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ปรัชญาของหลกัสูตร 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 มีเป้าหมายเพื่อจดัการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
ผา่นกระบวนการแกปั้ญหาและคน้ควา้ดว้ยตนเอง ซ่ึงจะน าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวติ (Life Long Learning) เป็นหลกัสูตรท่ี
มุ่งเนน้ใหมี้การเรียนการสอนทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัโดยเนน้การวจิยัเป็นพ้ืนฐาน เพ่ือใหบ้ณัฑิตเป็นผูมี้ความรู้และ
มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม โดยยึดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกท่ีว่า “ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อน
มนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง” เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต เพ่ือใหเ้ป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาสังคม โดยเป็นท่ียอมรับในระดบั
ชุมชน ทอ้งถ่ิน และประเทศชาติ 
 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO1.1 บูรณาการความรู้พ้ืนฐานดา้นบริหารธุรกิจและทกัษะท่ีจ าเป็นในการประกอบอาชีพได ้
PLO1.2 บูรณาการความรู้ในศาสตร์เฉพาะท่ีสนใจ ไดแ้ก่ ดา้นการเงิน การตลาด การจดัการทรัพยากรมนุษย ์การจดัการโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทาน ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ และการจดัการไมซ์มาใชใ้นการท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
PLO2 เป็นผูป้ระกอบการท่ีมีทกัษะดา้นบริหารธุรกิจและความคิดสร้างสรรคบ์นพ้ืนฐานของสงัคมแบบพหุวฒันธรรม 
PLO3.1 คิดวเิคราะห์และเลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมเพ่ือใชใ้นการวเิคราะห์และตดัสินใจ รวมทั้งแกไ้ขปัญหาทางดา้น
บริหารธุรกิจ 
PLO3.2 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพ่ือการท างานดา้นบริหารธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   
PLO4.1 การใหค้วามร่วมมือในการท างานเป็นทีม ปรับตวั รู้จกับทบาทหนา้ท่ีของตนเอง และมีภาวะผูน้ าPLO4.2 วเิคราะห์
และเลือกใชช่้องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
PLO5.1 ประยกุตใ์ชห้ลกัจรรยาบรรณในวชิาชีพดา้นบริหารธุรกิจ 
PLO5.2 จ าแนกคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบติัตามกฎระเบียบของสงัคม และมีจิตสาธารณะ 
PLO5.3 ด าเนินชีวติโดยยดึถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 
PLO6 พฒันาทกัษะและความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวติ 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  129 หน่วยกติ 

1. หมวดรายวชิาศึกษาทัว่ไป  30 หน่วยกติ 

1.1 วชิาบังคบั จ านวน  24  หน่วยกิต 
สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์  4 หน่วยกติ 
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  2((2)-0-4) 
 The King’s Philosophy and Sustainable Development 
388-100  สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์  1((1)-0-2)  

Health for All 
460-400  ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์  1((1)-0-2) 

Benefit of Mankinds 
สาระที ่2 ความเป็นพลเมืองและชีวติทีสั่นต ิ  5 หน่วยกติ 
895-001  พลเมืองท่ีดี   2((2)-0-4) 

Good Citizens 
950-102  ชีวติท่ีดี  3((3)-0-6) 

Happy and Peaceful Life 
สาระที ่3 การเป็นผู้ประกอบการ  1 หน่วยกติ 
001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ  1((1)-0-2)  

 Idea to Entrepreneurship 
สาระที ่4 การอยุ่อย่างรู้เท่าทนั และการรู้ดจิทิลั  4 หน่วยกติ 

การอยูอ่ยา่งรู้เท่าทนั เลือกเรียน 2 หน่วยกิต จากรายวชิาต่อไปน้ี 
200-103  ชีวติยคุใหม่ดว้ยใจสีเขียว  2((2)-0-4) 
315-201  ชีวติแห่งอนาคต   2((2)-0-4) 
820-100  รักษโ์ลก รักษเ์รา   2((2)-0-4)  
 การรู้ดิจิทลั เลือกเรียน 2 หน่วยกิต จากรายวชิาต่อไปน้ี 
200-107  การเช่ือมต่อสรรพส่ิงเพ่ือชีวติยคุดิจิทลั  2((2)-0-4) 
345-104  รู้ทนัเทคโนโลยดิีจิทลั   2((2)-0-4) 
สาระที ่5 การคดิเชิงระบบ การคดิเชิงตรรกะและตวัเลข  4 หน่วยกติ 
315-100  ค านวณศิลป์  2((2)-0-4) 

The Art of Computing 
 การคิดเชิงระบบ เลือกเรียน 2 หน่วยกิต จากรายวชิาต่อไปน้ี 
315-202  การคิดกบัการใชเ้หตุผล   2((2)-0-4) 
895-011  การคิดเพื่อสร้างสุข   2((2)-0-4)  
895-012  การคิดเชิงบวก  2((2)-0-4) 
สาระที ่6 ภาษาและการส่ือสาร  4 หน่วยกติ 
ลงทะเบียนเรียนตามประกาศมหาวทิยาลยั   
สาระที ่7 สุนทรียศาสตร์และกฬีา  2 หน่วยกติ 
 



1.2 วชิาเลือก จ านวน 6 หน่วยกิต 
เลื อ ก ภ าษ าอั งก ฤษ  6  ห น่ ว ย กิ ต  จ าก ร ายวิ ช า เลื อ ก ข อ งห ม วด วิ ช า ศึ ก ษ าทั่ ว ไป ท่ี เปิ ด ส อน ใน

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ทั้งน้ีตอ้งตรงตามปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปซ่ึงผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พฒันาหมวดวชิาศึกษาทัว่ไปของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 

2. หมวดวชิาเฉพาะ  93 หน่วยกติ 

2.1 กลุ่มวชิาแกน  39 หน่วยกติ 
347-203  สถิติพ้ืนฐานส าหรับธุรกิจและการประยกุตใ์ช ้ 3((2)-2-5)   
 Basic Statistics for Business and Applications 
460-101  หลกัการตลาด 3((3)-0-6)   
 Principles of Marketing 
460-102  การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 3((3)-0-6)   
 Human Resource Management 
460-103  หลกัการเงิน  3((3)-0-6)   
 Principles of Finance 
460-104  การจดัการการผลิตและการด าเนินงาน 3((3)-0-6)   
 Production and Operation  Management 
460-201  ทกัษะการติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ   2((1)-2-3)   
 Business Communication Skills  
460-301  ธุรกิจอจัฉริยะและการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงธุรกิจ 3((2)-2-5) 
 Business Intelligence and Data Analytics  
460-401  การจดัการเชิงกลยทุธ์  3((2)-2-5)   
 Strategic Management  
464-101  การบญัชีการเงินเบ้ืองตน้ 3((3)-0-6)   
 Fundamental Financial Accounting 
874-293  กฎหมายธุรกิจ   3((3)-0-6)   
 Business Law 
876-102  หลกัเศรษฐศาสตร์พ้ืนฐานและการประยกุต ์ 3((3)-0-6) 
 Principles of Economics and Application 
Module 
460-202 ชุดวชิาดิจิทลั นวตักรรม และการเป็นผูป้ระกอบการ 7((3)-8-10) 
 Digital, Innovation and Entrepreneurship in Practice  
 



2.2 กลุ่มวชิาบังคบั   
 2.2.1 กลุ่มวชิาชีพ แผนการศึกษาปกต ิ 54 หน่วยกติ 
  แผนการศึกษาสหกจิศึกษา 54 หน่วยกติ  
1. วชิาเอกการเงนิและการลงทุน 

1.1 วชิาบังคบั แผนการศึกษาปกต ิ 30 หน่วยกติ 
  แผนการศึกษาสหกจิศึกษา 39 หน่วยกติ  
464-301  บญัชีเพ่ือการจดัการทางธุรกิจ 3((3)-0-6)   
 Management Accounting for Business 
473-200 การบริหารการเงิน 3((3)-0-6)   
 Financial Management 
473-201 หลกัการวางแผนการเงินส่วนบุคคลและภาษี 3((2)-2-5) 
 Principles of Personal Financial Planning and Tax  
473-202 สถาบนัการเงินและตลาดการเงิน 3((3)-0-6) 
 Financial Institutions and Markets  
473-301  แบบจ าลองทางการเงิน  3((2)-2-5) 
 Financial Modeling  
473-302 การบริหารความเส่ียงทางการเงิน   3((3)-0-6)   
 Financial Risk Management 
473-303 การวจิยัทางการเงิน 1 2((1)-2-3) 
 Research in Finance I  
473-400 การเงินระหวา่งประเทศ   3((3)-0-6)    
 International Finance 
473-401  การวจิยัทางการเงิน 2 2((1)-2-3) 
 Research in Finance II  

 - วชิาบงัคบั ส าหรับนกัศึกษาท่ีเลือกเรียนแผนการศึกษาปกติ 
473-304 การฝึกงานทางการเงิน 320 ชัว่โมง 
 Finance Internship  

 - วชิาบงัคบั ส าหรับนกัศึกษาท่ีเลือกเรียนแผนการศึกษาสหกิจศึกษา 
473-409 เตรียมสหกิจศึกษา  1((0)-2-1) 
 Cooperative Education Preparation  
473-410 สหกิจศึกษา 8((0)-48-0) 
 Cooperative Education  

 หมายเหตุ: รายวิชา 473-304 การฝึกงานทางการเงิน รายวิชา 473-409 เตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชา 473-410 
สหกิจศึกษาใหมี้การวดัและประเมินผลเป็นสญัลกัษณ์ G P F 
Module 
473-300 ชุดวชิาการลงทุนในหุน้สามญัเพ่ือการสร้างความมัง่คัง่ 5((4)-2-9)   
 Stock Investment for Wealth Creation  



1.2 วชิาเลือก แผนการศึกษาปกต ิ 9 หน่วยกติ 
 แผนการศึกษาสหกจิศึกษา 0 หน่วยกติ 

473-307 จรรยาบรรณทางการเงิน 3((2)-2-5) 
 Financial Ethics  
473-308 การลงทุนในตราสารหน้ี  3((3)-0-6) 
 Debt Securities Investment  
473-309 การคลงัสาธารณะ 3((3)-0-6) 
 Public Finance  
473-310 การบริหารสินเช่ือ 3((2)-2-5)  
 Credit Management  
473-402  การเงินเพ่ือการน าเขา้และส่งออก 3((2)-2-5) 
 Import – Export Finance  
473-403 ตราสารอนุพนัธ ์ 3((3)-0-6) 
 Derivatives  
473-404 การวางแผนภาษีและมรดก  3((3)-0-6) 
 Tax and Estate Planning  
473-405 การสร้างแผนการเงินส่วนบุคคลแบบบูรณาการ 3((2)-2-5) 
 Integrated Financial Plan Construction  
473-406 การเงินเชิงพฤติกรรม 3((3)-0-6) 
 Behavioral Finance 
473-411 หวัขอ้พิเศษทางการเงิน 3((x)-y-z)   
 Special Topics in Finance  
Module 
473-305 ชุดวชิาการวางแผนการประกนัภยั 5((4)-2-9) 
 Insurance Planning   
473-306  ชุดวชิาการวางแผนเพื่อการเกษียณ 9((6)-6-15) 
 Retirement Planning  
473-407  ชุดวชิาการวเิคราะห์ขอ้มูลเพ่ือการบริหารการเงินธุรกิจ 9((6)-6-15) 
 Corporate Finance and Data Analytics  
473-408  ชุดวชิาการบริหารความเส่ียงเพื่อการด าเนินธุรกิจท่ีย ัง่ยนื 6((6)-0-12) 
 Risk Management for Business Sustainability 

 
 - วชิาโท   15  หน่วยกิต 

ให้เลือกจากรายวิชาในกลุ่มเอกวิชาใดวิชาหน่ึง นอกเหนือจากวิชาเอกท่ีได้เลือกแลว้ท่ีเปิดสอนโดยภาควิชา
บริหารธุรกิจ หรือภาควชิาการบญัชี  

หากนกัศึกษาตอ้งการเลือกเรียนกลุ่มวชิาเอกใด ๆ ท่ีเปิดสอนโดยคณะฯ/ภาควชิาอ่ืน ๆ ตอ้งผา่นความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรก่อนลงทะเบียนเรียนรายวชิา 

 



2. วชิาเอกการตลาด  
2.1 วชิาบังคบั แผนการศึกษาปกต ิ 30 หน่วยกติ 

  แผนการศึกษาสหกจิศึกษา 39 หน่วยกติ  
474-101  พฤติกรรมผูบ้ริโภค 3((3)-0-6) 
 Consumer Behavior  
474-201 การตลาดแห่งความหลากหลาย 3((2)-2-5) 
 Diversity Marketing  
474-202 การจดัการผลิตภณัฑแ์ละตราสินคา้  3((2)-2-5) 
 Product and Brand Management  
474-203 การส่ือสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ  3((2)-2-5) 
 Integrated Marketing Communication  
474-204 กลยทุธ์และการวเิคราะห์ราคา 3((3)-0-6) 
 Pricing Analytic and Strategy  
474-205 แผนการตลาด 3((2)-2-5) 
 Marketing Plan  
474-301 การตลาดแบบเช่ือมโยงลูกคา้ผา่นหลากหลายช่องทาง 3((3)-0-6) 
 Omnichannel Marketing  
474-302 การวจิยัการตลาด  3((2)-2-5) 
 Marketing Research  
474-303 การตลาดดิจิทลั  3((3)-0-6) 
 Digital Marketing  
474-401 กลยทุธ์การตลาด  3((2)-2-5) 
 Marketing Strategy  

 
 - วชิาบงัคบั ส าหรับนกัศึกษาท่ีเลือกเรียนแผนการศึกษาปกติ 
474-304 การฝึกงานทางการตลาด  320 ชัว่โมง 
 Marketing Internship  

 
 - วชิาบงัคบั ส าหรับนกัศึกษาท่ีเลือกเรียนแผนการศึกษาสหกิจศึกษา 
474-402  เตรียมสหกิจศึกษา  1((0)-2-1) 
 Cooperative Education Preparation  
474-403  สหกิจศึกษา  8((0)-48-0) 
 Cooperative Education  
 หมายเหตุ: รายวชิา 474-304 การฝึกงานทางการตลาด รายวชิา 474-402 เตรียมสหกิจศึกษา และรายวชิา 474-403 
สหกิจศึกษา ใหมี้การวดัและประเมินผลเป็นสญัลกัษณ์ G P F 
 
 
 



2.2 วชิาเลือก แผนการศึกษาปกต ิ 9 หน่วยกติ 
  แผนการศึกษาสหกจิศึกษา 0 หน่วยกติ 
474-305  การตลาดเพื่อสงัคม  3((2)-2-5) 
 Social Marketing  
474-306 การตลาดเพื่อชุมชน 3((2)-2-5) 
 Community Marketing  
474-307 การตลาดบริการ  3((2)-2-5) 
 Service Marketing  
474-308 การตลาดอาเซียน  3((3)-0-6) 
 ASEAN Marketing  
474-309 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพการตลาด  3((2)-2-5) 
 Preparation for Professional Experience in Marketing  
474-404 การตลาดโลก 3((3)-0-6) 
 Global Marketing  
474-405 การตลาดส่ือสงัคม 3((2)-2-5) 
 Social Media Marketing  
474-406 การตลาดส าหรับผูป้ระกอบการ  3((2)-2-5) 
 Entrepreneurial Marketing  
474-407 การบริหารการคา้ปลีก  3((2)-2-5) 
 Retailing Management  
474-408  สมัมนาการตลาด  3((1)-4-4) 
 Seminar in Marketing  
 
 - วชิาโท   15  หน่วยกิต 

ให้เลือกจากรายวิชาในกลุ่มเอกวิชาใดวิชาหน่ึง นอกเหนือจากวิชาเอกท่ีได้เลือกแลว้ท่ีเปิดสอนโดยภาควิชา
บริหารธุรกิจ หรือภาควชิาการบญัชี  

หากนกัศึกษาตอ้งการเลือกเรียนกลุ่มวชิาเอกใด ๆ ท่ีเปิดสอนโดยคณะฯ/ภาควชิาอ่ืน ๆ ตอ้งผา่นความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรก่อนลงทะเบียนเรียนรายวชิา 
 

3. วชิาเอกการจดัการทรัพยากรมนุษย์  
3.1 วชิาบังคบั แผนการศึกษาปกต ิ 30 หน่วยกติ 

  แผนการศึกษาสหกจิศึกษา 39 หน่วยกติ  
475-201 การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์ 3((3)-0-6) 
 Human Resource Planning  
475-202 พฤติกรรมองคก์าร 3((3)-0-6) 
 Organizational Behavior  
475-301 การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละองคก์าร 3((2)-2-5) 
 Human Resource and Organization Development  



475-302 กฎหมายเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 3((3)-0-6) 
 Human Resource Management Law 
475-303 การจดัการผลตอบแทน 3((3)-0-6) 
 Compensation Management 
475-304 การจดัการผลการปฏิบติังาน 3((2)-2-5) 
 Performance Management  
475-305 ภาวะผูน้ า 3((2)-2-5) 
 Leadership  
475-306 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 3((2)-2-5) 
 Business Negotiation 
475-401 การวจิยัทางดา้นการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 3((1)-4-4) 
 Research in Human Resource Management  
475-402 สมัมนาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 3((1)-4-4) 
 Seminar in Human Resource Management  
 
 - วชิาบงัคบั ส าหรับนกัศึกษาท่ีเลือกเรียนแผนการศึกษาปกติ 

475-300  การฝึกงานทางการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 320  ชัว่โมง 
 Human Resource Management Internship  
 

 - วชิาบงัคบั ส าหรับนกัศึกษาท่ีเลือกเรียนแผนการศึกษาสหกิจศึกษา 
475-400 เตรียมสหกิจศึกษา 1((0)-2-1) 
 Cooperative Education Preparation  
475-403 สหกิจศึกษา 8((0)-48-0) 
 Cooperative Education  
หมายเหตุ: รายวิชา 475-300 การฝึกงานทางการจดัการทรัพยากรมนุษย ์รายวชิา 475-400 เตรียมสหกิจศึกษา และ

รายวชิา 475-403 สหกิจศึกษา ใหมี้การวดัและประเมินผลเป็นสญัลกัษณ์ G P F 
 

3.2 วชิาเลือก แผนการศึกษาปกต ิ 9 หน่วยกติ 
  แผนการศึกษาสหกจิศึกษา 0 หน่วยกติ 

475-311 การจดัการส านกังานยคุใหม่ 3((2)-2-5) 
 Modern Office Management  
475-312 การประชาสมัพนัธ์องคก์าร 3((2)-2-5) 
 Public Relations in Organization  

475-313    การจดัการขา้มวฒันธรรม                                              3((3)-0-6) 

 Cross-cultural Management  

475-321 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 3((2)-2-5) 

 Human Resource Management Information System 

 



475-322 การออกแบบองคก์าร 3((3)-0-6) 

 Organization Design  

475-323 การจดัการทรัพยากรมนุษยร์ะหวา่งประเทศ 3((3)-0-6) 

 International Human Resource Management  

475-324 แรงงานสมัพนัธ์ 3((3)-0-6) 

 Labor Relations  

475-411 หวัขอ้พิเศษทางการจดัการ 3((x)-y-z) 

 Special Topics in Management  

475-421 การจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยทุธ์ 3((3)-0-6) 

 Strategic Human Resource Management 

475-422 การจดัการบุคลากรท่ีเป็นเลิศ 3((3)-0-6) 

 Talent Management 

475-423 หวัขอ้พิเศษทางการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 3((x)-y-z) 

 Special Topics in Human Resource Management  
  
 - วชิาโท   15  หน่วยกิต 

ให้เลือกจากรายวิชาในกลุ่มเอกวิชาใดวิชาหน่ึง นอกเหนือจากวิชาเอกท่ีได้เลือกแลว้ท่ีเปิดสอนโดยภาควิชา
บริหารธุรกิจ หรือภาควชิาการบญัชี  

หากนกัศึกษาตอ้งการเลือกเรียนกลุ่มวชิาเอกใด ๆ ท่ีเปิดสอนโดยคณะฯ/ภาควชิาอ่ืน ๆ ตอ้งผา่นความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรก่อนลงทะเบียนเรียนรายวชิา 

 
 
4. วชิาเอกการจดัการโลจสิตกิส์และโซ่อุปทาน  

4.1 วชิาบังคบั แผนการศึกษาปกต ิ 33 หน่วยกติ 
  แผนการศึกษาสหกจิศึกษา 39 หน่วยกติ  

476-201  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการจดัการโลจิสติกส์  3((3)-0-6) 
 Introduction to Logistics Management 
476-202  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการขนส่งและการกระจายสินคา้ 3((3)-0-6) 
 Introduction to Transportation and Distribution Management 
476-203  การจดัการสินคา้คงคลงัและคลงัสินคา้  3((2)-2-5) 
 Inventory and Warehouse Management  
476-301  การจดัซ้ือและการจดัหา  3((2)-2-5) 
 Purchasing and Procure Management  
476-302  การจดัการและการออกแบบโซ่อุปทาน  3((3)-0-6) 
 Supply Chain Management and Design 
476-303  การสร้างแบบจ าลองโซ่อุปทาน  3((3)-0-6) 
 Supply Chain Modeling 



476-304  วธีิวจิยัโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  3((2)-2-5)   
 Logistics and Supply Chain Research  
476-305  ตวัแบบการหาค่าเหมาะสมท่ีสุดในการจดัการโลจิสติกส์และ 3((2)-2-5) 
 โซ่อุปทาน  
 Optimization Model in Logistics and Supply Chain  
 Management  
476-401  การจดัการการส่งออกและน าเขา้ 3((2)-2-5)  
 Export and Import Management  
476-402  สมัมนาการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3((2)-2-5)   
 Seminar in Logistics and Supply Chain Management  

 
 - วชิาบงัคบั  ส าหรับนกัศึกษาท่ีเลือกเรียนแผนการศึกษาปกติ 

476-300 การฝึกงานทางโลจิสติกส์ 320 ชัว่โมง 
 Logistics Internship  
476-403  โครงงานส าหรับการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  3((0)-9-0) 
 Project for Logistics and Supply Chain Management  
 

 - วชิาบงัคบั  ส าหรับนกัศึกษาท่ีเลือกเรียนแผนการศึกษาสหกิจศึกษา 
476-400 เตรียมสหกิจศึกษา 1((0)-2-1) 
 Cooperative Education Preparation  
476-410 สหกิจศึกษา 8((0)-48-0) 
 Cooperative Education  
หมายเหตุ: รายวชิา 476-300 การฝึกงานทางโลจิสติกส์ รายวชิา 476-400 เตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชา 476-410 

สหกิจศึกษา ใหมี้การวดัและประเมินผลเป็นสญัลกัษณ์ G P F 
 

4.2 วชิาเลือก แผนการศึกษาปกต ิ 1) วชิาเอกเดีย่ว 21 หน่วยกติ 
 2) วชิาเอกและวชิาโท   6 หน่วยกติ 
 แผนการศึกษาสหกจิศึกษา 1) วชิาเอกเดีย่ว 15 หน่วยกติ 
 2) วชิาเอกและวชิาโท   0 หน่วยกติ 

476-204  การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ  3((3)-0-6) 
 International Business Management 
476-205  การบริหารความสมัพนัธ์ลูกคา้ส าหรับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3((3)-0-6) 
 Customer Relationship Management for Logistics and  
 Supply Chain 
476-306  การวางแผนการจดัการทรัพยากรเพื่อการจดัการโลจิสติกส์และ 3((2)-2-5) 
 โซ่อุปทาน  
 Enterprise Resource Planning Systems for Logistics and  
 Supply Chain Management  



476-307  ธุรกิจพาณิชยนาว ี 3((3)-0-6) 
 Shipping Business 
476-308  การบริหารท่าเรือ 3((3)-0-6) 
 Port Management 
476-309  การพยากรณ์อุปสงค ์ 3((2)-2-5) 
 Demand Forecasting  
476-310  การบริหารจดัการโครงการดา้นโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3((2)-2-5) 
 Project Management for Logistics and Supply Chain  
476-404  การขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ  3((2)-2-5) 
 Multimodal Transportation  
476-405  การจดัการระวางสินคา้  3((3)-0-6) 
 Cargo Management 
476-406  การบรรจุภณัฑส์ าหรับการจดัการโลจิสติกส์  3((2)-2-5) 
 Packaging for Logistics  
476-407  การบริหารความเส่ียงในโซ่อุปทาน 3((2)-2-5) 
 Supply Chain Risk Management  
476-408  การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพ่ือการช่วยเหลือ 3((3)-0-6) 
 ทางมนุษยธรรม 
 Humanitarian logistics and supply chain management 
476-409  หวัขอ้พิเศษดา้นการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3((x)-y-z) 
 Special Topics in Logistics and Supply Chain Management 
 

 - วชิาโท  (ส าหรับนกัศึกษาท่ีเลือกเรียนวชิาเอกและวชิาโท) 15  หน่วยกิต 
ให้เลือกจากรายวิชาในกลุ่มเอกวิชาใดวิชาหน่ึง นอกเหนือจากวิชาเอกท่ีได้เลือกแลว้ท่ีเปิดสอนโดยภาควิชา

บริหารธุรกิจ หรือภาควชิาการบญัชี  
หากนกัศึกษาตอ้งการเลือกเรียนกลุ่มวชิาเอกใด ๆ ท่ีเปิดสอนโดยคณะฯ/ภาควชิาอ่ืน ๆ ตอ้งผา่นความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรก่อนลงทะเบียนเรียนรายวชิา 
 
 

5. วชิาเอกระบบสารสนเทศทางธุรกจิ  
5.1 วชิาบังคบั แผนการศึกษาปกต ิ 33 หน่วยกติ 

  แผนการศึกษาสหกจิศึกษา 36 หน่วยกติ  
กลุ่มพ้ืนฐานและโครงสร้างเทคโนโลยสีารสนเทศ 

477-101 หลกัการพ้ืนฐานระบบสารสนเทศ 3((3)-0-6) 
 Foundations of Information System 
477-302 เทคโนโลยแีพลตฟอร์มส าหรับคลาวด ์ 3((2)-2-5) 
 Cloud Computing Platform Technology  

 



กลุ่มการพฒันาระบบสารสนเทศ 
477-102  ตรรกะของการใชโ้ปรแกรมและโครงสร้างขอ้มูล  3((2)-2-5) 
 Programming Logic and Data Structure 
477-201  การเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้ทางธุรกิจ 3((2)-2-5) 
 Introduction to Programming in Business  
477-301  การพฒันาเวบ็ขั้นสมบูรณ์ 3((2)-2-5) 
 Full Stack Web Development  
477-303  การวเิคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3((2)-2-5) 
 Business Information System Analysis and Design  

กลุ่มการจดัการฐานขอ้มูล 
477-202  การจดัการฐานขอ้มูล 3((2)-2-5) 
 Database Management  

กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมัน่คงทางไซเบอร์ 
477-203  เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมัน่คงทางไซเบอร์  3((2)-2-5) 
 Computer Networking and Cyber Security 

กลุ่มโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
477-401 สมัมนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3((1)-4-4) 
 Seminar in Business Information System  

 
 - วชิาบงัคบั  ส าหรับนกัศึกษาท่ีเลือกเรียนแผนการศึกษาปกติ 

กลุ่มโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
477-304  การฝึกงานทางระบบสารสนเทศ  320 ชัว่โมง 
  Information System Internship  
477-402  โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ I  3((0)-9-0) 
 Project in Business Information System I  
477-403  โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ II  3((0)-9-0) 
 Project in Business Information System II  

