
 

 

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

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

 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์ 3((3)-0-6) 
 

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

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

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

 

 

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

หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต   
สาขาวชิา ธุรกจิดิจิทลั 
บธ.บ.(ธุรกิจดิจิทัล),B.B.A. (Digital Business) 



 

กฬีา จ  ำนวน 1 หน่วยกิต 
942-222 กีฬำเพ่ือชีวติ                                        1((1)-0-2) 
รายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก                  จ ำนวน 2 หน่วยกิต 
942-115 แลใต ้                                        2((2)-0-4) 
942-305 สังคมและกำรเมือง                        2((2)-0-4) 
942-306 มนุษยก์บัสังคม   2((2)-0-4) 
942-307 รู้ทนัควำมเส่ียง 2((2)-0-4) 
942-308 แคมป์ป้ิง 2((2)-0-4) 
942-400 กำรเงินในชีวติประจ ำวนั 2((2)-0-4) 
942-401 ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือชีวติ 2((2)-0-4) 
942-402 กำรจดักำรชุมชนยัง่ยนื 2((2)-0-4) 
946-149 กำ้วทนัโลกดิจิทลั 2((2)–0-4) 
947-200 ชีวติและสุขภำพ   2((2)-0-4) 
947-201 วทิยำศำสตร์รักษโ์ลก 2((2)-0-4) 
996-111 ตรังศึกษำ 2((2)-0-4) 
996-132 กำรรับรู้ธรรมชำติ 2((2)-0-4) 
กลุ่มวิชาภาษา  
941-101 ภำษำไทยเพื่อกำรส่ือสำร 
              และกำรน ำเสนอ                     2((2)-0-4) 
941-297 ภำษำองักฤษจำกเพลง 2((2)-0-4) 
กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์ 
943-101 กำรเดินทำงของกีตำ้ร์ 2((2)-0-4) 
943-102 ร้องเพลงเพลินใจ  2((2)-0-4) 
943-103 ดนตรีไทยกบัคนรุ่นใหม่ 2((2)-0-4) 
943-200 วรรณกรรมในบทเพลง 2((2)-0-4) 
943-201 ศิลปะกำรเตน้พ้ืนเมือง 
           ในสังคมโลก 2((2)-0-4) 
943-202 นำฏกรรมเพื่อพฒันำบุคลิกภำพ  2((2)-0-4) 
943-203 ศิลปะกำรต่อสู้แบบไทย 2((2)-0-4) 
996-123 ควำมซำบซ้ึงทำงดนตรี 2((2)-0-4) 
996-124 กำรสเก็ตภำพเมือง 2((2)-0-4) 
     คณะหรือหลักสูตรอำจก ำหนดรำยวิชำศึกษำ
ทั่วไปอ่ืน ท่ีพิจำรณำแล้วมีประโยชน์ต่อนักศึกษำให้
เป็นวชิำเลือกเพ่ิมเติมไดต้ำมควำมเหมำะสม  
2. หมวดวิชาเฉพาะ จ  ำนวน 95 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาแกน จ  ำนวน 30 หน่วยกิต 
  942-230 กำรภำษีอำกร  3((3)-0-6) 
  944-122 หลกัเศรษฐศำสตร์  3((3)-0-6) 
  944-204 กฎหมำยธุรกิจ   3((3)-0-6) 
  946-100 ควำมรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัธุรกิจ 3((3)-0-6) 
  946-160 หลกักำรตลำด   3((2)-2-5) 
  946-209 หลกักำรจดักำร   3((3)-0-6) 

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

           - รายวิชาชีพบังคับ จ ำนวน 50 หน่วยกิต 
 946-150 กำรเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้ 3((2)-2-5) 
 946-151 พำณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์    3((2)-2-5) 
 946-255 เอสคิวแอลเพื่องำน 
                  ดำ้นวทิยำศำสตร์ขอ้มูล   3((2)-2-5) 
 946-256 วทิยำศำสตร์ขอ้มูลเบ้ืองตน้  3((2)-2-5) 
 946-257 กำรวเิครำะห์กำรตลำดดิจิทลั  3((2)-2-5) 
 946-260 พฤติกรรมผูบ้ริโภคและกลยทุธ์ 
                ทำงดิจิทลั    3((2)-2-5) 
 946-354 วธีิกำรทำงสถิติส ำหรับวทิยำศำสตร์ 
                ขอ้มูล     3((2)-2-5) 
 946-355 ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
                และควำมมัน่คงของสำรสนเทศ   3((2)-2-5) 
 946-451 สัมมนำทำงธุรกิจดิจิทลั    1(0-2-1) 
 946-453 โครงงำนทำงธุรกิจดิจิทลั    3(0-9-0) 
 946-454 กำรเตรียมควำมพร้อมสหกิจศึกษำ 
                ทำงธุรกิจดิจิทลั   1(0-2-1) 
 948-358 กำรตลำดดิจิทลัและเทคโนโลยี 
                ร่วมสมยั     3((2)-2-5) 
 948-444 ระบบวำงแผนจดักำรทรัพยำกร 
                องคก์ร    3((3)-0-6) 
 948-457 กำรจดักำรและกำรปรับปรุง 
               กระบวนกำรทำงธุรกิจ             3((2)-2-5) 
 948-458 กำรขบัเคล่ือนกลยทุธ์ 
                เชิงสร้ำงสรรคด์ว้ยขอ้มูล    3((2)-2-5) 
 948-461 กำรเป็นผูป้ระกอบกำรและ 
                กำรแปรรูปธุรกิจ     3((3)-0-6) 
 ชุดวิชา (Module)  
 946-153 ชุดวชิำกำรออกแบบและ 
                พฒันำเวบ็ในส่วนติดต่อผูใ้ชง้ำน  6((4)-4-10) 
 
         2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก  จ ำนวน 9 หน่วยกิต 
        - กลุ่มวิชาธุรกจิดจิิทัลและการตลาดดจิิทัล 
  946-249 กำรจดักำรโซเชียลคอมเมิร์ซ  3((2)-2-5) 
 946-258 กำรเล่ำเร่ือง     3((2)-2-5) 
 946-345 เทคโนโลยมีลัติมีเดีย    3((2)-2-5) 



 

 946-445 กำรพฒันำโปรแกรมประยกุต ์
            ทำงธุรกิจผำ่นเวบ็    3((2)-2-5) 
 948-349 เครือข่ำยแลนไร้สำย 
            ระดบัองคก์ร  3((2)-2-5) 
 948-352 ประสบกำรณ์ผูใ้ชแ้ละ 
               กำรออกแบบส่วนประสำนงำน 
            กบัผูใ้ช ้   3((2)-2-5) 
 948-353 กำรท ำกำรตลำด 
            บนสังคมออนไลน์   3((2)-2-5) 
 948-354 กำรจดักำรเน้ือหำและส่ือดิจิทลั  3((2)-2-5) 
 948-359 กำรพฒันำโปรแกรมประยกุต ์
                           ทำงธุรกิจบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี  3((2)-2-5) 
 948-442 โลจิสติกส์และโซ่อุปทำนดิจิทลั 3((3)-0-6) 
 948-455 กำรออกแบบและบริหำร 
             ฐำนขอ้มูล  3((2)-2-5) 
 948-452 โปรแกรมประยกุตท์ำงธุรกิจ 3((2)-2-5) 
 948-453 ระบบกำรช ำระเงิน 
                           อิเลก็ทรอนิกส์   3((3)-0-6) 
  ชุดวิชา (Module) 
 946-350 ชุดวชิำกำรจดักำรเน้ือหำดิจิทลั 
                            และกำรเล่ำเร่ือง                   6((4)-4-10) 
  -กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูล 
 948-250 กำรจินตทศัน์ขอ้มูล   3((2)-2-5) 
 948-251 เทคนิคกำรเตรียมขอ้มูล 3((3)-0-6) 
 948-347 กำรวเิครำะห์ขอ้มูลทำงธุรกิจ 3((2)-2-5) 
 948-351 ธุรกิจอจัฉริยะและกำรวเิครำะห์ 3((2)-2-5) 
  ชุดวิชา (Module) 
 948-459 ชุดวชิำกำรวเิครำะห์และ 
             น ำเสนอขอ้มูล                    6((5)-2-11) 
   -กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ   
 946-201 กำรจดักำรธุรกิจขนำดยอ่ม  3((2)-2-5) 
 946-301 ธุรกิจระหวำ่งประเทศ 3((2)-2-5) 
 946-460 กำรจดักำรผลิตภณัฑ ์
                           และนวตักรรม  3((3)-0-6) 
 946-461 กำรจดักำรช่องทำงกำรตลำด 
            แบบบูรณำกำร   3((3)-0-6) 
 948-252 กำรจดักำรนวตักรรม 
             ควำมคิดสร้ำงสรรค ์ 
             และเทคโนโลย ี   3((3)-0-6) 
 948-253 กำรออกแบบบริกำร  3((2)-2-5) 
 948-261 กำรตลำดระหวำ่งประเทศ  3((3)-0-6) 
 948-342 กำรบริหำรโครงกำร  3((2)-2-5) 

 948-360 กลยทุธ์และกำรจดักำรรำคำ  3((3)-0-6) 
 948-361 กำรจดักำรแบรนดเ์ชิงกลยทุธ์   3((2)-2-5) 
 948-448 กำรน ำเสนองำนทำงธุรกิจ 3((3)-0-6) 
 941-363 ภำษำองักฤษส ำหรับ 
                           กำรส่ือสำรทำงธุรกิจ  3((3)-0-6) 
  -หัวข้อพเิศษ  
 948-355 หวัขอ้พิเศษทำงธุรกิจดิจิทลั 1 1((x)-y-z) 
 948-356 หวัขอ้พิเศษทำงธุรกิจดิจิทลั 2  2((x)-y-z) 
 948-357 หวัขอ้พิเศษทำงธุรกิจดิจิทลั 3 3((x)-y-z) 
  -กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 946-152 กำรเรียนรู้เชิงประสบกำรณ์ คร้ังท่ี 1              
     ไม่นอ้ยกวำ่ 230 ชัว่โมง 
 946-254 กำรเรียนรู้เชิงประสบกำรณ์ คร้ังท่ี 2   
     ไม่นอ้ยกวำ่ 230 ชัว่โมง 
 948-454 กำรเรียนรู้เชิงประสบกำรณ์ คร้ังท่ี 3   
     ไม่นอ้ยกวำ่ 230 ชัว่โมง 
  -กลุ่มวิชาท่ีเปิดบริการให้กบัหลักสูตรอ่ืน 
 946-251 กำรพฒันำเวบ็ 
            ในส่วนติดต่อผูใ้ชง้ำน  3((2)-2-5) 
 946-253 กำรออกแบบกรำฟิก 
             ส ำหรับธุรกิจ   3((2)-2-5) 
 
      2.4 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม 6 หน่วยกติ 
 948-456 สหกิจศึกษำทำงธุรกิจดิจิทลั 6(0-40-0) 
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี   จ ำนวน 6 หน่วยกิต  
 นักศึกษำสำมำรถเลือกเรียนรำยวิชำใดๆ ท่ีสนใจ ท่ีมี
เน้ือหำไม่ซ ้ำซอ้น หรือใกลเ้คียงกบัเน้ือหำในหมวดวชิำศึกษำ
ทั่ ว ไ ป  ห รื อ ห ม ว ด วิ ช ำ เฉ พ ำ ะ ท่ี เ ปิ ด ส อ น ใ น
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ หรือมหำวิทยำลัยอ่ืน ทั้ งใน
ป ระ เท ศแล ะ ต่ ำงป ระ เท ศ  โด ยค ว ำม เห็ น ช อบ ขอ ง
กรรมกำรบริหำรหลกัสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

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

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

 
 

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

 

แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
สาขาวชิาธุรกจิดิจิทลั 



 

 

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

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

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

 
 
 

หมายเหตุ แผนกำรศึกษำสำมำรถปรับเปล่ียนไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรหลกัสูตรฯ 



               
                                                                                                                                                                                                                                                                         

เอกสาร 2-5 
 
                 ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมินผล   
 
      

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล 

PLO 1: สามารถวิเคราะห์ วางแผน 
และพัฒนากระบวนการ
ด าเนินงานเพ่ือเปลี่ยนแปลง
ธุรกิจสู่องค์กรดิจิทลั 

1) จัดการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ คิดวิพากย์และคิดสร้างสรรค์ผ่าน
กิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ 
เ ช่ น  Design-based Learning, Problem 
solving,  WIL และ  Active learning โดย
ใช้กรณีศึกษาจากสถานการณ์จริง (Case-
based และ Project-based Learning) 

2) ใช้สื่อการเรียนที่หลากหลายเพื่อสนับสนุน
การพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดวิ
พากย์ และคิดสร้างสรรค์ ในกระบวนการ
เรียนรู้ของบุคคล 

3) สร้างเครือข่ายกับธุรกิจทั้งในระดับท้องถิ่น 
ภาคใต้ และระดับประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้
มีแหล่งเรียนรู้เสริมทักษะการคดิวิเคราะห์ คิด
วิพากย์ และคิดสร้างสรรค์ส าหรับการจัดการ
เรียนการสอบแบบ WIL ให้มากข้ึน 

1) การทดสอบย่อย 
2) การน าเสนอแผนงาน ความก้าวหน้า และ

ผลงาน  
3) ประเมินจากความสามารถในการใช้ทักษะ

การวิเคราะห์ การแสดงความคิดเห็น และ
การตอบค าถาม  

4) ประเมินผลจากการปฏิบัติภาคสนาม การ
ปฏิบัติสหกิจศึกษาในรายวิชาที่จัดการศึกษา
เ ชิ งบู ร ณ า ก า ร กั บ ก า ร ท า ง าน  (Work 
Integrated Learning: WIL) โดยอาจารย์
ผู้สอนและสถานประกอบการ 

5) รายงาน/แผนงาน/โครงการ 

PLO 2: ออกแบบกลยุทธธ์ุรกิจดิจิทลั 
เพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้ 

1) จัดการเรียนการสอน โดยก าหนดให้ผู้เรียนใช้
ความรู้และทักษะทางด้ านบริหารธุรกิจ 
วิเคราะห์ธุรกิจ พัฒนากลยุทธ์และด าเนิน
ธุรกิจดิจิทัลจริง 

2) ใช้สื่อการเรียนที่หลากหลายเพื่อสนับสนุน
การพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดวิ
พากย์ และคิดสร้างสรรค์ ในกระบวนการ
เรียนรู้ของบุคคล 

3) สร้างเครือข่ายกับธุรกิจทั้งในระดับท้องถิ่น 
ภาคใต้ และระดับประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้
มีแหล่งเรียนรู้เสริมทักษะการคดิวิเคราะห์ คิด
วิพากย์ และคิดสร้างสรรค์ส าหรับการจัดการ
เรียนการสอบแบบ WIL ให้มากข้ึน 

1) การทดสอบย่อย 
2) การน าเสนอแผนงาน ความก้าวหน้า และ

ผลงาน  
3) ประเมินจากความสามารถในการใช้ทักษะ

การวิเคราะห์ การแสดงความคิดเห็น และ
การตอบค าถาม  

4) ประเมินผลจากการปฏิบัติภาคสนาม การ
ปฏิบัติสหกิจศึกษาในรายวิชาที่จัดการศึกษา
เ ชิ งบู ร ณ า ก า ร กั บ ก า ร ท า ง าน  (Work 
Integrated Learning: WIL) โดยอาจารย์
ผู้สอนและสถานประกอบการ 

5) รายงาน/แผนงาน/โครงการ 

PLO 3:  สามารถสร้างความสัมพันธก์ับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบ
ธุรกิจและปรับตัวให้เข้ากับ
บริบทในสังคมที่หลากหลายได้ 

1) สอนโดยใช้กรณีศึกษา และอภิปรายร่วมกัน 
2) ก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเปน็กลุ่ม 

ท างานท่ีต้องประสานงานกับผู้อื่นหรือต้อง
ค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณบ์ุคคลอื่น 
หรือผู้มีประสบการณ์  

3) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษย
สัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กรใน
รายวิชาต่าง ๆ  

4) สนับสนุนให้เรียนรู้โดยผ่านระบบกิจกรรม

1) ประเมินจากผลการท างานกลุ่มและรายงาน
ผล  

2) ประเมินจากทักษะการพดูในการน าเสนอ
ผลงาน 

3) ประเมินจากทักษะการเขียนรายงาน 
4) ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการมี

ส่วนร่วมอภิปรายกลุ่ม  
5) ประเมินผลจากการปฏิบัติภาคสนาม การ

ปฏิบัติสหกิจศึกษาในรายวิชาที่จัดการศึกษา



ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล 

ชมรม และกิจกรรมอื่น ๆ นอกห้องเรียน 
5) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการ

สื่ อสารทั้ งการพู ด  การฟั ง การเขี ยน ใน
ระหว่างผู้เรียน ผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ  

6) จัดให้มีรายวิชาโครงงาน/การฝึกปฏิบัติ/การ
ฝึกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ  

เ ชิ งบู ร ณ า ก า ร กั บ ก า ร ท า ง าน  (Work 
Integrated Learning: WIL) โดยอาจารย์
ผู้สอนและสถานประกอบการ 

PLO 4:  แสดงออกถึงความมีคุณธรรม 
จริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม 
และรักษาจรรยาบรรณในการ
ประกอบอาชีพทางธุรกิจดิจิทลั 

1) อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
ในการสอน  

2) เน้นการเข้าช้ันเรียนตรงเวลา และการแต่ง
กายให้เป็นตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  

3) สอนโดยใช้กรณีศึกษา และอภิปรายร่วมกัน  
4) ก าหนดให้มีระเบียบวินัยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี  
5) การบรรยายพิเศษโดยผู้มีประสบการณ์ใน

วิชาชีพ  
6) สนับสนุนให้เรียนรู้โดยผ่านระบบกิจกรรม

ชมรม และกิจกรรมอื่น ๆ นอกห้องเรียน 

1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการ
เข้าช้ันเรียน การส่งงานตามก าหนด และการ
ร่วมกิจกรรม  

2) ประเมินจากผลการท างานกลุ่มและรายงาน
ผล  

3) ประเมินจากองค์กรที่นักศึกษาไปฝึกงาน  
4) สังเกตจ านวนครั้งการทุจริตในการสอบ  
 

PLO 5:  สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีใน
การสืบค้นและแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

1) มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับรายวิชา 

2) จัดประสบการณ์ การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
แสวงหาความรู้  

3) จัดให้มีรายวิชาสัมมนาเพื่อให้มีการค้นคว้า 
ท ารายงาน น าเสนอ และอภิปรายในประเด็น
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  

4) จัดให้มีรายวิชาโครงงาน/การฝึกปฏิบัติ/การ
ฝึกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ  

1) การน าเสนอผลงาน  
2) การรายงาน/แผนงาน/โครงการ  
3) ประเมินผลจากการปฏิบัติภาคสนาม การ

ปฏิบัติสหกิจศึกษาในรายวิชาที่จัดการศึกษา
เ ชิ งบู ร ณ า ก า ร กั บ ก า ร ท า ง าน  (Work 
Integrated Learning: WIL) โดยอาจารย์
ผู้สอนและสถานประกอบการ 

 
 



 

 

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

การฝึกทักษะการฟังและการออกเสียงภาษาองักฤษ
โดยผ่านส่ือหลายแบบ การรับรู้เสียงและจังหวะหรือท านอง
เสียงในการพูด การออกเสียงทั้ งรูปแบบองักฤษและอเมริกัน 
การออกเสียงเนน้และการออกเสียงสูงต ่า  

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

การฝึกฝนและการพัฒนาทักษะการพูดและการฟัง 
เพ่ือติดต่อส่ือสารในโอกาสต่าง ๆ การแนะน าตวั การนดัหมาย 
การตอ้นรับ การน าเสนอผลงาน การพดูในท่ีประชุม 

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

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

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

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

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

การฝึกภาษาญ่ีปุ่นดา้นค าศพัทแ์ละส านวนท่ีใชใ้นการ
ส่ือสารในบริการธุรกิจโรงแรม การจองท่ีพกั  การตอ้นรับ  การ
แนะน าส่ิงอ านวยความสะดวก การแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ  

การกรอกแบบเอกสารธุรกิจการโรงแรม การเขียนเอกสาร
ประชาสมัพนัธ์ธุรกิจดา้นท่ีพกั การตอบโตจ้ดหมายธุรกิจ 

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

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

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

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

การฝึกภาษารัสเซียดา้นค าศพัท์และส านวนท่ีใช้
ในการส่ือสารในบริการธุรกิจโรงแรม การจองท่ีพกั  การ
ต้อนรับ  การแนะน าส่ิงอ านวยความสะดวก การแก้ไข
สถานการณ์ต่าง ๆ  การกรอกแบบเอกสารธุรกิจการโรงแรม 
การเขียนเอกสารประชาสัมพนัธ์ธุรกิจดา้นท่ีพกั การตอบโต้
จดหมายธุรกิจ 
  Practice of Russian vocabulary and expressions 
for communication in hotel services; reservations; 
reception; recommending recreational facilities; problem 
solving in various situations; filling in relevant forms; 
writing advertisements for accommodation; business 
correspondence 
 
941-262                                3((3)-0-6) 
ควำมเรียงภำษำองักฤษ    
(English Composition) 



 

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

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

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

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

 
941-272                                                            3((2)-2-5) 

กำรสนทนำภำษำมลำยูเพ่ือกำรส่ือสำรในชีวติประจ ำวนั 
(Malay Conversation for Daily Communication) 
 การฝึกฝนและการพฒันาทกัษะการพูดและการ
ฟัง เพ่ือติดต่อส่ือสารในโอกาสต่าง ๆ การแนะน าตวั การนดั
หมาย การตอ้นรับ การน าเสนอผลงาน การพดูในท่ีประชุม 

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

Practice of Malay vocabulary and expressions 
for communication in hotel services; reservations; 
reception; recommending recreational facilities; problem 
solving in various situations; filling in relevant forms; 
writing advertisements for accommodation; business 
correspondence 
 
941-293                 3((3)-0-6) 
กำรฟังและกำรบันทกึย่อทำงธุรกจิ   
(Listening and Note-taking in Business) 
 การฝึกทักษะด้านการฟั งข่ าว บทสัมภาษณ์               
การพดูและบรรยายดา้นธุรกิจ ทกัษะการสรุปและจดบนัทึก
ยอ่ 
 Practice in listening to business-related English 
news, interviews, talks, and lecture and development of 
business related summarizing and note-taking skills 
 
941-295                                           3((3)-0-6) 
กำรอ่ำนภำษำองักฤษเชิงธุรกจิ         3((3)-0-6) 
(English Reading in Business Contexts)  



 

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

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

Practice in using essential writing skills in business 
contexts at the sentence and paragraph levels; improving use 
of sentence structures, sentence formation, grammatical forms, 
punctuation usage, and spelling; using sentence connectors; 
and studying the writing process and paragraph organization 
 
941-298          3((2)-2-5) 
กำรสนทนำภำษำองักฤษในบริบททำงธุรกจิ   
(English Conversation in the Business Context)    

การสนทนาภาษาอังกฤษในบริบททางธุรกิจต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ การนัดหมาย การอธิบายเก่ียวกบัสินคา้และลกัษณะของ
ธุรกิจ การเจรจาและต่อรองทางธุรกิจ การอภิปรายและแสดง
ความคิดเห็นในการประชุม การน าเสนอรายงานสินคา้ 

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

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

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

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

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

Common terms and expressions frequently used 
in the tourism and service industries; correct etiquette and 
manners for conversations and personal contact; practice 
in using these skills in various working situations 
including ticketing, reserving accommodations, 
international travel, tourism promotion, and responding to 
enquiries and complaints 

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

การใช้ภ าษาอังกฤษในการบรรยายน าชม 
สถานท่ีท่องเท่ียวในกรุงเทพฯ และแหล่งท่องเท่ียวทั่ว
ประเทศ การบรรยาย ประวติัความเป็นมาของประเทศไทย
ส่ิงท่ีควรและไม่ควรปฏิบัติของนักท่องเท่ียวต่อแหล่ง
ท่องเท่ียวและต่อคนไทย สถาบนัชาติ ศาสนา 



 

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

แนวคิดและค าศัพท์เฉพาะด้านการส่ือสารเก่ียวกับเงิน
และการธนาคาร การฟังการบรรยายและบทสนทนาการเงินและ
การธนาคาร การอภิปรายประเด็นดา้นการเงินและการธนาคาร 
การอ่านเร่ืองท่ีคัดสรรด้านการเงินและการธนาคาร การกรอก
เอกสารและการเขียนรายงานการเงิน 

The concepts and common terms related to financial 
and banking communication; practice in listening to lectures 
and dialogues related to finance and banking; discussing 
financial and banking issues; reading selected texts related to 
finance and banking; completing forms; and writing financial 
reports 
 
941-318                        3((3)-0-6) 
ภำษำองักฤษเพ่ือกำรประชำสัมพนัธ์   
(English for Public Relations Professionals) 

ค าศพัท์และส านวนท่ีใชเ้พื่อการประชาสัมพนัธ์ การฝึก
ทกัษะฟัง พูด อ่านและเขียนท่ีใช้เพ่ือการประชาสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ 
การเขียนค าอธิบายใต้ภาพและข่าว การเตรียมจดหมายข่าว 
ใบปลิว และแผน่พบั  

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

 

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

ภำษำองักฤษส ำหรับเลขำนุกำร 

(English for Secretaries)  
ค าศัพท์เฉพาะเก่ียวกับงานเลขานุการ รูปแบบ

การใช้ภาษา การใช้อุปกรณ์ส านักงาน   การรับโทรศัพท์ 
การนัดหมาย การจดัแฟ้มเอกสาร การจดัการประชุม การ
เขียนจดหมายโตต้อบทางธุรกิจ และงานเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  

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

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

Common Chinese terms and expressions 
frequently-used in the tourism and service industries, 
proper etiquette and manners for conversations and 
personal contact, and practice using these skills in 
tourism-related situations, such as ticketing, reserving 
accommodations, international travel, tourism promotion, 
and responding to enquiries and complaints 
 
941-324                  3((2)-2-5) 
ภำษำจนีส ำหรับงำนมคัคุเทศก์ 
(Chinese for Tour Guide) 
 การใช้ภาษาจีนในการบรรยายน าชม สถานท่ี
ท่องเท่ียวในกรุงเทพฯ และแหล่งท่องเท่ียวทัว่ประเทศ การ
บรรยาย ประวติัความเป็นมาของประเทศไทย ส่ิงท่ีควรและ
ไม่ควรปฏิบติัของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียวและต่อ
คนไทย สถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริยไ์ทย และการ
จัดรูปแบบการท่องเท่ียวให้เหมาะสมกับนักท่องเท่ียว
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) 
ภำษำญี่ปุ่ นเพ่ือกำรท่องเทีย่ว                
(Japanese for Tourism)  

ค าศพัทแ์ละส านวนท่ีใชบ่้อยในการประกอบอาชีพดา้น
การท่องเท่ียวและการบริการ มารยาทในการสนทนาและการ
ติดต่อ การฝึกส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น  การจ าหน่ายตัว๋
โดยสาร การส ารองห้องพกั การเดินทางระหวา่งประเทศ  การ
ประชาสัมพนัธ์ด้านการท่องเท่ียว การตอบขอ้ซักถามและขอ้
ร้องเรียน 
 Common Japanese terms and expressions frequently-
used in the tourism and service industries, proper etiquette and 
manners for conversations and personal contact, and practice 
using these shills in tourism-related working situations, such as 
ticketing, reserving accommodations, international travel, 
tourism promotion, and responding to enquiries and 
complaints 
 
941-332           3((2)-2-5) 
ภำษำญี่ปุ่ นส ำหรับงำนมคัคุเทศก์ 
(Japanese for Tour Guide) 
 การใช้ภาษาญ่ี ปุ่น ในการบรรยายน าชม  สถาน ท่ี
ท่องเท่ียวในกรุงเทพฯ และแหล่งท่องเท่ียวทั่วประเทศ การ
บรรยาย ประวติัความเป็นมาของประเทศไทย ส่ิงท่ีควรและไม่
ควรปฏิบติัของนักท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียวและต่อคนไทย 
สถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริยไ์ทย และการจัดรูปแบบ
การท่องเท่ียวใหเ้หมาะสมกบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
 Usage of Japanese for describing tourist attractions in 
the city of Bangkok and nationwide; describing historical 
background of the kingdom of Thailand; recommendations 
concerning what tourists  should and should not act in 
Thailand’s tourist attractions, and what they should do to the  

Thai people, the nation, religion, and the royal family; 
tourism management according to types of tourists 
 
941-351                    3((2)-2-5) 
ภำษำรัสเซียเพ่ือกำรท่องเทีย่ว      
(Russian for Tourism)  
 ค าศัพท์และส านวนท่ีใช้บ่อยในการประกอบ
อาชีพด้านการท่องเท่ียวและการบริการ มารยาทในการ
สนทนาและการติดต่อ การฝึกส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ 
เช่น  การจ าหน่ายตั๋วโดยสาร การส ารองห้องพัก การ
เดินทางระหว่างประเทศ  การประชาสัมพันธ์ด้านการ
ท่องเท่ียว การตอบขอ้ซกัถามและขอ้ร้องเรียน 
   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) 
ภำษำรัสเซียส ำหรับงำนมคัคุเทศก์    
(Russian for Tour Guide) 
 การใชภ้าษารัสเซียในการบรรยายน าชม สถานท่ี
ท่องเท่ียวในกรุงเทพฯ และแหล่งท่องเท่ียวทัว่ประเทศ การ
บรรยาย ประวติัความเป็นมาของประเทศไทย ส่ิงท่ีควร
และไม่ควรปฏิบติัของนกัท่องเท่ียวต่อแหล่งท่องเท่ียวและ
ต่อคนไทย สถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริยไ์ทย และ
การจดัรูปแบบการท่องเท่ียวให้เหมาะสมกบันกัท่องเท่ียว
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) 
ภำษำรัสเซียส ำหรับธุรกจิกำรบิน 
(Russian for Airline Business) 

 ศพัทแ์ละส านวนท่ีใชใ้นงานตอ้นรับสายการบิน การฝึก
ทกัษะฟัง พูด อ่านและเขียนเก่ียวกบังานในหน้าท่ีของพนักงาน
ภาคพ้ืนและพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 

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

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

Practice in English listening skills together with 
summarizing and note-talking techniques; common terms and 
expressions used in office work; coordinating and arranging 
business meetings; telephoning and making appointments; 
business correspondence; dealing with office documents; 
etiquettes in business communication 
 
941-361                                                                   6((5)-2-11) 
ชุดวชิำภำษำองักฤษเพ่ืองำนบริกำรและโรงแรม   
(Module: English for Hospitality and Hotel Services) 

ค าศพัท์ ส านวนองักฤษและการสนทนาในงานบริการ
ธุรกิจโรงแรม โดยเน้นภาษาท่ีเป็นทางการส าหรับผูใ้ห้บริการ 
การใหข้อ้มูล การแนะน าหอ้งพกัและส่ิงอ านวยความสะดวก การ
ตอบค าถามเก่ียวกบัการจองห้องพกั การตอ้นรับ การส่ือสารใน
งานส่วนหน้า การตอบขอ้ซักถามและการจัดการขอ้ต าหนิ การ
แกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ การกรอกแบบเอกสารธุรกิจการโรงแรม 
การโตต้อบในธุรกิจโรงแรมและการให้บริการ และการเขา้ใจ
ธรรมเนียมปฏิบติัในการส่ือสารขา้มวฒันธรรมในงานบริการและ
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) 
กำรอ่ำนเชิงวพิำกษ์ทำงธุรกจิ               
(Critical Reading in the Business Context)  

