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รายละเอยีดของหลกัสูตร 
หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา คณะบริหารธุรกิจ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
1. รหัสและช่ือหลกัสูตร 

รหสัหลกัสูตร         : 25470561101354_2148 
ภาษาไทย : หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 
ภาษาองักฤษ : Bachelor of Business Administration Program 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
ช่ือเตม็ (ไทย) : บริหารธุรกิจบณัฑิต 
ช่ือยอ่ (ไทย) : บธ.บ.  
ช่ือเตม็ (องักฤษ) : Bachelor of Business Administration  
ช่ือยอ่ (องักฤษ) : B.B.A.  

3. กลุ่มวชิาเอก  
1. การตลาด 
2. การบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ 
3. การเงิน 
4. การจดัการทรัพยากรมนุษย ์
5. การจดัการ 
6. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
7. การจดัการโลจิสติกส์ 
8. การบริหารทัว่ไป 

4. จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 
138 หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลกัสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี หลกัสูตร 4 ปี  
5.2 ประเภทของหลกัสูตร  

หลกัสูตรปริญญาตรีทางวชิาการ  
5.3 ภาษาทีใ่ช้ 

จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย เอกสารและต าราในวชิาของหลกัสูตรเป็นภาษาไทย และภาษาองักฤษ 
5.4 การรับเข้าศึกษา 

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างชาติท่ีสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และเขา้ใจภาษาไทยไดเ้ป็นอย่างดี 
รวมทั้งสามารถอ่านหนงัสือ เอกสารประกอบการสอนภาษาองักฤษได ้

5.5 ความร่วมมอืกบัสถาบันอืน่ 
เป็นหลกัสูตรเฉพาะในสถาบนั 

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 

 
6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมตั/ิเห็นชอบหลกัสูตร 

หลกัสูตรปรับปรุงจากหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และ
บริหารธุรกิจบณัฑิต หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 กลุ่มวิชาการตลาด กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ กลุ่ม
วชิาการเงิน กลุ่มวชิาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์กลุ่มวชิาการจดัการ กลุ่มวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กลุ่มวชิาการจดัการโล
จิสติกส์ กลุ่มวชิาการบริหารทัว่ไป เร่ิมใชใ้นภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 

- คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร ใหค้วามเห็นชอบการปรับปรุงหลกัสูตร 
ในการประชุมคร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

- สภาวชิาการ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  พิจารณากลัน่กรองหลกัสูตร และใหค้วามเห็นชอบ 
ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2562 เม่ือวนัท่ี 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562  

- สภามหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย อนุมติัหลกัสูตร 
ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2562 เม่ือวนัท่ี 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562  

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่คุีณภาพและมาตรฐาน 
หลกัสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

ในปีการศึกษา 2564 

8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
กลุ่มอาชีพดา้นการตลาด ไดแ้ก่ นักการตลาด -พนกังานขาย -เจา้หน้าท่ีส่ือสารการตลาด -เจา้หนา้ท่ีจดัซ้ือ -

เจา้หนา้ท่ีลูกคา้สมัพนัธ์ -เจา้หนา้ท่ีบริหารลูกคา้ ผูป้ระกอบการธุรกิจส่วนตวั 
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กลุ่มอาชีพดา้นการบริหารธุรกิจต่างประเทศ ไดแ้ก่ ประกอบและ/หรือต่อยอดธุรกิจส่วนตวั  เจา้หน้าท่ีฝ่าย
ต่างประเทศของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน  นักวิชาการ  เจา้หน้าท่ีดา้นต่างประเทศในองค์กรของรัฐและเอกชน  
เจา้หนา้ท่ีในบริษทัและองคก์รระหวา่งประเทศ     

กลุ่มอาชีพดา้นการเงิน ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการธุรกิจส่วนตวั  เจา้หน้าท่ีวิเคราะห์สินเช่ือ  เจา้หน้าท่ีวิเคราะห์
ธุรกิจ เจา้หน้าท่ีบริการลูกคา้ของสถาบนัการเงิน  เจ้าหน้าท่ีบริหารเงิน  วาณิชธนกิจ  ผูแ้นะน าการลงทุน  นักวาง
แผนการลงทุนผูดู้แลการปฏิบติังานดา้นหลกัทรัพย์  เจา้หน้าท่ีปฏิบติัการดา้นหลกัทรัพย ์ เจา้หน้าท่ีบริหารกองทุน
startup การพฒันาโปรแกรมสนบัสนุนการซ้ือขายหลกัทรัพย ์  เจา้หนา้ท่ีบริการลูกคา้ Fintech  เจา้หนา้ท่ีสนบัสนุนงาน
ดา้น digital banking   

กลุ่มวิชาดา้นการจดัการ  ไดแ้ก่ เจา้หน้าท่ีฝ่ายบริหาร ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ และ นโยบายองค์กร  เจา้หน้าท่ี
วางแผนและพฒันาธุรกิจ  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน  นกัวเิคราะห์และประเมินโครงการ  ผูจ้ดัการทัว่ไป / ผูจ้ดัการ
ส านักงาน  เจา้หนา้ท่ีส่วนงานก ากบั/ตรวจสอบ/ส่วนงานควบคุมและวางกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั  นักวิชาการดา้นการ
จดัการ  ผูป้ระกอบการธุรกิจ/เจา้ของ/ผูจ้ดัการ 

กลุ่มวิชาด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้แก่  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
คอมพิวเตอร์  ผูจ้ดัการโครงการคอมพิวเตอร์  นกัพฒันาเวบ็ไซต ์ ผูจ้ดัการซอฟตแ์วร์  ผูจ้ดัการฐานขอ้มูล  ผูต้รวจสอบ
งานคอมพิวเตอร์  ผูป้ระกอบการอิสระ   

กลุ่มวิชาการจดัการโลจิสติกส์ ไดแ้ก่  เจา้หน้าท่ีจดัซ้ือ  เจา้หน้าท่ีวางแผนการผลิต  เจา้หนา้ท่ีวางแผนและ
ประสานงานเช่ือมโยงระบบโลจิสติกส์  เจา้หน้าท่ีคลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้  เจา้หน้าท่ีวางแผนการขนส่ง  
เจา้หนา้ท่ีบริหารลูกคา้ในธุรกิจขนส่ง  เจา้หนา้ท่ีน าเขา้ส่งออก  ผูป้ระกอบการธุรกิจส่วนตวั 

กลุ่มวชิาการบริหารทัว่ไป ไดแ้ก่  เจา้หนา้ท่ีบริหารงานในองคภ์าครัฐและเอกชน ผูป้ระกอบการธุรกิจส่วนตวั 
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10. สถานทีจ่ดัการเรียนการสอน 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 

เศรษฐกิจของประเทศไทยไดมี้การเปล่ียนแปลงตามการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ และการเมืองของโลก   
มีสร้างสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและสังคมแบบใหม่ ซ่ึงเป็นปัจจยัภายนอก  ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของ
ไทยในปัจจุบนัอย่างมาก และเป็นปัญหาของนักธุรกิจว่าจะท าอย่างไรให้ธุรกิจเจริญเติบโตภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ี
เปล่ียนแปลง  ประกอบกบัประเทศไทยกา้วเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียนเม่ือปี พ.ศ.2558 ซ่ึงส่งผลใหธุ้รกิจตอ้งเผชิญ
กบัภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึน  จ าเป็นตอ้งมีการพฒันาในหลายด้านรวมทั้ งพฒันาศักยภาพทางด้านการจัดการ  
การตลาด โลจิสติกส์ การเงิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และความสามารถในการ
แข่งขนัเพ่ือใหส้ามารถเขา้ถึงโอกาส และลดปัญหาอุปสรรคท่ีจะมาพร้อมกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว  นอกจากนั้นการ
เปล่ียนแปลงทางดา้นนวตักรรมเทคโนโลย ีสารสนเทศ การส่ือสาร การผลิต ฯลฯ ท าใหมี้การเปล่ียนแปลงในภาคธุรกิจ
ทั้งในแง่ของรูปแบบธุรกิจและวิธีการท าธุรกิจ   มีธุรกิจใหม่ ๆ เกิดข้ึนมากมาย  ท าให้ภาคอุตสาหกรรมและบริการ
ขยายตวั    การติดต่อการท าธุรกิจท่ีรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากข้ึน   ในขณะเดียวกนัการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 
ท าใหเ้กิดการจา้งงานเพ่ิมข้ึน  การปรับค่าแรงขั้นต ่า ท าให้มีผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ เขา้สู่การท างานเร็วข้ึน  แต่เม่ือความคาดหวงัในส่วนแรงงานคุณภาพ มีความรู้ในศาสตร์ของ
การจดัการธุรกิจ และสามารถประยุกต์ใชไ้ดใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ มีเพ่ิมข้ึน  ท าให้คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั
หอการคา้ไทย    จึงเห็นสมควรให้มีการพฒันาหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต เพ่ือตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงและ
ความตอ้งการก าลงัคนท่ีมีคุณภาพใหก้บัการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 
ในปัจจุบัน ปัจจัยภายนอกทางสังคมและวฒันธรรมท่ีส าคัญได้มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก ซ่ึงมี

ผลกระทบต่อการท าธุรกิจ   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ได้กล่าวถึง
สถานการณ์ดา้นสังคมของประเทศไทยวา่ศกัยภาพและระดบัคุณภาพชีวติของคนไทยหลายดา้นยงัต ่าไม่สอดคลอ้งกบั
ทิศทางการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมในดา้นคุณภาพคนพบวา่ยงัมีปัญหาในแต่ละช่วงวยัและส่งผลกระทบต่อเน่ืองถึง
กนัตลอดช่วงชีวิต การพฒันาความรู้และทกัษะของแรงงานไม่ตรงกบัตลาดงาน  ประกอบกบัวฒันธรรมต่างชาติท่ีเขา้
มาในประเทศไทยผ่านสังคมยุคดิจิทลั  มีวิกฤตค่านิยม ทศันคติ และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต การพฒันาในระยะ
ต่อไปจึงตอ้งให้ความส าคญักบัการวางรากฐานการพฒันาคนให้มีความสมบูรณ์ เป็นคนดี มีสุขภาวะท่ีดี มีคุณธรรม
จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม มีทกัษะความรู้และความสามารถปรับตวัเท่าทนักับการ
เปล่ียนแปลงรอบตวัท่ีรวดเร็ว บนพ้ืนฐานของการมีสถาบนัทางสังคมท่ีเขม้แข็ง  ดงันั้น การปรับปรุงหลกัสูตรจึงจะมี
การวางแนวทางในการผลิตบณัฑิตให้มีคุณลกัษณะพึงประสงคท่ี์สอดคลอ้งกบัการพฒันาประเทศ  ความตอ้งการของ
ตลาดแรงงานโดยเนน้ให้มีทกัษะทั้งดา้นความรู้ การใชส้ติปัญญาในการคิดวิเคราะห์ และทกัษะในการด าเนินชีวิต  ให้
เป็นผูท่ี้คุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินยั  มีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม มีความรู้และความสามารถปรับตวัเขา้กบั
การเปล่ียนแปลงรอบตวัไดอ้ยา่งมีสติปัญญาและเท่าทนั 
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
12.1. การพฒันาหลกัสูตร 

จากผลกระทบของสถานการณ์สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง  เทคโนโลยแีละนวตักรรม มีความกา้วหนา้
อยา่งรวดเร็ว  เป็นปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อการพฒันาหลกัสูตรโดยเฉพาะการพฒันารายวชิาส าหรับผูเ้รียน ซ่ึงจะตอ้งให้
ความส าคญักบัการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนมีทกัษะความสามารถดา้นการบริหารจดัการธุรกิจ มีคุณธรรมและจริยธรรม มี
ระเบียบวินยั มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ มีเความในความคิดเห็นท่ีแตกต่าง มีความกระตือรือร้นในการท างาน 
ทั้งน้ีเพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถน าองคค์วามรู้ไปใชไ้ดท้ั้งในการบริหารภาคธุรกิจ ภาครัฐหลงัส าเร็จการศึกษา 

12.2.  ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ได้รับการพัฒนาข้ึน เพ่ือตอบสนองพันธกิจของคณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  ท่ีมุ่งเนน้ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตรงตามความตอ้งการของตลาด บณัฑิตเป็นคนดี มี
ความรับผิดชอบต่อสงัคม เป็นหลกัสูตรท่ีเปิดโอกาสทางการศึกษา เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพดา้นการบริหารธุรกิจ การศึกษาใน
หลักสูตรน้ีจะเป็นการศึกษาองค์ความรู้ในเชิงทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารธุรกิจ อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศไทย 
 

13. ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอืน่ทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอืน่ของมหาวทิยาลยั 
13.1 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ 

1) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
       หลกัสูตรก าหนดใหน้กัศึกษาเรียนรายวชิาศึกษาทัว่ไป จ านวน 30 หน่วยกิต โดยอา้งอิงวชิา

รายวชิาจากหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  ซ่ึงประกอบดว้ยกลุ่มวชิาดงัต่อไปน้ี 
1.1 กลุ่มวชิาภาษาและทกัษะการส่ือสาร   

(Language and Communication Skills) 
1.2 กลุ่มวชิาธุรกิจและการประกอบการ   

(Business and Entrepreneurship) 
1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

(Science and Technology) 
1.4 กลุ่มวชิาสุนทรียศาสตร์และวฒันธรรม   

(Aesthetics and Culture) 
1.5  กลุ่มวชิาคุณภาพชีวติและสงัคมยัง่ยนื   

(Quality of Life and Sustainable Society)  
2) กลุ่มวชิาแกน ไดแ้ก่ 

- กลุ่มวชิาดา้นบญัชีเปิดสอนโดยคณะบญัชี 
- กลุ่มวชิาดา้นเศรษฐศาสตร์เปิดสอนโดยคณะเศรษฐศาสตร์ 
- กลุ่มวชิาดา้นกฎหมายเปิดสอนโดยคณะนิติศาสตร์ 
-  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เปิดสอนโดยคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

3) หมวดวชิาเลือกเสรี 
  หลกัสูตรก าหนดใหน้กัศึกษาเลือกเรียนจ านวน 9 หน่วยกิต จากรายวชิาท่ีเปิดสอนในระดบัปริญญา
ตรีของมหาวทิยาลยั  โดยเป็นรายวชิาท่ีมุ่งใหน้กัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจตามท่ีตนเองถนดัหรือสนใจ 
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13.2 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนให้คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ 
  นกัศึกษาหลกัสูตรอ่ืนของมหาวทิยาลยั  สามารถเลือกเรียนรายวชิาท่ีเปิดสอนในหลกัสูตรเป็นวชิา
เลือกเสรีได ้

13.3. การบริหารจดัการ 
13.3.1 แต่งตั้งผูป้ระสานงานรายวิชาทุกวิชา เพ่ือท าหนา้ท่ีประสานงานกบัอาจารยป์ระจ าวิชา   เพ่ือการ

จดัการเรียนการสอน การวดั และประเมินผลการศึกษา ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด  โดยสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา 

13.3.2 หวัหนา้กลุ่มวิชาท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลและพฒันาหลกัสูตร โดยประสานกบัคณะ ภายใตก้ฎเกณฑ์
ของมหาวทิยาลยั  และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
 

1. ระบบการจดัการศึกษา 
1.1 ระบบ 

การจดัการศึกษาเป็นระบบทวภิาค  
1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน 

มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 1 ภาคๆ ละ 8 สัปดาห์ ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับการพิจารณาของอาจารย์
ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 

1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกติในระบบทวภิาค 
การเทียบเคียงหน่ายกิตเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย วา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

พ.ศ. 2548 
2. การด าเนินการหลกัสูตร 

2.1 วนั- เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
ภาคตน้ เดือนสิงหาคม – ธนัวาคม 
ภาคปลาย เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

2.2 คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา 
ผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาจะตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
2.2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือก าลงัศึกษาและจะส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอน

ปลาย สายสามญั (ม. 6) หรือระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) หรือ 
2.2.2 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาหรือเทียบเท่า หรือก าลงัศึกษาและจะส าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัร

วชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือระดบัอนุปริญญา (3 ปี) หรือ 
2.2.3 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวทิยาลยัใด หรือสถาบนัการศึกษาชั้นสูงอ่ืนในประเทศ

หรือตา่งประเทศ ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการรับรองและสมคัรเขา้ศึกษาในระดบัปริญญาตรีในสาขาวชิาอ่ืน 
2.2.4 ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีมีความประสงค์จะเขา้แผนการเรียนแบบก้าวหน้าตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับ

มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกวา่ 3.50 จากระบบ 4 ระดบัคะแนนหรือเทียบเท่า  
และมีผลการเรียนในหลกัสูตรปริญญาแบบกา้วหนา้ไม่น้อยกวา่ 3.50 ทุกภาคการศึกษา อน่ึงในระหว่างการศึกษาใน
หลกัสูตรแบบกา้วหนา้  หากภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหน่ึงมีผลการเรียนต ่ากวา่ 3.50 จากระบบ 4 ระดบัคะแนน
หรือเทียบเท่า จะถือวา่ผูเ้รียนขาดคุณสมบติัในการศึกษาหลกัสูตรแบบกา้วหนา้ 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
นกัศึกษาท่ีเขา้ใหม่มีพ้ืนฐานความรู้ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากหลากหลายสาขา เช่น 

สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  สายศิลป์-ค านวณ สายศิลป์-ภาษา  และสายวิชาชีพ  ท าให้มีพ้ืนความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการ
เรียนสาขาบริหารธุรกิจอนัไดแ้ก่ คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน แตกต่างกนั  

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนนิการเพือ่แก้ไขปัญหา / ข้อจ ากดัของนกัศึกษาในข้อ 2.3 
- กลยทุธ์ในการด าเนินงานเพ่ือแกไ้ขปัญหาดา้นการปรับตวัจากการเรียนในระดบัมธัยมศึกษามาเป็นระดบั

มหาวทิยาลยั ทางคณะจะจดัใหมี้การติดตามดูแลมากเป็นพิเศษโดยอาจารยท่ี์ปรึกษา 
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หลกัสูตรระดบัปริญญาตรีและระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2547 (ภาคผนวก จ.) ประกาศหลกัเกณฑก์ารเทียบโอนผลการ
เรียนรู้ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและประกาศหรือขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง  นกัศึกษาสามารถลงทะเบียน
เรียนขา้มมหาวทิยาลยัในรายวชิาท่ีมีเน้ือหาวชิาท่ีสามารถเทียบเคียงกนัได ้

 

3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลกัสูตร 

หลกัสูตรปกต ิ หลกัสูตรก้าวหน้า 
3.1.1 จ านวนหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 138 153 หน่วยกติ 
3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร 

(1) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30  30 หน่วยกติ 
1.1 กลุ่มวชิาภาษาและทกัษะการส่ือสาร  
(Language and Communication Skills) 
1.2 กลุ่มวชิาธุรกิจและการประกอบการ 
(Business and Entrepreneurship) 
1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
(Science and Technology) 
1.4 กลุ่มวชิาสุนทรียศาสตร์และวฒันธรรม   
(Aesthetics and Culture) 
1.5  กลุ่มวชิาคุณภาพชีวติและสงัคมยัง่ยนื   
(Quality of Life and Sustainable Society)  

(2) หมวดวชิาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 99  114* หน่วยกติ 
ก. กลุ่มวชิาแกน 48 
ข. กลุ่มวชิาเอก  51 

ส าหรับทุกกลุ่มวชิา (ยกเวน้ กลุ่มวชิาการบริหารทัว่ไป)  
แบ่งเป็น 2 แผน คือ  

แผน ก หลกัสูตรปกติ  
กลุ่มวชิาเอกบงัคบั 36 
กลุ่มวชิาเอกเลือก ไม่นอ้ยกวา่ 15 

แผน ข  หลกัสูตรมีวชิาสหกิจศึกษา 
กลุ่มวชิาเอกบงัคบั 36 
วชิาสหกิจศึกษา (บงัคบั)  6 
กลุ่มวชิาเอกเลือก 9 

(3) หมวดวชิาเลอืกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 9 9 หน่วยกติ 
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กลุ่มวชิาวชิาเอก หน่วย
กติรวม 

วชิาศึกษาทัว่ไป 
(หน่วยกติ) 

วชิาเฉพาะ (หน่วยกติ) วชิาเลอืกเสรี 
(หน่วยกติ) วชิาแกน 

ร่วมบังคบั 
กลุ่มวชิาเอก

บังคบั 
กลุ่มวชิาเอก

เลอืก 
1. การตลาด 138 30 48 36 15 9 
2. การบริหารธุรกิจระหวา่ง

ประเทศ 
138 30 48 36 15 9 

3. การเงิน 138 30 48 36 15 9 
4. การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 138 30 48 36 15 9 
5. การจดัการ 138 30 48 36 15 9 
6. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 138 30 48 45 6 9 
7. การจดัการโลจิสติกส์ 138 30 48 36 15 9 
8. การบริหารทัว่ไป 138 30 48  51 9 

 

* นกัศึกษาตอ้งเลือกเรียนรายวชิาในหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ จ านวน 15 หน่วยกิต 
3.1.3 รายวชิาในแต่ละหมวดวชิาและจ านวนหน่วยกติ 

3.1.3.1 รหัสวชิา 
รายวิชาในหลกัสูตรมีหลกัเกณฑ์การใช้รหัสวิชา โดยแทนด้วยตวัอกัษร 2 ตวั และตวัเลข 3 หลกั 

น าหนา้ทุกรายวชิาในหลกัสูตร ดงัต่อไปน้ี 
(1) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

รายวชิาต่าง ๆ ในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไปจะมีรหสัน าหนา้ช่ือวชิา ซ่ึงมีความหมาย ดงัน้ี 
ตวัอกัษรสองตวั คือ GE  หมายถึง หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
ตวัเลขหลกัร้อย 0-4 หมายถึงกลุ่มวชิา  ประกอบดว้ย 
เลข 0  หมายถึง  กลุ่มวชิาภาษาและทกัษะการส่ือสาร 
เลข 1  หมายถึง  กลุ่มวชิาธุรกิจและการประกอบการ 
เลข 2  หมายถึง  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
เลข 3  หมายถึง  กลุ่มวชิาสุนทรียศาสตร์และวฒันธรรม 
เลข 4  หมายถึง  กลุ่มวชิาคุณภาพชีวติและสงัคมยัง่ยนื 

(2) หมวดวชิาเฉพาะ 
หมวดวชิาเฉพาะประกอบดว้ยรายวิชาในกลุ่มวชิาแกนธุรกิจ กลุ่มวชิาเอก และกลุ่มวชิาเลือกเสรี 
จะมีรหสัน าหนา้ช่ือวชิา ซ่ึงมีความหมาย ดงัน้ี 

ก. กลุ่มวชิาแกนธุรกจิ 
อกัษรตวัแรกและตวัท่ีสอง  คือ  คณะวชิาท่ีใหบ้ริการวชิาแกนธุรกิจ ประกอบดว้ย 
BA หมายถึง คณะบริหารธุรกิจ 
AC หมายถึง คณะบญัชี 
EC หมายถึง คณะเศรษฐศาสตร์ 
SC หมายถึง คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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LW หมายถึง คณะนิติศาสตร์ 
เลขหลกัร้อย  1-4 คือ  ระดบัชั้นปีท่ีนกัศึกษาควรเรียนได ้ประกอบดว้ย 
เลข 1 หมายถึง จดัสอนในชั้นปีท่ี 1 
เลข 2 หมายถึง จดัสอนในชั้นปีท่ี 2 
เลข 3 หมายถึง จดัสอนในชั้นปีท่ี 3 
เลข 4 หมายถึง จดัสอนในชั้นปีท่ี 4 
เลข 9   หมายถึง      บริการการสอนต่างคณะ 
เลขหลกัสิบและหลกัหน่วย  หมายถึง  ล าดบัวชิาตั้งแต่ 01 - 99 

ข. กลุ่มวชิาเอก 
อกัษรแรกและตวัท่ีสอง คือ  BF หมายถึง คณะบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการเงิน 
เลขหลกัร้อย 1-4 คือ  ระดบัชั้นปีท่ีนกัศึกษาควรเรียนได ้ประกอบดว้ย 
เลข 1 หมายถึง ชั้นปีท่ี 1 
เลข 2 หมายถึง ชั้นปีท่ี 2 
เลข 3 หมายถึง ชั้นปีท่ี 3 
เลข 4 หมายถึง ชั้นปีท่ี 4 
เลข 8 หมายถึง กลุ่มวชิาสหกิจศึกษา 
เลขหลกัสิบและหลกัหน่วย  หมายถึง  ล าดบัวชิาตั้งแต่ 01 - 99 
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3.1.3.2 รายวชิา 
ส่วนที ่1  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
 
 

 
ดูตามภาคผนวก 
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(2) หมวดวชิาเฉพาะ 
หมวดวชิาเฉพาะมี 3 กลุ่มวชิา จ านวนรวม  99 หน่วยกิต ประกอบดว้ย 
ก. กลุ่มวชิาแกนธุรกจิ  จ านวน  48 หน่วยกิต 
รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เงือ่นไขก่อนเรียน 
 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

BA103 องคก์ารและการจดัการ 
(Organization and Management) 

3 (3-0-6) - 

BA201 หลกัการตลาด 
(Principles of Marketing) 

3 (3-0-6) - 

BA205 การเงินธุรกิจ 
(Business Finance) 

3 (3-0-6) - 

BA206 ความเป็นผูป้ระกอบการ 
(Entrepreneurship) 

3 (3-0-6) - 

BA207 การวเิคราะห์เชิงปริมาณส าหรับธุรกิจ 
(Quantitative Analysis for Business) 

3 (3-0-6) - 

BA208 พฤติกรรมองคก์าร 
(Organizational Behavior) 

3 (3-0-6) - 

BA209 การภาษีอากร 
(Taxation) 

3 (3-0-6) - 

BA302 ระเบียบวธีิวจิยัทางธุรกิจ 
 (Business Research Methodology) 

3 (3-0-6) - 

BA303 การบริหารตน้ทุนเพื่อการตดัสินใจ 
 (Cost Management for Decision Making) 

3 (3-0-6) - 

BA304 การจดัการการปฏิบติัการ 
 (Operations Management) 

3 (3-0-6) - 

BA402 การจดัการเชิงกลยทุธ์ 
 (Strategic Management) 

3 (3-0-6) - 

AC914 หลกัการบญัชี 
 (Principles of Accounting) 

3 (3-0-6) - 

EC915 เศรษฐศาสตร์มหภาค 
 (Macroeconomics) 

3 (3-0-6) - 

EC916     เศรษฐศาสตร์จุลภาค 
  (Microeconomics) 

3 (3-0-6) - 

LW911 กฎหมายธุรกิจ 
 (Business Law) 

3 (3-0-6) - 
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รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เงือ่นไขก่อนเรียน 
 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

SC911 สถิติธุรกิจ 
 (Business Statistics) 

3 (3-0-6) - 

 กลุ่มวชิาเอก  จ านวน  51  หน่วยกิต 
 กลุ่มวชิาเอกการตลาด 
 วชิาเอกบังคบั  จ านวน 36 หน่วยกิต 

 

รหัส รายวชิา หน่วยกติ เงือ่นไขก่อนเรียน 

                                                                                                          (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

BK101 พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 (Consumer Behavior) 

3 (3-0-6) - 

BK201 การจดัการผลิตภณัฑ ์
 (Product  Management) 

3 (3-0-6) - 

BK202 การจดัการราคา 
 (Pricing Management) 

3 (3-0-6) - 

BK203 การจดัการช่องทางการตลาดและการกระจายสินคา้ 
 (Marketing Channels and Distribution Management) 

3 (3-0-6) - 

BK204 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
 (Integrated Marketing Communication) 

3 (3-0-6) - 

BK205 การตลาดผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
 (e-Marketing) 

3 (3-0-6) - 

BK206 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
 (Management Information Systems) 

3 (3-0-6) - 

BK328 การวางแผนและกลยทุธ์การตลาด 
(Marketing Planing and Strategy) 

3 (3-0-6) - 

BK329 การตลาดระหวา่งธุรกิจกบัธุรกิจ 
 (Business to Business Marketing) 

3 (3-0-6) - 

BK330 การจดัการลูกคา้สมัพนัธ์และการตลาดบนฐานขอ้มูล 
 (CRM and Database Marketing) 

3 (3-0-6) - 

BK410 สมัมนากลยทุธ์การตลาดเชิงบูรณาการ 
 (Seminar in Integrated Marketing Strategy) 

3 (3-0-6) ศึกษาวิชาเอกของสาขามาแลว้

ไม่นอ้ยกวา่ 21 หน่วยกิต 

BK422 การวจิยัการตลาด 
 (Marketing Research) 

3 (2-2-5) ศึกษาก่อน  

BA201, SC911,BA302 
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 วชิาเอกเลอืก จ านวน 15 หน่วยกิต 
แผน ก หลกัสูตรปกต ิ เลือกรายวชิาในกลุ่มวชิาเอกเลือก จ านวน 15 หน่วยกิต 
แผน ข หลกัสูตรมวีชิาสหกจิศึกษา วชิาสหกิจศึกษา จ านวน 6 หน่วยกิต 
 และเลือกรายวชิาในกลุ่มวชิาเอกเลือก จ านวน 9 หน่วยกิต 
 

รหัส รายวชิา หน่วยกติ เงือ่นไขก่อนเรียน 

                                                                                                        (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

BK331 การส่งเสริมการขาย 
 (Sales Promotion) 

3 (3-0-6) - 

BK332 การตลาดอุตสาหกรรม 
 (Industrial Marketing) 

3 (3-0-6) - 

BK333 การบริหารการจดัซ้ือ 
 (Purchasing Management) 

3 (3-0-6) - 

BK334 จิตวทิยาผูบ้ริโภคในยคุเศรษฐกิจดิจิทลั  
 (Consumer Psychology in Digital Economy) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201 

BK335 เคร่ืองมือและเทคนิคส าหรับการตลาดดิจิทลั 
 (Digital Marketing Tools and Techniques) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201 

BK336 การตลาดกิจกรรมพิเศษ  
 (Event Marketing) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201 

BK337 การตลาดเพ่ือการกีฬา  
 (Sports Marketing)  

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201 

BK338 การจดัการการคา้ปลีกคา้ส่ง 
 (Retail and Wholesale Management) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201 

BK339 การจดัการซพัพลายเชนในธุรกิจคา้ปลีก   
 (Supply Chain Management of Retail Business) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201 

BK340 กลยทุธ์การตลาดธุรกิจบริการ  
 (Service Marketing Strategy)   

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201 

BK341 กลยทุธ์การตลาดเชิงนวตักรรม 
 (Innovative Marketing Strategy) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201 

BK425 การตลาดระหวา่งประเทศ  
 (International Marketing) 

3 (3-0-6) - 

BK427 การตลาดทางตรง  
(Direct Marketing) 

3 (3-0-6) - 

BK429 การจดัการการขายและศิลปะการขาย  
(Sales Management and Salesmanship  

3 (3-0-6) - 

BK430 การตลาดสินคา้เกษตร  
(Agricultural Marketing) 

3 (3-0-6) - 
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รหัส รายวชิา หน่วยกติ เงือ่นไขก่อนเรียน 

                                                                                                        (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

BK431 การโฆษณา  
(Advertising) 

3 (3-0-6) - 

BK432 กลยทุธ์การตลาดผา่นส่ือสงัคมออนไลน์   
(Social Media Marketing Strategy) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201 

BK433 การตลาดพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์  
 (Electronic Commerce Marketing)   

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201 

BK434 การวเิคราะห์การตลาดดิจิทลั   
 (Digital Marketing Analytics)  

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201 

BK435 การตลาดดา้นบนัเทิง 
 (Entertainment Marketing)      

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201 

BK436 การตลาดเพื่อสร้างการสนบัสนุนและการระดมทุน  
 (Marketing for Sponsorship and Fundraising) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201 

BK437 การตลาดเกมส์  
 (Games  Marketing) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201 

BK438 การคา้ปลีกแบบไม่มีหนา้ร้าน  
 (Non-store Retailing)  

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201 

BK439 การจดัการส่วนประสมการคา้ปลีกส าหรับธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ 
(Retail Mix For Modern Trade Management) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201 

BK440 นวตักรรมส าหรับกลยทุธ์การคา้ปลีกสมยัใหม่  
 (Innovation for Modern Trade Strategy)       

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201 

BK441 การจดัการตราสินคา้  
 (Brand Management) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201 

BK442 การตลาดเชิงวเิคราะห์  
 (Marketing Analytics)      

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201 

BK443 การตลาดเพ่ือความยัง่ยนื  
(Sustainable Marketing) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201 

BK300 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
(Professional) 

3 (0-40-0) - 

BK800 สหกิจศึกษา 
(Co-operative Education) 

6 (0-40-20) - 
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 กลุ่มวชิาเอกการบริหารธุรกจิระหว่างประเทศ 

 วชิาเอกบังคบั  จ านวน 36 หน่วยกิต 
 

รหัส รายวชิา หน่วยกติ เงือ่นไขก่อนเรียน 

                                                                                                          (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

BI302 การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ 
(International Business Management) 

3 (3-0-6) - 

BI304 การตลาดระดบัโลก 
(Global Marketing) 

3 (3-0-6) - 

BI306 ทฤษฎีการคา้และนโยบายธุรกิจระหวา่งประเทศ 
(International Trade Theory and Business Policy) 

3 (3-0-6) - 

BI307 การเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจระหวา่งประเทศ 
(Entrepreneurship in International Business) 

3 (3-0-6) - 

BI308 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
(Management Information Systems) 

3 (3-0-6) - 

BI407 การจดัการทรัพยากรมนุษยร์ะหวา่งประเทศ 
(International Human Resource Management) 

3 (3-0-6) - 

BI408 การวจิยัธุรกิจระหวา่งประเทศ 
(International Business Research) 

3 (3-0-6) - 

BI409 การจดัการกลยทุธ์ในธุรกิจระหวา่งประเทศ 
(Strategy Management in International Business) 

3 (3-0-6) - 

BI413 การจดัการการเงินระหวา่งประเทศ 
(International Financial Management) 

3 (3-0-6) - 

BI414 สมัมนาการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ 
(Seminar in International Business Management) 

3 (3-0-6) - 

BI417 วธีิปฎิบติัในการส่งออกและน าเขา้ 
(Import-Export Procedures ) 

3 (3-0-6) - 

BI418 การจดัการเทคโนโลยใีนธุรกิจระหวา่งประเทศ 
(Global Technology Management ) 

3 (3-0-6) - 
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วชิาเอกเลอืก จ านวน 15 หน่วยกิต 
แผน ก หลกัสูตรปกต ิ เลือกรายวชิาในกลุ่มวชิาเอกเลือก จ านวน 15 หน่วยกิต 
แผน ข หลกัสูตรมวีชิาสหกจิศึกษา วชิาสหกิจศึกษา จ านวน 6 หน่วยกิต 
 และเลือกรายวชิาในกลุ่มวชิาเอกเลือก จ านวน 9 หน่วยกิต 
- กลุ่มวชิาสาขาวชิาการจดัการธุรกจิระหว่างประเทศ 

 

รหัส รายวชิา หน่วยกติ เงือ่นไขก่อนเรียน 

                                                                                                           (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

BI303 โลจิสติกส์ระหวา่งประเทศ 
(International Logistics) 

3 (3-0-6) - 

BI305 สภาพแวดลอ้มและกฎระเบียบทางธุรกิจระหวา่งประเทศ 
(Legal Environment in International Business) 

3 (3-0-6) - 

BI415 การจดัการธุรกิจบริการระหวา่งประเทศ 
(International Business Service Management) 

3 (3-0-6) - 

BI416 การเจรจาส าหรับธุรกิจระหวา่งประเทศ 
(Negotiation for International Business)  

3 (3-0-6) - 

BI419 การจดัการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
(International  E-Commerce  Management) 

3 (3-0-6) - 

 
- กลุ่มวชิาสาขาวชิาธุรกจิระหว่างประเทศแบบการค้าอเิลก็ทรอนิกส์ 

 

รหัส รายวชิา หน่วยกติ เงือ่นไขก่อนเรียน 

                                                                                                          (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

BI209 การบริหารโลจิสติกส์ 

 (Logistics Management) 

3 (3-0-6) - 

BI421 ความรู้พ้ืนฐานดา้นธุรกิจอเลก็ทรอนิกส์ และอีคอมเมิร์ส  

  Fundamental principles of e‐Business and e‐Commerce) 

3 (3-0-6) - 

BI422 การจดัการระบบฐานขอ้มูล   

 (Management Information Systems ) 

3 (3-0-6) - 

BI423 เทคโนโลยดีา้นการส่ือสารและระบบขอ้มูล  
 (Information Communication Technology) 

3 (3-0-6) - 

BI424 กฏหมายและระเบียบต่างๆในอีคอมเมิร์ซระดบัสากล  

 (International Law of e-Commerce) 

3 (3-0-6) - 

BI425 การใชอิ้นเทอร์เน็ตในการจดัการธุรกิจ และกลยทุธ์อีคอมเมิร์ซ  

 (Internet in Business Operations and Ecommerce Strategy) 

3 (3-0-6) - 
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รหัส รายวชิา หน่วยกติ เงือ่นไขก่อนเรียน 

                                                                                                          (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

BI300 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

 (Professional) 

3 (0-40-0) - 

BI800 สหกิจศึกษา 
 (Co-operative Education) 

6 (0-40-20) - 
 

 
- กลุ่มวชิาเอกการเงนิ 

- วชิาเอกบังคบัการเงนิ  จ านวน 36 หน่วยกิต 
รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เงือ่นไขก่อนเรียน 

                                                                                                          (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

BF201 การจดัการทางการเงิน 
 (Financial Management) 

3 (3-0-6) - 

BF203 การเงินส่วนบุคคล 
 (Personal Finance) 

3 (3-0-6) - 

BF204 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
 (Management Information Systems) 

3 (3-0-6) - 

BF303 การจดัการความเส่ียง 
 (Risk Management) 

3 (3-0-6) - 

BF308 การจดัการทางการเงินระหวา่งประเทศ 
 (International Fiancial Management) 

3 (3-0-6) - 

BF309 การวเิคราะห์หลกัทรัพยแ์ละการจดัการกลุ่มหลกัทรัพย ์
 (Securities Analysis and Portfolio Management) 

3 (3-0-6) - 

BF312 ตลาดการเงินและสถาบนัการเงิน 
 (Financial Market and Financial Institutions) 

3 (3-0-6) - 

BF313 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนกัการเงิน 
 (Computer Program for Finance) 

3 (3-0-6) - 

BF315 ตราสารอนุพนัธ ์
 (Derivatives) 

3 (3-0-6) - 

BF413 การวเิคราะห์รายงานทางการเงิน 
 (Financial Statements Analysis) 

3 (3-0-6) - 

BF414 สมัมนาทางการเงิน 
 (Seminar in Finance) 

3 (3-0-6) - 

BF422 การวเิคราะห์และสร้างแบบจ าลองธุรกิจสตาร์ทอพัดา้น
เทคโนโลยกีารเงิน 

 (FinTech Startup Business Modelling and Analysis). 

3 (3-0-6) - 
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รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เงือ่นไขก่อนเรียน 

                                                                                                          (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

 

วชิาเอกเลอืก จ านวน 15 หน่วยกิต 
แผน ก หลกัสูตรปกต ิ เลือกรายวชิาในกลุ่มวชิาเอกเลือก จ านวน 15 หน่วยกิต 
แผน ข หลกัสูตรมวีชิาสหกจิศึกษา วชิาสหกิจศึกษา จ านวน 6 หน่วยกิต 
 และเลือกรายวชิาในกลุ่มวชิาเอกเลือก จ านวน 9 หน่วยกิต  
 
รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เงือ่นไขก่อนเรียน 
                                                                                                         (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
BF202 การประกนัชีวติและการประกนัวนิาศภยั 
 (Life and Non-Life Insurance) 

3 (3-0-6) - 

BF304 การจดัการสินเช่ือ 
 (Credit Management) 

3 (3-0-6) - 

BF314 ตราสารทุนและตราสารหน้ี 
 (Equity and Debt Instruments) 

3 (3-0-6) - 

BF316 การลงทุนในสินทรัพยท์างลือก 
 (Alternative Investments) 

3 (3-0-6) - 

BF317 การวางแผนทางการเงินและการงบประมาณ 
 (Financial Planning and Budgeting) 

3 (3-0-6) - 

BF318 ไอทีส าหรับการเงิน 
 (IT for Finance) 

3 (3-0-6) - 

BF319 อินเทอร์เน็ตสรรพส่ิง 
 (Internet of Things) 

3 (3-0-6) - 

BF320 เงินอิเลก็ทรอนิกส์ 
 (e-Money) 

3 (3-0-6) - 

BF321 ระบบช าระเงินดิจิทลั 
 (Digital Payment System) 

3 (3-0-6) - 

BF322 การประมวลผลแบบคลาวด ์
 (Cloud Computing) 

3 (3-0-6) - 

BF323 เทคโนโลยบีลอ็กเชน 
 (Blockchain Technology) 

3 (3-0-6) - 

BF404 การจดัการสถาบนัการเงิน 
 (Management of Financial Institutions) 

3 (3-0-6) - 

BF408 การวาณิชธนกิจ 
 (Investment Banking) 

3 (3-0-6) - 
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รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เงือ่นไขก่อนเรียน 
                                                                                                         (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
BF415 การวเิคราะห์โครงการทางการเงิน 
 (Project Analysis in Finance) 

3 (3-0-6) - 

BF416 การเงินเชิงพฤติกรรม 
 (Behavioral Finance) 

3 (3-0-6) - 

BF417 การควบรวมและการปรับโครงสร้างกิจการ 
 (Merger, Acquisition and Corporate Restructuring) 

3 (3-0-6) - 

BF418 กลยทุธ์การจดัการกลุ่มหลกัทรัพย ์
 (Portfolio Management Strategies) 

3 (3-0-6) - 

BF419 กฎหมายดา้นไอทีและอาชญากรรมไซเบอร์ 
 (IT Laws and Cyber Crime) 

3 (3-0-6) - 

BF420 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพ่ือการตดัสินใจทางธุรกิจ 
 (Data Analytics for Business Decisions) 

3 (3-0-6) - 

BF421  การวเิคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่ 
 (Big Data Analytics) 

3 (3-0-6) - 

BF423 โปรแกรมประยกุตบ์นโทรศพัทมื์อถือ และการออกแบบ
เวบ็ไซตท่ี์มีการตอบสนอง 

 (Mobile Applications and Responsive Web Design) 

3 (3-0-6) - 

BF424 การออกแบบตามประสบการณ์ผูใ้ชง้าน 
 (User Experience Design) 

3 (3-0-6) - 

BF425 การบริหารโครงการสตาร์ทอพัดา้นเทคโนโลยกีารเงิน 
 (Project Management of FinTech Startup) 

3 (3-0-6) - 

BF300 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
 (Professional) 

3 (0-40-0) - 

BF800 สหกิจศึกษา 
 (Co-operative Education) 

6 (0-40-20) - 

 
- กลุ่มวชิาเอกการจดัการทรัพยากรมนุษย์ 

- วชิาเอกบังคบัการจดัการทรัพยากรมนุษย์  จ านวน 36 หน่วยกิต 
รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เงือ่นไขก่อนเรียน 

                                                                                                          (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

BH201 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์
 (Human Resource Management) 

3 (3-0-6) - 

BH203 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
 (Management Information Systems) 

3 (3-0-6) - 
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รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เงือ่นไขก่อนเรียน 

                                                                                                          (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

BH305 การสรรหาและคดัเลือก 
 (Recruitment and Selection) 

3 (3-0-6) - 

BH306 การบริหารค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
 (Compensation Management and Benefits) 

3 (3-0-6) - 

 

BH307 การฝึกอบรมและการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

 (Human Resource Training ) 

3 (3-0-6) 
 

- 
 

BH308 จิตวทิยาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์
 (Psychology in  Human Resource Management) 

 3 (3-0-6)  - 

BH310 แรงงานสมัพนัธ์              
 (Labour Relations)           

3 (3-0-6) - 

BH311 การจดัการความรู้และการพฒันาองคก์าร 
 (Knowledge Management and Organizational Development) 

3 (3-0-6) - 

BH409 ระบบสารสนเทศในการจดัการทรัพยากรมนุษย ์  
 (Human Resource Information System)  

3 (2-2-5) - 

BH412 สมัมนาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์
 (Seminar in Human Resource Management) 
 

3 (3-0-6) - 

BH413 การบริหารผลการปฏิบติังาน 
 (Performance Management) 

  3 (3-0-6) - 

BH418 การวางแผนทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยทุธ์ 
 (Strategic Human Resource Planning)        

3 (3-0-6) -  

 
วชิาเอกเลอืก จ านวน 15 หน่วยกิต 
รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เงือ่นไขก่อนเรียน 
                                                                                                       (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
BH202 การพฒันาบุคลิกภาพ 
 (Personality Development) 

3 (3-0-6) 
 

- 
 

BH304 กฎหมายแรงงาน 
 (Labour Law) 

3 (3-0-6) 
 

- 

BH309 องคก์ารแห่งความสุข และคุณภาพชีวติในการท างาน 
 (Happy Workplace and Quality of Work Life) 

3 (3-0-6) - 

BH312 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
 (Professional) 

 ลงทะเบียนไม่ต ่ากวา่  
90 หน่วยกิต 
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รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เงือ่นไขก่อนเรียน 
                                                                                                       (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
BH415 การวจิยัการจดัการทรัพยากรมนุษย ์
 (Research in Human Resource Management) 

3 (3-0-6) - 

BH419 การส่ือสารขา้มวฒันธรรมในองคก์าร 
 (Cross-Cultural Communication in Organization) 

3 (3-0-6) 
 

- 
 

BH420 การจดัการทรัพยากรมนุษยแ์บบดิจิทลั                            
 (Digital Human Resrouce Management) 
BH421 การใหค้  าปรึกษาทางอาชีพและการสอนงาน                                       
 (Career Counseling and Coaching) 
BH800 สหกิจศึกษา 
 (Co-operative Education) 

3 (3-0-6) 
 

3 (3-0-6) 
 

6 (0-40-20) 
 

- 
 
- 
 
- 
 

 

 กลุ่มวชิาเอกการจดัการ 
 วชิาเอกบังคบัการจดัการ  จ านวน 36 หน่วยกิต 

รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เงือ่นไขก่อนเรียน 
                                                                                                           (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
BM302 การพฒันาธุรกิจท่ีย ัง่ยนื 

(Sustainable Business Development) 
3 (3-0-6) - 

BM305 การเจรจาต่อรอง 
(Negotiation) 

3 (3-0-6) - 

BM307 ทฤษฏีองคก์ารและการออกแบบองคก์าร 
 (Organizational Theory and Design) 

3 (3-0-6) - 

BM308 การวางแผนและควบคุมทางธุรกิจ 
 (Business Planning and Control) 

3 (3-0-6) - 

BM309 การบริหารการส่ือสารในองคก์าร 
 (Organization Communication Management) 

3 (3-0-6) - 

BM310 การจดัการนวตักรรม เทคโนโลย ีและการเปล่ียนแปลง 
 (Innovation, Technology and Change Management) 

3 (3-0-6) - 

BM312 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
 (Management Information Systems) 

3 (3-0-6)             - 

BM408 การตดัสินใจและการแกปั้ญหาทางการจดัการ 
 (Managerial Decision Making and Problem Solving) 

3 (3-0-6) - 

BM409 การบริหารโครงการ 
 (Project Management) 

3 (3-0-6) - 
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รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เงือ่นไขก่อนเรียน 
                                                                                                           (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
BM411 ทกัษะผูบ้ริหาร 
 (Skills for Executives) 

3 (3-0-6) - 

BM412 สมัมนาการจดัการ 
 (Seminar in Management) 

3 (3-0-6) - 

BM414 การจดัการธุรกิจขา้มวฒันธรรม 
 (Cross-Cultural Business Management) 

3 (3-0-6) - 

 วชิาเอกเลอืก จ านวน 15 หน่วยกติ 
แผน ก หลกัสูตรปกต ิ

- เลือก กลุ่มวชิาซ่ึงประกอบดว้ยวชิาเอกเลือก จ านวน 15  หน่วยกิต 
- หรือไม่เลือก กลุ่มวชิาแต่เลือกวชิาเอกเลือก  จ านวน  15  หน่วยกิต 

 
กลุ่มวชิาการจดัการเชิงกลยุทธ์  (Strategic Management) 
รหัสวชิา    รายวชิา หน่วยกติ เงือ่นไขก่อนเรียน 
 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

BM321 ทกัษะเบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบการวางแผนทรัพยากรขององคก์าร   
(Essential Skills for Enterprise Resource Planning: ERP) 

3 (3-0-6) - 

BM322 การพฒันาแผนธุรกิจ 
(Developing Business Plan) 

3 (3-0-6) - 

BM421 บรรษทัภิบาล 
(Corporate Governance) 

3 (3-0-6) - 

BM422 การจดัการองคก์ารสมรรถนะสูง  
(Managing High-Performance Organizations) 

3 (3-0-6) - 

BM423  การพฒันาความสามารถเชิงปฏิบติัทางดา้นการจดัการ 
(Practical Capability Development in Management) 

3 (3-0-6) - 

กลุ่มวชิาการจดัการธุรกจิสมยัใหม่  (Business Modernization Management) 
รหัสวชิา     รายวชิา หน่วยกติ เงือ่นไขก่อนเรียน 
 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

BM321 ทกัษะเบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบการวางแผนทรัพยากรขององคก์าร   
(Essential Skills for Enterprise Resource Planning: ERP) 

3 (3-0-6) - 

BM323 การจดัการธุรกิจดิจิทลั  
(Managing Digital Business) 

3 (3-0-6) - 

BM423 การพฒันาความสามารถเชิงปฏิบติัทางดา้นการจดัการ 
(Practical Capability Development in Management) 

3 (3-0-6) - 
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รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกจิ เงอืนไขก่อนเรยน 
                                                                                  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

BM424 เทคโนโลยใีหม่ส าหรับการจดัการ  
(Emerging Technologies for Management) 

3 (3-0-6) - 

BM425 การจดัการกบัองคก์รยคุใหม่  
(Management and the Modern Corporation) 

3 (3-0-6) - 

 
 
กลุ่มวชิาการจดัการเพือ่นวตักรรม  (Innovative Management) 
รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เงือ่นไขก่อนเรียน 
 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

BM324 การจดัการทีมและกลุ่มพลวตั 
(Team  Management and Group dynamic) 

3 (3-0-6) - 

BM325 ผูป้ระกอบการในองคก์าร  
( Intrapreneurship) 

3 (3-0-6) - 

BM424 เทคโนโลยใีหม่ส าหรับการจดัการ  
(Emerging Technologies for Management) 

3 (3-0-6) - 

BM426 การพฒันาความคิดสร้างสรรค ์และ การสร้างนวตักรรม  
(Development of Creativity and Creation of Innovation) 

3 (3-0-6) - 

BM427 การฝึกปฏิบติัทกัษะในการปฏิสมัพนัธ์ทางธุรกิจ 
(Interactive Skills Workshop for Business) 

3 (3-0-6) - 

ส าหรับนักศึกษาทีไ่ม่เลอืกกลุ่มวชิาเรียน 15 หน่วยกติ จากรายวชิาดงันี ้
รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เงือ่นไขก่อนเรียน 
 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

BM311 การจดัการทุนมนุษยใ์นองคก์าร 
(Managing Human Capital in Organization) 

3 (3-0-6) - 

BM326 มารยาททางธุรกิจส าหรับผูบ้ริหาร  
(Business Etiquette for Executives) 

3 (3-0-6) - 

BM327 การจดัการองคก์ารแห่งการเรียนรู้    
(Management of Learning Organization) 

3 (3-0-6) - 

BM407 การจดัการโดยมุ่งเนน้คุณค่า 
(Value Based Management) 

3 (3-0-6) - 
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รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เงือ่นไขก่อนเรียน 
 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

BM413 ความทา้ทายในการเป็นผูน้ า 
(The Leadership Challenge) 

3 (3-0-6) - 

BM429 การจดัการธุรกิจอิเลก็ทรอนิกส์   
(E-Business Management) 

3 (3-0-6) - 

BM430 การจดัการความรับผดิชอบต่อสงัคมของธุรกิจ 
(Corporate Social Responsibility Management) 

