
 
ACC101 การบัญชีเบื้องต้น 
  Introduction to Accounting 

3(3-0-6) 

ความหมาย วัตถุประสงคข์องการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญช ีววิัฒนาการ ความส าคัญของการบัญชตี่อการประกอบธุรกิจรูปแบบ
ต่างๆ แม่บทการบัญช ีการวิเคราะห์รายการค้าและวิธีการบันทึกบญัชีตามหลักบัญชีคู่ กระบวนการบันทึกบัญชีตามวงจรการบัญชี การจัดท างบทดลอง 
กระดาษท าการ ตลอดจนการจัดท างบการเงินส าหรับกิจการใหบ้ริการและซื้อขายสินค้า การน ารูปแบบของงบการเงินไปประยุกต์ใช ้

ACC111 หลักการบญัชี 1 
  Priciples of Accounting 1 

3(2-2-5) 

ศึกษาความหมายและวัตถปุระสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี วิวัฒนาการและจรรยาบรรณของวิชาชีพบัญชี ความส าคัญ
ของการบัญชีต่อการประกอบธุรกิจรูปแบบตา่ง ๆ แม่บทการบัญช ีการวิเคราะห์รายการค้าและวธิีการบันทึกตามหลักบัญชีคู่กระบวนการบันทึกบัญชี การจัดท า
งบทดลอง กระดาษท าการตลอดจนการจัดท างบการเงินส าหรบักิจการให้บรกิารและซื้อขายสินค้า การบัญชีส่วนเจ้าของ 

ACC112 หลักการบญัชี 2 
  Priciples of Accounting 2 

3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ACC111 

ศึกษาการบัญชีกิจการให้บริการ กิจการซื้อขายสินค้าและสมุดรายวันเฉพาะตลอดจนการจัดการท างานการเงินธุรกิจซ้ือขาย ระบบเงินสดย่อย 
ระบบใบส าคญั การบัญชีส าหรับกิจการอุตสาหกรรม ตลอดจนการจัดท างบการเงินกิจการอุตสาหกรรม 

ACC201 การภาษีอากร 1 

  Taxation 1 
3(3-0-6) 

หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรต่าง ๆ ตามประมวลรษัฎากร และภาษีอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีศลุกากร ภาษีสรรพาสามิต อากรแสตมป ์และอ่ืน ๆ 

ACC211 การบัญชีชั้นกลาง 1 

  Intermediate Accounting 1 
3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ACC111 หรือ ACC101  

หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ การจ าแนกประเภทสินทรัพย์ การรับรู้และการวัดมูลคา่สินทรัพย ์การตีราคา การจัดแบ่งส่วนสินทรัพย์
เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชีการด้อยค่าของสินทรัพย์ การแสดงรายการสินทรัพย์ในงบดลุ และการเปิดเผยข้อมูล 

ACC212 บัญชีชั้นกลาง 2 
  Intermediate Accounting 2 

3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ACC111 หรือ ACC101 

หลักการบัญชีในเรื่องการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของบัญชีหนีส้ินหมุนเวยีนและหนีส้ินไม่หมุนเวียน 
รวมถึงหนี้สินโดยประมาณ และหนีส้ินที่อาจเกิดขึ้น การบัญชีส่วนของเจ้าของห้างหุ้นส่วนและบรษิัทจ ากัด การบัญชีส าหรับการเลิกกิจการ ก าไรต่อหุ้น เงินปัน
ผล 

ACC311 การบัญชีต้นทุน 1 
  Cost Accounting 1 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ACC111  หรือ ACC101 และ ACC211 

แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุน การจัดประเภทต้นทุน วิธีการบัญชีเกี่ยวกบัวัตถดุิบ ค่าแรงและค่าใช้จ่ายในการผลิต การปันส่วนต้นทุน ระบบบัญชี
ต้นทุนงานสั่งท า ระบบต้นทุนช่วงการผลิต ระบบบัญชีต้นทนุมาตรฐาน การบัญชีส าหรบัเศษวสัดขุองเสีย ต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลติภัณฑ์พลอยได้และ
บัญชีต้นทุนตามกิจกรรม 