 
 - วชิาบงัคบั  ส าหรับนกัศึกษาท่ีเลือกเรียนแผนการศึกษาสหกิจศึกษา 

477-404  เตรียมสหกิจศึกษา  1((0)-2-1) 
 Cooperative Education Preparation  
477-405 สหกิจศึกษา 8((0)-48-0) 
 Cooperative Education  
หมายเหตุ: 477-304 การฝึกงานทางระบบสารสนเทศ รายวิชา 477-404 เตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชา 477-405 

สหกิจศึกษา ใหมี้การวดัและประเมินผลเป็นสญัลกัษณ์ G P F 
 
 
 



5.2 วชิาเลือก แผนการศึกษาปกต ิ 21 หน่วยกติ 
  แผนการศึกษาสหกจิศึกษา 18 หน่วยกติ 

แผนการศึกษาปกต ิ  เลือกจากรายวชิาดงัต่อไปนี ้ 6 หน่วยกติ 
แผนการศึกษาสหกจิศึกษา  เลือกจากรายวชิาดงัต่อไปนี ้ 3 หน่วยกติ 
กลุ่มธุรกิจอิเลก็ทรอนิกส์และนวตักรรม 

477-305  พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์  3((2)-2-5) 
 E-Commerce  
477-306  ปัญญาประดิษฐแ์ละการเรียนรู้ของเคร่ืองจกัร  3((2)-2-5) 
 Artificial Intelligence and Machine Learning 
477-307  ทรัพยสิ์นทางปัญญาส าหรับดิจิทลัคอนเทนท ์ 3((3)-0-6) 
 Intellectual Property for Digital Contents 
477-308  การคน้คืนสารสนเทศ  3((2)-2-5) 
 Information Retrieval 
477-309  วทิยาการเขา้รหสัลบัและเทคโนโลยบีลอ็กเชน  3((2)-2-5) 
 Cryptography and Blockchain Technology 
477-310  การปฏิรูปสู่ดิจิทลั  3((2)-2-5) 
 Digital Transformation 

กลุ่มการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงธุรกิจ 
477-311  ระบบฐานขอ้มูลขั้นสูง  3((2)-2-5) 
 Advanced Database Systems  
477-312  การส ารวจและการเตรียมขอ้มูล  3((2)-2-5) 
 Data Exploration and Preprocessing  
477-313  การเขียนโปรแกรมส าหรับการวเิคราะห์ขอ้มูล  3((2)-2-5) 
 Programming for Data Analytics  
477-314  การแสดงขอ้มูลดว้ยแผนภาพ 3((2)-2-5) 
 Data Visualization  
477-315  คลงัขอ้มูลและเหมืองขอ้มูล  3((2)-2-5) 
 Data Warehousing and Mining  
477-316  การเขียนโปรแกรมทางสถิติ  3((2)-2-5) 
 Statistical Programming  

กลุ่มการพฒันาระบบสารสนเทศ 
477-321  การออกแบบประสบการณ์ส าหรับผูใ้ชง้าน  3((2)-2-5) 
 User Experience Design  
477-322  การจดัการโครงการระบบสารสนเทศ  3((2)-2-5) 
 IS Project Management  
477-323  การเขียนโปรแกรมประยกุตบ์นอุปกรณ์เคล่ือนท่ี  3((2)-2-5) 
 Mobile Application Programming  
 



477-324  มลัติมีเดีย และการประยกุตใ์ช ้ 3((2)-2-5) 
 Multimedia and Its Applications   

กลุ่มหวัขอ้พิเศษทางระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
477-331  หวัขอ้พิเศษทางระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1  3((x)-y-z) 
 Special Topics in Business Information System I 
477-332  หวัขอ้พิเศษทางระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2  3((x)-y-z) 
 Special Topics in Business Information System II 
และเลือกเรียนจากกลุ่มวชิาเอกระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หรือกลุ่มวชิาเอกอ่ืน ๆ หรือแบบคละกลุ่มวชิาเอก ท่ีเปิด

สอนโดยภาควชิาบริหารธุรกิจ หรือภาควชิาการบญัชี จ านวน 15 หน่วยกิต 
หรือหากนกัศึกษาตอ้งการเลือกเรียนกลุ่มวชิาเอกใด ๆ ท่ีเปิดสอนโดยคณะฯ/ภาควชิาอ่ืน ๆ ตอ้งผา่นความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรก่อนลงทะเบียนเรียนรายวชิา 
 

6. วชิาเอกการจดัการไมซ์  
6.1 วชิาบังคบั แผนการศึกษาปกต ิ 30 หน่วยกติ 

  แผนการศึกษาสหกจิศึกษา 39 หน่วยกติ  

478-200 ความรู้เบ้ืองตน้ในอุตสาหกรรมไมซ์ 3((3)-0-6) 
 Introduction to MICE Industry  
478-201 การด าเนินงานดา้นไมซ์เสมือนโมเดลธุรกิจ 3((2)-2-5) 
 MICE Operation as A Business Model  
478-202 การจดัการประชุม 3((2)-2-5) 
 Meeting and Convention Management  
478-203 การจดัการอาหารและเคร่ืองด่ืม 3((2)-2-5) 
 Food and Beverage Management  
478-301 การจดัการสถานท่ีจดังานและส่ิงอ านวยความสะดวก 3((2)-2-5) 
 Venue and Facility Management  
478-302 การจดัการการเดินทางเพื่อเป็นรางวลั 3((2)-2-5) 
 Incentive Travel Management  
478-303  การจดัการนิทรรศการ 3((2)-2-5) 
 Exhibition Management    
478-304 การจดัการอีเวนต ์ 3((2)-2-5) 
 Events Management  
478-310 การวจิยัทางการจดัการไมซ์ 1 3((1)-4-4) 
 Research in MICE Management I  
478-401 การวจิยัทางการจดัการไมซ์ 2 3((1)-4-4) 
 Research in MICE Management II  
 
 



 - วชิาบงัคบั  ส าหรับนกัศึกษาท่ีเลือกเรียนแผนการศึกษาปกติ 
478-305 การฝึกงานทางการจดัการไมซ์ 320 ชัว่โมง 
 MICE Management Internship  
 

 - วชิาบงัคบั  ส าหรับนกัศึกษาท่ีเลือกเรียนแผนการศึกษาสหกิจศึกษา 
478-402 เตรียมสหกิจศึกษา 1((0)-2-1) 
 Cooperative Education Preparation  
478-403 สหกิจศึกษา 8((0)-48-0) 
 Cooperative Education  
หมายเหตุ: รายวชิา 478-305 การฝึกงานทางการจดัการไมซ์ รายวชิา 478-402 เตรียมสหกิจศึกษา และรายวชิา 478-

403 สหกิจศึกษา ใหมี้การวดัและประเมินผลเป็นสญัลกัษณ์ G P F 
 

6.2 วชิาเลือก แผนการศึกษาปกต ิ 9 หน่วยกติ 
  แผนการศึกษาสหกจิศึกษา 0 หน่วยกติ 

478-204 ความรู้เบ้ืองตน้ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 3((2)-2-5) 
 Introduction to Tourism Industry  
478-205 การพฒันาบุคลิกภาพอยา่งมืออาชีพ 3((2)-2-5) 
 Professional Personality Development  
478-306 การตลาดส าหรับอุตสาหกรรมไมซ์ 3((2)-2-5) 
 Marketing for MICE Industry  
478-307 โลจิสติกส์ส าหรับอุตสาหกรรมไมซ์ 3((2)-2-5) 
 Logistics for MICE Industry  
478-308 การจดัการจุดหมายปลายทาง 3((2)-2-5) 
 Destination Management  
478-309 การเป็นผูป้ระกอบการในธุรกิจไมซ์ 3((2)-2-5) 
 Entrepreneurship in MICE Business  
478-404 การออกแบบนวตักรรมและความคิดสร้างสรรคส์ าหรับ  3((2)-2-5) 
 อุตสาหกรรมไมซ์ 
 Innovation Design and Creativity for MICE Industry  
478-405 การจดัการอุตสาหกรรมไมซ์อยา่งย ัง่ยนื 3((2)-2-5) 
 Sustainable Management in MICE Industry  
478-406 การบริหารความเส่ียงในอุตสาหกรรมไมซ์ 3((2)-2-5)  
 Risk and Crisis Management in MICE Industry  
478-407 หวัขอ้พิเศษทางการจดัการอุตสาหกรรมไมซ์ 3((x)-y-z)  
 Special Topics in MICE Industry Management  
 
 
 



 - วชิาโท   15  หน่วยกิต 
ให้เลือกจากรายวิชาในกลุ่มเอกวิชาใดวิชาหน่ึง นอกเหนือจากวิชาเอกท่ีได้เลือกแลว้ท่ีเปิดสอนโดยภาควิชา

บริหารธุรกิจ หรือภาควชิาการบญัชี  
หากนกัศึกษาตอ้งการเลือกเรียนกลุ่มวชิาเอกใด ๆ ท่ีเปิดสอนโดยคณะฯ/ภาควชิาอ่ืน ๆ ตอ้งผา่นความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรก่อนลงทะเบียนเรียนรายวชิา 
 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี  6 หน่วยกติ 

นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาใด ๆ ท่ีสนใจ ท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ หรือมหาวทิยาลยัอ่ืน 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของหลกัสูตร/ภาควชิา 
 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 
1.  วชิาเอกการเงนิและการลงทุน 

1.1  แผนการศึกษาปกต ิ
ปีที ่1 

ภาคการศึกษาที ่1                                                                                                                                       
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (สาระ 1) 2((2)-0-4) 
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์(สาระ 1) 1((1)-0-2) 
460-101 หลกัการตลาด 3((3)-0-6) 
464-101 การบญัชีการเงินเบ้ืองตน้ 3((3)-0-6)   
876-102 หลกัเศรษฐศาสตร์พ้ืนฐานและการประยกุตใ์ช ้ 3((3)-0-6)   
890-xxx บงัคบักลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร* (สาระ 6) 2((2)-0-4)  
950-102 ชีวติท่ีดี (สาระ 2) 3((3)-0-6) 

รวม                        17((17)-0-34) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
322-100 ค านวณศิลป์ (สาระ 5) 2((2)-0-4) 
460-102 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 3((3)-0-6)   
460-103 หลกัการเงิน 3((3)-0-6)   
460-104 การจดัการการผลิตและการด าเนินงาน 3((3)-0-6)   
890-xxx บงัคบักลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร* (สาระ 6) 2((2)-0-4)  
895-001 พลเมืองท่ีดี (สาระ 2) 2((2)-0-4) 
xxx-xxx เลือกหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 2((2)-0-4) 

รวม                        17((17)-0-34) 
 

 
หมายเหตุ      
1) นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนภาษาองักฤษต ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนด ใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ท่ีจดัโดยคณะหรือมหาวทิยาลยั  
2) * เป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ือง เกณฑก์ารเรียนรายวชิาศึกษาทัว่ไปสาระบงัคบัเรียน สาระท่ี 6 

ภาษาและการส่ือสาร 



1.  วชิาเอกการเงนิและการลงทุน 

1.1  แผนการศึกษาปกต ิ
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ (สาระ 3) 1((1)-0-2) 
347-203 สถิติพ้ืนฐานส าหรับธุรกิจและการประยกุตใ์ช ้ 3((2)-2-5)   
460-201 ทกัษะการติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ   2((1)-2-3)   
460-400 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์(สาระ 1) 1((1)-0-2) 
473-200 การบริหารการเงิน 3((3)-0-6)   
473-201 หลกัการวางแผนการเงินส่วนบุคคลและภาษี 3((2)-2-5)   
xxx-xxx เลือกการรู้ดิจิทลั (สาระ 4) 2((2)-0-4) 
xxx-xxx เลือกสุนทรียศาสตร์และกีฬา (สาระ 7) 1((1)-0-2)  
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3((x)-y-z) 

รวม                        19((x)-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
473-202 สถาบนัการเงินและตลาดการเงิน 3((3)-0-6)   
xxx-xxx เลือกการคิดเชิงระบบ (สาระ 5) 2((2)-0-4) 
xxx-xxx เลือกสุนทรียศาสตร์และกีฬา (สาระ 7) 1((1)-0-2)  
xxx-xxx เลือกหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 2((2)-0-4) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก หรือ วชิาโท 3((x)-y-z) 
Module 
460-202 ชุดวชิาดิจิทลั นวตักรรม และความเป็นผูป้ระกอบการ 7((3)-8-10)   

รวม                       18((x)-y-z) 



1.  วชิาเอกการเงนิและการลงทุน 

1.1  แผนการศึกษาปกต ิ
 

ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 
473-301 แบบจ าลองทางการเงิน  3((2)-2-5)   
874-293 กฎหมายธุรกิจ   3((3)-0-6)   
xxx-xxx เลือกการอยูอ่ยา่งเท่าทนั (สาระ 4) 2((2)-0-4) 
xxx-xxx เลือกหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 2((2)-0-4) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก หรือ วชิาโท 3((x)-y-z) 
Module 
473-300 ชุดวชิาการลงทุนในหุน้สามญัเพื่อการสร้างความมัง่คัง่ 5((4)-2-9)   

รวม                        18((x)-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
460-301 ธุรกิจอจัฉริยะและการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงธุรกิจ 3((2)-2-5) 
464-301 บญัชีเพ่ือการจดัการทางธุรกิจ 3((3)-0-6)   
473-302 การบริหารความเส่ียงทางการเงิน   3((3)-0-6)   
473-303 การวจิยัทางการเงิน 1 2((1)-2-3) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก หรือ วชิาโท 3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก หรือ วชิาโท 3((x)-y-z) 

รวม                        17((x)-y-z) 
 

ภาคการศึกษาที ่3 (ฤดูร้อน) 
473-304 การฝึกงานทางการเงิน 320 ชัว่โมง 

รวม                           320 ช่ัวโมง 
 



1.  วชิาเอกการเงนิและการลงทุน 

1.1  แผนการศึกษาปกต ิ
 

ปีที ่4 
ภาคการศึกษาที ่1 
473-400 การเงินระหวา่งประเทศ   3((3)-0-6)   
473-401 การวจิยัทางการเงิน 2 2((1)-2-3) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก หรือ วชิาโท 3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก หรือ วชิาโท 3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก หรือ วชิาโท 3((x)-y-z) 

รวม                        14((x)-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
460-401 การจดัการเชิงกลยทุธ ์ 3((2)-2-5) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก หรือ วชิาโท 3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3((x)-y-z) 

รวม                          9((x)-y-z) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. วชิาเอกการเงนิและการลงทุน 

1.2  แผนการศึกษาสหกจิศึกษา 
 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (สาระ 1) 2((2)-0-4) 
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์(สาระ 1) 1((1)-0-2) 
460-101 หลกัการตลาด 3((3)-0-6) 
464-101 การบญัชีการเงินเบ้ืองตน้ 3((3)-0-6)   
876-102 หลกัเศรษฐศาสตร์พ้ืนฐานและการประยกุตใ์ช ้ 3((3)-0-6)   
890-xxx บงัคบักลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร* (สาระ 6) 2((2)-0-4)  
950-102 ชีวติท่ีดี (สาระ 2) 3((3)-0-6) 

รวม                        17((17)-0-34) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
322-100 ค านวณศิลป์ (สาระ 5) 2((2)-0-4) 
460-102 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 3((3)-0-6)   
460-103 หลกัการเงิน 3((3)-0-6)   
460-104 การจดัการการผลิตและการด าเนินงาน 3((3)-0-6)   
890-xxx บงัคบักลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร* (สาระ 6) 2((2)-0-4)  
895-001 พลเมืองท่ีดี (สาระ 2) 2((2)-0-4) 
xxx-xxx เลือกหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 2((2)-0-4) 

รวม                        17((17)-0-34) 
 
หมายเหตุ      
1) นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนภาษาองักฤษต ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนด ใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ท่ีจดัโดยคณะหรือมหาวทิยาลยั  
2) * เป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ือง เกณฑก์ารเรียนรายวชิาศึกษาทัว่ไปสาระบงัคบัเรียน สาระท่ี 6 

ภาษาและการส่ือสาร 



1.  วชิาเอกการเงนิและการลงทุน 

1.2  แผนการศึกษาสหกจิศึกษา 
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ (สาระ 3) 1((1)-0-2) 
347-203 สถิติพ้ืนฐานส าหรับธุรกิจและการประยกุตใ์ช ้ 3((2)-2-5)   
460-201 ทกัษะการติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ   2((1)-2-3)   
460-400 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์(สาระ 1) 1((1)-0-2) 
473-200 การบริหารการเงิน 3((3)-0-6)   
473-201 หลกัการวางแผนการเงินส่วนบุคคลและภาษี 3((2)-2-5)   
xxx-xxx เลือกการรู้ดิจิทลั (สาระ 4) 2((2)-0-4) 
xxx-xxx เลือกสุนทรียศาสตร์และกีฬา (สาระ 7) 1((1)-0-2)  
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3((x)-y-z) 

รวม                        19((x)-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
473-202 สถาบนัการเงินและตลาดการเงิน 3((3)-0-6)   
xxx-xxx เลือกการคิดเชิงระบบ (สาระ 5) 2((2)-0-4) 
xxx-xxx เลือกสุนทรียศาสตร์และกีฬา (สาระ 7) 1((1)-0-2)  
xxx-xxx เลือกหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 2((2)-0-4) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก หรือ วชิาโท 3((x)-y-z) 
Module 
460-202 ชุดวชิาดิจิทลั นวตักรรม และความเป็นผูป้ระกอบการ 7((3)-8-10)   

รวม                        18((x)-y-z) 



1.  วชิาเอกการเงนิและการลงทุน 

1.2  แผนการศึกษาสหกจิศึกษา 
 

ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 
473-301 แบบจ าลองทางการเงิน  3((2)-2-5)   
874-293 กฎหมายธุรกิจ   3((3)-0-6)   
xxx-xxx เลือกการอยูอ่ยา่งเท่าทนั (สาระ 4) 2((2)-0-4) 
xxx-xxx เลือกหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 2((2)-0-4) 
xxx-xxx วชิาโท หรือ วชิาชีพเลือก 3((x)-y-z) 
Module 
473-300 ชุดวชิาการลงทุนในหุน้สามญัเพ่ือการสร้างความมัง่คัง่ 5((4)-2-9)   

รวม                        18((x)-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
460-301 ธุรกิจอจัฉริยะและการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงธุรกิจ 3((2)-2-5) 
464-301 บญัชีเพ่ือการจดัการทางธุรกิจ 3((3)-0-6)   
473-302 การบริหารความเส่ียงทางการเงิน   3((3)-0-6)   
473-303 การวจิยัทางการเงิน 1 2((1)-2-3) 
xxx-xxx วชิาโท หรือ วชิาชีพเลือก 3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาโท หรือ วชิาชีพเลือก 3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3((x)-y-z) 

รวม                        20((x)-y-z) 
 
 
 



1.  วชิาเอกการเงนิและการลงทุน 

1.2  แผนการศึกษาสหกจิศึกษา 
 

ปีที ่4 
ภาคการศึกษาที ่1 
460-401 การจดัการเชิงกลยทุธ ์ 3((2)-2-5) 
473-400 การเงินระหวา่งประเทศ   3((3)-0-6)   
473-401 การวจิยัทางการเงิน 2 2((1)-2-3) 
473-409 เตรียมสหกิจศึกษา  1((0)-2-1) 
xxx-xxx วชิาโท หรือ วชิาชีพเลือก 3((x)-y-z) 

รวม                        12((x)-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
473-410 สหกิจศึกษา 8((0)-48-0) 

รวม                     8((0)-48-0) 



2.  วชิาเอกการตลาด 
2.1  แผนการศึกษาปกต ิ

 
ปีที ่1 

ภาคการศึกษาที ่1 
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (สาระ 1) 2((2)-0-4) 
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์(สาระ 1) 1((1)-0-2) 
460-101 หลกัการตลาด 3((3)-0-6) 
464-101 การบญัชีการเงินเบ้ืองตน้ 3((3)-0-6)   
876-102 หลกัเศรษฐศาสตร์พ้ืนฐานและการประยกุตใ์ช ้ 3((3)-0-6) 
890-xxx บงัคบักลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร* (สาระ 6) 2((2)-0-4)  
950-102 ชีวติท่ีดี (สาระ 2) 3((3)-0-6) 

รวม                        17((17)-0-34) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
322-100 ค านวณศิลป์ (สาระ 5) 2((2)-0-4) 
460-102 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 3((3)-0-6)   
460-103 หลกัการเงิน 3((3)-0-6)   
460-104 การจดัการการผลิตและการด าเนินงาน 3((3)-0-6)   
474-101 พฤติกรรมผูบ้ริโภค  3((3)-0-6)  
890-xxx บงัคบักลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร* (สาระ 6) 2((2)-0-4)  
895-001 พลเมืองท่ีดี (สาระ 2) 2((2)-0-4)  
xxx-xxx เลือกหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 2((2)-0-4) 

รวม                        20((20)-0-40) 
 

หมายเหตุ      
1) นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนภาษาองักฤษต ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนด ใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ท่ีจดัโดยคณะหรือมหาวทิยาลยั  
2) * เป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ือง เกณฑก์ารเรียนรายวชิาศึกษาทัว่ไปสาระบงัคบัเรียน สาระท่ี 6 

ภาษาและการส่ือสาร 



2.  วชิาเอกการตลาด 

2.1  แผนการศึกษาปกต ิ
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ (สาระ 3) 1((1)-0-2) 
347-203 สถิติพ้ืนฐานส าหรับธุรกิจและการประยกุตใ์ช ้ 3((2)-2-5)   
460-201 ทกัษะการติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ   2((1)-2-3)   
460-400 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์(สาระ 1) 1((1)-0-2) 
474-201 การตลาดแห่งความหลากหลาย 3((2)-2-5) 
474-202 การจดัการผลิตภณัฑแ์ละตราสินคา้ 3((2)-2-5) 
474-203 การส่ือสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ 3((2)-2-5) 
xxx-xxx เลือกการรู้ดิจิทลั (สาระ 4) 2((2)-0-4) 
xxx-xxx เลือกสุนทรียศาสตร์และกีฬา (สาระ 7) 1((1)-0-2)  

รวม                        19((14)-10-34) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
474-204 กลยทุธ์และการวเิคราะห์ราคา 3((3)-0-6)   
474-205 แผนการตลาด  3((2)-2-5) 
xxx-xxx เลือกการคิดเชิงระบบ (สาระ 5) 2((2)-0-4) 
xxx-xxx เลือกสุนทรียศาสตร์และกีฬา (สาระ 7) 1((1)-0-2)  
xxx-xxx เลือกหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 2((2)-0-4) 
Module 
460-202 ชุดวชิาดิจิทลั นวตักรรม และความเป็นผูป้ระกอบการ 7((3)-8-10) 

รวม                        18((13)-10-31) 



2.  วชิาเอกการตลาด 

2.1  แผนการศึกษาปกต ิ
 

ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 
474-301 การตลาดเช่ือมโยงลูกคา้ผา่นหลากหลายช่องทาง  3((3)-0-6)   
474-302 การวจิยัการตลาด  3((2)-2-5) 
874-293 กฎหมายธุรกิจ   3((3)-0-6)   
xxx-xxx วชิาชีพเลือก  3((x)-y-z) 
xxx-xxx เลือกการอยูอ่ยา่งเท่าทนั (สาระ 4) 2((2)-0-4) 
xxx-xxx เลือกหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 2((2)-0-4) 

รวม                        16((x)-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
460-301 ธุรกิจอจัฉริยะและการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงธุรกิจ 3((2)-2-5) 
474-303 การตลาดดิจิทลั 3((3)-0-6)   
xxx-xxx วชิาชีพเลือก  3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาโท  3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาโท   3((x)-y-z) 

รวม                        15((x)-y-z) 
 

ภาคการศึกษาที ่3 (ฤดูร้อน) 
474-304 การฝึกงานทางการตลาด  320 ชัว่โมง 

รวม                           320 ช่ัวโมง 
 
 
 



2.  วชิาเอกการตลาด 

2.1  แผนการศึกษาปกต ิ
 

ปีที ่4 
ภาคการศึกษาที ่1 
474-401 กลยทุธ์การตลาด   3((2)-2-5) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก  3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาโท  3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี  3((x)-y-z) 

รวม                        12((x)-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
460-401 การจดัการเชิงกลยทุธ ์ 3((2)-2-5) 
xxx-xxx วชิาโท  3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาโท  3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี  3((x)-y-z) 

รวม                        12((x)-y-z) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. วชิาเอกการตลาด 

2.1  แผนการศึกษาสหกจิศึกษา 
 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (สาระ 1) 2((2)-0-4) 
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์(สาระ 1) 1((1)-0-2) 
460-101 หลกัการตลาด 3((3)-0-6) 
464-101 การบญัชีการเงินเบ้ืองตน้ 3((3)-0-6)   
876-102 หลกัเศรษฐศาสตร์พ้ืนฐานและการประยกุตใ์ช ้ 3((3)-0-6) 
890-xxx บงัคบักลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร* (สาระ 6) 2((2)-0-4)  
950-102 ชีวติท่ีดี (สาระ 2) 3((3)-0-6) 

รวม                        17((17)-0-34) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
322-100 ค านวณศิลป์ (สาระ 5) 2((2)-0-4) 
460-102 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 3((3)-0-6)   
460-103 หลกัการเงิน 3((3)-0-6)   
460-104 การจดัการการผลิตและการด าเนินงาน 3((3)-0-6)   
474-101 พฤติกรรมผูบ้ริโภค  3((3)-0-6)  
890-xxx บงัคบักลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร* (สาระ 6) 2((2)-0-4)  
895-001 พลเมืองท่ีดี (สาระ 2) 2((2)-0-4)  
xxx-xxx เลือกหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 2((2)-0-4) 

รวม                        20((20)-0-40) 
 
หมายเหตุ      
1) นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนภาษาองักฤษต ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนด ใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ท่ีจดัโดยคณะหรือมหาวทิยาลยั  
2) * เป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ือง เกณฑก์ารเรียนรายวชิาศึกษาทัว่ไปสาระบงัคบัเรียน สาระท่ี 6 

ภาษาและการส่ือสาร 



2.  วชิาเอกการตลาด 

2.1  แผนการศึกษาสหกจิศึกษา 
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ (สาระ 3) 1((1)-0-2) 
347-203 สถิติพ้ืนฐานส าหรับธุรกิจและการประยกุตใ์ช ้ 3((2)-2-5)   
460-201 ทกัษะการติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ   2((1)-2-3)   
460-400 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์(สาระ 1) 1((1)-0-2) 
474-201 การตลาดแห่งความหลากหลาย 3((2)-2-5) 
474-202 การจดัการผลิตภณัฑแ์ละตราสินคา้ 3((2)-2-5) 
474-203 การส่ือสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ 3((2)-2-5) 
xxx-xxx เลือกการรู้ดิจิทลั (สาระ 4) 2((2)-0-4) 
xxx-xxx เลือกสุนทรียศาสตร์และกีฬา (สาระ 7) 1((1)-0-2)  

รวม                        19((14)-10-34) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
474-204 กลยทุธ์และการวเิคราะห์ราคา 3((3)-0-6)   
474-205 แผนการตลาด  3((2)-2-5) 
xxx-xxx เลือกการคิดเชิงระบบ (สาระ 5) 2((2)-0-4) 
xxx-xxx เลือกสุนทรียศาสตร์และกีฬา (สาระ 7) 1((1)-0-2)  
xxx-xxx เลือกหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 2((2)-0-4) 
Module 
460-202 ชุดวชิาดิจิทลั นวตักรรม และความเป็นผูป้ระกอบการ 7((3)-8-10) 

รวม                        18((13)-10-31) 