3 (3-0-6) - 

BM431 การประยกุตท์ฤษฎีเกมกบัธุรกิจ  
(Applications of Game Theory to Business) 

3 (3-0-6) - 

BM432 การจดัการพนกังานรุ่นใหม่  
(New Generation Management) 

3 (3-0-6) - 

BM433 การจดัการความเส่ียง  
(Risk Management) 

3 (3-0-6) - 

BM434 อ านาจและการเมืองในองคก์าร 
(Power and Politics in Organizations) 

3 (3-0-6) - 

BM435 การจดัการธุรกิจครอบครัว 
(Family Business Management) 

3 (3-0-6) - 

BM436 สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 
(Business Environment) 

3 (3-0-6) - 

BM437 การบริหารทีมงานและการแกปั้ญหา 
(Team Management and Problem Solving) 

3 (3-0-6) - 

BM438 การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์เพื่อการจดัการ 
(Computer Applications for Management) 

3 (3-0-6) - 

BM439 การคิดอยา่งเป็นระบบและการตดัสินใจ 
(Systematic Thinking and Decision Making) 

3 (3-0-6) - 

BM440 บุคคลกบัองคก์าร 
(Man and Organization) 

3 (3-0-6) - 

BM441 การจดัการเชิงพทุธศาสตร์ 
(Management in Buddhism Path) 

3 (3-0-6) - 

BM442 การจดัการธุรกิจการเกษตร 
(Management in Agriculture Business) 

3 (3-0-6) - 

BM443 การจดัการธุรกิจคา้ปลีก 
(Management in Retail Business) 

3 (3-0-6) - 

BM444 การจดัการธุรกิจบริการ 
(Management in Service Business) 

3 (3-0-6) - 
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รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เงือ่นไขก่อนเรียน 
 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

BM445 การจดัการความรู้ 
(Knowledge Management) 

3 (3-0-6) - 

BM446 การจดัการองคก์ารท่ีไม่แสวงก าไร 
(Non-profit Organization Management) 

3 (3-0-6) - 

BM447 จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสงัคม 
(Business Ethics and Social Responsibility) 

3 (3-0-6) - 

BM448 มนุษยสมัพนัธ์และการบริหาร  
(Human Relations and Management) 

3 (3-0-6) - 

BM300 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
(Professional) 

3 (0-40-0) - 

BM800 สหกิจศึกษา 
(Co-operative Education) 

6 (0-40-20) - 

 

 กลุ่มวชิาเอกคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 
 กลุ่มวชิาเอกบงัคบั  จ านวน 45 หน่วยกิต 
 1. กลุ่มประเดน็ด้านองค์การและระบบสารสนเทศ  จ านวน 15 หน่วยกิต 

 
รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เงือ่นไขก่อนเรียน 
 (บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
BC102 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(Introduction to Computer and Information Technology) 
 

3 (3-0-6) - 

BC206 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 
(Management Information Systems) 
 

3 (3-0-6) - 

BC304 การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 
(System Analysis and Design) 

 

3 (3-0-6) - 

BC410 โครงงานดา้นคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
(Project in Business Computer) 

 

3 (3-0-6) - 

BC412 จริยธรรมและความปลอดภยัดา้นระบบสารสนเทศ 
(Ethics and Information Systems Security) 
 

3 (3-0-6) - 
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 2. กลุ่มเทคโนโลยเีพือ่งานประยุกต์  จ านวน 15 หน่วยกิต 
รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เงือ่นไขก่อนเรียน 
 (บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
BC205 ทกัษะการใชซ้อฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ 

(Computer Software Usage Skill) 
 

3 (2-2-5) - 

BC309 ระบบฐานขอ้มูลทางธุรกิจ 
(Database Systems in Business) 
 

3 (2-2-5) - 

BC310 การออกแบบเวบ็ไซต ์
(Web Design) 
 

3 (2-2-5) - 

BC417 เหมืองขอ้มูลทางธุรกิจ 
(Data Mining in Business) 
 

3 (3-0-6) - 

BC419 การตลาดออนไลน์ 
(Online Marketing) 

 

  3 (3-0-6) - 

 3. กลุ่มเทคโนโลยแีละวธีิการทางซอฟต์แวร์  จ านวน 9 หน่วยกิต 
รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เงือ่นไขก่อนเรียน 
 (บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
BC204 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 

(Introduction to Computer Programing) 
 
 

3 (2-2-5) - 

BC305 หลกัการโปรแกรมเวบ็ 
(Principles of Web Programing) 
 

3 (2-2-5) - 

BC311 การพฒันาซอฟตแ์วร์ 
(Software Development) 

3 (3-0-6) - 

   
 4. กลุ่มโครงสร้างพืน้ฐานของระบบ  จ านวน 6 หน่วยกิต 

รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกิต เง่ือนไขก่อนเรียน 
 (บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
BC202 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมดิจิทลั 

(Computer Network and Digital Telecommunication) 
 

3 (2-2-5) - 

BC207 โครงสร้างขอ้มูลและขั้นตอนวธีิ 
(Data Structure and Algorithms) 

3 (3-0-6) - 
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 วชิาเอกเลอืก  จ านวน 6 หน่วยกิต 
 แผน ก หลกัสูตรปกต ิ เลือกรายวชิาในกลุ่มวชิาเอกเลือก จ านวน 6 หน่วยกิต 
 แผน ข หลกัสูตรมวีชิาสหกจิศึกษา วชิาสหกิจศึกษา จ านวน 6 หน่วยกิต 

 

รหสัวชิา รายวชิา หน่วยกิต เง่ือนไขก่อนเรียน 
 (บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
BC411 การจดัการนวตักรรม เทคโนโลย ีและการเปล่ียนแปลง 

(Innovation, Technology and Change Management) 
 

3 (3-0-6) - 

BC413 การพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
(E-Commerce) 
 

3 (3-0-6) - 

BC415 เทคโนโลยขีองระบบส่ือสาร 
(Technology of Communication Systems) 
 

3 (3-0-6) - 

BC418 การจดัการการด าเนินงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(Management of Information Technology Operations) 

 

3 (3-0-6) - 

BC420 การเขียนโปรแกรมจาวาทางธุรกิจ 
(Java Programming in Business) 

 

3 (2-2-5) - 

BC421 การบริหารโครงการระบบสารสนเทศในธุรกิจ 
(Information Systems Project Management in Business) 

 

3 (3-0-6) - 

BC422 โปรแกรมภาษาส าหรับพฒันาโปรแกรมบนระบบมือถือ 
(Programming Language for Mobile Application 
Development) 
 

3 (2-2-5) - 

BC423 ซ่อมบ ารุงไมโครคอมพิวเตอร์ 
(Microcomputer Maintenance) 

 

3 (2-2-5) - 

BC424 คอมพิวเตอร์กราฟิกและการประมวลผลภาพ 
(Computer Vision and Image Processing) 

 

3 (2-2-5) - 

BC425 การโฆษณาออนไลน์โดยค านึงถึงประสิทธิภาพ                 
(Performance based Online Advertising) 

 

3 (3-0-6) - 

BC426 การเป็นผูป้ระกอบการดา้นพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
(Electronic Commerce Entrepreneurship) 

 

3 (3-0-6) - 

BC427 หวัขอ้พิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 
(Special Topics in Business Computer I) 

 

3 (3-0-6) - 

BC428 หวัขอ้พิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 
(Special Topics in Business Computer II) 

 

3 (3-0-6) - 
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BC300 การฝึกประสบการ์วชิาชีพ 
(Professional) 
 

3 (0-40-00)  

BC800 สหกิจศึกษา 
(Co-operative Education) 

6 (0-40-20) - 

 

 กลุ่มวชิาเอกการจดัการโลจสิตกิส์ 
 วชิาเอกบังคบัการจดัการโลจสิตกิส์  จ านวน 36 หน่วยกติ 

แผน ก หลกัสูตรปกต ิ  วชิาเอกบงัคบั     จ านวน  36  หน่วยกิต 
แผน ข หลกัสูตรมวีชิาสหกจิศึกษา วชิาเอกบงัคบั     จ านวน  36  หน่วยกิต  
     วชิาสหกิจศึกษา  จ านวน   6  หน่วยกิต 
      และเลือกรายวชิาในกลุ่มวชิาเอกเลือก จ านวน 9 หน่วยกิต 
รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เงือ่นไขก่อนเรียน 

 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

BN201 ความรู้พ้ืนฐานดา้นโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ 
(Fundamental of  Supply Chain and Logistics) 

3 (3-0-6) - 

BN202 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
(Management Information Systems) 

3 (3-0-6) - 

BN301 การจดัการสินคา้คงคลงั 
(Inventory Management) 

3 (3-0-6) - 

BN302 การจดัซ้ือและการจดัหาระดบัโลก 
(Procurement and Global Sourcing) 

3 (3-0-6) - 

BN303 การบริหารคลงัสินคา้ 
(Warehouse Management) 

3 (3-0-6) - 

BN304 การขนส่งและการกระจายสินคา้ 
(Freight Transport and Distribution) 

3 (3-0-6) - 

BN306    การจดัการห่วงโซ่อุปทานแบบลีนและเอไจล ์  
(Lean & Agile Supply Chain Management) 

BN309    การจดัการการน าเขา้ส่งออก 
               (Import-Export Management) 

3 (3-0-6) 
 
 3 (3-0-6) 

- 
 

- 

BN402   เทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมส าหรับห่วงโซ่อุปทานและ 
              โลจิสติกส์  
             (Information Technology and Innovation for Supply Chain  
               and Logistics) 

 3 (3-0-6) - 

BN403 สมัมนาทางดา้นโลจิสติกส์  
(Seminar in Logistics Management) 

3 (3-0-6) - 
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รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เงือ่นไขก่อนเรียน 

 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

BN406 การวางแผนกลยทุธ์โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 
(Strategic Planning for Logistics and Supply Chian) 

3 (3-0-6) - 

BN300    การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
               (Professional) 

3 (0-40-0) ลงทะเบียน 
ไม่ต ่ากวา่ 90 หน่วยกิต 

 
วชิาเอกเลอืก จ านวน 15 หน่วยกิต 
รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เงือ่นไขก่อนเรียน 
                                                                                                          (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

BN307    การคา้ระหวา่งประเทศและนโยบายทางการคา้ 
               (International Trade and Policy) 

3 (3-0-6) - 

BN401    กฎหมายขนส่ง 
               (Transportation Law) 

3 (3-0-6) 
 

- 
 

BN404 การบริหารความเส่ียงและการประกนัภยั 
(Risk Management and Insurance) 

3 (3-0-6) - 

BN405 การเป็นผูป้ระกอบการดา้นโลจิสติกส์ 
(Entrepreneurship in Logistics) 

3 (3-0-6) - 

BN407 การจดัการสินคา้อนัตราย 
(Dangerous Goods Management) 

3 (3-0-6) - 

BN408 โลจิสติกส์เพ่ือความยัง่ยนื 
(Sustainable Logistics) 

3 (3-0-6) - 

BN409 ดิจิทลัโลจิสติกส์ 
(Digital Logistics) 

3 (3-0-6) - 

BN410 ความรู้เบ้ืองตน้ธุรกิจพาณิชยนาว ี
(Principles of Maritime  Business) 

3 (3-0-6) - 

BN411 การจดัการธุรกิจขนส่งทางเรือ 
(Shipping Management) 

3 (3-0-6) - 

BN412 การปฎิบติัการท่าเรือ 
(Port Operations) 

3 (3-0-6) - 

BN413    หลกัการเบ้ืองตน้การจดัการขนส่งสินคา้ทางอากาศ 
                (Principles of Air Cargo Management) 

3 (3-0-6) - 

BN414   เทคโนโลยแีละนวตักรรมเพื่อการขนส่งทางอากาศ 
               (Technology and Innovation for Air Cargo) 

3 (3-0-6) - 
 

BN415   การจดัการการขนส่งสินคา้และผูโ้ดยสาร 
               (Air Carrier Passenger and Cargo Management) 

3 (3-0-6) - 
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รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เงือ่นไขก่อนเรียน 
                                                                                                          (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

BN416   การจดัการโลจิสติกส์ในธุรกิจคา้ปลีก 
              (Logistics Management in Retail Business) 

3 (3-0-6) - 
 

BN417    กลยทุธ์การจดัการโลจิสติกส์ในธุรกิจคา้ปลีก    
                (Logistics Management Strategy in Retail Business) 

3 (3-0-6) -  

BN418   การวเิคราะห์โลจิสติกส์ในธุรกิจคา้ปลีก 
                (Logistics Analysis in Retail Business) 

3 (3-0-6) - 

BN419    การจดัการขนส่งทางราง  
               (Railway Management) 
BN420   การจดัการขนส่งทางถนน                                                                            
               (Land Transport Management) 

3 (3-0-6) 
 

 3 (3-0-6) 
 

- 
 
- 

 
BN800 สหกิจศึกษา 

Co-operative Education) 
 

6 (0-40-20) - 
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 กลุ่มวชิาการบริหารทัว่ไป  จ านวน 36 หน่วยกิต 

รหัส รายวชิา หน่วยกติ เงือ่นไขก่อนเรียน 

 (บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

BK101 พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
(Consumer Behavior) 

3 (3-0-6) - 

BK201 การจดัการผลิตภณัฑ ์
(Product  Management) 

3 (3-0-6) - 

BK202 การจดัการราคา 
(Pricing Management) 

3 (3-0-6) - 

BK203 การจดัการช่องทางการตลาดและการกระจายสินคา้ 
(Marketing Channels and Distribution Management) 

3 (3-0-6) - 

BK204 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
(Integrated Marketing Communication) 

3 (3-0-6) - 

BK205 การตลาดผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
(e-Marketing) 

3 (3-0-6) - 

BK206 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
(Management Information Systems) 

3 (3-0-6) - 

BK328 การวางแผนและกลยทุธ์การตลาด 
(Marketing Planing and Strategy) 

3 (3-0-6) - 

BK329 การตลาดระหวา่งธุรกิจกบัธุรกิจ 
(Business to Business Marketing) 

3 (3-0-6) - 

BK330 การจดัการลูกคา้สมัพนัธ์และการตลาดบนฐานขอ้มูล 
(CRM and Database Marketing) 

3 (3-0-6) - 

BK410 สมัมนากลยทุธ์การตลาดเชิงบูรณาการ 
(Seminar in Integrated Marketing Strategy) 

3 (3-0-6) ศึกษาวชิาเอกของสาขา

มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 21 

หน่วยกิต 

BK422 การวจิยัการตลาด 
(Marketing Research) 

3 (2-2-5) ศึกษาก่อน  

BA201, SC911,BA302 
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รหัส รายวชิา หน่วยกติ เงือ่นไขก่อนเรียน 

 (บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

BI302 การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ 
(International Business Management) 

3 (3-0-6) - 

BI304 การตลาดระดบัโลก 
(Global Marketing) 

3 (3-0-6) - 

BI306 ทฤษฎีการคา้และนโยบายธุรกิจระหวา่งประเทศ 
(International Trade Theory and Business Policy) 

3 (3-0-6) - 

BI307 การเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจระหวา่งประเทศ 
(Entrepreneurship in International Business) 

3 (3-0-6) - 

BI308 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
(Management Information Systems) 

3 (3-0-6) - 

BI407 การจดัการทรัพยากรมนุษยร์ะหวา่งประเทศ 
(International Human Resource Management) 

3 (3-0-6) - 

BI408 การวจิยัธุรกิจระหวา่งประเทศ 
(International Business Research) 

3 (3-0-6) - 

BI409 การจดัการกลยทุธ์ในธุรกิจระหวา่งประเทศ 
(Strategy Management in International Business) 

3 (3-0-6) - 

BI413 การจดัการการเงินระหวา่งประเทศ 
(International Financial Management) 

3 (3-0-6) - 

BI414 สมัมนาการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ 
(Seminar in International Business Management) 

3 (3-0-6) - 

BI417 วธีิปฎิบติัในการส่งออกและน าเขา้ 
(Import-Export Procedures ) 

3 (3-0-6) - 

BI418 การจดัการเทคโนโลยใีนธุรกิจระหวา่งประเทศ 
(Global Technology Management ) 

3 (3-0-6) - 
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รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เงือ่นไขก่อนเรียน 

 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

BF201 การจดัการทางการเงิน 
(Financial Management) 

3 (3-0-6) - 

BF203 การเงินส่วนบุคคล 
(Personal Finance) 

3 (3-0-6) - 

BF204 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
(Management Information Systems) 

3 (3-0-6) - 

BF303 การจดัการความเส่ียง 
(Risk Management) 

3 (3-0-6) - 

BF308 การจดัการทางการเงินระหวา่งประเทศ 
(International Fiancial Management) 

3 (3-0-6) - 

BF309 การวเิคราะห์หลกัทรัพยแ์ละการจดัการกลุ่มหลกัทรัพย ์
(Securities Analysis and Portfolio Management) 

3 (3-0-6) - 

BF312 ตลาดการเงินและสถาบนัการเงิน 
(Financial Market and Financial Institutions) 

3 (3-0-6) - 

BF313 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนกัการเงิน 
(Computer Program for Finance) 

3 (3-0-6) - 

BF315 ตราสารอนุพนัธ ์
(Derivatives) 

3 (3-0-6) - 

BF413 การวเิคราะห์รายงานทางการเงิน 
(Financial Statements Analysis) 

3 (3-0-6) - 

BF414 สมัมนาทางการเงิน 
(Seminar in Finance) 

3 (3-0-6) - 

BF422 การวเิคราะห์และสร้างแบบจ าลองธุรกิจสตาร์ทอพัดา้น
เทคโนโลยกีารเงิน 

 (FinTech Startup Business Modelling and Analysis) 

3 (3-0-6) - 

BH201 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์
(Human Resource Management) 

3 (3-0-6) - 

BH203 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
(Management Information Systems) 

3 (3-0-6) - 

BH305 การสรรหาและคดัเลือก 
(Recruitment and Selection) 

3 (3-0-6) - 

BH306 การบริหารค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
(Compensation Management and Benefits) 

3 (3-0-6) - 
 

BH307 การฝึกอบรมและการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

(Human Resource Training ) 
3 (3-0-6) 

 
- 

 
BH308 จิตวทิยาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์

(Psychology in  Human Resource Management) 

 3 (3-0-6)  - 

BH310 แรงงานสมัพนัธ์              
 (Labour Relations)           

3 (3-0-6) - 
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รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เงือ่นไขก่อนเรียน 

 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

BH311 การจดัการความรู้และการพฒันาองคก์าร 
 (Knowledge Management and Organizational Development) 

3 (3-0-6) - 

BH409 ระบบสารสนเทศในการจดัการทรัพยากรมนุษย ์  
 (Human Resource Information System) 

3 (2-2-5) - 

BH412 สมัมนาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์
 (Seminar in Human Resource Management) 
 

3 (3-0-6) - 

BH413 การบริหารผลการปฏิบติังาน 
 (Performance Management) 

  3 (3-0-6) - 

 

BH418 การวางแผนทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยทุธ์ 
 (Strategic Human Resource Planning)        

3 (3-0-6) -  

BM302 การพฒันาธุรกิจท่ีย ัง่ยนื 
 (Sustainable Business Development) 

3 (3-0-6) - 

BM305 การเจรจาต่อรอง 
 (Negotiation) 

3 (3-0-6) - 

BM307 ทฤษฏีองคก์ารและการออกแบบองคก์าร 
 (Organizational Theory and Design) 

3 (3-0-6) - 

BM308 การวางแผนและควบคุมทางธุรกิจ 
 (Business Planning and Control) 

3 (3-0-6) - 

BM309 การบริหารการส่ือสารในองคก์าร 
 (Organization Communication Management) 

3 (3-0-6) - 

BM310 การจดัการนวตักรรม เทคโนโลย ีและการเปล่ียนแปลง 
 (Innovation, Technology and Change Management) 

3 (3-0-6) - 

BM312 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
 (Management Information Systems) 

3 (3-0-6) - 

BM408 การตดัสินใจและการแกปั้ญหาทางการจดัการ 
 (Managerial Decision Making and Problem Solving) 

3 (3-0-6) - 

BM409 การบริหารโครงการ 
 (Project Management) 

3 (3-0-6) - 

BM411 ทกัษะผูบ้ริหาร 
 (Skills for Executives) 

3 (3-0-6) - 

BM412 สมัมนาการจดัการ 
 (Seminar in Management) 

3 (3-0-6) - 
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รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เงือ่นไขก่อนเรียน 

 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

BM414 การจดัการธุรกิจขา้มวฒันธรรม 
 (Cross-Cultural Business Management) 

3 (3-0-6) - 

 1. กลุ่มประเดน็ด้านองค์การและระบบสารสนเทศ  จ านวน 15 หน่วยกิต 

BC102 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 (Introduction to Computer and Information Technology) 
 

3 (3-0-6) - 

BC206 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 
 (Management Information Systems) 
 

3 (3-0-6) - 

BC304 การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 
 (System Analysis and Design) 
 

3 (3-0-6) - 

BC410 โครงงานดา้นคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 (Project in Business Computer) 
 

3 (3-0-6) - 

BC412 จริยธรรมและความปลอดภยัดา้นระบบสารสนเทศ 
  (Ethics and Information Systems Security) 
 

3 (3-0-6) - 

 2. กลุ่มเทคโนโลยเีพือ่งานประยุกต์  จ านวน 15 หน่วยกิต 

BC205 ทกัษะการใชซ้อฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ 
 (Computer Software Usage Skill) 
 

3 (2-2-5) - 

BC309 ระบบฐานขอ้มูลทางธุรกิจ 
 (Database Systems in Business) 
 

3 (2-2-5) - 

BC310 การออกแบบเวบ็ไซต ์
 (Web Design) 
 

3 (2-2-5) - 

BC417 เหมืองขอ้มูลทางธุรกิจ 
 (Data Mining in Business) 
 

3 (3-0-6) - 

BC419 การตลาดออนไลน์ 
 (Online Marketing) 
 

  3 (3-0-6) - 

 3. กลุ่มเทคโนโลยแีละวธีิการทางซอฟต์แวร์  จ านวน 9 หน่วยกิต 

รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ เงือ่นไขก่อนเรียน 
 (บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
BC204 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 
 (Introduction to Computer Programing) 
 
 

3 (2-2-5) - 
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BC305 หลกัการโปรแกรมเวบ็ 
 (Principles of Web Programing) 
 

3 (2-2-5) - 

BC311 การพฒันาซอฟตแ์วร์ 
 (Software Development) 

3 (3-0-6) - 

   
 4. กลุ่มโครงสร้างพืน้ฐานของระบบ  จ านวน 6 หน่วยกิต 

BC202 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมดิจิทลั 
 (Computer Network and Digital Telecommunication) 
 

3 (2-2-5) - 

BC207 โครงสร้างขอ้มูลและขั้นตอนวธีิ 
 (Data Structure and Algorithms) 

3 (3-0-6) - 

BN201 ความรู้พ้ืนฐานดา้นโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ 
 (Fundamental of  Supply Chain and Logistics) 

3 (3-0-6) - 

BN202 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
 (Management Information Systems) 

3 (3-0-6) - 

BN301 การจดัการสินคา้คงคลงั 
 (Inventory Management) 

3 (3-0-6) - 

BN302 การจดัซ้ือและการจดัหาระดบัโลก 
 (Procurement and Global Sourcing) 

3 (3-0-6) - 

BN303 การบริหารคลงัสินคา้ 
 (Warehouse Management) 

3 (3-0-6) - 

BN304 การขนส่งและการกระจายสินคา้ 
 (Freight Transport and Distribution) 

3 (3-0-6) - 

BN306 การจดัการห่วงโซ่อุปทานแบบลีนและเอไจล ์  
 (Lean & Agile Supply Chain Management) 
BN309  การจดัการการน าเขา้ส่งออก 
 (Import-Export Management) 

3 (3-0-6) 
 
  3 (3-0-6) 

- 
 

- 

BN402 เทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมส าหรับห่วงโซ่อุปทานและโลจิ
สติกส์                   
(Information Technology and Innovation for Supply Chain and 
Logistics) 

  3 (3-0-6) - 

BN403 สมัมนาทางดา้นโลจิสติกส์  
 (Seminar in Logistics Management) 

3 (3-0-6) - 
 

BN406 การวางแผนกลยทุธ์โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 
 (Strategic Planning for Logistics and Supply Chian) 

3 (3-0-6) - 
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 วชิาเอกเลอืก จ านวน 11 หน่วยกิต 

รหัส รายวชิา หน่วยกติ เงือ่นไขก่อนเรียน 

 (บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

BK331 การส่งเสริมการขาย 
 (Sales Promotion) 

3 (3-0-6) - 

BK332 การตลาดอุตสาหกรรม 

 (Industrial Marketing) 

3 (3-0-6) - 

BK333 การบริหารการจดัซ้ือ 

 (Purchasing Management) 

3 (3-0-6) - 

BK334 จิตวทิยาผูบ้ริโภคในยคุเศรษฐกิจดิจิทลั  
 (Consumer Psychology in Digital Economy) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201 

BK335 เคร่ืองมือและเทคนิคส าหรับการตลาดดิจิทลั 
 (Digital Marketing Tools and Techniques) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201 

BK336 การตลาดกิจกรรมพิเศษ  
 (Event Marketing) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201 

BK337 การตลาดเพ่ือการกีฬา  
 (Sports Marketing)  

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201 

BK338 การจดัการการคา้ปลีกคา้ส่ง 
 (Retail and Wholesale Management) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201 

BK339 การจดัการซพัพลายเชนในธุรกิจคา้ปลีก   
 (Supply Chain Management of Retail Business) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201 

BK340 กลยทุธ์การตลาดธุรกิจบริการ  
 (Service Marketing Strategy)   

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201 

BK341 กลยทุธ์การตลาดเชิงนวตักรรม 
 (Innovative Marketing Strategy) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201 

BK425 การตลาดระหวา่งประเทศ  
 (International Marketing) 

3 (3-0-6) - 

BK427 การตลาดทางตรง  
 (Direct Marketing) 

3 (3-0-6) - 

BK429 การจดัการการขายและศิลปะการขาย  
 (Sales Management and Salesmanship  

3 (3-0-6) - 

BK430 การตลาดสินคา้เกษตร  

 (Agricultural Marketing) 

3 (3-0-6) - 
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รหัส รายวชิา หน่วยกติ เงือ่นไขก่อนเรียน 

 (บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

BK431 การโฆษณา  

 (Advertising) 

3 (3-0-6) - 

BK432 กลยทุธ์การตลาดผา่นส่ือสงัคมออนไลน์   
 (Social Media Marketing Strategy) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201 

BK433 การตลาดพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์  
 (Electronic Commerce Marketing)   

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201 

BK434 การวเิคราะห์การตลาดดิจิทลั   
 (Digital Marketing Analytics)  

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201 

BK435 การตลาดดา้นบนัเทิง 
 (Entertainment Marketing)      

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201 

BK436 การตลาดเพื่อสร้างการสนบัสนุนและการระดมทุน  
 (Marketing for Sponsorship and Fundraising) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201 

BK437 การตลาดเกมส์  
 (Games  Marketing) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201 

BK438 การคา้ปลีกแบบไม่มีหนา้ร้าน  
 (Non-store Retailing)  

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201 

BK439 การจดัการส่วนประสมการคา้ปลีกส าหรับธุรกิจคา้ปลีก
สมยัใหม่ 

 (Retail Mix For Modern Trade Management) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201 

BK440 นวตักรรมส าหรับกลยทุธ์การคา้ปลีกสมยัใหม่  
 (Innovation for Modern Trade Strategy)       

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201 

BK441 การจดัการตราสินคา้  
 (Brand Management) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201 

BK442 การตลาดเชิงวเิคราะห์  
 (Marketing Analytics)      

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201 

BK443 การตลาดเพ่ือความยัง่ยนื  
 (Sustainable Marketing) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201 
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รหัส รายวชิา หน่วยกติ เงือ่นไขก่อนเรียน 

 (บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

BI303 โลจิสติกส์ระหวา่งประเทศ 
 (International Logistics) 

3 (3-0-6) - 

BI305 สภาพแวดลอ้มและกฎระเบียบทางธุรกิจระหวา่งประเทศ 
 (Legal Environment in International Business) 

3 (3-0-6) - 

BI415 การจดัการธุรกิจบริการระหวา่งประเทศ 
 (International Business Service Management) 

3 (3-0-6) - 

BI416 การเจรจาส าหรับธุรกิจระหวา่งประเทศ 
 (Negotiation for International Business)  

3 (3-0-6) - 

BI419 การจดัการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
 (International  E-Commerce  Management) 

3 (3-0-6) - 

BI209 การบริหารโลจิสติกส์ 

 (Logistics Management) 

3 (3-0-6) - 

BI421 ความรู้พ้ืนฐานดา้นธุรกิจอเลค็ทรอนิกส์ และอีคอมเมอร์ส  

 (Fundamental principles of e‐Business and e‐Commerce) 

3 (3-0-6) - 

BI422 การจดัการระบบฐานขอ้มูล   

 (Management Information Systems ) 

3 (3-0-6) - 

BI423 เทคโนโลยดีา้นการส่ือสารและระบบขอ้มูล  
 (Information Communication Technology) 

3 (3-0-6) - 

BI424 กฏหมายและระเบียบต่างๆในอีคอมเมอร์สระดบัสากล  

 (International Law of e-Commerce) 

3 (3-0-6) - 

BI425 การใชอิ้นเทอร์เน็ตในการจดัการธุรกิจ และกลยทุธ์อีคอมเมอร์ส  

 (Internet in Business Operations and Ecommerce Strategy) 

3 (3-0-6) - 

BF202 การประกนัชีวติและการประกนัวนิาศภยั 
 (Life and Non-Life Insurance) 

3 (3-0-6) - 

BF304 การจดัการสินเช่ือ 
 (Credit Management) 

3 (3-0-6) - 

BF314 ตราสารทุนและตราสารหน้ี 
 (Equity and Debt Instruments) 

3 (3-0-6) - 

BF316 การลงทุนในสินทรัพยท์างลือก 
 (Alternative Investments) 

3 (3-0-6) - 

BF317 การวางแผนทางการเงินและการงบประมาณ 
 (Financial Planning and Budgeting) 

3 (3-0-6) - 

BF318 ไอทีส าหรับการเงิน 
 (IT for Finance) 

3 (3-0-6) - 

BF319 อินเทอร์เน็ตสรรพส่ิง 
 (Internet of Things) 

3 (3-0-6) - 
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รหัส รายวชิา หน่วยกติ เงือ่นไขก่อนเรียน 

 (บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

BF320 เงินอิเลก็ทรอนิกส์ 
 (e-Money) 

3 (3-0-6) - 

BF321 ระบบช าระเงินดิจิทลั 
 (Digital Payment System) 

3 (3-0-6) - 

BF322 การประมวลผลแบบคลาวด ์
 (Cloud Computing) 

3 (3-0-6) - 

BF323 เทคโนโลยบีลอ็กเชน 
 (Blockchain Technology) 

3 (3-0-6) - 

BF404 การจดัการสถาบนัการเงิน 
 (Management of Financial Institutions) 

3 (3-0-6) - 

BF408 การวาณิชธนกิจ 
 (Investment Banking) 

3 (3-0-6) - 

BF415 การวเิคราะห์โครงการทางการเงิน 
 (Project Analysis in Finance) 

3 (3-0-6) - 

BF416 การเงินเชิงพฤติกรรม 
 (Behavioral Finance) 

3 (3-0-6) - 

BF417 การควบรวมและการปรับโครงสร้างกิจการ 
 (Merger, Acquisition and Corporate Restructuring) 

3 (3-0-6) - 

BF418 กลยทุธ์การจดัการกลุ่มหลกัทรัพย ์
 (Portfolio Management Strategies) 

3 (3-0-6) - 

BF419 กฎหมายดา้นไอทีและอาชญากรรมไซเบอร์ 
 (IT Laws and Cyber Crime) 

3 (3-0-6) - 

BF420 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพ่ือการตดัสินใจทางธุรกิจ 
 (Data Analytics for Business Decisions) 

3 (3-0-6) - 

BF421  การวเิคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่ 
 (Big Data Analytics) 

3 (3-0-6) - 

BF423 โปรแกรมประยกุตบ์นโทรศพัทมื์อถือ และการออกแบบ
เวบ็ไซตท่ี์มีการตอบสนอง 

 (Mobile Applications and Responsive Web Design) 

3 (3-0-6) - 

BF424 การออกแบบตามประสบการณ์ผูใ้ชง้าน 
 (User Experience Design) 

3 (3-0-6) - 

BF425 การบริหารโครงการสตาร์ทอพัดา้นเทคโนโลยกีารเงิน 
 (Project Management of FinTech Startup) 

3 (3-0-6) - 
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รหัส รายวชิา หน่วยกติ เงือ่นไขก่อนเรียน 

 (บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

BH202 การพฒันาบุคลิกภาพ 
 (Personality Development) 

BH304 กฎหมายแรงงาน 
 (Labour Law) 
 
BH309 องคก์ารแห่งความสุข และคุณภาพชีวติในการท างาน 
 (Happy Workplace and Quality of Work Life) 
 
BH415  การวจิยัการจดัการทรัพยากรมนุษย ์
              (Research in Human Resource Management) 
 

3 (3-0-6) 
 

3 (3-0-6) 
 
 

3 (3-0-6) 
 
 

 
3 (3-0-6) 

- 
 
- 

 
 

- 
 

 
 

- 

BH419 การส่ือสารขา้มวฒันธรรมในองคก์าร 
 (Cross-Cultural Communication in Organization) 
 

3 (3-0-6) 
 

- 
 

BH420 การจดัการทรัพยากรมนุษยแ์บบดิจิทลั                            
 (Digital Human Resrouce Management) 
 
BH421 การใหค้  าปรึกษาทางอาชีพและการสอนงาน                                       
 (Career Counseling and Coaching) 

3 (3-0-6) 
 
 

3 (3-0-6) 
 

- 
 
 
- 

 

BM321 ทกัษะเบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบการวางแผนทรัพยากรขององคก์าร   
(Essential Skills for Enterprise Resource Planning: ERP) 

3 (3-0-6) - 

BM322 การพฒันาแผนธุรกิจ 
(Developing Business Plan) 

3 (3-0-6) - 

BM421 บรรษทัภิบาล 
(Corporate Governance) 

3 (3-0-6) - 

BM422 การจดัการองคก์ารสมรรถนะสูง  
(Managing High-Performance Organizations) 

3 (3-0-6) - 

BM423  การพฒันาความสามารถเชิงปฏิบติัทางดา้นการจดัการ 
(Practical Capability Development in Management) 

3 (3-0-6) - 

BM321 ทกัษะเบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบการวางแผนทรัพยากรขององคก์าร   
(Essential Skills for Enterprise Resource Planning: ERP) 

3 (3-0-6) - 

BM323  การจดัการธุรกิจดิจิทลั  
(Managing Digital Business) 

3 (3-0-6) - 
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BM423  การพฒันาความสามารถเชิงปฏิบติัทางดา้นการจดัการ 
(Practical Capability Development in Management) 

3 (3-0-6) - 

BM424 เทคโนโลยใีหม่ส าหรับการจดัการ  
(Emerging Technologies for Management) 

3 (3-0-6) - 

BM425 การจดัการกบัองคก์รยคุใหม่  
(Management and the Modern Corporation) 

3 (3-0-6) - 

BM324 การจดัการทีมและกลุ่มพลวตั 
(Team  Management and Group dynamic) 

3 (3-0-6) - 

BM325 ผูป้ระกอบการในองคก์าร  
( Intrapreneurship) 

3 (3-0-6) - 

BM424 เทคโนโลยใีหม่ส าหรับการจดัการ  
(Emerging Technologies for Management) 

3 (3-0-6) - 

BM426 การพฒันาความคิดสร้างสรรค ์และ การสร้างนวตักรรม  
(Development of Creativity and Creation of Innovation) 

3 (3-0-6) - 

BM427 การฝึกปฏิบติัทกัษะในการปฏิสมัพนัธ์ทางธุรกิจ 
(Interactive Skills Workshop for Business) 

3 (3-0-6) - 

BM311 การจดัการทุนมนุษยใ์นองคก์าร 
(Managing Human Capital in Organization) 

3 (3-0-6) - 

BM326 มารยาททางธุรกิจส าหรับผูบ้ริหาร  
(Business Etiquette for Executives) 

3 (3-0-6) - 

BM327 การจดัการองคก์ารแห่งการเรียนรู้    
(Management of Learning Organization) 

3 (3-0-6) - 

BM407 การจดัการโดยมุ่งเนน้คุณค่า 
(Value Based Management) 

3 (3-0-6) - 

BM413 ความทา้ทายในการเป็นผูน้ า 
(The Leadership Challenge) 

3 (3-0-6) - 

BM429 การจดัการธุรกิจอิเลค็ทรอนิกส์   
(E-Business Management) 

3 (3-0-6) - 

BM430 การจดัการความรับผดิชอบต่อสงัคมของธุรกิจ 
(Corporate Social Responsibility Management) 

3 (3-0-6) - 

BM431 การประยกุตท์ฤษฎีเกมกบัธุรกิจ  
(Applications of Game Theory to Business) 

3 (3-0-6) - 

BM432 การจดัการพนกังานรุ่นใหม่  
(New Generation Management) 

3 (3-0-6) - 

BM433 การจดัการความเส่ียง  
(Risk Management) 

3 (3-0-6) - 
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BM434 อ านาจและการเมืองในองคก์าร 
(Power and Politics in Organizations) 

3 (3-0-6) - 

BM435 การจดัการธุรกิจครอบครัว 
(Family Business Management) 

3 (3-0-6) - 

BM436 สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 
(Business Environment) 

3 (3-0-6) - 

BM437 การบริหารทีมงานและการแกปั้ญหา 
(Team Management and Problem Solving) 

3 (3-0-6) - 

BM438 การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์เพื่อการจดัการ 
(Computer Applications for Management) 

3 (3-0-6) - 

BM439 การคิดอยา่งเป็นระบบและการตดัสินใจ 
(Systematic Thinking and Decision Making) 

3 (3-0-6) - 

BM440 บุคคลกบัองคก์าร 
(Man and Organization) 

3 (3-0-6) - 

BM441 การจดัการเชิงพทุธศาสตร์ 
(Management in Buddhism Path) 

3 (3-0-6) - 

BM442 การจดัการธุรกิจการเกษตร 
(Management in Agriculture Business) 

3 (3-0-6) - 

BM443 การจดัการธุรกิจคา้ปลีก 
(Management in Retail Business) 

3 (3-0-6) - 

BM444 การจดัการธุรกิจบริการ 
(Management in Service Business) 

3 (3-0-6) - 

BM445 การจดัการความรู้ 
(Knowledge Management) 

3 (3-0-6) - 

BM446 การจดัการองคก์ารท่ีไม่แสวงก าไร 
(Non-profit Organization Management) 

3 (3-0-6) - 

BM447 จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสงัคม 
(Business Ethics and Social Responsibility) 

3 (3-0-6) - 

BM448 มนุษยสมัพนัธ์และการบริหาร  
(Human Relations and Management) 

3 (3-0-6) - 

BC411 การจดัการนวตักรรม เทคโนโลย ีและการเปล่ียนแปลง 
 (Innovation, Technology and Change Management) 
 

3 (3-0-6) - 

BC413 การพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
 (E-Commerce) 
 

3 (3-0-6) - 

BC415 เทคโนโลยขีองระบบส่ือสาร 
 (Technology of Communication Systems) 

3 (3-0-6) - 
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BC418 การจดัการการด าเนินงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 (Management of Information Technology Operations) 
 

3 (3-0-6) - 

BC420 การเขียนโปรแกรมจาวาทางธุรกิจ 
 (Java Programming in Business) 
 

3 (2-2-5) - 

BC421 การบริหารโครงการระบบสารสนเทศในธุรกิจ 
 (Information Systems Project Management in Business) 
 

3 (3-0-6) - 

BC422 โปรแกรมภาษาส าหรับพฒันาโปรแกรมบนระบบมือถือ 
 (Programming Language for Mobile Application 

Development) 
 

3 (2-2-5) - 

BC423 ซ่อมบ ารุงไมโครคอมพิวเตอร์ 
 (Microcomputer Maintenance) 
 

3 (2-2-5) - 

BC424 คอมพิวเตอร์กราฟิกและการประมวลผลภาพ 
 (Computer Vision and Image Processing) 
 

3 (2-2-5) - 

BC425 การโฆษณาออนไลน์โดยค านึงถึงประสิทธิภาพ                 
 (Performance based Online Advertising) 
 

3 (3-0-6) - 

BC426 การเป็นผูป้ระกอบการดา้นพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
 (Electronic Commerce Entrepreneurship) 
 

3 (3-0-6) - 

BC427 หวัขอ้พิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 
 (Special Topics in Business Computer I) 
 

3 (3-0-6) - 

BC428 หวัขอ้พิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 
 (Special Topics in Business Computer II) 
 

3 (3-0-6) - 

BN307 การคา้ระหวา่งประเทศและนโยบายทางการคา้ 
 (International Trade and Policy) 

3 (3-0-6) - 

BN401 กฎหมายขนส่ง 
 (Transportation Law) 

3 (3-0-6) 
 

- 
 

BN404 การบริหารความเส่ียงและการประกนัภยั 
 (Risk Management and Insurance) 

3 (3-0-6) - 

BN405 การเป็นผูป้ระกอบการดา้นโลจิสติกส์ 
 (Entrepreneurship in Logistics) 

3 (3-0-6) - 

BN407 การจดัการสินคา้อนัตราย 
 (Dangerous Goods Management) 

3 (3-0-6) - 

BN408 โลจิสติกส์เพ่ือความยัง่ยนื 
 (Sustainable Logistics) 

3 (3-0-6) - 

BN409 ดิจิทลัโลจิสติกส์ 
 (Digital Logistics) 

3 (3-0-6) - 
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BN410 ความรู้เบ้ืองตน้ธุรกิจพาณิชยนาว ี
 (Principles of Maritime  Business) 

3 (3-0-6) - 

BN411 การจดัการธุรกิจขนส่งทางเรือ 
 (Shipping Management) 

3 (3-0-6) - 

BN412 การปฎิบติัการท่าเรือ 
 (Port Operations) 

3 (3-0-6) - 

BN413 หลกัการเบ้ืองตน้การจดัการขนส่งสินคา้ทางอากาศ 
 (Principles of Air Cargo Management) 

3 (3-0-6) - 

BN414 เทคโนโลยแีละนวตักรรมเพื่อการขนส่งทางอากาศ 
 (Technology and Innovation for Air Cargo) 

3 (3-0-6) - 
 

BN415 การจดัการการขนส่งสินคา้และผูโ้ดยสาร 
 (Air Carrier Passenger and Cargo Management) 

3 (3-0-6) - 
 

BN416 การจดัการโลจิสติกส์ในธุรกิจคา้ปลีก 
 (Logistics Management in Retail Business) 

3 (3-0-6) - 
 

BN417 กลยทุธ์การจดัการโลจิสติกส์ในธุรกิจคา้ปลีก    
 (Logistics Management Strategy in Retail Business) 

3 (3-0-6) -  

BN418 การวเิคราะห์โลจิสติกส์ในธุรกิจคา้ปลีก 
 (Logistics Analysis in Retail Business) 

3 (3-0-6) - 

BN419 การจดัการขนส่งทางราง  
 (Railway Management) 
BN420 การจดัการขนส่งทางถนน                                                                            
 (Land Transport Management) 

3 (3-0-6) 
 

 3 (3-0-6) 
 

- 
 
- 

 
BB301 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 1 
 (Professional) 

3 (0-40-0)  

BB302 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 2 
 (Professional) 

3 (0-40-0)  

BB303 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 3 
 (Professional) 

3 (0-40-0)  

BB304 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 4 
 (Professional) 

3 (0-40-0)  

BB305 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 5 
 (Professional) 

3 (0-40-0)  
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(3) หมวดวชิาเลอืกเสรี 

นกัศึกษาเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีจ านวนอย่างนอ้ย  9  หน่วยกิต  จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปหรือ

หลกัสูตรอ่ืน ๆ  ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย หรือมหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ ทั้ งในประเทศและ

ต่างประเทศท่ีมีขอ้ตกลง/ความร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัหรือไดรั้บการรับรองจากส านกังาน ก.พ. 

หมายเหตุ ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบั ปวส. ยกเวน้ทั้งหมด 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวชิา 
 ส่วนที ่1  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป-บังคบั    
 

ดูตามภาคผนวก 
  



59 
 

 
 

หมวดวชิาเฉพาะ  99 หน่วยกติ 
ก. กลุ่มวชิาแกนธุรกจิ  48 หน่วยกติ 

BA103 องค์การและการจดัการ 3 (3-0-6) 
(Organization and Management) 
แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการองคก์าร องคป์ระกอบเเละสภาพแวดลอ้มในการด าเนินงานขององคก์าร ทกัษะและหนา้ท่ี

งานทางการจดัการ กระบวนทางการจดัการ การวางแผน การจดัองคก์าร การช้ีน า และ การควบคุม 
BA201 หลกัการตลาด 3 (3-0-6) 

(Principles of Marketing) 
ความหมายและความส าคญัของแนวความคิดทางการตลาดยคุใหม่ต่อภาคธุรกิจและเศรษฐกิจ  สภาพแวดลอ้มท่ีมี

อิทธิพลของการตลาดต่อระบบตลาด  การวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค การแบ่งส่วนตลาด  การก าหนดตลาดเป้าหมาย  การวาง
ต าแหน่งสินคา้และบริการในใจผูบ้ริโภค ส่วนประสมการตลาด การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุตใ์ชใ้นส่วนประสมทาง
การตลาด 
BA205 การเงนิธุรกจิ 3 (3-0-6) 

(Business Finance) 
บทบาท  หนา้ท่ี  และเป้าหมายของการบริหารทางการเงินของธุรกิจ   การวางแผนและการตดัสินใจดา้นการเงินของ

ธุรกิจ  การจดัหาเงินทุน โครงสร้างทางการเงินและตน้ทุนเงินทุน  การตดัสินใจลงทุน การจดัท างบประมาณลงทุน  การบริหาร
เงินทุนหมุนเวยีน   การวเิคราะห์ทางการเงิน  นโยบายปันผล   
BA206 ความเป็นผู้ประกอบการ 3 (3-0-6) 

(Entrepreneurship) 
เเนวคิดโดยทัว่ไปเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ การเเสวงหาโอกาสเเละการคน้พบธุรกิจใหม่ การวิเคราะห์เเละประเมิน

โอกาสทางธุรกิจ ผลกระทบของสภาพเเวดลอ้มดา้นเทคโนโลยีใหม่ การเเข่งขนั เเละโลกาภิวตัน์ท่ีมีต่อการประกอบธุรกิจ การ
ประกอบธุรกิจสตาร์ทอพั การประเมินความเส่ียงเเละอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ การระดมเงินทุนเพ่ือเร่ิมตน้ธุรกิจ เเละการ
เก็บเก่ียวผลตอบเเทนจากการประกอบธุรกิจ 
BA207 การวเิคราะห์เชิงปริมาณส าหรับธุรกจิ 3 (3-0-6) 

(Quantitative Analysis for Business) 
เทคนิคการตดัสินใจภายใตค้วามไม่แน่นอน การโปรแกรมเชิงเส้นตรง ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการจดัสรรงาน การ

วเิคราะห์โครงข่ายงาน ตวัแบบสินคา้คงเหลือ ทฤษฎีเกม ทฤษฎีการรอคอย การจ าลองสถานการณ์เบ้ืองตน้  
BA208 พฤตกิรรมองค์การ 3 (3-0-6) 

(Organizational Behavior) 
แนวคิดทฤษฏี ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมระดบับุคคลไดแ้ก่  การรับรู้  การเรียนรู้  บุคลิกภาพ  ทศันคติ  ค่านิยม แรงจูงใจ  

ความพึงพอใจในการท างาน  พฤติกรรมระดบักลุ่ม ไดแ้ก่ ภาวะผูน้ า กลุ่ม ทีมงาน การติดต่อส่ือสาร   การบริหารความขดัแยง้ 
อ านาจและการเมือง และ พฤติกรรมระดบัองคก์าร ไดแ้ก่โครงสร้างองคก์าร วฒันธรรมองคก์าร การเปล่ียนแปลงและพฒันา
องคก์าร 
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BA209 การภาษีอากร 3 (3-0-6) 
(Taxation) 
ลกัษณะและหลกัการของภาษีอากรซ่ึงรวมถึงภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร   หลกัเกณฑ์  วิธีการประเมินและการ

จดัเก็บภาษีตามประมวลรัษฎากร   ไดแ้ก่  ภาษีเงินได้  ภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจ
โดยทัว่ไป  เช่น ภาษีศุลกากร  ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งภาษีท่ีจดัเก็บโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
BA302 ระเบียบวธีิวจิยัทางธุรกจิ 3 (3-0-6) 

(Business Research Methodology) 
ระเบียบวธีิวิจยัทางธุรกิจ  กระบวนการท าวิจยั วิธีการจดัท าโครงร่างของงานวิจยัและการเขียนโครงร่างงานวิจยั การ

วิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์โดยใชส้ถิติ แบบใชพ้ารามิเตอร์และไม่ใชพ้ารามิเตอร์ วิธีการเขียนรายงานและ
เทคนิคการน าเสนองานวจิยั 
BA303 การบริหารต้นทุนเพือ่การตดัสินใจ 3 (3-0-6) 

(Cost Management for Decision Making) 
การน าขอ้มูลทางการบญัชีมาใชใ้นการวางแผน  ตดัสินใจและการควบคุมการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร  โดยศึกษาถึง

การจ าแนกตน้ทุนในรูปแบบต่างๆ  แนวคิดเก่ียวกบัการบนัทึกตน้ทุนสินคา้  การจดัสรรตน้ทุน  การวเิคราะห์ตน้ทุนผสม  การ
วิเคราะห์ตน้ทุน-ปริมาณ-ก าไร  การจดัท างบก าไรขาดทุนตามวิธีตน้ทุนผนัแปรและตน้ทุนรวม  การใชข้อ้มูลตน้ทุนเพ่ือการ
ตดัสินใจเชิงกลยทุธ์  การจดัท างบประมาณ  การประเมินผลการปฏิบติังานโดยใชต้น้ทุนมาตรฐาน การวดัผลการด าเนินงานตาม
ศูนยค์วามรับผิดชอบ  การก าหนดราคาโอน  
BA304 การจดัการการปฏิบัตกิาร 3 (3-0-6) 

(Operations Management) 
ลกัษณะและความส าคญัของการบริหารการจดัการการผลิต  การพยากรณ์ความตอ้งการของลูกคา้  การออกแบบสินคา้

และบริการ  การตดัสินใจดา้นการผลิต  การเลือกท าเลท่ีตั้ง  การวางผงัโรงงาน  การบริหารโครงการ  การจดัการห่วงโซ่อุปทาน  
การจดัการดา้นคุณภาพ  ระบบความปลอดภยัในโรงงาน  ระบบการจดัซ้ือ  ระบบการควบคุมสินคา้คงคลงั  ระบบการบ ารุงรักษา  
การวางแผนความตอ้งการวตัถุดิบ  ตวัแบบการขนส่ง  และการใชโ้ปรแกรมสัง่ซ้ือเขา้ช่วยในการจดัการดา้นการผลิต 
BA402 การจดัการเชิงกลยุทธ์ 3 (3-0-6) 

(Strategic Management) 
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจทั้ งภายในและภายนอกเพ่ือการตดัสินใจของ

ผูบ้ริหารในการก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และ กลยุทธ์ในแต่ละระดบัในองค์การ การวิเคราะห์ถึงปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการ
ก าหนดกลยทุธ์ การน ากลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติั การควบคุมและประเมินผลกลยทุธ์ 
AC914  หลกัการบัญชี 3 (3-0-6) 

(Principles of Accounting) 
ความหมายและวตัถุประสงคข์องการบญัชี แนวความคิดและวธีิการทางบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป รวมทั้ง

การจดัท างบการเงินเพ่ือแสดงผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของธุรกิจให้บริการ ธุรกิจซ้ือขายสินคา้ ธุรกิจอุตสาหกรรม 
และวธีิการบญัชีเก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพ่ิม 
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EC915 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3 (3-0-6) 
(Macroeconomics) 
แนวความคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มหภาค รายไดป้ระชาชาติ  ระบบเศรษฐกิจแบบปิดและแบบเปิด การคา้

