460-401 การจัดการเชิงกลยุทธ์
473-400 การเงินระหว่างประเทศ
473-401 การวิจยั ทางการเงิน 2
473-409 เตรี ยมสหกิจศึกษา
xxx-xxx วิชาโท หรื อ วิชาชีพเลือก
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
473-410 สหกิจศึกษา
รวม

3((2)-2-5)
3((3)-0-6)
2((1)-2-3)
1((0)-2-1)
3((x)-y-z)
12((x)-y-z)

8((0)-48-0)
8((0)-48-0)

2.

วิชาเอกการตลาด
2.1 แผนการศึกษาปกติ
ปี ที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (สาระ 1)
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์ (สาระ 1)
460-101 หลักการตลาด
464-101 การบัญชีการเงินเบื้องต้น
876-102 หลักเศรษฐศาสตร์พ้นื ฐานและการประยุกต์ใช้
890-xxx บังคับกลุ่มสาระภาษาและการสื่ อสาร* (สาระ 6)
950-102 ชีวติ ที่ดี (สาระ 2)
รวม

2((2)-0-4)
1((1)-0-2)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
2((2)-0-4)
3((3)-0-6)
17((17)-0-34)

รวม

2((2)-0-4)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
20((20)-0-40)

ภาคการศึกษาที่ 2
322-100 คานวณศิลป์ (สาระ 5)
460-102 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
460-103 หลักการเงิน
460-104 การจัดการการผลิตและการดาเนินงาน
474-101 พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
890-xxx บังคับกลุ่มสาระภาษาและการสื่ อสาร* (สาระ 6)
895-001 พลเมืองที่ดี (สาระ 2)
xxx-xxx เลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

หมายเหตุ
1) นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนภาษาอังกฤษต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด ให้เข้าร่ วมกิจกรรม ที่จดั โดยคณะหรื อมหาวิทยาลัย
2) * เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ เรื่ อง เกณฑ์การเรี ยนรายวิชาศึกษาทัว่ ไปสาระบังคับเรี ยน สาระที่ 6
ภาษาและการสื่ อสาร

2. วิชาเอกการตลาด
2.1 แผนการศึกษาปกติ
ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
001-103 ไอเดียสู่ความเป็ นผูป้ ระกอบการ (สาระ 3)
347-203 สถิติพ้นื ฐานสาหรับธุรกิจและการประยุกต์ใช้
460-201 ทักษะการติดต่อสื่ อสารทางธุรกิจ
460-400 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ (สาระ 1)
474-201 การตลาดแห่งความหลากหลาย
474-202 การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสิ นค้า
474-203 การสื่ อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ
xxx-xxx เลือกการรู ้ดิจิทลั (สาระ 4)
xxx-xxx เลือกสุนทรี ยศาสตร์และกีฬา (สาระ 7)
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
474-204 กลยุทธ์และการวิเคราะห์ราคา
474-205 แผนการตลาด
xxx-xxx เลือกการคิดเชิงระบบ (สาระ 5)
xxx-xxx เลือกสุนทรี ยศาสตร์และกีฬา (สาระ 7)
xxx-xxx เลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
Module
460-202 ชุดวิชาดิจิทลั นวัตกรรม และความเป็ นผูป้ ระกอบการ
รวม

1((1)-0-2)
3((2)-2-5)
2((1)-2-3)
1((1)-0-2)
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
2((2)-0-4)
1((1)-0-2)
19((14)-10-34)

3((3)-0-6)
3((2)-2-5)
2((2)-0-4)
1((1)-0-2)
2((2)-0-4)
7((3)-8-10)
18((13)-10-31)

2. วิชาเอกการตลาด
2.1 แผนการศึกษาปกติ

ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
474-301 การตลาดเชื่อมโยงลูกค้าผ่านหลากหลายช่องทาง
474-302 การวิจยั การตลาด
874-293 กฎหมายธุรกิจ
xxx-xxx วิชาชีพเลือก
xxx-xxx เลือกการอยูอ่ ย่างเท่าทัน (สาระ 4)
xxx-xxx เลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
รวม

3((3)-0-6)
3((2)-2-5)
3((3)-0-6)
3((x)-y-z)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
16((x)-y-z)

รวม

3((2)-2-5)
3((3)-0-6)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
15((x)-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2
460-301 ธุรกิจอัจฉริ ยะและการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงธุรกิจ
474-303 การตลาดดิจิทลั
xxx-xxx วิชาชีพเลือก
xxx-xxx วิชาโท
xxx-xxx วิชาโท

ภาคการศึกษาที่ 3 (ฤดูร้อน)
474-304 การฝึ กงานทางการตลาด
รวม

320 ชัว่ โมง
320 ชั่วโมง

2. วิชาเอกการตลาด
2.1 แผนการศึกษาปกติ

ปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
474-401 กลยุทธ์การตลาด
xxx-xxx วิชาชีพเลือก
xxx-xxx วิชาโท
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
รวม

3((2)-2-5)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
12((x)-y-z)

รวม

3((2)-2-5)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
12((x)-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2
460-401 การจัดการเชิงกลยุทธ์
xxx-xxx วิชาโท
xxx-xxx วิชาโท
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

2. วิชาเอกการตลาด
2.1 แผนการศึกษาสหกิจศึกษา
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (สาระ 1)
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์ (สาระ 1)
460-101 หลักการตลาด
464-101 การบัญชีการเงินเบื้องต้น
876-102 หลักเศรษฐศาสตร์พ้นื ฐานและการประยุกต์ใช้
890-xxx บังคับกลุ่มสาระภาษาและการสื่ อสาร* (สาระ 6)
950-102 ชีวติ ที่ดี (สาระ 2)
รวม

2((2)-0-4)
1((1)-0-2)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
2((2)-0-4)
3((3)-0-6)
17((17)-0-34)

รวม

2((2)-0-4)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
20((20)-0-40)

ภาคการศึกษาที่ 2
322-100 คานวณศิลป์ (สาระ 5)
460-102 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
460-103 หลักการเงิน
460-104 การจัดการการผลิตและการดาเนินงาน
474-101 พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
890-xxx บังคับกลุ่มสาระภาษาและการสื่ อสาร* (สาระ 6)
895-001 พลเมืองที่ดี (สาระ 2)
xxx-xxx เลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

หมายเหตุ
1) นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนภาษาอังกฤษต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด ให้เข้าร่ วมกิจกรรม ที่จดั โดยคณะหรื อมหาวิทยาลัย
2) * เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ เรื่ อง เกณฑ์การเรี ยนรายวิชาศึกษาทัว่ ไปสาระบังคับเรี ยน สาระที่ 6
ภาษาและการสื่ อสาร

2. วิชาเอกการตลาด
2.1 แผนการศึกษาสหกิจศึกษา

ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
001-103 ไอเดียสู่ความเป็ นผูป้ ระกอบการ (สาระ 3)
347-203 สถิติพ้นื ฐานสาหรับธุรกิจและการประยุกต์ใช้
460-201 ทักษะการติดต่อสื่ อสารทางธุรกิจ
460-400 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ (สาระ 1)
474-201 การตลาดแห่งความหลากหลาย
474-202 การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสิ นค้า
474-203 การสื่ อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ
xxx-xxx เลือกการรู ้ดิจิทลั (สาระ 4)
xxx-xxx เลือกสุนทรี ยศาสตร์และกีฬา (สาระ 7)
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
474-204 กลยุทธ์และการวิเคราะห์ราคา
474-205 แผนการตลาด
xxx-xxx เลือกการคิดเชิงระบบ (สาระ 5)
xxx-xxx เลือกสุนทรี ยศาสตร์และกีฬา (สาระ 7)
xxx-xxx เลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
Module
460-202 ชุดวิชาดิจิทลั นวัตกรรม และความเป็ นผูป้ ระกอบการ
รวม

1((1)-0-2)
3((2)-2-5)
2((1)-2-3)
1((1)-0-2)
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
2((2)-0-4)
1((1)-0-2)
19((14)-10-34)

3((3)-0-6)
3((2)-2-5)
2((2)-0-4)
1((1)-0-2)
2((2)-0-4)
7((3)-8-10)
18((13)-10-31)

2. วิชาเอกการตลาด
2.1 แผนการศึกษาสหกิจศึกษา

ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
474-301 การตลาดเชื่อมโยงลูกค้าผ่านหลากหลายช่องทาง
474-302 การวิจยั การตลาด
874-293 กฎหมายธุรกิจ
xxx-xxx เลือกการอยูอ่ ย่างเท่าทัน (สาระ 4)
xxx-xxx เลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
xxx-xxx วิชาโท
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
รวม

3((3)-0-6)
3((2)-2-5)
3((3)-0-6)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
19((x)-y-z)

รวม

3((2)-2-5)
3((3)-0-6)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
15((x)-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2
460-301 ธุรกิจอัจฉริ ยะและการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงธุรกิจ
474-303 การตลาดดิจิทลั
xxx-xxx วิชาโท
xxx-xxx วิชาโท
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

2. วิชาเอกการตลาด
2.1 แผนการศึกษาสหกิจศึกษา

ปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
460-401 การจัดการเชิงกลยุทธ์
474-401 กลยุทธ์การตลาด
474-402 เตรี ยมสหกิจศึกษา
xxx-xxx วิชาโท
xxx-xxx วิชาโท
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
474-403 สหกิจศึกษา
รวม

3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
1((0)-2-1)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
13((x)-y-z)

8((0)-48-0)
8((0)-48-0)

3. วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3.1 แผนการศึกษาปกติ
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (สาระ 1)
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์ (สาระ 1)
460-101 หลักการตลาด
464-101 การบัญชีการเงินเบื้องต้น
876-102 หลักเศรษฐศาสตร์พ้นื ฐานและการประยุกต์ใช้
890-xxx บังคับกลุ่มสาระภาษาและการสื่ อสาร* (สาระ 6)
950-102 ชีวติ ที่ดี (สาระ 2)
รวม

2((2)-0-4)
1((1)-0-2)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
2((2)-0-4)
3((3)-0-6)
17((17)-0-34)

รวม

2((2)-0-4)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
17((17)-0-34)

ภาคการศึกษาที่ 2
322-100 คานวณศิลป์ (สาระ 5)
460-102 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
460-103 หลักการเงิน
460-104 การจัดการการผลิตและการดาเนินงาน
890-xxx บังคับกลุ่มสาระภาษาและการสื่ อสาร* (สาระ 6)
895-001 พลเมืองที่ดี (สาระ 2)
xxx-xxx เลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

หมายเหตุ
1) นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนภาษาอังกฤษต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด ให้เข้าร่ วมกิจกรรม ที่จดั โดยคณะหรื อมหาวิทยาลัย
2) * เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ เรื่ อง เกณฑ์การเรี ยนรายวิชาศึกษาทัว่ ไปสาระบังคับเรี ยน สาระที่ 6
ภาษาและการสื่ อสาร

3. วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3.1 แผนการศึกษาปกติ

ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
001-103 ไอเดียสู่ความเป็ นผูป้ ระกอบการ (สาระ 3)
347-203 สถิติพ้นื ฐานสาหรับธุรกิจและการประยุกต์ใช้
460-201 ทักษะการติดต่อสื่ อสารทางธุรกิจ
460-400 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ (สาระ 1)
475-201 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
xxx-xxx เลือกการรู ้ดิจิทลั (สาระ 4)
xxx-xxx เลือกสุนทรี ยศาสตร์และกีฬา (สาระ 7)
xxx-xxx วิชาโท หรื อ วิชาเลือกเสรี
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
475-202 พฤติกรรมองค์การ
xxx-xxx เลือกการคิดเชิงระบบ (สาระ 5)
xxx-xxx เลือกสุนทรี ยศาสตร์และกีฬา (สาระ 7)
xxx-xxx เลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
xxx-xxx วิชาชีพเลือก
Module
460-202 ชุดวิชาดิจิทลั นวัตกรรม และความเป็ นผูป้ ระกอบการ
รวม

1((1)-0-2)
3((2)-2-5)
2((1)-2-3 )
1((1)-0-2)
3((3)-0-6)
2((2)-0-4)
1((1)-0-2)
3((x)-y-z)
16((x)-y-z)

3((3)-0-6)
2((2)-0-4)
1((1)-0-2)
2((2)-0-4)
3((x)-y-z)
7((3)-8-10)
18((x)-y-z)

3. วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3.1 แผนการศึกษาปกติ

ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
475-301 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
475-303 การจัดการผลตอบแทน
475-305 ภาวะผูน้ า
874-293 กฎหมายธุรกิจ
xxx-xxx เลือกการอยูอ่ ย่างเท่าทัน (สาระ 4)
xxx-xxx เลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
รวม

3((2)-2-5)
3((3)-0-6)
3((2)-2-5)
3((3)-0-6)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
16((15)-2-31)

รวม

3((2)-2-5)
3((3)-0-6)
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
18((x)-y-z)

รวม

320 ชัว่ โมง
320 ชั่วโมง

ภาคการศึกษาที่ 2
460-301 ธุรกิจอัจฉริ ยะและการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงธุรกิจ
475-302 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์
475-304 การจัดการผลการปฏิบตั ิงาน
475-306 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
xxx-xxx วิชาโท หรื อ วิชาเลือกเสรี
xxx-xxx วิชาโท หรื อ วิชาเลือกเสรี

ภาคการศึกษาที่ 3 (ฤดูร้อน)
475-300 การฝึ กงานทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์

3. วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3.1 แผนการศึกษาปกติ

ปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
475-401 การวิจยั ทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
475-402 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
xxx-xxx วิชาโท หรื อ วิชาเลือกเสรี
xxx-xxx วิชาโท หรื อ วิชาเลือกเสรี
xxx-xxx วิชาโท หรื อ วิชาเลือกเสรี
รวม

3((1)-4-4)
3((1)-4-4)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
15((x)-y-z)

รวม

3((2)-2-5)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
12((x)-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2
460-401 การจัดการเชิงกลยุทธ์
xxx-xxx วิชาชีพเลือก
xxx-xxx วิชาชีพเลือก
xxx-xxx วิชาโท หรื อ วิชาเลือกเสรี

3. วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3.2 แผนการศึกษาสหกิจศึกษา
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (สาระ 1)
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์ (สาระ 1)
460-101 หลักการตลาด
464-101 การบัญชีการเงินเบื้องต้น
876-102 หลักเศรษฐศาสตร์พ้นื ฐานและการประยุกต์ใช้
890-xxx บังคับกลุ่มสาระภาษาและการสื่ อสาร* (สาระ 6)
950-102 ชีวติ ที่ดี (สาระ 2)
รวม

2((2)-0-4)
1((1)-0-2)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
2((2)-0-4)
3((3)-0-6)
17((17)-0-34)

รวม

2((2)-0-4)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
17((17)-0-34)

ภาคการศึกษาที่ 2
322-100 คานวณศิลป์ (สาระ 5)
460-102 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
460-103 หลักการเงิน
460-104 การจัดการการผลิตและการดาเนินงาน
890-xxx บังคับกลุ่มสาระภาษาและการสื่ อสาร* (สาระ 6)
895-001 พลเมืองที่ดี (สาระ 2)
xxx-xxx เลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

หมายเหตุ
1) นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนภาษาอังกฤษต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด ให้เข้าร่ วมกิจกรรม ที่จดั โดยคณะหรื อมหาวิทยาลัย
2) * เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ เรื่ อง เกณฑ์การเรี ยนรายวิชาศึกษาทัว่ ไปสาระบังคับเรี ยน สาระที่ 6
ภาษาและการสื่ อสาร

3. วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3.2 แผนการศึกษาสหกิจศึกษา

ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
001-103 ไอเดียสู่ความเป็ นผูป้ ระกอบการ (สาระ 3)
347-203 สถิติพ้นื ฐานสาหรับธุรกิจและการประยุกต์ใช้
460-201 ทักษะการติดต่อสื่ อสารทางธุรกิจ
460-400 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ (สาระ 1)
475-201 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
xxx-xxx เลือกการรู ้ดิจิทลั (สาระ 4)
xxx-xxx เลือกสุนทรี ยศาสตร์และกีฬา (สาระ 7)
xxx-xxx วิชาโท หรื อ วิชาเลือกเสรี
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
475-202 พฤติกรรมองค์การ
xxx-xxx เลือกการคิดเชิงระบบ (สาระ 5)
xxx-xxx เลือกสุนทรี ยศาสตร์และกีฬา (สาระ 7)
xxx-xxx เลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
xxx-xxx วิชาโท หรื อ วิชาเลือกเสรี
Module
460-202 ชุดวิชาดิจิทลั นวัตกรรม และความเป็ นผูป้ ระกอบการ
รวม

1((1)-0-2)
3((2)-2-5)
2((1)-2-3)
1((1)-0-2)
3((3)-0-6)
2((2)-0-4)
1((1)-0-2)
3((x)-y-z)
16((x)-y-z)

3((3)-0-6)
2((2)-0-4)
1((1)-0-2)
2((2)-0-4)
3((x)-y-z)
7((3)-8-10)
18((x)-y-z)

3. วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3.2 แผนการศึกษาสหกิจศึกษา

ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
475-301 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
475-303 การจัดการผลตอบแทน
475-305 ภาวะผูน้ า
874-293 กฎหมายธุรกิจ
xxx-xxx เลือกการอยูอ่ ย่างเท่าทัน (สาระ 4)
xxx-xxx เลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
รวม

3((2)-2-5)
3((3)-0-6)
3((2)-2-5)
3((3)-0-6)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
16((15)-2-31)

รวม

3((2)-2-5)
3((3)-0-6)
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
18((x)-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2
460-301 ธุรกิจอัจฉริ ยะและการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงธุรกิจ
475-302 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์
475-304 การจัดการผลการปฏิบตั ิงาน
475-306 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
xxx-xxx วิชาโท หรื อ วิชาเลือกเสรี
xxx-xxx วิชาโท หรื อ วิชาเลือกเสรี

3. วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3.2 แผนการศึกษาสหกิจศึกษา

ปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
460-401 การจัดการเชิงกลยุทธ์
475-400 เตรี ยมสหกิจศึกษา
475-401 การวิจยั ทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
475-402 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
xxx-xxx วิชาโท หรื อ วิชาเลือกเสรี
xxx-xxx วิชาโท หรื อ วิชาเลือกเสรี
xxx-xxx วิชาโท หรื อ วิชาเลือกเสรี
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
475-403 สหกิจศึกษา
รวม

3((2)-2-5)
1((0)-2-1)
3((1)-4-4)
3((1)-4-4)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
19((x)-y-z)

8((0)-48-0)
8((0)-48-0)

4. วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่ อุปทาน
4.1 แผนการศึกษาปกติ
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (สาระ 1)
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์ (สาระ 1)
460-101 หลักการตลาด
464-101 การบัญชีการเงินเบื้องต้น
876-102 หลักเศรษฐศาสตร์พ้นื ฐานและการประยุกต์ใช้
890-xxx บังคับกลุ่มสาระภาษาและการสื่ อสาร* (สาระ 6)
950-102 ชีวติ ที่ดี (สาระ 2)
รวม

2((2)-0-4)
1((1)-0-2)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
2((2)-0-4)
3((3)-0-6)
17((17)-0-34)

รวม

2((2)-0-4)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
17((17)-0-34)

ภาคการศึกษาที่ 2
322-100 คานวณศิลป์ (สาระ 5)
460-102 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
460-103 หลักการเงิน
460-104 การจัดการการผลิตและการดาเนินงาน
890-xxx บังคับกลุ่มสาระภาษาและการสื่ อสาร* (สาระ 6)
895-001 พลเมืองที่ดี (สาระ 2)
xxx-xxx เลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

หมายเหตุ
1) นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนภาษาอังกฤษต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด ให้เข้าร่ วมกิจกรรม ที่จดั โดยคณะหรื อมหาวิทยาลัย
2) * เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ เรื่ อง เกณฑ์การเรี ยนรายวิชาศึกษาทัว่ ไปสาระบังคับเรี ยน สาระที่ 6
ภาษาและการสื่ อสาร

4. วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่ อุปทาน
4.1 แผนการศึกษาปกติ
ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
001-103 ไอเดียสู่ความเป็ นผูป้ ระกอบการ (สาระ 3)
347-203 สถิติพ้นื ฐานสาหรับธุรกิจและการประยุกต์ใช้
460-301 ทักษะการติดต่อสื่ อสารทางธุรกิจ
460-400 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ (สาระ 1)
476-201 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์
xxx-xxx เลือกการรู ้ดิจิทลั (สาระ 4)
xxx-xxx เลือกสุนทรี ยศาสตร์และกีฬา (สาระ 7)
xxx-xxx เลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
476-202 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขนส่งและการกระจายสิ นค้า
476-203 การจัดการสิ นค้าคงคลังและคลังสิ นค้า
xxx-xxx เลือกการคิดเชิงระบบ (สาระ 5)
xxx-xxx เลือกสุนทรี ยศาสตร์และกีฬา (สาระ 7)
xxx-xxx วิชาชีพเลือก หรื อ วิชาโท
Module
460-202 ชุดวิชาดิจิทลั นวัตกรรม และความเป็ นผูป้ ระกอบการ
รวม

1((1)-0-2)
3((2)-2-5)
2((1)-2-3)
1((1)-0-2)
3((3)-0-6)
2((2)-0-4)
1((1)-0-2)
2((2)-0-4)
3((x)-y-z)
18((x)-y-z)

3((3)-0-6)
3((2)-2-5)
2((2)-0-4)
1((1)-0-2)
3((x)-y-z)
7((3)-8-10)
19((x)-y-z)

4. วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่ อุปทาน
4.1 แผนการศึกษาปกติ
ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
476-301 การจัดซื้อและการจัดหา
476-302 การจัดการและการออกแบบโซ่อุปทาน
874-293 กฎหมายธุรกิจ
xxx-xxx เลือกการอยูอ่ ย่างเท่าทัน (สาระ 4)
xxx-xxx เลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
xxx-xxx วิชาชีพเลือก หรื อ วิชาโท
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
460-301 ธุรกิจอัจฉริ ยะและการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงธุรกิจ
476-303 การสร้างแบบจาลองโซ่อุปทาน
476-304 วิธีวจิ ยั โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
476-305 ตัวแบบการหาค่าเหมาะสมที่สุดในการจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน
xxx-xxx วิชาชีพเลือก หรื อ วิชาโท
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
รวม
ภาคการศึกษาที่ 3 (ฤดูร้อน)
476-300 การฝึ กงานทางโลจิสติกส์
รวม

3((2)-2-5)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
3((x)-y-z)
16((x)-y-z)

3((2)-2-5)
3((3)-0-6)
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
18((x)-y-z)

320 ชัว่ โมง
320 ชั่วโมง

4. วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่ อุปทาน
4.1 แผนการศึกษาปกติ
ปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
476-401 การจัดการการส่งออกและนาเข้า
476-402 สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
xxx-xxx วิชาชีพเลือก หรื อ วิชาโท
xxx-xxx วิชาชีพเลือก หรื อ วิชาโท
รวม

3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
12((x)-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2
460-401 การจัดการเชิงกลยุทธ์
476-403 โครงงานสาหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
xxx-xxx วิชาชีพเลือก หรื อ วิชาโท
xxx-xxx วิชาชีพเลือก หรื อ วิชาโท
รวม

3((2)-2-5)
3((0)-9-0)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
12((x)-y-z)

4. วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่ อุปทาน
4.2 แผนการศึกษาสหกิจศึกษา
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (สาระ 1)
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์ (สาระ 1)
460-101 หลักการตลาด
464-101 การบัญชีการเงินเบื้องต้น
876-102 หลักเศรษฐศาสตร์พ้นื ฐานและการประยุกต์ใช้
890-xxx บังคับกลุ่มสาระภาษาและการสื่ อสาร* (สาระ 6)
950-102 ชีวติ ที่ดี (สาระ 2)
รวม

2((2)-0-4)
1((1)-0-2)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
2((2)-0-4)
3((3)-0-6)
17((17)-0-34)

รวม

2((2)-0-4)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
17((17)-0-34)

ภาคการศึกษาที่ 2
322-100 คานวณศิลป์ (สาระ 5)
460-102 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
460-103 หลักการเงิน
460-104 การจัดการการผลิตและการดาเนินงาน
890-xxx บังคับกลุ่มสาระภาษาและการสื่ อสาร* (สาระ 6)
895-001 พลเมืองที่ดี (สาระ 2)
xxx-xxx เลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

หมายเหตุ
1) นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนภาษาอังกฤษต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด ให้เข้าร่ วมกิจกรรม ที่จดั โดยคณะหรื อมหาวิทยาลัย
2) * เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ เรื่ อง เกณฑ์การเรี ยนรายวิชาศึกษาทัว่ ไปสาระบังคับเรี ยน สาระที่ 6
ภาษาและการสื่ อสาร

4. วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่ อุปทาน
4.2 แผนการศึกษาสหกิจศึกษา
ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
001-103 ไอเดียสู่ความเป็ นผูป้ ระกอบการ (สาระ 3)
347-203 สถิติพ้นื ฐานสาหรับธุรกิจและการประยุกต์ใช้
460-301 ทักษะการติดต่อสื่ อสารทางธุรกิจ
460-400 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ (สาระ 1)
476-201 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์
xxx-xxx เลือกการรู ้ดิจิทลั (สาระ 4)
xxx-xxx เลือกสุนทรี ยศาสตร์และกีฬา (สาระ 7)
xxx-xxx เลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
476-202 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขนส่งและการกระจายสิ นค้า
476-203 การจัดการสิ นค้าคงคลังและคลังสิ นค้า
xxx-xxx เลือกการคิดเชิงระบบ (สาระ 5)
xxx-xxx เลือกสุนทรี ยศาสตร์และกีฬา (สาระ 7)
xxx-xxx วิชาชีพเลือก หรื อ วิชาโท
Module
460-202 ชุดวิชาดิจิทลั นวัตกรรม และความเป็ นผูป้ ระกอบการ
รวม

1((1)-0-2)
3((2)-2-5)
2((1)-2-3)
1((1)-0-2)
3((3)-0-6)
2((2)-0-4)
1((1)-0-2)
2((2)-0-4)
3((x)-y-z)
18((x)-y-z)

3((3)-0-6)
3((2)-2-5)
2((2)-0-4)
1((1)-0-2)
3((x)-y-z)
7((3)-8-10)
19((x)-y-z)

4. วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่ อุปทาน
4.2 แผนการศึกษาสหกิจศึกษา
ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
476-301 การจัดซื้อและการจัดหา
476-302 การจัดการและการออกแบบโซ่อุปทาน
874-293 กฎหมายธุรกิจ
xxx-xxx เลือกการอยูอ่ ย่างเท่าทัน (สาระ 4)
xxx-xxx เลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
xxx-xxx วิชาชีพเลือก หรื อ วิชาโท
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
460-301 ธุรกิจอัจฉริ ยะและการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงธุรกิจ
476-303 การสร้างแบบจาลองโซ่อุปทาน
476-304 วิธีวจิ ยั โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
476-305 ตัวแบบการหาค่าเหมาะสมที่สุดในการจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน
xxx-xxx วิชาชีพเลือก หรื อ วิชาโท
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
รวม

3((2)-2-5)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
3((x)-y-z)
16((x)-y-z)

3((2)-2-5)
3((3)-0-6)
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
18((x)-y-z)

4. วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่ อุปทาน
4.2 แผนการศึกษาสหกิจศึกษา
ปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
460-401 การจัดการเชิงกลยุทธ์
476-400 เตรี ยมสหกิจศึกษา
476-401 การจัดการการส่งออกและนาเข้า
476-402 สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
xxx-xxx วิชาชีพเลือก หรื อ วิชาโท
xxx-xxx วิชาชีพเลือก หรื อ วิชาโท
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
476-410 สหกิจศึกษา
รวม

3((2)-2-5)
1((0)-2-1)
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
16((x)-y-z)

8((0)-48-0)
8((0)-48-0)

5. วิชาเอกระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
5.1 แผนการศึกษาปกติ
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
460-101 หลักการตลาด
464-101 การบัญชีการเงินเบื้องต้น
477-101 หลักการพื้นฐานระบบสารสนเทศ
876-102 หลักเศรษฐศาสตร์พ้นื ฐานและการประยุกต์ใช้
890-xxx บังคับกลุ่มสาระภาษาและการสื่ อสาร* (สาระ 6)
950-102 ชีวติ ที่ดี (สาระ 2)
xxx-xxx เลือกสุนทรี ยศาสตร์และกีฬา (สาระ 7)
รวม

3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
2((2)-0-4)
3((3)-0-6)
1((1)-0-2)
18((18)-0-36)

รวม

2((2)-0-4)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((2)-2-5)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
18((17)-2-35)

ภาคการศึกษาที่ 2
322-100 คานวณศิลป์ (สาระ 5)
460-102 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
460-103 หลักการเงิน
460-104 การจัดการการผลิตและการดาเนินงาน
477-102 ตรรกะของการใช้โปรแกรมและโครงสร้างข้อมูล
890-xxx บังคับกลุ่มสาระภาษาและการสื่ อสาร* (สาระ 6)
895-001 พลเมืองที่ดี (สาระ 2)

หมายเหตุ
1) นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนภาษาอังกฤษต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด ให้เข้าร่ วมกิจกรรม ที่จดั โดยคณะหรื อมหาวิทยาลัย
2) * เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ เรื่ อง เกณฑ์การเรี ยนรายวิชาศึกษาทัว่ ไปสาระบังคับเรี ยน สาระที่ 6
ภาษาและการสื่ อสาร

5. วิชาเอกระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
5.1 แผนการศึกษาปกติ

ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (สาระ 1)
001-103 ไอเดียสู่ความเป็ นผูป้ ระกอบการ (สาระ 3)
347-203 สถิติพ้นื ฐานสาหรับธุรกิจและการประยุกต์ใช้
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์ (สาระ 1)
460-201 ทักษะการติดต่อสื่ อสารทางธุรกิจ
460-400 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ (สาระ 1)
477-201 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นทางธุรกิจ
xxx-xxx เลือกการรู ้ดิจิทลั (สาระ 4)
xxx-xxx เลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
477-202 การจัดการฐานข้อมูล
477-203 เครื อข่ายคอมพิวเตอร์และความมัน่ คงทางไซเบอร์
xxx-xxx เลือกการคิดเชิงระบบ (สาระ 5)
xxx-xxx เลือกสุนทรี ยศาสตร์และกีฬา (สาระ 7)
xxx-xxx เลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
Module
460-202 ชุดวิชาดิจิทลั นวัตกรรม และความเป็ นผูป้ ระกอบการ
รวม

2((2)-0-4)
1((1)-0-2)
3((2)-2-5)
1((1)-0-2)
2((1)-2-3)
1((1)-0-2)
3((2)-2-5)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
17((14)-6-32)

3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
2((2)-0-4)
1((1)-0-2)
2((2)-0-4)
7((3)-8-10)
18((12)-12-30)

5. วิชาเอกระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
5.1 แผนการศึกษาปกติ

ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
477-301 การพัฒนาเว็บขั้นสมบูรณ์
477-302 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มสาหรับคลาวด์
874-293 กฎหมายธุรกิจ
xxx-xxx เลือกการอยูอ่ ย่างเท่าทัน (สาระ 4)
xxx-xxx เลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
xxx-xxx วิชาชีพเลือก
รวม

3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((3)-0-6)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
3((x)-y-z)
16((x)-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2
460-301 ธุรกิจอัจฉริ ยะและการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงธุรกิจ
477-303 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
xxx-xxx วิชาชีพเลือก
xxx-xxx วิชาชีพเลือก หรื อ วิชาโท
xxx-xxx วิชาชีพเลือก หรื อ วิชาโท
รวม

3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
15((x)-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 3 (ฤดูร้อน)
477-304 การฝึ กงานทางระบบสารสนเทศ
รวม

320 ชัว่ โมง
320 ชั่วโมง

5. วิชาเอกระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
5.1 แผนการศึกษาปกติ

ปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
477-401 สัมมนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
477-402 โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ I
xxx-xxx วิชาชีพเลือก หรื อ วิชาโท
xxx-xxx วิชาชีพเลือก หรื อ วิชาโท
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
รวม

3((1)-4-4)
3((0)-9-0)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
15((x)-y-z)

รวม

3((2)-2-5)
3((0)-9-0)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
12((x)-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2
460-401 การจัดการเชิงกลยุทธ์
477-403 โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ II
xxx-xxx วิชาชีพเลือก หรื อ วิชาโท
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

5. วิชาเอกระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
5.2 แผนการศึกษาสหกิจศึกษา
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
460-101 หลักการตลาด
464-101 การบัญชีการเงินเบื้องต้น
477-101 หลักการพื้นฐานระบบสารสนเทศ
876-102 หลักเศรษฐศาสตร์พ้นื ฐานและการประยุกต์ใช้
890-xxx บังคับกลุ่มสาระภาษาและการสื่ อสาร* (สาระ 6)
950-102 ชีวติ ที่ดี (สาระ 2)
xxx-xxx เลือกสุนทรี ยศาสตร์และกีฬา (สาระ 7)
รวม

3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
2((2)-0-4)
3((3)-0-6)
1((1)-0-2)
18((18)-0-36)

รวม

2((2)-0-4)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((2)-2-5)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
18((17)-2-35)

ภาคการศึกษาที่ 2
322-100 คานวณศิลป์ (สาระ 5)
460-102 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
460-103 หลักการเงิน
460-104 การจัดการการผลิตและการดาเนินงาน
477-102 ตรรกะของการใช้โปรแกรมและโครงสร้างข้อมูล
890-xxx บังคับกลุ่มสาระภาษาและการสื่ อสาร* (สาระ 6)
895-001 พลเมืองที่ดี (สาระ 2)

หมายเหตุ
1) นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนภาษาอังกฤษต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด ให้เข้าร่ วมกิจกรรม ที่จดั โดยคณะหรื อมหาวิทยาลัย
2) * เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ เรื่ อง เกณฑ์การเรี ยนรายวิชาศึกษาทัว่ ไปสาระบังคับเรี ยน สาระที่ 6
ภาษาและการสื่ อสาร

5. วิชาเอกระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
5.2 แผนการศึกษาสหกิจศึกษา

ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (สาระ 1)
001-103 ไอเดียสู่ความเป็ นผูป้ ระกอบการ (สาระ 3)
347-203 สถิติพ้นื ฐานสาหรับธุรกิจและการประยุกต์ใช้
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์ (สาระ 1)
460-201 ทักษะการติดต่อสื่ อสารทางธุรกิจ
460-400 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ (สาระ 1)
477-201 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นทางธุรกิจ
xxx-xxx เลือกการรู ้ดิจิทลั (สาระ 4)
xxx-xxx เลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
477-202 การจัดการฐานข้อมูล
477-203 เครื อข่ายคอมพิวเตอร์และความมัน่ คงทางไซเบอร์
xxx-xxx เลือกการคิดเชิงระบบ (สาระ 5)
xxx-xxx เลือกสุนทรี ยศาสตร์และกีฬา (สาระ 7)
xxx-xxx เลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
Module
460-202 ชุดวิชาดิจิทลั นวัตกรรม และความเป็ นผูป้ ระกอบการ
รวม

2((2)-0-4)
1((1)-0-2)
3((2)-2-5)
1((1)-0-2)
2((1)-2-3)
1((1)-0-2)
3((2)-2-5)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
17((14)-6-32)

3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
2((2)-0-4)
1((1)-0-2)
2((2)-0-4)
7((3)-8-10)
18((12)-12-30)

5. วิชาเอกระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
5.2 แผนการศึกษาสหกิจศึกษา

ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
477-301 การพัฒนาเว็บขั้นสมบูรณ์
477-302 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มสาหรับคลาวด์
874-293 กฎหมายธุรกิจ
xxx-xxx เลือกการอยูอ่ ย่างเท่าทัน (สาระ 4)
xxx-xxx เลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
xxx-xxx วิชาชีพเลือก
xxx-xxx วิชาชีพเลือก หรื อ วิชาโท
รวม

3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((3)-0-6)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
19((x)-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2
460-301 ธุรกิจอัจฉริ ยะและการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงธุรกิจ
477-303 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
xxx-xxx วิชาชีพเลือก หรื อ วิชาโท
xxx-xxx วิชาชีพเลือก หรื อ วิชาโท
xxx-xxx วิชาชีพเลือก หรื อ วิชาโท
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
รวม

3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
18((x)-y-z)

5. วิชาเอกระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
5.2 แผนการศึกษาสหกิจศึกษา

ปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
460-401 การจัดการเชิงกลยุทธ์
477-401 สัมมนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
477-404 เตรี ยมสหกิจศึกษา
xxx-xxx วิชาชีพเลือก หรื อ วิชาโท
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
477-405 สหกิจศึกษา
รวม

3((2)-2-5)
3((1)-4-4)
1((0)-2-1)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
13((x)-y-z)

8((0)-48-0)
8((0)-48-0)

6. วิชาเอกการจัดการไมซ์
6.1 แผนการศึกษาปกติ
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (สาระ 1)
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์ (สาระ 1)
460-101 หลักการตลาด
464-101 การบัญชีการเงินเบื้องต้น
876-102 หลักเศรษฐศาสตร์พ้นื ฐานและการประยุกต์ใช้
890-xxx บังคับกลุ่มสาระภาษาและการสื่ อสาร* (สาระ 6)
950-102 ชีวติ ที่ดี (สาระ 2)
รวม

2((2)-0-4)
1((1)-0-2)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
2((2)-0-4)
3((3)-0-6)
17((17)-0-34)

รวม

2((2)-0-4)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
17((17)-0-34)

ภาคการศึกษาที่ 2
322-100 คานวณศิลป์ (สาระ 5)
460-102 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
460-103 หลักการเงิน
460-104 การจัดการการผลิตและการดาเนินงาน
890-xxx บังคับกลุ่มสาระภาษาและการสื่ อสาร* (สาระ 6)
895-001 พลเมืองที่ดี (สาระ 2)
xxx-xxx เลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

หมายเหตุ
1) นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนภาษาอังกฤษต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด ให้เข้าร่ วมกิจกรรม ที่จดั โดยคณะหรื อมหาวิทยาลัย
2) * เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ เรื่ อง เกณฑ์การเรี ยนรายวิชาศึกษาทัว่ ไปสาระบังคับเรี ยน สาระที่ 6
ภาษาและการสื่ อสาร

6. วิชาเอกการจัดการไมซ์
6.1 แผนการศึกษาปกติ
ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
001-103 ไอเดียสู่ความเป็ นผูป้ ระกอบการ (สาระ 3)
347-203 สถิติพ้นื ฐานสาหรับธุรกิจและการประยุกต์ใช้
460-201 ทักษะการติดต่อสื่ อสารทางธุรกิจ
460-400 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ (สาระ 1)
478-200 ความรู ้เบื้องต้นในอุตสาหกรรมไมซ์
478-201 การดาเนินงานด้านไมซ์เสมือนโมเดลธุรกิจ
xxx-xxx เลือกการรู ้ดิจิทลั (สาระ 4)
xxx-xxx เลือกสุนทรี ยศาสตร์และกีฬา (สาระ 7)
xxx-xxx เลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
478-203 การจัดการอาหารและเครื่ องดื่ม
xxx-xxx เลือกการคิดเชิงระบบ (สาระ 5)
xxx-xxx เลือกสุนทรี ยศาสตร์และกีฬา (สาระ 7)
xxx-xxx เลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
xxx-xxx วิชาชีพเลือก หรื อวิชาโท
Module
460-202 ชุดวิชาดิจิทลั นวัตกรรม และความเป็ นผูป้ ระกอบการ
รวม

1((1)-0-2)
3((2)-2-5)
2((1)-2-3)
1((1)-0-2)
3((3)-0-6)
3((2)-2-5)
2((2)-0-4)
1((1)-0-2)
2((2)-0-4)
18((15)-6-33)

3((2)-2-5)
2((2)-0-4)
1((1)-0-2)
2((2)-0-4)
3((x)-y-z)
7((3)-8-10)
18((x)-y-z)

6. วิชาเอกการจัดการไมซ์
6.1 แผนการศึกษาปกติ
ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
478-202 การจัดการประชุม
478-301 การจัดการสถานที่จดั งานและสิ่ งอานวยความสะดวก
478-302 การจัดการการเดินทางเพื่อเป็ นรางวัล
874-293 กฎหมายธุรกิจ
xxx-xxx เลือกการอยูอ่ ย่างเท่าทัน (สาระ 4)
xxx-xxx วิชาชีพเลือก หรื อวิชาโท
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
460-301 ธุรกิจอัจฉริ ยะและการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงธุรกิจ
478-303 การจัดการนิทรรศการ
478-304 การจัดการอีเวนต์
478-310 การวิจยั ทางการจัดการไมซ์ I
xxx-xxx วิชาชีพเลือก หรื อวิชาโท
รวม
ภาคการศึกษาที่ 3 (ฤดูร้อน)
478-305 การฝึ กงานทางการจัดการไมซ์
รวม

3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((3)-0-6)
2((2)-0-4)
3((x)-y-z)
17((x)-y-z)

3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((1)-4-4)
3((x)-y-z)
15((x)-y-z)

320 ชัว่ โมง
320 ชั่วโมง

6. วิชาเอกการจัดการไมซ์
6.1 แผนการศึกษาปกติ
ปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
478-401 การวิจยั ทางการจัดการไมซ์ II
xxx-xxx วิชาชีพเลือก หรื อวิชาโท
xxx-xxx วิชาชีพเลือก หรื อวิชาโท
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
รวม

3((1)-4-4)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
12((x)-y-z)

รวม

3((2)-2-5)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
15((x)-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2
460-401 การจัดการเชิงกลยุทธ์
xxx-xxx วิชาชีพเลือก หรื อวิชาโท
xxx-xxx วิชาชีพเลือก หรื อวิชาโท
xxx-xxx วิชาชีพเลือก หรื อวิชาโท
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี

6. วิชาเอกการจัดการไมซ์
6.2 แผนการศึกษาสหกิจศึกษา
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (สาระ 1)
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์ (สาระ 1)
460-101 หลักการตลาด
464-101 การบัญชีการเงินเบื้องต้น
876-102 หลักเศรษฐศาสตร์พ้นื ฐานและการประยุกต์ใช้
890-xxx บังคับกลุ่มสาระภาษาและการสื่ อสาร* (สาระ 6)
950-102 ชีวติ ที่ดี (สาระ 2)
รวม

2((2)-0-4)
1((1)-0-2)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
2((2)-0-4)
3((3)-0-6)
17((17)-0-34)

รวม

2((2)-0-4)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
17((17)-0-34)

ภาคการศึกษาที่ 2
322-100 คานวณศิลป์ (สาระ 5)
460-102 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
460-103 หลักการเงิน
460-104 การจัดการการผลิตและการดาเนินงาน
890-xxx บังคับกลุ่มสาระภาษาและการสื่ อสาร* (สาระ 6)
895-001 พลเมืองที่ดี (สาระ 2)
xxx-xxx เลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

หมายเหตุ
1) นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนภาษาอังกฤษต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด ให้เข้าร่ วมกิจกรรม ที่จดั โดยคณะหรื อมหาวิทยาลัย
2) * เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ เรื่ อง เกณฑ์การเรี ยนรายวิชาศึกษาทัว่ ไปสาระบังคับเรี ยน สาระที่ 6
ภาษาและการสื่ อสาร

6. วิชาเอกการจัดการไมซ์
6.2 แผนการศึกษาสหกิจศึกษา
ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
001-103 ไอเดียสู่ความเป็ นผูป้ ระกอบการ (สาระ 3)
347-203 สถิติพ้นื ฐานสาหรับธุรกิจและการประยุกต์ใช้
460-201 ทักษะการติดต่อสื่ อสารทางธุรกิจ
460-400 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ (สาระ 1)
478-200 ความรู ้เบื้องต้นในอุตสาหกรรมไมซ์
478-201 การดาเนินงานด้านไมซ์เสมือนโมเดลธุรกิจ
xxx-xxx เลือกการรู ้ดิจิทลั (สาระ 4)
xxx-xxx เลือกสุนทรี ยศาสตร์และกีฬา (สาระ 7)
xxx-xxx เลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
478-203 การจัดการอาหารและเครื่ องดื่ม
xxx-xxx เลือกการคิดเชิงระบบ (สาระ 5)
xxx-xxx เลือกสุนทรี ยศาสตร์และกีฬา (สาระ 7)
xxx-xxx เลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
xxx-xxx วิชาชีพเลือก หรื อวิชาโท
Module
460-202 ชุดวิชาดิจิทลั นวัตกรรม และความเป็ นผูป้ ระกอบการ
รวม

1((1)-0-2)
3((2)-2-5)
2((1)-2-3)
1((1)-0-2)
3((3)-0-6)
3((2)-2-5)
2((2)-0-4)
1((1)-0-2)
2((2)-0-4)
18((15)-6-33)

3((2)-2-5)
2((2)-0-4)
1((1)-0-2)
2((2)-0-4)
3((x)-y-z)
7((3)-8-10)
18((x)-y-z)

6. วิชาเอกการจัดการไมซ์
6.2 แผนการศึกษาสหกิจศึกษา
ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
478-202 การจัดการประชุม
478-301 การจัดการสถานที่จดั งานและสิ่ งอานวยความสะดวก
478-302 การจัดการการเดินทางเพื่อเป็ นรางวัล
874-293 กฎหมายธุรกิจ
xxx-xxx เลือกการอยูอ่ ย่างเท่าทัน (สาระ 4)
xxx-xxx วิชาชีพเลือก หรื อวิชาโท
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
460-301 ธุรกิจอัจฉริ ยะและการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงธุรกิจ
478-303 การจัดการนิทรรศการ
478-304 การจัดการอีเวนต์
478-310 การวิจยั ทางการจัดการไมซ์ I
xxx-xxx วิชาชีพเลือก หรื อวิชาโท
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
รวม

3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((3)-0-6)
2((2)-0-4)
3((x)-y-z)
17((x)-y-z)

3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((1)-4-4)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
18((x)-y-z)

6. วิชาเอกการจัดการไมซ์
6.2 แผนการศึกษาสหกิจศึกษา
ปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
460-401 การจัดการเชิงกลยุทธ์
478-401 การวิจยั ทางการจัดการไมซ์ II
478-402 เตรี ยมสหกิจศึกษา
xxx-xxx วิชาชีพเลือก หรื อวิชาโท
xxx-xxx วิชาชีพเลือก หรื อวิชาโท
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
478-403 สหกิจศึกษา
รวม

3((2)-2-5)
3((1)-4-4)
1((0)-2-1)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
3((x)-y-z)
16((x)-y-z)

8((0)-48-0)
8((0)-48-0)

เอกสาร 2-5
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ระดับหลักสู ตร (PLOs) กลยุทธ์ /วิธีการสอน และกลยุทธ์ /วิธีการวัดและการประเมินผล
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับ
กลยุทธ์ /วิธีการสอน
หลักสู ตร
PLO1 การบู ร ณาการและการ 1. บรรยาย (Lecture)
ป ร ะ ยุ ก ต์ ศ า ส ต ร์ ด้ า น 2. กรณี ศึกษา (Case Study)
3. บทบาทสมมุติ (Role Play)
บริหารธุรกิจ
4. ทัศนศึกษาดูงาน (Filed Trip)
1.1 บูรณาการความรู ้พ้นื ฐานด้าน 5. การสอนเชิงปฏิบตั ิการ
บริ หารธุรกิจและทักษะที่
(Workshop)
จาเป็ นในการประกอบอาชีพ 6. ห้องปฏิบตั ิการ (Labarotary)
ได้
7. การศึกษาด้วยตนเอง (Self Study)
8. การสัมมนา (Seminar)
1.2 บูรณาการความรู ้ในศาสตร์
9. การเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
เฉพาะที่สนใจ ได้แก่ ด้าน
(Problem Based Learning)
การเงิน การตลาด การจัดการ 10. การสะท้อนคิด (Reflection)
ทรัพยากรมนุษย์ การ
11. การสอนแบบบูรณาการการเรี ยน
จัดการโลจิสติกส์และโซ่
กับการทางาน (Work Integrated
อุปทาน ระบบสารสนเทศ
Learning)
ทางธุรกิจ และการจัดการ
ไมซ์มาใช้ในการทางานได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
PLO2 เป็ นผู้ ป ระกอบการที่ มี
ทั ก ษะด้ านบริ ห ารธุ ร กิ จ และ
ความคิดสร้ างสรรค์ บนพื้นฐาน
ของสังคมแบบพหุวฒ
ั นธรรม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

บรรยาย (Lecture)
กรณี ศึกษา (Case Study)
บทบาทสมมุติ (Role Play)
ทัศนศึกษาดูงาน (Filed Trip)
การสอนเชิงปฏิบตั ิการ
(Workshop)
ห้องปฏิบตั ิการ (Labarotary)
การศึกษาด้วยตนเอง (Self Study)
การสัมมนา (Seminar)
การเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
(Problem Based Learning)
การสะท้อนคิด (Reflection)
การสอนแบบบูรณาการการเรี ยน

กลยุทธ์ /วิธีการวัดและการประเมินผล
การประเมินผลผู้เรี ยนเมื่ อสิ้นสุ ดการเรี ยน
การสอน (Summative)
1. การสอบกลางภาค (Midterm
Examination)
2. การสอบปลายภาค (Final
Examination)
การประเมินผลผู้เรียนระหว่ างการเรียนการ
สอน (Formative)
3. แบบทดสอบย่อย (Quiz)
4. รายงาน (Report)
5. ประเมินโครงงาน (Project
Assessment)
6. การสะท้อนคิด (Reflection)
7. การสังเกตการณ์ (Observation)
8. การนาเสนอ (Presentation)
9. การสอบปากเปล่า (Oral Presentation)
การประเมินผลผู้เรี ยนเมื่ อสิ้นสุ ดการเรี ยน
การสอน (Summative)
1. การสอบกลางภาค (Midterm
Examination)
2. การสอบปลายภาค (Final
Examination)
การประเมินผลผู้เรียนระหว่ างการเรียนการ
สอน (Formative)
3. แบบทดสอบย่อย (Quiz)
4. รายงาน (Report)
5. ประเมินโครงงาน (Project

ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับ
หลักสู ตร

กลยุทธ์ /วิธีการสอน
กับการทางาน (Work Integrated
Learning)

PLO3 ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ 1.
เทคโนโลยีเพื่ อการวิเคราะห์ และ 2.
3.
การตัดสินใจ
4.
3.1 คิดวิเคราะห์และเลือกใช้
5.
เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อใช้
ในการวิเคราะห์และตัดสิ นใจ 6.
รวมทั้งแก้ไขปั ญหาทางด้าน 7.
บริ หารธุรกิจ
8.
9.
3.2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การทางานด้านบริ หารธุรกิจ
10.
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
11.