2.  วชิาเอกการตลาด 

2.1  แผนการศึกษาสหกจิศึกษา 
 

ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 
474-301 การตลาดเช่ือมโยงลูกคา้ผา่นหลากหลายช่องทาง  3((3)-0-6)   
474-302 การวจิยัการตลาด  3((2)-2-5) 
874-293 กฎหมายธุรกิจ   3((3)-0-6)   
xxx-xxx เลือกการอยูอ่ยา่งเท่าทนั (สาระ 4) 2((2)-0-4) 
xxx-xxx เลือกหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 2((2)-0-4) 
xxx-xxx วชิาโท  3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี  3((x)-y-z) 

รวม                        19((x)-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
460-301 ธุรกิจอจัฉริยะและการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงธุรกิจ 3((2)-2-5) 
474-303 การตลาดดิจิทลั 3((3)-0-6)   
xxx-xxx วชิาโท   3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาโท  3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี  3((x)-y-z) 

รวม                        15((x)-y-z) 
 
 
 
 



2.  วชิาเอกการตลาด 

2.1  แผนการศึกษาสหกจิศึกษา 
 

ปีที ่4 
ภาคการศึกษาที ่1 
460-401 การจดัการเชิงกลยทุธ ์ 3((2)-2-5) 
474-401 กลยทุธ์การตลาด   3((2)-2-5) 
474-402 เตรียมสหกิจศึกษา 1((0)-2-1) 
xxx-xxx วชิาโท  3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาโท  3((x)-y-z) 

รวม                        13((x)-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
474-403 สหกิจศึกษา 8((0)-48-0)                                                                   

รวม                     8((0)-48-0) 
 

 

 



3.  วชิาเอกการจดัการทรัพยากรมนุษย์ 

3.1  แผนการศึกษาปกต ิ
 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (สาระ 1) 2((2)-0-4) 
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์(สาระ 1) 1((1)-0-2) 
460-101 หลกัการตลาด 3((3)-0-6) 
464-101 การบญัชีการเงินเบ้ืองตน้ 3((3)-0-6)   
876-102 หลกัเศรษฐศาสตร์พ้ืนฐานและการประยกุตใ์ช ้ 3((3)-0-6) 
890-xxx บงัคบักลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร* (สาระ 6) 2((2)-0-4)  
950-102 ชีวติท่ีดี (สาระ 2) 3((3)-0-6) 

รวม                        17((17)-0-34) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
322-100 ค านวณศิลป์ (สาระ 5) 2((2)-0-4) 
460-102 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 3((3)-0-6)   
460-103 หลกัการเงิน 3((3)-0-6)   
460-104 การจดัการการผลิตและการด าเนินงาน 3((3)-0-6)   
890-xxx บงัคบักลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร* (สาระ 6) 2((2)-0-4)  
895-001 พลเมืองท่ีดี (สาระ 2) 2((2)-0-4) 
xxx-xxx เลือกหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 2((2)-0-4) 

รวม                        17((17)-0-34) 
 

หมายเหตุ      
1) นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนภาษาองักฤษต ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนด ใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ท่ีจดัโดยคณะหรือมหาวทิยาลยั  
2) * เป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ือง เกณฑก์ารเรียนรายวชิาศึกษาทัว่ไปสาระบงัคบัเรียน สาระท่ี 6 

ภาษาและการส่ือสาร 



3.  วชิาเอกการจดัการทรัพยากรมนุษย์ 

3.1  แผนการศึกษาปกต ิ
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ (สาระ 3) 1((1)-0-2) 
347-203 สถิติพ้ืนฐานส าหรับธุรกิจและการประยกุตใ์ช ้ 3((2)-2-5)   
460-201 ทกัษะการติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ   2((1)-2-3 )   
460-400 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์(สาระ 1) 1((1)-0-2) 
475-201 การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์ 3((3)-0-6) 
xxx-xxx เลือกการรู้ดิจิทลั (สาระ 4) 2((2)-0-4) 
xxx-xxx เลือกสุนทรียศาสตร์และกีฬา (สาระ 7) 1((1)-0-2) 
xxx-xxx วชิาโท หรือ วชิาเลือกเสรี 3((x)-y-z)  

รวม                        16((x)-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
475-202 พฤติกรรมองคก์าร 3((3)-0-6) 
xxx-xxx เลือกการคิดเชิงระบบ (สาระ 5) 2((2)-0-4) 
xxx-xxx เลือกสุนทรียศาสตร์และกีฬา (สาระ 7) 1((1)-0-2)  
xxx-xxx เลือกหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 2((2)-0-4) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก 3((x)-y-z) 
Module 
460-202 ชุดวชิาดิจิทลั นวตักรรม และความเป็นผูป้ระกอบการ 7((3)-8-10) 

รวม                        18((x)-y-z) 



3.  วชิาเอกการจดัการทรัพยากรมนุษย์ 

3.1  แผนการศึกษาปกต ิ
 

ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 
475-301 การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละองคก์าร 3((2)-2-5) 
475-303 การจดัการผลตอบแทน 3((3)-0-6) 
475-305 ภาวะผูน้ า 3((2)-2-5)   
874-293 กฎหมายธุรกิจ   3((3)-0-6)   
xxx-xxx เลือกการอยูอ่ยา่งเท่าทนั (สาระ 4) 2((2)-0-4) 
xxx-xxx เลือกหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 2((2)-0-4) 

รวม                        16((15)-2-31) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
460-301 ธุรกิจอจัฉริยะและการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงธุรกิจ 3((2)-2-5) 
475-302 กฎหมายเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 3((3)-0-6) 
475-304 การจดัการผลการปฏิบติังาน 3((2)-2-5) 
475-306 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 3((2)-2-5) 
xxx-xxx วชิาโท หรือ วชิาเลือกเสรี 3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาโท หรือ วชิาเลือกเสรี 3((x)-y-z) 

รวม                        18((x)-y-z) 
 

ภาคการศึกษาที ่3 (ฤดูร้อน) 
475-300 การฝึกงานทางการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 320 ชัว่โมง 

รวม                           320 ช่ัวโมง 
 
 
 



3.  วชิาเอกการจดัการทรัพยากรมนุษย์ 

3.1  แผนการศึกษาปกต ิ
 

ปีที ่4 
ภาคการศึกษาที ่1 
475-401 การวจิยัทางดา้นการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 3((1)-4-4) 
475-402 สมัมนาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 3((1)-4-4) 
xxx-xxx วชิาโท หรือ วชิาเลือกเสรี 3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาโท หรือ วชิาเลือกเสรี 3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาโท หรือ วชิาเลือกเสรี 3((x)-y-z) 

รวม                        15((x)-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
460-401 การจดัการเชิงกลยทุธ ์ 3((2)-2-5) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก 3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก 3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาโท หรือ วชิาเลือกเสรี 3((x)-y-z) 

รวม                        12((x)-y-z) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. วชิาเอกการจดัการทรัพยากรมนุษย์ 
3.2 แผนการศึกษาสหกจิศึกษา 

 
ปีที ่1 

ภาคการศึกษาที ่1 
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (สาระ 1) 2((2)-0-4) 
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์(สาระ 1) 1((1)-0-2) 
460-101 หลกัการตลาด 3((3)-0-6) 
464-101 การบญัชีการเงินเบ้ืองตน้ 3((3)-0-6)   
876-102 หลกัเศรษฐศาสตร์พ้ืนฐานและการประยกุตใ์ช ้ 3((3)-0-6) 
890-xxx บงัคบักลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร* (สาระ 6) 2((2)-0-4)  
950-102 ชีวติท่ีดี (สาระ 2) 3((3)-0-6) 

รวม                        17((17)-0-34) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
322-100 ค านวณศิลป์ (สาระ 5) 2((2)-0-4) 
460-102 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 3((3)-0-6)   
460-103 หลกัการเงิน 3((3)-0-6)   
460-104 การจดัการการผลิตและการด าเนินงาน 3((3)-0-6)   
890-xxx บงัคบักลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร* (สาระ 6) 2((2)-0-4)  
895-001 พลเมืองท่ีดี (สาระ 2) 2((2)-0-4) 
xxx-xxx เลือกหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 2((2)-0-4) 

รวม                        17((17)-0-34) 
หมายเหตุ      

1) นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนภาษาองักฤษต ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนด ใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ท่ีจดัโดยคณะหรือมหาวทิยาลยั  
2) * เป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ือง เกณฑก์ารเรียนรายวชิาศึกษาทัว่ไปสาระบงัคบัเรียน สาระท่ี 6 

ภาษาและการส่ือสาร 



3.  วชิาเอกการจดัการทรัพยากรมนุษย์ 

3.2 แผนการศึกษาสหกจิศึกษา 
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ (สาระ 3) 1((1)-0-2) 
347-203 สถิติพ้ืนฐานส าหรับธุรกิจและการประยกุตใ์ช ้ 3((2)-2-5)   
460-201 ทกัษะการติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ   2((1)-2-3)   
460-400 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์(สาระ 1) 1((1)-0-2) 
475-201 การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์ 3((3)-0-6) 
xxx-xxx เลือกการรู้ดิจิทลั (สาระ 4) 2((2)-0-4) 
xxx-xxx เลือกสุนทรียศาสตร์และกีฬา (สาระ 7) 1((1)-0-2) 
xxx-xxx วชิาโท หรือ วชิาเลือกเสรี 3((x)-y-z)  

รวม                        16((x)-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
475-202 พฤติกรรมองคก์าร 3((3)-0-6) 
xxx-xxx เลือกการคิดเชิงระบบ (สาระ 5) 2((2)-0-4) 
xxx-xxx เลือกสุนทรียศาสตร์และกีฬา (สาระ 7) 1((1)-0-2)  
xxx-xxx เลือกหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 2((2)-0-4) 
xxx-xxx วชิาโท หรือ วชิาเลือกเสรี 3((x)-y-z) 
Module 
460-202 ชุดวชิาดิจิทลั นวตักรรม และความเป็นผูป้ระกอบการ 7((3)-8-10) 

รวม                        18((x)-y-z) 



3.  วชิาเอกการจดัการทรัพยากรมนุษย์ 

3.2 แผนการศึกษาสหกจิศึกษา 
 

ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 
475-301 การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละองคก์าร 3((2)-2-5) 
475-303 การจดัการผลตอบแทน 3((3)-0-6) 
475-305 ภาวะผูน้ า 3((2)-2-5)   
874-293 กฎหมายธุรกิจ   3((3)-0-6)   
xxx-xxx เลือกการอยูอ่ยา่งเท่าทนั (สาระ 4) 2((2)-0-4) 
xxx-xxx เลือกหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 2((2)-0-4) 

รวม                        16((15)-2-31) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
460-301 ธุรกิจอจัฉริยะและการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงธุรกิจ 3((2)-2-5) 
475-302 กฎหมายเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 3((3)-0-6) 
475-304 การจดัการผลการปฏิบติังาน 3((2)-2-5) 
475-306 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 3((2)-2-5)   
xxx-xxx วชิาโท หรือ วชิาเลือกเสรี 3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาโท หรือ วชิาเลือกเสรี 3((x)-y-z) 

รวม                        18((x)-y-z) 
 
 



3.  วชิาเอกการจดัการทรัพยากรมนุษย์ 

3.2 แผนการศึกษาสหกจิศึกษา 
 

ปีที ่4 
ภาคการศึกษาที ่1 
460-401 การจดัการเชิงกลยทุธ ์ 3((2)-2-5) 
475-400 เตรียมสหกิจศึกษา  1((0)-2-1) 
475-401 การวจิยัทางดา้นการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 3((1)-4-4) 
475-402 สมัมนาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 3((1)-4-4) 
xxx-xxx วชิาโท หรือ วชิาเลือกเสรี 3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาโท หรือ วชิาเลือกเสรี 3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาโท หรือ วชิาเลือกเสรี 3((x)-y-z) 

รวม                        19((x)-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
475-403 สหกิจศึกษา 8((0)-48-0) 

รวม                     8((0)-48-0) 



4.  วชิาเอกการจดัการโลจสิตกิส์และโซ่อุปทาน 

4.1  แผนการศึกษาปกต ิ
ปีที ่1 

ภาคการศึกษาที ่1 
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (สาระ 1) 2((2)-0-4) 
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์(สาระ 1) 1((1)-0-2) 
460-101 หลกัการตลาด 3((3)-0-6) 
464-101 การบญัชีการเงินเบ้ืองตน้ 3((3)-0-6) 
876-102 หลกัเศรษฐศาสตร์พ้ืนฐานและการประยกุตใ์ช ้ 3((3)-0-6) 
890-xxx บงัคบักลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร* (สาระ 6) 2((2)-0-4)  
950-102 ชีวติท่ีดี (สาระ 2) 3((3)-0-6) 

รวม                        17((17)-0-34) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
322-100 ค านวณศิลป์ (สาระ 5) 2((2)-0-4) 
460-102 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 3((3)-0-6) 
460-103 หลกัการเงิน 3((3)-0-6) 
460-104 การจดัการการผลิตและการด าเนินงาน 3((3)-0-6) 
890-xxx บงัคบักลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร* (สาระ 6) 2((2)-0-4) 
895-001 พลเมืองท่ีดี (สาระ 2) 2((2)-0-4) 
xxx-xxx เลือกหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 2((2)-0-4) 

รวม                        17((17)-0-34) 
 
 

หมายเหตุ      
1) นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนภาษาองักฤษต ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนด ใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ท่ีจดัโดยคณะหรือมหาวทิยาลยั  
2) * เป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ือง เกณฑก์ารเรียนรายวชิาศึกษาทัว่ไปสาระบงัคบัเรียน สาระท่ี 6 

ภาษาและการส่ือสาร 



4.  วชิาเอกการจดัการโลจสิตกิส์และโซ่อุปทาน 

4.1  แผนการศึกษาปกต ิ
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ (สาระ 3) 1((1)-0-2) 
347-203 สถิติพ้ืนฐานส าหรับธุรกิจและการประยกุตใ์ช ้ 3((2)-2-5) 
460-301 ทกัษะการติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ 2((1)-2-3)   
460-400 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์(สาระ 1) 1((1)-0-2) 
476-201 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการจดัการโลจิสติกส์  3((3)-0-6) 
xxx-xxx เลือกการรู้ดิจิทลั (สาระ 4) 2((2)-0-4) 
xxx-xxx เลือกสุนทรียศาสตร์และกีฬา (สาระ 7) 1((1)-0-2) 
xxx-xxx เลือกหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 2((2)-0-4) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3((x)-y-z) 

รวม                        18((x)-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
476-202 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการขนส่งและการกระจายสินคา้ 3((3)-0-6) 
476-203 การจดัการสินคา้คงคลงัและคลงัสินคา้  3((2)-2-5) 
xxx-xxx เลือกการคิดเชิงระบบ (สาระ 5) 2((2)-0-4) 
xxx-xxx เลือกสุนทรียศาสตร์และกีฬา (สาระ 7) 1((1)-0-2)  
xxx-xxx วชิาชีพเลือก หรือ วชิาโท 3((x)-y-z) 
Module 
460-202 ชุดวชิาดิจิทลั นวตักรรม และความเป็นผูป้ระกอบการ 7((3)-8-10) 

รวม                        19((x)-y-z) 



4.  วชิาเอกการจดัการโลจสิตกิส์และโซ่อุปทาน 

4.1  แผนการศึกษาปกต ิ
 

ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 
476-301 การจดัซ้ือและการจดัหา  3((2)-2-5) 
476-302 การจดัการและการออกแบบโซ่อุปทาน  3((3)-0-6) 
874-293 กฎหมายธุรกิจ 3((3)-0-6) 
xxx-xxx เลือกการอยูอ่ยา่งเท่าทนั (สาระ 4) 2((2)-0-4) 
xxx-xxx เลือกหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 2((2)-0-4) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก หรือ วชิาโท 3((x)-y-z) 

รวม                        16((x)-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
460-301 ธุรกิจอจัฉริยะและการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงธุรกิจ 3((2)-2-5) 
476-303 การสร้างแบบจ าลองโซ่อุปทาน  3((3)-0-6) 
476-304 วธีิวจิยัโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3((2)-2-5)   
476-305 ตวัแบบการหาค่าเหมาะสมท่ีสุดในการจดัการโลจิสติกส์และ 3((2)-2-5) 
 โซ่อุปทาน  
xxx-xxx วชิาชีพเลือก หรือ วชิาโท 3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3((x)-y-z) 

รวม                        18((x)-y-z) 
 

ภาคการศึกษาที ่3 (ฤดูร้อน) 
476-300 การฝึกงานทางโลจิสติกส์ 320 ชัว่โมง 

รวม                           320 ช่ัวโมง 
 
 



4.  วชิาเอกการจดัการโลจสิตกิส์และโซ่อุปทาน 

4.1  แผนการศึกษาปกต ิ
 

ปีที ่4 
ภาคการศึกษาที ่1 
476-401 การจดัการการส่งออกและน าเขา้ 3((2)-2-5) 
476-402 สมัมนาการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3((2)-2-5)   
xxx-xxx วชิาชีพเลือก หรือ วชิาโท 3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก หรือ วชิาโท 3((x)-y-z) 

รวม                        12((x)-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
460-401 การจดัการเชิงกลยทุธ ์ 3((2)-2-5) 
476-403 โครงงานส าหรับการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  3((0)-9-0) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก หรือ วชิาโท 3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก หรือ วชิาโท 3((x)-y-z) 

รวม                        12((x)-y-z) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.  วชิาเอกการจดัการโลจสิตกิส์และโซ่อุปทาน 

4.2  แผนการศึกษาสหกจิศึกษา 
 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (สาระ 1) 2((2)-0-4) 
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์(สาระ 1) 1((1)-0-2) 
460-101 หลกัการตลาด 3((3)-0-6) 
464-101 การบญัชีการเงินเบ้ืองตน้ 3((3)-0-6) 
876-102 หลกัเศรษฐศาสตร์พ้ืนฐานและการประยกุตใ์ช ้ 3((3)-0-6) 
890-xxx บงัคบักลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร* (สาระ 6) 2((2)-0-4)  
950-102 ชีวติท่ีดี (สาระ 2) 3((3)-0-6) 

รวม                        17((17)-0-34) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
322-100 ค านวณศิลป์ (สาระ 5) 2((2)-0-4) 
460-102 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 3((3)-0-6) 
460-103 หลกัการเงิน 3((3)-0-6) 
460-104 การจดัการการผลิตและการด าเนินงาน 3((3)-0-6) 
890-xxx บงัคบักลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร* (สาระ 6) 2((2)-0-4) 
895-001 พลเมืองท่ีดี (สาระ 2) 2((2)-0-4) 
xxx-xxx เลือกหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 2((2)-0-4) 

รวม                        17((17)-0-34) 
 
 

หมายเหตุ      
1) นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนภาษาองักฤษต ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนด ใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ท่ีจดัโดยคณะหรือมหาวทิยาลยั  
2) * เป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ือง เกณฑก์ารเรียนรายวชิาศึกษาทัว่ไปสาระบงัคบัเรียน สาระท่ี 6 

ภาษาและการส่ือสาร 



4.  วชิาเอกการจดัการโลจสิตกิส์และโซ่อุปทาน 

4.2  แผนการศึกษาสหกจิศึกษา 
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ (สาระ 3) 1((1)-0-2) 
347-203 สถิติพ้ืนฐานส าหรับธุรกิจและการประยกุตใ์ช ้ 3((2)-2-5) 
460-301 ทกัษะการติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ 2((1)-2-3)   
460-400 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์(สาระ 1) 1((1)-0-2) 
476-201 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการจดัการโลจิสติกส์  3((3)-0-6) 
xxx-xxx เลือกการรู้ดิจิทลั (สาระ 4) 2((2)-0-4) 
xxx-xxx เลือกสุนทรียศาสตร์และกีฬา (สาระ 7) 1((1)-0-2) 
xxx-xxx เลือกหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 2((2)-0-4) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3((x)-y-z) 

รวม                        18((x)-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
476-202 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการขนส่งและการกระจายสินคา้ 3((3)-0-6) 
476-203 การจดัการสินคา้คงคลงัและคลงัสินคา้  3((2)-2-5) 
xxx-xxx เลือกการคิดเชิงระบบ (สาระ 5) 2((2)-0-4) 
xxx-xxx เลือกสุนทรียศาสตร์และกีฬา (สาระ 7) 1((1)-0-2)  
xxx-xxx วชิาชีพเลือก หรือ วชิาโท 3((x)-y-z) 
Module 
460-202 ชุดวชิาดิจิทลั นวตักรรม และความเป็นผูป้ระกอบการ 7((3)-8-10) 

รวม                        19((x)-y-z) 



4.  วชิาเอกการจดัการโลจสิตกิส์และโซ่อุปทาน 

4.2  แผนการศึกษาสหกจิศึกษา 
 

ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 
476-301 การจดัซ้ือและการจดัหา  3((2)-2-5) 
476-302 การจดัการและการออกแบบโซ่อุปทาน  3((3)-0-6) 
874-293 กฎหมายธุรกิจ 3((3)-0-6) 
xxx-xxx เลือกการอยูอ่ยา่งเท่าทนั (สาระ 4) 2((2)-0-4) 
xxx-xxx เลือกหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 2((2)-0-4) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก หรือ วชิาโท 3((x)-y-z) 

รวม                        16((x)-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
460-301 ธุรกิจอจัฉริยะและการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงธุรกิจ 3((2)-2-5) 
476-303 การสร้างแบบจ าลองโซ่อุปทาน  3((3)-0-6) 
476-304 วธีิวจิยัโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3((2)-2-5)   
476-305 ตวัแบบการหาค่าเหมาะสมท่ีสุดในการจดัการโลจิสติกส์และ 3((2)-2-5) 
 โซ่อุปทาน  
xxx-xxx วชิาชีพเลือก หรือ วชิาโท 3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3((x)-y-z) 

รวม                        18((x)-y-z) 
 
 
 
 



4.  วชิาเอกการจดัการโลจสิตกิส์และโซ่อุปทาน 

4.2  แผนการศึกษาสหกจิศึกษา 
 

ปีที ่4 
ภาคการศึกษาที ่1 
460-401 การจดัการเชิงกลยทุธ ์ 3((2)-2-5) 
476-400 เตรียมสหกิจศึกษา 1((0)-2-1) 
476-401 การจดัการการส่งออกและน าเขา้ 3((2)-2-5) 
476-402 สมัมนาการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3((2)-2-5)   
xxx-xxx วชิาชีพเลือก หรือ วชิาโท 3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก หรือ วชิาโท 3((x)-y-z) 

รวม                        16((x)-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
476-410 สหกิจศึกษา 8((0)-48-0) 

รวม                     8((0)-48-0) 



5.  วชิาเอกระบบสารสนเทศทางธุรกจิ 

5.1  แผนการศึกษาปกต ิ
 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
460-101 หลกัการตลาด 3((3)-0-6) 
464-101 การบญัชีการเงินเบ้ืองตน้ 3((3)-0-6)   
477-101 หลกัการพ้ืนฐานระบบสารสนเทศ  3((3)-0-6) 
876-102 หลกัเศรษฐศาสตร์พ้ืนฐานและการประยกุตใ์ช ้ 3((3)-0-6) 
890-xxx บงัคบักลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร* (สาระ 6) 2((2)-0-4)  
950-102 ชีวติท่ีดี (สาระ 2) 3((3)-0-6) 
xxx-xxx เลือกสุนทรียศาสตร์และกีฬา (สาระ 7) 1((1)-0-2)  

รวม                        18((18)-0-36) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
322-100 ค านวณศิลป์ (สาระ 5) 2((2)-0-4) 
460-102 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 3((3)-0-6)   
460-103 หลกัการเงิน 3((3)-0-6)   
460-104 การจดัการการผลิตและการด าเนินงาน 3((3)-0-6)   
477-102 ตรรกะของการใชโ้ปรแกรมและโครงสร้างขอ้มูล  3((2)-2-5) 
890-xxx บงัคบักลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร* (สาระ 6) 2((2)-0-4)  
895-001 พลเมืองท่ีดี (สาระ 2) 2((2)-0-4) 

รวม                        18((17)-2-35) 
 
หมายเหตุ      
1) นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนภาษาองักฤษต ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนด ใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ท่ีจดัโดยคณะหรือมหาวทิยาลยั  
2) * เป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ือง เกณฑก์ารเรียนรายวชิาศึกษาทัว่ไปสาระบงัคบัเรียน สาระท่ี 6 

ภาษาและการส่ือสาร 



5.  วชิาเอกระบบสารสนเทศทางธุรกจิ 

5.1  แผนการศึกษาปกต ิ
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (สาระ 1)  2((2)-0-4) 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ (สาระ 3) 1((1)-0-2) 
347-203 สถิติพ้ืนฐานส าหรับธุรกิจและการประยกุตใ์ช ้ 3((2)-2-5)   
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์(สาระ 1)  1((1)-0-2) 
460-201 ทกัษะการติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ   2((1)-2-3)   
460-400 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์(สาระ 1) 1((1)-0-2) 
477-201 การเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้ทางธุรกิจ  3((2)-2-5) 
xxx-xxx เลือกการรู้ดิจิทลั (สาระ 4) 2((2)-0-4) 
xxx-xxx เลือกหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 2((2)-0-4) 

รวม                        17((14)-6-32) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
477-202 การจดัการฐานขอ้มูล  3((2)-2-5) 
477-203 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมัน่คงทางไซเบอร์  3((2)-2-5) 
xxx-xxx เลือกการคิดเชิงระบบ (สาระ 5) 2((2)-0-4) 
xxx-xxx เลือกสุนทรียศาสตร์และกีฬา (สาระ 7) 1((1)-0-2)  
xxx-xxx เลือกหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 2((2)-0-4) 
Module 
460-202 ชุดวชิาดิจิทลั นวตักรรม และความเป็นผูป้ระกอบการ 7((3)-8-10) 

รวม                        18((12)-12-30) 



5.  วชิาเอกระบบสารสนเทศทางธุรกจิ 

5.1  แผนการศึกษาปกต ิ
 

ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 
477-301 การพฒันาเวบ็ขั้นสมบูรณ์  3((2)-2-5) 
477-302 เทคโนโลยแีพลตฟอร์มส าหรับคลาวด ์ 3((2)-2-5) 
874-293 กฎหมายธุรกิจ   3((3)-0-6)   
xxx-xxx เลือกการอยูอ่ยา่งเท่าทนั (สาระ 4) 2((2)-0-4) 
xxx-xxx เลือกหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 2((2)-0-4) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก 3((x)-y-z) 

รวม                        16((x)-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
460-301 ธุรกิจอจัฉริยะและการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงธุรกิจ 3((2)-2-5) 
477-303 การวเิคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  3((2)-2-5) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก 3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก หรือ วชิาโท  3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก หรือ วชิาโท  3((x)-y-z) 

รวม                        15((x)-y-z) 
 

ภาคการศึกษาที ่3 (ฤดูร้อน) 
477-304 การฝึกงานทางระบบสารสนเทศ 320 ชัว่โมง 

รวม                           320 ช่ัวโมง 
 
 
 



5.  วชิาเอกระบบสารสนเทศทางธุรกจิ 

5.1  แผนการศึกษาปกต ิ
 

ปีที ่4 
ภาคการศึกษาที ่1 
477-401 สมัมนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  3((1)-4-4) 
477-402 โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ I  3((0)-9-0) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก หรือ วชิาโท  3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก หรือ วชิาโท  3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี  3((x)-y-z) 

รวม                        15((x)-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
460-401 การจดัการเชิงกลยทุธ ์ 3((2)-2-5) 
477-403 โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ II  3((0)-9-0) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก หรือ วชิาโท  3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี  3((x)-y-z) 

