หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชา ธุรกิจดิจิทลั
บธ.บ.(ธุรกิจดิจิทัล),B.B.A. (Digital Business)
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 131 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
รายวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ จำนวน 28 หน่วยกิต
สาระที่ 1 ศาสตร์ พระราชาและประโยชน์ เพื่ อนมนุ ษ ย์
จานวน 4 หน่ วยกิต
942-102 กำรช่วยชีวติ พื้นฐำน
1((1)-0-2)
942-107 ศำสตร์พระรำชำสู่ กำรพัฒนำ
ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
3((3)-0-6)
สาระที่ 2 ความเป็ นพลเมืองและชีวิตที่สันติ
จานวน 5 หน่ วยกิต
942-106 ชีวติ ที่ดี
942-101 ควำมเป็ นพลเมืองโลก
หรื อ
943-104กำรรับรู ้ชีวติ และธรรมชำติ

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

สาระที่ 3 การเป็ นผู้ประกอบการ จานวน 1 หน่ วยกิต
001-103 ไอเดียสู่ ควำมเป็ นผูป้ ระกอบกำร
1((1)-0-2)
สาระที่ 4 อยู่อย่ างรู้ เท่ าทันและการรู้ ดจิ ิทัล
จานวน 4 หน่ วยกิต
อยู่อย่ างรู้ เท่ าทัน จำนวน 2 หน่วยกิต
ให้เลือกเรี ยนจำกรำยวิชำต่อไปนี้
942-304 ชีวติ คือกำรเดินทำง
2((2)-0-4)
หรื อ
947-102 รู ้เท่ำทันวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 2((2)-0-4)
การรู้ ดจิ ิทัล จำนวน 2 หน่วยกิต
948-140 ทักษะกำรใช้ดิจิทลั

2((2)-0-4)

สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข
จานวน 4 หน่ วยกิต
การคิดเชิงระบบ จำนวน 2 หน่วยกิต
942-104
กำรคิดและกำรตัดสิ นใจ
2((2)-0-4)

หรื อ
942-105 กำรคิดเชิงออกแบบ
2((2)-0-4)
การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข จำนวน 2 หน่วยกิต
946-146 กำรคิดเชิงตรรกะ
2((2)-0-4)
หรื อ
947-216
ชีวติ กับกำรคำนวณ
2((2)-0-4)
สาระที่ 6 ภาษาและการสื่ อสาร จานวน 8 หน่ วยกิต
กำหนดให้เรี ยนรำยวิชำ ดังนี้
941-160 กำรฟังและพูดภำษำอังกฤษพื้นฐำน 2((2)-0-4)
941-161 กำรอ่ำนและเขียนภำษำอังกฤษพื้นฐำน2((2)-0-4)
และให้เลือกจำกรำยวิชำภำษำอังกฤษ
จำนวน 2 หน่วยกิต ดังนี้
941-162 กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ
2((2)-0-4)
หรื อ
941-163 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรประกอบอำชีพ 2((2)-0-4)
และให้เลือกจำกรำยวิชำภำษำต่ำงประเทศอื่น
จำนวน 2 หน่วยกิต ดังนี้
941-225 ภำษำจีนในชีวติ ประจำวัน
2((2)-0-4)
941-226 ภำษำจีนจำกเพลง
2((2)-0-4)
941-237 ภำษำญี่ปุ่นในชีวติ ประจำวัน
2((2)-0-4)
941-246 ภำษำฝรั่งเศสในชีวติ ประจำวัน
2((2)-0-4)
941-253 ภำษำเยอรมันในชีวติ ประจำวัน
2((2)-0-4)
941-275 ภำษำมลำยูในชีวติ ประจำวัน
2((2)-0-4)
941-286 ภำษำเกำหลีในชีวติ ประจำวัน
2((2)-0-4)
สาระที่ 7 สุ นทรียศาสตร์ และกีฬา จานวน 2 หน่ วยกิต
สุ นทรียศาสตร์ จำนวน 1 หน่วยกิต
ให้เลือกเรี ยนจำกรำยวิชำต่อไปนี้
943-100 สุ นทรี ยภำพของกำรดำเนินชีวติ
1((1)-0-2)
หรื อ
943-105 สี สันของบุคลิกภำพ
1((1)-0-2)
หรื อ
996-122 กำรรับรู ้สุนทรี ยศำสตร์
1((1)-0-2)

กีฬา จำนวน 1 หน่วยกิต
942-222 กีฬำเพื่อชีวติ
1((1)-0-2)
รายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
จำนวน 2 หน่วยกิต
942-115 แลใต้
2((2)-0-4)
942-305 สังคมและกำรเมือง
2((2)-0-4)
942-306 มนุษย์กบั สังคม
2((2)-0-4)
942-307 รู ้ทนั ควำมเสี่ ยง
2((2)-0-4)
942-308 แคมป์ ปิ้ ง
2((2)-0-4)
942-400 กำรเงินในชีวติ ประจำวัน
2((2)-0-4)
942-401 สิ่ งแวดล้อมเพื่อชีวติ
2((2)-0-4)
942-402 กำรจัดกำรชุมชนยัง่ ยืน
2((2)-0-4)
946-149 ก้ำวทันโลกดิจิทลั
2((2)–0-4)
947-200 ชีวติ และสุ ขภำพ
2((2)-0-4)
947-201 วิทยำศำสตร์รักษ์โลก
2((2)-0-4)
996-111 ตรังศึกษำ
2((2)-0-4)
996-132 กำรรับรู ้ธรรมชำติ
2((2)-0-4)
กลุ่มวิชาภาษา
941-101 ภำษำไทยเพื่อกำรสื่ อสำร
และกำรนำเสนอ
2((2)-0-4)
941-297 ภำษำอังกฤษจำกเพลง
2((2)-0-4)
กลุ่มวิชาสุ นทรียศาสตร์
943-101 กำรเดินทำงของกีตำ้ ร์
2((2)-0-4)
943-102 ร้องเพลงเพลินใจ
2((2)-0-4)
943-103 ดนตรี ไทยกับคนรุ่ นใหม่
2((2)-0-4)
943-200 วรรณกรรมในบทเพลง
2((2)-0-4)
943-201 ศิลปะกำรเต้นพื้นเมือง
ในสังคมโลก
2((2)-0-4)
943-202 นำฏกรรมเพื่อพัฒนำบุคลิกภำพ
2((2)-0-4)
943-203 ศิลปะกำรต่อสู ้แบบไทย
2((2)-0-4)
996-123 ควำมซำบซึ้งทำงดนตรี
2((2)-0-4)
996-124 กำรสเก็ตภำพเมือง
2((2)-0-4)
คณะหรื อหลัก สู ตรอำจก ำหนดรำยวิ ช ำศึ ก ษำ
ทั่วไปอื่ น ที่ พิ จำรณำแล้วมีป ระโยชน์ ต่อ นักศึ ก ษำให้
เป็ นวิชำเลือกเพิ่มเติมได้ตำมควำมเหมำะสม
2. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 95 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน จำนวน 30 หน่วยกิต
942-230 กำรภำษีอำกร
3((3)-0-6)
944-122 หลักเศรษฐศำสตร์
3((3)-0-6)
944-204 กฎหมำยธุรกิจ
3((3)-0-6)
946-100 ควำมรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 3((3)-0-6)
946-160 หลักกำรตลำด
3((2)-2-5)
946-209 หลักกำรจัดกำร
3((3)-0-6)

946-214 กำรบัญชีสำหรับผูป้ ระกอบกำร
946-290 กำรเงินธุรกิจ
946-400 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์
947-118 สถิติธุรกิจ 1

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

2.2 กลุ่มวิชาชีพ จำนวน 59 หน่วยกิต
- รายวิชาชีพบังคับ จำนวน 50 หน่วยกิต
946-150 กำรเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 3((2)-2-5)
946-151 พำณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
3((2)-2-5)
946-255 เอสคิวแอลเพื่องำน
ด้ำนวิทยำศำสตร์ขอ้ มูล
3((2)-2-5)
946-256 วิทยำศำสตร์ขอ้ มูลเบื้องต้น
3((2)-2-5)
946-257 กำรวิเครำะห์กำรตลำดดิจิทลั
3((2)-2-5)
946-260 พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและกลยุทธ์
ทำงดิจิทลั
3((2)-2-5)
946-354 วิธีกำรทำงสถิติสำหรับวิทยำศำสตร์
ข้อมูล
3((2)-2-5)
946-355 ระบบเครื อข่ำยคอมพิวเตอร์
และควำมมัน่ คงของสำรสนเทศ 3((2)-2-5)
946-451 สัมมนำทำงธุรกิจดิจิทลั
1(0-2-1)
946-453 โครงงำนทำงธุรกิจดิจิทลั
3(0-9-0)
946-454 กำรเตรี ยมควำมพร้อมสหกิจศึกษำ
ทำงธุรกิจดิจิทลั
1(0-2-1)
948-358 กำรตลำดดิจิทลั และเทคโนโลยี
ร่ วมสมัย
3((2)-2-5)
948-444 ระบบวำงแผนจัดกำรทรัพยำกร
องค์กร
3((3)-0-6)
948-457 กำรจัดกำรและกำรปรับปรุ ง
กระบวนกำรทำงธุรกิจ
3((2)-2-5)
948-458 กำรขับเคลื่อนกลยุทธ์
เชิงสร้ำงสรรค์ดว้ ยข้อมูล
3((2)-2-5)
948-461 กำรเป็ นผูป้ ระกอบกำรและ
กำรแปรรู ปธุรกิจ
3((3)-0-6)
ชุ ดวิชา (Module)
946-153 ชุดวิชำกำรออกแบบและ
พัฒนำเว็บในส่ วนติดต่อผูใ้ ช้งำน 6((4)-4-10)
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก จำนวน 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาธุรกิจดิจิทัลและการตลาดดิจิทัล
946-249 กำรจัดกำรโซเชียลคอมเมิร์ซ 3((2)-2-5)
946-258 กำรเล่ำเรื่ อง
3((2)-2-5)
946-345 เทคโนโลยีมลั ติมีเดีย
3((2)-2-5)

946-445 กำรพัฒนำโปรแกรมประยุกต์
ทำงธุรกิจผ่ำนเว็บ
3((2)-2-5)
948-349 เครื อข่ำยแลนไร้สำย
ระดับองค์กร
3((2)-2-5)
948-352 ประสบกำรณ์ผใู ้ ช้และ
กำรออกแบบส่ วนประสำนงำน
กับผูใ้ ช้
3((2)-2-5)
948-353 กำรทำกำรตลำด
บนสังคมออนไลน์
3((2)-2-5)
948-354 กำรจัดกำรเนื้อหำและสื่ อดิจิทลั 3((2)-2-5)
948-359 กำรพัฒนำโปรแกรมประยุกต์
ทำงธุรกิจบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3((2)-2-5)
948-442 โลจิสติกส์และโซ่อุปทำนดิจิทลั 3((3)-0-6)
948-455 กำรออกแบบและบริ หำร
ฐำนข้อมูล
3((2)-2-5)
948-452 โปรแกรมประยุกต์ทำงธุรกิจ 3((2)-2-5)
948-453 ระบบกำรชำระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์
3((3)-0-6)
ชุ ดวิชา (Module)
946-350 ชุดวิชำกำรจัดกำรเนื้อหำดิจิทลั
และกำรเล่ำเรื่ อง
6((4)-4-10)
-กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ข้อมูล
948-250 กำรจินตทัศน์ขอ้ มูล
3((2)-2-5)
948-251 เทคนิคกำรเตรี ยมข้อมูล
3((3)-0-6)
948-347 กำรวิเครำะห์ขอ้ มูลทำงธุรกิจ 3((2)-2-5)
948-351 ธุรกิจอัจฉริ ยะและกำรวิเครำะห์ 3((2)-2-5)
ชุ ดวิชา (Module)
948-459 ชุดวิชำกำรวิเครำะห์และ
นำเสนอข้อมูล
6((5)-2-11)
-กลุ่มวิชาการเป็ นผู้ประกอบการ
946-201 กำรจัดกำรธุรกิจขนำดย่อม
3((2)-2-5)
946-301 ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
3((2)-2-5)
946-460 กำรจัดกำรผลิตภัณฑ์
และนวัตกรรม
3((3)-0-6)
946-461 กำรจัดกำรช่องทำงกำรตลำด
แบบบูรณำกำร
3((3)-0-6)
948-252 กำรจัดกำรนวัตกรรม
ควำมคิดสร้ำงสรรค์
และเทคโนโลยี
3((3)-0-6)
948-253 กำรออกแบบบริ กำร
3((2)-2-5)
948-261 กำรตลำดระหว่ำงประเทศ
3((3)-0-6)
948-342 กำรบริ หำรโครงกำร
3((2)-2-5)

948-360 กลยุทธ์และกำรจัดกำรรำคำ
3((3)-0-6)
948-361 กำรจัดกำรแบรนด์เชิงกลยุทธ์ 3((2)-2-5)
948-448 กำรนำเสนองำนทำงธุรกิจ
3((3)-0-6)
941-363 ภำษำอังกฤษสำหรับ
กำรสื่ อสำรทำงธุรกิจ
3((3)-0-6)
-หัวข้ อพิเศษ
948-355 หัวข้อพิเศษทำงธุรกิจดิจิทลั 1 1((x)-y-z)
948-356 หัวข้อพิเศษทำงธุรกิจดิจิทลั 2 2((x)-y-z)
948-357 หัวข้อพิเศษทำงธุรกิจดิจิทลั 3 3((x)-y-z)
-กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ
946-152 กำรเรี ยนรู ้เชิงประสบกำรณ์ ครั้งที่ 1
ไม่นอ้ ยกว่ำ 230 ชัว่ โมง
946-254 กำรเรี ยนรู ้เชิงประสบกำรณ์ ครั้งที่ 2
ไม่นอ้ ยกว่ำ 230 ชัว่ โมง
948-454 กำรเรี ยนรู ้เชิงประสบกำรณ์ ครั้งที่ 3
ไม่นอ้ ยกว่ำ 230 ชัว่ โมง
-กลุ่มวิชาที่เปิ ดบริ การให้ กบั หลักสู ตรอื่น
946-251 กำรพัฒนำเว็บ
ในส่ วนติดต่อผูใ้ ช้งำน
3((2)-2-5)
946-253 กำรออกแบบกรำฟิ ก
สำหรับธุรกิจ
3((2)-2-5)
2.4 วิชาประสบการณ์ ภาคสนาม 6 หน่ วยกิต
948-456 สหกิจศึกษำทำงธุรกิจดิจิทลั
6(0-40-0)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต
นักศึ กษำสำมำรถเลื อ กเรี ย นรำยวิชำใดๆ ที่ ส นใจ ที่ มี
เนื้ อหำไม่ซ้ ำซ้อน หรื อใกล้เคียงกับเนื้ อหำในหมวดวิชำศึกษำ
ทั่ ว ไ ป ห รื อ ห ม ว ด วิ ช ำ เฉ พ ำ ะ ที่ เปิ ด ส อ น ใ น
มหำวิท ยำลัยสงขลำนคริ น ทร์ หรื อ มหำวิท ยำลัยอื่ น ทั้งใน
ป ร ะ เท ศ แ ล ะ ต่ ำงป ระ เท ศ โ ด ยค วำม เห็ น ช อ บ ข อ ง
กรรมกำรบริ หำรหลักสู ตร

แผนการศึกษาตลอดหลักสู ตร
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
xxx-xxx เรี ยน 1 วิชำจำกรำยวิชำต่อไปนี้ 2((2)-0-4)
941-160 *กำรฟังและพูดภำษำอังกฤษพื้นฐำน
หรื อ
941-161 *กำรอ่ำนและเขียนภำษำอังกฤษพื้นฐำน
942-107 ศำสตร์พระรำชำสู่ กำรพัฒนำ
ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
3((3)-0-6)
944-122 หลักเศรษฐศำสตร์
3((3)-0-6)
946-100 ควำมรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
3((3)-0-6)
946-150 กำรเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
3((2)-2-5)
947-102 รู ้เท่ำทันวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 2((2)-0-4)
947-216 ชีวติ กับกำรคำนวณ
2((2)-0-4)
948-140 ทักษะกำรใช้ดิจิทลั
2((2)-0-4)
รวม
20

ภาคการศึกษาที่ 2
xxx-xxx เรี ยน 1 วิชำจำกรำยวิชำต่อไปนี้ 2((2)-0-4)
941-160 *กำรฟังและพูดภำษำอังกฤษพื้นฐำน
หรื อ
941-161 *กำรอ่ำนและเขียนภำษำอังกฤษพื้นฐำน
942-101 ควำมเป็ นพลเมืองโลก
2((2)-0-4)
942-102 กำรช่วยชีวติ พื้นฐำน
1((1)-0-2)
942-105 กำรคิดเชิงออกแบบ
2((2)-0-4)
942-106 ชีวติ ที่ดี
3((3)-0-6)
946-151 พำณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
3((2)-2-5)
946-153 ชุดวิชำกำรออกแบบและ
6((4)-4-10)
พัฒนำเว็บในส่ วนติดต่อผูใ้ ช้งำน
รวม

19

หมายเหตุ รำยวิชำ 941-160* และ 941-161* คณะฯ จะพิจำรณำควำมเหมำะสมว่ำจะให้แต่ละหลักสู ตร ลงทะเบียนเรี ยน
ในภำคกำรศึกษำใด ทั้งนี้โดยพิจำรณำจำกจำนวนผูเ้ รี ยนเป็ นสำคัญ
ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
942-222 กีฬำเพื่อชีวติ
946-160 หลักกำรตลำด
946-214 กำรบัญชีสำหรับผูป้ ระกอบกำร
946-256 วิทยำศำสตร์ขอ้ มูลเบื้องต้น
947-118 สถิติธุรกิจ 1
948-358 กำรตลำดดิจิทลั
และเทคโนโลยีร่วมสมัย
996-122 กำรรับรู ้สุนทรี ยศำสตร์
941-162 กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ
หรื อ
941-163 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรประกอบอำชีพ
รวม

1((1)-0-2)
3((2)-2-5)
3((3)-0-6)
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
3((2)-2-5)
1((1)-0-2)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
19

ภาคการศึกษาที่ 2
001-103 ไอเดียสู่ ควำมเป็ นผูป้ ระกอบกำร
946-255 เอสคิวแอลเพื่องำน
ด้ำนวิทยำศำสตร์ขอ้ มูล
946-257 กำรวิเครำะห์กำรตลำดดิจิทลั
946-260 พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
และกลยุทธ์ทำงดิจิทลั
946-290 กำรเงินธุรกิจ
เลือกเรี ยนรำยวิชำชีพเลือก จำนวน 6 หน่วยกิต
xxx-xxx วิชำชีพเลือก 1
xxx-xxx วิชำชีพเลือก 2
หรื อ
946-350 ชุดวิชำกำรจัดกำรเนื้ อหำดิจทัล
และกำรเล่ำเรื่ อง
946-459 ชุดวิชำกำรวิเครำะห์
และกำรนำเสนอข้อมูล
รวม

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

6((4)-4-10)
6((5)-2-11)
19

ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
942-230 กำรภำษีอำกร
3((3)-0-6)
946-209 หลักกำรจัดกำร
3((3)-0-6)
946-354 วิธีกำรทำงสถิติ
สำหรับวิทยำศำสตร์ขอ้ มูล
3((2)-2-5)
948-457 กำรจัดกำรและกำรปรับปรุ ง
กระบวนกำรทำงธุรกิจ
3((2)-2-5)
xxx-xxx วิชำเลือกเสรี
3((x)-y-z)
xxx-xxx วิชำเลือกหมวดวิชำศึกษำทัว่ ไป
เลือกสำระที่ 6 ภำษำต่ำงประเทศอื่น 3((x)-y-z)
รวม
17

ปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
946-400 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์
946-453 โครงงำนทำงธุรกิจดิจิทลั
946-451 สัมมนำทำงธุรกิจดิจิทลั
946-454 กำรเตรี ยมควำมพร้อมสหกิจศึกษำ
ทำงธุรกิจดิจิทลั
948-461 กำรเป็ นผูป้ ระกอบกำรและ
กำรแปรรู ปธุรกิจ
xxx-xxx รำยวิชำศึกำทัว่ ไปเลือก
รวม

3((2)-2-5)
3(0-9-0)
1(0-2-1)

ภาคการศึกษาที่ 2
946-204 กฎหมำยธุรกิจ
3((3)-0-6)
946-355 ระบบเครื อข่ำยคอมพิวเตอร์
และควำมมัน่ คงของสำรสนเทศ 3((2)-2-5)
948-444 ระบบวำงแผนจัดกำร
ทรัพยำกรองค์กร
3((3)-0-6)
948-458 กำรขับเคลื่อนกลยุทธ์เชิงสร้ำงสรรค์
ด้วยข้อมูล
3((2)-2-5)
xxx-xxx วิชำชีพเลือก 3
3((x)-y-z)
xxx-xxx วิชำเลือกเสรี
3((x)-y-z)
รวม
18

ภาคการศึกษาที่ 2
948-456 สหกิจศึกษำทำงธุรกิจดิจิทลั
รวม

6(0-40-0)
6

1(0-2-1)
3((3)-0-6)
2((2)-0-4)
13

.

หมายเหตุ แผนกำรศึกษำสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสม โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริ หำรหลักสู ตรฯ

เอกสาร 2-5
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร (PLOs) กลยุทธ์ /วิธีการสอน และกลยุทธ์ /วิธีการวัดและการประเมินผล

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร
(PLOs)

กลยุทธ์/วิธีการสอน

1) จัดการเรียนการสอนที่พั ฒ นาทักษะการคิ ด
วิเคราะห์ คิดวิพากย์และคิดสร้างสรรค์ผ่าน
กิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ
เช่ น Design-based Learning, Problem
solving, WIL และ Active learning โดย
ใช้ ก รณี ศึ ก ษาจากสถานการณ์ จ ริ ง (Casebased และ Project-based Learning)
2) ใช้ สื่ อ การเรีย นที่ ห ลากหลายเพื่ อ สนั บ สนุ น
การพั ฒ นากระบวนการคิ ด วิ เคราะห์ คิ ด วิ
พากย์ และคิ ด สร้ า งสรรค์ ในกระบวนการ
เรียนรู้ของบุคคล
3) สร้ างเครือ ข่ ายกั บ ธุร กิ จทั้ งในระดั บ ท้ อ งถิ่ น
ภาคใต้ และระดับประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้
มีแหล่งเรียนรู้เสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ คิด
วิพากย์ และคิดสร้างสรรค์สาหรับการจัดการ
เรียนการสอบแบบ WIL ให้มากขึ้น
1) จัดการเรียนการสอน โดยกาหนดให้ผู้เรียนใช้
PLO 2: ออกแบบกลยุทธ์ธุรกิจดิจิทลั
ความรู้ แ ละทั ก ษะทางด้ า นบริ ห ารธุ ร กิ จ
เพื่อตอบสนองการ
วิ เคราะห์ ธุ ร กิ จ พั ฒ นากลยุ ท ธ์ แ ละด าเนิ น
เปลี่ยนแปลงของ
ธุรกิจดิจิทัลจริง
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้
2) ใช้ สื่ อ การเรีย นที่ ห ลากหลายเพื่ อ สนั บ สนุ น
การพั ฒ นากระบวนการคิ ด วิ เคราะห์ คิ ด วิ
พากย์ และคิ ด สร้ า งสรรค์ ในกระบวนการ
เรียนรู้ของบุคคล
3) สร้ างเครือ ข่ ายกั บ ธุร กิ จทั้ งในระดั บ ท้ อ งถิ่ น
ภาคใต้ และระดับประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้
มีแหล่งเรียนรู้เสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ คิด
วิพากย์ และคิดสร้างสรรค์สาหรับการจัดการ
เรียนการสอบแบบ WIL ให้มากขึ้น
PLO 3: สามารถสร้างความสัมพันธ์กับ 1) สอนโดยใช้กรณีศึกษา และอภิปรายร่วมกัน
2) กาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบ
ทางานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่นหรือต้อง
ธุรกิจและปรับตัวให้เข้ากับ
ค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น
บริบทในสังคมที่หลากหลายได้
หรือผู้มีประสบการณ์
3) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษย
สัมพันธ์ การเข้าใจวัฒ นธรรมขององค์กรใน
รายวิชาต่าง ๆ
4) สนั บ สนุ น ให้ เรีย นรู้ โดยผ่ านระบบกิ จ กรรม
PLO 1: สามารถวิเคราะห์ วางแผน
และพัฒนากระบวนการ
ดาเนินงานเพื่อเปลี่ยนแปลง
ธุรกิจสู่องค์กรดิจิทลั

กลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล
1) การทดสอบย่อย
2) การน าเสนอแผนงาน ความก้ า วหน้ า และ
ผลงาน
3) ประเมิ น จากความสามารถในการใช้ ทั ก ษะ
การวิเคราะห์ การแสดงความคิ ด เห็ น และ
การตอบคาถาม
4) ประเมิ น ผลจากการปฏิ บั ติ ภ าคสนาม การ
ปฏิบัติสหกิจศึกษาในรายวิชาที่จัดการศึกษา
เชิ งบู ร ณ า ก า ร กั บ ก า ร ท า งา น (Work
Integrated Learning: WIL) โดยอาจารย์
ผู้สอนและสถานประกอบการ
5) รายงาน/แผนงาน/โครงการ

1) การทดสอบย่อย
2) การน าเสนอแผนงาน ความก้ า วหน้ า และ
ผลงาน
3) ประเมิ น จากความสามารถในการใช้ ทั ก ษะ
การวิเคราะห์ การแสดงความคิ ด เห็ น และ
การตอบคาถาม
4) ประเมิ น ผลจากการปฏิ บั ติ ภ าคสนาม การ
ปฏิบัติสหกิจศึกษาในรายวิชาที่จัดการศึกษา
เชิ งบู ร ณ า ก า ร กั บ ก า ร ท า งา น (Work
Integrated Learning: WIL) โดยอาจารย์
ผู้สอนและสถานประกอบการ
5) รายงาน/แผนงาน/โครงการ
1) ประเมินจากผลการทางานกลุ่มและรายงาน
ผล
2) ประเมินจากทักษะการพูดในการนาเสนอ
ผลงาน
3) ประเมินจากทักษะการเขียนรายงาน
4) ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมอภิปรายกลุ่ม
5) ประเมิ น ผลจากการปฏิ บั ติ ภ าคสนาม การ
ปฏิบัติสหกิจศึกษาในรายวิชาที่จัดการศึกษา

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร
(PLOs)

กลยุทธ์/วิธีการสอน

5)
6)
PLO 4: แสดงออกถึงความมีคุณธรรม 1)
จริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม
และรักษาจรรยาบรรณในการ 2)
ประกอบอาชีพทางธุรกิจดิจิทลั
3)
4)
5)
6)
PLO 5: สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีใน
การสืบค้นและแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

1)
2)
3)
4)

ชมรม และกิจกรรมอื่น ๆ นอกห้องเรียน
จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการ
สื่ อ สารทั้ ง การพู ด การฟั ง การเขี ย นใน
ระหว่างผู้เรียน ผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ
จัดให้มีรายวิชาโครงงาน/การฝึกปฏิบัติ/การ
ฝึกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ
อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
ในการสอน
เน้ น การเข้าชั้น เรีย นตรงเวลา และการแต่ ง
กายให้เป็นตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
สอนโดยใช้กรณีศึกษา และอภิปรายร่วมกัน
ก าหนดให้ มี ร ะเบี ย บวิ นั ย การศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี
การบรรยายพิ เศษโดยผู้ มี ป ระสบการณ์ ใน
วิชาชีพ
สนั บ สนุ น ให้ เรีย นรู้ โดยผ่ านระบบกิ จ กรรม
ชมรม และกิจกรรมอื่น ๆ นอกห้องเรียน
มอบหมายงานให้นักศึกษาค้น คว้าในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับรายวิชา
จั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ที่ ส่ ง เสริ ม ให้
ผู้เรียนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
แสวงหาความรู้
จัดให้ มี รายวิชาสั มมนาเพื่ อ ให้ มีก ารค้น คว้า
ทารายงาน นาเสนอ และอภิปรายในประเด็น
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดให้มีรายวิชาโครงงาน/การฝึกปฏิบัติ/การ
ฝึกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ

กลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล
เชิ งบู ร ณ า ก า ร กั บ ก า ร ท า งา น (Work
Integrated Learning: WIL) โดยอาจารย์
ผู้สอนและสถานประกอบการ

1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการ
เข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด และการ
ร่วมกิจกรรม
2) ประเมินจากผลการทางานกลุ่มและรายงาน
ผล
3) ประเมินจากองค์กรที่นักศึกษาไปฝึกงาน
4) สังเกตจานวนครั้งการทุจริตในการสอบ

1) การนาเสนอผลงาน
2) การรายงาน/แผนงาน/โครงการ
3) ประเมิ น ผลจากการปฏิ บั ติ ภ าคสนาม การ
ปฏิบัติสหกิจศึกษาในรายวิชาที่จัดการศึกษา
เชิ งบู ร ณ า ก า ร กั บ ก า ร ท า งา น (Work
Integrated Learning: WIL) โดยอาจารย์
ผู้สอนและสถานประกอบการ

คำอธิบำยรำยวิชำคณะพำณิชยศำสตร์ และกำรจัดกำร
941-117
3((3)-0-6)
กำรฟังและกำรออกเสียงภำษำอังกฤษ
(English Listening and Pronunciation)
การฝึ กทักษะการฟั งและการออกเสี ยงภาษาอังกฤษ
โดยผ่านสื่ อ หลายแบบ การรั บ รู ้ เสี ยงและจังหวะหรื อท านอง
เสี ยงในการพูด การออกเสี ยงทั้งรู ปแบบอังกฤษและอเมริ กัน
การออกเสี ยงเน้นและการออกเสี ยงสูงต่า
Practice in listening and pronunciation using
multimedia; perception of sounds, rhythm, stress and
intonation patterns; and British and American English
pronunciation
941-118
3((3)-0-6)
ไวยำกรณ์ ภำษำอังกฤษ
(English Grammar)
ส่ วน ป ระกอ บ ข อ งป ระโยค ป ระเภท ข อ งวลี
อนุ ป ระโยค และประโยค หลั ก ไวยากรณ์ การวิ เคราะห์
โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริ บทและการประยุกต์ใช้
ในการสื่ อสารโดยเน้นทักษะการอ่านและการเขียน
Elements of sentence structures; types of phrases,
clauses, and sentences; grammatical rules and functions;
analysis of English grammatical structures in context; and
applications to communication with emphasis on reading and
writing skills
941-119
3((3)-0-6)
กำรพูดภำษำอังกฤษ
(English Oral Communication)
การฝึ กสนทนาและสื่ อสารในสถานการณ์ต่างๆ การ
ใช้ส านวน การตอบค าถาม และแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ยวกับ
หัวข้อที่กาหนดให้ และการกล่าวสรุ ปสั้นๆเป็ นภาษาอังกฤษ
Practice using conversation and communication
skills in different situations; use of idiomatic expressions;
answering questions and expressing ideas on given topics; and
giving short speeches

941-213
3((3)-0-6)
กำรแปลภำษำอังกฤษ-ไทยและภำษำไทย-อังกฤษ
(English-Thai and Thai-English Translation)
หลัก การแปลภาษาอัง กฤษเป็ นภาษาไทย การ
แปลภาษาไทยเป็ นภาษาอังกฤษ การประยุกต์ใช้เทคนิ คการ
แปล การร่ าง การปรับบทแปล และการตรวจแก้ไขงานแปล
การแปลงานประเภทสารคดี และบันเทิงคดี การแปลรายงาน
ข่ าว เอกสารประชาสั ม พัน ธ์ สิ น ค้า และบทคัด ย่อ การใช้
เครื่ องมือเทคโนโลยีช่วยแปลสาหรับนักแปล
Principles of English-Thai and Thai-English
translation; application of translation techniques; drafting,
revising, and editing translation work; translation of literary
and non-literary works of news reports, press release
documents, and abstracts; using Computer Assisted
Technology (CAT) tools for translators
941-214
3((3)-0-6)
กำรเขียนเชิงวิชำกำร
(Academic Writing)
การฝึ กทักษะที่ จาเป็ นในการเขียนบทความทาง
วิ ช าการ การกล่ า วซ้ า การเขี ย นสรุ ป ย่ อ ความ การเขี ย น
บรรยายกราฟ แผนภูมิ และสถิ ติ การอ้างถึ งแหล่งที่ มาของ
ข้อมูลในงานเขียน การเขียนอ้างอิงในเนื้ อหาและการจัดทา
เอกสารอ้างอิงท้ายบทความตามแบบ APA การเตรี ยมเขียน
โครงร่ างที่มีการเชื่อมโยงกันของบทความวิชาการ การเขียน
บทความสั้น ๆ
Practice in skills needed for writing academic
papers: paraphrasing; summary writing; describing graphs,
charts, and statistics; acknowledging sources; APA in-text
citation and references listing; preparing a coherent outline
for papers; writing a short paper
941-222
3((2)-2-5)
กำรสนทนำภำษำจีนเพื่อกำรสื่ อสำรในชีวติ ประจำวัน
(Chinese Conversation for Daily Communication)

การฝึ กฝนและการพัฒ นาทักษะการพูด และการฟั ง
เพื่อติดต่อสื่ อสารในโอกาสต่าง ๆ การแนะนาตัว การนัดหมาย
การต้อนรับ การนาเสนอผลงาน การพูดในที่ประชุม
Practice and development of Chinese speaking and
listening skills to communicate in occasions such as
introducing yourself, making appointments, welcoming, giving
presentation, and speaking in meetings
941-223
3((2)-2-5)
ภำษำจีนสำหรับธุรกิจกำรโรงแรม
(Chinese for Hotel Business)
การฝึ กภาษาจี น ด้านคาศัพ ท์และสานวนที่ ใช้ในการ
สื่ อสารในบริ การธุรกิจโรงแรม การจองที่พกั การต้อนรับ การ
แนะน าสิ่ งอ านวยความสะดวก การแก้ไ ขสถานการณ์ ต่ าง ๆ
การกรอกแบบเอกสารธุ ร กิ จ การโรงแรม การเขี ย นเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจด้านที่พกั การตอบโต้จดหมายธุรกิจ
Practice of Chinese vocabulary and expressions for
communication in hotel services; reservations; reception;
recommending recreational facilities; problem solving in
various situations; filling in relevant forms; writing
advertisements for accommodation; business correspondence
941-234
3((2)-2-5)
กำรสนทนำภำษำญี่ปุ่นเพื่อกำรสื่ อสำรในชีวติ ประจำวัน
(Japanese Conversation for Daily Communication)
การฝึ กฝนและการพัฒ นาทักษะการพูด และการฟั ง
เพื่อติดต่อสื่ อสารในโอกาสต่าง ๆ การแนะนาตัว การนัดหมาย
การต้อนรับ การนาเสนอผลงาน การพูดในที่ประชุม
Practice and development of Japanese speaking and
listening skills to communicate in occasions such as
introducing yourself, making appointments, welcoming, giving
presentation, and speaking in meetings
941-235
3((2)-2-5)
ภำษำญี่ปุ่นสำหรับธุรกิจกำรโรงแรม
(Japanese for Hotel Business)
การฝึ กภาษาญี่ปุ่นด้านคาศัพท์และสานวนที่ใช้ในการ
สื่ อสารในบริ การธุรกิจโรงแรม การจองที่พกั การต้อนรับ การ
แนะน าสิ่ งอานวยความสะดวก การแก้ไขสถานการณ์ ต่ าง ๆ

การกรอกแบบเอกสารธุ รกิ จการโรงแรม การเขียนเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจด้านที่พกั การตอบโต้จดหมายธุรกิจ
Practice of Japanese vocabulary and expressions
for communication in hotel services; reservations;
reception; recommending recreational facilities; problem
solving in various situations; filling in relevant forms;
writing advertisements for accommodation; business
correspondence
941-255
3((2)-2-5)
กำรสนทนำภำษำรัสเซียเพื่อกำรสื่ อสำรในชีวติ ประจำวัน
(Russian Conversation for Daily Communication)
การฝึ กฝนและการพัฒ นาทักษะการพูดและการ
ฟัง เพื่อติดต่อสื่ อสารในโอกาสต่าง ๆ การแนะนาตัว การนัด
หมาย การต้อนรับ การนาเสนอผลงาน การพูดในที่ประชุม
Practice and development of Russian speaking
and listening skills to communicate in occasions such as
introducing yourself, making appointments, welcoming,
giving presentation, and speaking in meetings
941-256
3((2)-2-5)
ภำษำรัสเซียสำหรับธุรกิจกำรโรงแรม
(Russian for Hotel Business)
การฝึ กภาษารัสเซี ยด้านคาศัพท์และสานวนที่ ใช้
ในการสื่ อสารในบริ การธุ รกิ จโรงแรม การจองที่ พ กั การ
ต้อ นรั บ การแนะน าสิ่ ง อ านวยความสะดวก การแก้ไ ข
สถานการณ์ต่าง ๆ การกรอกแบบเอกสารธุรกิจการโรงแรม
การเขียนเอกสารประชาสัมพันธ์ธุรกิจด้านที่พกั การตอบโต้
จดหมายธุรกิจ
Practice of Russian vocabulary and expressions
for communication in hotel services; reservations;
reception; recommending recreational facilities; problem
solving in various situations; filling in relevant forms;
writing advertisements for accommodation; business
correspondence
941-262
ควำมเรียงภำษำอังกฤษ
(English Composition)

3((3)-0-6)

หลัก ในการเขี ย นอนุ เฉทและความเรี ยง การเรี ยบ
เรี ยงความคิด กระบวนการเขียนตั้งแต่การเขียนโครงร่ างอย่างง่า
ไปจนถึงการเรี ยบเรี ยงข้อความเป็ นอนุ เฉทและความเรี ยง การ
เขี ยนเล่าเรื่ อง การเขี ยนเชิ งบรรยาย โครงสร้ างทางไวยากรณ์
การเลือกใช้คา การเชื่อมโยงความคิดและเนื้อหาในความเรี ยง
The principles of paragraph and essay writing;
structuring of ideas; writing processes from simple outlining to
writing paragraphs and compositions; writing narrations and
descriptions; grammatical structures; word choices; and
coherence and cohesion in essay writing
941-264
3((2)-2-5)
กำรสื่ อสำรระหว่ ำงวัฒนธรรม
(Intercultural Communication)
หลักการและทฤษฎี สื่อสารข้ามวัฒ นธรรม บทบาท
ของวัฒ นธรรมในการสื่ อ สารระหว่างประเทศ กรณี ต ัว อย่าง
เกี่ ย วกั บ กลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อสารระหว่ า งวัฒ นธรรมและความ
ล้ม เหลวด้านการสื่ อ สารในบริ บ ทของความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม
Cross-cultural communication concepts and theories;
cultural roles in international communication; case studies of
intercultural communication strategies and communicative
failures in diverse cultural contexts
941-265
3((3)-0-6)
ภำษำอังกฤษสำหรับธุรกจิกำรโรงแรม
(English for Hotel Business)
การฝึ กภาษาอังกฤษ ด้านคาศัพท์ และสานวนที่ ใช้ใน
การสื่ อสารในบริ การธุ รกิ จโรงแรม การจองที่ พกั การต้อนรั บ
การแนะนา สิ่ งอานวยความสะดวก การแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ
การกรอกแบบเอกสาร ธุ ร กิ จ การโรงแรม การเขี ย นเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจด้านที่พกั การตอบโต้จดหมายธุรกิจ
Practice of English vocabulary and expressions for
communication in hotel services; reservations; reception;
recommending recreational facilities; problem solving in
various situations; filling in relevant forms; writing
advertisements for accommodation; business correspondence
941-272

3((2)-2-5)

กำรสนทนำภำษำมลำยูเพื่อกำรสื่ อสำรในชีวติ ประจำวัน
(Malay Conversation for Daily Communication)
การฝึ กฝนและการพัฒนาทักษะการพูดและการ
ฟัง เพื่อติดต่อสื่ อสารในโอกาสต่าง ๆ การแนะนาตัว การนัด
หมาย การต้อนรับ การนาเสนอผลงาน การพูดในที่ประชุม
Practice and development of Malay speaking
and listening skills to communicate in occasions including
self-introduction, making appointments, welcoming,
giving presentation, and speaking in meetings
941-273
3((2)-2-5)
ภำษำมลำยูสำหรับธุรกิจกำรโรงแรม
(Malay for Hotel Business)
การฝึ กภาษามลายูด้านคาศัพท์และสานวนที่ ใช้
ในการสื่ อสารในบริ การธุ รกิ จโรงแรม การจองที่ พกั การ
ต้อ นรั บ การแนะน าสิ่ ง อ านวยความสะดวก การแก้ไ ข
สถานการณ์ต่างๆ การกรอกแบบเอกสารธุรกิจการโรงแรม
การเขียนเอกสารประชาสัมพันธ์ธุรกิจด้านที่พกั การตอบโต้
จดหมายธุรกิจ
Practice of Malay vocabulary and expressions
for communication in hotel services; reservations;
reception; recommending recreational facilities; problem
solving in various situations; filling in relevant forms;
writing advertisements for accommodation; business
correspondence
941-293
3((3)-0-6)
กำรฟังและกำรบันทึกย่ อทำงธุรกิจ
(Listening and Note-taking in Business)
การฝึ กทั ก ษะด้ า นการฟั งข่ า ว บทสั ม ภาษณ์
การพูดและบรรยายด้านธุรกิจ ทักษะการสรุ ปและจดบันทึก
ย่อ
Practice in listening to business-related English
news, interviews, talks, and lecture and development of
business related summarizing and note-taking skills
941-295
กำรอ่ ำนภำษำอังกฤษเชิงธุรกิจ
(English Reading in Business Contexts)

3((3)-0-6)

การฝึ กการอ่านจับใจความผ่านการอ่านบทอ่านประเภท
ต่ า งๆ การเพิ่ ม พู น ค าศั พ ท์ การใช้ ก ลยุ ท ธ์ ก ารอ่ า น เพื่ อ จั บ
ใจความ แนะนาการวิเคราะห์โครงสร้างและการใช้ภาษาในบท
อ่าน
Practice in reading comprehension skills through
reading various types of text; expansion of vocabulary
required for text comprehension; use of reading strategies to
comprehend texts; and an introduction to analysis of structures
and language used in different types of texts
941-296
3((3)-0-6)
กำรเขียนภำษำอังกฤษเชิงธุรกิจ
(English Writing in Business Contexts)
การพัฒ นาทักษะการเขี ยนที่ จาเป็ นในระดับ ประโยค
และย่ อ หน้ า โครงสร้ า งประโยค การสร้ า งประโยคและ
ไวยากรณ์ การใช้เครื่ องหมายวรรคตอนและการสะกดคา การใช้
คาเชื่ อมความ กระบวนการเขียนและการเรี ยบเรี ยงการเขียนใน
ระดับย่อหน้า
Practice in using essential writing skills in business
contexts at the sentence and paragraph levels; improving use
of sentence structures, sentence formation, grammatical forms,
punctuation usage, and spelling; using sentence connectors;
and studying the writing process and paragraph organization
941-298
3((2)-2-5)
กำรสนทนำภำษำอังกฤษในบริบททำงธุรกิจ
(English Conversation in the Business Context)
การสนทนาภาษาอัง กฤษในบริ บ ททางธุ ร กิ จ ต่ าง ๆ
ได้แก่ การนัดหมาย การอธิ บายเกี่ยวกับสิ นค้าและลักษณะของ
ธุ รกิ จ การเจรจาและต่อรองทางธุ รกิ จ การอภิ ป รายและแสดง
ความคิดเห็นในการประชุม การนาเสนอรายงานสิ นค้า
Practicing English conversations in business contexts,
including making appointments, describing products and
features, negotiations and mediations, discussions and
expressing ideas in meetings, and product report presentations
941-310
กำรอ่ ำนเชิงวิชำกำร
(Academic Reading)

3((3)-0-6)