12.
13.
14.
15.
PLO4 การให้ ความร่ วมมือในการ
ทางานเป็ นทีมและการสื่ อสาร
4.1 การให้ความร่ วมมือในการ
ทางานเป็ นทีม ปรับตัว รู ้จกั
บทบาทหน้าที่ของตนเอง
และมีภาวะผูน้ า

1.
2.
3.
4.
5.

4.2 วิเคราะห์และเลือกใช้ช่องทาง 6.
การสื่ อสารที่เหมาะสมได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
7.
8.

กลยุทธ์ /วิธีการวัดและการประเมินผล

Assessment)
6. การสะท้อนคิด (Reflection)
7. การสังเกตการณ์ (Observation)
8. การนาเสนอ (Presentation)
9. การสอบปากเปล่า (Oral Presentation)
บรรยาย (Lecture)
การประเมินผลผู้เรี ยนเมื่ อสิ้นสุ ดการเรี ยน
กรณี ศึกษา (Case Study)
การสอน (Summative)
บทบาทสมมุติ (Role Play)
1. การสอบกลางภาค (Midterm
ทัศนศึกษาดูงาน (Filed Trip)
Examination)
การสอนเชิงปฏิบตั ิการ
2. การสอบปลายภาค (Final
(Workshop)
Examination)
ห้องปฏิบตั ิการ (Labarotary)
การประเมินผลผู้เรียนระหว่ างการเรียนการ
การศึกษาด้วยตนเอง (Self Study) สอน (Formative)
การสัมมนา (Seminar)
3. แบบทดสอบย่อย (Quiz)
การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ปั ญ หาเป็ นฐาน 4. รายงาน (Report)
(Problem Based Learning)
5. ประเมินโครงงาน (Project
การสะท้อนคิด (Reflection)
Assessment)
การสอนแบบบูรณาการการเรี ยน 6. การประเมินแบบฝึ กหัด(Quiz
กับการทางาน (Work Integrated
Assessment)
Learning)
7. การประเมินรายงาน (Report)
ห้องเรี ยนกลับทาง (Flipped Class)
การจาลองสถานการณ์
(Stimulation)
การระดมสมอง (Brainstroming)
การเรี ยนรู ้โดยโดยใช้โครงงานเป็ น
ฐาน (Project Based Learning)
กรณี ศึกษา (Case Study)
การประเมินผลผู้เรียนระหว่ างการเรียนการ
บทบาทสมมุติ (Role Play)
สอน (Formative)
การสอนเชิงปฏิบตั ิการ
1. การสะท้อนคิด (Reflection)
(Workshop)
2. การสังเกตการณ์ (Observation)
การสัมมนา (Seminar)
การเรี ยนรู ้โดยโดยใช้โครงงานเป็ น 3. การนาเสนอ (Presentation)
4. ผลป้ อนกลับ (Feedback)
ฐาน (Project Based Learning)
การสอนแบบบูรณาการการเรี ยน
กับการทางาน (Work Integrated
Learning)
การศึกษาดูงาน (Site Visit)
การทางานเป็ นกลุ่ม (Group Work)

ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับ
หลักสู ตร
PLO5 จรรยาบรรณ คุณธรรม
และจริยธรรม
5.1 ประยุกต์ใช้หลักจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพด้านบริ หารธุรกิจ

กลยุทธ์ /วิธีการสอน
1.
2.
3.
4.

5.2 จาแนกคุณธรรม จริ ยธรรม
ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของ
สังคม และมีจิตสาธารณะ

5.
6.

5.3 ดาเนินชีวติ โดยยึดถือ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็ นกิจที่หนึ่ง

7.

8.
9.
10.
11.
12.
PLO6 พั ฒ น า ทั ก ษ ะ แ ล ะ 1.
ความสามารถในการเรี ยนรู้ ตลอด 2.
ชีวติ
3.
4.
5.

6.

บรรยาย (Lecture)
กรณี ศึกษา (Case Study)
บทบาทสมมุติ (Role Play)
การสอนเชิงปฏิบตั ิการ
(Workshop)
การสัมมนา (Seminar)
การเรี ยนรู ้โดยโดยใช้โครงงานเป็ น
ฐาน (Project Based Learning)
การสอนแบบบูรณาการการเรี ยน
กับการทางาน (Work Integrated
Learning)
การศึกษาดูงาน (Fieldtrip)
การทางานเป็ นกลุ่ม (Group Work)
การอภิปราย (Discussion)
ดูบุคคลต้นแบบ (Showdowing)
วิทยากร (Guest Speker)
วิจยั (Research)
การสอนเชิงปฏิบตั ิการ
(Workshop)
การสัมมนา (Seminar)
การเรี ยนรู ้โดยโดยใช้โครงงานเป็ น
ฐาน (Project Based Learning)
การสอนแบบบูรณาการการเรี ยน
กับการทางาน (Work Integrated
Learning)
ดูบุคคลต้นแบบ (Showdowing)

กลยุทธ์ /วิธีการวัดและการประเมินผล
การประเมินผลผู้เรียนระหว่ างการเรียนการ
สอน (Formative)
1.
2.
3.
4.

การสะท้อนคิด (Reflection)
การสังเกตการณ์ (Observation)
การนาเสนอ (Presentation)
ผลป้ อนกลับ (Feedback)

การประเมินผลผู้เรียนระหว่ างการเรียนการ
สอน (Formative)
1. แบบทดสอบย่อย (Quiz)
2. การนาเสนอ (Presentation)
3. การประเมินแบบฝึ กหัด(Quiz
Assessment)
4. การประเมินรายงาน (Report)
5. การสะท้อนคิด (Reflection)

เอกสาร 2-3
คำอธิบำยรำยวิชำ
คณะวิทยำกำรจัดกำร
สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ
460-101

หลักกำรตลำด
3((3)-0-6)
Principles of Marketing
ความหมายและขอบเขตของการตลาด แนวคิดที่สาคัญทางการตลาด กระบวนการทางการตลาด สภาพแวดล้อม
ทางการตลาด ความรู ้ เบื้ องต้น เกี่ ยวกับ พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค การวิจัยทางการตลาด การแบ่ งส่ วนตลาด การกาหนดตลาด
เป้ าหมายและการวางตาแหน่งทางการตลาด การพัฒนาส่วนประสมการตลาด ประเด็นทางการตลาดที่น่าสนใจ
Definitions and scopes of marketing; important marketing concepts; marketing process; marketing
environment; fundamental knowledge of consumer behavior; marketing research; market segmentation, targeting, and
positioning; marketing mix development; interesting marketing issues
460-102

กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์

3((3)-0-6)

Human Resource Management
ภาพรวมการจัด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การจัด สายงาน การวางแผนก าลังคน การสรรหา การคัด เลื อ ก การ
ฝึ กอบรมพนักงาน การจ่ ายผลตอบแทน สวัส ดิ ก ารจู งใจ การสร้ างขวัญ ก าลังใจ การประเมิ น ผลงาน การเลื่ อ นขั้น การ
สับเปลี่ ยนโยกย้าย การลงโทษ การเลิกจ้าง การเจรจาต่อรองร่ วม แรงงานสัมพัน ธ์ จริ ยธรรมที่ เกี่ ยวข้อง พฤติ กรรมของ
แรงงานยุคใหม่ การปรับกลยุทธ์ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์
Overview of human resource management; departmentalization; human resource planning; recruitment;
selection; training; compensation; fringe benefits; employee morale; performance appraisal; promotion; job transfer;
disciplinary action; layoff; collective bargaining; labor relations; relevant ethics; labor behavior and trend; change
management in human resource management
460-103

หลักกำรเงิน

3((3)-0-6)

Principles of Finance
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 464-101 กำรบัญชีกำรเงินเบื้องต้ น
Prerequisite
: 464-101 Fundamental Financial Accounting
เป้ าหมายและหน้าที่ ทางการเงิ น การวิเคราะห์ งบ การเงิน การวางแผนและพยากรณ์ ทางการเงิน การบริ หาร
เงินทุนหมุนเวียน งบประมาณเงินทุน การจัดหาเงินทุน ต้นทุนเงินทุน โครงสร้างเงินทุน นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
Financial objectives and responsibilities; financial statement analysis; financial planning and forecasting;
working capital management; capital budgeting; sources of funds; cost of capital; capital structure; dividend policy

460-104

กำรจัดกำรกำรผลิตและกำรดำเนินงำน
3((3)-0-6)
Production and Operation Management
บทบาทและหน้าที่ ของการจัดการการผลิตและการดาเนิ นงานในองค์การธุ รกิ จ การออกแบบผลิตภัณฑ์และ
บริ การ การพยากรณ์ทางธุ รกิจ การเลือกทาเลที่ ต้ งั การออกแบบกระบวนการปฏิบตั ิงาน การวางผังสถานประกอบการ การ
วางแผนและควบคุมการผลิต การจัดการสิ นค้าคงคลัง การจัดการควบคุมคุณภาพ และการปรับปรุ งผลิตภาพ
Roles and functions of production and operation in business firms; product and service design; business
forecasting; facility location; process design; plant layout; production planning and control; inventory management;
quality control management and improvement of productivity
460-201

ทักษะกำรติดต่ อสื่ อสำรทำงธุรกิจ
2((1)-2-3)
Business Communication Skills (WIL)
ทักษะการเขียน การนาเสนอทางธุรกิ จสาหรับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในโลกธุ รกิ จสมัยใหม่ การสื บค้นและการ
ประยุกต์ใช้ขอ้ มูลเพื่อการทารายงานทางธุรกิจ การประยุกต์ใช้จริ ยธรรมทางการสื่ อสารในบริ บทพหุวฒั นธรรมทางธุรกิจ
Writing skills; business presentation for stakeholders in modern business era; information searching and
applying for business reports; conducting business ethics for cultural diversity context
460-202

ชุดวิชำดิจทิ ลั นวัตกรรม และควำมเป็ นผู้ประกอบกำร
7((3)-8-10)
Digital, Innovation and Entrepreneurship in Practice (WIL)
ลักษณะขององค์ก รธุ รกิ จสมัยใหม่ แนวคิ ด การบริ ห ารธุ รกิ จ ประกอบด้วย การตลาด การเงิ น การจัดการ
ทรัพยากรมนุ ษย์ โลจิ สติกส์และโซ่ อุปทาน และสารสนเทศทางธุ รกิ จ ความรับผิดชอบต่อสังคม กระบวนการจัดการทาง
ธุ ร กิ จ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ความเป็ นผูป้ ระกอบการ การหาโอกาสทางธุ รกิ จและการประเมิ น โอกาสทางธุ รกิ จ การสร้ าง
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริ ยธรรมและความมัน่ คงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการจัดการข้อมูลทางธุ รกิ จ การควบคุ มและประเมิ นผลประกอบการ การฝึ ก
ปฏิบตั ิการทาธุรกิจจริ ง
Characteristics of modern business organization; concepts of business management including marketing, finance, human
resource management, logistics and supply chain, and business information system; corporate social responsibility;
efficient management processes; entrepreneurship; exploring and assessing new business opportunities; innovation
creation for competitiveness; information technology application; ethics and cyber security; applications for managing
business data; controlling and evaluating business performance; and business venturing
460-301

ธุรกิจอัจฉริยะและกำรวิเครำะห์ ข้อมูลเชิงธุรกิจ
3((2)-2-5)
Business Intelligence and Data Analytics (WIL)
แนวคิดพื้นฐานสถาปั ตยกรรมอัจฉริ ยะทางธุ รกิ จ ภาพรวมของวงจรชีวิตโครงงานอัจฉริ ยะทางธุรกิจ แนวคิด
พื้นฐานทางด้านการพัฒนาธุรกิจอัจฉริ ยะ การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของธุรกิจอัจฉริ ยะ การจัดการการดาเนิ นงานของ
ธุรกิจอัจฉริ ยะ การประยุกต์ใช้ธุรกิจอัจฉริ ยะ การเขียนโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้น การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงธุรกิจ
และการตัดสิ นใจ การรวบรวมข้อมูล การสารวจข้อมูล และการสรุ ปข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้ นั พื้นฐานและวิธีการวิเคราะห์
ขั้นสูง เทคโนโลยีการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงธุรกิจและเครื่ องมือ

Introduction to business intelligence architecture; overview of the business intelligence project lifecycle;
introduction to business intelligence development; designing business intelligence infrastructure; managing business
intelligence operations; business intelligence applications; programming for basic data analytics; Introduction to business
data analytics and decision making; gathering data, exploring data, and summarizing data; basic and advanced analytic
methods; business data analytics technology and tools
460-400

ประโยชน์ เพื่อนมนุษย์
1((1)-0-2)
Benefit of Mankinds
การทากิ จกรรมเชิ งบูรณาการองค์ความรู ้ เน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง หลักการทรงงาน หลักการ
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็ นกิจที่หนึ่ง
The Integrative activities emphasizing the philosophy of sufficiency economy, work principles,
understanding and development of King’s philosophy for the benefits of mankind
460-401

กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์
3((2)-2-5)
Strategic Management (WIL)
แนวคิดเกี่ ยวกับการจัดการเชิ งกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในธุ รกิ จ การกาหนด
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้ าหมายของธุรกิจ การกาหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร ระดับธุรกิจ และระดับหน้าที่ การนาแผนกล
ยุทธ์ไปปฏิบตั ิ การประเมินผลและการควบคุม เน้นการใช้กรณี ศึกษาสาหรับการพัฒนาธุรกิจ
Basic concepts of strategic management; environmental and Internal scanning; vision, mission, policy of
business; strategy formulation on corporate strategy, business strategy, and functional strategy; strategy implementation;
evaluation and control; case studies for business development
464-101

กำรบัญชีกำรเงินเบื้องต้ น
3((3)-0-6)
Fundamental Financial Accounting
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี กรอบแนวคิ ด หลักการและ
วิธีการบันทึกตามหลักกการบัญชีคู่ การบันทึกรายการในสมุดรายวันทัว่ ไป การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท การจัดทา
งบทดลอง การปรับปรุ งบัญชีและการปิ ดบัญชี การจัดทากระดาษทาการ งบการเงินสาหรับกิจการให้บริ การ กิจการซื้ อขาย
และกิจการอุตสาหกรรม ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
Definition and objectives of accounting; benefits of accounting information; conceptual framework; principles
and methods of double-entry accounting; transactions recording in general journal; posting; trial balance; adjusting and
closing entries; worksheet preparation; financial statements of service, merchandising and manufacturing business; value
added tax system
464-301

บัญชีเพื่อกำรจัดกำรทำงธุรกิจ
Management Accounting for Business
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน
Prerequisite

: 464-101 กำรบัญชีกำรเงินเบื้องต้ น
: 464-101 Fundamental Financial Accounting

3((3)-0-6)

การใช้สารสนเทศทางการบัญชี เพื่อการจัดการ พฤติกรรมต้นทุน การบั ญชี ตน้ ทุน การบัญชีตน้ ทุนฐานกิจกรรม
งบประมาณ ต้นทุนมาตรฐาน การวิเคราะห์ตน้ ทุน –ปริ มาณ–กาไร การบัญชีตามความรับผิดชอบ การจัดทารายงานตามส่ วน
งาน ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจ และการตัดสิ นใจเกี่ยวกับงบประมาณลงทุน
Use of accounting information for management; cost behavior; cost accounting; activity-based costing;
budgeting; standard cost; cost-volume-profit analysis; responsibility accounting; segment reporting; relevant costs for
decision making; capital budgeting decisions
473-198

กำรอ่ ำนงบกำรเงินเพื่อกำรลงทุน
3((3)-0-6)
Reading Financial Statement for Investment
ความรู ้พ้นื ฐานการลงทุนและงบการเงิน งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกาไรขาดทุน งบกระแสเงินสด งบแสดง

การเปลี่ ยนแปลงในส่ วนผูถ้ ื อหุ ้น เครื่ องมื อในการวิเคราะห์ ทางการเงิ น การวิเคราะห์ สภาพคล่อง ประสิ ทธิ ภาพในการ
ดาเนินงาน ประสิ ทธิภาพในการจัดการหนี้สิน ความสามารถในการทากาไร และมูลค่าของกิจการ
Fundamental of investments and financial statements; statement of financial position; income statement;
statement of cash flow; statement of changes in owner’ s shareholders; financial analysis tools; liquidity analysis,
operating efficiency, leverage, profitability, and firm’s values
473-199

กำรเงินส่ วนบุคคล
3((3)-0-6)
Personal Finance
ความสาคัญ ขอบเขต และกระบวนการวางแผนการเงินส่ วนบุคคล การจัดทางบการเงินส่ วนบุคคล การบริ หาร

รายได้และรายจ่ายของบุคคล การวางแผนภาษี การบริ หารความเสี่ ยง และการประกันความมัน่ คงส่ วนบุคคล การวางแผน
การออมและการลงทุน การวางแผนในวัยเกษียณ
Importance, scope and planning process of personal finance; preparing the personal financial statements;
managing personal income and expenses; tax planning; risk management and personal security assurance; planning for
saving and investment; planning for retirement
473-200

กำรบริหำรกำรเงิน
Financial Management

3((3)-0-6)

รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน
: 464-101 กำรบัญชีกำรเงินเบื้องต้ น
Prerequisite
: 460-101 Fundamental Financial Accounting
เป้ าหมายของการบริ หารการเงิน การบริ หารเงินทุนหมุนเวียน การทางบลงทุนภายใต้ความไม่แน่นอน การจัดหา
เงินทุนและต้นทุนของเงินทุน ทฤษฎีโครงสร้างเงินทุน นโยบายจ่ายเงินปั นผล การประเมินมูลค่ากิ จการ การบริ หารกิจการ
แบบมุ่งเน้นคุณค่า การควบรวมกิจการ
Goals of financial management; working capital management; capital budgeting under uncertainty; the theory
of capital structure; financing and cost of capital; dividend policy; corporate valuation; value-based management; and
mergers and acquisitions

473-201

หลักกำรวำงแผนกำรเงินส่ วนบุคคลและภำษี
3((2)-2-5)
Principles of Personal Financial Planning and Tax (WIL)
ความรู ้เบื้ องต้นเกี่ ยวกับการวางแผนการเงิ นและจรรยาบรรณ เครื่ องมือทางการเงิ นสาหรับการบริ หารสภาพ
คล่องส่ วนบุคคล มูลค่าของเงินตามเวลา การรวบรวมและการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการเงินส่วนบุคคล ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และการคานวณ
Foundation of personal financial planning and ethics; financial tools for personal liquidity management; time
value of money; personal financial data collection and analysis; introduction to personal income tax and its calculation
473-202

สถำบันกำรเงินและตลำดกำรเงิน
3((3)-0-6)
Financial Institutions and Markets
ระบบการเงิ นและตลาดการเงิน บทบาทและความสาคัญของตลาดการเงิ นต่อระบบเศรษฐกิ จ ธนาคารกลาง
นโยบายการเงินและผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ประเภทและบริ การของสถาบันการเงิน บทบาทหน้าที่ของสถาบัน
การเงินและหน่วยงานกากับ การบริ หารสถาบันการเงิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Financial system and financial market; the role and important of financial market to economic system; central
bank; monetary policy and the effects of monetary policy to the economic activities; types and services of financial
institutions; role and functions of financial institutions and their regulators; financial institutional management and related
law
473-300

ชุดวิชำกำรลงทุนในหุ้นสำมัญเพื่อกำรสร้ ำงควำมมัง่ คัง่
5((4)-2-9)
Stock Investment for Wealth Creation (WIL)
ตราสารทางการเงินและการตัดสิ นใจลงทุน ภาพรวมเกี่ยวกับหุ ้นสามัญ อัตราผลตอบแทนและความเสี่ ยงจาก
การลงทุนในหลักทรัพย์และกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน ทฤษฎีตลาดมีประสิ ทธิภาพ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้วยวิธี Top-down
การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ วิเคราะห์ภาวะของแต่ละอุตสาหกรรม วิเคราะห์บริ ษทั และงบการเงิน แนวคิดในการประเมิน
มูลค่าหุน้ สามัญ การประเมินมูลค่าหุน้ สามัญด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด การวิเคราะห์หุน้ สามัญด้วยตัวแปรเปรี ยบเทียบ การ
วิเคราะห์ทางเทคนิค ตลอดจนการฝึ กจัดทาบทวิเคราะห์หุน้ รายตัวเพื่อประกอบการตัดสิ นใจลงทุนได้อย่างเหมาะสม
Financial securities and investment decisions; overview of common stock; risk and return on investment and
portfolio; the efficient-market hypothesis; fundamental analysis by applying Top- down approach; economic analysis;
comprehensive analysis in each industry; company and financial statements analysis; concepts of equity valuation; equity
valuation models: the discounted cash flow, relative approach; technical analysis; practicing in generating common stock
analysis for appropriate investment decision
473-301

แบบจำลองทำงกำรเงิน
3((2)-2-5)
Financial Modeling (WIL)
ความรู ้พ้ื นฐานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการพยากรณ์ ทางการเงิ น
วางแผนการเงิ น การประมาณการทางการเงิ น การพยากรณ์ ทางการเงิ น ตัวแปรต่างๆ ในการพยากรณ์ ท างการเงิ น การ
ประยุกต์ใช้ VBA กับแบบจาลองทางการเงิน
Introduction to computer application; using computer applications for financial forecasting, financial
planning, and financial projections; financial variables for forecasting; VBA application with financial models

473-302

กำรบริหำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน
3((3)-0-6)
Financial Risk Management
แนวคิดการบริ หารความเสี่ ยง กรอบแนวคิดในการบริ หารความเสี่ ยง ชนิ ดของความเสี่ ยง การวัดความเสี่ ยง
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ย ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อและการจัดอันดับ
ความน่ าเชื่ อ ถื อ ในการช าระหนี้ ความเสี่ ย งของสิ น ค้าโภคภัณ ฑ์ ความเสี่ ย งจากการด าเนิ น งาน ความเสี่ ยงจากการใช้
แบบจาลองทางการเงิน กรณี ศึกษาเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยงทางการเงิน
Risk management concepts; risk management framework; types of risk; measuring risk; interest rate risk;
foreign exchange risk; credit risk and credit rating; commodity risk; operational risk; financial model risk; case study in
financial risk management
473-303

กำรวิจยั ทำงกำรเงิน 1
Research in Finance I (WIL)

2((1)-2-3)

การระบุที่มาและความสาคัญของปั ญหางานวิจยั ทางการเงิน การสร้างคาถามวิจยั การกาหนดหัวข้อวิจยั และการ
กาหนดวัตถุ ป ระสงค์ก ารวิจัย กรอบแนวคิ ดการวิจัย ระเบี ยบวิธีวิจัย การเขี ยนและการน าเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย
จรรยาบรรณนักวิจยั
Identifying problems and sources of financial research problem; specifying research questions; research topic
and research objectives identification; research framework; research methodology; writing of research proposal and
presentation; researcher ethics
473-304

กำรฝึ กงำนทำงกำรเงิน
320 ชั่วโมง
Finance Internship (WIL)
เงื่อนไขกำรลงทะเบียน
: นักศึกษำชั้นปี ที่ 3 เอกกำรเงิน
Registration Condition
: Third-year students major in finance
การฝึ กงานภาคฤดูร้อนในชั้นปี ที่ 3 เน้นการใช้ความรู ้ทางด้านการบริ หารธุรกิจและ/หรื อด้านการเงินในองค์กร
ต่าง ๆ หรื อการฝึ กงานผ่านการอบรมและปฏิบตั ิงานจริ ง ไม่นอ้ ยกว่า 320 ชัว่ โมง เพื่อให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้สภาพการปฏิบตั ิ
งานจริ ง สามารถนาความรู ้ ทักษะและประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
Third year students will complete an internship, which emphasize on business and/ or finance field, in a
company or an organization for at least 320 hours. The training will prepare students for their career
473-305

ชุดวิชำกำรวำงแผนกำรประกันภัย
5((4)-2-9)
Insurance Planning (WIL)
การวางแผนประกันภัยกับการวางแผนการเงิน แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนประกันภัย การจัดการความเสี่ ยงภัย
การประกันภัย การประกันชี วิต การประกันวินาศภัย กฎหมายการประกันภัย การประกันสังคม การจัดทาแผนประกันภัย
และกรณี ศึกษา ตลอดจนการฝึ กปฏิบตั ิการวางแผนการประกันภัย
Insurance and financial planning; insurance planning concepts; risk management; insurance; life insurance;
non-life insurance; insurance law; social insurance; insurance concepts; the role of insurance in economics and social;
types of insurance, life insurance and non-life insurance; casualty insurance policies; insurance law; social insurance;
insurance plans preparation and case studies; practicing in insurance planning