รวม                        12((x)-y-z) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5. วชิาเอกระบบสารสนเทศทางธุรกจิ 
5.2  แผนการศึกษาสหกจิศึกษา 

 
ปีที ่1 

ภาคการศึกษาที ่1 
460-101 หลกัการตลาด 3((3)-0-6) 
464-101 การบญัชีการเงินเบ้ืองตน้ 3((3)-0-6)   
477-101 หลกัการพ้ืนฐานระบบสารสนเทศ  3((3)-0-6) 
876-102 หลกัเศรษฐศาสตร์พ้ืนฐานและการประยกุตใ์ช ้ 3((3)-0-6) 
890-xxx บงัคบักลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร* (สาระ 6) 2((2)-0-4)  
950-102 ชีวติท่ีดี (สาระ 2) 3((3)-0-6) 
xxx-xxx เลือกสุนทรียศาสตร์และกีฬา (สาระ 7) 1((1)-0-2)  

รวม                        18((18)-0-36) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
322-100 ค านวณศิลป์ (สาระ 5) 2((2)-0-4) 
460-102 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 3((3)-0-6)   
460-103 หลกัการเงิน 3((3)-0-6)   
460-104 การจดัการการผลิตและการด าเนินงาน 3((3)-0-6)   
477-102 ตรรกะของการใชโ้ปรแกรมและโครงสร้างขอ้มูล  3((2)-2-5) 
890-xxx บงัคบักลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร* (สาระ 6) 2((2)-0-4)  
895-001 พลเมืองท่ีดี (สาระ 2) 2((2)-0-4) 

รวม                        18((17)-2-35) 
 
หมายเหตุ      
1) นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนภาษาองักฤษต ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนด ใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ท่ีจดัโดยคณะหรือมหาวทิยาลยั  
2) * เป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ือง เกณฑก์ารเรียนรายวชิาศึกษาทัว่ไปสาระบงัคบัเรียน สาระท่ี 6 

ภาษาและการส่ือสาร 



5.  วชิาเอกระบบสารสนเทศทางธุรกจิ 

5.2  แผนการศึกษาสหกจิศึกษา 
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (สาระ 1) 2((2)-0-4) 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ (สาระ 3) 1((1)-0-2) 
347-203 สถิติพ้ืนฐานส าหรับธุรกิจและการประยกุตใ์ช ้ 3((2)-2-5)   
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์(สาระ 1) 1((1)-0-2) 
460-201 ทกัษะการติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ   2((1)-2-3)   
460-400 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์(สาระ 1) 1((1)-0-2) 
477-201 การเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้ทางธุรกิจ  3((2)-2-5) 
xxx-xxx เลือกการรู้ดิจิทลั (สาระ 4) 2((2)-0-4) 
xxx-xxx เลือกหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 2((2)-0-4) 

รวม                        17((14)-6-32) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
477-202 การจดัการฐานขอ้มูล  3((2)-2-5) 
477-203 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมัน่คงทางไซเบอร์  3((2)-2-5) 
xxx-xxx เลือกการคิดเชิงระบบ (สาระ 5) 2((2)-0-4) 
xxx-xxx เลือกสุนทรียศาสตร์และกีฬา (สาระ 7) 1((1)-0-2)  
xxx-xxx เลือกหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 2((2)-0-4) 
Module 
460-202 ชุดวชิาดิจิทลั นวตักรรม และความเป็นผูป้ระกอบการ 7((3)-8-10) 

รวม                        18((12)-12-30) 



5.  วชิาเอกระบบสารสนเทศทางธุรกจิ 

5.2  แผนการศึกษาสหกจิศึกษา 
 

ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 
477-301 การพฒันาเวบ็ขั้นสมบูรณ์  3((2)-2-5) 
477-302 เทคโนโลยแีพลตฟอร์มส าหรับคลาวด ์ 3((2)-2-5) 
874-293 กฎหมายธุรกิจ  3((3)-0-6)   
xxx-xxx เลือกการอยูอ่ยา่งเท่าทนั (สาระ 4) 2((2)-0-4) 
xxx-xxx เลือกหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 2((2)-0-4) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก 3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก หรือ วชิาโท  3((x)-y-z) 

รวม                        19((x)-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
460-301 ธุรกิจอจัฉริยะและการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงธุรกิจ 3((2)-2-5) 
477-303 การวเิคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  3((2)-2-5) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก หรือ วชิาโท  3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก หรือ วชิาโท  3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก หรือ วชิาโท  3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี  3((x)-y-z) 

รวม                        18((x)-y-z) 
 
 



5.  วชิาเอกระบบสารสนเทศทางธุรกจิ 

5.2  แผนการศึกษาสหกจิศึกษา 
 

ปีที ่4 
ภาคการศึกษาที ่1 
460-401 การจดัการเชิงกลยทุธ ์ 3((2)-2-5) 
477-401 สมัมนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  3((1)-4-4) 
477-404 เตรียมสหกิจศึกษา  1((0)-2-1) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก หรือ วชิาโท  3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี  3((x)-y-z) 

รวม                        13((x)-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
477-405 สหกิจศึกษา 8((0)-48-0) 

รวม                     8((0)-48-0) 



6.  วชิาเอกการจดัการไมซ์  

6.1  แผนการศึกษาปกต ิ
 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (สาระ 1) 2((2)-0-4) 
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์(สาระ 1) 1((1)-0-2) 
460-101 หลกัการตลาด 3((3)-0-6) 
464-101 การบญัชีการเงินเบ้ืองตน้ 3((3)-0-6)   
876-102 หลกัเศรษฐศาสตร์พ้ืนฐานและการประยกุตใ์ช ้ 3((3)-0-6)   
890-xxx บงัคบักลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร* (สาระ 6) 2((2)-0-4)  
950-102 ชีวติท่ีดี (สาระ 2) 3((3)-0-6) 

รวม                        17((17)-0-34) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
322-100 ค านวณศิลป์ (สาระ 5) 2((2)-0-4) 
460-102 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 3((3)-0-6)   
460-103 หลกัการเงิน 3((3)-0-6)  
460-104 การจดัการการผลิตและการด าเนินงาน 3((3)-0-6)   
890-xxx บงัคบักลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร* (สาระ 6) 2((2)-0-4)  
895-001 พลเมืองท่ีดี (สาระ 2) 2((2)-0-4) 
xxx-xxx เลือกหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 2((2)-0-4) 

รวม                        17((17)-0-34) 
 
 

หมายเหตุ      
1) นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนภาษาองักฤษต ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนด ใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ท่ีจดัโดยคณะหรือมหาวทิยาลยั  
2) * เป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ือง เกณฑก์ารเรียนรายวชิาศึกษาทัว่ไปสาระบงัคบัเรียน สาระท่ี 6 

ภาษาและการส่ือสาร 



6.  วชิาเอกการจดัการไมซ์ 

6.1  แผนการศึกษาปกต ิ
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1                                                                                                                                       
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ (สาระ 3) 1((1)-0-2) 
347-203 สถิติพ้ืนฐานส าหรับธุรกิจและการประยกุตใ์ช ้ 3((2)-2-5)   
460-201 ทกัษะการติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ   2((1)-2-3)   
460-400 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์(สาระ 1) 1((1)-0-2) 
478-200 ความรู้เบ้ืองตน้ในอุตสาหกรรมไมซ์ 3((3)-0-6) 
478-201 การด าเนินงานดา้นไมซ์เสมือนโมเดลธุรกิจ 3((2)-2-5)   
xxx-xxx เลือกการรู้ดิจิทลั (สาระ 4) 2((2)-0-4) 
xxx-xxx เลือกสุนทรียศาสตร์และกีฬา (สาระ 7) 1((1)-0-2)  
xxx-xxx เลือกหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 2((2)-0-4) 

รวม                        18((15)-6-33) 
 
ภาคการศึกษาที ่2  
478-203 การจดัการอาหารและเคร่ืองด่ืม 3((2)-2-5)   
xxx-xxx เลือกการคิดเชิงระบบ (สาระ 5) 2((2)-0-4) 
xxx-xxx เลือกสุนทรียศาสตร์และกีฬา (สาระ 7) 1((1)-0-2)  
xxx-xxx เลือกหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 2((2)-0-4) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก หรือวชิาโท 3((x)-y-z) 
Module 
460-202 ชุดวชิาดิจิทลั นวตักรรม และความเป็นผูป้ระกอบการ 7((3)-8-10)   

รวม                        18((x)-y-z) 



6.  วชิาเอกการจดัการไมซ์ 

6.1  แผนการศึกษาปกต ิ
 

ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1  
478-202 การจดัการประชุม 3((2)-2-5) 
478-301 การจดัการสถานท่ีจดังานและส่ิงอ านวยความสะดวก 3((2)-2-5)   
478-302 การจดัการการเดินทางเพื่อเป็นรางวลั 3((2)-2-5)   
874-293 กฎหมายธุรกิจ 3((3)-0-6)   
xxx-xxx เลือกการอยูอ่ยา่งเท่าทนั (สาระ 4) 2((2)-0-4) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก หรือวชิาโท 3((x)-y-z) 

รวม                        17((x)-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2  
460-301 ธุรกิจอจัฉริยะและการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงธุรกิจ 3((2)-2-5)   
478-303 การจดัการนิทรรศการ 3((2)-2-5)   
478-304 การจดัการอีเวนต ์ 3((2)-2-5) 
478-310 การวจิยัทางการจดัการไมซ์ I 3((1)-4-4) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก หรือวชิาโท 3((x)-y-z) 

รวม                        15((x)-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่3 (ฤดูร้อน) 
478-305 การฝึกงานทางการจดัการไมซ์ 320 ชัว่โมง 

รวม                           320 ช่ัวโมง 
 
 
 
 



6.  วชิาเอกการจดัการไมซ์ 

6.1  แผนการศึกษาปกต ิ
 

ปีที ่4 
ภาคการศึกษาที ่1 
478-401 การวจิยัทางการจดัการไมซ์ II 3((1)-4-4)  
xxx-xxx วชิาชีพเลือก หรือวชิาโท 3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก หรือวชิาโท 3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3((x)-y-z) 

รวม                        12((x)-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
460-401 การจดัการเชิงกลยทุธ ์ 3((2)-2-5) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก หรือวชิาโท 3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก หรือวชิาโท 3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก หรือวชิาโท 3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3((x)-y-z) 

รวม                        15((x)-y-z) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.  วชิาเอกการจดัการไมซ์ 

6.2  แผนการศึกษาสหกจิศึกษา 
 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (สาระ 1) 2((2)-0-4) 
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์(สาระ 1) 1((1)-0-2) 
460-101 หลกัการตลาด 3((3)-0-6) 
464-101 การบญัชีการเงินเบ้ืองตน้ 3((3)-0-6)   
876-102 หลกัเศรษฐศาสตร์พ้ืนฐานและการประยกุตใ์ช ้ 3((3)-0-6)   
890-xxx บงัคบักลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร* (สาระ 6) 2((2)-0-4)  
950-102 ชีวติท่ีดี (สาระ 2) 3((3)-0-6) 

รวม                        17((17)-0-34) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
322-100 ค านวณศิลป์ (สาระ 5) 2((2)-0-4) 
460-102 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 3((3)-0-6)   
460-103 หลกัการเงิน 3((3)-0-6)  
460-104 การจดัการการผลิตและการด าเนินงาน 3((3)-0-6)   
890-xxx บงัคบักลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร* (สาระ 6) 2((2)-0-4)  
895-001 พลเมืองท่ีดี (สาระ 2) 2((2)-0-4) 
xxx-xxx เลือกหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 2((2)-0-4) 

รวม                        17((17)-0-34) 
 
 

หมายเหตุ      
1) นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนภาษาองักฤษต ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนด ใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ท่ีจดัโดยคณะหรือมหาวทิยาลยั  
2) * เป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ เร่ือง เกณฑก์ารเรียนรายวชิาศึกษาทัว่ไปสาระบงัคบัเรียน สาระท่ี 6 

ภาษาและการส่ือสาร 



6.  วชิาเอกการจดัการไมซ์ 

6.2  แผนการศึกษาสหกจิศึกษา 
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ (สาระ 3) 1((1)-0-2) 
347-203 สถิติพ้ืนฐานส าหรับธุรกิจและการประยกุตใ์ช ้ 3((2)-2-5)   
460-201 ทกัษะการติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ   2((1)-2-3)   
460-400 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์(สาระ 1) 1((1)-0-2) 
478-200 ความรู้เบ้ืองตน้ในอุตสาหกรรมไมซ์ 3((3)-0-6) 
478-201 การด าเนินงานดา้นไมซ์เสมือนโมเดลธุรกิจ 3((2)-2-5) 
xxx-xxx เลือกการรู้ดิจิทลั (สาระ 4) 2((2)-0-4) 
xxx-xxx เลือกสุนทรียศาสตร์และกีฬา (สาระ 7) 1((1)-0-2)  
xxx-xxx เลือกหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 2((2)-0-4) 

รวม                        18((15)-6-33) 
 
ภาคการศึกษาที ่2  
478-203 การจดัการอาหารและเคร่ืองด่ืม 3((2)-2-5)   
xxx-xxx เลือกการคิดเชิงระบบ (สาระ 5) 2((2)-0-4) 
xxx-xxx เลือกสุนทรียศาสตร์และกีฬา (สาระ 7) 1((1)-0-2)  
xxx-xxx เลือกหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 2((2)-0-4) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก หรือวชิาโท 3((x)-y-z) 
Module 
460-202 ชุดวชิาดิจิทลั นวตักรรม และความเป็นผูป้ระกอบการ 7((3)-8-10)   

รวม                        18((x)-y-z) 



6.  วชิาเอกการจดัการไมซ์ 

6.2  แผนการศึกษาสหกจิศึกษา 
 

ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1  
478-202 การจดัการประชุม 3((2)-2-5) 
478-301 การจดัการสถานท่ีจดังานและส่ิงอ านวยความสะดวก 3((2)-2-5)   
478-302 การจดัการการเดินทางเพื่อเป็นรางวลั 3((2)-2-5)   
874-293 กฎหมายธุรกิจ 3((3)-0-6)   
xxx-xxx เลือกการอยูอ่ยา่งเท่าทนั (สาระ 4) 2((2)-0-4) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก หรือวชิาโท 3((x)-y-z) 

รวม                        17((x)-y-z) 
 

 
ภาคการศึกษาที ่2  
460-301 ธุรกิจอจัฉริยะและการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงธุรกิจ 3((2)-2-5)   
478-303 การจดัการนิทรรศการ 3((2)-2-5)   
478-304 การจดัการอีเวนต ์ 3((2)-2-5) 
478-310 การวจิยัทางการจดัการไมซ์ I 3((1)-4-4) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก หรือวชิาโท 3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3((x)-y-z) 

รวม                        18((x)-y-z) 
 
 
 



6.  วชิาเอกการจดัการไมซ์ 

6.2  แผนการศึกษาสหกจิศึกษา 
 

ปีที ่4 
ภาคการศึกษาที ่1 
460-401 การจดัการเชิงกลยทุธ ์ 3((2)-2-5) 
478-401 การวจิยัทางการจดัการไมซ์ II 3((1)-4-4)  
478-402 เตรียมสหกิจศึกษา 1((0)-2-1)  
xxx-xxx วชิาชีพเลือก หรือวชิาโท 3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือก หรือวชิาโท 3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3((x)-y-z) 

รวม                        16((x)-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
478-403 สหกิจศึกษา 8((0)-48-0) 

รวม                     8((0)-48-0) 
 



               

                                                                                                                                                                                                                                                                         

เอกสาร 2-5 

 

                 ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล           

                      
  ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบั

หลกัสูตร 
กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

PLO1  การบูรณาการและการ

ป ร ะ ยุ ก ต์ ศ า ส ต ร์ ด้ า น

บริหารธุรกจิ 

1.1  บูรณาการความรู้พ้ืนฐานดา้น

บริหารธุรกิจและทกัษะท่ี

จ าเป็นในการประกอบอาชีพ
ได ้

1.2  บูรณาการความรู้ในศาสตร์

เฉพาะท่ีสนใจ ไดแ้ก่ ดา้น

การเงิน การตลาด การจดัการ

ทรัพยากรมนุษย ์การ

จดัการโลจิสติกส์และโซ่

อุปทาน ระบบสารสนเทศ

ทางธุรกิจ และการจดัการ

ไมซ์มาใชใ้นการท างานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

1. บรรยาย (Lecture) 
2. กรณีศึกษา (Case Study) 
3. บทบาทสมมุติ (Role Play) 
4. ทศันศึกษาดูงาน (Filed Trip)  
5. การสอนเชิงปฏิบติัการ 

(Workshop)  
6. หอ้งปฏิบติัการ (Labarotary)  
7. การศึกษาดว้ยตนเอง (Self Study) 
8. การสมัมนา (Seminar) 
9. การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

(Problem Based Learning) 
10. การสะทอ้นคิด (Reflection) 
11. การสอนแบบบูรณาการการเรียน

กบัการท างาน (Work Integrated 
Learning) 

การประเมินผลผู้เรียนเม่ือส้ินสุดการเรียน

การสอน (Summative) 

1. การสอบกลางภาค (Midterm 
Examination) 

2. การสอบปลายภาค (Final 
Examination) 

การประเมนิผลผู้เรียนระหว่างการเรียนการ

สอน (Formative) 

3. แบบทดสอบยอ่ย (Quiz) 
4. รายงาน (Report) 
5. ประเมินโครงงาน (Project 

Assessment) 
6. การสะทอ้นคิด (Reflection) 
7. การสงัเกตการณ์ (Observation) 
8. การน าเสนอ (Presentation) 
9. การสอบปากเปล่า (Oral Presentation) 

PLO2 เป็น ผู้ประกอบการที่มี

ทักษะด้านบริหารธุรกิจและ

ความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐาน

ของสังคมแบบพหุวฒันธรรม 

 

1. บรรยาย (Lecture) 
2. กรณีศึกษา (Case Study) 
3. บทบาทสมมุติ (Role Play) 
4. ทศันศึกษาดูงาน (Filed Trip)  
5. การสอนเชิงปฏิบติัการ 

(Workshop)  
6. หอ้งปฏิบติัการ (Labarotary)  
7. การศึกษาดว้ยตนเอง (Self Study) 
8. การสมัมนา (Seminar) 
9. การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

(Problem Based Learning) 
10. การสะทอ้นคิด (Reflection) 
11. การสอนแบบบูรณาการการเรียน

การประเมินผลผู้เรียนเม่ือส้ินสุดการเรียน

การสอน (Summative) 

1. การสอบกลางภาค (Midterm 
Examination) 

2. การสอบปลายภาค (Final 
Examination) 

การประเมนิผลผู้เรียนระหว่างการเรียนการ

สอน (Formative) 

3. แบบทดสอบยอ่ย (Quiz) 
4. รายงาน (Report) 
5. ประเมินโครงงาน (Project 



  ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบั
หลกัสูตร 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

กบัการท างาน (Work Integrated 
Learning) 

Assessment) 
6. การสะทอ้นคิด (Reflection) 
7. การสงัเกตการณ์ (Observation) 
8. การน าเสนอ (Presentation) 
9. การสอบปากเปล่า (Oral Presentation) 

PLO3 ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้

เทคโนโลยีเพ่ือการวิเคราะห์และ

การตดัสินใจ 

3.1  คิดวเิคราะห์และเลือกใช้

เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมเพื่อใช้

ในการวเิคราะห์และตดัสินใจ 

รวมทั้งแกไ้ขปัญหาทางดา้น
บริหารธุรกิจ 

3.2 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพื่อ

การท างานดา้นบริหารธุรกิจ
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

1. บรรยาย (Lecture) 
2. กรณีศึกษา (Case Study) 
3. บทบาทสมมุติ (Role Play) 
4. ทศันศึกษาดูงาน (Filed Trip)  
5. การสอนเชิงปฏิบติัการ  

(Workshop)  
6. หอ้งปฏิบติัการ (Labarotary)  
7. การศึกษาดว้ยตนเอง (Self Study) 
8. การสมัมนา (Seminar) 
9. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

(Problem Based Learning) 
10. การสะทอ้นคิด (Reflection) 
11. การสอนแบบบูรณาการการเรียน

กบัการท างาน (Work Integrated 
Learning) 

12. หอ้งเรียนกลบัทาง (Flipped Class) 
13. การจ าลองสถานการณ์ 

(Stimulation) 
14. การระดมสมอง (Brainstroming) 
15. การเรียนรู้โดยโดยใชโ้ครงงานเป็น

ฐาน (Project Based Learning) 

การประเมินผลผู้เรียนเม่ือส้ินสุดการเรียน

การสอน (Summative) 

1. การสอบกลางภาค (Midterm 
Examination) 

2. การสอบปลายภาค (Final 
Examination) 

การประเมนิผลผู้เรียนระหว่างการเรียนการ

สอน (Formative) 

3. แบบทดสอบยอ่ย (Quiz) 
4. รายงาน (Report) 
5. ประเมินโครงงาน (Project 

Assessment) 
6.  การประเมินแบบฝึกหดั(Quiz 

Assessment) 
7. การประเมินรายงาน (Report) 
 
 

PLO4 การให้ความร่วมมือในการ
ท างานเป็นทมีและการส่ือสาร 
4.1 การใหค้วามร่วมมือในการ

ท างานเป็นทีม ปรับตวั รู้จกั

บทบาทหนา้ท่ีของตนเอง 
และมีภาวะผูน้ า 

4.2 วเิคราะห์และเลือกใชช่้องทาง

การส่ือสารท่ีเหมาะสมได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

1. กรณีศึกษา (Case Study) 
2. บทบาทสมมุติ (Role Play) 
3. การสอนเชิงปฏิบติัการ 

(Workshop)  
4. การสมัมนา (Seminar) 
5. การเรียนรู้โดยโดยใชโ้ครงงานเป็น

ฐาน (Project Based Learning) 
6. การสอนแบบบูรณาการการเรียน

กบัการท างาน (Work Integrated 
Learning) 

7. การศึกษาดูงาน (Site Visit) 
8. การท างานเป็นกลุ่ม (Group Work) 

การประเมนิผลผู้เรียนระหว่างการเรียนการ

สอน (Formative) 

1. การสะทอ้นคิด (Reflection) 
2. การสงัเกตการณ์ (Observation) 
3. การน าเสนอ (Presentation) 
4. ผลป้อนกลบั (Feedback) 



  ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบั
หลกัสูตร 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

PLO5 จรรยาบรรณ คุณธรรม
และจริยธรรม 
5.1 ประยกุตใ์ชห้ลกัจรรยาบรรณ

ในวชิาชีพดา้นบริหารธุรกิจ 

5.2 จ าแนกคุณธรรม จริยธรรม 

ปฏิบติัตามกฎระเบียบของ
สงัคม และมีจิตสาธารณะ 

5.3 ด าเนินชีวติโดยยดึถือ

ประโยชนข์องเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจท่ีหน่ึง 

1. บรรยาย (Lecture) 
2. กรณีศึกษา (Case Study) 
3. บทบาทสมมุติ (Role Play) 
4. การสอนเชิงปฏิบติัการ 

(Workshop)  
5. การสมัมนา (Seminar) 
6. การเรียนรู้โดยโดยใชโ้ครงงานเป็น

ฐาน (Project Based Learning) 
7. การสอนแบบบูรณาการการเรียน

กบัการท างาน (Work Integrated 
Learning) 

8. การศึกษาดูงาน (Fieldtrip) 
9. การท างานเป็นกลุ่ม (Group Work) 
10. การอภิปราย (Discussion) 
11. ดูบุคคลตน้แบบ (Showdowing) 
12. วทิยากร (Guest Speker) 

การประเมนิผลผู้เรียนระหว่างการเรียนการ

สอน (Formative) 

1. การสะทอ้นคิด (Reflection) 
2. การสงัเกตการณ์ (Observation) 
3. การน าเสนอ (Presentation) 
4. ผลป้อนกลบั (Feedback) 

PLO6 พั ฒ น า ทั ก ษ ะ แ ล ะ
ความสามารถในการเรียนรู้ตลอด
ชีวติ 
 

1. วจิยั (Research) 
2. การสอนเชิงปฏิบติัการ 

(Workshop)  
3. การสมัมนา (Seminar) 
4. การเรียนรู้โดยโดยใชโ้ครงงานเป็น

ฐาน (Project Based Learning) 
5. การสอนแบบบูรณาการการเรียน

กบัการท างาน (Work Integrated 
Learning) 

6. ดูบุคคลตน้แบบ (Showdowing) 

การประเมนิผลผู้เรียนระหว่างการเรียนการ

สอน (Formative) 

1. แบบทดสอบยอ่ย (Quiz) 
2. การน าเสนอ (Presentation) 
3. การประเมินแบบฝึกหดั(Quiz 

Assessment) 
4. การประเมินรายงาน (Report) 
5. การสะทอ้นคิด (Reflection) 
 

 

 



เอกสาร 2-3 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

คณะวทิยำกำรจดักำร 
สำขำวชิำบริหำรธุรกจิ 

 

460-101  หลกักำรตลำด 3((3)-0-6)   
Principles of Marketing 
ความหมายและขอบเขตของการตลาด แนวคิดท่ีส าคญัทางการตลาด กระบวนการทางการตลาด สภาพแวดลอ้ม

ทางการตลาด ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภค การวิจัยทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การก าหนดตลาด
เป้าหมายและการวางต าแหน่งทางการตลาด การพฒันาส่วนประสมการตลาด ประเด็นทางการตลาดท่ีน่าสนใจ  

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  กำรจดักำรทรัพยำกรมนุษย์ 3((3)-0-6)   

Human Resource Management 
ภาพรวมการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดสายงาน การวางแผนก าลังคน การสรรหา การคัดเลือก การ

ฝึกอบรมพนักงาน การจ่ายผลตอบแทน สวสัดิการจูงใจ การสร้างขวญัก าลังใจ การประเมินผลงาน การเล่ือนขั้น การ
สับเปล่ียนโยกยา้ย การลงโทษ การเลิกจ้าง การเจรจาต่อรองร่วม แรงงานสัมพนัธ์ จริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง พฤติกรรมของ
แรงงานยคุใหม่ การปรับกลยทุธ์ของการจดัการทรัพยากรมนุษย ์

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  หลกักำรเงนิ  3((3)-0-6)   

Principles of Finance 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน  : 464-101 กำรบัญชีกำรเงนิเบ้ืองต้น 
Prerequisite  : 464-101 Fundamental Financial Accounting 
เป้าหมายและหน้าท่ีทางการเงิน การวิเคราะห์งบ การเงิน การวางแผนและพยากรณ์ทางการเงิน การบริหาร

เงินทุนหมุนเวยีน งบประมาณเงินทุน การจดัหาเงินทุน ตน้ทุนเงินทุน โครงสร้างเงินทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผล  
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  กำรจดักำรกำรผลติและกำรด ำเนนิงำน  3((3)-0-6)   
Production and Operation Management 
บทบาทและหน้าท่ีของการจดัการการผลิตและการด าเนินงานในองค์การธุรกิจ การออกแบบผลิตภณัฑ์และ

บริการ การพยากรณ์ทางธุรกิจ การเลือกท าเลท่ีตั้ง การออกแบบกระบวนการปฏิบติังาน การวางผงัสถานประกอบการ การ
วางแผนและควบคุมการผลิต การจดัการสินคา้คงคลงั การจดัการควบคุมคุณภาพ และการปรับปรุงผลิตภาพ 

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  ทกัษะกำรตดิต่อส่ือสำรทำงธุรกจิ 2((1)-2-3)   
Business Communication Skills (WIL) 
ทกัษะการเขียน การน าเสนอทางธุรกิจส าหรับผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในโลกธุรกิจสมยัใหม่ การสืบคน้และการ