การฝึ กทั ก ษะการอ่ า นบทอ่ า นที่ ค ัด สรรจาก
บทความและหนังสื อทางวิชาการ กลวิธีการอ่านเชิงวิชาการ
การจับ ความเชื่ อ มโยงกั น ระหว่ า งใจความส าคัญ และ
ข้อความสนับสนุน การวิเคราะห์รูปแบบของการเขียน การ
เขี ยนโครงร่ าง สรุ ป ความในเรื่ อ งที่ อ่ าน การแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับงานเขียน
Practice in reading selections from academic
articles and textbooks; reading strategies for academic
texts; detecting coherence relations between main ideas
and supporting details; analyzing rhetorical patterns;
making outlines and summaries; expressing opinions about
the texts
941-315
3((3)-0-6)
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรท่ องเทีย่ ว
(English for Tourism)
ค าศัพ ท์ แ ละส านวนที่ ใช้บ่ อ ยในการประกอบ
อาชี พ ด้านการท่ อ งเที่ ย วและการบริ ก าร มารยาทในการ
สนทนาและการติดต่อ การฝึ กสื่ อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ
รวมถึ ง การจ าหน่ ายตั๋ว โดยสาร การส ารองห้ อ งพัก การ
เดิ น ทางระหว่ า งประเทศ การประชาสั ม พัน ธ์ ด้า นการ
ท่องเที่ยว การตอบข้อซักถามและข้อร้องเรี ยน
Common terms and expressions frequently used
in the tourism and service industries; correct etiquette and
manners for conversations and personal contact; practice
in using these skills in various working situations
including ticketing, reserving accommodations,
international travel, tourism promotion, and responding to
enquiries and complaints
941-316
3((2)-2-5)
ภำษำอังกฤษสำหรับงำนมัคคุเทศก์
(English for Tour Guide)
การใช้ ภ าษาอั ง กฤษในการบรรยายน าชม
สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วในกรุ ง เทพฯ และแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทั่ ว
ประเทศ การบรรยาย ประวัติความเป็ นมาของประเทศไทย
สิ่ ง ที่ ค วรและไม่ ค วรปฏิ บัติ ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ อ แหล่ ง
ท่องเที่ยวและต่อคนไทย สถาบันชาติ ศาสนา

พระมหากษัตริ ยไ์ ทย และการจัดรู ปแบบกาท่องเที่ยวให้เหมาะสม
กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
Usage of English for describing tourist attractions in
the city of Bangkok and nationwide; describing historical
background of the kingdom of Thailand; recommendations
concerning what tourists should and should not act in
Thailand’ s tourist attractions, and what they should do to the
Thai people, the nation, religion, and the royal family; tourism
management according to types of tourists
941-317
3((3)-0-6)
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรเงินและกำรธนำคำร
(English for Finance and Banking)
แนวคิ ดและคาศัพท์เฉพาะด้านการสื่ อสารเกี่ ยวกับเงิ น
และการธนาคาร การฟั งการบรรยายและบทสนทนาการเงินและ
การธนาคาร การอภิปรายประเด็นด้านการเงิ นและการธนาคาร
การอ่ านเรื่ อ งที่ ค ัดสรรด้านการเงิ น และการธนาคาร การกรอก
เอกสารและการเขียนรายงานการเงิน
The concepts and common terms related to financial
and banking communication; practice in listening to lectures
and dialogues related to finance and banking; discussing
financial and banking issues; reading selected texts related to
finance and banking; completing forms; and writing financial
reports
941-318
3((3)-0-6)
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรประชำสัมพันธ์
(English for Public Relations Professionals)
คาศัพท์และสานวนที่ ใช้เพื่อการประชาสัม พันธ์ การฝึ ก
ทักษะฟั ง พูด อ่านและเขี ยนที่ ใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ ได้แก่
การเขี ย นค าอธิ บ ายใต้ภ าพและข่ า ว การเตรี ย มจดหมายข่ า ว
ใบปลิว และแผ่นพับ
Terms and expressions commonly used in public
relations; practice in the listening, speaking, reading, and
writing skills needed for working in public relations; writing
captions and news releases; and preparing newsletters, leaflets,
and brochures

941-319

3((3)-0-6)

ภำษำอังกฤษสำหรับเลขำนุกำร
(English for Secretaries)
คาศัพท์เฉพาะเกี่ ยวกับงานเลขานุ การ รู ปแบบ
การใช้ภาษา การใช้อุป กรณ์ สานักงาน การรั บ โทรศัพ ท์
การนัดหมาย การจัดแฟ้ มเอกสาร การจัดการประชุม การ
เขียนจดหมายโต้ตอบทางธุรกิจ และงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง
Secretarial terminology; language patterns;
using office equipment; handling telephones; making
appointments; filing; arranging meetings; writing business
correspondence and related paper work
941-320
3((2)-2-5)
ภำษำจีนเพื่อกำรท่ องเทีย่ ว
(Chinese for Tourism)
คาศัพ ท์แ ละส านวนที่ ใช้บ่ อยในการประกอบ
อาชี พ ด้านการท่ อ งเที่ ย วและการบริ ก าร มารยาทในการ
สนทนาและการติดต่อ การฝึ กสื่ อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ
เช่ น การจ าหน่ า ยตั๋ว โดยสาร การส ารองห้ อ งพัก การ
เดิ น ทางระหว่างประเทศ การประชาสั ม พัน ธ์ ด้า นการ
ท่องเที่ยว การตอบข้อซักถามและข้อร้องเรี ยน
Common Chinese terms and expressions
frequently-used in the tourism and service industries,
proper etiquette and manners for conversations and
personal contact, and practice using these skills in
tourism-related situations, such as ticketing, reserving
accommodations, international travel, tourism promotion,
and responding to enquiries and complaints
941-324
3((2)-2-5)
ภำษำจีนสำหรับงำนมัคคุเทศก์
(Chinese for Tour Guide)
การใช้ภ าษาจี น ในการบรรยายน าชม สถานที่
ท่องเที่ยวในกรุ งเทพฯ และแหล่งท่องเที่ยวทัว่ ประเทศ การ
บรรยาย ประวัติความเป็ นมาของประเทศไทย สิ่ งที่ควรและ
ไม่ควรปฏิ บตั ิของนักท่องเที่ ยวต่อแหล่งท่องเที่ ยวและต่อ
คนไทย สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ยไ์ ทย และการ
จัด รู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วให้ เหมาะสมกับ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติ

Usage of Chinese for describing tourist attractions in
the city of Bangkok and nationwide; describing historical
background of the kingdom of Thailand; recommendations
concerning what tourists should and should not act in
Thailand’ s tourist attractions, and what they should do to the
Thai people, the nation, religion, and the royal family; tourism
management according to types of tourists
941-331
3((2)-2-5)
ภำษำญี่ปุ่นเพื่อกำรท่ องเทีย่ ว
(Japanese for Tourism)
คาศัพท์และสานวนที่ใช้บ่อยในการประกอบอาชีพด้าน
การท่ องเที่ ยวและการบริ การ มารยาทในการสนทนาและการ
ติดต่อ การฝึ กสื่ อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การจาหน่ายตัว๋
โดยสาร การสารองห้องพัก การเดิ นทางระหว่างประเทศ การ
ประชาสัมพันธ์ด้านการท่ องเที่ ยว การตอบข้อซักถามและข้อ
ร้องเรี ยน
Common Japanese terms and expressions frequentlyused in the tourism and service industries, proper etiquette and
manners for conversations and personal contact, and practice
using these shills in tourism-related working situations, such as
ticketing, reserving accommodations, international travel,
tourism promotion, and responding to enquiries and
complaints
941-332
3((2)-2-5)
ภำษำญี่ปุ่นสำหรับงำนมัคคุเทศก์
(Japanese for Tour Guide)
การใช้ ภ าษาญี่ ปุ่ นในการบรรยายน าชม สถานที่
ท่ อ งเที่ ย วในกรุ ง เทพฯ และแหล่ งท่ อ งเที่ ย วทั่วประเทศ การ
บรรยาย ประวัติความเป็ นมาของประเทศไทย สิ่ งที่ควรและไม่
ควรปฏิ บตั ิของนักท่ องเที่ ยวต่อแหล่งท่องเที่ ยวและต่อคนไทย
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ยไ์ ทย และการจัดรู ปแบบ
การท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
Usage of Japanese for describing tourist attractions in
the city of Bangkok and nationwide; describing historical
background of the kingdom of Thailand; recommendations
concerning what tourists should and should not act in
Thailand’s tourist attractions, and what they should do to the

Thai people, the nation, religion, and the royal family;
tourism management according to types of tourists
941-351
3((2)-2-5)
ภำษำรัสเซียเพื่อกำรท่ องเทีย่ ว
(Russian for Tourism)
ค าศัพ ท์ แ ละส านวนที่ ใ ช้บ่ อ ยในการประกอบ
อาชี พ ด้านการท่ องเที่ ยวและการบริ การ มารยาทในการ
สนทนาและการติดต่อ การฝึ กสื่ อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ
เช่ น การจ าหน่ า ยตั๋ว โดยสาร การส ารองห้ อ งพัก การ
เดิ น ทางระหว่า งประเทศ การประชาสั ม พัน ธ์ ด้านการ
ท่องเที่ยว การตอบข้อซักถามและข้อร้องเรี ยน
Common Russian terms and expressions
frequently-used in the tourism and service industries,
proper etiquette and manners for conversations and
personal contact, and practice using these shills in
tourism-related situations, such as ticketing, reserving
accommodations, international travel, tourism promotion,
and responding to enquiries and complaints
941-352
3((2)-2-5)
ภำษำรัสเซียสำหรับงำนมัคคุเทศก์
(Russian for Tour Guide)
การใช้ภาษารัสเซี ยในการบรรยายนาชม สถานที่
ท่องเที่ยวในกรุ งเทพฯ และแหล่งท่องเที่ยวทัว่ ประเทศ การ
บรรยาย ประวัติความเป็ นมาของประเทศไทย สิ่ งที่ ค วร
และไม่ควรปฏิบตั ิของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวและ
ต่อคนไทย สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ยไ์ ทย และ
การจัดรู ปแบบการท่องเที่ ยวให้เหมาะสมกับนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ
Usage of Russian for describing tourist
attractions in the city of Bangkok and nationwide;
describing historical background of the kingdom of
Thailand; recommendations concerning what tourists
should and should not act in Thailand’ s tourist
attractions, and what they should do to the Thai people,
the nation, religion, and the royal family; tourism
management according to types of tourists

941-353
3((2)-2-5)
ภำษำรัสเซียสำหรับธุรกิจกำรบิน
(Russian for Airline Business)
ศัพท์และสานวนที่ใช้ในงานต้อนรับสายการบิน การฝึ ก
ทักษะฟั ง พูด อ่านและเขียนเกี่ ยวกับงานในหน้าที่ ของพนักงาน
ภาคพื้นและพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน
Common Russian terms and expressions used in
airlines services; practice in listening, speaking, reading, and
writing skills related to ground staff and flight attendants’
responsibilities
941-360
6((5)-2-11)
ชุดวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่ อสำรทำงธุรกิจ
(Module: English for Business Communication)
การฝึ กฝนทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ควบคู่กบั เทคนิ ค
การสรุ ปใจความสาคัญ และจดบันทึกย่อ คาศัพท์และสานวนใน
งานสานักงาน การติดต่อประสานงานและเตรี ยมการประชุมทาง
ธุรกิ จ การสนทนาและนัดหมายทางธุ รกิ จ การโต้ตอบทางธุ รกิ จ
งานเอกสารที่เกี่ยวข้องและธรรมเนียมปฏิบตั ิในงานธุรกิจ
Practice in English listening skills together with
summarizing and note-talking techniques; common terms and
expressions used in office work; coordinating and arranging
business meetings; telephoning and making appointments;
business correspondence; dealing with office documents;
etiquettes in business communication
941-361
6((5)-2-11)
ชุดวิชำภำษำอังกฤษเพื่องำนบริกำรและโรงแรม
(Module: English for Hospitality and Hotel Services)
คาศัพท์ สานวนอังกฤษและการสนทนาในงานบริ การ
ธุ รกิ จโรงแรม โดยเน้นภาษาที่ เป็ นทางการสาหรั บ ผูใ้ ห้บริ การ
การให้ขอ้ มูล การแนะนาห้องพักและสิ่ งอานวยความสะดวก การ
ตอบคาถามเกี่ ยวกับการจองห้องพัก การต้อนรับ การสื่ อสารใน
งานส่ วนหน้า การตอบข้อซักถามและการจัดการข้อตาหนิ การ
แก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า การกรอกแบบเอกสารธุรกิจการโรงแรม
การโต้ตอบในธุ รกิ จโรงแรมและการให้บ ริ การ และการเข้าใจ
ธรรมเนียมปฏิบตั ิในการสื่ อสารข้ามวัฒนธรรมในงานบริ การและ
โรงแรม

English vocabulary, expressions, and
conversations for hotel business focusing on the use in
hotelservices; giving information; reservations;
recommending rooms and hotel facilities; reception;
communications in front office services; problem solving;
dealing with queries and complaints; filling in hotel
forms; and hotel and hospitality business correspondence;
understanding of cross-cultural etiquettes in hospitality
and hotel services
941-362
3((3)-0-6)
กำรอ่ ำนเชิงวิพำกษ์ ทำงธุรกิจ
(Critical Reading in the Business Context)
หลักการอ่านเชิ งวิพากษ์ การอ่านบทอ่านทาง
ธุรกิจเชิงวิเคราะห์และอย่างมีวจิ ารณญาณ การประเมินและ
ตีค่าบทอ่าน การอภิ ปรายและการโต้แย้งเกี่ ยวกับบทอ่าน
ผ่านการเขียนและการนาเสนอปากเปล่า
The principles of critical reading; analytical
and critical reading in business-related contexts; textual
evaluation; discussion and debate of selected texts
through written and oral presentations
941-363
3((3)-0-6)
ภำษำอังกฤษสำหรับกำรสื่ อสำรทำงธุรกิจ
(English for Business Communications)
โครงสร้างภาษาอังกฤษ คาศัพท์ หลักการอ่าน
การฟั ง การพูด การเขียน การน าเสนองานทางธุ รกิ จ การ
ค้น คว้าข้อมู ลโดยใช้ภาษาอังกฤษ การอ่ านบทความจาก
สิ่ งพิมพ์ทางธุ รกิ จ การถามและให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับงาน การ
ทักทายและสนทนาทางธุรกิจกับลูกค้า การพูดคุยโทรศัพท์
การนัดหมาย การอธิ บายสิ นค้า การเขียนโต้ตอบทางธุรกิจ
การกรอกแบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ
English language structures; vocabulary;
principles of reading, listening, speaking, writing,
presenting for business purpose; research of information
in English; reading business articles; asking questions and
giving information about work; greeting and business
conversation

with guests; telephoning; making appointments; describing
products; correspondence; filling out forms
941-368
3((3)-0-6)
ภำษำอังกฤษสำหรับงำนบริกำรส่ วนหน้ ำ
(English for Front Office)
การใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิ บัติงานโรงแรมแผนก
ส่ วนหน้า คาศัพ ท์และส านวนที่ ใช้สื่ อสาร ระหว่างลู กค้า และ
พนักงาน การบริ การส่วนหน้า การต้อนรับ การลงทะเบียนเข้าพัก
และขั้นตอนการออกจากโรงแรม การสอบถามข้อมูล การบริ การ
การสารองห้องพัก การสารองบัตรโดยสาร การโทรศัพ ท์ การ
ติดต่อประสานงาน การจองตัว๋ ที่ พกั ห้องอาหาร การให้ขอ้ มูล
และตอบข้อซักถาม และการแก้ไขเฉพาะหน้า
English for front office operation, vocabulary and
expressions for communication between customers and
personnel; front office services, reception, registration, and
check-out process, service inquiry, hotel reservation, ticket
reservation,
telephoning,
coordination,
ticketing,
accommodation, restaurant, providing information and
answering questions and solving unexpected problems
941-369
3((2)-2-5)
กำรอภิปรำยเชิงธุรกิจด้ วยภำษำอังกฤษ
(Meetings and Business Interactions)
การใช้ภ าษาอังกฤษที่ มุ่ งเน้น ด้านการสื่ อ สาร เพื่ อ
แสดงความคิ ด เห็ น ทั้ง ในรู ป แบบที่ เห็ น ด้ว ยและไม่ เห็ น ด้ว ย
รวมทั้งการแสดงความคิ ดเห็ น และการเสนอแนวความคิ ดต้าน
ต่างๆ วิธีการเสนอข้อมูล การเขียนวาระการประชุมและบันทึ ก
การประชุมที่เกี่ยวกับการประชุมทางธุรกิจ
Using English for communication: expressing
agreement and disagreement, expressing ideas and opinions,
passing on information, planning agenda, recording minutes of
business meetings
941-370
3((2)-2-5)
ภำษำมลำยูเพื่อกำรท่ องเทีย่ ว
(Malay for Tourism)
คาศัพท์และสานวนที่ ใช้บ่อยในการประกอบอาชี พ
ด้านการท่องเที่ยวและการบริ การ มารยาทในการสนทนาและการ

ติ ด ต่ อ การฝึ กสื่ อสารในสถานการณ์ ต่ า ง ๆ เช่ น การ
จ าหน่ า ยตั๋ว โดยสาร การส ารองห้ อ งพัก การเดิ น ทาง
ระหว่างประเทศการประชาสัมพันธ์ดา้ นการท่องเที่ยว การ
ตอบข้อซักถามและข้อร้องเรี ยน
common Malay terms and expressions
frequently-used in the tourism and service industries,
proper etiquette and manners for conversations and
personal contact, and practice using these shills in
tourism-related situations, such as ticketing, reserving
accommodations, international travel, tourism promotion,
and responding to enquiries and complaints
941-371
3((2)-2-5)
ภำษำมลำยูสำหรับงำนมัคคุเทศก์
(Malay for Tour Guide)
การใช้ ภ าษามลายู ใ น การบ รรยายน าชม
สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วในกรุ ง เทพฯ และแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทั่ว
ประเทศ การบรรยาย ประวัติความเป็ นมาของประเทศไทย
สิ่ ง ที่ ค วรและไม่ ค วรปฏิ บัติ ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ อ แหล่ ง
ท่ อ ง เที่ ย ว แ ล ะ ต่ อ ค น ไ ท ย ส ถ าบั น ช าติ ศ าส น า
พระมหากษัตริ ยไ์ ทย และการจัดรู ปแบบการท่ องเที่ ยวให้
เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
Usage of Malay for describing tourist
attractions in the city of Bangkok and nationwide;
describing historical background of the kingdom of
Thailand; recommendations concerning what tourists
should and should not act in Thailand’s tourist attractions,
and what they should do to the Thai people, the nation,
religion, and the royal family; tourism management
according to types of tourists
941-411
3((3)-0-6)
กำรเจรจำต่ อรองทำงธุรกิจโดยใช้ ภำษำอังกฤษ
(Business Negotiations in English)
กลยุท ธ์ ก ารสื่ อ สารเพื่ อ การด าเนิ น งานด้า น
เจรจาในบริ บททางธุรกิจอย่างมีประสิ ทธิภาพ การฝึ กเจรจา
โต้ต อบโดยใช้ บ ทบาทสมมุ ติ ส าหรั บ การสนทนาใน
ประเด็ น ต่ างๆ อาทิ การเจรจาต่ อรอง การน าเข้าส่ งออก
การร่ วมงาน

กับ ชาวต่ างชาติ การจัด การกับ ความเห็ น ที่ แ ตกต่ างและความ
ขัดแย้งเชิงผลประโยชน์ การหาข้อยุติกรณี พิพาท
Effective communication strategies for negotiations
in the business context; practice of developing and using
negotiation and mediation skills through role-plays based on
realistic business situations related to various topics, such as
bargaining, imports and exports, working with international coworkers and partners, dealing with differences of opinion and
conflicts of interests, and dispute resolution
941-413
3((2)-2-5)
กำรแปลภำษำอังกฤษเชิงธุรกิจ
(Business English Translation)
หลัก การและการฝึ กแปลเอกสารทางธุ ร กิ จ จาก
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยและภาษาไทยเป็ นภาษาอังกฤษ ได้แก่
บัน ทึ กภายในองค์กร จดหมายธุ รกิ จ ข้อมู ลเกี่ ยวกับ สิ น ค้า ข่าว
โฆษณาและบัน ทึ กการประชุ ม อย่างสั้น รวมถึ ง การวิเคราะห์
ปั ญหาที่พบจากการแปลและอภิปรายแนวทางแก้ไข
The principles and practice of translating business
documents from English into Thai, and vice versa, including
memos, business letters, product-related information, news,
advertisements, and short meeting minutes; and an analysis of
problems encountered in business related translations and
discussion of possible solutions
941-414
3((3)-0-6)
ภำษำอังกฤษสำหรับพนักงำนต้ อนรับภำคพื้นและบนเครื่ องบิน
(English for Ground and In-flight Attendants)
คาศัพท์และสานวนที่ ใช้ใ นงานต้อนรับสายการบิ น
การฝึ กทักษะฟั ง พูด อ่านและเขี ยนเกี่ ยวกับ งานในหน้าที่ ข อง
พนักงานภาคพื้นและพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน
Common terms and expressions used in airlines
services; practice in listening, speaking, reading, and writing
skills related to ground staff and flight attendants’
responsibilities
941-416
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรขำยและกำรตลำด

3((3)-0-6)

(English for Sales and Marketing)
แนวคิ ดและคาศัพท์เฉพาะที่ ใช้ในการขายและ
การตลาด การฟังบรรยายและบทสนทนา การสนทนาด้าน
การขายและการตลาด การอ่านรายงาน ข่าว และบทความ
ด้านการขายและการตลาด การเขียนรายงาน
The concepts and common terms related to
sales and marketing; practice in listening to lectures and
dialogues; discussing sales and marketing issues; and
reading selected texts related to sales and marketing
941-417
3((2)-2-5)
กำรศึกษำอิสระทำงภำษำอังกฤษธุรกิจ
(Independent Studies in Business English)
หลักการวิจยั การทบทวนวรรณกรรม การเลือก
หัวข้อด้านภาษาอังกฤษธุ รกิ จและการกาหนดปั ญ หาการ
วิจยั รู ปแบบการวิจยั และสมมุติฐานการวิจยั ประชากรและ
การสุ่ มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่ องมื อวิจัย
การวิเคราะห์ผลการวิจยั การใช้วิธีการทางสถิติที่เหมาะสม
ในการวิจยั รายงานการวิจยั และนาเสนอผลการศึ กษาปาก
เปล่า
Research principles; literature review; topic
selection in the field of business English and research
problem formulation; research design and hypothesizing;
population and sampling; data collection and research
instruments; data analysis; appropriate use of statistical
methods; and research report and oral presentation
941-419
3((3)-0-6)
ภำษำอังกฤษสำหรับงำนสื่ อสำรมวลชน
(English for Mass Communication)
ฝึ กทัก ษะการอ่ านรายงานข่ าว การเขี ยนหั วข้อ
ข่าวและรายงานข่าว การเขียนโฆษณาอย่างง่าย การเตรี ยม
ค าถามส าหรั บ การแถลงข่ า ว การท าโน้ ต ย่ อ จากบท
สัมภาษณ์และบทแถลงข่าวของสื่ อสารมวลชน
Practice in skills related to reading news reports;
writing headlines and news reports; writing simple
advertisements; preparing interview questions for press
conference; taking notes at live conferences and

interviews; and making notes from written interviews and
press releases
941- 420
3((2)-2-5)
ภำษำจีนสำหรับธุรกิจกำรบิน
(Chinese for Airline Business)
ศัพท์และสานวนที่ ใช้ในงานต้อนรับสายการบิน การ
ฝึ กทั ก ษะฟั ง พู ด อ่ า นและเขี ย นเกี่ ย วกั บ งานในหน้ า ที่ ข อง
พนักงานภาคพื้นและพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน
Common Chinese terms and expressions used in
airlines services; practice in listening, speaking, reading,
and writing skills related to ground staff and flight attendants’
responsibilities

941-431
3((2)-2-5)
ภำษำญี่ปนส
ุ่ ำหรับกำรนำเสนอผลงำนทำงวิชำชีพ
(Japanese for Professional Presentation)
การติ ด ต่ อสื่ อ ความหมายและการพูด น าเสนอ
ผลงานภาษาญี่ ปุ่น มุ่งเน้นการนาทฤษฎี ไปใช้ รวมทั้งการ
ฝึ กปฏิบตั ิจริ ง อาทิ การพัฒนาทักษะทั้ง การจัดตรี ยมข้อมูล
การใช้สื่อประกอบการนาเสนอ การพัฒ นาบุคลิกภาพ เพื่อ
การนาเสนอผลงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
Japanese communication and oral presentation
skills with an emphasis on actual applications of
theoretically-gained knowledge and learned skills to data
preparation, resource management, and non-veral
communication for professional presentations

941-421
3((2)-2-5)
ภำษำจีนสำหรับกำรนำเสนอผลงำนทำงวิชำชีพ
(Chinese for Professional Presentation)
การติ ดต่อสื่ อความหมายและการพูดนาเสนอผลงาน
ภาษาจี น มุ่ งเน้น การน าทฤษฎี ไปใช้ รวมทั้งการฝึ กปฏิ บัติจริ ง
อาทิ การพั ฒ นาทั ก ษะทั้ ง การจั ด ตรี ยมข้ อ มู ล การใช้ สื่ อ
ประกอบการน าเสนอ การพัฒ นาบุ ค ลิ กภาพ เพื่ อ การน าเสนอ
ผลงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
Chinese communication and oral presentation skills
with an emphasis on actual applications of theoretically-gained
knowledge and learned skills to data preparation, resource
management, and non-veral communication for professional
presentations

941-450
3((2)-2-5)
ภำษำรัสเซียสำหรับกำรนำเสนอผลงำนทำงวิชำชีพ
(Russian for Professional Presentation)
การติ ด ต่ อสื่ อ ความหมายและการพูด น าเสนอ
ผลงานภาษารัสเซี ย มุ่งเน้นการนาทฤษฎีไปใช้ รวมทั้งการ
ฝึ กปฏิบตั ิจริ ง อาทิ การพัฒนาทักษะทั้ง การจัดตรี ยมข้อมูล
การใช้สื่อประกอบการนาเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อ
การนาเสนอผลงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
Russian communication and oral presentation
skills with an emphasis on actual applications of
theoretically-gained knowledge and learned skills to data
preparation, resource management, and non-veral
communication for professional presentations

941-430
3((2)-2-5)
ภำษำญี่ปุ่นสำหรับธุรกิจกำรบิน
(Japanese for Professional Presentation)
ศัพท์และสานวนที่ ใช้ในงานต้อนรับสายการบิ น การ
ฝึ กทั ก ษะฟั ง พู ด อ่ า นและเขี ย นเกี่ ย วกั บ งานในหน้ า ที่ ข อง
พนักงานภาคพื้นและพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน
Common Japanese terms and expressions used in
airlines services; practice in listening, speaking, reading, and
writing skills related to ground staff and flight attendants’
responsibilities

941-463
3((3)-0-6)
ภำษำอังกฤษเพื่อธุรกิจกำรค้ ำระหว่ ำงประเทศ
(English for International Business and Trade)
ค าศัพ ท์ ส านวน ตลอดจนภาษาที่ ใช้ใ นงาน
ธุรกิ จและการค้าระหว่างประเทศเพื่อให้มีความเข้าใจและ
สามารถนาทักษะทั้งสี่ อนั ได้แก่ ฟัง พูด อ่านและเขียนไปใช้
งานในแวดวงธุรกิ จและการค้าระหว่างประเทศ
Vocabulary and expressions used in
international business and trade; development of the four
English language skills for international business and
trade

941-464
3((3)-0-6)
กำรพูดในทีช่ ุมนุมชนและกำรนำเสนอทำงธุรกิจ
(English for Publish Speaking and Business Presentations)
ห ลั ก ก าร พู ด ใน ที่ ชุ ม ช น ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ ;
ก ารเต รี ยม ก ารแ ล ะ ก าร เรี ยบ เรี ยงค วาม คิ ด แ ล ะ ข้ อ มู ล
การนาเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การฝึ กฝนเพื่อให้เกิดความ
ช าน าญ ใน การตั้ งค าถาม และตอบ ค าถาม อวัจ น ะภาษ า
ประกอบการนาเสนอข้อมูล
Practice in applying the principles of effective
public speaking to the preparing and structuring of ideas and
information to deliver business-related presentations, mastering
receiving questions from and providing answers to the audience
during presentations, and non-verbal communication
941-465
3((3)-0-6)
กำรล่ ำม
(Interpretation)
ทฤษฎีดา้ นการล่าม หลักการของการล่ามพูดตามและ
การล่ามพูดพร้อม การฝึ กทักษะการล่ามพูดตามจากภาษาอังกฤษ
เป็ นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็ นภาษาอังกฤษ การฝึ กทักษะ
การล่ า มพู ด พร้ อ มจากภาษาอั ง กฤษเป็ นภาษาไทยและจาก
ภาษาไทยเป็ นภาษาอังกฤษ ปั ญหาและแนวทางแก้ไขปั ญหาด้าน
การล่าม
The theories and principles of consecutive and
simultaneous interpretation; practice in performing consecutive
and simultaneous interpretation from English into Thai and Thai
into English; a discussion of problems encountered in
interpretation and possible solutions
941-466
3((2)-2-5)
ภำษำอังกฤษสำหรับกำรนำเสนอผลงำนทำงวิชำชีพ
(English for Professional Presentation)
การติดต่อสื่ อความหมายและการพูดนาเสนอผลงาน
ภาษาอังกฤษ มุ่งเน้นการนาทฤษฎีไปใช้ รวมทั้งการฝึ กปฏิบตั ิจริ ง
อาทิ การพั ฒ นาทั ก ษะทั้ ง การจั ด ตรี ยมข้ อ มู ล การใช้ สื่ อ
ประกอบการน าเสนอ การพัฒ นาบุ ค ลิ กภาพ เพื่ อ การน าเสนอ
ผลงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
English communication and oral presentation skills
with an emphasis on actual applications of theoretically-gained

knowledge and learned skills to data preparation,
resource management, and non-veral communication for
professional presentations
941-467
1(0-2-1)
กำรเตรียมควำมพร้ อมสหกิจศึกษำทำงภำษำอังกฤษธุรกิจ
(Pre-Cooperative Education in Business English)
ค ว าม รู ้ เบื้ อ ง ต้ น เกี่ ย ว กั บ รู ป แ บ บ แ ล ะ
กระบวนการสหกิ จ ศึ ก ษา การปรั บ ตัว เพื่ อ เตรี ย มความ
พร้ อ มส าหรั บ ชี วิ ต การท างาน ทั้ งด้า นการประยุ ก ต์ ใ ช้
ความรู ้ และทั ก ษะที่ จ าเป็ นส าหรั บ คนท างาน การคิ ด
แก้ปั ญ หา การสื่ อ สาร การท างานเป็ นที ม และการปรั บ
ทัศนคติให้พร้อมรับวิถีชีวติ วัยทางาน
Fundamental knowledge of cooperative
education types and procedures; work-life adaptability in
terms of knowledge application and skills required for
work completion; problem-solving; communication skills;
teamwork; and attitude adjustments for work-life
readiness
941-468
6(0-40-0)
กำรฝึ กงำนทำงภำษำอังกฤษธุรกิจ
(Job Training in Business English)
เงื่อนไข สาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 4
(ไม่นอ้ ยกว่า 350 ชัว่ โมง)
ฝึ กปฏิบตั ิงานในแหล่งฝึ กงานตรงตามสาขาวิชา
ของนักศึกษา เพื่อให้เรี ยนรู ้สภาพการปฏิบตั ิงานจริ ง
Job training in the field-related organizations
and companies for students to learn from real business
settings
941-469
8(0-48-0)
สหกิจศึกษำทำงภำษำอังกฤษธุรกิจ
(Cooperative Education in Business English)
วิชาบังคับก่อน: 941-467 การเตรี ยมความพร้อมสหกิจ
ศึกษาทางภาษาอังกฤษธุรกิจ
Pre-requisite: 941-467 Pre-Cooperative Education in
Business English

ปฏิ บตั ิงานตามวิชาชีพเสมือนเป็ นพนักงานชัว่ คราวเต็ม
เวลาในตาแหน่งที่เหมาะสมกับความรู ้ความสามารถของนักศึกษา
เชื่ อ มโยงความรู ้ จ ากทฤษฎี กับ การปฏิ บัติ จ ริ ง ในรู ป แบบงาน
ประจาหรื อ โครงงานไม่ น้อ ยกว่า 16 สัป ดาห์ ต่ อ เนื่ อ ง รายงาน
ความก้าวหน้าต่ออาจารย์นิเทศและพี่เลี้ยง ไม่ชา้ กว่าสัปดาห์ที่ 10
นาเสนอโครงงาน/ผลการศึกษาที่เกิดจากการทางานในที่ประชุม
ก่อนสิ้ นสุ ดเวลาปฏิ บัติงาน มีอาจารย์นิเทศและพี่เลี้ยงในสถาน
ประกอบการคอยให้ ค าปรึ กษาแนะน าตลอดระยะเวลาที่
ปฏิบตั ิงานและร่ วมประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบ
On the job training as a temporary full-time
employee in the position appropriate for knowledge and
competences; connecting theoretical knowledge and actual
practice, either as the full time staff or in the form of project, in
consecutive 16 weeks; reporting the work or project progress to
the university supervisor and the field supervisor within the first
10th week; presenting the project/study results derived from the
work practice before work completion; obtaining constantly
supervision and advice from the university supervisor and the
field supervisor on a systematic basis

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

941-470
3((2)-2-5)
ภำษำมลำยูสำหรับธุรกิจกำรบิน
(Malay for Airline Business)
ศัพท์และสานวนที่ใช้ในงานต้อนรับสายการบิน การ
ฝึ กทั ก ษะฟั ง พู ด อ่ า นและเขี ย นเกี่ ย วกั บ งานในหน้ า ที่ ข อง
พนักงานภาคพื้นและพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน
Common Malay terms and expressions used in
airlines services; practice in listening, speaking, reading, and
writing skills related to ground staff and flight attendants’
responsibilities

942-330
3((3)-0-6)
กำรบริหำรภำษีอำกร
(Tax Management)
รายวิชาบังคับเรี ยนผ่านก่อน: 942-230 การภาษีอากร
Prerequisite: 942-230 Taxation
การบริ หารภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้
นิ ติบุคคล และภาษี มูลค่าเพิ่ม ประเด็นภาษี อากรที่ มีความ
ซั บ ซ้ อ น จัด ท ารายงานภาษี แ ละยื่ น แบบแสดงรายการ
ประเด็นภาษีอากรที่ สัมพันธ์กบั รายการค้าระหว่างประเทศ
ที่ไม่ซบั ซ้อน หลักการและวิธีการเกี่ยวกับการวางแผนภาษี
อากร ความแตกต่างระหว่างการวางแผนภาษี การหลีกเลี่ยง
ภาษีและการหนีภาษี
Management of personal income tax, corporate
income tax and value-added tax; taxation issues associated
with complex transaction; tax reports preparation and tax
form filing; taxation issues associated with non-complex
international transactions; fundamental and procedure for
tax planning; the difference between tax planning, tax
avoidance and tax evasion

941-471
3((2)-2-5)
ภำษำมลำยูสำหรับกำรนำเสนอผลงำนทำงวิชำชีพ
(Malay for Professional Presentation)
ฝึ กทัก ษะในการติ ดต่อสื่ อความหมายและการพูด
นาเสนอผลงานภาษามลายู มุ่งเน้นการนาทฤษฎีไปใช้ รวมทั้งการ
ฝึ กปฏิ บตั ิจริ ง อาทิ การพัฒนาทักษะทั้งการจัดเตรี ยมข้อมูล การ
ใช้สื่ อ ประกอบการน าเสนอ การพัฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ เพื่ อ การ
นาเสนอผลงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

942-230
3((3)-0-6)
กำรภำษีอำกร
(Taxation)
ความรู ้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกับ ภาษี อ ากร แนวคิ ด และ
บทบาทของภาษี อากร หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษี
อากรตามประมวลรัษฎากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษี
เงิ น ได้นิ ติ บุ ค คล ภาษี มู ล ค่ าเพิ่ ม ภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะ อากร
แสตมป์ ภาษีศุลกากร และภาษีสรรพสามิต
General knowledge about taxation; concepsts
and roles of taxation; principles and methods of taxation
according to revenue codes; personal income tax;
corporate tax; value-added tax; specific business tax;
stamp duty; customer duty; excise duty

944-100
3((3)-06)
ควำมรู้ เบื้องต้ นเกีย่ วกับกฎหมำยและรัฐธรรมนูญไทย
(Introduction to Laws and Thai Constitution)
ความหมายของกฎหมาย ลักษณะและประเภทของ
กฎหมาย การใช้ก ฎหมายกับ สั ง คม ล าดับ ศัก ดิ์ ของกฎหมาย
ความหมายของหลัก รั ฐ ธรรมนู ญ ประเภทของรั ฐ ธรรมนู ญ
ประวัติ ของรั ฐ ธรรมนู ญ ไทย การเกิ ด ขึ้ น ของรั ฐธรรมนู ญ การ
แบ่ ง แยกอ านาจ หลัก ประกัน สิ ท ธิ เสรี ภ าพตามรั ฐ ธรรมนู ญ
สาระสาคัญในรัฐธรรมนู ญ ฉบับปั จจุบนั และองค์กรสาคัญๆ ที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
Definitions; characteristics and types of laws; law
enforcement; law in order of priority; definitions of
constitution; types of constitution; history of the Thai
constitution; the origins of the constitution; separation of
powers; rights and freedom according to the constitution; the
essence of the current constitution; and key organizations
written in the constitution
944-110
3((3)-0-6)
ควำมรู้ เบื้องต้ นทำงรัฐประศำสนศำสตร์
(Introduction to Public Administration)
ความหมาย พัฒนาการ แนวความคิด ทฤษฎี ขอบ เขต
ข อ งวิ ช ารั ฐ ป ระ ศ าส น ศ าส ต ร์ ค วาม สั ม พั น ธ์ ข อ งวิ ช า
รั ฐ ประศาสนศาสตร์ กับ สาขาวิช าต่ า งๆ ในสายสั ง คมศาสตร์
กิจกรรมการบริ หารงานภาครัฐที่เกี่ยวกับ นโยบายสาธารณะ การ
บ ริ ห า ร ท รั พ ย าก ร ม นุ ษ ย์ ก าร บ ริ ห าร ง าน ค ลั ง แ ล ะ
งบประมาณ องค์การและกระบวนการบริ หารงาน การปกครอง
ท้องถิ่น การจัดการภาครัฐแนวใหม่ และการปรับตัวของภาครัฐ
ให้เข้ากับบริ บทปั จจุบนั
Definitions; development; concepts; theories and
scope of public administration; relationship among public
administration and other disciplines in social sciences; public
administrative activities: public policy, human resources
management, fiscal and budget management, organization and
management process; local government; new public
management concepts and government adaptation to the current
context.