ACC312 การบัญชีต้นทุน 2 

  Cost Accounting 2 
3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ACC311 

การใช้ข้อมูลต้นทุนในการตัดสนิใจวางแผนและควบคุมการด าเนินงานกิจการภายใต้สภาวการณ์ทีแ่น่นอนและไม่แนน่อน ความสัมพันธ์ระหว่าง
ต้นทุน  ปริมาณและก าไร ระบบต้นทนุรวม ระบบตน้ทุนผันแปร งบประมาณ การวิเคราะห์ต้นทุน การก าหนดราคาสินคา้ ราคาโอน และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

ACC313 การบัญชีชั้นสูง 1 
  Advanced Accounting 1 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ACC211 และ ACC212  

นโยบายการบัญช ีการเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี และข้อผดิพลาด งบการเงินระหว่างกาล การบัญชีส าหรบัรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และ
การแปลงคา่งบการเงิน การบัญชีส านกังานใหญ่และสาขาทั้งในและตา่งประเทศ สัญญาก่อสร้าง ธุรกิจฝากขาย ธุรกิจขายผ่อนช าระ ธุรกิจให้เช่า ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ และการบญัชีส าหรบัการปรับโครงสร้างหนี้ 

ACC314 การบัญชีชั้นสูง 2 
  Advanced Accounting 2 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ACC211 และ ACC212  

การบัญชีส าหรบัการรวมกิจการ การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษทัร่วม การบัญชีส าหรบักิจการร่วมค้า การจัดท างบการเงินรวม งบกระแสเงินสด
รวม การจัดท างบการเงินจากรายการที่บันทึกไว้ไม่สมบูรณ์ กองทุนและกิจการไม่หวังผลก าไร 

ACC315 การภาษีอากร 2 

  Taxation 2 
3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ACC201 และ ACC211 และ ACC212 

แนวคิดและความแตกต่างระหวา่งเกณฑ์การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชแีละการภาษีอากร การจัดท ากระดาษท าการเพื่อค านวณ
ภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร การปรับปรุงก าไรสุทธิทางการบัญชีการเงินเป็นก าไรสุทธิทางภาษีอากร รวมทั้งการจัดท ารายงานตา่ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษี
สรรพกร และการยื่นแบบแสดงรายการภาษีสรรพากร 

ACC316 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
  Accounting Information Systems 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ACC111 หรือ ACC101 และ BBA103 

ลักษณะ ส่วนประกอบ และวิธีการของระบบสารสนเทศทางบัญชี หลักการจดัท าเอกสารของธุรกิจ หลักการวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
สารสนเทศทางบัญช ีวงจรทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน ระบบย่อยของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเกี่ยวกบัวงจรรายได้ วงจรค่าใช้จ่าย วงจรการผลิต วงจรการ
บริหารเงิน และรายงานทางการเงิน ประเภทของเอกสารและสารสนเทศที่เกีย่วข้องในแต่ละวงจร การควบคุมภายใน ทางเดินเอกสารและสารสนเทศทางการ
บัญชีที่เกี่ยวข้อง 

ACC317 การสอบบัญช ี
  Auditing 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ACC211 และ ACC212 

แนวคิดทัว่ไป และแม่บทของมาตรฐานการสอบบัญชี กฏหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกบัการสอบบัญชี จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบญัชี การทุจริต และข้อผิดพลาด การวางแผนงานสอบบัญช ีความเสีย่งในการสอบบัญชีและความมีสาระส าคัญ การประเมินความเสี่ยง หลักฐานการ
สอบบัญช ีวิธีการรวบรวมหลักฐานและวิธีการตรวจสอบ การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญช ีการทดสอบแบบแจ้งขอ้ความของกรรมการ หรือเป็นหุ้นส่วน หรือ
ผู้จัดการ กระดาษท าการของผูส้อบบญัชี การตรวจสอบสินทรัพย ์หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้ และค่าใช้จ่าย รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาตรายงาน
การตรวจสอบและรับรองบัญชีภาษีอากร แนวทางการตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ และการควบคุมคุณภาพการสอบบัญช ี



ACC318 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 

  Internal Auditing and Internal Control 
3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ACC111 หรือ ACC101 