ประยกุตใ์ชข้อ้มูลเพ่ือการท ารายงานทางธุรกิจ การประยกุตใ์ชจ้ริยธรรมทางการส่ือสารในบริบทพหุวฒันธรรมทางธุรกิจ 
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 ชุดวชิำดจิทิลั นวตักรรม และควำมเป็นผู้ประกอบกำร 7((3)-8-10) 
Digital, Innovation and Entrepreneurship in Practice (WIL)  
ลกัษณะขององค์กรธุรกิจสมัยใหม่ แนวคิดการบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย การตลาด การเงิน การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย ์โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และสารสนเทศทางธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม กระบวนการจดัการทาง
ธุรกิจท่ีมีประสิทธิภาพ ความเป็นผูป้ระกอบการ การหาโอกาสทางธุรกิจและการประเมินโอกาสทางธุรกิจ การสร้าง
นวตักรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ จริยธรรมและความมัน่คงปลอดภยั
ทางไซเบอร์ การใช้โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการจดัการขอ้มูลทางธุรกิจ การควบคุมและประเมินผลประกอบการ การฝึก
ปฏิบติัการท าธุรกิจจริง 

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  ธุรกจิอจัฉริยะและกำรวเิครำะห์ข้อมูลเชิงธุรกจิ  3((2)-2-5) 
Business Intelligence and Data Analytics (WIL) 
แนวคิดพ้ืนฐานสถาปัตยกรรมอจัฉริยะทางธุรกิจ ภาพรวมของวงจรชีวิตโครงงานอจัฉริยะทางธุรกิจ แนวคิด

พ้ืนฐานทางดา้นการพฒันาธุรกิจอจัฉริยะ การออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานของธุรกิจอจัฉริยะ การจดัการการด าเนินงานของ
ธุรกิจอจัฉริยะ การประยกุตใ์ชธุ้รกิจอจัฉริยะ การเขียนโปรแกรมเพ่ือการวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงธุรกิจ
และการตดัสินใจ การรวบรวมขอ้มูล การส ารวจขอ้มูล และการสรุปขอ้มูล วิธีการวิเคราะห์ขั้นพ้ืนฐานและวิธีการวิเคราะห์
ขั้นสูง เทคโนโลยกีารวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงธุรกิจและเคร่ืองมือ 



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  ประโยชน์เพ่ือนมนุษย์  1((1)-0-2) 
Benefit of Mankinds 
การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้ เน้นหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการทรงงาน หลกัการ

เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา เพ่ือประโยชน์เพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 
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  กำรจดักำรเชิงกลยุทธ์  3((2)-2-5)   
Strategic Management (WIL) 
แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเชิงกลยทุธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้ งภายนอกและภายในธุรกิจ การก าหนด

วสิยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย เป้าหมายของธุรกิจ การก าหนดกลยทุธ์ระดบัองคก์ร ระดบัธุรกิจ และระดบัหนา้ท่ี การน าแผนกล
ยทุธ์ไปปฏิบติั การประเมินผลและการควบคุม เนน้การใชก้รณีศึกษาส าหรับการพฒันาธุรกิจ  

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  กำรบัญชีกำรเงนิเบ้ืองต้น 3((3)-0-6)   
Fundamental Financial Accounting 
ความหมายและวตัถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของขอ้มูลทางการบัญชี กรอบแนวคิด หลกัการและ

วธีิการบนัทึกตามหลกักการบญัชีคู่ การบนัทึกรายการในสมุดรายวนัทัว่ไป การผ่านรายการไปบญัชีแยกประเภท การจดัท า
งบทดลอง การปรับปรุงบญัชีและการปิดบญัชี การจดัท ากระดาษท าการ งบการเงินส าหรับกิจการให้บริการ กิจการซ้ือขาย 
และกิจการอุตสาหกรรม ระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม 

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  บัญชีเพ่ือกำรจดักำรทำงธุรกจิ 3((3)-0-6)   
 Management Accounting for Business 

 รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 464-101 กำรบัญชีกำรเงนิเบ้ืองต้น 
 Prerequisite : 464-101 Fundamental Financial Accounting 



การใชส้ารสนเทศทางการบญัชีเพื่อการจดัการ พฤติกรรมตน้ทุน การบัญชีตน้ทุน การบญัชีตน้ทุนฐานกิจกรรม 
งบประมาณ ตน้ทุนมาตรฐาน การวเิคราะห์ตน้ทุน–ปริมาณ–ก าไร การบญัชีตามความรับผิดชอบ การจดัท ารายงานตามส่วน
งาน ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ และการตดัสินใจเก่ียวกบังบประมาณลงทุน  

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  กำรอ่ำนงบกำรเงนิเพ่ือกำรลงทุน  3((3)-0-6)  
 Reading Financial Statement for Investment 
 ความรู้พ้ืนฐานการลงทุนและงบการเงิน งบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด งบแสดง

การเปล่ียนแปลงในส่วนผูถื้อหุ้น เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ทางการเงิน การวิเคราะห์สภาพคล่อง ประสิทธิภาพในการ

ด าเนินงาน ประสิทธิภาพในการจดัการหน้ีสิน ความสามารถในการท าก าไร 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  กำรเงนิส่วนบุคคล  3((3)-0-6)  
 Personal Finance 
 ความส าคญั ขอบเขต และกระบวนการวางแผนการเงินส่วนบุคคล การจดัท างบการเงินส่วนบุคคล การบริหาร

รายไดแ้ละรายจ่ายของบุคคล การวางแผนภาษี การบริหารความเส่ียง และการประกนัความมัน่คงส่วนบุคคล การวางแผน

การออมและการลงทุน การวางแผนในวยัเกษียณ 

 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 กำรบริหำรกำรเงนิ 3((3)-0-6)   
 Financial Management 

 รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  464-101 กำรบัญชีกำรเงนิเบ้ืองต้น 
 Prerequisite  :  460-101 Fundamental Financial Accounting 

เป้าหมายของการบริหารการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวยีน การท างบลงทุนภายใตค้วามไม่แน่นอน การจดัหา
เงินทุนและตน้ทุนของเงินทุน ทฤษฎีโครงสร้างเงินทุน นโยบายจ่ายเงินปันผล การประเมินมูลค่ากิจการ การบริหารกิจการ
แบบมุ่งเนน้คุณค่า 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 หลกักำรวำงแผนกำรเงนิส่วนบุคคลและภำษ ี 3((2)-2-5) 
 Principles of Personal Financial Planning and Tax (WIL) 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการวางแผนการเงินและจรรยาบรรณ เคร่ืองมือทางการเงินส าหรับการบริหารสภาพ
คล่องส่วนบุคคล มูลค่าของเงินตามเวลา การรวบรวมและการวเิคราะห์ขอ้มูลทางการเงินส่วนบุคคล ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา และการค านวณ  

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 สถำบันกำรเงนิและตลำดกำรเงนิ 3((3)-0-6) 
 Financial Institutions and Markets  

ระบบการเงินและตลาดการเงิน บทบาทและความส าคญัของตลาดการเงินต่อระบบเศรษฐกิจ ธนาคารกลาง 
นโยบายการเงินและผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ประเภทและบริการของสถาบนัการเงิน บทบาทหนา้ท่ีของสถาบนั
การเงินและหน่วยงานก ากบั การบริหารสถาบนัการเงิน และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

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 ชุดวชิำกำรลงทุนในหุ้นสำมญัเพ่ือกำรสร้ำงควำมมัง่คัง่ 5((4)-2-9) 
 Stock Investment for Wealth Creation (WIL) 

ตราสารทางการเงินและการตดัสินใจลงทุน ภาพรวมเก่ียวกบัหุ้นสามญั อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจาก
การลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละกลุ่มหลกัทรัพยล์งทุน ทฤษฎีตลาดมีประสิทธิภาพ การวเิคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานดว้ยวธีิ Top-down 
การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ วิเคราะห์ภาวะของแต่ละอุตสาหกรรม วิเคราะห์บริษทัและงบการเงิน แนวคิดในการประเมิน
มูลค่าหุน้สามญั การประเมินมูลค่าหุน้สามญัดว้ยวธีิคิดลดกระแสเงินสด การวเิคราะห์หุน้สามญัดว้ยตวัแปรเปรียบเทียบ การ
วเิคราะห์ทางเทคนิค ตลอดจนการฝึกจดัท าบทวเิคราะห์หุน้รายตวัเพ่ือประกอบการตดัสินใจลงทุนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

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  แบบจ ำลองทำงกำรเงนิ  3((2)-2-5) 
 Financial Modeling (WIL) 

ความรู้พ้ืนฐานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการพยากรณ์ทางการเงิน 
วางแผนการเงิน การประมาณการทางการเงิน การพยากรณ์ทางการเงิน ตวัแปรต่างๆ ในการพยากรณ์ทางการเงิน การ
ประยกุตใ์ช ้VBA กบัแบบจ าลองทางการเงิน 

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 กำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ 3((3)-0-6)   
 Financial Risk Management 

แนวคิดการบริหารความเส่ียง กรอบแนวคิดในการบริหารความเส่ียง ชนิดของความเส่ียง การวดัความเส่ียง 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ความเส่ียงดา้นสินเช่ือและการจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือในการช าระหน้ี ความเส่ียงของสินค้าโภคภัณฑ์ ความเส่ียงจากการด าเนินงาน ความเส่ียงจากการใช้
แบบจ าลองทางการเงิน กรณีศึกษาเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

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 กำรวจิยัทำงกำรเงนิ 1 2((1)-2-3) 
 Research in Finance I (WIL) 

การระบุท่ีมาและความส าคญัของปัญหางานวจิยัทางการเงิน การสร้างค าถามวจิยั การก าหนดหวัขอ้วจิยั และการ

ก าหนดวตัถุประสงค์การวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การเขียนและการน าเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย 

จรรยาบรรณนกัวจิยั 

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 กำรฝึกงำนทำงกำรเงนิ 320 ช่ัวโมง 
 Finance Internship (WIL) 

เง่ือนไขกำรลงทะเบียน  : นักศึกษำช้ันปีที ่3 เอกกำรเงนิ 
Registration Condition  : Third-year students major in finance  
การฝึกงานภาคฤดูร้อนในชั้นปีท่ี 3 เนน้การใชค้วามรู้ทางดา้นการบริหารธุรกิจและ/หรือดา้นการเงินในองคก์ร

ต่าง ๆ หรือการฝึกงานผา่นการอบรมและปฏิบติังานจริง ไม่นอ้ยกวา่ 320 ชัว่โมง เพ่ือให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้สภาพการปฏิบติั 
งานจริง สามารถน าความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ไปประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพ 

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 ชุดวชิำกำรวำงแผนกำรประกนัภยั 5((4)-2-9) 
 Insurance Planning (WIL)  

การวางแผนประกนัภยักบัการวางแผนการเงิน แนวคิดเก่ียวกบัการวางแผนประกนัภยั การจดัการความเส่ียงภยั 
การประกนัภยั การประกนัชีวิต การประกนัวินาศภยั กฎหมายการประกนัภยั การประกนัสังคม การจดัท าแผนประกนัภยั
และกรณีศึกษา ตลอดจนการฝึกปฏิบติัการวางแผนการประกนัภยั 

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  ชุดวชิำกำรวำงแผนเพ่ือกำรเกษียณ 9((6)-6-15) 
 Retirement Planning (WIL) 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการวางแผนการเงินเพ่ือการเกษียณ แหล่งเงินออมเพ่ือการเกษียณ กองทุนประกนัสงัคม 
กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ การบริหารความเส่ียงส าหรับการ
วางแผนการเงินเพื่อการเกษียณ การลงทุนส าหรับการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณ กระบวนการวางแผนการเงินเพื่อการ
เกษียณ การวางแผนเพ่ือวยัเกษียณส าหรับผูป้ระกอบการส่วนตวั บทบาทของนักวางแผนการเงินกบัการวางแผนเพ่ือการ
เกษียณ การจดัการการเงินหลงัเกษียณอาย ุประกอบดว้ย การบริหารรายจ่าย การบริหารหน้ีสิน และการบริหารพอร์ตการ
ลงทุน ตลอดจนการฝึกปฏิบติัการวางแผนเพื่อการเกษียณและการจดัการการเงินหลงัการเกษียณอายุ 

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 จรรยำบรรณทำงกำรเงนิ 3((2)-2-5) 
 Financial Ethics (WIL) 

จรรยาบรรณทางการเงิน ทฤษฎีทางการเงินและทฤษฎีตวัแทน จรรยาบรรณทางการเงินส าหรับตลาดการเงิน 
จรรยาบรรณทางการเงินส าหรับบริการทางการเงิน จรรยาบรรณทางการเงินส าหรับการบริหารการเงิน จรรยาบรรณปฏิบติั
ส าหรับผูป้ฏิบติัวชิาชีพทางการเงิน 

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 กำรลงทุนในตรำสำรหนี ้ 3((3)-0-6) 
 Debt Securities Investment 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัตราสารหน้ี ตลาดตราสารหน้ีในประเทศไทยและในโลก ความส าคญัของตลาดตราสาร
หน้ี ทฤษฎีโครงสร้างอตัราดอกเบ้ีย การประเมินมูลค่าของตราสารหน้ี ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารหน้ี การวดัความ
ผนัผวนของราคาตราสารหน้ี กลุ่มหลกัทรัพยล์งทุนและกลยทุธ์การลงทุนในตราสารหน้ีเบ้ืองตน้  

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 กำรคลงัสำธำรณะ 3((3)-0-6) 
 Public Finance 

แนวคิดเก่ียวกับการคลังสาธารณะ บทบาทหน้าท่ีของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีสินค้าสาธารณะ 
งบประมาณแผน่ดิน รายไดข้องรัฐบาลและภาษีอากร รายจ่ายของรัฐบาล การบริหารหน้ีสาธารณะ นโยบายการคลงั และการ
น านโยบายการคลงัไปใชแ้กปั้ญหาเศรษฐกิจของประเทศ การคลงัทอ้งถ่ิน 

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 กำรบริหำรสินเช่ือ 3((2)-2-5)  
 Credit Management (WIL) 

กระบวนการทางสินเช่ือ แนวทางในการจดัการสินเช่ือ ขอ้มูลสินเช่ือ ประเภทของสินเช่ือ การก าหนดวงเงินและ
เง่ือนไข หลกัประกนั การวเิคราะห์สินเช่ือเชิงคุณภาพและปริมาณ การวเิคราะห์สินเช่ือโครงการ ความเส่ียงของสินเช่ือและ
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 กำรเงนิระหว่ำงประเทศ 3((3)-0-6)    
 International Finance 

กลไกในตลาดการเงินระหวา่งประเทศ การก าหนดอตัราแลกเปล่ียน ระบบการเงินระหวา่งประเทศ ทฤษฎีเสมอ
ภาคระหวา่งอตัราแลกเปล่ียนและตวัแปรต่างๆทางเศรษฐศาสตร์มหภาค การจดัการความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน แหล่ง
เงินทุนระหวา่งประเทศ การลงทุนระหวา่งประเทศ การบริหารสินทรัพยห์มุนเวยีนระหวา่งประเทศ 

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  กำรวจิยัทำงกำรเงนิ 2 2((1)-2-3) 
 Research in Finance II (WIL) 

รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  473-303  กำรวจิยัทำงกำรเงนิ 1 
Prerequisite  :  473-303  Research in Finance I (WIL) 

  การท าวิจยัในประเด็นปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งทางการเงิน การวิเคราะห์ขอ้มูล การแปลผล การจดัท ารายงานการวิจยั 
การน าเสนอผลการวจิยัภายใตก้ารแนะน าโดยอาจารยท่ี์ปรึกษา 
  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  กำรเงนิเพ่ือกำรน ำเข้ำและส่งออก 3((2)-2-5) 
 Import – Export Finance (WIL) 

หลกัการคา้ระหวา่งประเทศ มาตรการกีดกนัทางการคา้ ขั้นตอนและวิธีการช าระเงินในการท าการคา้ระหวา่ง
ประเทศ ขั้นตอนการด าเนินงานและประเภทของเลตเตอร์ออฟเครดิต เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าเขา้และส่งออก สินเช่ือ
เพ่ือการน าเข้า สินเช่ือเพ่ือการส่งออก แพ็คก้ิงเครดิต มาตรการส่งเสริมการส่งออก การป้องกันความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียน กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าเขา้และส่งออก 

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 ตรำสำรอนุพนัธ์ 3((3)-0-6) 
 Derivatives  

บทบาทและวิวฒันาการของตลาดตราสารอนุพนัธ์ การวิเคราะห์และการประยกุตใ์ชต้ราสารอนุพนัธ์ สัญญาซ้ือ
ขายล่วงหนา้ประเภทฟอร์เวร์ิดและฟิวเจอร์ส ตราสารสิทธิ และสญัญาสวอป 

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 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการวางแผนภาษี โครงสร้างและองคป์ระกอบการค านวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา กล
ยทุธ์ในการวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา หลกัการวางแผนภาษีส าหรับผูมี้เงินไดพึ้งประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวล
รัษฎากร แนวคิดการวางแผนทรัพยสิ์นและมรดก การจดัการทรัพยสิ์นในขณะมีชีวิต การตกทอดทางมรดก กระบวนการ
วางแผนจดัการทรัพยสิ์นและมรดก 

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 กำรสร้ำงแผนกำรเงนิส่วนบุคคลแบบบูรณำกำร 3((2)-2-5) 
 Integrated Financial Plan Construction (WIL) 

รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน  : 473-201 หลกักำรวำงแผนกำรเงนิส่วนบุคคลและภำษ ี
Prerequisite : 473-201 Principles of Personal Financial Planning and Tax  (WIL) 
แนวคิดพ้ืนฐานของการจดัท าแผนการเงินส่วนบุคคล การสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ การเก็บรวบรวมขอ้มูล

และการวเิคราะห์สถานะทางการเงินของลูกคา้ การจดัท าและน าเสนอขอ้แนะน าการวางแผนทางส่วนบุคคล 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 กำรเงนิเชิงพฤตกิรรม 3((3)-0-6) 
 Behavioral Finance 

ความรู้พ้ืนฐานของการเงินเชิงพฤติกรรม รวมถึง อคติ การวิเคราะห์พฤติกรรม ประสิทธิภาพของตลาดและ
ทฤษฎีการคาดการณ์ ความเช่ือมัน่เกินไป การรับรู้ของความเส่ียง กรอบการตดัสินใจ การจดัการการเงินเชิงพฤติกรรม การ
จดัพอร์ตการลงทุน แรงผลกัดนัทางสงัคม พฤติกรรมของนกัลงทุน พฤติกรรมการเงินขององคก์ร   

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 ชุดวชิำกำรวเิครำะห์ข้อมูลเพ่ือกำรบริหำรกำรเงนิธุรกจิ 9((6)-6-15) 
 Corporate Finance and Data Analytics (WIL) 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลทางการเงินชั้นสูง ประกอบดว้ย การบริหารเงินทุนหมุนเวยีน การท างบลงทุนภายใตค้วามไม่
แน่นอน การจดัหาเงินทุนและตน้ทุนของเงินทุน ทฤษฎีโครงสร้างเงินทุน นโยบายจ่ายเงินปันผล การประเมินมูลค่ากิจการ 
และการบริหารกิจการแบบมุ่งเน้นคุณค่า  แนวคิดพ้ืนฐานสถาปัตยกรรมอัจฉริยะทางการเงิน ภาพรวมของวงจรชีวิต
โครงงานอจัฉริยะทางการเงิน แนวคิดพ้ืนฐานทางดา้นการพฒันาการเงินอจัฉริยะ การออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานของ
การเงินอจัฉริยะ การจดัการการด าเนินงานของการเงินอจัฉริยะ การประยกุตใ์ชก้ารเงินอจัฉริยะ การวเิคราะห์ขอ้มูลและการ
ตดัสินใจ การรวบรวมขอ้มูล การส ารวจขอ้มูลและการสรุปขอ้มูล วิธีการวิเคราะห์ขั้นพ้ืนฐานและวิธีการวิเคราะห์ขั้นสูง 
เทคโนโลยกีารวเิคราะห์ขอ้มูลและเคร่ืองมือเพื่อใชป้ระโยชน์ทางการเงิน ตลอดจนการฝึกปฏิบติัในสถานประกอบการ 
 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  ชุดวชิำกำรบริหำรควำมเส่ียงเพ่ือกำรด ำเนินธุรกจิทีย่ัง่ยืน 6((6)-0-12) 
 Risk Management for Business Sustainability 
 การก ากับดูแลและวฒันธรรมองค์กรด้านการจดัการความเส่ียง การวางกรอบกลยุทธและวตัถุประสงค์ของ
องคก์รในการจดัการความเส่ียง การระบุ การประเมิน และการตอบสนองต่อความเส่ียง เคร่ืองมือทางการเงินและเคร่ืองมือท่ี
ไม่ใช่ทางการเงินในการจดัการความเส่ียง การทบทวนและปรับปรุงการจดัการความเส่ียง ตลอดจนการส่ือสารและการ
รายงานความเส่ียง การบูรณาการการจดัการความเส่ียงและกลยทุธองคก์ร การควบคุมภายในและบรรษทัภิบาล ตลอดจนฝึก
วางแผนจดัการความเส่ียงดา้นต่าง 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 เตรียมสหกจิศึกษำ  1((0)-2-1) 
 Cooperative Education Preparation (WIL) 

การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานสหกิจศึกษาและคน้ควา้เอกสารในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกงาน การ

พฒันาบุคลิกภาพ เทคนิคการน าเสนอ การเขียนรายงาน และจริยธรรมในการปฏิบติังาน 

Cooperative education preparation; review of related literatures; personality development; presentation and 

report writing techniques and work ethics  

 

 



473-410 สหกจิศึกษำ 8((0)-48-0) 
 Cooperative Education (WIL) 

รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  473-409 เตรียมสหกจิศึกษำ 
Prerequisite  :  473-409 Cooperative Education Preparation (WIL) 
การฝึกงานในชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 เนน้การใชค้วามรู้ทางดา้นการบริหารธุรกิจในองค์กรต่างๆ หรือการ

ฝึกงานผา่นการอบรมและปฏิบติังานจริง ไม่นอ้ยกวา่ 576 ชัว่โมง เพ่ือใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้สภาพการปฏิบติังานจริง สามารถ
น าความรู้ทกัษะ และประสบการณ์ไปประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพ 

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 หัวข้อพเิศษทำงกำรเงนิ 3((x)-y-z)   
 Special Topics in Finance (WIL) 

ลกัษณะหวัขอ้ท่ีน่าสนใจ ความรู้ใหม่ทางการเงินและทางเศรษฐกิจ คน้ควา้ วเิคราะห์ และอภิปราย แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น  

Special topics and new knowledge related to financial and economic; research, analyze, discussing and 
exchanging opinions 

474-101 พฤตกิรรมผู้บริโภค 3((3)-0-6) 
Consumer Behavior 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  460-101 หลกักำรตลำด 
Prerequisite  :  460-101 Principles of Marketing 
ความส าคญัของพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการบริหารการตลาด อิทธิพลของปัจจยัภายในท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ของผูบ้ริโภค เช่น การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ และทศันคติ ทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีน ามาใชอ้ธิบายพฤติกรรมผูบ้ริโภค กลยทุธ์
การตลาดกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค และการสร้างความผกูพนักบัลูกคา้ 

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 กำรตลำดแห่งควำมหลำกหลำย 3((3)-0-6) 
Diversity Marketing 
การศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงท่ีก าลงัเกิดข้ึนในสังคม ทั้งในสังคมไทยและทัว่โลก โดยเฉพาะการศึกษาเก่ียวกบั

สังคมผูสู้งอายุท่ีประเทศไทยก าลงัจะเผชิญในอนาคตอนัใกล ้รวมทั้งแนวโนม้อ่ืนท่ีส าคญั เช่น การเปิดเสรีทางการคา้และ
การเคล่ือนยา้ยแรงงานอยา่งเสรีในภูมิภาคอาเซียน การปรับตวัทางการตลาดและการเปล่ียนแปลงในกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีมี
ความจ าเป็นในการท าใหอ้งคก์ร/หน่วยธุรกิจอยูร่อดในภาวะท่ีโลกมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมาก 

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 กำรจดักำรผลติภณัฑ์และตรำสินค้ำ 3((2)-2-5) 
Product and Brand Management 
กระบวนการน าผลิตภณัฑใ์หม่สู่ตลาดและปัจจยัท่ีทา้ทายในการจดัการวงจรชีวติผลิตภณัฑ ์โครงสร้างตราสินคา้ 

/ เอกลกัษณ์ของตราสินคา้ การตั้งช่ือตราสินคา้ การจดัการตราสินคา้และผลิตภณัฑใ์นเครือ ความเช่ือมโยงระหวา่งตราสินคา้
และการจัดการประสบการณ์ลูกคา้ เอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่น กระบวนการคิดเชิงออกแบบ และเคร่ืองมือส าหรับการพฒันา
ผลิตภณัฑใ์หม่ การจดัการคุณค่าของตราสินคา้ภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

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 กำรส่ือสำรทำงกำรตลำดเชิงบูรณำกำร 3((2)-2-5) 
Integrated Marketing Communication (WIL) 
ความส าคญัของการส่ือสารทางการตลาด กระบวนการส่ือสาร ส่วนประสมของการส่ือสารทางการตลาด กล

ยทุธ์การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ การควบคุมประเมินผลกิจกรรมการส่ือสารทางการตลาด และการฝึกปฏิบติัจริง 
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 กลยุทธ์และกำรวเิครำะห์รำคำ 3((3)-0-6) 
Pricing Analytic and Strategy 
ความส าคญัและปัจจยัต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการก าหนดราคา การจดัการความแปรปรวนของราคาในแง่ของการตั้ง

ราคาตามการแบ่งส่วนตลาด การตั้งราคาแบบเนน้การส่งเสริมการตลาด การจดัการส่วนลด การก าหนดโครงสร้างราคา การ
บริหารรายได ้มูลค่าตลอดช่วงชีวติของลูกคา้ กลยทุธ์ราคาเพ่ือการแข่งขนั และวงจรชีวติผลิตภณัฑ ์ 

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) 
ฝึกทกัษะการเขียนแผนการตลาด การผสมผสานงานวจิยั กรณีศึกษา การอภิปรายในชั้นเรียน การเขียนบทสรุป

ผูบ้ริหารใหน่้าสนใจและการน าเสนอแผนการตลาดแบบมืออาชีพ 
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 กำรตลำดแบบเช่ือมโยงลูกค้ำผ่ำนหลำกหลำยช่องทำง 3((3)-0-6) 
Omnichannel Marketing  
ค าจ ากดัความของการตลาดแบบเช่ือมโยงลูกคา้ผา่นหลากหลายช่องทาง ววิฒันาการของการตลาดแบบเช่ือมโยง

ลูกคา้ผ่านหลากหลายช่องทาง ความแตกต่างระหวา่งการตลาดแบบเช่ือมโยงลูกคา้ผ่านหลากหลายช่องทางและการตลาด



หลายช่องทาง การใชป้ระโยชน์จากฐานขอ้มูลลูกคา้ กลยทุธ์การปรับเปล่ียนรูปแบบช่องทางการตลาด การจดัการเชิงบูรณา
การช่องทางการตลาดดิจิทัลและช่องทางการตลาดแบบดั้ งเดิม การบริหารประสบการณ์ลูกคา้ และการด าเนินงานทาง
การตลาดในอนาคต กรณีศึกษา 