หลกัการอ่านเชิงวิพากษ์ การอ่านบทอ่านทาง
ธุรกิจเชิงวเิคราะห์และอยา่งมีวจิารณญาณ การประเมินและ
ตีค่าบทอ่าน การอภิปรายและการโตแ้ยง้เก่ียวกบับทอ่าน
ผา่นการเขียนและการน าเสนอปากเปล่า 

The principles of critical reading; analytical 
and critical reading in business-related contexts; textual 
evaluation; discussion and debate of selected texts 
through written and oral presentations 

 
941-363                                                      3((3)-0-6) 
ภำษำองักฤษส ำหรับกำรส่ือสำรทำงธุรกจิ  
(English for Business Communications) 

โครงสร้างภาษาองักฤษ ค าศพัท์ หลกัการอ่าน 
การฟัง การพูด การเขียน การน าเสนองานทางธุรกิจ การ
คน้ควา้ขอ้มูลโดยใช้ภาษาองักฤษ การอ่านบทความจาก
ส่ิงพิมพท์างธุรกิจ การถามและให้ขอ้มูลเก่ียวกบังาน การ
ทกัทายและสนทนาทางธุรกิจกบัลูกคา้ การพดูคุยโทรศพัท ์
การนดัหมาย การอธิบายสินคา้ การเขียนโตต้อบทางธุรกิจ 
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) 
ภำษำองักฤษส ำหรับงำนบริกำรส่วนหน้ำ   
(English for Front Office) 

การใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบัติงานโรงแรมแผนก
ส่วนหน้า ค  าศัพท์และส านวนท่ีใช้ส่ือสาร ระหว่างลูกค้า และ
พนกังาน การบริการส่วนหนา้ การตอ้นรับ การลงทะเบียนเขา้พกั 
และขั้นตอนการออกจากโรงแรม การสอบถามขอ้มูล การบริการ 
การส ารองห้องพกั การส ารองบัตรโดยสาร การโทรศัพท์ การ
ติดต่อประสานงาน การจองตัว๋ ท่ีพกั ห้องอาหาร การให้ขอ้มูล 
และตอบขอ้ซกัถาม และการแกไ้ขเฉพาะหนา้  

English for front office operation, vocabulary and 
expressions for communication between customers and 
personnel; front office services, reception, registration, and 
check-out process, service inquiry, hotel reservation, ticket 
reservation, telephoning, coordination, ticketing, 
accommodation, restaurant, providing information and 
answering questions and solving unexpected problems       
 
941-369             3((2)-2-5) 
กำรอภิปรำยเชิงธุรกจิด้วยภำษำองักฤษ   
(Meetings and Business Interactions)    

การใช้ภาษาอังกฤษท่ีมุ่งเน้นด้านการส่ือสาร เพ่ือ
แสดงความคิดเห็นทั้ งในรูปแบบท่ีเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย 
รวมทั้ งการแสดงความคิดเห็นและการเสนอแนวความคิดตา้น
ต่างๆ วิธีการเสนอขอ้มูล การเขียนวาระการประชุมและบันทึก
การประชุมท่ีเก่ียวกบัการประชุมทางธุรกิจ   

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

ค าศัพท์และส านวนท่ีใช้บ่อยในการประกอบอาชีพ
ดา้นการท่องเท่ียวและการบริการ มารยาทในการสนทนาและการ 

ติดต่อ การฝึกส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น  การ
จ าหน่ายตั๋วโดยสาร การส ารองห้องพัก การเดินทาง
ระหวา่งประเทศการประชาสัมพนัธ์ดา้นการท่องเท่ียว การ
ตอบขอ้ซกัถามและขอ้ร้องเรียน 
 common Malay terms and expressions 
frequently-used in the tourism and service industries, 
proper etiquette and manners for conversations and 
personal contact, and practice using these shills in 
tourism-related situations, such as ticketing, reserving 
accommodations, international travel, tourism promotion, 
and responding to enquiries and complaints 
 
941-371       3((2)-2-5) 
ภำษำมลำยูส ำหรับงำนมคัคุเทศก์ 
(Malay for Tour Guide) 

การใช้ภาษามลายูในการบรรยายน าชม 
สถานท่ีท่องเท่ียวในกรุงเทพฯ และแหล่งท่องเท่ียวทั่ว
ประเทศ การบรรยาย ประวติัความเป็นมาของประเทศไทย 
ส่ิงท่ีควรและไม่ควรปฏิบัติของนักท่องเท่ียวต่อแหล่ง
ท่ อ ง เท่ี ย ว แ ล ะ ต่ อ ค น ไท ย  ส ถ าบั น ช า ติ  ศ าส น า 
พระมหากษตัริยไ์ทย และการจดัรูปแบบการท่องเท่ียวให้
เหมาะสมกบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 

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

กลยุทธ์การส่ือสารเพื่อการด าเนินงานด้าน
เจรจาในบริบททางธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ การฝึกเจรจา
โต้ตอบโดยใช้บทบาทสมมุติส าห รับการสนทนาใน
ประเด็นต่างๆ  อาทิ การเจรจาต่อรอง การน าเขา้ส่งออก 
การร่วมงาน 



 

 
กับชาวต่างชาติ  การจัดการกับความเห็นท่ีแตกต่างและความ
ขดัแยง้เชิงผลประโยชน์ การหาขอ้ยติุกรณีพิพาท   

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

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

หลักการและการฝึกแปลเอกสารทางธุรกิจจาก
ภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ ไดแ้ก่ 
บันทึกภายในองค์กร จดหมายธุรกิจ ขอ้มูลเก่ียวกับสินคา้ ข่าว 
โฆษณาและบันทึกการประชุมอย่างสั้ น รวมถึง การวิเคราะห์
ปัญหาท่ีพบจากการแปลและอภิปรายแนวทางแกไ้ข 
 The principles and practice of translating business 
documents from English into Thai, and vice versa, including 
memos, business letters, product-related information, news, 
advertisements, and short meeting minutes; and an analysis of 
problems encountered in business related translations and 
discussion of possible solutions 
 
941-414           3((3)-0-6) 
ภำษำองักฤษส ำหรับพนักงำนต้อนรับภำคพื้นและบนเคร่ืองบิน 
 (English for Ground and In-flight Attendants) 

ค าศพัท์และส านวนท่ีใช้ในงานตอ้นรับสายการบิน  
การฝึกทักษะฟัง พูด อ่านและเขียนเก่ียวกับงานในหน้าท่ีของ
พนกังานภาคพ้ืนและพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 

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

(English for Sales and Marketing)  
แนวคิดและค าศพัท์เฉพาะท่ีใชใ้นการขายและ

การตลาด การฟังบรรยายและบทสนทนา การสนทนาดา้น
การขายและการตลาด การอ่านรายงาน ข่าว และบทความ
ดา้นการขายและการตลาด การเขียนรายงาน 

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

หลกัการวิจยั การทบทวนวรรณกรรม การเลือก
หัวขอ้ด้านภาษาองักฤษธุรกิจและการก าหนดปัญหาการ
วจิยั รูปแบบการวิจยัและสมมุติฐานการวิจยั ประชากรและ
การสุ่มตวัอย่าง การเก็บรวบรวมขอ้มูลและเคร่ืองมือวิจัย 
การวิเคราะห์ผลการวิจยั การใชว้ิธีการทางสถิติท่ีเหมาะสม
ในการวิจยั รายงานการวิจยัและน าเสนอผลการศึกษาปาก
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) 
ภำษำองักฤษส ำหรับงำนส่ือสำรมวลชน   
(English for Mass Communication) 

ฝึกทักษะการอ่านรายงานข่าว การเขียนหัวข้อ
ข่าวและรายงานข่าว การเขียนโฆษณาอยา่งง่าย การเตรียม
ค าถามส าห รับการแถลงข่าว การท าโน้ตย่อจากบท
สมัภาษณ์และบทแถลงข่าวของส่ือสารมวลชน 

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



 

interviews; and making notes from written interviews and 
press releases 

 
941- 420                                                              3((2)-2-5) 
ภำษำจนีส ำหรับธุรกจิกำรบิน 
(Chinese for Airline Business) 
 ศพัท์และส านวนท่ีใชใ้นงานตอ้นรับสายการบิน การ
ฝึกทักษะฟัง พูด อ่านและเขียนเก่ียวกับงานในหน้าท่ีของ
พนกังานภาคพ้ืนและพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 

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

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

การติดต่อส่ือความหมายและการพูดน าเสนอผลงาน
ภาษาจีน มุ่งเน้นการน าทฤษฎีไปใช้ รวมทั้ งการฝึกปฏิบัติจริง 
อาทิ  การพัฒนาทักษะทั้ ง  การจัดต รียมข้อ มูล  การใช้ ส่ื อ
ประกอบการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อการน าเสนอ
ผลงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

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

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

ศพัท์และส านวนท่ีใชใ้นงานตอ้นรับสายการบิน การ
ฝึกทักษะฟัง พูด อ่านและเขียนเก่ียวกับงานในหน้าท่ีของ
พนกังานภาคพ้ืนและพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 

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

941-431                                               3((2)-2-5) 
ภำษำญี่ปุ่ นส ำหรับกำรน ำเสนอผลงำนทำงวชิำชีพ 
(Japanese for Professional Presentation) 

การติดต่อส่ือความหมายและการพูดน าเสนอ
ผลงานภาษาญ่ีปุ่น มุ่งเน้นการน าทฤษฎีไปใช ้รวมทั้งการ
ฝึกปฏิบติัจริง อาทิ การพฒันาทกัษะทั้ง การจดัตรียมขอ้มูล 
การใชส่ื้อประกอบการน าเสนอ การพฒันาบุคลิกภาพ เพื่อ
การน าเสนอผลงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

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

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

การติดต่อส่ือความหมายและการพูดน าเสนอ
ผลงานภาษารัสเซีย มุ่งเน้นการน าทฤษฎีไปใช ้รวมทั้งการ
ฝึกปฏิบติัจริง อาทิ การพฒันาทกัษะทั้ง การจดัตรียมขอ้มูล 
การใชส่ื้อประกอบการน าเสนอ การพฒันาบุคลิกภาพ เพื่อ
การน าเสนอผลงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

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

ค าศัพท์ ส านวน ตลอดจนภาษาท่ี ใช้ในงาน
ธุรกิจและการคา้ระหวา่งประเทศเพ่ือให้มีความเขา้ใจและ
สามารถน าทกัษะทั้งส่ีอนัไดแ้ก่ ฟัง พดู อ่านและเขียนไปใช้
งานในแวดวงธุรกิ จและการคา้ระหวา่งประเทศ 

Vocabulary and expressions used in 
international business and trade; development of the four 
English language skills for international business and 
trade 



 

941-464            3((3)-0-6) 
กำรพูดในทีชุ่มนุมชนและกำรน ำเสนอทำงธุรกจิ 
(English for Publish Speaking and Business Presentations)  

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

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

ทฤษฎีดา้นการล่าม หลกัการของการล่ามพูดตามและ
การล่ามพูดพร้อม การฝึกทกัษะการล่ามพูดตามจากภาษาองักฤษ
เป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ การฝึกทกัษะ
การล่ามพูดพร้อมจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ ปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาดา้น
การล่าม  

The theories and principles of consecutive and 
simultaneous interpretation; practice in performing consecutive 
and simultaneous interpretation from English into Thai and Thai 
into English; a discussion of problems encountered in 
interpretation and possible solutions  

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

การติดต่อส่ือความหมายและการพูดน าเสนอผลงาน
ภาษาองักฤษ มุ่งเนน้การน าทฤษฎีไปใช ้รวมทั้งการฝึกปฏิบติัจริง 
อาทิ  การพัฒนาทักษะทั้ ง  การจัดต รียมข้อ มูล  การใช้ ส่ื อ
ประกอบการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อการน าเสนอ
ผลงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

English communication and oral presentation skills 
with an emphasis on actual applications of theoretically-gained  

knowledge and learned skills to  data preparation, 
resource management, and non-veral communication for 
professional presentations 
 
941-467                                                              1(0-2-1) 
กำรเตรียมควำมพร้อมสหกจิศึกษำทำงภำษำองักฤษธุรกจิ 
(Pre-Cooperative Education in Business English)  

ค ว าม รู้ เ บ้ื อ ง ต้ น เ ก่ี ย ว กั บ รู ป แ บ บ แ ล ะ
กระบวนการสหกิจศึกษา การปรับตัวเพ่ือเตรียมความ
พร้อมส าหรับชีวิตการท างาน ทั้ งด้านการประยุกต์ใช้
ความรู้ และทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับคนท างาน การคิด
แก้ปัญหา การส่ือสาร การท างานเป็นทีม และการปรับ
ทศันคติใหพ้ร้อมรับวถีิชีวติวยัท างาน 

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



 

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

On the job training as a temporary full-time 
employee in the position appropriate for knowledge and 
competences; connecting theoretical knowledge and actual 
practice, either as the full time staff or in the form of project, in 
consecutive 16 weeks; reporting the work or project progress to 
the university supervisor and the field supervisor within the first 
10th week; presenting the project/study results derived from the 
work practice before work completion; obtaining constantly 
supervision and advice from  the university supervisor and the 
field supervisor on a systematic basis 
 
941-470                                                    3((2)-2-5) 
ภำษำมลำยูส ำหรับธุรกจิกำรบิน 
(Malay for Airline Business) 

ศพัทแ์ละส านวนท่ีใชใ้นงานตอ้นรับสายการบิน การ
ฝึกทักษะฟัง พูด อ่านและเขียนเก่ียวกับงานในหน้าท่ีของ
พนกังานภาคพ้ืนและพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 

Common Malay terms and expressions used in 
airlines services; practice in listening, speaking, reading, and 
writing skills related to ground staff and flight attendants’ 
responsibilities 
 
941-471                                                      3((2)-2-5) 
ภำษำมลำยูส ำหรับกำรน ำเสนอผลงำนทำงวชิำชีพ 
(Malay for Professional Presentation) 
  ฝึกทักษะในการติดต่อส่ือความหมายและการพูด
น าเสนอผลงานภาษามลาย ูมุ่งเนน้การน าทฤษฎีไปใช ้รวมทั้งการ
ฝึกปฏิบติัจริง อาทิ การพฒันาทกัษะทั้งการจดัเตรียมขอ้มูล การ
ใช้ส่ือประกอบการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อการ
น าเสนอผลงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

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

ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับภาษีอากร แนวคิด และ
บทบาทของภาษีอากร หลกัเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษี
อากรตามประมวลรัษฎากร ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษี
เงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 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 
 
942-330                        3((3)-0-6) 
กำรบริหำรภำษีอำกร    
(Tax Management) 
รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน: 942-230 การภาษีอากร  
Prerequisite: 942-230 Taxation 

การบริหารภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงินได้
นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพ่ิม ประเด็นภาษีอากรท่ีมีความ
ซับซ้อน จัดท ารายงานภาษีและยื่นแบบแสดงรายการ 
ประเด็นภาษีอากรท่ีสัมพนัธ์กบัรายการคา้ระหวา่งประเทศ
ท่ีไม่ซบัซอ้น หลกัการและวธีิการเก่ียวกบัการวางแผนภาษี 
อากร ความแตกต่างระหวา่งการวางแผนภาษี การหลีกเล่ียง
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 



 

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

ความหมายของกฎหมาย ลักษณะและประเภทของ
กฎหมาย การใช้กฎหมายกับสังคม ล าดับศักด์ิของกฎหมาย 
ความหมายของหลักรัฐธรรมนูญ ประเภทของรัฐธรรมนูญ 
ประวติัของรัฐธรรมนูญไทย การเกิดข้ึนของรัฐธรรมนูญ การ
แบ่งแยกอ านาจ หลักประกันสิทธิ เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 
สาระส าคญัในรัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบนัและองค์กรส าคญัๆ ท่ี
บญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ  
 Definitions; characteristics and types of laws; law 
enforcement; law in order of priority; definitions of 
constitution; types of constitution; history of the Thai 
constitution; the origins of the constitution; separation of 
powers; rights and freedom according to the constitution; the 
essence of the current constitution; and key organizations 
written in the constitution 
 
944-110          3((3)-0-6) 
ควำมรู้เบ้ืองต้นทำงรัฐประศำสนศำสตร์      
(Introduction to Public Administration) 

ความหมาย พฒันาการ แนวความคิด ทฤษฎี ขอบ เขต
ของวิช า รั ฐป ระศ าสน ศ าสต ร์  ค วามสั ม พัน ธ์ข อ งวิช า                       
รัฐประศาสนศาสตร์กับสาขาวิชาต่างๆ ในสายสังคมศาสตร์                
กิจกรรมการบริหารงานภาครัฐท่ีเก่ียวกบั 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 องค์การและกระบวนการบริหารงาน การปกครอง
ทอ้งถ่ิน การจดัการภาครัฐแนวใหม่ และการปรับตวัของภาครัฐ
ใหเ้ขา้กบับริบทปัจจุบนั  

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

 
 

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

ความหมาย ความเป็นมา และขอบข่ายของ
การศึกษารัฐศาสตร์ แนวคิดหลกัในการศึกษาทางรัฐศาสตร์
กับศาสตร์อ่ืนๆ แนวความคิดทางการเมือง รัฐและระบบ
ราชการ ระบบการเมือง ลทัธิและอุดมการณ์ทางการเมือง 
สถาบันทางการเมือง การเมืองเปรียบเทียบ และการเมือง
ระหวา่งประเทศ 

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

วิวฒันาการของการเมืองการปกครองของไทย 
การเติบโตของพลงัประชาธิปไตย การขยายตวัของระบบ
ราชการในบริบทของการเป ล่ียนแปลงทางเศรษฐ กิจ 
ประเด็นต่าง ๆ ด้านการเมืองการปกครองไทย ความไร้
เสถียรภาพของรัฐบาล การรวมอ านาจในการบริหาร 
รัฐธรรมนูญ พรรคการเมือง และระบบรัฐสภา การเลือกตั้ง 
อ านาจนิยมในระบบการเมือง การปกครอง และการเมือง
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)   
ควำมรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบักจิกำรเพ่ือสังคม (WIL) 
(Introduction to Social Enterprise (WIL)) 



 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักิจการเพ่ือสังคม บทบาท
และคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการเพื่อสังคม การจดัการองคก์าร
ท่ีประกอบการเพื่อสังคม แนวทางและวิธีการวดัผลกระทบของ
องคก์ารท่ีประกอบการเพ่ือสังคม กรณีศึกษากิจการเพ่ือสังคมใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ  

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

แนวคิดเก่ียวกับการจดับริการสาธารณะ การจดัส่ง
บริการสาธารณะ คุณภาพการจัดบริการสาธารณะ กลยุทธ์
นวตักรรม และการปฏิบัติการจัดบริการสาธารณะ แรงจูงใจ
บริการสาธารณะ การส่ือสารในการบริการสาธารณะ  

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

แนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับองค์กรและการ
จดัการสมยัใหม่ ประเภทและลกัษณะขององค์กร อ านาจหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ โครงสร้างและวิธีด าเนินงานขององค์กร 
กระบวนการบริหารและการจดัการ การวางแผน การจดัองค์กร 
การวินิจฉัยสั่งการ การส่งเสริมก าลังใจผู ้ปฏิบัติงานและการ
ควบคุม แนวโน้มของการบริหารและการจัดการในอนาคต 
กรณีศึกษา โดยเนน้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและธุรกิจ 

Concepts and theories relating to organization and 
modern management; types and characteristics of organization; 
authorities; organizational structures and operation; 
administrative and management processes; planning; 
organizing; leading; moral support and controlling; future  

trends of administration and management; case studies 
focusing on both public and private sectors 

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

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์ อุปสงค ์
อุปทาน และดุลยภาพของตลาด ความยืดหยุ่นของอุปสงค์
และอุปทาน พฤติกรรมผู ้บริโภค ต้นทุนการผลิตและ
ฟังก์ชัน่การผลิต โครงสร้างตลาดในทางเศรษฐศาสตร์ การ
ค านวณรายได้ประชาชาติ รายได้ประชาชาติดุลยภาพ 
นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง การค้าและการเงิน
ระหวา่งประเทศ 

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) 
กฎหมำยว่ำด้วยวธีิปฏิบัตริำชกำรทำงปกครอง 
(Administrative Procedure Law) 

แนวความคิดเก่ียวกบักฎหมายวา่ดว้ยวธีิปฏิบติั
ราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของ
เจา้หนา้ท่ี กฎหมายวา่ดว้ยศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
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                                    3((3)-0-6) 
กฎหมำยอำญำ 1 
(Criminal Law I) 
 
 



 

 ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 วา่ดว้ยบทนิยามการใช้
กฎหมายอาญา โทษ วธีิการเพ่ือความปลอดภยั การเพ่ิมโทษ ลด
โทษและการรอลงโทษ ความผิดทางอาญา การพยายามกระท า
ความผิด การร่วมกนักระท าความผิด การกระท าความผิดหลาย
กระทง การกระท าความผิดอีก อายคุวามและลหุโทษ  

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

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

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

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

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ว่าด้วยการประกันชีวิต การ
ประกนัวินาศภยั การคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถกฎหมายแพ่ง
พาณิชย์ว่าด้วยการประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต 
พระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยั  ลกัษณะของสญัญาประกนัภยั 

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

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

กฎหมายแพ่งและพาณิชยท่ี์ส าคญัเก่ียวกบับุคคล 
นิติบุคคล การตั้งห้างหุ้นส่วน บริษทัจ ากดั การเลิกกิจการ 
ทรัพยสิ์นนิติกรรมสญัญา เอกเทศสญัญา ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจซ้ือ
ข าย  เช่ า ซ้ื อ  ค ้ าป ระกัน  ตั วแทน  น ายห น้ า  ตั๋ ว เงิ น 
พระราชบญัญติัเก่ียวกบัเช็ค 

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

กระบวนการนโยบายสาธารณะ การก่อตวัของ
นโยบายสาธารณะ ประเภทของนโยบายสาธารณะและ
กระบวนการนโยบายสาธารณะของไทย  แนวคิด วิธีการ
ก าหนดนโยบายสาธารณะ และการวางแผน การน า
นโยบายไปปฏิบัติ  การประเมินผลแผนและนโยบาย 
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) 
กำรบริหำรรำชกำรไทยและองค์กำรสำธำรณะ 
(Thai Bureaucracy and Public Organization) 

ปรัชญา ทฤษฎี และแนวความคิด เก่ียวกบัการ
บริหารราชการไทยและองคก์ารสาธารณะวิวฒันาการการ
จัดส่วนราชการไทย ลักษณะและความสัมพันธ์ภายใน
องค์การทางราชการ อิทธิพลของระบบเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองท่ีมีต่อการบริหารราชการไทย ปัญหาการ
บริหารราชการของไทย  และกรณีศึกษาการน านวตักรรม
มาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาในประเทศไทย และกฎหมาย 



 

รัฐธรรมนูญไทยกบัการบริหารราชการไทยและองคก์ารสาธารณะ 
Philosophy; theories; and concepts of Thai 

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

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

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

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

ความหมายและหนา้ท่ีของการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ การวิ เคราะห์งาน การวางแผนก าลังคน  การ
บริหารงานบุคคล การสรรหาและการคัด เลือก การ
ฝึกอบรมพนกังาน การจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการ การ
สร้างขวญัก าลงัใจ การประเมินผลงาน การเล่ือนต าแหน่ง 
การสับเปล่ียน การยา้ยงาน การลงโทษ  การเลิกจา้ง การ
เจรจาต่อรอง แรงงานสัมพันธ์  กรณีศึกษาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยใ์นภาครัฐ 

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

ความ รู้ทั่ วไป เก่ี ยวกับการคลังสาธารณะ 
บทบาทของรัฐในระบบเศรษฐกิจ ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั
สถาบันการเงิน  การคลังและระบบการเงินการคลัง 
นโยบายการคลัง นโยบายการเงิน งบประมาณแผ่นดิน 
รายรับของรัฐบาล ภาษีอากร รายจ่ายของรัฐบาล หน้ี
สาธารณะ การคลงัท้องถ่ิน การบริหารงานพสัดุ ปัญหา
และแนวทางแกไ้ขการเงินการคลงัของไทย 

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

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



 

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

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

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

ศึกษาแนวความคิด เก่ียวกับนโยบายสาธารณะ 
ลักษณะส าคัญของนโยบาย และตัวแบบนโยบายสาธารณะ 
ตลอดจนศึกษากระบวนการวเิคราะห์นโยบายสาธารณะทั้งปัญหา
นโยบายสาธารณะ ทางเลือกนโยบาย การประกาศใชน้โยบาย การ
น านโยบายไปปฏิบติั และการประเมินผลนโยบาย รวมทั้งเทคนิค
การวิเคราะห์  จุดแข็ง และข้อจ ากัดของนโยบายสาธารณะ 
ตลอดจนศึกษาถึงตวัอยา่งของงานวิจยัดา้นนโยบายสาธารณะ 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) 
กำรจดักำรควำมรู้ 
(Knowledge Management) 

ความหมายและแนวคิดเก่ียวกับความรู้ในองค์การ 
องค์การแห่งการเรียนรู้ การเรียนรู้และผลการปฏิบัติงานใน
องคก์ารท่ีเนน้ความรู้ ความส าคญัของการจดัการความรู้ในองคก์าร 
วงจรความรู้ซ่ึงประกอบดว้ย การสร้าง การรวบรวม การสืบคน้ 

และใชง้าน เคร่ืองมือและเทคนิคในการจดัการ
ความรู้ วฒันธรรมองค์กรกบัการจดัการความรู้ กลยทุธ์ใน
การจดัการความรู้  

Definitions and concepts of organizational 
knowledge; organizational learning; learning and 
performances in knowledge organization; importance of 
knowledge management; knowledge cycle including 
creation, collection, retrieval, and use; tools and 
techniques for knowledge management; organizational 
culture and knowledge management; knowledge 
management implementation strategies 
 
944-242                  3((2)-2-5) 
กำรจดักำรวสิำหกจิชุมชน (WIL)    
(Management of Community Enterprise (WIL)) 

ความหมาย แนวคิด ลักษณะ ประเภท วิธีการ 
กระบวนการ รูปแบบและพฒันาการของวิสาหกิจชุมชน 
การจัดการการตลาด การจัดการการผลิต การส่งเสริม
การตลาด กลยทุธ์พฒันาความเขม้แข็งของวิสาหกิจชุมชน 
การปฏิบติั และกรณีศึกษาการจดัการวสิาหกิจชุมชน 

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

หลักทั่วไปว่าด้วยในการด าเนินคดีอาญา 
อ านาจพนักงานสอบสวนและศาล การฟ้องคดีอาญาและ
คดีแพ่งท่ีเก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญา หมายเรียกและหมายอาญา 
จบั ขงั จ าคุก คน้ ปล่อยชัว่คราว การสอบสวน วิธีพิจารณา
ในศาลชั้นตน้และพยานหลกัฐาน  

General principles of criminal procedure; 
authority of investigator and court; accusation of criminal 
case and civil suit; summons and criminal summon; 
arrest; imprison; custody; temporary of set free;  



 

investigation; methods of district court consideration and 
evidence 
 
944-301                        3((3)-0-6) 
กฎหมำยลกัษณะพยำน 
(Law of Evidence) 

หลกัทัว่ไปของกฎหมายลกัษณะพยาน ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ประกอบด้วย ความเป็นมาของกฎหมายลักษณะพยาน 
หน้าท่ีน าสืบ การน าเสนอและรับฟังพยานหลกัฐาน ประเภทของ
พยานหลกัฐาน วิธีการพิเศษในการสืบพยานและการชัง่น ้ าหนัก
พยานหลกัฐาน  

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) 

ทฤษฎีและแนวคิดพ้ืนฐานดา้นจริยธรรมและธรรมาภิ
บาล คุณธรรมพ้ืนฐานส าหรับนกับริหาร จริยธรรมทางการบริหาร
ราชการ จริยธรรมทางการเมือง จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมทาง
ส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาดา้นจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
และในระบบราชการ การทุจริตประพฤติมิชอบ การป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต การต่อตา้นการทุจริตในภาคราชการและ
ภาคเอกชนของไทย การน าหลักธรรมาภิบาลมาสร้างเสริมการ
พัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ ตัวอย่างงานวิจัยทางด้าน
จริยธรรมและธรรมาภิบาล  

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

  

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

แนวความคิดและความส าคัญของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์วิธีการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์นโยบาย
ของรัฐในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์กระบวนการในการ
พฒันาและเทคนิคต่างๆ ท่ีใช้ การหาความจ าเป็นในการ
พฒันาและฝึกอบรม การสร้างและพัฒนาหลักสูตร การ
วางแผนการฝึกอบรม การปฏิบัติตามแผนการฝึกอบรม 
การประเมินผลการฝึกอบรม การพัฒนาสายงานอาชีพ 
รูปแบบการพฒันาในอนาคต ตลอดจนปัญหาอุปสรรคใน
การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

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) 
กำรจดัท ำและวเิครำะห์โครงกำร (WIL)   
(Project Formulation and Analysis (WIL)) 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท าโครงการ
สาธารณะต่างๆ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
การวิเคราะห์โครงการทางดา้นเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์
โครงการทางด้านสังคม ส่ิงแวดล้อม และการเมือง การ
ปฏิบติัการจดัท าและวเิคราะห์โครงการ  
   Criteria and methods of public project formulation; 
project feasibility study; economic analysis; social and  
political analysis; practice on project formulation and 
analysis   
 
944-316      3((2)-2-5) 
กำรบริหำรโครงกำร (WIL) 
(Project Management (WIL)) 



 

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

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

กระบวนทศัน์การวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ จริยธรรมการวิจัย การก าหนดปัญหา การ
ทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการวิจัย  การเลือกตัวอย่าง 
เคร่ืองมือการวิจยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล การ
รายงานและเผยแพร่ผลงานวจิยั  
 Quantitative and qualitative research paradigm in 
Public Administration; research ethic; problem statement; 
literature review; research design; sampling; research instrument; 
data collection; data analysis; reporting and disseminating 
research findings  
 
944-318                                     ไม่น้อยกว่ำ 230 ช่ัวโมง 
กำรฝึกงำนทำงรัฐประศำสนศำสตร์ (WIL)     
(Job Training in Public Administration (WIL)) 
เง่ือนไข  ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 

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

 
944-319                    1(0-3-0) 

เตรียมสหกจิศึกษำทำงรัฐประศำสนศำสตร์ 
(Pre Cooperative Education in Public Administration) 

ปรัชญาและเป้าประสงค์ของการจัดการศึกษา
แบบสหกิจ การเตรียมเอกสารสมคัรงานเก่ียวกับจดหมาย  
ประวติัประสบการณ์ เอกสารอ้างอิง และหนังสือรับรอง 
การพัฒนาทักษะทางด้านการส่ือสารระหว่างบุคคลใน
สถานท่ีท างาน และทกัษะต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นในการปฏิบติัสห
กิจศึกษา จรรยาบรรณในการท างาน ความปลอดภยั และ
มนุษยสมัพนัธ์ 

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 ำหรับกำรวจิยัทำงรัฐประศำสนศำสตร์ 
(Statistics for Research in Public Administration) 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัสถิติ การวดัแนวโนม้เขา้
สู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การประมาณค่า การ
ทดสอบสมม ติฐาน  การวิ เค ราะ ห์ ก ารถดถอยและ
สหสัมพนัธ์ สถิตินอนพาราเมทริกซ์ การประยุกต์การวิจยั
ในงานบริหารเชิงรัฐประศาสนศาสตร์ และการใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ 