ระหวา่งประเทศและการเงินระหวา่งประเทศ นโยบายการเงิน นโยบายการคลงั ปัญหาเศรษฐกิจบางประการ อาทิ เงินเฟ้อ เงิน
ฝืด การวา่งงาน และมาตรการการแกไ้ขปัญหาของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
EC916 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3 (3-0-6) 

(Microeconomics) 
แนวความคิดเก่ียวกับอุปสงค์ อุปทานและความยืดหยุ่น การตั้งราคาผลผลิต ทฤษฎีการบริโภค ทฤษฎีการผลิต 

ประเภทของตลาด  การประยกุตห์ลกัเศรษฐศาสตร์จุลภาคในการตดัสินใจทางธุรกิจ 
LW911 กฎหมายธุรกจิ 3 (3-0-6) 

(Business Law) 
หลกัทัว่ไปของกฎหมายแพง่และพาณิชย ์เร่ืองบุคคล ทรัพย ์นิติกรรม สญัญา หน้ี ละเมิด เอกเทศ สญัญาประเภทต่างๆ 

และกฎหมายท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นทางธุรกิจ รวมทั้งหลกักฎหมาย และวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัตั้ง  อ านาจหนา้ท่ี  การด าเนินงาน  
และการเลิกประกอบธุรกิจของธุรกิจรูปแบบต่างๆ โดยค านึงถึงการมีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
SC911 สถิตธุิรกจิ 3 (3-0-6) 

(Business Statistics) 
ความน่าจะเป็น  ตวัแปรสุ่ม  การแจกแจงตวัอยา่ง  การสุ่มตวัอยา่ง  การประมาณค่า  การทดสอบสมมติฐานในกรณี

ประชากรหน่ึงกลุ่มและประชากรสองกลุ่ม   การวเิคราะห์ความแปรปรวน การวเิคราะห์สหสมัพนัธ์ การทดสอบแบบไคสแควร์
และการวเิคราะห์ถดถอย 
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 กลุ่มวชิาเอกการตลาด 

 กลุ่มวชิาเอกบังคบัการตลาด  36  หน่วยกติ 

BK101 พฤตกิรรมผู้บริโภค 3 (3-0-6) 
(Consumer Behavior) 

 ปัจจยัแวดลอ้มภายนอก ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และปัจจยัดา้นจิตวทิยาส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
ทั้งท่ีเป็นผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ยและผูบ้ริโภคประเภทองคก์าร โดยอาศยัแนวคิดและทฤษฎีทางดา้น พฤติกรรมศาสตร์มาวเิคราะห์ 
เพ่ือท าความเขา้ใจพฤติกรรมผูบ้ริโภค กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค การประยกุตค์วามรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค
ไปใชใ้นการแบ่งส่วนตลาด การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย การวางต าแหน่งทางการตลาดและส่วนประสมการตลาด 
BK201 การจดัการผลติภณัฑ์  3 (3-0-6) 

(Product Management) 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ความหมายและความส าคญัของจดัการผลิตภณัฑ ์การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มของ

ผลิตภณัฑ์ การสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ใหม่ การวิจยัเพ่ือการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ กลยุทธ์การเพ่ิมจ านวนผลิตภณัฑ์ การเพ่ิม
คุณค่าผลิตภณัฑ ์การออกแบบผลิตภณัฑ ์นวตักรรมผลิตภณัฑ ์การออกแบบการบริการ  การจดัการบรรจุภณัฑแ์ละฉลาก การ
บริหารวงจรชีวติผลิตภณัฑ ์การบริหารกลยทุธ์ส่วนประสมการตลาดส าหรับผลิตภณัฑ ์
BK202 การจดัการราคา  3 (3-0-6) 
               (Pricing Management) 
 ความหมายและความส าคญัของราคา การผสมผสานแนวคิดทางดา้นกลยทุธ์การแข่งขนัเศรษฐศาสตร์ การเงิน บญัชี 
การวจิยัการตลาด จิตวทิยา กฎหมายและจริยธรรม มาประยกุตใ์ชใ้นการก าหนดราคา ขั้นตอนในการตั้งราคา การก าหนดราคา
ตามตน้ทุน การก าหนดราคาตามส่วนตลาด การก าหนดราคาส าหรับสายผลิตภณัฑ ์การก าหนดราคาส าหรับผลิตภณัฑใ์หม่ การ
ก าหนดราคาส าหรับการบริการ การก าหนดราคาตามวงจรชีวิตผลิตภณัฑ ์การก าหนดราคาในช่องทางจดัจ าหน่าย การก าหนด
ราคาในอินเทอร์เน็ต การก าหนดราคาเพ่ือการส่ือสารและการส่งเสริมการตลาด การเปล่ียนแปลงราคาและการตอบสนองต่อ
การเปล่ียนแปลงราคาของคู่แข่ง และจรรยาบรรณในการตั้งราคา 
BK203 การจดัการช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้า 3 (3-0-6)  

(Marketing Channels and Distribution Management) 
ระบบการจดัการช่องทางการตลาด ธุรกิจคา้ส่งและคา้ปลีก  ธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ธุรกิจขายตรง และธุรกิจ

บริการต่างๆ การประเมินทางเลือกเก่ียวกบัช่องทางการตลาด การออกแบบนโยบายและกลยทุธ์การตลาดแบบบูรณาการท่ีมีผล
ต่อการจัดการช่องทางการตลาด  การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์เ พ่ือการบริหารการกระจายสินค้าท่ี มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการใชเ้ทคโนโลยีและระบบการจดัการขอ้มูลในช่องทางการตลาดและการกระจายสินคา้ เพื่อบรรลุ
วตัถุประสงคท์างการตลาดท่ีตั้งไว ้
BK204 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 3 (3-0-6) 

(Integrated Marketing Communication) 
 แนวคิดเก่ียวกับการส่งเสริมการตลาดและการส่ือสารการตลาด สภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีมีผลต่อการส่ือสาร
การตลาดไปยงักลุ่มเป้าหมาย การใชเ้คร่ืองมือส่งเสริมการตลาด อนัประกอบดว้ย การโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ การส่งเสริม
การขาย การใชพ้นกังานขาย การตลาดทางตรง และการใชส่ื้อเทคโนโลยี การตลาดผ่านกิจกรรมพิเศษ การส่ือสารการตลาด
แบบบูรณาการ การรักษาลูกคา้สมัพนัธ์ รวมถึงการวางแผนการด าเนินงาน การก าหนดงบประมาณ และการจดัสรรงบประมาณ 
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BK205 การตลาดผ่านส่ืออเิลก็ทรอนกิส์ 3 (3-0-6) 
(e-Marketing) 

 แนวคิดเก่ียวกบัการตลาดผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การใชป้ระโยชน์จากความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้กับงานทางด้านการตลาด เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้างความสัมพนัธ์แก่ธุรกิจและลูกค้า ความเป็นมาของ
เทคโนโลยีและความเก่ียวขอ้งกับงานทางด้านการตลาด ภายใตส้ถานการณ์ทางการตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไป เรียนรู้และ
ประยุกต์ใชค้วามรู้ทางการตลาดกบัเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์มาใชใ้นเชิงปฏิบติั การสร้างเวบ็ไซต์ การจดัเก็บ
ขอ้มูลลูกคา้ การเพ่ิมและรักษาฐานลูกคา้เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบทางดา้นการแข่งขนั รวมทั้งเขา้ใจถึงปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จ การก าหนดแผนการตลาดผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การ และเรียนรู้แนวโน้มของ
การตลาดผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
BK206 ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร 3 (3-0-6) 

(Management Information Systems) 
แนวคิดและโครงสร้างของระบบสารสนเทศในองคก์าร การวิเคราะห์และออกแบบการพฒันาระบบขอ้มูล  ความ

ตอ้งการใชข้อ้มูลเพื่อการตดัสินใจของผูบ้ริหารและการจดัการองค์ความรู้   การรักษาความปลอดภยัของสารสนเทศ การน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยกุตใ์ชใ้ห้ทนักบัการเปล่ียนแปลงและเหมาะสมกบัการบริหารองค์การ ทกัษะการท างานของ
ผูบ้ริหาร โครงสร้าง และวฒันธรรมองคก์าร น าไปสู่การสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั  ตลอดจนจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
BK328 การวางแผนและกลยุทธ์การตลาด 3 (3-0-6) 

(Marketing Planning and Strategy) 
ความส าคญัและบทบาทของการวางแผนการตลาดและกลยุทธ์การตลาด กระบวนการจัดท าแผนการตลาดและ

การตลาดเชิงกลยทุธ์ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูลสถานการณ์และสภาพแวดลอ้มการตลาด พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
การแบ่งส่วนตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมายและการวางต าแหน่งผลิตภณัฑ ์การก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค ์การวางแผน
และกลยุทธ์ การจัดการส่วนประสมทางการตลาด การจัดองค์กร การประเมินและควบคุม รวมทั้ งการวิเคราะห์และการ
แกปั้ญหาทางการตลาด 
BK329 การตลาดระหว่างธุรกจิกบัธุรกจิ 3 (3-0-6) 

(Business to Business Marketing) 
ความส าคญัของการตลาดผลิตภณัฑแ์ละบริการกบัลูกคา้องค์กรธุรกิจ ลกัษณะเฉพาะของความตอ้งการของลูกคา้

องคก์รธุรกิจ รวมทั้งกลยุทธ์การตลาดท่ีเหมาะสมในการสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้องคก์รธุรกิจ ครอบคลุม กระบวนการคน้หา
และประเมินคุณค่าท่ีลูกคา้ตอ้งการ การแบ่งส่วนตลาดและเลือกตลาดเป้าหมาย การก าหนดขอ้เสนอทางดา้นคุณค่า การก าหนด
โมเดลธุรกิจ การส่งมอบคุณค่าผา่นเครือข่าย การเจรจาต่อรอง และการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
BK330 การจดัการลูกค้าสัมพนัธ์และการตลาดบนฐานข้อมูล 3 (3-0-6) 

(CRM and Database Marketing) 
ความหมายและรูปแบบการตลาดเชิงสัมพนัธภาพ องคป์ระกอบและขั้นตอนการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ การแบ่งกลุ่ม

ตามหลกัคุณค่าของลูกคา้ การวดัคุณค่าตลอดช่วงชีวิตของลูกคา้ การประเมินผลการจัดการลูกคา้สัมพนัธ์ การประยุกต์ใช้
การตลาดบนฐานขอ้มูลในแต่ละขั้นตอนของการจดัการลูกคา้สมัพนัธ์ การท าเหมืองขอ้มูล การสร้างโปรแกรมความภกัดี และ
การขายขา้มกลุ่มสินคา้ 
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BK410 สัมมนากลยุทธ์การตลาดเชิงบูรณาการ 3 (3-0-6) 
(Seminar in Integrated Marketing Strategy) 
ศึกษาก่อน ศึกษาวชิาเอกของสาขามาแล้วไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกติ 
การประมวลทฤษฎีและความรู้ทั้งหมดท่ีเรียนมาและท่ีศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติม ทั้งดา้น พฤติกรรมผูบ้ริโภค ผลิตภณัฑ์ 

ราคา การจดัจ าหน่าย การส่ือสารการตลาด และการจดัการตลาดเชิงกลยทุธ์มาประยกุตใ์ชใ้นการวเิคราะห์ปัญหาของกรณีศึกษา 
เกมจ าลองทางการตลาดและประเด็นท่ีน่าสนใจทางการตลาด แลว้น ามาวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดและแนวทางการปฏิบติั 
หรือวางแผนเพ่ือการแกปั้ญหาโดยใชว้ธีิการเรียนแบบสมัมนา วเิคราะห์และอภิปราย 
BK422 การวจิยัการตลาด  3 (2-2-5) 

(Marketing Research) 
ศึกษาก่อน BA201  หลกัการตลาด 

SC911  สถิตธุิรกจิ 
BA302  ระเบียบวธีิวจิยัทางธุรกจิ  

ความหมายและประเภทของการวิจยัตลาด  การวิจยัการตลาดท่ีเก่ียวกบั พฤติกรรมผูบ้ริโภค ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด และการวิจยัตลาดอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง  การเขียนขอ้เสนอโครงร่างการวิจยั ประโยชน์
ของการท าวิจยัการตลาด และการน าผลวิจยัน ามาใชใ้นการตดัสินใจทางการตลาด จรรยาบรรณของนักวิจยั สถานการณ์ท่ี
จ าเป็นตอ้งท าการวจิยั  การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวเิคราะห์ การเขียน และการน าเสนอผลการวจิยั 

 
 วชิาเอกเลอืก  15  หน่วยกติ 

BK331 การส่งเสริมการขาย  3 (3-0-6) 
 (Sales Promotion) 

แนวคิด กลยทุธ์การส่งเสริมการขายท่ีมีบทบาทส าคญัในแผนการตลาด  การวางแผนการส่งเสริมการขายท่ีเหมาะสม
กบัพฤติกรรมการบริโภค  กระบวนการวางแผนและการบริหารการส่งเสริมการตลาดในระดบัการส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่
ผูบ้ริโภค  การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่คนกลาง  และการส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่พนักงานขาย  การทดสอบโปรแกรมการ
ด าเนินงานตามโปรแกรม และการประเมินผลการส่งเสริมการขาย 
BK332 การตลาดอุตสาหกรรม  3 (3-0-6) 

 (Industrial Marketing) 
ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการตลาดอุตสาหกรรม  การจดัการธุรกิจในรูปแบบของ Business to Business  ศึกษารูปแบบ

ของการสั่งซ้ือ  การส่งมอบคุณค่าของผลิตภณัฑ์ให้กบัลูกคา้  (Value chain)  การประยุกต์ใชก้ลยุทธ์ทางการตลาดในตลาด
สินคา้อุตสาหกรรม 
BK333 การบริหารการจดัซ้ือ 3 (3-0-6) 

(Purchasing Management) 
นโยบายการจดัซ้ือ วตัถุดิบ ส่วนประกอบ และสินคา้ส าเร็จรูปส าหรับกิจการอุตสาหกรรมและกิจการท่ีประกอบ

การคา้ ระเบียบวิธีการจดัซ้ือ การเจรจาต่อรอง การควบคุมสินคา้คงคลงั การควบคุมคุณภาพ การจดัหาเงินทุนเพ่ือการจดัซ้ือ 
การผลิตเองหรือเลือกซ้ือ การเก็บสถิติรายงานเก่ียวกบัการสั่งซ้ือ การเส่ียงภยั การวเิคราะห์ตน้ทุน ปัญหาการสัง่ซ้ือ และปัญหา
ในแง่กฎหมาย รวมทั้งการน าเอาเทคโนโลยสีารสนเทศมาในกระบวนการจดัซ้ือ 
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BK334 จติวทิยาผู้บริโภคในยุคเศรษฐกจิดจิทิลั 3 (3-0-6) 
(Consumer Psychology in Digital Economy)   
ศึกษาก่อน  BA201  หลกัการตลาด 
แนวคิดดา้นจิตวทิยาส าหรับผูบ้ริโภคบนอินเทอร์เน็ตโดยอาศยัทฤษฎีผูบ้ริโภคและทฤษฎีทางจิตวทิยาในการอธิบาย 

วิเคราะห์ คาดการณ์ และเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ทฤษฎีจิตวิทยาขั้นพ้ืนฐาน ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจบน
อินเทอร์เน็ต ทิศทางและประเด็นปัญหาเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคบนอินเทอร์เน็ต การออกแบบกลยุทธ์และตดัสินใจ
ดา้นการตลาดขององคก์รธุรกิจและองคก์รท่ีไม่แสวงหาผลก าไร 
BK335 เคร่ืองมอืและเทคนิคส าหรับการตลาดดจิทิลั  3 (3-0-6) 

(Digital Marketing Tools and Techniques) 
ศึกษาก่อน BA201  หลกัการตลาด 
เคร่ืองมือและเทคนิคท่ีใชใ้นการท าการตลาดบนอินเทอร์เน็ต การสร้างส่ือโฆษณา การลงโฆษณา การสร้างเน้ือหาบน

เวบ็ไซต ์การออกแบบเวบ็ไซต ์การตลาดบนเวบ็ไซต ์การบริหารเครือข่ายสงัคม การตลาดบนโปรแกรมการสนทนา การตลาด
บนสมาร์ทโฟน และการประเมินผลความส าเร็จของเคร่ืองมือการตลาดดิจิทลั 
BK336 การตลาดกจิกรรมพเิศษ  3 (3-0-6) 
 (Event Marketing)   

ศึกษาก่อน BA201  หลกัการตลาด 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเคร่ืองมือการตลาดกิจกรรมพิเศษ  องคป์ระกอบและคุณลกัษณะของการตลาดกิจกรรมพิเศษ  

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการจัดท าแผนการตลาดกิจกรรมพิเศษ ลูกคา้ สภาพแวดลอ้ม คู่แข่ง ตราสินคา้ การจดัท าแผนและการ
พฒันาการตลาดกิจกรรมพิเศษ ประกอบดว้ย ขั้นตอนการจดัท าแผนการตลาดกิจกรรมพิเศษ รวมถึงการพฒันาตราสินคา้ผ่าน
การตลาดกิจกรรมพิเศษ 
BK337 การตลาดเพือ่การกฬีา  3 (3-0-6) 

(Sports Marketing)  
ศึกษาก่อน BA201  หลกัการตลาด 
ความหมายและความส าคญัของการตลาดเพ่ือการกีฬา  การตลาดส าหรับกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่วนประสมทาง

การตลาดและการสร้างแบรนด์เพ่ือการกีฬา การวางกลยุทธ์การตลาดเพ่ือการกีฬา การจัดการภาพลกัษณ์นักกีฬา และการ
จดัการสถานการณ์วิกฤต  นวตักรรมทางการตลาดเพ่ือการกีฬา  ปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางดา้นสังคม กฎหมาย และจริยธรรม
ทางการตลาดเพ่ือการกีฬา 
BK338 การจดัการการค้าปลกีค้าส่ง  3 (3-0-6) 
 (Retail and Wholesale Management) 

ศึกษาก่อน BA201  หลกัการตลาด 
หลกัการการบริหารการคา้ปลีก-คา้ส่ง  การจดัการองค์กร ประเภทของธุรกิจคา้ปลีก-คา้ส่ง ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั

ส่วนประสมการคา้ปลีก การบริหารจดัการสภาพแวดลอ้มทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารคา้ปลีก คา้ส่ง การวิเคราะห์
การด าเนินการธุรกิจคา้ปลีก คา้ส่งขององคก์รตนเองและคู่แข่งขนั การวเิคราะห์ลูกคา้ การบริหารจดัการกระบวนการตดัสินใจ
ซ้ือของลูกคา้ การบริหารฐานขอ้มูลลูกคา้ การแบ่งส่วนตลาด ก าหนดกลุ่มเป้าหมายและวางต าแหน่งการตลาดส าหรับธุรกิจคา้
ปลีก คา้ส่ง 
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BK339 การจดัการซัพพลายเชนในธุรกจิค้าปลกี   3 (3-0-6) 
(Supply Chain Management of Retail Business)  
ศึกษาก่อน BA201  หลกัการตลาด 
กระบวนการการจดัการซพัพลายเชนในธุรกิจคา้ปลีกตั้งตน้น ้ าจนถึงปลายน ้ า การบริหารการจดัซ้ือ การคดัเลือกและ

บริหารสินคา้ การบริหารสินคา้คงคลงัและการกระจายสินคา้รวมไปถึงการออกแบบระบบโลจิสติกส์ท่ีมีประสิทธิภาพ การ
สร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ และการน าเอาระบบเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเขา้มาช่วยในการบริหารซพัพลายเชนและการจดัการการคา้
ปลีกแบบหลายช่องทาง 
BK340 กลยุทธ์การตลาดธุรกจิบริการ   3 (3-0-6) 

(Service Marketing Strategy) 
ศึกษาก่อน BA201  หลกัการตลาด 

 ประเภทของธุรกิจบริการ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม กลยุทธ์ทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการ
จ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร กระบวนการ และลกัษณะทางกายภาพ รวมถึงการประเมินคุณภาพบริการ 
ส าหรับธุรกิจบริการทั้ งท่ีเป็นองค์การท่ีแสวงหาก าไร และไม่แสวงหาก าไร โดยศึกษาจากสถานการณ์ปัจจุบันและจาก
กรณีศึกษา 
BK341 กลยุทธ์การตลาดเชิงนวตักรรม    3 (3-0-6) 
 (Innovative Marketing Strategy) 

ศึกษาก่อน   BA201  หลกัการตลาด 
ประเภทและรูปแบบของนวตักรรม การแสวงหาโอกาสทางการตลาด การคิดแบบสร้างสรรค ์การสร้างความแตกต่าง

และคุณค่า กระบวนการและกลยทุธ์การตลาดเพ่ือพฒันานวตักรรมทางธุรกิจ ปัจจยัแห่งความส าเร็จดา้นนวตักรรม ตลอดจน
การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนธุรกิจ 
BK425 การตลาดระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) 

(International Marketing) 
ภาพรวมและทฤษฎีพ้ืนฐานการบริหารการตลาดระหวา่งประเทศ  การศึกษาสภาพแวดลอ้ม  การวจิยัตลาด การสร้าง

ระบบข่าวสาร  การแบ่งส่วนตลาด  การก าหนดตลาดเป้าหมายและการวางต าแหน่งการตลาด  การตลาดเพ่ือการน าเขา้และการ
ส่งออก  การบริหารส่วนประสมการตลาดระหว่างประเทศดา้นตราและผลิตภณัฑ์  การบริหารราคา  การจัดจ าหน่าย  การ
ตดัสินใจเลือกเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด  และการวางแผนกลยทุธ์การตลาดระหวา่งประเทศ 
BK427 การตลาดทางตรง 3 (3-0-6) 

(Direct Marketing) 
การตลาดทางตรงท่ีเป็นแนวโนม้สมยัใหม่ โดยศึกษาถึงการจดัการระบบฐานขอ้มูล เคร่ืองมือการตลาดทางตรง อาทิ 

จดหมายขายตรง แคตตาล็อก การขายทางโทรศพัท์ ส่ิงพิมพ์ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต การสร้างเครือข่ายทางสังคม  การใช้
เทคโนโลยีต่างๆ ของการตลาดทางตรง รวมถึงศึกษาถึงการวิเคราะห์ การปฏิบติัการ ก าหนดงบประมาณ และการประเมินผล
การตลาดทางตรง 
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BK429 การจดัการการขายและศิลปะการขาย 3 (3-0-6) 
(Sales Management and Salesmanship) 
บทบาทความส าคญัของการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัโดยการสร้างและพฒันาพนกังานขายให้มีศกัยภาพ 

การก าหนดหนา้ท่ีการขายในระบบการตลาด  กระบวนการการขาย  ความส าคญัของกระบวนการขาย  การบริหารงานขาย  การ
จดัทีมงานขาย  หนา้ท่ีความรับผิดชอบของผูบ้ริหารงานขาย ตลอดจน พนกังานขาย  การตั้งองคก์รการขายและการก าหนดเขต
การขาย การตั้งเป้าหมายในการขาย การพยากรณ์ยอดขาย  การควบคุม  ประเมินผล  และการแกปั้ญหาให้แก่พนักงานขาย  
บทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบของพนกังานขาย การคน้หาลูกคา้คาดหวงั การเขา้พบลูกคา้ การน าเสนอขาย การขจดัขอ้โตแ้ยง้ 
การปิดการขายและจรรยาบรรณของพนกังานขาย 
BK430 การตลาดสินค้าเกษตร 3 (3-0-6) 

(Agricultural Marketing) 
ลกัษณะตลาดสินคา้เกษตร การผลิต การเก็บรักษา การขนส่ง การตดัสินใจดา้นราคา การส่งเสริมการตลาด และการ

จดัจ าหน่ายทั้งภายในประเทศและการส่งออก การวิเคราะห์ตลาดสินคา้เกษตร ตลาดซ้ือขายสินคา้เกษตรล่วงหนา้ การตลาด
สินคา้เกษตรครบวงจร บทบาทและนโยบายของรัฐในตลาดสินคา้เกษตร ปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลกระทบในตลาดสินคา้
เกษตร 
BK431 การโฆษณา 3 (3-0-6) 

(Advertising) 
หลกัการโฆษณาในฐานะท่ีเป็นการส่งเสริมการตลาด การใชโ้ฆษณาเป็นเคร่ืองมือในการบริหารการตลาด เรียนรู้

ขั้นตอนการวางแผนการโฆษณาจากแผนการตลาด การสร้างสรรคแ์นวความคิด พิจารณาความสอดคลอ้งของบทโฆษณา ส่ือ
โฆษณาประเภทต่าง ๆ รวมถึงการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต การจัดท างบประมาณโฆษณา การประเมินผลโฆษณา ข้อ
ก าหนดการโฆษณาในประเทศและการโฆษณาระดบัสากล 
BK432 กลยุทธ์การตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์   3(3-0-6)  

(Social Media Marketing Strategy) 
ศึกษาก่อน BA201  หลกัการตลาด 
หลกัการ แนวคิด และกระบวนการวางแผนกลยทุธ์การตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์ กระบวนการด าเนินงาน และ

ออกแบบกิจกรรมท่ีส าคญัต่อการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ เพ่ือเขา้ถึงลูกคา้ การสร้างการตระหนกัรู้ถึงตราสินคา้ การสร้างการมี
ส่วนร่วมของลูกคา้ และสร้างตลาดใหม่ใหแ้ก่ธุรกิจ การจดัการสังคมออนไลน์ท่ีมีประสิทธิภาพ การติดตามและประเมินผลกล
ยทุธ์การตลาดผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ประเภทต่างๆ การใชง้านเทคโนโลยแีละแพลตฟอร์มในการด าเนินกลยทุธ์การตลาดผา่น
ส่ือสงัคมออนไลน์ 
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BK433  การตลาดพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์   3 (3-0-6) 
                (Electronic Commerce Marketing) 

ศึกษาก่อน BA201  หลกัการตลาด 
แนวคิดในการท าการตลาดพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ การใชเ้ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการ

แข่งขนั การใชเ้คร่ืองมือพ้ืนฐานทางการตลาดและข่าวสารในการวเิคราะห์ เพ่ือออกแบบกลยทุธ์การตลาดในช่องทางออนไลน์ 
เรียนรู้เทคนิคในการ เพ่ิมจ านวนผูเ้ขา้เยี่ยมชมเวบ็ไซต ์การดึงดูดความสนใจของกลุ่มตลาดเป้าหมายเพ่ือเปล่ียนเป็นค าสั่งซ้ือ 
การเพ่ิมโอกาสทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เรียนรู้แนวคิดในการออกแบบเวบ็ไซต ์การผสมผสานเคร่ืองมือ
ทางการตลาดและเคร่ืองมือวเิคราะห์กลุ่มลูกคา้เป้าหมายในช่องทางออนไลน์ เพ่ือใหส้ามารถสร้างรายไดจ้ากช่องทางออนไลน์
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
BK434 การวเิคราะห์การตลาดดจิทิลั  3 (3-0-6) 

(Digital Marketing Analytics)   
ศึกษาก่อน BA201  หลกัการตลาด 
หลกัการ และแนวคิดพ้ืนฐานการวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยอาศยัตวัแบบทางคณิตศาสตร์และสถิติในการจัดการ

การตลาดดิจิทลั แนวคิดการวเิคราะห์การตลาดดิจิทลั ตวัแบบและเคร่ืองมือการวเิคราะห์การตลาดดิจิทลั การวิเคราะห์การคน้ 
การวิเคราะห์การตลาดบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี การวิเคราะห์ส่ือสังคมออนไลน์  ในการน าขอ้มูลมาออกแบบกลยุทธ์ทาง
การตลาดใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์างการตลาด 
BK435 การตลาดด้านบันเทงิ 3 (3-0-6) 
 (Entertainment Marketing)   

ศึกษาก่อน BA201  หลกัการตลาด 
หลกัการ แนวคิด ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดเพ่ือความบนัเทิง  องค์ประกอบการตลาดเพ่ือความ

บนัเทิง  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการส่ือสารการตลาดเพ่ือความบนัเทิง  รูปแบบและประเภทการตลาดผ่านกิจกรรมบนัเทิง  การ
สร้างตราสินคา้ผา่นการตลาดเพ่ือความบนัเทิง 
BK436  การตลาดเพือ่สร้างการสนบัสนุนและการระดมทุน  3 (3-0-6) 
                (Marketing for Sponsorship and Fundraising) 

ศึกษาก่อน  BA201  หลกัการตลาด 
หลกัการ แนวคิด การตลาดเพื่อสร้างการสนับสนุนและการระดมทุน กลยุทธ์การสร้างการสนับสนุน การส่ือสาร

การตลาดเพ่ือเพ่ิมคุณ ค่าการสนบัสนุน การตลาดเพ่ือความสมัพนัธ์ การเขียนแผนการตลาดและการเขียนขอ้เสนอเพื่อระดมทุน
ขอการสนบัสนุนในรูปแบบต่าง ๆ การบริจาคเงิน การเป็นอาสาสมคัร การประมูลเพ่ือองคก์ารธุรกิจและองคก์ารท่ีไม่แสวงหา
ก าไร  
BK437 การตลาดเกมส์  3 (3-0-6) 
 (Games  Marketing)   

ศึกษาก่อน   BA201  หลกัการตลาด 
ตลาดเกมส์และธุรกิจ  พฒันาการ  การเติบโตของธุรกิจส่ือสารการตลาดผ่านเกมส์  รูปแบบ ประเภทของการตลาด

เกมส์  แนวทางกลยทุธ์การตลาดเกมส์ การสร้างประสบการณ์ของกลุ่มลูกคา้ร่วมกบัการตลาดเกมส์  การด าเนินการตลาดผ่าน
เกมส์ ขั้นตอน กระบวน การจดัท าแผนการตลาดเกมส์ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในธุรกิจผา่นตลาดเกมส์ 
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BK438  การค้าปลกีแบบไม่มหีน้าร้าน 3 (3-0-6) 
(Non-store Retailing)   
ศึกษาก่อน BA201  หลกัการตลาด 
หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัการบริหารธุรกิจคา้ปลีกแบบไม่มีหนา้ร้าน องค์ประกอบของการบริหาร และกล

ยทุธ์การตลาดส าหรับธุรกิจคา้ปลีกแบบไม่มีหนา้ร้าน ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อการบริหารการคา้ปลีกแบบไม่มีหนา้
ร้าน การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกคา้ในการจบัจ่ายผ่านร้านคา้ปลีกแบบไม่มีหนา้ร้าน การวิเคราะห์แนวโนม้และศกัยภาพ
การตลาดธุรกิจคา้ปลีกแบบไม่มีหนา้ร้าน ประเภทต่างๆ ของการคา้ปลีกแบบไม่มีหน้าร้าน การจดัท าแผนธุรกิจคา้ปลีกและ
ขั้นตอนกระบวนการด าเนินการเปิดธุรกิจส าหรับร้านคา้ปลีกแบบไม่มีหนา้ร้าน 
BK439  การจดัการส่วนประสมการค้าปลกีส าหรับธุรกจิค้าปลกีสมยัใหม่   3 (3-0-6) 
 (Retail Mix For Modern Trade Management) 

ศึกษาก่อน  BA201  หลกัการตลาด 
การจัดการส่วนประสมการคา้ปลีกส าหรับธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ ประกอบดว้ย  ส่วนประสมดา้นผลิตภณัฑ์ การ

จดัการดา้นผลิตภณัฑ ์การจดัการประเภทและแบ่งกลุ่มผลิตภณัฑ ์ส่วนประสมดา้นราคา การวิเคราะห์ตน้ทุนและการก าหนด
ราคา  ส่วนประสมดา้นสถานท่ี ท าเลท่ีตั้ง การเลือกท าเลท่ีตั้ง การออกแบบร้านคา้ การตกแต่งภายในและภายนอกร้านคา้  การ
จดัการชั้นวางสินคา้ การจดัการพ้ืนท่ีร้านคา้และพ้ืนท่ีขาย การจดัการสินคา้คงคลงั ส่วนประสมการส่ือสารการตลาด ส่วน
ประสมดา้นการบริการ การบริการและสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ การบริการลูกคา้ดว้ยเครือข่ายความร่วมมือส าหรับธุรกิจคา้
ปลีกสมยัใหม่ 
BK440 นวตักรรมส าหรับกลยุทธ์การค้าปลกีสมยัใหม่  3 (3-0-6) 
 (Innovation for Modern Trade Strategy)    

ศึกษาก่อน BA201  หลกัการตลาด 
กลยุทธ์การบริหารคา้ปลีกสมยัใหม่ และแนวโน้มการบริหารการคา้ปลีกสมยัใหม่ในศตวรรษท่ี 21 ความรู้ด้าน

พฤติกรรมและแนวโน้มของลูกคา้คนรุ่นใหม่ในธุรกิจคา้ปลีก การจัดการเทคโนโลยีเพ่ือการบริการส าหรับธุรกิจคา้ปลีก
สมยัใหม่ กลยุทธ์การบริหารตลาดเฉพาะดา้น กลยุทธ์การสร้างความไดเ้ปรียบการแข่งขนั การสร้างเอกลกัษณ์และคุณค่า
ร้านค้าปลีก กลยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจคา้ปลีกเฉพาะอย่าง กลยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ กลยุทธ์
การตลาดแบบสร้างประสบการณ์ร่วมกบัลูกคา้ กลยทุธ์การสร้างตราร้านคา้และความจงรักภกัดี 
BK441 การจดัการตราสินค้า (Brand Management) 3 (3-0-6) 

ศึกษาก่อน BA201  หลกัการตลาด 
 ความหมายและการจดัการตราสินคา้ คุณค่าตราสินคา้ และต าแหน่งตราสินคา้ การสร้างการตอบสนองต่อตราสินคา้ 
และสายโซ่แห่งคุณค่าของตราสินคา้ การเลือกองคป์ระกอบของตราสินคา้เพ่ือสร้างคุณค่าตราสินคา้ การออกแบบโปรแกรม
ทางการตลาด การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ การเช่ือมโยงตราสินคา้ การพฒันาระบบการจดัการและการวดัคุณค่าตรา
สินคา้ ตวัวดัท่ีมาของคุณค่าตราสินคา้ การออกแบบกลยทุธ์โครงสร้างตราสินคา้และการน าไปปฏิบติั การแนะน าช่ือผลิตภณัฑ์
ใหม่และการขยายตราสินคา้ การด ารงตราสินคา้ใหค้งอยู ่ และการจดัการตราสินคา้ในพ้ืนท่ีและส่วนตลาดใหม่ 
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BK442 การตลาดเชิงวเิคราะห์ 3 (3-0-6) 
(Marketing Analytics) 
ศึกษาก่อน BA201  หลกัการตลาด 
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  เพื่อวิเคราะห์และน าเสนอขอ้มูลทางการตลาด  การบริหารจัดการราคา การ

พยากรณ์ การวิเคราะห์ลูกคา้ การแบ่งส่วนตลาด การคา้ปลีก การโฆษณา ส่ือสังคมออนไลน์เพ่ือวางแผนการตลาด การน าไป
ปฏิบติัใช ้การประเมินผลและการควบคุม  
BK443 การตลาดเพือ่ความยัง่ยนื  3 (3-0-6) 

(Sustainable Marketing) 
ศึกษาก่อน BA201  หลกัการตลาด 

 ความหมายและความส าคญัของการตลาดเพ่ือความยัง่ยนื ประเด็นดา้นความยัง่ยนืเป็นส่วนหน่ึงของกลยทุธ์การตลาด
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การวเิคราะห์โอกาสและอุปสรรคจากการเปล่ียนแปลงดา้นสังคม ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
และดา้นทศันคติพฤติกรรมของผูบ้ริโภค การสร้างสรรคคุ์ณค่า การลดความเส่ียง และการสร้างความคิด มุมมองความยัง่ยืน
ผา่นกลยทุธ์การตลาดและกิจกรรมทางการตลาด 
BK300 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 3 (0-40-0) 

(Professional) 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพดา้นการตลาด ในสถาน ประกอบการในภาครัฐหรือเอกชน ภายใตก้ารควบคุมดูแลของ

สถานประกอบการ อาจารยนิ์เทศ และอาจารยท่ี์ปรึกษา ซ่ึงอาจจดัให้ฝึกประสบการณ์ทั้งหมด หรือฝึกประสบการณ์และท า
โครงการพิเศษ เพ่ือใหเ้กิดความรู้ ทกัษะ เจตคติ และประสบการณ์เก่ียวกบังานทางดา้นการตลาด 
BK800 สหกจิศึกษา 6 (0-40-20) 

(Co-operative Education) 
การปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการอยา่งมีระบบ ตามสาขาวชิาท่ีศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ในฐานะ

พนักงานชัว่คราว นักศึกษาจะตอ้งเขา้รับการเตรียมความพร้อมทั้งทางดา้นวิชาการ และการปฏิบติัตนในสังคมการท างาน 
รวมทั้งด าเนินการตามขั้นตอนของสหกิจศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด  การปฏิบติังานและการประเมินผลอยูภ่ายใตก้ารก ากบั
ดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษาของสาขาวชิา และพนกังานท่ีปรึกษาท่ีสถานประกอบการมอบหมาย 

 
 กลุ่มวชิาเอกบริหารธุรกจิระหว่างประเทศ  

 กลุ่มวชิาเอกบังคบับริหารธุรกจิระหว่างประเทศ  36  หน่วยกติ 

BI302 การจดัการธุรกจิระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) 
(International Business Management) 
ลกัษณะของการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกิจโลก ระบบการจดัการธุรกิจท่ีมีส านกังานหรือสาขาอยู่ใน

ต่างประเทศและทัว่โลก  ปัจจยัสภาพแวดลอ้มระดบัประเทศและระดบัโลกซ่ึงมีผลกระทบและเก่ียวขอ้งกบัการจดัการธุรกิจ
ระหวา่งประเทศและธุรกิจโลก เช่น การเมือง กฎหมายธุรกิจ นโยบายเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ วฒันธรรม สภาพสังคม 
โลกาภิวตัน์ การจัดการธุรกิจบริษทัขา้มชาติ การจดัการธุรกิจดิจิทัลและพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ตลอดจนกรณีศึกษา และ
การศึกษาปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนในระบบธุรกิจระหวา่งประเทศและโลก 
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BI304 การตลาดระดบัโลก 3 (3-0-6) 
(Global Marketing) 
การวเิคราะห์ความส าคญัของการตลาดระดบัโลก การพฒันาการสู่ความเป็นการตลาดระดบัโลก ปัจจยัท่ีมีผลกระทบ

ต่อกลยทุธ์การตลาดระดบัโลก ความส าคญัของการวิจยัและสารสนเทศ การวางแผนกลยทุธ์ส าหรับการตลาดระดบัโลก การ
ก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดได้แก่ ผลิตภัณฑ์ การตั้งราคา การจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บทบาทและ
ความส าคญัของบริการระดบัโลกมุ่งเนน้การประยกุตใ์ชก้บัสินคา้และบริการของประเทศไทย  
BI306 ทฤษฎกีารค้าและนโยบายธุรกจิระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) 

(International Trade Theory and Business Policy) 
ทฤษฎีท่ีเป็นพ้ืนฐานในการวเิคราะห์ปัจจยัแวดลอ้มท่ีมีความส าคญัในการด าเนินธุรกิจระหวา่งประเทศ รวมทั้งศึกษา

ถึงความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐบาลกบัธุรกิจระหว่างประเทศ ทั้ งในดา้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดธุรกิจบางประเภทท่ี
จ าเป็นแก่เศรษฐกิจของประเทศ อาทิ  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายการคา้ต่างประเทศ นโยบายส่งเสริม
การลงทุน นโยบายส่งเสริมการส่งออก มาตรการการคา้ระหวา่งประเทศ อาทิ WTO โดยเฉพาะ AEC เนน้การเช่ือมโยงระหวา่ง
ทฤษฎีและนโยบายธุรกิจระหวา่งประเทศไทยและประเทศต่างๆ เพ่ือให้มองเห็นภาพชดัเจนและน ามาปฏิบติัไดจ้ริง รวมถึง
ศึกษากรณีศึกษาของบริษทัชั้นน าขา้มชาติต่างๆ 
BI307 การเป็นผู้ประกอบการธุรกจิระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) 

(Entrepreneurship in International Business) 
แนวคิด หลกัการ และรูปแบบการเป็นผูป้ระกอบการท่ีดี  รวมทั้งปัจจยัแห่งความส าเร็จ  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม

และศกัยภาพทางธุรกิจท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ  รูปแบบการจดัตั้งธุรกิจเพ่ือเขา้สู่ตลาด
ต่างประเทศ    การวิเคราะห์ โมเดลธุรกิจ  การพฒันารูปแบบธุรกิจระหวา่งประเทศท่ีมีความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทาง
ธุรกิจในปัจจุบนัดว้ย Business Model Canvas  บริบทมหภาคและจุลภาคของผูป้ระกอบการและนวตักรรม  กรณีศึกษาและ
โครงงานของผูป้ระกอบการระหวา่งประเทศ 
BI308 ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร 3 (3-0-6) 

(Management Information Systems) 
แนวคิดและโครงสร้างของระบบสารสนเทศในองค์การ การวิเคราะห์และออกแบบการพฒันาระบบขอ้มูล  ความ

ตอ้งการใชข้อ้มูลเพื่อการตดัสินใจของผูบ้ริหารและการจดัการองคค์วามรู้   การรักษาความปลอดภยัของสารสนเทศ การน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยกุตใ์ช้ให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงและเหมาะสมกบัการบริหารองค์การ ทกัษะการท างานของ
ผูบ้ริหาร โครงสร้าง และวฒันธรรมองคก์าร น าไปสู่การสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั  ตลอดจนจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
BI407 การจดัการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) 

(International Human Resource Management) 
แนวคิด หลกัการกระบวนการการจดัการทรัพยากรมนุษยร์ะหวา่งประเทศ การวางแผน การสรรหา การคดัเลือก การ

ฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบติังาน ค่าตอบแทน ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลยทุธ์บริษทักบัการจดัการทรัพยากรมนุษย ์การ
จดัการขา้มวฒันธรรม การบริหารบุคลากรท่ีกลบัจากต่างประเทศ ปัจจยัสภาพแวดลอ้มปัจจุบนัและแนวโนม้ท่ีมีผลต่อการ
จดัการทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์รธุรกิจระหวา่งประเทศ 
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BI408 การวจิยัธุรกจิระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) 
(International Business Research) 
 การท าวจิยัธุรกิจระหวา่งประเทศและการน าไปใชป้ระโยชน์ทางธุรกิจ ในยคุเศรษฐกิจดิจิทลั โดยการเรียนรู้ปัจจยัตวั

แปรและสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจและเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจระหว่างประเทศ ทั้งน้ีนกัศึกษาจะตอ้งใชค้วามรู้จากวิชา
อ่ืนๆในด้านการบริหารธุรกิจและระเบียบวิจัยทางธุรกิจ น ามาใช้ในการจัดท าโครงการวิจัยท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
BI409 การจดัการกลยุทธ์ในธุรกจิระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) 

(Strategy Management in International Business) 
การวิเคราะห์ และจดัท ากลยุทธ์ท่ีเหมาะสม และสอดคลอ้งองค์กรเร่ิมจากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกและ

ภายในองคก์ร การวิเคราะห์คู่แข่งขนั จดัท ากลยทุธ์เป็นระดบัต่าง ๆ อาทิ กลยทุธ์ระดบัองคก์ร กลยทุธ์ระดบัหน่วยธุรกิจ และ กล
ยทุธ์ระดบัหนา้ท่ี รวมทั้งการประยุกต์ใชก้ลยทุธ์ร่วมกบัแนวคิดในการท าธุรกิจในระดบัสากล   การจดัการวฒันธรรม  ขา้มชาติ     
ภาวะผูน้ าในธุรกิจระหวา่งประเทศ กลยทุธ์การจดัการการเงินระดบัสากล  กลยทุธ์การตลาดระดบัโลก  รวมทั้ง  การควบคุมและ
ประเมินผลเชิงกลยทุธ์ 
BI413 การจดัการการเงนิระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) 

(International Financial Management) 
ความรู้เบ้ืองตน้ในการบริหารการเงินเพ่ือการด าเนินธุรกิจระหวา่งประเทศ รวมถึงสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจระหวา่ง

ประเทศ และสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ  ตลาดการเงินและสถาบนัการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบอตัรา
แลกเปล่ียน ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ และวิธีการบริหารความเส่ียงโดยใช้
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเหมาะสม การบริหารการลงทุนทางตรงและทางออ้มและการจดัหาแหล่งเงินทุน และการจดัการทุน
หมุนเวยีน ส าหรับธุรกิจระหวา่งประเทศ การรายงานผลการด าเนินงานของธุรกิจระหวา่งประเทศ และระบบภาษีส าหรับธุรกิจ
ระหวา่งประเทศ 
BI414 สัมมนาการจดัการธุรกจิระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) 

(Seminar in International Business Management) 
วเิคราะห์ และอภิปรายเก่ียวกบัปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัระบบธุรกิจและสภาพแวดลอ้มของธุรกิจระหวา่งประเทศ  การ

รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจรูปแบบต่าง ๆ สภาพแวดลอ้มทางสังคม วฒันธรรม การเมือง รวมทั้งประเด็นเหตุการณ์ในปัจจุบนัท่ี
น่าสนใจเก่ียวกบัธุรกิจระหวา่งประเทศ ตลอดจนประเด็นธุรกิจระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวเน่ืองกบัจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
BI417 วธีิปฎบิัตใินการส่งออกและน าเข้า 3 (3-0-6) 

( Import-Export Procedures) 
วธีิการปฏิบติัของธุรกิจระหวา่งประเทศในรูปการน าเขา้และส่งออก เนน้การปฏิบติั เทคนิคและขั้นตอนในการปฏิบติั 

วิธีการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศ วิธีการและขั้นตอนท่ีเก่ียวกับ การน าเข้าและส่งออกรวมทั้ งเอกสารต่าง ๆ รวมทั้ ง
กฎระเบียบของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 
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BI418 การจดัการเทคโนโลยใีนธุรกจิระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) 
( Global Technology Management ) 
แนวคิดและเรียนรู้เทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าธุรกิจระหวา่งประเทศ คลาวด์คอมพิวติ้ง การประมวลผลขอ้มูล

ขนาดใหญ่ นวตักรรมต่างๆของธุรกิจระหวา่งประเทศ การพฒันาเวบ็ไซต ์และแอปพลิเคชนั นวตักรรมทางการเงิน นวตักรรม
ท่ีเก่ียวกบัดิจิทลัและนวตักรรมท่ีเก่ียวกบัพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

 
 วชิาเอกเลอืก  15  หน่วยกติ 

BI303 โลจสิตกิส์ระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) 
(International Logistics) 
ความส าคญัของโลจิสติกส์ท่ีมีต่อธุรกิจระหวา่งประเทศ   การวางแผนโลจิสติกส์ การขนส่งทางถนน ทางราง ทางท่อ 

ทางอากาศ ทางน ้ าและชายฝ่ัง การขนส่งดว้ยระบบตูค้อนเทนเนอร์  การจดัการคลงัสินคา้  การบรรจุภณัฑ ์ การจดัการห่วงโซ่
อุปทาน  องคก์ารท่ีด าเนินงานดา้นโลจิสติกส์ระหว่างประเทศท่ีส าคญั  สารสนเทศในระบบโลจิสติกส์  กฎหมายการขนส่ง
ระหวา่งประเทศ และกรณีศึกษาต่าง ๆ ของบริษทัชั้นน าขา้มชาติดา้นโลจิสติกส์และการวางแผนเชิงกลยทุธ์ส าหรับการแข่งขนั
ธุรกิจทั้งในประเทศและระหวา่งประเทศ  
BI305 สภาพแวดล้อมและกฎระเบียบทางธุรกจิระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) 

(Legal Environment in International Business) 
โครงสร้างของกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ สัญญาการคา้ ผูแ้ทนการคา้และการขนส่งระหว่างประเทศ  การ

ประกนัภยั  การช าระเงินตามสญัญาการคา้การลงทุนระหวา่งประเทศ  การถ่ายทอดเทคโนโลยรีะหวา่งประเทศ  การระงบัขอ้
พิพาททางธุรกิจระหว่างประเทศ และกฎระเบียบของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รวมถึงกฎระเบียบและ
เอกสารต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการน าเขา้ส่งออกสินคา้ระหวา่งประเทศการช าระเงินในการคา้ระหวา่งประเทศ  มาตรการการคา้ระหวา่ง
ประเทศท่ีส าคญั อาทิ เขตการคา้เสรี องคก์ารการคา้โลก ตลอดจน เคร่ืองมือท่ีรัฐบาลใชค้วบคุมธุรกิจขา้มชาติ และการระงบัขอ้
พิพาททางการคา้ระหวา่งประเทศ 
BI415 การจดัการธุรกจิบริการระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) 

(International Business Service Management) 
ความส าคญัของของธุรกิจบริการระหว่างประเทศต่อระบบเศรษฐกิจและการพฒันาของประเทศ แนวโน้มการ

เปล่ียนแปลงของธุรกิจบริการในตลาดโลก การสร้างรูปแบบแนวคิดและการพฒันาธุรกิจบริการสมยัใหม่การวางแผน และการ
วิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก การก าหนดกลยุทธ์การบริการ  แผนการตลาด การจดัการทรัพยากร
มนุษย ์ผลกระทบของวฒันธรรม การควบคุมและการประเมินผลการด าเนินงาน การสร้างตวัช้ีวดัความส าเร็จส าหรับธุรกิจ
บริการ รวมทั้งการใชน้วตักรรมเทคโนโลยแีละระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือพฒันาธุรกิจบริการระหวา่งประเทศ 
BI416 การเจรจาส าหรับธุรกจิระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

(Negotiation for International Business) 
กระบวนการเจรจาในธุรกิจระหวา่งประเทศ ตลอดจนวเิคราะห์ปัญหาและขอ้ขดัแยง้ท่ีอาจเกิดข้ึน ศึกษาความตอ้งการของคู่

เจรจาการจดัเตรียมเอกสารหวัขอ้การเจรจา และการเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีถูกตอ้งของไทยและสากล 
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BI419 การจดัการพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 3 (3-0-6) 
(e-Commerce Management ) 
ชนิด ขอบเขต ขั้นตอนและการใชง้านของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ คุณลกัษณะและแนวคิดของระบบเศรษฐกิจระหวา่ง

ประเทศในยุคดิจิตลั แนวทางและกลยุทธ์การพฒันารูปแบบธุรกิจ ส าหรับพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ โครงสร้างทางเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์  ระบบการจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ ความปลอดภยัและความลบัในการใชง้าน การท า
ตลาด การจดัส่งสินคา้ ตลอดจนกฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
 
 วชิาเอกเลอืก กลุ่มวชิาธุรกจิระหว่างประเทศแบบการค้าอเิลค็ทรอนกิส์ 

BI421 ความรู้พืน้ฐานด้าน ธุรกจิอเิลก็ทรอนิกส์ และอคีอมเมร์ิส  3(3-0-6) 
(Fundamental Principles of e‐Business and e‐Commerce) 
ความรู้พ้ืนฐานดา้น ดา้นพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ เคร่ืองมือส าหรับการพฒันาพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์การ

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ กลยทุธ์ทางการตลาดการขาย การตลาดและการประชาสัมพนัธ์ การปรับเปล่ียนขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ 
สภาวะแวดลอ้มการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ กฎหมาย จรรยาบรรณ การวางแผนธุรกิจส าหรับท าใหก้ารพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
BI422 การจดัการระบบฐานข้อมูล  3(3-0-6) 

(Management Information Systems) 
ความรู้เก่ียวกบัองค์ประกอบและความหมายของระบบฐานขอ้มูล ความส าคญัของระบบฐานขอ้มูล รูปแบบของ

ฐานขอ้มูล รวมทั้งการออกแบบฐานขอ้มูลฐานขอ้ ภาษาท่ีใชใ้นระบบฐานขอ้มูล การจดัระบบขอ้มูลในรูปแบบมาตรฐานระดบั
สากล 
BI423 เทคโนโลยด้ีานการส่ือสารและระบบข้อมูล  3(3-0-6) 

(Information Communication Technology) 
ศึกษาองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ และหลกัการท างานท่ีเก่ียวขอ้ง การเลือกใชฮ้าร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ท่ี