473-306

ชุดวิชำกำรวำงแผนเพื่อกำรเกษียณ
9((6)-6-15)
Retirement Planning (WIL)
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณ แหล่งเงินออมเพื่อการเกษียณ กองทุนประกันสังคม
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ กองทุนสารองเลี้ยงชี พ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พ การบริ หารความเสี่ ยงสาหรับการ
วางแผนการเงินเพื่อการเกษียณ การลงทุนสาหรับการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณ กระบวนการวางแผนการเงินเพื่อการ
เกษียณ การวางแผนเพื่อวัยเกษี ยณสาหรับผูป้ ระกอบการส่ วนตัว บทบาทของนักวางแผนการเงิ นกับการวางแผนเพื่อการ
เกษียณ การจัดการการเงิ นหลังเกษียณอายุ ประกอบด้วย การบริ หารรายจ่าย การบริ หารหนี้ สิน และการบริ หารพอร์ ตการ
ลงทุน ตลอดจนการฝึ กปฏิบตั ิการวางแผนเพื่อการเกษียณและการจัดการการเงินหลังการเกษียณอายุ
Introduction to retirement planning; sources of saving for retirement planning; social Insurance fund;
government pension fund; provident fund; retirement mutual fund; risk management for retirement planning; investment
for retirement planning; process of retirement planning; retirement planning for entrepreneur; roles of financial planner for
retirement planning; personal financial management after retirement including managing personal expenses, debt, and
investment portfolio ;practicing in retirement planning and personal financial management after retirement
473-307

จรรยำบรรณทำงกำรเงิน
3((2)-2-5)
Financial Ethics (WIL)
จรรยาบรรณทางการเงิน ทฤษฎี ทางการเงิ นและทฤษฎี ตวั แทน จรรยาบรรณทางการเงิ นสาหรับตลาดการเงิ น
จรรยาบรรณทางการเงินสาหรับบริ การทางการเงิน จรรยาบรรณทางการเงินสาหรับการบริ หารการเงิน จรรยาบรรณปฏิบตั ิ
สาหรับผูป้ ฏิบตั ิวชิ าชีพทางการเงิน
Financial ethics, agency theory and financial theory; ethics for financial market; ethics for financial services;
financial ethics and financial management; ethics for financial professional
473-308

กำรลงทุนในตรำสำรหนี้
3((3)-0-6)
Debt Securities Investment
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารหนี้ ตลาดตราสารหนี้ ในประเทศไทยและในโลก ความสาคัญของตลาดตราสาร
หนี้ ทฤษฎีโครงสร้างอัตราดอกเบี้ย การประเมินมูลค่าของตราสารหนี้ ความเสี่ ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ การวัดความ
ผันผวนของราคาตราสารหนี้ กลุ่มหลักทรัพย์ลงทุนและกลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้เบื้องต้น
Introduction to debt securities; debt securities in Thai and global markets; importance of debt securities; term
structure of interest rate ; debt securities valuation; risk associated with investing in fixed-income securities; price
volatility of debt securities; fundamentals of debt securities portfolio and investment strategy
473-309

กำรคลังสำธำรณะ
3((3)-0-6)
Public Finance
แนวคิ ด เกี่ ยวกับ การคลัง สาธารณะ บทบาทหน้าที่ ข องรั ฐ บาลในระบบเศรษฐกิ จ ทฤษฎี สิ น ค้าสาธารณะ
งบประมาณแผ่นดิน รายได้ของรัฐบาลและภาษีอากร รายจ่ายของรัฐบาล การบริ หารหนี้สาธารณะ นโยบายการคลัง และการ
นานโยบายการคลังไปใช้แก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ การคลังท้องถิ่น
Public finance concepts; roles of government in economy; public goods theory; government budget; public
revenues and taxation; public expenditures; public debts; fiscal policy and using of fiscal policy for economic problems
solving; local finance

473-310

กำรบริหำรสินเชื่ อ
3((2)-2-5)
Credit Management (WIL)
กระบวนการทางสิ นเชื่อ แนวทางในการจัดการสิ นเชื่อ ข้อมูลสิ นเชื่อ ประเภทของสิ นเชื่อ การกาหนดวงเงินและ
เงื่อนไข หลักประกัน การวิเคราะห์สินเชื่อเชิงคุณภาพและปริ มาณ การวิเคราะห์สินเชื่อโครงการ ความเสี่ ยงของสิ นเชื่อและ
จรรยาบรรณ
Credit processes; scope of credit management; credit information; types of credit; determining credit line and
conditions; collateral; credit analysis using qualitative and quantitative approaches; project credit analysis; credit risk and
ethics
473-400

กำรเงินระหว่ ำงประเทศ
3((3)-0-6)
International Finance
กลไกในตลาดการเงินระหว่างประเทศ การกาหนดอัตราแลกเปลี่ยน ระบบการเงินระหว่างประเทศ ทฤษฎีเสมอ
ภาคระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนและตัวแปรต่างๆทางเศรษฐศาสตร์ มหภาค การจัดการความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน แหล่ง
เงินทุนระหว่างประเทศ การลงทุนระหว่างประเทศ การบริ หารสิ นทรัพย์หมุนเวียนระหว่างประเทศ
International financial market mechanism; exchange rate determination; international monetary system;
international parity conditions and macro-economic variables; foreign exchange rate risk management; international
sources of funds; foreign investment; international working capital management
473-401

กำรวิจยั ทำงกำรเงิน 2
2((1)-2-3)
Research in Finance II (WIL)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน
: 473-303 กำรวิจยั ทำงกำรเงิน 1
Prerequisite
: 473-303 Research in Finance I (WIL)
การทาวิจยั ในประเด็นปั ญหาที่เกี่ยวข้องทางการเงิ น การวิเคราะห์ขอ้ มูล การแปลผล การจัดทารายงานการวิจยั
การนาเสนอผลการวิจยั ภายใต้การแนะนาโดยอาจารย์ที่ปรึ กษา
Conducting research in field of financial research problem; data analysis; data interpretation; writing research
report and presentation under supervision and guidance of supervisor
473-402

กำรเงินเพื่อกำรนำเข้ ำและส่ งออก
Import – Export Finance (WIL)

3((2)-2-5)

หลักการค้าระหว่างประเทศ มาตรการกี ดกันทางการค้า ขั้นตอนและวิธีการชาระเงิ นในการทาการค้าระหว่าง
ประเทศ ขั้นตอนการดาเนิ นงานและประเภทของเลตเตอร์ ออฟเครดิต เอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการนาเข้าและส่ งออก สิ นเชื่ อ
เพื่ อ การน าเข้า สิ น เชื่ อ เพื่ อ การส่ งออก แพ็ค กิ้ ง เครดิ ต มาตรการส่ งเสริ ม การส่ ง ออก การป้ อ งกัน ความเสี่ ย งจากอัต รา
แลกเปลี่ยน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการนาเข้าและส่งออก
Principles of international trade; trade barriers; processes and methods of payment in international trade;
procedures and types of letters of credit; import and export documents; import financing; export financing, packing credit,
export promotion measures; hedging against exchange rate risk; uniform rules for import and export

473-403

ตรำสำรอนุพนั ธ์
3((3)-0-6)
Derivatives
บทบาทและวิวฒั นาการของตลาดตราสารอนุพนั ธ์ การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ตราสารอนุพนั ธ์ สัญญาซื้ อ
ขายล่วงหน้าประเภทฟอร์เวิร์ดและฟิ วเจอร์ส ตราสารสิ ทธิ และสัญญาสวอป
Role and evolution of derivative market; derivatives analysis and their application, forward and futures,
options, and swap
473-404

กำรวำงแผนภำษีและมรดก
3((3)-0-6)
Tax and Estate Planning
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนภาษี โครงสร้างและองค์ประกอบการคานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กล
ยุทธ์ในการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หลักการวางแผนภาษีสาหรับผูม้ ีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวล
รัษฎากร แนวคิดการวางแผนทรัพย์สินและมรดก การจัดการทรัพย์สินในขณะมีชีวิต การตกทอดทางมรดก กระบวนการ
วางแผนจัดการทรัพย์สินและมรดก
Foundation of tax planning; tax structure and personal income tax calculations; personal income tax
strategies; principles of tax planning for assessable income under section 40 of revenue code; estate planning concepts;
estate management while still alive; inheritance; estate administration process
473-405

กำรสร้ ำงแผนกำรเงินส่ วนบุคคลแบบบูรณำกำร
3((2)-2-5)
Integrated Financial Plan Construction (WIL)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน
: 473-201 หลักกำรวำงแผนกำรเงินส่ วนบุคคลและภำษี
Prerequisite
: 473-201 Principles of Personal Financial Planning and Tax (WIL)
แนวคิดพื้นฐานของการจัดทาแผนการเงิ นส่ วนบุคคล การสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า การเก็บรวบรวมข้อมูล
และการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของลูกค้า การจัดทาและนาเสนอข้อแนะนาการวางแผนทางส่วนบุคคล การติดตามและ
การทบทวนแผนทางการเงินส่วนบุคคล
Concepts of financial planning preparation; customers relationship building; customers financial status
collection and analysis; financial planning preparation and presentation; financial planning monitoring and reviewing
473-406

กำรเงินเชิงพฤติกรรม
3((3)-0-6)
Behavioral Finance
ความรู ้ พ้ืนฐานของการเงิ นเชิ งพฤติกรรม รวมถึ ง อคติ การวิเคราะห์ พฤติ กรรม ประสิ ทธิ ภาพของตลาดและ
ทฤษฎีการคาดการณ์ ความเชื่อมัน่ เกินไป การรับรู ้ของความเสี่ ยง กรอบการตัดสิ นใจ การจัดการการเงินเชิงพฤติกรรม การ
จัดพอร์ตการลงทุน แรงผลักดันทางสังคม พฤติกรรมของนักลงทุน พฤติกรรมการเงินขององค์กร
Behavioral finance foundations including biases, heuristics, market efficiency and prospect theory;
overconfidence; risk perceptions; decision frames; behavioral finance in money management; forming portfolios; social
forces; investor behavior; behavioral corporate finance

473–407 ชุดวิชำกำรวิเครำะห์ ข้อมูลเพื่อกำรบริหำรกำรเงินธุรกิจ
9((6)-6-15)
Corporate Finance and Data Analytics (WIL)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการเงินชั้นสูง ประกอบด้วย การบริ หารเงินทุนหมุนเวียน การทางบลงทุนภายใต้ความไม่
แน่นอน การจัดหาเงินทุนและต้นทุนของเงินทุน ทฤษฎีโครงสร้างเงินทุน นโยบายจ่ายเงินปั นผล การประเมินมูลค่ากิจการ
และการบริ ห ารกิ จการแบบมุ่ งเน้น คุ ณ ค่ า แนวคิ ด พื้ น ฐานสถาปั ตยกรรมอัจฉริ ยะทางการเงิ น ภาพรวมของวงจรชี วิต
โครงงานอัจฉริ ยะทางการเงิ น แนวคิ ดพื้นฐานทางด้านการพัฒนาการเงิ นอัจฉริ ยะ การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของ
การเงินอัจฉริ ยะ การจัดการการดาเนิ นงานของการเงินอัจฉริ ยะ การประยุกต์ใช้การเงินอัจฉริ ยะ การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการ
ตัดสิ นใจ การรวบรวมข้อมูล การสารวจข้อมูลและการสรุ ปข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ ข้ นั พื้นฐานและวิธีการวิเคราะห์ข้ นั สู ง
เทคโนโลยีการวิเคราะห์ขอ้ มูลและเครื่ องมือเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเงิน ตลอดจนการฝึ กปฏิบตั ิในสถานประกอบการ
Advanced in financial data analysis, working capital management, capital budgeting under uncertainty, the
theory of capital structure, financing and cost of capital, dividend policy, corporate valuation, and value-based
management; introduction to financial intelligence architecture; overview of the financial intelligence project lifecycle;
introduction to financial intelligence development; designing financial intelligence infrastructure; managing financial
intelligence operations; financial intelligence applications; Introduction to business data analytics and decision making;
gathering data, exploring data, and summarizing data; basic and advanced analytic methods; data analytics technology and
tools for corporate’s financial benefit; practicing in corporation
473-408

ชุดวิชำกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อกำรดำเนินธุรกิจทีย่ งั่ ยืน
6((6)-0-12)
Risk Management for Business Sustainability
การกากับดู แลและวัฒนธรรมองค์กรด้านการจัดการความเสี่ ยง การวางกรอบกลยุทธและวัตถุประสงค์ของ
องค์กรในการจัดการความเสี่ ยง การระบุ การประเมิน และการตอบสนองต่อความเสี่ ยง เครื่ องมือทางการเงินและเครื่ องมือที่
ไม่ใช่ทางการเงิ นในการจัดการความเสี่ ยง การทบทวนและปรั บปรุ งการจัดการความเสี่ ยง ตลอดจนการสื่ อสารและการ
รายงานความเสี่ ยง การบูรณาการการจัดการความเสี่ ยงและกลยุทธองค์กร การควบคุมภายในและบรรษัทภิบาล ตลอดจนฝึ ก
วางแผนจัดการความเสี่ ยงด้านต่าง ๆ ตามกรอบ COSO ERM
Corporate governance and culture in risk management; risk management strategy and objective setting; risk
management performance; financial tools and non-financial tools for risk management; review and revision in risk
management; risk management information, communication, and reporting; integration in risk management and corporate
strategies; internal control and corporate governance; practicing in risk management planning using COSO ERM
473-409

เตรียมสหกิจศึกษำ
Cooperative Education Preparation (WIL)

1((0)-2-1)

การเตรี ยมความพร้อมก่อนการฝึ กงานสหกิ จศึ กษาและค้นคว้าเอกสารในเรื่ องที่ เกี่ ยวข้องกับการฝึ กงาน การ
พัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการนาเสนอ การเขียนรายงาน และจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงาน
Cooperative education preparation; review of related literatures; personality development; presentation and
report writing techniques and work ethics

473-410

สหกิจศึกษำ
8((0)-48-0)
Cooperative Education (WIL)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน
: 473-409 เตรียมสหกิจศึกษำ
Prerequisite
: 473-409 Cooperative Education Preparation (WIL)
การฝึ กงานในชั้นปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 เน้นการใช้ความรู ้ทางด้านการบริ หารธุรกิจในองค์กรต่างๆ หรื อการ
ฝึ กงานผ่านการอบรมและปฏิบตั ิงานจริ ง ไม่นอ้ ยกว่า 576 ชัว่ โมง เพื่อให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้สภาพการปฏิบตั ิงานจริ ง สามารถ
นาความรู ้ทกั ษะ และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
Forth year students will complete an internship, which emphasize on business field, in a company or an
organization for at least 576 hours in the first semester, the training will prepare students for their career
473-411

หัวข้ อพิเศษทำงกำรเงิน
3((x)-y-z)
Special Topics in Finance (WIL)
ลักษณะหัวข้อที่น่าสนใจ ความรู ้ใหม่ทางการเงินและทางเศรษฐกิจ ค้นคว้า วิเคราะห์ และอภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
Special topics and new knowledge related to financial and economic; research, analyze, discussing and
exchanging opinions
474-101

พฤติกรรมผู้บริโภค
3((3)-0-6)
Consumer Behavior
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน
: 460-101 หลักกำรตลำด
Prerequisite
: 460-101 Principles of Marketing
ความสาคัญของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการบริ หารการตลาด อิทธิ พลของปั จจัยภายในที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ของผูบ้ ริ โภค เช่น การจูงใจ การรับรู ้ การเรี ยนรู ้ และทัศนคติ ทฤษฎี ต่าง ๆ ที่ นามาใช้อธิ บายพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค กลยุทธ์
การตลาดกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค และการสร้างความผูกพันกับลูกค้า
Importance of consumer behavior to marketing management; influence of internal factors toward consumer
decision making such as motivation, perception, learning, and attitude; theories for consumer behavior explanation;
marketing strategies and consumer behavior; and building customer engagement
474-201

กำรตลำดแห่ งควำมหลำกหลำย
3((3)-0-6)
Diversity Marketing
การศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงที่กาลังเกิดขึ้นในสังคม ทั้งในสังคมไทยและทัว่ โลก โดยเฉพาะการศึกษาเกี่ยวกับ
สังคมผูส้ ู งอายุที่ประเทศไทยกาลังจะเผชิญในอนาคตอันใกล้ รวมทั้งแนวโน้มอื่นที่สาคัญ เช่น การเปิ ดเสรี ทางการค้าและ
การเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี ในภูมิภาคอาเซียน การปรับตัวทางการตลาดและการเปลี่ยนแปลงในกลยุทธ์ทางการตลาดที่มี
ความจาเป็ นในการทาให้องค์กร/หน่วยธุรกิจอยูร่ อดในภาวะที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก
Significant changes in the Thai society and the world with an emphasis on studies about the elderly in the
future; the important trends such as free-trade areas and the flows of labor force among Asean communities; the
adjustments and changes in marketing strategies for sustaining organizations or business sectors in the changing world

474-202

กำรจัดกำรผลิตภัณฑ์ และตรำสินค้ ำ
3((2)-2-5)
Product and Brand Management
กระบวนการนาผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาดและปั จจัยที่ทา้ ทายในการจัดการวงจรชีวติ ผลิตภัณฑ์ โครงสร้างตราสิ นค้า
/ เอกลักษณ์ของตราสิ นค้า การตั้งชื่อตราสิ นค้า การจัดการตราสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ในเครื อ ความเชื่อมโยงระหว่างตราสิ นค้า
และการจัดการประสบการณ์ ลูกค้า เอกลักษณ์ ที่โดดเด่น กระบวนการคิดเชิ งออกแบบ และเครื่ องมื อสาหรับการพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ การจัดการคุณค่าของตราสิ นค้าภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
Launching new products process and the challenge of managing their life-cycle; Brand Architecture/identity
& naming; product and brand portfolio; linkage between brand and customer experiences management, value proposition,
design thinking process, and tools for new product development; managing their brand equity in dynamic environments
474-203

กำรสื่ อสำรทำงกำรตลำดเชิงบูรณำกำร
3((2)-2-5)
Integrated Marketing Communication (WIL)
ความสาคัญของการสื่ อสารทางการตลาด กระบวนการสื่ อสาร ส่ วนประสมของการสื่ อสารทางการตลาด กล
ยุทธ์การสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ การควบคุมประเมินผลกิจกรรมการสื่ อสารทางการตลาด และการฝึ กปฏิบตั ิจริ ง
Importance of marketing communication; communication process; marketing communication mix; integrated
marketing communication strategy; evaluation and control of marketing communication activities; practices in marketing
communication
474-204

กลยุทธ์ และกำรวิเครำะห์ รำคำ
3((3)-0-6)
Pricing Analytic and Strategy
ความสาคัญและปั จจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการกาหนดราคา การจัดการความแปรปรวนของราคาในแง่ของการตั้ง
ราคาตามการแบ่งส่ วนตลาด การตั้งราคาแบบเน้นการส่งเสริ มการตลาด การจัดการส่ วนลด การกาหนดโครงสร้างราคา การ
บริ หารรายได้ มูลค่าตลอดช่วงชีวติ ของลูกค้า กลยุทธ์ราคาเพื่อการแข่งขัน และวงจรชีวติ ผลิตภัณฑ์
Importance and factors influence toward price setting; managing price variances in term of price
segmentation, price promotion, discount management; establishing pricing structures, yield management, customer
lifetime value; pricing strategy for competition and product life cycle
474-205

แผนกำรตลำด
3((2)-2-5)
Marketing Plan (WIL)
ฝึ กทักษะการเขียนแผนการตลาด การผสมผสานงานวิจยั กรณี ศึกษา การอภิปรายในชั้นเรี ยน การเขียนบทสรุ ป
ผูบ้ ริ หารให้น่าสนใจและการนาเสนอแผนการตลาดแบบมืออาชีพ
Skills for marketing plan writing designing to weave together field research, case studies, class discussions;
writing executive summary to be arousing and professional marketing plan presentation
474-301

กำรตลำดแบบเชื่ อมโยงลูกค้ ำผ่ำนหลำกหลำยช่ องทำง
3((3)-0-6)
Omnichannel Marketing
คาจากัดความของการตลาดแบบเชื่อมโยงลูกค้าผ่านหลากหลายช่องทาง วิวฒั นาการของการตลาดแบบเชื่อมโยง
ลูกค้าผ่านหลากหลายช่องทาง ความแตกต่างระหว่างการตลาดแบบเชื่อมโยงลูกค้าผ่านหลากหลายช่องทางและการตลาด

หลายช่องทาง การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลลูกค้า กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนรู ปแบบช่องทางการตลาด การจัดการเชิงบูรณา
การช่ องทางการตลาดดิ จิทัลและช่ องทางการตลาดแบบดั้งเดิ ม การบริ หารประสบการณ์ ลูกค้า และการดาเนิ นงานทาง
การตลาดในอนาคต กรณี ศึกษา
Omnichannel marketing definition; the evolution of omnichannel marketing; differences between
multichannel and omnichannel marketing; customer data base utilization; marketing channel transformation strategy,
traditional marketing channel and digital marketing channel integration management; the future of customer experience
management and marketing practices; case studies
474-302

กำรวิจยั กำรตลำด
3((2)-2-5)
Marketing Research (WIL)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน
: 460-101 หลักกำรตลำด
474-101 พฤติกรรมผู้บริโภค
Prerequisite
: 460-101 Principles of Marketing
474-101 Consumer Behavior
ความสาคัญของการวิจยั การตลาดที่ มีต่อการตัดสิ นใจทางธุรกิจ ระเบียบวิธีการวิจยั การตลาด เครื่ องมือที่ใช้ใน
การวิจยั การปฏิ บัติงานวิจยั ภาคสนาม การประมวลผล การวิเคราะห์ ขอ้ มูล รายงานผลและการนาผลวิจยั ไปใช้ในธุ รกิ จ
พร้อมนาเสนอผลงานวิจยั
The importance of marketing research in business decision, research methodology; research tools; field
research; data processing; data analysis; reporting the results; and research application in business; Presentation Research
474-303

กำรตลำดดิจทิ ลั
3((3)-0-6)
Digital Marketing
ความรู ้และทักษะที่จาเป็ นสาหรับการตลาดดิจิทลั ขององค์ กร เครื่ องมือดิจิทลั การวางแผน การปฏิบตั ิการ การ
วัดและประเมินผล แนวคิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเพิ่มประสิ ทธิภาพเครื่ องมือค้นหา การจ่ายต่อคลิก ประเภทของโฆษณา
การตลาดทางจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ การตลาดแบบไวรัส การประชาสัมพันธ์ออนไลน์ การตลาดพันธมิตร และสื่ อสั งคม
เป็ นต้น
Skills and knowledge necessary digital marketing within organizations; digital tools; planning; implementing;
measurement and evaluation; other relevant concepts, for example, SEO, PPC, ad types, e-mail marketing, viral
marketing, online PR, affiliate marketing and social media
474-304

กำรฝึ กงำนทำงกำรตลำด
320 ชั่วโมง
Marketing Internship (WIL)
เงื่อนไขกำรลงทะเบียน
: นักศึกษำชั้นปี ที่ 3 เอกกำรตลำด
Registration Condition
: Third-year students major in marketing
การฝึ กงานภาคฤดูร้อนในชั้นปี ที่ 3 เน้นการใช้ความรู ้ทางด้านการบริ หารธุรกิจและ/หรื อด้านการตลาดในองค์กร
ต่าง ๆ หรื อการฝึ กงานผ่านการอบรมและปฏิบตั ิงานจริ ง ไม่นอ้ ยกว่า 320 ชัว่ โมง เพื่อให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้สภาพการปฏิบตั ิ
งานจริ ง สามารถนาความรู ้ ทักษะและประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
Third year students will complete an internship, which emphasize on business and/or marketing field, in a
company or an organization for at least 320 hours. The training will prepare students for their career

474-305

กำรตลำดเพื่อสังคม
3((2)-2-5)
Social Marketing (WIL)
แนวคิด ทฤษฎี วิวฒั นาการของการตลาดเพื่อสังคม การตลาดขององค์กรที่ ไม่แสวงหาผลกาไร การตลาดเพื่อ
สังคมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค กลยุทธ์การตลาดเพื่อสังคมพร้อมศึกษากรณี ตวั อย่างการตลาดเพื่อสังคม
Concept, theories, and evolutions of social marketing; marketing of nonprofit organization; social marketing
and changes in consumer behavior; social marketing strategy and case studies social marketing
474-306

กำรตลำดเพื่อชุมชน
3((2)-2-5)
Community Marketing (WIL)
รู ปแบบ โครงสร้างการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด การแบ่งส่ วนตลาด พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค การ
วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดการจาหน่ าย และการส่ งเสริ มการตลาด ศึ กษาชุมชน
ท้องถิ่นในสภาพปั จจุบนั ปั ญหา แนวทางการแก้ไขทิศทางในการพัฒนาในอนาคต ศึกษากรณี ตวั อย่างผลิตภัณฑ์ในชุมชน
ท้องถิ่น
Structural model; marketing opportunities analysis; market segmentation; consumer behavior; marketing
strategy planning, products, price, distribution and promotion; the current local communities; case studies of products in
the local community
474-307

กำรตลำดบริกำร
3((3)-0-6)
Service Marketing (WIL)
ทฤษฎีและแนวคิดของการตลาดบริ การสมัยใหม่ โครงสร้างของอุตสาหกรรมบริ การ ประเภทของธุรกิจบริ การ
การบริ หารส่วนประสมการตลาดบริ การ การพัฒนา และการกาหนดนโยบายการตลาดบริ การและการฝึ กปฏิบตั ิจริ ง
Concepts and theories of modern service marketing; structure of service industry; type of service business;
service marketing management; development and service policy formulation for services marketing and practices in
service marketing
474-308