การก ากับดแูลกิจการ  วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของการควบคุมภายใน การควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO การจัดการความเสี่ยง
ขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) ตามแนวคดิของ COSO  การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน แนวคดิการตรวจสอบ
ภายในและการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน จริยธรรม และมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ประเภทและขั้นตอนของงานตรวจสอบ
ภายใน การตรวจสอบภายในกิจกรรมที่ส าคัญขององค์กร รวมทั้งหน้าที่และความรับผดิชอบของผู้ตรวจสอบภายในต่อการทุจริตในองค์กร 

ACC411 การรายงานการเงินและการวิเคราะห ์
  Financial Reporting and Analysis 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ACC211 และ ACC212  และเฉพาะนักศึกษาชั้นปสีุดทา้ย 

รายงานการเงินและการเปดิเผยข้อมูลทางการบัญชี วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงินและข้อมูลทางการบัญชีอ่ืนที่ส าคญัเพ่ือการ
ตัดสินใจ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม ผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใชน้โยบายการบัญชีทีแ่ตกต่างกัน โดยเน้นการใช้กรณีศึกษาหรือเหตุการณ์จริง และ
งบกระแสเงินสด 

ACC412 สัมมนาทางการบัญช ี
  Accounting Seminar 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : เฉพาะนักศึกษาชั้นปสีุดทา้ย 

อภิปรายถึงประเด็นและหัวข้อทางการบัญชีที่เป็นปัจจุบัน และน่าสนใจ ตลอดจนการน าไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจตา่ง ๆ 

ACC451 การบัญชีเฉพาะกิจการ 
  Specialized Accounting 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ACC111 หรือ ACC101 

ระบบบัญชแีละวธิีปฏิบตัิทางการบญัชีของกิจการประเภทต่างๆ เช่นสถาบันการเงิน การประกันภัย มรดกและทรสัต ีธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจ
การเกษตร คลังสินค้า โรงแรม โรงพยาบาล กิจการสาธารณูปโภค ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือกิจการให้บริการอ่ืน โดยเลือกศึกษาประเภทของกิจการตามความ
เหมาะสม 

ACC452 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี 
  Computer Application in Accounting 

3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ACC111 หรือ ACC101 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานทางการบัญชี บทบาทและความส าคัญของโปรแกรมส าเร็จรูป ประเภทและการเลือกใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชีในปัจจุบัน การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีให้เหมาะสมกับประเภทของธุรกิจ  และตัวอย่างของโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้
ในงานบัญชีโดยการฝึก 

ACC453 การบัญชีระหว่างประเทศ 
  International Business Accounting 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ACC211 และ ACC212   

สภาพแวดล้อมทางการบัญชีแต่ละประเทศ การเปรียบเทียบแนวปฏิบตัิทางการบัญชีของประเทศต่าง ๆ รวมถึงความสอดคล้องทางการบัญช ีงบ
การเงินและการวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจระหว่างประเทศ หลักการบัญชขีองธุรกิจระหว่างประเทศ การบัญชีปอ้งกันความเสี่ยงทางการเงิน รวมทั้งกฎหมาย 
และวิธีการทางภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง ราคาโอนระหว่างประเทศ การบัญชีบรหิารระหว่างประเทศ 

ACC454 ปัญหาการสอบบัญช ี

  Problems in Auditing 
3(3-0-6) 



รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ACC 317 

ปัญหาในการสอบบญัชี โดยใช้กรณีศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจในด้านการปฏิบัต ิการวางแผน การตรวจสอบ การวิเคราะห์และพิจารณาปัญหา 
การจัดท ากระดาษท าการของผู้สอบบญัชี และการเขียนรายงานการตรวจสอบบัญชีกรณีต่างๆ 

ACC455 การบริหารต้นทนุ 
  Cost Management 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ACC 312 

ต้นทุนเพ่ือการบริหารในเชิงกลยุทธ ์ตน้ทุนคุณภาพ ต้นทุนตามเปา้หมาย การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณคา่ และต้นทนุวงจรตามอายุผลิตภัณฑ ์ระบบ
บริหารสินคา้ทันเวลา การวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุน การวัดผลงานแบบดลุยภาพ การค านวณมูลคา่เพิ่มทางเศรษฐกิจ การบริหารต้นทุนกิจกรรม 

ACC456 การวางแผนก าไรและการควบคุม 
  Profit Planning and Control 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ACC211 และ ACC212   