944-111
3((3)-0-6)
ควำมรู้ เบื้องต้ นทำงรัฐศำสตร์
(Introduction to Political Science)
ความหมาย ความเป็ นมา และขอบข่ า ยของ
การศึกษารัฐศาสตร์ แนวคิดหลักในการศึกษาทางรัฐศาสตร์
กับ ศาสตร์ อื่ น ๆ แนวความคิ ด ทางการเมื อ ง รั ฐ และระบบ
ราชการ ระบบการเมื อง ลัท ธิ และอุดมการณ์ ท างการเมื อง
สถาบัน ทางการเมื อง การเมื องเปรี ยบเที ยบ และการเมื อ ง
ระหว่างประเทศ
Definitions; history and scope of political
science; main concepts of political science; Political
concept; state and bureaucracy; political system; doctrine
and political ideology; political institution; political
comparison; international politics
944-112
3((3)-0-6)
กำรเมืองกำรปกครองไทย
(Thai Politics and Government)
วิวฒั นาการของการเมื องการปกครองของไทย
การเติ บโตของพลังประชาธิ ปไตย การขยายตัวของระบบ
ราชการในบริ บทของการเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ
ประเด็ น ต่ าง ๆ ด้านการเมื อ งการปกครองไทย ความไร้
เสถี ย รภาพของรั ฐ บาล การรวมอ านาจในการบริ หาร
รัฐธรรมนู ญ พรรคการเมือง และระบบรัฐสภา การเลือกตั้ง
อานาจนิ ยมในระบบการเมื อง การปกครอง และการเมื อง
นอกรัฐสภา
Evolution of Thai politics and government;
growth of democratic power; expansion of public
bureaucracy in the context of economic changes; various
issues in Thai politics and government; government
instability; centralization; constitution; political parties
and parliamentary system; election; authoritarianism in
Thai political system and government; ex-parliamentary
politics
944-115
3((2)-2-5)
ควำมรู้ เบื้องต้ นเกีย่ วกับกิจกำรเพื่อสังคม (WIL)
(Introduction to Social Enterprise (WIL))

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกิ จการเพื่อสังคม บทบาท
และคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการเพื่อสังคม การจัดการองค์การ
ที่ ประกอบการเพื่อสังคม แนวทางและวิธีการวัดผลกระทบของ
องค์การที่ ประกอบการเพื่อสังคม กรณี ศึกษากิจการเพื่อสังคมใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ
Concepts and theories of social enterprise; roles and
characteristics of social entrepreneur; management of social
entrepreneurial organization; approaches and methods for
measuring the impact of social entrepreneurial organization;
case studies of social enterprise in Thailand and other countries
944-116
3((2)-2-5)
กำรจัดกำรบริกำรสำธำรณะ (WIL)
(Public Service Management (WIL))
แนวคิ ดเกี่ ยวกับการจัดบริ การสาธารณะ การจัดส่ ง
บริ ก ารสาธารณะ คุ ณ ภาพการจัด บริ การสาธารณะ กลยุท ธ์
นวัต กรรม และการปฏิ บัติ ก ารจัด บริ การสาธารณะ แรงจู ง ใจ
บริ การสาธารณะ การสื่ อสารในการบริ การสาธารณะ
Concepts of public service management; public
service delivery; service quality in public service; strategy
innovation and practice in public service; public service
motivation; communication in public sector
944-118
3((3)-0-6)
องค์ กำรและกำรจัดกำรสมัยใหม่
(Organization and Modern Management)
แนวความคิ ด และทฤษฎี ที่ เกี่ ยวกับ องค์ก รและการ
จัดการสมัยใหม่ ประเภทและลักษณะขององค์กร อานาจหน้าที่
ความรั บ ผิ ด ชอบ โครงสร้ า งและวิ ธี ด าเนิ น งานขององค์ ก ร
กระบวนการบริ หารและการจัดการ การวางแผน การจัดองค์กร
การวินิ จ ฉั ย สั่ ง การ การส่ งเสริ ม ก าลัง ใจผู ้ป ฏิ บัติ ง านและการ
ควบคุ ม แนวโน้ ม ของการบริ ห ารและการจัด การในอนาคต
กรณี ศึกษา โดยเน้นทั้งหน่วยงานภาครัฐและธุรกิจ
Concepts and theories relating to organization and
modern management; types and characteristics of organization;
authorities; organizational structures and operation;
administrative and management processes; planning;
organizing; leading; moral support and controlling; future

trends of administration and management; case studies
focusing on both public and private sectors
944-122
3((3)-0-6)
หลักเศรษฐศำสตร์
(Principles of Economics)
ความรู ้เบื้ องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์
อุปทาน และดุลยภาพของตลาด ความยืดหยุ่นของอุปสงค์
และอุ ป ทาน พฤติ ก รรมผู ้บ ริ โ ภค ต้น ทุ น การผลิ ต และ
ฟังก์ชนั่ การผลิต โครงสร้างตลาดในทางเศรษฐศาสตร์ การ
ค านวณรายได้ป ระชาชาติ รายได้ป ระชาชาติ ดุ ล ยภาพ
นโยบายการเงิ น นโยบายการคลัง การค้าและการเงิ น
ระหว่างประเทศ
An overview of economics; laws of demand
and supply; market equilibrium; elasticity of demand and
supply; consumer behavior; cost and production
functions; economic market structure; national income
calculation; equilibrium level of national income;
monetary policy; fiscal policy; international trade and
finance
944-200
3((3)-0-6)
กฎหมำยว่ ำด้ วยวิธีปฏิบัตริ ำชกำรทำงปกครอง
(Administrative Procedure Law)
แนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบตั ิ
ราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่ าวสารของ
ราชการ กฎหมายว่ า ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของ
เจ้าหน้าที่ กฎหมายว่าด้วยศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง
Concepts of laws of administrative procedure
in public sector; official information laws; laws of
liability for wrongful act of official; laws of
administrative court and administrative procedure
944-201
กฎหมำยอำญำ 1
(Criminal Law I)

3((3)-0-6)

ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ว่าด้วยบทนิยามการใช้
กฎหมายอาญา โทษ วิธีการเพื่อความปลอดภัย การเพิ่มโทษ ลด
โทษและการรอลงโทษ ความผิดทางอาญา การพยายามกระทา
ความผิด การร่ วมกันกระทาความผิด การกระทาความผิดหลาย
กระทง การกระทาความผิดอีก อายุความและลหุโทษ
The criminal code part I; definitions; application of
penal laws; punishments; measures of safety; increase,
reduction and suspension of punishment; criminal liability;
attempt, accomplices, or concurrence of offences; recidive,
prescription and petty offences
944-202
3((3)-0-6)
กฎหมำยอำญำ 2
(Criminal Law II)
ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2-3 ได้แ ก่ ความผิ ด
เกี่ ย วกั บ ความมั่ น คงแห่ ง ราชอาณาจัก ร การปกครอง การ
ยุติธรรม ศาสนา ความสงบสุ ขของประชาชน การปลอมและ
แปลง การค้า เพศ ชีวิตและร่ างกาย เสรี ภาพและชื่อเสี ยง ทรัพย์
และลหุโทษ
The criminal code part II-III; wrongful acts relevant
to security of state, government, justice, religion, peace of
society, counterfeit, trade, gender, life and body, freedom and
prestige, property, and petty offences
944-203
2((2)-0-4)
กฎหมำยกำรประกันภัย
(Insurance Law)
กฎหมาย กฎ ระเบี ยบ ว่าด้วยการประกัน ชี วิต การ
ประกันวินาศภัย การคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถกฎหมายแพ่ง
พาณิ ช ย์ว่า ด้ว ยการประกัน ภัย พระราชบั ญ ญัติ ป ระกัน ชี วิ ต
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ลักษณะของสัญญาประกันภัย
Laws, rules and regulations on life insurance, loss
insurance, protection for motor vehicle accident victims; civil
and commercial code on insurance; life insurance act; loss
insurance act; characteristic of insurance contracts
944-204
กฎหมำยธุรกิจ
(Business Law)

3((3)-0-6)

กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ที่สาคัญเกี่ยวกับบุคคล
นิ ติบุคคล การตั้งห้างหุ ้นส่ วน บริ ษทั จากัด การเลิกกิ จการ
ทรัพย์สินนิ ติกรรมสัญญา เอกเทศสัญญา ที่เกี่ยวกับธุรกิจซื้ อ
ข าย เช่ าซื้ อ ค้ าป ระกั น ตั ว แ ท น น ายห น้ า ตั๋ ว เงิ น
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับเช็ค
Important civil and commercial laws; law
juristic entities; limited partnership establishment; limited
companies; dissolution; property; legal transactions and
contracts; specific contracts in relation to business
transactions: hire purchases; sureties; agency; brokers;
drafts and the Act of Cheques
944-210
3((3)-0-6)
นโยบำยสำธำรณะ
(Public Policy)
กระบวนการนโยบายสาธารณะ การก่อตัวของ
นโยบายสาธารณะ ประเภทของนโยบายสาธารณะและ
กระบวนการนโยบายสาธารณะของไทย แนวคิด วิธีการ
ก าหนดนโยบายสาธารณะ และการวางแผน การน า
นโยบายไปปฏิ บั ติ การประเมิ น ผลแผนและนโยบาย
ผลกระทบของนโยบายสาธารณะ นโยบายและแผนงาน
ต่างๆ ของรัฐบาลไทย
Public policy process; public policy
formation; types of public policy and Thai public policy
process; concepts and methods of public policy formation
and planning for public policy implementation; plan and
policy evaluation; public policy impacts; Thai
government policy and operation plans
944-211
3((3)-0-6)
กำรบริหำรรำชกำรไทยและองค์ กำรสำธำรณะ
(Thai Bureaucracy and Public Organization)
ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิด เกี่ยวกับการ
บริ หารราชการไทยและองค์การสาธารณะวิว ฒ
ั นาการการ
จัด ส่ ว นราชการไทย ลัก ษณะและความสั ม พัน ธ์ ภ ายใน
องค์การทางราชการ อิ ท ธิ พ ลของระบบเศรษฐกิ จ สังคม
และการเมื อ งที่ มี ต่ อ การบริ ห ารราชการไทย ปั ญ หาการ
บริ หารราชการของไทย และกรณี ศึกษาการนานวัตกรรม
มาใช้ในการแก้ไขปั ญหาในประเทศไทย และกฎหมาย

รัฐธรรมนูญไทยกับการบริ หารราชการไทยและองค์การสาธารณะ
Philosophy; theories; and concepts of Thai
bureaucracy and public organization; development of Thai
bureaucracy management; characteristics and relationships in
Thai bureaucracy organizations; influences of economical, social,
and political systems on Thai bureaucracy; Thai bureaucracy
problems; case studies of applying innovation to solve problems
in Thailand and the Thai constitution concerning Thai
bureaucracy and public organization
944-212
3((2)-2-5)
กำรจัดกำรองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น (WIL)
(Local Government Management (WIL))
บทบาทและการด าเนิ น งานขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นในฐานะที่เป็ นองค์กรที่มีความรับผิดชอบในการจัดบริ การ
สาธารณะท้องถิ่น ลักษณะสาคัญและความแตกต่างระหว่างองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และองค์ ก รภาครั ฐ อื่ น ๆ กระบวนการ
นโยบายสาธารณะท้องถิ่ น กระบวนการบริ หาร การบริ หารงาน
ทรัพยากรมนุษย์ การคลังสาธารณะและงบประมาณ ความสัมพันธ์
ระหว่ า งส่ ว นกลาง ภู มิ ภ าคและองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
นวัตกรรมการจัดการองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น รวมทั้งการมี
ส่ วนร่ วมของประชาชนในการท างานขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น โดยให้ความสาคัญกับการปฏิ บตั ิงานในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและกรณี ศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
Role and operations of local government as an
organization with responsibilities for local public administration;
important characteristics and differences between local
government and other state bodies; local public policy processes;
administration processes; human resources management; public
fiscal administration and budgeting; the relationship between
central, regional and local government, innovation management
in local government as well as public involvement in the
workings of local government, with practice in local government
organization and case studies from Thailand and abroad
944-214
3((3)-0-6)
กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ ภำครัฐ
(Human Resource Management in Public Sector)

ความหมายและหน้าที่ของการบริ หารทรัพยากร
มนุ ษ ย์ การวิ เคราะห์ ง าน การวางแผนก าลั ง คน การ
บริ หารงานบุ ค คล การสรรหาและการคั ด เลื อ ก การ
ฝึ กอบรมพนักงาน การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ การ
สร้างขวัญกาลังใจ การประเมินผลงาน การเลื่อนตาแหน่ ง
การสับเปลี่ ยน การย้ายงาน การลงโทษ การเลิ กจ้าง การ
เจรจาต่ อ รอง แรงงานสั ม พัน ธ์ กรณี ศึ ก ษาการบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ
Definition and function of human resource
management; job analysis; manpower planning system;
personnel administration; recruitment and selection;
training; compensation and welfare; building up
motivation and morale; assessment system; promotion;
job rotation; relocation; punishment; layout; negotiation
and labor relations; case studies of human resource
management in public sector
944-215
3((3)-0-6)
กำรบริหำรกำรคลังสำธำรณะ
(Public Finance Administration)
ความรู ้ ทั่ ว ไปเกี่ ยวกั บ การคลั ง สาธารณ ะ
บทบาทของรัฐในระบบเศรษฐกิจ ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
สถาบั น การเงิ น การคลั ง และระบบการเงิ น การคลั ง
นโยบายการคลัง นโยบายการเงิ น งบประมาณแผ่น ดิ น
รายรั บ ของรั ฐ บาล ภาษี อ ากร รายจ่ า ยของรั ฐ บาล หนี้
สาธารณะ การคลังท้องถิ่ น การบริ ห ารงานพัส ดุ ปั ญ หา
และแนวทางแก้ไขการเงินการคลังของไทย
Introduction to public finance; government’s
roles in economic system; introduction to financial
institutions; finance and fiscal policy; monetary policy;
governmental budget; governmental income; taxation;
governmental expenditure; public debt; local fiscal;
Supply Management; problems and solutions of Thai
finance and fiscal
944-218
กำรจัดกำรควำมหลำกหลำย
(Diversity Management)

3((3)-0-6)

แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การจัด การความหลากหลายของ
ทรั พ ยากรบุ คคลในองค์ก ร ความแตกต่ างด้านวัย ของบุ คลากร
ความแตกต่างทางเพศ ความเป็ นภูมิภาคนิ คม ความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม ความแตกต่างทางภาษา และความแตกต่างของกลุ่ม
อาชีพ แนวทางปฏิบตั ิและกลยุทธ์ในการจัดการความหลากหลาย
ใน องค์ ก ร และสมรรถนะห ลั ก ส าห รั บ การจั ด การความ
หลากหลาย
Concepts of diversity management; generational
differences; gender differences; regionalism; cultural differences;
language differences; occupational differences; best practices and
strategies for managing organizational diversity; competencies
needed for successfully diversity management
944-219
3((3)-0-6)
กำรวิเครำะห์ นโยบำยสำธำรณะ
(Public Policy Analysis)
ศึ ก ษาแนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ นโยบายสาธารณะ
ลัก ษณะส าคัญ ของนโยบาย และตัว แบบนโยบายสาธารณะ
ตลอดจนศึกษากระบวนการวิเคราะห์น โยบายสาธารณะทั้งปั ญหา
นโยบายสาธารณะ ทางเลือกนโยบาย การประกาศใช้นโยบาย การ
นานโยบายไปปฏิ บตั ิ และการประเมินผลนโยบาย รวมทั้งเทคนิ ค
การวิ เ คราะห์ จุ ด แข็ ง และข้อ จ ากั ด ของนโยบายสาธารณะ
ตลอดจนศึกษาถึงตัวอย่างของงานวิจยั ด้านนโยบายสาธารณะ ทั้ง
ในประเทศไทยและต่างประเทศ
A study of concept on public policy, characteristics
of public policy, models of public policy, as well as a study of
the process of public policy analysis, consisting of problems of
public policy, policy alternatives, policy enforcement, policy
implementation, and policy assessment; analytical techniques of
strengths and limitations of public policy, as well as examples of
public policy researches both in Thailand and abroad.
944-241
3((3)-0-6)
กำรจัดกำรควำมรู้
(Knowledge Management)
ความหมายและแนวคิ ด เกี่ ย วกับ ความรู ้ ใ นองค์ ก าร
องค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้ การเรี ย นรู ้ แ ละผลการปฏิ บั ติ ง านใน
องค์การที่เน้นความรู ้ ความสาคัญของการจัดการความรู ้ในองค์การ
วงจรความรู ้ซ่ ึงประกอบด้วย การสร้าง การรวบรวม การสื บค้น

และใช้งาน เครื่ องมือและเทคนิ คในการจัดการ
ความรู ้ วัฒนธรรมองค์กรกับการจัดการความรู ้ กลยุทธ์ใน
การจัดการความรู ้
Definitions and concepts of organizational
knowledge; organizational learning; learning and
performances in knowledge organization; importance of
knowledge management; knowledge cycle including
creation, collection, retrieval, and use; tools and
techniques for knowledge management; organizational
culture and knowledge management; knowledge
management implementation strategies
944-242
3((2)-2-5)
กำรจัดกำรวิสำหกิจชุมชน (WIL)
(Management of Community Enterprise (WIL))
ความหมาย แนวคิ ด ลักษณะ ประเภท วิธีการ
กระบวนการ รู ปแบบและพัฒ นาการของวิสาหกิ จชุ มชน
การจัด การการตลาด การจัด การการผลิ ต การส่ ง เสริ ม
การตลาด กลยุทธ์พฒั นาความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน
การปฏิบตั ิ และกรณี ศึกษาการจัดการวิสาหกิจชุมชน
Definitions; concepts; characteristics; types;
methods; processes; patterns; and development of
community enterprise; marketing management;
production management; marketing campaign; strategies
for developing strength of community enterprise; practice
and a case study of management of community enterprise
944-300
3((3)-0-6)
กฎหมำยวิธีพจิ ำรณำควำมอำญำ
(Criminal Procedure Law)
หลั ก ทั่ ว ไปว่ า ด้ ว ยในการด าเนิ นคดี อ าญา
อานาจพนักงานสอบสวนและศาล การฟ้ องคดี อาญาและ
คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา หมายเรี ยกและหมายอาญา
จับ ขัง จาคุก ค้น ปล่อยชัว่ คราว การสอบสวน วิธีพิจารณา
ในศาลชั้นต้นและพยานหลักฐาน
General principles of criminal procedure;
authority of investigator and court; accusation of criminal
case and civil suit; summons and criminal summon;
arrest; imprison; custody; temporary of set free;

investigation; methods of district court consideration and
evidence
944-301
3((3)-0-6)
กฎหมำยลักษณะพยำน
(Law of Evidence)
หลักทัว่ ไปของกฎหมายลักษณะพยาน ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิ จ ารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธี พิ จ ารณาความ
อาญา ประกอบด้วย ความเป็ นมาของกฎหมายลัก ษณะพยาน
หน้าที่ นาสื บ การนาเสนอและรับฟั ง พยานหลักฐาน ประเภทของ
พยานหลักฐาน วิธีการพิเศษในการสื บพยานและการชัง่ น้ าหนัก
พยานหลักฐาน
General principles of evidence law; evidence of the
civil code and the criminal code that are the origin of evidence
law; function of investigation, purpose and listen the evidence,
type of evidence, special method of investigations and weigh the
evidences
944-310
3((3)-0-6)
จริยธรรมและธรรมำภิบำล
(Ethics and Good Governance)
ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานด้านจริ ยธรรมและธรรมาภิ
บาล คุณธรรมพื้นฐานสาหรับนักบริ หาร จริ ยธรรมทางการบริ หาร
ราชการ จริ ยธรรมทางการเมือง จริ ยธรรมทางธุรกิจ จริ ยธรรมทาง
สิ่ งแวดล้อม ปั ญหาด้านจริ ยธรรมและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
และในระบบราชการ การทุจริ ตประพฤติมิชอบ การป้ องกันและ
ปราบปรามการทุ จริ ต การต่อต้านการทุ จริ ตในภาคราชการและ
ภาคเอกชนของไทย การน าหลักธรรมาภิ บ าลมาสร้ างเสริ มการ
พัฒ นาคุ ณ ภาพของทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ตัว อย่างงานวิจัย ทางด้า น
จริ ยธรรมและธรรมาภิบาล
Theories and basic concepts of ethics and good
governance; basic morals for administrators; governmental
ethics, political ethics, business ethics, and environmental ethics;
ethical and governance problems in Thai society and Thai
bureaucracy; corruption and misconduct; countercorruption;
anti-corruption in public and private sectors in Thailand; use of
governance in human resource development; ethical and good
governance research case studies

944-311
3((3)-0-6)
กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
(Human Resource Development)
แนวความคิ ด และความสาคัญ ของการพัฒ นา
ทรั พยากรมนุ ษย์ วิธีการพัฒ นาทรัพยากรมนุ ษย์ นโยบาย
ของรัฐในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการในการ
พัฒ นาและเทคนิ ค ต่างๆ ที่ ใช้ การหาความจาเป็ นในการ
พัฒ นาและฝึ กอบรม การสร้ างและพัฒ นาหลักสู ตร การ
วางแผนการฝึ กอบรม การปฏิ บัติ ต ามแผนการฝึ กอบรม
การประเมิ น ผลการฝึ กอบรม การพัฒ นาสายงานอาชี พ
รู ปแบบการพัฒนาในอนาคต ตลอดจนปั ญหาอุปสรรคใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Concepts and importance of human resources
development (HRD); human resources development
methods; government policy regarding human resources
development; development processes and techniques
including development and training need survey,
curriculum development; training planning, training
evaluation, and career path development; human
resources development model in the future; problems and
obstacles in human resource development
944-315
3((2)-2-5)
กำรจัดทำและวิเครำะห์ โครงกำร (WIL)
(Project Formulation and Analysis (WIL))
หลักเกณฑ์แ ละวิธีการในการจัด ท าโครงการ
สาธารณะต่ างๆ การศึ กษาความเป็ นไปได้ข องโครงการ
การวิเคราะห์โครงการทางด้านเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์
โครงการทางด้านสังคม สิ่ งแวดล้อ ม และการเมื อ ง การ
ปฏิบตั ิการจัดทาและวิเคราะห์โครงการ
Criteria and methods of public project formulation;
project feasibility study; economic analysis; social and
political analysis; practice on project formulation and
analysis
944-316
กำรบริหำรโครงกำร (WIL)
(Project Management (WIL))

3((2)-2-5)

แนวคิ ดเกี่ ยวกับ โครงการ การบริ หารโครงการ และ
นวัตกรรมการบริ ห ารโครงการ วงจรการบริ หารโครงการตั้งแต่
การจัดทาและวิเคราะห์โครงการ การจัดองค์การของโครงการ การ
ก าหนดอ านาจหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของผู ้ด าเนิ น งานตาม
โครงการ การวางแผน การป ฏิ บั ติ การควบคุ ม และติ ด ตาม
ประเมินผลโครงการ ปั ญหาในการบริ หารโครงการ การปฏิบตั ิการ
บริ หารโครงการ
Concepts of projects, project management and
innovation in project management; the project management
cycles i.e. project set up and analysis, project organization,
determination of powers and responsibilities of project staff,
planning, operations, control, follow-up and evaluation of
projects, as well as project management problems; practice on
project management
944-317
3((3)-0-6)
ระเบียบวิธีวจิ ยั ทำงรัฐประศำสนศำสตร์
(Research Methodology in Public Administration)
กระบวนทัศน์การวิจยั เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพทาง
รัฐ ประศาสนศาสตร์ จริ ยธรรมการวิจัย การกาหนดปั ญ หา การ
ทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการวิจัย การเลื อ กตัว อย่า ง
เครื่ องมือการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การ
รายงานและเผยแพร่ ผลงานวิจยั
Quantitative and qualitative research paradigm in
Public Administration; research ethic; problem statement;
literature review; research design; sampling; research instrument;
data collection; data analysis; reporting and disseminating
research findings
944-318
ไม่ น้อยกว่ ำ 230 ชั่วโมง
กำรฝึ กงำนทำงรัฐประศำสนศำสตร์ (WIL)
(Job Training in Public Administration (WIL))
เงื่อนไข สาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 3
ฝึ กปฏิบตั ิงานในแหล่งฝึ กงานตรงตามสาขาวิชา
ของนักศึกษา เพื่อให้เรี ยนรู ้สภาพการปฏิบตั ิงานจริ ง
Job training in the field-related organizations and
companies for students to learn from real business settings
944-319

1(0-3-0)

เตรียมสหกิจศึกษำทำงรัฐประศำสนศำสตร์
(Pre Cooperative Education in Public Administration)
ปรั ชญาและเป้ าประสงค์ข องการจัดการศึ กษา
แบบสหกิ จ การเตรี ยมเอกสารสมัครงานเกี่ ยวกับจดหมาย
ประวัติป ระสบการณ์ เอกสารอ้างอิ ง และหนังสื อรั บ รอง
การพัฒ นาทัก ษะทางด้า นการสื่ อ สารระหว่างบุ ค คลใน
สถานที่ ทางาน และทักษะต่าง ๆ ที่ จาเป็ นในการปฏิ บตั ิสห
กิ จศึ กษา จรรยาบรรณในการท างาน ความปลอดภัย และ
มนุษยสัมพันธ์
The philosophy and goal of cooperative
education; preparation of the necessary paperwork to
apply for jobs
including effective cover letter, resume, reference, and
letter of recommendation; the development of basic
interpersonal communication skills expected in the
workplace and general skills required to be successful in
the cooperative program; work ethic, workplace safety,
and human relation
944-341
3((3)-0-6)
สถิตสิ ำหรับกำรวิจยั ทำงรัฐประศำสนศำสตร์
(Statistics for Research in Public Administration)
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ การวัดแนวโน้มเข้า
สู่ ส่ ว นกลาง การวัด การกระจาย การประมาณค่ า การ
ท ดส อบ ส มมติ ฐาน การวิ เ ค ราะห์ การถด ถอยและ
สหสัมพันธ์ สถิตินอนพาราเมทริ กซ์ การประยุกต์การวิจยั
ในงานบริ หารเชิงรัฐประศาสนศาสตร์ และการใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ปทางสถิติ
Introduction to statistics; central tendency;
dispersion; estimation; hypothesis testing; regression
analysis and correlation; non-parametric statistics;
application of research in a study relating to public
administration and use of a statistical package
944-342
3((2)-2-5)
กำรนำนโยบำยไปปฏิบัตแิ ละประเมินผล (WIL)
(Policy Implementation and Evaluation (WIL))
แนวความคิด ทฤษฎี และกระบวนการนานโยบาย
ไปปฏิบตั ิ ตัวแบบของการนานโยบายไปปฏิบตั ิ กลยุทธ์ใน

การนานโยบายไปปฏิ บตั ิ การเมืองของการนานโยบายไปปฏิ บัติ
ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความส าเร็ จ หรื อ ความล้ม เหลวในการน า
นโยบายไปปฏิบตั ิ แนวคิดของการประเมินนโยบาย ประเภทของ
การประเมินนโยบาย แนวทางการศึ กษาและตัวแบบเกี่ ยวกับการ
ประเมิ น นโยบายสาธารณะ การเมื องของการประเมิ น นโยบาย
ผลประโยชน์ทบั ซ้อนในการประเมินนโยบาย การวิจยั ประเมินผล
หลักจริ ยธรรมในการประเมินนโยบาย การปฏิบตั ิการนานโยบาย
ไปปฏิบตั ิและประเมินผล
Concepts, theories and process of policy
implementation; models of policy implementation; practical
strategies for policy implementation, politic of policy
implementation; factors affecting policy success or
failure; concepts of policy evaluation; types of policy evaluation;
approaches and models of policy evaluation; politics of policy
evaluation; conflict of interest in policy evaluation; evaluation
research; ethic and policy evaluation; practice on policy
implementation and evaluation
944-343
3((3)-0-6)
นโยบำยกำรเงินกำรคลัง
(Fiscal and Monetary Policy)
ศึ ก ษาถึ ง แนวคิ ด ทฤษฎี ต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ นโยบาย
การเงินและการคลัง โดยเน้นศึกษาถึงบทบาทของรัฐบาลในการใช้
นโยบายการคลังและนโยบายการเงิ นเพื่อเป้ าหมายในการพัฒนา
ด้านต่ างๆ เช่ น การส่ งเสริ ม การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ การ
รั ก ษาเสถี ยรภาพทางเศรษฐกิ จ การแก้ปั ญ หาความยากจน การ
กระจายรายได้ และการจัดการนโยบายด้านอุปสงค์และอุปทาน
ของประเทศอย่างมี ดุ ล ยภาพ ตลอดจนศึ ก ษาถึ งผลกระทบของ
โลกาภิ วฒั น์ และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิ จระหว่างประเทศต่ อ
นโยบายการเงินและการคลังภายในประเทศ รวมทั้งปั ญหาเกี่ยวกับ
ดุลการชาระเงินระหว่างประเทศ การใช้นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อปรับเสถียรภาพของดุลการชาระเงินระหว่างประเทศ
A study on concepts, theories on fiscal and monetary
policies, with an emphasis on the role of the government in
implementing fiscal and monetary policies aiming for various
development, such as economic growth promotion, economic
stabilization, poverty reduction, income distribution, and the
balanced demand and supply policy management; a study of the

impact of globalization, the economic integration
based on the domestic fiscal and monetary policies,
international balance of payment, and the implementation
of the exchange rate policy to stabilize the international
balance of payment
944-344
3((3)-0-6)
กำรพัฒนำทุนมนุษย์
(Human Capital Development)
ทฤษฎี เทคนิค และกระบวนการในการพัฒนาทุน
มนุ ษ ย์ เทคนิ คในการวางแผนจัดทาระบบสายงานอาชี พ
และแผนสื บ ทอดต าแหน่ ง เพื่ อ สร้ างความสามารถของ
องค์การ บทบาทเชิงกลยุทธ์ของการจัดการและการพัฒนา
ทุนมนุษย์ใน
ประเด็น ต่าง ๆ การจัดการทุ น มนุ ษ ย์ที่ ยึด สมรรถนะ การ
ประเมิ น ผล การจัด การการให้ ร างวัล การจัด การความ
ปลอดภัย และการจัดการสารสนเทศทางด้านทุนมนุษย์
Theories techniques and processes in human
capital development, career path and succession planning
for providing capabilities of organizations; strategic role
of management and human capital development in
various issues,; human capital management basing on
competency assessment; reward management; security
management and information management on human
capital.
944-345
3((3)-0-6)
กำรบริหำรค่ ำตอบแทน
(Compensation Management)
แน วคิ ด และแน วป ฏิ บั ติ ใน การบ ริ ห าร
ค่าตอบแทน ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดค่าตอบแทน
การวิเคราะห์งานและการประเมินค่างาน การสารวจและ
วิเคราะห์ค่าตอบแทน โครงสร้างค่าตอบแทน การบริ หาร
สั ว สดิ ก ารและประโยชน์ เกื้ อ กู ล การก าหนดค่ า จ้ า ง
สาหรั บ บุ ค คลบางประเภท การบริ ห ารค่ าตอบแทนใน
ราชการพลเรื อน
Concepts and practices in compensation
management; factors affecting compensation; job
analysis and evaluation; survey and analysis of

compensation; pay structure; welfare and benefit
management; wage determination for special groups of
personnel; and civil service compensation management
944-346
3((3)-0-6)
กำรจัดกำรควำมเสี่ยงในภำคองค์ กรภำครัฐ
(Risk Management in Public Sector Organization)
ประวัติความเป็ นมาของการจัดการความเสี่ ยง ความรู ้
เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ก าร จั ด ก ารค วาม เสี่ ย งอ งค์ ก ร ภ าค รั ฐ
การวิเคราะห์ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ ด้านปฏิบตั ิการ ด้านนโยบาย
ด้านธรรมาภิบาล ด้านการเงิน และความเสี่ ยงด้านอื่นๆ กรณี ศึกษา
การประยุกต์ใช้การจัดการความเสี่ ยงในองค์กรภาครัฐ
History of risk management; Introduction to risk
management in public sector organization; risk
management analysis; strategic; policy; good governance;
financial; other risk; case study of implementation of risk
management in public sector organization
944-347
3((3)-0-6)
กำรตลำดสำหรับภำคสำธำรณะ
(Marketing for Public Sector)
ความหมายและความสาคัญ ของการตลาด การตลาด
เพื่ อ สั ง คม แนวคิ ด การตลาดกั บ การบริ หารงานภาครั ฐ การ
ให้บริ การและผูร้ ับบริ การ การเสนอคุณค่าให้กบั ผูร้ ับบริ การ ความ
พึ ง พอใจของผู ้รั บ บริ การ สั ม พัน ธ์ ภ าพระหว่ า งองค์ ก ารกั บ
ผูร้ ับบริ การ กรณี ศึกษาการตลาดสาหรับการจัดการภาครัฐ
Definition and importance of marketing; social
marketing; concept of marketing and public management; service
delivery and client; delivering service value to client; client
satisfaction; and relationship between organization and clients;
case studies of public sector marketing
944-348
3((3)-0-6)
ภำษำอังกฤษสำหรับรัฐประศำสนศำสตร์
(English for Public Administration)
การพั ฒ น าความสามารถด้ า น ศั พ ท์ ใน สาขารั ฐ
ประศาสนศาสตร์ กลยุทธ์การอ่านงานเขี ยนทางวิชาการด้านรั ฐ
ประศานศาสตร์ การสื่ อสารภาษาอังกฤษในการบริ การภาครัฐ

Development of vocabulary in public
administration; strategies in reading academic work in
public administration; English communication in public
services
944-410
3((2)-2-5)
กำรจัดกำรกลยุทธ์ สำหรับภำครัฐ (WIL)
(Strategic Management for Public Sector (WIL))
ความหมาย แนวความคิดและทฤษฎี การจัดการ
กลยุ ท ธ์ กระบ วน การจั ด การกลยุ ท ธ์ การก าห น ด
วัตถุประสงค์ การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม การกาหนดกลยุทธ์
การนาไปใช้และการติดตามควบคุมประเมินผลเชิงกลยุทธ์
การปฏิ บั ติ แ ละกรณี ศึ ก ษาการจัด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข อง
หน่วยงานภาครัฐและธุรกิจที่สาคัญ
Definitions; concepts and theories of strategic
management; strategic management process; objective
determination; strategic analysis of the environment; the
determination of strategy; implementation of strategy;
follow-up; monitoring and evaluating the strategy;
practice and a case study of strategic management of
dominant public and business sectors
944-411
3((3)-0-6)
กำรเจรจำต่ อรองและกำรจัดกำรควำมขัดแย้ ง
(Negotiation and Conflict Management)
แนวคิดและทฤษฎี ในการเจรจาต่อรอง หลักการ
รู ป แบบและวิ ธี ก ารเจรจาต่ อ รอง การเจรจาต่ อ รองใน
สถานการณ์ต่างๆ ธรรมชาติ รู ปแบบและสาเหตุของความ
ขัดแย้ง แนวทางและกระบวนการจัดการความขัดแย้ง ทั้ง
ระดับโครงสร้าง ระดับกลุ่ม และระดับปั จเจกชน การทา
ประชาพิจารณ์ การไกล่เกลี่ย การสื่ อสารในความขัดแย้ง
เทคนิคและกระบวนการเจรจาต่อรองในสถานการณ์เฉพาะ
และในบริ บททางวัฒนธรรมที่แตกต่าง
Concepts and theories of negotiation; principles,
types and methods of negotiation; negotiation in multiple
situations; natures, types and causes of conflicts;
approaches and processes of structural, groups, and
individual conflict management; conflict communication;
public hearing; mediation; techniques and process of

negotiation in specific situations and in different-cultural
contexts

and case studies of innovation in public management
from Thailand and other countries

944-414
3((3)-0-6)
แรงงำนสัมพันธ์
(Labour Relations)
แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในการจ้างงานขององค์กร
ภาครัฐและภาคเอกชน แนวนโยบายของรัฐด้านแรงงาน กฎหมาย
และข้อบังคับเกี่ ยวกับแรงงาน การคุ ม้ ครองแรงงานและแรงงาน
สัมพัน ธ์ บทบาทของรั ฐ บาล นายจ้าง และลู กจ้าง ในการเจรจา
ต่อรองและการแก้ไขข้อพิพาทแรงงาน และกฎหมายประกันสังคม
และการบังคับใช้
Concepts of labour relations in public and private
organization; government labour policy; labour laws and
regulations; labour protection and labour relations; role of
government, employer and employee on negotiation and solving
labour conflict; social welfare and efforcement

944-440
3(0-6-3)
สัมมนำประเด็นกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ ภำครัฐ (WIL)
(Seminar in Human Resources in Public Sector Issues
(WIL))
ปฎิ บัติ ก ารประยุก ต์ใช้ท ฤษฎี แ ละแนวคิ ด ทางการ
จัดการทรัพยากรมนุ ษย์ในการวิจยั และวิเคราะห์ ปัญหาการ
จัดการภาครัฐ
Practice in the application of human resources and
organizational management concepts and theories in
research and analysis of the public management problem

944-415
3((2)-2-5)
กำรกำกับติดตำมและประเมินผล (WIL)
(Monitoring and Evaluation (WIL))
หลักการ รู ปแบบ และวิธีการกากับติดตามประเมินผล
นโยบาย แผนงาน และโครงการต่ า งๆ และการปฏิ บั ติ แ ละ
ประยุกต์ใช้เทคนิคการกากับติดตามประเมินผล
Principles, forms, and procedures of monitoring and
evaluation policies; programmes and projects; practice and
applications of new techniques in monitoring and evaluation
944-419
3((2)-2-5)
นวัตกรรมทำงกำรจัดกำรภำครัฐ (WIL)
(Innovation in Public Management (WIL))
แนวคิดเกี่ยวกับเครื่ องมือและนวัตกรรมในการจัดการ
ภาครั ฐ การจัดการแบบลีน การจัดการคุ ณภาพโดยรวม รั ฐบาล
อิ เล็ก ทรอนิ กส์ การปรั บ รื้ อ ระบบ การบริ ห ารงานภาครั ฐแบบ
เครื อ ข่ าย การปฏิ บัติ แ ละกรณี ศึ ก ษานวัต กรรมทางการจัด การ
ภาครัฐทั้งในและต่างประเทศ
Concept of tools and innovations in managing public
sector; lean government; total quality management;
e-governance; reengineering; governing by networking; practice

944-441
3(0-6-3)
สัมมนำประเด็นทำงนโยบำยสำธำรณะ (WIL)
(Seminar in Public Policy Issues (WIL))
ปฎิบตั ิการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและแนวคิดทางนโยบาย
สาธารณะและการบริ หารโครงการในการวิจยั และวิเคราะห์
ปั ญหาการจัดการภาครัฐ
Practice in the application of public policy and
project management concepts and theories in research and
analysis of the public management problem
944-442
3((3)-0-6)
กำรจัดกำรผลกำรปฏิบัตงิ ำน
(Performance Management)
การจัดการผลการปฏิบตั ิงานในองค์การโดยเน้น
ความสาคัญในการเชื่อมโยงระหว่างเป้ าหมายขององค์การ
หน้าที่ ด้านการทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ และการออกแบบการ
วัด ผลการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งเหมาะสม เพื่ อ ให้ อ งค์ ก าร
สามารถดาเนิ นงานให้บรรลุเป้ าหมายทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว
Performance management in organizations
with a focus on linkages among the organization’s
strategic goals; the functions of human resources
management and a design of performance measurement
system that helps organizations achieve short-term and
long-term goals vital to overall success

944-444
8(0-32-0)
สหกิจศึกษำทำงรัฐประศำสนศำสตร์ (WIL)
(Cooperative Education in Public Administration(WIL))
เงื่อนไข สาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 4
ปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการตรงตามสาขาวิชา
ของนักศึกษาโดยมีข้ นั ตอนการสมัคร และคัดเลือก มีการมอบหมาย
ภาระงานที่ ชัด เจนแน่ น อนและต้อ งปฏิ บัติ ต ามกฎระเบี ย บของ
องค์กรเสมือนเป็ นพนักงาน มีการนาความรู ้ที่ได้ศึกษามาบูรณาการ
เพื่อประยุกต์ใช้กบั งานที่ได้รับมอบหมาย มีการศึกษาหาความรู ้และ
วิ ท ยาการที่ เกี่ ย วข้อ งเพิ่ ม เติ ม ภายใต้ค าปรึ ก ษาของคณาจารย์ที่
รับผิดชอบ โดยมีระยะเวลาปฏิบตั ิงานอย่างน้อย 4 เดือน และทาการ
ประเมินผลร่ วมกับฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการ
Internship at a workplace in accordance with the
field of study through the process of job application and selection;
handling of work responsibilities and understanding of
organizational rules; application of the internship knowledge to
assigned work; searching for additional knowledge and
technology under the supervision of advisors; working at least
four months during internship and being cooperatively assessed by
the Department of Human Resources in the workplace
946-100
3((3)-0-6)
ควำมรู้ เบื้องต้ นเกีย่ วกับธุรกิจ
(Introduction to Business)
พลวัตของธุ รกิ จ ธุ รกิ จกับการดาเนิ นชี วิต ลักษณะการ
ประกอบธุ รกิ จประเภทต่างๆ ในสภาวการณ์ ปัจจุบัน อิทธิ พลของ
สภาพแวดล้อ มทางธุ ร กิ จ ธุ ร กิ จ ในโลกไร้ พ รมแดน หลัก การ
พื้นฐานเกี่ยวกับการบริ หารจัดการ การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ การ
ผลิต การตลาด การบัญชี การเงิน จริ ยธรรมทางธุรกิจ
Dynamic of business; business and daily life; current
types of business; influences of business environments; business
in a borderless world; principles of administration and
management; human resource management; production;
marketing; accounting; finance; business ethics
946-101
ธุรกิจขั้นต้ น
(Elementary to Business)

3((3)-0-6)

พลวัตของธุ รกิจ ธุรกิ จกับการดาเนิ นชี วิต ลักษณะ
การประกอบธุ รกิ จประเภทต่างๆ ในสภาวการณ์ ปัจจุบัน
ธุรกิจในโลกปั จจุบนั อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
หลักการพื้นฐานเกี่ ยวกับการบริ หารจัดการ องค์ประกอบ
ของส่ วนงาน ทางธุ ร กิ จ การจั ด การข้ า มวัฒ นธรรม
จริ ยธรรมทางธุรกิจ
Dynamic of business; business and daily
life; current types of business; business in a changing
world; influences of business environments; principles of
administration and management; business functions; cross
cultural management; business ethics
946-114
3((3)-0-6)
หลักกำรบัญชี
(Principles of Accounting)
หลักการบัญชี วงจรบัญชี รายการค้าและเหตุการณ์
ต่าง ๆ การจัดทางบการเงินสาหรับกิจการให้บริ การ กิจการ
ซื้ อมาขายไป กิ จ การผลิ ต สมุ ด รายวัน เฉพาะ ระบบ
ใบสาคัญ จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
Principles of accounting; accounting cycle;
transactions and events; financial statements preparation
for services business; merchandise business;
manufacturing business; special journals; voucher
system; professional code of ethics
946-130
3((3)-0-6)
หลักกำรจัดกำรควำมเสี่ยงและกำรประกันภัย
(Principles of Risk Management and Insurance)
ความรู ้ พ้ืน ฐานเกี่ ยวกับความเสี่ ยงและการจัด การ
ความเสี่ ยง การประเมินความเสี่ ยง การวิเคราะห์ความเสี่ ยง
วิธีในการจัด การความเสี่ ยง ความรู ้ เบื้ อ งต้น เกี่ ยวกับ การ
ประกัน ภัย บทบาทของธุ ร กิ จ ประกัน ภัย ต่ อ ภาคธุ ร กิ จ
สั ญ ญ าประกั น ภั ย สถาบั น ประกั น ภั ย ชนิ ดของการ
ประกันภัย การประกันชีวติ และการประกันวินาศภัย
Basic knowledge of risk and risk management;
risk assessment; risk analysis; risk management methods;
introduction to insurance; roles of insurance in the
business sector; insurance contracts; insurance

institutions; types of insurance, life insurance; non-life insurance
946-141
3((2)-2-5)
กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
หลักการเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม การแก้ไขปั ญหา
ด้ ว ยขั้ นตอนวิ ธี รหั ส เที ย ม ผัง งาน องค์ ป ระกอบของภาษา
โปรแกรม ชนิ ด ของข้อ มู ล แบบต่าง ๆ ตัวด าเนิ น การ ค าสั่งทาง
คณิ ตศาสตร์ แ ละทางตรรกะ โครงสร้ า งข้ อ มู ล แบบอาร์ เรย์
โครงสร้างโปรแกรมแบบตามลาดับ เลือกทา และการวนซ้ า การ
เรี ยกซั บ รู ที น การส่ ง ผ่ า ค่ า พารามิ เตอร์ การฝึ กปฏิ บั ติ พ ัฒ นา
โปรแกรมเบื้ องต้นโดยใช้ภาษาโปรแกรมภาษาใดภาษาหนึ่ ง การ
ตรวจสอบ และแก้ไขโปรแกรม การควบคุ ม รุ่ น จริ ยธรรมของ
นักพัฒนาโปรแกรม
Principles of computer programming; algorithmic
problem solving; pseudo code; flowcharts; programming
language elements; data types; operators; arithmetic and logical
statements; array data structure; programming structures:
sequential, selection and repetition; subroutine calls; parameter
passing; practice in program development using a programming
language; testing and debugging; version control; ethics in
programming
946-147
3((2)-2-5)
เว็บโค้ ดดิง้ เพื่อธุรกิจ
(Web Coding for Business)
การประชาสัม พัน ธ์ เพื่ อ สร้ างภาพลัก ษณ์ ท างธุ รกิ จ
ข้ อ มู ล และสารสนเทศทางการประชาสั ม พั น ธ์ การจั ด การ
สารสนเทศเพื่ อ การประชาสั ม พัน ธ์ การวางแผนและออกแบบ
เนื้ อหา แนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ การออกแบบเว็บ ฐานข้อมูล
เพื่ อการประชาสัม พัน ธ์ การใช้ระบบการจัด การเนื้ อ หาของเว็บ
การบริ หารจัดการเว็บ
Public relations to create business image; public
relations data and information; information management for
public relations; content planning and design; website
development guidelines; web design; database for public
relations; using a content management system; web management

946-148
ยูทูปเบอร์
(Youtuber)

3((2)-2-5)

แ น วค วาม คิ ด ก ารผ ลิ ต สื่ อ วิ ดี โ อ อ ย่ า ง
สร้างสรรค์ ขั้นตอนการผลิตสื่ อ การเล่าเรื่ อง เทคนิ คการใช้
กล้องเพื่อถ่ายทาวิดีโอ การใช้โปรแกรมประยุกต์ในงานตัด
ต่ อ วิ ดี โ อ การบริ ห ารจัด การช่ อ งยูทู ป จริ ย ธรรมในการ
สื่ อสารและเผยแพร่
Concepts of creative video production;
media production process; storytelling; techniques for
using a camera to make a video; using the application
programs for video editing; YouTube channel
management; ethics in communication and dissemination
946-150
3((2)-2-5)
กำรเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
(Introduction to Programming)
แนวคิดเชิงตรรกะ การคิดแยกแยะและหาเหตุผล
การคิ ด อย่ า งเป็ นระบบ การคิ ด แก้ ไ ขปั ญหาและการ
ตั ด สิ นใจ การคิ ด แก้ ปั ญ หาเชิ ง ตรรกะผ่ า นหลั ก การ
โปรแกรมอย่ า งง่ า ย หลัก การทั่ ว ไปเกี่ ย วกับ การเขี ย น
โปรแกรมและการวิเคราะห์งาน ลาดับขั้นตอนการทางาน
การเขี ย นผัง งาน รหั ส เที ย ม การตรวจสอบและแก้ ไ ข
โปรแกรม
Logical thinking; identifiable and reasonable
thinking; systematic thinking; problem solving and
decision making; a practice use of logical thinking
through simple programming; programming principles
and system analysis; work procedures; flow chart writing;
pseudo code; system validation and program debugging
946-151
3((2)-2-5)
พำณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
(Electronic Commerce)
ความหมายพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์โครงสร้าง
พื้นฐานทางเทคโนโลยีสาหรับ พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์
ตัวแบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ หลักการพื้นฐานตลาด
ออนไลน์ ระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิ กส์ การจัดการทาง
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการเติมเต็มคาสัง่ ซื้อ

ประเด็นทางกฎหมาย จริ ยธรรม และความปลอดภัย
ในพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ กลยุท ธ์ท างพาณิ ชย์อิ เล็กทรอนิ กส์
พัฒนาระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
Definition of electronic commerce; infrastructure for
electronic commerce technology; electronic commerce
models; basic principles of online marketing; electronic
payment systems; the management of electronic commerce;
order fulfillment; legal, ethical and security issues in electronic
commerce; electronic commerce strategy; electronic
commerce development with content management system
(CMS)
946-152
ไม่ น้อยกว่ ำ 230 ชั่วโมง
กำรเรียนรู้ เชิงประสบกำรณ์ ครั้งที่ 1
(Experiential Learning I)
ฝึ กงานในแหล่งฝึ กงาน ครั้งที่ 1 เพื่อเรี ยนรู ้วฒั นธรรม
การทางาน และเสริ มสร้างทักษะพื้นฐานการทางานในองค์กร
ในฝ่ ายงานขององค์ก รที่ มี ก ารน าเทคโนโลยีส ารสนเทศไป
ประยุกต์ใช้งาน
The first Internship in an organization to experience
working culture and enhance basic working skills in the
department of the organization that has applied information
technology
946-153
6((4)-4-10)
ชุดวิชำกำรออกแบบและพัฒนำเว็บในส่ วนติดต่ อผู้ใช้ งำน
(Module: Front-end Web Design and Development)
หลัก การของการออกแบบ พื้ น ฐานการออกแบบ
กราฟิ ก การวางโครงสี การจัดองค์ประกอบภาพเทคนิ คในการ
ออกแบบ การวิเคราะห์ งานออกแบบกราฟิ ก การตรวจสอบ
คุ ณ ภาพงาน การออกแบบหน้ าเว็บ และหน้ า รั บ ลู ก ค้า การ
ออกแบบเพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ต่ า งๆทางธุ ร กิ จ การประยุก ต์ ใ ช้
ซอฟต์แ วร์ ที่ เกี่ ยวข้องกับ งานออกแบบกราฟิ กทางธุ รกิ จ การ
ออกแบบและพัฒนาส่ วนติดต่อผูใ้ ช้ของเว็บ เว็บเพจแบบสแต
ติกและไดนามิกเว็บแบบเชิ งตอบสนอง ภาษามาร์ กอัป การใช้
งานสไตล์ ชี ต ภาษาสคริ ป ต์ การใช้ ฟ รอนต์ เอ็ น เฟรมเวิ ร์ ค
กรณี ศึกษาการออกแบบเว็บไซต์ของธุ รกิ จปั จจุบัน ฝึ กปฏิ บัติ
พัฒนาพัฒนาเว็บในส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้งาน