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 กำรวจิยักำรตลำด 3((2)-2-5) 
Marketing Research (WIL) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  460-101 หลกักำรตลำด 
     474-101 พฤตกิรรมผู้บริโภค 
Prerequisite  :  460-101 Principles of Marketing 
     474-101 Consumer Behavior 
ความส าคญัของการวิจยัการตลาดท่ีมีต่อการตดัสินใจทางธุรกิจ ระเบียบวิธีการวิจยัการตลาด เคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การวิจยั การปฏิบัติงานวิจยัภาคสนาม การประมวลผล การวิเคราะห์ขอ้มูล รายงานผลและการน าผลวิจยัไปใช้ในธุรกิจ 
พร้อมน าเสนอผลงานวจิยั 

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 กำรตลำดดจิทิลั 3((3)-0-6) 
Digital Marketing 
ความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการตลาดดิจิทลัขององค์กร เคร่ืองมือดิจิทลั การวางแผน การปฏิบติัการ การ

วดัและประเมินผล แนวคิดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การเพ่ิมประสิทธิภาพเคร่ืองมือคน้หา การจ่ายต่อคลิก ประเภทของโฆษณา 
การตลาดทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การตลาดแบบไวรัส การประชาสัมพนัธ์ออนไลน์ การตลาดพนัธมิตร และส่ือสั งคม 
เป็นตน้  

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 กำรฝึกงำนทำงกำรตลำด 320 ช่ัวโมง 
Marketing Internship (WIL) 
เง่ือนไขกำรลงทะเบียน  : นักศึกษำช้ันปีที ่3 เอกกำรตลำด 
Registration Condition  : Third-year students major in marketing 
การฝึกงานภาคฤดูร้อนในชั้นปีท่ี 3 เนน้การใชค้วามรู้ทางดา้นการบริหารธุรกิจและ/หรือดา้นการตลาดในองคก์ร

ต่าง ๆ หรือการฝึกงานผ่านการอบรมและปฏิบติังานจริง ไม่นอ้ยกวา่ 320 ชัว่โมง เพ่ือให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้สภาพการปฏิบติั 
งานจริง สามารถน าความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ไปประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพ 

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 กำรตลำดเพ่ือสังคม 3((2)-2-5) 
Social Marketing (WIL) 
แนวคิด ทฤษฎี วิวฒันาการของการตลาดเพ่ือสังคม การตลาดขององคก์รท่ีไม่แสวงหาผลก าไร การตลาดเพ่ือ

สงัคมและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมผูบ้ริโภค กลยทุธ์การตลาดเพ่ือสงัคมพร้อมศึกษากรณีตวัอยา่งการตลาดเพ่ือสงัคม  
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 กำรตลำดเพ่ือชุมชน 3((2)-2-5) 
Community Marketing (WIL) 
รูปแบบ โครงสร้างการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค การ

วางแผนกลยทุธ์ทางการตลาด ประกอบดว้ยผลิตภณัฑ์ ราคา การจดัการจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ศึกษาชุมชน
ทอ้งถ่ินในสภาพปัจจุบนั ปัญหา แนวทางการแกไ้ขทิศทางในการพฒันาในอนาคต ศึกษากรณีตวัอยา่งผลิตภณัฑ์ในชุมชน
ทอ้งถ่ิน 

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) 
ทฤษฎีและแนวคิดของการตลาดบริการสมยัใหม่ โครงสร้างของอุตสาหกรรมบริการ ประเภทของธุรกิจบริการ 

การบริหารส่วนประสมการตลาดบริการ การพฒันา และการก าหนดนโยบายการตลาดบริการและการฝึกปฏิบติัจริง 
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 
ลกัษณะและบทบาทของตลาดเอเชียน อิทธิพลของตลาดเอเชียนต่อการด าเนินธุรกิจในอนาคต แนวทางการเขา้สู่

ตลาดเอเชียน รูปแบบการแข่งขนัในตลาดเอเชียน พฤติกรรมของตลาด และการแบ่งส่วนของตลาด รูปแบบการบริโภคของ
ตลาดโลก กลยทุธ์การตลาดท่ีใชใ้นตลาดเอเชียนในปัจจุบนั และแนวโนม้ในอนาคต 

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 กำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพกำรตลำด 3((2)-2-5) 
Preparation for Professional Experience in Marketing  
การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางการตลาด เพื่อศึกษาแนวโน้มการเปล่ียนแปลงในหน่วยธุรกิจโดยใช้

สถานการณ์จ าลอง การอบรม และการทดสอบปฏิบัติงาน เพ่ือเตรียมความพร้อมเก่ียวกับทักษะ การใช้ภาษา การใช้



คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปและอุปกรณ์ส านักงาน การพฒันาบุคลิกภาพ การปรับตัวให้เขา้กับสังคม การ
วางแผนการน าเสนอ การออกแบบเน้ือหา ทกัษะ การโน้มน้าวใจ และการน าเสนอในสถานการณ์ต่าง ๆ การใชภ้าษาพูด 
ภาษากาย ภาษาภาพ การวางแผน การผลิตและการใชส่ื้อประกอบการพูดแบบต่าง ๆ การท างานเป็นทีม เพ่ือเตรียมความ
พร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

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 กลยุทธ์กำรตลำด 3((2)-2-5) 
Marketing Strategy (WIL) 
บทบาทความส าคญั แนวคิด การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด สภาพแวดลอ้มทางการตลาด การวิเคราะห์

อุตสาหกรรมและความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั การก าหนดกลยทุธ์ส่วนประสมการตลาด กลยทุธ์วงจรชีวิตผลิตภณัฑ ์กล
ยุทธ์การแบ่งส่วนตลาดและตลาดเป้าหมาย กลยุทธ์เพ่ือการแข่งขนั การวางแผนกลยุทธ์การตลาดและการน าไปใช้ การ
ประเมินและควบคุมกลยทุธ์ คุณธรรมจริยธรรมในการน ากลยทุธ์ทางการตลาดไปใช ้

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 เตรียมสหกจิศึกษำ 1((0)-2-1) 

Cooperative Education Preparation (WIL) 

การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานสหกิจศึกษาและคน้ควา้เอกสารในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกงาน การ

พฒันาบุคลิกภาพ เทคนิคการน าเสนอ การเขียนรายงาน และจริยธรรมในการปฏิบติังาน 

Cooperative education preparation; review of related literatures; personality development; presentation and 

report writing techniques and work ethics  

474-403 สหกจิศึกษำ 8((0)-48-0) 

Cooperative Education (WIL) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  474-402 เตรียมสหกจิศึกษำ 
Prerequisite  :  474-402 Cooperative Education Preparation (WIL) 
การฝึกงานในชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 เนน้การใชค้วามรู้ทางดา้นการบริหารธุรกิจในองค์กรต่างๆ หรือการ

ฝึกงานผา่นการอบรมและปฏิบติังานจริง ไม่นอ้ยกวา่ 576 ชัว่โมง เพ่ือใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้สภาพการปฏิบติังานจริง สามารถ
น าความรู้ทกัษะ และประสบการณ์ไปประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพ 

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 การวเิคราะห์ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัในระดบันานาชาติ การบริหารการ

ตลาดโลก และการสร้างกลยทุธ์ในตลาดโลก 
Concept and philosophy of global marketing; analysis of international competitive advantage; global 

marketing management and global marketing strategy formulation 

474-405 กำรตลำดส่ือสังคม 3((3)-0-6) 
Social Media Marketing 
การใชส่ื้อออนไลน์และส่ือสังคมเพื่อการสร้างขอ้มูลของลูกคา้ การเลือกใชเ้คร่ืองมือและกลยทุธ์ ส่ือสังคมเพื่อ

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เทคนิคและแนวทางปฏิบัติท่ีดีในการใช้ทรัพยากรบนส่ือสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ การวดัและ
ประเมินผลการตลาดส่ือสงัคม 

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 กำรตลำดส ำหรับผู้ประกอบกำร 3((2)-2-5) 
Entrepreneurial Marketing (WIL) 

ลกัษณะและปัญหาเฉพาะดา้นการตลาดของผูป้ระกอบการและผูป้ระกอบธุรกิจขนาดยอ่ม วธีิบริหารและการด

ด าเนินงานดา้นการตลาดส าหรับการพฒันาธุรกิจขนาดยอ่ม ทกัษะดา้นการตลาดเชิงกลยทุธ์ส าหรับการเป็นผูป้ระกอบการท่ี

ดี แนวทางการด าเนินธุรกิจให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป ภายใตห้ลกัจริยธรรมวิชาชีพพร้อมส ารวจการตลาด

ส าหรับผูป้ระกอบการในพ้ืนท่ี  

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 กำรบริหำรกำรค้ำปลกี 3((2)-2-5) 
Retailing Management (WIL) 

ความส าคญัของธุรกิจคา้ปลีก หลกัการสร้างและรักษาความสัมพนัธ์ในธุรกิจคา้ปลีก การวางแผนกลยทุธ์ธุรกิจ

คา้ปลีก การวิเคราะห์เขตการคา้และการคดัเลือกท าเลธุรกิจคา้ปลีก การบริหารจดัการองค์กรและทรัพยากรบุคคลส าหรับ

ธุรกิจคา้ปลีก การก าหนดลูกคา้เป้าหมายและการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งการบริหารจดัการระบบปฏิบติัการหนา้ร้าน 

การบริหารจัดการดา้นการจัดวางสินคา้ภายในร้าน การบริหารจดัการระบบปฏิบัติงานด้านการเงิน การสร้างและรักษา

ภาพลกัษณ์ของธุรกิจ 

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; in-

store shelf display management; financial operation; creating and maintaining business image 



474-408 สัมมนำกำรตลำด 3((1)-4-4) 

Seminar in Marketing (WIL) 

คน้ควา้ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัสถานการณ์การตลาดปัจจุบนั วิเคราะห์ปัญหาการตลาดท่ีเกิด

ข้ึนกบัธุรกิจ กรณีศึกษา และเสนอแนวทางแกไ้ข ตลอดจนการสัมมนาการตลาดกบัผูมี้ประสบการณ์และศึกษาดูการตลาด

นอกสถานท่ี  

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  

ภาพรวมการจดัการทรัพยากรมนุษย ์การจดัสายงาน การวางแผนก าลงัคน การสรรหา การคดัเลือก การฝึกอบรม
พ นั ก ง าน  ก า ร จ่ า ย ผ ล ต อ บ แ ท น  ส วัส ดิ ก า ร จู ง ใ จ  ก า ร ส ร้ า ง ข วัญ ก า ลั ง ใ จ  ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ง า น  
การเล่ือนขั้น การสบัเปล่ียนโยกยา้ย การลงโทษ การเลิกจา้ง การเจรจาต่อรองร่วม แรงงานสมัพนัธ์ 

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 พฤตกิรรมองค์กำร 3((3)-0-6) 

 Organizational Behavior  

จุดมุ่งหมายและความส าคญัของพฤติกรรมองคก์าร แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมองคก์ารในระดบับุคคล กลุ่ม 
และองคก์าร การประยกุตใ์ชเ้พ่ือแกไ้ขปัญหาภายในองคก์ารและเพ่ือการพฒันาองคก์ารในบริบทอาเซียน 

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  กำรฝึกงำนทำงกำรจดักำรทรัพยำกรมนุษย์ 320  ช่ัวโมง 
 Human Resource Management Internship (WIL) 

เง่ือนไขกำรลงทะเบียน : นักศึกษำช้ันปีที ่3 เอกกำรจดักำรทรัพยำกรมนุษย์ 
Registration Condition : Third-year students major in human resource management 
การฝึกงานภาคฤดูร้อนในชั้นปีท่ี 3 เน้นการใช้ความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจและ/หรือด้านการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์รต่าง ๆ หรือการฝึกงานผา่นการอบรมและปฏิบติังานจริง ไม่นอ้ยกวา่ 320 ชัว่โมง เพ่ือให้นกัศึกษา
ไดเ้รียนรู้สภาพการปฏิบติั งานจริง สามารถน าความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ไปประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพ 

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 กำรพฒันำทรัพยำกรมนุษย์และองค์กำร 3((2)-2-5) 
 Human Resource and Organization Development (WIL) 

ทฤษฎีและแนวคิดการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ประกอบดว้ยการฝึกอบรมและพฒันา การพฒันาสายอาชีพ และ
การพฒันาองค์การ กระบวนการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เร่ิมตั้งแต่การประเมินและตรวจสอบความตอ้งการ การออกแบบ
กิจกรรม การปฏิบติัตามแผนการ การประเมินผลการด าเนินงาน รวมทั้งการสร้างใหผ้ลการเปล่ียนแปลงด ารงอยู ่

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 กฎหมำยเกีย่วกบักำรจดักำรทรัพยำกรมนุษย์ 3((3)-0-6) 
 Human Resource Management Law 

หลักทั่ วไป และสัญญ าจ้างแรงงานตามป ระมวลกฎหมายแพ่ งและพ าณิ ชย์ รวม ถึ ง เร่ือ ง อ่ืน  ๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่นสัญญาค ้าประกนัและความรับผิดของลูกจา้งนายจา้งต่อบุคคลภายนอกกฎหมายคุม้ครองแรงงาน กฎหมาย
การท างานของคนต่างด้าวและการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กฎหมายประกนัสังคม กฎหมายกองทุนเงินทดแทน 
กฎหมายกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

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 กำรจดักำรผลตอบแทน 3((3)-0-6) 
 Compensation Management 

ระบบการจ่ายผลตอบแทน วิธีการและเทคนิคในการคิดค่าตอบแทน โครงสร้างองคก์รกบัการจ่ายผลตอบแทน
ในเชิงกลยุทธ์ การประเมินค่างาน หลักการจ่ายผลตอบแทนพ้ืนฐาน การจ่ายผลตอบแทนส าหรับผูบ้ริหาร การให้
ผลประโยชน์และการบริการ และการบริหารการจ่ายผลตอบแทน 

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 กำรจดักำรผลกำรปฏิบตังิำน 3((2)-2-5) 
 Performance Management (WIL) 

แนวคิดและกระบวนการบริหารผลการปฏิบติังาน การก าหนดวตัถุประสงค์ และปัจจยัท่ีควรพิจารณาในการ
ประเมินผล เคร่ืองมือท่ีท าการประเมินผล การก าหนดคะแนนและสัดส่วน การบริหารการประเมินผลให้เกิดประสิทธิภาพ 
ฝึกปฏิบติัการใชเ้คร่ืองมือการประเมินผลสมยัใหม่ ทั้งในระดบับุคคล ทีมงาน และองคก์ารใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์องคก์าร 

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 ภำวะผู้น ำ 3((2)-2-5) 
 Leadership (WIL) 

รูปแบบของความเป็นผูน้ า ปัญหาต่างๆ ในการท างานในองค์การ บทบาทของผูบ้ริหารและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
ทฤษฎีการจูงใจและวิธีการจูงใจผูอ่ื้น คุณสมบัติของผูน้ าและวิธีการช้ีน าผูอ่ื้น เน้นกรณีศึกษาและการน าไปปฏิบัติ กรอบ
แนวคิดผูน้ า พฒันากรอบแนวคิดแบบเติบโต ผูน้ ากบัความฉลาดทางอารมณ์ 

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 กำรเจรจำต่อรองทำงธุรกจิ 3((2)-2-5) 

 Business Negotiation 

รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน  :  460-201  ทกัษะกำรตดิต่อส่ือสำรทำงธุรกจิ   

Prerequisite :  460-201  Business Communication Skills (WIL) 
แนวคิดและทฤษฎีในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ องคป์ระกอบในการพิจารณาเพ่ือการเจรจา และกระบวนการ

เจรจา การวิเคราะห์สถานการณ์ และวางแผนเพ่ือให้ประสบความส าเร็จในการเจรจา รวมทั้ งเทคนิค ยุทธวิธี และ
จรรยาบรรณการเจรจา การบริหารความขดัแยง้ 

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 กำรจดักำรส ำนักงำนยุคใหม่ 3((2)-2-5) 

 Modern Office Management (WIL) 

แนวคิดในการจดัการส านักงานในยุคใหม่ ลกัษณะงานส านักงาน การวางแผน การจดัองค์การ  บุคลากรใน

ส านักงาน การวางผงัส านักงานและสภาพแวดลอ้มส านักงาน การปรับปรุงงานในส านักงาน การบริหารงานเอกสารและ

ระบบการจดัเก็บ ส านกังานอตัโนมติั พร้อมทั้งฝึกปฏิบติัการจดัการส านกังานในยคุใหม่ 

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 กำรประชำสัมพนัธ์องค์กำร 3((2)-2-5) 

 Public Relations in Organization (WIL) 

หลกัการประชาสัมพนัธ์ส าหรับองค์กรธุรกิจ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การใช้เทคนิค และเคร่ืองมือในการ

ประชาสัมพนัธ์ การส่ือสารขอ้มูลท่ีน่าสนใจเพ่ือสร้างความเขา้ใจอนัดีระหว่างกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและองค์กรธุรกิจ 

จรรยาบรรณของการประชาสมัพนัธ์ พร้อมทั้งฝึกปฏิบติัการประชาสมัพนัธ์องคท่ี์เหมาะสม 

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  กำรจดักำรข้ำมวฒันธรรม                                              3((3)-0-6) 

 Cross-cultural Management  

แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการขา้มวฒันธรรม เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างทางการจดัการ วฒันธรรมและ

การส่ือสารในบริบทของการจดัการระดับโลก การจดัการความหลากหลายในสถานท่ีท างาน และการจัดการทรัพยากร

มนุษยท่ี์แตกต่างกนั  

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 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจดักำรทรัพยำกรมนุษย์ 3((2)-2-5) 
 Human Resource Management Information System 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ การใชร้ะบบการจดัการฐานขอ้มูลในการจดัการทรัพยากรมนุษย ์การจดัล าดบั

ขั้นความลบัของขอ้มูล การจดัระบบฐานขอ้มูลทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในการจดัการทรัพยากร

มนุษย ์

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 กำรออกแบบองค์กำร 3((3)-0-6) 
 Organization Design  

ขั้นตอนและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบองคก์ารและการออกแบบองค์การใหม่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ออกแบบองค์การ วฒันธรรมองค์การท่ีเก่ียวกบัการออกแบบองค์การ ประเด็นด้านการออกแบบองค์การในโลกท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว  

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 กำรจดักำรทรัพยำกรมนุษย์ระหว่ำงประเทศ 3((3)-0-6) 
 International Human Resource Management  

บริบทและกลยทุธ์ของการจดัการทรัพยากรมนุษยร์ะหวา่งประเทศ โครงสร้างและความแตกต่างทางวฒันธรรม 

การคดัเลือก การพฒันา การฝึกอบรม และการประเมินผลบุคลากรภายใตก้ารมอบหมายงานระหวา่งประเทศ 

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 แรงงำนสัมพนัธ์ 3((3)-0-6) 
 Labor Relations  

หลกัทั่วไปท่ีเก่ียวกบัแรงงานสัมพนัธ์ท่ีจะก่อให้เกิดความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างนายจ้างกับลูกจา้ง กฎหมาย
แรงงานสัมพนัธ์ กฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ กฎหมายการส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน  และพระราชบญัญติัวา่
ดว้ยขอ้สญัญาท่ีไม่เป็นธรรม 

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 เตรียมสหกจิศึกษำ 1((0)-2-1) 
 Cooperative Education Preparation (WIL) 

การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานสหกิจศึกษาและคน้ควา้เอกสารในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกงาน การ

พฒันาบุคลิกภาพ เทคนิคการน าเสนอ การเขียนรายงาน และจริยธรรมในการปฏิบติังาน 

Cooperative education preparation; review of related literatures; personality development; presentation and 

report writing techniques and work ethics  

475-401 กำรวจิยัทำงด้ำนกำรจดักำรทรัพยำกรมนุษย์ 3((1)-4-4) 
 Research in Human Resource Management (WIL) 

รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน  :  347-203 สถิตพืิ้นฐำนส ำหรับธุรกจิและกำรประยุกต์ใช้ 
     460-102 กำรจดักำรทรัพยำกรมนุษย์ 
Prerequisite :  347-203 Basic Statistics for Business and Applications 
     460-102 Human Resource Management 
กระบวนการวิจยั การวิจยัดา้นการจดัการทรัพยากรมนุษย ์การวิจยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณดา้นการจดัการ

ทรัพยากรมนุษย ์การเก็บรวมรวมและการวเิคราะห์ขอ้มูล รายงานผลการวจิยัและการน าเสนอ จริยธรรมการวจิยั  
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 สัมมนำกำรจดักำรทรัพยำกรมนุษย์ 3((1)-4-4) 
 Seminar in Human Resource Management (WIL) 

เง่ือนไขกำรลงทะเบียนเรียน  :  มจี ำนวนหน่วยกติรวมไม่น้อยกว่ำ 98 หน่วยกติ  
Condition of Registration :  Having at Least a Total of 98 Credits 
การศึกษาดว้ยกรณีศึกษา คน้ควา้ อภิปราย และแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นในปัจจุบนั การวเิคราะห์

ปัญหาธุรกิจในปัจจุบนัและกรณีท่ีน่าสนใจทางการจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์รธุรกิจต่างๆ โดยการอ่านและวเิคราะห์
ปัญหาในเชิงทฤษฎีรวมทั้งวิชาการทางการจดัการทรัพยากรมนุษย ์การแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูมี้ประสบการณ์ทางการ
จดัการทรัพยากรมนุษยท่ี์ไดรั้บเชิญเขา้ร่วมสมัมนา 

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 สหกจิศึกษำ 8((0)-48-0) 
 Cooperative Education (WIL) 

รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  475-400 เตรียมสหกจิศึกษำ 
Prerequisite  :  475-400 Cooperative Education Preparation (WIL) 
การฝึกงานในชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 เนน้การใชค้วามรู้ทางดา้นการบริหารธุรกิจในองค์กรต่างๆ หรือการ

ฝึกงานผา่นการอบรมและปฏิบติังานจริง ไม่นอ้ยกวา่ 576 ชัว่โมง เพื่อใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้สภาพการปฏิบติังานจริง สามารถ
น าความรู้ทกัษะ และประสบการณ์ไปประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพ 

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 หัวข้อพเิศษทำงกำรจดักำร 3((x)-y-z) 
 Special Topics in Management (WIL) 

หวัขอ้ดา้นการจดัการในปัจจุบนัในปัจจุบนัท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นต่อการศึกษาทางบริหารธุรกิจ 

Contemporary issues in business management which are important and necessary for the study in Business 

Administration Program 

475-421 กำรจดักำรทรัพยำกรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 3((3)-0-6) 

 Strategic Human Resource Management 

รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน  :  460-102 กำรจดักำรทรัพยำกรมนุษย์ 

Prerequisite :  460-102 Human Resource Management 

การสร้างความเช่ือมโยงระหว่างกลยุทธ์องค์การและกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย ์การบูรณาการระหว่างกลยุทธ์

ทรัพยากรมนุษยแ์ละกระบวนการจดัการทรัพยากรมนุษย ์เร่ิมตั้งแต่การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์การสรรหาและคดัเลือก 

การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์การจดัการผลตอบแทน การจูงใจพนกังาน และการประเมินผลการปฏิบติังาน  

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 กำรจดักำรบุคลำกรทีเ่ป็นเลศิ 3((3)-0-6) 

 Talent Management 

แนวคิดการจดัการทุนมนุษยใ์นองคก์ารและการจดัการผูท่ี้มีความสามารถสูง โดยก าหนดกลยทุธ์ในการสรรหา

และการพฒันาผูมี้ความสามารถสูงดว้ยกระบวนการจดัการในดา้นการพฒันาสายอาชีพ ระบบค่าตอบแทนท่ีจูงใจ ระบบการ

ประเมินและระบุคุณสมบติัของบุคลากรท่ีเป็นเลิศและผูน้ 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 หัวข้อพเิศษทำงกำรจดักำรทรัพยำกรมนุษย์ 3((x)-y-z) 

 Special Topics in Human Resource Management (WIL) 

รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน  :  460-102 กำรจดักำรทรัพยำกรมนุษย์ 

Prerequisite :  460-102 Human Resource Management 

หวัขอ้ใหม่ดา้นการจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นปัจจุบนัท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นต่อการศึกษาทางบริหารธุรกิจ 

Contemporary issues in human resource management which is important and necessary for the study in 

Business Administration Program  

476-201 ควำมรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบักำรจดักำรโลจสิตกิส์ 3((3)-0-6)  

Introduction to Logistics Management  

ค านิยาม แนวคิดและทฤษฎีเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการจดัการโลจิสติกส์ กิจกรรมหลกัของการจดัการ                   โลจิ

สติกส์ เช่น การจดัซ้ือ การจดัการสินคา้คงคลงั การจดัการคลงัสินคา้ การบรรจุภณัฑ ์การจดัการการขนส่ง  การบริการลูกคา้ 

กิจกรรมโลจิสติกส์อ่ืนๆ และความเช่ือมโยงระหวา่งกิจกรรม 
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  ควำมรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบักำรขนส่งและกำรกระจำยสินค้ำ 3((3)-0-6)  
Introduction to Transportation and Distribution Management  
ความหมาย ความส าคญั บทบาท และหนา้ท่ีของการจดัการการขนส่งและการกระจายสินคา้ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกรูปแบบการขนส่ง ตวัช้ีวดัดา้นประสิทธิภาพของการขนส่ง แบบจ าลองการตดัสินใจส าหรับการขนส่งและการ
กระจายสินคา้ การวิเคราะห์ขอ้ดีและขอ้เสียของการขนส่งและการกระจายสินคา้ในรูปแบบต่างๆ การจดัตารางเวลา การ
ก าหนดเสน้ทางในการขนส่ง การกระจายสินคา้ ขอ้ก าหนดดา้นการขนส่งและการกระจายสินคา้  

 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 กำรจดักำรสินค้ำคงคลงัและคลงัสินค้ำ  3((2)-2-5) 
Inventory and Warehouse Management (WIL)  
บทบาทของสินค้าคงคลังและคลังสินค้าต่อองค์การธุรกิจ  ประเภทของสินค้าคงคลัง ต้น ทุนการ 

ถือครองสินคา้ ตวัแบบการจดัการสินคา้คงคลงั ไดแ้ก่ ปริมาณการสัง่ซ้ือท่ีเหมาะสม การก าหนดจุดสัง่ซ้ือใหม่ และสินคา้คง
คลงัเพื่อความปลอดภยั กิจกรรมในคลงัสินคา้ การบริหารทรัพยากรในคลงัสินคา้ การตรวจนบั ตวัวดัสมรรถนะ และการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจดัการสินคา้คงคลงัและคลงัสินคา้   

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 กำรจดักำรธุรกจิระหว่ำงประเทศ  3((3)-0-6)   
International Business Management   
แนวคิดและความส าคญัของการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ ความส าคญัของการขา้มวฒันธรรม ทฤษฎีการคา้

ระหวา่งประเทศ สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจระหวา่งประเทศ การบริหารบริษทัขา้มชาติ วิธีการและกลยทุธ์ในการเขา้สู่ตลาด
ต่างประเทศ หนา้ท่ีทางธุรกิจในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ การตลาดระหวา่งประเทศ การเงินระหวา่งประเทศ การสร้างพนัธมิตรทาง
การคา้ส าหรับผูป้ระกอบการ บทบาท หนา้ท่ี และความส าคญัขององคก์ารการคา้ระหวา่งประเทศ 

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 กำรบริหำรควำมสัมพนัธ์ลูกค้ำส ำหรับโลจสิตกิส์และโซ่อุปทำน  3((3)-0-6) 
Customer Relationship Management for Logistics and Supply Chain   
ทฤษฎี และแนวคิดในการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ บทบาทของการบริการลูกคา้ เทคนิคการส่ือสาร การ