การวางแผนกลยุทธ ์บทบาทของการวางแผนก าไรและการควบคุม รวมไปถึงการประเมินผลงานขององค์กรประเภทต่างๆ โดยเน้นการวางแผนกล
ยุทธ์และการใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ การก าหนดดัชนีชี้วัดผลการด าเนินงาน และการ
รายงานเพ่ือการควบคุมและการบริหาร 

ACC457 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ 

  Public Sector Accounting 
3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ACC111 หรือ ACC101 

ความหมาย วัตถุประสงค ์แนวคิดและพัฒนาการด้านการบัญชขีองหน่วยงานภาครัฐ นโยบายการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ระบบและ
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีหน่วยงานภาครัฐ การจัดท ารายงานทางการเงินของหน่วยงานภาครัฐและงบการเงินของแผ่นดิน 

ACC458 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ 

  Information System Audit and Control 
3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ACC316 และ ACC317 และ ACC318 

แนวคิดและผลกระทบเนื่องจากการน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผลทางด้านการบัญชี การควบคุมภายในของระบบงานที่ใช้
คอมพิวเตอร์ การทุจริตทางคอมพิวเตอร์และมาตรการป้องกัน การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การวเิคราะห์ความน่าเช่ือถือของการประมวลผล
ข้อมูล เทคนิคและการตรวจสอบระบบบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการตรวจสอบ 

ACC459 การวางแผนภาษ ี
  Tax Planning 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ACC315 

การวางแผนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบคุคล ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน เพ่ือให้การเสียภาษีเปน็ไปอย่าง
ประหยัดภายใต้กรอบของกฎหมาย และความรับผิดชอบต่อสังคม 

ACC460 การวิจัยเบื้องต้นทางการบญัชี 
  Introduction to Accounting Research 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : เฉพาะนักศึกษาชั้นปสีุดทา้ย 

หลักการ และระเบียบวิธวีิจัย การท าวจิัยในรูปแบบต่าง ๆ และการสื่อสารความรู้เกี่ยวกับการวิจัย การศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทางด้าน
การบัญช ี



ACC461 หัวข้อพิเศษทางการบญัชี 
  Special Topics on Accounting 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : เรียนวิชาการบัญชีมาแลว้ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

การอภิปรายหัวข้อทางการบญัชี ที่ก าลังได้รับความสนใจและมีการเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพบัญชีในปัจจุบัน เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้และ
ประสบการณ์ที่ทันสมัยต่อการประกอบวิชาชีพ 

ACC540 เตรียมความพร้อมวิชาชีพทางการบัญช ี
  Professional Preparation and Training for Accountion Career 

2(2-0-4) 

หลักการ แนวคดิ และกระบวนการของสหกิจศึกษา และการฝึกประสบการณว์ิชาชีพ ระเบียบข้อบังคบัที่เกี่ยวข้อง ความรู้พ้ืนฐานและเทคนคิในการ
สมัครงานอาชีพ ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสารและมนุษยสัมพนัธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการน าเสนอ การเขียนรายงานทางการบญัชี 

ACC541 การฝึกประสบการณ์ทางการบัญช ี
  Accounting Internship 

3(0-40-20) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ACC540 

เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ได้มีประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานทางด้านบัญชีและด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในสถานประกอบการ ซึ่ง
เป็นการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยสถานประกอบการนั้นๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากสาขาวชิา โดยมีเวลาฝึกประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 
400 ชั่วโมง 

ACC542 สหกิจศึกษา 
  Cooperative Study 

6(0-40-20) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ACC540 

ระบบการศึกษาที่เน้นการปฎิบัติงานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างเป็นระบบโดยจัดให้มีการเรียนในสถานการศึกษาร่วมกับการตัดให้

นักศึกษาไปปฎิบตัิงานจริงในฐานะเปน็พนักงานชั่วคราว โดยมีเวลาฝึกปฎิบตัิไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์อย่างต่อเนื่องใน 1 ภาคการศึกษา 

AED601 หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา 

  Principle and Process of Educational Administration 
3(3-0-6) 