Introduction to statistics; central tendency; 
dispersion; estimation; hypothesis testing; regression 
analysis and correlation; non-parametric statistics; 
application of research in a study relating to public 
administration and use of a statistical package 

 
944-342                              3((2)-2-5) 
กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัตแิละประเมนิผล (WIL)   
(Policy Implementation and Evaluation (WIL)) 
 แนวความคิด ทฤษฎี และกระบวนการน านโยบาย
ไปปฏิบติั ตวัแบบของการน านโยบายไปปฏิบติั กลยทุธ์ใน 



 

การน านโยบายไปปฏิบติั การเมืองของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการน า
นโยบายไปปฏิบติั แนวคิดของการประเมินนโยบาย ประเภทของ
การประเมินนโยบาย แนวทางการศึกษาและตวัแบบเก่ียวกบัการ
ประเมินนโยบายสาธารณะ การเมืองของการประเมินนโยบาย 
ผลประโยชน์ทบัซอ้นในการประเมินนโยบาย การวจิยัประเมินผล 
หลกัจริยธรรมในการประเมินนโยบาย การปฏิบติัการน านโยบาย
ไปปฏิบติัและประเมินผล 
 Concepts, theories and process of policy 
implementation; models of policy implementation; practical 
strategies for policy implementation, politic of policy 
implementation; factors affecting policy success or  
failure; concepts of policy evaluation; types of policy evaluation; 
approaches and models of policy evaluation; politics of policy 
evaluation; conflict of interest in policy evaluation; evaluation 
research; ethic and policy evaluation; practice on policy 
implementation and evaluation 
 
944-343               3((3)-0-6) 
นโยบำยกำรเงนิกำรคลงั 
(Fiscal and Monetary Policy) 
 ศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับนโยบาย
การเงินและการคลงั โดยเนน้ศึกษาถึงบทบาทของรัฐบาลในการใช้
นโยบายการคลงัและนโยบายการเงินเพื่อเป้าหมายในการพฒันา
ด้านต่างๆ เช่น การส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การ
รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การแก้ปัญหาความยากจน การ
กระจายรายได ้และการจดัการนโยบายด้านอุปสงค์และอุปทาน
ของประเทศอย่างมีดุลยภาพ ตลอดจนศึกษาถึงผลกระทบของ
โลกาภิวฒัน์และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศต่อ
นโยบายการเงินและการคลงัภายในประเทศ รวมทั้งปัญหาเก่ียวกบั
ดุลการช าระเงินระหวา่งประเทศ การใชน้โยบายอตัราแลกเปล่ียน
เพ่ือปรับเสถียรภาพของดุลการช าระเงินระหวา่งประเทศ 

A study on concepts, theories on fiscal and monetary 
policies, with an emphasis on the role of the government in 
implementing fiscal and monetary policies aiming for various 
development, such as economic growth promotion, economic 
stabilization, poverty reduction, income distribution, and the 
balanced demand and supply policy management; a study of the  

impact of globalization, the economic integration 
based on the domestic fiscal and monetary policies, 
international balance of payment, and the implementation 
of the exchange rate policy to stabilize the international 
balance of payment 
 
944-344                   3((3)-0-6)  
กำรพฒันำทุนมนุษย์ 
(Human Capital Development) 

ทฤษฎี เทคนิค และกระบวนการในการพฒันาทุน
มนุษย ์เทคนิคในการวางแผนจัดท าระบบสายงานอาชีพ
และแผนสืบทอดต าแหน่ง เพ่ือสร้างความสามารถของ
องคก์าร บทบาทเชิงกลยทุธ์ของการจดัการและการพฒันา
ทุนมนุษยใ์น 
ประเด็นต่าง ๆ การจัดการทุนมนุษยท่ี์ยึดสมรรถนะ การ
ประเมินผล การจัดการการให้รางวลั การจัดการความ
ปลอดภยั และการจดัการสารสนเทศทางดา้นทุนมนุษย ์

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) 
กำรบริหำรค่ำตอบแทน 
(Compensation Management) 

แน วคิ ดและแนวป ฏิบั ติ ใน การบ ริห าร
ค่าตอบแทน ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดค่าตอบแทน 
การวิเคราะห์งานและการประเมินค่างาน การส ารวจและ
วเิคราะห์ค่าตอบแทน โครงสร้างค่าตอบแทน การบริหาร
สัวสดิการและประโยชน์ เก้ือกูล การก าหนดค่าจ้าง
ส าหรับบุคคลบางประเภท การบริหารค่าตอบแทนใน
ราชการพลเรือน  

Concepts and practices in compensation 
management; factors affecting compensation; job 
analysis and evaluation; survey and analysis of  



 

compensation; pay structure; welfare and benefit 
management; wage determination for special groups of 
personnel; and civil service compensation management 
 

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

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

History of risk management; Introduction to risk 
management in public sector organization; risk  
management analysis; strategic; policy; good governance; 
financial; other risk;  case study of implementation of risk 
management in public sector organization 
 
944-347                      3((3)-0-6) 
กำรตลำดส ำหรับภำคสำธำรณะ 
(Marketing for Public Sector) 

ความหมายและความส าคัญของการตลาด การตลาด
เพ่ือสังคม แนวคิดการตลาดกับการบริหารงานภาครัฐ การ
ใหบ้ริการและผูรั้บบริการ การเสนอคุณค่าใหก้บัผูรั้บบริการ ความ
พึงพอใจของผู ้รับบริการ สัมพัน ธ์ภาพระหว่างองค์การกับ
ผูรั้บบริการ กรณีศึกษาการตลาดส าหรับการจดัการภาครัฐ 

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

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

การพัฒน าความสามารถด้าน ศัพท์  ในสาขารัฐ
ประศาสนศาสตร์ กลยุทธ์การอ่านงานเขียนทางวิชาการด้านรัฐ
ประศานศาสตร์ การส่ือสารภาษาองักฤษในการบริการภาครัฐ 

Development of vocabulary in public 
administration; strategies in reading academic work in 
public administration; English communication in public 
services 
 
944-410                                3((2)-2-5) 
กำรจดักำรกลยุทธ์ส ำหรับภำครัฐ (WIL) 
(Strategic Management for Public Sector (WIL)) 

ความหมาย แนวความคิดและทฤษฎีการจดัการ
กลยุท ธ์  กระบ วนการจัดก ารกลยุท ธ์  ก ารก าหน ด
วตัถุประสงค ์การวเิคราะห์ส่ิงแวดลอ้ม การก าหนดกลยทุธ์ 
การน าไปใชแ้ละการติดตามควบคุมประเมินผลเชิงกลยทุธ์ 
การปฏิบัติและกรณีศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธ์ของ
หน่วยงานภาครัฐและธุรกิจท่ีส าคญั 
Definitions; concepts and theories of strategic 
management; strategic management process; objective 
determination; strategic analysis of the environment; the 
determination of strategy; implementation of strategy; 
follow-up; monitoring and evaluating the strategy; 
practice and a case study of strategic management of 
dominant public and business sectors 
 
944-411                                                        3((3)-0-6) 
กำรเจรจำต่อรองและกำรจดักำรควำมขัดแย้ง 
(Negotiation and Conflict Management) 
 แนวคิดและทฤษฎีในการเจรจาต่อรอง หลกัการ 
รูปแบบและวิธีการเจรจาต่อรอง การเจรจาต่อรองใน
สถานการณ์ต่างๆ ธรรมชาติ รูปแบบและสาเหตุของความ
ขดัแยง้ แนวทางและกระบวนการจดัการความขดัแยง้ ทั้ ง
ระดบัโครงสร้าง ระดับกลุ่ม และระดบัปัจเจกชน การท า
ประชาพิจารณ์ การไกล่เกล่ีย การส่ือสารในความขดัแยง้ 
เทคนิคและกระบวนการเจรจาต่อรองในสถานการณ์เฉพาะ 
และในบริบททางวฒันธรรมท่ีแตกต่าง  
  Concepts and theories of negotiation; principles, 
types and methods of negotiation; negotiation in multiple 
situations; natures, types and causes of conflicts; 
approaches and processes of structural, groups, and 
individual conflict management; conflict communication; 
public hearing; mediation; techniques and process of  



 

negotiation in specific situations and in different-cultural 
contexts 

 
944-414                                                             3((3)-0-6) 
แรงงำนสัมพนัธ์ 
(Labour Relations) 
 แนวคิดเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ในการจา้งงานขององคก์ร
ภาครัฐและภาคเอกชน แนวนโยบายของรัฐดา้นแรงงาน กฎหมาย
และขอ้บงัคบัเก่ียวกับแรงงาน การคุม้ครองแรงงานและแรงงาน
สัมพันธ์ บทบาทของรัฐบาล นายจ้าง และลูกจ้าง ในการเจรจา
ต่อรองและการแกไ้ขขอ้พิพาทแรงงาน และกฎหมายประกนัสงัคม
และการบงัคบัใช ้
 Concepts of labour relations in public and private 
organization; government labour policy; labour laws and 
regulations; labour protection and labour relations; role of 
government, employer and employee on negotiation and solving 
labour conflict; social welfare and efforcement 
 
944-415       3((2)-2-5) 
กำรก ำกบัตดิตำมและประเมนิผล (WIL)   
(Monitoring and Evaluation (WIL)) 
 หลกัการ รูปแบบ และวิธีการก ากบัติดตามประเมินผล
นโยบาย แผนงาน และโครงการต่างๆ และการปฏิบัติและ
ประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการก ากบัติดตามประเมินผล 
  Principles, forms, and procedures of monitoring and 
evaluation policies; programmes and projects; practice and 
applications of new techniques in monitoring and evaluation 
 
944-419                    3((2)-2-5) 
นวตักรรมทำงกำรจดักำรภำครัฐ (WIL) 
(Innovation in Public Management (WIL)) 
 แนวคิดเก่ียวกบัเคร่ืองมือและนวตักรรมในการจดัการ
ภาครัฐ การจัดการแบบลีน การจดัการคุณภาพโดยรวม รัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ การปรับร้ือระบบ การบริหารงานภาครัฐแบบ
เครือข่าย การปฏิบัติและกรณีศึกษานวตักรรมทางการจัดการ
ภาครัฐทั้งในและต่างประเทศ 

Concept of tools and innovations in managing public 
sector; lean government; total quality management;                              
e-governance; reengineering; governing by networking; practice  

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

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

การจดัการผลการปฏิบติังานในองคก์ารโดยเนน้
ความส าคญัในการเช่ือมโยงระหวา่งเป้าหมายขององคก์าร 
หน้าท่ีด้านการทรัพยากรมนุษย์ และการออกแบบการ
วัดผลการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เพ่ือให้องค์การ
สามารถด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายทั้ งในระยะสั้นและ
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) 
สหกจิศึกษำทำงรัฐประศำสนศำสตร์ (WIL) 
(Cooperative Education in Public Administration(WIL)) 
เง่ือนไข  ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4  
 ปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการตรงตามสาขาวชิา
ของนกัศึกษาโดยมีขั้นตอนการสมคัร และคดัเลือก มีการมอบหมาย
ภาระงานท่ีชัดเจนแน่นอนและต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
องคก์รเสมือนเป็นพนกังาน มีการน าความรู้ท่ีไดศึ้กษามาบูรณาการ
เพ่ือประยกุตใ์ชก้บังานท่ีไดรั้บมอบหมาย มีการศึกษาหาความรู้และ
วิทยาการท่ีเก่ียวข้องเพ่ิมเติมภายใต้ค  าปรึกษาของคณาจารย์ท่ี
รับผิดชอบ โดยมีระยะเวลาปฏิบติังานอยา่งนอ้ย 4 เดือน และท าการ
ประเมินผลร่วมกบัฝ่ายทรัพยากรมนุษยข์องสถานประกอบการ 
 Internship at a workplace in accordance with the 
field of study through the process of job application and selection; 
handling of work responsibilities and understanding of 
organizational rules; application of the internship knowledge to 
assigned work; searching for additional knowledge and 
technology under the supervision of advisors; working at least 
four months during internship and being cooperatively assessed by 
the Department of Human Resources in the workplace 
 
946-100                                                                   3((3)-0-6) 
ควำมรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบัธุรกจิ  
(Introduction to Business)                                           

พลวตัของธุรกิจ ธุรกิจกับการด าเนินชีวิต ลกัษณะการ
ประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ ในสภาวการณ์ปัจจุบัน อิทธิพลของ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ธุรกิจในโลกไร้พรมแดน  หลักการ
พ้ืนฐานเก่ียวกบัการบริหารจดัการ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์การ
ผลิต การตลาด การบญัชี การเงิน จริยธรรมทางธุรกิจ 
                Dynamic of business; business and daily life; current 
types of business; influences of business environments; business 
in a borderless world; principles of administration and 
management; human resource management; production; 
marketing; accounting; finance; business ethics 

 
946-101          3((3)-0-6) 
ธุรกจิขั้นต้น             
(Elementary to Business)     

 พลวตัของธุรกิจ ธุรกิจกบัการด าเนินชีวิต ลกัษณะ
การประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ ในสภาวการณ์ปัจจุบัน 
ธุรกิจในโลกปัจจุบนั  อิทธิพลของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 
หลกัการพ้ืนฐานเก่ียวกบัการบริหารจดัการ องค์ประกอบ
ของส่วนงานทางธุร กิจ  การจัดการข้ามวัฒนธรรม 
จริยธรรมทางธุรกิจ 

 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) 
หลกักำรบัญชี     
(Principles of Accounting) 
 หลกัการบญัชี วงจรบญัชี รายการคา้และเหตุการณ์
ต่าง ๆ การจดัท างบการเงินส าหรับกิจการให้บริการ กิจการ
ซ้ือมาขายไป กิจการผลิต  สมุดรายวัน เฉพาะ ระบบ
ใบส าคญั จรรยาบรรณวชิาชีพบญัชี     
 Principles of accounting; accounting cycle; 
transactions and events; financial statements preparation 
for services business; merchandise business; 
manufacturing business; special journals; voucher  
system; professional code of ethics 
 
946-130                                                            3((3)-0-6) 
หลกักำรจดักำรควำมเส่ียงและกำรประกนัภัย             
(Principles of Risk Management and Insurance)  
 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับความเส่ียงและการจัดการ
ความเส่ียง การประเมินความเส่ียง การวเิคราะห์ความเส่ียง 
วิธีในการจัดการความเส่ียง ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการ
ประกันภัย บทบาทของธุรกิจประกันภัยต่อภาคธุรกิจ 
สัญญาประกันภัย  สถาบันประกันภัย  ชนิดของการ
ประกนัภยั การประกนัชีวติและการประกนัวนิาศภยั 
                 Basic knowledge of risk and risk management; 
risk assessment; risk analysis; risk management methods; 
introduction to insurance; roles of insurance in the 
business sector; insurance contracts; insurance  
 



 

institutions; types of insurance, life insurance; non-life insurance 
 
946-141                                                                3((2)-2-5) 
กำรเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์   
(Computer Programming) 

หลกัการเก่ียวกบัการเขียนโปรแกรม การแกไ้ขปัญหา
ด้วยขั้ นตอนวิธี  รหัสเทียม ผังงาน องค์ประกอบของภาษา
โปรแกรม ชนิดของข้อมูลแบบต่าง ๆ ตัวด าเนินการ ค าสั่งทาง
คณิตศาสตร์และทางตรรกะ โครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย ์
โครงสร้างโปรแกรมแบบตามล าดบั เลือกท า และการวนซ ้ า การ
เรียกซับรูทีน การส่งผ่าค่าพารามิเตอร์ การฝึกปฏิบัติพัฒนา
โปรแกรมเบ้ืองตน้โดยใชภ้าษาโปรแกรมภาษาใดภาษาหน่ึง การ
ตรวจสอบ และแก้ไขโปรแกรม การควบคุมรุ่น จริยธรรมของ
นกัพฒันาโปรแกรม 

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

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

การประชาสัมพนัธ์เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ทางธุรกิจ 
ข้อมูลและสารสนเทศทางการประชาสัมพัน ธ์ การจัดการ
สารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ การวางแผนและออกแบบ
เน้ือหา แนวทางการพฒันาเวบ็ไซต์ การออกแบบเวบ็ ฐานขอ้มูล
เพื่อการประชาสัมพนัธ์ การใช้ระบบการจัดการเน้ือหาของเว็บ 
การบริหารจดัการเวบ็ 

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

 
 

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

แน วค ว าม คิ ด ก ารผ ลิ ต ส่ื อ วิ ดี โ อ อ ย่ า ง
สร้างสรรค ์ขั้นตอนการผลิตส่ือ การเล่าเร่ือง เทคนิคการใช้
กลอ้งเพ่ือถ่ายท าวิดีโอ การใชโ้ปรแกรมประยกุตใ์นงานตดั
ต่อวิดีโอ การบริหารจัดการช่องยูทูป จริยธรรมในการ
ส่ือสารและเผยแพร่ 

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) 
กำรเขียนโปรแกรมเบ้ืองต้น 
(Introduction to Programming) 

แนวคิดเชิงตรรกะ การคิดแยกแยะและหาเหตุผล 
การคิดอย่างเป็นระบบ การคิดแก้ไขปัญหาและการ
ตัด สินใจ การคิดแก้ปัญหาเชิงตรรกะผ่านหลักการ
โปรแกรมอย่างง่าย หลักการทั่วไปเก่ียวกับการเขียน
โปรแกรมและการวิเคราะห์งาน ล าดบัขั้นตอนการท างาน 
การเขียนผังงาน รหัสเทียม การตรวจสอบและแก้ไข
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) 
พำณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 
(Electronic Commerce)  

ความหมายพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์โครงสร้าง
พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีส าหรับพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 
ตวัแบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ หลกัการพ้ืนฐานตลาด
ออนไลน์ ระบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ การจดัการทาง
พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ กระบวนการเติมเตม็ค าสัง่ซ้ือ 



 

 ประเด็นทางกฎหมาย จริยธรรม และความปลอดภยั
ในพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์ทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 
พฒันาระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 

Definition of electronic commerce; infrastructure for 
electronic commerce technology; electronic commerce 
models; basic principles of online marketing; electronic 
payment systems; the management of electronic commerce; 
order fulfillment; legal, ethical and security issues in electronic 
commerce; electronic commerce strategy; electronic 
commerce development with content management system 
(CMS) 
 
946-152                                         ไม่น้อยกว่ำ 230 ช่ัวโมง 
กำรเรียนรู้เชิงประสบกำรณ์ คร้ังที ่1  
(Experiential Learning I)  

ฝึกงานในแหล่งฝึกงาน คร้ังท่ี 1 เพ่ือเรียนรู้วฒันธรรม
การท างาน  และเสริมสร้างทกัษะพ้ืนฐานการท างานในองค์กร 
ในฝ่ายงานขององค์กรท่ีมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศไป
ประยกุตใ์ชง้าน 

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

หลักการของการออกแบบ พ้ืนฐานการออกแบบ
กราฟิก การวางโครงสี การจดัองค์ประกอบภาพเทคนิคในการ
ออกแบบ การวิเคราะห์งานออกแบบกราฟิก การตรวจสอบ
คุณภาพงาน การออกแบบหน้าเว็บและหน้ารับลูกค้า การ
ออกแบบเพ่ือวตัถุประสงค์ต่างๆทางธุรกิจ การประยุกต์ใช้
ซอฟต์แวร์ท่ีเก่ียวข้องกับงานออกแบบกราฟิกทางธุรกิจ การ
ออกแบบและพฒันาส่วนติดต่อผูใ้ชข้องเวบ็ เวบ็เพจแบบสแต
ติกและไดนามิกเวบ็แบบเชิงตอบสนอง ภาษามาร์กอปั การใช้
งานสไตล์ชีต  ภาษาสคริปต์ การใช้ฟรอนต์เอ็นเฟรมเวิร์ค 
กรณีศึกษาการออกแบบเวบ็ไซต์ของธุรกิจปัจจุบัน ฝึกปฏิบัติ
พฒันาพฒันาเวบ็ในส่วนติดต่อกบัผูใ้ชง้าน 

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) 
หลกักำรตลำด    
(Principles of Marketing) 

ความหมาย ความส าคัญของการตลาด 
แนวความคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับการตลาด ส่ิงแวดล้อมท่ีมี
อิทธิพลทางการตลาด ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การ
ก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์ส่วนประสมทางการตลาด 
             Definitions and importance of marketing; 
basic concepts of marketing; environments influencing 
marketing; basic knowledge of consumer behaviors; 
market segmentation; targeting; positioning; marketing 
mix 
 
946-170                              3((3)-0-6) 
อุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่วในพลวตัโลก  
(Tourism Industry in Global Dynamics)   
 วิวฒันาการ ความหมาย ความส าคญั ลักษณะ 
และองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเท่ี ยว 
ผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว แนวคิดเก่ียวกบั
การวางแผนและพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว บทบาท
และนโยบายของรัฐในการพฒันาองคก์รทางการท่องเท่ียว
ระดบัชาติและนานาชาติ ความสัมพนัธ์ของการท่องเท่ียว
กับ พ ลวัต โลก  รวม ถึ ง ปั ญ ห าและ ส่ิ งท้ าท ายข อ ง
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ แนวโน้มการ
ท่องเท่ียวโลกและภูมิภาค 
 Evolution, definitions, significance, 
characteristics and components of tourism industry; 



 

tourism impacts; concepts related to planning and 
development of the tourism industry; government’s roles and 
policies in the development of national and international 
tourism organizations; relationship between tourism and 
global dynamics including problems and challenges of the 
tourism and hospitality industry; global and regional tourism 
trends 
 
946-201                         3((2)-2-5) 
กำรจดักำรธุรกจิขนำดย่อม    
(Small Business Management)  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการธุรกิจขนาด
ยอ่ม การวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบนัและความเหมาะสม
ตามสถานการณ์ทางการตลาด การออกแบบกลยทุธ์การตลาด 
การเงิน การจดัการทรัพยากรมนุษย ์การผลิตและการวางแผน
เชิงกลยทุธ์ การวิเคราะห์และการตดัสินใจในธุรกิจขนาดยอ่ม 
การสร้างความสัมพันธ์กับผู ้มี ส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ 
โอกาสของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ การจดัการความเส่ียง
ส าหรับธุรกิจขนาดยอ่ม จรรยาบรรณและจริยธรรมส าหรับการ
จดัการธุรกิจขนาดยอ่ม 

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

แนวคิด บทบาท และ วิวฒันาการทางการจัดการ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมทางการจัดการ 
สภาพแวดลอ้มทางการจดัการ การตดัสินใจทางการจดัการ 
หนา้ท่ีทางการจดัการ การวางแผน การจดัองคก์าร การช้ีแนะ 
การควบคุม การบริหารกลุ่มและความขดัแยง้ ความรู้เบ้ืองตน้

เ ก่ี ย ว กั บ ก าร จัด ก ารก ล ยุท ธ์  แ ล ะ ก าร จัด ก าร ใน
สภาพแวดลอ้มระหวา่งประเทศ  
                 Concepts, roles and evolution of management; 
social responsibility and management ethics; 
organization’s environment;  managerial decision 
making; management functions; planning; organizing; 
leading; group management and conflict; controlling; an 
overview of strategic management; management in the 
international context 
 
946-210               3((3)-0-6) 
กำรบัญชีขั้นกลำง 1  
(Intermediate Accounting I) 
รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน: 946-114  หลกัการบญัชี  
Prerequisite: 946-114 Principles of Accounting 
 กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน 
หลักการและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเก่ียวกับสินทรัพย์
หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน การจ าแนกประเภท
สินทรัพย ์การรับรู้และการวดัมูลค่าสินทรัพย ์การตีราคา
สินทรัพย ์การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์การแสดงรายการและ
การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพย ์
 Conceptual framework for financial reporting; 
principles and practice of current assets; non-current 
assets; assets classification; recognition and valuation of 
assets; revaluation of assets; impairment of assets; 
presentation and disclosure of information related to 
assets 
 
946-211              3((3)-0-6) 
กำรบัญชีขั้นกลำง 2  
(Intermediate Accounting II) 
รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน: 946-114  หลกัการบญัชี  
Prerequisite: 946-114 Principles of Accounting 

หลักการและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเก่ียวกับ
หน้ีสินหมุนเวียน หน้ีสินไม่หมุนเวียน การบัญชีเก่ียวกับ
ส่วนของเจ้าของส าหรับ ห้างหุ้นส่วน บริษัทจ ากัด และ
บริษทัมหาชนจ ากดั งบกระแสเงินสด  

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



 

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

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

แนวคิดเก่ียวกับการบัญ ชีต้นทุน การจ าแนก
ประเภทตน้ทุน การคิดตน้ทุนตามวิธีตน้ทุนผนัแปรและวิธี
ตน้ทุนรวม การปันส่วนตน้ทุนตามวิธีเดิมและตามวิธีตน้ทุน
ฐานกิจกรรม การบัญชีต้นทุนงานสั่งท า การบัญชีต้นทุน
กระบวนการ เศษวสัดุ สินคา้มีต าหนิและสินคา้เสีย ตน้ทุน
มาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่าง ผลิตภัณฑ์ ร่วมและ
ผลิตภณัฑพ์ลอยได ้และจรรยาบรรณทางวชิาชีพบญัชี 
 Concepts of cost accounting; cost classification; 
variable costing and full costing; allocating cost by 
traditional cost accounting and activity-based costing; job-
order cost accounting, process costing; scrap, defective and 
spoilage goods; standard costs and analysis of variances; 
joint products and by products and code of ethics in 
accounting profession 
 
946-214                                                                3((3)-0-6) 
กำรบัญชีส ำหรับผู้ประกอบกำร                                                
(Accounting for Entrepreneurs) 
                ลกัษณะและแนวความคิดขั้นพ้ืนฐานของการบญัชี 
กระบวนการบนัทึกบญัชี การจดัท างบการเงิน และการอ่าน
งบการเงินเพ่ือการตดัสินใจทางธุรกิจ แนวคิดและการจ าแนก
ประเภทของตน้ทุน การค านวณตน้ทุนผลิตภณัฑ ์การก าหนด
ราคาผลิตภัณฑ์  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน 
ปริมาณ 
และก าไร การใช้ข้อมูลต้นทุนเพ่ือการตัดสินใจ การจัดท า
งบประมาณเพ่ือการวางแผนและควบคุมก าไร 
                 Characteristics and basic concepts of accounting; 
accounting recording process; financial statements 
preparation; reading financial statements for business 
decision making; cost concepts and classifications; product 
costing; product pricing; cost-volume-profit relationships 

analysis; selecting relevant cost information for decision 
making; budgeting for profit planning and control 
 
946-216 
ฝึกปฏิบัตทิำงวชิำชีพบัญชี 1          ไม่น้อยกว่ำ 280 ช่ัวโมง
(Professional Accounting Internship I)  
เง่ือนไข: ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2  
Condition: Second-year students  

  ฝึกปฏิบั ติงานด้านการท าบัญ ชีและงาน ท่ี
เก่ียวขอ้งในสถานประกอบการเพ่ือเรียนรู้การปฏิบัติงาน
จริง     

           Internships in accounting and related works 
within organizations for practicing real world situations 

 
946-233                                                         3((3)-0-6) 
คณิตศำสตร์กำรเงนิ                                                               
(Mathematics of Finance)  
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 947-215 แคลคูลสั 
Prerequisite: 947-215 Calculus 

ดอกเบ้ียเชิงเดียว ดอกเบ้ียทบตน้และส่วนลด ค่า
รายปี ค่ารายปีแบบอ่ืนๆ  พนัธบัตร หุ้นหลกัทรัพย ์ แบบ
ของการช าระหน้ีและการประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 

    Simple interest; compound interest and 
discount; annuities and others general annuities; bonds; 
securities; types of debt payment; application of 
mathematics of finance to daily situations 
 
946-235                                                           4((4)-0-8) 
กำรประกนัวนิำศภัย  
(Casualty Insurance)                                                             
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 946-130 หลกัการจดัการความ
เส่ียงและการประกนัภยั 
Prerequisite: 946-130 Principles of Risk Management and 
Insurance   
               หลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัการประกนัวินาศภยั  
การประกนัอคัคีภยั การประกนัภยัทางทะเลและการขนส่ง  
การประกันภยัรถยนต์  การประกนัภยัเบ็ดเตล็ด  รูปแบบ
ต่าง ๆ  ของกรมธรรม์  เง่ือนไข และแบบฟอร์ม การ
ประกนัภยัต่อ  นิยามศพัทท่ี์เก่ียวขอ้ง 



 

               Principles and concepts of casualty insurance; fire 
insurance; marine insurance and transport insurance; 
automobile insurance; miscellaneous insurance; types of 
policy, insurance conditions and forms; reinsurance; 
definitions of insurance terms 
 
946-240         3((2)-2-5) 
กำรออกแบบและพฒันำฐำนข้อมูล    
(Database Design and Development) 

ห ลั ก ก า ร พ้ื น ฐ าน ข อ ง ร ะ บ บ ฐ าน ข้ อ มู ล 
สถาปัตยกรรมของระบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ แบบจ าลอง
ขอ้มูล การออกแบบและพฒันาฐานขอ้มูล การท าใหเ้ป็นบรรทดั
ฐาน การจดัระบบฐานขอ้มูลแบบผูใ้ชห้ลายคน การรักษาความ
มั่นคงของฐานข้อมูล  การส ารองและคืนสภาพ แนวคิด
คลงัขอ้มูล ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (เอสคิวแอล) โปรแกรม
จดัการฐานขอ้มูล จริยธรรมของผูดู้แลฐานขอ้มูล 

Basic principles of database systems; relational 
database system architecture; database models; database 
design and development; normalization; multi-user database 
system management; database security; backup and recovery; 
data warehouse concepts; Structured Query  
Language (SQL); database management system software; 
ethics for database administrators 
 
946-242           3((3)-0-6) 
โครงสร้ำงข้อมูลและขั้นตอนวธีิ    
(Data Structures and Algorithms) 

 
โครงสร้างขอ้มูลแบบแบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น 

การประยุกต์โครงสร้างข้อมูลในงานต่างๆ เทคนิคการ
เรียงล าดับและคน้หาขอ้มูล การออกแบบและการวิเคราะห์
อลักอริทึม การประยุกต์ทฤษฎีกับระบบงานธุรกิจและการ
แกปั้ญหาทางธุรกิจ 

Linear and nonlinear data structures; applications 
of data structures in various fields; sorting and searching 
techniques; algorithm design and analysis; applications of 
theories in business systems and business problem solving 
 
946-244      3((2)-2-5) 

กำรส่ือสำรข้อมูลและเครือข่ำยคอมพวิเตอร์  
(Data Communication and Networking) 

แนวคิดและองคป์ระกอบของการส่ือสารขอ้มูล
และระบบเครือข่าย  มาตรฐานแบบจ าลองโอเอสไอ 
โทโพโลย ีซอฟตแ์วร์และฮาร์ดแวร์ท่ีใชใ้นเครือข่าย ระบบ
เครือข่ายประเภทต่าง ๆ โพรโทคอลและส่ือสัญญาณ การ
จดัการเครือข่าย  การบุกรุกและการจดัการความมัน่คงของ
เครือข่าย  การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดีา้นการส่ือสารขอ้มูล
และระบบเครือข่ายในองคก์รธุรกิจปัจจุบนั 