วางแผนกลยุทธ์ในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกคา้ และการประยุกต์ใชก้ารบริหารความสัมพนัธ์ลูกคา้ส าหรับการ
จดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

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  กำรฝึกงำนทำงโลจสิตกิส์  320 ช่ัวโมง 
Logistics Internship (WIL) 
เง่ือนไขกำรลงทะเบียน : นักศึกษำช้ันปีที ่3 เอกกำรจดักำรโลจสิตกิส์และโซ่อุปทำน 
Registration Condition : Third-year students major in logistics and supply chain 

management  
การฝึกงานภาคฤดูร้อนในชั้นปีท่ี 3 เน้นการใชค้วามรู้ทางดา้นการบริหารธุรกิจและ/หรือดา้นการจดัการโลจิ

สติกส์และโซ่อุปทานในองค์กรต่าง ๆ หรือการฝึกงานผ่านการอบรมและปฏิบติังานจริง ไม่น้อยกวา่ 320 ชัว่โมง เพ่ือให้
นกัศึกษาไดเ้รียนรู้สภาพการปฏิบติั งานจริง สามารถน าความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ไปประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพ 

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 กำรจดัซ้ือและกำรจดัหำ  3((2)-2-5) 
Purchasing and Procure Management (WIL)  
บทบาทหน้าท่ี ความส าคญั และขอ้ก าหนดของการจัดซ้ือและการจดัหา กระบวนการจัดซ้ือจัดหา เช่น การ

วางแผน การหาและการประเมินแหล่งซ้ือ การบริหารข้อตกลงและความสัมพันธ์ การสร้างพันธมิตรและเครือข่าย 
จรรยาบรรณการจดัซ้ือจดัหา กลยทุธ์ในการจดัซ้ือและจดัหาระดบัโลก 



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 กำรจดักำรและกำรออกแบบโซ่อปุทำน 3((3)-0-6)  
Supply Chain Management and Design  
แนวคิดการบริหารโซ่อุปทาน การท างานร่วมกันทั้ งภายในและภายนอก การท างานร่วมกันทั้ งแนวด่ิงและ

แนวราบ การประเมินความสามารถของโซ่อุปทาน การออกแบบโซ่อุปทาน การบริหารโซ่อุปทานระดบัโลก และการศึกษา
จากกรณีศึกษา 

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 กำรสร้ำงแบบจ ำลองโซ่อุปทำน 3((3)-0-6)  
Supply Chain Modeling  
แนวคิดการจ าลองสถานการณ์เพ่ือช่วยในการตดัสินใจ ชนิดของการจ าลองสถานการณ์ การเก็บขอ้มูล การสร้าง

ตวัแบบ การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจ าลองสถานการณ์ การวิเคราะห์ผลของการจ าลองสถานการณ์เพื่อปรับปรุง
และพฒันาประสิทธิภาพในการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

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  วธีิวจิยัโลจสิตกิส์และโซ่อุปทำน  3((2)-2-5)   
Logistics and Supply Chain Research (WIL) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 347-203 สถิตพืิน้ฐำนส ำหรับธุรกจิและกำรประยุกต์ใช้ 
Prerequisite : 347-203 Basic Statistics for Business and Applications 
แนวคิดและความส าคญัของการวิจยัทางธุรกิจ ระเบียบวิธีวิจยั ขั้นตอนในการด าเนินงานวิจยั การคน้หาปัญหา 

การคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การออกแบบการวจิยั การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือวิจยั การก าหนดตวัอยา่งเพ่ือ
การเขียนโครงร่างวจิยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล การประมวลผลและวเิคราะห์ การเสนอรายงานผลการวจิยัทางดา้นธุรกิจ  

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 ตวัแบบกำรหำค่ำเหมำะสมทีสุ่ดในกำรจดักำรโลจสิตกิส์และโซ่อปุทำน 3((2)-2-5) 

Optimization Model in Logistics and Supply Chain Management (WIL)  

เทคนิคทางคณิตศาสตร์เพ่ือหาวิธีแกปั้ญหาท่ีเหมาะสมท่ีสุดของปัญหาทางโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน พ้ืนฐาน
การค านวณดา้นก าหนดการเชิงเส้น ก าหนดการเชิงจ านวนเต็ม ก าหนดการเชิงเป้าหมายหรือวตัถุประสงค ์การประยกุต์ใช้
เคร่ืองมือ Excel Solver และ Visual Basic for Applications (VBA) ในการแกปั้ญหา 



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 กำรวำงแผนกำรจดักำรทรัพยำกรเพ่ือกำรจดักำรโลจสิตกิส์และโซ่อปุทำน 3((2)-2-5) 
Enterprise Resource Planning Systems for Logistics and Supply Chain Management (WIL) 
ความส าคญัและท่ีมาของการวางแผนทรัพยากร การวิเคราะห์ระบบทรัพยากร กระบวนงานดา้นการวางแผน

ทรัพยากร การจดัหาและจดัซ้ือ การจดัการวสัดุและสินคา้คงคลงั การจดัการผลิตและผลิตภณัฑ ์การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและซอฟตแ์วร์เพ่ือการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

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 ธุรกจิพำณิชยนำว ี 3((3)-0-6)  

Shipping Business  

ประวติัศาสตร์การเดินเรือ ความส าคญัของระบบการขนส่งทางทะเล โครงสร้างและลกัษณะอุตสาหกรรมการ
ขนส่งทางเรือ สถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่งทางเรือ อุปสงคแ์ละอุปทานของการบริการขนส่งทางเรือ การตดัสินใจลงทุน
ในธุรกิจพาณิชยนาว ีบทบาทของรัฐบาล บทบาทและผลกระทบขององคก์ารธุรกิจนานาชาติต่อการขนส่งทางเรือ การจดัท า
เอกสารขอ้ตกลงและสญัญาการขนส่ง การวางแผนการเดินเรือ 

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 กำรบริหำรท่ำเรือ 3((3)-0-6)  

Port Management  

ความส าคญัและวตัถุประสงค์ของท่าเรือ ประเภทท่าเรือ การเป็นเจา้ของ การบริหารท่าเรือ                   การ
วางแผน การจดัองคก์าร การด าเนินการจดัการท่ีเก่ียวกบัสินคา้และสถานี คลงัสินคา้ อุปกรณ์เคร่ืองมือและส่ิงอ านวยความ
สะดวกในท่าเรือ ค่าธรรมเนียม รายรับต่างๆ จากการด าเนินกิจการท่าเรือ การพฒันาท่าเรือ การรักษาส่ิงแวดลอ้มของท่าเรือ 
มาตรการป้องกนัมลภาวะเป็นพิษอนัเกิดข้ึนจากการด าเนินกิจการท่าเรือ 

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  กำรพยำกรณ์อุปสงค์ 3((2)-2-5) 
Demand Forecasting (WIL) 
บทบาทและความส าคัญของการพยากรณ์อุปสงค์ต่อองค์การธุรกิจ การพยากรณ์เชิงคุณภาพและปริมาณ 

ประเภทของอุปสงคแ์ละการเลือกเทคนิคการพยากรณ์ การประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการพยากรณ์วิธีอนุกรมเวลา ปัจจยัแนวโน้ม
และความเป็นฤดูกาล และการหาค่าคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ 

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  กำรบริหำรจดักำรโครงกำรด้ำนโลจสิตกิส์และโซ่อุปทำน 3((2)-2-5) 
Project Management for Logistics and Supply Chain (WIL) 
นิยามของโครงการ วงจรชีวิตของโครงการ วิธีการเลือกและการประเมินโครงการ การส่ือสารในการบริหาร

โครงการ การวางแผนโครงการ โครงสร้างการจดัแบ่งงาน เทคนิคในการจดัตารางงาน เช่น PERT และ CPM การบริหาร
ความเส่ียงและคุณภาพ และการประยกุตใ์ชห้ลกัการจดัการโครงการดา้นโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

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 เตรียมสหกจิ  1((0)-2-1) 
Cooperative Education Preparation (WIL) 

การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานสหกิจศึกษาและคน้ควา้เอกสารในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกงาน การ

พฒันาบุคลิกภาพ เทคนิคการน าเสนอ การเขียนรายงาน และจริยธรรมในการปฏิบติังาน 

Cooperative education preparation; review of related literatures; personality development; presentation and 

report writing techniques and work ethics  

476-401 กำรจดักำรกำรส่งออกและน ำเข้ำ 3((2)-2-5) 

Export and Import Management (WIL) 

ความส าคญัของการส่งออกและน าเขา้ รูปแบบของการจดัการการส่งออกและน าเขา้ องคป์ระกอบการส่งออก
และน าเขา้ เช่น เอกสาร การช าระเงินระหวา่งประเทศ ระบบภาษี พิธีการศุลกากร การประกนัภยั ขอ้ก าหนดการส่งออกและ
น าเขา้ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งออกและน าเขา้ 

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 สัมมนำกำรจดักำรโลจสิตกิส์และโซ่อุปทำน  3((2)-2-5) 
Seminar in Logistics and Supply Chain Management (WIL)          
การศึกษา การคน้ควา้ การอภิปรายหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในสถานการณ์

ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต การวิเคราะห์ข้อมูล การแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ การแลกเปล่ียนเรียนรู้กับผูมี้
ประสบการณ์ทางดา้นน้ี การเสนอแนวทางแกไ้ขดว้ยเคร่ืองมือทางการจดัการและวธีิการจดัการ การน าเสนอรายงาน 

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 โครงงำนส ำหรับกำรจดักำรโลจสิตกิส์และโซ่อุปทำน 3((0)-9-0)  
Project for Logistics and Supply Chain Management (WIL) 
การศึกษาและคน้ควา้ทางดา้นการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระดบัปริญญาตรี ภายใตก้ารควบคุมดูแลจาก

อาจารยผ์ูส้อน เพื่อประยกุตอ์งคค์วามรู้ทางดา้นการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานกบัปัญหาในโลกของความเป็นจริง เพ่ือ
แกปั้ญหาทางดา้นการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  

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  กำรขนส่งต่อเน่ืองหลำยรูปแบบ 3((2)-2-5) 
Multimodal Transportation (WIL)   
 ลกัษณะทัว่ไปของการขนส่งในแต่ละรูปแบบ ไดแ้ก่ การขนส่งทางน ้ า การขนส่งทางบก และการขนส่งทาง

อากาศ รวมทั้งวิเคราะห์ขอ้ดี ขอ้เสียของการขนส่งในแต่ละรูปแบบ โครงข่ายการขนส่ง และการเช่ือมโยงระบบการขนส่ง 
ศึกษาความสัมพนัธ์ของการขนส่งในหลายรูปแบบ การบริหารตน้ทุนขนส่งในรูปแบบต่างๆ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกรูปแบบการขนส่งแบบต่อเน่ือง โครงสร้างพ้ืนฐานและส่วนประกอบท่ีช่วยในการด าเนินการการขนส่งหลายรูปแบบ 
กฎหมายการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ  

 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 กำรจดักำรระวำงสินค้ำ 3((3)-0-6) 
 Cargo Management  

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัสินคา้ ประเภทสินคา้ การบรรจุภณัฑ์ ระบบการขนส่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการระวาง
สิ น ค้ า  ต้ น ทุ น แ ล ะ ก าร ตั้ ง ร าค า ง 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 า ง สิ น ค้ า ใ น ร ะ บ บ 
คอนเทนเนอร์ การจัดการระวางสินคา้ในคลงัสินคา้ เคร่ืองมืออุปกรณ์ภายในคลงัสินคา้ กรณีศึกษาของบริษทั และการ
จดัการระวางสินคา้กบัส่ิงแวดลอ้ม 

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  กำรบรรจุภัณฑ์ส ำหรับกำรจดักำรโลจสิตกิส์ 3((2)-2-5) 
Packaging for Logistics (WIL)  
บทบาทและความส าคญัของบรรจุภณัฑเ์พ่ือธุรกิจ บรรจุภณัฑเ์พ่ือการพาณิชยแ์ละโลจิสติกส์ หลกัการออกแบบ

และเลือกใชบ้รรจุภณัฑ ์การบรรจุ การเคล่ือนยา้ย และการจดัเก็บสินคา้และบรรจุภณัฑ ์การควบคุมและการหมุนเวียนบรรจุ
ภณัฑ ์บรรจุภณัฑเ์ฉพาะทาง บรรจุภณัฑเ์พ่ือความยัง่ยนื ขอ้ก าหนดและมาตรฐานดา้นบรรจุภณัฑ ์

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  กำรบริหำรควำมเส่ียงในโซ่อุปทำน 3((2)-2-5) 
Supply Chain Risk Management (WIL) 
ลกัษณะส าคญัของความเส่ียง ผลกระทบจากการเกิดความเส่ียงในโซ่อุปทาน การบริหารจดัการความเส่ียง การ

ระบุความเส่ียง การวิเคราะห์ความเส่ียง การประเมินความเส่ียง และการตอบสนองความเส่ียง การสร้างมาตรการบรรเทา
ความเส่ียงโซ่อุปทาน การจดัการความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 

 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  กำรจดักำรโลจสิตกิส์และโซ่อุปทำนเพ่ือกำรช่วยเหลือทำงมนุษยธรรม 3((3)-0-6) 
Humanitarian Logistics and Supply Chain Management 
แนวคิดและหลกัการของการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานส าหรับการจดัการภยัพิบติั ระบบการอพยพ การ

จดัตั้งและการจดัการศูนยบ์รรเทาสาธารณภยั การจดัการการขนส่งผูป้ระสบภยั บุคคลาการทางการแพทย ์และอุปกรณ์
บรรเทาทุกข ์แนวโนม้ของการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในภาวะภยัพิบติั และการประยกุตใ์ชใ้นภาวะภยัพิบติั 

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  หัวข้อพเิศษด้ำนกำรจดักำรโลจสิตกิส์และโซ่อุปทำน 3((x)-y-z) 
Special Topics in Logistics and Supply Chain Management 
หัวขอ้พิเศษ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคค์วามรู้และเทคโนโลยีอุบติัใหม่ ทางดา้นการจดัการโลจิสติกส์และอุปทาน การ

แลกเปล่ียนเรียนรู้และการอภิปราย 
Special topics; emerging knowledge and technologies related to logistics and supply chain management, 

knowledge sharing and discussion 

476-410 สหกจิศึกษำ 8((0)-48-0) 
Cooperative Education (WIL) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  476-400 เตรียมสหกจิศึกษำ 
Prerequisite  :  476-400 Cooperative Education Preparation (WIL) 



การฝึกงานในชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 เนน้การใชค้วามรู้ทางดา้นการบริหารธุรกิจในองค์กรต่างๆ หรือการ
ฝึกงานผา่นการอบรมและปฏิบติังานจริง ไม่นอ้ยกวา่ 576 ชัว่โมง เพ่ือใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้สภาพการปฏิบติังานจริง สามารถ
น าความรู้ทกัษะ และประสบการณ์ไปประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพ 

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 หลกักำรพื้นฐำนระบบสำรสนเทศ 3((3)-0-6) 
Foundations of Information System 
แนวความคิดพ้ืนฐานเก่ียวกบัระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างและองค์ประกอบของ

ระบบสารสนเทศ คุณภาพขอ้มูล มาตรฐานขอ้มูล กระบวนการรวบรวม คดัเลือกและประมวลผลขอ้มูล โลกาภิวตัน์ ลกัษณะ
ของโลกยคุดิจิทลั อินเทอร์เน็ต และ เวลิดไ์วดเ์วบ็ ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัองคก์ร ระบบสารสนเทศเพ่ือการแข่งขนั และ
ระบบสารสนเทศช่วยในการตดัสินใจ การพฒันาระบบสารสนเทศ การรักษาความมัน่คงของระบบสารสนเทศ อาชญากรรม
การใชร้ะบบสารสนเทศ กฎหมายและจริยธรรมการใชร้ะบบสารสนเทศ 

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  ตรรกะของกำรใช้โปรแกรมและโครงสร้ำงข้อมูล  3((2)-2-5) 
Programming Logic and Data Structure 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม หลกัของขั้นตอนวิธี ผงังานโปรแกรม รหัสเทียม 

โ ม ดู ล  โ ค ร ง ส ร้ า ง ก า ร ตั ด สิ น ใ จ เ ลื อ ก  โ ค ร ง ส ร้ า ง ก า ร ท า ซ ้ า  แ น ว คิ ด ก า ร เ ขี ย น โ ป ร แ ก ร ม เชิ ง 
วตัถุ โครงสร้างขอ้มูลเบ้ืองตน้ โครงสร้างขอ้มูลแบบเชิงเส้น โครงสร้างขอ้มูลแบบไม่เชิงเส้น การเรียงล าดบัขอ้มูล การ
คน้หาขอ้มูล การเรียกซ ้ 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  กำรเขียนโปรแกรมเบ้ืองต้นทำงธุรกจิ 3((2)-2-5) 
Introduction to Programming in Business (WIL) 
การติดตั้งโปรแกรมตวัแปลภาษาและสภาพแวดลอ้มท่ีใชใ้นการเขียนโปรแกรม ตวัแปรและค าสงวนในภาษา

การเขียนโปรแกรม ตวัด าเนินการทางคณิตศาสตร์ในการเขียนโปรแกรม โครงสร้างการท างานแบบเง่ือนไข การเขียนและใช้
งานฟังก์ชนั การใชป้ระโยคสั่งท างานซ ้ า การใชง้านตวัแปรประเภทสตริงก์ การใชง้านตวัแปรประเภทลิสตห์รืออะเรย ์การ
ใชง้านตวัแปรประเภทดิกชนันารี การใชง้านตวัแปรประเภททูเปิล การเขียนโปรแกรมใชง้านไฟล ์การเขียนโปรแกรมเชิง
ฟังกช์นั การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ การเขียนโปรแกรมเพ่ือแกโ้จทยปั์ญหาทางธุรกิจ 

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  กำรจดักำรฐำนข้อมูล 3((2)-2-5) 
Database Management (WIL) 
หลกัการพ้ืนฐานการจดัการฐานขอ้มูลและการประยกุตใ์ช ้การออกแบบโครงสร้างฐานขอ้มูลแบบฐานขอ้มูลเชิง

สมัพนัธ์และ NoSQL การปรับใชฐ้านขอ้มูล การเขียน อ่าน แกไ้ข และลบขอ้มูลผา่นภาษาสอบถาม การดูแลระบบฐานขอ้มูล 

Principles of database management and applications; database design in both relational database and NoSQL; database 
deployment, query languages; database system maintenance  

477-203  เครือข่ำยคอมพวิเตอร์และควำมมัน่คงทำงไซเบอร์  3((2)-2-5) 
Computer Networking and Cyber Security 
ภาพรวมของระบบเครือข่ายส่ือสารและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มาตรฐานแบบจ าลองโอเอสไอ และ

แบบจ าลองอินเทอร์เน็ต แนวคิดและองค์ประกอบของระบบเครือข่าย เครือข่ายบริเวณเฉพาะท่ี เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
องค์กร การบริหารจดัการเครือข่าย ความรู้เก่ียวกับความมัน่คงของระบบคอมพิวเตอร์ในระดบัองค์กร การป้องกัน การ
ควบคุมการเขา้ถึง เทคนิคการเขา้รหัส วิทยาการเขา้รหัสลบัเบ้ืองตน้ การจดัการกุญแจ ลายเซ็นดิจิทลัและโปรโตคอลแสดง
ความเป็นเจา้ตวัท่ีถูกตอ้ง ตวัป้องกนัการบุกรุกและไวรัส กฎหมาย พระราชบญัญติั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 
กรณีศึกษาอาชญากรรมไซเบอร์ และผลกระทบท่ีเกิดจากอาชญากรรมไซเบอร์ 

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  กำรพฒันำเวบ็ขั้นสมบูรณ์ 3((2)-2-5) 
Full Stack Web Development (WIL) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  477-201 กำรเขียนโปรแกรมเบ้ืองต้นทำงธุรกจิ 
    477-202 กำรจดักำรฐำนข้อมูล 
Prerequisite :  477-201 Introduction to Programming in Business (WIL) 
    477-202 Database Management (WIL)  
องค์ประกอบและแนวคิดพ้ืนฐานของระบบเว็บ  หลักการท างานของระบบเว็บ  เทคโนโลยีเว็บ ฝ่ัง 

ไคลแอนท ์เทคโนโลยเีวบ็ฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ ระบบฐานขอ้มูลส าหรับเวบ็แอพพลิเคชัน่ การออกแบบและพฒันาเวบ็ ประเด็นดา้น
ความปลอดภยัส าหรับการพฒันาเวบ็แอพพลิเคชัน่ การพฒันาโครงงานเวบ็แอพพลิเคชัน่เพ่ือแกโ้จทยปั์ญหาทางธุรกิจ 

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 เทคโนโลยแีพลตฟอร์มส ำหรับคลำวด์  3((2)-2-5) 
Cloud Computing Platform Technology (WIL) 
คลาวด์คอมพิวติ้งเบ้ืองตน้และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้ง รูปแบบการให้บริการของระบบคลาวด์ สถาปัตยกรรม

คลาวด์คอมพิวติ้ง เทคโนโลยีท่ีใชใ้นการสร้างระบบคลาวด์ เทคโนโลยีการท าเสมือนจริง ประเด็นดา้นความปลอดภยัและ
ความเป็นส่วนตวัส าหรับระบบคลาวด ์โครงงานเวบ็แอพพลิเคชัน่บนพ้ืนฐานของเทคโนโลยคีลาวดค์อมพิวติ้ง 

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  กำรวเิครำะห์และออกแบบระบบสำรสนเทศทำงธุรกจิ 3((2)-2-5) 
Business Information System Analysis and Design (WIL) 
วงจรการพฒันาระบบ การก าหนดปัญหาหรือความตอ้งการ และการประเมินความเป็นไปได ้การก าหนดความ

ตอ้งการดา้นสารสนเทศ การวเิคราะห์และสรุปขอ้มูลเฉพาะของความตอ้งการ วธีิการออกแบบระบบเชิงโครงสร้างและเชิง
วตัถุ สถาปัตยกรรมและแบบจ าลองดา้นสถาปัตยกรรมของระบบ การออกแบบฐานขอ้มูล การออกแบบรายการขอ้มูล การ
ออกแบบคลาสและอ็อบเจกต์ การออกแบบส่วนต่อประสานกับผูใ้ช้ กรณีศึกษาของการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศเพ่ือแกโ้จทยปั์ญหาทางธุรกิจ 

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 กำรฝึกงำนทำงระบบสำรสนเทศ 320 ช่ัวโมง 
Information System Internship (WIL) 
เง่ือนไขกำรลงทะเบียน : นักศึกษำช้ันปีที ่3 เอกระบบสำรสนเทศทำงธุรกจิ 
Registration Condition : Third-year students major in business information system  
การฝึกงานภาคฤดูร้อนในชั้นปีท่ี 3 เนน้การใชค้วามรู้ทางดา้นการบริหารธุรกิจและ/หรือดา้นระบบสารสนเทศ

ในองคก์รต่าง ๆ หรือการฝึกงานผ่านการอบรมและปฏิบติังานจริง ไม่นอ้ยกวา่ 320 ชัว่โมง เพ่ือให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้สภาพ
การปฏิบติั งานจริง สามารถน าความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ไปประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพ 

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  พำณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์  3((2)-2-5) 
E-Commerce (WIL) 
ความรู้เบ้ืองต้นของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การค้าปลีกบนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การท าการตลาดบน

อินเทอร์เน็ต การวจิยัตลาดบนอินเทอร์เน็ต การโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต การประมูลทางออนไลน์ การรับจ่ายเงินบนพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ การจดัการการส่งสินคา้และการจดัการห่วงโซ่อุปทาน ส่ิงแวดลอ้มทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ กฎหมายทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ โครงงานและกรณีศึกษาส าหรับพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ 



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  ปัญญำประดษิฐ์และกำรเรียนรู้ของเคร่ืองจกัร  3((2)-2-5) 
Artificial Intelligence and Machine Learning 
นิยามของปัญญาประดิษฐ์ ประเภทของปัญญาประดิษฐ์ การแทนปริภูมิการคน้หา กลยทุธ์ในการคน้หา ความรู้

เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการเรียนรู้ของเคร่ืองจกัร วิธีการวดัประสิทธิภาพ การเรียนแบบมีผูส้อน การเรียนรู้แบบไม่มีผูส้อน การ
คดัเลือกแบบจ าลองการเรียนรู้ การประยกุตใ์ชก้ารเรียนรู้ของเคร่ืองจกัรส าหรับธุรกิจในปัจจุบนั 

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  ทรัพย์สินทำงปัญญำส ำหรับดจิทิลัคอนเทนท์  3((3)-0-6) 
Intellectual Property for Digital Contents 
กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา กระบวนการในการปกป้องสิทธิ ของผูส้ร้างคอนเทนท์ การพฒันาดิจิทลัคอน

เทนท ์ส าหรับ เวบ็ไซต ์และแอพพลิเคชัน่ แนวคิดการเขียนเน้ือหา การสร้างภาพ แอนนิเมชัน่ วิดีทศัน์ กรณีศึกษาของดิจิทลั
คอนเทนท ์คดีความ และกระบวนการยติุธรรมในประเทศและต่างประเทศ 

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  กำรค้นคืนสำรสนเทศ  3((2)-2-5) 
Information Retrieval 
หลกัการและแนวคิดในการจดัเก็บและคน้คืนสารสนเทศ องคป์ระกอบของการคน้คืนสารสนเทศ รูปแบบการ

คน้คืนสารสนเทศ เทคโนโลยีท่ีใชแ้ละขั้นตอนวิธีในการคน้คืนสารสนเทศ การจดักลุ่มและการคน้คืนสารสนเทศประเภท
ตวัอกัษร การวดัและประเมินผลการคน้คืนสารสนเทศ 

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  วทิยำกำรเข้ำรหัสลบัและเทคโนโลยบีลอ็กเชน  3((2)-2-5) 
Cryptography and Blockchain Technology 
พ้ืนฐานวิทยาการเข้ารหัสลบั วิทยาการเขา้รหัสแบบบล็อค วิทยาการเข้ารหัสแบบกระแสข้อมูล วิทยาการ

เขา้รหสัลบัแบบสมมาตรและอสมมาตร ฟังกช์นัแฮช รหสัพิสูจน์ตวัจริงขอ้ความ การระบุและการพิสูจน์ตวัจริง 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 ย ์  
แอพพลิเคชนัของวทิยาการเขา้รหสัลบั การท างานของบลอ็กเชน การน าบลอ็กเชนไปใช ้การสร้างบลอ็กเชน 

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  กำรปฏรูิปสู่ดจิทิลั  3((2)-2-5) 
Digital Transformation 
แนวโนม้หรือทิศทางของเทคโนโลยท่ีีสร้างความพลิกผนั การทา้ทายและโอกาส การคน้หาสมรรถนะทางดิจิทลั

ท่ีสามารถสร้างแนวทางใหม่ใหก้ลุ่มลูกคา้ บูรณาการดิจิทลักบักลยทุธ์ การลงทุนเพ่ือการปฏิรูปสู่ดิจิทลั 
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  ระบบฐำนข้อมูลขั้นสูง  3((2)-2-5) 
Advanced Database Systems (WIL) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน  :  477-202 กำรจดักำรฐำนข้อมูล 
Prerequisite   :  477-202 Database Management (WIL) 
เทคนิคการสร้างแบบจ าลองขอ้มูลขั้นสูงและเคร่ืองมือสนบัสนุน ระบบฐานขอ้มูลเชิงวตัถุและเชิงวตัถุสัมพนัธ์ 