กำรตลำดอำเซียน
3((3)-0-6)
ASEAN Marketing
ลักษณะและบทบาทของตลาดเอเชียน อิทธิพลของตลาดเอเชียนต่อการดาเนินธุรกิจในอนาคต แนวทางการเข้าสู่
ตลาดเอเชียน รู ปแบบการแข่งขันในตลาดเอเชียน พฤติกรรมของตลาด และการแบ่งส่ วนของตลาด รู ปแบบการบริ โภคของ
ตลาดโลก กลยุทธ์การตลาดที่ใช้ในตลาดเอเชียนในปั จจุบนั และแนวโน้มในอนาคต
Characteristics and roles of ASEAN marketing; the influence of ASEAN marketing toward future business;
methods of ASEAN market entry; competition in the ASEAN market; market behavior and segmentation of the ASEAN
market; consumption patterns of the ASEAN market; marketing strategies in the ASEAN market in present and future
trends
474-309

กำรเตรียมฝึ กประสบกำรณ์ วชิ ำชีพกำรตลำด
3((2)-2-5)
Preparation for Professional Experience in Marketing
การประยุกต์ห ลักการและทฤษฎี ท างการตลาด เพื่ อศึ กษาแนวโน้ มการเปลี่ ยนแปลงในหน่ วยธุ รกิ จโดยใช้
สถานการณ์ จ าลอง การอบรม และการทดสอบปฏิ บัติ งาน เพื่ อ เตรี ยมความพร้ อ มเกี่ ยวกับ ทัก ษะ การใช้ภ าษา การใช้

คอมพิ วเตอร์ การใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป และอุปกรณ์ ส านักงาน การพัฒ นาบุ ค ลิ กภาพ การปรั บตัวให้เข้ากับสังคม การ
วางแผนการนาเสนอ การออกแบบเนื้ อหา ทักษะ การโน้มน้าวใจ และการนาเสนอในสถานการณ์ ต่าง ๆ การใช้ภาษาพูด
ภาษากาย ภาษาภาพ การวางแผน การผลิตและการใช้สื่อประกอบการพูดแบบต่าง ๆ การทางานเป็ นที ม เพื่อเตรี ยมความ
พร้อมก่อนฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
Applying marketing principles and theory, to study tendency of change within work business unit, using
simulation, training, and practical tests in order to prepare the readiness of skills, language usage, computer usage,
software packages, and office equipment usage, personality development, social adaptation, procedure of presentation,
content design, persuasion and presentation skill in various contexts, oral communication, body language and visual
language, planning of media for various public communications; and teamwork in order to prepare readiness before field
experience training
474-401

กลยุทธ์ กำรตลำด
3((2)-2-5)
Marketing Strategy (WIL)
บทบาทความสาคัญ แนวคิ ด การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด การวิเคราะห์
อุตสาหกรรมและความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน การกาหนดกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด กลยุทธ์วงจรชี วิตผลิตภัณฑ์ กล
ยุทธ์การแบ่ งส่ วนตลาดและตลาดเป้ าหมาย กลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน การวางแผนกลยุทธ์การตลาดและการนาไปใช้ การ
ประเมินและควบคุมกลยุทธ์ คุณธรรมจริ ยธรรมในการนากลยุทธ์ทางการตลาดไปใช้
The role, importance and the concept of marketing strategy; marketing environment; industry analysis and
competitive advantage; marketing mix strategies; product life cycle strategies; market segmentation and target market;
competitive strategies; marketing strategies and implementation; evaluation and control strategies; moral and ethical
applications
474-402

เตรียมสหกิจศึกษำ
1((0)-2-1)
Cooperative Education Preparation (WIL)
การเตรี ยมความพร้อมก่อนการฝึ กงานสหกิ จศึ กษาและค้นคว้าเอกสารในเรื่ องที่ เกี่ ยวข้องกับการฝึ กงาน การ
พัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการนาเสนอ การเขียนรายงาน และจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงาน
Cooperative education preparation; review of related literatures; personality development; presentation and
report writing techniques and work ethics
474-403

สหกิจศึกษำ
8((0)-48-0)
Cooperative Education (WIL)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน
: 474-402 เตรียมสหกิจศึกษำ
Prerequisite
: 474-402 Cooperative Education Preparation (WIL)
การฝึ กงานในชั้นปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 เน้นการใช้ความรู ้ทางด้านการบริ หารธุรกิจในองค์กรต่างๆ หรื อการ
ฝึ กงานผ่านการอบรมและปฏิบตั ิงานจริ ง ไม่นอ้ ยกว่า 576 ชัว่ โมง เพื่อให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้สภาพการปฏิบตั ิงานจริ ง สามารถ
นาความรู ้ทกั ษะ และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
Forth year students will complete an internship, which emphasize on business field, in a company or an
organization for at least 576 hours in the first semester, the training will prepare students for their career

474-404

กำรตลำดโลก
3((3)-0-6)
Global Marketing
แนวคิดและปรัชญาการตลาดโลก การวิเคราะห์ความได้เปรี ยบในการแข่งขันในระดับนานาชาติ การบริ หารการ
ตลาดโลก และการสร้างกลยุทธ์ในตลาดโลก
Concept and philosophy of global marketing; analysis of international competitive advantage; global
marketing management and global marketing strategy formulation
474-405

กำรตลำดสื่ อสังคม
3((3)-0-6)
Social Media Marketing
การใช้สื่อออนไลน์และสื่ อสังคมเพื่อการสร้างข้อมูลของลูกค้า การเลือกใช้เครื่ องมือและกลยุทธ์ สื่อสังคมเพื่อ
เข้าถึ งกลุ่ ม เป้ าหมาย เทคนิ ค และแนวทางปฏิ บัติ ที่ ดี ในการใช้ท รั พ ยากรบนสื่ อ สังคมอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ การวัด และ
ประเมินผลการตลาดสื่ อสังคม
Using online and social media to create customer profiles; choosing social media application and strategies to
reach specific targets; techniques and best practices for effectiveness of social media resources spending; measurement
and evaluation of social media marketing
474-406

กำรตลำดสำหรับผู้ประกอบกำร
Entrepreneurial Marketing (WIL)

3((2)-2-5)

ลักษณะและปั ญหาเฉพาะด้านการตลาดของผูป้ ระกอบการและผูป้ ระกอบธุรกิจขนาดย่อม วิธีบริ หารและการด
ดาเนิ นงานด้านการตลาดสาหรับการพัฒนาธุรกิจขนาดย่อม ทักษะด้านการตลาดเชิงกลยุทธ์สาหรับการเป็ นผูป้ ระกอบการที่
ดี แนวทางการดาเนิ นธุรกิจให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ภายใต้หลักจริ ยธรรมวิชาชีพพร้อมสารวจการตลาด
สาหรับผูป้ ระกอบการในพื้นที่
Specific marketing aspects and problems of entrepreneurship; marketing administration methods in a small
business development; skill in strategic marketing for successful entrepreneurship; business administration for
environmental change as an ethical business and survey Entrepreneurial marketing
474-407

กำรบริหำรกำรค้ ำปลีก
Retailing Management (WIL)

3((2)-2-5)

ความสาคัญของธุรกิจค้าปลีก หลักการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ในธุรกิจค้าปลีก การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ
ค้าปลีก การวิเคราะห์เขตการค้าและการคัดเลือกทาเลธุ รกิ จค้าปลีก การบริ หารจัดการองค์กรและทรัพยากรบุคคลสาหรับ
ธุรกิจค้าปลีก การกาหนดลูกค้าเป้ าหมายและการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องการบริ หารจัดการระบบปฏิบตั ิการหน้าร้าน
การบริ หารจัดการด้านการจัดวางสิ นค้าภายในร้ าน การบริ หารจัดการระบบปฏิ บัติงานด้านการเงิ น การสร้ างและรั กษา
ภาพลักษณ์ของธุรกิจ
The importance of retailing; principles of creating and maintaining relationship in retailing business; strategic
planning in retailing business; sales territory analysis and retail-site selection; organizational management and human
resource management in retailing business, target market selection and collecting information in display operation; instore shelf display management; financial operation; creating and maintaining business image

474-408

สัมมนำกำรตลำด
3((1)-4-4)
Seminar in Marketing (WIL)
ค้นคว้า อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การตลาดปั จจุบนั วิเคราะห์ปัญหาการตลาดที่เกิด
ขึ้นกับธุรกิจ กรณี ศึกษา และเสนอแนวทางแก้ไข ตลอดจนการสัมมนาการตลาดกับผูม้ ีประสบการณ์และศึกษาดูการตลาด
นอกสถานที่
Research, discussion, and exchange of comments on existing marketing situations; analysis of marketing
problems facing by business case study and recommendation; seminar in marketing with professionals and study trip to
offsite marketing
475-201

กำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์
3((3)-0-6)
Human Resource Planning
ภาพรวมการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดสายงาน การวางแผนกาลังคน การสรรหา การคัดเลือก การฝึ กอบรม
พ นั ก ง า น ก า ร จ่ า ย ผ ล ต อ บ แ ท น ส วั ส ดิ ก า ร จู ง ใ จ ก า ร ส ร้ า ง ข วั ญ ก า ลั ง ใ จ ก า ร ป ร ะ เมิ น ผ ล ง า น
การเลื่อนขั้น การสับเปลี่ยนโยกย้าย การลงโทษ การเลิกจ้าง การเจรจาต่อรองร่ วม แรงงานสัมพันธ์
Overview of human resource management; departmentalization; human resource planning; recruitment;
selection; training; compensation; fringe benefits; employee morale; performance appraisal; promotion; job transfer;
disciplinary action; layoff; collective bargaining; labor relations
475-202

พฤติกรรมองค์ กำร
3((3)-0-6)
Organizational Behavior
จุดมุ่งหมายและความสาคัญของพฤติกรรมองค์การ แนวคิดและทฤษฎี พฤติกรรมองค์การในระดับบุคคล กลุ่ม
และองค์การ การประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปั ญหาภายในองค์การและเพื่อการพัฒนาองค์การในบริ บทอาเซียน
Objectives and significances of organizational behavior; concepts and theories of organizational behavior in
individual, group, and organizational levels; applications to solve organizational problems and develop organizations in
ASEAN context
475-300

กำรฝึ กงำนทำงกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์
320 ชั่วโมง
Human Resource Management Internship (WIL)
เงื่อนไขกำรลงทะเบียน
: นักศึกษำชั้นปี ที่ 3 เอกกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์
Registration Condition
: Third-year students major in human resource management
การฝึ กงานภาคฤดู ร้ อ นในชั้น ปี ที่ 3 เน้น การใช้ค วามรู ้ ท างด้านการบริ ห ารธุ รกิ จ และ/หรื อ ด้านการจัด การ
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรต่าง ๆ หรื อการฝึ กงานผ่านการอบรมและปฏิบตั ิงานจริ ง ไม่นอ้ ยกว่า 320 ชัว่ โมง เพื่อให้นกั ศึกษา
ได้เรี ยนรู ้สภาพการปฏิบตั ิ งานจริ ง สามารถนาความรู ้ ทักษะและประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
Third year students will complete an internship, which emphasize on business and/ or human resource
management field, in a company or an organization for at least 3 2 0 hours. The training will prepare students for their
career

475-301

กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และองค์ กำร
3((2)-2-5)
Human Resource and Organization Development (WIL)
ทฤษฎีและแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วยการฝึ กอบรมและพัฒนา การพัฒนาสายอาชีพ และ
การพัฒนาองค์การ กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เริ่ มตั้งแต่การประเมินและตรวจสอบความต้องการ การออกแบบ
กิจกรรม การปฏิบตั ิตามแผนการ การประเมินผลการดาเนินงาน รวมทั้งการสร้างให้ผลการเปลี่ยนแปลงดารงอยู่
Theories and concepts of human resource development including training and development, career
development, and organization development; human resource development process starting from needs investigation and
assessment, design, implementation, evaluation as well as institutionalization
475-302

กฎหมำยเกีย่ วกับกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์
3((3)-0-6)
Human Resource Management Law
ห ลั ก ทั่ ว ไป แล ะสั ญ ญ าจ้ า งแรงงาน ตาม ป ระม วลกฎ ห ม ายแพ่ งและพ าณิ ชย์ รวม ถึ งเรื่ อ งอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่นสัญญาค้ าประกันและความรับผิดของลูกจ้างนายจ้างต่อบุคคลภายนอกกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน กฎหมาย
การทางานของคนต่างด้าวและการประกอบธุ รกิ จของคนต่างด้าว กฎหมายประกัน สังคม กฎหมายกองทุ นเงิ นทดแทน
กฎหมายกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
General principles of employment contracts of the civil and commercial code, including other relevant issues,
such as letter of guarantee, employer’ s and employee’ s responsibility toward people outside an organization, labor
protection law, migrant workers and work permits, social security act; workers’ compensation fund; provident fund
475-303

กำรจัดกำรผลตอบแทน
3((3)-0-6)
Compensation Management
ระบบการจ่ายผลตอบแทน วิธีการและเทคนิ คในการคิดค่าตอบแทน โครงสร้างองค์กรกับการจ่ายผลตอบแทน
ในเชิ ง กลยุท ธ์ การประเมิ น ค่ างาน หลัก การจ่ า ยผลตอบแทนพื้ น ฐาน การจ่ ายผลตอบแทนส าหรั บ ผูบ้ ริ ห าร การให้
ผลประโยชน์และการบริ การ และการบริ หารการจ่ายผลตอบแทน
Compensation system, methods and techniques in calculating compensation; strategic organization structure
and compensation; job evaluation; basic compensation principles; compensation management for top management;
services and benefits providing; and compensation management
475-304

กำรจัดกำรผลกำรปฏิบตั งิ ำน
3((2)-2-5)
Performance Management (WIL)
แนวคิดและกระบวนการบริ หารผลการปฏิ บตั ิงาน การกาหนดวัตถุประสงค์ และปั จจัยที่ ควรพิจารณาในการ
ประเมินผล เครื่ องมือที่ทาการประเมินผล การกาหนดคะแนนและสัดส่ วน การบริ หารการประเมินผลให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
ฝึ กปฏิบตั ิการใช้เครื่ องมือการประเมินผลสมัยใหม่ ทั้งในระดับบุคคล ทีมงาน และองค์การให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์การ
Concepts and process of performance management; identifying objectives and potential factors in
performance appraisal; performance appraisal tools; scoring and ratio identification; effective performance management,
practicing the use of new evaluation tools in individual team, and organizational levels in alignment with corporate
strategy

475-305

ภำวะผู้นำ
3((2)-2-5)
Leadership (WIL)
รู ปแบบของความเป็ นผูน้ า ปั ญหาต่างๆ ในการทางานในองค์การ บทบาทของผูบ้ ริ หารและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ทฤษฎี การจู งใจและวิธีการจู งใจผูอ้ ื่ น คุ ณสมบัติของผูน้ าและวิธีการชี้ นาผูอ้ ื่ น เน้นกรณี ศึกษาและการนาไปปฏิ บัติ กรอบ
แนวคิดผูน้ า พัฒนากรอบแนวคิดแบบเติบโต ผูน้ ากับความฉลาดทางอารมณ์
Leadership styles; the problems in the organization; roles of managers and subordinates; motivation theories
and motivation methods; characteristics of leaders; leading methods; focusing on case studies and practices; mindset for
leadership; developing growth mindset; EQ for leaders
475-306

กำรเจรจำต่ อรองทำงธุรกิจ
3((2)-2-5)
Business Negotiation
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน
: 460-201 ทักษะกำรติดต่อสื่ อสำรทำงธุรกิจ
Prerequisite
: 460-201 Business Communication Skills (WIL)
แนวคิดและทฤษฎีในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ องค์ประกอบในการพิจารณาเพื่อการเจรจา และกระบวนการ
เจรจา การวิ เคราะห์ ส ถานการณ์ และวางแผนเพื่ อ ให้ ป ระสบความส าเร็ จ ในการเจรจา รวมทั้ง เทคนิ ค ยุท ธวิ ธี และ
จรรยาบรรณการเจรจา การบริ หารความขัดแย้ง
Concepts and theories in business negotiation; elements in negotiation; negotiation process; situation analysis
and planning for negotiation success; negotiation techniques, tactics, and ethics in negotiation; conflict management
475-311

กำรจัดกำรสำนักงำนยุคใหม่
3((2)-2-5)
Modern Office Management (WIL)
แนวคิดในการจัดการสานักงานในยุคใหม่ ลักษณะงานสานักงาน การวางแผน การจัดองค์การ บุคลากรใน
สานักงาน การวางผังสานักงานและสภาพแวดล้อมสานักงาน การปรับปรุ งงานในสานักงาน การบริ หารงานเอกสารและ
ระบบการจัดเก็บ สานักงานอัตโนมัติ พร้อมทั้งฝึ กปฏิบตั ิการจัดการสานักงานในยุคใหม่
Concepts of modern office management; nature of office work; planning; organizing; office personnel; office
layout and environment; improvement of office work; record management and filing system; office automation; practicing
in modern office management
475-312

กำรประชำสัมพันธ์ องค์ กำร
3((2)-2-5)
Public Relations in Organization (WIL)
หลัก การประชาสัม พัน ธ์ส าหรั บ องค์กรธุ รกิ จ การวางแผนเชิ งกลยุท ธ์ การใช้เทคนิ ค และเครื่ อ งมื อ ในการ
ประชาสัมพันธ์ การสื่ อสารข้อมูลที่ น่าสนใจเพื่อสร้างความเข้าใจอันดี ระหว่างกลุ่มผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยและองค์กรธุ รกิ จ
จรรยาบรรณของการประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งฝึ กปฏิบตั ิการประชาสัมพันธ์องค์ที่เหมาะสม
Public relations principles for businesses; strategic planning; techniques and tools using in public relations;
communicating attractive information to create good understanding between stakeholders and business; ethics in public
relations; practicing the use of appropriate public relations

475-313 กำรจัดกำรข้ ำมวัฒนธรรม
3((3)-0-6)
Cross-cultural Management
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการข้ามวัฒนธรรม เปรี ยบเทียบความเหมือนและความต่างทางการจัดการ วัฒนธรรมและ
การสื่ อสารในบริ บทของการจัดการระดับโลก การจัดการความหลากหลายในสถานที่ ทางาน และการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ที่แตกต่างกัน
Concepts of cross-cultural management; comparative management, culture, and communication in global
management context; managing diversity at workplace and difference of human resource management
475-321

ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์
Human Resource Management Information System

3((2)-2-5)

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูลในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดลาดับ
ขั้นความลับของข้อมูล การจัดระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลในการจัดการทรัพยากร
มนุษย์
Information system for management; using database management system on human resource management;
the level of secrecy of the data; human resource database management system in the organization for the effectiveness in
human resource management
475-322

กำรออกแบบองค์ กำร
Organization Design

3((3)-0-6)

ขั้นตอนและปั จจัยที่ เกี่ยวข้องกับการออกแบบองค์การและการออกแบบองค์การใหม่ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการ
ออกแบบองค์การ วัฒนธรรมองค์การที่ เกี่ ยวกับการออกแบบองค์การ ประเด็นด้านการออกแบบองค์การในโลกที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
Procedures and factors involved in the design and re-design of organizations; influential factors of
organizational design; organizational culture related to organizational design; issues related to organizational design in the
fast changing world
475-323

กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ ระหว่ำงประเทศ
International Human Resource Management

3((3)-0-6)

บริ บทและกลยุทธ์ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ โครงสร้างและความแตกต่างทางวัฒนธรรม
การคัดเลือก การพัฒนา การฝึ กอบรม และการประเมินผลบุคลากรภายใต้การมอบหมายงานระหว่างประเทศ
Context and strategies of international human resource management; structural and cultural differences;
human resource selection, development, training, and evaluation of personnel under international assignments

475-324

แรงงำนสัมพันธ์
3((3)-0-6)
Labor Relations
หลักทั่วไปที่ เกี่ ยวกับ แรงงานสัมพันธ์ที่จะก่ อให้เกิ ดความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง กฎหมาย
แรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายการส่ งเสริ มการพัฒนาฝี มือแรงงาน และพระราชบัญญัติวา่
ด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็ นธรรม
General principles of labor relations leading to good relationships between employers and employees; labor
relations laws; state enterprise labor relations act; skill development promotion act; unfair contract terms act
475-400

เตรียมสหกิจศึกษำ
Cooperative Education Preparation (WIL)

1((0)-2-1)

การเตรี ยมความพร้อมก่อนการฝึ กงานสหกิ จศึ กษาและค้นคว้าเอกสารในเรื่ องที่ เกี่ ยวข้องกับการฝึ กงาน การ
พัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการนาเสนอ การเขียนรายงาน และจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงาน
Cooperative education preparation; review of related literatures; personality development; presentation and
report writing techniques and work ethics
475-401

กำรวิจยั ทำงด้ ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์
3((1)-4-4)
Research in Human Resource Management (WIL)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน
: 347-203 สถิตพิ ื้นฐำนสำหรับธุรกิจและกำรประยุกต์ ใช้
460-102 กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์
Prerequisite
: 347-203 Basic Statistics for Business and Applications
460-102 Human Resource Management
กระบวนการวิจยั การวิจยั ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวิจยั เชิ งคุณภาพและเชิ งปริ มาณด้านการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การเก็บรวมรวมและการวิเคราะห์ขอ้ มูล รายงานผลการวิจยั และการนาเสนอ จริ ยธรรมการวิจยั
Research process; research in human resource management; qualitative and quantitative research in human
resource management; data collection and analysis; research report and presentation; research ethics
475-402

สัมมนำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์
3((1)-4-4)
Seminar in Human Resource Management (WIL)
เงื่อนไขกำรลงทะเบียนเรียน
: มีจำนวนหน่ วยกิตรวมไม่ น้อยกว่ ำ 98 หน่ วยกิต
Condition of Registration
: Having at Least a Total of 98 Credits
การศึกษาด้วยกรณี ศึกษา ค้นคว้า อภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นในปั จจุบนั การวิเคราะห์
ปั ญหาธุรกิจในปั จจุบนั และกรณี ที่น่าสนใจทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรธุรกิจต่างๆ โดยการอ่านและวิเคราะห์
ปั ญหาในเชิงทฤษฎีรวมทั้งวิชาการทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูม้ ีประสบการณ์ทางการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ได้รับเชิญเข้าร่ วมสัมมนา
A case-oriented; search, discussion and exchange ideas on current issues; analysis of current problems in
business and interesting cases in human resource management for all kinds of businesses; reading and analyzing a variety
of theories as well as empirical literatures in human resource management; exchanging ideas with experienced guests who
are invited to the seminar

475-403

สหกิจศึกษำ
8((0)-48-0)
Cooperative Education (WIL)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน
: 475-400 เตรียมสหกิจศึกษำ
Prerequisite
: 475-400 Cooperative Education Preparation (WIL)
การฝึ กงานในชั้นปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 เน้นการใช้ความรู ้ทางด้านการบริ หารธุรกิจในองค์กรต่างๆ หรื อการ
ฝึ กงานผ่านการอบรมและปฏิบตั ิงานจริ ง ไม่นอ้ ยกว่า 576 ชัว่ โมง เพื่อให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้สภาพการปฏิบตั ิงานจริ ง สามารถ
นาความรู ้ทกั ษะ และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
Forth year students will complete an internship, which emphasize on business field, in a company or an
organization for at least 576 hours in the first semester, the training will prepare students for their career
475-411

หัวข้ อพิเศษทำงกำรจัดกำร
Special Topics in Management (WIL)

3((x)-y-z)

หัวข้อด้านการจัดการในปั จจุบนั ในปั จจุบนั ที่มีความสาคัญและจาเป็ นต่อการศึกษาทางบริ หารธุรกิจ
Contemporary issues in business management which are important and necessary for the study in Business
Administration Program
475-421

กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ เชิงกลยุทธ์
3((3)-0-6)
Strategic Human Resource Management
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน
: 460-102 กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์
Prerequisite
: 460-102 Human Resource Management
การสร้างความเชื่ อมโยงระหว่างกลยุทธ์องค์การและกลยุทธ์ทรัพยากรมนุ ษย์ การบู รณาการระหว่างกลยุทธ์
ทรัพยากรมนุษย์และกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ เริ่ มตั้งแต่การวางแผนทรัพยากรมนุ ษย์ การสรรหาและคัดเลือก
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการผลตอบแทน การจูงใจพนักงาน และการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
Alignment between corporate strategy and human resource strategy; integration between human resource
strategy and human resource management processes, starting from human resource planning, recruitment and selection,
human resource development, compensation management, employee motivation, and performance appraisal
475-422

กำรจัดกำรบุคลำกรทีเ่ ป็ นเลิศ
3((3)-0-6)
Talent Management
แนวคิดการจัดการทุนมนุษย์ในองค์การและการจัดการผู ท้ ี่มีความสามารถสูง โดยกาหนดกลยุทธ์ในการสรรหา
และการพัฒนาผูม้ ีความสามารถสูงด้วยกระบวนการจัดการในด้านการพัฒนาสายอาชีพ ระบบค่าตอบแทนที่จูงใจ ระบบการ
ประเมินและระบุคุณสมบัติของบุคลากรที่เป็ นเลิศและผูน้ าในอนาคต
Concepts of human capital management in organizations and talent management; strategy in recruitment and
development high-potential employees by implementing career development, incentive compensation, and performance
appraisal concepts and methods to identify talent and a future leader