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

หลักการของการออกแบบ  พ้ืน ฐานการ
ออกแบบกราฟิก การวางโครงสี การจดัองคป์ระกอบภาพ 
เทคนิคในการออกแบบ การวิเคราะห์งานออกแบบกราฟิก 
การตรวจสอบคุณภาพงาน และการประยกุตใ์ชซ้อฟตแ์วร์
ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานออกแบบกราฟิกทางธุรกิจ 

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

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

นิยามของโซเชียลคอมเมิร์ซ ทฤษฏีและแนวคิด
ท่ีเก่ียวข้องกับโซเชียลคอมเมิร์ซ ประเภทของโซเชียล
คอมเมิร์ซ เคร่ืองมือและแพลตฟอร์มของโซเชียลคอมเมิร์ซ 
รูปแบบธุรกิจของโซเชียลคอมเมิร์ซระหว่างผูบ้ริโภคกับ
ผูบ้ริโภค กระบวนการท าธุรกรรมบนโซเชียลคอมเมิร์ซ 
แบบจ าลองวุฒิภาวะส าหรับโซเชียลคอมเมิร์ซระหว่าง
ผูบ้ริโภคกบัผูบ้ริโภค และการยกระดบัวฒิุภาวะของผูข้าย 



 

บนโซเชียลคอมเมิร์ซ ประเภทกลโกงของโซเชียล
คอมเมิร์ซ การป้องกันกลโกง กฎหมายและจริยธรรมส าหรับ
โซเชียลคอมเมิร์ซ ฝึกปฏิบติัดา้นโซเชียลคอมเมิร์ซ 

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

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

  (Front-end Web Development)   
การออกแบบและพฒันาส่วนติดต่อผูใ้ช้ของเว็บ 

เว็บเพจแบบสแตติกและไดนามิกเว็บ การออกแบบเว็บเชิง
ตอบสนอง ภาษามาร์กอปั การใชง้านสไตลชี์ต ภาษาสคริปต ์การ
ใช้ฟอนต์เอ็นเฟรมเวิร์ค  กรณีศึกษาการออกแบบเว็บไซต์ของ
ธุรกิจปัจจุบนั ฝึกปฏิบติัพฒันาเวบ็ในส่วนติดต่อกบัผูใ้ชง้าน 

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

 
946-253                                                      3((2)-2-5) 
กำรออกแบบกรำฟิกส ำหรับธุรกจิ 
(Graphic Design for Business)  
 หลกัการของการออกแบบ พ้ืนฐานการออกแบบ
กราฟิก การวางโครงสี การจดัองค์ประกอบภาพ การออกแบบ
โครงร่าง การวิเคราะห์งานออกแบบกราฟิก การตรวจสอบ
คุณภาพงาน การออกแบบหน้าเว็บและหน้ารับลูกค้า การ
ออกแบบเพ่ือส่งเสริมการซ้ือขาย การออกแบบโลโก ้แบนเนอร์ 
และภาพประกอบบนเว็บเพื่อแสดงผลบนคอมพิวเตอร์และ
โทรศัพท์มือถือ การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ท่ีเก่ียวข้องกับงาน
ออกแบบกราฟิกทางธุรกิจ 
 Principles of design; graphic design basics; color 
schematic arrangement; images composition; layout design;  

graphic design analysis; quality evaluation; web and 
landing page design; design for promotion; logo, banner 
and illustration design for response on computer and 
mobile telephone; integrating graphic design in business 
with relevant software 
 
946-254                                  ไม่น้อยกว่ำ 230 ช่ัวโมง 
กำรเรียนรู้เชิงประสบกำรณ์ คร้ังที ่2 
(Experiential Learning II) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 946-152 การ 
เรียนรู้เชิงประสบการณ์ คร้ังท่ี 1  
Prerequisite: 946-152 Experiential Learning I  

ฝึกงานในแหล่งฝึกงาน คร้ังท่ี 2 เพ่ือเรียนรู้ 
และเสริมสร้างทักษะการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาท่ี
เรียนในฝ่ายงานขององคก์รท่ีมีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศ
ไปประยกุตใ์ชง้าน  

The second internship in an organization to 
learn and enhance working skills related to the study’s 
program in the department of the organization that has 
applied information technology 

 
946-255                                                   3((2)-2-5) 
เอสควิแอลเพ่ืองำนด้ำนวทิยำศำสตร์ข้อมูล 
(Structured Query Language for Data Science) 

            หลกัการพ้ืนฐานของระบบฐานขอ้มูล ระบบ
จดัการฐานขอ้มูล ระบบจดัการฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ ภาษา
สอบถามเชิงโครงสร้างขั้ นพ้ืนฐาน การน าเข้าและการ
ส่งออกขอ้มูล การส ารองและกูคื้นขอ้มูล ภาษาสอบถามเชิง
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                                                     3((2)-2-5) 
วทิยำศำสตร์ข้อมูลเบ้ืองต้น 
(Fundamentals of Data Science)  



 

แนวคิดพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์ขอ้มูล บทบาทของ
นักวิทยาศาสตร์ขอ้มูลในองค์กร การรวบรวมขอ้มูล การเตรียม
ขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล การออกแบบและสร้างรูปแบบ การ
น าเสนอข้อมูลด้วยภาพและเสียงท่ี มีความสัมพันธ์กัน การ
วเิคราะห์เพ่ือน าไปสู่ผลลพัธ์ ฝึกปฏิบติัทางวทิยาศาสตร์ขอ้มูล 

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

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

การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคบนโลกออนไลน์
ดว้ยเคร่ืองมือการรับฟังเสียงสังคม การวิเคราะห์เครือข่ายสังคม 
การประมวลผลภาษาธรรมชาติและการขูดเว็บ เทคนิคการ
วิเคราะห์การตลาดดิจิทัล รวมถึง การหาค่าเหมาะสมส าหรับ
เคร่ืองมือคน้หา ระบบแนะน าสินคา้/บริการ การวิเคราะห์ไฟล์
ลอ็ก การทดสอบเอ/บี การวิเคราะห์มูลค่าเงิน ความถ่ีและการซ้ือ
คร้ังล่าสุดส าหรับการตลาดดิจิทลั การวเิคราะห์ลูกคา้สมัพนัธ์และ
การสูญเสียลูกคา้ส าหรับการตลาดดิจิทลั การวดัการตลาดดิจิทลั 
ได้แก่ การจราจร อตัราการคลิกผ่าน อตัราการผนัเปล่ียนการมี
ส่วนเก่ียวขอ้ง ระเบียบวธีิวจิยัทางการตลาดเบ้ืองตน้ 
                     Online consumer behavior and sentiment analytics 
through social listening tools; social network analysis; natural 
language processing and web scraping; digital marketing 
analytics techniques including search engine optimization, 
recommendation system, log file analysis, A/B testing, recency, 
frequency, and monetary value analysis for digital marketing; 
customer relationship and churn analytics for digital marketing; 
digital marketing metrics including traffic, click-through rate, 
conversion rate, and engagement; basic marketing research 
methodology 

 
946-258                                                            3((2)-2-5)  
กำรเล่ำเร่ือง                                                                              
(Storytelling) 

หลักการ เทคนิคในการเล่าเร่ือง การค้นคว้า
เร่ืองราว เขา้ใจถึงความส าคญัของบริบทและผูฟั้ง  การจดัการ 

 พฒันาเน้ือหา การล าดบัเน้ือหา การวางโครงเร่ือง ขั้นตอน
การเล่าเร่ือง การเขียน การสร้างเน้ือหาดิจิทลั การออกแบบ
และเทคนิคการน าเสนอเร่ืองราวผา่นส่ือดิจิทลั 

Principle of storytelling technique; story 
research; understand the importance of context and 
audience; arrangement and development content; ordering 
content; structure content; storytelling process; writing; 
digital content creation; presentation design and technique 
through digital media 
 
946-260                                                  3((2)-2-5) 
พฤตกิรรมผู้บริโภคและกลยุทธ์ทำงดจิทิลั   
(Consumer Behavior and Digital Strategy)  
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 946-160 หลกัการตลาด  
Prerequisite: 946-160 Principles of Marketing   
 ความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริหารการตลาด 
พฤติกรรมผูบ้ริโภค การวิเคราะห์เก่ียวกับพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
ทฤษฎีปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัภายนอก กิจกรรมทางการตลาดท่ี
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค การมีส่วนร่วมของ
ผูบ้ริโภคในการสร้างสรรคแ์ละเผยแพร่ผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ 
ปัจจยัดา้นโลกดิจิทลัท่ีท าให้นิยามสังคมและพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลง พฤติกรรมผู ้บริโภคดิจิทัลคือ
ชุมชนเสมือนจริง กรณีศึกษาและงานวิจัยท่ีปรากฏใน
โลกดิจิทลัมาตดัสินใจสร้างกลยทุธ์ 

Relationship in marketing management; 
consumer behavior; analysis of consumer purchase 
behavior in decision process; theories and factors 
influencing consumer behavior; individual factors; 
external factors; marketing activities influencing 
consumer behavior; participation of consumers in the 
new product creation and dissemination; digital world 
factors influencing a change in definitions of society 
and consumer behavior; digital consumer behavior in a 
virtual 

 
946-262    3((2)-2-5) 
กำรจดักำรกำรตลำด    



 

(Marketing Management)  
รายวิชาบังคบัเรียนก่อน : 946-260 พฤติกรรมผูบ้ริโภคและกล
ยทุธ์ทางดิจิทลั  
Prerequisite: 946-260 Consumer Behavior and Digital Strategy 

แนวคิด ทฤษฎีในการบริหารการตลาด การจัดการ
ทางการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ การวางแผน
กลยุทธ์ทางการตลาด ด้านการบริหารงาน ดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา 
ช่องทางการจ าหน่ายการส่งเสริมทางการตลาด การปฏิบัติการ
การควบคุมการด าเนินงานของธุรกิจ การบริหารงานของธุรกิจ 
การค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสงัคม 
 Concepts and theories of marketing 
administration; marketing management; analysis of business 
contexts; strategic planning in marketing, administration, 
products, prices, and channels of distribution; marketing 
promotion; operational control in business; business 
administration; social responsibility 

 

946-265     3((2)-2-5) 
ประเดน็ส ำคญัทำงกำรตลำด     
(Current Issues in Marketing)  
 หัวขอ้วิชาใหม่ดา้นการตลาด ทฤษฎีใหม่ท่ีร่วมสมยั 
การประยกุตแ์นวทาง กลยทุธ์ การด าเนินงานทางการตลาด ตามท่ี
สาขาเห็นชอบ  
 Current issues on marketing; contemporary 
markting-related theories, applications of marketing 
approaches, strategies, and work performance 
 
946-271                                                          3((2)-2-5) 
กำรจดักำรธุรกจิน ำเทีย่วและตวัแทนกำรท่องเทีย่ว   
(Tour Operator Business and Travel Agency 
 Management) 
     ความรู้เก่ียวกบัการบริหารจดัการธุรกิจน าเท่ียวและ
ตวัแทนการท่องเท่ียว ประเภทของธุรกิจน าเท่ียวและตวัแทน
การท่องเท่ียว การเขียนรายการน าเท่ียว กลยทุธ์ในการจดัธุรกิจ
น าเท่ียว การคิดราคาขาย การตลาดและการขายในธุรกิจน าเท่ียว 
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแกไ้ขท่ีเก่ียวกบัการจดัการ
ธุรกิจน าเท่ียว การฝึกปฏิบติัจดัน าเท่ียว 
 Knowledge of tour business and travel agency 
administration; types of tour business and travel agency;  

Itinerary for tour business; strategic for tour business; 
price setting; marketing and sale of tour companies; 
problems, drawbacks, and guidelines for solutions 
regarding tour business and travel agency management; 
conducting field trips 
 
946-275               3((3)-0-6) 
พฤตกิรรมนักท่องเทีย่วและกำรส่ือสำรข้ำมวฒันธรรม 
(Tourist Behavior and Cross-cultural  
Communication) 
 พฤติกรรมนักท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว 
ความต้องการของนักท่องเท่ียวและแรงจูงใจในการ
เดินทาง กระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าทางการ
ท่องเท่ียว การจ าแนกประเภทของนักท่องเท่ียวและ
รูปแบบพฤติกรรมนักท่องเท่ียว ความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียว แนวโน้มพฤติกรรมการเดินทางและตลาด
นักท่องเท่ียวในอนาคต และการประยุกต์หลักการ
ส่ือสารขา้มวฒันธรรมในการปฏิสัมพนัธ์ทั้ งในระดับ
บุคคลและระดบัหน่วยธุรกิจเพ่ืองานดา้นการท่องเท่ียว 
 Tourist behaviors in tourism destination; 
tourists’  needs and motivations for travelling; 
tourists’ decision-making process in buying tourism 
products; classification and types of tourist behaviors; 
tourists’ satisfaction; trend of travelling patterns and 
tourist markets in the future; the application of cross-
cultural communication principles in tourism at 
individual and organizational levels 

 
946-276                 3((3)-0-6) 
ทรัพยำกรกำรท่องเทีย่ว    
(Tourism Resource)  
     ความหมาย ความส าคญั ประเภท ลกัษณะของ
ทรัพยากรการท่องเท่ียว เอกลกัษณ์ และคุณค่าของแหล่ง
ท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ ศิลปะ โบราณสถาน ศาสน
สถาน แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม และแหล่ง
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ปัจจยัทางภูมิศาสตร์ ส่ิงแวดลอ้ม 
และอุปสงค์ของการท่องเท่ี ยว ท่ี มี ผลกระทบต่ อ
ทรัพยากรการท่องเท่ียว การอนุรักษ์และการจัดการ
ทรัพยากรการท่องเท่ียว 



 

     Definitions, importance, types, and characteristics of 
tourism resources; identities and values of historical cultural 
attractions, arts, ancient monuments, religious places, arts and 
culture, and natural attractions; geographic factors, 
environment, and tourism demands affecting tourism resources; 
tourism resources preservation and management  
 
946-290                                                                   3((3))-0-6) 
กำรเงนิธุรกจิ                                            
(Business Finance) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 946-114 หลกัการบญัชี หรือ  
946-113 การบญัชีการเงิน หรือ 946-214 การบญัชีส าหรับ
ผูป้ระกอบการ 
Prerequisites: 946-114 Principles of Accounting or 946-113 
Financial Accounting  or 946-214 Accounting for Entrepreneurs 
                 จุดมุ่งหมายและหน้าท่ีการบริหารทางการเงิน มูลค่า
ของเงินตามเวลา ผลตอบแทนและความเส่ียง การวางแผนและ
การวิเคราะห์ทางการเงิน การบริหารเงินสดและหลกัทรัพยต์าม
ความต้องการของตลาด การบริหารลูกหน้ี การบริหารสินค้า
คงเหลือ การจัดหาเงินทุนระยะสั้ นและระยะยาว โครงสร้าง
เงินทุนและการแบ่งปันผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
                 Objectives and functions of financial management; 
time value of money; return and risk; planning and financial 
analysis; cash and marketable securities management; 
receivable management; inventory management; short-term and 
long-term financing management; capital structure; distributions 
to shareholders   

 
946-293                3((3)-0-6) 
หลกักำรเงนิเบ้ืองต้น           
(Foundation of Finance) 
                   ทฤษฎีและหลกัการขององค์ความรู้ทางดา้นวิชาการ
เงิน  การอภิปรายผลลพัธ์ท่ีได้จากการประยุกต์หลกัการเงิน ใน
การด าเนินนโยบายทางธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุดภายใตท้รัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด พ้ืนฐานในหลกัการท่ี
ส าคัญส าหรับการศึกษาต่อในหลักและทฤษฎีการเงินขั้นสูง
รวมถึงวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 
                    Theories and principles on finance disciplines; 
discussion of the implementation of the knowledge on the  

discipline toward the business policy based on the best 
utilization of constrained resources; solid underlying 
principles to further the studies on an advanced finance 
theory and its relevance 
 
946-294                                                      3((2)-2-5) 
ตลำดกำรเงนิและสถำบันกำรเงนิ                                               
(Financial Market and Institutions)  3((2)-2-5) 

โครงสร้าง ลักษณะ และกลไกของตลาด
การเงิน ความส าคญัของตลาดการเงินต่อระบบเศรษฐกิจ 
ตลาดตราสารทุน ตลาดตราสารหน้ี บทบาทและหน้าท่ี
ของสถาบันการเงิน ประเภทและบริการของสถาบัน
การเงิน จรรยาบรรณทางการเงินและตลาดการเงิน 
จรรยาบรรณปฏิบติัส าหรับผูป้ฏิบติัวชิาชีพทางการเงิน  
      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) 
กำรบริหำรกำรเงนิ     
(Financial Management)  
รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน: 946-114 หลกัการบญัชี 
Prerequisite: 946-114 Principles of Accounting 

          ภาพรวมของการบริหารการเงิน การวิเคราะห์
และวางแผนทางการเงิน ตลาดการเงินและสถาบนัการเงิน 
ความเส่ียงและผลตอบแทน หลกัทรัพยแ์ละการประเมิน
มูลค่ า  งบประมาณ จ่ ายลงทุน  ต้น ทุนของ เงิน ทุ น 
โครงสร้างเงินทุนและการใช้หน้ีสิน การจัดการเงินทุน
หมุนเวยีน การกระจายผลตอบแทนไปสู่ผูถื้อหุ้น 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) 
กำรจดักำรทรัพยำกรมนุษย์                                                    
(Human Resource Management)  

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

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

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

 
946-309                      3((3)-0-6) 
กำรจดักำรธุรกจิทีข่ับเคล่ือนด้วยนวตักรรม  
(Innovation Driven Enterprise Management)  

     ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัธุรกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ย
นวตักรรม การสร้างและแสวงหาคุณค่าจากการน าเสนอ
สิ น ค้ าแล ะบ ริ ก าร สู่ ต ล าด ให ม่  ก าร เส ริม ส ร้ าง
ประสิทธิผลขององค์กรผ่านการแปรรูปนวตักรรมและ
กระบวนการ การจัดการความสามารถทางนวตักรรม
และความคล่องตัวขององค์กร กลยุท ธ์องค์กรเพ่ือ
ความส าเร็จของโมเดลธุรกิจ การบริหารทุน ความเส่ียง
และการควบคุมความสามารถเชิงพลวติัเพื่อการน าเสนอ
ผลิตภณัฑห์รือบริการแบบพลิกโฉม 
         Introduction to innovation driven businesses; 
value creating and capturing new markets; enhancing 
organizational effectiveness occur through innovation 
or transforming processes; managing firm 
innovativeness and agility; successful strategies for 
business models; funding; barriers and risks including 
dynamic capability controlling for introducing break-
through products and services.  
 
946-310                   3((2)-2-5) 
กำรบัญชีเพ่ือกำรจดักำร   
(Management Accounting)  
รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน: 946-212 การบญัชีตน้ทุน 
Prerequisite: 946-212 Cost Accounting  
 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตน้ทุนปริมาณ 
และก าไร การจัดท างบประมาณ การบริหารสินค้า
คงเหลือเพื่อการตดัสินใจ การบริหารตน้ทุนกิจกรรม การ
บริหารตน้ทุนเชิงกลยทุธ์ การบญัชีตามความรับผิดชอบ
และการรายงานตามส่วนงาน การใชข้อ้มูลตน้ทุนเพ่ือการ
ตดัสินใจ การตั้งราคาขาย งบประมาณการลงทุน และการ
วัดผลการด าเนินงาน  การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับการตดัสินในทางบญัชีบริหาร 
 Cost-volume-profit analysis; strategic cost 
management; budgeting; inventory management for 
decision making; activity-based costing and 
management;  responsibility; strategic cost 
management; responsibility accounting and segment 
reporting; cost analysis for decision making; pricing 
decisions; capital expenditure budgets; performance  
 



 

evaluation; and application of formation technology in 
management accounting decision making 

  
946-312                                                         3((2)-2-5) 
ระบบสำรสนเทศทำงกำรบญัชี 
(Accounting Information Systems)  
รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน: 946-114 หลกัการบญัชี  
Prerequisite: 946-114 Principles of Accounting  
 ห ลัก ก ารข อ งร ะบ บ ส ารสน เท ศท างก ารบั ญ ชี 
กระบวนการทางธุรกิจและรายการค้า เทคนิคการออกแบบ
เอกสาร แบบฟอร์ม ทะเบียน ผังบัญชี และรายงานทางธุรกิจ 
ความเส่ียงและการควบคุมภายใน การน าโปรแกรมมาประยกุตใ์ช้
เพื่อออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี จริยธรรมและ
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 
 Concepts of accounting information system; business 
processes and transaction; techniques of document design, 
forms, records, charts of account and reports; risk and internal 
control; computerization in accounting information system 
design processing; professional code of ethics 
    
946-313                                                          3((3)-0-6) 
กำรสอบบัญชี       
(Auditing)  
รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน:  946-210 การบญัชีขั้นกลาง 1 และ
946-21การบญัชีขั้นกลาง 2   
Prerequisite: 946-210: Intermediate Accounting I and 
946-211: Intermediate Accounting II 

แนวคิดเก่ียวกับการสอบบัญชีและแม่บทการให้
ค วาม เช่ื อ มั่ น  ม าต รฐ าน ก ารส อบบัญ ชี  กฎห ม ายแล ะ
พระราชบัญญัติเก่ียวกับการสอบบัญชี จรรยาบรรณและความ
รับผิดชอบของผู ้สอบบัญชี การทุจริตและข้อผิดพลาด การ
วางแผนงานสอบบัญชี ความเส่ียงในการสอบบัญชีและความมี
สาระส าคัญ การประเมินความเส่ียง หลักฐานการสอบบัญชี 
วธีิการรวบรวมหลกัฐานและวิธีการตรวจสอบ การเลือกตวัอยา่ง
ในการสอบบญัชี กระดาษท าการของผูส้อบบญัชี การตรวจสอบ
สินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของผูถื้อหุ้น รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย รายงาน
ของผูส้อบบัญชีรับอนุญาต แนวทางการตรวจสอบบัญชีด้วย
คอมพิวเตอร์ 

Auditing concept and confident mastery; 
auditing standards and legal and act related auditing; 
ethics and auditor’s responsibilities; fraud and errors; 
audit planning; audit risk and materiality; risk 
assessment; audit evidence; ways to gather evidence 
and ways to audit; selecting audit sampling; working 
paper; audit of assets; liabilities; equities; revenues and 
expenditure; report of independent auditor; audit report; 
guidelines of audit program with computer auditing 
 
946-314           3((3)-0-6) 
กำรบัญชีส ำหรับอตุสำหกรรมพเิศษ       
(Accounting for Special Industries)  
รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน: 946-114 หลกัการบญัชี  
Prerequisite: 946-114 Principles of Accounting  

ระบบและวิ ธีการท างบัญ ชีของธุร กิ จ
โรงพยาบาล สถาบนัการเงิน กองทุน ทรัสต ์ประกนัภยั 
สาธารณูปโภค และธุรกิจอ่ืนตามความเหมาะสม 

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) 
 หลกัการ แนวคิด โครงสร้าง ความส าคญั และ
กระบวนการก ากับดูแลกิจการ หลักของการควบคุม
ภายใน การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน 
การบริหารความเส่ียง บทบาทและความรับผิดชอบของ
ผูต้รวจสอบภายใน ภาพรวมของงานตรวจสอบภายใน 
วตัถุประสงค์ ประโยชน์ ขอบเขต ประเภทของงาน
ตรวจสอบภายใน  และมาตรฐานการป ฏิบั ติ งาน
ตรวจสอบภายใน เทคนิคและขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการ
ตรวจสอบภายใน การรายงานผลการตรวจสอบ การ
บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 Principles, concepts, structures, importance and 
processes of corporate governance; principles of 
internal controls; evaluation of internal control 
effectiveness; risk management, role and  



 

responsibilities of internal auditor; overview of internal audit 
works, objective, benefits, extents, and types of internal auditor; 
standards of auditing works; technique and procedures in 
performing internal audit, reporting, and management for 
internal audit unit 
 
946-316            3((3)-0-6) 
กำรวำงแผนและควบคุมก ำไร      
(Profit Planning and Control)  
รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน: 946-212  การบญัชีตน้ทุน
Prerequisite: 946-212 Cost Accounting 

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

     Principles of profit planning and control; budgeting 
processes; types of  budgeting for profit planning and control; 
presentations of accounting information to the management 
section for useful planning and control; performance evaluation 
and analysis of budget variances 
 
946-318             3((3)-0-6) 
กำรบัญชีขั้นสูง 1        
(Advanced Accounting I) 
รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน: 946-210  การบญัชีขั้นกลาง 1 และ 
946-211  การบญัชีขั้นกลาง 2 
Prerequisite: 946-210 Intermediate Accounting I and 
946-211 Intermediate Accounting II 

  หลักและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเก่ียวกับการรับรู้
รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ การฝากขาย การเช่าซ้ือ การขาย
ผ่อนช าระ สัญญาก่อสร้าง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์เกษตรกรรม 
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ผลประโยชน์ของพนักงาน กิจการไม่
แสวงหาก าไร 

Principles and accounting procedure of recognize 
revenue from contracts with customers; consigment; hire 
purchase; installment sales; construction contracts; real eatate 
buisiness; agriculture; deferred income tax; employee benefits; 
non-profit organizations  

946-320         3((2)-2-5) 
ฐำนข้อมูลทำงกำรบญัชี      
(Accounting Database)  
รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน: 946-312 ระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชี  
Prerequisite: 946-312 Accounting Information Systems  
  ห ลัก ก าร พ้ื น ฐ าน ของระบ บ ฐาน ข้อ มู ล 
สถาปัตยกรรมของระบบฐานขอ้มูลเชิงสมัพนัธ์ รูปแบบ
ฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล ระบบการจัดการ
ฐานขอ้มูล วิธีการจดัโครงสร้างรวมถึงระบบเครือข่าย 
การออกแบบฐานขอ้มูลให้สอดคลอ้งกบัวธีิการทางดา้น
บญัชี และประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีส าหรับวิเคราะห์ขอ้มูล
เพื่อการตดัสินใจ 
  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) 
โปรแกรมส ำเร็จรูปเพ่ืองำนบัญชี       
(Software Packages for Accounting) 
รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน: 946-114 หลกัการบญัชี  
Prerequisite: 946-114 Principles of Accounting  
 โปรแกรมส าเร็จรูป ระบบบริหารทรัพยากร
องค์กร การใชโ้ปรแกรมส าหรับงานทัว่ไป และการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปในงานบญัชีส าหรับวงจรธุรกิจทัว่ไป 
การจดัท างบการเงินและรายงานส าหรับผูบ้ริหารเพื่อการ
ตัด สินใจ ความรับผิดชอบต่อการปฏิบั ติงานตาม
กฎระเบียบขององคก์รและสงัคม 
     Software packages; enterprise resource 
planning; practices in general purpose software and 
accounting software packages for business transaction 
cycle; preparations of financial statements and 
executive’s reports for decision making; reponsibility 
according to corporate and social regulations 

 



 

946-322               3((2)-2-5) 
กำรวเิครำะห์และออกแบบระบบสำรสนเทศทำงกำรบญัชี
(Accounting Information System Analysis and Design)
รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน: 946-320 ฐานขอ้มูลทางการบญัชี  
Prerequisite: 946-320 Accounting Database 

หลกัการพฒันาระบบสารสนเทศ วงจรการพฒันาระบบ
สารสนเทศ เคร่ืองมือและเทคนิคในการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบสารสนเทศ การจัดการโครงการ วิธีการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบสารสนเทศตามกระบวนการทางการบญัชี และ
การควบคุมภายใน การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบ
ฐานขอ้มูล ออกแบบการส่งออกขอ้มูล ออกแบบการน าเขา้ขอ้มูล 
และออกแบบส่วนต่อประสานกับผูใ้ช้ เพ่ือช่วยสนับสนุนการ
ตดัสินใจ การน าไปใชแ้ละการบ ารุงรักษาระบบ 

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

 
946-333                                              ไม่น้อยกว่ำ 230 ช่ัวโมง 
กำรฝึกงำนทำงกำรเงนิ ประกนัภยัและกำรจดักำรควำมเส่ียง         
(Job Training in Finance, Insurance and Risk     
Management) 
เง่ือนไข: ส าหรับนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนแลว้ไม่ต ่ากวา่ 6 
ภาคการศึกษา 
Condition: Students of this course need to have registered no 
less than 6 semesters 
     ฝึกปฏิบติังานในแหล่งฝึกงานตรงตามสาขาวิชา
ของนกัศึกษา เพื่อใหเ้รียนรู้สภาพการปฏิบติังานจริง 
                   Job training relating to finance, insurance and risk 
management for on-the-job experiences in the workplace 

 
946-335                          3((2)-2-5) 
กำรประกนัชีวติและสุขภำพ                                                 
(Life and Health Insurance) 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 946-130 หลกัการจดัการความ
เส่ียงและการประกนัภยั 
Prerequisite: 946-130 Principles of Risk Management 
and Insurance 

การประกันชีวิต การประกันสุขภาพ  การ
ประกนัชีวิตรายบุคคลและประกนัชีวิตกลุ่ม ความหมาย
และความส าคัญ รูปแบบของกรมธรรม์ เง่ือนไข และ
แบบฟอร์ม นิยามศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งทางดา้นการประกนัชีวติ
และการประกนัสุขภาพ  

Life insurance; health insurance; personal 
and group life insurance; definitions and importance of 
life and health insurance; types of insurance policies, 
conditions and forms; definitions of life and health 
insurance terms 
 
946-337                                                         3((2)-2-5) 
คณิตศำสตร์ประกนัชีวติ                                                    3((2)-2-5) 
(Life Actuarial Mathematics) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน:  947-118 สถิติธุรกิจ 1  
Prerequisite: 947-118 Business Statistics I 
           ความน่าจะเป็นของการอยู่รอด การตาย และ
เหตุการณ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการประกันชีวิต  ตาราง
มรณะและการสร้างตารางมรณะ  ค่ารายปีและการ
ค านวณค่ารายปี   การประกันชีวิตและการค านวณเบ้ีย
ประกันชีวิต   การค านวณเงินส ารองและมูลค่าเวนคืน  
การค านวณเบ้ียประกนัภยัรวม 
          Probability of survival, mortality and other 
events related to life insurance; mortality tables and 
mortality table design; annuities and calculation of 
annuities; life insurance and calculation of life insurance 
premiums; calculation of reserves and surrender values; 
calculation of gross premium 
 

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



 

การสร้างอัตรา  การวิเคราะห์การจัดชั้ น การสร้าง
อัตราตามการจัดชั้ นของการเส่ียงภัย การก าหนดอัตราภัย 
หลักการหาเบ้ียประกันภัย เงินส ารองโดยวิธีคณิตศาสตร์
ประกนัภยั  
                  Ratemaking; classification analysis; ratemaking; risk 
rating; premium principles; actuarial reserves 

 
946-340            3((2)-2-5) 
วศิวกรรมควำมต้องกำร    
(Requirement Engineering) 

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

Requirements management techniques; problem 
analysis; stakeholder needs; communications with stakeholders; 
negotiations; crucial conversations; document requirements 
with use-case models; document hierarchy; defining 
requirements levels; system definitions; scope managing; 
system checking and refining; mind mapping; required 
attributes;  requirements traceability; change management; 
using requirements to drive ongoing designs, testing, and user 
documentation 

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

 ภาษามาตรฐานของการออกแบบและพฒันาส่วนติดต่อ
ผู ้ใช้ของเว็บ เว็บเพจแบบสแตติกและไดนามิก เว็บแบบเชิง
ตอบสนอง ภาษาสคริปตแ์ละโปรแกรมเสริม การใชง้านสไตลชี์ต 
กรณีศึกษา การออกแบบเว็บไซต์ของธุรกิจปัจจุบัน ฝึกปฏิบัติ
พฒันาเวบ็ในส่วนติดต่อกบัผูใ้ชง้าน 