เหมาะสม โปรแกรมภาษา ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบส่ือสาร และสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ รวมทั้งการใชร้ะบบเครือข่าย
และระบบการส่ือสารขอ้มูลและสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษาทางเทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์รระดบัสากล 

BI424 กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ในอคีอมเมร์ิซระดบัสากล 3(3-0-6) 
(International Law of e-Commerce) 
ความรู้เก่ียวกับกฎหมายทั่วไปท่ีเก่ียวข้องกับองค์กรธุรกิจการด าเนินการจัดตั้ ง องค์กรธุรกิจ และพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา กฎหมาย และกฎระเบียบการท าธุรกรรมบนเครือข่าย รวมทั้งกฎหมาย
แลกเปล่ียนขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ กฎหมายลายเซ็นอิเลก็ทรอนิกส์ และกฎหมายการโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ เป็นตน้  
BI425 การใช้อนิเทอร์เน็ตในการจดัการธุรกจิ และกลยุทธ์อคีอมเมร์ิซ  3(3-0-6) 

(Internet in business operations and e-Commerce Strategy) 
ความรู้เก่ียวกบัการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีและเคร่ืองมือช่วยบนเวบ็ส าหรับการ

พาณิชยเ์ล็กทรอนิกส์ ศึกษาตวัแบบธุรกิจของการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ รวมทั้งปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนใน ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ 
ปัญหาทางกฎหมาย และจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์  กลยทุธ์อีคอมเมิร์ซต่างๆท่ีใช ้อาทิ กลยทุธ์ทาง
การตลาด การขาย การซ้ือและการโฆษณา และการจดัท าแผนทางธุรกิจส าหรับการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
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BI209 การบริหารโลจสิตกิส์ 3 (3-0-6) 
(Logistics Management) 
ความส าคญัของโลจิสติกส์  ท่ีมีต่อธุรกิจการวางแผนโลจิสติกส์ การบริหารวสัดุ  การควบคุมสินคา้คงคลงั  การ

ขนส่ง  การบรรจุภณัฑเ์พ่ือการขนส่ง  การคลงัสินคา้ ตลอดจนปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัโลจิสติกส์ 
BI300 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 3 (0-40-0) 

(Professional) 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพดา้นการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศในสถาน ประกอบการในภาครัฐหรือเอกชน 

ภายใตก้ารควบคุมดูแลของสถานประกอบการ อาจารยนิ์เทศ และอาจารยท่ี์ปรึกษา ซ่ึงอาจจดัใหฝึ้กประสบการณ์ทั้งหมด หรือ
ฝึกประสบการณ์และท าโครงการพิเศษ เพ่ือให้เกิดความรู้ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์เก่ียวกับงานทางด้านการ
บริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ 
BI800 สหกจิศึกษา 6 (0-40-20) 

(Co-operative Education) 
การปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการอยา่งมีระบบ ตามสาขาวชิาท่ีศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ในฐานะ

พนักงานชั่วคราว นักศึกษาจะตอ้งเขา้รับการเตรียมความพร้อมทั้ งทางด้านวิชาการ และการปฏิบติัตนในสังคมการท างาน 
รวมทั้งด าเนินการตามขั้นตอนของสหกิจศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด  การปฏิบติังานและการประเมินผลอยู่ภายใตก้ารก ากบั
ดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษาของสาขาวชิา และพนกังานท่ีปรึกษาท่ีสถานประกอบการมอบหมาย 

 
 กลุ่มวชิาเอกการเงนิ 

 กลุ่มวชิาเอกบังคบัการเงนิ  36  หน่วยกติ 

BF201 การจดัการทางการเงนิ 3 (3-0-6) 
(Financial Management) 
แนวความคิดและวิธีการการจดัการทางการเงินอนัมีผลต่อการตดัสินใจทางการเงินของธุรกิจ  งบการเงิน การวเิคราะห์

งบการเงิน ความเส่ียงและผลตอบแทนของการลงทุนในหลกัทรัพย ์การประเมินมูลค่าตราสารทางการเงิน การจดัท างบลงทุน 
วธีิการประเมินโครงการ  การจดัหาเงินทุนเและการก าหนดโครงสร้างเงินทุน และนโยบายปันผล 
BF203 การเงนิส่วนบุคคล                                                                                                                 3 (3-0-6)  

(Personal Finance) 
ความหมายและความส าคญัของการเงินส่วนบุคคล การรวบรวมขอ้มูลและประเมินสถานภาพทางการเงินในเร่ือง การหารายได ้
ค่าใชจ่้าย การคุม้ครองชีวิต การออมและการลงทุน  การจดัท าแผนการเงินส่วนบุคคลให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและสร้าง
ความมัน่คงทางการเงิน 
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BF204 ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร 3 (3-0-6) 
(Management Information Systems) 

แนวคิดและโครงสร้างของระบบสารสนเทศในองค์การ การวิเคราะห์และออกแบบการพฒันาระบบขอ้มูล  ความตอ้งการใช้
ขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจของผูบ้ริหารและการจดัการองค์ความรู้   การรักษาความปลอดภยัของสารสนเทศ การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้ทนักับการเปล่ียนแปลงและเหมาะสมกับการบริหารองค์การ ทักษะการท างานของผูบ้ริหาร 
โครงสร้าง และวฒันธรรมองค์การ น าไปสู่การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนั  ตลอดจนจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกับ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
BF303 การจดัการความเส่ียง 3 (3-0-6) 

(Risk Management) 
การจดัการความเส่ียงโดยรวมขององค์กร กระบวนการการประเมิน วิเคราะห์ และวิธีการจัดการความเส่ียง และ

เคร่ืองมือต่าง ๆ ในการจัดการความเส่ียง การดูแล ตรวจสอบ และควบคุมความเส่ียงท่ีสัมพนัธ์กับกิจกรรม หน้าท่ีและ
กระบวนการท างาน การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ระบบตรวจสอบและควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้ง 
BF308 การจดัการทางการเงนิระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) 

(International Financial Management) 
ความรู้เบ้ืองตน้ในการบริหารการเงินเพ่ือการด าเนินธุรกิจระหวา่งประเทศ รวมถึงสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจระหวา่ง

ประเทศ และสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ  ตลาดการเงินและสถาบนัการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบอตัรา
แลกเปล่ียน ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ และวิธีการจดัการความเส่ียงโดยใช้
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเหมาะสม การบริหารการลงทุนทางตรงและทางออ้ม การจดัหาแหล่งเงินทุน และการจดัการเงินทุน
หมุนเวยีน ส าหรับธุรกิจระหวา่งประเทศ การรายงานผลการด าเนินงานของธุรกิจระหวา่งประเทศ 
BF309 การวเิคราะห์หลกัทรัพย์และการจดัการกลุ่มหลกัทรัพย์ 3 (3-0-6) 

(Securities Analysis and Portfolio Management) 
แนวคิดในการลงทุน  ขั้นตอนและวิธีการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ ความเส่ียงและผลตอบแทนจากการลงทุน ทฤษฎีการ

ลงทุน ทฤษฎีตลาดมีประสิทธิภาพ พฤติกรรมของนักลงทุน การวิเคราะห์และประเมินราคาหลักทรัพย์ การวิเคราะห์
ปัจจัยพ้ืนฐานในการลงทุน การวิเคราะห์ปัจจยัทางเทคนิค กองทุนรวมและหน่วยลงทุน การลงทุนในสินทรัพยท์างเลือก 
ภาพรวมของตราสารอนุพนัธ์ การจดัการกลุ่มหลกัทรัพย ์
BF312 ตลาดการเงนิและสถาบันการเงนิ 3 (3-0-6) 

(Financial Market and Financial Institutions) 
บทบาทหนา้ท่ีและโครงสร้างของตลาดการเงิน กลไกของตลาดการเงินและความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจ ตราสาร

ในตลาดเงินและตลาดทุน การก ากบัดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
กระทรวงการคลงั ประเภทของสถาบนัการเงิน และผลกระทบของนโยบายการเงินในประเทศและต่างประเทศท่ีมีต่อตลาด
การเงินและสถาบนัการเงิน 



77 
 

 
 

BF313 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าหรับการเงนิ 3 (3-0-6) 
(Computer Program for Finance) 
การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบริหารจดัการทางการเงิน ไดแ้ก่ การประเมินมูลค่าตามทฤษฎีการเงิน ในดา้น

ตราสารทางการเงิน โครงการลงทุน มูลค่ากิจการ การสร้างแบบจ าลองเพ่ือการจดัการทางการเงิน การจดัท างบประมาณ การ
จดัท าประมาณการงบการเงิน การน าเสนอรายงานทางการเงิน 
BF315 ตราสารอนุพนัธ์ 3 (3-0-6) 

(Derivatives) 
บทบาท กลไก แนวทางปฏิบติัของตลาดตราสารอนุพนัธ์  เคร่ืองมือทางการเงินท่ีจดัเป็นอนุพนัธท์างการเงิน  ทฤษฎี

และการประเมินมูลค่าอนุพนัธ์ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ สิทธิซ้ือขาย สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  ตราสารท่ีมีอนุพนัธ์ทางการเงินแฝง การใช้
กลยทุธ์ต่าง ๆ ในการป้องกนัความเส่ียง 
BF413 การวเิคราะห์รายงานทางการเงนิ   3 (3-0-6) 

(Financial Statements Analysis) 
ความส าคัญของรายงานทางการเงินประเภทของงบการเงินและองค์ประกอบ เทคนิคและวิธีการต่างๆ ในการ

วิเคราะห์รายงานทางการเงิน เช่น การวิเคราะห์แบบแนวด่ิง การวิเคราะห์แนวโน้ม การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน การ
วเิคราะห์งบกระแสเงินสด   
BF414 สัมมนาทางการเงนิ   3 (3-0-6) 

(Seminar in Finance) 
วเิคราะห์ปัญหาและแนวทางแกไ้ขการจดัการทางการเงินของธุรกิจ หัวขอ้พิเศษทางการเงิน การควบรวมกิจการ การ

ปรับโครงสร้างองคก์าร โดยใชก้รณีศึกษา การวิจยัหรือโดยพิจารณาจากเหตุการณ์จริงในสภาวการณ์ทางการเงินในขณะนั้น 
หรือศึกษาและอภิปรายในหวัขอ้ท่ีเป็นความตอ้งการในปัจจุบนั 
BF422 การวเิคราะห์และสร้างแบบจ าลองธุรกจิสตาร์ทอพัด้านเทคโนโลยกีารเงนิ 3(3-0-6) 
 (FinTech Startup Business Modelling and Analysis) 

ววิฒันาการของ FinTech ในประเทศไทย การวิเคราะห์และพฒันาแบบจ าลองทางธุรกิจ เทคนิคการวเิคราะห์กลยทุธ์
และวงจรชีวิตของธุรกิจสตาร์ทอพั   เทคนิคในการพฒันา Scenarios และ Prototyping การวิเคราะห์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียใน
สตาร์ทอพั   รวมถึงกระบวนการการจดัการการเปล่ียนแปลง 

 
 วชิาเอกเลอืก 

BF202    การประกนัชีวติและการประกนัวนิาศภัย                                                                                             3 (3-0-6) 
    (Life and Non-Life Insurance) 
หลกัทัว่ไปเก่ียวกบัการประกนัชีวิตและการประกนัวินาศภยั ประเภทของการประกนัชีวิต การประกนัชีวติรายบุคคล 

และการประกนัชีวิตกลุ่ม สัญญาหลกั สัญญาแนบทา้ย โดยศึกษาเก่ียวกบัเง่ือนไขและกรมธรรมป์ระกนัชีวิต แบบของสัญญา
ประกนัชีวิต และศึกษาเก่ียวกบัการประกนัวินาศภยัแขนงต่างๆ การประกนัอคัคีภยั การประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง การ
ประกันภยัรถยนต์ การประกนัภยัเบ็ดเตล็ด เป็นตน้โดยศึกษาเก่ียวกบัเง่ือนไขและกรมธรรม์ประกนัภยัตลอดจนแบบของ
สญัญาประกนัภยั   
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BF304 การจดัการสินเช่ือ 3 (3-0-6) 
(Credit Management) 
ความหมาย และความส าคญัของการจดัการสินเช่ือ การวิเคราะห์สินเช่ือ การพิจารณาวงเงินท่ีเหมาะสมให้กบัลูกคา้ 

และจดัท าใบเสนอขอสินเช่ือ การวิเคราะห์ความเส่ียง ทกัษะการบริการ การติดตามและการควบคุมลูกคา้สินเช่ือ  กรณีศึกษา
การวเิคราะห์สินเช่ือ 
BF314 ตราสารทุนและตราสารหนี ้ 3 (3-0-6) 

(Equity and Debt Instruments) 
บทบาทและหนา้ท่ีของตราสารทุนและตราสารหน้ี  กระบวนการการออกตราสารทุนและตราสารหน้ี การจดัอนัดบั

ความน่าเช่ือถือ ตลาดและมาตรฐานการซ้ือขายตราสารทุนและตราสารหน้ี การวิเคราะห์มูลค่าตราสารทุนและตราสารหน้ี  
อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารทุนและตราสารหน้ี  ความมีประสิทธิภาพของตลาด ตราสารก่ึงหน้ี
ก่ึงทุน 
BF316    การลงทุนในสินทรัพย์ทางเลอืก                                                                                                           3 (3-0-6) 
               (Alternative Investments)    

การค านวณมูลค่าอสังหาริมทรัพยท์างตรง เช่น ท่ีดิน อาคารส านกังาน ท่ีอยูอ่าศยั และทางออ้ม เช่น การซ้ือกองทรัสตเ์พ่ือ
การลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์(REIT) กองทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การลงทุนในหุ้นนอกตลาด ธุรกิจเงินร่วมลงทุน การลงทุนในโลหะ
มีค่า และการลงทุนด้วยการประมูล โดยเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และการประเมินราคาด้วยวิธีการค านวนตน้ทุน วิธีการ
เปรียบเทียบราคา และวธีิการรับรู้รายได ้
BF317 การวางแผนทางการเงนิและการงบประมาณ 3 (3-0-6) 

(Financial Planning and Budgeting) 
พ้ืนฐานการวางแผนทางการเงินและการควบคุม การวิเคราะห์ทางการเงิน กระบวนการวางแผนและการจัดท า

แผนการเงิน การจัดท างบประมาณและการพยากรณ์งบการเงิน การคาดคะเนความตอ้งการเงินทุนและการวางแผนจดัหา
เงินทุน การวเิคราะห์ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกบัแผนการด าเนินงาน 
BF318 ไอทสี าหรับการเงนิ 3(3-0-6) 
 (IT for Finance)  
 พ้ืนฐานและหลกัการในการจดัการการเงิน กระบวนการดา้นการเงินและกิจกรรมการเงินในธุรกิจ การวิเคราะห์ทาง
การเงิน การจดัการกระแสเงินสด และการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่กบัการเงิน  
BF319 อนิเทอร์เน็ตสรรพส่ิง 3(3-0-6) 
 (Internet of Things)  
 เครือข่ายและซอฟต์แวร์ของวตัถุ อุปกรณ์ พาหนะ ส่ิงปลูกสร้าง และส่ิงของอ่ืน ๆ ท่ีมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็น
ส่วนประกอบ  ขอ้จ ากดัและผลกระทบของอินเทอร์เน็ตสรรพส่ิง กรณีศึกษาท่ีน ามาใชก้บัการเงิน 
BF320 เงนิอเิลก็ทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
 (e-Money) 

ววิฒันาการของเงินอิเลก็ทรอนิกส์ สงัคมไร้เงินสด เงินดิจิทลั บิตคอยน์ การกระจายปริมาณการแลกเปล่ียน หลกัการของแอป
พลิเคชนัท่ีเก่ียวขอ้งกบับิตคอยน์  ระบบ Bitcoin Mining Rigs  ระบบความปลอดภยั การโจรกรรมบิตคอยน์ และเงินดิจิทลัในโลกอนาคต                                        
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BF321 ระบบช าระเงนิดจิทิลั 3(3-0-6) 
(Digital Payment System) 
เทคโนโลยีและวิธีการสร้างระบบช าระเงินดิจิทัลโดยครอบคลุมการเขา้รหัสขอ้มูล (Encryption) ใบรับรองทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (Network Protocols) ธนาคารทางอินเตอร์เน็ต การช าระแบบ Peer-to-Peer การช าระแบบ B2B ระบบบัตร
เครดิต ระบบการช าระเงินแบบไมโครเพยเ์มนท์ ระบบ DTNS และ RTGS รวมถึงประเด็นส าคญัเก่ียวกบัระบบการช าระเงิน 
โครงสร้างการก ากบัดูแล กฎหมายและกรณีศึกษา ประเด็นทางกฎหมายเก่ียวกบัระบบการช าระเงิน 
BF322 การประมวลผลแบบคลาวด์  3(3-0-6) 
 (Cloud Computing) 
 นิยามและคุณลกัษณะของการประมวลผลแบบคลาวด์ มาตรฐานคลาวด์ รูปแบบการใชง้านคลาวด์ การให้บริการ
โครงสร้างพ้ืนฐาน การให้บริการแพลตฟอร์ม การให้บริการซอฟตแ์วร์ การใหบ้ริการกระบวนงานทางธุรกิจ กลไกการจดัการ
คลาวด ์ความปลอดภยั ความเส่ียง สถาปัตยกรรมคลาวด ์เมทริกซ์ตน้ทุนและโมเดลราคา กรณีศึกษาการประยกุตใ์ชก้บัการเงิน 
BF323    เทคโนโลยบีลอ็กเชน 3(3-0-6) 

(Blockchain Technology) 
 หลกัและวิธีการเบ้ืองตน้ในการเขา้รหัสขอ้มูล (Cryptography) การประมวลผลแบบกระจายจากศูนยก์ลาง สกุลเงิน
ดิจิทลั การท าเหมืองสกลุเงินดิจิทลั สมาร์ทคอนแทร็ก การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยบีลอ็กเชนในธุรกิจ กรณีศึกษา Bitcoin 
BF404 การจดัการสถาบันการเงนิ 3 (3-0-6) 

(Management of Financial Institutions) 
การบริหารงานของสถาบนัการเงิน การจดัการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของสถาบนัการเงิน การระดมเงินทุน การบริหาร

การลงทุน การบริหารความเส่ียง สภาพคล่อง ก าไรและผลตอบแทน และปัจจยัต่างๆท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน เช่น 
นโยบายของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาบนัการเงิน บทบาทของธนาคารกลางในการควบคุมสถาบนัการเงิน  การใชน้โยบายการเงิน
และผลกระทบต่อตลาดการเงิน 
BF408 การวาณิชธนกจิ 3 (3-0-6) 

(Investment Banking) 
ธุรกรรมดา้นวาณิชธนกิจ ขอบข่ายงาน บทบาท การพฒันา และการประยกุตใ์ชค้วามรู้เก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

ไดแ้ก่ ตราสารทุน ตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนและตราสารอนุพนัธ์ การปรับโครงสร้างทางการเงิน การปรับโครงสร้าง
หน้ี   การร่วมลงทุน   การซ้ือขายกิจการ   การน าบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์     จรรยาบรรณของวาณิชธนากร 
BF415 การวเิคราะห์โครงการทางการเงนิ 3 (3-0-6) 

(Project Analysis in Finance) 
การวิเคราะห์และประเมินโครงการทางการเงิน  รวมถึงการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการดา้นอ่ืน ได้แก่ 

การตลาด การผลิต/การบริการ แรงงาน กฎหมาย ท่ีจะเก่ียวขอ้งกบัการวเิคราะห์ทางการเงิน  การศึกษาแหล่งเงินทุนและวธีิการ
จดัหาเงินทุนเพื่อด าเนินโครงการ  การเสนอโครงการ และการจดัการความเส่ียงของโครงการ 
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BF416 การเงนิเชิงพฤตกิรรม 3 (3-0-6) 
(Behavioral Finance)    
ความแตกต่างระหว่างทฤษฎีการเงินแบบดั้งเดิมและทฤษฎีการเงินเชิงพฤติกรรม ความมีประสิทธิภาพของตลาด

การเงิน ความคาดหวงัอย่างมีเหตุผล ความคาดหวงัท่ีแตกต่างกัน ทฤษฎีการคาดการณ์ ทฤษฎีอรรถประโยชน์ท่ีคาดหวงั 
ขอ้จ ากดัของการคา้ก าไร ความเส่ียงพ้ืนฐานและความเส่ียงจากนกัลงทุนท่ีไม่มีเหตุผล จิตวิทยาการลงทุน ปัจจยัทางอารมณ์  
พฤติกรรมของนักลงทุนส่วนบุคคลและนักลงทุนสถาบนั การจัดสรรสินทรัพยก์ารลงทุนและการจดัพอร์ตการลงทุนตาม
พฤติกรรมการลงทุน 
BF417 การควบรวมและการปรับโครงสร้างกจิการ 3 (3-0-6) 

(Merger, Acquisition and Corporate Restructuring) 
ความส าคญัของการเพ่ิมมูลค่าดว้ยการปรับโครงสร้างและการควบรวมกิจการ การวิเคราะห์และการตดัสินใจในการ

ควบรวมกิจการ กระบวนการ วิธีการ ประโยชน์ ผลกระทบจากการควบรวมกิจการ รวมทั้งกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง การท า 
leveraged buyouts การปรับโครงสร้างเงินทุน, การลดขนาดกิจการ  กลยทุธ์ spinoffs, divestitures, การร่วมลงทุน และการหา
พนัธมิตร 
BF418 กลยุทธ์การจดัการกลุ่มหลกัทรัพย์ 3(3-0-6) 

(Portfolio management strategies)    
พ้ืนฐานของการลงทุน ทฤษฎีการจัดการกลุ่มหลักทรัพย์สมัยใหม่ สมมติฐานตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ  ทฤษฎี

แบบจ าลองก าหนดราคาสินทรัพยทุ์น  ทฤษฎี Arbitrage Pricing Theory (APT) และทฤษฎีท่ีส าคญัอ่ืน ๆ ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ผลตอบแทนและความเส่ียงของกลุ่มหลกัทรัพย ์การจดัการกลุ่มหลกัทรัพยเ์ชิงรับและเชิงรุกทั้งตราสารหน้ี  ตราสารทุน และ
การใช้ตราสารอนุพนัธ์ในการจัดการกลุ่มหลักทรัพย์  การจ าลองกลุ่มหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลจริง และใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยในการท างาน 
BF419 กฎหมายด้านไอทแีละอาชญากรรมไซเบอร์ 3(3-0-6) 
 (IT Laws and Cyber Crime) 
 นโยบายและกฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์  ประเด็นทางกฎหมายและสิทธิมนุษยชนในไซเบอร์สเปซ 
การแฮก็และการแคร็ก การจารกรรม การปลอมทางดิจิทลั การสะกดรอย/ล่วงละเมิดทางเพศในไซเบอร์และการอนาจารในไซ
เบอร์สเปซ การระบุอตัลกัษณ์ของโจรกรรมและฉอ้โกง การก่อการร้ายทางไซเบอร์ การหม่ินประมาททางไซเบอร์  การละเมิด
ทางไซเบอร์ ประเด็นทางทรัพยสิ์นทางปัญญาในไซเบอร์สเปซ 
BF420  การวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่การตดัสินใจทางธุรกจิ 3(3-0-6) 
 (Data Analytics for Business Decisions)  
 แนวคิด พ้ืนฐาน และเทคนิคของธุรกิจอจัฉริยะ ความเขา้ใจพ้ืนฐานสถิติและเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อ
การตดัสินใจทางธุรกิจ เช่น การวิเคราะห์กระบวนการธุรกิจเพ่ือสนบัสนุนในการตดัสินใจ และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขนัส าหรับ กรณีศึกษา FinTech Startup   
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BF421   การวเิคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่   3(3-0-6) 
  (Big Data Analytics)  
 ความหมายของข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบไฟล์แบบกระจาย HDFS (Hadoop Distributed File System) การน าเข้า
สายขอ้มูล (Data Streaming) การประมวลผลด้วยการเรียนรู้ของเคร่ือง (Machine Learning) การสร้างภาพจากขอ้มูล (Data 
Visualization) ส่ิงแวดลอ้มและเคร่ืองมือในการประมวลผลขอ้มูลขนาดใหญ่ การประยกุตก์ารวิเคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่กบั
ธุรกิจการเงิน   
BF423 โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มอืถือ และการออกแบบเวบ็ไซต์ทีม่กีารตอบสนอง                          3(3-0-6) 
 (Mobile Applications and Responsive Web Design) 
 วิธีการและกระบวนการในการออกแบบเว็บไซต์ท่ีทันสมยัส าหรับธุรกิจสมยัใหม่โดยครอบคลุมการออกแบบ
อะตอมและเน้ือหาบนมือถือ การแนะน าไลบราร่ีของแพทเทิร์นและสไตล์ การทดสอบบราวเซอร์ การควบคุมเวอร์ชัน่ของ
แบบร่าง เทคนิคการวจิยัผูใ้ช ้การจบัคู่และเขา้รหสัทีม เทคนิค Rapid Prototyping การออกแบบแบบ Mobile First HTML / CSS 
/ Javascript เทคนิคการออกแบบเวบ็โดยใช ้Tiles กรณีศึกษาการประยกุตใ์ชใ้นการเงิน 
BF424 การออกแบบตามประสบการณ์ผู้ใช้งาน 3(3-0-6) 
 (User Experience Design) 
 ภาพรวมของการออกแบบตามประสบการณ์ผูใ้ชง้าน (UXD) เทคนิคในการออกแบบตามประสบการณ์และอารมณ์ 
ความรู้สึกของผูใ้ชง้าน สถาปัตยกรรมสารสนเทศ วิธีในการออกแบบตามประสบการณ์ผูใ้ช ้แผนภาพความสัมพนัธ์ และการ
ใช ้Speed Dating ในการออกแบบ UI เคร่ืองมือในการสร้าง Prototype การประเมินผลตามประสบการณ์ผูใ้ชง้าน 
BF425 การบริหารโครงการสตาร์ทอพัด้านเทคโนโลยกีารเงนิ 3(3-0-6) 
 (Project Management of FinTech Startup) 
 การวิเคราะห์ดา้นการตลาด การจดัการและการเงิน เพื่อออกแบบและบริหารโครงการ Startup รวมถึงการจดัการ
งบประมาณระยะสั้น และการจดัหาแหล่งเงินทุนระยะยาวของธุรกิจ Startup กรณีศึกษา FinTech Startup 
BF300 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 3 (0-40-0) 

(Professional) 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพดา้นการเงิน ในสถาน ประกอบการในภาครัฐหรือเอกชน ภายใตก้ารควบคุมดูแลของ

สถานประกอบการ อาจารยนิ์เทศ และอาจารยท่ี์ปรึกษา ซ่ึงอาจจดัให้ฝึกประสบการณ์ทั้งหมด หรือฝึกประสบการณ์และท า
โครงการพิเศษ เพ่ือใหเ้กิดความรู้ ทกัษะ เจตคติ และประสบการณ์เก่ียวกบังานทางดา้นการเงิน 
BF800 สหกจิศึกษา 6 (0-40-20) 

(Co-operative Education) 
การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างมีระบบ ตามสาขาวิชาท่ีศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา  

ในฐานะพนักงานชั่วคราว นักศึกษาจะตอ้งเขา้รับการเตรียมความพร้อมทั้ งทางด้านวิชาการ และการปฏิบัติตนในสังคม 
การท างาน รวมทั้ งด าเนินการตามขั้นตอนของสหกิจศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด  การปฏิบัติงานและการประเมินผล 
อยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษาของสาขาวชิา และพนกังานท่ีปรึกษาท่ีสถานประกอบการมอบหมาย 
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 กลุ่มวชิาเอกการจดัการทรัพยากรมนุษย์ 

 กลุ่มวชิาเอกบังคบัการจดัการทรัพยากรมนุษย์  36  หน่วยกติ 

BH201 การจดัการทรัพยากรมนุษย์  3 (3-0-6) 
(Human Resource Management) 
แนวคิดสมยัใหม่ในการจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นเร่ือง การวางแผนก าลงัคน การสรรหา คดัเลือก การฝึกอบรมและ

พฒันาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทน แรงงานสัมพนัธ์ ความปลอดภยัและการป้องกัน
อุบติัเหตุ ตลอดจนการธ ารงรักษาบุคลากรใหเ้กิดความพึงพอใจในการท างาน 
BH203 ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร     3 (3-0-6) 

(Management Information Systems) 
แนวคิดและโครงสร้างของระบบสารสนเทศในองค์การ การวิเคราะห์และออกแบบการพฒันาระบบขอ้มูล  ความ

ตอ้งการใชข้อ้มูลเพื่อการตดัสินใจของผูบ้ริหารและการจดัการองคค์วามรู้   การรักษาความปลอดภยัของสารสนเทศ การน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยกุต์ใชใ้ห้ทนักบัการเปล่ียนแปลงและเหมาะสมกบัการบริหารองค์การ ทกัษะการท างานของ
ผูบ้ริหาร โครงสร้าง และวฒันธรรมองคก์าร น าไปสู่การสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั  ตลอดจนจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
BH305 การสรรหาและคดัเลอืก  3 (3-0-6) 

(Recruitment and Selection) 
การน าแนวคิดสมรรถนะในการท างาน  (Competencies) มาใช้ในการสรรหาและคดัเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเขา้

ปฏิบติังานจากภายในและภายนอกองคก์ารดว้ยเทคนิควิธีการต่างๆ ไดแ้ก่ การใชแ้บบทดสอบ การสัมภาษณ์งาน รวมทั้งการ
โยกยา้ยและแต่งตั้งบุคคลใหเ้หมาะสมกบัต าแหน่งงาน เพ่ือท างานใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองคก์าร 
BH306 การบริหารค่าตอบแทนและสวสัดกิาร  3 (3-0-6) 

(Compensation Management and Benefits) 
การบริหารค่าจา้ง เงินเดือน และค่าตอบแทนอ่ืนๆ การประเมินค่างาน เพ่ือก าหนดโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทน 

วิธีการจ่ายค่าตอบแทนแบบจูงใจ รูปแบบการจดัประโยชน์และการบริการให้พนกังาน รวมทั้งการบริหารโครงการกองทุน 
กองทุนสวสัดิการแบบต่าง ๆ 
BH307 การฝึกอบรมและการพฒันาทรัพยากรมนุษย์   3 (3-0-6) 

(Human Resource Training and Development) 
แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกอบรมและการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์มีต่อการพฒันาองคก์าร  การส ารวจ

ความจ าเป็นในการฝึกอบรม  การจดัท าโครงการฝึกอบรม  การก าหนดเป้าหมายหลกัสูตร  เน้ือหา และเทคนิควิธีการฝึกอบรม  
การประเมินผลการฝึกอบรม  รวมทั้งการวางแผนพฒันาส่วนบุคคล  การพฒันาสายอาชีพ  
BH308 จติวทิยาการจดัการทรัพยากรมนุษย์ 3 (3-0-6) 

(Psychology in  Human Resource Management) 
หลกัจิตวิทยาท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นดา้นการคดัเลือก  การฝึกอบรม  การ

ประเมินผลการปฎิบติังาน  ความปลอดภยัในการท างาน  การวดัทศันคติ  การออกแบบงาน  การจูงใจ และการสร้างมนุษย์
สมัพนัธ์  ตลอดจนศึกษาผลการวจิยัทางจิตวิทยาและปัญหาต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือน ามาใชใ้นการ
แกไ้ขปัญหา 
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BH310 แรงงานสัมพนัธ์ 3 (3-0-6) 
(Labour Relations) 
ความเป็นมาของแรงงานสัมพนัธ์  ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจา้งงาน  การท างานระหว่างนายจา้งและลูกจา้ง 

ค่าจ้าง  กระบวนการเจรจาต่อรอง  การระงับขอ้พิพาทแรงงาน  การดูแลในเร่ืองคุณภาพชีวิตของลูกจ้าง  การส่งเสริม
ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งลูกจา้งและนายจา้ง  รวมทั้งการสร้างกิจกรรมท่ีท าประโยชน์เพ่ือสงัคม 
BH311 การจดัการความรู้และการพฒันาองค์การ 3 (3-0-6) 

(Knowledge Management and Organizational Development) 
แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความรู้และการพฒันาองคก์าร กระบวนการพฒันาองคก์าร การวเิคราะห์

แนวโนม้การเปล่ียนแปลงและการพฒันาในอนาคต   การปรับโครงสร้างองคก์าร การออกแบบงานและการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของพนักงาน กลยุทธ์การแข่งขนัและความร่วมมือ  การพฒันาองค์การในบริษทัระดับโลกและแนวโน้มการพฒันา
องคก์ารในอนาคต    
BH409 ระบบสารสนเทศในการจดัการทรัพยากรมนุษย์ 3 (2-2-5) 

(Human Resource Information System) 
การใชร้ะบบสารสนเทศในการวางแผน  ควบคุม  และช่วยในการตดัสินใจเพ่ือการจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นหนา้ท่ี

ต่าง ๆ ตั้งแต่การวางแผนก าลงัคน การสรรหา คดัเลือก ประเมินผล การจ่ายค่าตอบแทน การจดัสวสัดิการ การฝึกอบรมและ
แรงงานสัมพนัธ์  รวมทั้ งการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับระบบสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรมนุษยไ์ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
BH412 สัมมนาการจดัการทรัพยากรมนุษย์ 3 (3-0-6) 

(Seminar in Human Resource Management) 
ศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกขององคก์ารท่ีมีผลกระทบต่อการจดัการทรัพยากรมนุษย์

อย่างเป็นระบบ  รวมทั้งบทบาทของการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ โดยศึกษาจากกรณีศึกษาและการคน้ควา้จากแหล่งขอ้มูล 
พร้อมกบัการน าเสนอผลงานเพ่ืออภิปรายในชั้นเรียน 
BH413 การบริหารผลการปฏิบัตงิาน 3 (3-0-6) 

(Performance Management) 
หลกัการ วิธีการของการประเมินผลงาน และกระบวนการบริหารผลการปฏิบติังาน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งแนวคิดการ

บริหารผลการปฏิบติังาน   ความเช่ือมโยงกนัของการบริหารผลการปฏิบติังานและกลยทุธ์ขององคก์าร  การใชเ้คร่ืองมือการ
บริหารผลการปฏิบติังาน และการพฒันาผลการปฏิบติังาน เพ่ือสามารถน าไปประยกุตใ์ชเ้ม่ือเขา้สู่การปฏิบติังานจริงได ้
BH418 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 3 (3-0-6) 

(Strategic Human Resource Planning) 
แนวคิด ทฤษฎีการวางแผนทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยทุธ์  บทบาทของการจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นฐานะหุน้ส่วนทาง

ธุรกิจ  ผลกระทบของปัจจยัแวดลอ้มภายในและภายนอกองคก์ารต่อการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ รวมทั้งการวางแผนทรัพยากร
มนุษยใ์ห้สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ขององคก์าร และสอดรับกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
โดยการพยากรณ์ทรัพยากรมนุษย ์การวิเคราะห์งาน การศึกษาความตอ้งการทางทรัพยากรมนุษย ์  การจดัหาทรัพยากรมนุษย ์
การบริหารผูสื้บทอดต าแหน่งงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษยใ์นการลดขนาดองคก์าร และการปรับโครงสร้างองคก์าร การ
ควบรวมกิจการ และการซ้ือกิจการ และการจา้งหน่วยงานภายนอก รวมทั้งการประเมินผลของการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์     
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 กลุ่มวชิาเอกเลอืก  15  หน่วยกติ 

BH202       การพฒันาบุคลกิภาพ 3 (3-0-6) 
  (Personality Development) 
ศึกษาเก่ียวกับการพฒันาบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพ หลักการท างานในชีวิตประจ าวนั ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ

บุคลิกภาพ การรับรู้เก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้นในสังคม การปรับตวัรวมถึงการสร้างมนุษยสมัพนัธ์ ต่อผูอ่ื้น การวางตวัต่อชุมชน  
การเสริมสร้างบุคลิกภาพท่ีดี ศิลปะในการแต่งกาย ศิลปะในการพดู มารยาททางสงัคม  และฝึกปฏิบติัเพื่อการพฒันาบุคลิกภาพ
ท่ีสมบูรณ์ 
BH304 กฎหมายแรงงาน 3 (3-0-6) 

(Labour Law) 
ความเป็นมาของกฎหมายแรงงาน  พระราชบญัญติัแรงงานสัมพนัธ์  กฎหมายคุม้ครองแรงงาน  กฎหมายท่ีเก่ียวกบั

สญัญาการจา้งงาน  กฎหมายประกนัสงัคม  ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน  กรณีศึกษา และค าพิพากษาท่ีเก่ียวกบักรณี
พิพาทแรงงาน 
BH309      องค์การแห่งความสุข และคุณภาพชีวติในการท างาน 3 (3-0-6) 

(Happy Workplace and Quality of Work Life) 
หลกัการและแนวคิดในการสร้างองค์การแห่งความสุข และคุณภาพชีวิตในการท างาน ปัจจยัท่ีมีผลต่อการสร้าง

องคก์ารแห่งความสุข และคุณภาพชีวิตในการท างาน แนวทางปฏิบติัในการสร้างองคก์ารแห่งความสุข และคุณภาพชีวิตใน
การท างาน ผลท่ีไดรั้บจากการสร้างองคก์ารแห่งความสุข ตวัช้ีวดัในการประเมินองคก์ารแห่งความสุข กรณีศึกษาขององคก์าร
แห่งความสุข และคุณภาพชีวติในการท างาน 
BH312 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ   
                (Professional) 

เงือ่นไข  ลงทะเบียนไม่ต า่กว่า 90 หน่วยกติ 
การให้นกัศึกษาไดฝึ้กประสบการณ์วิชาชีพดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ในสถาน ประกอบการในภาครัฐหรือ

เอกชน ภายใตก้ารควบคุมดูแลของสถานประกอบการ อาจารยนิ์เทศ และอาจารยท่ี์ปรึกษา ซ่ึงอาจจดัให้ฝึกประสบการณ์
ทั้งหมด หรือฝึกประสบการณ์และท าโครงการพิเศษ เพ่ือใหเ้กิดความรู้ ทกัษะ เจตคติ และประสบการณ์เก่ียวกบังานทางดา้น
การบริหาร ทรัพยากรมนุษย ์
BH415 การวจิยัการจดัการทรัพยากรมนุษย์ 3 (2-2-5) 

(Research in Human Resource Management) 
ด าเนินการวจิยัในขอบข่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการทรัพยากรมนุษยต์ามหลกัทฤษฎี และกระบวนการวธีิวจิยัภายใต้

หวัขอ้ท่ีมีประโยชน์เชิงวิชาการ หรือท าการวิจยัเพ่ือหาทางแกปั้ญหาดา้นการจดัการทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ารในภาพรวม  
พร้อมเสนอแนะการน าผลวจิยัท่ีไดไ้ปใชใ้นทางปฏิบติัและสามารถน าไปต่อยอดส าหรับการท าวจิยัในอนาคตอยา่งเป็นระบบ 
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BH419    การส่ือสารข้ามวฒันธรรมในองค์การ 3 (3-0-6) 
(Cross-Cultural Communication in Organization) 
แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารในวฒันธรรมท่ีหลากหลายในองคก์ารปัญหาและช่องวา่งของการส่ือสารท่ี

เกิดข้ึนจากวฒันธรรมท่ีแตกต่าง ปัจจยัของการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพในองคก์ารท่ีมีวฒันธรรมท่ีหลากหลาย รวมไปถึง
ทกัษะและความรู้ดา้นภาษาองักฤษท่ีใชใ้นการส่ือสารทั้งภายในและภายนอกองคก์าร  
BH 420 การจดัการทรัพยากรมนุษย์แบบดจิทิลั                                                                                              3 (3-0-6) 
             (Digital Human Resoruce Management) 
             แนวคิดทฤษฏี เทคนิค วธีิการในการน าเทคโนโลยดิีจิตลัมาช่วยในงานการจดัการทรัพยากรมนุษยท์างดา้นการวางแผน
ก าลงัคน การสรรหา คดัเลือก การบริหารผลการปฏิบติังาน การบริหารค่าตอบแทนและสวสัดิการ การฝึกอบรม และพฒันาใน
การเพ่ิมความมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายขององคก์าร รวมทั้งใชใ้นการสร้างการมีส่วนร่วม และใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน
การกระตุน้การเปล่ียนแปลงองคก์าร 
BH 421 การให้ค าปรึกษาทางอาชีพและการสอนงาน                                                                                       3 (3-0-6) 
             (Career Counseling and Coaching) 
            แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกบัการตดัสินใจทางอาชีพ และการสอนงาน เคร่ืองมือในการประเมินตนเองเพ่ือการเลือกอาชีพ 
ทกัษะจิตวทิยาในการใหค้  าปรึกษา และการสอนงาน แนวทางปฏิบติัในการใหค้  าปรีกษาทางอาชีพและสอนงาน จรรยาบรรณ
ในการใหค้  าปรึกษาและการสอนงาน กรณีศึกษาของการใหป้รึกษาทางอาชีพและการสอนงาน 
BH800 สหกจิศึกษา 6 (0-40-20) 

(Co-operative Education) 
การปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการอยา่งมีระบบ ตามสาขาวชิาท่ีศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ในฐานะ

พนักงานชัว่คราว นักศึกษาจะตอ้งเขา้รับการเตรียมความพร้อมทั้งทางดา้นวิชาการ และการปฏิบติัตนในสังคมการท างาน 
รวมทั้งด าเนินการตามขั้นตอนของสหกิจศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด  การปฏิบติังานและการประเมินผลอยูภ่ายใตก้ารก ากบั
ดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษาของสาขาวชิา และพนกังานท่ีปรึกษาท่ีสถานประกอบการมอบหมาย 

 

 กลุ่มวชิาเอกการจดัการ 

 กลุ่มวชิาเอกบังคบัการจดัการ  36  หน่วยกติ 

BM302 การพฒันาธุรกจิทีย่ัง่ยนื 3 (3-0-6) 
(Sustainable Business Development) 
ศึกษาแนวคิด หลกัการ และกระบวนการในการด าเนินธุรกิจท่ีจะน าไปสู่ทิศทางของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable 

Development) เพ่ือสร้างความสมดุลระหวา่งผลก าไร (Profit) สังคม (People) และส่ิงแวดลอ้ม (Planet) โดยให้ความส าคญักบั
การจัดการเศรษฐกิจ การจัดการสังคม และการจัดการส่ิงแวดลอ้มอย่างสมดุล  มัน่คง และยัง่ยืน ภายใตห้ลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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BM305 การเจรจาต่อรอง 3(3-0-6) 
(Negotiation) 
แนวคิดของการเจรจาต่อรอง หลกัเกณฑอ์งคป์ระกอบท่ีส าคญัในการเจรจาต่อรอง  ศิลปะการเจรจา และ จรรณยาบรรณใน

การเจรจาต่อรอง  ยทุธวธีิและการประเมินกลยทุธ์ในการเจรจาต่อรอง 
BM307 ทฤษฏีองค์การและการออกแบบองค์การ 3 (3-0-6) 

(Organizational Theory and Design) 
แนวคิดและวิวฒันาการของการบริหาร  เพื่อเป็นแนวทางในการบ ารุงรักษาและควบคุมการใชท้รัพยากรบุคคลให้

บรรลุวตัถุประสงค์ อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบองค์การรูปนัยและองค์การอรูปนัย โครงสร้างและวิธีการด าเนินงาน
องคก์ารธุรกิจ 
BM308 การวางแผนและควบคุมทางธุรกจิ 3 (3-0-6) 

(Business Planning and Control) 
กระบวนการวางแผนและควบคุมของธุรกิจ การก าหนดเป้าหมาย การวางแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการ การน าแผน

ไปใช ้และการประเมินผล การปฏิบติังานตามแผน  การออกแบบระบบและการควบคุมทางกลยทุธ์  เทคนิคการควบคุมกิจกรรม
ดา้นต่างๆ ขององคก์าร 
BM309 การบริหารการส่ือสารในองค์การ 3 (3-0-6) 

(Organization Communication Management) 
วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มขององคก์าร การจดัการทางดา้นการติดต่อส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ การติดต่อส่ือสารใน

หลากหลายสถานการณ์ ประเภทของการติดต่อส่ือสาร การใชเ้คร่ืองมือและเทคนิคในการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ การวาง
กลยทุธ์การส่ือสาร 
BM310 การจดัการนวตักรรม เทคโนโลย ีและการเปลีย่นแปลง 3 (3-0-6) 

(Innovation, Technology and Change Management) 
เทคโนโลยีและนวตักรรม การสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของธุรกิจ การสร้างและการจดัการนวตักรรมใน

องค์การ   กระบวนการน าเอาเทคโนโลยีและนวตักรรมมาใช้ในการพฒันากลยุทธ์ขององค์การ  ระบบและกระบวนการ
เปล่ียนแปลงองคก์าร  ตลอดจนการวเิคราะห์องคก์ารเพ่ือใหส้ามารถปรับตวัเขา้กบัความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม 
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BM312 ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร 3 (3-0-6) 
(Management Information Systems) 
แนวคิดและโครงสร้างของระบบสารสนเทศในองค์การ การวิเคราะห์และออกแบบการพฒันาระบบขอ้มูล  ความ

ตอ้งการใชข้อ้มูลเพื่อการตดัสินใจของผูบ้ริหารและการจดัการองค์ความรู้   การรักษาความปลอดภยัของสารสนเทศ การน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใชใ้ห้ทนักบัการเปล่ียนแปลงและเหมาะสมกบัการบริหารองค์การ ทกัษะการท างานของ
ผูบ้ริหาร โครงสร้าง และวฒันธรรมองคก์าร น าไปสู่การสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั  ตลอดจนจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
BM408 การตดัสินใจและการแก้ปัญหาทางการจดัการ 3 (3-0-6) 

(Managerial Decision Making and Problem Solving) 
กระบวนการตดัสินใจและแกปั้ญหาในลกัษณะต่างๆ โดยเนน้การใชห้ลกัการและวธีิการคิดวเิคราะห์ท่ีเป็นระบบ การ

ค านวณ ควบคุม และประเมินผลการตดัสินใจ ซ่ึงจะท าให้นกัศึกษาสามารถเสริมสร้างทักษะและเพ่ิมศกัยภาพในการตดัสินใจ
ในเชิงบริหาร 
BM409 การบริหารโครงการ 3 (3-0-6) 

(Project Management) 
การก าหนดแผนหลกัและตารางงาน  การประมาณรายได ้ รายจ่ายลงทุนและผลตอบแทนท่ีตอ้งการจากโครงการการ

ใชเ้คร่ืองมือในการจดัการ  เป็นแนวทางในการตดัสินใจเก่ียวกบัความตอ้งการทรัพยากรส าหรับด าเนินงาน  เพ่ือให้ไดผ้ลลพัธ์
ตามแผนท่ีก าหนดไวท้ั้งเชิงคุณภาพเชิงปริมาณและเวลา  โดยใชต้น้ทุนต ่าสุด 
BM411 ทกัษะผู้บริหาร 3 (3-0-6) 

(Skills for Executives) 
การเสริมสร้างศกัยภาพของผูบ้ริหารให้เป็นผูน้ าท่ี เพียบพร้อมดว้ยคุณสมบติัต่าง ๆ ท่ีจ าเป็น โดยเนน้การเสริมสร้าง

ทกัษะระดบับุคคล และระดบักลุ่มหรือองคก์ร   ครอบคลุมทั้งทกัษะการเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น ทกัษะวเิคราะห์และการแกปั้ญหา 
ความฉลาดทางอารมณ์ การบริหารเวลา ตลอดจนคุณธรรมและจรรยาบรรณส าหรับผูบ้ริหาร ทกัษะการสร้างแรงจูงใจ ทกัษะ
การมอบหมายงาน ทกัษะการสร้างทีม ทกัษะการส่ือสารและการน าเสนอ โดยเนน้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั 
BM412 สัมมนาการจดัการ 3 (3-0-6) 

(Seminar in Management) 
ฝึกฝนการแก้ปัญหาการจัดการ  หลกัเกณฑ์การวิเคราะห์ปัญหา  แนวทางแก้ปัญหา และสัมมนาในหัวขอ้ท่ีเป็น

สถานการณ์ปัจจุบนั 
BM414 การจดัการธุรกจิข้ามวฒันธรรม 3 (3-0-6) 

(Cross - Cultural Business Management) 
ลกัษณะของการจดัการขา้มวฒันธรรม การศึกษาเปรียบเทียบของวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัแลว้พฒันาเป็นการศึกษาใน

เชิงลึกของวฒันธรรมท่ีแตกต่าง ลกัษณะของค่านิยมร่วมกนัและรูปแบบของการท างานร่วมกนัในองคก์าร  วฒันธรรมยอ่ย และ
วฒันธรรมปรปักษ ์  เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจและจดัการธุรกิจไดอ้ยา่งเหมาะสมอยา่งมีคุณธรรม 
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 วชิาเอกเลอืก  15  หน่วยกติ 

-   กลุ่มวชิาการจดัการเชิงกลยุทธ์  (Strategic Management) 

BM321 ทกัษะเบือ้งต้นเกีย่วกบัระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร  3 (3-0-6) 
(Essential Skills for Enterprise Resource Planning: ERP) 

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัระบบการวางแผนทรัพยากรองคก์ร (Enterprise Resource Planning: ERP)  ระบบ ERP กบัการบรรลุกล
ยทุธ์ขององคก์าร ความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัการ ERP  ส่วนประกอบหลกัของระบบและการปรับใชใ้หเ้ขา้กบักระบวนการท างานของ
ธุรกิจ 
BM322 การพฒันาแผนธุรกจิ 3 (3-0-6) 

(Developing Business Plan) 
พฒันาทกัษะและความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งในการสร้างความคิดใหม่ในการด าเนินธุรกิจ การวเิคราะห์ความเป็นไปไดข้องความคิด การ
สร้างแบบจ าลองทางธุรกิจจากความคิด และ การสร้างการน าเสนอแผนงานทางธุรกิจใหป้ระสบผลส าเร็จ 
BM421 บรรษัทภิบาล   3 (3-0-6) 

(Corporate governance) 
ธรรมาภิบาลองคก์ร และจริยธรรมทางธุรกิจ  องคป์ระกอบของธรรมาภิบาลองคก์ร ปัญหาความขดัแยง้ และปัจจยัท่ีช่วยส่งเสริม
ใหเ้กิดธรรมาภิบาลองคก์ร โดยใชแ้นวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งน ามาวเิคราะห์กบักรณีศึกษาท่ีเกิดข้ึนจริงในองคก์ร 
BM422 การจดัการองค์การสมรรถนะสูง 3 (3-0-6) 

(Managing High-Performance Organizations) 
บทบาทหนา้ท่ีผูบ้ริหารในองคก์รสมรรถนะสูง วสิยัทศัน์ผูน้ าและภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง กระบวนการตดัสินใจและกระจาย
อ านาจใหก้บับุคลากร การโนม้นา้วเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน  รูปแบบองคก์ารใหม่ และ การออกแบบองคก์ารเพ่ือ
ความยดืหยุน่และเพ่ิมนวตักรรมในองคก์ารรูปแบบองคก์ารใหม่ 
BM423 การพฒันาความสามารถเชิงปฏิบตัทิางด้านการจดัการ 3 (3-0-6) 

(Practical Capability Development in Management) 
การพฒันาความรู้ความสามารถและประสบการณ์การท างานจริงเพ่ือเตรียมตวักา้วสู่การเป็นปฏิบติังาน โดยผา่นกระบวนการ
เรียนรู้ ฝึกฝน อบรมและปฏิบติังานจริงกบัหน่วยงาน  ท่ีนกัศึกษาสนใจ และสาขาวชิาเห็นชอบ  เพ่ือใหน้กัศึกษาไดเ้ขา้ใจถึง
สภาพความเป็นจริงของการท างาน และน ามาเปรียบเทียบกบัหลกัวชิาท่ีไดศึ้กษามา ซ่ึงจะเป็นการเพ่ิมพนูความรู้และเสริมสร้าง
ประสบการณ์และความสามารถ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการท างานในอนาคต 

-   กลุ่มวชิาการจดัการธุรกจิสมยัใหม่  (Business Modernization Management) 
BM321 ทกัษะเบือ้งต้นเกีย่วกบัระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร  3 (3-0-6) 