Principles of design; graphic design basics;
color schematic arrangement; images composition; layout
design; graphic design analysis; quality evaluation; web
and landing page design; design for business purpose;
integrating graphic design in business with relevant
software; user Interface (UI) design; static and dynamic
web page; responsive web design; markup language;
cascading style sheets; scripting language; front-end
frameworks; case studies of current business–related
websites; practice web development in front-end design
946-160
3((2)-2-5)
หลักกำรตลำด
(Principles of Marketing)
ความหมาย ความส าคั ญ ของการตลาด
แนวความคิ ด พื้ น ฐานเกี่ ยวกับ การตลาด สิ่ ง แวดล้อ มที่ มี
อิทธิ พลทางการตลาด ความรู ้เบื้ องต้นเกี่ ยวกับพฤติ กรรม
ผูบ้ ริ โภค การแบ่งส่ วนตลาด การเลือกตลาดเป้ าหมาย การ
กาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมทางการตลาด
Definitions and importance of marketing;
basic concepts of marketing; environments influencing
marketing; basic knowledge of consumer behaviors;
market segmentation; targeting; positioning; marketing
mix
946-170
3((3)-0-6)
อุตสำหกรรมกำรท่ องเทีย่ วในพลวัตโลก
(Tourism Industry in Global Dynamics)
วิวฒั นาการ ความหมาย ความสาคัญ ลักษณะ
และองค์ ป ระกอบของอุ ต สาหกรรมการท่ องเที่ ยว
ผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แนวคิดเกี่ยวกับ
การวางแผนและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บทบาท
และนโยบายของรัฐในการพัฒนาองค์กรทางการท่องเที่ยว
ระดับชาติและนานาชาติ ความสัมพันธ์ของการท่องเที่ ยว
กั บ พ ล วั ต โล ก รวม ถึ งปั ญ ห าแ ล ะ สิ่ งท้ าท าย ข อ ง
อุตสาหกรรมการท่ องเที่ ยวและการบริ การ แนวโน้มการ
ท่องเที่ยวโลกและภูมิภาค
Evolution,
definitions,
significance,
characteristics and components of tourism industry;

tourism impacts; concepts related to planning and
development of the tourism industry; government’s roles and
policies in the development of national and international
tourism organizations; relationship between tourism and
global dynamics including problems and challenges of the
tourism and hospitality industry; global and regional tourism
trends
946-201
3((2)-2-5)
กำรจัดกำรธุรกิจขนำดย่ อม
(Small Business Management)
แนวคิ ด และทฤษฎี เกี่ ย วกับ การจัด การธุ รกิ จขนาด
ย่อม การวิเคราะห์สถานการณ์ ในปั จจุบนั และความเหมาะสม
ตามสถานการณ์ทางการตลาด การออกแบบกลยุทธ์การตลาด
การเงิน การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ การผลิตและการวางแผน
เชิ งกลยุทธ์ การวิเคราะห์และการตัดสิ นใจในธุรกิ จขนาดย่อม
การสร้ า งความสั ม พัน ธ์ กั บ ผู ้มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทางธุ ร กิ จ
โอกาสของธุ รกิจทั้งในและต่างประเทศ การจัดการความเสี่ ยง
สาหรับธุรกิจขนาดย่อม จรรยาบรรณและจริ ยธรรมสาหรับการ
จัดการธุรกิจขนาดย่อม
Concept and theories of the management of small
businesses, analysis of the current situations and
appropriateness according to the market situation; marketing
strategy design; finance; human resource management;
production; strategic planning, problem solving in small
business, building relationships with business stakeholders
opportunities for domestic and overseas joint ventures, risk
management for small business and ethics in small business
management
946-209
3((3)-0-6)
หลักกำรจัดกำร
(Principles of Management)
แนวคิ ด บทบาท และ วิวฒั นาการทางการจัด การ
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและจริ ยธรรมทางการจัด การ
สภาพแวดล้อมทางการจัดการ การตัดสิ นใจทางการจัดการ
หน้าที่ทางการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การ การชี้แนะ
การควบคุม การบริ หารกลุ่มและความขัดแย้ง ความรู ้เบื้องต้น

เกี่ ย ว กั บ ก าร จั ด ก าร ก ล ยุ ท ธ์ แ ล ะ ก าร จั ด ก าร ใ น
สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ
Concepts, roles and evolution of management;
social responsibility and management ethics;
organization’s environment; managerial decision
making; management functions; planning; organizing;
leading; group management and conflict; controlling; an
overview of strategic management; management in the
international context
946-210
3((3)-0-6)
กำรบัญชีข้นั กลำง 1
(Intermediate Accounting I)
รายวิชาบังคับเรี ยนผ่านก่อน: 946-114 หลักการบัญชี
Prerequisite: 946-114 Principles of Accounting
กรอบแนวคิ ดสาหรั บ การรายงานทางการเงิ น
หลัก การและวิธี ป ฏิ บัติ ท างการบัญ ชี เกี่ ย วกับ สิ น ทรั พ ย์
หมุ น เวี ยน สิ น ทรั พ ย์ไม่ ห มุ น เวี ยน การจ าแนกประเภท
สิ นทรัพย์ การรับรู ้และการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ การตี ราคา
สิ นทรัพย์ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ การแสดงรายการและ
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ นทรัพย์
Conceptual framework for financial reporting;
principles and practice of current assets; non-current
assets; assets classification; recognition and valuation of
assets; revaluation of assets; impairment of assets;
presentation and disclosure of information related to
assets
946-211
3((3)-0-6)
กำรบัญชีข้นั กลำง 2
(Intermediate Accounting II)
รายวิชาบังคับเรี ยนผ่านก่อน: 946-114 หลักการบัญชี
Prerequisite: 946-114 Principles of Accounting
หลักการและวิธี ปฏิ บัติ ท างการบัญ ชี เกี่ ยวกับ
หนี้ สินหมุนเวียน หนี้ สินไม่หมุนเวียน การบัญชี เกี่ ยวกับ
ส่ วนของเจ้าของส าหรั บ ห้ างหุ ้นส่ วน บริ ษ ัทจากัด และ
บริ ษทั มหาชนจากัด งบกระแสเงินสด
Principles and accounting procedure of
current and non-current liabilities; accounting for

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

analysis; selecting relevant cost information for decision
making; budgeting for profit planning and control

946-212
3((3)-0-6)
กำรบัญชีต้นทุน
(Cost Accounting)
รายวิ ช าบั ง คั บ เรี ยนผ่ า นก่ อ น: 946-114 หลัก การบั ญ ชี
Prerequisite: 946-114 Principles of Accounting
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การบั ญ ชี ต ้ น ทุ น การจ าแนก
ประเภทต้นทุ น การคิ ดต้นทุ นตามวิธีตน้ ทุ นผันแปรและวิธี
ต้นทุนรวม การปั นส่ วนต้นทุนตามวิธีเดิ มและตามวิธีตน้ ทุน
ฐานกิ จ กรรม การบัญ ชี ต ้น ทุ น งานสั่ งท า การบัญ ชี ต ้น ทุ น
กระบวนการ เศษวัสดุ สิ นค้ามี ตาหนิ และสิ น ค้าเสี ย ต้นทุ น
มาตรฐานและการวิ เคราะห์ ผ ลต่ า ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ ร่ วมและ
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ และจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี
Concepts of cost accounting; cost classification;
variable costing and full costing; allocating cost by
traditional cost accounting and activity-based costing; joborder cost accounting, process costing; scrap, defective and
spoilage goods; standard costs and analysis of variances;
joint products and by products and code of ethics in
accounting profession

946-216
ฝึ กปฏิบัตทิ ำงวิชำชีพบัญชี 1
ไม่ น้อยกว่ ำ 280 ชั่วโมง
(Professional Accounting Internship I)
เงื่อนไข: สาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 2
Condition: Second-year students
ฝึ กปฏิ บั ติ ง านด้ า นการท าบั ญ ชี และงานที่
เกี่ ยวข้องในสถานประกอบการเพื่อเรี ยนรู ้การปฏิ บัติงาน
จริ ง
Internships in accounting and related works
within organizations for practicing real world situations

946-214
3((3)-0-6)
กำรบัญชีสำหรับผู้ประกอบกำร
(Accounting for Entrepreneurs)
ลักษณะและแนวความคิดขั้นพื้นฐานของการบัญชี
กระบวนการบันทึ กบัญชี การจัดทางบการเงิ น และการอ่าน
งบการเงินเพื่อการตัดสิ นใจทางธุรกิจ แนวคิดและการจาแนก
ประเภทของต้นทุน การคานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ การกาหนด
ราคาผลิ ต ภัณ ฑ์ การวิ เคราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ ข องต้น ทุ น
ปริ มาณ
และก าไร การใช้ข ้อ มู ล ต้น ทุ น เพื่ อ การตัด สิ น ใจ การจัด ท า
งบประมาณเพื่อการวางแผนและควบคุมกาไร
Characteristics and basic concepts of accounting;
accounting recording process; financial statements
preparation; reading financial statements for business
decision making; cost concepts and classifications; product
costing; product pricing; cost-volume-profit relationships

946-233
3((3)-0-6)
คณิตศำสตร์ กำรเงิน
(Mathematics of Finance)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 947-215 แคลคูลสั
Prerequisite: 947-215 Calculus
ดอกเบี้ยเชิงเดียว ดอกเบี้ยทบต้นและส่ วนลด ค่า
รายปี ค่ารายปี แบบอื่นๆ พันธบัตร หุ ้นหลักทรัพย์ แบบ
ของการชาระหนี้และการประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน
Simple interest; compound interest and
discount; annuities and others general annuities; bonds;
securities; types of debt payment; application of
mathematics of finance to daily situations
946-235
4((4)-0-8)
กำรประกันวินำศภัย
(Casualty Insurance)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 946-130 หลักการจัดการความ
เสี่ ยงและการประกันภัย
Prerequisite: 946-130 Principles of Risk Management and
Insurance
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย
การประกันอัคคีภยั การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ ง
การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยเบ็ดเตล็ด รู ปแบบ
ต่ า ง ๆ ของกรมธรรม์ เงื่ อ นไข และแบบฟอร์ ม การ
ประกันภัยต่อ นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

Principles and concepts of casualty insurance; fire
insurance; marine insurance and transport insurance;
automobile insurance; miscellaneous insurance; types of
policy, insurance conditions and forms; reinsurance;
definitions of insurance terms
946-240
3((2)-2-5)
กำรออกแบบและพัฒนำฐำนข้ อมูล
(Database Design and Development)
ห ลั ก ก า ร พื้ น ฐ า น ข อ ง ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล
สถาปั ต ยกรรมของระบบฐานข้อ มู ลเชิ งสัม พัน ธ์ แบบจ าลอง
ข้อมูล การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล การทาให้เป็ นบรรทัด
ฐาน การจัดระบบฐานข้อมูลแบบผูใ้ ช้หลายคน การรักษาความ
มั่ น คงของฐานข้ อ มู ล การส ารองและคื น สภาพ แนวคิ ด
คลังข้อมูล ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (เอสคิวแอล) โปรแกรม
จัดการฐานข้อมูล จริ ยธรรมของผูด้ ูแลฐานข้อมูล
Basic principles of database systems; relational
database system architecture; database models; database
design and development; normalization; multi-user database
system management; database security; backup and recovery;
data warehouse concepts; Structured Query
Language (SQL); database management system software;
ethics for database administrators
946-242
โครงสร้ ำงข้ อมูลและขั้นตอนวิธี
(Data Structures and Algorithms)

3((3)-0-6)

โครงสร้างข้อมูลแบบแบบเชิ งเส้นและไม่เชิงเส้น
การประยุ ก ต์ โ ครงสร้ า งข้อ มู ล ในงานต่ า งๆ เทคนิ ค การ
เรี ยงลาดับและค้น หาข้อมูล การออกแบบและการวิเคราะห์
อัลกอริ ทึ ม การประยุกต์ท ฤษฎี กับระบบงานธุ รกิ จและการ
แก้ปัญหาทางธุรกิจ
Linear and nonlinear data structures; applications
of data structures in various fields; sorting and searching
techniques; algorithm design and analysis; applications of
theories in business systems and business problem solving
946-244

3((2)-2-5)

กำรสื่ อสำรข้ อมูลและเครื อข่ ำยคอมพิวเตอร์
(Data Communication and Networking)
แนวคิดและองค์ประกอบของการสื่ อสารข้อมูล
และระบบเครื อข่ า ย มาตรฐานแบบจ าลองโอเอสไอ
โทโพโลยี ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในเครื อข่าย ระบบ
เครื อข่ายประเภทต่าง ๆ โพรโทคอลและสื่ อสัญญาณ การ
จัดการเครื อข่าย การบุกรุ กและการจัดการความมัน่ คงของ
เครื อข่าย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดา้ นการสื่ อสารข้อมูล
และระบบเครื อข่ายในองค์กรธุรกิจปั จจุบนั
Concepts and components of data
communication and network systems; OSI model
standard; topology; software and hardware used in
networks; types of network systems; protocol and media;
network management; intrusion and network security
management; applications of communication technology
and networking in current business
946-247
3((2)-2-5)
กำรออกแบบกรำฟิ กทำงธุรกิจ
(Business Graphic Design)
ห ลั ก การของการออกแบ บ พื้ น ฐาน การ
ออกแบบกราฟิ ก การวางโครงสี การจัดองค์ประกอบภาพ
เทคนิ คในการออกแบบ การวิเคราะห์งานออกแบบกราฟิ ก
การตรวจสอบคุณภาพงาน และการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์
ที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบกราฟิ กทางธุรกิจ
Principles of design; graphic design basic;
color schematic; images composition; design techniques;
graphic design analysis; quality evaluation and integrating
graphic design in business with relevant software
946-249
3((2)-2-5)
กำรจัดกำรโซเชียลคอมเมิร์ซ
(Social Commerce Management)
นิยามของโซเชียลคอมเมิร์ซ ทฤษฏีและแนวคิด
ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ โซเชี ย ลคอมเมิ ร์ ซ ประเภทของโซเชี ย ล
คอมเมิร์ซ เครื่ องมือและแพลตฟอร์มของโซเชียลคอมเมิร์ซ
รู ปแบบธุ รกิ จของโซเชี ยลคอมเมิ ร์ซระหว่างผูบ้ ริ โภคกับ
ผูบ้ ริ โภค กระบวนการท าธุ รกรรมบนโซเชี ยลคอมเมิ ร์ซ
แบบจ าลองวุฒิ ภ าวะส าหรั บ โซเชี ย ลคอมเมิ ร์ซ ระหว่า ง
ผูบ้ ริ โภคกับผูบ้ ริ โภค และการยกระดับวุฒิภาวะของผูข้ าย

บนโซเชี ย ลคอมเมิ ร์ ซ ประเภทกลโกงของโซเชี ย ล
คอมเมิ ร์ซ การป้ อ งกัน กลโกง กฎหมายและจริ ย ธรรมส าหรั บ
โซเชียลคอมเมิร์ซ ฝึ กปฏิบตั ิดา้ นโซเชียลคอมเมิร์ซ
Definitions of social commerce; theory and concept
of social commerce; types of social commerce; tools and
platforms of social commerce; business models of consumer-toconsumer (C2C) social commerce; transaction process, maturity
models of C2C social commerce, and upgrading vendors’
maturity on C2C social commerce; types of social commerce
fraud; fraud protection, law and ethics for social commerce;
practice in social commerce
946-251
3((2)-2-5)
กำรพัฒนำเว็บในส่ วนติดต่ อผู้ใช้ งำน
(Front-end Web Development)
การออกแบบและพัฒ นาส่ วนติ ด ต่อผูใ้ ช้ของเว็บ
เว็บ เพจแบบสแตติ ก และไดนามิ ก เว็บ การออกแบบเว็บ เชิ ง
ตอบสนอง ภาษามาร์กอัป การใช้งานสไตล์ชีต ภาษาสคริ ปต์ การ
ใช้ฟ อนต์เอ็น เฟรมเวิร์ค กรณี ศึกษาการออกแบบเว็บ ไซต์ข อง
ธุรกิจปั จจุบนั ฝึ กปฏิบตั ิพฒั นาเว็บในส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้งาน
User Interface (UI) design and development;
static and dynamic web page; responsive web design; markup
language; cascading style sheets; scripting language; front-end
frameworks; case studies of current business–related websites;
practice in front-end web development
946-253
3((2)-2-5)
กำรออกแบบกรำฟิ กสำหรับธุรกิจ
(Graphic Design for Business)
หลักการของการออกแบบ พื้นฐานการออกแบบ
กราฟิ ก การวางโครงสี การจัดองค์ประกอบภาพ การออกแบบ
โครงร่ า ง การวิ เคราะห์ ง านออกแบบกราฟิ ก การตรวจสอบ
คุ ณ ภาพงาน การออกแบบหน้ า เว็ บ และหน้ า รั บ ลู ก ค้า การ
ออกแบบเพื่อส่ งเสริ มการซื้ อขาย การออกแบบโลโก้ แบนเนอร์
และภาพประกอบบนเว็บ เพื่ อ แสดงผลบนคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ การประยุก ต์ใช้ซ อฟต์แ วร์ ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ งาน
ออกแบบกราฟิ กทางธุรกิจ
Principles of design; graphic design basics; color
schematic arrangement; images composition; layout design;

graphic design analysis; quality evaluation; web and
landing page design; design for promotion; logo, banner
and illustration design for response on computer and
mobile telephone; integrating graphic design in business
with relevant software
946-254
ไม่ น้อยกว่ ำ 230 ชั่วโมง
กำรเรียนรู้ เชิงประสบกำรณ์ ครั้งที่ 2
(Experiential Learning II)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 946-152 การ
เรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ ครั้งที่ 1
Prerequisite: 946-152 Experiential Learning I
ฝึ กงานในแหล่งฝึ กงาน ครั้ งที่ 2 เพื่ อ เรี ยนรู ้
และเสริ มสร้างทักษะการทางานที่ เกี่ ยวข้องกับสาขาวิชาที่
เรี ยนในฝ่ ายงานขององค์กรที่มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไปประยุกต์ใช้งาน
The second internship in an organization to
learn and enhance working skills related to the study’s
program in the department of the organization that has
applied information technology
946-255
3((2)-2-5)
เอสคิวแอลเพื่องำนด้ ำนวิทยำศำสตร์ ข้อมูล
(Structured Query Language for Data Science)
หลักการพื้นฐานของระบบฐานข้อมูล ระบบ
จัดการฐานข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษา
สอบถามเชิ ง โครงสร้ างขั้น พื้ น ฐาน การน าเข้า และการ
ส่ งออกข้อมูล การสารองและกูค้ ืนข้อมูล ภาษาสอบถามเชิ ง
โครงสร้างขั้นสูง
Basic principles of database systems;
database management system; relational database
management system; basic structured query language
(SQL); import and export data; backup and recovery;
advanced structured query language
946-256
วิทยำศำสตร์ ข้อมูลเบื้องต้ น
(Fundamentals of Data Science)

3((2)-2-5)

แนวคิดพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ ขอ้ มูล บทบาทของ
นักวิทยาศาสตร์ ขอ้ มูล ในองค์กร การรวบรวมข้อมูล การเตรี ยม
ข้อมูล การวิเคราะห์ ขอ้ มูล การออกแบบและสร้างรู ปแบบ การ
น าเสนอข้อ มู ล ด้ ว ยภาพและเสี ย งที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กัน การ
วิเคราะห์เพื่อนาไปสู่ผลลัพธ์ ฝึ กปฏิบตั ิทางวิทยาศาสตร์ขอ้ มูล
Principle concept of data science; data scientist
role; data collection; data preparation; data analysis; data
modelling; data visualization; data interpretation; data science
in practice

พัฒนาเนื้ อหา การลาดับเนื้ อหา การวางโครงเรื่ อง ขั้นตอน
การเล่าเรื่ อง การเขียน การสร้างเนื้ อหาดิจิทลั การออกแบบ
และเทคนิคการนาเสนอเรื่ องราวผ่านสื่ อดิจิทลั
Principle of storytelling technique; story
research; understand the importance of context and
audience; arrangement and development content; ordering
content; structure content; storytelling process; writing;
digital content creation; presentation design and technique
through digital media

946-257
3((2)-2-5)
กำรวิเครำะห์ กำรตลำดดิจทิ ลั
(Digital Marketing Analytics)
การวิเคราะห์ พ ฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคบนโลกออนไลน์
ด้วยเครื่ องมือการรับฟั งเสี ยงสังคม การวิเคราะห์เครื อข่ายสังคม
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ แ ละการขู ด เว็บ เทคนิ ค การ
วิเคราะห์ การตลาดดิ จิ ทัล รวมถึ ง การหาค่ าเหมาะสมส าหรั บ
เครื่ องมื อค้นหา ระบบแนะนาสิ นค้า/บริ การ การวิเคราะห์ ไฟล์
ล็อก การทดสอบเอ/บี การวิเคราะห์มูลค่าเงิน ความถี่และการซื้ อ
ครั้งล่าสุดสาหรับการตลาดดิจิทลั การวิเคราะห์ลูกค้าสัมพันธ์และ
การสู ญเสี ยลูกค้าสาหรับการตลาดดิ จิทลั การวัดการตลาดดิ จิทลั
ได้แก่ การจราจร อัตราการคลิ กผ่าน อัตราการผัน เปลี่ ยนการมี
ส่วนเกี่ยวข้อง ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางการตลาดเบื้องต้น
Online consumer behavior and sentiment analytics
through social listening tools; social network analysis; natural
language processing and web scraping; digital marketing
analytics techniques including search engine optimization,
recommendation system, log file analysis, A/B testing, recency,
frequency, and monetary value analysis for digital marketing;
customer relationship and churn analytics for digital marketing;
digital marketing metrics including traffic, click-through rate,
conversion rate, and engagement; basic marketing research
methodology

946-260
3((2)-2-5)
พฤติกรรมผู้บริโภคและกลยุทธ์ ทำงดิจทิ ลั
(Consumer Behavior and Digital Strategy)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 946-160 หลักการตลาด
Prerequisite: 946-160 Principles of Marketing
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารการตลาด
พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โ ภค การวิเคราะห์ เกี่ ยวกับ พฤติ ก รรม
ผูบ้ ริ โภคในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
ทฤษฎี ปั จจัยต่าง ๆ ที่ มีอิท ธิ พ ลต่อพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค
ปั จจัยส่วนบุคคล ปั จจัยภายนอก กิจกรรมทางการตลาดที่
มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โ ภค การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ผูบ้ ริ โภคในการสร้างสรรค์และเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
ปั จจัยด้านโลกดิ จิทลั ที่ ทาให้นิยามสังคมและพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โ ภคเปลี่ ย นแปลง พฤติ ก รรมผู ้บ ริ โ ภคดิ จิ ทัล คื อ
ชุ มชนเสมื อนจริ ง กรณี ศึกษาและงานวิจัยที่ ปรากฏใน
โลกดิจิทลั มาตัดสิ นใจสร้างกลยุทธ์
Relationship in marketing management;
consumer behavior; analysis of consumer purchase
behavior in decision process; theories and factors
influencing consumer behavior; individual factors;
external factors; marketing activities influencing
consumer behavior; participation of consumers in the
new product creation and dissemination; digital world
factors influencing a change in definitions of society
and consumer behavior; digital consumer behavior in a
virtual

946-258
กำรเล่ ำเรื่ อง
(Storytelling)

3((2)-2-5)

หลั ก การ เทคนิ คในการเล่ า เรื่ อง การค้ น คว้า
เรื่ องราว เข้าใจถึงความสาคัญของบริ บทและผูฟ้ ัง การจัดการ

946-262
กำรจัดกำรกำรตลำด

3((2)-2-5)

(Marketing Management)
รายวิชาบังคับ เรี ยนก่ อ น : 946-260 พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคและกล
ยุทธ์ทางดิจิทลั
Prerequisite: 946-260 Consumer Behavior and Digital Strategy
แนวคิ ด ทฤษฎี ในการบริ ห ารการตลาด การจัดการ
ทางการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การวางแผน
กลยุทธ์ทางการตลาด ด้านการบริ หารงาน ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา
ช่ องทางการจาหน่ ายการส่ งเสริ มทางการตลาด การปฏิ บัติการ
การควบคุมการดาเนิ นงานของธุ รกิ จ การบริ หารงานของธุ รกิ จ
การคานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
Concepts and theories of marketing
administration; marketing management; analysis of business
contexts; strategic planning in marketing, administration,
products, prices, and channels of distribution; marketing
promotion; operational control in business; business
administration; social responsibility
946-265
3((2)-2-5)
ประเด็นสำคัญทำงกำรตลำด
(Current Issues in Marketing)
หัวข้อวิชาใหม่ดา้ นการตลาด ทฤษฎี ใหม่ที่ร่วมสมัย
การประยุกต์แนวทาง กลยุทธ์ การดาเนิ นงานทางการตลาด ตามที่
สาขาเห็นชอบ
Current issues on marketing; contemporary
markting-related theories, applications of marketing
approaches, strategies, and work performance
946-271
3((2)-2-5)
กำรจัดกำรธุรกิจนำเทีย่ วและตัวแทนกำรท่ องเทีย่ ว
(Tour Operator Business and Travel Agency
Management)
ความรู ้เกี่ยวกับการบริ หารจัดการธุรกิจนาเที่ยวและ
ตัวแทนการท่ องเที่ ยว ประเภทของธุ รกิ จน าเที่ ยวและตัวแทน
การท่องเที่ ยว การเขียนรายการนาเที่ ยว กลยุทธ์ในการจัดธุรกิ จ
นาเที่ยว การคิดราคาขาย การตลาดและการขายในธุรกิจนาเที่ยว
ปั ญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขที่เกี่ยวกับการจัดการ
ธุรกิจนาเที่ยว การฝึ กปฏิบตั ิจดั นาเที่ยว
Knowledge of tour business and travel agency
administration; types of tour business and travel agency;

Itinerary for tour business; strategic for tour business;
price setting; marketing and sale of tour companies;
problems, drawbacks, and guidelines for solutions
regarding tour business and travel agency management;
conducting field trips
946-275
3((3)-0-6)
พฤติกรรมนักท่ องเทีย่ วและกำรสื่ อสำรข้ ำมวัฒนธรรม
(Tourist Behavior and Cross-cultural
Communication)
พฤติ ก รรมนั ก ท่ อ งเที่ ย วในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ความต้อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย วและแรงจู ง ใจในการ
เดิ น ทาง กระบวนการตั ด สิ นใจซื้ อสิ นค้ า ทางการ
ท่ อ งเที่ ย ว การจ าแนกประเภทของนั ก ท่ อ งเที่ ย วและ
รู ป แบบพฤติ ก รรมนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ความพึ ง พอใจของ
นักท่องเที่ ยว แนวโน้มพฤติกรรมการเดินทางและตลาด
นั ก ท่ อ งเที่ ย วในอนาคต และการประยุ ก ต์ ห ลัก การ
สื่ อ สารข้ามวัฒ นธรรมในการปฏิ สัม พัน ธ์ ท้ ังในระดับ
บุคคลและระดับหน่วยธุรกิจเพื่องานด้านการท่องเที่ยว
Tourist behaviors in tourism destination;
tourists’ needs and motivations for travelling;
tourists’ decision-making process in buying tourism
products; classification and types of tourist behaviors;
tourists’ satisfaction; trend of travelling patterns and
tourist markets in the future; the application of crosscultural communication principles in tourism at
individual and organizational levels
946-276
3((3)-0-6)
ทรัพยำกรกำรท่ องเทีย่ ว
(Tourism Resource)
ความหมาย ความสาคัญ ประเภท ลักษณะของ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว เอกลักษณ์ และคุณค่าของแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ โบราณสถาน ศาสน
สถาน แหล่งท่ อ งเที่ ยวทางศิ ล ปวัฒ นธรรม และแหล่ ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ปั จจัยทางภูมิศาสตร์ สิ่ งแวดล้อม
และอุ ป สงค์ ข องการท่ องเที่ ยวที่ มี ผลกระท บต่ อ
ทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย ว การอนุ รั ก ษ์ แ ละการจัด การ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว

Definitions, importance, types, and characteristics of
tourism resources; identities and values of historical cultural
attractions, arts, ancient monuments, religious places, arts and
culture, and natural attractions; geographic factors,
environment, and tourism demands affecting tourism resources;
tourism resources preservation and management
946-290
3((3))-0-6)
กำรเงินธุรกิจ
(Business Finance)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน : 946-114 หลักการบัญชี หรื อ
946-113 การบัญชีการเงิน หรื อ 946-214 การบัญชีสาหรับ
ผูป้ ระกอบการ
Prerequisites: 946-114 Principles of Accounting or 946-113
Financial Accounting or 946-214 Accounting for Entrepreneurs
จุดมุ่งหมายและหน้าที่ การบริ ห ารทางการเงิ น มูลค่ า
ของเงิ นตามเวลา ผลตอบแทนและความเสี่ ยง การวางแผนและ
การวิเคราะห์ทางการเงิ น การบริ หารเงินสดและหลักทรัพย์ตาม
ความต้อ งการของตลาด การบริ ห ารลู กหนี้ การบริ ห ารสิ น ค้า
คงเหลื อ การจัด หาเงิ น ทุ น ระยะสั้ นและระยะยาว โครงสร้ า ง
เงินทุนและการแบ่งปั นผลตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหุน้
Objectives and functions of financial management;
time value of money; return and risk; planning and financial
analysis; cash and marketable securities management;
receivable management; inventory management; short-term and
long-term financing management; capital structure; distributions
to shareholders
946-293
3((3)-0-6)
หลักกำรเงินเบื้องต้น
(Foundation of Finance)
ทฤษฎี และหลักการขององค์ความรู ้ทางด้านวิชาการ
เงิ น การอภิปรายผลลัพธ์ที่ได้จากการประยุกต์หลักการเงิ น ใน
การด าเนิ น นโยบายทางธุ ร กิ จ ให้ เป็ นไปอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สู งสุ ดภายใต้ทรัพ ยากรที่ มีอยู่อย่างจากัด พื้นฐานในหลักการที่
ส าคัญ ส าหรั บ การศึ ก ษาต่ อ ในหลัก และทฤษฎี ก ารเงิ น ขั้น สู ง
รวมถึงวิชาที่เกี่ยวข้อง
Theories and principles on finance disciplines;
discussion of the implementation of the knowledge on the

discipline toward the business policy based on the best
utilization of constrained resources; solid underlying
principles to further the studies on an advanced finance
theory and its relevance
946-294
3((2)-2-5)
ตลำดกำรเงินและสถำบันกำรเงิน
(Financial Market and Institutions)
โครงสร้ าง ลัก ษณะ และกลไกของตลาด
การเงิน ความสาคัญของตลาดการเงินต่อระบบเศรษฐกิจ
ตลาดตราสารทุ น ตลาดตราสารหนี้ บทบาทและหน้าที่
ของสถาบัน การเงิ น ประเภทและบริ ก ารของสถาบัน
การเงิ น จรรยาบรรณทางการเงิ น และตลาดการเงิ น
จรรยาบรรณปฏิบตั ิสาหรับผูป้ ฏิบตั ิวชิ าชีพทางการเงิน
Structure, nature, and mechanisms of
financial market; importance of financial market to
economic system; equity market; bond market; roles
and functions of financial institutions; types and
services of financial institutions; financial ethics and
ethics for financial market; ethics for financial
professionals
946-295
3((3)-0-6)
กำรบริหำรกำรเงิน
(Financial Management)
รายวิชาบังคับเรี ยนผ่านก่อน: 946-114 หลักการบัญชี
Prerequisite: 946-114 Principles of Accounting
ภาพรวมของการบริ หารการเงิน การวิเคราะห์
และวางแผนทางการเงิน ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
ความเสี่ ยงและผลตอบแทน หลักทรัพย์และการประเมิน
มู ล ค่ า งบ ป ระมาณ จ่ า ยลงทุ น ต้ น ทุ น ของเงิ น ทุ น
โครงสร้ างเงิ น ทุ น และการใช้หนี้ สิ น การจัดการเงิ น ทุ น
หมุนเวียน การกระจายผลตอบแทนไปสู่ ผถู ้ ือหุ ้น การรวม
ธุรกิจ
An overview of financial management;
financial analysis and planning; financial markets and
institutions; risk and return; securities and valuation;
capital budgeting; cost of capital; capital structure and

leverage; working capital management; distributions to
shareholders; business combination
946-300
3((2)-2-5)
กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์
(Human Resource Management)
ความหมายและบทบาทของการบริ ห ารทรั พ ยากร
มนุ ษย์ การวิเคราะห์ งาน การวางแผนกาลังคนการบริ ห ารงาน
บุคคล การสรรหาและการคัดเลือก การฝึ กอบรมพนักงาน การ
จ่ า ยค่ า ตอบแทนและสวัส ดิ ก าร การสร้ างขวัญ ก าลัง ใจ การ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การเลื่อนตาแหน่ง การสับเปลี่ยน การ
ย้า ยงาน การลงโทษ การเลิ ก จ้า ง การเจรจาต่ อ รอง แรงงาน
สัมพันธ์
Definitions and roles of human resource management;
job analysis; manpower planning; personnel administration;
recruitment and selection; training; compensation and welfare;
building up motivation and morale; performance appraisal;
promotion; job rotation; relocation; punishment; layout;
negotiation; labor relations
946-301
3((2)-2-5)
ธุรกิจระหว่ ำงประเทศ
(International Business)
แนวคิด ทฤษฎี และวิธีดาเนินการธุรกิจระหว่างประเทศ
การวิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้อ มทางด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
การเมื อ งของธุ ร กิ จ ระหว่า งประเทศ การบริ ห ารจัด การด้า น
การเงิน การตลาด การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ การผลิต และการ
วางแผนเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศ การสร้ า ง
ความสัมพันธ์กบั ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทางธุรกิจ
Concepts, theories and methods of international
business; analysis of the economic, social and political
environment of international business; management of finance,
marketing, human resource management, production, and
strategic planning of international business; building
relationships with business stakeholders
946-309
3((3)-0-6)
กำรจัดกำรธุรกิจทีข่ ับเคลื่อนด้ วยนวัตกรรม
(Innovation Driven Enterprise Management)

ความรู ้เบื้ องต้นเกี่ยวกับธุ รกิ จที่ ขบั เคลื่อนด้วย
นวัตกรรม การสร้างและแสวงหาคุณค่าจากการนาเสนอ
สิ น ค้ า แ ล ะบ ริ ก าร สู่ ต ล าด ให ม่ ก ารเส ริ ม ส ร้ าง
ประสิ ทธิ ผลขององค์กรผ่านการแปรรู ปนวัตกรรมและ
กระบวนการ การจัดการความสามารถทางนวัต กรรม
และความคล่ อ งตัว ขององค์ ก ร กลยุ ท ธ์ อ งค์ ก รเพื่ อ
ความสาเร็ จของโมเดลธุรกิ จ การบริ หารทุน ความเสี่ ยง
และการควบคุมความสามารถเชิงพลวัติเพื่อการนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การแบบพลิกโฉม
Introduction to innovation driven businesses;
value creating and capturing new markets; enhancing
organizational effectiveness occur through innovation
or transforming processes; managing firm
innovativeness and agility; successful strategies for
business models; funding; barriers and risks including
dynamic capability controlling for introducing breakthrough products and services.
946-310
3((2)-2-5)
กำรบัญชีเพื่อกำรจัดกำร
(Management Accounting)
รายวิชาบังคับเรี ยนผ่านก่อน: 946-212 การบัญชีตน้ ทุน
Prerequisite: 946-212 Cost Accounting
การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ของต้นทุ นปริ มาณ
และก าไร การจั ด ท างบประมาณ การบริ หารสิ นค้ า
คงเหลือเพื่อการตัดสิ นใจ การบริ หารต้นทุนกิจกรรม การ
บริ หารต้นทุ นเชิ งกลยุทธ์ การบัญชี ตามความรับผิดชอบ
และการรายงานตามส่ วนงาน การใช้ขอ้ มูลต้นทุนเพื่อการ
ตัดสิ นใจ การตั้งราคาขาย งบประมาณการลงทุน และการ
วัด ผลการด าเนิ นงาน การประยุ ก ต์ ใ ช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศสาหรับการตัดสิ นในทางบัญชีบริ หาร
Cost-volume-profit analysis; strategic cost
management; budgeting; inventory management for
decision making; activity-based costing and
management;
responsibility; strategic cost
management; responsibility accounting and segment
reporting; cost analysis for decision making; pricing
decisions; capital expenditure budgets; performance

evaluation; and application of formation technology in
management accounting decision making
946-312
3((2)-2-5)
ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี
(Accounting Information Systems)
รายวิชาบังคับเรี ยนผ่านก่อน: 946-114 หลักการบัญชี
Prerequisite: 946-114 Principles of Accounting
ห ลั ก ก าร ข อ งร ะ บ บ ส าร ส น เท ศ ท างก าร บั ญ ชี
กระบวนการทางธุ ร กิ จ และรายการค้า เทคนิ ค การออกแบบ
เอกสาร แบบฟอร์ ม ทะเบี ย น ผังบัญ ชี และรายงานทางธุ ร กิ จ
ความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน การนาโปรแกรมมาประยุกต์ใช้
เพื่ อ ออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญ ชี จริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
Concepts of accounting information system; business
processes and transaction; techniques of document design,
forms, records, charts of account and reports; risk and internal
control; computerization in accounting information system
design processing; professional code of ethics
946-313
3((3)-0-6)
กำรสอบบัญชี
(Auditing)
รายวิชาบังคับเรี ยนผ่านก่อน: 946-210 การบัญชีข้ นั กลาง 1 และ
946-21การบัญชีข้ นั กลาง 2
Prerequisite: 946-210: Intermediate Accounting I and
946-211: Intermediate Accounting II
แนวคิ ด เกี่ ย วกับ การสอบบัญ ชี แ ละแม่ บ ทการให้
ค วาม เชื่ อ มั่ น ม าต รฐ าน ก ารส อ บ บั ญ ชี ก ฎ ห ม ายแ ล ะ
พระราชบัญ ญัติเกี่ ยวกับ การสอบบัญ ชี จรรยาบรรณและความ
รั บ ผิ ด ชอบของผู ้ส อบบั ญ ชี การทุ จ ริ ต และข้อ ผิ ด พลาด การ
วางแผนงานสอบบัญชี ความเสี่ ยงในการสอบบัญชี และความมี
สาระส าคัญ การประเมิ น ความเสี่ ย ง หลัก ฐานการสอบบัญ ชี
วิธีการรวบรวมหลักฐานและวิธีการตรวจสอบ การเลือกตัวอย่าง
ในการสอบบัญชี กระดาษทาการของผูส้ อบบัญชี การตรวจสอบ
สิ นทรัพย์ หนี้ สิน ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น รายได้และค่าใช้จ่าย รายงาน
ของผูส้ อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าต แนวทางการตรวจสอบบัญ ชี ด้วย
คอมพิวเตอร์

Auditing concept and confident mastery;
auditing standards and legal and act related auditing;
ethics and auditor’s responsibilities; fraud and errors;
audit planning; audit risk and materiality; risk
assessment; audit evidence; ways to gather evidence
and ways to audit; selecting audit sampling; working
paper; audit of assets; liabilities; equities; revenues and
expenditure; report of independent auditor; audit report;
guidelines of audit program with computer auditing
946-314
3((3)-0-6)
กำรบัญชีสำหรับอุตสำหกรรมพิเศษ
(Accounting for Special Industries)
รายวิชาบังคับเรี ยนผ่านก่อน: 946-114 หลักการบัญชี
Prerequisite: 946-114 Principles of Accounting
ระบ บ และวิ ธี การท างบั ญ ชี ของธุ รกิ จ
โรงพยาบาล สถาบันการเงิน กองทุน ทรัสต์ ประกันภัย
สาธารณูปโภค และธุรกิจอื่นตามความเหมาะสม
Accounting system and procedures for
hospitals, financial institutions, fund, trust insurance,
public utilities, and other businesses
946-315
3((3)-0-6)
กำรตรวจสอบและควบคุมภำยใน
(Internal Auditing and Controls)
หลักการ แนวคิด โครงสร้าง ความสาคัญ และ
กระบวนการก ากับ ดู แ ลกิ จ การ หลัก ของการควบคุ ม
ภายใน การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภาพการควบคุ มภายใน
การบริ หารความเสี่ ยง บทบาทและความรับผิดชอบของ
ผูต้ รวจสอบภายใน ภาพรวมของงานตรวจสอบภายใน
วัต ถุ ป ระสงค์ ประโยชน์ ขอบเขต ประเภทของงาน
ตรวจสอบภายใน และมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน
ตรวจสอบภายใน เทคนิคและขั้นตอนต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
ตรวจสอบภายใน การรายงานผลการตรวจสอบ การ
บริ หารหน่วยงานตรวจสอบภายใน
Principles, concepts, structures, importance and
processes of corporate governance; principles of
internal controls; evaluation of internal control
effectiveness; risk management, role and

responsibilities of internal auditor; overview of internal audit
works, objective, benefits, extents, and types of internal auditor;
standards of auditing works; technique and procedures in
performing internal audit, reporting, and management for
internal audit unit
946-316
3((3)-0-6)
กำรวำงแผนและควบคุมกำไร
(Profit Planning and Control)
รายวิชาบังคับเรี ยนผ่านก่อน: 946-212 การบัญชีตน้ ทุน
Prerequisite: 946-212 Cost Accounting
ห ลั ก ก าร ใ น ก าร ว าง แ ผ น แ ล ะ ค ว บ คุ ม ก าไ ร
กระบวนการจัดทางบประมาณ งบประมาณประเภทต่างๆสาหรับ
การวางแผนและควบคุ มกาไร การน าเสนอข้อมูลทางบัญ ชี แก่
ฝ่ ายบริ ห ารเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการวางแผนและควบคุ ม การ
ประเมินผลการดาเนินงานและวิเคราะห์ผลต่างงบประมาณ
Principles of profit planning and control; budgeting
processes; types of budgeting for profit planning and control;
presentations of accounting information to the management
section for useful planning and control; performance evaluation
and analysis of budget variances
946-318
3((3)-0-6)
กำรบัญชีข้นั สู ง 1
(Advanced Accounting I)
รายวิชาบังคับเรี ยนผ่านก่อน: 946-210 การบัญชีข้ นั กลาง 1 และ
946-211 การบัญชีข้ นั กลาง 2
Prerequisite: 946-210 Intermediate Accounting I and
946-211 Intermediate Accounting II
หลัก และวิธี ป ฏิ บัติ ท างการบัญ ชี เกี่ ย วกับ การรั บ รู ้
รายได้จากสัญญาที่ ทากับลูกค้า การฝากขาย การเช่าซื้ อ การขาย
ผ่อนชาระ สัญ ญาก่ อสร้าง ธุ รกิ จอสังหาริ มทรั พย์ เกษตรกรรม
ภาษี เงิ น ได้ร อตัด บัญ ชี ผลประโยชน์ ข องพนัก งาน กิ จ การไม่
แสวงหากาไร
Principles and accounting procedure of recognize
revenue from contracts with customers; consigment; hire
purchase; installment sales; construction contracts; real eatate
buisiness; agriculture; deferred income tax; employee benefits;
non-profit organizations