Standard web languages for User 
Interface(UI) design; static and dynamic web page; 
responsive web design; scripting language and 
frameworks; cascading style sheets; case studies of 
current business–related websites; practice web 
development in front-end design  
 
946-342                3((2)-2-5) 
นวตักรรมดจิทิลัทำงธุรกจิ    
(Digital Innovation in Business) 

การเป ล่ียนแปลงแนวความคิดและน า
เทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจ นวตักรรมดิจิทัลในธุรกิจ 
ได้แก่ บล็อกเชน ฟินเทค การเปล่ียนแปลงนวตักรรม
อย่างพ ลิกผัน  ก ารส ร้ างองค์กร ท่ี ตอบสนองได ้
แพลตฟอร์มดิจิทลัในธุรกิจ คุณค่าของขอ้มูล การปรับ
โฉมการด าเนินงาน ความเป็นผูน้ าทางเทคโนโลยดิีจิทลั
ในธุรกิจ การขบัเคล่ือนธุรกิจดว้ยกลยทุธ์ดิจิทลั 

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 
 
946-343                                                      3((2)-2-5) 
โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคล่ือนทีส่ ำหรับธุรกจิ 
(Mobile Applications for Business)  
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน :  946-141 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
Prerequisites:  946-141 Computer Programming 

แนวคิดพ้ืนฐานของการพฒันาโปรแกรมบน
อุปกรณ์เคล่ือนท่ี การออกแบบและการพฒันาส่วนติดต่อ
กบัผูใ้ช้ การแจง้เตือน กระบวนการและวงจรชีวิตของ
โปรแกรม การบริหารจัดการสารสนเทศในอุปกรณ์
เคล่ือนท่ี การให้บริการตามต าแหน่งและการใชง้านแผน
ท่ี  เอพีไอส าห รับโปรแกรมประยุกต์เค ล่ือนท่ี  การ
ทดสอบและการน าไปใช้งาน การพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์บนอุปกรณ์เคล่ือนท่ีเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ใน
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) 
ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจดักำร   
(Management Information Systems)  

พ้ืนฐานของระบบสารสนเทศ องคก์รและการจดัการ 
โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยสีารสนเทศ บทบาทของระบบ
สารสนเทศในองค์กร การบูรณาการระบบสารสนเทศ กลยุทธ์
การน าระบบสารสนเทศเพื่อใช้ปรับเปล่ียนองค์กร  โปรแกรม
ประยุกต์ด้านระบบสารสนเทศท่ีส าคญัส าหรับธุรกิจ หลกัการ
วิเคราะห์ข้อมูลบ๊ิกดาต้า การธรรมาภิบาลข้อมูลและกฎหมาย
ขอ้มูลส่วนบุคคล ประเด็นด้านจริยธรรมท่ีเก่ียวข้องกับระบบ
สารสนเทศ กรณีศึกษาของระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการใน
องคก์ร  

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

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

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

Introduction to multimedia system; components of 
multimedia; principles of multimedia design; basic theory for  

animation development; multimedia 
software usage; development of multimedia; 
applications of multimedia technologies for business 

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

แนวคิดการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ 
ทีมพฒันากระบวนการทางธุรกิจ ทศันคติ การวิเคราะห์
กระบวนการทางธุรกิจ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
กระบวนการทางธุรกิจ การวิเคราะห์กระบวนการทาง
ธุรกิจก่อนการปรับปรุง  การวิเคราะห์กระบวนการทาง
ธุร กิ จหลังป รับป รุง  ก ารวิ เคราะห์ การป รับป รุง
กระบวนการทางธุรกิจ การเตรียมตวัก่อนการปรับปรุง
กระบวนการทางธุรกิจ การลดขั้ นตอน การปรับใช้
กระบวนการทางธุรกิจใหม่ ผงัการไหลของกระบวนการ
ทางธุรกิจ ผงัแสดงเหตุและผล 

Business process improvement concept; 
business processes improvement team; attitude; 
business processes analysis; applying digital 
technology to business processes; analysis of business 
processes prior to and after improvement; preparation 
before business process improvement; waste 
elimination concept; new business processes 
implementation; business process flow chart; fishbone 
diagram 

 
946-350                                                        6((4)-4-10) 
ชุดวชิำกำรจดักำรเน้ือหำดจิทิลัและกำรเล่ำเร่ือง  
(Module: Digital Content Management and 
Storytelling) 

ห ลั ก ก า ร พั ฒ น า เ น้ื อ ห าท า ง ธุ ร กิ จ 
ความส าคญัของเน้ือหาดิจิทลั รูปแบบและส่ือของเน้ือหา 
ส่ือโฆษณาดิจิทลั การออกแบบเน้ือหา การเขียนเน้ือหา
เชิงสร้างสรรค์ หลกัการของเทคนิคในการเล่าเร่ือง การ
คน้ควา้เร่ืองราว ความส าคญัของบริบทและผูฟั้ง  การ
ล าดบัเน้ือหา การวางโครงเร่ือง ขั้นตอนการเล่าเร่ือง การ
จดัระเบียบเน้ือหา การรับและแชร์เน้ือหา ระบบจดัการ
เน้ือหา กลยทุธ์เน้ือหา การวเิคราะห์และการวางแผนส่ือ 



 

ดิจิทลั ฝึกทกัษะการเขียนเน้ือหาใหเ้หมาะสมกบัการน าไปใชต้าม
เป้าหมายของธุรกิจ การวดัและประเมินผลเน้ือหา 

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

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

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น  การวิเคราะห์การ
ถดถอยแบบโลจิสติกส์ การวิเคราะห์อนุกรมเวลา  การจ าแนก
ขอ้มูลด้วยตน้ไม้ตดัสินใจ  การวิเคราะห์กฎความสัมพนัธ์ของ
ขอ้มูล การวเิคราะห์จดักลุ่ม  

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

แนวคิดและองค์ประกอบของระบบเค รือข่าย 
โทโพโลยี ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ท่ีใช้ในเครือข่าย ระบบ
เครือข่ายประเภทต่าง ๆ โพรโทคอลและส่ือสัญญาณ การจดัการ
เครือข่าย  การบุกรุกและการจดัการความมัน่คงของเครือข่าย การ
จดัการความเส่ียงของสารสนเทศและระบบเครือข่าย วิทยาการ
เขา้รหัสขอ้มูล ใบรับรองทางดิจิทัล การประยกุต์ใชเ้ทคโนโลยี
ด้านการส่ือสารข้อมูลและระบบเครือข่ายในองค์กรธุรกิจ
ปัจจุบัน ; เครือข่ายส่วนตัวเสมือน  การวางแผนและก าหนด
นโยบายด้าน  การรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศและ
คอมพิ ว เตอ ร์  กระบวนการยืน ยัน ตัว บุ คคล  ล าย มื อ ช่ื อ
อิเลก็ทรอนิกส์ 

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

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

การเปล่ียนแปลงโลกแห่งการจัดการการ
ขาย ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการจดัการ กลยุทธ์องค์กร
และหน้าท่ีการขาย โครงสร้างองค์กรการขาย การปรับ
ใช้ห น่วยงานขาย  และการคาดการณ์  การสรรหา
พนกังานขาย การคดัเลือกและต าแหน่งพนกังานขาย การ
ฝึกอบรมพนกังานขาย การสร้างแรงจูงใจและการชดเชย
การขายส่วนบุคคล การจัดการพนักงานขาย การใช้
เคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดบนโซเชียลมีเดียใน
การจดัการขาย   

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) 
กำรส่ือสำรทำงกำรตลำดเชิงบูรณำกำร   
(Integrated Marketing Communication)  
 ความหมาย ความส าคัญของการส่ือสารทาง
การตลาด การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารงาน การ
ส่ือสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ ประเภทของการ 



 

ส่ือสารทางการตลาดรูปแบบต่าง ๆ การเลือกใช้เคร่ืองมือการ
ส่ือสารทางการตลาดประเภทต่าง ๆ ท่ีบูรณาการคุณลกัษณะของ
แต่ละเค ร่ืองมือ ท่ี เหมาะสมกับผู ้รับสารเป้ าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ Definition, importance of marketing 
communication; strategic planning; integrated marketing 
communication management; types of marketing 
communication, selection of different types of marketing 
communication tools effectively integrating the characteristics 
of each tool with the target audience 
  
946-363                     3((2)-2-5) 
กำรวจิยักำรตลำด     
(Marketing Research) 
รายวิชาบังคบัเรียนก่อน : 946-260 พฤติกรรมผูบ้ริโภคและกล
ยทุธ์ทางดิจิทลั และ 947-118 สถิติธุรกิจ 1 
Prerequisite: 946-260 Consumer Behavior and Digital Strategy  
947-118 Business Statistics I 

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

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

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

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการการตลาด
ส าหรับผูป้ระกอบการ การคน้หาตลาดใหม่ การตลาดเพ่ือธุรกิจ
ขนาดย่อมและการสร้างธุรกิจใหม่หรือธุรกิจสตาร์อพั การสร้าง
ความสามารถทางนวตักรรมขององค์กร การออกแบบกลยุทธ์
การตลาด การเงิน การจดัการทรัพยากรมนุษย ์การผลิตและการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์และการตดัสินใจในธุรกิจ การ
แปรรูปธุรกิจเพ่ือตอบสนอง 

การแข่งขัน การบริหารธุรกิจด้วยนวตักรรมและการ
จดัการแบบอะไจล์ การออกแบบโมเดลธุรกิจใหม่หรือ
ธุรกิจขนาดยอ่มแบบมนุษยเ์ป็นศูนยก์ลาง การหาแหล่ง
ทุนและการบริหารทุน การบริหารความเส่ียงส าหรับ
ธุรกิจใหม่ การจดัการการเปล่ียนแปลง 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)  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตลาดบริการ 
พฤติกรรมการซ้ือ ความคาดหวงัของผูบ้ริโภค การก าหนด
กลุ่มเป้าหมายของการตลาดบริการ ส่วนประสมการตลาด
บริการ การออกแบบกลยุท ธ์การตลาดบริการ การ
วิเคราะห์และการตัดสินใจในธุรกิจบริการ การสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจบริการ 
จรรยาบรรณและจริยธรรมส าหรับการจดัการธุรกิจบริการ   

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

 



 

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

กำรจดักำรธุรกจิค้ำปลกีสมยัใหม่                                    

(Modern Retail Management) 

บทบาทและความส าคัญของการค้าปลีกในระบบ

ธุรกิจสมยัใหม่ ประเภทของร้านคา้ปลีกและการเปล่ียนแปลงของ

การค้าปลีก การจัดการร้านค้าปลีก การวางแผนกลยุทธ์ทาง

การตลาดส าหรับการคา้ปลีก นวตักรรมในธุรกิจคา้ปลีก กลยทุธ์

การตั้งราคาและจดัการก าไรในธุรกิจคา้ปลีก ระบบบญัชีและการ

จดัการทางการเงินส าหรับธุรกิจคา้ปลีก การสร้างความสัมพนัธ์

กับ ลูกค้าและผู ้มี ส่วนได้เสียในธุรกิจค้าปลีก การส่งเสริม

การตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยดิีจิทลัในการคา้

ปลีก การจดัการผลการด าเนินงาน การคา้ปลีกระหว่างประเทศ 

กฎหมายและจรรยาบรรณในการคา้ปลีก  

   Importance and roles of retailing n modern business; 

type of retailing and change in retailing; retail shop 

management; retailing strategic planning; innovation in 

retailing; pricing and profitability in retail business; acoounting 

and financing in retail business; reationship management in 

retail business; retail marketing promotion; human resource 

management; digital technolofy in retail business; performance 

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

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

Concepts about green marketing; analyzing and 
brainstorming marketing issue in transition; importance of 
marketing mix optimization relevance to consumer 

 responsiveness; marketing management for 
environmental and social conservatory; problem tackling 
by employing appropriate marketing strategies based on 
good business governance and ethics. 
 

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

ความหมายและผลกระทบของวิกฤต อนัเกิด
จากความเส่ียง ภยัธรรมชาติ การก่อการร้าย โรคระบาด 
วิกฤติจากการเมือง วิกฤติด้านเศรษฐกิจต่อธุรกิจการ
ท่องเท่ียว การวเิคราะห์ความเส่ียง การประเมินความเส่ียง
และผลกระทบ การจัดการวิกฤติและการบริหารความ
เส่ียง แนวทางแกไ้ขในภาวะฉุกเฉิน การวางแผนป้องกนั 

   Definitions and the impact of crisis, risks 
perceptions; risks; natural disasters; terrorism; diseases; 
politics and economics crisis affecting the tourism 
industry; crisis and risk management; impact 
assessment; the approach in solving of emergency 
problems; prevention planning 
 
946-371                  3((2)-2-5) 
กำรจดักำรงำนมคัคุเทศก์และผู้น ำเทีย่ว   
Tour Guide and Tour Leader Management  
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 946-170 อุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวในพลวตัโลก 
Prerequisite:   9 4 6 -1 70 Tourism Industry in Global 
Dynamics 
      ความหมาย ความส าคญั คุณลกัษณะ คุณสมบติั 
และบทบาทหนา้ท่ีของมคัคุเทศก์ มารยาทการวางตวัและ
จรรยาบรรณของมคัคุเทศก์ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
มัคคุเทศก์ เทคนิคการน าชมสถานท่ีท่องเท่ียว การให้
ความปลอดภัยและการปฐมพยาบาล การแก้ไขปัญหา
เฉพาะหนา้ และการปฏิบติันอกสถานท่ี 
  Definitions, importance, attributes, 
characteristics, and roles of a tour guide; etiquette and 
ethics of a tour guide; operation procedure of a tour  



 

guide; guiding technique for presenting tourist attractions; 
providing safety and first aid; problem solving skills; 
conducting field trips 
 
946-372                      3((2)-2-5) 
ภูมนิิเวศกำรท่องเทีย่ว     
(Ecological Tourism)   
 หลกัการ แนวคิด องคป์ระกอบและประเภทของระบบ
นิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศกับทรัพยากรการ
ท่องเท่ียว ส่ิงแวดลอ้ม อุทยานแห่งชาติทั้ งทางบกและทางทะเล 
หน้าท่ีส าคญั และประโยชน์ของอุทยานแห่งชาติ ทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวท่ีส าคญั การจดัการนันทนาการและการท่องเท่ียวใน
อุทยานแห่งชาติ การจดัการขีดความสามารถในการรองรับของ
พ้ืนท่ี การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเท่ียวเพ่ือให้เกิดการพฒันา
อยา่งย ัง่ยืน ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากส่ิงอ านวยความสะดวก
ทางการท่องเท่ียวในเขตอุทยานแห่งชาติต่ างๆ  ธุรกิจและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง สถานการณ์ปัจจุบนัในแวดวงอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวทางบกและทางทะเล และการปฏิบติันอกสถานท่ี 
       Principles, concepts, characteristics, and types of 
ecotourism; relations between ecological system and tourism 
resources; environment; national parks and national marine 
parks; important responsibilities and benefits of national parks; 
major tourism resources; recreation and tourism management in 
national parks; carrying capacity management; tourism resource 
conservation for sustainable development; environmental 
impacts from tourism facilities in national parks, businesses and 
related organizations; current tourism industry situations in both 
land and marine settings; conducting field trips 

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

ความ รู้ พ้ื น ฐาน ใน อุตสาหกรรมการ บิ น 
ประวติัศาสตร์การบินสากลและประเทศไทย สภาพทั่วไป
ของธุรกิจการบิน กลศาสตร์การบิน อากาศยาน ท่าอากาศ 

ยาน และความรู้เบ้ืองตน้ในสายการบินสากลและไทย หน่วยงาน
ในอุตสาหกรรมการบินของไทยและสากล คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ของบุคลากรในสายงาน ระเบียบข้อบังคับส าหรับ
พนกังานในสายการบิน ภาษาและค า 

 
ศพัท์เทคนิคท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสาร ล าดบัและขั้นตอน
การเดินทางโดยเคร่ืองบิน และขั้นตอนการปฏิบติังานของ
ฝ่ายบริการภาคพ้ืนดินและลานจอด ฝ่ายบริการบน
เค ร่ือ ง บิ น  ฝ่ ายอ าน วยก าร บิ น  ค ว ามส าคัญ ขอ ง
อุตสาหกรรมการบินกับการจัดการการท่องเท่ียว ศึกษา
ความปลอดภยั อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน 

Principles of aviation industry; aviation 
history; aviation industry in general; aerodynamics; 
international and national airports; aircrafts; introduction 
to international and national airlines; related authorities 
in national and international; desired characteristics of 
airlines staff; rules and regulations for airline staff; 
languages and communicative jargon; airlines 
operational procedures; fundamental procedures of 
ground and ramp handling operation, inflight and aircraft 
dispatch; benefits of aviation industry in relation to 
tourism industry management; occupational safety and 
health and environment act 
 
946-374                     3((2)-2-5) 
กำรจดักำรธุรกจิไมซ์    
(MICE Management)   
 ความหมาย ประเภท รูปแบบ พัฒนาการ การ
บริการ และลกัษณะของอุตสาหกรรมการประชุมองคก์ร 
การท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั การประชุมวิชาชีพ และการ
จดันิทรรศการนานาชาติ การโฆษณาและการท าการตลาด 
การจัดการด้านการเงิน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
ระบบโลจิสติกส์  ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและผูใ้ห้บริการใน
ธุรกิจไมซ์ การจดัท าแผนกลยทุธ์ส าหรับธุรกิจไมซ์  
 Definitions, types, patterns, development, 
services, and characteristics of MICE tourism:  meeting 
travel, incentive travel, conference travel and exibition 
travel; advertising and marketing; financial 
management; human resource development; logistics for 
MICE; stakeholders and service providers in MICE 
business; MICE strategic planning 

 



 

946-375         3((3)-0-6) 
กำรจดักำรธุรกจิกำรบิน    
(Airlines Business Management)          

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

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

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

 

ภตัตาคารและการจดัเล้ียง สุขลกัษณะและอนามยัและ
ความปลอดภยัในการด าเนินงาน  
 Knowledge of food and beverage service; 
administration of food and beverage in hotels; types of 
food service; characteristics of staff with service mind; 
food and beverage utensils; vocabulary and terms in 
food and beverage service; knowledge of European 
foods; beverage mixing; food and beverage service; 
restaurant and catering management; health and 
hygiene and safety in work process 
 
946-378                3((2)-2-5) 
กำรจดักำรกำรท่องเทีย่วเชิงกฬีำและนันทนำกำร 
(Recreation and Sport Tourism Management) 
 ความหมาย ความส าคญั และประเภทของกีฬา
และนนัทนาการ หลกัและวิธีการจดักิจกรรมการแข่งขนั
กีฬาและกิจกรรมนันทนาการดา้นต่าง ๆ ทักษะในดา้น
การน าเกม การเล่นเพ่ือความสนุกสนาน  การบูรณาการ
แนวคิด ทฤษฎีทางด้านบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์การ
กีฬา การท่องเท่ียวและนันทนาการท่ีเก่ียวข้องกับการ
กีฬา การวางแผนและวิเคราะห์การพฒันากิจกรรมดา้น
การท่องเท่ียวเชิงกีฬาและนนัทนาการในรูปแบบต่าง 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) 
กำรวิจัยและนวัตกรรมส ำหรับกำรท่องเที่ยวและกำร
บริกำร 
( Research and Innovation for Tourism and 
Hospitality)  
      หลกัการวิจยัทางการบริการและการท่องเท่ียว 
การก าหนดปัญหา วตัถุประสงค์การวิจัย ขอบเขตการ
วจิยั การออกแบบระเบียบวิธีวจิยั ประชากร และการสุ่ม
ตวัอยา่ง การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูลและ 



 

ประมวลผลการวิจยั การอภิปรายผล การเสนอแนวทางการท า
วิจยัในอนาคตและการประยกุตก์ารวิจยัเพื่อพฒันานวตักรรมใน
ธุรกิจการบริการและการท่องเท่ียว 
 Research principles in hospitality and tourism; 
problem identification; research objectives; scope of study; 
research design; population and sample selection; data 
collection; data analysis; discussion of the findings; 
recommendation for future research; and the application of 
research methodological approaches in producing innovation in 
hospitality and tourism 
 

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

กำรบริหำรควำมมัง่คัง่                      

(Wealth Management)                          

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

                   การเงินส่วนบุคคล การวางแผนการใชเ้งินอย่างเป็น

ระบบ การจดัท างบประมาณการเงินส่วนบุคคล การจดัการความ

เส่ียงส่วนบุคคล การลงทุนในท่ีดิน หลกัทรัพย ์ภาษีเงินไดบุ้คคล

ธรรมดา การจดัการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน การวางแผนทางการเงิน
เพื่อวยัเกษียณ                                          

        Personal finance; systematic finance planning; 

personal financial budgeting; personal risk management; land 

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

                
946-394                                                                 3((3)-0-6) 
กำรวเิครำะห์กำรเงนิและกำรลงทุน                                     
(Financial and Investment Analysis) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 946-393 การบริหารความมัง่คัง่  
Prerequisite: 946-393 Wealth Management 
                   หลกัเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการลงทุน เคร่ืองมือทางการเงิน
ประเภทต่าง ๆ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตราสารการเงิน 
ผลตอบแทนและความ เส่ี ยงจากการลงทุ น  สมม ติฐาน
ประสิทธิภาพตลาด ทฤษฎีเก่ียวกบัการลงทุน  
 

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

ความส าคัญของการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ 
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ การก าหนดทิศทางของ
องค์การ การตรวจสอบสภาพแวดลอ้มในการด าเนินงาน 
การก าหนดกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบติั การควบคุม
และการประเมินผลกลยุทธ์ เคร่ืองมือทางการจัดการ
เชิงกลยทุธ์ 

Importance of strategic decision making; 
strategic management processes; strategic direction; 
environmental scanning; strategy formulation; strategy 
implementation; strategy evaluation and control; 
strategic management tools and techniques 
 
946-405                   3((2)-2-5) 
กำรบริหำรกำรผลติและกำรด ำเนินกำร   
(Production and Operations Management)  

ภาพรวมของระบบการผลิตและระบบการ
บริการเพื่อการผลิตสินค้าและบริการ ท าเลและการ
วางแผนท่ีตั้ ง การเลือกท าเลท่ีตั้ ง การพยากรณ์ความ
ตอ้งการ การบริหารสินคา้คงเหลือ การควบคุมคุณภาพ 
การจดัการโครงการ พ้ืนฐานการจดัการโลจิสติกและห่วง
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 

 
946-410                                                          3((3)-0-6) 
กำรบัญชีขั้นสูง 2 
(Advanced Accounting II) 
รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน: 946-210 การบญัชีขั้นกลาง 1 และ 
946-211 การบญัชีขั้นกลาง 2 
Prerequisite: 946-210 Intermediate Accounting I and 
 946-211 Intermediate Accounting II 

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

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

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

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

ค ว าม รู้ทั่ ว ไป เก่ี ย ว กั บ ธุ ร กิ จ โ ร งแ รม 
พระราชบัญญัติการโรงแรมและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
ระบบบญัชี การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย การควบคุมเงิน
สด ลูกหน้ี วสัดุ สินคา้คงเหลือ ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
การควบคุมตน้ทุนอาหารและเคร่ืองด่ืม การช าระภาษี  
รายงานส าหรับฝ่ายบริหารและการจดัท างบการเงิน 

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

ลักษณะและวัตถุประสงค์ของการบัญ ชี
หน่วยงานภาครัฐ ความแตกต่างระหวา่งบญัชีภาครัฐกบั
บัญ ชีองค์กรธุรกิจ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐ วิธีการงบประมาณ การบญัชี
ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค   การปิดบญัชี การท า
รายงาน และการตรวจสอบบญัชีส่วนราชการ 

Characteristics and purposes of government 
accounting; differences between government 
accounting and business organization accounting; 
government accounting standards and policy; budget 
procedures, central government and provincial 
accounts; closing entries; accounting reporting; 
government auditing 



 

946-418                                                3((2)-2-5) 
กำรศึกษำเฉพำะเร่ืองทำงกำรบัญชี 
Special Topics in Accounting  
รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน: 946-114 หลกัการบญัชีPrerequisite: 
946-114 Principles of Accounting  

การศึกษาหัวข้อทางการบัญชีท่ีมีความส าคัญแล
ทนัสมยัเป็นปัจจุบนั ตามทีสาขาวชิาเห็นชอบ 

Studying of important and current issues in the 
accounting field according to the Accounting Department’s 
consideration 
 
946-420                                                3((2)-2-5) 
กำรเขียนโปรแกรมทำงกำรบญัชี 
(Accounting Application Programming)  
รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน: 946-320 ฐานขอ้มูลทางการบญัชี  
Prerequisite: 946-320 Accounting Database 

การใชภ้าษาคอมพิวเตอร์ระดบัสูง ท่ีก าลงัไดรั้บความ
นิยมในปัจจุบัน การพฒันาโปรแกรม  เพื่อระบบงานทางด้าน
บญัชี โดยประยกุตเ์ขา้กบัระบบฐานขอ้มูล 

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

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

หลักการควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการควบคุมระบบงานท่ีเก่ียวขอ้ง การประมวลผลและการ
จัดการข้อมูลรวมถึงระบบเครือข่าย กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมินความเส่ียงและการวิเคราะห์
ความน่าเช่ือถือของการประมวลผลข้อมูล การประยุกต์ใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือช่วยในการตรวจสอบ การทุจริตทางดา้น
คอมพิวเตอร์และมาตรการปัองกนัการทุจริต 

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)  

วิเคราะห์และอภิปรายปัญหาและประเด็น
ส าคญัเก่ียวกบัวชิาชีพบญัชี และระบบสารสนเทศทางการ
บญัชี จากกรณีศึกษา บทความ และวารสารทางวชิาชีพ 
            Analysis and discussion of important issues 
related to the accounting profession and accounting 
information systems from case studies and professional 
journals 
 
946-430                                                        3((2)-2-5) 
กำรด ำเนินงำนประกนัภัย           3((2)-2-5) 
(Insurance Operations) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 946-130 หลกัการจดัการความ
เส่ียงและการประกนัภยั 
เง่ือนไข: นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4    
Prerequisite: 946-130 Principles of Risk Management 
and InsuranceCondition: For forth-year students  
                  การจัดตั้ งบริษัทประกันภัย องค์ประกอบท่ี
ส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจประกันภัยการพิจารณารับ
ประกนัภยั การออกแบบสินคา้และการบริการ  การจดัการ 
เก่ียวกับการจ่ายสินไหมทดแทนและการด าเนินการ
เก่ียวกบัเงินส ารอง  การตลาดประกนัภยั การลงทุน  การ
ประกนัภยัต่อ  การบริหารทรัพยากรบุคคล 
                 Establishment of insurance companies; 
important elements in operation of insurance business; 
underwriting; goods and service designs; claim and 
reserves management; insurance marketing; investment; 
reinsurance; human resources management 
 
946-433                                                             3(0-9-0) 
กำรศึกษำค้นคว้ำอสิระทำงกำรเงนิ ประกนัภัยและกำร
จดักำรควำมเส่ียง           
(Independent Study in Finance, Insurance and Risk 
Management) 



 

เง่ือนไข: ลงทะเบียนเรียนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  100 หน่วยกิต  
Condition: Students of this course need to have registered no 
less than 100 credits. 