(Essential Skills for Enterprise Resource Planning: ERP) 
ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัระบบการวางแผนทรัพยากรองคก์ร (Enterprise Resource Planning: ERP)  ระบบ ERP กบัการบรรลุกล
ยทุธ์ขององคก์าร ความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัการ ERP  ส่วนประกอบหลกัของระบบและการปรับใชใ้หเ้ขา้กบักระบวนการท างานของ
ธุรกิจ 
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BM323 การจดัการธุรกจิดจิทิลั 3 (3-0-6) 
(Managing Digital Business) 

สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจในปัจจุบนั อิทธิพลของอินเทอร์เน็ต ทั้งต่อบุคคลและองคก์ร การใชเ้ทคโนโลยดีา้นดิจิทลัเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขนั  การตระหนกัถึงทรัพยสิ์นทางปัญญา ธุรกรรมทางพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ และ การบริหารความ
เส่ียงทางธุรกิจท่ีเก่ียวกบัดิจิทลั 
BM423 การพฒันาความสามารถเชิงปฏิบตัทิางด้านการจดัการ 3 (3-0-6) 

(Practical Capability Development in Management) 
การพฒันาความรู้ความสามารถและประสบการณ์การท างานจริงเพ่ือเตรียมตวักา้วสู่การเป็นปฏิบติังาน โดยผา่นกระบวนการ
เรียนรู้ ฝึกฝน อบรมและปฏิบติังานจริงกบัหน่วยงาน  ท่ีนกัศึกษาสนใจ และสาขาวชิาเห็นชอบ  เพ่ือใหน้กัศึกษาไดเ้ขา้ใจถึง
สภาพความเป็นจริงของการท างาน และน ามาเปรียบเทียบกบัหลกัวชิาท่ีไดศึ้กษามา ซ่ึงจะเป็นการเพ่ิมพนูความรู้และเสริมสร้าง
ประสบการณ์และความสามารถ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการท างานในอนาคต 
BM424 เทคโนโลยใีหม่ส าหรับการจดัการ 3 (3-0-6) 

(Emerging Technologies for Management) 
การน าเทคโนโลยใีหม่มาประยกุตก์บัการบริหารเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทั้งภายในองคก์ร  การแสวงหา
โอกาสใหม่ ๆ ขององคก์ร  ปัญหาต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนทางดา้นเทคนิค และประเดน็ทางจริยธรรม 
BM425 การจดัการกบัองค์กรยุคใหม่ 3 (3-0-6) 

(Management and the Modern Corporation) 
แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการจดัการองคก์ารยคุใหม่   การติดตามและประเมินองคค์วามรู้ใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารใน
ปัจจุบนั  การจดัการองคก์ารภายใตบ้ริบทสมยัใหม่  ประเดน็ปัจจุบนัทางการจดัการและการประยกุตใ์ชแ้นวคิดใหม่ในการ
จดัการองคก์าร 

-   กลุ่มวชิาการจดัการเพือ่นวตักรรม  (Innovative Management) 
BM324 การจดัการทมีและกลุ่มพลวตั                                                                                                3 (3-0-6) 

(Team  Management and Group dynamic ) 
พฒันาทกัษะในการน าและใหค้  าปรึกษาส าหรับทีมในองคก์าร โดยใชค้วามเขา้ใจในแนวคิดเร่ืองกลุ่มและทีม และทกัษะดา้น
พฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีช่วยใหที้มเกิดประสิทธิผล การเรียนการสอนจะเป็นการเรียนเชิงปฏิบติัการ การใหค้วามเห็นสะทอ้นกลบั 
การโคช้ การจ าลองสถานการณ์ การสงัเกตการณ์จากสถานการณ์จริงและวเิคราะห์วนิิจฉยั ตลอดจนสามารถเสนอแนวทาง
จดัการกบัทีมได ้
BM325 ผู้ประกอบการในองค์การ                                                                                                                 3 (3-0-6) 

(Intrapreneurship) 
การพฒันาบุคลากรภายในใหเ้ป็นผูป้ระกอบการในองคก์าร กลุ่มอิทธิพลและการเมืองในองคก์ารท่ีมีผลต่อการเป็นผูป้ระกอบ 
การในองคก์าร การบริหารทรัพยากรในองคก์ารและ การบริหารความซบัซอ้นของกระบวนการท างาน เพ่ือส่งเสริมความเป็น
ผูป้ระกอบการในองคก์าร 
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BM424 เทคโนโลยใีหม่ส าหรับการจดัการ 3 (3-0-6) 
(Emerging Technologies for Management) 

การน าเทคโนโลยใีหม่มาประยกุตก์บัการบริหารเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทั้งภายในองคก์ร การแสวงหา 
โอกาสใหม่ ๆ ขององคก์ร ปัญหาต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนทางดา้นเทคนิค และประเด็นทางจริยธรรม 
BM426 การพฒันาความคดิสร้างสรรค์ และ การสร้างนวตักรรม                                                               3 (3-0-6) 

(Development of Creativity and Creation of Innovation) 
แนวคิดการพฒันาความคิดสร้างสรรค ์เทคนิคการพฒันาความคิดสร้างสรรค ์กลไกการสร้างนวตักรรมจากความคิดสร้างสรรค ์ 
การคุม้ครองความคิดสร้างสรรค ์และ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการสร้างนวตักรรม 
BM427 การฝึกปฏบิัตทิกัษะในการปฏิสัมพนัธ์ทางธุรกจิ 3 (3-0-6) 

(Interactive Skills Workshop for Business) 
ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะการปฏิสมัพนัธ์ในรูปแบบต่าง ๆ  ทั้งการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล ทีม ในการด าเนินธุรกิจ การ 
พฒันาทกัษะการคิดเชิงวเิคราะห์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิสมัพนัธ์ การเพ่ิมประสิทธิภาพและการปรับปรุงทกัษะการปฏิสมัพนัธ์ 

-   ส าหรับนักศึกษาทีไ่ม่เลอืกกลุ่มวชิาเรียน 15 หน่วยกติ จากรายวชิาดงันี ้
BM311 การจดัการทุนมนุษย์ในองค์การ 3 (3-0-6) 

(Managing Human Capital in Organization) 
แนวความคิดของการจดัการทุนมนุษยใ์นองค์การ ความส าคญัของการจัดการทุนมนุษยท่ี์มีต่อการด าเนินงานของ

องคก์าร นโยบายและความรับผิดชอบหนา้ท่ีการบริหารทุนมนุษยใ์นองคก์าร จริยธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ตลอดจน
หนา้ท่ีการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร 
BM326 มารยาททางธุรกจิส าหรับผู้บริหาร 3(3-0-6) 

(Business Etiquette for Executives) 
การพฒันาบุคลิคภาพและความเป็นผูบ้ริหาร การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีส าหรับผูบ้ริหาร มารยาทในการส่ือสาร การสร้างเครือข่าย
ทางสงัคม การร่วมงานสงัคมและสงัสรรค ์ การใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ การแต่งกาย และ การใหส้มัภาษณ์ เพ่ือสร้างความเป็น
ผูบ้ริหารมืออาชีพ 
BM327 การจดัการองค์การแห่งการเรียนรู้ 3(3-0-6) 

(Management of Learning Organization) 
ความส าคญัขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ การพฒันาะกระบวนการเรียนรู้ในองคก์าร การแสวงหาความรู้ และ การแลกเปล่ียน
ความรู้ในองคก์าร  ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสริมสร้างการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้  ค่านิยมทางวฒันธรรม การมอบหมาย
อ านาจของผูบ้ริหาร เป็นตน้ 
BM407 การจดัการโดยมุ่งเน้นคุณค่า 3(3-0-6) 

(Value Based Management) 
แนวคิดและมุมมองเก่ียวกบัการจดัการโดยมุ่งเนน้คุณค่า  การก าหนดกลยทุธ์และเป้าหมายธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัการสร้างคุณค่า  
บทบาทการเป็นผูน้ าท่ีมุ่งเนน้การสร้างคุณค่าใหก้บัองคก์ารและผูเ้ก่ียวขอ้ง  การท าความเขา้ใจกบักลไกทางการบริหารท่ีจะสร้าง
คุณค่าใหก้บัธุรกิจ ตลอดจนการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในมุมมองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างคุณค่าใหธุ้รกิจอยา่งมีคุณธรรม 
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BM413 ความท้าทายในการเป็นผู้น า                                                                                                               3(3-0-6) 
(The Leadership Challenge) 

ลกัษณะของความเป็นผูน้ าทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบติั  ความส าคญัผูน้ าท่ีมีต่อองคก์าร  การประเมินความเป็นผูน้ าของตนเอง  
ภาวะผูน้ าตามการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์  การสร้างแผนส าหรับการพฒันาความเป็นผูน้ าส่วนบุคคล จรรณยาบรรณใน
การเป็นผูน้ าในภาวะการณ์ท่ีแปรเปล่ียน 
BM429 การจดัการธุรกจิอเิลก็ทรอนิกส์ 3(3-0-6) 

(E-Business Management) 
แนวคิดและแบบจ าลองการด าเนินธุรกิจอิเลก็ทรอนิกส์ ความแตกต่างระหวา่งการด าเนินธุรกิจแบบเดิมกบัธุรกิจ
อิเลก็ทรอนิกส์  การพฒันาแนวคิดและทกัษะในการด าเนินธุรกิจอิเลก็ทรอนิกส์ การใชแ้อปพลิเคชนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์  ส่ือออนไลน์ การคา้ผา่นระบบสงัคมออนไลน์ และ ระบบการช าระเงินอิเลก็ทรอนิกส์เป็นตน้ 
BM430 การจดัการความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกจิ 3(3-0-6) 

(Corporate Social Responsibility Management) 
แนวคิด หลกัการ วิธีการในการด าเนินกระบวนการทางธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยส่งเสริมให้มีการ

ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีภายใตห้ลกัธรรมาภิบาลทางธุรกิจ มีการด าเนินงานท่ีโปร่งใส มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ ประกอบธุรกิจอยา่ง
เป็นธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน และมีความรับผิดชอบต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สีย เศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยใหค้วามส าคญั
กบัการดูแลรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน ควบคู่กบัการพฒันาชุมชนทั้งใกลแ้ละไกลให้เขม้แข็งตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้คนในชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองและเป็นท่ีพ่ึงแก่ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งย ัง่ยืน เพ่ือให้องคก์ารธุรกิจไดเ้ขา้มามี
บทบาทหรือมีส่วนร่วมในการด าเนินการเพ่ือใหบ้รรลุตามเป้าหมายของการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  
BM431 การประยุกต์ทฤษฎเีกมกบัธุรกจิ   3(3-0-6) 

(Applications of Game Theory to Business) 
ทฤษฎีเกมกับการศึกษาสภาพแวดลอ้มทางกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างเป็นระบบ การพฒันาทกัษะการคิดเชิงกลยุทธ์ท่ี

ซบัซอ้น การฝึกทกัษะการคน้หาและแกไ้ขปัญหาทางธุรกิจ การใชเ้ทคนิคและแนวคิดทฤษฎีเกมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจทาง
ธุรกิจ 
BM432 การจดัการพนกังานรุ่นใหม่ 3(3-0-6) 

(New Generation Management) 
เรียนรู้คุณลกัษณะ พฤติกรรม และความแตกต่างของคนในเจเนอเรชัน่ต่างๆ ศึกษาถึงโอกาสและผลกระทบท่ีจะเกิด

ข้ึนกบัองคก์ร บทบาทของผูน้ าองคก์รในการจดัการช่องวา่งระหวา่งวยั เพ่ือสามารถรับมือและบริหารความแตกต่างในดา้นต่างๆ 
ไดแ้ก่ รูปแบบการท างาน การมอบหมายงาน การติดต่อส่ือสาร และกระบวนการจูงใจในการท างานใหส้อดคลอ้งกบัคุณลกัษณะ
และพฤติกรรมของคนแต่ละเจเนอเรชัน่ 
BM433 การจดัการความเส่ียง 3(3-0-6) 

(Risk Management) 
ศึกษาถึงปัจจยัหรือสาเหตุท่ีมาของความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนในองค์กร การจ าแนกประเภทของความเส่ียง การวิเคราะห์

ปัญหา ผลกระทบ และการสูญเสียโอกาสจากความเส่ียง กระบวนการบริหารความเส่ียง การจดัท าแผนการบริหารความเส่ียง 
บทบาทของผูน้ าองคก์รในการบริหารความเส่ียงตามหลกัมาตรฐานสากล 
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BM434 อ านาจและการเมอืงในองค์การ 3(3-0-6) 
(Power and Politics in Organizations) 
การใชอ้ านาจในองค์กร การสร้างอิทธิพลต่อผูอ่ื้น และทกัษะในการเขา้ใจเพ่ือท่ีจะสามารถเขา้ใจ วิเคราะห์และใช้

อ านาจอ านาจไดอ้ย่างมีประสิทธิผล  ขอ้ดีขอ้เสียของอ านาจและการใชก้ารเมืองในท่ีท างาน ตลอดจนรับมือกบัคนท่ีมีอ านาจ
เหนือกวา่ โดยเรียนรู้ในเร่ืองต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การสร้างอิทธิพล การกลา้น าเสนอความคิดของตวัเองให้ผูอ่ื้นยอมรับ การ
บริหารการเปล่ียนแปลง การสร้างเครือข่าย ความขดัแยง้ และการรับมือกบัผูบ้งัคบับญัชา เป็นตน้ 
BM435 การจดัการธุรกจิครอบครัว 3(3-0-6) 

(Family Business Management) 
ภาพรวมของธุรกิจครอบครัว โอกาสและความทา้ทายท่ีธุรกิจน้ีตอ้งเผชิญ เขา้ใจเป้าหมาย กลยทุธ์ และความสัมพนัธ์

ระหวา่งองคก์รและส่ิงแวดลอ้มท่ีเฉพาะธุรกิจประเภทน้ี ตลอดจนศึกษาความเส่ียงและวธีิท่ีช่วยใหธุ้รกิจครอบครัวสามารถขยาย
ธุรกิจหรือทางเลือกอ่ืนๆส าหรับธุรกิจน้ีนอกจากการท่ีครอบครัวเป็นเจา้ของธุรกิจเพียงกลุ่มเดียว 
BM436 สภาพแวดล้อมทางธุรกจิ 3(3-0-6) 

(Business Environment) 
บทบาทและความรับผิดชอบของธุรกิจในสังคมอิทธิพลของสภาวะแวดลอ้มทางดา้นประวติัศาสตร์สงัคม  การเมือง  

เศรษฐกิจ ฯลฯ  ท่ีมีต่อธุรกิจ  การปรับตวัของธุรกิจใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มเหล่าน้ี  ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ภารกิจหลกัของธุรกิจ (Major Function Areas) 
BM437 การบริหารทมีงานและการแก้ปัญหา 3(3-0-6) 

(Team Management and Problem Solving) 
แนวคิดและวธีิการต่างๆในการสร้างทีมงานใหมี้ประสิทธิภาพ  ตลอดจนศึกษาถึงกลยทุธ์การจดัการทีมงานทั้งในดา้น

การจดัการในทีมงานการประสานงาน  การสร้างความสมดุลในทีมงาน การพฒันาทีมงาน การแกปั้ญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน
จากการท างานร่วมกนัใหเ้ป็นไปอยา่งสร้างสรรคแ์ละเป็นระบบเพ่ือใหก้ารแกปั้ญหามีการตดัสินใจท่ีดีมีคุณภาพ 
BM438 การประยุกต์ใช้คอมพวิเตอร์เพือ่การจดัการ 3(2-2-5) 

(Computer Applications for Management) 
พฒันาทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือการจดัการในองคก์รและประยกุตใ์ชง้านดา้นต่าง ๆ  เช่น 

งานดา้นเอกสาร (MS Word)  งานดา้นการค านวณ  (MS Excel)  และงานดา้นน าเสนอขอ้มูล (MS PowerPoint) 
BM439 การคดิอย่างเป็นระบบและการตดัสินใจ 3(3-0-6) 

(Systematic Thinking and Decision Making) 
การเสริมสร้างทกัษะการคิดอย่างเป็นระบบ การจดักลุ่มและระเบียบขอ้มูล เพ่ือความเขา้ใจประเด็นปัญหาและการ

พิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ในการด าเนินงานอยา่งมีหลกัเกณฑ ์อนัเป็นหวัใจส าคญัของการท างานท่ีมีเหตุผล และสามารถอธิบาย
ใหผู้ร่้วมงานเขา้ใจได ้อนัจะน าไปสู่ความมีประสิทธิภาพ 
BM440 บุคคลกบัองค์การ 3(3-0-6) 

(Man and Organization) 
จิตวิทยาการเรียนรู้  การรับรู้ค่านิยม ทศันคติ  บุคลิกภาพเพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไปของ

องค์การ  ตลอดจนเสริมสร้างระบบย่อยต่างๆในการจดัการให้สอดคลอ้งกบัการสร้างทัศนคติและความรู้สึกในการมีส่วน
ร่วมกบัองคก์ารของบุคลากรภายในองคก์าร 
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BM441 การจดัการเชิงพุทธศาสตร์ 3(3-0-6) 
(Management in Buddhism Path) 
แนวคิดและค าสอนของพทุธศาสนาเพ่ือน าไปประยกุตใ์ชก้บัการจดัการสมยัใหม่  ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวกบัการปฏิบติัของ

ผูป้ระกอบการ การวางแผนธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม แนวคิดการประกอบสัมมาชีพท่ีไม่ขดัทั้งทางโลกและทางธรรม ไดแ้ก่ การ
บริหารความคิดตามหลกัสติปัฏฐานส่ี การบริหารตามหลกัพรหมวิหารส่ี การคิดแบบเหตุปัจจยัตามหลกัอิทปัปัจจยตา  การ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานในปัจจุบนัตามหลกัทิฏฐธมัมิกตัถะ  การมองแนวทางในอนาคตตามหลกัสมัปรายกิตัถประโยชน์
โดยใชพ้ทุธประวติัประกอบ 
BM442 การจดัการธุรกจิการเกษตร 3(3-0-6) 

(Management in Agriculture Business) 
แนวคิดในการวางแผน  การจดัองค์กร การควบคุมและการประเมินผล  การควบคุมและการประเมินในการด าเนิน

ธุรกิจดา้นเกษตร ไดแ้ก่ พนัธ์ุท่ีเหมาะสมในการเพาะปลูก สภาพดินฟ้าอากาศ การรวมกลุ่มของเกษตรหรือธุรกิจการเกษตร การ
วางแผนการผลิต รูปแบบของการจดัจ าหน่าย และวิธีการช าระเงิน รวมทั้งนโยบายภาครัฐท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานและปัญหา
ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินธุรกิจของธุรกิจการเกษตรท่ีมีช่ือเสียง 
BM443 การจดัการธุรกจิค้าปลกี 3(3-0-6) 

(Management in Retail Business) 
แนวคิดในการวางแผน การจดัองค์กร การควบคุมและการประเมินผลในธุรกิจคา้ปลีก  การวางแผนธุรกิจ การจัด

โครงสร้างองคก์ร การบริหารการกระจายสินคา้ การบริหารสินคา้คงคลงั รูปแบบการช าระเงินต่าง ๆ เป็นตน้ รวมทั้งนโยบาย
ภาครัฐและการเปิดเสรีการคา้ปลีกขององคก์ารการคา้โลกท่ีส่งผลด าเนินการด าเนินงานของธุรกิจคา้ปลีกของไทยในปัจจุบนั 
BM444 การจดัการธุรกจิบริการ 3(3-0-6) 

(Management in Service Business) 
แนวคิดและเคร่ืองมือในการจดัการและการบริหารธุรกิจ  การวางแผน  การจัดโครงสร้างองค์กร  การฝึกอบรม

พนกังาน  รูปแบบการบริหารงานท่ีนิยมในปัจจุบนั  รวมทั้งผลกระทบท่ีมีต่อการด าเนินธุรกิจภายใตส้ภาพแวดลอ้มของการเปิด
เสรีการคา้บริการขององคก์ารการคา้โลก 
BM445 การจดัการความรู้ 3(3-0-6) 

(Knowledge Management) 
แนวความคิดและทฤษฎีการจัดการความรู้  ลกัษณะของความรู้ ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการจัดการความรู้ในองค์การ 

กระบวนการของการจดัการความรู้ในองคก์ารและประโยชน์ของการจดัการความรู้ท่ีมีต่อองคก์าร 
BM446 การจดัการองค์การทีไ่ม่แสวงก าไร 3(3-0-6) 

(Non-profit Organization Management) 
หลกัการภาคทฤษฏี และภาคปฏิบติั มุมมองของจรรยาบรรณเก่ียวกบัการบริหารจดัการและภาวะผูน้ าในองคก์ารท่ีไม่

แสวงก าไร  วิวฒันาการขององคก์ารท่ีไม่แสวงก าไร การมีอยูข่ององคก์ารท่ีไม่แสวงก าไร ลกัษณะเฉพาะท่ีสร้างความแตกต่าง
ขององค์การท่ีไม่แสวงก าไร  โครงสร้างขององค์การท่ีไม่แสวงก าไร และประเด็นปัจจุบัน ท่ีส าคญัต่อการตดัสินใจในการ
ด าเนินงานขององคก์ารไม่แสวงก าไร 
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BM447 จริยธรรมธุรกจิและความรับผดิชอบต่อสังคม 3(3-0-6) 
(Business Ethics and Social Responsibility) 
จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ การศึกษากรณีศึกษาดา้นจริยธรรมธุรกิจ ความรับผิดชอบของธุรกิจท่ีควรมีต่อสังคม ใน

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ลูกคา้ พนกังาน และผูล้งทุน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสงัคม 
BM448 มนุษยสัมพนัธ์และการบริหาร 3(3-0-6) 

(Human Relations and Management) 
การน ามนุษยสัมพนัธ์มาใช้ในการบริหารงานในองค์การเพื่อให้การบริหารงานประสบความส าเร็จโดยศึกษาถึง

แนวทางในการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคคลอ่ืน ทั้งผูบ้งัคบับญัชา  ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  เพ่ือนร่วมงานหรือลูกคา้  ดว้ยการ
พฒันาปรับปรุงตนเองใหมี้บุคลิกภาพท่ีดีและมีความสามารถในการสร้างความสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้นท่ีเหมาะสม 
BM300 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 3 (0-40-0) 

(Professional) 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพดา้นการจดัการ ในสถาน ประกอบการในภาครัฐหรือเอกชน ภายใตก้ารควบคุมดูแลของ

สถานประกอบการ อาจารยนิ์เทศ และอาจารยท่ี์ปรึกษา ซ่ึงอาจจดัให้ฝึกประสบการณ์ทั้งหมด หรือฝึกประสบการณ์และท า
โครงการพิเศษ เพ่ือใหเ้กิดความรู้ ทกัษะ เจตคติ และประสบการณ์เก่ียวกบังานทางดา้นการจดัการ 
BM800 สหกจิศึกษา 6 (0-40-20) 

(Co-operative Education) 
การปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการอยา่งมีระบบ ตามสาขาวิชาท่ีศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ในฐานะ

พนักงานชัว่คราว นักศึกษาจะตอ้งเขา้รับการเตรียมความพร้อมทั้ งทางด้านวิชาการ และการปฏิบัติตนในสังคมการท างาน 
รวมทั้งด าเนินการตามขั้นตอนของสหกิจศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด  การปฏิบติังานและการประเมินผลอยูภ่ายใตก้ารก ากบั
ดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษาของสาขาวชิา และพนกังานท่ีปรึกษาท่ีสถานประกอบการมอบหมาย 
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ข. กลุ่มวชิาเอกคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 
 วชิาเอกบังคบั 
1.กลุ่มประเดน็ด้านองค์การและระบบสารสนเทศ   จ านวน 15 หน่วยกิต 

BC102 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ                                               3 (3-0-6) 
(Introduction to Computer and Information Technology) 
พ้ืนฐานของระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  พฒันาการของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบและ 

ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟตแ์วร์และการท างานตามค าสั่งคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมหน่วยประมวลผล
กลาง หน่วยความจ าหลกั การบริหารหน่วยความจ า  ส่ือ และอุปกรณ์ ระบบการควบคุมการด าเนินงานและการจดัสรร
ทรัพยากรระบบ ระบบปฏิบติัการ และการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศเบ้ืองตน้ 
BC206 ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ 3 (3-0-6) 

(Management Information Systems) 
ความหมาย แนวคิดและโครงสร้างของระบบสารสนเทศท่ีมีต่อองคก์าร การวเิคราะห์ ออกแบบการพฒันาระบบ 

ขอ้มูล  ความตอ้งการใชข้อ้มูลเพือ่การตดัสินใจของผูบ้ริหาร  การน าเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์  โทรคมนาคม และการจดัการ
องคค์วามรู้  ประยกุตใ์ชใ้นระบบขอ้มูลดา้นต่างๆ  การจดัระบบฐานขอ้มูล และระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล เพ่ือให้
ทนักบัการเปล่ียนแปลงและเหมาะสมกบัการบริหารองคก์าร  ผลกระทบของการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชท่ี้มีต่อ
ทกัษะการท างานของผูบ้ริหาร โครงสร้าง และวฒันธรรมขององคก์าร การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสร้างความ
ไดเ้ปรียบในเชิงการแข่งขนั 
BC304 การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 3 (3-0-6) 

(System Analysis and Design) 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการวิเคราะห์และออกแบบ การก าหนดระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ 

และแบบจ าลองขอ้มูล การศึกษาความเป็นไปได ้การก าหนดความตอ้งการของระบบ การวิเคราะห์ความตอ้งการของผูใ้ช ้
การน าหลกัการของระบบสารสนเทศมาประยกุตใ์ชใ้นการวเิคราะห์และออกแบบ วงจรการพฒันาระบบและการท าตน้แบบ 
กรณีศึกษาการวเิคราะห์และออกแบบระบบในธุรกิจ 
BC410 โครงงานด้านคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 3 (3-0-6) 

(Project in Business Computer) 
การพฒันาผลงานและน าเสนอผลงานของตนเอง รวมทั้งร่วมอภิปรายผลงานของผูอ่ื้น โดยอาจเป็นผลงานวจิยั 

โครงงาน หรืองานทางดา้นวชิาการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร 

BC412 จริยธรรมและความปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ 3 (3-0-6) 
(Ethics and Information Systems Security) 
พ้ืนฐานเก่ียวกับระบบรักษาความปลอดภยั มาตรฐานการเข้ารหัสขอ้มูล เทคนิคการเข้ารหัส การถอดรหัส 

โปรโตคอลในการส่ือสาร การประยุกต์ใชก้ารเขา้รหัสลบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการ ระบบคียส์าธารณะ ลายเซ็น
ดิจิทลั ระบบความปลอดภยัของไฟล ์ความปลอดภยัของระบบฐานขอ้มูล จริยธรรมในการน าเขา้ แปรรูป และน าขอ้มูลไป
ใชง้าน การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และการรักษาความปลอดภยัในการส่ือสาร กรณีศึกษาเก่ียวกบัการรักษาความ
ปลอดภยัในระบบคอมพิวเตอร์และการส่ือสารในธุรกิจ 
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2.กลุ่มเทคโนโลยเีพือ่งานประยุกต์   จ านวน 15 หน่วยกิต 

BC205 ทกัษะการใช้ซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ทางธุรกจิ 3 (2-2-5) 
(Computer Software Usage Skill) 

                ความรู้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ การประยกุตใ์ชง้านทางธุรกิจในดา้นต่างๆ การใชโ้ปรแกรมประมวลผลค า โปรแกรม
แผน่ตารางท าการ การศึกษาโปรแกรมส าเร็จรูปกบัระบบงานต่างๆ ในธุรกิจ และการใชค้อมพิวเตอร์เพ่ือการวจิยัทางธุรกิจ 

BC309 ระบบฐานข้อมูลทางธุรกจิ 3 (2-2-5) 
(Database Systems in Business) 
การเปรียบเทียบระหวา่งการประมวลผลแฟ้มขอ้มูลและฐานขอ้มูล  สถาปัตยกรรมของระบบฐานขอ้มูล  รูปแบบ

ฐานขอ้มูล  แบบล าดบัขั้น  แบบข่ายงาน และแบบสัมพนัธ์ ภาษาส าหรับปฏิบติัการกบัฐานขอ้มูล  การท าให้เป็นรูปแบบ
บรรทดัฐาน การออกแบบฐานขอ้มูล การประยกุตใ์ชซ้อฟตแ์วร์จดัการฐานขอ้มูลในธุรกิจ 
BC310 การออกแบบเวบ็ไซต์ 3 (2-2-5) 

(Web Design) 
หลกัการและขั้นตอนการออกแบบเวบ็ไซต ์การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบหนา้เวบ็ การสร้างหนา้เวบ็ การ
จดัองคป์ระกอบบนหนา้เวบ็ การตกแต่งหนา้เวบ็ และการน าภาพเคล่ือนไหวมาใช ้รวมทั้งศึกษาขอ้ค านึงถึงในการออกแบบ
เวบ็ไซต ์รูปแบบไฟลภ์าพ และสีท่ีใชก้บังานออกแบบเวบ็ไซต ์
BC417 เหมอืงข้อมูลทางธุรกจิ 3 (3-0-6) 

(Data Mining in Business) 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการออกแบบคลงัขอ้มูล เทคโนโลยีโอแล็ปส าหรับการท าเหมืองขอ้มูล การจดัเตรียม

ขอ้มูล ภาษาและระบบสถาปัตยกรรมการท าเหมืองขอ้มูล ลกัษณะเฉพาะและการเปรียบเทียบ การจดักลุ่มขอ้มูล การแบ่ง
หมวดหมู่และการท านาย กฎท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าเหมืองขอ้มูล การวเิคราะห์ตะกร้าการตลาด การท าให้ขอ้มูลบริสุทธ์ิ การ
ประยกุตใ์ชก้ารท าเหมืองขอ้มูลในธุรกิจ 
BC419 การตลาดออนไลน์ 3 (3-0-6) 

(Online Marketing) 
                ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการตลาดบนอินเทอร์เน็ต การคา้อิเลก็ทรอนิกส์ การวเิคราะห์ตลาดออนไลน์ การวเิคราะห์
กลุ่มเป้าหมาย การพฒันาเวบ็ไซต ์ แนวคิดเก่ียวกบัเวบ็ไซตท่ี์ดี การเขียนเน้ือหาท่ีเหมาะสมส าหรับเวบ็ไซต ์เทคนิคการขาย
สินคา้และบริการผา่นเวบ็ไซต ์การโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์เวบ็ไซต ์การสร้างรายไดจ้ากเวบ็ไซต ์

3.กลุ่มเทคโนโลยแีละวธีิการทางซอฟต์แวร์    จ านวน 9 หน่วยกิต 

BC204 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์เบือ้งต้น 3 (2-2-5) 
(Introduction to Computer Programing) 

                หลักการออกแบบและเขียนโปรแกรม  ผังงานโปรแกรม รูปแบบไวยากรณ์ ภาษา องค์ประกอบของ
ภาษาคอมพิวเตอร์ ค  าสั่งน าเขา้ การประมวลผลและแสดงผลลพัธ์ การจดัรูปแบบของขอ้มูล ตวัด าเนินการและนิพจน์ ค  าสั่ง
เง่ือนไข ค าสัง่การวนซ ้ า ขอ้มูลแบบชุด ตวัช้ี ฟังกช์นั ขอ้มูลชนิดโครงสร้าง แฟ้มขอ้มูลและการจดัการแฟ้มขอ้มูล  
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BC305 หลกัการโปรแกรมเวบ็ 3 (2-2-5) 
(Principles of Web Programming) 
ความรู้พ้ืนฐานหลกัการเบ้ืองตน้ของการโปรแกรมเวบ็   การโปรแกรมค าสัง่เชิงวตัถุ   การสร้างหนา้เวบ็ท่ีซบัซอ้น 

การสร้างฟอร์ม แผนผงัภาพและตาราง การติดต่อกบัฐานขอ้มูล การรักษาความปลอดภยั กรณีศึกษาการพฒันาแอปพลิเคชนั
บนเวบ็ 

 

BC311 การพฒันาซอฟต์แวร์ 3 (3-0-6) 
(Software Development) 
แนวคิดเก่ียวกบัการออกแบบและพฒันาซอฟต์แวร์  เทคนิควิศวกรรมซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ ลกัษณะโปรแกรม 

เชิงวตัถุ การออกแบบซอฟตแ์วร์ การเขียนซอฟตแ์วร์ ลกัษณะผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการ เคร่ืองมือในการพฒันาระบบเชิง
ผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการ จิตวิทยาในการออกแบบซอฟตแ์วร์ เกณฑใ์นการออกแบบรูปแบบการโตต้อบระหวา่งผูใ้ชก้บั
ระบบ หลกัในการออกแบบการติดต่อกบัผูใ้ช ้

4.กลุ่มโครงสร้างพืน้ฐานของระบบ     จ านวน 6 หน่วยกิต 

BC202 เครือข่ายคอมพวิเตอร์และโทรคมนาคมดจิทิลั 3 (2-2-5) 
(Computer Network and Digital Telecommunication) 
เครือข่ายและระบบโทรคมนาคมจากมุมมองทางการจดัการ การส่ือสารขอ้มูล การส่งผ่านขอ้มูลภายในเครือข่าย 

สถาปัตยกรรมเครือข่าย โปรโตคอล ความปลอดภยัในระบบเครือข่าย การจดัการเครือข่าย และทิศทางในอนาคตของระบบ
โทรคมนาคม 

 

BC207 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวธีิ                                                                                               3 (3-0-6) 
 (Data Structure and Algorithms)  
 ความหมายและลกัษณะขอ้มูลท่ีจะน ามาประมวลผล ความหมายและชนิดของโครงสร้างขอ้มูล การเรียงล าดบั
และการคน้หาขอ้มูลแบบต่างๆ การสร้างล าดบัขั้นตอน การจดัการโครงสร้างขอ้มูล และความสัมพนัธ์ระหวา่งอลักอริทึม
กบัโครงสร้างของขอ้มูล 
 
 
 วชิาเอกเลอืก 
BC411 การจดัการนวตักรรม เทคโนโลย ีและการเปลีย่นแปลง 3 (3-0-6) 

(Innovation, Technology and Change Management) 
การเปล่ียนแปลงสภาพเศรษฐกิจ  สังคม เทคโนโลยี  การเมือง  ตลอดจนปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่โลกาภิวตัน์ 

สภาพแวดลอ้มท่ีมีผลต่อองคก์าร  โดยเนน้แนวคิดแบบสร้างสรรค ์การคิดแบบแกปั้ญหา การพฒันาระบบและวธีิการท างาน 
เรียนรู้ทฤษฎีกระบวนการพฒันานวตักรรมทางธุรกิจ และการใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลย ี
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BC413 การพาณิชย์อเิลก็ทรอนกิส์ 3 (3-0-6) 
(E-Commerce) 
การใชง้านการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ คุณลกัษณะและแนวคิดของระบบเศรษฐกิจในยุคปัจจุบนั แนวทางและ 

กลยทุธ์การพฒันารูปแบบธุรกิจส าหรับการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ โครงสร้างทางเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ ความปลอดภยัและการรักษาความลบัในการใช้งาน การท าการตลาด
ส าหรับการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ระบบการจดัส่งสินคา้ กฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

 
BC415 เทคโนโลยขีองระบบส่ือสาร 3 (3-0-6) 

(Technology of Communication Systems) 
การใชง้านเทคโนโลยีระบบส่ือสารแบบมีสาย และไร้สายชนิดต่างๆ ความปลอดภยัในการใชง้านเคร่ืองมือ และ

อุปกรณ์ทางระบบการส่ือสารเบ้ืองตน้ท่ีควรทราบ ระบบโทรศพัทบ์า้น โทรศพัทมื์อถือ และอุปกรณ์ไร้สายอ่ืน ๆ 

BC418 การจดัการการด าเนินงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 (3-0-6) 
(Management of Information Technology Operations) 
หนา้ท่ีและกิจกรรมของหน่วยงานทางเทคโนโลยสีารสนเทศ การจดัการศูนยข์อ้มูล และ   การให้บริการทางดา้น

เทคโนโลยีสารสนเทศ การจดัเตรียมขอ้เสนอและสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมินประสิทธิภาพ 
การเลือกและการจดัการจดัหาอุปกรณ์และซอฟตแ์วร์ การวเิคราะห์และการตดัสินใจ เก่ียวกบัค่าใชจ่้ายทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ   การวางแผนและจดัการความสามารถและประสิทธิภาพ การจดัการระบบเครือข่าย การจดัหาบุคลากร การ
ฝึกอบรม และการพฒันาบุคลากรทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

BC420 การเขียนโปรแกรมจาวาทางธุรกจิ 3 (2-2-5) 
(Java Programming in Business) 

                หลกัการและโครงสร้างของภาษาจาวา วธีิการก าหนดตวัแปร ค่าคงท่ี ชนิดของขอ้มูล ตวัด าเนินการ และนิพจน์ 
การสร้างและการใชว้ตัถุ การเรียกใชฟั้งกช์นัพ้ืนฐาน การสร้างเง่ือนไข การวนซ ้ า คลาส อาร์เรย ์และแฟ้มขอ้มูลการใชจี้ยไูอ 
เพ่ือพฒันาระบบสารสนเทศท่ีใชใ้นองคก์รธุรกิจ 
BC421 การบริหารโครงการระบบสารสนเทศในธุรกจิ 3 (3-0-6) 

(Information Systems Project Management in Business) 
การใชเ้คร่ืองมือในการพฒันาระบบสารสนเทศ การจดัหาระบบสารสนเทศ การบริหารโครงการ ครอบคลุมการ

วางแผนโครงการ การบริหารทรัพยากรโครงการ ขั้นตอนการบริหารโครงการ การประเมินผล การจดัการความขดัแยง้ การ
จดัการความเส่ียง การจดัการการเปล่ียนแปลง เคร่ืองมือในการบริหารโครงการ การติดตาม และประเมินโครงการ 

BC422 โปรแกรมภาษาส าหรับพฒันาโปรแกรมบนระบบมอืถือ 3 (2-2-5) 
(Programming Language for Mobile Application Development) 
ระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์พกพาเบ้ืองต้น เทคนิคการเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพา การจัดการ

หน่วยความจ า การใช ้API ของภาษาโปรแกรมเพ่ือสร้างส่วนเช่ือมประสานกับผูใ้ช้ การใช ้API เพ่ือเช่ือมต่อกับระบบ
ฐานข้อมูลและระบบเครือข่าย การใช้ API เพ่ือประสานกับฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์พกพา การใช้เคร่ืองมือเพ่ือพฒันา
โปรแกรมบนอุปกรณ์พกพา  
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BC423 ซ่อมบ ารุงไมโครคอมพวิเตอร์ 3 (2-2-5) 
(Microcomputer Maintenance) 
ระบบบสั โดยใชไ้มโครโปรเซสเซอร์ สญัญาณนาฬิกา การอินเทอร์เฟสหน่วยความจ า หน่วยป้อนขอ้มูล หน่วย

แสดงผล อุปกรณ์ประกอบ หลกัการดูแลรักษาเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 

BC424 คอมพวิเตอร์กราฟิกและการประมวลผลภาพ 3 (2-2-5) 
(Computer Vision and Image Processing) 
การประมวลผลขอ้มูลภาพเบ้ืองตน้ การวิเคราะห์ภาพ พรีโพรเซสซ่ิง การตรวจจบัขอบและเส้น การแบ่งภาพ 

(Segmentation) การแปลงภาพแบบไม่ต่อเน่ือง (Discrete Transform) การแปลงภาพเชิงเรขาคณิต (Geometric Transform) 
สัญญาณรบกวนและการใช้ตวักรองสัญญาณรบกวน (Noise and Filter) การปรับแต่งภาพโดยระดับสีเทา (Gray-Scale 
Modification) การปรับภาพใหค้มชดั (Image Sharpening) การบีบอดัภาพ (Image Compression) 

BC425 การโฆษณาออนไลน์โดยค านึงถึงประสิทธิภาพ 3 (3-0-6) 
(Performance based Online Advertising) 

                เคร่ืองมือหลกัและวิธีการวดัผลสัมฤทธ์ิของการท าโฆษณาออนไลน์   การวางแผนกรอบตวัช้ีวดัความคุม้ค่าการลงทุน 
(ROI Return-On-Investment)    เพื่อเป็นเคร่ืองมือวดัประสิทธิผลของแผนกลยุทธ์ต่อธุรกิจและกลุ่มผูบ้ริโภค       เน้นการใช้
เคร่ืองมือ Google Analytics และเคร่ืองมือวดัผลอ่ืน ๆ เพื่อพิจารณาแนวโน้ม   ส าคญั ๆ   น าไปวิเคราะห์ปรับปรุงแผนกลยุทธ์   
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนการรณรงคท์างการโฆษณากบัมาตรฐานต่าง ๆ ในตลาด 

BC426 การเป็นผู้ประกอบการด้านพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 3 (3-0-6) 
(Electronic Commerce Entrepreneurship) 

                แนวคิดและหลกัการเป็นผูป้ระกอบการดา้นพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ แนวคิดในการสร้างพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทางธุรกิจ การวเิคราะห์โอกาสและความเป็นไปไดใ้นการประกอบการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ การ
พฒันาแผนธุรกิจ การวเิคราะห์สถานการณ์ธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ การวเิคราะห์ตลาด ลูกคา้ คู่แข่ง การเลือกตลาด
เป้าหมาย การประเมินศกัยภาพและความไดเ้ปรียบทางธุรกิจท่ีเกิดจากพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ การวดัและการประเมินผล
ทางธุรกิจ 
BC427 หัวข้อพเิศษทางคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 1 3 (3-0-6) 

(Special Topics in Business Computer I) 
                หวัขอ้ท่ีทนัสมยัดา้นคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดา้นการส่ือสารขอ้มูล เครือข่าย รูปแบบการเช่ือมตอ่คอมพิวเตอร์
สมยัใหม่ 
BC428 หัวข้อพเิศษทางคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 2 3 (3-0-6) 

(Special Topics in Business Computer II) 
                หวัขอ้ท่ีทนัสมยัดา้นคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การน าเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศสมยัใหม่มาใช้
กบังานทางธุรกิจ 
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BC300 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ                                                                                                               3 (0-40-0) 
(Professional) 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิเตอร์ธุรกิจ ในสถาน ประกอบการในภาครัฐหรือเอกชน ภายใตก้าร

ควบคุมดูแลของสถานประกอบการ อาจารยนิ์เทศ และอาจารยท่ี์ปรึกษา ซ่ึงอาจจดัให้ฝึกประสบการณ์ทั้งหมด หรือฝึก
ประสบการณ์และท าโครงการพิเศษ เพ่ือให้เกิดความรู้ ทกัษะ เจตคติ และประสบการณ์เก่ียวกบังานทางดา้นคอพิวเตอร์
ธุรกิจ 
BC800 สหกจิศึกษา 6 (0-40-20) 

(Co-operative Education) 
การปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการอย่างมีระบบ ตามสาขาวิชาท่ีศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ใน

ฐานะพนักงานชัว่คราว นักศึกษาจะตอ้งเขา้รับการเตรียมความพร้อมทั้งทางดา้นวิชาการ และการปฏิบติัตนในสังคมการ
ท างาน รวมทั้งด าเนินการตามขั้นตอนของสหกิจศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด  การปฏิบติังานและการประเมินผลอยูภ่ายใต้
การก ากบัดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษาของสาขาวชิา และพนกังานท่ีปรึกษาท่ีสถานประกอบการมอบหมาย 
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 กลุ่มวชิาเอกการจดัการโลจสิตกิส์ 

 กลุ่มวชิาเอกบังคบัการจดัการโลจสิตกิส์  36  หน่วยกติ 

BN201 ความรู้พืน้ฐานด้านโซ่อุปทานและโลจสิตกิส์ 3 (3-0-6) 
 (Fundamental of Supply Chain and Logistics) 
ความหมายและหลกัการจดัการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ความส าคญัของโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ต่อเศรษฐกิจและ

องคก์ร  การวางแผนระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ความส าคญัของการบริหารจดัการลูกคา้และซัพพลายเออร์ การจดัการ
พสัดุและสินคา้คงคลงั การขนส่ง การจดัซ้ือ การบรรจุภณัฑ ์  การด าเนินงานควบคุมการปฏิบติังาน แนวโนม้ของ โลจิสติกส์
และโซ่อุปทานในระดบัโลก รวมถึงองคก์รภาครัฐท่ีมีบทบาทเก่ียวขอ้งกบังานโลจิสติกส์ภายในประเทศและระหวา่งประเทศ 

BN202 ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร   3 (3-0-6) 
(Management Information Systems) 
แนวคิดและโครงสร้างของระบบสารสนเทศในองค์การ การวิเคราะห์และออกแบบการพฒันาระบบขอ้มูล  ความ

ตอ้งการใชข้อ้มูลเพื่อการตดัสินใจของผูบ้ริหารและการจดัการองค์ความรู้   การรักษาความปลอดภยัของสารสนเทศ การน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใชใ้ห้ทนักบัการเปล่ียนแปลงและเหมาะสมกบัการบริหารองค์การ ทกัษะการท างานของ
ผูบ้ริหาร โครงสร้าง และวฒันธรรมองคก์าร น าไปสู่การสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั  ตลอดจนจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 

BN301 การจดัการสินค้าคงคลงั 3 (3-0-6) 
(Inventory Management) 
ทฤษฎีและแนวปฏิบติัของการจดัการอุปสงคแ์ละสินคา้คงคลงั ครอบคลุมถึงการพยากรณ์อุปสงค ์การวางแผน  อุป

สงค์ การจดัการอุปสงค์ ประเภทของสินคา้คงคลงั ลกัษณะของปัญหาสินคา้คงคลงั ตน้ทุนสินคา้คงคลงั ระบบการควบคุม
ระดบัสินคา้คงคลงั การวดัการด าเนินงานสินคา้คงคลงั การตรวจนับสินคา้คงคลงัในรูปแบบต่างๆ การค านวณจุดสั่งซ้ือและ
ปริมาณการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสม ระบบการจดัการสินคา้คงคลงัแบบทนัเวลา โมเดลในการตดัสินใจการจดัการสินคา้คงคลงั และ
กรณีศึกษาในการจดัการสินคา้คงคลงัต่างๆ 
BN302 การจดัซ้ือและการจดัหาระดบัโลก 3 (3-0-6) 

(Global Purchasing) 
ประเด็นและวิธีการเก่ียวกบัการจดัซ้ือและการจดัหา บทบาทของการจดัซ้ือและจดัหาในการบริหารห่วงโซ่อุปทาน 

การตดัสินใจต่างๆ ในการจดัซ้ือ การพฒันากลยุทธ์ในการจดัซ้ืออย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนการจดัซ้ือ ขั้นตอนในการ
จดัซ้ือ การคดัเลือกผูจ้ดัหา การบริหารความสัมพนัธ์กบัคู่คา้ การรู้จกัและจดัหาสินคา้จากแหล่งต่างๆ ทัว่โลก เทอมการคา้ใน
การจดัซ้ือไดแ้ก่ Incoterm เป็นตน้ การจดัซ้ือแบบอิเลก็ทรอนิกส์ กลยทุธ์การจดัซ้ือ และการน าเสนอกรณีศึกษาต่างๆ 
BN303 การบริหารคลงัสินค้า 3 (3-0-6) 

(Warehouse Management) 
ทฤษฎีและแนวปฏิบัติของคลังสินค้าในสภาพแวดล้อมธุรกิจปัจจุบัน ประเภทของคลังสินค้า กิจกรรมใน

กระบวนการต่างๆในคลงัสินคา้ ตั้งแต่ การรับสินคา้เขา้ การจดัเก็บ การเติมเต็มสินคา้ การหยิบสินคา้ การบรรจุหีบห่อ การ
จดัการคลงัสินคา้ บทบาทของศูนยก์ระจายสินคา้ การบริหารงานศูนยก์ระจายสินคา้ การเลือกท าเลท่ีตั้ง การน าคอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นคลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ การวดัผลการด าเนินงานภายในคลงัสินคา้  
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BN304 การขนส่งและการกระจายสินค้า 3 (3-0-6) 
(Freight Transport and Distribution) 
บทบาท หนา้ท่ีของการขนส่งและการกระจายสินคา้ท่ีมีต่อการคา้ภายในประเทศและต่างประเทศ ทฤษฎีและแนว

ปฏิบติัการบริหารและการจดัการการขนส่งและการกระจายสินคา้ ศึกษาและวเิคราะห์จุดเด่นและจุดอ่อนของการขนส่งและการ
กระจายสินคา้ในรูปแบบต่างๆ แนวคิดเร่ืองการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ ขั้นตอนการด าเนินงานเก่ียวกบัการขนส่งและ
กระจายสินคา้ หลกัการและรูปแบบการกระจายสินคา้ เง่ือนไขทางการคา้และเอกสารท่ีเก่ียวกบัการขนส่ง การพิจารณาปัจจยั
ทางการเงินเก่ียวกบัการขนส่งและการกระจายสินคา้ เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพ ผลผลิต และลดตน้ทุนการขนส่งโดยรวม 
รวมทั้งการวดัผลการด าเนินงานการขนส่ง 
BN306 การจดัการห่วงโซ่อุปทานแบบลนีและเอไจล์  3 (3-0-6) 

(Lean & Agile supply Chain) 
หลกัการพ้ืนฐานส าคญัของการบริหารจดัการโลจิสติกส์แบบลีนและเอไจล ์การประยกุตใ์ชห้ลกัการบริหารจดัการ

แบบลีนและเอไจล ์ในงานดา้นโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน  การจดัการห่วงโซ่อุปทานใหมี้ความคล่องตวัและมีความยดืหยุน่
สูง การระบุคุณค่าสู่ลูกคา้ การระบุสายธารคุณค่า การปรับปรุงแกไ้ขอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือไปสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบติังาน การ
ใชห้ลกัการของลีนและเอไจลบู์รณาการกบัการพฒันาคน เทคโนโลยี กระบวนการสินคา้ และสร้างองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูง กรณีศึกษาองคก์รแบบลีนและเอไจลท่ี์ประสบความส าเร็จ 
BN309 การจดัการการน าเข้าส่งออก 3 (3-0-6) 

(Import-Export Management) 
ความส าคัญของการน าเขา้ส่งออก ลักษณะผูป้ระกอบการธุรกิจน าเขา้ส่งออก เง่ือนไขทางการค้า ขั้นตอนและ

กระบวนการน าเขา้ส่งออก ตลอดจนระเบียบพิธีการศุลกากร การท าขอ้ตกลง-สญัญาการคา้ระหวา่งประเทศ วธีิและรูปแบบการ
เสนอราคา การจดัเตรียมเอกสารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้ การช าระเงินโดยการเปิด L/C เง่ือนไขราคาและการส่งมอบสินคา้ 
การจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ (ส่งออก-น าเขา้)  รวมถึงมาตรการส่งเสริมการส่งออกทางดา้นภาษี 
BN402 เทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมส าหรับห่วงโซ่อุปทานและโลจสิตกิส์  3 (3-0-6) 

(Information Technology and Innovation for Supply Chain and Logistics) 
ระบบสารสนเทศเทคโนโลยีและนวตักรรมส าหรับโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน การเก็บขอ้มูลดว้ย

มาตรฐานบาร์โค้ด และ อาร์เอฟไอดี ระบบการติดตามและสอบกลับท่ีมาของผลิตภัณฑ์ การแลกเปล่ียนข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในระบบห่วงโซ่อุปทาน ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการและการตดัสินใจใน
กิจกรรมโลจิสติกส์ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการบริหารงานด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน บริการ
อิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆ การน าเสนอแนวคิดนวตักรรมรวมถึงน าเสนอกรณีศึกษา 
BN403 สัมมนาทางด้านโลจสิตกิส์ 3 (3-0-6) 

(Seminar in Logistics Management) 
บูรณการความรู้ทางดา้นโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานภายใตบ้ริบทของหวัขอ้ท่ีเป็นท่ีสนใจในปัจจุบนั พฒันาทกัษะ

ในการวเิคราะห์ในการแกปั้ญหาทางดา้นโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน โดยการใชมุ้มมองแบบองคร์วม 
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BN406 การวางแผนกลยุทธ์โลจสิตกิส์และห่วงโซ่อุปทาน 3 (3-0-6) 
(Strategic Planning for Logistics and Supply Chain) 
เคร่ืองมือในการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก และปัจจยัภายในองคก์ร หลกัการ ขั้นตอน การท าแผน และเทคนิค

ของการบริหารจดัการกิจกรรมโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน การวางแผนกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขนัของธุรกิจ รวมถึงการก าหนดยทุธวธีิและแผนการด าเนินการท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ท่ีวางไว ้การประเมินแผน การ
เลือกใช้ดชันีช้ีวดัสมรรถภาพท่ีเหมาะสมเพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ ติดตามและวินิจฉัยผลการด าเนินงานของแผนกลยุทธ์ 
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ กรณีตวัอย่างการวางแผนกลยุทธ์ทางดา้นโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานท่ีประสบ
ความส าเร็จ 
BN300    การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ                                                                                                                3 (0-40-0) 
                (Professional) 

เงือ่นไข:  ลงทะเบียนไม่ต า่กว่า 90 หน่วยกติ 
การท างานจริงในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทางโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน เป็นเวลาอย่างน้อย  450 ชัว่โมง 

พร้อมทั้งจดัท ารายงานเก่ียวกบังานท่ีท าเพ่ือน าเสนอ 
 
 กลุ่มวชิาเอกเลอืก  15  หน่วยกติ 

BN307    การค้าระหว่างประเทศและนโยบายทางการค้า                                                                                   3 (3-0-6) 
    (International Trade and Policy) 
ทฤษฎีทางการคา้และนโยบายทางการคา้ระหว่างประเทศ ความส าคญัของการคา้ระหว่างประเทศต่อการพฒันา

เศรษฐกิจ การลงทุนและการถ่ายโอนเทคโนโลยีระหว่างประเทศ บทบาทขององค์กรการคา้ระหว่างประเทศ ขอ้ตกลงและ
กฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเปิดเสรีทางการคา้ เขตการคา้เสรีต่างๆ โดยมุ่งเนน้ในความ
ร่วมมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
BN401    กฎหมายขนส่ง                                                                                                                      3 (3-0-6)  

(Transportation Law) 
หลกัการทัว่ไปของกฎหมายขนส่ง อนุสญัญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่ง  กฎหมายของการขนส่งรูปแบบต่างๆ ตลอดจน

กฎหมายไทยในเร่ืองดงักล่าวและขอ้สญัญาในการขนส่ง และความรับผิดชอบของผูข้นส่ง 
BN404 การบริหารความเส่ียงและการประกนัภัย 3 (3-0-6) 

(Risk Management and Insurance) 
ความเส่ียงภัยในการด าเนินงานโลจิสติกส์ ประเภทของความเส่ียงการ การวิเคราะห์ความเส่ีย ประกันภัยใน

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนัภยัสินคา้ ประกนัภยัผูข้นส่ง และการประกนัภยัท่ีมีผลกระทบต่อสาธารณะ
ทั้งภายในประเทศและระหวา่งประเทศ ขอบเขตการคุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีเก่ียวขอ้ง การศึกษาของการรวมกลุ่ม
ของผูป้ระกอบการสายเดินเรือเพื่อการบริหารจดัการความเส่ียง 
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BN405 การเป็นผู้ประกอบการด้านโลจสิตกิส์ 3 (3-0-6) 
(Entrepreneurship in Logistics) 
หลกัพ้ืนฐานการเป็นผูป้ระกอบการ รูปแบบของการประกอบธุรกิจ บทบาทหนา้ท่ีของธุรกิจ โอกาสและอุปสรรค

ส าหรับธุรกิจโลจิสติกส์ในยคุปัจจุบนั แนวคิดเก่ียวกบัการเป็นผูป้ระกอบการท่ีดี แนวทางการเร่ิมตน้ธุรกิจ การวางแผน การ
จดัการ การหาแหล่งเงินทุนของการจดัตั้งธุรกิจทางดา้นโลจิสติกส์ การจดัท าแผนธุรกิจท่ีมีประสิทธิภาพ น าเสนอกรณีศึกษาท่ี
เก่ียวขอ้ง 
BN407 การจดัการสินค้าอนัตราย 3 (3-0-6) 

(Dangerous Goods Management) 
ความหมายของสินคา้อนัตราย การจดัเก็บ และการจดัการสินคา้อนัตราย ความรับผิดชอบของผูข้นส่งและตวัแทน

การขนส่ง ขอ้จ ากดัการขนส่งสินคา้อนัตราย การแยก และการแสดงประเภทสินคา้อนัตราย การบรรจุหีบห่อ และบรรจุภณัฑท่ี์
เป็นไปตามมาตรฐาน การปิดป้าย ตีตรา และการจ ากัดจ านวน การขนส่งวสัดุกัมมนัตรังสี การบรรทุก การจัดเก็บ การ
ตรวจสอบอนัตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากสินคา้อนัตรายและการก าจดัสารพิษจากสินคา้อนัตราย รวมถึงการปฏิบติักรณีฉุกเฉิน 
BN408 โลจสิตกิส์เพือ่ความยัง่ยนื 3 (3-0-6) 

(Sustainable Logistics) 
หลกัการและวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัแนวความคิดดา้นโลจิสติกส์เพ่ือความยัง่ยืน การจดัการห่วงโซ่อุปทานแบบกรีน         

กลยทุธ์การจดัการโลจิสติกส์ยอ้นกลบั การจดัการผลิตภณัฑภ์ายในโซ่อุปทานและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม การสร้างสรรค์
นวตักรรมโลจิสติกส์เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือเพ่ิมโอกาสการแข่งขนัทางดา้นธุรกิจโลจิสติกส์ในปัจจุบนั ไดแ้ก่ พลงังานทดแทน 
นวตักรรมทางดา้นพลงังาน กฎหมายดา้นส่ิงแวดลอ้ม และการออกแบบผลิตภณัฑอ์ยา่งย ัง่ยนื  เป็นตน้ 
BN409 ดจิทิลัโลจสิตกิส์                                                                                                                                  3 (3-0-6) 
               (Digital Logistics) 

ประเภทและลกัษณะของแพลทฟอร์มหรือซอฟทแ์วร์ท่ีใชใ้นการท าดิจิตอลโลจิสติกส์ แพลทฟอร์มในการเช่ือมโยง 
E-Logistics กบั ธุรกิจยคุดิจิทลั การศึกษาการรวมกลุ่มของผูบ้ริโภคผา่นช่องทางดิจิทลั การจดัการอุปสงคข์องลูกคา้ในตลาด
ผา่นทางส่ือดิจิทลั การผสมผสานรูปแบบแอปพลิเคชนัเพื่อน ามาใชใ้นการจดัการโลจิสติกส์ 
BN410   ความรู้เบือ้งต้นธุรกจิพาณิชยนาว ี                                                                                                           3 (3-0-6)  
              (Principles of Maritime Business)  

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการคา้การขนส่งระหวา่งประเทศทางทะเลและและอุตสาหกรรมพาณิชยนาว ีและเสน้ทางการ
เดินเรือและการด าเนินธุรกิจเรือพาณิชยท์ัว่โลก ตลาดเรือพาณิชยข์องโลก ตน้ทุนการขนส่งทางพาณิชยนาวี ค่าระวางเรือและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆตวัแทนเรือ ผูรั้บจดัการขนส่ง ผูใ้ห้บริการดา้นโลจิสติกส์ การจองระวางเรือเพ่ือการขนส่งสินคา้ระหวา่ง
ประเทศ การเช่าเรือและการจดัหาเรือ เอกสารสญัญาท่ีเก่ียวขอ้งในธุรกิจพาณิชยนาว ี
BN411 การจดัการธุรกจิขนส่งทางเรือ                                                                                                                 3 (3-0-6)   
             (Shipping Management)  

ความเป็นมาบทบาทและความส าคญัของการจดัส่งสินคา้ทางเรือ ประเภทสินคา้  ประเภทของเรือ  การบริการขนส่ง
ทางเรือ การเช่าเรือ  ค่าระวางและค่าระวางล่วงหนา้  ใบตราส่ง (B/L)  กระบวนการขนส่งทางเรือและการขนถ่ายสินคา้ข้ึนลง
เรือ การจดัการในเรือและการจดัการบนฝ่ัง อนุสัญญาระหวา่งประเทศทางทะเล ความรู้เก่ียวกบัการคา้และความเปล่ียนแปลง
ของระบบเศรษฐกิจโลกท่ีมีผลกระทบต่อความตอ้งการการขนส่งทางทะเลและท่าเรือ การจดัการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ 
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BN412    การปฎบิัตกิารท่าเรือ                                                                                                                                 3 (3-0-6)   
               (Port Operations) 

ความส าคญัของท่าเรือ ประเภทการจดัการท่าเรือ ประเภทของท่าเรือ ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของท่าเรือ วธีิการ
คดัเลือกท่ีตั้งของท่าเรือ การวดัปะสิทธิภาพท่าเรือ ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากท่าเรือ การจดัท ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มของโครงการประเภทท่าเรือ การพฒันาท่าเรืออยา่งย ัง่ยนื ส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพและความปลอดภยั การรักษาความ
ปลอดภยัท่าเรือและการจดัการในภาวะฉุกเฉิน 
BN413   หลกัการเบือ้งต้นการจดัการขนส่งสินค้าทางอากาศ                                                                                     3 (3-0-6) 
               (Principles of Air Cargo Management)  

หลกัการจดัการและองคก์ารการบิน โครงสร้างอุตสาหกรรมการบิน  อุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ อุตสาหกร
รมการท่าอากาศยาน การจดัการคลงัสินคา้ทางอากาศ   กฎระเบียบทางการบิน กฎหมายและบงัคบัทางการบินระหวา่งประเทศ 
การจัดการทรัพยากรบุคคลด้านการบิน การจัดการบริการจราจรการเดินอากาศ อ านาจความรับผิดชอบและหน้าท่ี ของ
หน่วยงานด้านการขนส่งทางอากาศ นิรภยัการบิน เขตปลอดอากร ประเภทของอาคารคลงัสินคา้ทางอากาศ  มาตรฐาน
คลงัสินคา้ทางอากาศ 
BN414   เทคโนโลยแีละนวตักรรมเพือ่การขนส่งสินค้าทางอากาศ                                                                             3(3-0-6) 
              (Technology and Innovation for Air Cargo) 

การน าเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใชใ้นระบบการการจดัการพสัดุและสินคา้ทางการบิน กระบวนการการเคล่ือนยา้ยและ
ขนถ่ายสินคา้ บรรจุภณัฑ ์อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัในการขนถ่ายสินคา้ภายในและนอกอาคารคลงัสินคา้ท่าอากาศยาน 
การใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือการวางแผนการจดัส่งสินคา้ให้ทนัเวลา การออกแบบและสร้างนวตักรรมเพ่ือการขนส่งเพ่ือน ามาใชใ้น
การกระจายสินคา้ทางอากาศแบบครบวงจร 
BN415   การจดัการการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร                                                                                                   3 (3-0-6) 
              (Air Carrier Passenger and Cargo Management) 

แนวคิดการจดัการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมการบิน การจดัการและการปฏิบติัการสินคา้ขนส่ง
ทางอากาศ โครงสร้างของอุตสาหกรรมสินคา้ขนส่งทางอากาศ ใบตราส่งทางอาการ อตัราค่าระวางสินคา้ขนส่งทางอากาศ 
มาตรฐานและเอกสารสินคา้ขนส่งทางอากาศ การจดัการสายการบิน การจดัก าหนดการสายการบิน การปฎิบติัการบินและการ
บริหารลูกเรือสายการบิน การจดัการสินคา้และผูโ้ดยสารภาคพ้ืนดิน การจดัการสินคา้และผูโ้ดยสารบนเคร่ือง จุดสมดุลและ
การกระจายน ้ าหนกับรรทุก อนุสญัญาการขนส่งทางอากาศ การท ารายไดข้องสายการบินให้มากท่ีสุด การจดัการการตั้งราคา
และรายได ้
BN416   การจดัการโลจสิตกิส์ในธุรกจิค้าปลกี                                                                                                          3 (3-0-6) 
              (Logistics Management in Retail Business)  

บทบาทและหนา้ท่ีความส าคญัของการจดัการโลจิสติกส์ต่อการคา้ปลีกและการคา้ส่ง  การจดัการองคก์รการคา้ปลีก
และการคา้ส่ง  พ้ืนฐานการด าเนินงานการคา้ปลีก  ประเภทของร้านคา้ปลีก การจดัหาและการจดัซ้ือผลิตภณัฑ ์ การก าหนด
ราคา  ช่องทางการกระจายสินคา้และจดัจ าหน่าย การจดัการความสัมพนัธ์กบัซัพพลายเออร์ การจดัการความสัมพนัธ์กับ
ผูบ้ริโภคสุดทา้ย การเลือกท าเลท่ีตั้งและการออกแบบชั้นวางสินคา้ การบริหารเส้นทางการจัดส่งและตน้ทุนค่าขนส่ง การ
จดัการหมวดหมู่สินคา้ การตกแต่งและการแสดงสินคา้ แนวโนม้การจดัการการคา้ปลีกและคา้ส่งในอนาคต 
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BN417   กลยุทธ์การจดัการโลจสิตกิส์ในธุรกจิค้าปลกี                                                                                              3 (3-0-6) 
              (Logistics Management Strategy in Retail Business)  

กลยทุธ์การจดัการโลจิสติกส์ในตลาดเป้าหมายของผูค้า้ปลีก รูปแบบการจดัการโลจิสติกส์ท่ีผูค้า้ปลีกวางแผนท่ีจะ
ด าเนินการเพื่อสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภคในตลาดเป้าหมาย การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยนื 
BN418   การวเิคราะห์ โลจสิตกิส์ในธุรกจิค้าปลกี                                                                                                      3 (3-0-6) 
               (Logistics Analysis in Retail Business)  

การใชเ้คร่ืองมือเพ่ือวเิคราะห์และวางแผนธุรกิจโลจิสติกส์ในธุรกิจคา้ปลีก การพิจารณาปัจจยัต่างๆท่ีมีผลกระทบต่อ
ธุรกิจคา้ปลีก การวิเคราะห์ปัญหาการบริหารธุรกิจการคา้ปลีกสมยัใหม่ การน าผลวิจยัมาใชป้ระโยชน์ในการบริหารกิจการคา้
ปลีก และกรณีศึกษา  
BN419  การจดัการขนส่งทางราง                                                                                                                               3 (3-0-6) 
             (Railway Management) 

ความรู้พ้ืนฐานระบบการขนส่งทางราง การด าเนินงานขนส่งทางรางในประเทศต่างๆ ขอ้ดีและขอ้เสียในแต่ละ
รูปแบบ รูปแบบรางรถไฟโครงสร้างอุตสาหกรรมระบบรางในประเทศไทย และประเทศอ่ืนๆ การด าเนินงานขนส่งทางราง 
กระบวนการวางแผนการด าเนินงาน สถานีและจุดเปล่ียนถ่าย การส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม การเช่ือมต่อระบบรางกบัระบบ
การขนส่งอ่ืนๆ และธุรกิจเก่ียวเน่ืองกบัการขนส่งทางราง 
BN420  การจดัการขนส่งทางถนน                                                                                                                             3 (3-0-6) 
              (Land Transport Management) 

ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการขนส่ง การวางแผนจัดระเบียบการขนส่ง เส้นทางการเดินรถ เง่ือนไขเก่ียวกับการ
ประกอบการขนส่ง ขอ้กฎหมายระเบียบขอ้บังคบัทางถนน การขนส่งสินคา้ทางรถบรรทุก การขนส่งสินคา้ผ่านแดน การ
ด าเนินกิจการขนส่งทางถนน เอกสารและพิธีการขนส่งสินคา้ผา่นแดน 
BN800 สหกจิศึกษา                                                                                                                                             6 (0-40-20) 

(Co-operative Education) 
การปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการอยา่งมีระบบ ตามสาขาวิชาท่ีศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ในฐานะ

พนักงานชัว่คราว นักศึกษาจะตอ้งเขา้รับการเตรียมความพร้อมทั้งทางดา้นวิชาการ และการปฏิบติัตนในสังคม การท างาน 
รวมทั้งด าเนินการตามขั้นตอนของสหกิจศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด  การปฏิบติังานและการประเมินผล อยูภ่ายใตก้ารก ากบั
ดูแลของอาจารย ์ท่ีปรึกษาของสาขาวชิา และพนกังานท่ีปรึกษาท่ีสถานประกอบการมอบหมาย 

 
 กลุ่มวชิาการบริหารทัว่ไป  จ านวน 51 หน่วยกิต 

 วชิาเอกบังคบั จ านวน  36  หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาเอกบงัคบัการตลาด 

- กลุ่มวชิาเอกบงัคบัการบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ 

- กลุ่มวชิาเอกบงัคบัการเงิน 

- กลุ่มวชิาเอกบงัคบัการจดัการทรัพยากรมนุษย ์

- กลุ่มวชิาเอกบงัคบัการจดัการ 
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- กลุ่มวชิาเอกบงัคบัคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- กลุ่มวชิาเอกบงัคบัการจดัการโลจิสติกส์ 

 
 กลุ่มวชิาเอกเลอืก  จ านวน 11 หน่วยกิต 

 วชิาเอกเลอืก จ านวน  15  หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาเอกเลือกการตลาด 

- กลุ่มวชิาแอกเลือกการบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ 

- กลุ่มวชิาเอกเลือกการเงิน 

- กลุ่มวชิาเอกเลือกการจดัการทรัพยากรมนุษย ์

- กลุ่มวชิาเอกเลือกการจดัการ 

- กลุ่มวชิาเอกเลือกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- กลุ่มวชิาเอกเลือกการจดัการโลจิสติกส์ 

BB301 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 1 3 (0-40-0) 
 (Professional) 

การท างานจริงในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทางดา้นการบริหารธุรกิจ เป็นเวลาอยา่งนอ้ย  450 ชัว่โมง พร้อมทั้ง
จดัท ารายงานเก่ียวกบังานท่ีท าเพ่ือน าเสนอ 
BB302 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 2 3 (0-40-0) 
 (Professional) 

การท างานจริงในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทางดา้นการบริหารธุรกิจ เป็นเวลาอยา่งนอ้ย  450 ชัว่โมง พร้อมทั้ง
จดัท ารายงานเก่ียวกบังานท่ีท าเพ่ือน าเสนอ 
BB303 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 3 3 (0-40-0) 
 (Professional) 

การท างานจริงในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทางดา้นการบริหารธุรกิจ เป็นเวลาอยา่งนอ้ย  450 ชัว่โมง พร้อมทั้ง
จดัท ารายงานเก่ียวกบังานท่ีท าเพ่ือน าเสนอ 
BB304 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 4 3 (0-40-0) 
 (Professional) 

การท างานจริงในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทางดา้นการบริหารธุรกิจ เป็นเวลาอยา่งนอ้ย  450 ชัว่โมง พร้อมทั้ง
จดัท ารายงานเก่ียวกบังานท่ีท าเพ่ือน าเสนอ 
BB305 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 5 3 (0-40-0) 
 (Professional) 

การท างานจริงในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทางดา้นการบริหารธุรกิจ เป็นเวลาอยา่งนอ้ย  450 ชัว่โมง พร้อมทั้ง
จดัท ารายงานเก่ียวกบังานท่ีท าเพ่ือน าเสนอ 
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4. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (สหกจิศึกษา) 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม (สหกจิศึกษา) 

ฝึกปฏิบติั/ฝึกงานภาคสนาม/ปฏิบติังานดา้นการเงิน  ในองคก์ร/หน่วยงาน/สถานประกอบการท่ีมีหน่วยงานหรือ
แผนกการเงินหรืองานท่ีเก่ียวขอ้ง ของภาคเอกชน เช่น ธนาคาร บริษทัเงินทุน บริษทัหลกัทรัพย ์และบริษทัต่าง ๆโดย
นกัศึกษาจะฝึกปฏิบติัในดา้นการให้ค  าแนะน าดา้นการลงทุนในหลกัทรัพย ์ การวิเคราะห์สินเช่ือ  การจดัท าและการจดัเก็บ
เอกสารทางการเงิน   ในกรณีท่ีนกัศึกษามีปัญหาไม่สามารถไปฝึกในรายวิชาสหกิจศึกษาได ้ ก็จะเป็นการอนุโลมให้เรียน
รายวชิาเอกเลือกแทนสหกิจศึกษาได ้

มาตรฐานผลการเรียนรู้  มีดงัน้ี 
(1) มีทกัษะในการปฏิบติังานจากสถานประกอบการ  ตลอดจนมีความเขา้ใจในหลกัการ  ความจ าเป็นในการ

เรียนรู้ทฤษฎีมากยิง่ข้ึน 
(2) สามารถบูรณาการความรู้ท่ีเรียนมาเพ่ือน าไปแกไ้ขปัญหาทางธุรกิจโดยใชค้วามรู้ดา้นการเงินและศาสตร์ท่ี

เก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งเหมาะสม 
(3) มีมนุษยสมัพนัธ์และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ 
(4) มีระเบียบวนิยั  ตรงเวลา เขา้ใจวฒันธรรมและสามารถปรับตวัเขา้กบัสถานประกอบการได ้
(5) มีความกลา้ในการแสดงออก  และน าความคิดสร้างสรรคไ์ปใชป้ระโยชน์ในงานได ้

4.2 ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีท่ี 4  ระยะเวลารวมหน่ึงภาคการศึกษาปกติ 

4.3 การจดัเวลาและตารางสอน 
จดัเตม็เวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 

5. ข้อก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวจิยั (ถ้าม)ี 
                 ไม่มี 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
1. ชื่อหมวดวิชา 

1.1 ชื่อภาษาไทย: หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ: General Education Courses 

2.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 2.1 สถานภาพหลักสูตร 

 1) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  ปรับปรุงมาจากหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

 2) สภาวิชาการ  พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560  ในการประชุมคร้ังที่ 3/2560  เมื่อวันที่ 25  เมษายน 2560 

 3) สภามหาวิทยาลัย  พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง        

พ.ศ. 2560  ในการประชุมคร้ังที่ 3/2560 (322) เมื่อวันที่  3 พฤษภาคม 2560 

 2.2  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 ฝ่ายวชิาการ  มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย  

3.   วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 1) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ ทักษะทางปัญญา และคุณธรรม จริยธรรมในการพัฒนาตนเอง    

ให้เป็นคนดีและการพัฒนาสังคมให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน 

 2) เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ ในการแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ    

ได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล 

 3) เพื่อให้ผู้ เรียนมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบ อดทน ใจกว้างในการรับฟัง        

ความคิดเห็นที่แตกต่าง สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

 4) เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ธุรกิจและการประกอบการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ

ริเริ่มเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 

4.  ก าหนดการสอน 

 ใช้กับทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 

5. นักศึกษา 

 เป็นนักศึกษาที่เข้าศึกษาในทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตั้งแต่ปีการศึกษา

2560 เป็นต้นไป 
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6. อาจารย์ผู้สอน 

 เป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ได้รับมอบหมายให้สอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

และหรืออาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยเชิญให้เป็นผู้สอนตามความเหมาะสม 

7.     หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

    ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้มีการเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
รวม 30 หน่วยกิต ดังนี้ 

  7.1 โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวนหน่วยกิต  30  หน่วยกิต  

  7.1  General Education Courses: 30 credits 

  7.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร (Language and Communication Skills) 

  7.1.2 กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship) 

  7.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) 

  7.1.4 กลุ่มวิชาสนุทรียศาสตร์และวัฒนธรรม (Aesthetics and Culture) 

  7.1.5 กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน (Quality of Life and Sustainable Society) 

 7.2 รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ส่วนที่ 1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-บังคับ   นักศึกษาทุกคนต้องเรียน  จ านวน 21 หน่วยกิต  ดังนี้ 
1.  กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร (Language and Communication Skills Courses) 
กลุ่มภาษา  จ านวน 15  หน่วยกิต (Language Courses: 15 credits) 
รหัสวิชา 

Course Code 
ชื่อวิชา 

Course Title 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดว้ยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เงื่อนไข 
Prerequisite 

GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3(3-0-6)  

 (Thai for Careers)   

GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1* 3(3-0-6)  

 (English for Communication 1*)   

GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2* 
(English for Communication 2*) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE002* 
หรือคะแนน TOEIC 
หรือเทียบเท่าตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1* 
(English for Communication in Careers 1*) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อนGE003* 
หรือคะแนน TOEIC 
หรือเทียบเท่าตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
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GE005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2* 
(English for Communication in Careers 2*) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อนGE004* 
หรือคะแนน TOEIC 
หรือเทียบเท่าตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

 2) ทักษะการสื่อสาร  (Communication Skills Courses) 
รหัสวิชา 

Course Code 
ชื่อวิชา 

Course Title 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดว้ยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เงื่อนไข 
Prerequisite 

GE067 ทักษะการน าเสนอและการพูดในที่สาธารณะ*** 
(Presentation and Public Speaking Skills) 

3(3-0-6)  

 

* หมายเหตุ  

1. นักศึกษาชาวต่างชาติท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีหน่ึง (Native English Speaker) และ/หรือ นักศึกษาท่ีเรียนในหลักสูตรท่ีใช้
ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเต็มเวลามาไม่น้อยกว่า 6 ปี ต้องลงทะเบียนวิชาภาษาอังกฤษท้ัง 4 วิชาคือ   GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 1  GE003  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1  และ GE005  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงาน
อาชีพ 2   และต้องผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจ าหลักสูตรเห็นชอบ 

1. Foreign students who are native English speakers and/or students who have studied in a full-time English 

program at least six years. Registration for all four English language courses are required: GE002 English for 

Communication 1, GE003 English for Communication 2, GE004 English for Communication in Careers 1, and GE005 

English for Communication in Careers 2. All students must pass the required course evaluation by the curriculum 

committee. 

2. นักศึกษาท่ียื่นผลคะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC หรือเทียบเท่า  จะต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนท่ี 2  ของปี
การศึกษาท่ี 2  ท่ีเข้าศึกษา  โดยผลคะแนนภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน  2 ปี  นับจากวันท่ีผลสอบประกาศและต้องเป็นไปตามเกณฑ์การเทียบผล
คะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษดังต่อไปน้ี  
 2.  Students who submit standardized test scores of TOEIC or equivalent. All submissions must be 
completed within the second semester of the second academic year of study. The English test scores must be valid for 
no more than two years from the date of the announcement and must be in line with the English language proficiency 
criteria as follows: 

เกณฑ์ ก. หลักสูตรนานาชาติท่ีใช้ภาษาอังกฤษ 
ในการเรียนการสอนเท่าน้ัน 

Criterion  A. International programs using English 
as the medium of instruction only 

เกณฑ์ ข. หลักสูตรท่ีใช้ภาษาไทยและ/หรือภาษาอื่น ๆ  
ในการเรียนการสอน 

Criterion B. Programs using Thai and/or other 
languages  

as a medium of instruction 
1) ผลคะแนนสอบ TOIEC 550 ขึ้นไป 
ใช้ทดแทนรายวิชา GE002    

1) ผลคะแนนสอบ TOEIC 250  ขึ้นไป 
ใช้ทดแทนรายวิชา GE002   
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2) ผลคะแนนสอบ TOIEC 600 ขึ้นไป 
ใช้ทดแทนรายวิชา  GE002  และ GE003    
3) ผลคะแนนสอบ TOIEC 650  ขึ้นไป 
ใช้ทดแทนรายวิชา GE002,  GE003  และ GE004    
4) ผลคะแนนสอบ TOIEC 700 ขึ้นไป 
ใช้ทดแทนรายวิชา  GE002,  GE003, GE004 และ GE005 
1) Substitution of TOEIC score 550 or higher 
for GE002 
2) Substitution of TOIEC score 600 or higher 
for GE002 and GE003 
3) Substitution of TOIEC score 650 or higher 
for GE002, GE003 and GE004 
4) Substitution of TOIEC score 700 or higher 
for GE002, GE003, GE004 and GE005   

2) ผลคะแนนสอบ TOEIC 350 ขึ้นไป  
ใช้ทดแทนรายวิชา GE002  และ GE003 
3) ผลคะแนนสอบ TOEIC 450 ขึ้นไป  
ใช้ทดแทนรายวิชา GE002,  GE003  และ GE004 
4) ผลคะแนนสอบ TOEIC 550 ขึ้นไป   
ใช้ทดแทนรายวชิา GE002,  GE003,  GE004 และ GE005 
1) Substitution of TOEIC score 250 or higher 
for GE002 
2) Substitution of TOEIC score 350 or higher 
for GE002 and GE003. 
3) Substitution of TOEIC score 450 or higher  
for GE002, GE003 and GE004 
4) Substitution of TOEIC score 550 or higher 
for  GE002, GE003, GE004 and GE005 

   2.1  ส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติท่ีใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเท่าน้ัน  เมื่อขอยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษ    
โดยยื่นผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ ก.  จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษน้ัน ๆ   และต้องผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์              
ท่ีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเห็นชอบ 
  2.1 For students in the International programs using English as the medium of instruction only. 
When submitting the standardized test score of English in agreement with the Criterion A, they are required to 
register for the English courses and must pass the required course evaluation by the curriculum committee. 
  2.2 ส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรท่ีใช้ภาษาไทยและ/หรือภาษาอื่น  ๆ   ในการเรียนการสอน  
  2.2 For students in the programs using Thai and/or other languages as a medium of instruction. 
   2.2.1  เมื่อขอยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษโดยยื่นผลคะแนนสอบมาตรฐานตามเกณฑ์ ข.  นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน
เรียนรายวิชาอื่น  ๆ  ท่ี เปิดสอนในมหาวิทยาลัยทดแทนให้ ครบ/ไม่ น้อยกว่าจ านวนหน่วยกิต ท่ีได้รับการยกเว้น  เพื่อให้มีจ านวน 
หน่วยกิตครบตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
   2.2.1 When requesting the exempt of English courses by submitting the standardized 
test score of English on the basis of criterion B, students must enroll in other courses offered at the university as 
equivalent to or more than the number of credits exempted in order to fulfill the program requirement. 
   2.2.2 นักศึกษาท่ีขอยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษโดยยื่นผลคะแนนสอบมาตรฐานสูงกว่าท่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์ ข.       
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ก.  โดยจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษน้ัน  ๆ    และต้องผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร
เห็นชอบ 
   2.2.2 Students who request for the exempt of English courses by submitting a 
standardized test score higher than Criterion B shall follow the criterion A.  All students must register for all English 
courses and must pass the required course evaluation by the curriculum committee. 
** หมายเหตุ 
 เฉพาะนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเทคโนโลยีขั้นสูง (หลักสูตรนานาชาติ)  และหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ให้เรียนรายวิชา GE067 ทักษะการน าเสนอและการพูดในท่ีสาธารณะ 
(Presentation and Public Speaking Skills) แทนรายวิชา GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ (Thai for Careers)  
Remark: 
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 Bachelor of Business Administration Program in Innovation Driven Entrepreneurship (International Program) 
and Bachelor of Science Program in Computer Science (International Program) are required to enroll to study GE067 
Presentation and Public Speaking Skills instead of enrolling in GE001 Thai for Careers.  

 
2. กลุ่มวิชาธุรกจิและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship Course) จ านวน 3  หน่วยกิต     
 
  รหัสวิชา 

Course Code 
ชื่อวิชา 

Course Title 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดว้ยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

GE101 การประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
(Innovation – Driven Entrepreneurship) 

3(3-0-6)  

GE120 จากศูนย์สู่การเปน็ฮโีร่* 
(From Zero to Hero) 

3(3-0-6)  

*** หมายเหตุ 
เฉพาะนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเทคโนโลยีขั้นสูง (หลักสูตรนานาชาติ)  และหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ให้เรียนรายวิชา GE120 จากศูนย์สู่การเป็นฮีโร่ (From Zero to 
Hero) แทนรายวิชา GE101 การประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation – Driven Entrepreneurship)  
Remark: 
 Bachelor of Business Administration Program in Innovation Driven Entrepreneurship (International Program) 
and Bachelor of Science Program in Computer Science (International Program) are required to enroll to GE120 From 
Zero to Hero instead of enrolling in GE101 Innovation-Driven Entrepreneurship. 

 
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Course)   จ านวน 3  หน่วยกิต  
รหัสวิชา 

Course Code 
ชื่อวิชา 

Course Title 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดว้ยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

GE201 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทลัและการโคด้ 
(Digital Innovative Thinking and Coding) 

3(3-0-6)  

GE210 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม*  
(Foundation of Programming) 

3(2-2-5)  

**** หมายเหตุ 
เฉพาะนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเทคโนโลยีขั้นสูง (หลักสูตรนานาชาติ)  และหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ให้เรียนรายวิชา GE210 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม (Foundation 
of Programming) แทนรายวิชา GE201การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโค้ด (Digital Innovative Thinking and Coding)  
Remark: 
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 Bachelor of Business Administration Program in Innovation Driven Entrepreneurship (International Program) 
and Bachelor of Science Program in Computer Science (International Program) are required to enroll to study GE210 
Foundation of Programming instead of enrolling in GE201 Digital Innovative Thinking and Coding. 
 
ส่วนที่ 2  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-เลือก   นักศึกษาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิตจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ 
Section 2: General Education Courses - Elective. Students can choose to study no less than 9 

credits from the following course groups: 
กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร  (Language and Communication Skills) 
กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ  (Business and Entrepreneurship) 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (Science and Technology) 
กลุ่มวิชาสุนทรยีศาสตร์และวัฒนธรรม  (Aesthetics and Culture) 
กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน  (Quality of Life and Sustainable Society) 

1. กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร (Language and Communication Skills) 
รหัสวิชา 

Course Code 
ชื่อวิชา 

Course Title 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดว้ยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

 1) กลุ่มภาษา   
GE006 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)  
 (Malay for Communication)   
GE007 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)  
 (Vietnamese for Communication)   
GE008 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)  
 (Burmese for Communication)   
GE009 ภาษาจีนส าหรับการสนทนาและการสื่อสาร 1 3(2-2-5)  

 (Chinese for Conversation and Communication 1)   
GE010 ภาษาจีนส าหรับการสนทนาและการสื่อสาร 2 3(2-2-5)  

 (Chinese for Conversation and Communication 2)   
GE011 ภาษาจีนส าหรับการสนทนาและการสื่อสาร 3 3(2-2-5)  

 (Chinese for Conversation and Communication 3)   
GE012 พัฒนาการฟังและการพดูภาษาจีน 3(2-2-5)  

 (Chinese Listening and Speaking Enhancement)   
GE013 การอ่านและรายงานภาษาจีน 3(2-2-5)  

 Chinese Reading and Report   
   2) กลุ่มทกัษะการสื่อสาร   
GE051 มิติแห่งศัพท์ 3(3-0-6)  
 (Aspects of Vocabulary)   



 

107 
 

รหัสวิชา 
Course Code 

ชื่อวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดว้ยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

GE052 การเขียนโครงการทางวิชาการและวิจัย 3(3-0-6)  
 (Research and Academic Project Writing)   
GE053 การอ่านและการเขียนทางธุรกจิ 3(3-0-6)  
 (Business Reading and Writing)   
GE054 การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิต 3(3-0-6)  
 (Reading for Life Development)   
GE055 ทักษะการพูดและการน าเสนองาน 3(3-0-6)  
 (Speaking and Presentation Skills)   
GE056 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 3(3-0-6)  
 (Intercultural Communication)   
GE057 นักข่าวพลเมือง 3(3-0-6)  
 (Citizen Reporter)   
GE058 การเลา่เรื่องข้ามสื่อ 3(3-0-6)  
 (Transmedia Storytelling)   
GE059 การอ่านภาษาไทยเบื้องต้น 3(2-2-5)  
 (Basic Thai Reading)   
GE060 การเขียนภาษาไทยเบื้องต้น 3(2-2-5)  
 (Basic Thai Writing)   
GE061 การอ่านและการเขียนภาษาไทยเชิงวิชาการ 3(2-2-5)  
 (Academic Thai Reading and Writing)   
GE062 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)  
 (Thai for Communication)   
GE063 การฟังและการพูดภาษาไทย 3(2-2-5)  
 (Thai Listening and Speaking)   
GE064 การออกเสียงภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)  
 (English Pronunciation)    
GE065 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอผลงาน 3(2-2-5)  
 (Presentation in English)   
GE066 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(2-2-5)  
 (Academic English Reading and Writing)   
GE068 การเขียนและการน าเสนอเชิงวิทยาศาสตร์ 

(Scientific Writing and Presenting) 

3(3-0-6)  
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รหัสวิชา 
Course Code 

ชื่อวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดว้ยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

GE069 การเขียนการเลา่เรื่องและการปฏบิัติอย่างสร้างสรรค์  

(Creative Writing, Storytelling, and Performing) 

3(3-0-6)  

 
 
 
2. กลุ่มวิชาธุรกจิและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship) 

รหัสวิชา 
Course Code 

ชื่อวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดว้ยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

GE102 จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม 3(3-0-6)  
 (Business Ethics and Social Responsibility)   
GE103 การคิดเชิงออกแบบ 3(3-0-6)  
 (Design Thinking)   
GE104 ธุรกิจออนไลน ์ 3(3-0-6)  
 (Online Business)   
GE105 กฎหมายเบื้องต้นส าหรับผูป้ระกอบการ 3(3-0-6)  
 (Law for Entrepreneurs)   
GE106 กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ 3(3-0-6)  
 (E-Commerce Law)   
GE107 การลงทุนในตลาดหลักทรัพย ์ 3(3-0-6)  
 (Trading and Investment)   
GE108 การบริหารความมั่งคั่ง 3(3-0-6)  
 (Wealth Management)   
GE109 ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม 3(3-0-6)  
  (Food Business for Wellness and Beauty)   
GE110 สัมมนาทิฏฐิเพื่อการประกอบการ 3(3-0-6)  
 (Right View Entrepreneurship)   
GE111 โครงการนวัตกรรมท่ีขับเคลื่อนด้วยผู้ประกอบการ 1 3(3-0-6)  
 (Entrepreneurial Driven Innovation Project 1)   
GE112 โครงการนวัตกรรมท่ีขับเคลื่อนด้วยผู้ประกอบการ 2 3(3-0-6)  
 (Entrepreneurial Driven Innovation Project 2)   
GE113 โครงการนวัตกรรมท่ีขับเคลื่อนด้วยผู้ประกอบการ 3 3(3-0-6)  
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รหัสวิชา 
Course Code 

ชื่อวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดว้ยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

 (Entrepreneurial Driven Innovation Project 3)   
GE114 โครงการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม 1 3(3-0-6)  
 (Innovation Drive Entrepreneurial Project 1)   
GE115 โครงการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม 2 3(3-0-6)  
 (Innovation Drive Entrepreneurial Project 2)   
GE116 การบัญชีส าหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6)  
 (Accounting for Entrepreneur)   
GE117 เศรษฐกิจของประเทศในเอเชีย 3(3-0-6)  
 (Economies of Asian Countries)   
    
GE118 วิสาหกิจเพื่อสังคม 3(3-0-6)  
 (Social Enterprise)   
GE119 เศรษฐศาสตรผ์ู้บรโิภค 3(3-0-6)  
 (Consumer Economics)   
GE121 พื้นฐานการบริหารจัดการตนเอง 

(Fundamentals of Self-management) 
3(3-0-6)  

GE122 การน าเสนอธุรกิจเพื่อระดมทุน 
(Intensive Pitching Workshop) 

3(2-2-5)  

GE123 พื้นฐานการเงิน 
(Basics of Finance) 

3(3-0-6)  

GE124 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น                      
(Introduction to E-Commerce) 

3(3-0-6)  

 
3.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) 

รหัสวิชา 
Course Code 

ชื่อวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดว้ยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

GE202 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม ่ 3(3-0-6)  
 (Modern Innovation Technology)   
GE203 การคิดเชิงวิเคราะหส์ าหรบัธุรกิจ 3(3-0-6)  
 (Analytical Thinking for Business)   
GE204 เกษตรอัจฉรยิะ 3(3-0-6)  
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รหัสวิชา 
Course Code 

ชื่อวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดว้ยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

 (Smart Farming)   
GE205 ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางเพื่อสุขภาพและความงาม 3(3-0-6)  
 (Cosmetic Products for Health and Beauty)   
GE206 ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย 3(3-0-6)  
 (Thai Herbs Wisdom)   
GE207 เทคโนโลยีดิจิทลั 3(3-0-6)  
 (Digital Technology)   
GE208 เกมดิจิทลั 3(3-0-6)  
 (Digital Games)   
GE209 ธุรกิจขยะรไีซเคิล 3(3-0-6)  
 (Recycling Business)   
GE211 การนับจ านวนและความน่าจะเปน็เบื้องต้น  

(Counting and Elementary Probability) 

3(3-0-6)  

GE212 พื้นฐานสถิต ิ 
(Basics of Statistics) 

3(3-0-6)  

GE213 พื้นฐานคอมพิวเตอร ์ 

(Basic of Computers) 

3(3-0-6)  

GE214 ตรรกะทางคณิตศาสตร ์

(Foundations of Mathematical Logic) 

3(3-0-6)  

GE215 พื้นฐานคณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์ 

(Mathematical Foundations of Computing) 

3(3-0-6)  

GE216 พีชคณิตเชิงเส้น 

(Linear Algebra) 

3(3-0-6)  

 
4.  กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และวฒันธรรม (Aesthetics and Culture) 

รหัสวิชา 
Course Code 

ชื่อวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดว้ยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

 1)  กลุ่มสนุทรียศาสตร์ 
GE301 ปรัชญาความรัก 3(3-0-6)  
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รหัสวิชา 
Course Code 

ชื่อวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดว้ยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

 (Philosophy of Love)   
GE302 ปรัชญาศิลปะ 3(3-0-6)  
 (Philosophy of Art)   
GE303 รูปรสกลิ่นสีเสยีง 3(3-0-6)  
 (Shape, Taste, Smell, Color, Sound)   
    
GE304 เรื่องเล่าในโลกสมัยใหม ่ 3(3-0-6)  
 (Narratives in the Modern World)   
GE305 การตีความละครและภาพยนตร ์ 3(3-0-6)  
 (Interpretation of Drama and Film)   
GE306 นิทานของโลก 3(3-0-6)  
 (Tales of the World)   
GE307 พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหา

จักร ี สิรินธร รัฐสมีาคณุากรปิยชาติ สยามบรมราช
กุมาร ี

3(3-0-6)  

 (HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Writing)   
GE308 วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน 3(3-0-6)  
 (Southeast Asian Writers Award)   
GE309 การอ่านร้อยกรองไทย 3(3-0-6)  
 (Thai Poetry Recitation)   
GE310 นาฎศิลปไ์ทย 3(2-2-5)  
 (Thai Classical Dance)   
GE311 แดนซ ์ 3(2-2-5)  
 (Dance)   
GE312 การขับร้อง 3(2-2-5)  
 (Singing)   
GE313 ดนตรีวิจักษณ ์ 3(3-0-6)  
 (Music Appreciation)   
GE314 การจัดดอกไม ้ 3(2-2-5)  
 (Flower Decoration)   
GE315 พัสตราภรณ ์ 3(3-0-6)  
 (Costume and Garment)   
GE316 การออกแบบเครื่องแต่งกายและการแต่งหน้า 3(2-2-5)  
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รหัสวิชา 
Course Code 

ชื่อวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดว้ยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

 (Costume and Make-Up Design)   
GE317 ศิลปะวิจักษณ ์ 3(3-0-6)  
  (Art Appreciation)   
GE318 การละเล่นและเพลงพื้นบ้านไทย 3(3-0-6)  
 (Thai Folk Games and Songs)   
 2) กลุ่มวัฒนธรรม   
GE351 วัฒนธรรมประชานิยม 3(3-0-6)  
 (Popular Culture)   
GE352 สื่อบันเทิงอาเซียน 3(3-0-6)  
 (ASEAN Entertainment Media)   
GE353 ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน  3(3-0-6)  
 (ASEAN Cultures)   
    
GE354 อิทธิพลวัฒนธรรมต่างชาติในศลิปะไทย 3(3-0-6)  
 (Foreign Culture Influence on Thai Arts)   
GE355 ประวัติศาสตร์สังคมไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง 
3(3-0-6)  

 (History of  Thailand’s Society after Revolution)   
GE356 อุดมการณ์สร้างชาติของจีน 3(3-0-6)  
 (China’s National Ideology)   
GE357 เหตุการณ์ปัจจบุันของโลก 3(3-0-6)  
 (Current World Events)   
GE358 ภาวะหลายภาษา 3(3-0-6)  
 (Multilingualism)   
GE359 การจัดการพิพิธภัณฑ ์ 3(3-0-6)  
 (Museum Management)   
GE360 ปรัชญาตะวันตก 3(3-0-6)  
 (Western Philosophy)   
GE361 ปรัชญาตะวันออก 3(3-0-6)  
 (Eastern Philosophy)   
GE362 วัฒนธรรมชา 3(3-0-6)  
 (Tea Culture)   
GE363 วัฒนธรรมข้าว 3(3-0-6)  
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รหัสวิชา 
Course Code 

ชื่อวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดว้ยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

 (Rice Culture)   
GE364 วัฒนธรรมน้ า 3(3-0-6)  
 (Water Culture)   
GE365 ศาลเจ้าและการไหว้เจ้าของชาวจีนในประเทศไทย 3(3-0-6)  
 (Chinese Shrine and Oblation in Thailand)   
GE366 ความหลากหลายของกลุม่ชาติพันธุ์ในสังคมไทย 3(3-0-6)  
 (Ethnic Diversity in Thai Society)   
GE367 ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย 3(3-0-6)  
 (Gender Diversity in Thai Society)   
GE368 คติชนสร้างสรรค ์ 3(3-0-6)  
 (Creative Folklore)   
GE369 โบราณคดีของไทยและประเทศใกล้เคียง 3(3-0-6)  
 (Archaeology in  Thailand and Neighboring 

Countries) 
  

GE370 ท้องถิ่นกับการสร้างสรรคส์ินค้าทางวัฒนธรรม 3(3-0-6)  
 (Local and Creative Cultural Products)   
GE371 ราชประเพณีและพระราชพิธีในสังคมไทย 3(3-0-6)  
 (Royal Tradition and Ceremony in Thailand)   
GE372 ประเพณีประดิษฐ ์ 3(3-0-6)  
 (Invented Tradition)   
GE373 ประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย 3(3-0-6)  
 (Tradition and Festival in Thailand)   
GE374 ประวัติศาสตร์ของภาพถ่าย 3(3-0-6)  
 (History of Photography)   
GE375 ประวัติศาสตร์แอนิเมชั่น 3(3-0-6)  
 (Animation History)   
GE376 ความเชื่อในสังคมไทย 3(3-0-6)  
 (Faiths in Thai Society)   
GE377 โหราศาสตร์และการพยากรณ ์ 3(3-0-6)  
 (Astrology and Forecasting)   
GE378 ศาสนาของโลก 3(3-0-6)  
 (World Religions)   
GE379 หมากล้อม 3(2-2-5)  



 

114 
 

รหัสวิชา 
Course Code 

ชื่อวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดว้ยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

 (Go)   
GE380 หมากรุกไทยและสากล 3(2-2-5)  
 (Thai and International Chess)   
GE381 วัฒนธรรมและประเพณีไทย 3(3-0-6)  
 (Thai Culture and Traditions)   
 

5.  กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน (Quality of Life and Sustainable Society) 
รหัสวิชา 

Course Code 
ชื่อวิชา 

Course Title 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดว้ยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

 1)  กลุ่มคุณภาพชีวิต 
GE401                                                             ทักษะการรูส้ารสนเทศในสังคมดิจทิัล 3(3-0-6)  

 (Information Literacy Skills in Digital Society)   

GE402 เปิดโลกกว้างสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 3(3-0-6)  

  (Discovery of Learning Society)   

GE403 ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ 3(3-0-6)  

  (Media Literacy Skill)   

GE404 จิตวิทยาวัยรุ่น 3(3-0-6)  

 (Adolescent Psychology)   

GE405 จิตวิทยาพัฒนาการ 3(3-0-6)  

 (Developmental Psychology)   

GE406 จิตวิทยากับการบริหารตนเอง 3(3-0-6)  

 (Psychology for Self-Management)   

GE407 จิตวิทยาการท างานเปน็ทีม 3(3-0-6)  

 (Psychology for Teamwork)   

GE408 การพัฒนาบุคลิกภาพผู้น า 3(3-0-6)  

 (Personality Development for Leaders)   

GE409 แฟช่ัน 3(3-0-6)  
 (Fashion)   
GE410 การท าอาหาร 3(2-2-5)  
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รหัสวิชา 
Course Code 

ชื่อวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดว้ยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

 (Cooking)   
GE411 การดูแลสุขภาพและความงาม 3(3-0-6)  
  (Health and Beauty Care)   
GE412 ศาสตร์แห่งความสุข 3(3-0-6)  
 (Science of Happiness)   
 2)  กลุ่มสังคมยั่งยืน   

GE451 ศาสตร์ของพระราชา 3(3-0-6)  
 (Knowledge of the King)   
GE452 หอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยของเรา  3(3-0-6)  
 (TCC and Our UTCC)    
GE453 สังคมศึกษาเพื่อสังคมที่ยังยืน 3(3-0-6)  
 (Social Studies for Sustainable Society)   
GE454 กฎหมายส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)  
 (Law for Everyday Life)   
    
GE455 ทรัพย์สินทางปัญญา 3(3-0-6)  
 (Intellectual Property)   
GE456 การท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์และวฒันธรรม 3(3-0-6)  
 (Geography and Cultural Tourism)   
GE457 ภูมิ-ประวตัิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย 3(3-0-6)  
 (Geography and History for Thai Tourism)   
GE458 มโนทัศน์เรื่องความตาย 3(3-0-6)  
 (Concept of Death)   
GE459 พุทธธรรมกับการแก้ปญัหาชีวิต 3(3-0-6)  
 (Buddhist Principles and Life Solutions)   
GE460 นิเวศส านึก 3(3-0-6)  
 (Ecological Consciousness)   
GE461 สิ่งแวดล้อมในอาเซียน 3(3-0-6)  
 (ASEAN Environment)   
GE462 วัฒนธรรมต้านทุจริต 3(3-0-6)  
 (Anti-Corruption Culture)   
GE463 การรู้เท่าทันการคอรัปช่ัน 3(3-0-6)  
 (Understanding Corruption)   
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รหัสวิชา 
Course Code 

ชื่อวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดว้ยตนเอง) 

Credits 
(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

GE464 กิจกรรมเพื่อสังคมท่ีสร้างสรรค ์ 3(3-0-6)  
 (Creative Corporate Social Responsibilities)   
GE465 การบริการชุมชน  

(Community Service) 
3(3-0-6)  
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7.3 ค าอธิบายรายวิชา 

7.3.1 ส่วนที่ 1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-บังคับ   นักศึกษาทุกคนต้องเรียนจ านวน 21  หน่วยกิต  ดังต่อไปนี้ 

 7.3.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร 

  1) กลุ่มวิชาภาษา 
GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3(3-0-6) 

 (Thai for Careers)  
         พัฒนาทักษะภาษาไทยมาตรฐานในด้านการฟัง การพูด การอ่าน  การเขียน การใช้

ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความคิดและอาชีพการงาน ฝึกปฏิบัติทักษะการใช้ภาษาไทยโดยใช้
บทเรียน บทอ่าน และแบบฝึกหัดที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอาชีพตามสาขาของผู้เรียน 
        Development of standard Thai language skills:  listening, speaking, 
reading, and writing; use of Thai language to develop thinking process and 
careers; practice of Thai language skills through lessons, reading passages, 
and exercises relating to students’ future careers 

 

   
GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6) 

 (English for Communication 1)  
         พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน โดยเน้น

ทักษะการฟังเพื่อจับใจความส าคัญ และรายละเอียดจากข้อความหรือบทสนทนาสั้น ๆ   
การพูดทักทาย เริ่มต้นบทสนทนา แนะน าตนเอง ต้อนรับ ถามและตอบข้อมูล      
อย่างง่าย การอ่านข้อความระดับย่อหน้าอย่างง่าย ๆ เพื่อจับใจความส าคัญและแสดง
ความคิดเห็น การเขียนข้อความสั้น ๆ ในรูปแบบทั่วไปและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
        Development of English communication skills in everyday life 
focusing on listening to short passages or conversations for main ideas 
and details, greeting, taking part in small talks, introducing oneself, 
welcoming, asking and giving basic information, reading short passages for 
main ideas and expressing opinions towards what is being read, and 
writing short passages in both general and electronic forms. 
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GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6) 

 (English for Communication 2)  
 ศึกษาก่อน GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 หรือคะแนน TOEIC หรือเทียบเท่า

ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

         พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  โดยเน้น
ทักษะการฟังเพื่อจับใจความส าคัญและรายละเอียดจากข้อความหรือบทสนทนา       
ที่ซับซ้อนขึ้น  การมีส่วนร่วมในการสนทนาโดยการถามตอบ และแสดงความคิดเห็น  
การพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่พบในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการน าเสนอและ
เปรียบเทียบข้อมูลทางธุรกิจอย่างง่าย  การอ่านข้อความในหัวข้อที่หลากหลาย  ทั้งใน
รูปแบบทั่วไปและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
        Development of English communication skills in everyday life 
focusing on listening to more complicated passages or conversations for 
main ideas and details, taking part in conversations by asking, responding, 
and expressing opinions, speaking in various situations in everyday life as 
well as presenting and comparing basic business information, reading 
more complicated passages on diverse topics 

 

   
GE004  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1 3(3-0-6) 

 (English for Communication in Careers 1)  
 ศึกษาก่อน GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 หรือคะแนน TOEIC หรือเทียบเท่า

ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

         พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจที่สอดคล้อง            
กับสาขาวิชา บูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน  ฝึกสนทนาทางโทรศัพท์
น าเสนอข้อมูล  เปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ  เขียนบันทึกภายในและ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ อ่านข่าวหรือบทความเพื่อศึกษารายละเอียดและสรุปใจ  
ความส าคัญ  ก าหนดให้มีการอ่านนอกเวลาและการศึกษาด้วยตนเอง 
        Development of English for business communication skills relating 
to students’  fields of study by integrating the four skills:  listening, 
speaking, reading, and writing, including telephone conversation; 
presenting, comparing, and analyzing business information; reading news 
or articles for details and summarizing main ideas; external readings and 
self-study lessons 
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GE005  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2 3(3-0-6) 

 (English for Communication in Careers 2)  
 ศึกษาก่อน GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1  หรือคะแนน TOEIC 

หรือเทียบเท่าตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

         พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจที่สอดคล้องกับ
สาขาวิชา บูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน  ฝึกเสนอและอภิปราย
ข้อคิดเห็น สัมภาษณ์งาน เขียนประวัติส่วนตัวและจดหมายสมัครงาน  อ่านข่าวหรือ
บทความเพื่อศึกษารายละเอียดและสรุปใจความส าคัญ  ก าหนดให้มีการอ่านนอกเวลา
และการศึกษาด้วยตนเอง 
        Development of English for business communication skills relating 
to students’  fields of study by integrating the four skills:  listening, 
speaking, reading, and writing, including presentation and discussion skills, 
job interview, writing resumes and application letters, reading news or 
articles for details and summarizing main ideas, external readings and self-
study lessons 

 

 

2) กลุ่มวิชาทักษะการสื่อสาร (Communication Skills Course) 

GE067 Presentation and Public Speaking Skills  
(ทักษะการน าเสนอและการพูดในที่สาธารณะ) 
        การน าเสนอแนวคิดด้านงานเทคโนโลยี การน าเสนอภายในเวลาที่ก าหนด    
การพูดในที่สาธารณะเพื่อโน้มน้าวนักลงทุน ทักษะการน าเสนอส่วนบุคคล เรียนรู้
เกี่ยวกับภาษากาย การใช้สไลด์เพื่อการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ และวิธีการใช้
ค าพูดให้เป็นสิ่งที่มีค่าน่าฟัง 
        Pitching technology concepts within the time limit, public speaking 
that attends the capital venture, personal presentation skills, body 
language, using slides effectively, and how to hack the spoken word into 
something worth listening to. 