แนวทางเก่ียวกบัการออกแบบเชิงโครงสร้างและเชิงวตัถุ การสร้างแบบจ าลองขอ้มูลเชิงวตัถุและแบบจ าลองขอ้มูลเชิงวตัถุ
สัมพันธ์ ความปลอดภัย ความถูกต้องสมบูรณ์และการควบคุมฐานข้อมูล กระบวนการสอบถามข้อมูลและการเลือก
แผนปฏิบติัอยา่งเหมาะสม ระบบหลายฐานขอ้มูลและการรวมฐานขอ้มูล โครงงานดา้นเทคโนโลยีฐานขอ้มูลท่ีน่าสนใจใน
ปัจจุบนั 

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  กำรส ำรวจและกำรเตรียมข้อมูล  3((2)-2-5) 
Data Exploration and Preprocessing (WIL) 
การส ารวจขอ้มูล การตรวจสอบคุณสมบติัของขอ้มูลและการแสดงผลขอ้มูล การเตรียมขอ้มูลเพื่อการวเิคราะห์ 

ไดแ้ก่ การท าความสะอาดขอ้มูล การสกดัขอ้มูล และการเลือกตวัแปร ฝึกปฏิบติัการส ารวจและการเตรียมขอ้มูลโดยใชชุ้ด
ขอ้มูลเชิงธุรกิจ 

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  กำรเขียนโปรแกรมส ำหรับกำรวเิครำะห์ข้อมูล  3((2)-2-5) 
Programming for Data Analytics (WIL) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน  :  477-201 กำรเขียนโปรแกรมเบ้ืองต้นทำงธุรกจิ 
Prerequisite   :  477-201 Introduction to Programming in Business (WIL) 



วทิยาการขอ้มูลเบ้ืองตน้ วทิยาการขอ้มูลกบัเการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน การจดัการขอ้มูลดว้ยไพธอน การ
แสดงผลขอ้มูลดว้ยไพธอน การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยไพธอน พ้ืนฐานการเรียนรู้ของเคร่ืองดว้ยไพธอน โครงงานดา้น
การเขียนโปรแกรมส าหรับการวเิคราะห์ขอ้มูล หรือฝึกปฏิบติัโดยใชชุ้ดขอ้มูลเชิงธุรกิจ 

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  กำรแสดงข้อมูลด้วยแผนภำพ 3((2)-2-5) 
Data Visualization (WIL) 
หลกัการการแสดงขอ้มูลด้วยแผนภาพ การออกแบบการแสดงขอ้มูลดว้ยแผนภาพ เคร่ืองมือท่ีใช้ การแสดง

ขอ้มูลดว้ยแผนภาพ การไดม้าซ่ึงขอ้มูล การจดัระเบียบข้อมูล การเลือกแผนภูมิต่างๆ ท่ีเหมาะสม เช่น ฮีทโตรแกรม แผนภูมิ
การกระจาย แผนภูมิเส้น แผนภูมิแท่ง แผนภูมิวงกลม แผนภูมิตน้ไม ้แผนภูมิแบบเครือข่าย กราฟสตรีม แผนภูมิตวัช้ีวดั
ผลงาน แผนท่ี แผนภูมิแบบปฏิสมัพนัธ์ การส่ือสารขอ้มูลเชิงลึก ฝึกปฏิบติัการแสดงขอ้มูลดว้ยแผนภาพโดยใชชุ้ดขอ้มูลเชิง
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  คลงัข้อมูลและเหมืองข้อมูล  3((2)-2-5) 
Data Warehousing and Mining (WIL) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน  :  477-202 กำรจดักำรฐำนข้อมูล 
Prerequisite   :  477-202 Database Management (WIL) 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัคลงัขอ้มูล การออกแบบ พฒันาและสร้างคลงัขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลจากคลงัขอ้มูล 

ทฤษฎีและเทคนิคท่ีเก่ียวขอ้งกับการท าเหมืองขอ้มูล แบบจ าลองและกระบวนการท าเหมืองขอ้มูล การเตรียมขอ้มูล กฎ
ความสัมพนัธ์ การจ าแนกประเภทขอ้มูล การจดักลุ่มขอ้มูล การท านาย การประยกุตใ์ชเ้หมืองขอ้มูลในทางธุรกิจ แนวโน้ม
การท าเหมืองขอ้มูล 

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  กำรเขียนโปรแกรมทำงสถิต ิ 3((2)-2-5) 
Statistical Programming (WIL) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน  :  347-203 สถติพืิ้นฐำนส ำหรับธุรกจิและกำรประยุกต์ใช้ 
    477-201 กำรเขียนโปรแกรมเบ้ืองต้นทำงธุรกจิ 
Prerequisite   :  347-203 Basic Statistics for Business and Applications 
    477-201 Introduction to Programming in Business (WIL) 



การเขียนโปรแกรมทางสถิติโดยใช้ภาษาอาร์ การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ ประเภทข้อมูล ข้อมูล  
ตวัแปรเด่ียว ขอ้มูลตวัแปรคู่ ขอ้มูลหลายตวัแปร สถิติเชิงพรรณา ตวัแปรอาร์เรย ์เมตริกซ์ ขอ้มูลรายการและเฟรมขอ้มูล 
โครงสร้างการควบคุม การวนลูป การพล๊อตกราฟและกราฟฟิค การจดัการขอ้มูล การสร้างฟังก์ชนัและแพคเกจ โครงงาน
ดา้นการเขียนโปรแกรมทางสถิติ 

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  กำรออกแบบประสบกำรณ์ส ำหรับผู้ใช้งำน  3((2)-2-5) 
User Experience Design (WIL) 
การะประมวลผลขอ้มูลของมนุษย ์การรับรู้ ความตั้งใจ กระบวนการรู้คิด การวิจยัผูใ้ช ้การสร้างลกัษณะของ

กลุ่มเป้าหมายและสถานการณ์จ าลอง หลักการด้านยูสบิลิต้ี หลกัการด้านการออกแบบประสบการณ์ส าหรับผูใ้ช้งาน 
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 
โครงร่างอินเตอร์เฟส การสร้างตน้แบบ การประเมินผลแบบฮิวริสติค การประเมินผลการใชง้านจากผูใ้ช ้โครงงานดา้นการ
ออกแบบประสบการณ์ส าหรับผูใ้ชง้าน 

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  กำรจดักำรโครงกำรระบบสำรสนเทศ  3((2)-2-5) 
IS Project Management (WIL) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน  :477-303 กำรวเิครำะห์และออกแบบระบบสำรสนเทศทำงธุรกจิ 
Prerequisite   :477-303 Business Information System Analysis and Design (WIL) 
หลกัการของการจดัการโครงการ ลกัษณะของการจดัการโครงการทางดา้นสารสนเทศ การวางแผนโครงการ

ทางดา้นสารสนเทศ การออกแบบกระบวนการในการจดัการโครงการ กรอบลกัษณะงาน การประเมินทรัพยากร การจดัการ
คน การทดสอบโครงงาน รูปแบบต่าง ๆ ของการบริหารโครงงานทางดา้นสารสนเทศ ฝึกปฏิบติัการจดัการโครงการระบบ
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  กำรเขียนโปรแกรมประยุกต์บนอปุกรณ์เคล่ือนที ่ 3((2)-2-5) 
Mobile Application Programming (WIL) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน  :  477-201 กำรเขียนโปรแกรมเบ้ืองต้นทำงธุรกจิ 
Prerequisite   :  477-201 Introduction to Programming in Business (WIL) 
ประวติัความเป็นมาและความส าคญัของสมาร์ทโฟน โปรแกรมจ าลองการใช้สมาร์ทโฟน เคร่ืองมือในการ

พฒันาโปรแกรม สถาปัตยกรรมของระบบปฏิบติัการบนสมาร์ทโฟน หลกัการการเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ีและ
อุปกรณ์พกพาต่างๆ การติดต่อกบัผูใ้ช ้การจดัการฐานขอ้มูลบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี การเรียกใชเ้อพีไอ การทดสอบโปรแกรม
และการประยกุตใ์ช ้การพฒันาโครงงานโปรแกรมประยกุตบ์นอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 



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  มลัตมิเีดยี และกำรประยุกต์ใช้  3((2)-2-5) 
Multimedia and Its Applications (WIL)  
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบการสร้างส่ือ และใช้ส่ือต่าง ๆ ทฤษฎีเก่ียวกับกราฟฟิค เสียง และ

ภาพเคล่ือนไหว การพฒันาโปรแกรม การวางแผนและการวางโครงสร้างโปรแกรม โดยใช้ส่ือต่าง ๆ การประยุกต์ใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อสร้างโปรแกรมเฉพาะงาน แนวความคิดในการสร้างส่ือ เพ่ือใชใ้นธุรกิจ การอบรม การโฆษณา 
ประชาสมัพนัธ ์

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  หัวข้อพเิศษทำงระบบสำรสนเทศทำงธุรกจิ 1  3(x)-y-z 
Special Topics in Business Information System I 
หัวขอ้พิเศษ ความรู้ใหม่ทางดา้นระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คน้ควา้ วิเคราะห์ อภิปราย และแลกเปล่ียนความ

คิดเห็น 
Special topics, new knowledge related to business information system; research, analyze, discuss and 

exchange opinions 

477-332  หัวข้อพเิศษทำงระบบสำรสนเทศทำงธุรกจิ 2  3(x)-y-z 
Special Topics in Business Information System II 
หัวขอ้พิเศษ ความรู้ใหม่ทางดา้นระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คน้ควา้ วิเคราะห์ อภิปราย และแลกเปล่ียนความ

คิดเห็น 
Special topics, new knowledge related to business information system; research, analyze, discuss and 

exchange opinions 

477-401 สัมมนำระบบสำรสนเทศทำงธุรกจิ 3((1)-4-4) 
Seminar in Business Information System (WIL) 
การสัมมนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น การวิเคราะห์ แกปั้ญหา และการน าเสนอ ในหัวขอ้ท่ีน่าสนใจทางระบบ

สารสนเทศทางธุรกิจ รวมทั้งการเชิญวทิยากร การศึกษาดูงาน  
Business information system seminar focusing on discussion, analysis, problem solving and presentation 

skills; guest speaker and related field visit 
 
 
 
 



477-402  โครงงำนระบบสำรสนเทศทำงธุรกจิ 1  3((0)-9-0) 
Project in Business Information System I (WIL) 
เง่ือนไขกำรลงทะเบียนเรียน  :  เป็นนักศึกษำสถำนภำพช้ันปีที ่4 หรือ ลงทะเบียนเรียนมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 

105 หน่วยกติ 
Registration Condition  : Fourth-year students or students with cumulative credits of at least 

105 credits 
การเรียนรู้ขั้นตอนการพฒันาโครงงาน การก าหนดปัญหาดา้นระบบสารสนเทศในงานธุรกิจ การส ารวจความ

ตอ้งการของผูใ้ช ้การสืบคน้ขอ้เท็จจริง การวเิคราะห์ปัญหา การออกแบบฐานขอ้มูล 
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  โครงงำนระบบสำรสนเทศทำงธุรกจิ 2  3((0)-9-0) 
Project in Business Information System II (WIL) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน  : 477-402 โครงงำนระบบสำรสนเทศทำงธุรกจิ I  
Prerequisite  : 477-402 Project in Business Information System I (WIL) 
การออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้การพฒันาโปรแกรม การทดสอบโปรแกรม การวดัและประเมินผล การเขียน

เอกสารประกอบการใชง้านโปรแกรม การน าไปใชจ้ริง 
User interface design; program implementation; program testing; evaluation and assessment; program 

documentation reporting; deploying  

477-404  เตรียมสหกจิศึกษำ  1((0)-2-1) 
Cooperative Education Preparation (WIL) 

การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานสหกิจศึกษาและคน้ควา้เอกสารในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกงาน การ

พฒันาบุคลิกภาพ เทคนิคการน าเสนอ การเขียนรายงาน และจริยธรรมในการปฏิบติังาน 

Cooperative education preparation; review of related literatures; personality development; presentation and 

report writing techniques and work ethics  

477-405 สหกจิศึกษำ 8((0)-48-0) 
Cooperative Education (WIL) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  477-404 เตรียมสหกจิศึกษำ 
Prerequisite  :  477-404 Cooperative Education Preparation (WIL) 
การฝึกงานในชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 เนน้การใชค้วามรู้ทางดา้นการบริหารธุรกิจในองค์กรต่างๆ หรือการ

ฝึกงานผา่นการอบรมและปฏิบติังานจริง ไม่นอ้ยกวา่ 576 ชัว่โมง เพ่ือใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้สภาพการปฏิบติังานจริง สามารถ
น าความรู้ทกัษะ และประสบการณ์ไปประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพ 

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 ควำมรู้เบ้ืองต้นในอุตสำหกรรมไมซ์ 3((3)-0-6) 
 Introduction to MICE Industry 

ความหมาย ลกัษณะและแนวคิดของอุตสาหกรรมไมซ์ บทบาทและความส าคญัของการประชุม การท่องเท่ียว
เพ่ือเป็นรางวลั การประชุมนานาชาติและงานแสดงสินคา้นานาชาติทั้ งระดบัชาติและนานาชาติ ปัจจยัในการเลือกไมซ์ 
ขั้นตอนท างานของแต่ละองคป์ระกอบ ความเช่ือมโยงกนัขององคป์ระกอบต่าง ๆ งานส าคญั การจดัการแผนงาน การจดัการ
สถานท่ีจดังาน โลจิสติกส์ บทบาทของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง มาตรฐานสากล จริยธรรม ปัญหาและแนวทางการแกปั้ญหาใน
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 กำรด ำเนินงำนด้ำนไมซ์เสมือนโมเดลธุรกจิ 3((2)-2-5) 
MICE Operation as A Business Model (WIL) 
ลกัษณะของไมซ์ แนวคิดเก่ียวกบัธุรกิจไมซ์ต่อการจดัการองค์กร กระบวนการยกระดบัขีดความสามารถการ

แข่งขนัทางธุรกิจดว้ยโมเดลไมซ์ การประยกุตใ์ชไ้มซ์ในการสร้างความไดเ้ปรียบทางธุรกิจ การน าหลกัจริยธรรมดา้นไมซ์
ไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์จริงทางดา้นธุรกิจ การฝึกปฏิบติัการยกระดบัธุรกิจผา่นโมเดลไมซ์เบ้ืองตน้ 

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  กำรจดักำรประชุม 3((2)-2-5) 
Meeting and Convention Management (WIL) 

แนวคิด ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องการจดัประชุมองคก์รและประชุมวชิาชีพ บทบาทผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งใน

อุตสาหกรรมการจดัประชุม การด าเนินการในการเสนอขอเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมวชิาชีพ การวางแผน กระบวน และการ

ประเมินผลการจดัประชุม การจดัท างบประมาณ การจดัการการตลาด การจดัการสถานท่ี และเทคโนโลยีส าหรับการจดั

ประชุม การจดัการความหลากหลายทางดา้นวฒันธรรม ปัญหาและแนวทางการแกไ้ข การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน  

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 กำรจดักำรอำหำรและเคร่ืองด่ืม 3((2)-2-5) 
Food and Beverage Management (WIL) 
การจัดการอาห ารและ เค ร่ือง ด่ืมใน ธุรกิจโรงแรมและธุร กิจจัดประชุม  การจัด เล้ี ยง  การจัด ซ้ื อ  

การควบ คุมต้น ทุ น และการก าห น ดราค า  ก ารควบ คุม คุณ ภ าพ  ก ารวางแผน รายก ารอ าห าร  รูป แบบ ใน 
การใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ขั้นตอนในการใหบ้ริการ การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน 



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; project-
based learning 

478-204 ควำมรู้เบ้ืองต้นในอุตสำหกรรมท่องเทีย่ว 3((2)-2-5) 
 Introduction to Tourism Industry (WIL) 

ประวติัศาสตร์และวิวฒันาการของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและองค์ประกอบหลกัของอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว ประเภทของนักท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียว และผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียว รูปแบบของการท่องเท่ียว วิธีการ
จดัการธุรกิจการท่องเท่ียว กฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว ผลกระทบของการพฒันาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวต่อ
ประเทศเจา้บา้นทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม สงัคม วฒันธรรม เศรษฐกิจและการเมือง การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน 

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 กำรพฒันำบุคลกิภำพอย่ำงมืออำชีพ 3((2)-2-5) 

Professional Personality Development (WIL) 

ความหมายและความส าคญัของบุคลิกภาพ หลกัการพฒันาบุคลิกภาพ ศิลปะการแต่งกาย การส่ือสารระหวา่ง

บุคคลและการเจรจาต่อรอง มารยาทสังคม ความเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี การสร้างมนุษยสัมพนัธ์ การประเมินตนเอง 

ขนบธรรมเนียมของไทยและสากล การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน  

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 กำรจดักำรสถำนทีจ่ดังำนและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 3((2)-2-5) 
Venue and Facility Management (WIL) 
ความหมาย ความส าคญั ประเภทและรูปแบบการด าเนินงานของสถานท่ีจดังานและการให้บริการส่ิงอ านวย

ความสะดวก ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกสถานท่ีจดังานและส่ิงอ านวยความสะดวก การจดัแบ่งแผนก หน้าท่ีและ
ความสัมพนัธ์ของแผนกต่าง ๆ ในสถานท่ีจดังาน การวางแผนการตลาดส าหรับสถานท่ีจดังานและการให้บริการส่ิงอ านวย
ความสะดวก เทคนิคการเจรจาต่อรองและการประสานงานกบัลูกคา้ การจดัการสถานท่ีจดังานและส่ิงอ านวยความสะดวก
อยา่งย ัง่ยนื การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน 

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 กำรจดักำรกำรเดนิทำงเพ่ือเป็นรำงวลั 3((2)-2-5) 

Incentive Travel Management (WIL) 

แนวคิด ความส าคญัและวตัถุประสงคข์องการเดินทางเพ่ือเป็นรางวลั บทบาทองคก์รท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง แนวคิด

เก่ียวกบัการจูงใจ การให้รางวลั และปัจจัยสู่ความส าเร็จ รูปแบบและกิจกรรมการเดินทางเพ่ือเป็นรางวลั กระบวนการ

วางแผน การจดัการ และการเลือกจุดหมายปลายทาง การออกแบบโปรแกรมเชิงสร้างสรรค ์กลยทุธ์ทางการตลาด การจดัท า

งบประมาณ ศิลปะการขายและการบริการ การจดัการขา้มวฒันธรรม แนวโน้ม ปัญหาและแนวทางแก้ไขในธุรกิจการ

เดินทางเพื่อเป็นรางวลั การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน 

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 กำรจดักำรนิทรรศกำร 3((2)-2-5) 
Exhibition Management (WIL) 
ความหมาย ความส าคัญ  และประเภทของการจัด นิทรรศการและงานแสดงสินค้า บทบาทของ  

ผูใ้ห้บริการท่ีเก่ียวขอ้ง หลกัการจดังาน การวางแผนการจดังาน กระบวนการการจดังาน การจดัท างบประมาณ การจดัการ
การตลาด การจดัการพหุวฒันธรรม ผลกระทบ ปัญหาและแนวทางแกไ้ขของการจดันิทรรศการและงานแสดงสินคา้ การ
เรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน  

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 กำรจดักำรอเีวนต์ 3((2)-2-5) 
Events Management (WIL) 
แน 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 ย ั่ ง ยื น  

ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัอีเวนต ์การส่ือสารทางการตลาด แนวโนม้การจดังานอีเวนต ์และอีเวนตใ์นโลก การเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน  

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 กำรฝึกงำนทำงกำรจดักำรไมซ์  320 ช่ัวโมง 
MICE Management Internship (WIL) 
เง่ือนไขกำรลงทะเบียนเรียน  : นักศึกษำช้ันปีที่ 3 เอกกำรจัดกำรประชุม นิทรรศกำร และกำรท่องเที่ยว

เพ่ือเป็นรำงวลั 
Registration Condition  : Third-year students major in Meeting Incentive 
   Convention and Exhibition Management 



การฝึกงานภาคฤดูร้อนในชั้นปีท่ี 3 เนน้การใชค้วามรู้ทางดา้นการบริหารธุรกิจและ/หรือดา้นไมซ์ในองคก์รต่าง 
ๆ หรือการฝึกงานผ่านการอบรมและปฏิบติังานจริง ไม่นอ้ยกวา่ 320 ชัว่โมง เพ่ือให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้สภาพการปฏิบติั งาน
จริง สามารถน าความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ไปประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพ 

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 กำรตลำดส ำหรับอุตสำหกรรมไมซ์ 3((2)-2-5) 
Marketing for MICE Industry (WIL) 
ความหมาย ความส าคญั องคป์ระกอบและลกัษณะตลาดในอุตสาหกรรมไมซ์ ความแตกต่างระหวา่งการจดัการ

การตลาดผลิตภณัฑ์และการตลาดบริการ ปัจจัยและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลทางการตลาด พฤติกรรมการบริโภคของ
นกัท่องเท่ียว การวางแผนทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการวางต าแหน่งผลิตภณัฑ์ กลยทุธ์
ส่วนประสมทางการตลาด แนวโนม้ของตลาดอุตสาหกรรมไมซ์ การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน 

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  โลจสิตกิส์ส ำหรับอุตสำหกรรมไมซ์ 3((2)-2-5) 

Logistics for MICE Industry (WIL) 
ธุรกิจขนส่งทางดา้นไมซ์ในเสน้ทางท่องเท่ียวทั้งทางบก ทางน ้ าและทางอากาศ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการโล

จิสติกส์ โลจิสติกส์ภายในสถานท่ีจดังาน การควบคุมตน้ทุน ขอ้ก าหนดและพิธีการทางศุลกากร การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็น
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 กำรจดักำรจุดหมำยปลำยทำง 3((2)-2-5) 

Destination Management (WIL) 

ศึกษาหลกัการ แนวคิดและองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัการแหล่งท่องเท่ียว รูปแบบการใหบ้ริการและส่ิงอ านวย
ความสะดวก บทบาทของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการจุดหมายปลายทาง การวางแผนและพฒันาแหล่งท่องเท่ียว ความทา้
ทายในการบูรณาการกิจกรรมและผลกระทบจากการท่องเท่ียวต่อนกัท่องเท่ียว ส่ิงแวดลอ้ม และคนในชุมชน กรณีศึกษา การ
เรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน 

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 กำรเป็นผู้ประกอบกำรในธุรกจิไมซ์ 3((2)-2-5) 

Entrepreneurship in MICE Business (WIL) 

บทบาทของธุรกิจไมซ์ในระบบเศรษฐกิจ คุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการในธุรกิจไมซ์ การจดัตั้งองคก์ร 
กลยทุธ์ในการจดัการธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์แกปั้ญหาและการตดัสินใจในธุรกิจไมซ์ การเปล่ียนแปลงและพฒันา
ธุรกิจ ตลอดจนการใชห้ลกัมนุษยสมัพนัธ์และจริยธรรมในการจดัการธุรกิจ การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน 

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 กำรวจิยัทำงด้ำนกำรจดักำรไมซ์ I 3((1)-4-4) 

Research in MICE Management I (WIL) 

การระบุท่ีมาและความส าคญัของปัญหางานวจิยัดา้นการจดัการไมซ์ การสร้างค าถามวจิยั การก าหนดหัวขอ้วจิยั 

และการก าหนดวตัถุประสงคก์ารวจิยั กรอบแนวคิดการวจิยั ระเบียบวธีิวจิยั การเขียนและการน าเสนอขอ้เสนอโครงการวจิยั 

จรรยาบรรณนกัวจิยั 

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 กำรวจิยัทำงด้ำนกำรจดักำรไมซ์ II 3((1)-4-4) 
Research in MICE Management II (WIL) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน  :  478-310 กำรวจิยัทำงด้ำนกำรจดักำรไมซ์ I  
Prerequisite  :  478-310 Research in MICE Management I (WIL) 

 การท าวจิยัในประเด็นปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งทางการจดัการไมซ์ การวเิคราะห์ขอ้มูล การแปลผล การจดัท ารายงานการ
วจิยั การน าเสนอผลการวจิยัภายใตก้ารแนะน าโดยอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 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 เตรียมสหกจิศึกษำ 1((0)-2-1) 
Cooperative Education Preparation (WIL) 

การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานสหกิจศึกษาและคน้ควา้เอกสารในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกงาน การ

พฒันาบุคลิกภาพ เทคนิคการน าเสนอ การเขียนรายงาน และจริยธรรมในการปฏิบติังาน 

Cooperative education preparation; review of related literatures; personality development; presentation and 

report writing techniques and work ethics  

 

 

 



478-403 สหกจิศึกษำ 8((0)-48-0) 
Cooperative Education (WIL) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน :  478-402 เตรียมสหกจิศึกษำ 
Prerequisite  :  478-402 Cooperative Education Preparation (WIL) 
การฝึกงานในชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 เนน้การใชค้วามรู้ทางดา้นการบริหารธุรกิจในองค์กรต่างๆ หรือการ

ฝึกงานผา่นการอบรมและปฏิบติังานจริง ไม่นอ้ยกวา่ 576 ชัว่โมง เพ่ือใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้สภาพการปฏิบติังานจริง สามารถ
น าความรู้ทกัษะ และประสบการณ์ไปประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพ 

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 กำรออกแบบนวตักรรมและควำมคดิสร้ำงสรรค์ส ำหรับอุตสำหกรรมไมซ์ 3((2)-2-5) 
Innovation Design and Creativity for MICE Industry (WIL) 

ความหมาย แนวคิด ความส าคญัของความคิดสร้างสรรค ์และนวตักรรมบริการท่ีมีต่อธุรกิจในอุตสาหกรรมไมซ์ 
ก า ร ด า เ นิ น ก า ร อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ ใ น ก า ร อ อ ก แ บ บ  ก า ร น า ค ว าม คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์ แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม  
มาใชเ้พ่ือสร้างคุณค่าใหแ้ก่ลูกคา้ การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน 

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 กำรจดักำรอุตสำหกรรมไมซ์อย่ำงยัง่ยืน 3((2)-2-5) 
Sustainable Management in MICE Industry (WIL) 

ความหมายและความส าคญัของการจดัการธุรกิจในอุตสาหกรรมไมซ์อย่างย ัง่ยืน การประหยดัพลงังาน การ
รักษาส่ิงแวดลอ้ม ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มในอุตสาหกรรมไมซ์ ความรับผิดชอบต่อองคก์รธุรกิจและสงัคม การออกแบบ
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน 

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 กำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กรในอตุสำหกรรมไมซ์ 3((2)-2-5) 
Risk and Crisis Management in MICE Industry (WIL) 
แนวคิดดา้นการจดัการในการบริหารความเส่ียงและวิกฤตส าหรับการท่องเท่ียวในอุตสาหกรรมไมซ์ การประเมิน

ความเส่ียงและวกิฤต กระบวนการตดัสินใจ กระบวนการการจดัการความเส่ียงและวกิฤต สร้างกรอบแนวคิดในการวเิคราะห์
ความเส่ียงและการตดัสินใจ การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน 

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 หัวข้อพเิศษทำงกำรจดักำรอุตสำหกรรมไมซ์ 3((x)-y-z) 
Special Topics in MICE Industry Management (WIL) 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 478-200 ควำมรู้เบ้ืองต้นในอุตสำหกรรมไมซ์  
Prerequisite    : 478-200 Introduction to MICE Industry 



หัวขอ้ท่ีน่าสนใจ ความรู้ใหม่ทางดา้นการจดัการอุตสาหกรรมไมซ์ คน้ควา้ วิเคราะห์ อภิปราย และแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น โดยมีการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน 

Special topics and new knowledge related to MICE industry management; research, analyze, discuss and 
exchange opinions; project-based learning  
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