              หัวขอ้หรือประเด็นท่ีน่าสนใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงิน 
ประกนัภยัและการจดัการความเส่ียง จดัท าและเรียบเรียงน าเสนอ
เป็นรูปแบบรายงานประกอบการศึกษาในหัวขอ้หรือประเด็นนั้น 
ๆ 

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

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

               Concepts and elements of enterprise risk 
management; enterprise risk management process; risk 
categories and identification; risk modeling; risk assessment; 
tools and techniques for risk management; enterprise risk 
management in strategic planning; applications of risk 
management in enterprise; case studies 
    
946-435                                                      8(0-48-0) 
สหกจิศึกษำทำงกำรเงนิ ประกนัภัยและกำรจดักำรควำมเส่ียง                 
(Cooperative Education in Finance, Insurance and Risk 
Management)  
วชิาบงัคบัก่อน: 948-334 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทาง
การเงิน ประกนัภยัและการจดัการความเส่ียง 
Pre-requisite: 948-334 Pre Cooperative Education in Finance, 
Insurance and Risk Management 
 ปฏิบติังานตามวิชาชีพเสมือนเป็นพนกังานชัว่คราว
เต็มเวลาในต าแหน่งท่ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของ
นกัศึกษา เช่ือมโยงความรู้จากทฤษฎีกบัการปฏิบติัจริงในรูปแบบ
งานประจ าหรือโครงงานไม่นอ้ยกวา่ 16 สปัดาห์ต่อเน่ือง รายงาน 

ความก้าวหน้าต่ออาจารย์นิ เทศและพ่ี เล้ียงไม่ช้ากว่า
สปัดาห์ท่ี 10 น าเสนอโครงงาน/ผลการศึกษาท่ีเกิดจากการ
ท างานในท่ีประชุมก่อนส้ินสุดเวลาปฏิบติังาน  มีอาจารย์
นิเทศและพ่ีเล้ียงในสถานประกอบการคอยให้ค  าปรึกษา
แนะน าตลอดระยะเวลาท่ีปฏิบติังานและร่วมประเมินผล
การปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ    
               On the job training as a temporary full-time 
employee in the position appropriate for knowledge and 
competences; connecting theoretical knowledge and 
actual practice, either as the full time staff or in the form 
of project, in consecutive 16  weeks; reporting the work 
or project progress to the university supervisor and the 
field supervisor within the first 10th week; presenting 
the project/study results derived from the work practice 
before work completion; obtaining constantly 
supervision and advice from  the university supervisor 
and the field supervisor on a systematic basis 
 
946-436                                                       3((3)-0-6) 
ทฤษฎคีวำมเส่ียงเบ้ืองต้น                                                 
(Introduction to Risk Theory) 
              ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทฤษฎีความเส่ียง ตวัแบบ
ความเส่ียงเฉพาะรายและแบบรวม ความรู้เบ้ืองตน้ของ
ทฤษฏีความหายนะ หลกัการค านวณเบ้ียประกนัภยั 
              Introduction to risk theory; individual and 
collective risk models; introduction to ruin theory; 
principles of premium calculations 
 
946-440                                             2((1)-2-3) 
สัมมนำทำงกำรจดักำรสำรสนเทศและเทคโนโลยดีจิทิลั 
(Seminar in Information and Digital Technology 
Management) 

ประเด็นการสัมมนาเก่ียวกับการจัดการ
สารสนเทศและเทคโนโลยีดิ จิทัล เทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอร์ท่ีทันสมยั หรือ การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารในระบบงานธุรกิจ การท างาน
กลุ่ม การประชุม การอภิปราย การโตแ้ยง้แสดงเหตุผล  

 



 

การน าเสนอ จริยธรรม และการประเมินผลกิจกรรมการสมัมนา  
Issues in information and digital technology 

management, recent computer technology, or applications of 
information and communication technology in business; team-
working; meeting; discussion; arguments; presentation; ethics; 
evaluation 
 
946-441                                                                  3(0-9-0) 
โครงงำนทำงกำรจดักำรสำรสนเทศและเทคโนโลยดีจิทิลั  
(Project in Information and Digital Technology  
Management) 

พัฒนาระบบงานทางการจัดการสารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทลั  เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์  น าเสนอผลงาน
และจดัท าเอกสารประกอบโครงงาน 

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

การระบุ การหามาได ้การเก็บรักษาและการขยายของ
ฐานลูกค้า แนวคิดและการประยุกต์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
ส าหรับการเพ่ิมผลก าไรในระยะยาวขององคก์ร การบริหารลูกคา้
อ ย่ า ง มี ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ แ ล ะ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล โด ยก ารน า
อรรถประโยชน์ของระบบสารสนเทศเขา้มาประยุกต์ใช้ กรอบ
มาตรฐานทางการบริหารระบบลูกคา้สมัพนัธ์ 

Customer Identification, acquisition, retention and 
expansion; CRM concept and practice for long-term 
profitability; effective and efficient management of customers 
with utilization of information technology; CRM framework 
standard 
 
946-444                                                                   3((2)-2-5) 
กำรบริหำรจดักำรพำณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์   
(Electronic Commerce Management)  

หลกัการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์   โครงสร้างพ้ืนฐาน 
รูปแบบการท าธุรกิจและการบริหารจดัการพาณิชย ์

อิเล็กทรอนิกส์  การประยุกต์ใช้และส่วนสนับสนุน
พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์  ววิฒันาการระบบช าระเงิน ระบบ
การช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์  กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์  
สกุลเงินดิจิทัล เทคโนโลยีการเงินรูปแบบต่าง ๆ ความ
ปลอดภยั จริยธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

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

เท ค โน โล ยี ท าง เว็ บ แ ล ะ อิ น เท อ ร์ เน็ ต 
สภาพแวดลอ้มของเวบ็แอพพลิเคชนั หลกัการออกแบบ
และพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ผ่านเว็บ เพ่ือใช้ในงาน
ธุรกิจ การสร้างโปรแกรมฝ่ังเซิรฟ์เวอร์ ดว้ยภาษาสคริปต์
ต่าง ๆ กลไกคุกก้ีและเซสชัน่ ฐานขอ้มูลและความมัน่คง
ของโปรแกรมประยกุตผ์า่นเวบ็   

Web and Internet technology; web 
application environment; principles of web application 
design and development for business purposes; server 
program development using scripting languages; cookie 
and session; database and web application security   
 
946-446                                                          3((2)-2-5) 
กำรเขียนโปรแกรมเชิงออ็ปเจกต์    
(Object-oriented Programming) 
รายวิชาบังคบัเรียนก่อน :  946-141 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
Prerequisites :  946-141 Computer Programming 

การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ แนวคิด
ของออ็บเจกต ์คลาส การห่อหุ้ม การซ่อนสารสนเทศ การ
สืบทอด และการพอ้งรูป การใชง้านไลบรารีฟังก์ชนัและ
เอพีไอ การเขียนโปรแกรมเพ่ือตอบสนองต่อเหตุการณ์ 
การทดสอบความถูกต้องและการแก้จุดบกพร่องใน
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 
 
946-447                  1((x)-y-z) 
หัวข้อพิเศษทำงกำรจัดกำรสำรสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 1  
Special Topics in Information and Digital Technology 
Management I 

หัวข้อวิชาใหม่ด้านการจัดการสารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ หรือ การ
ประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในระบบงาน
ธุรกิจ 

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

หัวข้อวิชาใหม่ด้านการจัดการสารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ หรือ การ
ประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในระบบงาน
ธุรกิจ 

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

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

หัวข้อวิชาใหม่ด้านการจัดการสารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ หรือ การ
ประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในระบบงาน
ธุรกิจ 

 
 

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

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

ประเด็นการสมัมนาท่ีเก่ียวขอ้ง กรณีศึกษาและ
กลยทุธ์ต่าง ๆ ทางธุรกิจดิจิทลั ฝึกทกัษะการคน้ควา้ขอ้มูล
จากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ การแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
การโตแ้ยง้แสดงเหตุผล การน าเสนอขอ้มูล 

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

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

วิเคราะห์และพฒันาระบบงานหรือวิจัยทาง
ธุรกิจดิจิทลั เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ น าเสนอผลงาน 
และจดัท าเอกสารประกอบโครงงาน 

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

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

  ค วาม รู้ เ บ้ื อ งต้น เก่ี ย วกั บ รูป แบ บ แล ะ
กระบวนการสหกิจศึกษา การปรับตัวเพ่ือเตรียมความ
พร้อมส าหรับชีวิตการท างาน ทั้ งด้านการประยุกต์ใช้
ความรู้ และทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับคนท างาน การคิด
แก้ปัญหา การส่ือสาร การท างานเป็นทีม และการปรับ
ทศันคติใหพ้ร้อมรับวถีิชีวติวยัท างาน 

Fundamental knowledge of cooperative 
education types and procedures; work-life adaptability in 
terms of knowledge application and skills required for 



 

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

 
946-460                3((3)-0-6) 
กำรจดักำรผลติภัณฑ์และนวตักรรม   
(Product Management and Innovation) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 946-160 หลกัการตลาด 
Prerequisite: 946-160 Principles of Marketing  
         นโยบายและกลยุทธ์การจดัการผลิตภณัฑ์ กลยุทธ์
การบริหารบรรจุภัณฑ์การบริหารสายผลิตภัณฑ์  การวาง
ต าแหน่งผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และแบรนด์ใหม่ 
ผลิตภณัฑสี์เขียว นวตักรรม การบริหารผลิตภณัฑใ์นแต่ละช่วง
วงจรชีวติผลิตภณัฑ ์สาเหตุและการ หลีกเล่ียงความลม้เหลวของ
การบริหารงานดา้นผลิตภณัฑ์ การก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสม
ทางการตลาดอ่ืนให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ผลิตภณัฑ์ การสร้าง
บรรจุภณัฑ์ให้มีความเหมาะสมกับผลิตภณัฑ์ การจดัท าฉลาก
บนบรรจุภณัฑ์ บทบาทของรัฐบาลท่ีมีต่อการบริหารผลิตภณัฑ์
และแบรนด์ การบริหารผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อย่างมี
จริยธรรม 
        Policies and strategies in product management; 
packaging administration strategies; product line management; 
product positioning; product and new brand development; 
green marketing; innovation; product life cycle management; 
causes of failure, and how to avoid failure in product 
management; the relevance of marketing mix strategies to 
product strategies; designing packaging in accordance with 
products; labeling; roles of government in influencing product 
and brand management; ethics in product and packaging 
management 
 
946-461                        3((3)-0-6) 
กำรจดักำรช่องทำงกำรตลำดแบบบูรณำกำร    
(Omni-Channel Management)    
  ขอ้มูลพ้ืนฐานเก่ียวกบัช่องทางการตลาด ระบบ
นิเทวศ์ของช่องทางการตลาดแบบออมนิ-ชาแนล อ านาจของ
ช่องทางการตลาด ความสัมพนัธ์ของช่องทางการตลาด ความ
ขดัแยง้ช่องทางการตลาด โครงสร้างและกลยุทธ์การค้าปลีก 
โครงสร้างและกลยทุธ์การคา้ส่ง โครงสร้างและกลยุทธ์แฟรน
ไชส์  การวเิคราะห์ผูใ้ชป้ลายทาง การแบ่งกลุ่มและเป้าหมายใน 

ช่องทางการตลาด กลยุทธ์แบบช่องทางการตลาดแบบ
ออมนิ-ชาแนล และการจดัการห่วงโซ่อุปทานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  Channel basics; the Omni-Channel 
ecosystem; channel power; channel relationships; 
marketing channel conflicts;  retailing structures and 
strategies;  wholesaling structures and strategies;  
franchising structures and strategies; end-user analysis; 
segmentation and targeting; Omni-Channel strategy; and 
related supply chain management 

 
946-462                   3((1)-4-4) 
สัมมนำทำงกำรตลำด    
(Seminar in Marketing) 
เง่ือนไข : ผา่นวชิาชีพบงัคบัมาแลว้ไม่ต ่ากวา่   
15  หน่วยกิต 
Requirements : Pass Professional Core Course not less 
than 15 credits 
  การวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบัน การ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้และทฤษฎีทางการตลาดเพื่อการ 
ออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาด การวิเคราะห์และการ
ตดัสินใจทางการตลาด การแกไ้ขปัญหาทางการตลาดใน
รูปของกรณีศึกษา   
      Analysis of the current situations; application of 
marketing knowledge and theories to design marketing 
strategies; marketing analysis and decision making; 
solving marketing problems in the form of a case study 
 
946-463        3(0-9-0) 
กำรศึกษำค้นคว้ำอสิระทำงกำรตลำด 1   
(Independent Study in Marketing I) 
เง่ือนไข : ผ่านวิชาชีพบงัคบัมาแลว้ไม่ต ่ากวา่  15  หน่วย
กิต 
Requirements: Pass Professional Core Course not less 
than 15 credits 
  การคน้ควา้และก าหนดประเด็นส าคญัทาง
การตลาดท่ีเกิดข้ึนจริงในพ้ืนท่ี  ขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์
และออกแบบโครงการวิจยัท่ีทนัสมยัทางการตลาด  การ
จดัท าโครงร่างงานวิจยัทางการตลาดดว้ยระเบียบวธีิวิจยัท่ี
ทนัสมยัในการตลาด  การน าเสนอโครงร่างงานวจิยัท่ี 



 

สอดคลอ้งกบัการตลาดท่ีสนบัสนุนธุรกิจรูปแบบใหม่ เช่น ธุรกิจ
สตาร์ทอพั ธุรกิจนวตักรรม ธุรกิจทางการเงินรูปแบบใหม่ ฯลฯ 
โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

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

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

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

การก าหนดหัวข้อ  ประเด็น ท่ีนักศึกษาสนใจ 
เก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพในสถานการณ์จริง อาศยัองคค์วามรู้ เทคนิค 
วิเคราะห์ข้อมูลทาง  การตลาดในการคิดหาแนวทางการ
แก้ปัญหา รูปแบบการด าเนินงานทางการตลาด  การน าเสนอ
เป็นรายงานประกอบการศึกษาในหวัขอ้หรือปัญหานั้น ๆ 

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

 

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

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกับรูปแบบและกระบวนการ
สหกิจศึกษา การปรับตวัเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับชีวิตการ
ท างาน ทั้ งด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะท่ีจ าเป็น
ส าหรับคนท างาน การคิดแกปั้ญหา การส่ือสาร การท างานเป็น
ทีม และการปรับทศันคติใหพ้ร้อมรับวถีิชีวติวยัท างาน 

 F u n d am en ta l k n ow 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) 
กำรจดักำรผลติภัณฑ์ใหม่   
(New Product Management) 

แนวคิดของการจดัการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละ
บริการใหม่บนวิถีของความยัง่ยืนและรับผิดชอบต่อผูมี้
ส่วนได้ส่วนเสียและสังคม การบริหารงานและเทคนิค
ในการวิเคราะห์ท่ีจ าเป็นใน การออกแบบและบริหาร
สินคา้และบริการใหม่การวิเคราะห์ ตลาดท่ีจะเข้าการ
พฒันาแนวคิดในการเขา้สู่ตลาด การปรับแนวคิดตาม
ความตอ้งการและความปรารถนาของลูกคา้ การเลือก
แนวคิดเก่ียวกับผลิตภณัฑ์การพฒันาส่วนประสมทาง
การตลาดส าหรับผลิตภณัฑ์ใหม่ วิธีการทดสอบตลาด 
วธีิการบริหารวงจรผลิตภณัฑจ์ากเร่ิมตน้จนถึงจุดอ่ิมตวั 

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

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตลาดเชิง
สัมพันธภาพ  การออกแบบกลยุท ธ์การตลาด เชิ ง
สัมพันธภาพ  การตัด สิน ใจทางการตลาด  ข้อมู ล
สารสนเทศทางการตลาด ความสัมพนัธ์กับผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย การพฒันาและสร้างสรรคก์ลยทุธ์ท่ีใชเ้พ่ือการ
รักษาความสมัพนัธ์ใหค้งอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื 

Concepts and theories of relationship 
marketing; design of relationship marketing strategy; 
marketing decisions; data marketing;  relations with  



 

stakeholders; developing and creating strategies used to sustain 
relationships 
 
946-469                 3((2)-2-5) 
กำรตลำดเพ่ือควำมยัง่ยืน   
(Sustainable Marketing)  
 การบริหารการตลาดดว้ยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ 
ส่ิงแวดล้อม และสังคมส่วนรวม การวิ เคราะห์ ปัญหาจาก
ผลกระทบเชิงลบของการด าเนินธุรกิจและการตลาด การพฒันา
กลยทุธ์โดยน าความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสงัคมและการพฒันา
อยา่งย ัง่ยืนมาเป็นพ้ืนฐานและเป้าหมายส าคญัในการแข่งขนัทาง
การตลาด การค านึงถึงคุณค่าต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ 
เพ่ือความยัง่ยืนของระบบเศรษฐกิจ ระบบนิเวศ และสังคม
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) 
สัมมนำในอุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่ว       
(Seminar in Tourism Industry)  
เง่ือนไข: ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 ซ่ึงตอ้งสอบผา่นวชิาชีพบงัคบั
มาแลว้ไม่ต ่ากวา่ 24 หน่วยกิต 
Condition:  For fourth-year students who have passed and 
collected at least 24 credits of compulsory tourism courses 

กรณีศึกษา แนวโนม้ ประเด็นปัญหาในอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียว การคน้ควา้ขอ้มูล วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ 
และอภิปรายประเด็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจการ
ท่องเท่ียว และการน าเสนอแนวทางในการแกปั้ญหาภายใตก้าร
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและความรู้ทางวชิาการ 

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

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

แนวคิด ความหมาย ประเภท และรูปแบบของ
การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ แหล่งท่องเท่ียว จุดหมาย
ปลายทางและพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ การท่องเท่ียวผูสู้งอาย ุ
ธุรกิจการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ แนวโนม้การท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพในระดบัชาติและระดบันานาชาติ           
          Concepts, meaning, types and forms of 
health tourism; tourist attractions; tourist destination and 
health tourist’ s behaviors; health tourism activities; 
senior tourism; health tourism business; trends of health 
tourism in national and international levels 
 
946-475                   3((2)-2-5) 
กำรจดักำรกำรท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม   
(Cultural Tourism Management)    

หลักการ แนวคิด รูปแบบและองค์ประกอบ
ของการจัดการการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม การส่ือ
ความหมายทางการแหล่งท่องเท่ียว การอนุรักษ์และการ
จัดการ ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานในการ
จดัการการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม และแนวทางแก้ไข 
กรณีศึกษา 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) 
กำรจดักำรงำนบริกำรส่วนหน้ำ    
(Front Office Management)  

โครงสร้าง หน้าท่ี และความรับผิดชอบของ
งานบริการส่วนหน้า แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการห้องพกั 
ระบบการส ารองห้องพัก การจัดสรรห้องพัก อัตรา
ค่าบริการ 



 

ห้องพกั การตอ้นรับ การลงทะเบียน การบริการด้าน
สัมภาระ การบริการด้านข้อมูลข่าวสาร การช าระเงิน   การ
ประสานงานกบัแผนกต่าง ๆ การจดัการดา้นความปลอดภยั การ
สร้างมาตรฐาน และการจดัการคุณภาพของงานบริการส่วนหนา้ 

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

การวิ เคราะห์ตลาดการเงินกับประเด็นทางด้าน
จิตวิทยา พฤติกรรมท่ีไม่มีเหตุผลของบุคคล การประเมินมูลค่า 
การตดัสินใจของผูบ้ริหาร ทฤษฎีการข้ึนอยูก่บัการจดัล าดบั ทฤษฎี
ความคาดหวงั และการตดัสินใจอยา่งไม่มีเหตุผลในการลงทุน  

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

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

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ฟิวเจอร์ สวอป ออปชั่น 
อนุพนัธ์สินเช่ือ การประเมินราคาตราสารอนุพนัธ์  การบริหาร
ความเส่ียงโดยใชต้ราสารอนุพนัธ์ 

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

แนวคิดและความส าคญัของบรรษทัภิบาล คุณธรรม 
จริยธรรม ความโปร่งใส และการตรวจสอบแนวทางปฏิบติัส าหรับ
องค์กรธุรกิจ หลักพ้ืนฐานของการสร้างบรรษัทภิบาล การ
ประยกุตใ์ชห้ลกับรรษทัภิบาลในการบริหารงานและความขดัแยง้ 

ระหว่างผู ้ถือหุ้นกับผู ้บ ริหาร กลไกการท างานของ
บรรษทัภิบาลทั้งจากภายในและภายนอกองคก์ร 

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) 
กำรเงนิและกำรบญัชีเพ่ือกำรบริหำรเทคโนโลยแีละ
นวตักรรม (Finance and Accounting for Management 
of Technology and Innovation) 

การ เงิน และการบัญ ชี เพื่ อ ก ารบ ริห าร
เทคโนโลยีและนวตักรรม การบริหารงานวิจยัและพฒันา 
การร่วมลงทุนในธุรกิจนวตักรรม การจดัการนวตักรรม
ทางการเงิน กลยุทธ์การวางแผนการเงินและภาษีส าหรับ
ธุรกิจนวตักรรม ระบบนวตักรรมทางการเงินและการ
ลงทุน การบริหารคุณภาพทางการเงิน การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่องานดา้นวชิาชีพ 

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

การวิ เคราะห์ ปัญหาทางธุรกิจใน เชิงสถิ ติ 
ความหมาย ขอบเขต และประโยชน์ของสถิติ การเก็บ
รวบรวมและการน าเสนอข้อมูล การวัดแนวโน้มเข้าสู่
ส่วนกลาง การวดัการกระจาย ความน่าจะเป็น การแจกแจง
ความน่าจะเป็นของตวัแปรสุ่ม การประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐาน การทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปร การใช้



 

โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติช่วยในการวิเคราะห์และน าเสนอ
ขอ้มูล 

Statistical analysis of business problems; 
definitions, scopes, and benefits of statistics; data collection and 
presentation; measures of central tendency; measures of 
dispersion; probability; probability distribution of random 
variables; estimation; hypothesis testing; test of association; use 
of statistical package for data and presentation analysis 
 
947-211                                                             3((3)-0-6) 
กำรวเิครำะห์เชิงปริมำณ                                              
(Quantitative Analysis) 

การโปรแกรมเชิงเส้น การตดัสินใจภายใตค้วามไม่
แน่นอนและภายใต้ความเส่ียง การวางแผนโครงการและการ
วิเคราะห์วิถีวิกฤต ทฤษฎีเกมส์ ปัญหาการขนส่ง และการ
วเิคราะห์มาร์คอฟ 

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

การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์  การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน สถิติท่ีไม่ใช่พารามิเตอร์ เลขดชันี การ
วิเคราะห์อนุกรมเวลา การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูลและแปลผล 

Regression and correlation analysis; analysis of 
variance; nonparametric statistics; index number; time  
series analysis; application  of statistical package for data and 
interpretation analysis 
 
947-214                                                                3((3)-0-6) 
ทฤษฎคีวำมน่ำจะเป็น                                              3((3)-0-6) 
(Probability Theory) 

               ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะ
เป็น ความน่าจะเป็นแบบมีเง่ือนไข ความเป็นอิสระของ
เหตุการณ์ ตวัแปรสุ่ม ฟังกช์นัของตวัแปรสุ่มเดียว ตวัแปร
สุ่มหลายตวั กฎของเลขจ านวนมาก กระบวนการสุ่มและ
การประยกุต ์
   Probability; probability distribution; 
conditional probability; independence of events; random 
variables; functions of one random variable; multiple 
random variables; laws of large numbers; random 
processes and their applications 
 
947-215                                                          3((3)-0-6) 
แคลคูลสั                                                          3((3)-0-6) 
(Calculus) 
               ฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเน่ือง อนุพนัธ์ 
การประยุกต์ของอนุพันธ์ การอินทิเกรต  เทคนิคการ
อินทิเกรตแบบต่าง ๆ และการประยกุตข์องอินทิเกรต  
                       Functions, limits and continuity, 
derivatives; application of derivatives; integration; 
integration techniques and their applications 

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

การวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจในเชิงสถิติ 
ประเภทของข้อมูลและการจ าแนกขอ้มูล การจดัเตรียม
ข้อมูลก่อนการประมวลผล การสุ่มตัวอย่าง การวัด
แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวดัการกระจายของข้อมูล 
การแจกแจงความน่าจะเป็น การประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์
การถดถอยและสหสัมพนัธ์ การวิเคราะห์อนุกรมเวลา 
การจ าแนกประเภทและการท านายข้อมู ล  การใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติช่วยในการวิเคราะห์และ
น าเสนอขอ้มูลทางธุรกิจ 

Statistical analysis of business problems; 
data types and data classifications; data preparation 
before processing; sampling; measures of central 
tendency; measures of dispersion; probability 
distributions; estimations; hypothesis testing; analysis of  



 

variance; regression and correlation analysis; time series 
analysis; classification and prediction; use of statistical 
package for data and presentation analysis 

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

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

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

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

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

(Network Servers for System Administrators)  
           ระบบปฏิบติัการเครือขา่ย ระบบปฏิบติัการ
วนิโดวเ์ซิร์ฟเวอร์ ระบบปฏิบติัการลีนุกซ์; โพรโทคอลแอ
ลแด็บ  แอ็ค ทีพไดเร็คทอรี  โดเมนคอนโทรลเลอร์ 
ออร์แกนไนเซชัน่ยนิูต นโยบายกลุ่ม เซิร์ฟเวอร์ดีเอชซีพี 
เซิร์ฟเวอร์ดีเอ็นเอส เซิร์ฟเวอร์เมล เซิร์ฟเวอร์เรเดียส 
เซิร์ฟเวอร์เว็บ เซิร์ฟเวอร์เอฟทีพี เซิร์ฟเวอร์เดต้าเบส 
เซิร์ฟเวอร์เก็บขอ้มูลทราฟิกแบบรวมศูนย ์เรด เดฟออฟ ด็
อกเกอร์ เวอร์ชวัร์ไลเซชัน่  

    Network operating systems; Windows 
sever; Linux; LDAP, active directory; domain controller; 
organization unit; group policy; DHCP server, DNS 
server, mail server; RADIUS server; web server; FTP 
server; database server; centralized log server; RAID; 
DevOps; Docker; virtualization 
 
948-241       3((2)-2-5)   
กำรจดักำรงำนบริกำรทำงเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
(Information Technology Service Management) 
                      การบริการดว้ยใจเพื่อการบริการท่ีเป็นเลิศ 
ลักษณะและหน้าท่ีของงานสนับสนุนทางไอที การ
จัดล าดับความส าคัญของงานสนับสนุน จิตวิทยาการ
ให้บ ริการ การออกแบบและปรับปรุงขั้ นตอนการ
ให้บริการ การใช้โปรแกรมประยุกต์ในงานสนับสนุน 
การทดสอบและประเมินเทคโนโลยีใหม่ การบริหารและ
จดัการหน่วยงานสนบัสนุนไอทีในองคก์ร มาตรฐานทาง
งานบริการทางเทคโนโลยสีารสนเทศ (ITIL, Cobit) 

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



 

วอยซ์โอเวอร์ไอพี ไอพีพีบีเอ็กซ์ โคเดก มาตรฐาน
และโพรโทคอล โพรโทคอลเอสไอพี ซอฟต์แวร์ไอพีพีบีเอ็กซ์ 
การบันทึกเสียง เอสไอพีทรังค์ การปะชุมทางไกล การตอบรับ
อตัโนมติั เกตเวยข์องวโีอไอพี กลอ้งไอพี เคร่ืองบนัทึกวดีีโอแบบ
เครือข่าย มาตรฐานออนวิฟ เพาเวอร์โอเวอร์อีเทอร์เน็ต สายไฟ
เบอร์ออฟติก ตวัแปลงสญัญาณ 

Voice Over IP; IP-PBX; codec; standard and 
protocol; SIP; IP-PBX software; voice recording; SIP trunk; 
teleconference; interactive voice response; VOIP gateway; IP 
camera; network video recorder; ONVIF; Power Over Ethernet; 
fiber optic cable; media converter 
 
948-243       3((2)-2-5) 
กำรเฝ้ำระวงัและบริหำรระบบเครือข่ำย   
(Network Monitoring and Management) 

การเฝ้าระวงัเครือข่าย การเฝ้าระวงัการคงอยู่ การเฝ้า
ระวงัสมรรถนะ การแกปั้ญหาเครือข่าย โพรโทคอลเอสเอน็เอม็พี 
องค์ประกอบและการท างานของโพรโทคอลเอสเอ็นเอ็มพี การ
จดัการโครงสร้างของเครือข่าย ซอฟตแ์วร์ส าหรับจดัการและเฝ้า
ระวังเค รือข่าย การดักจับและการวิ เคราะห์ข้อมูลทราฟิก 
ซอฟตแ์วร์ส าหรับวิเคราะห์และจดัการการเก็บขอ้มูลทราฟิกแบบ
รวมศูนย ์

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

บอร์ดไอโอที  ตัวรับ รู้ ตัวกระท าการ การเขียน
โป รแกรมบนไอโอ ที  ก าร เช่ื อมต่ อ อุป กรณ์  IoT เข้ากับ
อินเทอร์เน็ต โพรโทคอลส่ือสารของไอโอที โพรโทคอลเอม็คิวที
ที การส่ือสารระหวา่งไอโอทีกบัโครงข่ายแบบกลุ่มเมฆ เครือข่าย
แวนพลงังานต ่า การพฒันาแอพพลิเคชัน่ไอโอที เฟรมเวิร์กของ
ไอโอที แมชชีนเลิร์นน่ิง ปัญญาประดิษฐ ์โรโบติกส์ กระบวนการ
อตัโนมติั                     

IoT board; sensor; actuator; IoT programing; 
connecting an IoT device to Internet; IoT 
communication protocol; MQTT; IoT and cloud 
communication; lower power WAN; IoT application 
development; IoT framework; machine learning; 
artificial intelligence; robotics; process automation 
 
948-250       3((3)-0-6) 
กำรจนิตทศัน์ข้อมูล    
(Data Visualization) 
                  หลกัการพ้ืนฐานเก่ียวกับการจินตทัศน์ขอ้มูล 
การเขา้ใจบริบทและการสกดัขอ้มูลเชิงลึกจากขอ้มูลทาง
ธุรกิจ การออกแบบรายงานและเลือกประเภทแผนภูมิท่ี
เหมาะสมกับงาน เทคนิคในการน าเสนอขอ้มูลและการ
ส่ือสารขอ้มูลอยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยเคร่ืองมือจินตทศัน์ 
การสร้างรายงานแดชบอร์ด การสร้างรายงานเฉพาะกิจ 
การสร้างรายงานเชิงโตต้อบ 
                  Fundamentals of data visualization; 
understanding the context and extracting insights from 
the business data; report design and choosing and the 
right chart type for work; data presentation techniques 
and effective communication using visualization tools; 
creating dashboards, ad-hoc reports and interactive 
virtualizations. 