475-423

หัวข้ อพิเศษทำงกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์
3((x)-y-z)
Special Topics in Human Resource Management (WIL)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน
: 460-102 กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์
Prerequisite
: 460-102 Human Resource Management
หัวข้อใหม่ดา้ นการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในปั จจุบนั ที่มีความสาคัญและจาเป็ นต่อการศึกษาทางบริ หารธุรกิจ
Contemporary issues in human resource management which is important and necessary for the study in
Business Administration Program
476-201

ควำมรู้ เบื้องต้ นเกีย่ วกับกำรจัดกำรโลจิสติกส์
3((3)-0-6)
Introduction to Logistics Management
คานิ ยาม แนวคิดและทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ กิจกรรมหลักของการจัดการ
โลจิ
สติกส์ เช่น การจัดซื้อ การจัดการสิ นค้าคงคลัง การจัดการคลังสิ นค้า การบรรจุภณั ฑ์ การจัดการการขนส่ง การบริ การลูกค้า
กิจกรรมโลจิสติกส์อื่นๆ และความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรม
Definition, concepts and theories of logistics management; key functions of logistics management such as
purchasing, inventory management, warehousing, packaging, transportation management, customer service, other
logistics issues, and linkage between logistics activities
476-202

ควำมรู้ เบื้องต้ นเกีย่ วกับกำรขนส่ งและกำรกระจำยสินค้ ำ
3((3)-0-6)
Introduction to Transportation and Distribution Management
ความหมาย ความสาคัญ บทบาท และหน้าที่ของการจัดการการขนส่งและการกระจายสิ นค้า ปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกรู ปแบบการขนส่ง ตัวชี้วดั ด้านประสิ ทธิภาพของการขนส่ง แบบจาลองการตัดสิ นใจสาหรับการขนส่งและการ
กระจายสิ นค้า การวิเคราะห์ขอ้ ดี และข้อเสี ยของการขนส่ งและการกระจายสิ นค้าในรู ปแบบต่างๆ การจัดตารางเวลา การ
กาหนดเส้นทางในการขนส่ง การกระจายสิ นค้า ข้อกาหนดด้านการขนส่งและการกระจายสิ นค้า
Definition, importance, role and functions of transportation and distribution management; factors for
transportation mode section; key performance; simulation model for transportation and distribution; analysis of
advantages and disadvantages of transportation and distribution in the different modes; scheduling, routing in
transportation and distribution; regulations for transportation and distribution
476-203

กำรจัดกำรสินค้ ำคงคลังและคลังสินค้ ำ
3((2)-2-5)
Inventory and Warehouse Management (WIL)
บทบาทของสิ นค้ า คงคลั ง และคลั ง สิ นค้ า ต่ อ องค์ ก ารธุ ร กิ จ ประเภทของสิ นค้ า คงคลั ง ต้ น ทุ น การ
ถือครองสิ นค้า ตัวแบบการจัดการสิ นค้าคงคลัง ได้แก่ ปริ มาณการสัง่ ซื้อที่เหมาะสม การกาหนดจุดสัง่ ซื้อใหม่ และสิ นค้าคง
คลังเพื่อความปลอดภัย กิจกรรมในคลังสิ นค้า การบริ หารทรัพยากรในคลังสิ นค้า การตรวจนับ ตัววัดสมรรถนะ และการเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพในการจัดการสิ นค้าคงคลังและคลังสิ นค้า
Roles of inventory and warehouse in business firms; type of inventory; carrying cost; inventory management
model-economic order quantity, reorder point, and safety stock; warehouse activities; warehouse resources administration;
stock taking, performance indicators and efficiency improvement in inventory and warehouse management

476-204

กำรจัดกำรธุรกิจระหว่ ำงประเทศ
3((3)-0-6)
International Business Management
แนวคิดและความสาคัญของการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ความสาคัญของการข้ามวัฒนธรรม ทฤษฎีการค้า
ระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ การบริ หารบริ ษทั ข้ามชาติ วิธีการและกลยุทธ์ในการเข้าสู่ ตลาด
ต่างประเทศ หน้าที่ทางธุรกิจในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การตลาดระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศ การสร้างพันธมิตรทาง
การค้าสาหรับผูป้ ระกอบการ บทบาท หน้าที่ และความสาคัญขององค์การการค้าระหว่างประเทศ
Concepts and importance of international business management; importance of cross-culture; international
trade theory; international business environment; multinational corporation management; approaches and marketing entry
strategy; functional strategies, i.e., international marketing and finance; trade alliance building for entrepreneurs; roles,
function, and importance of international business organizations
476-205

กำรบริหำรควำมสัมพันธ์ ลูกค้ ำสำหรับโลจิสติกส์ และโซ่ อุปทำน
3((3)-0-6)
Customer Relationship Management for Logistics and Supply Chain
ทฤษฎี และแนวคิดในการบริ หารความสัมพัน ธ์กบั ลูกค้า บทบาทของการบริ การลูกค้า เทคนิ คการสื่ อสาร การ
วางแผนกลยุท ธ์ในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และการประยุกต์ใช้การบริ หารความสัมพันธ์ลูกค้าสาหรับ การ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Theory and concept of customer relationship management; roles of customer service; communication
techniques; strategic planning for customer satisfaction, and application for customer relationship management in logistics
and supply chain
476-300

กำรฝึ กงำนทำงโลจิสติกส์
Logistics Internship (WIL)
เงื่อนไขกำรลงทะเบียน
Registration Condition

320 ชั่วโมง

: นักศึกษำชั้นปี ที่ 3 เอกกำรจัดกำรโลจิสติกส์ และโซ่ อุปทำน
: Third-year students major in logistics and supply chain
management
การฝึ กงานภาคฤดูร้อนในชั้นปี ที่ 3 เน้นการใช้ความรู ้ทางด้านการบริ หารธุ รกิ จและ/หรื อด้านการจัดการโลจิ
สติกส์และโซ่ อุปทานในองค์กรต่าง ๆ หรื อการฝึ กงานผ่านการอบรมและปฏิ บตั ิงานจริ ง ไม่น้อยกว่า 320 ชัว่ โมง เพื่อให้
นักศึกษาได้เรี ยนรู ้สภาพการปฏิบตั ิ งานจริ ง สามารถนาความรู ้ ทักษะและประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
Third year students will complete an internship, which emphasize on business and/or logistics and supply
chain management field, in a company or an organization for at least 32 0 hours. The training will prepare students for
their career
476-301

กำรจัดซื้อและกำรจัดหำ
3((2)-2-5)
Purchasing and Procure Management (WIL)
บทบาทหน้าที่ ความสาคัญ และข้อกาหนดของการจัดซื้ อและการจัดหา กระบวนการจัดซื้ อจัดหา เช่ น การ
วางแผน การหาและการประเมิ น แหล่ งซื้ อ การบริ ห ารข้อ ตกลงและความสั ม พัน ธ์ การสร้ างพัน ธมิ ต รและเครื อ ข่ า ย
จรรยาบรรณการจัดซื้อจัดหา กลยุทธ์ในการจัดซื้อและจัดหาระดับโลก

Roles, importance, and regulations of procurement and purchasing; procurement and purchasing activities
such as, planning, sourcing, and evaluation; contract and relationship administration, alliance and network, ethical in
procurement, purchasing and procurement strategy, and global sourcing
476-302

กำรจัดกำรและกำรออกแบบโซ่ อปุ ทำน
3((3)-0-6)
Supply Chain Management and Design
แนวคิ ดการบริ หารโซ่ อุป ทาน การท างานร่ วมกันทั้งภายในและภายนอก การท างานร่ วมกันทั้งแนวดิ่ งและ
แนวราบ การประเมินความสามารถของโซ่อุปทาน การออกแบบโซ่อุปทาน การบริ หารโซ่อุปทานระดับโลก และการศึกษา
จากกรณี ศึกษา
Concepts of supply chain management; internal and external integration, vertical and horizontal collaboration,
measuring supply chain performance; supply chain design; global supply chain management; learning from case studies
476-303

กำรสร้ ำงแบบจำลองโซ่ อุปทำน
3((3)-0-6)
Supply Chain Modeling
แนวคิดการจาลองสถานการณ์เพื่อช่วยในการตัดสิ นใจ ชนิดของการจาลองสถานการณ์ การเก็บข้อมูล การสร้าง
ตัวแบบ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการจาลองสถานการณ์ การวิเคราะห์ผลของการจาลองสถานการณ์เพื่อปรับปรุ ง
และพัฒนาประสิ ทธิภาพในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Concepts of simulation for decision making; types of simulation; data collection; model building; using
computer program for simulation; analysis of simulation output to improve and develop efficiency in logistics and supply
chain management
476-304

วิธีวจิ ยั โลจิสติกส์ และโซ่ อุปทำน
3((2)-2-5)
Logistics and Supply Chain Research (WIL)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 347-203 สถิตพิ ืน้ ฐำนสำหรับธุรกิจและกำรประยุกต์ ใช้
Prerequisite : 347-203 Basic Statistics for Business and Applications
แนวคิดและความสาคัญของการวิจยั ทางธุรกิจ ระเบียบวิธีวิจยั ขั้นตอนในการดาเนิ นงานวิจยั การค้นหาปั ญหา
การค้นคว้าเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการวิจยั การสร้างและพัฒนาเครื่ องมือวิจยั การกาหนดตัวอย่างเพื่อ
การเขียนโครงร่ างวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลและวิเคราะห์ การเสนอรายงานผลการวิจยั ทางด้านธุรกิจ
Concepts and importance of business research; research methodology; research process; defining research
problem; literature review; research design; development of research tools; sampling methods for research proposal
report; data collecting, processing, and analyzing; presentation of business research finding
476-305

ตัวแบบกำรหำค่ ำเหมำะสมทีส่ ุ ดในกำรจัดกำรโลจิสติกส์ และโซ่ อปุ ทำน
3((2)-2-5)
Optimization Model in Logistics and Supply Chain Management (WIL)
เทคนิ คทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อหาวิธีแก้ปัญหาที่ เหมาะสมที่ สุดของปั ญหาทางโลจิ สติกส์และโซ่ อุปทาน พื้นฐาน
การคานวณด้านกาหนดการเชิงเส้น กาหนดการเชิงจานวนเต็ม กาหนดการเชิงเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ การประยุกต์ใช้
เครื่ องมือ Excel Solver และ Visual Basic for Applications (VBA) ในการแก้ปัญหา

The mathematical techniques for finding optimal solution of logistics and supply chain problems; using linear
programming, integer programming and goal programming; using Excel Solver and Visual Basic for Applications (VBA)
for problems solving
476-306

กำรวำงแผนกำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อกำรจัดกำรโลจิสติกส์ และโซ่ อปุ ทำน
3((2)-2-5)
Enterprise Resource Planning Systems for Logistics and Supply Chain Management (WIL)
ความสาคัญและที่ มาของการวางแผนทรัพยากร การวิเคราะห์ระบบทรัพยากร กระบวนงานด้านการวางแผน
ทรัพยากร การจัดหาและจัดซื้ อ การจัดการวัสดุและสิ นค้าคงคลัง การจัดการผลิตและผลิตภัณฑ์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Importance and background of Enterprise Resource Planning ( ERP) ; enterprise resource system analysis;
work procedure in ERP; procurement and purchasing; material and inventory management; production and product
management; application of information technology and software in ERP for logistics and supply chain management
476-307

ธุรกิจพำณิชยนำวี
3((3)-0-6)
Shipping Business
ประวัติศาสตร์ การเดินเรื อ ความสาคัญของระบบการขนส่ งทางทะเล โครงสร้างและลักษณะอุตสาหกรรมการ
ขนส่ งทางเรื อ สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางเรื อ อุปสงค์และอุปทานของการบริ การขนส่ งทางเรื อ การตัดสิ นใจลงทุน
ในธุรกิจพาณิ ชยนาวี บทบาทของรัฐบาล บทบาทและผลกระทบขององค์การธุรกิจนานาชาติต่อการขนส่ งทางเรื อ การจัดทา
เอกสารข้อตกลงและสัญญาการขนส่ง การวางแผนการเดินเรื อ
History of navigation; importance of maritime transport; organization and characteristic for shipping, demand
and supply of shipping business; investment aspects of shipping management; roles of government; the roles of
international organization and factors influencing of shipping business; freight documentation and the carriage of goods
by sea; voyage route planning
476-308

กำรบริหำรท่ ำเรื อ
3((3)-0-6)
Port Management
ความสาคัญ และวัตถุป ระสงค์ของท่ าเรื อ ประเภทท่ าเรื อ การเป็ นเจ้าของ การบริ ห ารท่ าเรื อ
การ
วางแผน การจัดองค์การ การดาเนิ นการจัดการที่ เกี่ ยวกับสิ นค้าและสถานี คลังสิ นค้า อุปกรณ์เครื่ องมือและสิ่ งอานวยความ
สะดวกในท่ าเรื อ ค่าธรรมเนี ยม รายรับต่างๆ จากการดาเนิ นกิ จการท่ าเรื อ การพัฒนาท่ าเรื อ การรักษาสิ่ งแวดล้อมของท่าเรื อ
มาตรการป้ องกันมลภาวะเป็ นพิษอันเกิดขึ้นจากการดาเนินกิจการท่าเรื อ
Importance and objectives of port; types of port; port ownership; port management; port planning; port
organizing; cargo handling and terminal operation; warehouse; port equipment and facilities; port charge; port revenue;
port development; environmental impacts of port operations; port policy for protecting pollution code from operational
port

476-309

กำรพยำกรณ์ อุปสงค์
3((2)-2-5)
Demand Forecasting (WIL)
บทบาทและความส าคัญ ของการพยากรณ์ อุ ป สงค์ต่ อ องค์ก ารธุ ร กิ จ การพยากรณ์ เชิ งคุ ณ ภาพและปริ ม าณ
ประเภทของอุปสงค์และการเลือกเทคนิ คการพยากรณ์ การประยุกต์ใช้เทคนิ คการพยากรณ์วิธีอนุกรมเวลา ปั จจัยแนวโน้ม
และความเป็ นฤดูกาล และการหาค่าคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์
Roles and importance of demand forecasting in business firms; qualitative and quantitative forecasting; type
of demand and forecasting techniques selecting; an application of forecasting technique in time-series method; factor of
trend and seasonal; forecasting errors approach
476-310

กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรด้ ำนโลจิสติกส์ และโซ่ อุปทำน
3((2)-2-5)
Project Management for Logistics and Supply Chain (WIL)
นิ ยามของโครงการ วงจรชี วิตของโครงการ วิธีการเลือกและการประเมินโครงการ การสื่ อสารในการบริ หาร
โครงการ การวางแผนโครงการ โครงสร้างการจัดแบ่งงาน เทคนิ คในการจัดตารางงาน เช่น PERT และ CPM การบริ หาร
ความเสี่ ยงและคุณภาพ และการประยุกต์ใช้หลักการจัดการโครงการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Definition of a project, project life cycle, project selection and evaluation approaches, project
communications, project planning, work breakdown structure, scheduling techniques, e.g., PERT and CPM, quality and
risk management, and application in logistics and supply chain project
476-400 เตรียมสหกิจ
Cooperative Education Preparation (WIL)

1((0)-2-1)

การเตรี ยมความพร้อมก่อนการฝึ กงานสหกิ จศึ กษาและค้นคว้าเอกสารในเรื่ องที่ เกี่ ยวข้องกับการฝึ กงาน การ
พัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการนาเสนอ การเขียนรายงาน และจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงาน
Cooperative education preparation; review of related literatures; personality development; presentation and
report writing techniques and work ethics
476-401

กำรจัดกำรกำรส่ งออกและนำเข้ ำ

3((2)-2-5)

Export and Import Management (WIL)
ความสาคัญของการส่ งออกและนาเข้า รู ปแบบของการจัดการการส่ งออกและนาเข้า องค์ประกอบการส่ งออก
และนาเข้า เช่น เอกสาร การชาระเงินระหว่างประเทศ ระบบภาษี พิธีการศุลกากร การประกันภัย ข้อกาหนดการส่งออกและ
นาเข้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและนาเข้า
Importance of export and import; types of export and import; elements of export and import such as,
document, cross-border payments, tax, customs clearance, insurance, regulations of export and import; organizations
related to export and import

476-402

สัมมนำกำรจัดกำรโลจิสติกส์ และโซ่ อุปทำน
3((2)-2-5)
Seminar in Logistics and Supply Chain Management (WIL)
การศึ กษา การค้นคว้า การอภิ ปรายหัวข้อที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดการโลจิ สติกส์ และโซ่ อุปทานในสถานการณ์
ปั จจุ บัน และแนวโน้ม ในอนาคต การวิเคราะห์ ข ้อ มู ล การแสดงความคิ ด เห็ น เชิ งวิช าการ การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ กับ ผูม้ ี
ประสบการณ์ทางด้านนี้ การเสนอแนวทางแก้ไขด้วยเครื่ องมือทางการจัดการและวิธีการจัดการ การนาเสนอรายงาน
Studying, researching, discussing of logistics and supply chain management in current situations and future
trends; data analyzing; academic comment; exchanging of knowledge with experienced professionals in this field;
proposing solutions with management tools and management methods; report presentation
476-403

โครงงำนสำหรับกำรจัดกำรโลจิสติกส์ และโซ่ อุปทำน
3((0)-9-0)
Project for Logistics and Supply Chain Management (WIL)
การศึกษาและค้นคว้าทางด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระดับปริ ญญาตรี ภายใต้การควบคุมดูแลจาก
อาจารย์ผสู ้ อน เพื่อประยุกต์องค์ความรู ้ทางด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานกับปั ญหาในโลกของความเป็ นจริ ง เพื่อ
แก้ปัญหาทางด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Study and research in logistics and supply chain management at the bachelor’s degree level under supervision
from the course instructor, to apply logistics and supply chain management in the real world problems to solve the
logistics and supply chain management problems
476-404

กำรขนส่ งต่ อเนื่องหลำยรู ปแบบ
3((2)-2-5)
Multimodal Transportation (WIL)
ลักษณะทัว่ ไปของการขนส่ งในแต่ละรู ปแบบ ได้แก่ การขนส่ งทางน้ า การขนส่ งทางบก และการขนส่ งทาง
อากาศ รวมทั้งวิเคราะห์ขอ้ ดี ข้อเสี ยของการขนส่ งในแต่ละรู ปแบบ โครงข่ายการขนส่ ง และการเชื่อมโยงระบบการขนส่ ง
ศึกษาความสัมพันธ์ของการขนส่ งในหลายรู ปแบบ การบริ หารต้นทุนขนส่ งในรู ปแบบต่างๆ ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกรู ปแบบการขนส่ งแบบต่อเนื่ อง โครงสร้างพื้นฐานและส่ วนประกอบที่ ช่วยในการดาเนิ นการการขนส่ งหลายรู ปแบบ
กฎหมายการขนส่งต่อเนื่องหลายรู ปแบบ
Modes of transportation: maritime, land, and air; analysis of advantages and disadvantages of each
transportation mode; networks and linkages of transportation; alternative shipping systems; factors influencing decision
making on selecting modes of multimodal transportation; infrastructure and other components supporting operations on
multimodal transportation; legal aspect for multimodal transportation
476-405

กำรจัดกำรระวำงสินค้ ำ
3((3)-0-6)
Cargo Management
ความรู ้เบื้ องต้นเกี่ยวกับสิ นค้า ประเภทสิ นค้า การบรรจุภณ
ั ฑ์ ระบบการขนส่ งที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดการระวาง
สิ น ค้ า ต้ น ทุ น แ ล ะ ก าร ตั้ ง ร าค าง าน ข น ส่ ง ร ะ เบี ย บ ข้ อ ก าห น ด ก าร จั ด ก าร ร ะ ว าง สิ น ค้ าใ น ร ะ บ บ
คอนเทนเนอร์ การจัดการระวางสิ นค้าในคลังสิ นค้า เครื่ องมื ออุปกรณ์ ภายในคลังสิ นค้า กรณี ศึกษาของบริ ษทั และการ
จัดการระวางสิ นค้ากับสิ่ งแวดล้อม
General features of transportation; principles of cargoes; cargo categories; packaging; transportation modes
related to cargo management; costs and transport pricing; regulations in container cargo management; cargo handling in
warehouse; tools and equipment in warehouse; case studies; cargo and environment management

476-406

กำรบรรจุภัณฑ์ สำหรับกำรจัดกำรโลจิสติกส์
3((2)-2-5)
Packaging for Logistics (WIL)
บทบาทและความสาคัญของบรรจุภณั ฑ์เพื่อธุรกิจ บรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อการพาณิ ชย์และโลจิสติกส์ หลักการออกแบบ
และเลือกใช้บรรจุภณั ฑ์ การบรรจุ การเคลื่อนย้าย และการจัดเก็บสิ นค้าและบรรจุภณั ฑ์ การควบคุมและการหมุนเวียนบรรจุ
ภัณฑ์ บรรจุภณั ฑ์เฉพาะทาง บรรจุภณั ฑ์เพื่อความยัง่ ยืน ข้อกาหนดและมาตรฐานด้านบรรจุภณั ฑ์
Roles and important of packaging for business; commercial and logistics packaging; packaging design
concept and the selection; process of packing, moving, and storage product and packaging; packaging control and reverse;
specific packaging; sustainable packaging; regulation and packaging standard
476-407

กำรบริหำรควำมเสี่ยงในโซ่ อุปทำน
3((2)-2-5)
Supply Chain Risk Management (WIL)
ลักษณะสาคัญของความเสี่ ยง ผลกระทบจากการเกิดความเสี่ ยงในโซ่อุปทาน การบริ หารจัดการความเสี่ ยง การ
ระบุความเสี่ ยง การวิเคราะห์ความเสี่ ยง การประเมินความเสี่ ยง และการตอบสนองความเสี่ ยง การสร้างมาตรการบรรเทา
ความเสี่ ยงโซ่อุปทาน การจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ
Characteristics of risk, risks affecting in supply chain, risk management approaches; Identify risks, risk
analysis, risk evaluate, and respond to risks, creating resilient of supply chains risk and business continuity management
476-408

กำรจัดกำรโลจิสติกส์ และโซ่ อุปทำนเพื่อกำรช่ วยเหลือทำงมนุษยธรรม
3((3)-0-6)
Humanitarian Logistics and Supply Chain Management
แนวคิดและหลักการของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสาหรับการจัดการภัยพิบตั ิ ระบบการอพยพ การ
จัดตั้งและการจัดการศู นย์บรรเทาสาธารณภัย การจัดการการขนส่ งผูป้ ระสบภัย บุ คคลาการทางการแพทย์ และอุปกรณ์
บรรเทาทุกข์ แนวโน้มของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในภาวะภัยพิบตั ิ และการประยุกต์ใช้ในภาวะภัยพิบตั ิ
Concepts and principles of logistics and supply chain management for disaster management; evacuation
system, establishment and management of disaster shelters, transportation management for victims, medical staff, and
relief supplies, trends in logistics and supply chain management for disaster management, and applications in disasters
476-409

หัวข้ อพิเศษด้ ำนกำรจัดกำรโลจิสติกส์ และโซ่ อุปทำน
3((x)-y-z)
Special Topics in Logistics and Supply Chain Management
หัวข้อพิเศษ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู ้และเทคโนโลยีอุบตั ิใหม่ ทางด้านการจัดการโลจิสติกส์และอุปทาน การ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และการอภิปราย
Special topics; emerging knowledge and technologies related to logistics and supply chain management,
knowledge sharing and discussion
476-410 สหกิจศึกษำ
Cooperative Education (WIL)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน
: 476-400 เตรียมสหกิจศึกษำ
Prerequisite
: 476-400 Cooperative Education Preparation (WIL)

8((0)-48-0)

การฝึ กงานในชั้นปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 เน้นการใช้ความรู ้ทางด้านการบริ หารธุรกิจในองค์กรต่างๆ หรื อการ
ฝึ กงานผ่านการอบรมและปฏิบตั ิงานจริ ง ไม่นอ้ ยกว่า 576 ชัว่ โมง เพื่อให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้สภาพการปฏิบตั ิงานจริ ง สามารถ
นาความรู ้ทกั ษะ และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
Forth year students will complete an internship, which emphasize on business field, in a company or an
organization for at least 576 hours in the first semester, the training will prepare students for their career
477-101

หลักกำรพื้นฐำนระบบสำรสนเทศ
3((3)-0-6)
Foundations of Information System
แนวความคิดพื้นฐานเกี่ ยวกับระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างและองค์ประกอบของ
ระบบสารสนเทศ คุณภาพข้อมูล มาตรฐานข้อมูล กระบวนการรวบรวม คัดเลือกและประมวลผลข้อมูล โลกาภิวตั น์ ลักษณะ
ของโลกยุคดิจิทลั อินเทอร์เน็ต และ เวิลด์ไวด์เว็บ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดองค์กร ระบบสารสนเทศเพื่อการแข่งขัน และ
ระบบสารสนเทศช่วยในการตัดสิ นใจ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การรักษาความมัน่ คงของระบบสารสนเทศ อาชญากรรม
การใช้ระบบสารสนเทศ กฎหมายและจริ ยธรรมการใช้ระบบสารสนเทศ
Basic concepts about information systems and information technology; structure and component of
information system, data quality, data standards, data processing activities, globalization, characteristics of the digital
world of Internet and world wide web; information systems organization; information systems to compete; and
information systems to help make decisions; information system development; security of information systems; crimes,
frauds and ethic in information systems
477-102