946-320
3((2)-2-5)
ฐำนข้ อมูลทำงกำรบัญชี
(Accounting Database)
รายวิชาบังคับเรี ยนผ่านก่อน: 946-312 ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี
Prerequisite: 946-312 Accounting Information Systems
ห ลั ก ก ารพื้ น ฐ าน ข อ งระ บ บ ฐ าน ข้ อ มู ล
สถาปั ตยกรรมของระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ รู ปแบบ
ฐานข้อ มู ล การออกแบบฐานข้อมู ล ระบบการจัด การ
ฐานข้อมูล วิธีการจัดโครงสร้างรวมถึ งระบบเครื อข่าย
การออกแบบฐานข้อมูลให้สอดคล้องกับวิธีการทางด้าน
บัญชี และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสาหรับวิเคราะห์ขอ้ มูล
เพื่อการตัดสิ นใจ
Basic principles of database systems;
architecture of the relational database system; database
models; database design; database management system
(DBMS); managing structures including networks;
designing of the database in accordance with
accounting methods and application of information
technology in data analytics for decision making
946-321
3((2)-2-5)
โปรแกรมสำเร็จรู ปเพื่องำนบัญชี
(Software Packages for Accounting)
รายวิชาบังคับเรี ยนผ่านก่อน: 946-114 หลักการบัญชี
Prerequisite: 946-114 Principles of Accounting
โปรแกรมส าเร็ จ รู ป ระบบบริ ห ารทรั พ ยากร
องค์กร การใช้โปรแกรมสาหรับงานทัว่ ไป และการใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ปในงานบัญชีสาหรับวงจรธุรกิจทัว่ ไป
การจัดทางบการเงินและรายงานสาหรับผูบ้ ริ หารเพื่อการ
ตั ด สิ นใจ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การปฏิ บั ติ ง านตาม
กฎระเบียบขององค์กรและสังคม
Software packages; enterprise resource
planning; practices in general purpose software and
accounting software packages for business transaction
cycle; preparations of financial statements and
executive’s reports for decision making; reponsibility
according to corporate and social regulations

946-322
3((2)-2-5)
กำรวิเครำะห์ และออกแบบระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี
(Accounting Information System Analysis and Design)
รายวิชาบังคับเรี ยนผ่านก่อน: 946-320 ฐานข้อมูลทางการบัญชี
Prerequisite: 946-320 Accounting Database
หลักการพัฒนาระบบสารสนเทศ วงจรการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เครื่ องมือและเทคนิ คในการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบสารสนเทศ การจัด การโครงการ วิธี ก ารวิเคราะห์ แ ละ
ออกแบบระบบสารสนเทศตามกระบวนการทางการบัญชี และ
การควบคุ ม ภายใน การน าเทคโนโลยี ม าใช้ใ นการออกแบบ
ฐานข้อมูล ออกแบบการส่ งออกข้อมูล ออกแบบการนาเข้าข้อมูล
และออกแบบส่ วนต่ อประสานกับผูใ้ ช้ เพื่อ ช่ วยสนับสนุ น การ
ตัดสิ นใจ การนาไปใช้และการบารุ งรักษาระบบ
Principles of information system development;
information system development life cycle; tools and techniques
for information system analysis and design; project
management; information systems analysis and design methods
according to the accounting procedures and internal controls;
using technologies in database design; output design; input and
user interface design for decision support; system
implementation and maintenance
946-333
ไม่ น้อยกว่ ำ 230 ชั่วโมง
กำรฝึ กงำนทำงกำรเงิน ประกันภัยและกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
(Job Training in Finance, Insurance and Risk
Management)
เงื่อนไข: สาหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนแล้วไม่ต่ากว่า 6
ภาคการศึกษา
Condition: Students of this course need to have registered no
less than 6 semesters
ฝึ กปฏิ บตั ิ งานในแหล่งฝึ กงานตรงตามสาขาวิชา
ของนักศึกษา เพื่อให้เรี ยนรู ้สภาพการปฏิบตั ิงานจริ ง
Job training relating to finance, insurance and risk
management for on-the-job experiences in the workplace
946-335
กำรประกันชีวติ และสุ ขภำพ
(Life and Health Insurance)

3((2)-2-5)

รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 946-130 หลักการจัดการความ
เสี่ ยงและการประกันภัย
Prerequisite: 946-130 Principles of Risk Management
and Insurance
การประกัน ชี วิ ต การประกัน สุ ข ภาพ การ
ประกันชี วิตรายบุ คคลและประกันชี วิตกลุ่ม ความหมาย
และความส าคัญ รู ป แบบของกรมธรรม์ เงื่ อ นไข และ
แบบฟอร์ม นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องทางด้านการประกันชีวติ
และการประกันสุขภาพ
Life insurance; health insurance; personal
and group life insurance; definitions and importance of
life and health insurance; types of insurance policies,
conditions and forms; definitions of life and health
insurance terms
946-337
3((2)-2-5)
คณิตศำสตร์ ประกันชีวติ
(Life Actuarial Mathematics)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 947-118 สถิติธุรกิจ 1
Prerequisite: 947-118 Business Statistics I
ความน่ าจะเป็ นของการอยู่รอด การตาย และ
เหตุการณ์ อื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับ การประกัน ชี วิต ตาราง
มรณะและการสร้ า งตารางมรณะ ค่ า รายปี และการ
คานวณค่ ารายปี การประกัน ชี วิต และการค านวณเบี้ ย
ประกัน ชี วิต การค านวณเงิ น ส ารองและมู ลค่ าเวนคื น
การคานวณเบี้ยประกันภัยรวม
Probability of survival, mortality and other
events related to life insurance; mortality tables and
mortality table design; annuities and calculation of
annuities; life insurance and calculation of life insurance
premiums; calculation of reserves and surrender values;
calculation of gross premium
946-338
3((2)-2-5)
คณิตศำสตร์ ประกันวินำศภัย
(Casualty Actuarial Mathematics)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 947-118 สถิติธุรกิจ 1
Prerequisite: 947-118 Business Statistics

การสร้ างอัต รา การวิ เคราะห์ ก ารจัด ชั้น การสร้ า ง
อัต ราตามการจั ด ชั้ นของการเสี่ ยงภั ย การก าหนดอัต ราภั ย
หลัก การหาเบี้ ยประกั น ภั ย เงิ น ส ารองโดยวิ ธี ค ณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
Ratemaking; classification analysis; ratemaking; risk
rating; premium principles; actuarial reserves

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

946-340
3((2)-2-5)
วิศวกรรมควำมต้ องกำร
(Requirement Engineering)
เทคนิ คการจัดการความต้องการ การวิเคราะห์ปัญหา
การเข้าถึ งและเก็บ เกี่ ยวความต้องการ การสื่ อสารระหว่างผูท้ ี่ มี
ส่วนได้ส่วนเสี ย การเจรจาต่อรอง การสนทนาในสถานการณ์ที่มี
ความเสี่ ยง การจัดทาเอกสารโดยใช้ยูสเคสโมเดล การจัดลาดับ
ชั้นของเอกสาร การกาหนดระดับของความต้องการ การนิ ยาม
ระบบ การจัดการขอบเขตและความคาดหวัง การกลัน่ กรองความ
ชัดเจนของระบบ ผังความคิด คุณลักษณะของความต้องการ การ
ติดตามย้อนรอยความต้องการ การบริ หารจัดการการเปลี่ยนแปลง
ความต้องการ การน าความต้อ งการมาขับเคลื่ อนการออกแบบ
การทดสอบ การจัดทาเอกสารสาหรับผูใ้ ช้งาน
Requirements management techniques; problem
analysis; stakeholder needs; communications with stakeholders;
negotiations; crucial conversations; document requirements
with use-case models; document hierarchy; defining
requirements levels; system definitions; scope managing;
system checking and refining; mind mapping; required
attributes; requirements traceability; change management;
using requirements to drive ongoing designs, testing, and user
documentation

946-342
3((2)-2-5)
นวัตกรรมดิจทิ ลั ทำงธุรกิจ
(Digital Innovation in Business)
การเป ลี่ ย น แป ลงแน วความคิ ด และน า
เทคโนโลยีม าใช้ใ นธุ ร กิ จ นวัต กรรมดิ จิ ทัล ในธุ ร กิ จ
ได้แ ก่ บล็อกเชน ฟิ นเทค การเปลี่ ยนแปลงนวัต กรรม
อย่ า งพ ลิ กผั น การสร้ า งองค์ ก รที่ ตอ บ ส น องได้
แพลตฟอร์ มดิ จิทลั ในธุ รกิ จ คุณ ค่าของข้อมูล การปรั บ
โฉมการดาเนิ นงาน ความเป็ นผูน้ าทางเทคโนโลยีดิจิทลั
ในธุรกิจ การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยกลยุทธ์ดิจิทลั
Digital transformation; digital innovation
(i.e. Blockchain, Fintech) in business; disruptive
innovation; building a responsive organization; digital
platforms in business; data-based value; operational
makeovers; digital technology leadership in business;
business driving with digital strategies

946-341
3((2)-2-5)
กำรพัฒนำเว็บในส่ วนติดต่ อผู้ใช้ งำน
(Front-end Web Development)
ภาษามาตรฐานของการออกแบบและพัฒนาส่วนติดต่อ
ผู ้ใช้ข องเว็บ เว็บ เพจแบบสแตติ ก และไดนามิ ก เว็บ แบบเชิ ง
ตอบสนอง ภาษาสคริ ปต์และโปรแกรมเสริ ม การใช้งานสไตล์ชีต
กรณี ศึกษา การออกแบบเว็บ ไซต์ของธุ รกิ จปั จจุ บัน ฝึ กปฏิ บัติ
พัฒนาเว็บในส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้งาน

946-343
3((2)-2-5)
โปรแกรมประยุกต์ บนอุปกรณ์ เคลื่อนทีส่ ำหรับธุรกิจ
(Mobile Applications for Business)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน : 946-141 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
Prerequisites: 946-141 Computer Programming
แนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาโปรแกรมบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ การออกแบบและการพัฒนาส่วนติดต่อ
กับ ผูใ้ ช้ การแจ้งเตื อน กระบวนการและวงจรชี วิตของ
โปรแกรม การบริ ห ารจัด การสารสนเทศในอุ ป กรณ์
เคลื่อนที่ การให้บริ การตามตาแหน่งและการใช้งานแผน
ที่ เอพี ไ อส าหรั บ โปรแกรมประยุ ก ต์ เคลื่ อ นที่ การ
ทดสอบและการน าไปใช้ง าน การพัฒ นาโปรแกรม
ประยุกต์บนอุปกรณ์ เคลื่ อนที่ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ใน
งานธุรกิจ

Basic concepts of mobile application development,
design and development of user interface, notification, process
and application life cycle, mobile information management,
location based services and the use of maps , mobile application
API, testing and deploy application, mobile application
development for business applications
946-344
3((2)-2-5)
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร
(Management Information Systems)
พื้นฐานของระบบสารสนเทศ องค์กรและการจัดการ
โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาทของระบบ
สารสนเทศในองค์กร การบู รณาการระบบสารสนเทศ กลยุท ธ์
การน าระบบสารสนเทศเพื่ อใช้ป รั บ เปลี่ ย นองค์กร โปรแกรม
ประยุกต์ด้านระบบสารสนเทศที่ สาคัญส าหรั บธุ รกิ จ หลักการ
วิเคราะห์ ข ้อ มู ล บิ๊ ก ดาต้า การธรรมาภิ บ าลข้อ มู ล และกฎหมาย
ข้อ มู ลส่ วนบุ คคล ประเด็ น ด้านจริ ยธรรมที่ เกี่ ยวข้องกับ ระบบ
สารสนเทศ กรณี ศึกษาของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการใน
องค์กร
Fundamentals of information systems; organizations
and management; information technology infrastructure; roles
of information systems in organizations; integrations of
information systems; strategic information systems for
corporate change; key information system applications for
business; Big Data Analytics concept; Data Governance and
PDPA; ethical issues in information systems; case studies of
management information systems in organizations
946-345
เทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย
(Multimedia Technology)

3((2)-2-5)

ค ว าม รู ้ เบื้ อ ง ต้ น เกี่ ย ว กั บ ร ะ บ บ มั ล ติ มี เดี ย
องค์ประกอบของมัลติมีเดี ย หลักการออกแบบมัลติมีเดี ย ทฤษฎี
พื้ น ฐานในการสร้ างผลงานทางแอนิ เมชัน การใช้ซ อฟต์แ วร์
ทางด้านมัล ติ มี เดี ย การพัฒ นางานมัล ติ มี เดี ย การประยุก ต์ใ ช้
เทคโนโลยีมลั ติมีเดียเพื่องานธุรกิจ
Introduction to multimedia system; components of
multimedia; principles of multimedia design; basic theory for

animation development; multimedia
software usage; development of multimedia;
applications of multimedia technologies for business
946-349
3((2)-2-5)
กำรปรับปรุงกระบวนกำรทำงธุรกิจ
(Business Process Improvement)
แนวคิดการปรับปรุ งกระบวนการทางธุ รกิ จ
ทีมพัฒนากระบวนการทางธุ รกิจ ทัศนคติ การวิเคราะห์
กระบวนการทางธุ ร กิ จ การใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ใน
กระบวนการทางธุ รกิ จ การวิเคราะห์ กระบวนการทาง
ธุรกิจก่อนการปรับปรุ ง การวิเคราะห์กระบวนการทาง
ธุ ร กิ จห ลั ง ป รั บ ป รุ ง การวิ เ คราะห์ การป รั บ ป รุ ง
กระบวนการทางธุ รกิ จ การเตรี ยมตัวก่อนการปรับปรุ ง
กระบวนการทางธุ ร กิ จ การลดขั้น ตอน การปรั บ ใช้
กระบวนการทางธุรกิจใหม่ ผังการไหลของกระบวนการ
ทางธุรกิจ ผังแสดงเหตุและผล
Business process improvement concept;
business processes improvement team; attitude;
business processes analysis; applying digital
technology to business processes; analysis of business
processes prior to and after improvement; preparation
before business process improvement; waste
elimination concept; new business processes
implementation; business process flow chart; fishbone
diagram
946-350
6((4)-4-10)
ชุดวิชำกำรจัดกำรเนื้อหำดิจทิ ลั และกำรเล่ ำเรื่ อง
(Module: Digital Content Management and
Storytelling)
ห ลั ก ก าร พั ฒ น าเนื้ อ ห าท าง ธุ ร กิ จ
ความสาคัญของเนื้อหาดิจิทลั รู ปแบบและสื่ อของเนื้อหา
สื่ อโฆษณาดิ จิทลั การออกแบบเนื้ อหา การเขียนเนื้ อหา
เชิ งสร้างสรรค์ หลักการของเทคนิ คในการเล่าเรื่ อง การ
ค้น คว้าเรื่ องราว ความสาคัญ ของบริ บ ทและผูฟ้ ั ง การ
ลาดับเนื้ อหา การวางโครงเรื่ อง ขั้นตอนการเล่าเรื่ อง การ
จัดระเบี ยบเนื้ อหา การรับและแชร์ เนื้ อหา ระบบจัดการ
เนื้อหา กลยุทธ์เนื้อหา การวิเคราะห์และการวางแผนสื่ อ

ดิจิทลั ฝึ กทักษะการเขียนเนื้ อหาให้เหมาะสมกับการนาไปใช้ตาม
เป้ าหมายของธุรกิจ การวัดและประเมินผลเนื้อหา
Principles of business content development;
importance of digital content; formats and media of digital
content; online commercials; digital content design; creative
content writing; principle of storytelling technique; story
research; the importance of context and audience; ordering
content; structure content; storytelling process; organizing
digital content; web content feeding and sharing; content
management system (CMS); digital content strategy; digital
media analytics and planning; practice in content writing for
business purposes; content measurement and evaluation
946-354
3((2)-2-5)
วิธีกำรทำงสถิตสิ ำหรับวิทยำศำสตร์ ข้อมูล
(Statistical Techniques for Data Science)
การวิเคราะห์ การถดถอยเชิ งเส้น การวิเคราะห์ การ
ถดถอยแบบโลจิ สติ กส์ การวิเคราะห์ อ นุ กรมเวลา การจาแนก
ข้อมูลด้วยต้น ไม้ตดั สิ น ใจ การวิเคราะห์ กฎความสัมพันธ์ของ
ข้อมูล การวิเคราะห์จดั กลุ่ม
Linear regression analysis, logistic regression
analysis, time series analysis, classification using decision tree,
association rule, cluster analysis
946-355
3((2)-2-5)
ระบบเครื อข่ ำยคอมพิวเตอร์ และควำมมัน่ คงของสำรสนเทศ
(Computer Networks and Information Systems Security)
แนวคิ ด และองค์ ป ระกอบของระบบเครื อข่ า ย
โทโพโลยี ซอฟต์ แ วร์ แ ละฮาร์ ด แวร์ ที่ ใ ช้ใ นเครื อ ข่ า ย ระบบ
เครื อข่ายประเภทต่าง ๆ โพรโทคอลและสื่ อสัญญาณ การจัดการ
เครื อข่าย การบุกรุ กและการจัดการความมัน่ คงของเครื อข่าย การ
จัดการความเสี่ ยงของสารสนเทศและระบบเครื อข่าย วิทยาการ
เข้ารหัสข้อมูล ใบรับรองทางดิ จิทัล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ด้ า นการสื่ อ สารข้อ มู ล และระบบเครื อข่ า ยในองค์ ก รธุ ร กิ จ
ปั จ จุ บั น ; เครื อ ข่ า ยส่ ว นตัว เสมื อ น การวางแผนและก าหนด
นโยบายด้ าน การรั ก ษาความปลอดภัย ของสารสนเทศและ
คอ มพิ วเต อร์ กระบ วน การยื น ยั น ตั ว บุ ค ค ล ลายมื อ ชื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์

Concepts and components of network
systems; topology; software and hardware used in
networks; types of network systems; protocol and
media; network management; intrusion and network
security management; information and networking risk
management; cryptography; digital certificate;
applications of communication technology and
networking in current business; virtual private network;
information and computer security planning and policy;
the authentication process; digital signature;
946-360
3((2)-2-5)
กำรจัดกำรขำย
(Sales Management)
การเปลี่ ยนแปลงโลกแห่ งการจัดการการ
ขาย ความรู ้เบื้ องต้นเกี่ ยวกับการจัดการ กลยุทธ์องค์กร
และหน้าที่ การขาย โครงสร้างองค์กรการขาย การปรับ
ใช้ ห น่ วยงานขาย และการคาดการณ์ การสรรหา
พนักงานขาย การคัดเลือกและตาแหน่งพนักงานขาย การ
ฝึ กอบรมพนักงานขาย การสร้างแรงจูงใจและการชดเชย
การขายส่ ว นบุ ค คล การจัด การพนั ก งานขาย การใช้
เครื่ องมื อการสื่ อสารทางการตลาดบนโซเชี ยลมี เดี ยใน
การจัดการขาย
Changing World of Sales Management;
Introduction to Sales Management; Organizational
Strategies and the Sales Function; Salesforce
Deployment, and Forecasting; Recruitment of Sales
Personnel; Selection and Placement of Sales Personnel;
Training of Sales Personnel; Motivating and
Compensating Sales Personal; Managing Sales
Personnel; Using social media marketing
communication
946-362
3((2)-2-5)
กำรสื่ อสำรทำงกำรตลำดเชิงบูรณำกำร
(Integrated Marketing Communication)
ความหมาย ความสาคัญ ของการสื่ อสารทาง
การตลาด การวางแผนกลยุท ธ์ การบริ ห ารงาน การ
สื่ อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ ประเภทของการ

สื่ อ สารทางการตลาดรู ป แบบต่าง ๆ การเลื อกใช้เครื่ องมื อการ
สื่ อสารทางการตลาดประเภทต่าง ๆ ที่บูรณาการคุณลักษณะของ
แต่ ล ะเครื่ องมื อ ที่ เหมาะสมกั บ ผู ้ รั บ สารเป้ าหมายอย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ Definition, importance of marketing
communication; strategic planning; integrated marketing
communication management; types of marketing
communication, selection of different types of marketing
communication tools effectively integrating the characteristics
of each tool with the target audience
946-363
3((2)-2-5)
กำรวิจยั กำรตลำด
(Marketing Research)
รายวิชาบังคับ เรี ยนก่ อ น : 946-260 พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคและกล
ยุทธ์ทางดิจิทลั และ 947-118 สถิติธุรกิจ 1
Prerequisite: 946-260 Consumer Behavior and Digital Strategy
947-118 Business Statistics I
ค วาม ห ม าย ค วาม ส าคั ญ ข อ งก ารวิ จั ย ต ลาด
กระบวนการวิจยั ทางการตลาดทั้งในเชิงคุณภาพ เชิงปริ มาณ และ
การทาวิจยั แบบผสม การทาความเข้าใจข้อมูลทางการตลาดผ่าน
แหล่งข้อมูลหลายประเภท การสร้างและนาเสนอโครงการวิจัย
ทางการตลาดที่มีคุณภาพ การประเมินโครงการวิจยั ทางการตลาด
Definitions and importance of marketing research;
process of marketing research in either qualitative or
quantitative, and mixed research; understanding of marketing
data through a variety of data sources; creation and presentation
of a research project, evaluation of a research project
946-365
6((4)-4-10)
ชุดวิชำกำรตลำดผู้ประกอบกำรและกำรสร้ ำงธุรกิจ
(Module: Entrepreneurial marketing and Business Creation)
แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การจั ด การการตลาด
สาหรั บผูป้ ระกอบการ การค้นหาตลาดใหม่ การตลาดเพื่อธุ รกิ จ
ขนาดย่อมและการสร้างธุ รกิ จใหม่หรื อธุ รกิ จสตาร์ อพั การสร้าง
ความสามารถทางนวัต กรรมขององค์ก ร การออกแบบกลยุท ธ์
การตลาด การเงิ น การจัดการทรัพ ยากรมนุ ษย์ การผลิ ตและการ
วางแผนเชิ งกลยุทธ์ การวิเคราะห์ และการตัดสิ นใจในธุ รกิ จ การ
แปรรู ปธุรกิจเพื่อตอบสนอง

การแข่ ง ขัน การบริ ห ารธุ ร กิ จ ด้ว ยนวัต กรรมและการ
จัดการแบบอะไจล์ การออกแบบโมเดลธุ รกิ จใหม่ห รื อ
ธุ รกิ จขนาดย่อมแบบมนุ ษย์เป็ นศู นย์กลาง การหาแหล่ง
ทุ น และการบริ ห ารทุ น การบริ ห ารความเสี่ ย งส าหรั บ
ธุรกิ จใหม่ การจัดการการเปลี่ยนแปลง และจรรยาบรรณ
ทางการตลาดและการประกอบธุรกิจ
Concepts and theories of the management
of entrepreneurial marketing; new market opportunity
identification; marketing for small businesses and new
venture or startup; organizational innovativeness
acceleration; marketing strategy design; finance; human
resource management; production; strategic planning,
problem solving in small business, business
transformation for competition response. Innovation and
agile driven business management. human centric
business model design. business fundraising and funding
management. new venture risk management. change
management and ethic in marketing and business
946-366
3((2)-2-5)
กำรตลำดบริกำร
(Service Marketing)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตลาดบริ การ
พฤติกรรมการซื้อ ความคาดหวังของผูบ้ ริ โภค การกาหนด
กลุ่มเป้ าหมายของการตลาดบริ การ ส่วนประสมการตลาด
บริ การ การออกแบบกลยุ ท ธ์ ก ารตลาดบริ การ การ
วิเคราะห์ แ ละการตัด สิ น ใจในธุ ร กิ จ บริ ก าร การสร้ า ง
ความสั ม พัน ธ์ กับ ผู ้มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ทางธุ ร กิ จ บริ ก าร
จรรยาบรรณและจริ ยธรรมสาหรับการจัดการธุรกิจบริ การ
Concepts and theories of service
marketing; buying behaviors; consumer expectations;
service market segmentation; service marketing mix;
service marketing strategy design; analysis and decision
making in service business; building relationships with
service business stakeholders; code of conduct and
ethics for service business management

946-367
กำรจัดกำรธุรกิจค้ ำปลีกสมัยใหม่
(Modern Retail Management)

3((2)-2-5)

บทบาทและความสาคัญ ของการค้าปลี กในระบบ
ธุรกิจสมัยใหม่ ประเภทของร้านค้าปลีกและการเปลี่ยนแปลงของ
การค้าปลี ก การจัด การร้ านค้าปลี ก การวางแผนกลยุท ธ์ ท าง
การตลาดสาหรับการค้าปลีก นวัตกรรมในธุรกิจค้าปลีก กลยุทธ์
การตั้งราคาและจัดการกาไรในธุรกิจค้าปลีก ระบบบัญชีและการ
จัดการทางการเงินสาหรับธุ รกิ จค้าปลีก การสร้างความสัมพันธ์
กั บ ลู ก ค้ า และผู ้มี ส่ ว นได้ เ สี ยในธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก การส่ ง เสริ ม
การตลาด การบริ หารทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยีดิจิทลั ในการค้า
ปลีก การจัดการผลการดาเนิ นงาน การค้าปลีกระหว่างประเทศ
กฎหมายและจรรยาบรรณในการค้าปลีก
Importance and roles of retailing n modern business;
type of retailing and change in retailing; retail shop
management; retailing strategic planning; innovation in
retailing; pricing and profitability in retail business; acoounting
and financing in retail business; reationship management in
retail business; retail marketing promotion; human resource
management; digital technolofy in retail business; performance
management; International retailing; legal and ehthics issue in
retailing.
946-369
3((2)-2-5)
กำรตลำดเพื่อสิ่งแวดล้ อม
(Green Marketing)
แนวความคิดทางการตลาดเพื่ อสิ่ งแวดล้อมวิเคราะห์
และระดมความคิดเกี่ ยวกับปั ญ หาทางการตลาดที่ เปลี่ ยนแปลง
ความสาคัญต่อการปรับส่ วนประสมทางการตลาดให้สอดคล้อง
กับ การตื่ น ตัว ของผู ้บ ริ โ ภค การจัด การทางการตลาดเพื่ อ การ
อนุ รั ก ษ์ แ ละรั ก ษาสิ่ ง แวดล้อ มทางธรรมชาติ แ ละทางสั ง คม
ตลอดจนแนวทางการแก้ไขโดยใช้เครื่ องมือทางการตลาดเพื่ออก
แบบกลยุทธ์ที่เหมาะสม บนฐานของจรรยาบรรณในการดาเนิ น
ธุรกิจ
Concepts about green marketing; analyzing and
brainstorming marketing issue in transition; importance of
marketing mix optimization relevance to consumer

responsiveness; marketing management for
environmental and social conservatory; problem tackling
by employing appropriate marketing strategies based on
good business governance and ethics.
946-370
3((3)-0-6)
กำรจัดกำรภำวะวิกฤติและกำรบริหำรควำมเสี่ยงใน
อุตสำหกรรมกำรท่ องเทีย่ ว
(Crisis and Risk Management in Tourism Industry)
ความหมายและผลกระทบของวิกฤต อัน เกิ ด
จากความเสี่ ยง ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย โรคระบาด
วิก ฤติ จ ากการเมื อ ง วิ ก ฤติ ด้า นเศรษฐกิ จ ต่ อ ธุ ร กิ จ การ
ท่องเที่ยว การวิเคราะห์ความเสี่ ยง การประเมินความเสี่ ยง
และผลกระทบ การจัด การวิกฤติ แ ละการบริ ห ารความ
เสี่ ยง แนวทางแก้ไขในภาวะฉุกเฉิ น การวางแผนป้ องกัน
Definitions and the impact of crisis, risks
perceptions; risks; natural disasters; terrorism; diseases;
politics and economics crisis affecting the tourism
industry; crisis and risk management; impact
assessment; the approach in solving of emergency
problems; prevention planning
946-371
3((2)-2-5)
กำรจัดกำรงำนมัคคุเทศก์และผู้นำเทีย่ ว
Tour Guide and Tour Leader Management
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน : 946-170 อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในพลวัตโลก
Prerequisite: 9 4 6 -1 70 Tourism Industry in Global
Dynamics
ความหมาย ความสาคัญ คุณลักษณะ คุณสมบัติ
และบทบาทหน้าที่ของมัคคุเทศก์ มารยาทการวางตัวและ
จรรยาบรรณของมัคคุ เทศก์ ขั้นตอนการปฏิ บัติงานของ
มัค คุ เทศก์ เทคนิ ค การน าชมสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว การให้
ความปลอดภัยและการปฐมพยาบาล การแก้ไขปั ญ หา
เฉพาะหน้า และการปฏิบตั ินอกสถานที่
Definitions,
importance,
attributes,
characteristics, and roles of a tour guide; etiquette and
ethics of a tour guide; operation procedure of a tour

guide; guiding technique for presenting tourist attractions;
providing safety and first aid; problem solving skills;
conducting field trips
946-372
3((2)-2-5)
ภูมนิ ิเวศกำรท่ องเทีย่ ว
(Ecological Tourism)
หลักการ แนวคิด องค์ประกอบและประเภทของระบบ
นิ เวศ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งระบบนิ เ วศกั บ ทรั พ ยากรการ
ท่องเที่ ยว สิ่ งแวดล้อม อุทยานแห่ งชาติท้ งั ทางบกและทางทะเล
หน้าที่ สาคัญ และประโยชน์ของอุทยานแห่ งชาติ ทรัพยากรการ
ท่ องเที่ ยวที่ สาคัญ การจัดการนัน ทนาการและการท่ องเที่ ยวใน
อุทยานแห่ งชาติ การจัดการขีดความสามารถในการรองรับของ
พื้นที่ การอนุ รักษ์ทรัพยากรการท่ องเที่ ยวเพื่อให้เกิ ดการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมจากสิ่ งอานวยความสะดวก
ทางการท่ อ งเที่ ย วในเขตอุ ท ยานแห่ งชาติ ต่ า งๆ ธุ ร กิ จ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานการณ์ปัจจุบนั ในแวดวงอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวทางบกและทางทะเล และการปฏิบตั ินอกสถานที่
Principles, concepts, characteristics, and types of
ecotourism; relations between ecological system and tourism
resources; environment; national parks and national marine
parks; important responsibilities and benefits of national parks;
major tourism resources; recreation and tourism management in
national parks; carrying capacity management; tourism resource
conservation for sustainable development; environmental
impacts from tourism facilities in national parks, businesses and
related organizations; current tourism industry situations in both
land and marine settings; conducting field trips
946-373
3((3)-0-6)
อุตสำหกรรมกำรบิน
(Aviation Industry)
ความ รู ้ พ้ื น ฐาน ใน อุ ต สาห กรรม การบิ น
ประวัติศาสตร์ การบิ นสากลและประเทศไทย สภาพทั่วไป
ของธุรกิจการบิน กลศาสตร์การบิน อากาศยาน ท่าอากาศ
ยาน และความรู ้เบื้องต้นในสายการบินสากลและไทย หน่วยงาน
ในอุตสาหกรรมการบิ น ของไทยและสากล คุ ณ ลักษณะอัน พึ ง
ประสงค์ข องบุ ค ลากรในสายงาน ระเบี ย บข้อ บัง คับ ส าหรั บ
พนักงานในสายการบิน ภาษาและคา

ศัพท์เทคนิ คที่ ใช้ในการติดต่อสื่ อสาร ลาดับและขั้นตอน
การเดินทางโดยเครื่ องบิน และขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของ
ฝ่ ายบริ การภาคพื้ น ดิ น และลานจอด ฝ่ ายบริ การบน
เค รื่ อ งบิ น ฝ่ ายอ าน วยก ารบิ น ค วาม ส าคั ญ ข อ ง
อุตสาหกรรมการบิ นกับการจัดการการท่ องเที่ ยว ศึ กษา
ความปลอดภัย อาชี วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน
Principles of aviation industry; aviation
history; aviation industry in general; aerodynamics;
international and national airports; aircrafts; introduction
to international and national airlines; related authorities
in national and international; desired characteristics of
airlines staff; rules and regulations for airline staff;
languages and communicative jargon; airlines
operational procedures; fundamental procedures of
ground and ramp handling operation, inflight and aircraft
dispatch; benefits of aviation industry in relation to
tourism industry management; occupational safety and
health and environment act
946-374
3((2)-2-5)
กำรจัดกำรธุรกิจไมซ์
(MICE Management)
ความหมาย ประเภท รู ป แบบ พัฒ นาการ การ
บริ การ และลักษณะของอุตสาหกรรมการประชุมองค์กร
การท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล การประชุมวิชาชีพ และการ
จัดนิทรรศการนานาชาติ การโฆษณาและการทาการตลาด
การจัด การด้ า นการเงิ น การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
ระบบโลจิ สติกส์ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยและผูใ้ ห้บริ การใน
ธุรกิจไมซ์ การจัดทาแผนกลยุทธ์สาหรับธุรกิจไมซ์
Definitions, types, patterns, development,
services, and characteristics of MICE tourism: meeting
travel, incentive travel, conference travel and exibition
travel; advertising and marketing; financial
management; human resource development; logistics for
MICE; stakeholders and service providers in MICE
business; MICE strategic planning

946-375
3((3)-0-6)
กำรจัดกำรธุรกิจกำรบิน
(Airlines Business Management)
ความหมาย ขอบเขต และแนวโน้ ม ธุ ร กิ จ การ
เดิ น อากาศ การขน ส่ งเชิ งพ าณิ ชย์ แ ละสิ น ค้ า ท างอากาศ
กฎระเบียบ ข้อบังคับสากล นโยบายที่สาคัญของสายการบิน การ
จัด การธุ ร กิ จ การบิ น พาณิ ชย์แ ละสายการบิ น ประเภทต่ า งๆ
ความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั การบิ นกับธุรกิจการบิน ปั ญหาและ
อุปสรรคในการดาเนิ นธุรกิ จการบินภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ ระบบสารองที่นงั่ การจัดจาหน่ายบัตรโดยสาร ตัวแทน
จ าห น่ ายบั ต รโดยสาร ระบ บ การสื่ อสารภายใน องค์ ก ร
ระดับ ประเทศและระหว่า งประเทศ การให้ บ ริ ก ารผู ้โ ดยสาร
ภาคพื้ น ดิ น และบนเครื่ อ งบิ น การท าธุ ร กรรมทางการเงิ น ซึ่ ง
เกี่ ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนและอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง สายการบิ น
ต้น ทุ น ต่ าต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของอุ ต สาหกรรมการบิ น และ
การศึกษานอกสถานที่
Definitions, scopes, and trends in airline business;
commercial transport and air cargo; airlines’ rules and
international regulations; important airlines policies; airline
business management and types of airlines; relationship
between airline businesses and airline industry; problems and
obstacles in domestic and international airline business
operations; reservation system, ticketing, agents; domestic and
international communication systems; ground services and inflight services; financial transaction with currency exchange and
related topics; the budget airlines with a large change to
aviation industry; field trip
946-376
3((2)-2-5)
กำรจัดกำรอำหำรและเครื่ องดื่ม
(Food and Beverage Management)
ความรู ้เกี่ ยวกับการจัดการบริ การอาหารและเครื่ องดื่ ม
การบริ หารงานอาหารและเครื่ องดื่มภายในโรงแรม ประเภทและ
รู ปแบบของการบริ หารอาหาร คุ ณ สมบัติของพนักงานกับ การ
สร้างความประทับใจ อุปกรณ์ในการบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
ความรู ้เกี่ ยวกับคาศัพท์ที่ใช้ในงานบริ การอาหารและเครื่ องดื่ ม
ความรู ้เกี่ยวกับอาหารตะวันตก ความรู ้เกี่ยวกับเครื่ องดื่ม การผสม
เครื่ องดื่ม การบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม การจัดการใน

ภัตตาคารและการจัดเลี้ ยง สุ ขลักษณะและอนามัยและ
ความปลอดภัยในการดาเนินงาน
Knowledge of food and beverage service;
administration of food and beverage in hotels; types of
food service; characteristics of staff with service mind;
food and beverage utensils; vocabulary and terms in
food and beverage service; knowledge of European
foods; beverage mixing; food and beverage service;
restaurant and catering management; health and
hygiene and safety in work process
946-378
3((2)-2-5)
กำรจัดกำรกำรท่ องเทีย่ วเชิงกีฬำและนันทนำกำร
(Recreation and Sport Tourism Management)
ความหมาย ความสาคัญ และประเภทของกีฬา
และนันทนาการ หลักและวิธีการจัดกิจกรรมการแข่งขัน
กี ฬาและกิ จกรรมนันทนาการด้านต่าง ๆ ทักษะในด้าน
การนาเกม การเล่นเพื่อความสนุ กสนาน การบูรณาการ
แนวคิ ด ทฤษฎี ท างด้านบริ หารธุ รกิ จ วิทยาศาสตร์ การ
กี ฬ า การท่ องเที่ ยวและนัน ทนาการที่ เกี่ ยวข้องกับ การ
กี ฬา การวางแผนและวิเคราะห์ การพัฒนากิ จกรรมด้าน
การท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการในรู ปแบบต่าง ๆ
Definitions, significance, and types of sports
and recreation; principles and methods of organizing
sport competitions and recreational activities; skills in
leading games and plays for enjoyment; integration of
business administration theories, sport science, tourism,
and recreation; planning and analysis of sport tourism
and recreational activity development
946-379
3((2)-2-5)
กำรวิจัย และนวัต กรรมส ำหรั บ กำรท่ อ งเที่ย วและกำร
บริกำร
( Research and Innovation for Tourism and
Hospitality)
หลักการวิจยั ทางการบริ การและการท่องเที่ยว
การก าหนดปั ญ หา วัตถุป ระสงค์การวิจัย ขอบเขตการ
วิจยั การออกแบบระเบียบวิธีวจิ ยั ประชากร และการสุ่ ม
ตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลและ

ประมวลผลการวิจยั การอภิ ปรายผล การเสนอแนวทางการท า
วิจยั ในอนาคตและการประยุกต์การวิจยั เพื่อพัฒนานวัตกรรมใน
ธุรกิจการบริ การและการท่องเที่ยว
Research principles in hospitality and tourism;
problem identification; research objectives; scope of study;
research design; population and sample selection; data
collection; data analysis; discussion of the findings;
recommendation for future research; and the application of
research methodological approaches in producing innovation in
hospitality and tourism
946-393
3((3)-0-6)
กำรบริหำรควำมมัง่ คัง่
(Wealth Management)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 946-290 การเงินธุรกิจ Prerequisite:
946-290 Business Finance
การเงิ นส่ วนบุคคล การวางแผนการใช้เงิ นอย่างเป็ น
ระบบ การจัดทางบประมาณการเงินส่วนบุคคล การจัดการความ
เสี่ ยงส่ วนบุคคล การลงทุนในที่ดิน หลักทรัพย์ ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา การจัดการสิ นทรัพย์และหนี้สิน การวางแผนทางการเงิน
เพื่อวัยเกษียณ
Personal finance; systematic finance planning;
personal financial budgeting; personal risk management; land
investment; securities; personal income tax; asset and liability
management; financial planning for retirement
946-394
3((3)-0-6)
กำรวิเครำะห์ กำรเงินและกำรลงทุน
(Financial and Investment Analysis)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 946-393 การบริ หารความมัง่ คัง่
Prerequisite: 946-393 Wealth Management
หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุน เครื่ องมือทางการเงิน
ประเภทต่าง ๆ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตราสารการเงิน
ผลต อบ แท น และความเสี่ ยงจากการลงทุ น สมมติ ฐาน
ประสิ ทธิภาพตลาด ทฤษฎีเกี่ยวกับการลงทุน

ข่าวสารเพื่อการตัดสิ นใจในตลาดการเงิ น การวิเคราะห์
หลักทรัพย์เบื้องต้น การจัดการพอร์ตลงทุน
Principles of investment; financial
instruments; the Stock Exchange of Thailand; financial
instruments; risk return investment; efficient market
hypothesis; investment theory; information for decisionmaking in financial markets; fundamental analysis in
securities; investment portfolio management
946-400
3((2)-2-5)
กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์
(Strategic Management)
เงื่อนไข : สาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 4
Condition: Fourth-year students
ความส าคัญ ของการตัด สิ น ใจเชิ ง กลยุ ท ธ์
กระบวนการจัดการเชิ งกลยุท ธ์ การกาหนดทิ ศทางของ
องค์การ การตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการดาเนิ นงาน
การกาหนดกลยุทธ์ การนากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ การควบคุม
และการประเมิ น ผลกลยุท ธ์ เครื่ อ งมื อ ทางการจัด การ
เชิงกลยุทธ์
Importance of strategic decision making;
strategic management processes; strategic direction;
environmental scanning; strategy formulation; strategy
implementation; strategy evaluation and control;
strategic management tools and techniques
946-405
3((2)-2-5)
กำรบริหำรกำรผลิตและกำรดำเนินกำร
(Production and Operations Management)
ภาพรวมของระบบการผลิ ต และระบบการ
บริ การเพื่ อ การผลิ ต สิ น ค้า และบริ การ ท าเลและการ
วางแผนที่ ต้ ัง การเลื อ กท าเลที่ ต้ ัง การพยากรณ์ ค วาม
ต้องการ การบริ ห ารสิ น ค้าคงเหลื อ การควบคุ มคุ ณภาพ
การจัดการโครงการ พื้นฐานการจัดการโลจิสติกและห่ วง
โซ่อุปทาน
Overview of production and operations in
manufacturing and services; layout and location
planning; forecasting; Inventory management; quality

control; project management; basic of logistics and supply
chain management

analysis; benefits and impacts of an auditor's report;
interpretation of non-financial information

946-410
3((3)-0-6)
กำรบัญชีข้นั สู ง 2
(Advanced Accounting II)
รายวิชาบังคับเรี ยนผ่านก่อน: 946-210 การบัญชีข้ นั กลาง 1 และ
946-211 การบัญชีข้ นั กลาง 2
Prerequisite: 946-210 Intermediate Accounting I and
946-211 Intermediate Accounting II
หลัก และวิ ธี ป ฏิ บัติ ท างการบั ญ ชี เกี่ ย วกับ การรวม
ธุ รกิ จ เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม การร่ วมการงาน งบ
การเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม การแปลงค่ารายการที่ เป็ น
เงินตราต่างประเทศ
Principles and accounting procedure of business
combinations; investment in subsidiary associate companies;
joint arrangements; Separate Financial Statements;
consolidated financial statements; foreign exchange

946-415
3((3)-0-6)
กำรบัญชีโรงแรม
(Hotel Accounting)
รายวิชาบังคับเรี ยนผ่านก่อน: 946-114 หลักการบัญชี
Prerequisite: 946-114 Principles of Accounting
ค ว าม รู ้ ทั่ ว ไ ป เกี่ ย ว กั บ ธุ ร กิ จ โ ร ง แ ร ม
พระราชบัญ ญัติ ก ารโรงแรมและกฎหมายที่ เกี่ ย วข้อ ง
ระบบบัญชี การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย การควบคุมเงิน
สด ลูกหนี้ วัสดุ สิ นค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
การควบคุ มต้นทุ น อาหารและเครื่ องดื่ ม การชาระภาษี
รายงานสาหรับฝ่ ายบริ หารและการจัดทางบการเงิน
Basic knowledge of the hotel business; hotel
act and related laws; accounting systems; revenue and
expense recognition; cash control, accounts receivable,
supplies, inventory, property, plant and equipment; cost
control for food and beverage; tax payment; reports and
financial statements for executives

946-411
3((2)-2-5)
รำยงำนทำงกำรเงินและกำรวิเครำะห์
(Financial Statement Preparation and Analysis)
รายวิชาบังคับเรี ยนผ่านก่อน: 946-210 การบัญชีข้ นั กลาง 1 และ
946-211 การบัญชีข้ นั กลาง 2
Prerequisite: 946-210 Intermediate Accounting I and
946-211 Intermediate Accounting II
ข้อกาหนดทางวิชาชีพบัญชีในการจัดทาและนาเสนอ
งบการเงิน การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ประมาณการทาง
บั ญ ชี แ ละการแก้ ไ ขข้ อ ผิ ด พลาด เหตุ ก ารณ์ ภายหลั ง รอบ
ระยะเวลารายงาน ส่ วนงานดาเนิ นงาน งบการเงิ นระหว่างกาล
การเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ ประโยชน์และผลกระทบจาก
รายงานของผูส้ อบบัญ ชี การตี ค วามข้อ มู ล ที่ ไ ม่ ใช่ ข ้อ มู ล ทาง
การเงิน
Regulations of accounting professions in financial
statement preparation and presentation; accounting changes
and error corrections; events after the reporting period;
segment reports; interim financial statements; disclosures of
financial reports; consolidated and seperate finacial staement

946-416
3((2)-2-5)
กำรบัญชีหน่ วยงำนภำครัฐ
(Government Accounting)
รายวิชาบังคับเรี ยนผ่านก่อน: 946-114 หลักการบัญชี
Prerequisite: 946-114 Principles of Accounting
ลัก ษณะและวัต ถุ ป ระสงค์ ข องการบั ญ ชี
หน่วยงานภาครัฐ ความแตกต่างระหว่างบัญชีภาครัฐกับ
บั ญ ชี อ งค์ ก รธุ ร กิ จ มาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ และ
นโยบายการบัญชี ภาครัฐ วิธีการงบประมาณ การบัญ ชี
ราชการส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค การปิ ดบัญชี การทา
รายงาน และการตรวจสอบบัญชีส่วนราชการ
Characteristics and purposes of government
accounting; differences between government
accounting and business organization accounting;
government accounting standards and policy; budget
procedures, central government and provincial
accounts; closing entries; accounting reporting;
government auditing