 
948-251                                                           3((3)-0-6)  
เทคนิคกำรเตรียมข้อมูล 

 (Data Preprocessing Techniques) 
วิธีการส าหรับการจัดการข้อมูลสูญหาย 

วิธีการส าหรับการจัดการขอ้มูลรบกวน วิธีการส าหรับ
การผสานขอ้มูล วิธีการลดรูปขอ้มูล การคดัเลือกตวัแปร 
วธีิการจดัการขอ้มูลท่ีไม่สมดุล  

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

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



 

 กำรจดักำรนวตักรรม ควำมคดิสร้ำงสรรค์และเทคโนโลยี 
(Innovation Management, Creativity and Technology) 

   แนวคิดเก่ียวกบันวตักรรม แหล่งท่ีมาและการสร้าง
นวัตกรรม การจัดการนวัตกรรมในองค์กร ลักษณะและ
องค์ประกอบดา้นความคิดสร้างสรรค์ ทฤษฏีเคร่ืองมือดา้นการ
จดัการและพฒันาความคิดสร้างสรรค์ การสร้างคุณค่าร่วมเพ่ือ
ร่างความคิดสู่นวตักรรมเพ่ือพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล องค์กร
นวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับสถานะการณ์และนิเวศดิจิทัลใน
ปัจจุบนั 

  Innovation concepts; innovation sources and 
innovation creating; innovation management in an organization; 
characteristics and components of creativity; theory of 
management tools and creative development; creating common 
values to outline ideas for innovation to develop digital 
organization; innovation organization consistent with current 
situation and ecosystems 
 
948-253                                                               3((2)-2-5) 
กำรออกแบบบริกำร  
(Service Design) 

     แนวคิดและทฤษฏีของการออกแบบบ ริการ 
กิจกรรมของการวางแผนและการจดัระเบียบคน การออกแบบจดั
ต าแหน่งและปรับการด าเนินงานขององค์กรให้ดีข้ึนเพ่ือรองรับ
การเดินทางของลูกค้า โครงสร้างพ้ืนฐานของการส่ือสารและ
ส่วนประกอบของบริการเพ่ือปรับปรุงคุณภาพประสบการณ์และ
การมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูใ้หบ้ริการและลูกคา้ 

    Concepts and theories of service design; activities 
of planning and organizing people; designing, aligning and 
improving the operations of organization to support the 
customer journey; communication infrastructure and service 
components to improve the quality of experience and interaction 
between service providers and customers 
 
948-261                    3((3)-0-6) 
(กำรตลำดระหว่ำงประเทศ) 
(International Marketing) 
 แนวความคิด วิธีการด าเนินธุรกิจดา้นการตลาด
ระหว่างประเทศ ซ่ึงรวมถึง การน าเขา้และส่งออก การลงทุนใน
ต่างประเทศ กลยทุธ์การตลาดในยคุโลกาภิวตัน์ รวมทั้งปัจจยัต่าง  

ๆ ท่ีมีผลต่อการด าเนินงานเหล่านั้น การท าความเขา้ใจส่ิง
ท่ีผู ้บริโภคต้องการในตลาดต่างประเทศและน าความ
ตอ้งการเหล่าน้ีมาพฒันากลยทุธ์ทางการตลาดท่ีเหมาะสม 
เพ่ือเช่ือมโยงระหว่างส่ิงแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจ
ระหวา่งประเทศ การหาโอกาสทางธุรกิจในตลาดระหวา่ง
ประเทศ และการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดระหว่าง
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 
 
948-263                 3((2)-2-5) 
กำรวเิครำะห์ทำงกำรตลำด    
(Marketing Analytics)  

ความรู้เก่ียวกบัการวิเคราะห์ทางการตลาด 
แนวคิดการตลาดท่ีขบัเคล่ือนดว้ยขอ้มูล เคร่ืองมือในการ
ค้นหาข้อเท็จจริงทางการตลาดเชิงลึกจากข้อมูลเชิง
ประจักษ์ การแบ่งส่วน การเลือกตลาดเป้าหมาย และ
กาวางต าแหน่งทางการตลาดดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูล การ
จดัการความพึงพอใจ การวิเคราะห์วงจรชีวิตของลูกคา้ 
การท านายพฤติกรรมผูบ้ริโภค การคน้หาทางเลือกของ
ลูกค้า การตัดสินใจการออพติไมซ์ทางการตลาด การ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพของกิจกรรมการตลาด และ
จรรยาบรรณในการวเิคราะห์และใชข้อ้มูลทางธุรกิจ 

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



 

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

 ความหมายและประเภทของเคร่ืองมือทางการเงิน 
การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน การวดัมูลค่า
เคร่ืองมือทางการเงิน  การบัญชีป้องกันความเส่ียง การป้องกัน
ความเส่ียงจากมูลค่ายุติธรรมการป้องกนัความเส่ียงจากกระแส
เงินสด การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ การดอ้ยค่า การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินส าหรับ
เคร่ืองมือทางการเงิน 

       Definitions and types of financial instruments; 
presentations for financial instruments; valuation for financial 
instruments; accounting for risk management; fair value hedge; 
cash flow hedge; hedge of net investment in foreign entity; 
impairment; disclosure of financial statements for financial 
instruments 
 
948-312     1(0-2-1) 
กำรเตรียมควำมพร้อมสหกจิศึกษำทำงบัญชี                    
(Pre-cooperative Education in Accounting) 
            ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัรูปแบบและกระบวนการ
สหกิจศึกษา การปรับตวัเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับชีวิตการ
ท างาน ทั้งดา้นการประยกุตใ์ชค้วามรู้ และทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับ
คนท างาน การคิดแกปั้ญหา การส่ือสาร การท างานเป็นทีม และ
การปรับทศันคติใหพ้ร้อมรับวถีิชีวติวยัท างาน  
 Fundamental knowledge of cooperative education types 
and procedures; work-life adaptability in terms of knowledge 
application and skills required for work completion; problem-
solving; communication skills; teamwork; and attitude 
adjustments for work-life readiness 

 
948-313                                  ไม่น้อยกว่ำ 280 ช่ัวโมง 
ฝึกปฏิบัตทิำงวชิำชีพบัญชี 2                  
(Professional Accounting Internship II)  
เง่ือนไข: ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 
Condition: Third-year students 

                    ฝึกปฏิบติังานดา้นการสอบบญัชีและงานท่ี
เก่ียวขอ้งในสถานประกอบการเพ่ือเรียนรู้การปฏิบติังาน
จริง      
  Internships in auditing and related works 
within organizations for practicing real world situations 
 
948-315                     3((3)-0-6) 
หลกักำรลงทุน     
(Principles of Investment)  

หลกัเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการลงทุน เคร่ืองมือ
ทางการเงินประเภทต่างๆ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ผลตอบแทนและความ เส่ี ยงจากการลงทุน 
สมมติฐานประสิทธิภาพของตลาด ตลาดตราสารทุน 
ตลาดตราสารหน้ี ข่าวสารข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจใน
ตลาดการเงิน การวิเคราะห์หลกัทรัพยเ์บ้ืองตน้ และ การ
จดัการกลุ่มหลกัทรัพยส์ าหรับบุคคล หลกัเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการลงทุน เคร่ืองมือทางการเงินประเภทต่างๆ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุน สมมติฐานประสิทธิภาพของตลาด ตลาดตราสารทุน ตลาดตราสารหน้ี ข่าวสารขอ้มูลเพ่ือการตดัสินใจในตลาดการเงิน การวเิคราะห์หลกัทรัพยเ์บ้ืองตน้ และ การจดัการกล 

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

ระเบียบวิธีวิจัยและเค ร่ืองมือท่ีใช้ใน
งานวจิยัทางดา้นการประกนัภยัและการจดัการความเส่ียง 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใช้
โปรแกรมส าเร็จ รูป  การแปลผลและสรุปผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูล 

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



 

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

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

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

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

ค วาม รู้ เบ้ื อ งต้น เก่ี ย วกับ รูป แบ บ แล ะ
กระบวนการสหกิจศึกษา การปรับตัวเพื่อเตรียมความ
พร้อมส าหรับชีวิตการท างาน ทั้ งด้านการประยุกต์ใช้
ความรู้ และทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับคนท างาน การคิด
แก้ปัญหา การส่ือสาร การท างานเป็นทีม และการปรับ
ทศันคติใหพ้ร้อมรับวถีิชีวติวยัท างาน 

Fundamental knowledge of cooperative 
education types and procedures; work-life adaptability in 
terms of knowledge application and skills required for 
work completion; problem-solving; communication skills; 
teamwork; and attitude adjustments for work-life 
readiness 

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

แนวคิดการจดัการความเส่ียงดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ การก าหนดบทบาทและความรับผิดชอบ ความ
เส่ียงด้านไอที การประเมินความเส่ียงด้านเทคโนโลยี
สารสน เทศ  โครงส ร้างความ เส่ี ยงด้าน เทคโนโลยี
สารสนเทศ กระบวนการบริหารความเส่ียง การวิเคราะห์
ความเส่ียง แผน ท่ีความเส่ียง การลดความเส่ียงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การติดตามและควบคุมความเส่ียง 
มาตรฐานสากลส าหรับการจดัการความเส่ียง  

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

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

ห ลั ก วิ ศ ว ก ร รม ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์  โ ม เด ล
กระบวนการทางซอฟตแ์วร์ การประมาณตน้ทุนซอฟตแ์วร์ 
วงจรชีวิตการพฒันาระบบ การวางแผนพฒันาระบบ การ
รวบรวมความตอ้งการ การพฒันาระบบแบบดั้งเดิมและ 



 

แบบเชิงวตัถุแบบจ าลอง การพฒันาซอฟตแ์วร์แบ
บอไจล์ กระบวนการและขอ้มูล ขอ้ก าหนดความตอ้งการ การ
ออกแบบรายงานและจอภาพ เทคนิคการท าตน้แบบ เทคนิคการ
ทดสอบโปรแกรม การน าไปใชง้าน การส่งมอบ การบ ารุงรักษา 
คุณภาพซอฟต์แวร์ หลักการซีเอ็มเอ็มไอ กรณีศึกษาของการ
พัฒนาระบบสารสนเทศในธุรกิจ จริยธรรมของนักวิเคราะห์
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) 

หลักการในการบริหารโครงการและความเส่ียง 
ประเภทของการบริหารโครงการ การเลือกผูบ้ริหารโครงการ 
อุปสรรคของการบริหารโครงการ เทคนิคการวางแผนและ
ด าเนินการโครงการ บทบาทและหน้าท่ีรับผิดชอบของผูบ้ริการ
โครงการ การควบคุม การตรวจสอบ การท ารายงานและการ
ส่ือสารระหว่างการพฒันาโครงการ การประเมินโครงการและ
การค านวณผลประโยชน์ตอบแทน 

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

การน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์  หรือภาษา
โปรแกรมไปใชใ้นการวิเคราะห์ธุรกิจ  โดยเน้นขอ้มูลท่ีใช้
ในการท าการตลาด : ราคาผลิตภัณฑ์  การส ารวจความ
ตอ้งการของลูกคา้ คุณค่าของลูกคา้ การแบ่งกลุ่มตลาด การ
ท านายยอดขายผลิตภณัฑ์ การคา้ปลีก การโฆษณาสินคา้ 
รวมทั้งการใชเ้คร่ืองมือการท าวิจยัตลาด การฝึกปฏิบติัการ
วิ เคราะห์ข้อ มูลทางตลาดและธุรกิจ  องค์ป ระกอบ
กระบวนการและกลยุทธ์การน าเสนองานทางธุรกิจให้
ประสบผลส าเร็จการวางแผนและการเตรียมขอ้มูลเพื่อการ
น าเสนอตามวตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมายและลักษณะ
เน้ือหา การใช้เค ร่ืองมือในการน าเสนอในรูปแบบท่ี
หลากหลาย ได้แก่ ข้อความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว 
กราฟิกเคล่ือนไหว แผนภูมิอินโฟกราฟิก เทคนิคการ
ส่ือสารเพ่ือน าเสนองานให้เหมาะกบัระดับของผูฟั้ง และ
บรรลุวตัถุประสงค์ เทคนิคการน าเสนอทางธุรกิจ เทคนิค
การตอบค าถาม การประเมินผลการส่ือสารเพื่อน าเสนอ 

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

 
948-344                      6((4)-4-10) 
ชุดวชิำเครือข่ำยคอมพวิเตอร์ระดบัองค์กรและควำม
มัน่คงปลอดภัย    
(Module: Enterprise Computer Networking and 
Security) 

 แลนเสมือน อีเทอร์เน็ตสวิตซ์ สแปนน่ิง ทรี
โพรโทคอล ลิงคอ์ะกรีเกชัน่ เพาเวอร์โอเวอร์อีเทอร์ 



 

เน็ตความัน่คงปลอดภยับนระดบัชั้นส่ือสารท่ี 2 การ
ท าเราติ้ งแบบสแตติก เกตเวย์อิน เทอ ร์ เน็ ต  ผู ้ให้บ ริการ
อินเทอร์เน็ต เฟลโอเวอร์ของไอเอสพี การท าเราติ้งบนฐานของ
นโยบาย การให้หมายเลขท่ีอยู่แบบจุดต่อจุด วีพีเอ็นระหว่าง
ไซต ์การท าเราติ้ง แบบไดนามิค โพรโทคอลโอเอสพีเอฟ ไอพี
เวอร์ชั่น  4 และไอพี เวอร์ชั่น  6เทคโนโลยี ส่ือสารไร้สาย 
เครือข่ายแลนไร้สาย อุปกรณ์ เครือข่ายไร้สาย ตัวควบคุม
เครือข่ายไร้สาย จุดกระจายสัญญาณ อินเทอร์เน็ตไร้สาย 
รูปแบบของการติดตั้งเครือข่ายไร้สาย เครือข่ายไร้สายภายนอก
อาคารแบบจุดต่อจุดและแบบจุดต่อหลายจุด ซอฟตแ์วร์ท่ีใชใ้น
การจดัการเครือข่ายไร้สาย ความปลอดภยัของเครือข่ายไร้สาย
เฉพาะบริเวณและจริยธรรม การออกแบบเครือข่ายไร้สายเฉพาะ
บริเวณ ชนิดของการโจมตีความมัน่คงปลอดภยั กลไกของความ
มัน่คงปลอดภยั ไฟร์วอล การโจมตีระดับชั้นส่ือสารโอเอสไอ 
การเจาะช่องโหว ่การทดสอบเจาะระบบ การโจมตีแบบดีเอชซี
พีสตาร์ฟเวชัน่ ดีเอชซีพีเซิร์ฟเวอร์ปลอม การโจมตีแบบปฏิเสธ
การบริการ การโจมตีดว้ยการพยายามสุ่ม การท าสแกนพอร์ต 
การพิสูจน์ทราบตัวตน วิทยาการเข้ารหัสข้อมูล ลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ใบรับรองทางดิจิทัลและโครงสร้างพ้ืนฐาน
กญุแจสาธารณะ ระบบการตรวจจบัและการป้องกนัผูบุ้กรุก การ
ป้องกนัการโจมตีดว้ยพอร์ตน็อคก้ิง เครือข่ายส่วนตวัเสมือน 

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

948-345             3((3)-0-6) 
กำรจัดกำรควำมเปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(Information Technology Change Management) 
                แนวคิดการจัดการความเปล่ียนแปลงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (โมเดล  ADKAR กรอบแนวคิด
ของ 
แมคคินซีย์) ประเภทความเปล่ียนแปลง กระบวนการ
ควบคุมการจดัการความเปล่ียนแปลง (ทฤษฎีสนามของเล
วิน) การจัดการความเส่ียงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การส่ือสารการเปล่ียนแปลง การควบคุมการจดัการการ
เปล่ียนแปลงท่ีย ัง่ยนื รูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลง   
                  Information technology change 
management control concept (i.e. ADKAR model and  
McKinsey 7's Framework); types of changes; change 
management control process (i.e. Lewin’s Field Theory); 
information technology risk management; 
communicating changes; sustainable change 
management control; change management model 
 
948-346               3((2)-2-5) 
กำรจัดสรรแบนด์วิธของเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และกำร
จดักำรผู้ใช้แบบรวมศูนย์    
(Centralized User Management and Network 
Bandwidth) 

     การควบคุมทราฟิก ไฟร์วอลล ์การบลอ็กท
ราฟิก การแปลงค่าหมายเลขเครือข่าย การฟอร์เวร์ิดพอร์ต 
คุณภาพของการบริการ การจดัสรรแบนด์วธิ ชนิดของคิว 
ดีเอ็นเอส การวิเคราะห์การส่ือสารของดีเอชซีพี ออบชัน่
ของดีเอสซีพี ดีเอชซีพีรีเลย ์พอยต์ทูพอยต์โพรโทคอล 
พอยตทู์พอยตโ์พรโทคอลโอเวอร์อีเทอร์เน็ต เวบ็พร็อกซ่ี 
ฮอตสปอต ์เรเดียส การเก็บบนัทึกขอ้มูลทราฟิก 

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

 



 

948-348      3((2)-2-5) 
กำรพฒันำโปรแกรมประยุกต์ส ำหรับคลำวด์   
(Cloud Application Development) 
            ความรู้เบ้ืองต้นของเทคโนโลยีคลาวด ์
สถาปัตยกรรมคลาวด์ คุณลกัษณะการสร้างเคร่ืองจ าลองและ
การให้บริการผูใ้ชห้ลายคนพร้อมกนั หลกัการพฒันาแอปพลิเค
ชนัส าหรับองคก์รในคลาวด ์การพฒันาแอปพลิเคชนัโดยวิธีการ
ประกาศและวิธีระบุปัญหา ขอ้จ ากัดของการก ากบัดูแล ปัจจัย
ดา้นความตอ้งการหรือความสามารถในการเลือกรูปแบบการ
พฒันาท่ีเหมาะสม การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชแ้พลตฟอร์มแบบ
คลาวด ์หลกัการจดัการฐานขอ้มูลคลาวด ์ 

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

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

เทคโนโลยีส่ือสารไร้สาย เครือข่ายแลนไร้สาย 
อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย ตวัควบคุมเครือข่ายไร้สาย จุดกระจาย
สัญญาณ อินเทอร์เน็ตไร้สาย รูปแบบของการติดตั้งเครือข่ายไร้
สายเครือข่ายไร้สายภายนอกอาคารแบบจุดต่อจุดและแบบจุดต่อ
หลายจุด ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการจัดการเครือข่ายไร้สาย ความ
ปลอดภยัของเครือข่ายไร้สายเฉพาะบริเวณและจริยธรรม การ
ออกแบบเครือข่ายไร้สายเฉพาะบริเวณ 

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

       ภาพรวมของธุร กิ จอัจฉ ริยะและการ
วิเคราะห์เชิงธุรกิจ ความรู้พ้ืนฐานเร่ืองคลงัขอ้มูล รายงาน
และการน าเสนอขอ้มูลด้วยรูปภาพทางธุรกิจ การจดัการ
ผลสัมฤทธ์ิเชิงธุรกิจ การประยกุตใ์ชแ้บบจ าลองสนบัสนุน
การตดัสินใจส าหรับธุรกิจ ตวัอยา่งการวิเคราะห์ขอ้มูลและ
กรณีศึกษา 

       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) 
ประสบกำรณ์ผู้ใช้และกำรออกแบบส่วนประสำนงำนกับ
ผู้ใช้ 
(User Experience and User Interface Design)  

      ท ฤษ ฎี  แน วท างก ารอ อก แบ บ  แล ะ
ส่วนประกอบของการออกแบบเพ่ือสร้างประสบการณ์การ
ใชง้านและส่วนประสานงานกบัผูใ้ช ้จิตวิทยาการรับรู้ของ
มนุษย ์พฤติกรรมของมนุษยต์่อส่วนประสานงานกบัผูใ้ช้
บนโปรแกรมประยกุตต์่าง เช่นเวบ็ไซต ์โปรแกรมประยกุต์
ส าห รับอุปกรณ์ เค ล่ือน ท่ีความพึ งพอใจของมนุษย ์
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูใ้ช้และคอมพิวเตอร์ การออกแบบ
เพ่ือให้ใช้งานง่าย ฝึกปฏิบัติโดยใช้เคร่ืองมือในปัจจุบัน
ส าหรับการออกแบบเพื่อสร้างประสบการณ์การใชง้านและ
ส่วนประสานงานกบัผูใ้ช ้

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

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



 

หลกัการท าการตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์ใน
ปัจจุบนั เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ เป็นตน้ การ
แชร์ส่ือต่าง ๆ บนสังคมออนไลน์ พฤติกรรมของกลุ่มผูใ้ชง้าน
ส่ือสังคมออนไลน์ การจดัอนัดบัและการวจิารณ์ การสร้างมูลค่า
ทางการตลาดด้วยส่ือสังคมออนไลน์ กลยุทธ์ เทคนิค และ
แนวทางปฏิบติัในการท าการตลาดบนส่ือสงัคมออนไลน์ การวดั
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 
 
948-354                                                       3((2)-2-5) 
กำรจดักำรเน้ือหำและส่ือดจิทิลั 
(Content Management and Digital Media) 
                   หลกัการพฒันาเน้ือหาทางธุรกิจ ความส าคญัของ
เน้ือหาดิจิทลั รูปแบบและส่ือของเน้ือหา ส่ือโฆษณาดิจิทลั การ
ออกแบบเน้ือหา การเขียนเน้ือหาเชิงสร้างสรรค ์การจดัระเบียบ
เน้ือหา การรับและแชร์เน้ือหา ระบบจัดการเน้ือหา กลยุทธ์
เน้ือหา การวิเคราะห์และการวางแผนส่ือดิจิทัล ฝึกทักษะการ
เขียนเน้ือหาใหเ้หมาะสมกบัการน าไปใชต้ามเป้าหมายของธุรกิจ 
การวดัและประเมินผลเน้ือหา 
                    Principles of business content development; 
importance of digital content; formats and media of digital 
content; online commercials; digital content design; creative 
 content writing; organizing digital content; web content 
feeding and sharing; content management system ( CMS) ; 
digital content strategy; digital media analytics and planning; 
practice in content writing for business purposes; content 
measurement and evaluation 
 

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

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

การศึกษาหั วข้อ ท่ี มีความส าคัญ  และ
ทันสมัย เป็นปัจจุบัน ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจดิจิทัล ตามท่ี
หลกัสูตรเห็นชอบ 

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

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

การศึกษาหัวขอ้วิชาใหม่ ท่ีมีความส าคัญ 
และทนัสมยั เป็นปัจจุบนั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจดิจิทลั ตามท่ี
หลกัสูตรเห็นชอบ 

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

 
948-358                                                        3((2)-2-5) 
กำรตลำดดจิทิลัและเทคโนโลยร่ีวมสมยั 
(Digital Marketing and Emerging Technologies)  
                       การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อ
ธุร กิ จ  ประสบการณ์ ของลู กค้า  และผลกระทบต่ อ
กระบวนการทางธุรกิจ ส่ือดิจิทลั การน าส่ือดิจิทลัมาใชก้บั
การตลาดและการส ร้างตราสินค้า  ได้แ ก่  จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ กูเกิลแอ็ดเซนส์ ยูทิวบ์ เฟสบุค 
บล็อก และทวิตเตอร์  กระบวนการท าการตลาดผ่านส่ือ
ดิจิทัลและการจัดการ รูปแบบการโฆษณาสินค้าผ่านส่ือ
ออนไลน์และโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ือ
ดิจิทลัและส่ือดั้งเดิม 

Effects of technology revolutions upon 
business, customer experience, and business processes; 
digital media; applications of digital media to marketing  



 

and branding including emails, websites, Google, AdSense, 
YouTube, Facebook, Blogs, and Twitter; digital marketing 
processes and management; online and mobile advertising 
platforms; relationship between online and offline marketing 

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

 
948-360                                                            3((3)-0-6) 
กลยุทธ์และกำรจดักำรรำคำ 
(Pricing Strategy and Management) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 946-160 หลกัการตลาด    
Prerequisite: 946-160 Principles of Marketing 
  นโยบายราคา กลยุท ธ์การก าหนดราคา การ 
ตดัสินใจเปล่ียนแปลงราคาของผลิตภณัฑ์ประเภทต่างๆ การใช้
ราคาเป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมการตลาด การก าหนดราคาให้
สอดคลอ้งกบัส่วนประสมทางการตลาดอ่ืน ปัจจยัทางการตลาด
ท่ีมีผลกระทบต่อการท าก าไรของกิจการ เศรษฐศาสตร์กบัราคา 
การวเิคราะห์ตน้ทุน การวเิคราะห์จุดคุม้ทุน 
 Price policy; price strategies; price adjusting, and 
using price as a tool in marketing promotion; the relevance of 
price setting to another marketing mix; marketing factors 

affecting firm profits; price in economics; cost analysis; 
break even analysis 
 
948-361                                                       3((2)-2-5) 

 กำรจดักำรแบรนด์เชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Brand Management) 

ความหมาย ความส าคัญ บทบาทและ
ประโยชน์ของแบรนด์ อัตลักษณ์ของแบรนด์ ความ
เช่ือมโยงระหว่างการตลาดและการจัดการแบรนด ์ 
ภ าพ ลั ก ษ ณ์ ข อ ง แ บ รน ด์  ก ล ยุท ธ์ ข อ ง แ บ รน ด ์
สถาปัตยกรรมและการออกแบบแบรนด์ แบรนด์อิควิต้ี
และตวัแบบแบรนดอิ์ควต้ีิท่ีมีลูกคา้เป็นพ้ืนฐาน แหล่งท่ีมา
ของแบรนด์อิควิ ต้ี  บุคลิกภาพของแบรนด์  การวาง
ต าแหน่งของแบรนด์ ส่วนประกอบของแบรนด์ การ
ส่ือสารแบรนด์แบบบูรณาการ พลวตัของแบรนด์การ
จัดการแบรนด์ตามกาลเวลา การปกป้องแบรนด์ตาม
บริบทของจรรยาบรรณและกฎหมาย 

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

 
948-364                   3((2)-2-5) 
ควำมคดิสร้ำงสรรค์และกำรออกแบบทำงกำรตลำด 
(Creativity and Design in Marketing) 
      หลกัการและเทคนิคของการออกแบบ
ทางการตลาด การจดัองคป์ระกอบจิตวิทยาของมนุษยใน
การอ่านและรับรู้งานออกแบบ การออกแบบสัญลกัษณ์
เคร่ืองหมายการคา้และบรรจุภณัฑ ์การออกแบบกราฟฟิก
ส าหรับองค์กรและการจัดวางเคร่ืองหมายการคา้บนตวั
ผลิตภณัฑ์ การใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบและการ
แสดงแบบ การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ส าหรับ
การออกแบบส่ือทางการตลาด 



 

      Principles and techniques of marketing design; 
human psychological components in reading and perceiving 
works of design, the design of logos, trademarks, packaging; 
graphic design for organizations; positioning trademarks on 
products; computer-aided design and model presentation; 
using computer programs for marketing media design 

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

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

948-372                                                       3((2)-2-5) 
กำรวำงแผนและกำรพฒันำกำรท่องเทีย่วอย่ำงยัง่ยืน  
(Sustainable Tourism Planning and  
Development)   
 แ น ว คิ ด ก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว อ ย่ า ง ย ั่ ง ยื น 
องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการท่องเท่ียวย ัง่ยืน 
ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมและ
ส่ิงแวดล้อม หลักการและขั้ นตอนการพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียว การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปไดใ้นการ
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว การวางแผนเพ่ือพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวประเภทต่าง ๆ บทบาทและความร่วมมือ
ระหวา่งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการวางแผน
และพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื    



 

  Sustainable tourism concepts; factors related to 
sustainable tourism development; impact assessments on 
economic, social, cultural and environments; principles and 
procedures on tourist destination development; analysis and 
feasibility study on tourist destination development; planning 
for the development of various types of tourist destinations; 
roles and cooperation of relevant governmental and private 
organizations in sustainable tourism planning and development 
 
948-373                      3((2)-2-5) 
กำรตลำดส ำหรับธุรกจิกำรท่องเทีย่ว   
(Marketing for Tourism Business)  
 ความหมาย ความส าคญัของตลาดบริการในธุรกิจ
น าเท่ียว องค์ประกอบและปัจจยัท่ีมีต่อตลาดการท่องเท่ียวใน
ระดับท้องถ่ินและนานาชาติ การวางแผนและการจัดการเพ่ือ
พฒันาตลาดการท่องเท่ียว การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และส่วน
ประสมทางการตลาดท่องเท่ียว  
  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) 
โลจสิตกิส์ส ำหรับอุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่ว                                   
(Logistics for the Tourism  Industry) 
       ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียว บทบาทและความส าคญัของการขนส่งกับการ
ท่องเท่ียว รูปแบบการขนส่งเพ่ือการท่องเท่ียว เทคโนโลยีกับ
การขนส่ง ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการขนส่งเพ่ือการท่องเท่ียว 
บทบาทของภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาระบบ
การขนส่งเพ่ือการท่องเท่ียว 
        Introduction of logistics in tourism industry; 
roles and importance of tourism transport; modes of transport 
in tourism industry; transport technology; factors effecting 
tourism transport; roles of governmental and private 
organizations in tourism transport development 

 
948-375                         3((3-0-6) 

กำรจดักำรรำยได้      
(Revenue Management) 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน 946-160 หลักการตลาด และ 
946-271 การจัดการธุรกิจน าเท่ี ยวและตัวแทนการ
ท่องเท่ียว 
Prerequisite:  946-160 Principle of Marketing, 946-271 
Tourism Operator Business and 
Travel Agency Management 
            แนวคิด ทฤษฎีพ้ืนฐานเก่ียวกับการจัดการ
รายได ้ การตั้งราคาเชิงกลยทุธ์และการตั้งราคาหลายราคา       
การพยากรณ์อุปสงค ์ การจดัการสินคา้คงคลงั  การจดัการ
ช่องทางการจดัจ าหน่าย  การประเมินผลการจดัการรายได
           Concepts and basic theories of revenue 
management; strategic pricing and differential pricing; 
demand forecasting; inventory management; distribution 
channel management; evaluation of revenue 
management 
 
948-376                                                      3((2)-2-5) 
กำรจดักำรกำรท่องเทีย่วเชิงอำหำร  
(Gastronomic Tourism Business Management)  
      วิวฒันาการด้านอาหาร การจ าแนกประเภท 
และลกัษณะของสินคา้ทางการท่องเท่ียวเชิงอาหาร ความ 
 
ต้องการและแรงจูงใจส าห รับการเดินทางเพื่ อการ
ท่องเท่ียวเชิงอาหาร อาหารพ้ืนถ่ินไทยและอาหารประจ า
ชาติ การส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยอาหาร 
      Evolution of food, types, and characteristics 
of food products for gastronomic tourism; demands and 
motivations of tourists for gastronomic tourism; local 
Thai food and ethnic food; gastronomic tourism 
promotion 
 
948-377                                                         3((2)-2-5) 
 กำรพฒันำรูปแบบกำรท่องเทีย่วสมยัใหม่   
(Modern Tourism Styles Development)  
     ประเภทและรูปแบบของการท่องเท่ี ยว
สมัยใหม่ พฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเท่ียวใน
ปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคต การพฒันากิจกรรมการ 



 

ท่องเท่ี ยวสมัยให ม่ใน รูปแบบต่ าง ๆ  ปั จจัยท่ี มีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงสู่การท่องเท่ียวสมยัใหม่ 
    Types and forms of modern tourism; behavior of 
tourists in the current and future trends; development of 
modern tourism activities; factors affecting the shift to modern 
tourism 
  
948-410                                                       6(0-40-0) 
สหกจิศึกษำทำงกำรบัญชี                                                                                
(Cooperative Education in Accounting) 
เง่ือนไข  ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 
Condition: Fourth-year students 
รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน: 948-312 การเตรียมความพร้อมสห
กิจศึกษาทางการบญัชี   
Prerequisite: 948-312 Pre-cooperative Education in Accounting 

      ป ฏิบั ติ งานตามวิชาชีพ เสมือน เป็นพนักงาน
ชัว่คราวเตม็เวลาในต าแหน่งท่ีเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ
ของนักศึกษา เช่ือมโยงความรู้จากทฤษฎีกบัการปฏิบัติจริงใน
รูปแบบงานประจ าหรือโครงงานไม่นอ้ยกวา่ 16 สปัดาห์ต่อเน่ือง 
รายงานความก้าวหน้าต่ออาจารย์นิเทศและพ่ีเล้ียงไม่ช้ากว่า
สัปดาห์ท่ี 10 น าเสนอโครงงาน/ผลการศึกษาท่ีเกิดจากการ
ท างานในท่ีประชุมก่อนส้ินสุดเวลาปฏิบติังาน  มีอาจารยนิ์เทศ
และพ่ีเล้ียงในสถานประกอบการคอยใหค้  าปรึกษาแนะน าตลอด
ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานและร่วมประเมินผลการปฏิบติังานอยา่ง
เป็นระบบ 

    On the job training as a temporary full-time 
employee in the position appropriate for knowledge and 
competences; connecting theoretical knowledge and actual 
practice, either as the full time staff or in the form of project, in 
consecutive 16 weeks; reporting the work or project progress to 
the university supervisor and the field supervisor within the 
first 1 0 th week; presenting the project/study results derived 
from the work practice before work completion; obtaining 
constantly supervision and advice from  the university 
supervisor and the field supervisor on a systematic basis 

 
948-411                                                             3((2)-2-5) 
สัมมนำกำรสอบบญัชี 
(Seminar in Auditing)  

รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน: 946-313 การสอบบญัชี 
Prerequisite: 946-313 Auditing  

การปฏิบติังานสอบบญัชี การวิเคราะห์และ
อภิปรายเก่ียวกับปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน
ของผูส้อบบัญชีในด้านจรรยาบรรณ ความเป็นอิสระ 
ความรับผิดชอบ และมาตรฐานการสอบบญัชี ตลอดจน
เร่ืองท่ีอยูใ่นความสนใจของวงการวชิาชีพ 

Audit practices; analysis and discussion on  
problems which might occur during the course of the 
audit related to ethics, independence, responsibilities, 
auditing standards and current issues in the audit 
profession 

 
948-412                                          3((2)-2-5) 
วจิยัทำงกำรบัญชี    
(Accounting Research)  
รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน: 947-218 สถิติและการ
วเิคราะห์ขอ้มูลทางธุรกิจ 
Prerequisite: 947-218 Statistics and Business Data 
Analytics 

แนวคิด หลกัการ และความส าคญัของการ
วิจัยทางการบัญชี  ประเภทของการวิจัย การออกแบบ
งานวจิยั การเลือกเคร่ืองมือท่ีจะท าการวเิคราะห์ และการ 
สร้างเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล การประมวลผล การ
วิเคราะห์ขอ้มูล การตีความ  การเขียนรายงานและการ
น าเสนอผลการวจิยั 

 Concepts, principles, and importance of 
accounting research; types of research; research design; 
choosing tools for analysis and constructing data 
collection tools; data processing; data analysis and 
interpretation; report writing and research presentation 

 
948-413                                   3((3)-0-6)  
กำรบัญชีเพ่ือกำรรำยงำนควำมยัง่ยืน 
(Accounting for Sustainability Reporting)  

  ความเป็นมาของการจัดท าบัญชีเพื่อการ
รายงานความยัง่ยืน ทฤษฎี กรอบแนวคิด รูปแบบและ
แนวทางการรายงานตามมาตรฐานสากล การรายงานใน 



 

ประเทศไทย กรณีศึกษา และการน าหลักการมา
ประยกุตใ์ชใ้นการบริหาร 

    History of accounting for sustainability reporting; 
theory; frameworks, forms, and guidelines of reporting 
according to international standards; reporting in Thailand; 
case studies; and application of sustainability reporting 
principles for administration 

 
948-414                                                   5((3)-4-8) 
กำรวเิครำะห์และน ำเสนอข้อมูลทำงกำรบัญชี  
(Module: Accounting Data Analytics and Visualization) 