ตรรกะของกำรใช้ โปรแกรมและโครงสร้ ำงข้ อมูล
3((2)-2-5)
Programming Logic and Data Structure
ความรู ้เบื้ องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรม หลักของขั้นตอนวิธี ผังงานโปรแกรม รหัสเทียม
โ ม ดู ล โ ค ร ง ส ร้ า ง ก า ร ตั ด สิ น ใ จ เลื อ ก โ ค ร ง ส ร้ า ง ก า ร ท า ซ้ า แ น ว คิ ด ก า ร เขี ย น โ ป ร แ ก ร ม เชิ ง
วัตถุ โครงสร้างข้อมูลเบื้ องต้น โครงสร้างข้อมูลแบบเชิ งเส้น โครงสร้างข้อมูลแบบไม่เชิ งเส้น การเรี ยงลาดับข้อมูล การ
ค้นหาข้อมูล การเรี ยกซ้ า
Introduction to computers and programming; fundamental of algorithms; program flowcharts, pseudo code;
module; decision structures, repetition structures; object oriented programming concepts; basic data structure, linear data
structures, nonlinear data structures; sorting, searching, recursion
477-201

กำรเขียนโปรแกรมเบื้องต้นทำงธุรกิจ
3((2)-2-5)
Introduction to Programming in Business (WIL)
การติดตั้งโปรแกรมตัวแปลภาษาและสภาพแวดล้อมที่ ใช้ในการเขียนโปรแกรม ตัวแปรและคาสงวนในภาษา
การเขียนโปรแกรม ตัวดาเนินการทางคณิ ตศาสตร์ในการเขียนโปรแกรม โครงสร้างการทางานแบบเงื่อนไข การเขียนและใช้
งานฟังก์ชนั การใช้ประโยคสั่งทางานซ้ า การใช้งานตัวแปรประเภทสตริ งก์ การใช้งานตัวแปรประเภทลิสต์หรื ออะเรย์ การ
ใช้งานตัวแปรประเภทดิกชันนารี การใช้งานตัวแปรประเภททูเปิ ล การเขียนโปรแกรมใช้งานไฟล์ การเขียนโปรแกรมเชิ ง
ฟังก์ชนั การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การเขียนโปรแกรมเพื่อแก้โจทย์ปัญหาทางธุรกิจ
Configure a language interpreter and a programming environment for software development; variables and
keywords; arithmetic operators; conditional statements; Functions; iteration and recursion; string; lists ( arrays) ;

dictionary: tuple; files; functional programming; object-oriented programming; programming for solving business
problems
477-202

กำรจัดกำรฐำนข้ อมูล
3((2)-2-5)
Database Management (WIL)
หลักการพื้นฐานการจัดการฐานข้อมูลและการประยุกต์ใช้ การออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลแบบฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์และ NoSQL การปรับใช้ฐานข้อมูล การเขียน อ่าน แก้ไข และลบข้อมูลผ่านภาษาสอบถาม การดูแลระบบฐานข้อมูล
Principles of database management and applications; database design in both relational database and NoSQL; database
deployment, query languages; database system maintenance
477-203

เครื อข่ ำยคอมพิวเตอร์ และควำมมัน่ คงทำงไซเบอร์
3((2)-2-5)
Computer Networking and Cyber Security
ภาพรวมของระบบเครื อ ข่ายสื่ อ สารและระบบเครื อ ข่ายคอมพิ วเตอร์ มาตรฐานแบบจาลองโอเอสไอ และ
แบบจาลองอินเทอร์ เน็ต แนวคิดและองค์ประกอบของระบบเครื อข่าย เครื อข่ายบริ เวณเฉพาะที่ เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ของ
องค์กร การบริ หารจัดการเครื อข่าย ความรู ้เกี่ ยวกับความมัน่ คงของระบบคอมพิวเตอร์ ในระดับองค์กร การป้ องกัน การ
ควบคุมการเข้าถึง เทคนิ คการเข้ารหัส วิทยาการเข้ารหัสลับเบื้องต้น การจัดการกุญแจ ลายเซ็นดิจิทลั และโปรโตคอลแสดง
ความเป็ นเจ้าตัวที่ถูกต้อง ตัวป้ องกันการบุกรุ กและไวรัส กฎหมาย พระราชบัญญัติ ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
กรณี ศึกษาอาชญากรรมไซเบอร์ และผลกระทบที่เกิดจากอาชญากรรมไซเบอร์
Overview of network communications and computer networks; OSI reference model; Internet model;
concepts and elements of the network; Local Area Network; enterprise’ s computer network; management network
practice to design computers and networks; introduction to computer system security at the organization level; protection,
access control, encryption techniques, basic cryptography, key management, digital signatures and authentication
protocols, firewall and viruses; cybercrime related law and act of Thailand and aboard, cybercrime case study;
cyberattacks; impact of cybercrime
477-301

กำรพัฒนำเว็บขั้นสมบูรณ์
3((2)-2-5)
Full Stack Web Development (WIL)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน
: 477-201 กำรเขียนโปรแกรมเบื้องต้ นทำงธุรกิจ
477-202 กำรจัดกำรฐำนข้ อมูล
Prerequisite
: 477-201 Introduction to Programming in Business (WIL)
477-202 Database Management (WIL)
องค์ ป ระกอบและแนวคิ ด พื้ น ฐานของระบบเว็บ หลั ก การท างานของระบบเว็ บ เทคโนโลยี เ ว็บ ฝั่ ง
ไคลแอนท์ เทคโนโลยีเว็บฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ระบบฐานข้อมูลสาหรับเว็บแอพพลิเคชัน่ การออกแบบและพัฒนาเว็บ ประเด็นด้าน
ความปลอดภัยสาหรับการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน่ การพัฒนาโครงงานเว็บแอพพลิเคชัน่ เพื่อแก้โจทย์ปัญหาทางธุรกิจ
Components and basic concepts of a web system; how a web system works; client-side web technologies;
server-side web technologies; database system for web application; web design and development; security issues for web
application development; web application development project for solving business problems

477-302

เทคโนโลยีแพลตฟอร์ มสำหรับคลำวด์
3((2)-2-5)
Cloud Computing Platform Technology (WIL)
คลาวด์คอมพิวติ้งเบื้ องต้นและเทคโนโลยีที่เกี่ ยวข้อง รู ปแบบการให้บริ การของระบบคลาวด์ สถาปั ตยกรรม
คลาวด์คอมพิวติ้ง เทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างระบบคลาวด์ เทคโนโลยีการทาเสมือนจริ ง ประเด็นด้านความปลอดภัยและ
ความเป็ นส่วนตัวสาหรับระบบคลาวด์ โครงงานเว็บแอพพลิเคชัน่ บนพื้นฐานของเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง
Introduction to cloud computing and related technologies; cloud service models; cloud computing
architectures; cloud-enabling technology; virtualization technology; cloud security and privacy issues; web application
project based on cloud computing technology
477-303

กำรวิเครำะห์ และออกแบบระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ
3((2)-2-5)
Business Information System Analysis and Design (WIL)
วงจรการพัฒนาระบบ การกาหนดปั ญหาหรื อความต้องการ และการประเมินความเป็ นไปได้ การกาหนดความ
ต้องการด้านสารสนเทศ การวิเคราะห์และสรุ ปข้อมูลเฉพาะของความต้องการ วิธีการออกแบบระบบเชิงโครงสร้างและเชิง
วัตถุ สถาปั ตยกรรมและแบบจาลองด้านสถาปั ตยกรรมของระบบ การออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบรายการข้อมูล การ
ออกแบบคลาสและอ็อบเจกต์ การออกแบบส่ วนต่อ ประสานกับ ผูใ้ ช้ กรณี ศึกษาของการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
สารสนเทศเพื่อแก้โจทย์ปัญหาทางธุรกิจ
Application system development life cycle; problem needs identification and feasibility assessment;
information requirement determination; requirement analysis and logical specifications; structured systems and object
oriented systems modeling; design methods for both structured systems and object oriented; application architecture and
modeling, database design, elements design, objects and classes design, human interface design; case study of information
system analysis and design for solving business problems
477-304 กำรฝึ กงำนทำงระบบสำรสนเทศ
320 ชั่วโมง
Information System Internship (WIL)
เงื่อนไขกำรลงทะเบียน
: นักศึกษำชั้นปี ที่ 3 เอกระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ
Registration Condition
: Third-year students major in business information system
การฝึ กงานภาคฤดูร้อนในชั้นปี ที่ 3 เน้นการใช้ความรู ้ทางด้านการบริ หารธุรกิจและ/หรื อด้านระบบสารสนเทศ
ในองค์กรต่าง ๆ หรื อการฝึ กงานผ่านการอบรมและปฏิบตั ิงานจริ ง ไม่นอ้ ยกว่า 320 ชัว่ โมง เพื่อให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้สภาพ
การปฏิบตั ิ งานจริ ง สามารถนาความรู ้ ทักษะและประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
Third year students will complete an internship, which emphasize on business and/ or information system
field, in a company or an organization for at least 320 hours. The training will prepare students for their career
477-305

พำณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
3((2)-2-5)
E-Commerce (WIL)
ความรู ้ เบื้ อ งต้น ของพาณิ ช ย์อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ การค้า ปลี ก บนพาณิ ช ย์อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ การท าการตลาดบน
อินเทอร์ เน็ต การวิจยั ตลาดบนอินเทอร์ เน็ต การโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต การประมูลทางออนไลน์ การรับจ่ายเงินบนพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิ กส์ การจัดการการส่ งสิ นค้าและการจัดการห่ วงโซ่ อุปทาน สิ่ งแวดล้อมทางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ เทคโนโลยี
สารสนเทศสาหรับพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ กฎหมายทางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ โครงงานและกรณี ศึกษาสาหรั บพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์

Introduction to electronic commerce; retailing on the internet; marketing on the internet; marketing research
on the internet; internet advertising; online auction; payment systems for electronic commerce; logistics and supply chain
management; environment of electronic commerce; information technologies for electronic commerce; e-commerce laws;
projects and case studies for electronic commerce
477-306

ปัญญำประดิษฐ์ และกำรเรียนรู้ ของเครื่ องจักร
3((2)-2-5)
Artificial Intelligence and Machine Learning
นิยามของปั ญญาประดิษฐ์ ประเภทของปั ญญาประดิษฐ์ การแทนปริ ภูมิการค้นหา กลยุทธ์ในการค้นหา ความรู ้
เบื้ องต้นเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ของเครื่ องจักร วิธีการวัดประสิ ทธิ ภาพ การเรี ยนแบบมีผูส้ อน การเรี ยนรู ้แบบไม่มีผูส้ อน การ
คัดเลือกแบบจาลองการเรี ยนรู ้ การประยุกต์ใช้การเรี ยนรู ้ของเครื่ องจักรสาหรับธุรกิจในปั จจุบนั
Definition of artificial Intelligence; types of artificial intelligence; representation and state space search;
search strategies; introduction to machine learning; performance measure; supervised learning; unsupervised learning;
model selection; recent applications of machine learning for business
477-307

ทรัพย์ สินทำงปัญญำสำหรับดิจทิ ลั คอนเทนท์
3((3)-0-6)
Intellectual Property for Digital Contents
กฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญา กระบวนการในการปกป้ องสิ ทธิ ของผูส้ ร้างคอนเทนท์ การพัฒนาดิ จิทลั คอน
เทนท์ สาหรับ เว็บไซต์ และแอพพลิเคชัน่ แนวคิดการเขียนเนื้อหา การสร้างภาพ แอนนิ เมชัน่ วิดีทศั น์ กรณี ศึกษาของดิจิทลั
คอนเทนท์ คดีความ และกระบวนการยุติธรรมในประเทศและต่างประเทศ
Intellectual property laws and regulations; copyright law; digital content development ( all media; website,
application, written contents, image, animation video and audio); case studies of both national and international scopes
477-308

กำรค้ นคืนสำรสนเทศ
3((2)-2-5)
Information Retrieval
หลักการและแนวคิดในการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ องค์ประกอบของการค้นคืนสารสนเทศ รู ปแบบการ
ค้นคืนสารสนเทศ เทคโนโลยีที่ใช้และขั้นตอนวิธีในการค้นคืนสารสนเทศ การจัดกลุ่มและการค้นคืนสารสนเทศประเภท
ตัวอักษร การวัดและประเมินผลการค้นคืนสารสนเทศ
Principles and concepts of information retrieval; components of information retrieval; information retrieval
models; technology and algorithms for information retrieval; information clustering, text information retrieval; evaluation
of information retrieval
477-309

วิทยำกำรเข้ ำรหัสลับและเทคโนโลยีบล็อกเชน
3((2)-2-5)
Cryptography and Blockchain Technology
พื้น ฐานวิท ยาการเข้ารหัส ลับ วิท ยาการเข้ารหัส แบบบล็อค วิทยาการเข้ารหัส แบบกระแสข้อมูล วิท ยาการ
เข้ารหัสลับแบบสมมาตรและอสมมาตร ฟังก์ชนั แฮช รหัสพิสูจน์ตวั จริ งข้อความ การระบุและการพิสูจน์ตวั จริ ง การควบคุม
ก า ร อ นุ ญ า ต ใ ห้ เ ข้ า ใ ช้ ร ะ บ บ ล า ย เ ซ็ น ดิ จิ ทั ล ก า ร ส ร้ า ง แ ล ะ ก ร ะ จ า ย เ ซ ส ชั น คี ย์
แอพพลิเคชันของวิทยาการเข้ารหัสลับ การทางานของบล็อกเชน การนาบล็อกเชนไปใช้ การสร้างบล็อกเชน
Introduction to cryptography; block cipher; stream cipher; symmetric and asymmetric cryptography; hash
functions; message authentication code; identification and authentication; access control; digital signature; session key

generation and distribution; applications of cryptography; blockchain function; blockchain applications; blockchain
implementation
477-310

กำรปฏิรูปสู่ ดจิ ทิ ลั
3((2)-2-5)
Digital Transformation
แนวโน้มหรื อทิศทางของเทคโนโลยีที่สร้างความพลิกผัน การท้าทายและโอกาส การค้นหาสมรรถนะทางดิจิทลั
ที่สามารถสร้างแนวทางใหม่ให้กลุ่มลูกค้า บูรณาการดิจิทลั กับกลยุทธ์ การลงทุนเพื่อการปฏิรูปสู่ดิจิทลั
Disruptive technology trends, challenges and opportunities; discover critical digital capabilities to create a
customer-centric journey; digital integration with strategy; investment for digital transformation
477-311

ระบบฐำนข้ อมูลขั้นสู ง
3((2)-2-5)
Advanced Database Systems (WIL)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน
: 477-202 กำรจัดกำรฐำนข้ อมูล
Prerequisite
: 477-202 Database Management (WIL)
เทคนิ คการสร้างแบบจาลองข้อมูลขั้นสู งและเครื่ องมือสนับสนุน ระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุและเชิงวัตถุสัมพันธ์
แนวทางเกี่ยวกับการออกแบบเชิงโครงสร้างและเชิงวัตถุ การสร้างแบบจาลองข้อมูลเชิงวัตถุและแบบจาลองข้อมูลเชิงวัตถุ
สัม พัน ธ์ ความปลอดภัย ความถู กต้อ งสมบู ร ณ์ แ ละการควบคุ ม ฐานข้อ มู ล กระบวนการสอบถามข้อ มู ล และการเลื อ ก
แผนปฏิบตั ิอย่างเหมาะสม ระบบหลายฐานข้อมูลและการรวมฐานข้อมูล โครงงานด้านเทคโนโลยีฐานข้อมูลที่น่าสนใจใน
ปั จจุบนั
Advanced data modeling techniques and data modeling tools; object-oriented and object-relational database
systems; structured and object design approaches; object-oriented and object-relational data modeling; database security,
integrity and control; query processing and optimization; multi-database systems and database integration; project in
database technologies
477-312

กำรสำรวจและกำรเตรียมข้ อมูล
3((2)-2-5)
Data Exploration and Preprocessing (WIL)
การสารวจข้อมูล การตรวจสอบคุณสมบัติของข้อมูลและการแสดงผลข้อมูล การเตรี ยมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์
ได้แก่ การทาความสะอาดข้อมูล การสกัดข้อมูล และการเลือกตัวแปร ฝึ กปฏิ บตั ิการสารวจและการเตรี ยมข้อมูลโดยใช้ชุด
ข้อมูลเชิงธุรกิจ
Data exploration; investigation the properties of data and visualizing data; pre-proposing the data that include
data cleaning, feature extraction, and feature selection; practicing in data exploration and preprocessing by using business
data set
477-313

กำรเขียนโปรแกรมสำหรับกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
3((2)-2-5)
Programming for Data Analytics (WIL)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน
: 477-201 กำรเขียนโปรแกรมเบื้องต้ นทำงธุรกิจ
Prerequisite
: 477-201 Introduction to Programming in Business (WIL)

วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น วิทยาการข้อมูลกับเการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน การจัดการข้อมูลด้วยไพธอน การ
แสดงผลข้อมูลด้วยไพธอน การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติดว้ ยไพธอน พื้นฐานการเรี ยนรู ้ของเครื่ องด้วยไพธอน โครงงานด้าน
การเขียนโปรแกรมสาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล หรื อฝึ กปฏิบตั ิโดยใช้ชุดข้อมูลเชิงธุรกิจ
Introduction to the data science; data science with Python programming; Python data processing; Python data
visualization; statistical data analysis with Python; Python and basics of machine learning; programming project for data
analytics or programming practice by using business data set
477-314

กำรแสดงข้ อมูลด้ วยแผนภำพ
3((2)-2-5)
Data Visualization (WIL)
หลักการการแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ การออกแบบการแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ เครื่ องมื อที่ ใช้ การแสดง
ข้อมูลด้วยแผนภาพ การได้มาซึ่งข้อมูล การจัดระเบียบข้อมูล การเลือกแผนภูมิต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น ฮีทโตรแกรม แผนภูมิ
การกระจาย แผนภูมิเส้น แผนภูมิแท่ง แผนภูมิวงกลม แผนภูมิตน้ ไม้ แผนภูมิแบบเครื อข่าย กราฟสตรี ม แผนภูมิตวั ชี้ วดั
ผลงาน แผนที่ แผนภูมิแบบปฏิสมั พันธ์ การสื่ อสารข้อมูลเชิงลึก ฝึ กปฏิบตั ิการแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพโดยใช้ชุดข้อมูลเชิง
ธุรกิจ
Principles of data visualization; data visualization design; data visualization tools; data acquisition; data
organization; choosing the appropriate chart type, e.g., histogram, scatter plot, line chart, bar chart, pie chart, tree diagram,
network chart, stream graph, KPI Chart, map, interaction chart; insight communication; practicing in data visualization by
using business data set
477-315

คลังข้ อมูลและเหมืองข้ อมูล
3((2)-2-5)
Data Warehousing and Mining (WIL)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน
: 477-202 กำรจัดกำรฐำนข้ อมูล
Prerequisite
: 477-202 Database Management (WIL)
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ ยวกับคลังข้อมูล การออกแบบ พัฒนาและสร้างคลังข้อมูล การนาเสนอข้อมูลจากคลังข้อมูล
ทฤษฎี และเทคนิ คที่ เกี่ ยวข้องกับการทาเหมื องข้อมูล แบบจาลองและกระบวนการทาเหมืองข้อมูล การเตรี ยมข้อมูล กฎ
ความสัมพันธ์ การจาแนกประเภทข้อมูล การจัดกลุ่มข้อมูล การทานาย การประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูลในทางธุรกิจ แนวโน้ม
การทาเหมืองข้อมูล
Introduction to data warehousing; data warehouse design and development; data presentation; data mining
theory and techniques; models and data mining process, data preprocessing, association rules, data classification, data
clustering, prediction, data mining applications for business; data warehouse design and implementation; data mining
trends
477-316

กำรเขียนโปรแกรมทำงสถิติ
3((2)-2-5)
Statistical Programming (WIL)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน
: 347-203 สถิตพิ ื้นฐำนสำหรับธุรกิจและกำรประยุกต์ ใช้
477-201 กำรเขียนโปรแกรมเบื้องต้ นทำงธุรกิจ
Prerequisite
: 347-203 Basic Statistics for Business and Applications
477-201 Introduction to Programming in Business (WIL)

การเขี ย นโปรแกรมทางสถิ ติ โ ดยใช้ ภ าษาอาร์ การวิ เคราะห์ ท างคณิ ตศาสตร์ ประเภทข้ อ มู ล ข้อ มู ล
ตัวแปรเดี่ ยว ข้อมูลตัวแปรคู่ ข้อมูลหลายตัวแปร สถิติเชิ งพรรณา ตัวแปรอาร์ เรย์ เมตริ กซ์ ข้อมูลรายการและเฟรมข้อมูล
โครงสร้างการควบคุม การวนลูป การพล๊อตกราฟและกราฟฟิ ค การจัดการข้อมูล การสร้างฟังก์ชนั และแพคเกจ โครงงาน
ด้านการเขียนโปรแกรมทางสถิติ
Statistical programming using R; numerical arithmetic; data type; univariate data; bivariate data; multivariate
data; descriptive statistics; arrays and matrices; lists and dataframes; control structures; loop functions; plotting and
graphics; data management; function and package developing; statistical programming project
477-321

กำรออกแบบประสบกำรณ์ สำหรับผู้ใช้ งำน
3((2)-2-5)
User Experience Design (WIL)
การะประมวลผลข้อมูลของมนุ ษย์ การรับรู ้ ความตั้งใจ กระบวนการรู ้คิด การวิจยั ผูใ้ ช้ การสร้างลักษณะของ
กลุ่ มเป้ าหมายและสถานการณ์ จาลอง หลักการด้านยูส บิ ลิต้ ี หลัก การด้านการออกแบบประสบการณ์ ส าหรั บ ผูใ้ ช้งาน
ห ลั ก ก า ร ด้ า น ก า ร อ อ ก แ บ บ อิ น เ ต อ ร์ เ ฟ ส ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ข้ อ มู ล ก า ร อ อ ก แ บ บ
โครงร่ างอินเตอร์เฟส การสร้างต้นแบบ การประเมินผลแบบฮิวริ สติค การประเมินผลการใช้งานจากผูใ้ ช้ โครงงานด้านการ
ออกแบบประสบการณ์สาหรับผูใ้ ช้งาน
Human information processing; perception; attention; cognition; user research; personas and scenarios;
usability principles; UX Principles; UI principles; information architecture; wire-framing; prototyping; heuristic
evaluation; user testing; user experience design project
477-322

กำรจัดกำรโครงกำรระบบสำรสนเทศ
3((2)-2-5)
IS Project Management (WIL)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน
:477-303 กำรวิเครำะห์ และออกแบบระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ
Prerequisite
:477-303 Business Information System Analysis and Design (WIL)
หลักการของการจัดการโครงการ ลักษณะของการจัดการโครงการทางด้านสารสนเทศ การวางแผนโครงการ
ทางด้านสารสนเทศ การออกแบบกระบวนการในการจัดการโครงการ กรอบลักษณะงาน การประเมินทรัพยากร การจัดการ
คน การทดสอบโครงงาน รู ปแบบต่าง ๆ ของการบริ หารโครงงานทางด้านสารสนเทศ ฝึ กปฏิบตั ิการจัดการโครงการระบบ
สารสนเทศเชิงธุรกิจ
Principles of project management; characteristics of Information technology project management; IT project
management planning; management process; project scope; human resource management; project evaluation and different
approaches to project management; practicing in business information system project management
477-323

กำรเขียนโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์ เคลื่อนที่
3((2)-2-5)
Mobile Application Programming (WIL)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน
: 477-201 กำรเขียนโปรแกรมเบื้องต้ นทำงธุรกิจ
Prerequisite
: 477-201 Introduction to Programming in Business (WIL)
ประวัติความเป็ นมาและความสาคัญของสมาร์ ทโฟน โปรแกรมจาลองการใช้สมาร์ ทโฟน เครื่ องมือในการ
พัฒนาโปรแกรม สถาปั ตยกรรมของระบบปฏิบตั ิการบนสมาร์ ทโฟน หลักการการเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และ
อุปกรณ์พกพาต่างๆ การติดต่อกับผูใ้ ช้ การจัดการฐานข้อมูลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การเรี ยกใช้เอพีไอ การทดสอบโปรแกรม
และการประยุกต์ใช้ การพัฒนาโครงงานโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

History and importance of smart phone; smart phone emulators; development programming tools; architecture
of smart phone operating systems; principle of mobile programming and other wearable devices; user interface; database
management on mobile; API calls; mobile application testing, debugging, and implementation; development of mobile
application programming project
477-324