946-418
3((2)-2-5)
กำรศึกษำเฉพำะเรื่ องทำงกำรบัญชี
Special Topics in Accounting
รายวิชาบังคับเรี ยนผ่านก่อน: 946-114 หลักการบัญชีPrerequisite:
946-114 Principles of Accounting
การศึ ก ษาหั ว ข้อ ทางการบัญ ชี ที่ มี ค วามส าคัญ แล
ทันสมัยเป็ นปั จจุบนั ตามทีสาขาวิชาเห็นชอบ
Studying of important and current issues in the
accounting field according to the Accounting Department’s
consideration
946-420
3((2)-2-5)
กำรเขียนโปรแกรมทำงกำรบัญชี
(Accounting Application Programming)
รายวิชาบังคับเรี ยนผ่านก่อน: 946-320 ฐานข้อมูลทางการบัญชี
Prerequisite: 946-320 Accounting Database
การใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง ที่กาลังได้รับความ
นิ ยมในปั จ จุ บัน การพัฒ นาโปรแกรม เพื่ อ ระบบงานทางด้าน
บัญชี โดยประยุกต์เข้ากับระบบฐานข้อมูล
Current high-level programming languages;
program development for accounting systems applied in a
database system
946-421
3((3)-0-6)
กำรควบคุมและตรวจสอบระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี
(Accounting Information Systems Controls and Audit)
หลักการควบคุ ม ทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการควบคุ มระบบงานที่ เกี่ ยวข้อง การประมวลผลและการ
จัด การข้อ มู ล รวมถึ ง ระบบเครื อ ข่ า ย กฎหมายที่ เกี่ ย วข้อ งกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมินความเสี่ ยงและการวิเคราะห์
ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของการประมวลผลข้อ มู ล การประยุ ก ต์ ใ ช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่อช่วยในการตรวจสอบ การทุจริ ตทางด้าน
คอมพิวเตอร์และมาตรการปั องกันการทุจริ ต
Principles of general control and application control
for computerized systems; data processing and data
management including network system; relevant information
technology laws; risk assessments and analysis of the reliability
of information processing; Computer Assisted

Audit Technique (CAAT) by Generalized Audit
Software (GAS); computer fraud and protection methods
946-422
3((2)-2-5)
สัมมนำระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี
(Seminar in Accounting Information Systems)
วิเคราะห์ แ ละอภิ ป รายปั ญ หาและประเด็ น
สาคัญเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี และระบบสารสนเทศทางการ
บัญชี จากกรณี ศึกษา บทความ และวารสารทางวิชาชีพ
Analysis and discussion of important issues
related to the accounting profession and accounting
information systems from case studies and professional
journals
946-430
3((2)-2-5)
กำรดำเนินงำนประกันภัย
(Insurance Operations)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 946-130 หลักการจัดการความ
เสี่ ยงและการประกันภัย
เงื่อนไข: นักศึกษาชั้นปี ที่ 4
Prerequisite: 946-130 Principles of Risk Management
and InsuranceCondition: For forth-year students
การจัด ตั้ง บริ ษ ัท ประกัน ภัย องค์ป ระกอบที่
ส าคัญ ต่ อ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ประกัน ภัย การพิ จ ารณารั บ
ประกันภัย การออกแบบสิ นค้าและการบริ การ การจัดการ
เกี่ ย วกั บ การจ่ า ยสิ น ไหมทดแทนและการด าเนิ น การ
เกี่ ยวกับเงิ นสารอง การตลาดประกันภัย การลงทุน การ
ประกันภัยต่อ การบริ หารทรัพยากรบุคคล
Establishment of insurance companies;
important elements in operation of insurance business;
underwriting; goods and service designs; claim and
reserves management; insurance marketing; investment;
reinsurance; human resources management
946-433
3(0-9-0)
กำรศึกษำค้ นคว้ ำอิสระทำงกำรเงิน ประกันภัยและกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง
(Independent Study in Finance, Insurance and Risk
Management)

เงื่อนไข: ลงทะเบียนเรี ยนมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 100 หน่วยกิต
Condition: Students of this course need to have registered no
less than 100 credits.
หัวข้อหรื อประเด็นที่ น่าสนใจที่ เกี่ยวข้องกับการเงิ น
ประกันภัยและการจัดการความเสี่ ยง จัดทาและเรี ยบเรี ยงนาเสนอ
เป็ นรู ปแบบรายงานประกอบการศึกษาในหัวข้อหรื อประเด็นนั้น
ๆ
Topics or issues of interest in the areas of insurance
and risk management; researching and report writing on the
selected topics or issues
946-434
3((2)-2-5)
กำรจัดกำรควำมเสี่ยงองค์ กร
Enterprise Risk Management
แนวคิดและองค์ประกอบของการบริ หารความเสี่ ยง
องค์กร กระบวนการในการจัดการความเสี่ ยงองค์กร ประเภทของ
ความเสี่ ยงและการระบุความเสี่ ยง ตัวแบบความเสี่ ยง การประเมิน
ความเสี่ ยง เครื่ องมือและเทคนิ คที่ใช้ในการจัดการความเสี่ ยง การ
จัด การความเสี่ ย งองค์ก รในแผนกลยุท ธ์ การประยุก ต์ใ ช้ก าร
จัดการความเสี่ ยงในระดับองค์กรและกรณี ศึกษา
Concepts and elements of enterprise risk
management; enterprise risk management process; risk
categories and identification; risk modeling; risk assessment;
tools and techniques for risk management; enterprise risk
management in strategic planning; applications of risk
management in enterprise; case studies
946-435
8(0-48-0)
สหกิจศึกษำทำงกำรเงิน ประกันภัยและกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
(Cooperative Education in Finance, Insurance and Risk
Management)
วิชาบังคับก่อน: 948-334 การเตรี ยมความพร้อมสหกิจศึกษาทาง
การเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ ยง
Pre-requisite: 948-334 Pre Cooperative Education in Finance,
Insurance and Risk Management
ปฏิบตั ิงานตามวิชาชีพเสมือนเป็ นพนักงานชัว่ คราว
เต็ม เวลาในต าแหน่ งที่ เหมาะสมกับ ความรู ้ ค วามสามารถของ
นักศึกษา เชื่อมโยงความรู ้จากทฤษฎีกบั การปฏิบตั ิจริ งในรู ปแบบ
งานประจาหรื อโครงงานไม่นอ้ ยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเนื่อง รายงาน

ความก้ า วหน้ า ต่ อ อาจารย์นิ เทศและพี่ เ ลี้ ยงไม่ ช้ า กว่ า
สัปดาห์ที่ 10 นาเสนอโครงงาน/ผลการศึกษาที่เกิดจากการ
ทางานในที่ ประชุมก่อนสิ้ นสุ ดเวลาปฏิ บตั ิงาน มีอาจารย์
นิ เทศและพี่เลี้ ยงในสถานประกอบการคอยให้คาปรึ กษา
แนะนาตลอดระยะเวลาที่ ปฏิ บตั ิ งานและร่ วมประเมินผล
การปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบ
On the job training as a temporary full-time
employee in the position appropriate for knowledge and
competences; connecting theoretical knowledge and
actual practice, either as the full time staff or in the form
of project, in consecutive 16 weeks; reporting the work
or project progress to the university supervisor and the
field supervisor within the first 10th week; presenting
the project/study results derived from the work practice
before work completion; obtaining constantly
supervision and advice from the university supervisor
and the field supervisor on a systematic basis
946-436
3((3)-0-6)
ทฤษฎีควำมเสี่ยงเบื้องต้ น
(Introduction to Risk Theory)
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีความเสี่ ยง ตัวแบบ
ความเสี่ ยงเฉพาะรายและแบบรวม ความรู ้ เบื้ องต้น ของ
ทฤษฏีความหายนะ หลักการคานวณเบี้ยประกันภัย
Introduction to risk theory; individual and
collective risk models; introduction to ruin theory;
principles of premium calculations
946-440
2((1)-2-3)
สัมมนำทำงกำรจัดกำรสำรสนเทศและเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
(Seminar in Information and Digital Technology
Management)
ประเด็ น การสั ม มนาเกี่ ย วกั บ การจั ด การ
สารสนเทศและเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เทคโนโลยี ท าง
คอมพิวเตอร์ ที่ทันสมัย หรื อ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารในระบบงานธุรกิจ การทางาน
กลุ่ม การประชุม การอภิปราย การโต้แย้งแสดงเหตุผล

การนาเสนอ จริ ยธรรม และการประเมินผลกิจกรรมการสัมมนา
Issues in information and digital technology
management, recent computer technology, or applications of
information and communication technology in business; teamworking; meeting; discussion; arguments; presentation; ethics;
evaluation
946-441
3(0-9-0)
โครงงำนทำงกำรจัดกำรสำรสนเทศและเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
(Project in Information and Digital Technology
Management)
พัฒ นาระบบงานทางการจัด การสารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อสร้างเสริ มประสบการณ์ นาเสนอผลงาน
และจัดทาเอกสารประกอบโครงงาน
Development of the information and digital
technology management project to gain relevant experience;
project presentation and project report submission
946-442
3((3)-0-6)
กำรบริหำรระบบลูกค้ ำสัมพันธ์
(Customer Relationship Management)
การระบุ การหามาได้ การเก็บรักษาและการขยายของ
ฐานลู กค้า แนวคิ ด และการประยุกต์การบริ ห ารลู กค้าสัม พัน ธ์
สาหรับการเพิ่มผลกาไรในระยะยาวขององค์กร การบริ หารลูกค้า
อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ แ ล ะ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล โ ด ย ก าร น า
อรรถประโยชน์ของระบบสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ กรอบ
มาตรฐานทางการบริ หารระบบลูกค้าสัมพันธ์
Customer Identification, acquisition, retention and
expansion; CRM concept and practice for long-term
profitability; effective and efficient management of customers
with utilization of information technology; CRM framework
standard
946-444
3((2)-2-5)
กำรบริหำรจัดกำรพำณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
(Electronic Commerce Management)
หลักการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ โครงสร้างพื้นฐาน
รู ปแบบการทาธุรกิจและการบริ หารจัดการพาณิ ชย์

อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ การประยุ ก ต์ ใ ช้ แ ละส่ ว นสนั บ สนุ น
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ วิวฒั นาการระบบชาระเงิน ระบบ
การชาระเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์ กระเป๋ าเงิ นอิ เล็กทรอนิ กส์
สกุล เงิ น ดิ จิทัล เทคโนโลยีการเงิ น รู ป แบบต่ าง ๆ ความ
ปลอดภัย จริ ยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Principles of e-commerce; infrastructure,
business model and e-commerce management;
applications and supporting services of e-commerce;
evolution of the payment systems; electronic payment
systems; digital currency; financial technologies;
security issues; relevant ethics and laws
946-445
3((2)-2-5)
กำรพัฒนำโปรแกรมประยุกต์ ทำงธุรกิจผ่ำนเว็บ
(Web-based Business Application Development)
เท ค โ น โ ล ยี ท างเว็ บ แ ล ะ อิ น เท อ ร์ เน็ ต
สภาพแวดล้อมของเว็บแอพพลิเคชัน หลักการออกแบบ
และพัฒ นาโปรแกรมประยุก ต์ผ่ านเว็บ เพื่ อ ใช้ใ นงาน
ธุรกิจ การสร้างโปรแกรมฝั่งเซิ รฟ์ เวอร์ ด้วยภาษาสคริ ปต์
ต่าง ๆ กลไกคุกกี้ และเซสชัน่ ฐานข้อมูลและความมัน่ คง
ของโปรแกรมประยุกต์ผา่ นเว็บ
Web and Internet technology; web
application environment; principles of web application
design and development for business purposes; server
program development using scripting languages; cookie
and session; database and web application security
946-446
3((2)-2-5)
กำรเขียนโปรแกรมเชิงอ็อปเจกต์
(Object-oriented Programming)
รายวิชาบังคับ เรี ยนก่ อน : 946-141 การเขี ยนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
Prerequisites : 946-141 Computer Programming
การเขี ย นโปรแกรมเชิ ง อ็ อ บเจกต์ แนวคิ ด
ของอ็อบเจกต์ คลาส การห่ อหุ ้ม การซ่อนสารสนเทศ การ
สื บทอด และการพ้องรู ป การใช้งานไลบรารี ฟังก์ชนั และ
เอพี ไอ การเขี ยนโปรแกรมเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์
การทดสอบความถู ก ต้อ งและการแก้ จุ ด บกพร่ อ งใน
โปรแกรม

Object-oriented Programming, object, class,
encapsulation, information hiding, inheritance, and
polymorphism concepts, use of function library and API
framework, event-driven programming, testing and debugging

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

946-447
1((x)-y-z)
หัวข้ อ พิเศษทำงกำรจัด กำรสำรสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 1
Special Topics in Information and Digital Technology
Management I
หั ว ข้ อ วิ ช าใหม่ ด้ า นการจั ด การสารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัล หรื อ เทคโนโลยีท างคอมพิ วเตอร์ หรื อ การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารในระบบงาน
ธุรกิจ
Recent topics in information and digital technology
management, computer technology, or applying information
technology and communication in business systems

946-451
1(0-2-1)
สัมมนำทำงธุรกิจดิจทิ ลั
(Seminar in Digital Business)
ประเด็นการสัมมนาที่เกี่ยวข้อง กรณี ศึกษาและ
กลยุทธ์ต่าง ๆ ทางธุรกิจดิจิทลั ฝึ กทักษะการค้นคว้าข้อมูล
จากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็ น
การโต้แย้งแสดงเหตุผล การนาเสนอข้อมูล
Career-related seminar issues, case studies
and strategies in Digital business; practicing researching
skills via various information resources; discussions;
arguments; presentations

946-448
2((x)-y-z)
หัวข้ อพิเศษทำงกำรจัดกำรสำรสนเทศและเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั 2
(Special Topics in Information and Digital Technology
Management II)
หั ว ข้ อ วิ ช าใหม่ ด้ า นการจั ด การสารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัล หรื อ เทคโนโลยีท างคอมพิ วเตอร์ หรื อ การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารในระบบงาน
ธุรกิจ
Recent topics in information and digital technology
management, computer technology, or applying information
technology and communication in business systems

946-453
3(0-9-0)
โครงงำนทำงธุรกิจดิจทิ ลั
(Project in Digital Business)
วิเคราะห์ และพัฒ นาระบบงานหรื อวิจัยทาง
ธุรกิจดิจิทลั เพื่อสร้างเสริ มประสบการณ์ นาเสนอผลงาน
และจัดทาเอกสารประกอบโครงงาน
Analysis and development of a project or
research on digital business to gain relevant experience;
project presentation and report

946-449
3((x)-y-z)
หัวข้ อ พิเศษทำงกำรจัด กำรสำรสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 3
(Special Topics in Information and Digital Technology
Management III)
หั ว ข้ อ วิ ช าใหม่ ด้ า นการจั ด การสารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัล หรื อ เทคโนโลยีท างคอมพิ วเตอร์ หรื อ การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารในระบบงาน
ธุรกิจ

946-454
1(0-2-1)
กำรเตรียมควำมพร้ อมสหกิจศึกษำทำงธุรกิจดิจทิ ลั
(Pre-Cooperative Education in Digital Business)
ค วาม รู ้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ รู ป แ บ บ แ ล ะ
กระบวนการสหกิ จ ศึ ก ษา การปรั บ ตัวเพื่ อ เตรี ย มความ
พร้ อ มส าหรั บ ชี วิต การท างาน ทั้ง ด้านการประยุก ต์ใ ช้
ความรู ้ และทัก ษะที่ จ าเป็ นส าหรั บ คนท างาน การคิ ด
แก้ปั ญ หา การสื่ อ สาร การท างานเป็ นที ม และการปรั บ
ทัศนคติให้พร้อมรับวิถีชีวติ วัยทางาน
Fundamental knowledge of cooperative
education types and procedures; work-life adaptability in
terms of knowledge application and skills required for

work completion; problem-solving; communication skills;
teamwork; and attitude adjustments for work-life readiness
946-460
3((3)-0-6)
กำรจัดกำรผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม
(Product Management and Innovation)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 946-160 หลักการตลาด
Prerequisite: 946-160 Principles of Marketing
นโยบายและกลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์
การบริ หารบรรจุ ภัณ ฑ์ ก ารบริ หารสายผลิ ต ภัณ ฑ์ การวาง
ต าแหน่ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ การพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละแบรนด์ ใ หม่
ผลิตภัณฑ์สีเขียว นวัตกรรม การบริ หารผลิตภัณฑ์ในแต่ละช่วง
วงจรชีวติ ผลิตภัณฑ์ สาเหตุและการ หลีกเลี่ยงความล้มเหลวของ
การบริ หารงานด้านผลิตภัณฑ์ การกาหนดกลยุทธ์ส่วนประสม
ทางการตลาดอื่นให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ผลิ ตภัณฑ์ การสร้าง
บรรจุภณ
ั ฑ์ให้มีความเหมาะสมกับผลิ ตภัณฑ์ การจัดทาฉลาก
บนบรรจุภณ
ั ฑ์ บทบาทของรัฐบาลที่มีต่อการบริ หารผลิตภัณฑ์
และแบรนด์ การบริ ห ารผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละบรรจุ ภ ัณ ฑ์ อ ย่า งมี
จริ ยธรรม
Policies and strategies in product management;
packaging administration strategies; product line management;
product positioning; product and new brand development;
green marketing; innovation; product life cycle management;
causes of failure, and how to avoid failure in product
management; the relevance of marketing mix strategies to
product strategies; designing packaging in accordance with
products; labeling; roles of government in influencing product
and brand management; ethics in product and packaging
management
946-461
3((3)-0-6)
กำรจัดกำรช่ องทำงกำรตลำดแบบบูรณำกำร
(Omni-Channel Management)
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับช่องทางการตลาด ระบบ
นิ เทวศ์ของช่องทางการตลาดแบบออมนิ -ชาแนล อานาจของ
ช่องทางการตลาด ความสัมพันธ์ของช่ องทางการตลาด ความ
ขัด แย้งช่ อ งทางการตลาด โครงสร้ างและกลยุท ธ์ การค้าปลี ก
โครงสร้างและกลยุทธ์การค้าส่ ง โครงสร้างและกลยุทธ์แฟรน
ไชส์ การวิเคราะห์ผใู ้ ช้ปลายทาง การแบ่งกลุ่มและเป้ าหมายใน

ช่ อ งทางการตลาด กลยุท ธ์ แบบช่ อ งทางการตลาดแบบ
ออมนิ-ชาแนล และการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้อง
Channel basics; the Omni-Channel
ecosystem; channel power; channel relationships;
marketing channel conflicts; retailing structures and
strategies; wholesaling structures and strategies;
franchising structures and strategies; end-user analysis;
segmentation and targeting; Omni-Channel strategy; and
related supply chain management
946-462
3((1)-4-4)
สัมมนำทำงกำรตลำด
(Seminar in Marketing)
เงื่อนไข : ผ่านวิชาชีพบังคับมาแล้วไม่ต่ากว่า
15 หน่วยกิต
Requirements : Pass Professional Core Course not less
than 15 credits
การวิเคราะห์ ส ถานการณ์ ในปั จ จุ บัน การ
ประยุกต์ใช้ความรู ้และทฤษฎีทางการตลาดเพื่อการ
ออกแบบกลยุท ธ์ ท างการตลาด การวิ เคราะห์ แ ละการ
ตัดสิ นใจทางการตลาด การแก้ไขปั ญหาทางการตลาดใน
รู ปของกรณี ศึกษา
Analysis of the current situations; application of
marketing knowledge and theories to design marketing
strategies; marketing analysis and decision making;
solving marketing problems in the form of a case study
946-463
3(0-9-0)
กำรศึกษำค้ นคว้ ำอิสระทำงกำรตลำด 1
(Independent Study in Marketing I)
เงื่ อนไข : ผ่านวิชาชี พบังคับมาแล้วไม่ต่ ากว่า 15 หน่ วย
กิต
Requirements: Pass Professional Core Course not less
than 15 credits
การค้นคว้าและกาหนดประเด็นสาคัญ ทาง
การตลาดที่ เกิ ดขึ้นจริ งในพื้นที่ ขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์
และออกแบบโครงการวิจยั ที่ ทนั สมัยทางการตลาด การ
จัดทาโครงร่ างงานวิจยั ทางการตลาดด้วยระเบียบวิธีวิจยั ที่
ทันสมัยในการตลาด การนาเสนอโครงร่ างงานวิจยั ที่

สอดคล้องกับการตลาดที่สนับสนุนธุรกิจรู ปแบบใหม่ เช่น ธุรกิจ
สตาร์ ทอัพ ธุรกิจนวัตกรรม ธุรกิจทางการเงินรู ปแบบใหม่ ฯลฯ
โดยอยูภ่ ายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึ กษา
Literature review and topic proposition in
marketing supporting start-up business, innovation-driven
business, fin-tech etc. in area base. ,current research method in
marketing, marketing research design in marketing 4.0,
research proposal development in marketing; research
proposal presentation under advisory of instructor
946-464
3(0-9-0)
กำรศึกษำค้ นคว้ ำอิสระทำงกำรตลำด 2
(Independent Study in Marketing II)
เงื่อนไข : ผ่านวิชาชีพบังคับมาแล้วไม่ต่ากว่า 15 หน่วยกิต และ
รายวิชา 946-463 การศึกษาค้นควอิสระทางการตลาด 1
Requirements: Obtaining not less than 15 credits of
professional core courses and 946-463 Independent Study in
Marketing I
การก าหนดหั ว ข้ อ ประเด็ น ที่ นั ก ศึ ก ษาสนใจ
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพในสถานการณ์จริ ง อาศัยองค์ความรู ้ เทคนิค
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ทาง การตลาดในการคิ ด หาแนวทางการ
แก้ปั ญ หา รู ปแบบการดาเนิ นงานทางการตลาด การนาเสนอ
เป็ นรายงานประกอบการศึกษาในหัวข้อหรื อปั ญหานั้น ๆ
Choosing a marketing topic of students’ personal
interest in real situation; knowledge application in technical
analysis of marketing data for problem-solving; marketing
operation forms; presenting a report about a study of a
particular topic or problem
946-465
1(0-2-1)
กำรเตรียมควำมพร้ อมสหกิจศึกษำทำงกำรตลำด
(Pre-Cooperative Education in Marketing)
ความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับรู ปแบบและกระบวนการ
สหกิจศึกษา การปรับตัวเพื่อเตรี ยมความพร้อมสาหรับชีวิตการ
ท างาน ทั้ งด้า นการประยุ ก ต์ ใ ช้ค วามรู ้ และทั ก ษะที่ จ าเป็ น
สาหรับคนทางาน การคิดแก้ปัญหา การสื่ อสาร การทางานเป็ น
ทีม และการปรับทัศนคติให้พร้อมรับวิถีชีวติ วัยทางาน
F u n d am en tal k n o w led g e of cooperative
education types and procedures; work-life adaptability in

terms of knowledge application and skills required for
work completion; problem-solving; communication
skills; teamwork; and attitude adjustments for work-life
readiness
946-467
3((2)-2-5)
กำรจัดกำรผลิตภัณฑ์ ใหม่
(New Product Management)
แนวคิดของการจัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริ การใหม่บนวิถีของความยัง่ ยืนและรับผิดชอบต่อผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ยและสังคม การบริ หารงานและเทคนิ ค
ในการวิเคราะห์ ที่ จาเป็ นใน การออกแบบและบริ ห าร
สิ น ค้าและบริ ก ารใหม่ การวิเคราะห์ ตลาดที่ จะเข้าการ
พัฒ นาแนวคิ ดในการเข้าสู่ ตลาด การปรั บแนวคิ ด ตาม
ความต้องการและความปรารถนาของลูกค้า การเลื อ ก
แนวคิ ดเกี่ ยวกับ ผลิ ตภัณ ฑ์การพัฒ นาส่ วนประสมทาง
การตลาดสาหรั บผลิ ตภัณ ฑ์ใหม่ วิธีก ารทดสอบตลาด
วิธีการบริ หารวงจรผลิตภัณฑ์จากเริ่ มต้นจนถึงจุดอิ่มตัว
Concepts of new product and service
management development based on sustainability ,
stakeholder and mankind and society concern ;
administration; analytical techniques in designing and
managing new products and services; entry market
analysis; entry market development; concept
adjustment to customer need or desire; product concept
selection; marketing mix
946-468
3((2)-2-5)
กำรตลำดเชิงสัมพันธภำพ
(Relationship Marketing)
แนวคิ ด และทฤษฎี เกี่ ย วกับ การตลาดเชิ ง
สั ม พั น ธภาพ การออกแบบกลยุ ท ธ์ ก ารตลาดเชิ ง
สั ม พั น ธภาพ การตั ด สิ น ใจทางการตลาด ข้ อ มู ล
สารสนเทศทางการตลาด ความสัมพันธ์กับผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ย การพัฒนาและสร้างสรรค์กลยุทธ์ที่ใช้เพื่อการ
รักษาความสัมพันธ์ให้คงอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน
Concepts and theories of relationship
marketing; design of relationship marketing strategy;
marketing decisions; data marketing; relations with

stakeholders; developing and creating strategies used to sustain
relationships
946-469
3((2)-2-5)
กำรตลำดเพื่อควำมยัง่ ยืน
(Sustainable Marketing)
การบริ หารการตลาดด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ
สิ่ งแวดล้ อ ม และสั ง คมส่ วนรวม การวิ เคราะห์ ปั ญหาจาก
ผลกระทบเชิงลบของการดาเนิ นธุรกิจและการตลาด การพัฒนา
กลยุทธ์โดยนาความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมและการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืนมาเป็ นพื้นฐานและเป้ าหมายสาคัญในการแข่งขันทาง
การตลาด การค านึ งถึ งคุ ณ ค่าต่อผูม้ ี ส่ วนได้ส่วนเสี ยกลุ่ มต่ างๆ
เพื่ อ ความยัง่ ยื น ของระบบเศรษฐกิ จ ระบบนิ เวศ และสั ง คม
ส่วนรวมบนฐานของจรรยาบรรณ
Marketing administration based on economics; social
and environmental responsibility; problem analysis from
negative impact from marketing and business operation; social
responsibility and sustainable development-led strategy
formulation as a marketing competition; concerning of
stakeholders for building sustainability of economics;
ecosystem and society with ethical implementation
946-470
3((1)-4-4)
สัมมนำในอุตสำหกรรมกำรท่ องเทีย่ ว
(Seminar in Tourism Industry)
เงื่อนไข: สาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 4 ซึ่งต้องสอบผ่านวิชาชีพบังคับ
มาแล้วไม่ต่ากว่า 24 หน่วยกิต
Condition: For fourth-year students who have passed and
collected at least 24 credits of compulsory tourism courses
กรณี ศึกษา แนวโน้ม ประเด็นปั ญหาในอุตสาหกรรม
การท่ องเที่ ยว การค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์ ประเมิ นสถานการณ์
และอภิ ป รายประเด็ น ปั ญ หาที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ภาคธุ ร กิ จการ
ท่องเที่ ยว และการนาเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาภายใต้การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู ้ทางวิชาการ
Case study; trends; issues in tourism industry; data
collection; analysis; evaluation and discussion on the issues
related to tourism business; recommendations for problemssolving through the exchange of opinions and academic
knowledge

946-474
3((3)-0-6)
กำรจัดกำรกำรท่ องเทีย่ วเชิงสุ ขภำพ
(Health Tourism Management)
แนวคิด ความหมาย ประเภท และรู ปแบบของ
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว จุ ด หมาย
ปลายทางและพฤติ ก รรมของนั ก ท่ อ งเที่ ย วเชิ งสุ ข ภาพ
กิ จกรรมการท่ องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพ การท่ องเที่ ยวผูส้ ู งอายุ
ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ แนวโน้มการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพในระดับชาติและระดับนานาชาติ
Concepts, meaning, types and forms of
health tourism; tourist attractions; tourist destination and
health tourist’ s behaviors; health tourism activities;
senior tourism; health tourism business; trends of health
tourism in national and international levels
946-475
3((2)-2-5)
กำรจัดกำรกำรท่ องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
(Cultural Tourism Management)
หลักการ แนวคิ ด รู ป แบบและองค์ป ระกอบ
ของการจัด การการท่ อ งเที่ ย วทางวัฒ นธรรม การสื่ อ
ความหมายทางการแหล่งท่องเที่ ยว การอนุ รักษ์และการ
จัด การ ปั ญ หาและอุ ป สรรคของการด าเนิ น งานในการ
จัดการการท่ องเที่ ยวทางวัฒ นธรรม และแนวทางแก้ไข
กรณี ศึกษา รวมถึงการออกภาคสนาม
Principles, concepts, types, and components
of cultural tourism management; tourism interpretation;
conserving, managing and resolving the cultural tourism
management problems and obstacles; a case study; and
field trips
946-478
3((2)-2-5)
กำรจัดกำรงำนบริกำรส่ วนหน้ ำ
(Front Office Management)
โครงสร้ าง หน้าที่ และความรั บ ผิ ดชอบของ
งานบริ การส่ วนหน้า แนวคิดเกี่ ยวกับการจัดการห้องพัก
ระบบการส ารองห้ อ งพั ก การจัด สรรห้ อ งพัก อัต รา
ค่าบริ การ

ห้องพัก การต้อนรั บ การลงทะเบี ยน การบริ การด้าน
สั ม ภาระ การบริ การด้ า นข้อ มู ล ข่ า วสาร การช าระเงิ น การ
ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ การจัดการด้านความปลอดภัย การ
สร้างมาตรฐาน และการจัดการคุณภาพของงานบริ การส่วนหน้า
Structures and responsibilities of front office;
concepts of room management; reservation systems; room
assignment; room rates, reception; registration; luggage handling
service; information service; payment; coordination with other
departments; safety and security management; standardization
and quality management in front office
946-490
3((3)-0-6)
กำรเงินเชิงพฤติกรรม
(Behavioral Finance)
การวิ เคราะห์ ต ลาดการเงิ น กั บ ประเด็ น ทางด้ า น
จิ ต วิทยา พฤติ กรรมที่ ไม่ มีเหตุ ผลของบุ คคล การประเมิ น มูลค่ า
การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร ทฤษฎีการขึ้นอยูก่ บั การจัดลาดับ ทฤษฎี
ความคาดหวัง และการตัดสิ นใจอย่างไม่มีเหตุผลในการลงทุน
Financial markets analysis with psychology issues;
irrational behaviors; valuation; management decision making;
rank dependent theory; prospect theory; inrrational decisionmaking decision in investment
946-491
3((3)-0-6)
ตรำสำรอนุพนั ธ์ ทำงกำรเงิน
(Financial Derivatives)
สั ญ ญาซื้ อขายล่ ว งหน้ า ฟิ วเจอร์ สวอป ออปชั่ น
อนุ พนั ธ์สิน เชื่ อ การประเมิ น ราคาตราสารอนุ พนั ธ์ การบริ ห าร
ความเสี่ ยงโดยใช้ตราสารอนุพนั ธ์
Forwards; futures; swaps; options; credit derivatives;
derivative pricing; hedging strategy
946-492
3((2)-2-5)
บรรษัทภิบำล
(Corporate Governance)
แนวคิ ดและความสาคัญของบรรษัทภิบาล คุณธรรม
จริ ยธรรม ความโปร่ งใส และการตรวจสอบแนวทางปฏิบตั ิสาหรับ
องค์ ก รธุ ร กิ จ หลัก พื้ น ฐานของการสร้ า งบรรษั ท ภิ บ าล การ
ประยุกต์ใช้หลักบรรษัทภิบาลในการบริ หารงานและความขัดแย้ง

ระหว่ า งผู ้ถื อ หุ ้ น กั บ ผู ้บ ริ หาร กลไกการท างานของ
บรรษัทภิบาลทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร
Key concepts and importance of good
governance; morality, ethics, transparency, inspection,
practices for businesses; basic principles of building
good governance; applications of good governance to
management of work and conflicts between shareholders
and the board of directors; mechanisms of good
governance, both within and outside the organization
946-494
3((3)-0-6)
กำรเงินและกำรบัญชีเพื่อกำรบริหำรเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (Finance and Accounting for Management
of Technology and Innovation)
การเงิ น แ ละ การบั ญ ชี เพื่ อ การบ ริ ห าร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริ หารงานวิจยั และพัฒนา
การร่ วมลงทุ นในธุ รกิ จนวัตกรรม การจัดการนวัตกรรม
ทางการเงิน กลยุทธ์การวางแผนการเงินและภาษีสาหรับ
ธุ รกิ จ นวัต กรรม ระบบนวัต กรรมทางการเงิ น และการ
ลงทุ น การบริ ห ารคุ ณ ภาพทางการเงิ น การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานด้านวิชาชีพ
Finance and Accounting for Management of
Technology and Innovation; Research and Development
Administration; Venture Capital in Innovation Business;
3((3)-0-6) Financial and Tax
Financial Innovation Management;
Planning Strategies for Innovative Businesses; Financial
Innovation System and Investment; Financial Quality
Management; Application of Information Technology for
Professional Work
947-118
3((2)-2-5)
สถิตธิ ุรกิจ 1
(Business Statistics I)
3((2)-2-5)
การวิ เ คราะห์
ปั ญ หาทางธุ ร กิ จ ในเชิ ง สถิ ติ
ความหมาย ขอบเขต และประโยชน์ ข องสถิ ติ การเก็ บ
รวบรวมและการน าเสนอข้อ มู ล การวัด แนวโน้ ม เข้า สู่
ส่ วนกลาง การวัดการกระจาย ความน่ าจะเป็ น การแจกแจง
ความน่าจะเป็ นของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่า การทดสอบ
สมมติ ฐ าน การทดสอบความสัมพัน ธ์ของตัวแปร การใช้

โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติช่วยในการวิเคราะห์และนาเสนอ
ข้อมูล
Statistical analysis of business problems;
definitions, scopes, and benefits of statistics; data collection and
presentation; measures of central tendency; measures of
dispersion; probability; probability distribution of random
variables; estimation; hypothesis testing; test of association; use
of statistical package for data and presentation analysis
947-211
3((3)-0-6)
กำรวิเครำะห์ เชิงปริมำณ
(Quantitative Analysis)
การโปรแกรมเชิ งเส้น การตัดสิ นใจภายใต้ความไม่
แน่ น อนและภายใต้ค วามเสี่ ย ง การวางแผนโครงการและการ
วิ เคราะห์ วิ ถี วิ ก ฤต ทฤษฎี เกมส์ ปั ญหาการขนส่ ง และการ
วิเคราะห์มาร์คอฟ
Linear programming; decision making under
uncertainties and risks; project planning and critical path
analysis; game theory; transportation problems; markov
analysis
947-212
3((3)-0-6)
สถิตธิ ุรกิจ 2
(Business Statistics II)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 947-118 สถิติธุรกิจ 1
Prerequisite: 947-118 Business Statistics I
การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยและสหสั ม พั น ธ์ การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน สถิติที่ไม่ใช่พารามิเตอร์ เลขดัชนี การ
วิเคราะห์ อนุ กรมเวลา การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็ จ รู ป ทาง
สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและแปลผล
Regression and correlation analysis; analysis of
variance; nonparametric statistics; index number; time
series analysis; application of statistical package for data and
interpretation analysis
947-214
ทฤษฎีควำมน่ ำจะเป็ น
(Probability Theory)

3((3)-0-6)

ความน่ าจะเป็ น การแจกแจงความน่ าจะ
เป็ น ความน่ าจะเป็ นแบบมี เงื่อนไข ความเป็ นอิสระของ
เหตุการณ์ ตัวแปรสุ่ ม ฟังก์ชนั ของตัวแปรสุ่ มเดียว ตัวแปร
สุ่ มหลายตัว กฎของเลขจานวนมาก กระบวนการสุ่ มและ
การประยุกต์
Probability; probability distribution;
conditional probability; independence of events; random
variables; functions of one random variable; multiple
random variables; laws of large numbers; random
processes and their applications
947-215
แคลคูลสั
(Calculus)

3((3)-0-6)

ฟั งก์ชัน ลิ มิ ตและความต่อ เนื่ อง อนุ พ นั ธ์
การประยุก ต์ข องอนุ พ ัน ธ์ การอิ น ทิ เกรต เทคนิ ค การ
อินทิเกรตแบบต่าง ๆ และการประยุกต์ของอินทิเกรต
Functions, limits and continuity,
derivatives; application of derivatives; integration;
integration techniques and their applications
947-218
3((3)-0-6)
สถิตแิ ละกำรวิเครำะห์ ข้อมูลทำงธุรกิจ
(Statistics and Business Data Analytics)
การวิเคราะห์ ปั ญ หาทางธุ ร กิ จ ในเชิ ง สถิ ติ
ประเภทของข้อมูลและการจาแนกข้อมูล การจัด เตรี ยม
ข้อ มู ล ก่ อ นการประมวลผล การสุ่ ม ตั ว อย่ า ง การวัด
แนวโน้ม เข้าสู่ ส่ วนกลาง การวัด การกระจายของข้อมู ล
การแจกแจงความน่าจะเป็ น การประมาณค่า การทดสอบ
สมมติ ฐาน การวิเคราะห์ ความแปรปรวน การวิเคราะห์
การถดถอยและสหสัม พัน ธ์ การวิเคราะห์ อ นุ กรมเวลา
การจ าแนกประเภทและการท านายข้ อ มู ล การใช้
โปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทางสถิ ติ ช่ ว ยในการวิเคราะห์ แ ละ
นาเสนอข้อมูลทางธุรกิจ
Statistical analysis of business problems;
data types and data classifications; data preparation
before processing; sampling;
3((3)-0-6) measures of central
tendency; measures of dispersion; probability
distributions; estimations; hypothesis testing; analysis of

variance; regression and correlation analysis; time series
analysis; classification and prediction; use of statistical
package for data and presentation analysis
947-311
3((3))-0-6)
สถิตเิ พื่อกำรวิจยั
(Statistics for Research)
ความหมาย ขอบเขตและประโยชน์ ข องสถิ ติ การ
เก็ บ รวบรวมและการน าเสนอข้อ มู ล การวัด แนวโน้ ม เข้า สู่
ส่ ว นกลาง การวัด การกระจาย การประมาณค่ า การทดสอบ
สมมติ ฐ าน การวิเคราะห์ ค วามแปรปรวน การวิเคราะห์ ก าร
ถดถอยและสหสัมพันธ์ การทดสอบไคสแควร์ การใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ปทางสถิติช่วยในการวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล
Definition, scopes, and benefits of statistics;
collection and presentation of data; measures of central
tendency; measures of dispersion; estimation; hypothesis
testing; Chi-square testing; analysis of variance; regression and
correlation analysis; use of a statistical package for data
analysis and presentation
948-200
3((3)-0-6)
พฤติกรรมองค์ กร
(Organizational Behavior)
แนวคิ ด และทฤษฎี เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมองค์ ก ร
บุคลิกภาพและค่านิ ยม การรับรู ้และการตัดสิ นใจ ทฤษฎี การจูง
ใจและการประยุกต์ใช้ พฤติ กรรมกลุ่ม การสื่ อ สารในองค์ก ร
ภาวะผูน้ า อานาจและการเมืองในองค์กร ความขัดแย้งและการ
เจรจาต่ อ รอง โครงสร้ า งองค์ ก ร วัฒ นธรรมองค์ ก ร, การ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กร
Concepts and theories of organizational behavior;
personality and values; individuals’ perceptions and decision
making; motivation concepts and application; group behavior;
organizational communication; leadership; power and politics;
conflict and negotiation; organizational structures;
organizational culture; organizational change and development
948-240
3((2)-2-5)
เซิร์ฟเวอร์ ของเครื อข่ ำยคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้ดูแลระบบ

(Network Servers for System Administrators)
ระบบปฏิบตั ิการเครื อข่าย ระบบปฏิบตั ิการ
วินโดว์เซิ ร์ฟเวอร์ ระบบปฏิบตั ิการลีนุกซ์; โพรโทคอลแอ
ลแด็ บ แอ็ ค ที พไดเร็ ค ทอรี โดเมนคอนโทรลเลอร์
ออร์ แกนไนเซชัน่ ยูนิต นโยบายกลุ่ม เซิ ร์ฟเวอร์ ดีเอชซี พี
เซิ ร์ ฟ เวอร์ ดี เอ็ น เอส เซิ ร์ ฟ เวอร์ เมล เซิ ร์ ฟ เวอร์ เรเดี ย ส
เซิ ร์ ฟ เวอร์ เว็บ เซิ ร์ ฟ เวอร์ เอฟที พี เซิ ร์ ฟ เวอร์ เดต้าเบส
เซิร์ฟเวอร์เก็บข้อมูลทราฟิ กแบบรวมศูนย์ เรด เดฟออฟ ด็
อกเกอร์ เวอร์ชวั ร์ไลเซชัน่
Network operating systems; Windows
sever; Linux; LDAP, active directory; domain controller;
organization unit; group policy; DHCP server, DNS
server, mail server; RADIUS server; web server; FTP
server; database server; centralized log server; RAID;
DevOps; Docker; virtualization
948-241
3((2)-2-5)
กำรจัดกำรงำนบริกำรทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(Information Technology Service Management)
การบริ การด้วยใจเพื่อการบริ การที่ เป็ นเลิ ศ
ลัก ษณะและหน้ า ที่ ข องงานสนั บ สนุ น ทางไอที การ
จัด ล าดับ ความส าคัญ ของงานสนับ สนุ น จิ ต วิท ยาการ
ให้ บ ริ การ การออกแบบและปรั บ ปรุ งขั้ นตอนการ
ให้ บ ริ การ การใช้โปรแกรมประยุกต์ในงานสนับ สนุ น
การทดสอบและประเมินเทคโนโลยีใหม่ การบริ หารและ
จัดการหน่วยงานสนับสนุนไอทีในองค์กร มาตรฐานทาง
งานบริ การทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITIL, Cobit)
Service mind to service excellence;
characteristics and responsibility of IT support; priority
of support service; service psychology; service process
design and improvement; using application software for
IT support; test and evaluate new technology; IT support
department management; Information Technology
Service Management standard (ITIL, Cobit)
948-242
3((2)-2-5)
ระบบโทรศัพท์ วโี อไอพีและกล้ องวงจรปิ ดแบบไอพี
(VOIP Phone and IP Camera System)

วอยซ์ โ อเวอร์ ไอพี ไอพี พี บี เอ็กซ์ โคเดก มาตรฐาน
และโพรโทคอล โพรโทคอลเอสไอพี ซอฟต์แวร์ ไอพีพีบีเอ็กซ์
การบันทึ กเสี ยง เอสไอพีทรังค์ การปะชุ มทางไกล การตอบรั บ
อัตโนมัติ เกตเวย์ของวีโอไอพี กล้องไอพี เครื่ องบันทึกวีดีโอแบบ
เครื อข่าย มาตรฐานออนวิฟ เพาเวอร์ โอเวอร์ อีเทอร์ เน็ ต สายไฟ
เบอร์ออฟติก ตัวแปลงสัญญาณ
Voice Over IP; IP-PBX; codec; standard and
protocol; SIP; IP-PBX software; voice recording; SIP trunk;
teleconference; interactive voice response; VOIP gateway; IP
camera; network video recorder; ONVIF; Power Over Ethernet;
fiber optic cable; media converter
948-243
3((2)-2-5)
กำรเฝ้ำระวังและบริหำรระบบเครื อข่ ำย
(Network Monitoring and Management)
การเฝ้ าระวังเครื อข่าย การเฝ้ าระวังการคงอยู่ การเฝ้ า
ระวังสมรรถนะ การแก้ปัญหาเครื อข่าย โพรโทคอลเอสเอ็นเอ็มพี
องค์ประกอบและการทางานของโพรโทคอลเอสเอ็นเอ็มพี การ
จัดการโครงสร้างของเครื อข่าย ซอฟต์แวร์ สาหรับจัดการและเฝ้า
ระวัง เครื อข่ า ย การดั ก จั บ และการวิ เคราะห์ ข ้ อ มู ล ทราฟิ ก
ซอฟต์แวร์ สาหรับวิเคราะห์และจัดการการเก็บข้อมูลทราฟิ กแบบ
รวมศูนย์
Network monitoring; availability monitoring;
performance monitoring; network troubleshooting; SNMP;
components and operation of SNMP; network configuration
management; network monitoring and management software;
packet sniffing and analysis; centralized log management and
log analysis tool
948-244
3((2)-2-5)
อินเทอร์ เน็ตของทุกสรรพสิ่ง
(Internet of Things)
บอร์ ด ไอโอที ตั ว รั บ รู ้ ตั ว กระท าการ การเขี ย น
โป รแกรม บ น ไอ โอที การเชื่ อม ต่ อ อุ ป กรณ์ IoT เข้ า กั บ
อินเทอร์เน็ต โพรโทคอลสื่ อสารของไอโอที โพรโทคอลเอ็มคิวที
ที การสื่ อสารระหว่างไอโอทีกบั โครงข่ายแบบกลุ่มเมฆ เครื อข่าย
แวนพลังงานต่ า การพัฒนาแอพพลิเคชัน่ ไอโอที เฟรมเวิร์กของ
ไอโอที แมชชีนเลิร์นนิ่ง ปั ญญาประดิษฐ์ โรโบติกส์ กระบวนการ
อัตโนมัติ