     การวิเคราะห์ขอ้มูลทางการบญัชีดว้ยมาตรฐานการ
วิเคราะห์ขอ้มูล การท าความเขา้ใจขอ้มูล การเตรียมและการท า
ความสะอาดขอ้มูล การพฒันาตวัแบบส าหรับธุรกิจอจัฉริยะและ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในองค์กร การพัฒนาตัวแบบ
ส าหรับการพยากรณ์ เทคนิคการประเมินผลตัวแบบ การใช้
ซอฟตแ์วร์ประยกุตใ์นการวิเคราะห์ขอ้มูล การน าตวัแบบไปใช้
สนับสนุนการตดัสินใจในองค์กร  กระบวนการ กลยุทธ์การ
น าเสนองานทางการบญัชี การวางแผนและการเตรียมขอ้มูลเพื่อ
การน าเสนอตามวตัถุประสงค์ การน าเสนอขอ้มูลดว้ยรูปแบบ
จินตทศัน์โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีหลากหลาย  

    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) 
ระบบกำรประกนัสุขภำพ                                                 3((2)-2-5) 
(Health Insurance System) 
               ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการประกนัสุขภาพ นโยบาย
การประกนัสุขภาพ ระบบประกนัสุขภาพ บทบาทหนา้ท่ีของผูท่ี้
เก่ี ยวข้องในระบบประกัน สุขภาพ  การประกัน สุขภาพ
ภาครัฐบาล สวสัดิการดา้นการแพทย ์ตน้ทุนของการประกนั 
 

สุ ขภาพ  ก ารป ระกันสั งคม  การป ระกัน สุขภาพ
ภาคเอกชน การจดัการการดูแลสุขภาพ  
                   Introduction to health insurance; health 
insurance policies; health insurance system;  roles of 
related parties in health insurance system; public health 
insurance; medical health welfare; health insurance 
costs; social security; private health insurance; health 
care management 
 
948-431                                                         3((3)-0-6) 
กำรจดักำรควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธ์                                   
(Strategic Risk Management) 
                  ความหมาย บทบาท ความส าคัญของการ
จดัการความเส่ียงดา้นกลยทุธ์  กระบวนการจดัการความ
เส่ียงด้านกลยุทธ์ ตัวช้ีวดัความเส่ียงด้านกลยุทธ์ การ
ประยกุตก์ารจดัการความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ กรณีศึกษา 
                Definitions, roles and importance of strategic 
risk management; process of strategic risk 
management; key strategic risk indicators; applications 
of strategic risk management; case studies 
 
948-432                                                        3((2)-2-5) 
หัวข้อพเิศษทำงกำรเงนิ ประกนัภยัและกำรจดักำรควำม
เส่ียง      
(Special Topics in Finance, Insurance and Risk 
Management)  
               ประ เด็น ปัญหาท่ีก าลังได้รับความสนใจ 
วกิฤติการณ์ท่ีก าลงัเกิดข้ึน แนวปฏิบติัใหม่ หรือประเด็น
ท่ีเก่ียวขอ้งกับการเงิน ประกันภยัและการจดัการความ
เส่ียงในอนาคต 
               Issues of interest, occurring crisis, new 
practices or issues related to future finance, insurance 
and risk management 
 
948-433                                                       6((5)-2-11) 
ชุดวชิำกำรออกแบบกรำฟิกส ำหรับกำรลงทุนทำงเลือก              
(Module: Graphic Design for Alternative 
Investments) 



 

               ประเภทของการลงทุนทางเลือก การวิเคราะห์งาน
ออกแบบกราฟิก การตรวจสอบคุณภาพงาน การออกแบบหน้า
เว็บและหน้ารับลูกค้า การออกแบบโลโก้แบนเนอร์และ
ภาพประกอบบนเว็บ เพื่ อแสดงผลบนคอมพิวเตอร์และ
โทรศัพท์มือถือ การออกแบบกราฟิกเพ่ือส่งเสริมการลงทุน
ทางเลือก 
               Types of alternative investment; graphic design 
analysis; quality evaluation; web and landing page design; 
logo, banner and illustration design for computer and mobile 
telephone; graphic design for alternative investments 
 
948-440                     1(0-2-1)    
กำรเตรียมควำมพร้อมสหกิจศึกษำทำงกำรจัดกำรสำรสนเทศ
และเทคโนโลยดีจิทิลั           
( Pre-Cooperative Education in Information and Digital 
Technology Management) 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัรูปแบบและกระบวนการสห
กิจศึกษา การปรับตัวเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับชีวิตการ
ท างาน ทั้ งด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะท่ีจ าเป็น
ส าหรับคนท างาน การคิดแกปั้ญหา การส่ือสาร การท างานเป็น
ทีม และการปรับทศันคติใหพ้ร้อมรับวถีิชีวติวยัท างาน 

Fundamental knowledge of cooperative education 
types and procedures; work-life adaptability in terms of 
knowledge application and skills required for work 
completion; problem-solving; communication  
skills; teamwork; and attitude adjustments for work-life 
readiness 
 
948-441      3((2)-2-5) 
ระบบฐำนข้อมูลขั้นสูง  
(Advanced Database System)  

องค์ประกอบของระบบจัดการฐานข้อมูลเชิง
สัมพนัธ์การติดตั้งและปรับระบบจดัการฐานขอ้มูล การจดัการ
ระบบฐานขอ้มูลแบบผูใ้ชห้ลายคน ความเป็นเอกภาพและความ
ปลอดภยัของฐานขอ้มูล การส ารองและการคืนสภาพของขอ้มูล 
การเขียนค าสั่ง SQL ระดบัสูง การสร้างโปรแกรมให้เป็น Store 
Procedure การควบคุมการใชง้านฐานขอ้มูลดว้ย Trigger ระบบ
ฐานขอ้มูลแบบไม่ใช่เชิงสมัพนัธ์ บ๊ิกดาตา้  และน าไป 

 

ประยกุตใ์ชง้านจริงดว้ยระบบจดัการฐานขอ้มูลท่ีเป็นท่ี
นิยมในปัจจุบนั 

Components of relational database 
management systems; installation and configuration of 
database management systems; multi-user database  

management; data integrity and security; 
data backup and recovery; advanced SQL statements; 
user profile management; security; store procedure 
programming; the control of database usage using 
triggers; NoSQL database system; Big data; 
applications of modern database management systems 

 
948-442                                                  3((3)-0-6) 
โลจสิตกิส์และโซ่อปุทำนดจิทิลั 
(Digital Logistics and Supply Chain) 

แนวคิดของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในยคุ
ดิจิทัล เกมจ าลองโซ่อุปทาน ปรากฏการณ์แส้มา้ ห่วง
โซ่คุณค่า การจดัการสินคา้คงคลงัและคลงัสินคา้ ระบบ
การส่งสินคา้ เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีใช้ในการจัดการโซ่
อุปทานและโลจิสติกส์ ระบบบริหารสินคา้คงคลงัโดย
ผู ้ข าย เทคโนโลยีส าห รับการจัดการคลังสินค้า 
เทคโนโลยสี าหรับการตรวจสอบยอ้นกลบั เวบ็เซอร์วิส
ส าหรับการจดัการโซ่อุปทาน กรณีศึกษาของการจดัการ
โซ่อุปทานและโลจิสติกส์ดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั 

Concepts of logistics and supply chain in 
digital era; supply chain simulation game; bullwhip 
effect; value chain; inventory and warehouse 
management; product delivery systems; digital 
technologies in logistics and supply chain 
management; vendor-managed inventory system; 
warehouse management technology; traceability 
technology; web service for supply chain 
management; case studies of supply chain and 
logistics management using digital technologies 
 
948-444                                           3((3)-0-6) 
ระบบวำงแผนจดักำรทรัพยำกรองค์กร  
(Enterprise Resource Planning System) 



 

ฟังก์ชนัและกระบวนการทางธุรกิจ แนวคิดพ้ืนฐาน
ของระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร ระบบ
สารสนเทศการตลาดและการขาย ระบบการจดัซ้ือ การผลิตและ
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน ระบบบัญชี ระบบการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การสร้างแบบจ าลองกระบวนการ การ
ปรับแต่งระบบให้สอดคลอ้งกบัการท างานขององคก์ร 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) 
สหกจิศึกษำทำงกำรจดักำรสำรสนเทศและเทคโนโลย ี
ดจิทิลั 
(Cooperative Education in Information and Digital 
Technology Management)  
เง่ือนไข:  ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4    
วชิาบงัคบัก่อน  948-440 การเตรียมความพร้อมสหกิจ 
ศึกษาทางการจดัการสารสนเทศและเทคโนโลยดิีจิทลั  
Condition: For fourth-year students  
Pre-requisite: 948-440 Pre-Cooperative Education in 
Information and Digital Technology Management 
               ปฏิบติังานตามวชิาชีพเสมือนเป็นพนกังานชัว่คราว
เต็มเวลาในต าแหน่งท่ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของ
นักศึกษา เช่ือมโยงความรู้จากทฤษฎีกับการปฏิบัติจริงใน
รูปแบบงานประจ าหรือโครงงานไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์
ต่อเน่ือง รายงานความกา้วหนา้ต่ออาจารยนิ์เทศและพ่ีเล้ียงไม่ชา้
กวา่สัปดาห์ท่ี 10 น าเสนอโครงงาน/ผลการศึกษาท่ีเกิดจากการ
ท างานในท่ีประชุมก่อนส้ินสุดเวลาปฏิบติังาน  มีอาจารยนิ์เทศ
และพ่ีเล้ียงในสถานประกอบการคอยใหค้  าปรึกษาแนะน าตลอด
ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานและร่วมประเมินผลการปฏิบติังานอย่าง
เป็นระบบ 
                 On the job training as a temporary full-time 
employee in the position appropriate for knowledge and  

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

 
948-446                                              3((3)-0-6)  
กำรศึกษำควำมเหมำะสมและกำรจัดหำเทคโนโลยี
ส ำรสน เทศ  (Information Technology Feasibility 
Study and 
Procurement) 

 อ งค์ป ระกอบ  วัต ถุ ป ระส งค์  ค วาม
เหมาะสม และการวางแผนเทคโนโลยสีารสนเทศทาง
ธุรกิจ ปัญหา อุปสรรคและความต้องการของผู ้ใช ้
วิ ธี ก ารแก้ ปั ญ ห า การ เลือกวิ ธี ท่ี เห ม าะสมกับ
งบป ระมาณ  การก าหนดความต้อ งการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การเจรจาสัญญา การเตรียม
สถานท่ี การจดัองคก์รและการจดัการศูนยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศ บุคลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
กรณีศึกษา  

Components; objectives; the 
appropriateness and planning of business information 
technology; user problems, threats, and needs; 
problem solutions; decision-making on appropriate 
procedures for budgeting; need setting for 
information technology; contract negotiation; 
preparation for installation/set-up sites, organization; 
information technology center management; business 
technology staff/officers; relevant case studies 
 
948-447             3((3)-0-6) 
กำรทดสอบและประกนัคุณภำพซอฟต์แวร์  
(Software Testing and Quality Assurance) 



 

เทคนิคการออกแบบการทดสอบ เทคนิคการทดสอบ
แบบกล่องด า เทคนิคการทดสอบแบบกล่องขาว การทดสอบบน
พ้ืนฐานของความเส่ียง การวางแผนการทดสอบและเอกสารการ
ทดสอบ ระดบัการทดสอบ การทดสอบท่ีไม่เป็นฟังก์ชนั วิธีการ
ทวนสอบและวิธีการตรวจสอบ แนวคิดเร่ืองคุณภาพ เทคนิคและ
กิจกรรมท่ีประกันคุณภาพของซอฟต์แวร์ การวางแผนและ
ควบคุมคุณภาพ มาตรฐานการประกนัคุณภาพซอฟตแ์วร์ 

Test design technique; black box testing technique; 
white box testing technique; risk based testing; test planning 
and document; levels of testing; non-functional testing; review 
and audit method; quality concept; quality assurance technique  
and activity; software quality planning and control; software 
quality assurance standards 
 
948-448                                                     3((3)-0-6) 
กำรน ำเสนองำนทำงธุรกจิ 
(Business Presentations) 

องคป์ระกอบ กระบวนการ และกลยทุธ์การน าเสนอ
งานทางธุรกิจให้ประสบผลส าเร็จ การวางแผนและการเตรียม
ข้อมูลเพื่อการน าเสนอตามวตัถุประสงค์  กลุ่มเป้าหมายและ
ลักษณะเน้ือหา การใช้เคร่ืองมือในการน าเสนอในรูปแบบท่ี
หลากหลาย ได้แก่ ข้อความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว กราฟิก
เคล่ือนไหว แผนภูมิ อินโฟกราฟิก เทคนิคการส่ือสารเพื่อ
น าเสนองาน เทคนิคการน าเสนอทางธุรกิจ เช่น การหาเงินทุนกบั
นกัลงทุน การน าเสนอเพื่อการขาย และการใหข้อ้มูล เทคนิคการ
ตอบค าถาม การประเมินผลการส่ือสารเพื่อน าเสนอ 

Components, procedures and strategies for 
successful business presentation; planning and business data 
preparation corresponding to presentation objectives; target 
audiences, and contents; use of presentation tools in a variety 
of formats, including text, images, animations, motion 
graphics, charts, infographics; communication techniques for 
business presentation; business presentation techniques such as 
pitching, presentation for sale and information; techniques to 
answer questions; evaluation of presentation media 
 
948-452                                                           3((2)-2-5) 
โปรแกรมประยุกต์ทำงธุรกจิ 
(Business Application Software) 

โปรแกรมพ้ืนฐานและระดับทักษะท่ี
จ าเป็นส าหรับธุรกิจ รูปแบบเอกสารทางธุรกิจ การใช้
โปรแกรมประมวลผลค า โปรแกรมน าเสนองาน ตาราง
ค านวณ และโปรแกรมรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
การสร้างฐานข้อ มูลทางธุรกิจ  การบู รณาการใช้
โปรแกรมส าหรับการท าธุรกิจ การฝึกปฏิบัติการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางธุรกิจ 

Computer application fundamentals and 
business-level skill requirements; business document  
formats; using word processing, electronic 
presentation, spreadsheet, and electronic mail;  
business database implementation; business software 
integration; business software practices 

 
948-453                                                     3((3)-0-6) 
ระบบกำรช ำระเงนิอเิลก็ทรอนิกส์ 
(Electronic Payment Systems) 

วิวฒันาการระบบช าระเงิน ระบบการ
ช าระเงินอิเลก็ทรอนิกส์  เทคโนโลยีส าหรับการจดัการ
การช าระเงินผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ การโอนเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์  การช าระเงิน
ผ่านเกตเวย ์กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ เงินดิจิทลั สกุล
เงินดิจิทลั เทคโนโลยกีารเงินรูปแบบอ่ืน ๆ จริยธรรม 
และการรักษาความปลอดภัยในระบบช าระ เงิน
อิเลก็ทรอนิกส์ การฟอกเงิน กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ช าระเงินอิเลก็ทรอนิกส์ 

Evolution of the payment system; 
electronic payment system; technology for managing 
payments through electronic networks; electronic fund 
transfer; electronic banking; payment gateways; 
electronic wallet; digital money; digital currency; 
other financial technology;  
ethics and security of electronic payment system; 
money laundering; electronic payment laws 
 
948-454                                  ไม่น้อยกว่ำ 230 
ช่ัวโมง 
กำรเรียนรู้เชิงประสบกำรณ์ คร้ังที ่3 
(Experiential Learning III)  



 

รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 946-254 การเรียนรู้ 
เชิงประสบการณ์ คร้ังท่ี 2 
Prerequisite: 946-254 Experiential Learning II  

                          การฝึกงานคร้ังท่ีสามในองค์กรเพ่ือเพ่ิมความ
เช่ียวชาญในทกัษะการท างานท่ีตรงกบัสาขาวิชาท่ีเรียนในฝ่าย
งานขององคก์รท่ีมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยกุตใ์ช้
งาน  

                           The third internship in an organization to 
enhance expertise in work skills that correspond to the 
disciplines studied in the department of the organization that 
has applied information technology 

 
948-455                                                             3((2)-2-5) 
กำรออกแบบและบริหำรฐำนข้อมูล 
(Database Design and Administration) 

               การออกแบบฐานขอ้มูล  การท าให้เป็นบรรทัด
ฐาน การจดัระบบฐานขอ้มูลแบบผูใ้ชห้ลายคน ผูดู้แลฐานขอ้มูล 
การรักษาความมัน่คงของฐานขอ้มูล การส ารองและกูคื้นขอ้มูล 
จริยธรรมของผูดู้แลฐานขอ้มูล การตรวจสอบและการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างานของฐานขอ้มูล 

                Database design; normalization; multi-user 
database system management; database administrators; 
database security; backup and recovery; ethics for database 
administrators; database performance evaluation and 
improvement 

 
 948-456                                            6(0-40-0)  
 สหกจิศึกษำทำงธุรกจิดจิทิลั 
 (Cooperative Education in Digital Business)  
 เง่ือนไข: ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 
  Condition: For fourth-year students 
       ปฏิบัติงานตามวิชาชีพเสมือนเป็นพนักงาน

ชัว่คราวเตม็เวลาในต าแหน่งท่ีเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ
ของนักศึกษา เช่ือมโยงความรู้จากทฤษฎีกบัการปฏิบติัจริงใน
รูปแบบงานประจ าหรือโครงงานไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์
ต่อเน่ือง รายงานความกา้วหนา้ต่ออาจารยนิ์เทศและพ่ีเล้ียงไม่ชา้
กวา่สัปดาห์ท่ี 10 น าเสนอโครงงาน/ผลการศึกษาท่ีเกิดจากการ
ท างานในท่ีประชุมก่อนส้ินสุดเวลาปฏิบติังาน  มีอาจารยนิ์เทศ
และพ่ีเล้ียงในสถานประกอบการคอยใหค้  าปรึกษาแนะน าตลอด 

ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานและร่วมประเมินผลการ
ปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ 

   On the job training as a temporary full-
time employee in the position appropriate for 
knowledge and competences; connecting theoretical 
knowledge and actual practice, either as the full time 
staff or in the form of project, in consecutive 16 
weeks; reporting the work or project progress to the 
university supervisor and the field supervisor within 
the first 10th week; presenting the project/study 
results derived from the work practice before work 
completion; obtaining constantly supervision and 
advice from  the university supervisor and the field 
supervisor on a systematic basis 
 
948-457                                                    3((2)-2-5) 
กำรจดักำรและกำรปรับปรุงกระบวนกำรทำงธุรกจิ  
(Business Process Management and Improvement)  

                 ศึ ก ษ า แ น ว คิ ด ข อ ง ก า ร จั ด ก า ร
กระบวนการทางธุรกิจ ศึกษากระบวนการในองค์กร 
แนวทางการจดัการกระบวนการทางธุรกิจประกอบดว้ย 
การสร้างแบบจ าลองการจดัท าเอกสาร การวดัผลและ
การปรับปรุงกระบวนการ การวิเคราะห์และออกแบบ
กระบวนการ การจดัการการเปล่ียนแปลงกระบวนการ 
การใช้ เท คโนโลยีส ารสน เทศกับการป รับป รุง
กระบวนการส าหรับการแปรรูปธุรกิจดิจิทัล กรณีศึก
และฝึกปฏิบติัในองคก์รทั้งภาครัฐและเอกชน  
                      Study the concepts of business process 
management; study processes in the organization; the 
business process management approach includes: 
modeling, documentation, measurement, and 
improvement; process analysis and design; change 
management; application of information technology to 
process improvement for digital business 
transformation; case studies and practice in both 
public and private organizations 

 
948-458                                                     3((2)-2-5) 
กำรขับเคล่ือนกลยุทธ์เชิงสร้ำงสรรค์ด้วยข้อมูล  



 

(Data Driven Creative Strategy)  
                      การวิ เคราะห์ข้อมูลธุรกิจด้วยมาตรฐานการ
วิเคราะห์ขอ้มูล การท าความเขา้ใจขอ้มูล การเตรียมและการท า
ความสะอาดขอ้มูล เพื่อการวเิคราะห์ การพฒันาตวัแบบส าหรับ
ธุรกิจอจัฉริยะและระบบสนบัสนุนการตดัสินใจในองคก์ร การ
พฒันาตัวแบบส าหรับการพยากรณ์เพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจ 
เทคนิคการประเมินผลตัวแบบในการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในการสร้างตัวแบบ การน าตัวแบบไป
ประยกุตใ์ชใ้นธุรกิจการสร้างกลยทุธ์ดว้ยขอ้มูล 
          Cross-Industry Standard Process for data 
mining; data understanding; data preparation; data modelling 
for business intelligence and decision-making support systems;  
business forecasting modelling; model evaluation techniques; 
data science tools and drive strategy using data 

 
948-459                                                                6((5)-2-11) 
ชุดวชิำกำรวเิครำะห์และน ำเสนอข้อมูล  
(Module: Data Analytics and Visualization)  

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยมาตรฐานการวิเคราะห์
ข้อมูล การท าความเข้าใจข้อมูล การเตรียมและการท าความ
สะอาดข้อมูล การพัฒนาตัวแบบส าหรับธุรกิจอัจฉริยะและ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในองค์กร การพัฒนาตัวแบบ
ส าหรับการพยากรณ์ เทคนิคการประเมินผลตัวแบบ การใช้
ซอฟตแ์วร์ประยกุตใ์นการวิเคราะห์ขอ้มูล การน าตวัแบบไปใช้
สนับสนุนการตดัสินใจในองค์กร  กระบวนการ กลยุทธ์การ
น าเสนองาน การวางแผนและการเตรียมขอ้มูลเพื่อการน าเสนอ
ตามวตัถุประสงค์ การน าเสนอขอ้มูลดว้ยรูปแบบจินตทศัน์โดย
ใชเ้คร่ืองมือท่ีหลากหลาย  

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                      6(0-40-0) 
สหกจิศึกษำทำงกำรตลำด   

(Cooperative Education in Marketing) 
เง่ือนไข : ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 
Requirements : For fourth-year students  
 ปฏิบติังานตามวชิาชีพเสมือนเป็นพนกังาน
ชั่วคราวเต็มเวลาในต าแหน่งท่ี เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของนักศึกษา เช่ือมโยงความรู้จากทฤษฎี
กบัการปฏิบติัจริงในรูปแบบงานประจ าหรือโครงงานไม่
น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเน่ือง รายงานความก้าวหน้าต่อ
อาจารยนิ์เทศและพ่ีเล้ียงไม่ชา้กวา่สัปดาห์ท่ี 10 น าเสนอ
โครงงาน/ผลการศึกษาท่ีเกิดจากการท างานในท่ีประชุม
ก่อนส้ินสุดเวลาปฏิบติังาน  มีอาจารยนิ์เทศและพ่ีเล้ียงใน
สถานประกอบการคอยให้ค  าปรึกษาแนะน าตลอด
ระยะเวลาท่ี ป ฏิบั ติ งานและร่วมประเมินผลการ
ปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ 

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

 
948-461          3((3)-0-6) 
กำรเป็นผู้ประกอบกำรและกำรแปรรูปธุรกจิ 
(Entrepreneurship and Business Transformation) 

การสร้างธุรกิจใหม่ การคน้หาตลาดใหม่ 
การสร้างความสามารถทางนวตักรรมขององค์กร การ
แป ร รูป ธุ ร กิ จ เพ่ื อ ต อบ สน อ งก ารแข่ งขัน  ก าร
บริหารธุรกิจดว้ยนวตักรรมและการจดัการแบบอะไจล ์
การออกแบบโมเดลธุรกิจแบบมนุษยเ์ป็นศูนยก์ลาง การ
จดัการการตลาดส าหรับผูป้ระกอบการ การหาแหล่งทุน 
การบริหารความเส่ียงส าหรับธุรกิจใหม่ การจดัการการ
เปล่ียนแปลง และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 



 

  New business venture; new marketing 
identification; organizational innovativeness acceleration; 
business transformation for competition response; innovation 
and agile driven business management; human centric business 
models design; entrepreneurial marketing; business 
fundraising; new venture risk management; change 
management and ethics in business 
 
948-470                         3((3)-0-6) 
กำรจดักำรธุรกจิโรงแรม 
(Hotel Business Managemen)  
   ค ว าม รู้ เ ก่ี ย ว กั บ อุ ต ส าห ก ร รม โ ร งแ ร ม 
ความส าคญัของธุรกิจโรงแรมและท่ีพกัต่อเศรษฐกิจและสังคม 
ประเภทของธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก โครงสร้างการจัดการ
องค์กร รูปแบบการบริหารงานและการด าเนินงาน มาตรฐาน
การบริการ การจดัการปัญหาขอ้ร้องเรียน แนวโน้มของธุรกิจ
โรงแรมและท่ีพกั 
   Hotel industry-related knowledge; the 
importance of hotel and lodging business to the economy and 
society; types of hotel and lodging business and organizational 
management structures; administrational and operational 
models; service standards; complaint management; and trends 
in the hotel and lodging industry 
 
948-471                                         1(0-2-1)   
กำรเตรียมควำมพร้อมสหกจิศึกษำทำงกำรจดักำรกำร 
ท่องเทีย่ว 
(Pre-Cooperative Education in Tourism  
Management)   
  ค ว าม รู้ เ บ้ื อ ง ต้ น เ ก่ี ย ว กั บ รู ป แ บ บ แ ล ะ
กระบวนการสหกิจศึกษา การปรับตัวเพ่ือเตรียมความพร้อม
ส าหรับชีวิตการท างาน ทั้ งด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ และ
ทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับคนท างาน การคิดแกปั้ญหา การส่ือสาร 
การท างานเป็นทีม และการปรับทศันคติให้พร้อมรับวิถีชีวิตวยั
ท างาน   

     Fundamental knowledge of cooperative 
education types and procedures; work-life adaptability in terms 
of knowledge application and skills required for work  

 

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

 
948-472                   3((2)-2-5) 
กำรจดักำรกำรท่องเทีย่วโดยชุมชน   
(Community – Based Tourism Management)  
  แนวคิด รูปแบบของการท่องเท่ียวโดย
ชุมชน บทบาทและความส าคญัของชุมชนในการจดัการ
ท่องเท่ียว การสร้างจิตส านึก การพฒันาศักยภาพ และ
การสร้างเครือข่ายของชุมชน ปัญหา ขอ้จ ากดัและแนว
ทางการจดัการ กรณีศึกษา การลงปฏิบติัพ้ืนท่ีจริง 
   Concepts and types of community-based 
tourism; roles and importance of community for 
tourism management; raising awareness; potential 
development and community networks; problems, 
restrictions and solution of tourism management; case 
studies; field trips 
 
948-473                3((3)-0-6)  
กำรจดักำรฝ่ำยห้องพกั    
(Room Division Management)   
   หลักการจัดองค์กรและหน้าท่ีของฝ่าย
บริการส่วนหน้าและฝ่ายแม่บ้าน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การจัดการห้องพักภายในโรงแรม การ
ตอ้นรับ การลงทะเบียน วธีิการท าใบรับจองห้องพกั การ
จดัเก็บบตัรลงทะเบียนห้องพกั การจดัการห้องพกั การ
รับจองห้องพกัตามเง่ือนไข รูปแบบการดูแลและการ
ใหบ้ริการระหวา่งลูกคา้เขา้พกัในโรงแรม  
   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) 
กำรเป็น ผู้ประกอบกำรและกำรสร้ำงธุรกิจใหม่ใน
อุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่ว             



 

(Entrepreneurship and New Venture Creation in Tourism 
Industry) 
   
 ประเภทและคุณลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การประเมินโอกาสและความ
เป็นไปได้ทางธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว การจัดท า
แผนธุรกิจ การเพ่ิมโอกาสในการแข่งขนั การสร้างความ 
แตกต่าง การสร้างเอกลกัษณ์ใหก้บัธุรกิจ กฎหมายและขอ้บงัคบั
ท่ีเก่ียวขอ้ง การวเิคราะห์และการจดัการปัญหาในองคก์ร  
 Types and features of entrepreneur; situational 
analysis; opportunity and feasibility analysis in tourism 
industry business; business plan preparation; competitive 
opportunities enhancement; differentiation; business identity 
creation; laws and related regulations; analysis and 
management of organizational problems 
 
948-477                                                            6(0-40-0) 
สหกจิศึกษำทำงกำรจดักำรกำรท่องเทีย่ว  
(Co-operative Education in Tourism Management)  
เง่ือนไข:  ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 หรือเทียบเท่า รายวชิาบงัคบั
เรียนก่อน: 948-371 การฝึกงานทางการจัดการการท่องเท่ียว 
และ 948-471 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางการจดัการ
การท่องเท่ียว 
Condition: For fourth-year students  
Prerequisite: 948-371 Job Training in Tourism Management 
and  948-471 Pre-Cooperative Education in Tourism 
Management   
  ปฏิบติังานตามวชิาชีพเสมือนเป็นพนกังานชัว่คราว
เต็มเวลาในต าแหน่งท่ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของ
นักศึกษา เช่ือมโยงความรู้จากทฤษฎีกับการปฏิบัติจริงใน
รูปแบบงานประจ าหรือโครงงานไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์
ต่อเน่ือง รายงานความกา้วหนา้ต่ออาจารยนิ์เทศและพ่ีเล้ียงไม่ชา้
กวา่สัปดาห์ท่ี 10 น าเสนอโครงงาน/ผลการศึกษาท่ีเกิดจากการ
ท างานในท่ีประชุมก่อนส้ินสุดเวลาปฏิบติังาน  มีอาจารยนิ์เทศ
และพ่ีเล้ียงในสถานประกอบการคอยใหค้  าปรึกษาแนะน าตลอด
ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานและร่วมประเมินผลการปฏิบติังานอย่าง
เป็นระบบ 

   On the job training as a temporary full-time 
employee in the position appropriate for knowledge and  

competences; connecting theoretical 
knowledge and actual practice, either as the full time 
staff or in the form of project, in consecutive 16 weeks; 
reporting the work or project progress to the university 
supervisor and the field supervisor within the first 10th 
week; presenting the project/study results derived from 
the work practice before work completion; obtaining 
constantly supervision and advice from  the university 
supervisor and the field supervisor on a systematic 
basis 
  
948-478               6((5)-2-11)   
ชุดวชิำกำรจดักำรกำรท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมโดยชุมชน 
(Module: Cultural and Community – Based 
Tourism Management)    
 ความหมาย หลักการ แนวคิด รูปแบบและ
องคป์ระกอบของการจดัการการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
โดยชุมชน บทบาทของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการพฒันา การ
อนุรักษ ์การสร้างจิตส านึก การสร้างเครือข่าย การมีส่วน
ร่วมในการจดัการโดยเรียนรู้จากกรณีศึกษา การดูงาน
นอกสถานท่ี  
 Meanings, principles, concepts, patterns and 
factors of cultural and community tourism; roles of  
stakesholders in development, conservation, awareness, 
networking and participation management; case 
studies; field trips  
 
948-479               6((5)-2-11)   
ชุดวชิำกำรจดักำรธุรกจิบริกำร             
(Module: Service Business Management)  
 หลักการและแนวคิดในการบริหารธุรกิจ
บริการ การด าเนินงานและแนวโน้มของธุรกิจบริการ
และแนวโน้มอุตสาหกรรม การวิเคราะห์กระบวนการ
จดัการธุรกิจในธุรกิจบริการ การพฒันาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อความเป็นเลิศในคุณภาพบริการ การประเมินผลและ
การประกันคุณภาพบริการโดยแรงจูงใจของพนักงาน 
การก าหนดกลยทุธ์ของธุรกิจบริการ ปัจจยัดา้นกฎหมาย
จริยธรรม และความเส่ียงในธุรกิจบริการ 



 

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