3(3-0-6) 

 

  



 

120 
 

7.3.1.2) กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ ( Business and Entrepreneurship) 

GE101 การประกอบการที่ขบัเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 3(3-0-6) 

 (Innovation-Driven Entrepreneurship)  
         กระบวนการประกอบการเพื่อเสริมสร้างและผสมผสาน ทฤษฎี แนวคิด ทักษะ 

ทัศนคติ และความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ โดยการตระหนักถึงปัญหาและ
โอกาส  เพื่อค้นหาแนวคิดและหนทางเชิงสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาและสร้าง
คุณค่า รวมไปถึงการพัฒนาต่อยอดให้เกิดการปฏิบัติในเชิงธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม 
        Entrepreneurial process to develop and integrate theories, ideas, 
skills, mindsets, and entrepreneurial capabilities in order to explore and 
generate ideas for solving problems and creating value, as well as 
development for business practice 

 

   
GE120 จากศูนย์สู่การเปน็ฮโีร่  

(From Zero to Hero) 
        กรอบแนวคิดการสร้างสตาร์ทอัพ  กระบวนการ แนวคิด เครื่องมือและ     
ความท้าทายของการสร้างธุรกิจที่ประสบความส าเร็จ  โครงสร้างและแนวคิดตลาด   
ที่ส าคัญ  กระบวนการการน าไอเดียมาสู่ตลาดโดยใช้กรอบแนวคิดและวิธีการ
ตรวจสอบไอเดียที่เป็นที่นิยม  การออกแบบโมเดลธุรกิจและกลยุทธ์แรงยึดเหนี่ยว
ส าหรับสตาร์ทอัพ ความสามารถและความน่าสนใจในการเป็นผู้ประกอบการ 
        Frameworks of creating startups. The process, concepts, tools, and 
challenges of creating a successful new venture. Key market structures 
and concepts. Process of bringing ideas to market using popular idea 
validation frameworks and methodologies. Business model design and 
cohesive strategy for startups. Capabilities and interest in being an 
entrepreneur. 

3(3-0-6) 

 

7.3.1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) 

GE201 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโค้ด 3(3-0-6) 

 (Digital Innovative Thinking and Coding)  
           แนวคิด มุมมอง และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้

และการแก้ปัญหาในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล  ฝึกทักษะพื้นฐานการใช้แอปพลิเคชัน และการพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์สมัยใหม่ผ่านกระบวนการค้นคว้า วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล จนเกิด
นวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของคนในสังคม 
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        Concepts, points of view and applications of information 
technology to support learning and problem solving in the digital 
economy era, as well as practice in fundamental skills for application 
usage and modern application program development through 
researching, analyzing and assessing data leading to innovation 
responding to people’s needs 

GE210 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 

(Foundation of Programming) 

        การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ประเภทของตัวแปร นพิจน์ การก าหนดคา่ 
โครงสร้างพืน้ฐานของการเขียนโปรแกรม การเขียนฟังก์ชัน 
        Introduction to building blocks of programming, primitives, 
expressions, assignments, and functions 

3(2-2-5) 

 

7.3.2 ส่วนที่ 2  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ 

 7.3.2.1 กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร 

 1) กลุ่มภาษา - ภาษาต่างประเทศ  
GE006 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 

 (Malay for Communication)  
         ทักษะการใช้ภาษามาเลย์ในชีวิตประจ าวันโดยเน้นการฟังและการสนทนา    

บทพูดพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการใช้สื่อสาร รวมทั้งการจับใจความส าคัญและการเขียน
แสดงความคิดเห็นขั้นพื้นฐานในระดับย่อหน้า 
        Malay language skills in everyday life focusing on listening and 
speaking, basic dialogues needed in communication, listening for main 
ideas, and basic paragraph writing 

 

   
GE007 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 (Vietnamese for Communication)  
         ทักษะการใช้ภาษาเวียดนามในชีวิตประจ าวันโดยเน้นการฟังและการสนทนา  

บทพูดพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการใช้สื่อสาร รวมทั้งการจับใจความส าคัญและการเขียน
แสดงความคิดเห็นขั้นพื้นฐานในระดับย่อหน้า 
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        Vietnamese language skills in everyday life focusing on listening 
and speaking, basic dialogues needed in communication, listening for 
main ideas, and basic paragraph writing 

   
GE008 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 (Burmese for Communication)  
         ทักษะการใช้ภาษาพม่าในชีวิตประจ าวันโดยเน้นการฟังและการสนทนา       

บทพูดพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการใช้สื่อสาร รวมทั้งการจับใจความส าคัญและการเขียน
แสดงความคิดเห็นขั้นพื้นฐานในระดับย่อหน้า 
        Burmese language skills in everyday life focusing on listening and 
speaking, basic dialogues needed in communication, listening for main 
ideas, and basic paragraph writing 

 

GE009 ภาษาจีนส าหรับการสนทนาและการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
 Chinese for Conversation and Communication 1  
         ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีน โดยเน้นศัพท์และ

โครงสร้างระดับพื้นฐาน เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวันและการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
        Pre-sessional course for fundamental Chinese listening, speaking, 
reading and writing skills. The course emphasizes on basic vocabulary for 
daily communication and efficient professional use. 

 

   
GE010 ภาษาจีนส าหรับการสนทนาและการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
 Chinese for Conversation and Communication 2  
         ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีน โดยเน้นศัพท์และ

โครงสร้างระดับกลาง เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวันและการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
        Intermediate course for Chinese listening, speaking, reading and 
writing skills. The course emphasizes on intermediate level vocabulary 
for daily communication and efficient professional use. 

 

   
GE011 ภาษาจีนส าหรับการสนทนาและการสื่อสาร 3 3(2-2-5) 
 Chinese for Conversation and Communication 3  
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         ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้น        
โดยเน้นโครงสร้างประโยคและโครงสร้างระดับถ้อยความการเล่าเรื่อง เพื่อใช้สื่อสาร
ในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
        Proficiency course for advanced Chinese listening, speaking, reading 
and writing skills. The course emphasizes on sentence structure and 
narrative discourse for efficient professional use. 

 

   
GE012 พัฒนาการฟังและการพูดภาษาจีน 3(2-2-5) 
 Chinese Listening and Speaking Enhancement  
         พัฒนาทักษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ และการฝึกปฏิบัติโดยใช้

สถานการณ์จ าลอง 
        Course for Chinese listening and speaking skills improvement for 
daily usage under simulated events.  

 

   
GE013 การอ่านและรายงานภาษาจีน 3(2-2-5) 
 Chinese Reading and Report  
         ทักษะการอ่านเรื่องสั้น บทความสั้น เพื่อจับใจความพร้อมทั้งสรุปสาระส าคัญ

เป็นภาษาพูดและเขียน 
        Course for interpretation and key summarization of short story and 
passage.  

 

 

 2)  กลุ่มทักษะการสื่อสาร  

GE051 มิติแห่งศัพท์  
 (Aspects of Vocabulary)  
         ศัพท์กับการเรียนภาษา โครงสร้างศัพท์   ตัวสะกดกับการออกเสียง  

ความหมายของศัพท์  ประวัติค าศัพท์  วิธีใช้ค า  การบัญญัติศัพท์  ทักษะการใช้
พจนานุกรม  การศึกษาค าเปรียบเทียบต่างศัพท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
         Vocabulary and language learning, word structures, spelling and 
pronunciation, word meaning, history of words, word usage, neologism 
(coining new words), dictionary usage skills, comparative study of English 
and Thai words 

 

   
GE052 การเขียนโครงการทางวิชาการและวิจัย 3(3-0-6) 

 (Research and Academic Project Writing)  
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        โครงสร้างโครงการแบบต่าง ๆ  เช่น โครงการน าเสนอกิจกรรม โครงการ      
ทางวิชาการ และโครงการวิจัยโดยใช้ภาษาที่ชัดเจนและเหมาะสม 
       Structures of various types of projects, such as projects proposing 
campaigns or activities, academic projects, and research projects with 
precise and appropriate expressions 

 

   
GE053 การอ่านและการเขียนทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

 (Business Reading and Writing)  
         หลักการและความส าคัญของการอ่านและการเขียนในธุรกิจ  ศึกษาศัพท์และ

ส านวนธุรกิจในด้านความหมายและการใช้ในบริบทต่าง ๆ  วิเคราะห์และตีความ
บทความทางธุรกิจในสื่อสิ่งพิมพ์ร่วมสมัยและสื่อใหม่  พัฒนาทักษะการเขียน        
ทางธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ และฝึกปฏิบัติ 
        Principles and importance of business reading and writing, study of 
business terminology and expressions relating to meaning and 
appropriate use in various contexts, analyzing and interpreting business 
articles in contemporary and new media forms, development of business 
writing skills in various types through writing practice 

 

GE054 การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 

 (Reading for Life Development)  
         ความหมาย ความส าคัญและคุณค่าของการอ่าน  ความสัมพันธ์ระหว่าง      

การอ่านกับการพัฒนาชีวิต  พัฒนาทักษะการอ่าน  อ่านจับใจความส าคัญ            
อ่านวิเคราะห์และตีความ  ฝึกปฏิบัติโดยเลือกบทความที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชีวิต
และการปรับตัวในโลกสมัยใหม่อย่างมีคุณค่า 
        Meaning, importance, and value of reading, relationship between 
reading and life development, development of reading skills, reading for 
main ideas, analytical and interpretative reading, reading practice of 
articles relating to life development and self-adjustment in the modern 
world 

 

GE055 ทักษะการพูดและการน าเสนองาน 3(3-0-6) 

 (Speaking and Presentation Skills)  
         แนวคิด หลักการพูดและการน าเสนองานเชิงธุรกิจ  การวางแผนการพูดและ

การใช้สื่อเพื่อประกอบการพูดและน าเสนองาน  เทคนิคการใช้วจนภาษา อวจนภาษา 
และเทคโนโลยีสื่อในการพูดและน าเสนองาน  ฝึกพูดและน าเสนองานเชิงธุรกิจ        

 



 

125 
 

ในลักษณะต่าง ๆ  ครอบคลุมการบรรยายสรุปเพื่อรายงาน  การเสนองานเพื่อการ
แข่งขันทางธุรกิจ การแถลงข่าว และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
        Concepts, principles, and business presentation, speech planning 
and use of various forms of media in speaking and oral presentation, 
techniques in the use of verbal and nonverbal communication, media 
technology in speaking and oral presentation, various types of speaking 
and business presentation practice including briefings, presentations 
aimed at business competition, press conferences, etc. 

GE056 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 (Intercultural Communication)  
         ปรัชญา และแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม  โลกาภิวัตน์  มิติทางวัฒนธรรม และ

ความแตกต่างระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมในสังคมโลก  องค์ประกอบที่ เกี่ยวข้อง           
กับค่านิยมทางวัฒนธรรม ภาษา และอัตลักษณ์  บทบาทและความส าคัญของ       
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมที่มีต่อปัจเจกบุคคลและองค์กร  การปรับตัวเพื่อกลมกลืน
กับวัฒนธรรม  แนวทางการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเพื่อลดความขัดแย้งและสร้าง       
การยอมรับทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร 
        Philosophy and concepts relating to culture, globalization, cultural 
dimensions, and differences among cultural groups in global society, 
factors relating to cultural values, languages, and identity, roles and 
importance of intercultural communication for individuals and 
organizations, cultural adjustment and blending, intercultural 
communication as a tool to minimize conflicts and build up acceptance 
at both individual and organizational levels 

 

GE057 นักข่าวพลเมือง 3(3-0-6) 

 (Citizen Reporter)  
         หลักการ คุณธรรมและจริยธรรมของการรายงานข่าวโดยนักข่าวพลเมือง 

เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลภาพ แสง และเสียง การเรียบเรียงข่าวสารและผลิต
เนื้อหาด้วยอุปกรณ์การสื่อสารเคลื่อนที่ 
        Principles and ethics of citizen reporting, techniques for gathering 
data, images, light and sound, as well as news writing and content 
production using mobile devices 

 

GE058 การเล่าเรื่องข้ามสื่อ 3(3-0-6) 

 (Transmedia Storytelling)  
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         ความส าคัญและความสัมพันธ์ของประสาทสัมผัสทั้งห้ากับการเล่าเรื่อง 
หลักการเล่าเรื่องบนพื้นฐานของความเป็นของแท้  ความไว้ใจ  และความดึงดูดใจ  
เพื่อกระตุ้นการตอบสนองเชิงบวกและกระตือรือร้นจากผู้รับสารฝึกการเล่าเรื่อง     
ข้ามสื่อหลากหลายรูปแบบ  ทั้งในสื่อดั้งเดิมและสื่อดิจิทัล  เพื่อจุดมุ่งหมายในการให้
ความบันเทิงและเพื่อพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาเชิงธุรกิจและสังคม 
        Significance and relationship of five sensory receptors to 
storytelling. Principles of storytelling techniques based on authenticity, 
trustworthiness, and compelling elements to trigger audiences’ positive 
and enthusiastic responses. Practice of storytelling across media, both in traditional and digital 
platforms, for entertaining and developing creativity in solving business and social problems. 

 

   
GE059 การอ่านภาษาไทยเบื้องต้น 3(2-2-5) 
 (Basic Thai Reading)  
         หลักการอ่านที่ถูกต้อง  การก าหนดสายตา ความเร็วในการอ่าน การฝึกอ่าน

ข้อความประเภทต่าง ๆ  ทั้งเร่ืองทั่วไปและเร่ืองวิชาการ เพื่อความรู้ ความเพลิดเพลิน 
และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการอ่าน 
          Accurate principles of reading, eye movement, and speed 
reading. Practice of reading a variety of general texts and academic texts 
for enhancing knowledge, pleasure, and positive attitudes towards 
reading. 

 

   
GE061 การอ่านและการเขียนภาษาไทยเชิงวิชาการ 3(2-2-5) 
 (Academic Thai Reading and Writing)  
         หลักและการฝึกเขียนข้อความประเภทต่าง ๆ ทั้งแบบควบคุมรูปแบบและแบบ

เขียนโดยอิสระ โดยเน้นความถูกต้องในเรื่องภาษาและการสื่อความหมาย 
        Principles and practice of writing various types of texts for both free 
writing and controlled writing, emphasising accuracy of language and 
meaning-making. 

 

   
GE062 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 (Thai for Communication)  
        การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยมาตรฐาน  หลักการฟัง การพูด การอ่าน และ

การเขียน การใช้ภาษาไทยเพื่อถ่ายทอดความคิดอย่างเป็นระบบและสามารถสื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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        Development of using standard Thai, principles of listening, 
speaking, reading and writing; using language to deliver thoughts 
systematically and communicate effectively. 

   
GE063 การฟังและการพูดภาษาไทย 3(2-2-5) 
 (Thai Listening and Speaking)  
         หลักการฟัง การฝึกฟังเพื่อจับใจความส าคัญและรายละเอียดที่จ าเป็นจากบท

ฟังประเภทต่าง ๆ  หลักการพูด มารยาทการพูดและการฝึกพูดหัวข้อต่างๆ 
       Principles of listening: listening for main ideas and for supporting 
details from different types of listening. Principles of speaking: manner 
of speaking and speaking practice for different topics 

 

GE064 การออกเสียงภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 (English Pronunciation)  
         ระบบการออกเสียงการฝึกออกเสียงพยัญชนะสระและประโยคภาษาอังกฤษ

จากสื่อต่างๆ  โดยเน้นเรื่องการออกเสียงสูงต่ าและเสียงหนักเบาในค าและประโยค
เพื่อประโยชน์ในการพูดและการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษการฝึกออกเสียงด้วย     
ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อการฝึกฝนด้วยตนเอง  
        English pronunciation system, pronouncing consonants, vowels, 
and sentences in English from various media. The emphasis of the pitch 
of voice used, word stress, and sentence stress for their speaking and 
reading skills. Self-practice with the pronunciation via provided electronic 
media. 

 

   
GE065 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอผลงาน 3(2-2-5) 
 (Presentation in English)  
         การสรุปเนื้อหาที่ต้องการน าเสนอเทคนิคและวิธีการผลิตสื่อน า เสนอ

ภาษาอังกฤษตลอดจนการน าเสนองานปากเปล่าด้วยภาษาอังกฤษ 
        Summarising information to be presented, techniques in giving a 
presentation, and the production of presentation media together with 
giving the oral presentation. 

 

   
GE066 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(2-2-5) 
 (Academic English Reading and Writing)  
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         การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนเชิงวิชาการจากสื่อประเภทต ารา 
บทความ และรายงาน  ทักษะการอ่านประกอบด้วยการอ่านเพื่อความเข้าใจ การอ่าน
เพื่อหาข้อมูลเฉพาะ การเข้าใจค าศัพท์เฉพาะทาง และการอ่านเชิงวิเคราะห์และ
วิพากษ์  ทักษะการเขียนประกอบด้วยโครงสร้างการเขียนบทความและรายงาน     
การวางโครงร่างก่อนเขียน การเขียนฉบับร่าง การปรับปรุงและแก้ไขฉบับร่าง การใช้
ค าเชื่อมในงานเขียน ทักษะการอ้างอิงข้อมูล  
        Development of academic reading and writing skills from academic 
texts, articles, and reports. Reading skills include reading comprehension, 
reading for specific information, dealing with technical terms, and 
analytical and critical reading. Writing skills encompasses writing 
organization of a report and an article, outlining ideas, writing first drafts, 
editing, revising, using cohesive devices, and referencing. 

 

   
GE068 การเขียนและการน าเสนอเชิงวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 

 (Scientific Writing and Presenting)  
         พื้นฐานของการเขียนและการน าเสนอทางเทคนิคที่มีประสิทธิภาพ รูปแบบ  

การสื่อสาร ส าหรับข้อก าหนดของซอฟต์แวร์และ API เพื่อการน าเสนอทางเทคนิค 
การศึกษาความต้องการของผู้ชม เครื่องมือการเขียนและการน าเสนอ การสร้างสื่อ
ภาพรวมและแผนภูมิ 
        Fundamentals of writing and effective technical presentation, 
technical presentation and communication style for software and API 
requirements, study of audience needs, writing and presentation tools, 
creating media including diagram and charts. 

 

   
GE069 การเขียนการเล่าเรื่องและการปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Creative Writing, Storytelling, and Performing)  
         แนวคิดและความคิดร่วมสมัยของการเล่าเรื่องและการปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์

ส าหรับสตาร์ทอัพ  เทคนิคการเขียนและการน าเสนอ  มุมมองของการสร้างทีม     
เพื่อการพัฒนาการน าเสนอเร่ืองราวอย่างมีนวัตกรรมต่อนักลงทุนที่มีศักยภาพ 
   The contemporary ideas and concepts of creative storytelling write-
up and performance for startups. Techniques of writing a fiction and 
presentation. Viewpoints of establish team for developing innovative 
storytelling presentation to the potential investors.        
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7.3.2.2 กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship) 

GE102 จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม 3(3-0-6) 

 (Business Ethics and Social Responsibility)  
         จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ การศึกษากรณีศึกษาด้านจริยธรรมธุรกิจ      

ความรับผิดชอบของธุรกิจที่พึงมีต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ลูกค้า พนักงาน และผู้ลงทุน 
        Ethics for doing business, case studies in business ethics, business 
responsibility to society, environment, customers, employees, and 
investors 
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GE103 การคิดเชิงออกแบบ 3(3-0-6) 

 (Design Thinking)   
        หลักการของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ  เพื่อท าความเข้าใจปัญหาต่าง  ๆ   

โดยค านึงถึงผู้ที่มีปัญหาเป็นหลักการทดสอบและพัฒนาทางออกของปัญหาแบบวนซ้ า
อย่างมีระบบ เพื่อสร้างสรรค์แนวทางและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ที่
มีปัญหา คุณค่าของกระบวนการคิดเชิงออกแบบที่สร้างความแตกต่าง เพื่อเป็น
ช่องทางเฉพาะในการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ โดยการรวบรวมมุมมองทางทฤษฎี
และการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
        Principles of design thinking to understand real-world problems 
with emphasis on problem elements, finding answers from different 
perspectives as well as iteratively prototyping and testing results to 
acquire innovative solutions to problems, incorporating values of design 
thinking for business differentiations and new business opportunities 
using theories and real-world practices 

 

   
GE104 ธุรกิจออนไลน์ 3(3-0-6) 

 (Online Business)  
         ประเภทของธุรกิจออนไลน์  พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์  การวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและแผนธุรกิจออนไลน์  การเริ่มต้นท าธุรกิจ และการสร้าง
เว็บ ไซต์ ธุ รกิจออนไลน์  กลยุทธ์การตลาดส าหรับธุ รกิจออนไลน์  เทคนิค                  
การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์  การตลาดบนสื่อสังคมส าหรับธุรกิจออนไลน์ และ
จรรยาบรรณของธุรกิจออนไลน์   
       Types of e-commerce, online shopping behavior, online business 
environment analysis and online business plan, and how to start and 
create online business website, create marketing strategies for online 
business, website promotion techniques, social media marketing for 
online business, and online business ethics. 

 

   
GE105 กฎหมายเบื้องต้นส าหรับผูป้ระกอบการ 3(3-0-6) 

 (Law for Entrepreneurs)  
         กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ การเลือกประเภทองค์กรธุรกิจ      

การร่างสัญญาทางธุรกิจ  สัญญาเช่า สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ  สัญญาจ้างงาน และ
สัญญาทางธุรกิจอ่ืน ๆ  การเจรจาต่อรองทางกฎหมาย การขอใบอนุญาตประกอบ
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กิจการ  การวางแผนภาษีส าหรับผู้ประกอบการ  และประเด็นอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง    
กับการประกอบธุรกิจ 
        Law and regulation relating to entrepreneurial or startup business; 
business organization selection, business contract drafting, for example, 
rent contracts, licensing agreements, employment contracts and other 
related contracts;   acquiring business licenses, business tax planning and 
current issues about law for entrepreneurs 

   
GE106 กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 

 (E-Commerce Law)  
         กฎหมายเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาซื้อขายสินค้าและกฎหมาย

การโอนเงินและการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายแลกเปลี่ยน ข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลและกฎหมาย
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
        Electronic Transactions Law, sales contracts, payment and  
electronic funds transfer. Electronic Data Interchange Law, Electronic 
Signature Law and Data Protection Law. Computer Related Crime, online 
dispute resolution and case studies relating to electronic transactions 

 

   
GE107 การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 3(3-0-6) 

 (Trading and Investment)  
         รู้จักเศรษฐกิจไทยและธุรกิจไทย ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ 

ข้อมูลส าคัญที่ควรพิจารณาในการซื้อขายหลักทรัพย์  ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ          
การด าเนินธุรกิจและราคาหลักทรัพย์  กลยุทธ์การซื้อขายหุ้นแบบต่าง ๆ  การใช้แอป
พลิเคชันต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ การจัดพอร์ตการลงทุน และการจ าลองการซื้อขาย
หลักทรัพย์ 
        Thai economy and business, introduction to stock trading, 
important information in stock trading, factors affecting business 
management and stock prices, various types of stock trading strategy, use 
of applications to analyze and manage investment portfolios, and 
simulated stock trading 
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GE108 การบริหารความมั่งค่ัง 3(3-0-6) 

 (Wealth Management)  
         การวางแผนทางการเงิน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดการเงินและความเสี่ยง

ในการลงทุน การลงทุนที่น าไปสู่ความมั่งคั่งผ่านการฝากเงินธนาคาร พันธบัตร 
อสังหาริมทรัพย์ ทองค า การประกันภัย การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ กองทุนรวม 
และการวางแผนการลงทุนเพื่อประโยชน์ทางด้านภาษี 
        Financial planning, financial market and investment risk. Wealth 
investments via bank deposits ,gold , real estate, bonds, mutual funds, 
investment trusts and investment planning for the tax benefits. 

 

   
GE109 ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม 3(3-0-6) 

 (Food Business for Wellness and Beauty)  
         ความหมาย ลักษณะความส าคัญและบทบาทของอาหารเพื่อสุขภาพและ    

ความงาม  ประเภทและตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม  ที่ผลิต
ในเชิงการค้า กระบวนการผลิตและการควบคุมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและ
ความงาม แนวโน้มทิศทางของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม 
        Meaning, importance and roles of food in wellness and beauty, 
types and examples of commercial food products for wellness and 
beauty, production processes and controls of food production for 
wellness and beauty, trends in food production for wellness and beauty 

 

   
GE110 สัมมาทิฏฐิเพื่อการประกอบการ 3(3-0-6) 

 (Right View Entrepreneurship)  
         ความหมายและคุณประโยชน์ของสัมมาทิฏฐิ  กระบวนการและเทคนิคในการ

พัฒนาสัมมาทิฏฐิให้เกิดมีขึ้นได้ในชีวิตประจ าวัน  การน าสัมมาทิฏฐิมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิต  การบริหารจัดการ  การแก้ไขปัญหาและข้อขัดแย้งในการด าเนินธุรกิจ
ของผู้ประกอบการ 
        Meaning and benefits of Right View. Process and techniques in 
developing Right View in daily life. How to supply Right View into 
personal life management, administrative management, as well as 
problem and conflict solutions in entrepreneurs’ business operations. 
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GE111 โครงการนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยผู้ประกอบการ 1 3(3-0-6) 

 (Entrepreneurial Driven Innovation Project 1)  
 เงื่อนไข  ศึกษาก่อน  GE101 หรือ ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน 

        การศึกษาเรียนรู้ผ่านโครงการและความท้าทายในด้านกระบวนการค้นหาและ
นิยามปัญหา คุณค่า ลูกค้า รูปแบบของการแก้ไขปัญหาและเทคโนโลยี รวมไปถึง
ทรัพยากรและขีดความสามารถต่างๆ ที่ส าคัญและมีความสัมพันธ์กับการค้นหา      
การทดลอง และการด าเนินการในการสร้างนวัตกรรมที่ขับเคลื่ อนโดยการ
ประกอบการ (ผลผลิตของการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม) โดยจะสร้าง
ความเข้าใจถึงกระบวนการในการสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม และ
มุ่งเน้นในโครงการที่ ใช้องค์ความรู้ข้ามสาขาและสร้างผลกระทบในเชิงบวก              
กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในชุมชนดินแดงห้วยขวาง 
ซึ่งท าการออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงการเรียนรู้ในด้านมายเซ็ทและกระบวน
การของการสร้างการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมผ่านการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์อย่างลึกซึ่ง ทั้งนี้รายวิชานี้ยังมุ่งเน้นกระบวนการส ารวจค้นหา       ซึ่ง
เป็นกรอบแนวคิดของขั้นตอนที่ 0 และเครื่องมือในการออกแบบเชิงความคิด 
        Project based learning and challenge in process of exploring and 
defining problem, value, people, a range of solutions and technology, 
and a range of necessarily resources and capability which is crucial and 
related to successfully Explore, Experiment with, and Execute on an 
entrepreneurial driven innovation ( the output of IDE) .  This course will 
build to understand the process of innovation- driven entrepreneurship 
focusing on a cross- disciplinary project of high impact to UTCC and it 
stakeholders in the Din Daeng/Huay Kwang community in which designed 
to give students an intensive, deep learning experience in the IDE 
mindset and process. This course has a greater emphasis on the Explore: 
Step 0 mindset and the tools of design thinking. 

 

   
GE112 โครงการนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยผู้ประกอบการ 2 3(3-0-6) 

 (Entrepreneurial Driven Innovation Project 2)  
 เงื่อนไข  ศึกษาก่อน  GE111 หรือ ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน 

        การศึกษาเรียนรู้ผ่านโครงการและความท้าทายในด้านกระบวนการค้นหาและ
นิยามปัญหา คุณค่า ลูกค้า รูปแบบของการแก้ไขปัญหาและเทคโนโลยี รวมไปถึง
ทรัพยากรและขีดความสามารถต่างๆ ที่ส าคัญและมีความสัมพันธ์กับการค้นหา      
การทดลอง และการด าเนินการในการสร้างนวัตกรรมที่ขับเคลื่ อนโดยการ
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ประกอบการ (ผลผลิตของการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม) โดยจะสร้าง
ความเข้าใจถึงกระบวนการในการสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม และ
มุ่งเน้นในโครงการที่ ใช้องค์ความรู้ข้ามสาขาและสร้างผลกระทบในเชิงบวก              
กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในชุมชนดินแดงห้วยขวาง 
ซึ่ งท าการออกแบบมาเพื่ อพัฒนานักศึกษาทางด้านกรอบแนวคิดการสร้าง              
การประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมให้มากกว่า โดยจะเน้นการใช้กระบวนการ
และมุ่งเน้นแนวคิดในด้านการทดลองและการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว ผ่านการ
เรียนรู้ผ่านประสบการการณ์ที่แตกต่างในด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี   
        Project based learning and challenge in process of exploring and 
defining problem, value, people, a range of solutions and technology, 
and a range of necessarily resources and capability which is crucial and 
related to successfully Explore, Experiment with, and Execute on an 
entrepreneurial driven innovation ( the output of IDE) .  This course will 
build to understand the process of innovation- driven entrepreneurship 
focusing on a cross- disciplinary project of high impact to UTCC and it 
stakeholders in the Din Daeng/Huay Kwang community in which designed 
to develop students’  IDE Mindset further beyond the prior level and 
required more rigorous use of the IDE process, with a great emphasis on 
the Experiment mindset and rapid prototyping through learning 
experience in a different innovation or technology. 

   
GE113 โครงการนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยผู้ประกอบการ 3 3(3-0-6) 

 (Entrepreneurial Driven Innovation Project 3  
 เงื่อนไข ศึกษาก่อน  GE112 หรือ ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน 

        การศึกษาเรียนรู้ผ่านโครงการและความท้าทายในด้านกระบวนการค้นหาและ
นิยามปัญหา คุณค่า ลูกค้า รูปแบบของการแก้ไขปัญหาและเทคโนโลยี รวมไปถึง
ทรัพยากรและขีดความสามารถต่างๆ ที่ส าคัญและมีความสัมพันธ์กับการค้นหา     
การทดลอง และการด าเนินการในการสร้างนวัตกรรมที่ขับเคลื่อ นโดยการ
ประกอบการ (ผลผลิตของการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม) โดยจะสร้าง
ความเข้าใจถึงกระบวนการในการสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม และ
มุ่งเน้นในโครงการที่ ใช้องค์ความรู้ข้ามสาขาและสร้างผลกระทบในเชิงบวก             
กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในชุมชนดินแดงห้วยขวาง 
ซึ่ งท าการออกแบบมาเพื่ อพัฒนานักศึกษาทางด้านกรอบแนวคิดการสร้าง             
การประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างให้นักศึกษา       
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มีความมั่นใจและความต้องการที่จะ มองต่าง คิดใหญ่ และท าเล็ก ในรายวิชานี้จะเน้น
การใช้กระบวนการการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมที่เพิ่มเติมในส่วนการ
ด าเนินการจริงจากโอกาสทางการประกอบการโดยจะต้องเข้าใจในการขยายตัวและ
การจัดหาเงินทุนผ่านการเงินของผู้ประกอบการ   
        Project based learning and challenge in process of exploring and 
defining problem, value, people, a range of solutions and technology, 
and a range of necessarily resources and capability which is crucial and 
related to successfully Explore, Experiment with, and Execute on an 
entrepreneurial driven innovation ( the output of IDE) .  This course will 
build to understand the process of innovation- driven entrepreneurship 
focusing on a cross- disciplinary project of high impact to UTCC and it 
stakeholders in the Din Daeng/Huay Kwang community in which designed 
to develop students’ IDE Mindset, with a goal of giving students the 
confidence and willingness to See Different, Think Big, and Act Small. 
This course required more rigorous use of the IDE process, with an 
additional emphasis on how to Execute on and IDE opportunity, with an 
understand of scaling and entrepreneurial finance for seeking funding. 

   
GE114 โครงการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม 1 3(3-0-6) 
 (IDE Project 1)  
 เงื่อนไข ศึกษาก่อน  GE111, GE112, และ GE113 

        ศึกษาผ่านโครงการและความท้าทายในด้านกระบวนการค้นหาและนิยาม
ปัญหา คุณค่า ลูกค้า รูปแบบของการแก้ไขปัญหาและเทคโนโลยี รวมไปถึงทรัพยากร
และขีดความสามารถต่างๆ ที่ส าคัญและเก่ียวข้องปัญหาและความท้าทายที่นักศึกษา
เลือก ทั้งนี้จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ โดยโครงการจะต้องเป็นโครงการ
ที่สามารถที่ขยายตัวได้และสามารถที่จะท าให้เกิดความน่าสนใจและใหญ่กว่าโครงการ
ที่นักศึกษาเคยได้ด าเนินการมา 
        Project based learning and challenge in process of exploring and 
defining problem, value, people, a range of solutions and technology, 
and a range of necessarily resources and capability which is crucial and 
related to selected project by student.  Student’ s project must be 
approved by an IDE committee.  It must be an IDE scale project and 
should be more exciting and bigger than previous project that students 
have done. 
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GE115 โครงการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม 2 3(3-0-6) 
 (IDE Project 2)  
 เงื่อนไข ศึกษาก่อน  GE114 

        ศึกษาผ่านโครงการต่อเนื่องจากวิชา โครงการการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดย
นวัตกรรม 1 (IDE Project 1)  
        Continuous Project based learning and challenge after IDE Project 1 

 

GE116 การบัญชีส าหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
 (Accounting for Entrepreneur)  
         หลักการเบื้องต้นทางการบัญชีการเงิน บัญชีบริหารและภาษีอากร ส าหรับ

ผู้ประกอบการ 
        Basic principles of financial accounting, managerial accounting and 
taxation for entrepreneur 

 

   
GE117 เศรษฐกิจของประเทศในเอเชีย 3(3-0-6) 
 (Economies of Asian Countries)  
         ลักษณะและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆที่ส าคัญในเอเซีย 

ปัจจัยต่างๆทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
ของประเทศเหล่านั้น ตลอดจนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศอ่ืนๆ ในเอเซีย
และทั่วโลก  
        Economies and the development of some important Asian 
countries. This course also includes economic, social, and political 
factors that affect these economies as well as economic relationship 
with other Asian countries and the rest of the world. 

 

   
GE118 วิสาหกิจเพื่อสังคม 3(3-0-6) 
 (Social Enterprise)  
         ความหมาย แนวคิด หลักการ ความส าคัญและคุณค่าของการสร้างกิจการ   

เพื่อสังคม ศึกษาเทคนิคการด าเนินการ รวมทั้งโอกาส ปัญหา และอุปสรรคเกี่ยวกับ
การสร้างกิจการเพื่อสังคม โดยการใช้กรณีศึกษา และการฝึกปฏิบัติจริงในชุมชน 
        Meaning, concept, principles, importance and value of social 
enterprise. Techniques for managing including opportunities, problems 
and obstacles relating to managing social enterprise using case studies 
and real projects with local communities. 
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GE119 เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค 3(3-0-6) 
 (Consumer Economics)  
         ความส าคัญของผู้บริโภคต่อระบบเศรษฐกิจ แหล่งที่มาของรายได้และรายได้   

ที่ใช้ได้จริง ปัจจัยที่ก าหนดทางเลือกในบริโภค หลักการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ 
สินเชื่อเพื่อการบริโภค   การใช้บริการประกันภัยและประกันชีวิต การวางแผนการ
เงินส่วนบุคคล แผนการออมและการเลือกรูปแบบการออม  การวางแผน        การ
ลงทุนและการเลือกวิธีการลงทุน บริการที่รัฐให้แก่ผู้บริโภค การควบคุมราคาสินค้า 
และการคุ้มครองผู้บริโภค 
        Importance of consumers to the economic system, source of 
incomes and disposable income, factors that determine the choice of 
consumption, and principles in making decisions to buy products and 
services., consumption credit, using the insurance and life insurance, 
personal financial planning, saving plan and the way of choosing it types, 
planning for investment and selection of how to invest, government 
service for consumers, price control and consumers protection. 

 

   
GE121 พื้นฐานการบริหารจัดการตนเอง 3(3-0-6) 
 (Fundamentals of self-management)  
         การบริหารจัดการตนเอง รู้จักการจัดการกับชีวิต ความคิด ความกลัว        

ความสงสัย แรงบันดาลใจ แรงเฉื่อย ความตื่นเต้น ความโกรธ ความกระวนกระวาย        
การตัดสิน การจัดการกับความล้มเหลว รู้จักความถนัดของตนเอง และเป้าหมายของ
ตนเอง 

 

         Study of self-management, how to deal with life, thoughts, fear, 
doubt, inspiration, inertia, excitement, anger, agitation, judgment, dealing 
with failure, and understand own aptitude and goals 

 

GE122 การน าเสนอธุรกิจเพื่อระดมทุน 3(2-2-5) 
 (Intensive Pitching Workshop)  
         การน าเสนอผลงานจากโครงงานวิทยากาคอมพิวเตอร์ให้กับนักลงทุน  การใช้

ต้นแบบของโครงงานเพื่อน าเสนอ เทคนิคการโน้มน้าวนักลงทุน การน าเสนอธุรกิจ
จากโครงงานเพื่อระดมทุน         

 



 

138 
 

        Presentation of the capstone project to investors, presentation by 
using the prototype of the project to convince investors, presentation 
the business idea from the project to raise funds. 

   
   
GE123 พื้นฐานการเงิน 3(3-0-6) 
 (Basics of Finance)  
         หลักการและแนวคิดด้านการเงินธุรกิจการคลังสาธารณะการเงินส่วนบุคคล

ตลาดการเงินการบริหารทางการเงิน  
        Corporate Finance, Public Finance, Personal Finance, Financial 
Markets, Financial Services. 

 

 

7.3.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) 

GE202 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ 3(3-0-6) 

 (Modern Innovation Technology)  
         ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ผลิตภัณฑ์

การเกษตร การแพทย์ การสื่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ อุปกรณ์หรือระบบกักเก็บ
พลังงาน เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ เทคโนโลยีวัสดุฉลาด เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
รวมทั้งวิทยาการเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ที่มีต่อการเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินชีวิต   
การประกอบธุรกิจ และเศรษฐกิจโลก 
        Impact of advance in modern technology on environment, farm 
production, medical, communication, biological technology, power 
storage equipment and systems, 3- D printing technology, smart 
materials, alternative energy technology, new technology affecting ways 
of life, business management, and world economy 

 

   
GE203 การคิดเชิงวิเคราะห์ส าหรับธุรกิจ 3(3-0-6) 

 (Analytical Thinking for Business)  
         พื้นฐานการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์และสถิติที่มีต่อธุรกิจ เทคนิคและ

เครื่องมือที่ช่วยในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพ 
        Introduction to mathematics and statistical analysis in business, 
techniques and tools assisting effective analytical and synthetic thinking 
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GE204 เกษตรอัจฉริยะ 3(3-0-6) 

 (Smart Farming)  
         เกษตรกับชีวิตประจ าวัน ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร การใช้เทคโนโลยี

เพื่อการเกษตร  ทฤษฎีเกษตรพอเพียง การใช้ประโยชน์จากผลผลิตและของเหลือทาง
การเกษตร  ทิศทางการเกษตรของไทย กรณีศึกษาการท าธุรกิจเกษตร 
        Farming and everyday life, local wisdom in farming, use of 
technology in farming, sustainable farming theory, use of farm produce 
and waste, farming trends in Thailand, case studies on farming business 

 

   
GE205 ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางเพื่อสุขภาพและความงาม 3(3-0-6) 

 (Cosmetic Products for Health and Beauty)  
         ความส าคัญของเครื่องส าอางส าหรับสุขภาพและความงาม  ประเภทของ

ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง   ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหนัง  ผลิตภัณฑ์ดูแลและตกแต่งเส้นผม  
ผลิตภัณฑ์ตกแต่งสีสันบนใบหน้า  ผลิตภัณฑ์ส าหรับช่องปาก  ผลิตภัณฑ์ส าหรับเด็ก
และผู้ใหญ่  ผลิตภัณฑ์แนวสปา  แนวทางเลือกการเลือกซื้อเครื่องส าอาง  หลักการใช้
เครื่องส าอางแต่ละประเภทในการเสริมความงาม นวัตกรรมเครื่องส าอางที่เป็น
ประโยชน์ในทางเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม 
        Importance of cosmetics for health and beauty, types of cosmetic 
products, skin- care products, hair- care products, facial make- up 
products, oral care products, child and adult products, spa products, 
cosmetic buying guides, beauty products instructions, benefits of 
cosmetic innovation on health and beauty technology 

 

   
GE206 ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย 3(3-0-6) 

 (Thai Herbs Wisdom)  
         ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสมุนไพรไทย  ภูมิปัญญาคนไทยในอดีตและปัจจุบัน     

ในการใช้สมุนไพรไทย  สรรพคุณของสมุนไพรไทยด้านการเกษตร  การแพทย์และ
อุตสาหกรรม   
          Introduction to Thai herbs, Thai wisdom of the past and present 
relating to the use of Thai herbs, herbal properties in farming, medication 
and industry  
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GE207 เทคโนโลยีดิจิทัล 3(3-0-6) 

 (Digital Technology)  
         ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล  ความหลากหลายของเทคโนโลยี  

ผลกระทบที่มีต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตในยุคดิจิทัล การประกอบธุรกิจ เศรษฐกิจ 
และสภาพแวดล้อม รวมถึงคุณธรรม จริยธรรม และสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการ
ปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบในยุคดิจิทัล 
        Advances in technology in the digital era, diverse forms of 
technology, impact of technology on people’ s way of life in the digital 
era, business management, economy, and environment including morals, 
ethics, and human rights, as well as personal adjustment for changes in 
the digital era 

 

   
GE208 เกมดิจิทัล 3(3-0-6) 

 (Digital Games)  
         เทคนิคการตัดสินใจ  เทคนิคการแข่งขัน ความรู้ที่จ าเป็นในการเล่นเกมดิจิทัล  

กรณีศึกษาเกมดิจิทัล 
        Decision-making techniques, competition techniques, knowledge 
required in playing digital games, case studies related to digital games 

 

   
GE209 ธุรกิจขยะรีไซเคิล 3(3-0-6) 

 (Recycling Business)  
   เป็นวิชาที่เกี่ยวกับการจัดการและการใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิล ประเภท

และสัญลักษณ์ขยะรีไซเคิล ขยะพลาสติกเบื้องต้น การคัดแยกและเปลี่ยนขยะเป็นเงิน 
มุ่งเน้นในเชิงปฏิบัติและความรู้ในเชิงธุรกิจ ตลอดจนการจัดการการตลาดในอนาคต
ของขยะรีไซเคิล ขยะรีไซเคิลตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการรักษาสิ่งแวดล้อม  
ในสังคมแบบยั่งยืน 
        This course will study about recycling management and waste 
utilization, types and symbols of recyclable waste.  Basic of plastic waste.  
Waste separation and waste to wealth process. This course is practice 
and business centric; students will also learn about marketing 
management, recycling management for sufficient economy and 
environmental sustainability. 
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GE211 การนับจ านวนและความน่าจะเป็นเบื้องต้น  3(3-0-6) 

 (Counting and Elementary Probability)  
         ทฤษฎีความน่าจะเป็นเครื่องมือและกลยุทธ์การนับจ านวนวิธีการแจกแจง 

       Probability theory, counting tools and strategies, and distribution 

functions. 

 

   

GE212 พื้นฐานสถิต ิ 3(3-0-6) 
 (Basics of Statistics)  
         หลักการแนวคิดและวิธีการทางสถิติขั้นพื้นฐานประกอบด้วยการสุ่มตัวอย่าง

ล าดับการแปรผันปัจจัยก าหนดการแจกแจงการทดสอบสมมติฐานและการถดถอย 
        Basic statistical principles, concepts, and methods, including 
sampling, variational series, point and interval estimation of distribution 
parameters, hypothesis testing and regression.  
 

 

GE213 พื้นฐานคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 

 (Basic of Computers)  
         แนวคิดพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์  โปรแกรมภาษาซี  การแทนรหัสข้อมูล  

การโค้ด  หน่วยค านวณคอมพิวเตอร์  การจัดการและองค์ประกอบหน่วยความทรงจ า

และการประเมินผลการท างาน 

        Fundamental concepts of computer systems. The C programming 
language, data representation, machine-level code, computer arithmetic, 
code, memory organization and management, and performance 
evaluation. 

 

   

GE214 ตรรกะทางคณิตศาสตร ์ 3(3-0-6) 

 (Foundations of Mathematical Logic)  

         หลักการเบื้องต้นของทางตรรกศาสตร์ ค่าความจริงทางตรรกศาสตร์และตัวบ่ง

ปริมาณ แนวคิดของการมีเหตุผลและความจริงและความสัมพันธ์ของการนิรนัย    

        Introduction to formal logic, logic of truth, functions and 

quantifiers, concepts of validity and truth and their relation to formal 

deduction. 
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GE215 พื้นฐานคณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

 (Mathematical Foundations of Computing)  

         คณิตศาสตร์พื้นฐานทางส าหรับคอมพิวเตอร์  ความรู้พื้นฐานของทฤษฎีเซต 

ความสัมพันธ์ทวิภาคและอันดับ ประพจน์ในเชิงตรรกศาสตร์ เครื่องทัวริง และ

พื้นฐานการค านวณ  การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์  การพิสูจน์อย่างเคร่งครัด 

         The mathematical foundations required for computer science, set 
theory, binary relations and orderings, propositional logic, Turing 
machines, and basics of computability, introduction to formal 
mathematical reasoning, showing formal rigorous proofs in simple cases. 

 

GE216 พีชคณิตเชิงเส้น 3(3-0-6) 

 (Linear Algebra)  

         มโนทัศน์พื้นฐานของพีชคณิตเชิงเส้นซึ่งประกอบไปด้วยระนาบและปริภูมิ 

โครงสร้างของปริภูมิ ปริภูมิเชิงเส้น เมทริกซ์ กฏของการด าเนินการทางเมทริกซ์ 

และการประยุกต์ใช้งาน 

         Basic concepts of linear algebra including “planes” and “spaces”, 
space structure, linear space, matrices, the rules of operations on 
matrices and basis of practical examples of their application. 