IoT board; sensor; actuator; IoT programing;
connecting an IoT device to Internet; IoT
communication protocol; MQTT; IoT and cloud
communication; lower power WAN; IoT application
development; IoT framework; machine learning;
artificial intelligence; robotics; process automation
948-250
3((3)-0-6)
กำรจินตทัศน์ ข้อมูล
(Data Visualization)
หลักการพื้นฐานเกี่ ยวกับการจิ น ตทัศน์ขอ้ มูล
การเข้าใจบริ บทและการสกัดข้อมูลเชิ งลึกจากข้อมูลทาง
ธุ รกิ จ การออกแบบรายงานและเลือกประเภทแผนภูมิที่
เหมาะสมกับงาน เทคนิ คในการนาเสนอข้อมูลและการ
สื่ อสารข้อมูลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพด้วยเครื่ องมือจินตทัศน์
การสร้างรายงานแดชบอร์ ด การสร้ างรายงานเฉพาะกิ จ
การสร้างรายงานเชิงโต้ตอบ
Fundamentals of data visualization;
understanding the context and extracting insights from
the business data; report design and choosing and the
right chart type for work; data presentation techniques
and effective communication using visualization tools;
creating dashboards, ad-hoc reports and interactive
virtualizations.
948-251
3((3)-0-6)
เทคนิคกำรเตรียมข้ อมูล
(Data Preprocessing Techniques)
วิ ธี ก ารส าหรั บ การจัด การข้อ มู ล สู ญ หาย
วิธีการสาหรั บการจัดการข้อมู ลรบกวน วิธีการสาหรั บ
การผสานข้อมูล วิธีการลดรู ปข้อมูล การคัดเลือกตัวแปร
วิธีการจัดการข้อมูลที่ไม่สมดุล
Techniques for dealing with missing data;
techniques for dealing with noisy data; techniques for
data integration; techniques for data reduction;
techniques for feature selection; techniques for dealing
with imbalanced data
948-252

3((3)-0-6)

กำรจัดกำรนวัตกรรม ควำมคิดสร้ ำงสรรค์ และเทคโนโลยี
(Innovation Management, Creativity and Technology)
แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม แหล่งที่ มาและการสร้าง
นวัต กรรม การจั ด การนวัต กรรมในองค์ ก ร ลั ก ษณะและ
องค์ประกอบด้านความคิดสร้างสรรค์ ทฤษฏี เครื่ องมือด้านการ
จัดการและพัฒ นาความคิ ดสร้ างสรรค์ การสร้างคุ ณค่าร่ วมเพื่ อ
ร่ า งความคิ ด สู่ น วัต กรรมเพื่ อ พัฒ นาสู่ อ งค์ ก รดิ จิ ทั ล องค์ ก ร
นวัต กรรมที่ ส อดคล้อ งกับ สถานะการณ์ แ ละนิ เวศดิ จิ ทั ล ใน
ปั จจุบนั
Innovation concepts; innovation sources and
innovation creating; innovation management in an organization;
characteristics and components of creativity; theory of
management tools and creative development; creating common
values to outline ideas for innovation to develop digital
organization; innovation organization consistent with current
situation and ecosystems

ๆ ที่มีผลต่อการดาเนิ นงานเหล่านั้น การทาความเข้าใจสิ่ ง
ที่ ผู ้บ ริ โ ภคต้อ งการในตลาดต่ า งประเทศและน าความ
ต้องการเหล่านี้ มาพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม
เพื่ อ เชื่ อ มโยงระหว่า งสิ่ ง แวดล้อ มในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ
ระหว่างประเทศ การหาโอกาสทางธุรกิจในตลาดระหว่าง
ประเทศ และการพัฒ นากลยุท ธ์ ท างการตลาดระหว่า ง
ประเทศ
Concepts and business process related to
international marketing including import – export;
foreign investment, strategic marketing for globalization,
factors affecting international business process,
understanding of international consumer and creating
appropriate marketing strategy in order to link
international business environment, international market
opportunity search, and development of international
marketing strategy

948-253
3((2)-2-5)
กำรออกแบบบริกำร
(Service Design)
แนวคิ ด และทฤษฏี ของการออกแบบบริ การ
กิจกรรมของการวางแผนและการจัดระเบียบคน การออกแบบจัด
ตาแหน่ งและปรับการดาเนิ นงานขององค์กรให้ดีข้ ึนเพื่อรองรับ
การเดิ น ทางของลู กค้า โครงสร้ างพื้ น ฐานของการสื่ อ สารและ
ส่ วนประกอบของบริ การเพื่อปรับปรุ งคุณภาพประสบการณ์และ
การมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูใ้ ห้บริ การและลูกค้า
Concepts and theories of service design; activities
of planning and organizing people; designing, aligning and
improving the operations of organization to support the
customer journey; communication infrastructure and service
components to improve the quality of experience and interaction
between service providers and customers

948-263
3((2)-2-5)
กำรวิเครำะห์ ทำงกำรตลำด
(Marketing Analytics)
ความรู ้เกี่ ยวกับการวิเคราะห์ทางการตลาด
แนวคิดการตลาดที่ขบั เคลื่อนด้วยข้อมูล เครื่ องมือในการ
ค้น หาข้อ เท็ จ จริ งทางการตลาดเชิ ง ลึ ก จากข้อ มู ล เชิ ง
ประจัก ษ์ การแบ่ ง ส่ ว น การเลื อ กตลาดเป้ า หมาย และ
กาวางตาแหน่งทางการตลาดด้วยการวิเคราะห์ขอ้ มูล การ
จัดการความพึ งพอใจ การวิเคราะห์ วงจรชี วิตของลูกค้า
การทานายพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค การค้นหาทางเลือกของ
ลู ก ค้า การตัด สิ น ใจการออพติ ไ มซ์ ท างการตลาด การ
วิ เคราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพของกิ จ กรรมการตลาด และ
จรรยาบรรณในการวิเคราะห์และใช้ขอ้ มูลทางธุรกิจ
Principles of marketing analytics; concept
of data driven marketing; tools for marketing fact and
insight investigation from empirical data; segmentation;
targeting and positioning using data analytics;
satisfaction management; customer life cycle
management; consumer behavior forecasting; customer
choice identification; marketing decision optimization;
marketing activities efficiency analysis; ethics in
employing business data and analytics

948-261
3((3)-0-6)
(กำรตลำดระหว่ ำงประเทศ)
(International Marketing)
แนวความคิด วิธีการดาเนินธุรกิจด้านการตลาด
ระหว่างประเทศ ซึ่ งรวมถึง การนาเข้าและส่ งออก การลงทุนใน
ต่างประเทศ กลยุทธ์การตลาดในยุคโลกาภิวตั น์ รวมทั้งปั จจัยต่าง

948-310
3((3)-0-6)
กำรบัญชีสำหรับเครื่ องมือทำงกำรเงิน
(Accounting for Financial Instruments)
รายวิชาบังคับเรี ยนผ่านก่อน: 946-210 การบัญชีข้ นั กลาง 1
Prerequisite: 946-210 Intermediate Accounting I
ความหมายและประเภทของเครื่ องมือทางการเงิน
การแสดงรายการส าหรั บ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น การวัด มู ล ค่ า
เครื่ องมื อทางการเงิ น การบัญ ชี ป้ องกันความเสี่ ยง การป้ องกัน
ความเสี่ ยงจากมูลค่ายุติธรรมการป้ องกันความเสี่ ยงจากกระแส
เงิ นสด การป้ องกันความเสี่ ยงของเงิ นลงทุ นสุ ทธิ ในหน่ วยงาน
ต่างประเทศ การด้อยค่า การเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินสาหรับ
เครื่ องมือทางการเงิน
Definitions and types of financial instruments;
presentations for financial instruments; valuation for financial
instruments; accounting for risk management; fair value hedge;
cash flow hedge; hedge of net investment in foreign entity;
impairment; disclosure of financial statements for financial
instruments
948-312
1(0-2-1)
กำรเตรียมควำมพร้ อมสหกิจศึกษำทำงบัญชี
(Pre-cooperative Education in Accounting)
ความรู ้เบื้ องต้นเกี่ ยวกับรู ปแบบและกระบวนการ
สหกิ จศึ กษา การปรับตัวเพื่อเตรี ยมความพร้อมสาหรับชี วิตการ
ทางาน ทั้งด้านการประยุกต์ใช้ความรู ้ และทักษะที่จาเป็ นสาหรับ
คนทางาน การคิดแก้ปัญหา การสื่ อสาร การทางานเป็ นที ม และ
การปรับทัศนคติให้พร้อมรับวิถีชีวติ วัยทางาน
Fundamental knowledge of cooperative education types
and procedures; work-life adaptability in terms of knowledge
application and skills required for work completion; problemsolving; communication skills; teamwork; and attitude
adjustments for work-life readiness
948-313
ไม่ น้อยกว่ ำ 280 ชั่วโมง
ฝึ กปฏิบัตทิ ำงวิชำชีพบัญชี 2
(Professional Accounting Internship II)
เงื่อนไข: สาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 3
Condition: Third-year students

ฝึ กปฏิบตั ิงานด้านการสอบบัญชีและงานที่
เกี่ยวข้องในสถานประกอบการเพื่อเรี ยนรู ้การปฏิบตั ิงาน
จริ ง
Internships in auditing and related works
within organizations for practicing real world situations
948-315
3((3)-0-6)
หลักกำรลงทุน
(Principles of Investment)
หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุน เครื่ องมือ
ทางการเงินประเภทต่างๆ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไท ย ผลตอบ แท น และความเสี่ ยงจากการลงทุ น
สมมติ ฐานประสิ ท ธิ ภาพของตลาด ตลาดตราสารทุ น
ตลาดตราสารหนี้ ข่ าวสารข้อ มู ล เพื่ อ การตัด สิ น ใจใน
ตลาดการเงิน การวิเคราะห์หลักทรัพย์เบื้องต้น และ การ
จัดการกลุ่มหลักทรัพย์สาหรับบุคคล
Principles of investment; financial
instruments; the Stock Exchange of Thailand; risk
return investment; efficient market hypothesis; capital
market; fixed-income securities market; information for
decision-making in financial market; fundamental
analysis in securities and personal portfolio
management
948-330
3((2)-2-5)
เครื่ องมือเพื่อกำรวิจยั ทำงกำรเงิน ประกันภัยและกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง
(Research Tools in Finance, Insurance and Risk
Management)
ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย และเครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ น
งานวิจยั ทางด้านการประกันภัยและการจัดการความเสี่ ยง
การเก็บ รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยการใช้
โปรแกรมส าเร็ จรู ป การแปลผลและสรุ ปผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
Research methodology and tools for
research in insurance and risk management; data
collection; data analysis by using software package;
data interpretation and conclusion

948-332
3((2)-2-5)
กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน
(Financial Risk Management)
ค าจ ากัด ความและประเภทของความเสี่ ย งทาง
การเงิ น ความรู ้เบื้ องต้นเกี่ ยวกับ ตราสารอนุ พ นั ธ์และการแปลง
สิ น ทรั พ ย์เป็ นหลักทรั พ ย์ กระบวนการจัด การความเสี่ ย งทาง
การเงิน เครื่ องมือและเทคนิ คที่ใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ ยงทาง
การเงิ น การประยุกต์ใช้การจัดการความเสี่ ยงทางการเงิ น และ
กรณี ศึกษา
Definitions and types of financial risks;
introduction of derivatives and securitization; financial risk
management process; tools and techniques for financial risk
management; applications of financial risk management; case
studies
948-333
3((2)-2-5)
กำรพิจำรณำรับประกันภัยและกำรจัดกำรกำรเรียกร้ องค่ ำสินไหม
ทดแทน
(Underwriting and Claims Management)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 946-130หลักการจัดการความเสี่ ยงและ
การประกันภัย
Prerequisite: 946-130 Principles of Risk Management and
Insurance
ความรู ้ เบื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ การพิ จ ารณารั บ ประกัน ภัย
กระบวนการพิจารณารับประกันภัย คุณภาพข้อมูลในการพิจารณา
รั บ ประกัน ภัย แนวคิ ด ในการจัด การการเรี ย กร้ อ งค่ า สิ น ไหม
ทดแทน กระบวนการการจัดการการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน
โปรแกรมส าเร็ จ รู ป ส าหรั บ กระบวนการเรี ย กร้ อ งค่ า สิ น ไหม
ทดแทน การสื บค้นและการป้ องกันการฉ้อฉล กรณี ศึกษาต่าง ๆ
Introduction to underwriting; underwriting process;
data quality in underwriting; claims management concepts;
claims settlement process; claims process software program;
fraud detection and prevention; case studies
948-334
1(0-2-1)
กำรเตรียมควำมพร้ อมสหกิจศึกษำทำงกำรเงิน ประกันภัยและ
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง
(Pre-cooperative Education in Finance, Insurance and Risk
Management)

ค วาม รู ้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ รู ป แ บ บ แ ล ะ
กระบวนการสหกิ จ ศึ ก ษา การปรั บ ตัว เพื่ อ เตรี ย มความ
พร้ อ มส าหรั บ ชี วิ ต การท างาน ทั้ งด้า นการประยุ ก ต์ ใ ช้
ความรู ้ และทั ก ษะที่ จ าเป็ นส าหรั บ คนท างาน การคิ ด
แก้ปั ญ หา การสื่ อ สาร การท างานเป็ นที ม และการปรั บ
ทัศนคติให้พร้อมรับวิถีชีวติ วัยทางาน
Fundamental knowledge of cooperative
education types and procedures; work-life adaptability in
terms of knowledge application and skills required for
work completion; problem-solving; communication skills;
teamwork; and attitude adjustments for work-life
readiness
948-340
3((3)-0-6)
กำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(Information Technology Risk Management)
แนวคิดการจัดการความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การกาหนดบทบาทและความรับผิดชอบ ความ
เสี่ ย งด้านไอที การประเมิ น ความเสี่ ย งด้านเทคโนโลยี
สารสน เท ศ โครงสร้ า งความเสี่ ยงด้ า น เท คโน โลยี
สารสนเทศ กระบวนการบริ หารความเสี่ ยง การวิเคราะห์
ความเสี่ ยง แผนที่ ค วามเสี่ ยง การลดความเสี่ ยงด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ การติดตามและควบคุมความเสี่ ยง
มาตรฐานสากลสาหรับการจัดการความเสี่ ยง
Information technology risk management
concept; role and responsibility defining; information
technology risk; information technology risk assessment;
information technology risk breakdown structures; risk
management process; risk analysis; risk profile map;
information technology risks reducing; risk monitoring
and control; Standard Risk Management ISO 31000
948-341
3((2)-2-5)
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
(Software Engineering)
ห ลั ก วิ ศ ว ก ร ร ม ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ โ ม เด ล
กระบวนการทางซอฟต์แ1(0-2-ควำมเสี
วร์ การประมาณต้
่ยง นทุนซอฟต์แวร์
วงจรชี วิตการพัฒนาระบบ การวางแผนพัฒนาระบบ การ
รวบรวมความต้องการ การพัฒนาระบบแบบดั้งเดิมและ

แบบเชิงวัตถุแบบจาลอง การพัฒนาซอฟต์แวร์แบ
บอไจล์ กระบวนการและข้อมูล ข้อกาหนดความต้องการ การ
ออกแบบรายงานและจอภาพ เทคนิ คการทาต้นแบบ เทคนิ คการ
ทดสอบโปรแกรม การนาไปใช้งาน การส่ งมอบ การบารุ งรักษา
คุ ณ ภาพซอฟต์แ วร์ หลักการซี เอ็ ม เอ็ม ไอ กรณี ศึ กษาของการ
พัฒ นาระบบสารสนเทศในธุ ร กิ จ จริ ย ธรรมของนัก วิเคราะห์
ระบบ
Principles of software engineering; software
process models; software cost estimation; system development
life cycle; system development planning; requirement
gathering; traditional and object-oriented system development;
agile software development; processand data model;
requirement specification; report and screen design; prototyping
techniques; program testing techniques; delivery; maintenance;
software quality; principles of CMMI; case studies of business
information system development; ethics for system analysts
948-342
3((3)-0-6)
กำรบริหำรโครงกำร
(Project Management)
หลัก การในการบริ หารโครงการและความเสี่ ยง
ประเภทของการบริ ห ารโครงการ การเลื อ กผูบ้ ริ ห ารโครงการ
อุ ป สรรคของการบริ ห ารโครงการ เทคนิ ค การวางแผนและ
ดาเนิ นการโครงการ บทบาทและหน้าที่ รับผิดชอบของผูบ้ ริ การ
โครงการ การควบคุ ม การตรวจสอบ การท ารายงานและการ
สื่ อสารระหว่างการพัฒนาโครงการ การประเมินโครงการและ
การคานวณผลประโยชน์ตอบแทน
Principles of project management and risk
management; project management types; selecting a project
manager; project management threats; project planning and
operating techniques; roles and responsibilities of project
managers; controlling; monitoring; reporting and
communication in project development; project evaluation and
return of investment calculation
948-343
6((4)-4-10)
ชุดวิชำกำรวิเครำะห์ ข้อมูลและกำรนำเสนองำนทำงธุรกิจ
(Module: Business Data Analysis and Presentations)

การน าโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ หรื อภาษา
โปรแกรมไปใช้ในการวิเคราะห์ธุรกิจ โดยเน้นข้อมูลที่ใช้
ในการท าการตลาด: ราคาผลิ ต ภัณ ฑ์ การส ารวจความ
ต้องการของลูกค้า คุณค่าของลูกค้า การแบ่งกลุ่มตลาด การ
ทานายยอดขายผลิ ตภัณฑ์ การค้าปลี ก การโฆษณาสิ นค้า
รวมทั้งการใช้เครื่ องมือการทาวิจยั ตลาด การฝึ กปฏิบตั ิการ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทางตลาดและธุ ร กิ จ องค์ ป ระกอบ
กระบวนการและกลยุท ธ์ ก ารน าเสนองานทางธุ ร กิ จ ให้
ประสบผลสาเร็ จการวางแผนและการเตรี ยมข้อมูลเพื่อการ
น าเสนอตามวัต ถุ ป ระสงค์ กลุ่ ม เป้ า หมายและลัก ษณะ
เนื้ อหา การใช้ เครื่ องมื อ ในการน าเสนอในรู ป แบบที่
หลากหลาย ได้แ ก่ ข้อ ความ ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่ อ นไหว
กราฟิ กเคลื่ อ นไหว แผนภู มิ อิ น โฟกราฟิ ก เทคนิ ค การ
สื่ อสารเพื่อนาเสนองานให้เหมาะกับระดับของผูฟ้ ั ง และ
บรรลุวตั ถุประสงค์ เทคนิ คการนาเสนอทางธุ รกิจ เทคนิ ค
การตอบคาถาม การประเมินผลการสื่ อสารเพื่อนาเสนอ
Using and applying computer programs or
computer languages for business analysis focusing on
marketing data: prices, customer needs survey, customer
value, market segmentation, sales forecast, retailing, and
advertising; use of marketing research tools; practice in
marketing and business data analysis; components,
procedures and strategies for successful business
presentation; planning and business data preparation
corresponding to audience levels and presentation
objectives, target audiences, and contents; use of
presentation tools in a variety of formats, including texts,
images, animations, motion graphics, charts, infographics;
communication techniques for business presentation;
business presentation techniques; techniques to answer
questions; evaluation of presentation media
948-344
6((4)-4-10)
ชุดวิชำเครื อข่ ำยคอมพิวเตอร์ ระดับองค์ กรและควำม
มัน่ คงปลอดภัย
(Module: Enterprise Computer Networking and
Security)
แลนเสมื อน อีเทอร์ เน็ ตสวิตซ์ สแปนนิ่ ง ทรี
โพรโทคอล ลิงค์อะกรี เกชัน่ เพาเวอร์โอเวอร์อีเทอร์

เน็ตความัน่ คงปลอดภัยบนระดับชั้นสื่ อสารที่ 2 การ
ท าเราติ้ ง แบบสแตติ ก เกตเวย์ อิ น เทอร์ เ น็ ต ผู ้ ใ ห้ บ ริ การ
อินเทอร์ เน็ต เฟลโอเวอร์ ของไอเอสพี การทาเราติ้งบนฐานของ
นโยบาย การให้ห มายเลขที่ อยู่แบบจุ ดต่ อจุ ด วีพี เอ็น ระหว่าง
ไซต์ การทาเราติ้ง แบบไดนามิค โพรโทคอลโอเอสพีเอฟ ไอพี
เวอร์ ชั่ น 4 และไอพี เวอร์ ชั่ น 6เทคโนโลยี สื่ อสารไร้ ส าย
เครื อข่ า ยแลนไร้ ส าย อุ ป กรณ์ เครื อ ข่ า ยไร้ ส าย ตัว ควบคุ ม
เครื อข่ า ยไร้ ส าย จุ ด กระจายสั ญ ญาณ อิ น เทอร์ เน็ ต ไร้ ส าย
รู ปแบบของการติดตั้งเครื อข่ายไร้สาย เครื อข่ายไร้สายภายนอก
อาคารแบบจุดต่อจุดและแบบจุดต่อหลายจุด ซอฟต์แวร์ที่ใช้ใน
การจัดการเครื อข่ายไร้สาย ความปลอดภัยของเครื อข่ายไร้สาย
เฉพาะบริ เวณและจริ ยธรรม การออกแบบเครื อข่ายไร้สายเฉพาะ
บริ เวณ ชนิ ดของการโจมตีความมัน่ คงปลอดภัย กลไกของความ
มัน่ คงปลอดภัย ไฟร์ วอล การโจมตีระดับชั้นสื่ อสารโอเอสไอ
การเจาะช่องโหว่ การทดสอบเจาะระบบ การโจมตีแบบดีเอชซี
พีสตาร์ ฟเวชัน่ ดีเอชซี พีเซิ ร์ฟเวอร์ ปลอม การโจมตีแบบปฏิเสธ
การบริ การ การโจมตี ดว้ ยการพยายามสุ่ ม การทาสแกนพอร์ ต
การพิ สู จ น์ ท ราบตัวตน วิ ท ยาการเข้ารหั ส ข้อ มู ล ลายมื อ ชื่ อ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใบรั บ รองทางดิ จิ ทัล และโครงสร้ างพื้ น ฐาน
กุญแจสาธารณะ ระบบการตรวจจับและการป้ องกันผูบ้ ุกรุ ก การ
ป้ องกันการโจมตีดว้ ยพอร์ตน็อคกิ้ง เครื อข่ายส่วนตัวเสมือน
Virtual LAN; Ethernet switch; Spanning Tree
Protocol; link aggregation; Power over Ethernet; Layer 2
security; static routing; Internet gateway; Internet service
provider; ISP failover; policy-based routing; point-to-point
addressing; site-to-site VPN; dynamic routing; OSPF; IPv4
and IPv6; Wireless communication technology; wireless
LANs, wireless network devices; wireless LAN controller;
wireless hotspot; types of wireless network installation; pointto-multiple point and point-to-point wireless networks;
software of wireless network management; wireless LAN
security and ethics; design of wireless LAN; security attack
types; security mechanisms; firewall; OSI layer attack;
hacking; penetration testing; DHCP starvation attack; rogue
DHCP server; denial-of-service attacks; brute force attack;
port scan; authentication; cryptography; digital signature;
digital certificate and public key infrastructure; intrusion
detection and prevention systems, port knocking; virtual
private network

948-345
3((3)-0-6)
กำรจัดกำรควำมเปลี่ยนแปลงด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(Information Technology Change Management)
แนวคิ ดการจัดการความเปลี่ ยนแปลงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (โมเดล ADKAR กรอบแนวคิ ด
ของ
แมคคิ น ซี ย ์) ประเภทความเปลี่ ย นแปลง กระบวนการ
ควบคุมการจัดการความเปลี่ยนแปลง (ทฤษฎีสนามของเล
วิน ) การจัดการความเสี่ ยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสื่ อสารการเปลี่ ยนแปลง การควบคุ มการจัดการการ
เปลี่ยนแปลงที่ยงั่ ยืน รู ปแบบการบริ หารการเปลี่ยนแปลง
Information
technology
change
management control concept (i.e. ADKAR model and
McKinsey 7's Framework); types of changes; change
management control process (i.e. Lewin’s Field Theory);
information technology risk management;
communicating changes; sustainable change
management control; change management model
948-346
3((2)-2-5)
กำรจัดสรรแบนด์ วิธของเครื อข่ ำยคอมพิวเตอร์ และกำร
จัดกำรผู้ใช้ แบบรวมศู นย์
(Centralized User Management and Network
Bandwidth)
การควบคุมทราฟิ ก ไฟร์ วอลล์ การบล็อกท
ราฟิ ก การแปลงค่าหมายเลขเครื อข่าย การฟอร์เวิร์ดพอร์ ต
คุณภาพของการบริ การ การจัดสรรแบนด์วธิ ชนิ ดของคิว
ดีเอ็นเอส การวิเคราะห์การสื่ อสารของดีเอชซี พี ออบชัน่
ของดี เอสซี พี ดี เอชซี พี รีเลย์ พอยต์ทู พ อยต์โพรโทคอล
พอยต์ทูพอยต์โพรโทคอลโอเวอร์ อีเทอร์ เน็ต เว็บพร็ อกซี่
ฮอตสปอต์ เรเดียส การเก็บบันทึกข้อมูลทราฟิ ก
Traffic control; firewall; traffic blocking;
network address translation; port forwarding; quality of
service; bandwidth management; queue type; DNS;
DHCP communication analysis; DHCP option; DHCP
relay; Point-to-Point Protocol; Point-to-Point Protocol
over Ethernet; web proxy; hotspot; radius, web login;
logging

948-348
3((2)-2-5)
กำรพัฒนำโปรแกรมประยุกต์ สำหรับคลำวด์
(Cloud Application Development)
ความรู ้ เบื้ อ งต้น ของเทคโนโลยี ค ลาวด์
สถาปั ตยกรรมคลาวด์ คุณลักษณะการสร้างเครื่ องจาลองและ
การให้บริ การผูใ้ ช้หลายคนพร้อมกัน หลักการพัฒนาแอปพลิเค
ชันสาหรับองค์กรในคลาวด์ การพัฒนาแอปพลิเคชันโดยวิธีการ
ประกาศและวิธีระบุ ปัญหา ข้อจากัดของการกากับดูแล ปั จจัย
ด้านความต้องการหรื อความสามารถในการเลือกรู ปแบบการ
พัฒนาที่ เหมาะสม การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้แพลตฟอร์ มแบบ
คลาวด์ หลักการจัดการฐานข้อมูลคลาวด์
Basic concepts of cloud computing and
architecture; distributed cloud computing servers for multiple
users; techniques for developing and applying cloud
computing in organization; cloud computing constraints;
evaluation of different cloud development models; cloud data
analysis concepts; cloud database management
948-349
3((2)-2-5)
เครื อข่ ำยแลนไร้ สำยระดับองค์ กร
(Enterprise Wireless LAN)
เทคโนโลยีสื่ อสารไร้ ส าย เครื อข่ายแลนไร้ สาย
อุปกรณ์เครื อข่ายไร้สาย ตัวควบคุมเครื อข่ายไร้สาย จุดกระจาย
สัญญาณ อินเทอร์ เน็ตไร้สาย รู ปแบบของการติดตั้งเครื อข่ายไร้
สายเครื อข่ายไร้สายภายนอกอาคารแบบจุดต่อจุดและแบบจุดต่อ
หลายจุ ด ซอฟต์แวร์ ที่ ใช้ในการจัดการเครื อ ข่ายไร้ สาย ความ
ปลอดภัยของเครื อข่ายไร้สายเฉพาะบริ เวณและจริ ยธรรม การ
ออกแบบเครื อข่ายไร้สายเฉพาะบริ เวณ
Wireless communication technology; wireless
LANs, wireless network devices; wireless LAN controller;
wireless hotspot; types of wireless network installation;
point-to-multiple point and point-to-point wireless networks;
software of wireless network management; wireless LAN
security and ethics; design of wireless LAN
948-351
ธุรกิจอัจฉริยะและกำรวิเครำะห์
(Business Intelligence and Analytics)

ภาพ รวมของธุ ร กิ จอั จ ฉริ ยะและการ
วิเคราะห์เชิ งธุ รกิ จ ความรู ้พ้ืนฐานเรื่ องคลังข้อมูล รายงาน
และการนาเสนอข้อมูลด้วยรู ปภาพทางธุ รกิ จ การจัดการ
ผลสัมฤทธิ์ เชิงธุรกิจ การประยุกต์ใช้แบบจาลองสนับสนุน
การตัดสิ นใจสาหรับธุรกิจ ตัวอย่างการวิเคราะห์ขอ้ มูลและ
กรณี ศึกษา
Overview of business intelligence and
analytics; basic concept of data warehouse; reporting and
visual representation in business; business performance
management; applications of model-based decision
making for business, examples of data analytics and case
studies
948-352
3((2)-2-5)
ประสบกำรณ์ ผู้ใช้ และกำรออกแบบส่ วนประสำนงำนกับ
ผู้ใช้
(User Experience and User Interface Design)
ท ฤ ษ ฎี แ น วท างก ารอ อ ก แ บ บ แ ล ะ
ส่วนประกอบของการออกแบบเพื่อสร้างประสบการณ์การ
ใช้งานและส่ วนประสานงานกับผูใ้ ช้ จิตวิทยาการรับรู ้ของ
มนุ ษย์ พฤติกรรมของมนุ ษย์ต่อส่ วนประสานงานกับผูใ้ ช้
บนโปรแกรมประยุกต์ต่าง เช่นเว็บไซต์ โปรแกรมประยุกต์
ส าหรั บ อุ ป กรณ์ เคลื่ อ นที่ ความพึ ง พอใจของมนุ ษย์
ปฏิ สัมพัน ธ์ ระหว่างผูใ้ ช้แ ละคอมพิ วเตอร์ การออกแบบ
เพื่ อ ให้ใช้งานง่ าย ฝึ กปฏิ บัติ โดยใช้เครื่ อ งมื อ ในปั จจุ บัน
สาหรับการออกแบบเพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานและ
ส่วนประสานงานกับผูใ้ ช้
Theories, design guidelines and elements of
user experience ( UX) and user interface ( UI) ; human's
perception psychology; human behaviors in digital
interfaces (e.g., websites, mobile/tablet apps, etc.); human
satisfaction; human-computer interaction; usability
design; practice user experience and user interface design
with present tools Design usable, useful, and desirable
digital interfaces (e.g., websites, mobile/tablet apps, etc.)

3((2)-2-5)
948-353
กำรทำกำรตลำดบนสังคมออนไลน์
(Social Media Marketing)

3((2)-2-5)

หลักการทาการตลาดผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ใน
ปั จจุบนั เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ เป็ นต้น การ
แชร์ สื่อต่าง ๆ บนสังคมออนไลน์ พฤติกรรมของกลุ่มผูใ้ ช้งาน
สื่ อสังคมออนไลน์ การจัดอันดับและการวิจารณ์ การสร้างมูลค่า
ทางการตลาดด้ว ยสื่ อ สั ง คมออนไลน์ กลยุท ธ์ เทคนิ ค และ
แนวทางปฏิบตั ิในการทาการตลาดบนสื่ อสังคมออนไลน์ การวัด
และประเมินผล
Principles of social media marketing at present,
for example, Facebook, Line, Instagram and Twitter; sharing
the media on social media; social media user's behaviors;
ratings and reviews; marketing values by social media;
strategies, techniques and practices in social media marketing;
measurement and evaluation

Studying of important and current issues in
digital business according to the Digital Business
Curriculum consideration

948-354
3((2)-2-5)
กำรจัดกำรเนื้อหำและสื่ อดิจทิ ลั
(Content Management and Digital Media)
หลักการพัฒ นาเนื้ อหาทางธุ รกิ จ ความส าคัญ ของ
เนื้ อหาดิจิทลั รู ปแบบและสื่ อของเนื้ อหา สื่ อโฆษณาดิจิทลั การ
ออกแบบเนื้ อหา การเขียนเนื้ อหาเชิงสร้างสรรค์ การจัดระเบียบ
เนื้ อ หา การรั บ และแชร์ เนื้ อ หา ระบบจัด การเนื้ อ หา กลยุท ธ์
เนื้ อหา การวิเคราะห์ และการวางแผนสื่ อดิ จิทัล ฝึ กทักษะการ
เขียนเนื้อหาให้เหมาะสมกับการนาไปใช้ตามเป้ าหมายของธุรกิจ
การวัดและประเมินผลเนื้อหา
Principles of business content development;
importance of digital content; formats and media of digital
content; online commercials; digital content design; creative
content writing; organizing digital content; web content
feeding and sharing; content management system ( CMS) ;
digital content strategy; digital media analytics and planning;
practice in content writing for business purposes; content
measurement and evaluation

948-357
3((x)-y-z)
หัวข้ อพิเศษทำงธุรกิจดิจทิ ลั 3
(Special Topics in Digital Business III)
การศึ ก ษาหัวข้อวิช าใหม่ ที่ มี ความส าคัญ
และทันสมัย เป็ นปั จจุบนั ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดิจิทลั ตามที่
หลักสูตรเห็นชอบ
Studying of an important and new subject
in digital business according to the Digital Business
Curriculum consideration

948-355
1((x)-y-z)
หัวข้ อพิเศษทำงธุรกิจดิจทิ ลั 1
(Special Topics in Digital Business I)
การศึกษาประเด็นที่มีความสาคัญ และทันสมัย เป็ น
ปั จจุบนั ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดิจิทลั ตามที่หลักสูตรเห็นชอบ

948-356
2((x)-y-z)
หัวข้ อพิเศษทำงธุรกิจดิจทิ ลั 2
(Special Topics in Digital Business II)
การศึ กษาหั ว ข้ อ ที่ มี ค วามส าคั ญ และ
ทัน สมัย เป็ นปั จ จุ บัน ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ธุ ร กิ จ ดิ จิ ทัล ตามที่
หลักสูตรเห็นชอบ
Studying of important and recent topics in
digital business according to the Digital Business
Curriculum consideration

948-358
3((2)-2-5)
กำรตลำดดิจทิ ลั และเทคโนโลยีร่วมสมัย
(Digital Marketing and Emerging Technologies)
การเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยีที่ ส่ งผลต่ อ
ธุ รกิ จ ป ระส บ การณ์ ข องลู ก ค้ า และผ ลกระท บ ต่ อ
กระบวนการทางธุรกิ จ สื่ อดิ จิทลั การนาสื่ อดิ จิทลั มาใช้กบั
การตลาด และการสร้ า งต ราสิ น ค้ า ได้ แ ก่ จด ห ม าย
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เว็บ ไซต์ กู เกิ ล แอ็ ด เซนส์ ยูทิ ว บ์ เฟสบุ ค
บล็ อ ก และทวิต เตอร์ กระบวนการท าการตลาดผ่ า นสื่ อ
ดิ จิ ทัล และการจัด การ รู ป แบบการโฆษณาสิ น ค้าผ่านสื่ อ
ออนไลน์และโทรศัพท์เคลื่ อนที่ ความสัมพันธ์ระหว่างสื่ อ
ดิจิทลั และสื่ อดั้งเดิม
Effects of technology revolutions upon
business, customer experience, and business processes;
digital media; applications of digital media to marketing

and branding including emails, websites, Google, AdSense,
YouTube, Facebook, Blogs, and Twitter; digital marketing
processes and management; online and mobile advertising
platforms; relationship between online and offline marketing
948-359
3((2)-2-5)
กำรพัฒนำโปรแกรมประยุกต์ ทำงธุรกิจบนอุปกรณ์ เคลื่อนที่
(Business Mobile Applications Development)
แนวคิ ด พื้ น ฐานของการพัฒ นาแอปพลิ เคชัน บน
อุปกรณ์ พกพา ภาพรวมของสถาปั ตยกรรมอุปกรณ์ พกพา การ
เขียนแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา การสร้างส่ วนต่อประสาน
ผูใ้ ช้ การจัดการข้อมูล การเชื่ อมต่อเครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ ต การ
พัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการใช้ฐานข้อมูล การสร้างแอปพลิเคชัน
ที่มีสื่อประสม การใช้ไลบรารี การใช้พิกดั ตาแหน่งของผูใ้ ช้งาน
และการใช้งานแผนที่ เทคนิคการพัฒนาแอปพลิเคชันที่น่าสนใจ
เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ
Basic concepts of mobile application development;
mobile architecture overview; writing mobile applications;
user interface construction; data management Internet network
connection; developing database-enabled applications;
creating multimedia applications; using the library; using the
coordinates of the user's location and the use of maps;
interesting application development techniques for business
applications
948-360
3((3)-0-6)
กลยุทธ์ และกำรจัดกำรรำคำ
(Pricing Strategy and Management)
รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 946-160 หลักการตลาด
Prerequisite: 946-160 Principles of Marketing
นโยบายราคา กลยุ ท ธ์ ก ารก าห นดราคา การ
ตัดสิ นใจเปลี่ยนแปลงราคาของผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ การใช้
ราคาเป็ นเครื่ องมือในการส่ งเสริ มการตลาด การกาหนดราคาให้
สอดคล้องกับส่ วนประสมทางการตลาดอื่น ปั จจัยทางการตลาด
ที่มีผลกระทบต่อการทากาไรของกิจการ เศรษฐศาสตร์ กบั ราคา
การวิเคราะห์ตน้ ทุน การวิเคราะห์จุดคุม้ ทุน
Price policy; price strategies; price adjusting, and
using price as a tool in marketing promotion; the relevance of
price setting to another marketing mix; marketing factors

affecting firm profits; price in economics; cost analysis;
break even analysis
948-361
3((2)-2-5)
กำรจัดกำรแบรนด์ เชิงกลยุทธ์
(Strategic Brand Management)
ความหมาย ความส าคัญ บทบาทและ
ประโยชน์ ข องแบรนด์ อัต ลัก ษณ์ ข องแบรนด์ ความ
เชื่ อ มโยงระหว่ า งการตลาดและการจั ด การแบรนด์
ภ าพ ลั ก ษ ณ์ ข อ ง แ บ ร น ด์ ก ล ยุ ท ธ์ ข อ ง แ บ ร น ด์
สถาปั ตยกรรมและการออกแบบแบรนด์ แบรนด์อิควิต้ ี
และตัวแบบแบรนด์อิควิต้ ีที่มีลูกค้าเป็ นพื้นฐาน แหล่งที่มา
ของแบรนด์ อิ ค วิ ต้ ี บุ ค ลิ ก ภาพของแบรนด์ การวาง
ต าแหน่ ง ของแบรนด์ ส่ ว นประกอบของแบรนด์ การ
สื่ อ สารแบรนด์แ บบบู ร ณาการ พลวัต ของแบรนด์ การ
จัด การแบรนด์ ต ามกาลเวลา การปกป้ อ งแบรนด์ ต าม
บริ บทของจรรยาบรรณและกฎหมาย
Definitions and significance of brands;
brand identity; relevant of marketing and brand
management; brand image; brand strategy; brand
architecture and design; brand equity and consumerbased brand equity modeling; source of brand equity;
brand personality; brand positioning; brand component;
integrated brand communication; brand dynamic; brand
life cycle management; legal and ethical brand
protection
948-364
3((2)-2-5)
ควำมคิดสร้ ำงสรรค์ และกำรออกแบบทำงกำรตลำด
(Creativity and Design in Marketing)
หลักการและเทคนิ คของการออกแบบ
ทางการตลาด การจัดองค์ประกอบจิตวิทยาของมนุษยใน
การอ่านและรับรู ้งานออกแบบ การออกแบบสัญลักษณ์
เครื่ องหมายการค้าและบรรจุภณ
ั ฑ์ การออกแบบกราฟฟิ ก
สาหรั บองค์กรและการจัดวางเครื่ องหมายการค้าบนตัว
ผลิ ตภัณฑ์ การใช้คอมพิวเตอร์ ในการออกแบบและการ
แสดงแบบ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ต่าง ๆ สาหรับ
การออกแบบสื่ อทางการตลาด

Principles and techniques of marketing design;
human psychological components in reading and perceiving
works of design, the design of logos, trademarks, packaging;
graphic design for organizations; positioning trademarks on
products; computer-aided design and model presentation;
using computer programs for marketing media design
948-366
3((2)-2-5)
กลยุทธ์ กำรตลำดดิจทิ ลั
(Digital Marketing Strategy)
ศึ ก ษาและเข้าใจเกี่ ย วกับ การน าแนวคิ ด เกี่ ย วกับ
เทคโนโลยีดิ จิ ทัล มาใช้ใ นการก าหนดกลยุท ธ์ ก ารตลาดเพื่ อ
ตอบสนองตลาดผูบ้ ริ โภคและตลาดธุ รกิ จในยุคดิ จิทัล เข้าใจ
ประเด็นและความท้าทายของเทคโนโลยีดิจิทัลในการแข่งขัน
ทางการตลาด การปรั บ ใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ต ั ล เพื่ อ สร้ า งข้ อ
ได้เปรี ยบทางการแข่งขัน การกาหนดและประยุกต์ใช้กลยุทธ์
การตลาดดิ จิ ทั ล และการออกแบบตัว ชี้ วัด ในการประเมิ น
ความสาเร็ จของกลยุทธ์การตลาดดิจิทลั
Studying and understanding concept of digital
technology for proposing consumer centric marketing strategy
in digital era; understanding issue and challenge of digital
technology in marketing competition; applying and
implementing digital technology for building competitiveness;
proposing and applying digital marketing strategy; designing
successful performance measurement of digital marketing
strategy
948-370
3((3)-0-6)
กำรท่ องเทีย่ วในบริบทอำเซียน
(Tourism in ASEAN-Context)
ความเป็ นมาและพัฒ นาการประชาคมอาเซี ย น
วิสัยทัศน์เป้ าหมาย และวัตถุประสงค์ ภาพรวมพอสังเขป แหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วธรรมชาติ วัฒ นธรรม วิถี ชี วิต ความเชื่ อ ของคนใน
ประเทศกลุ่มอาเซียน สกุลเงิน พิธีการศุลกากร ตรวจคนเข้าเมือง
นักท่องเที่ ยวกลุ่มเป้ าหมายของแต่ละประเทศ ยุทธศาสตร์ การ
ท่ อ งเที่ ย ว นโยบายการส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วของประเทศ
อาเซี ยน ความพร้อมและขีดความสามารถทางการแข่งขันด้าน
การท่องเที่ยวของแต่ละประเทศในอาเซียน ความเป็ นไปได้ใน

การพัฒนาและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศ
เข้าด้วยกัน
The history and development of the
ASEAN Community; target vision and objectives; brief
overview of tourist spots, nature, culture, way of life,
beliefs of people in ASEAN countries; currencies;
customs procedures; Immigration; target audience of
each country; tourism strategies; tourism promotion
policies of ASEAN countries; readiness and
competitiveness of tourism in each country in ASEAN;
the possibility of developing and connecting tourism of
each country together
948-371
ไม่ น้อยกว่ ำ 230 ชั่วโมง
กำรฝึ กงำนทำงกำรจัดกำรกำรท่ องเทีย่ ว
(Job Training in Tourism Management)
เงื่อนไข: สาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 หรื อมีจานวน
หน่วยกิตเทียบเท่า
Condition: For fourth-year students
ฝึ กงานในหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ โดยเน้ น ถึ ง
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ ยว เพื่อเรี ยนรู ้สภาพการ
ปฏิบตั ิงานที่แท้จริ ง ไม่นอ้ ยกว่า 230 ชัว่ โมง
Internship of no less than 230 hours in
tourism organizations in order to gain hands-on
experience in a real work environment
948-372
3((2)-2-5)
กำรวำงแผนและกำรพัฒนำกำรท่ องเทีย่ วอย่ ำงยัง่ ยืน
(Sustainable Tourism Planning and
Development)
แ น ว คิ ด ก า ร ท่ อ ง เที่ ย ว อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวยัง่ ยืน
ประเมิ นผลกระทบทางเศรษฐกิ จ สังคม วัฒนธรรมและ
สิ่ ง แวดล้อ ม หลัก การและขั้น ตอนการพั ฒ นาแหล่ ง
ท่องเที่ ยว การวิเคราะห์และศึกษาความเป็ นไปได้ในการ
พัฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว การวางแผนเพื่ อ พัฒ นาแหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วประเภทต่ า ง ๆ บทบาทและความร่ วมมื อ
ระหว่างหน่ วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการวางแผน
และพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน

Sustainable tourism concepts; factors related to
sustainable tourism development; impact assessments on
economic, social, cultural and environments; principles and
procedures on tourist destination development; analysis and
feasibility study on tourist destination development; planning
for the development of various types of tourist destinations;
roles and cooperation of relevant governmental and private
organizations in sustainable tourism planning and development
948-373
3((2)-2-5)
กำรตลำดสำหรับธุรกิจกำรท่ องเทีย่ ว
(Marketing for Tourism Business)
ความหมาย ความสาคัญของตลาดบริ การในธุรกิ จ
นาเที่ ยว องค์ประกอบและปั จจัยที่ มีต่อตลาดการท่ องเที่ ยวใน
ระดับ ท้อ งถิ่ นและนานาชาติ การวางแผนและการจัด การเพื่ อ
พัฒนาตลาดการท่องเที่ ยว การกาหนดกลุ่มเป้ าหมาย และส่ วน
ประสมทางการตลาดท่องเที่ยว
Definition and importance of service marketing
in tour business management; components and factors which
affecting tourism on local and international scales; planning
and developing tourism markets; target group specification;
and marketing mix
948-374
3((3)-0-6)
โลจิสติกส์ สำหรับอุตสำหกรรมกำรท่ องเทีย่ ว
(Logistics for the Tourism Industry)
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรม
การท่ องเที่ ยว บทบาทและความส าคัญ ของการขนส่ งกับ การ
ท่ องเที่ ยว รู ปแบบการขนส่ งเพื่อการท่ องเที่ ยว เทคโนโลยีกับ
การขนส่ ง ปั จจัยที่ มีผลกระทบต่อการขนส่ งเพื่อการท่ องเที่ ยว
บทบาทของภาครัฐและเอกชนที่ เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาระบบ
การขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว
Introduction of logistics in tourism industry;
roles and importance of tourism transport; modes of transport
in tourism industry; transport technology; factors effecting
tourism transport; roles of governmental and private
organizations in tourism transport development
948-375

3((3-0-6)

กำรจัดกำรรำยได้
(Revenue Management)
รายวิ ช าบัง คับ เรี ย นก่ อ น 946-160 หลัก การตลาด และ
946-271 การจั ด การธุ ร กิ จน าเที่ ยวและตั ว แทนการ
ท่องเที่ยว
Prerequisite: 946-160 Principle of Marketing, 946-271
Tourism Operator Business and
Travel Agency Management
แนวคิ ด ทฤษฎี พ้ื น ฐานเกี่ ยวกับ การจัด การ
รายได้ การตั้งราคาเชิงกลยุทธ์และการตั้งราคาหลายราคา
การพยากรณ์อุปสงค์ การจัดการสิ นค้าคงคลัง การจัดการ
ช่องทางการจัดจาหน่าย การประเมินผลการจัดการรายได
Concepts and basic theories of revenue
management; strategic pricing and differential pricing;
demand forecasting; inventory management; distribution
channel management; evaluation of revenue
management
948-376
3((2)-2-5)
กำรจัดกำรกำรท่ องเทีย่ วเชิงอำหำร
(Gastronomic Tourism Business Management)
วิวฒั นาการด้านอาหาร การจาแนกประเภท
และลักษณะของสิ นค้าทางการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ความ
ต้ อ งการและแรงจู ง ใจส าหรั บ การเดิ น ทางเพื่ อ การ
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร อาหารพื้นถิ่นไทยและอาหารประจา
ชาติ การส่งเสริ มการท่องเที่ยวโดยอาหาร
Evolution of food, types, and characteristics
of food products for gastronomic tourism; demands and
motivations of tourists for gastronomic tourism; local
Thai food and ethnic food; gastronomic tourism
promotion
948-377
3((2)-2-5)
กำรพัฒนำรู ปแบบกำรท่ องเทีย่ วสมัยใหม่
(Modern Tourism Styles Development)
ประเภทและรู ปแบบของการท่ องเที่ ยว
สมัย ใหม่ พฤติ ก รรมการเดิ น ทางของนั ก ท่ อ งเที่ ย วใน
ปั จจุบนั และแนวโน้มในอนาคต การพัฒนากิจกรรมการ

ท่ อ งเที่ ยวสมั ย ใหม่ ใ นรู ปแบบต่ า ง ๆ ปั จจั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงสู่การท่องเที่ยวสมัยใหม่
Types and forms of modern tourism; behavior of
tourists in the current and future trends; development of
modern tourism activities; factors affecting the shift to modern
tourism
948-410
6(0-40-0)
สหกิจศึกษำทำงกำรบัญชี
(Cooperative Education in Accounting)
เงื่อนไข สาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 4
Condition: Fourth-year students
รายวิชาบังคับเรี ยนผ่านก่อน: 948-312 การเตรี ยมความพร้อมสห
กิจศึกษาทางการบัญชี
Prerequisite: 948-312 Pre-cooperative Education in Accounting
ปฏิ บั ติ ง านตามวิ ช าชี พ เสมื อ นเป็ นพนั ก งาน
ชัว่ คราวเต็มเวลาในตาแหน่งที่เหมาะสมกับความรู ้ความสามารถ
ของนักศึ กษา เชื่ อมโยงความรู ้จากทฤษฎี กบั การปฏิ บัติจริ งใน
รู ปแบบงานประจาหรื อโครงงานไม่นอ้ ยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเนื่อง
รายงานความก้าวหน้า ต่ อ อาจารย์นิ เทศและพี่ เลี้ ย งไม่ ช้า กว่า
สั ป ดาห์ ที่ 10 น าเสนอโครงงาน/ผลการศึ ก ษาที่ เกิ ด จากการ
ทางานในที่ ประชุมก่อนสิ้ นสุ ดเวลาปฏิบตั ิงาน มีอาจารย์นิเทศ
และพี่เลี้ยงในสถานประกอบการคอยให้คาปรึ กษาแนะนาตลอด
ระยะเวลาที่ ปฏิ บตั ิงานและร่ วมประเมินผลการปฏิ บตั ิงานอย่าง
เป็ นระบบ
On the job training as a temporary full-time
employee in the position appropriate for knowledge and
competences; connecting theoretical knowledge and actual
practice, either as the full time staff or in the form of project, in
consecutive 16 weeks; reporting the work or project progress to
the university supervisor and the field supervisor within the
first 1 0 th week; presenting the project/study results derived
from the work practice before work completion; obtaining
constantly supervision and advice from the university
supervisor and the field supervisor on a systematic basis
948-411
สัมมนำกำรสอบบัญชี
(Seminar in Auditing)

3((2)-2-5)

รายวิชาบังคับเรี ยนผ่านก่อน: 946-313 การสอบบัญชี
Prerequisite: 946-313 Auditing
การปฏิบตั ิงานสอบบัญชี การวิเคราะห์และ
อภิ ปรายเกี่ ยวกับปั ญ หาที่ อาจเกิ ดขึ้ นในการปฏิ บัติงาน
ของผูส้ อบบัญ ชี ในด้านจรรยาบรรณ ความเป็ นอิ สระ
ความรับผิดชอบ และมาตรฐานการสอบบัญชี ตลอดจน
เรื่ องที่อยูใ่ นความสนใจของวงการวิชาชีพ
Audit practices; analysis and discussion on
problems which might occur during the course of the
audit related to ethics, independence, responsibilities,
auditing standards and current issues in the audit
profession
948-412
3((2)-2-5)
วิจยั ทำงกำรบัญชี
(Accounting Research)
รายวิชาบังคับเรี ยนผ่านก่อน: 947-218 สถิติและการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางธุรกิจ
Prerequisite: 947-218 Statistics and Business Data
Analytics
แนวคิ ด หลักการ และความสาคัญ ของการ
วิจัยทางการบัญ ชี ประเภทของการวิจัย การออกแบบ
งานวิจยั การเลือกเครื่ องมือที่จะทาการวิเคราะห์ และการ
สร้างเครื่ องมื อเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การ
วิเคราะห์ ขอ้ มูล การตี ค วาม การเขี ยนรายงานและการ
นาเสนอผลการวิจยั
Concepts, principles, and importance of
accounting research; types of research; research design;
choosing tools for analysis and constructing data
collection tools; data processing; data analysis and
interpretation; report writing and research presentation
948-413
3((3)-0-6)
กำรบัญชีเพื่อกำรรำยงำนควำมยัง่ ยืน
(Accounting for Sustainability Reporting)
ความเป็ นมาของการจัด ท าบั ญ ชี เพื่ อ การ
รายงานความยัง่ ยืน ทฤษฎี กรอบแนวคิ ด รู ปแบบและ
แนวทางการรายงานตามมาตรฐานสากล การรายงานใน

ประเทศไทย กรณี ศึ ก ษา และการน าหลัก การมา
ประยุกต์ใช้ในการบริ หาร
History of accounting for sustainability reporting;
theory; frameworks, forms, and guidelines of reporting
according to international standards; reporting in Thailand;
case studies; and application of sustainability reporting
principles for administration
948-414
5((3)-4-8)
กำรวิเครำะห์ และนำเสนอข้ อมูลทำงกำรบัญชี
(Module: Accounting Data Analytics and Visualization)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการบัญชีดว้ ยมาตรฐานการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล การทาความเข้าใจข้อมูล การเตรี ยมและการทา
ความสะอาดข้อมูล การพัฒนาตัวแบบสาหรับธุรกิจอัจฉริ ยะและ
ระบบสนับ สนุ น การตัด สิ น ใจในองค์ก ร การพัฒ นาตัวแบบ
สาหรั บ การพยากรณ์ เทคนิ ค การประเมิ น ผลตัวแบบ การใช้
ซอฟต์แวร์ ประยุกต์ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล การนาตัวแบบไปใช้
สนับ สนุ น การตัด สิ น ใจในองค์กร กระบวนการ กลยุทธ์ การ
นาเสนองานทางการบัญชี การวางแผนและการเตรี ยมข้อมูลเพื่อ
การนาเสนอตามวัตถุประสงค์ การนาเสนอข้อมูลด้วยรู ปแบบ
จินตทัศน์โดยใช้เครื่ องมือที่หลากหลาย
Cross-Industry Standard Process for accounting
data analytics; data understanding; data preparation; data
modelling for business intelligence and organizational
decision-making support systems; business forecasting
modelling; model evaluation techniques; data analytics tools
and applying model in organization decision-making;
procedures; presentation strategies for accounting; planning
and data preparation corresponding to presentation objectives;
data visualization using various tools
948-430
3((2)-2-5)
ระบบกำรประกันสุขภำพ
(Health Insurance System)
ความรู ้เบื้ องต้นเกี่ ยวกับการประกันสุ ขภาพ นโยบาย
การประกันสุขภาพ ระบบประกันสุขภาพ บทบาทหน้าที่ของผูท้ ี่
เกี่ ย วข้ อ งในระบบประกั น สุ ขภาพ การประกั น สุ ขภาพ
ภาครัฐบาล สวัสดิการด้านการแพทย์ ต้นทุนของการประกัน

สุ ข ภาพ การป ระกั น สั งคม การป ระกั น สุ ข ภาพ
ภาคเอกชน การจัดการการดูแลสุขภาพ
Introduction to health insurance; health
insurance policies; health insurance system; roles of
related parties in health insurance system; public health
insurance; medical health welfare; health insurance
costs; social security; private health insurance; health
care management
948-431
3((3)-0-6)
กำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ ำนกลยุทธ์
(Strategic Risk Management)
ความหมาย บทบาท ความส าคัญ ของการ
จัดการความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ กระบวนการจัดการความ
เสี่ ย งด้านกลยุท ธ์ ตัว ชี้ วัด ความเสี่ ย งด้านกลยุท ธ์ การ
ประยุกต์การจัดการความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ กรณี ศึกษา
Definitions, roles and importance of strategic
risk management; process of strategic risk
management; key strategic risk indicators; applications
of strategic risk management; case studies
948-432
3((2)-2-5)
หัวข้ อพิเศษทำงกำรเงิน ประกันภัยและกำรจัดกำรควำม
เสี่ยง
(Special Topics in Finance, Insurance and Risk
Management)
ประเด็ น ปั ญ หาที่ ก าลั ง ได้ รั บ ความสนใจ
วิกฤติการณ์ที่กาลังเกิดขึ้น แนวปฏิบตั ิใหม่ หรื อประเด็น
ที่ เกี่ ยวข้องกับการเงิ น ประกันภัยและการจัดการความ
เสี่ ยงในอนาคต
Issues of interest, occurring crisis, new
practices or issues related to future finance, insurance
and risk management 3((2)-2-5)
948-433
6((5)-2-11)
ชุดวิชำกำรออกแบบกรำฟิ กสำหรับกำรลงทุนทำงเลือก
(Module: Graphic Design for Alternative
Investments)

ประเภทของการลงทุ น ทางเลื อ ก การวิเคราะห์ ง าน
ออกแบบกราฟิ ก การตรวจสอบคุณภาพงาน การออกแบบหน้า
เว็บ และหน้ า รั บ ลู ก ค้ า การออกแบบโลโก้ แ บนเนอร์ แ ละ
ภาพประกอบบนเว็ บ เพื่ อ แสดงผลบนคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ การออกแบบกราฟิ กเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การลงทุ น
ทางเลือก
Types of alternative investment; graphic design
analysis; quality evaluation; web and landing page design;
logo, banner and illustration design for computer and mobile
telephone; graphic design for alternative investments
948-440
1(0-2-1)
กำรเตรี ยมควำมพร้ อมสหกิจศึ กษำทำงกำรจัดกำรสำรสนเทศ
และเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
( Pre-Cooperative Education in Information and Digital
Technology Management)
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับรู ปแบบและกระบวนการสห
กิ จ ศึ ก ษา การปรั บ ตัว เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มส าหรั บ ชี วิต การ
ท างาน ทั้ งด้านการประยุ ก ต์ ใ ช้ค วามรู ้ และทั ก ษะที่ จ าเป็ น
สาหรับคนทางาน การคิดแก้ปัญหา การสื่ อสาร การทางานเป็ น
ทีม และการปรับทัศนคติให้พร้อมรับวิถีชีวติ วัยทางาน
Fundamental knowledge of cooperative education
types and procedures; work-life adaptability in terms of
knowledge application and skills required for work
completion; problem-solving; communication
skills; teamwork; and attitude adjustments for work-life
readiness
948-441
3((2)-2-5)
ระบบฐำนข้ อมูลขั้นสู ง
(Advanced Database System)
องค์ ป ระกอบของระบบจั ด การฐาน ข้ อ มู ล เชิ ง
สัมพันธ์การติดตั้งและปรับระบบจัดการฐานข้อมูล การจัดการ
ระบบฐานข้อมูลแบบผูใ้ ช้หลายคน ความเป็ นเอกภาพและความ
ปลอดภัยของฐานข้อมูล การสารองและการคืนสภาพของข้อมูล
การเขียนคาสั่ง SQL ระดับสู ง การสร้างโปรแกรมให้เป็ น Store
Procedure การควบคุมการใช้งานฐานข้อ มูลด้วย Trigger ระบบ
ฐานข้อมูลแบบไม่ใช่เชิงสัมพันธ์ บิ๊กดาต้า และนาไป

ประยุกต์ใช้งานจริ งด้วยระบบจัดการฐานข้อมูลที่เป็ นที่
นิยมในปั จจุบนั
Components of relational database
management systems; installation and configuration of
database management systems; multi-user database
management; data integrity and security;
data backup and recovery; advanced SQL statements;
user profile management; security; store procedure
programming; the control of database usage using
triggers; NoSQL database system; Big data;
applications of modern database management systems
948-442
3((3)-0-6)
โลจิสติกส์ และโซ่ อปุ ทำนดิจทิ ลั
(Digital Logistics and Supply Chain)
แนวคิดของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในยุค
ดิ จิทัล เกมจาลองโซ่ อุปทาน ปรากฏการณ์ แส้มา้ ห่ วง
โซ่คุณค่า การจัดการสิ นค้าคงคลังและคลังสิ นค้า ระบบ
การส่ งสิ น ค้า เทคโนโลยีดิ จิทัลที่ ใช้ในการจัดการโซ่
อุปทานและโลจิสติกส์ ระบบบริ หารสิ นค้าคงคลังโดย
ผู ้ ข าย เทคโน โลยี ส าหรั บ การจั ด การคลั ง สิ น ค้ า
เทคโนโลยีสาหรับการตรวจสอบย้อนกลับ เว็บเซอร์วิส
สาหรับการจัดการโซ่อุปทาน กรณี ศึกษาของการจัดการ
โซ่อุปทานและโลจิสติกส์ดว้ ยเทคโนโลยีดิจิทลั
Concepts of logistics and supply chain in
digital era; supply chain simulation game; bullwhip
effect; value chain; inventory and warehouse
management; product delivery systems; digital
technologies in logistics and supply chain
management; vendor-managed inventory system;
warehouse management technology; traceability
technology; web service for supply chain
management; case studies of supply chain and
logistics management using digital technologies
948-444
3((3)-0-6)
ระบบวำงแผนจัดกำรทรัพยำกรองค์ กร
(Enterprise Resource Planning System)

ฟังก์ชนั และกระบวนการทางธุ รกิจ แนวคิดพื้นฐาน
ของระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุ รกิ จขององค์กร ระบบ
สารสนเทศการตลาดและการขาย ระบบการจัดซื้ อ การผลิตและ
การจั ด การห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน ระบบบั ญ ชี ระบบการจั ด การ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การสร้ า งแบบจ าลองกระบวนการ การ
ปรับแต่งระบบให้สอดคล้องกับการทางานขององค์กร และการ
วางแผนทรัพยากรทางธุรกิจดิจิทลั
Business functions and business processes;
principle concept of enterprise resource planning systems;
sales and marketing information systems;
purchasing; productions and supply chain management;
accounting; human resource management; business process
model and notation; customizing software to support
organizational process and resource planning of digital
business
948-445
6(0-40-0)
สหกิจศึกษำทำงกำรจัดกำรสำรสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั
(Cooperative Education in Information and Digital
Technology Management)
เงื่อนไข: สาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 4
วิชาบังคับก่อน 948-440 การเตรี ยมความพร้อมสหกิจ
ศึกษาทางการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทลั
Condition: For fourth-year students
Pre-requisite: 948-440 Pre-Cooperative Education in
Information and Digital Technology Management
ปฏิบตั ิงานตามวิชาชีพเสมือนเป็ นพนักงานชัว่ คราว
เต็มเวลาในตาแหน่ งที่ เหมาะสมกับ ความรู ้ ความสามารถของ
นั ก ศึ ก ษา เชื่ อ มโยงความรู ้ จ ากทฤษฎี กับ การปฏิ บั ติ จ ริ ง ใน
รู ป แบบงานประจ าหรื อโครงงานไม่ น้ อ ยกว่ า 16 สั ป ดาห์
ต่อเนื่ อง รายงานความก้าวหน้าต่ออาจารย์นิเทศและพี่เลี้ยงไม่ชา้
กว่าสัปดาห์ที่ 10 นาเสนอโครงงาน/ผลการศึกษาที่ เกิดจากการ
ทางานในที่ประชุมก่อนสิ้ นสุ ดเวลาปฏิบตั ิงาน มีอาจารย์นิเทศ
และพี่เลี้ยงในสถานประกอบการคอยให้คาปรึ กษาแนะนาตลอด
ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงานและร่ วมประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่าง
เป็ นระบบ
On the job training as a temporary full-time
employee in the position appropriate for knowledge and

competences; connecting theoretical knowledge and
actual practice, either as the full time staff or in the
form of project, in consecutive 16 weeks; reporting
the work or project progress to the university
supervisor and the field supervisor within the first
10th week; presenting the project/study results
derived from the work practice before work
completion; obtaining constantly supervision and
advice from the university supervisor and the field
supervisor on a systematic basis
948-446
3((3)-0-6)
กำรศึ ก ษำควำมเหมำะสมและกำรจัด หำเทคโนโลยี
สำรสน เทศ (Information Technology Feasibility
Study and
Procurement)
อ งค์ ป ระกอ บ วั ต ถุ ป ระส งค์ ค วาม
เหมาะสม และการวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
ธุ ร กิ จ ปั ญ หา อุ ป สรรคและความต้อ งการของผู ้ใ ช้
วิ ธี การแก้ ปั ญ ห า การเลื อ กวิ ธี ที่ เห ม าะส ม กั บ
งบ ป ระมาณ การก าห น ดความต้ อ งการระบ บ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การเจรจาสัญ ญา การเตรี ยม
สถานที่ การจัดองค์กรและการจัดการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
กรณี ศึกษา
Components;
objectives;
the
appropriateness and planning of business information
technology; user problems, threats, and needs;
problem solutions; decision-making on appropriate
procedures for budgeting; need setting for
information technology; contract negotiation;
preparation for installation/set-up sites, organization;
information technology center management; business
technology staff/officers; relevant case studies
948-447
3((3)-0-6)
กำรทดสอบและประกันคุณภำพซอฟต์ แวร์
(Software Testing and Quality Assurance)

เทคนิ คการออกแบบการทดสอบ เทคนิ คการทดสอบ
แบบกล่องดา เทคนิ คการทดสอบแบบกล่องขาว การทดสอบบน
พื้นฐานของความเสี่ ยง การวางแผนการทดสอบและเอกสารการ
ทดสอบ ระดับการทดสอบ การทดสอบที่ไม่เป็ นฟังก์ชนั วิธีการ
ทวนสอบและวิธีการตรวจสอบ แนวคิดเรื่ องคุณภาพ เทคนิ คและ
กิ จ กรรมที่ ป ระกัน คุ ณ ภาพของซอฟต์แ วร์ การวางแผนและ
ควบคุมคุณภาพ มาตรฐานการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์
Test design technique; black box testing technique;
white box testing technique; risk based testing; test planning
and document; levels of testing; non-functional testing; review
and audit method; quality concept; quality assurance technique
and activity; software quality planning and control; software
quality assurance standards

โปรแกรมพื้ น ฐานและระดับ ทัก ษะที่
จาเป็ นสาหรับธุ รกิ จ รู ปแบบเอกสารทางธุ รกิ จ การใช้
โปรแกรมประมวลผลคา โปรแกรมนาเสนองาน ตาราง
คานวณ และโปรแกรมรับ -ส่ งจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์
การสร้ า งฐานข้ อ มู ล ทางธุ ร กิ จ การบู รณาการใช้
โปรแกรมส าหรั บ การท าธุ ร กิ จ การฝึ กปฏิ บัติ ก ารใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางธุรกิจ
Computer application fundamentals and
business-level skill requirements; business document
formats; using word processing, electronic
presentation, spreadsheet, and electronic mail;
business database implementation; business software
integration; business software practices

948-448
3((3)-0-6)
กำรนำเสนองำนทำงธุรกิจ
(Business Presentations)
องค์ประกอบ กระบวนการ และกลยุทธ์การนาเสนอ
งานทางธุ รกิ จให้ป ระสบผลสาเร็ จ การวางแผนและการเตรี ยม
ข้อ มู ล เพื่ อ การน าเสนอตามวัต ถุ ป ระสงค์ กลุ่ ม เป้ าหมายและ
ลัก ษณะเนื้ อ หา การใช้เครื่ อ งมื อ ในการน าเสนอในรู ป แบบที่
หลากหลาย ได้แ ก่ ข้อ ความ ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่ อ นไหว กราฟิ ก
เคลื่ อ นไหว แผนภู มิ อิ น โฟกราฟิ ก เทคนิ ค การสื่ อ สารเพื่ อ
นาเสนองาน เทคนิคการนาเสนอทางธุรกิจ เช่น การหาเงินทุนกับ
นักลงทุน การนาเสนอเพื่อการขาย และการให้ขอ้ มูล เทคนิ คการ
ตอบคาถาม การประเมินผลการสื่ อสารเพื่อนาเสนอ
Components, procedures and strategies for
successful business presentation; planning and business data
preparation corresponding to presentation objectives; target
audiences, and contents; use of presentation tools in a variety
of formats, including text, images, animations, motion
graphics, charts, infographics; communication techniques for
business presentation; business presentation techniques such as
pitching, presentation for sale and information; techniques to
answer questions; evaluation of presentation media

948-453
3((3)-0-6)
ระบบกำรชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Payment Systems)
วิวฒ
ั นาการระบบชาระเงิ น ระบบการ
ชาระเงินอิเล็กทรอนิ กส์ เทคโนโลยีสาหรับการจัดการ
การชาระเงิ นผ่านเครื อข่ายอิเล็กทรอนิ กส์ การโอนเงิ น
อิเล็กทรอนิ กส์ ธนาคารอิ เล็กทรอนิ กส์ การชาระเงิ น
ผ่านเกตเวย์ กระเป๋ าเงินอิเล็กทรอนิ กส์ เงินดิ จิทลั สกุล
เงินดิจิทลั เทคโนโลยีการเงินรู ปแบบอื่น ๆ จริ ยธรรม
และการรั ก ษาความปลอดภั ย ในระบบช าระเงิ น
อิเล็กทรอนิ กส์ การฟอกเงิน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์
Evolution of the payment system;
electronic payment system; technology for managing
payments through electronic networks; electronic fund
transfer; electronic banking; payment gateways;
electronic wallet; digital money; digital currency;
other financial technology;
ethics and security of electronic payment system;
money laundering; electronic payment laws

948-452
โปรแกรมประยุกต์ ทำงธุรกิจ
(Business Application Software)

3((2)-2-5)

948-454
ไม่ น้อยกว่ ำ 230
ชั่วโมง
กำรเรียนรู้ เชิงประสบกำรณ์ ครั้งที่ 3
(Experiential Learning III)

รายวิชาบังคับเรี ยนก่อน: 946-254 การเรี ยนรู ้
เชิงประสบการณ์ ครั้งที่ 2
Prerequisite: 946-254 Experiential Learning II
การฝึ กงานครั้ งที่ ส ามในองค์กรเพื่ อ เพิ่ ม ความ
เชี่ ยวชาญในทักษะการทางานที่ ตรงกับสาขาวิชาที่ เรี ยนในฝ่ าย
งานขององค์กรที่มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้
งาน
The third internship in an organization to
enhance expertise in work skills that correspond to the
disciplines studied in the department of the organization that
has applied information technology
948-455
3((2)-2-5)
กำรออกแบบและบริหำรฐำนข้ อมูล
(Database Design and Administration)
การออกแบบฐานข้อมู ล การท าให้เป็ นบรรทัด
ฐาน การจัดระบบฐานข้อมูลแบบผูใ้ ช้หลายคน ผูด้ ูแลฐานข้อมูล
การรักษาความมัน่ คงของฐานข้อมูล การสารองและกูค้ ืนข้อมูล
จริ ยธรรมของผูด้ ูแลฐานข้อมูล การตรวจสอบและการปรับปรุ ง
ประสิ ทธิภาพการทางานของฐานข้อมูล
Database design; normalization; multi-user
database system management; database administrators;
database security; backup and recovery; ethics for database
administrators; database performance evaluation and
improvement
948-456
6(0-40-0)
สหกิจศึกษำทำงธุรกิจดิจทิ ลั
(Cooperative Education in Digital Business)
เงื่อนไข: สาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 4
Condition: For fourth-year students
ปฏิ บั ติ ง านตามวิ ช าชี พ เสมื อ นเป็ นพนั ก งาน
ชัว่ คราวเต็มเวลาในตาแหน่งที่เหมาะสมกับความรู ้ความสามารถ
ของนักศึ กษา เชื่ อมโยงความรู ้จากทฤษฎี กบั การปฏิ บตั ิจริ งใน
รู ป แบบงานประจ าหรื อโครงงานไม่ น้ อ ยกว่ า 16 สั ป ดาห์
ต่อเนื่ อง รายงานความก้าวหน้าต่ออาจารย์นิเทศและพี่เลี้ยงไม่ชา้
กว่าสัปดาห์ที่ 10 นาเสนอโครงงาน/ผลการศึกษาที่ เกิดจากการ
ทางานในที่ประชุมก่อนสิ้ นสุ ดเวลาปฏิบตั ิงาน มีอาจารย์นิเทศ
และพี่เลี้ยงในสถานประกอบการคอยให้คาปรึ กษาแนะนาตลอด

ระยะเวลาที่ ปฏิ บั ติ ง านและร่ วมประเมิ น ผลการ
ปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบ
On the job training as a temporary fulltime employee in the position appropriate for
knowledge and competences; connecting theoretical
knowledge and actual practice, either as the full time
staff or in the form of project, in consecutive 16
weeks; reporting the work or project progress to the
university supervisor and the field supervisor within
the first 10th week; presenting the project/study
results derived from the work practice before work
completion; obtaining constantly supervision and
advice from the university supervisor and the field
supervisor on a systematic basis
948-457
3((2)-2-5)
กำรจัดกำรและกำรปรับปรุงกระบวนกำรทำงธุรกิจ
(Business Process Management and Improvement)
ศึ ก ษ า แ น ว คิ ด ข อ ง ก า ร จั ด ก า ร
กระบวนการทางธุ รกิ จ ศึ กษากระบวนการในองค์กร
แนวทางการจัดการกระบวนการทางธุรกิจประกอบด้วย
การสร้างแบบจาลองการจัดทาเอกสาร การวัดผลและ
การปรับปรุ งกระบวนการ การวิเคราะห์และออกแบบ
กระบวนการ การจัดการการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
การใช้ เ ท คโน โลยี ส ารสน เท ศกั บ การป รั บ ป รุ ง
กระบวนการสาหรั บการแปรรู ปธุ รกิ จดิ จิทัล กรณี ศึก
และฝึ กปฏิบตั ิในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
Study the concepts of business process
management; study processes in the organization; the
business process management approach includes:
modeling, documentation, measurement, and
improvement; process analysis and design; change
management; application of information technology to
process improvement for digital business
transformation; case studies and practice in both
public and private organizations
948-458
3((2)-2-5)
กำรขับเคลื่อนกลยุทธ์ เชิงสร้ ำงสรรค์ ด้วยข้ อมูล

(Data Driven Creative Strategy)
การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ธุ ร กิ จ ด้ ว ยมาตรฐานการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล การทาความเข้าใจข้อมูล การเตรี ยมและการทา
ความสะอาดข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์ การพัฒนาตัวแบบสาหรับ
ธุรกิจอัจฉริ ยะและระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจในองค์กร การ
พัฒ นาตัว แบบส าหรั บ การพยากรณ์ เพื่ อ ประโยชน์ ท างธุ รกิ จ
เทคนิ ค การประเมิ น ผลตัวแบบในการวิเคราะห์ ข ้อ มู ล การใช้
ซอฟต์แ วร์ ป ระยุก ต์ใ นการสร้ างตัว แบบ การน าตัว แบบไป
ประยุกต์ใช้ในธุรกิจการสร้างกลยุทธ์ดว้ ยข้อมูล
Cross-Industry Standard Process for data
mining; data understanding; data preparation; data modelling
for business intelligence and decision-making support systems;
business forecasting modelling; model evaluation techniques;
data science tools and drive strategy using data
948-459
6((5)-2-11)
ชุดวิชำกำรวิเครำะห์ และนำเสนอข้ อมูล
(Module: Data Analytics and Visualization)
การวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ด้ว ยมาตรฐานการวิ เคราะห์
ข้อ มู ล การท าความเข้าใจข้อ มู ล การเตรี ย มและการท าความ
สะอาดข้อ มู ล การพัฒ นาตัว แบบส าหรั บ ธุ ร กิ จ อัจ ฉริ ย ะและ
ระบบสนับ สนุ น การตัด สิ น ใจในองค์ก ร การพัฒ นาตัวแบบ
สาหรั บ การพยากรณ์ เทคนิ ค การประเมิ น ผลตัวแบบ การใช้
ซอฟต์แวร์ ประยุกต์ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล การนาตัวแบบไปใช้
สนับ สนุ น การตัด สิ น ใจในองค์กร กระบวนการ กลยุทธ์ การ
นาเสนองาน การวางแผนและการเตรี ยมข้อมูลเพื่อการนาเสนอ
ตามวัตถุประสงค์ การนาเสนอข้อมูลด้วยรู ปแบบจินตทัศน์โดย
ใช้เครื่ องมือที่หลากหลาย
Cross-Industry Standard Process for data
analytics; data understanding; data preparation; data modelling
for business intelligence and organizational decision-making
support systems; business forecasting modelling; model
evaluation techniques; data analytics tools; applying model in
organization decision-making; procedures; presentation
strategies; planning and data preparation corresponding to
presentation objectives; data visualization using various tools
948-460
สหกิจศึกษำทำงกำรตลำด

6(0-40-0)

(Cooperative Education in Marketing)
เงื่อนไข : สาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 4
Requirements : For fourth-year students
ปฏิบตั ิงานตามวิชาชีพเสมือนเป็ นพนักงาน
ชั่ว คราวเต็ ม เวลาในต าแหน่ ง ที่ เหมาะสมกั บ ความรู ้
ความสามารถของนักศึ กษา เชื่ อมโยงความรู ้จากทฤษฎี
กับการปฏิบตั ิจริ งในรู ปแบบงานประจาหรื อโครงงานไม่
น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ต่อเนื่ อง รายงานความก้าวหน้าต่อ
อาจารย์นิเทศและพี่เลี้ยงไม่ชา้ กว่าสัปดาห์ที่ 10 นาเสนอ
โครงงาน/ผลการศึกษาที่เกิดจากการทางานในที่ประชุม
ก่อนสิ้นสุดเวลาปฏิบตั ิงาน มีอาจารย์นิเทศและพี่เลี้ยงใน
สถานประกอบการคอยให้ ค าปรึ กษาแนะน าตลอด
ระยะเวลาที่ ป ฏิ บั ติ งาน และร่ วมป ระเมิ น ผลการ
ปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบ
On the job training as a temporary fulltime employee in the position appropriate for
knowledge and competences; connecting theoretical
knowledge and actual practice, either as the full time
staff or in the form of project, in consecutive 16 weeks;
reporting the work or project progress to the university
supervisor and the field supervisor within the first 10 th
week; presenting the project/study results derived from
the work practice before work completion; obtaining
constantly supervision and advice from the university
supervisor and the field supervisor on a systematic
basis
948-461
3((3)-0-6)
กำรเป็ นผู้ประกอบกำรและกำรแปรรู ปธุรกิจ
(Entrepreneurship and Business Transformation)
การสร้างธุรกิจใหม่ การค้นหาตลาดใหม่
การสร้ างความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กร การ
แ ป ร รู ป ธุ ร กิ จ เพื่ อ ต อ บ ส น อ งก ารแ ข่ งขั น ก าร
บริ หารธุ รกิ จด้วยนวัตกรรมและการจัดการแบบอะไจล์
การออกแบบโมเดลธุรกิจแบบมนุ ษย์เป็ นศูนย์กลาง การ
จัดการการตลาดสาหรับผูป้ ระกอบการ การหาแหล่งทุน
การบริ หารความเสี่ ยงสาหรับธุ รกิ จใหม่ การจัดการการ
เปลี่ยนแปลง และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

New business venture; new marketing
identification; organizational innovativeness acceleration;
business transformation for competition response; innovation
and agile driven business management; human centric business
models design; entrepreneurial marketing; business
fundraising; new venture risk management; change
management and ethics in business
948-470
3((3)-0-6)
กำรจัดกำรธุรกิจโรงแรม
(Hotel Business Managemen)
ค ว าม รู ้ เกี่ ย ว กั บ อุ ต ส าห ก ร ร ม โ ร ง แ ร ม
ความสาคัญของธุ รกิจโรงแรมและที่พกั ต่อเศรษฐกิจและสังคม
ประเภทของธุ ร กิ จ โรงแรมและที่ พ ัก โครงสร้ า งการจัด การ
องค์กร รู ปแบบการบริ ห ารงานและการดาเนิ นงาน มาตรฐาน
การบริ การ การจัดการปั ญหาข้อร้อ งเรี ยน แนวโน้มของธุ รกิ จ
โรงแรมและที่พกั
Hotel industry-related knowledge; the
importance of hotel and lodging business to the economy and
society; types of hotel and lodging business and organizational
management structures; administrational and operational
models; service standards; complaint management; and trends
in the hotel and lodging industry
948-471
1(0-2-1)
กำรเตรียมควำมพร้ อมสหกิจศึกษำทำงกำรจัดกำรกำร
ท่ องเทีย่ ว
(Pre-Cooperative Education in Tourism
Management)
ค ว าม รู ้ เบื้ อ ง ต้ น เกี่ ย ว กั บ รู ป แ บ บ แ ล ะ
กระบวนการสหกิ จศึ กษา การปรั บ ตัวเพื่ อเตรี ยมความพร้ อ ม
ส าหรั บ ชี วิต การท างาน ทั้งด้า นการประยุก ต์ใช้ค วามรู ้ และ
ทักษะที่ จาเป็ นสาหรับคนทางาน การคิดแก้ปัญหา การสื่ อสาร
การทางานเป็ นทีม และการปรับทัศนคติให้พร้อมรับวิถีชีวิ ตวัย
ทางาน
Fundamental knowledge of cooperative
education types and procedures; work-life adaptability in terms
of knowledge application and skills required for work

completion; problem-solving; communication skills;
teamwork; and attitude adjustments for work-life
readiness
948-472
3((2)-2-5)
กำรจัดกำรกำรท่ องเทีย่ วโดยชุมชน
(Community – Based Tourism Management)
แนวคิ ด รู ป แบบของการท่ อ งเที่ ย วโดย
ชุมชน บทบาทและความสาคัญของชุมชนในการจัดการ
ท่ องเที่ ยว การสร้ างจิ ต สานึ ก การพัฒ นาศักยภาพ และ
การสร้างเครื อข่ายของชุ มชน ปั ญหา ข้อจากัดและแนว
ทางการจัดการ กรณี ศึกษา การลงปฏิบตั ิพ้นื ที่จริ ง
Concepts and types of community-based
tourism; roles and importance of community for
tourism management; raising awareness; potential
development and community networks; problems,
restrictions and solution of tourism management; case
studies; field trips
948-473
3((3)-0-6)
กำรจัดกำรฝ่ ำยห้ องพัก
(Room Division Management)
หลัก การจั ด องค์ ก รและหน้ า ที่ ข องฝ่ าย
บริ การส่ ว นหน้ า และฝ่ ายแม่ บ้ า น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การจัด การห้ อ งพัก ภายในโรงแรม การ
ต้อนรับ การลงทะเบียน วิธีการทาใบรับจองห้องพัก การ
จัดเก็บบัตรลงทะเบี ยนห้องพัก การจัดการห้องพัก การ
รั บ จองห้ อ งพักตามเงื่ อ นไข รู ป แบบการดู แ ลและการ
ให้บริ การระหว่างลูกค้าเข้าพักในโรงแรม
Organizing principles and responsibility of a
front office and housekeeping department; information
technology systems; room management; reception;
registration; reservation; storage registration cards;
guest room preparation; reservation with conditions;
types of guest services during a stay
948-474
3((2)-2-5)
กำรเป็ นผู้ ประกอบกำรและกำรสร้ ำงธุ ร กิ จ ใหม่ ใน
อุตสำหกรรมกำรท่ องเทีย่ ว

(Entrepreneurship and New Venture Creation in Tourism
Industry)
ประเภทและคุณลักษณะของการเป็ นผูป้ ระกอบการ
การวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้อ ม การประเมิ น โอกาสและความ
เป็ นไปได้ทางธุ รกิ จในอุ ตสาหกรรมการท่ อ งเที่ ยว การจัด ท า
แผนธุรกิจ การเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน การสร้างความ
แตกต่าง การสร้างเอกลักษณ์ให้กบั ธุรกิจ กฎหมายและข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์และการจัดการปั ญหาในองค์กร
Types and features of entrepreneur; situational
analysis; opportunity and feasibility analysis in tourism
industry business; business plan preparation; competitive
opportunities enhancement; differentiation; business identity
creation; laws and related regulations; analysis and
management of organizational problems
948-477
6(0-40-0)
สหกิจศึกษำทำงกำรจัดกำรกำรท่ องเทีย่ ว
(Co-operative Education in Tourism Management)
เงื่อนไข: สาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 4 หรื อเทียบเท่า รายวิชาบังคับ
เรี ยนก่ อ น: 948-371 การฝึ กงานทางการจัดการการท่ อ งเที่ ย ว
และ 948-471 การเตรี ยมความพร้อมสหกิจศึกษาทางการจัดการ
การท่องเที่ยว
Condition: For fourth-year students
Prerequisite: 948-371 Job Training in Tourism Management
and 948-471 Pre-Cooperative Education in Tourism
Management
ปฏิบตั ิงานตามวิชาชีพเสมือนเป็ นพนักงานชัว่ คราว
เต็มเวลาในตาแหน่ งที่ เหมาะสมกับ ความรู ้ ความสามารถของ
นั ก ศึ ก ษา เชื่ อ มโยงความรู ้ จ ากทฤษฎี กับ การปฏิ บั ติ จ ริ ง ใน
รู ป แบบงานประจ าหรื อโครงงานไม่ น้ อ ยกว่ า 16 สั ป ดาห์
ต่อเนื่ อง รายงานความก้าวหน้าต่ออาจารย์นิเทศและพี่เลี้ยงไม่ชา้
กว่าสัปดาห์ที่ 10 นาเสนอโครงงาน/ผลการศึกษาที่ เกิดจากการ
ทางานในที่ประชุมก่อนสิ้ นสุ ดเวลาปฏิบตั ิงาน มีอาจารย์นิเทศ
และพี่เลี้ยงในสถานประกอบการคอยให้คาปรึ กษาแนะนาตลอด
ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงานและร่ วมประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่าง
เป็ นระบบ
On the job training as a temporary full-time
employee in the position appropriate for knowledge and

competences; connecting theoretical
knowledge and actual practice, either as the full time
staff or in the form of project, in consecutive 16 weeks;
reporting the work or project progress to the university
supervisor and the field supervisor within the first 10 th
week; presenting the project/study results derived from
the work practice before work completion; obtaining
constantly supervision and advice from the university
supervisor and the field supervisor on a systematic
basis
948-478
6((5)-2-11)
ชุดวิชำกำรจัดกำรกำรท่ องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชน
(Module: Cultural and Community – Based
Tourism Management)
ความหมาย หลัก การ แนวคิ ด รู ป แบบและ
องค์ประกอบของการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
โดยชุมชน บทบาทของผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องในการพัฒนา การ
อนุรักษ์ การสร้างจิตสานึก การสร้างเครื อข่าย การมีส่วน
ร่ วมในการจัดการโดยเรี ยนรู ้ จากกรณี ศึกษา การดู งาน
นอกสถานที่
Meanings, principles, concepts, patterns and
factors of cultural and community tourism; roles of
stakesholders in development, conservation, awareness,
networking and participation management; case
studies; field trips
948-479
6((5)-2-11)
ชุดวิชำกำรจัดกำรธุรกิจบริกำร
(Module: Service Business Management)
หลั ก การและแนวคิ ด ในการบริ หารธุ ร กิ จ
บริ ก าร การด าเนิ น งานและแนวโน้ม ของธุ รกิ จบริ การ
และแนวโน้มอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ กระบวนการ
จัดการธุรกิจในธุรกิจบริ การ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อความเป็ นเลิศในคุณภาพบริ การ การประเมินผลและ
การประกัน คุ ณ ภาพบริ การโดยแรงจู งใจของพนักงาน
การกาหนดกลยุทธ์ของธุรกิจบริ การ ปั จจัยด้านกฎหมาย
จริ ยธรรม และความเสี่ ยงในธุรกิจบริ การ

Principles and concepts of service business
management; operations and trends of service business;
analysis of service business management processes; human
resource development for excellence in services; evaluation
and quality assurance systems through employees' motivation;
strategy formulation in service business; legal, ethics, and risks
aspects in service business