มัลติมเี ดีย และกำรประยุกต์ ใช้
3((2)-2-5)
Multimedia and Its Applications (WIL)
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในรู ป แบบการสร้ างสื่ อ และใช้สื่ อต่าง ๆ ทฤษฎี เกี่ ยวกับ กราฟฟิ ค เสี ยง และ
ภาพเคลื่ อ นไหว การพัฒ นาโปรแกรม การวางแผนและการวางโครงสร้ างโปรแกรม โดยใช้สื่ อต่ าง ๆ การประยุก ต์ใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่ อสร้ างโปรแกรมเฉพาะงาน แนวความคิ ดในการสร้างสื่ อ เพื่อใช้ในธุ รกิ จ การอบรม การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์
Theories and software applications of multimedia programs, image editing, audio editing and animation;
programs and applications development; planning and structuring of software applications; using software to create
specific applications for business use, training, advertising and public relations
477-331

หัวข้ อพิเศษทำงระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 1
3(x)-y-z
Special Topics in Business Information System I
หัวข้อพิเศษ ความรู ้ใหม่ทางด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิ จ ค้นคว้า วิเคราะห์ อภิปราย และแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น
Special topics, new knowledge related to business information system; research, analyze, discuss and
exchange opinions
477-332

หัวข้ อพิเศษทำงระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 2
3(x)-y-z
Special Topics in Business Information System II
หัวข้อพิเศษ ความรู ้ใหม่ทางด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิ จ ค้นคว้า วิเคราะห์ อภิปราย และแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น
Special topics, new knowledge related to business information system; research, analyze, discuss and
exchange opinions
477-401

สัมมนำระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ
3((1)-4-4)
Seminar in Business Information System (WIL)
การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็ น การวิเคราะห์ แก้ปัญหา และการนาเสนอ ในหัวข้อที่ น่าสนใจทางระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ รวมทั้งการเชิญวิทยากร การศึกษาดูงาน
Business information system seminar focusing on discussion, analysis, problem solving and presentation
skills; guest speaker and related field visit

477-402

โครงงำนระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 1
3((0)-9-0)
Project in Business Information System I (WIL)
เงื่อนไขกำรลงทะเบียนเรียน
: เป็ นนักศึกษำสถำนภำพชั้นปี ที่ 4 หรื อ ลงทะเบียนเรียนมำแล้ วไม่น้อยกว่ ำ
105 หน่ วยกิต
Registration Condition
: Fourth-year students or students with cumulative credits of at least
105 credits
การเรี ยนรู ้ข้ นั ตอนการพัฒนาโครงงาน การกาหนดปั ญหาด้านระบบสารสนเทศในงานธุ รกิจ การสารวจความ
ต้องการของผูใ้ ช้ การสื บค้นข้อเท็จจริ ง การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบฐานข้อมูล
Learning the stage of project development; the definition of business information system problem; the
observation of user requirement; fact investigation; problem analysis; database design
477-403

โครงงำนระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 2
3((0)-9-0)
Project in Business Information System II (WIL)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน
: 477-402 โครงงำนระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ I
Prerequisite
: 477-402 Project in Business Information System I (WIL)
การออกแบบส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้ การพัฒนาโปรแกรม การทดสอบโปรแกรม การวัดและประเมินผล การเขียน
เอกสารประกอบการใช้งานโปรแกรม การนาไปใช้จริ ง
User interface design; program implementation; program testing; evaluation and assessment; program
documentation reporting; deploying
477-404

เตรียมสหกิจศึกษำ
Cooperative Education Preparation (WIL)

1((0)-2-1)

การเตรี ยมความพร้อมก่อนการฝึ กงานสหกิ จศึ กษาและค้นคว้าเอกสารในเรื่ องที่ เกี่ ยวข้องกับการฝึ กงาน การ
พัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการนาเสนอ การเขียนรายงาน และจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงาน
Cooperative education preparation; review of related literatures; personality development; presentation and
report writing techniques and work ethics
477-405

สหกิจศึกษำ
8((0)-48-0)
Cooperative Education (WIL)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน
: 477-404 เตรียมสหกิจศึกษำ
Prerequisite
: 477-404 Cooperative Education Preparation (WIL)
การฝึ กงานในชั้นปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 เน้นการใช้ความรู ้ทางด้านการบริ หารธุรกิจในองค์กรต่างๆ หรื อการ
ฝึ กงานผ่านการอบรมและปฏิบตั ิงานจริ ง ไม่นอ้ ยกว่า 576 ชัว่ โมง เพื่อให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้สภาพการปฏิบตั ิงานจริ ง สามารถ
นาความรู ้ทกั ษะ และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
Forth year students will complete an internship, which emphasize on business field, in a company or an
organization for at least 576 hours in the first semester, the training will prepare students for their career

478-200

ควำมรู้ เบื้องต้ นในอุตสำหกรรมไมซ์
3((3)-0-6)
Introduction to MICE Industry
ความหมาย ลักษณะและแนวคิดของอุตสาหกรรมไมซ์ บทบาทและความสาคัญของการประชุม การท่องเที่ ยว
เพื่อเป็ นรางวัล การประชุ มนานาชาติ และงานแสดงสิ นค้านานาชาติท้ ังระดับ ชาติ และนานาชาติ ปั จจัยในการเลื อกไมซ์
ขั้นตอนทางานของแต่ละองค์ประกอบ ความเชื่อมโยงกันขององค์ประกอบต่าง ๆ งานสาคัญ การจัดการแผนงาน การจัดการ
สถานที่ จดั งาน โลจิ สติกส์ บทบาทของผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้อง มาตรฐานสากล จริ ยธรรม ปั ญหาและแนวทางการแก้ปัญหาใน
อนาคต
Meanings, characteristics and concepts of MICE industry; roles and significance of meetings, incentives
travels, conventions, and exhibitions in national and international level; factors of MICE selection; working procedures
and relationship between each component; special events; project management; venues management; logistics;
stakeholder roles; international standards; ethics; future problems and solutions
478-201

กำรดำเนินงำนด้ ำนไมซ์ เสมือนโมเดลธุรกิจ
3((2)-2-5)
MICE Operation as A Business Model (WIL)
ลักษณะของไมซ์ แนวคิดเกี่ ยวกับธุ รกิ จไมซ์ต่อการจัดการองค์กร กระบวนการยกระดับขีดความสามารถการ
แข่งขันทางธุรกิจด้วยโมเดลไมซ์ การประยุกต์ใช้ไมซ์ในการสร้างความได้เปรี ยบทางธุรกิจ การนาหลักจริ ยธรรมด้านไมซ์
ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริ งทางด้านธุรกิจ การฝึ กปฏิบตั ิการยกระดับธุรกิจผ่านโมเดลไมซ์เบื้องต้น
MICE (Meetings, Incentive Travels, Conventions, and Exhibitions characteristics; concepts of MICE towards
corporates management; MICE application in business competitiveness; MICE ethics implementation in real business
situations; basic increasing business competitiveness through MICE in practice
478-202

กำรจัดกำรประชุม
Meeting and Convention Management (WIL)

3((2)-2-5)

แนวคิด ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมองค์กรและประชุมวิชาชีพ บทบาทผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องใน
อุตสาหกรรมการจัดประชุม การดาเนินการในการเสนอขอเป็ นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาชีพ การวางแผน กระบวน และการ
ประเมินผลการจัดประชุม การจัดทางบประมาณ การจัดการการตลาด การจัดการสถานที่ และเทคโนโลยีสาหรับการจัด
ประชุม การจัดการความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ปั ญหาและแนวทางการแก้ไข การเรี ยนรู ้โดยใช้โครงงานเป็ นฐาน
The concept, importance and objectives of meeting and convention; role of stakeholders in meeting and
convention industry; bidding procedure for convention; planning, procedure and evaluation; budgeting; marketing
management; venue management; technology for meeting and convention business; cultural diversity management;
problems and solutions; project-based learning
478-203 กำรจัดกำรอำหำรและเครื่ องดื่ม
3((2)-2-5)
Food and Beverage Management (WIL)
การจั ด การอาห ารและเครื่ องดื่ มใน ธุ รกิ จโรงแรมและธุ รกิ จจั ด ป ระชุ ม การจั ด เลี้ ยง การจั ด ซื้ อ
การค วบ คุ ม ต้ น ทุ น แ ล ะการก าห น ด ราค า ก ารค วบ คุ ม คุ ณ ภ าพ การวางแผ น รายการอ าห าร รู ป แบ บ ใน
การให้บริ การอาหารและเครื่ องดื่ม ขั้นตอนในการให้บริ การ การเรี ยนรู ้โดยใช้โครงงานเป็ นฐาน

Food and beverage operations management in hotel, meeting and convention business; catering; purchasing;
cost control and pricing; quality control; menu planning; styles of food and beverage service; sequence of service; projectbased learning
478-204

ควำมรู้ เบื้องต้ นในอุตสำหกรรมท่องเทีย่ ว
3((2)-2-5)
Introduction to Tourism Industry (WIL)
ประวัติศาสตร์ และวิวฒั นาการของอุตสาหกรรมการท่ องเที่ ยวและองค์ป ระกอบหลักของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ ยว ประเภทของนักท่ องเที่ ยว แหล่งท่ องเที่ ยว และผลิ ตภัณฑ์ทางการท่ องเที่ ยว รู ปแบบของการท่ องเที่ ยว วิธีการ
จัดการธุรกิจการท่องเที่ยว กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ผลกระทบของการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อ
ประเทศเจ้าบ้านทางด้านสิ่ งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมือง การเรี ยนรู ้โดยใช้โครงงานเป็ นฐาน
Historical and evolution in tourism industry and its major components; types of tourists, tourist attractions,
and tourism products; forms of tourism; tourism business management procedure; laws and regulations related to tourism;
impacts of the tourism development to the host country in terms of environmental, social, cultural, political and economic
perspective; project-based learning
478-205

กำรพัฒนำบุคลิกภำพอย่ ำงมืออำชีพ
3((2)-2-5)
Professional Personality Development (WIL)
ความหมายและความสาคัญ ของบุคลิกภาพ หลักการพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะการแต่งกาย การสื่ อสารระหว่าง
บุ ค คลและการเจรจาต่ อ รอง มารยาทสังคม ความเป็ นผูน้ าและผูต้ ามที่ ดี การสร้ างมนุ ษ ยสั ม พัน ธ์ การประเมิ น ตนเอง
ขนบธรรมเนียมของไทยและสากล การเรี ยนรู ้โดยใช้โครงงานเป็ นฐาน
Meaning and importance of personality; principles of personality development; arts of dressing; interpersonal
communication and negotiation; social etiquettes; leadership and followership; human relation building; self-evaluation;
Thai and international traditions; project-based learning
478-301 กำรจัดกำรสถำนทีจ่ ดั งำนและสิ่งอำนวยควำมสะดวก
3((2)-2-5)
Venue and Facility Management (WIL)
ความหมาย ความสาคัญ ประเภทและรู ปแบบการดาเนิ นงานของสถานที่ จดั งานและการให้บริ การสิ่ งอานวย
ความสะดวก ปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกสถานที่ จดั งานและสิ่ งอานวยความสะดวก การจัดแบ่ งแผนก หน้าที่ และ
ความสัมพันธ์ของแผนกต่าง ๆ ในสถานที่จดั งาน การวางแผนการตลาดสาหรับสถานที่จดั งานและการให้บริ การสิ่ งอานวย
ความสะดวก เทคนิ คการเจรจาต่อรองและการประสานงานกับลูกค้า การจัดการสถานที่ จดั งานและสิ่ งอานวยความสะดวก
อย่างยัง่ ยืน การเรี ยนรู ้โดยใช้โครงงานเป็ นฐาน
Meanings, significances, types of venues and facilities; factors influencing venue and facility selection
decision; departmentalization; tasks and relationship between each department; marketing planning for venue and facility;
negotiation and dealing techniques with customers; sustainability in venue and facility management; project-based
learning

478-302 กำรจัดกำรกำรเดินทำงเพื่อเป็ นรำงวัล
3((2)-2-5)
Incentive Travel Management (WIL)
แนวคิด ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของการเดินทางเพื่อเป็ นรางวัล บทบาทองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง แนวคิด
เกี่ ยวกับ การจู งใจ การให้รางวัล และปั จจัยสู่ ความสาเร็ จ รู ป แบบและกิ จกรรมการเดิ นทางเพื่อเป็ นรางวัล กระบวนการ
วางแผน การจัดการ และการเลือกจุดหมายปลายทาง การออกแบบโปรแกรมเชิงสร้างสรรค์ กลยุทธ์ทางการตลาด การจัดทา
งบประมาณ ศิ ลปะการขายและการบริ การ การจัดการข้ามวัฒ นธรรม แนวโน้ม ปั ญ หาและแนวทางแก้ไขในธุ รกิ จการ
เดินทางเพื่อเป็ นรางวัล การเรี ยนรู ้โดยใช้โครงงานเป็ นฐาน
The concept, importance and objectives of incentive travel; role of stakeholders in incentive travel business;
concept of motivation, rewarding and key success factors; incentive travel models and activities; planning, procedures and
destination selection; creative design for incentive travel programs; marketing strategies; budgeting; arts of sales and
services; cross-cultural management; trends, problems and solutions for incentive travel business; project-based learning
478-303

กำรจัดกำรนิทรรศกำร
3((2)-2-5)
Exhibition Management (WIL)
ความหมาย ความส าคั ญ และประเภทของการจั ด นิ ทรรศการและงานแสดงสิ นค้ า บทบาทของ
ผูใ้ ห้บริ การที่ เกี่ ยวข้อง หลักการจัดงาน การวางแผนการจัดงาน กระบวนการการจัดงาน การจัดทางบประมาณ การจัดการ
การตลาด การจัดการพหุ วฒั นธรรม ผลกระทบ ปั ญหาและแนวทางแก้ไขของการจัดนิ ทรรศการและงานแสดงสิ นค้า การ
เรี ยนรู ้โดยใช้โครงงานเป็ นฐาน
Meaning, importance and types of exhibitions and trade shows; role of stakeholders; principles of exhibitions and
trade shows management; planning and procedure; budgeting; marketing management; multicultural management; impacts,
problems and solutions of exhibitions and trade shows; project-based learning
478-304

กำรจัดกำรอีเวนต์
3((2)-2-5)
Events Management (WIL)
แ น ว คิ ด ป ร ะ เภ ท รู ป แ บ บ ค ว าม ส าคั ญ ก าร ว าง แ ผ น แ ล ะ ก าร จั ด ก าร อี เว น ต์ อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น
ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดอีเวนต์ การสื่ อสารทางการตลาด แนวโน้มการจัดงานอีเวนต์ และอีเวนต์ในโลก การเรี ยนรู ้โดยใช้
โครงงานเป็ นฐาน
Concepts, types, forms, importances, planning and sustainability of events; event stakeholders; marketing
communications, events trends and events in the world; project-based learning
478-305 กำรฝึ กงำนทำงกำรจัดกำรไมซ์
320 ชั่วโมง
MICE Management Internship (WIL)
เงื่อนไขกำรลงทะเบียนเรียน
: นักศึ กษำชั้ นปี ที่ 3 เอกกำรจัดกำรประชุ ม นิทรรศกำร และกำรท่ องเที่ยว
เพื่อเป็ นรำงวัล
Registration Condition
: Third-year students major in Meeting Incentive
Convention and Exhibition Management

การฝึ กงานภาคฤดูร้อนในชั้นปี ที่ 3 เน้นการใช้ความรู ้ทางด้านการบริ หารธุรกิจและ/หรื อด้านไมซ์ในองค์กรต่าง
ๆ หรื อการฝึ กงานผ่านการอบรมและปฏิบตั ิงานจริ ง ไม่นอ้ ยกว่า 320 ชัว่ โมง เพื่อให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้สภาพการปฏิบตั ิ งาน
จริ ง สามารถนาความรู ้ ทักษะและประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
Third year students will complete an internship, which emphasize on business and/ or MICE field, in a
company or an organization for at least 320 hours. The training will prepare students for their career
478-306

กำรตลำดสำหรับอุตสำหกรรมไมซ์
3((2)-2-5)
Marketing for MICE Industry (WIL)
ความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบและลักษณะตลาดในอุตสาหกรรมไมซ์ ความแตกต่างระหว่างการจัดการ
การตลาดผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละการตลาดบริ ก าร ปั จจัยและสิ่ งแวดล้อ มที่ มี อิท ธิ พ ลทางการตลาด พฤติ ก รรมการบริ โ ภคของ
นักท่องเที่ ยว การวางแผนทางการตลาด การแบ่งส่ วนตลาด การเลือกตลาดเป้ าหมาย และการวางตาแหน่ งผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์
ส่วนประสมทางการตลาด แนวโน้มของตลาดอุตสาหกรรมไมซ์ การเรี ยนรู ้โดยใช้โครงงานเป็ นฐาน
Meaning, significance, components and characteristics of the market in the MICE industry; different
marketing management between product and service; environmental factors influencing the market consumption behavior
of tourists; marketing plan; market segmentation; selecting target markets; product positioning; marketing mix strategies;
MICE market trends; project-based learning
478-307

โลจิสติกส์ สำหรับอุตสำหกรรมไมซ์
3((2)-2-5)
Logistics for MICE Industry (WIL)
ธุรกิจขนส่ งทางด้านไมซ์ในเส้นทางท่องเที่ยวทั้งทางบก ทางน้ าและทางอากาศ ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการโล
จิสติกส์ โลจิสติกส์ภายในสถานที่จดั งาน การควบคุมต้นทุน ข้อกาหนดและพิธีการทางศุลกากร การเรี ยนรู ้โดยใช้โครงงานเป็ น
ฐาน
The operation of transportation business in MICE in both directions by land water and air; factors associated
with the process's logistics; internal logistics within venue; cost control; Thailand customs regulations and procedures;
project-based learning
478-308

กำรจัดกำรจุดหมำยปลำยทำง
3((2)-2-5)
Destination Management (WIL)
ศึกษาหลักการ แนวคิดและองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดการแหล่งท่องเที่ยว รู ปแบบการให้บริ การและสิ่ งอานวย
ความสะดวก บทบาทของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการจุดหมายปลายทาง การวางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ความท้า
ทายในการบูรณาการกิจกรรมและผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อนักท่องเที่ยว สิ่ งแวดล้อม และคนในชุมชน กรณี ศึกษา การ
เรี ยนรู ้โดยใช้โครงงานเป็ นฐาน
Principle, concept, and elements of tourism destination management; forms of services and facilities; planning
and development in tourist destination; challenging of integrating diverse tourist activities and tourism impacts on tourists,
environments and local residents; case studies; project-based learning

478-309

กำรเป็ นผู้ประกอบกำรในธุรกิจไมซ์
3((2)-2-5)
Entrepreneurship in MICE Business (WIL)
บทบาทของธุรกิจไมซ์ในระบบเศรษฐกิจ คุณลักษณะของการเป็ นผูป้ ระกอบการในธุรกิจไมซ์ การจัดตั้งองค์กร
กลยุทธ์ในการจัดการธุรกิจรู ปแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสิ นใจในธุรกิจไมซ์ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
ธุรกิจ ตลอดจนการใช้หลักมนุษยสัมพันธ์และจริ ยธรรมในการจัดการธุรกิจ การเรี ยนรู ้โดยใช้โครงงานเป็ นฐาน
The role of MICE business in the economy; characteristics of entrepreneurship in MICE business; the
establishment of the organization; business strategic management; problem analysis and solving; decision making in
tourism business; business changes and developments; human relations and ethical principles in business management;
project-based learning
478-310 กำรวิจยั ทำงด้ ำนกำรจัดกำรไมซ์ I
3((1)-4-4)
Research in MICE Management I (WIL)
การระบุที่มาและความสาคัญของปั ญหางานวิจยั ด้านการจัดการไมซ์ การสร้างคาถามวิจยั การกาหนดหัวข้อวิจยั
และการกาหนดวัตถุประสงค์การวิจยั กรอบแนวคิดการวิจยั ระเบียบวิธีวจิ ยั การเขียนและการนาเสนอข้อเสนอโครงการวิจยั
จรรยาบรรณนักวิจยั
Identifying MICE management research problem background; designing research topic; and research
questions; research objectives identification; research framework; research methodologies; writing of research proposal
and presentation; researcher ethics
478-401 กำรวิจยั ทำงด้ ำนกำรจัดกำรไมซ์ II
3((1)-4-4)
Research in MICE Management II (WIL)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน
: 478-310 กำรวิจยั ทำงด้ ำนกำรจัดกำรไมซ์ I
Prerequisite
: 478-310 Research in MICE Management I (WIL)
การทาวิจยั ในประเด็นปั ญหาที่เกี่ยวข้องทางการจัดการไมซ์ การวิเคราะห์ขอ้ มูล การแปลผล การจัดทารายงานการ
วิจยั การนาเสนอผลการวิจยั ภายใต้การแนะนาโดยอาจารย์ที่ปรึ กษา
Conducting research in field of MICE management research problem; data analysis; data interpretation; writing
research report and presentation under supervision and guidance of supervisor
478-402

เตรียมสหกิจศึกษำ
Cooperative Education Preparation (WIL)

1((0)-2-1)

การเตรี ยมความพร้อมก่อนการฝึ กงานสหกิ จศึ กษาและค้นคว้าเอกสารในเรื่ องที่ เกี่ ยวข้องกับการฝึ กงาน การ
พัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการนาเสนอ การเขียนรายงาน และจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงาน
Cooperative education preparation; review of related literatures; personality development; presentation and
report writing techniques and work ethics

478-403

สหกิจศึกษำ
8((0)-48-0)
Cooperative Education (WIL)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน
: 478-402 เตรียมสหกิจศึกษำ
Prerequisite
: 478-402 Cooperative Education Preparation (WIL)
การฝึ กงานในชั้นปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 เน้นการใช้ความรู ้ทางด้านการบริ หารธุรกิจในองค์กรต่างๆ หรื อการ
ฝึ กงานผ่านการอบรมและปฏิบตั ิงานจริ ง ไม่นอ้ ยกว่า 576 ชัว่ โมง เพื่อให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้สภาพการปฏิบตั ิงานจริ ง สามารถ
นาความรู ้ทกั ษะ และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
Forth year students will complete an internship, which emphasize on business field, in a company or an
organization for at least 576 hours in the first semester, the training will prepare students for their career
478-404

กำรออกแบบนวัตกรรมและควำมคิดสร้ ำงสรรค์ สำหรับอุตสำหกรรมไมซ์
Innovation Design and Creativity for MICE Industry (WIL)

3((2)-2-5)

ความหมาย แนวคิด ความสาคัญของความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมบริ การที่มีต่อธุรกิจในอุตสาหกรรมไมซ์
ก า ร ด า เนิ น ก า ร อ ย่ า ง เป็ น ร ะ บ บ ใ น ก า ร อ อ ก แ บ บ ก า ร น า ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์ แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม
มาใช้เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า การเรี ยนรู ้โดยใช้โครงงานเป็ นฐาน
Definition, concepts, importance of creativity and service innovation for MICE industry; systematic design
process of creativity and innovation to create customer value; project-based learning
478-405 กำรจัดกำรอุตสำหกรรมไมซ์ อย่ ำงยัง่ ยืน
Sustainable Management in MICE Industry (WIL)

3((2)-2-5)

ความหมายและความสาคัญของการจัดการธุ รกิ จในอุตสาหกรรมไมซ์อย่างยัง่ ยืน การประหยัดพลังงาน การ
รักษาสิ่ งแวดล้อม ผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมในอุตสาหกรรมไมซ์ ความรับผิดชอบต่อองค์กรธุรกิจและสังคม การออกแบบ
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ การเรี ยนรู ้โดยใช้โครงงานเป็ นฐาน
Meanings and significances of sustainable MICE management; energy saving, environmental conservation;
environmental impacts in MICE industry; corporate social responsibility; creative economy; project-based learning
478-406

กำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์ กรในอุตสำหกรรมไมซ์
3((2)-2-5)
Risk and Crisis Management in MICE Industry (WIL)
แนวคิดด้านการจัดการในการบริ หารความเสี่ ยงและวิกฤตสาหรับการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมไมซ์ การประเมิน
ความเสี่ ยงและวิกฤต กระบวนการตัดสิ นใจ กระบวนการการจัดการความเสี่ ยงและวิกฤต สร้างกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์
ความเสี่ ยงและการตัดสิ นใจ การเรี ยนรู ้โดยใช้โครงงานเป็ นฐาน
Tourism management in MICE Industry risks management concepts; risk assessment; decision making
process; risk and crisis management process; create conceptual framework for analyzing risk and crisis and making
decisions; project-based learning
478-407

หัวข้ อพิเศษทำงกำรจัดกำรอุตสำหกรรมไมซ์
Special Topics in MICE Industry Management (WIL)
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 478-200 ควำมรู้ เบื้องต้นในอุตสำหกรรมไมซ์
Prerequisite : 478-200 Introduction to MICE Industry

3((x)-y-z)

หัวข้อที่น่าสนใจ ความรู ้ใหม่ทางด้านการจัดการอุตสาหกรรมไมซ์ ค้นคว้า วิเคราะห์ อภิปราย และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น โดยมีการเรี ยนรู ้โดยใช้โครงงานเป็ นฐาน
Special topics and new knowledge related to MICE industry management; research, analyze, discuss and
exchange opinions; project-based learning
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