 

 

7.3.4 กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรม (Aesthetic and Culture) 

 1) กลุ่มสุนทรียศาสตร์ 

GE301 ปรัชญาความรัก 3(3-0-6) 

 (Philosophy of Love)  
         แนววิธีศึกษาปรากฏการณ์ของความรักอันเป็นอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์     

โดยพินิจพิเคราะห์และอภิปรายประเด็นปัญหาของความรักผ่านมุมมองทางปรัชญา 
ทั้งในด้านที่เป็นปัจเจก และในด้านที่มีมิติสัมพันธ์กับสังคมรอบตัว 
       Study of the phenomenon of love as humans’  basic emotion by 
analyzing and discussing love issues through philosophical aspects as an 
individual and social dimension 
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GE302 ปรัชญาศิลปะ 3(3-0-6) 

 (Philosophy of Art)  
         แนววิธีศึกษากระบวนทัศน์และการก่อขึ้นของความหมายในทางศิลปะ 

ตลอดจนความสัมพันธ์ของความจริง ความรู้ และคุณค่าในงานศิลปะ 
        Study of paradigms and meanings of art and its relationship to 
reality, knowledge, and values of art works 

 

   
GE303 รูปรสกลิ่นสีเสียง 3(3-0-6) 

 (Shape, Taste, Smell, Color, Sound)  
         ค าบอกรูปรสกลิ่นสีเสียงในภาษา สัญญาของรูปรสกลิ่นสีเสียงในมิติของ

ธรรมชาติ ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม  อิทธิพลของรูปรสกลิ่นสีเสียงต่อความรู้สึก
ของมนุษย์และการสร้างสรรค์ศิลปะของทุกด้านของมนุษย์ เช่น สถาปัตยกรรม 
วรรณศิลป์ จิตรกรรม มัณฑนศิลป์ การน าความรู้เรื่องรูปรสกลิ่นสีเสียงไปใช้ประโยชน์
ทางธุรกิจ ทั้งแฟชั่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ การโฆษณา การปรุงและออกแบบ
อาหาร 
        Words signifying shape, taste, smell, color, and sound in language, 
perception of shape, taste, smell, color, and sound in various 
dimensions: nature, religion, society, and culture, influence of shape, 
taste, smell, color, and sound on human feelings and creation of art 
works in every form, such as architecture, literature, painting, and 
decorative arts, applying the knowledge of shape, taste, smell, color, and 
sound to product design, advertising, cooking, and food design 

 

   
GE304 เรื่องเล่าในโลกสมัยใหม ่ 3(3-0-6) 

 (Narratives in the Modern World)  
         ความหมายและบทบาทหน้าที่ของเรื่องเล่า ความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องเล่า     

กับชีวิต สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และจิตวิทยา  วิเคราะห์เนื้อหา 
รูปแบบและวิธีการเล่าเรื่องในสื่อต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติการเล่าเรื่องเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       Meanings and functions of narratives, relationship between 
narratives and life, society, economy, politics, culture, and psychology; 
analysis of contents, forms, and techniques used in various forms of 
media; practices in effective and purposeful storytelling 
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GE305 การตีความละครและภาพยนตร์ 3(3-0-6) 

 (Interpretation of Drama and Film)  
         ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการตีความละครและภาพยนตร์ วัฒนธรรม

การสร้างและเสพละครและภาพยนตร์ในสังคมไทย  แนวทางการวิเคราะห์และ
ตีความละครและภาพยนตร์ กรณีศึกษาการวิเคราะห์ละครและภาพยนตร์และ       
ฝึกปฏิบัติ 
         Theories and concepts relating to interpretation of drama and film, 
drama and film production and perceiving cultures in Thai society; 
guidelines to analyzing and interpreting drama and film, case studies on 
drama and film analysis and practice 

 

   
GE306 นิทานโลก 3(3-0-6) 

 (Tales of the World)  
         ความหมายของนิทาน  ความส าคัญและบทบาทของนิทานที่มีต่อมนุษยชาติ  

ลักษณะเด่นของนิทานทั้งของตะวันออกและตะวันตก  อ่านตีความนิทานส าคัญ     
บางเร่ืองทั้งของตะวันออกและตะวันตก 
        Meaning, importance, and roles of tales in human beings’ lives, 
characteristics of eastern and western tales, interpretative reading of 
selected significant pieces of Eastern and Western tales 

 

   
GE307 พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสริินธร รัฐสีมาคุณากร

ปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี 
3(3-0-6) 

 (HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Writing)  
         พระราชประวัติและพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กุมารี ความส าคัญ ลักษณะเด่น คุณค่า และความงามของพระราชนิพนธ์ ตลอดจน
บทบาทของพระราชนิพนธ์ที่มีต่อวงการหนังสือและสังคมไทย 
         HRH Princess Chakri Sirindhorn’s biography and writing, 
importance, outstanding characteristics, values, and beauty of her writing, 
as well as the roles of her writing on Thai society and publishing circles 

 

   
GE308 วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแหง่อาเซียน 3(3-0-6) 

 (Southeast Asian Writers Award)  
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         ประวัติความเป็นมาของวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) 
ความส าคัญ คุณค่าของวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนของไทย 
ตลอดจนบทบาทของรางวัลซีไรต์ที่มีต่อวงวรรณกรรมไทย 
        History of Southeast Asian Writers Award (S.E.A. Write), importance, 
values, and roles of Southeast Asian Writers Award on Thai literary circle 

 

   
GE309 การอ่านร้อยกรองไทย 3(3-0-6) 

 (Thai Poetry Recitation)  
         หลักการและการฝึกทักษะการอ่านร้อยกรองไทยประเภท โคลง ฉันท์ กาพย์ 

กลอน ร่าย และท านองการอ่านแบบต่าง ๆ ได้แก่ ท านองเสนาะ ขับ สวด เห่ พากย์ 
รวมทั้งกลวิธีการใช้เสียงให้เหมาะกับบทอ่าน 
        Principles and practice of tonal recitation of Thai poetry in various 
forms and rhythms as well as voice projecting techniques appropriate for 
each type of tonal recitation 

 

   
GE310 นาฏศิลปไ์ทย 3(2-2-5) 

 (Thai Classical Dance)  
         หลักเบื้องต้นและแบบแผนของนาฏศิลป์ไทย  การฝึกปฏิบัติการร าพื้นฐาน                   

เพลงช้า  เพลงเร็ว  ร าแม่บท 
        Introduction to Thai classical dance and basic movements, practice 
of Thai classical dance movements including slow movements (plheng 
cha), fast movements (phleng reo), and major movement series (ram 
mae bot) 

 

   
GE311 แดนซ ์ 3(2-2-5) 

 (Dance)  
         รูปแบบและประ เภทของการ เต้ น  เช่ น  Junior Dance, Street Jazz,            

Hip Hop, K-Pop, B Boy, Jazz Move, Junior Ballet, ฝึกการเต้นประเภทต่าง ๆ  
         Dance genres and movements such as Junior Dance, Street Jazz, 
Hip Hop, K-Pop, B Boy, Jazz Move, Junior Ballet, practice of various dance 
movements 

 

   
GE312 การขบัร้อง 3(2-2-5) 

 (Singing)  
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         วิธีการใช้เสียง  ประเภทของเพลง  ควบคุมการใช้เสียง การฟังและการจับ
จังหวะ ดนตรี ฝึกปฏิบัติการขับร้องในงานสังคมและการแสดงโอกาสต่าง ๆ ตลอดจน
ฝึกท่าทางการแสดงออกให้เหมาะสมกับรูปแบบของงาน 
        Voice projection, music genres, voice control, listening for beats 
and rhythms, singing practice for social events and stage performance on 
various occasions, practice of movements appropriate for each type of 
events 

 

   
GE313 ดนตรีวิจักษณ ์ 3(3-0-6) 

 (Music Appreciation)  
         การฟังดนตรีเพื่อให้เกิดความเข้าใจและความซาบซึ้งในคุณค่าของการฟังดนตรี  

รวมถึงพัฒนาการของการฟังดนตรีประเภทต่าง ๆ  ลักษณะของเพลงและเครื่องดนตรี 
         Music listening for understanding and appreciation of its values, 
development of music and its genres, as well as characteristics of songs 
and musical instruments 

 

   
GE314 การจดัดอกไม ้ 3(2-2-5) 

 (Flower Decoration)  
         ศาสตร์และศิลป์แห่งการจัดแต่ง และถ่ายทอดความหมายของดอกไม้           

เพื่อขัดเกลาจิตใจให้เข้าถึงประสบการณ์สุนทรียะ ตลอดจนสามารถเข้าใจถึงการใช้
ดอกไม้เป็นภาพตัวแทนแห่งการสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างละเอียดลออ 
        Science and art of flower decoration, meaning of flowers leading 
to understanding of aesthetic experience, understanding of how to use 
flowers as a means to communicate and convey people’s emotions and 
feelings 

 

   
GE315 พัสตราภรณ ์ 3(3-0-6) 

 (Costume and Garment)  
         ประวัติของเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ศิลปะและวัฒนธรรมการตกแต่ง

ร่างกายให้เหมาะแก่ระดับบุคคล ยุคสมัยและจุดประสงค์ ทั้งในบริบทวัฒนธรรม     
ของราชส านักและชาวบ้าน  วิเคราะห์กรณีศึกษาการออกแบบพัสตราภรณ์ สืบคืน
ประวัติ ภูมิหลังของพัสตราภรณ์ไทย 
        History of costumes and accessories, fashion styling appropriate for 
social status, times, and purposes in the contexts of royal court and 
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commoner cultures, analysis of case studies relating to costume and 
garment design, revitalization of Thai costumes and garments 
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GE316 การออกแบบเครื่องแตง่กายและการแต่งหนา้ 3(2-2-5) 

 (Costume and Make-Up Design)  
         ความหมาย และความส าคัญของเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ  การฝึก

ออกแบบเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับให้เข้ากับการแสดงประเภทต่าง ๆ   เพื่อให้
เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับยุคสมัยและสภาพของนักแสดง  ทฤษฎีและ   
การฝึกปฏิบัติเก่ียวกับการแต่งหน้าเบื้องต้น และเทคนิคการแต่งหน้าส าหรับการแสดง 
       Meaning and importance of costumes and accessories, practice of 
costume and accessory design for various types of performance, basic 
make-up theories and practice, make-up techniques for stage 
performance 

 

   
GE317 ศิลปะวิจักษณ ์ 3(3-0-6) 

 (Art Appreciation)  
         ความหมาย ความส าคัญ คุณค่าของศิลปกรรม หลักการวิจักษณ์ศิลปกรรม

ประเภทต่าง ๆ  ได้แก่ จิตรกรรม วรรณกรรม คีตกรรม นาฏกรรม และสื่อบันเทิง     
ร่วมสมัยต่าง ๆ ทั้งในด้าน รูปแบบ เนื้อหา แนวคิดสุนทรียรส 
        Meaning, importance, and values of the arts, principles of art 
appreciation for different art forms: painting, literature, music, dance, and 
contemporary entertainment media relating to forms, contents, and 
aesthetic concepts 

 

   
GE318 การละเล่นและเพลงพื้นบ้านไทย 3(3-0-6) 

 (Thai Folk Games and Songs)  
         ประวัติความเป็นมา  ลักษณะ ประเภท และคุณค่าของการละเล่นพื้นบ้าน     

ในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย  และเพลงพื้นบ้านไทยแต่ละประเภท อิทธิพลของ
สภาพสังคม ภูมิประเทศ ค่านิยมและคติชีวิตที่ต่อการการละเล่นต่าง ๆ และ          
การประยุกต์ใช้เพลงพื้นบ้านในโอกาสต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
        History, characteristics, genres, and values of Thai folk games in 
different regions of the country, Thai folk song genres, influence of social 
environment, geography, values, and principles of life on Thai folk games, 
application of traditional Thai folk songs appropriately used on different 
occasions 
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 2) กลุ่มวัฒนธรรม   

GE351 วัฒนธรรมประชานิยม 3(3-0-6) 

 (Popular Culture)  
         ความหมาย ลักษณะของวัฒนธรรมประชานิยม  ความสัมพันธ์ระหว่างประชา

นิยมกับระบบอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและสื่ อมวลชนกับทุนนิยม  บริบท               
ทางสังคม  การบริโภควัฒนธรรมและการวิเคราะห์วัฒนธรรมประชานิยมที่มีอิทธิพล
ในชีวิตประจ าวันของคนในสังคมไทย  
        Meaning and characteristics of the popular culture. The relationship 
between the populism and the cultural industry; the mass media and 
the capitalism. The consumption of the popular culture and the analysis 
of the culture’s influence on Thai society in everyday lives. 

 

   
GE352 สื่อบันเทิงอาเซียน 3(3-0-6) 

 (ASEAN Entertainment Media)  
         ลักษณะเฉพาะและลักษณะร่วมของสื่อบันเทิงประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

อาเซียน  ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อบันเทิงกับสังคมในประเทศต่าง ๆ   วัฒนธรรม   
การสร้างและเสพสื่อบันเทิงในประเทศต่าง ๆ    ตลอดจนอิทธิพลที่มีต่อกันในภูมิภาค
อาเซียน  วิเคราะห์ประเด็นน่าสนใจที่ปรากฏในสื่อบันเทิงอาเซียน 
        Distinctive and shared characteristics of entertainment media in 
ASEAN countries, relationship between entertainment media and society 
in different countries, creation and consumption of entertainment media 
in different countries, influence of entertainment media from ASEAN 
countries on each other, analysis of interesting issues existing in ASEAN 
entertainment media 

 

   
GE353 ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน  3(3-0-6) 

 (ASEAN Cultures)  
         แนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ในประชาคม

อาเซียน  ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสรรค์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของประเทศ    
ต่าง ๆ  ภาวะวิกฤตทางวัฒนธรรมร่วมสมัยของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน  
การปรับตัวและการดัดแปลงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยว  แนวคิด
ชาตินิยม  และการแก้ไขวิกฤตของชาติ 
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        Concepts of art and cultural identity in ASEAN community, factors 
affecting the creation and conservation of art and culture in different 
countries, critical situation of contemporary cultures in ASEAN 
community, cultural adjustment and adaptation for tourism economy, 
nationalism, and solutions to countries’ crises 

   
GE354 อิทธิพลวัฒนธรรมต่างชาติในศิลปะไทย 3(3-0-6) 

 (Foreign Culture Influence on Thai Arts)  
         การรับและบูรณาการวัฒนธรรมต่างชาติในสังคมไทย  อิทธิพลของวัฒนธรรม

อินเดีย ลังกา เขมร จีน  โลกมุสลิม และโลกตะวันตก  การสร้างสรรค์ศิลปะไทย 
        Adopting and integrating foreign cultures in Thai society, influence 
of cultures from India, Sri Lanka, Khmer, China, Muslim world, and the 
Western world on the creation of Thai arts 

 

  
 

 

GE355 ประวัติศาสตร์สังคมไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 3(3-0-6) 

 (History of Thailand’s Society after Revolution)  
         ประวัติศาสตร์สังคมไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ว่าด้วยการพัฒนา

ประเทศตามแบบตะวันตก และผลกระทบที่มีต่อสังคม  การศึกษา การเมือง         
การปกครอง สื่อสารมวลชน ศิลปกรรม รสนิยม แนวคิดเรื่องความเป็นไทย ท้องถิ่น 
ตลอดจนอุดมการณ์ชาติ  วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง การคลี่คลาย และการด ารงอยู่
ของสังคมไทยจากยุคพัฒนาถึงโลกาภิวัตน์ 
         History of Thailand’s society after revolution, policy relating to 
modernization and its impact on society, education, politics, 
administration, mass media, arts, tastes, local Thai conceptualization, 
and national ideology, analysis of change, disentanglement, and 
existence of Thai society from the modernization to globalization periods 

 

   
GE356 อุดมการณ์สร้างชาติของจีน 3(3-0-6) 

 (China’s National Ideology)  
         พัฒนาการด้านประวัติศาสตร์ ปรัชญา ภูมิปัญญา การเมืองการปกครองและ

เศรษฐกิจ ฯลฯ ที่สะท้อนมุมมองอุดมการณ์สร้างชาติของจีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
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         Aspects of China’s development in history, philosophy, wisdom, 
politics, administration, and economy, which reflect China’s national 
ideology from past to present 

   
   
GE357 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก 3(3-0-6) 

 (Current World Events)  
         เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในโลก ทั้งมิติทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

รวมทั้งความร่วมมือและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมโลกปัจจุบัน รวมทั้งเหตุการณ์
ส าคัญในประเทศไทยที่สัมพันธ์กับเหตุการณ์ในโลก  เพื่อให้สามารถคิด วิเคราะห์ 
วิจารณ์ และเปรียบเทียบเหตุการณ์ส าคัญของโลกที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่าง ๆ ซึ่งส่งผล
กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงได้ 
        World’s major events in political, economic, and social dimensions, 
cooperation and conflict in modern world society, and important events 
in Thailand related to world events; thinking about, analyzing, criticizing, 
and comparing these important world events occurring at different times 
and having impact on changes 

 

   
GE358 ภาวะหลายภาษา 3(3-0-6) 

 (Multilingualism)  
         ลักษณะเฉพาะของภาวะหลายภาษาและภาวะหลายวัฒนธรรม  เกณฑ์การ

จ าแนกภาษาต่าง ๆ ในสังคม การแทรกแซงและผสมผสานทางภาษา และอิทธิพล    
ของภาวะหลายภาษาที่มีต่อพลเมืองในสังคม  
        Characteristics of multilingualism and multiculturalism, criteria for 
language classifications in society, linguistic interference and integration, 
and the influence of multilingualism on people in society 

 

   
GE359 การจัดการพิพิธภัณฑ์ 3(3-0-6) 

 (Museum Management)  
         ความหมาย หน้าที่ ความส าคัญและคุณค่าของพิพิธภัณฑ์ที่มีต่อสังคม ประเภท

และรูปแบบของพิพิธภัณฑ์  การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ แนวคิดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์  
การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์  การตลาดของพิพิธภัณฑ์ การอนุรักษ์และการจัดแสดง  
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรือพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน  ตัวแบบพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย  การมี
ส่วนร่วมของชุมชนและสังคมพิพิธภัณฑ์ในอุดมคติ  พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 
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        Meaning, function, importance, and values of museums on society, 
classifications and types of museums, museum displays, concepts 
relating to museums, museum management, museum marketing, 
conservation and exhibition of local museums, models of Thai local 
wisdom museum, community participation and ideal museum society, 
virtual museum 

   
GE360 ปรัชญาตะวันตก 3(3-0-6) 

 (Western Philosophy)  
         แนวคิดวิธีศึกษากระบวนความคิดของโลกตะวันตก  โดยมุ่งศึกษาประเด็น

ปัญหาส าคัญในสมัยต่าง ๆ ได้แก่ สมัยโบราณ สมัยกลาง สมัยใหม่ และหลังสมัยใหม่  
เพื่อเรียนรู้พื้นฐานและพัฒนาการทางความคิดที่เกิดขึ้นในโลกตะวันตก 
        Concepts and study of the thinking process in the Western World, 
focusing on critical issues existing in different periods: ancient, medieval, 
modern, and post-modern, with the aim to learn the foundation and 
development of the thinking process in the Western World 

 

   
GE361 ปรัชญาตะวันออก 3(3-0-6) 

 (Eastern Philosophy)  
         แนวคิดวิธีศึกษากระบวนความคิดของโลกตะวันออก  โดยมุ่งศึกษาเฉพาะ

แนวคิดกระแสหลัก ได้แก่ อินเดีย จีน และญี่ปุ่น เพื่อพิจารณาประเด็นปัญหาส าคัญ
ด้านการแสวงหาความหมายของชีวิต ตามวิถีแห่งตะวันออก 
        Concepts and study of the thinking process in the Eastern World, 
focusing on the mainstream concepts from India, China, and Japan, with 
the aim to consider critical issues relating to searching for the meaning 
of life in the Eastern Way 

 

   
GE362 วัฒนธรรมชา 3(3-0-6) 

 (Tea Culture)  
         ก าเนิด และพัฒนาการของวัฒนธรรมชา ประวัติศาสตร์ของสังคมที่เกี่ยวข้อง

กับชาในประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะของจีน ญี่ปุ่น และภูมิภาคอาเซียน  ประเด็นศึกษา
วัฒนธรรมชาในสังคมไทย เช่น ความเชื่อและคติต่าง ๆ  เก่ียวกับใบชาและการบริโภค
ชา  การสร้างสรรค์ธุรกิจชา  วัฒนธรรมร้านน้ าชาในภาคใต้  ชากับพิธีกรรม ชาใน
ฐานะวัฒนธรรมร่วมสมัยยุคโลกาภิวัตน์ 
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        Origin and development of tea culture, social history relating to tea 
in different countries, particularly in China, Japan, and ASEAN region, 
study of tea culture in Thai society, such as beliefs and principles of tea 
leaves, tea consumption, creation of tea business, tea house culture in 
the South, tea and rituals, tea as a contemporary culture in the 
globalization era 

   
GE363 วัฒนธรรมข้าว 3(3-0-6) 

 (Rice Culture)  
         ความหมายและขอบเขตของวัฒนธรรมข้าว ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม

ข้าวกับคนไทยทั้งในวัฒนธรรมหลวงและวัฒนธรรมชาวบ้าน  วัฒนธรรมข้าวในกระแส
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก กรณีศึกษาวัฒนธรรมข้าวในสถานที่จริง  วิเคราะห์
และสร้างสรรค์วัฒนธรรมข้าวในบริบทสังคมร่วมสมัย 
        Meaning and scope of rice culture, relationship between rice 
culture and Thai people in both the royal court and commoner cultures, 
rice culture in the stream of change in the world society, case studies 
relating to rice culture as existing in real locations, analysis and creation 
of rice culture in the context of contemporary society 

 

   
GE364 วัฒนธรรมน้ า 3(3-0-6) 

 (Water Culture)  
         วัฒนธรรมน้ าในคติไทยที่ปรากฏในวรรคดี ต านาน เร่ืองเล่า ศิลปกรรม บทบาท

และความหมายของน้ าในพระราชพิธี ประเพณีและคติชนเก่ียวกับน้ าในภูมิภาคต่าง ๆ   
ภูมิปัญญาของการจัดการน้ าของคนไทยในยุคอดีต  มโนทัศน์เรื่องวัฒนธรรมน้ าในยุค
ชลประทาน  การจัดการน้ ากับปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบัน 
        Water culture in Thai literature, legends, tales, and works of art, 
role and meaning of water in royal ceremony, tradition and folklore 
relating to water in different regions, Thai local wisdom of the past 
regarding water management, concept of water culture in the era of 
irrigation, water management and problems in modern Thai society 

 

   
GE365 ศาลเจ้าและการไหว้เจ้าของชาวจีนในประเทศไทย 3(3-0-6) 

 (Chinese Shrine and Oblation in Thailand)  
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         คติความเชื่อเกี่ยวกับศาลเจ้าและการไหว้เจ้าของชาวจีนในประเทศไทย       
การไหว้เจ้ากับการสร้างสรรค์วัฒนธรรมของชาวจีน  ศาลเจ้ากับการตั้งชุมชนชาวจีน
และการขยายตัวของชุมชน  บทบาทของศาลเจ้าและการไหว้เจ้าในบริบทร่วมสมัย  
อาทิในด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจสร้างสรรค์ คติชนสร้างสรรค์ และพัฒนาการของ
การสร้างสังคมจีนาภิวัตน์ กรณีศึกษาศาลเจ้าและพิธีกรรมไหว้เทพเจ้าจีนที่เด่น ๆ    
ในสังคมไทย  
        Shrine and oblation belief of the Chinese in Thailand, oblation and 
the creation of Chinese culture, shrine and the establishment of Chinese 
community and its expansion, role of shrine and oblation in 
contemporary context, such as tourism, creative economy, creative 
folklore, and development of Sinicization, case studies relating to shrine 
and oblation in Thai society 

 

   
GE366 ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมไทย 3(3-0-6) 

 (Ethnic Diversity in Thai Society)  
         อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ส าคัญในสังคมไทย  การธ ารงไว้ซึ่ งชาติพันธุ์         

ความแตกต่างหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ เช่น ข้อดี ข้อเสียของกลุ่มชาติพันธุ์   
ในสังคม  สังคมพหุลักษณ์กับความท้าทายในประชาคมอาเซียน ส ารวจพื้นที่ย่านที่อยู่
อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ในกรุงเทพมหานครที่ส าคัญ ๆ  
        Important ethnic identity in Thai society, maintaining ethnicity, 
ethnic diversity, advantages and disadvantages of ethnicity in society, 
plural society and challenge in ASEAN community, survey of some 
significant ethnic locations in Bangkok 

 

   
GE367 ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย 3(3-0-6) 

 (Gender Diversity in Thai Society)   
         ความหมายและความส าคัญของความหลากหลายทางเพศ  แนวคิดและ

กระบวนทัศน์ในการศึกษาความหลากหลายทางเพศและเอกลักษณ์ทางเพศในมิติ
ต่างๆ ทั้งทางวิทยาศาสตร์ มานุษยวิทยา จิตวิทยาและอ่ืนๆ ในบริบทสังคมไทย และ
การท าความเข้าใจความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย 
        Meaning and importance of gender diversity and identity, concept 
and paradigm for the study of gender diversity in different dimensions; 
science, anthropology, psychology, etc. Understanding of gender 
diversity in Thai society. 
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GE368 คติชนสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 

 (Creative Folklore)  
         ประวัติความเป็นมาของคติชนวิทยา  แนวคิดทางคติชนแนวใหม่  และคติชน      

แนวใหม่เพื่อการสร้างสรรค์กิจกรรมทางสังคม  รวมทั้งอิทธิพลของคติชนแนวใหม่ที่มี     
ต่อสังคมไทยปัจจุบัน 
        Origin and development of folklore, modern folklore concepts, and 
modern folklore for the creation of social activities, as well as the 
influence of modern folklore on current Thai society 

 

   
GE369 โบราณคดีของไทยและประเทศใกล้เคียง 3(3-0-6) 

 (Archaeology in Thailand and Neighboring Countries)  
         ความหมายของวิชาโบราณคดี  ความเกี่ยวพันระหว่างโบราณคดีและศิลปกรรม  

ประวัติของศิลปะไทยและศิลปะของประเทศใกล้เคียง และการศึกษานอกสถานที่ 
        Meaning of archaeology, relationship between archaeology and 
works of art, art history in Thailand and neighboring countries, fieldtrip 

 

   
GE370 ท้องถิ่นกับการสร้างสรรค์สินค้าทางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 (Local and Creative Cultural Products)  
         กระแสท้องถิ่นนิยมในสังคมไทย  ความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับเศรษฐกิจชุมชน 

และระบบเศรษฐกิจของประเทศ  แนวคิดเรื่องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม        
ของชุมชนที่น าไปสู่การสร้างสินค้าทางวัฒนธรรม  กระบวนการสร้างและผลิตสินค้า      
ทางวัฒนธรรม  กรณีศึกษาโดยเก็บข้อมูลในท้องถิ่นบ้านเกิดเพื่อแสวงหาสินค้าจากสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์มาต่อยอดสร้างสรรค์ให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
        Localism in Thai society, relationship between local and national 
economy, concepts relating to geographical indication and local culture 
leading to cultural products, creation and production processes of 
cultural products, use of case studies as a tool to collect data in local 
communities in search of products with geographical indication 

 

   
GE371 ราชประเพณีและพระราชพิธีในสังคมไทย 3(3-0-6) 

 (Royal Tradition and Ceremony in Thailand)  
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         ความหมายและหน้าที่ของราชประเพณีและพระราชพิธีในประเทศไทย  พัฒนาการ
ของราชประเพณีและพระราชพิธีในประวัติศาสตร์ไทย  ราชประเพณีและพระราชพิธี
ส าคัญในราชส านักไทย 
        Meaning and function of royal tradition and ceremony in Thailand, 
development of royal tradition and ceremony in Thai history, significant 
royal traditions and ceremonies in Thai royal court 
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GE372 ประเพณีประดิษฐ์ 3(3-0-6) 

 (Invented Tradition)  
         ความหมาย ความส าคัญของประเพณีประดิษฐ์  ก าเนิดและพัฒนาการของประเพณี

ประดิษฐ์ ทฤษฎีเก่ียวข้องกับการวิเคราะห์ประเพณีประดิษฐ์  วิกฤตสังคมกับบทบาท
หน้าที่ของประเพณีประดิษฐ์ อิทธิพลของประเพณีประดิษฐ์ที่มีต่อการสร้างวาทกรรม  
ตามความคิดของคนในสังคมปัจจุบัน  กรณีศึกษาประเพณีประดิษฐ์ในสังคมไทย และ
วิเคราะห์ประเพณีประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยปัจจุบัน 
        Meaning and importance of invented tradition, origin and 
development of invented tradition, theories relating to the analysis of 
invented tradition, social crisis and role of invented tradition, influence 
of invented tradition on discourse construction in accordance with 
people’s thought in modern Thai society, case studies relating to 
invented tradition in Thai society, and analysis of invented tradition 
existing in modern Thai society 

 

   
GE373 ประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย 3(3-0-6) 

 (Tradition and Festivals in Thailand)  
         ความส าคัญของประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย  หน้าที่ของประเพณีและเทศกาล

ต่อวิถีชีวิต  คติความเชื่อ  ค่านิยมและภูมิปัญญาไทย ประเพณีและเทศกาลประจ าปี           
ในสังคมไทย 
         Importance of traditions and festivals in Thailand, function of 
traditions and festivals in ways of life, beliefs, values, and Thai wisdom; 
annual traditions and festivals in Thai society 

 

   
GE374 ประวัติศาสตร์ของภาพถ่าย 3(3-0-6) 

 (History of Photography)  
         ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของภาพถ่าย  ความส าคัญและคุณค่าของภาพถ่าย     

ในสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับภาพถ่าย  ความหมายของภาพถ่ายที่มีคุณค่า   
ทั้งทางจิตใจและทางประวัติศาสตร์ การสร้างสรรค์ศิลปะการถ่ายภาพ การผสมผสาน    
ทั้งทางด้านแนวความคิด ทฤษฎี เทคนิคปฏิบัติ และความคิดสร้างสรรค์  ความสามารถ
และทักษะที่น าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  สร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพถ่าย         
เพื่อจรรโลงใจต่อสังคม 
        Photography history, importance and value of photography in 
society, relationship between human and photography, meaning of 
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photography with its sentimental and historical values, creation of 
photographic art by integrating concepts, theories, techniques, and 
creativity, photographic ability and skills applied to the creation of 
photographic art 

   
GE375 ประวัติศาสตร์แอนิเมชั่น 3(3-0-6) 

 (Animation History)  
         ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของแอนิเมชั่น มุมมองที่หลากหลายของแอนิเมชั่น

ตั้งแต่ล าดับเวลา วิธีการ และสื่อกลาง วัฒนธรรม ประเภท จนถึงคนวาดภาพ ทัศนคติและ
อิทธิพลของเชื้อชาติ เพศ เทคโนโลยี อัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรม และความขัดแย้งระหว่าง
ศิลปะกับอุตสาหกรรม 
        History and development of animation, various aspects relating to 
animation such as time sequence, production process, medium, culture, 
genres, animation artists, attitudes and nationality influence, gender, 
technology, cultural identity, and conflict between art and industry 

 

   
GE376 ความเชื่อในสังคมไทย 3(3-0-6) 

 (Faith in Thai Society)  
         ความหมายของความเชื่อ  ประเภทของความเชื่อ  แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ศึกษา

ความเชื่อ  ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อกับสังคมไทยในท้องถิ่นต่าง ๆ   การเก็บข้อมูล
ความเชื่อภาคสนาม  วิเคราะห์ข้อมูลความเชื่อ  ปรากฏการณ์ของความเชื่อและ           
การประยุกต์ใช้ความเชื่อเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ ในสังคมไทยร่วมสมัย 
        Meaning of faith, types of faith, concepts and theories used to study 
faith, relationship between faith and Thai society, faith data collection 
and analysis, phenomenon of faith, applying knowledge about faith for 
different purposes in contemporary Thai society 

 

   
GE377 โหราศาสตร์และการพยากรณ์ 3(3-0-6) 

 (Astrology and Forecasting)  
         แนวคิดเร่ืองโหราศาสตร์และการพยากรณ์ของสังคมตะวันออกและตะวันตกเชิง

เปรียบเทียบ  คติความหมายและระบบภูมิปัญญาในโหราศาสตร์ไทย  ประเภทของ
โหราศาสตร์และการพยากรณ์  การใช้ตรรกะทางภาษาและการตีความทางโหราศาสตร์  
การประดิษฐ์ประเพณีและการสร้างอัตลักษณ์ของนักพยากรณ์  กรณีศึกษาโหราศาสตร์
และการพยากรณ์ในสังคมไทยปัจจุบัน 
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        Comparative concepts of astrology and forecasting in Eastern and 
Western societies, ideology, meaning, and wisdom in Thai astrology, 
classification of astrology and forecasting, use of linguistic logic and 
interpretation of meaning in astrology, astrologers’ invented tradition and 
identity creation, case studies relating to astrology and forecasting in Thai 
society 

   
GE378 ศาสนาของโลก 3(3-0-6) 

 (World Religions)  
        ความรู้เกี่ยวกับศาสนาส าคัญของโลก ได้แก่ ศาสนาคริสต์ ศาสนาพุทธ  ศาสนา

อิสลาม ศาสนาฮินดู ปรัชญาและวัตรปฏิบัติของศาสนาส าคัญ  ปรากฏการณ์สังคมยุค
ผสมผสานทางศาสนาในปัจจุบัน   ศาสนาในท่ามกลางวิกฤตของสังคมโลก  การวิเคราะห์
การน าศาสนามาใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมไทย 
       Knowledge relating to world religions including Christianity, 
Buddhism, Islam, and Hinduism; philosophy and religious practice of 
world’s major religions, current social phenomena in the era of mixed 
religions, religions amidst world crises, religion as a solution to social 
problems 

 

   
GE379 หมากล้อม 3(2-2-5) 

 (Go)  
         การพัฒนาแนวคิดและเทคนิคข้ันพื้นฐานส าหรับเล่นในช่วงเปิดเกม  กลางเกม 

และปิดเกม  ความหมายของพื้นที่  ลักษณะหมากและทิศทางหมากเป็นตาย           
การจบเม็ด 9 เกม วิธีการเล่นหมากต่อ สูตรมุมและหมากเด็ด ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม 
       Development of Go concepts and tactics used at the opening, 
middle, and ending stages, meaning of territory, types and direction of 
captured and alive stones, ending the game, proceeding the game, 
formula and tricks, history and culture 

 

   
GE380 หมากรุกไทยและสากล 3(2-2-5) 

 (Thai and International Chess)  
         ประวัติและความเป็นมาของหมากรุกไทยและหมากรุกสากล  ศึกษาตัวหมาก

รุกไทยและตัวหมากรุกสากล ทักษะและเทคนิคการเล่นหมากรุกสากล  การนับศักดิ์
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และกลการเล่นของหมากรุกไทยและหมากรุกสากล  ตลอดจนการฝึกปฏิบัติการเล่น
หมากรุกไทยและหมากรุกสากล  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเล่นและเข้าใจกลต่าง ๆ      
ของกีฬาหมากรุกไทยและหมากรุกสากลได้ 
        History of Thai and International Chess, study of Thai and 
International Chess pawns, skills and tactics, scoring and strategy, practice 
of Thai and International Chess games 

   
GE381 วัฒนธรรมและประเพณีไทย 3(3-0-6) 
 (Thai Culture and Traditions)  
 เงื่อนไข  ส ารับนักศึกษาชาวตา่งชาติทุกคณะ 

        วัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ ในสังคมไทย ค่านิยม วิถีชีวิตของคนไทย       
ด้านต่าง ๆ 
        Thai culture and traditions, values, beliefs, and a way of life. 

 

 

7.3.5 กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน (Quality of Life and Sustainable Society) 

 1). กลุ่มคุณภาพชีวิต  

GE401 ทักษะการรู้สารสนเทศในสังคมดิจิทัล 3(3-0-6) 

 (Information Literacy Skills in Digital Society)  
         ความหมายและความส าคัญของการรู้สารสนเทศ กระบวนการพัฒนาบุคคล  

ให้เป็นผู้รู้สารสนเทศโดยเริ่มจากการวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ  การเลือก
ทรัพยากรสารสนเทศ  การเข้าถึงสารสนเทศตามความต้องการ  การประเมิน          
ค่าสารสนเทศ  การจัดการเนื้อหาและการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกต้อง
ตามกฎหมาย 
        Definition and importance of information literacy, the process of 
developing an information literate person through analyzing information 
needs, selecting information resources, accessing information, evaluating 
information, managing information, and using information ethically and 
legally 

 

   
GE402 เปิดโลกกว้างสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 3(3-0-6) 

 (Discovery of Learning Society)  
         ความหมาย ความส าคัญขององค์ความรู้ที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

การพัฒนาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  พลังแห่งการเรียนรู้ แนวคิดขององค์กร
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แห่งการเรียนรู้  สังคมและเครือข่ายการเรียนรู้   พลวัตของกระบวนการเรียนรู้ สังคม
การเรียนรู้ในเครือข่ายโลกออนไลน์ แหล่งทรัพยากรการเรียนรู ้ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมแห่งการเรียนรู้  การสร้างพลังอ านาจและความต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างเป็นระบบ  และเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ ได้ต่อไป 
        Meaning and importance of knowledge in human resource 
development, developing and sharing knowledge, power of knowledge, 
concepts of learning organization, learning society and network, learning 
dynamics, online learning society, learning resources, strategic 
development of learning society, systematic life-long learning 

   
GE403 ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ 3(3-0-6) 

 (Media Literacy Skill)  
         ความหมายของการรู้เท่าทันสื่อ  อิทธิพลของสื่อที่มีต่อผู้บริโภค  หลักการและ

แนวคิดส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อ จ าแนกตามประเภทของสื่อ ได้แก่      
ภาพข่าว โฆษณา รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และสื่ออินเทอร์เน็ต    
โดยเน้นท าความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของสื่อ ครอบคลุมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสื่อ 
เทคโนโลยีสื่อ จิตวิทยาการสร้างสาร  และรูปแบบและภาษาในสื่อ  ฝึกวิเคราะห์
ข่าวสารในสื่อประเภทต่าง ๆ และกฎหมายเพื่อการรู้เท่าทันสื่อ 
        Media literacy meaning, influence of media on consumers, 
principles and concepts relating to media literacy, classification of media, 
news photography, advertisements, radio programs, television programs, 
films, and Internet media, focusing on understanding media context 
including media industry, media technology, media psychology and 
forms and language in media, practice of news analysis from different 
types of media, media literacy law 

 

   
GE404 จิตวิทยาวัยรุ่น  3(3-0-6) 

 (Adolescent Psychology)  
         แนวคิด ทฤษฎีและการวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการของวัยรุ่นในด้านร่างกาย 

สติปัญญา อารมณ์ สังคม ปัจจัยแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและบุคลิกภาพ   
ของวัยรุ่น ปัญหาและการปรับตัวของวัยรุ่นในยุคปัจจุบัน การพัฒนาชีวิตอย่างมี
คุณค่าและมีเป้าหมาย 
        Concepts, theories, and research on biological, mental, emotional, 
and social developments of adolescents; factors effecting adolescents’ 
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behavior and personality; adolescents’ problems and adjustments in the 
present day; developing life goal and value. 
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GE405 จิตวิทยาพัฒนาการ 3(3-0-6) 

 (Developmental Psychology)  
         ความหมายและความส าคัญของพัฒนาการ  ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการ

เจริญเติบโตและพัฒนาการของบุคคล  ทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการทางร่างกาย  
อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในแต่ละช่วงวัย 
        Meaning and importance of development, factors affecting a 
person’s growth and development, theories on the development of 
human body, emotion, society, and intelligence at different ages 

 

   
GE406 จิตวิทยากับการบริหารตนเอง 3(3-0-6) 

 (Psychology and Self-Management)  
         หลักการและการประยุกต์แนวคิดทางจิตวิทยา เพื่ อท าความเข้า ใจ             

ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลเกี่ยวกับการรับรู้  
การเรียนรู้ แรงจูงใจ ความฉลาดทางอารมณ์ บุคลิกภาพ  กรอบความคิดแบบเติบโต 
(Growth Mindset) และการปรับตัวเพื่อการรู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่นและปรับตัวได้   มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินชีวิต 
        Principles and application of psychological concepts to understand 
people’s differences and social behaviors relating to recognition, 
learning, motivation, emotional quotient, personality, growth mindset, 
and self-adjustment to understand oneself and others, moral and ethics 
in everyday life 

 

   
GE407 จิตวิทยาการท างานเป็นทีม 3(3-0-6) 

 (Psychology for Teamwork)  
         ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อประยุกต์ใช้ในการท างานเป็นทีม  ทั้งในบทบาท

ของผู้น าในการสร้างทีมงาน  มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน  ความร่วมมือจัดการกับปัญหา  
การสื่อสารเพื่อเข้าใจผู้ อ่ืน  ตลอดจนการบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์               
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
        Psychological theories and concepts applied to teamwork as a 
leader or follower, human relations at work, cooperation in problem 
solving, effective communication, and conflict management 
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GE408 การพัฒนาบุคลิกภาพผู้น า 3(3-0-6) 

 (Personality Development for Leaders)  
         ทฤษฎี หลักปฏิบัติ และทักษะในการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้น า การเพิ่ม

ศักยภาพในการพัฒนาความเป็นผู้น าของตนทั้งด้านสติปัญญา บุคลิกภาพ อารมณ์ 
และพฤติกรรมสังคม 
        Theory, practice, and skill to develop leadership personality, 
maximizing leadership potential regarding intelligence, personality, 
emotion, and social behavior 

 

   
GE409 แฟชั่น 3(3-0-6) 

 (Fashion)  
         ความรู้เบื้องต้นของการออกแบบแฟชั่น  ทั้งของตะวันออกและตะวันตก      

การสร้างสรรค์แนวคิด  รูปแบบของแฟชั่นออกเป็นงานแสดงแฟชั่น  ประโยชน์ของ
แฟชั่นต่อสังคม 
        Introduction to eastern and western fashion design, creative 
thinking, classification of fashion, fashion show, fashion and society 

 

   
GE410 การท าอาหาร 3(2-2-5) 

 (Cooking)  
         ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารทั้งของไทย ตะวันออกและตะวันตก  

ฝึกปรุงอาหารและท าขนมอย่างง่าย 
        Introduction to Thai, eastern, and western styles of cooking, 
cooking practice of both savory and dessert dishes 

 

   
GE411 การดูแลสุขภาพและความงาม 3(3-0-6) 

 (Health and Beauty Care)  
         หลักการดูแลร่างกาย การนวด โภชนาการ และการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและ

ความงาม  รวมถึงสมาธิและจิตแจ่มใส ตลอดจนผลิตภัณฑ์เสริมความงาม 
        Principles of body care, massage, nutrition and exercise for health, 
beauty, as well as concentration and clear mind, beauty products 
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GE412 ศาสตร์แห่งความสุข 3(3-0-6) 
 (Science of Happiness)  
         ความหมายของความสุขที่แท้จริง และการท าความเข้าใจผ่านกลไก            

ทางชีววิทยาและกระบวนการทางจิตใจ สาเหตุของทุกข์และพฤติกรรมที่ไม่ดีตนเอง   
ที่เป็นผลจากการแสวงหาความสุขผิดทาง  การสร้างความสุขและพฤติกรรมที่ดี      
จากการเชื่อมั่นศรัทธาในตนเอง การคิดบวก ความฉลาดทางอารมณ์ กระบวนการ
ปรับสมองให้คิดดี ท าดี ผ่านการตรวจสอบตนเองการปฏิบัติกิจกรรม และการน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้พบกับความสุขที่แท้จริง
ภายในตนเอง และเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป 
        The meaning of true happiness. Understanding true happiness 
through biological mechanism and psychological process. Cause of 
suffering and self-destructive behaviors. Creating happiness and good 
behaviors from having self-esteem, positive thinking and Emotional 
Intelligence (EQ). Brain exercise to activate the awareness to think good 
and do good. Application of Sufficiency Economy Philosophy in everyday 
life to find true happiness from within and be a good citizen. 

 

   
 2) กลุ่มสังคมย่ังยืน  

GE451 ศาสตร์ของพระราชา 3(3-0-6) 

 (Knowledge of the King)  
         พระ ร า ชป ระ วั ติ พ ร ะบาทสม เด็ จพ ระ เ จ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ย เ ดช

โดยสังเขป  แนวคิด ความหมาย หลักการทรงงาน ศาสตร์พระราชาในด้านต่าง  ๆ 
อาทิ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อม ฯปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ          
การประยุกต์ทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน  เพื่อการด าเนิน  ชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาฯ และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
        H.M. King Bhumibol Adulyadej’s concise biography. The concept, 
meaning, working principles and each aspect of the king’s philosophy 
such as economy, society, and environment. The sufficiency economy 
and its application at the family up to the community level for the 
sustainable development and living according to the philosophy. 
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GE452 หอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยของเรา 3(3-0-6) 

 (TCC and Our UTCC)  
         ประวัติความเป็นมาของหอการค้าไทย  เครือข่ายของหอการค้าไทย บทบาท

ของหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยต่อสังคมและประเทศในระดับ
ภูมิภาคและสากล  บุคคลส าคัญที่มีคุณูปการต่อหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย 
        History of Thai Chamber of Commerce (TCC), TCC network, the role 
of TCC and University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC) in 
society and country at regional and international levels, TCC’s and 
UTCC’s prominent figures 

 

   
GE453 สังคมศึกษาเพื่อสังคมที่ยั่งยืน 3(3-0-6) 

 (Social Studies for Sustainable Society)  
         หลักการ แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสถานการณ์ เหตุการณ์ ปัญหาที่ส าคัญ      

ของสังคมไทยและสังคมโลก  ระบบครอบครัว ระบบเศรษฐกิจ  ระบบการเมือง     
การปกครอง ระบบการศึกษา ระบบสุขภาพ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบ 
รวมถึงการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือแนวทางการปรับปรุงเพื่อให้
เกิดคุณประโยชน์ต่อตนเอง  ผู้อ่ืน และสังคมที่ยั่งยืน 
        Principles and basic concepts relating to major events and 
problems in Thailand and world society, family system, economic 
system, political and administrative system, education system, health 
care system, analysis of factors and impacts as well as synthesis of 
problem solution and prevention or improvement plan to benefit 
oneself, others, and sustainable society 

 

   
GE454 กฎหมายส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

 (Law for Everyday Life)  
         ความหมายและลักษณะของกฎหมาย  บ่อเกิดและวิวัฒนาการของกฎหมาย  

ระบบของกฎหมายที่ส าคัญ  ที่มาของกฎหมาย  ชนิดและประเภทของกฎหมาย    
การจัดท ากฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ  การบังคับใช้กฎหมายการตีความ   
การอุดช่องว่าง  การยกเลิกกฎหมายและกฎหมายที่ส าคัญในชีวิตประจ าวัน  บุคคล 
นิติบุคคล นิติกรรม บุคคลสิทธิทรัพยสิทธิ และกฎหมายอาญา 
        Definition of law, source of law and evolution of law; legal system, 
origin of law including legislation process, enforcement of law, 
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interpretation, legal loopholes; law relating to everyday life such as 
person, legal act, right over individual and right over  property, and 
criminal law 

   
GE455 ทรัพย์สินทางปัญญา 3(3-0-6) 

 (Intellectual Property)  
         กฎหมายคุ้มครองเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา   ลิขสิทธิ์   สิทธิบัตร  

เครื่องหมายทางการค้า  การคุ้มครองผลงานที่ เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา          
การอนุญาตให้ใช้สิทธิ การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การเอาผิดกับผู้ละเมิด 
รวมถึงคดีที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
        Intellectual property law, copyright, trademark; protection, 
licensing, registration and infringement of intellectual property including 
related case studies 

 

   
GE456 การท่องเที่ยวในเชิงภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 (Geography and Cultural Tourism)  
         ลักษณะ และความส าคัญของภูมิศาสตร์ ที่มี อิทธิพลต่อวัฒนธรรมและ        

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  เอกลักษณ์และลักษณะเฉพาะทางภูมิศาสตร์และ
วัฒนธรรม  การวางแผนกิจกรรมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับลักษณะภูมิศาสตร์
และวัฒนธรรม  การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจการท่องเที่ยว 
        Characteristics and importance of geography influencing culture 
and creative tourism, geographical and cultural identity, tourism activity 
planning in accordance with geography and culture, applying knowledge 
to professions in tourism industry 

 

   
GE457 ภูม-ิประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวไทย 3(3-0-6) 

 (Geography and History for Thai Tourism)  
         ลักษณะทางกายภาพและประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย  

รวมถึงสังคม  วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปกรรม ปัญหาและ
ผลกระทบที่มีต่อการท่องเที่ยวไทย 
        Physical and historical characteristics of Thailand’s tourist 
attractions including society, culture, tradition, works of art, problems, 
and impacts on Thai tourism industry 
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GE458 มโนทัศน์เรื่องความตาย 3(3-0-6) 

 (Concept of Death)  
         ปรัชญาเกี่ยวกับความตายในศาสนา  แนวความคิดเกี่ยวกับความตาย           

ของนักปรัชญาส าคัญของโลก  วิเคราะห์โลกทัศน์เกี่ยวกับความตายจากวาทะ ภาษิต                   
เรื่องเล่าวรรณคดี  เพื่อให้เข้าใจถึงระบบความคิดเกี่ยวกับความตายของคนไทย  
ภาวะคนใกล้ตาย การเตรียมตัวตายอย่างมีสติ  แนวคิดเร่ืองชีวิตหลังความตาย 
        Death philosophy in religions, concepts of death by prominent 
world philosophers, analysis of death concept from discourse, sayings, 
and literature leading to the understanding of Thai concepts of death, 
dying state, mindful preparation for death, concepts relating to life after 
death 

 

   
GE459 พุทธธรรมกับการแก้ปัญหาชีวิต 3(3-0-6) 

 (Buddhist Principles and Life Solutions)  
         หลักธรรมทางพุทธศาสนาเพื่อน ามาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน  ทั้งในชีวิต

ส่วนตัว การท างาน และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม  โดยใช้กรณีศึกษาเหตุการณ์      
ในชีวิตจริงที่เผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ  
        Buddhist practice as a solution to everyday life problems including 
personal life, work, and living with others in society, authentic case 
studies relating to life problems and solutions 

 

   
GE460 นิเวศส านึก 3(3-0-6) 

 (Ecological Consciousness)  
          มโนทัศน์เรื่องนิเวศส านึกของคนไทย  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ

จากบทอ่านต่าง ๆ  ก าเนิดและพัฒนาการของแนวคิดเร่ืองการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมในสังคม  แนวทางการสร้างนิเวศส านึก การสร้างสรรค์สื่อเพื่อรณรงค์                    
เรื่องนิเวศส านึก อาทิ การสร้างภาพยนตร์สั้น การผลิตโปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์                  
การด าเนินโครงการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  การแสดงละครเวที 
        Concepts of ecological consciousness among Thai people, 
relationship between humans and nature, origins of natural resources 
and environmental conservation in modern society, building ecological 
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consciousness; ecological consciousness campaigns, short films, posters, 
and stage dramas 

   
   
GE461 สิ่งแวดล้อมในอาเซียน 3(3-0-6) 

 (ASEAN Environment)  
         ปรากฏการณ์  ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม  อันเนื่องมาจากระบบวัฒนธรรม  

ระบบการเมือง  ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม โครงสร้างทางภูมิศาสตร์และ           
การเคลื่อนย้ายของกลุ่มชาติพันธุ์  นโยบายและข้อตกลงความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมของประชาคมอาเซียน  โครงสร้างองค์กรและกลไกความร่วมมือ         
ด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียน และแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในอาเซียนอย่าง
ยั่งยืน 
        ASEAN environmental phenomena and issues as a result of culture, 
politics, capitalist economy, geographical structures, and ethnic 
migration, policies and agreements relating to ASEAN environment, 
ASEAN’s environmental organizational structures and cooperation 
mechanisms, sustainable environmental management 

 

   
GE462 วัฒนธรรมต้านทุจริต  3(3-0-6) 

 (Anti-Corruption Culture)  
         การปลูกฝังความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีพฤติกรรมโดยรวมที่ดีงาม  

ใฝ่ดี ยึดมั่นในจริยธรรม สาเหตุ รูปแบบ สถานการณ์ ลักษณะของการเกิดทุจริต และ
ปลูกจิตส านึกให้มีส่วนร่วมในการต้านทุจริตโดยใช้กรณีศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้     
ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ ด้านการป้องกันการทุจริต 
        Cultivate a responsibility for themselves and the society, display 
decent, righteous and moral oriented behaviors. Causes, patterns, 
situations, and characteristics of the corruptions. Cultivate the 
consciousness of the students to take part in the anti-corruption, through 
case studies to promote understanding, skills and attitude of anti-
corruption. 

 

   
GE463 การรู้เท่าทันการคอรัปชั่น 3(3-0-6) 
 (Understanding Corruption)  
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         แรงจูงใจ ความหมาย เทคนิค วิธีการของการคอรัปชั่น ปัญหา ผลกระทบ    
ของการคอรัปชั่นที่มีต่อสังคม โดยใช้กรณีศึกษา เพื่อให้ตระหนักถึงอันตรายของการ
คอรัปชั่นที่มีผลต่อการสร้างสังคมที่ยั่งยืน 
        Motivation, meaning, techniques used for corruption cases. Problems and impacts 
that corruptions have to the society. Using real case studies. To create awareness for danger 
that corruptions have to the sustainability’s of the society. 

 

   
GE464 กิจกรรมเพื่อสังคมที่สร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 (Creative Corporate Social Responsibilities)  
         ความหมายของกิจกรรมเพื่อสังคม แนวคิด หลักการ ขบวนการขั้นตอนในการ

จัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่สร้างสรรค์ 
        Meaning of corporate social responsibilities, concepts, principles 
and processes used in creating creative corporate social responsibilities 
projects. 

 

   
GE465 การบริการชุมชน  

(Community Service)  

            การเรียนรู้ด้วยการท า การส ารวจและการมีส่วนร่วมในวิธีท่ีจะคืนให้กับชุมชนใน

ขณะที่การพัฒนาตัวเองและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับการท างานเป็นทีม ผ่านการ

บริการแกผู่้อื่นประสบการณ์ใหม่ท่ีจะไดร้ับจากการเข้าใกล้ปญัหาด้วยวิธีการแก้ไขในขณะที่

สร้างความเชื่อมั่นมิตรภาพและมติรภาพท่ียั่งยืน  

          Learning by doing. Explore and participate in ways to give back to 

the community while self development and interpersonal relationships 

with teamwork. Through service to others, a new experience to be gained 

from approaching a problem with a solution while building trust, 

comradery, and long-lasting friendships. 

3(3-0-6) 

 
  