ศึกษาเกี่ยวกบัทฤษฎ ีหลักการ กระบวนการและหนา้ที่ในการบริหารการศึกษา ระบบและกระบวนการบริหารการจัดการศึกษายุคใหม่ การสร้าง
วิสัยทัศน์ในการบริหารและจัดการการศึกษา การเลือกใช้ทฤษฎี หลักการ และการบวนการบริหารใหส้อดคล้องกับบริบทมหภาคและภูมิสังคม การก าหนด
นโยบาย แผนกลยทุธ์การบริหารการศกึษาเพื่อน าไปสู่การปฏิบัตใิห้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา ศึกษากฎหมายที่เกีย่วข้อง
กับการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา การสร้างจิตวิญญาณ อุดมการณ์ของผู้บริหาร และความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
สามารถน าความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาไปประยุกตใ์ช้ในการบริหารการศึกษาโดยวิเคราะห์ สังเคราะห์และสร้างองค์
ความรู้ใหม่ในการบริหารจัดการการศกึษา สามารถก าหนดวิสัยทัศน์และเปา้หมายของการศึกษา รวมถึงการจัดองค์กร โครงสร้างการบริหาร และก าหนด
ภารกิจของครูและบคุลากรทางการศึกษาได้เหมาะสม 

AED602 การบริหารจัดการการศึกษา 
  Educational Mangement 

3(3-0-6) 



บทบาทและหนา้ที่ของผู้บริหารที่มีต่อภารกิจหลัก รูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาในรูปแบบตา่ง ๆ เช่น โรงเรียนขนาดเล็ก  โรงเรียนที่มีครูไม่
ครบชัน้  โรงเรียนพักนอน  โรงเรียนหลายระบบ  การวางแผน และก าหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การวิเคราะหข์้อมูล เพ่ือจัดท านโยบาย
การศึกษา การวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธผิลการบริหารสถานศกึษาและการบริหารการศึกษา  การบริหารงานธุรการ การเงิน พัสด ุและอาคาร
สถานที ่การบริหารงานระบบเครือข่าย การบริหารองค์การ ส านักงาน และองค์คณะบคุคล การจัดระบบควบคุมภายใน    เทคนิคการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา การบริหารกิจการนักเรียน การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การจัดการความรูเ้กี่ยวกับการบริหารการศึกษา  การบริหาร
ความเสี่ยงและความขดัแย้ง ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากบัชุมชนและท้องถิ่น ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก การน าผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา และพัฒนาการศึกษา การก ากับ ติดตาม ส่งเสริม และประเมินสถานศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถ
วางแผนจัดท านโยบาย บริหารจัดการการศึกษา ตลอดจนน าแผนไปสู่การปฏิบัติและติดตามผล  การตรวจสอบคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาและจดัท า
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมิน 

AED603 การบริหารงานวิชาการ 
  Academic Affairs Administration 

3(3-0-6) 

ศึกษาการบริหารงานวิชาการ หลักการและรูปแบบในการพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา การบริหารจัดการการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญ การจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความหลากหลาย ได้แก ่  นักเรียนชนเผ่า ผู้ ด้อยโอกาสที่มีความยากจน นักเรียนกลุ่มที่เรียนอ่อน การบริหารจัดการ
การเรียนการสอนและการสอนเสริม การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ การบริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรม
นักเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน การบริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนักเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและพัฒนาใหส้ามารถส่งเสริมวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและความสามัคคีในหมู่คณะ การปฏิบัติการประเมิน และปรับปรุงการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ หลักการและแนวคิดเกี่ยวกบัการนิเทศ    กลยุทธ์การนิเทศการศึกษา  การนิเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้     การวางแผนและการประเมินผลการนิเทศ
การศึกษา หลักการและการวัดและประเมินผลทางการศึกษา   ความสัมพันธ์ของการนิเทศการศึกษากับการบริหารการศึกษา มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถ
บริหารจัดการการเรียนรู้และพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา สามารถนิเทศการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

AED604 การบริหารทรัพยากรบคุคลทางการศึกษา 
  Educational Personnel Resources Administration 

3(3-0-6) 

การศึกษาถึงหลักการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  การบริหารทรัพยากรบุคคลทางการศึกษาในภาครัฐ การบริหารงานในรูปแบบขององค์คณะ
บุคคล การบริหารงานแบบภาคีเครือขา่ย รวมถึงการสรรหา การว่าจ้าง การพัฒนาบุคคลากร การให้รางวัล   การลงโทษและการพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานนอกเหนือจากนี ้ศึกษาถึงบทบาทของผู้บริหารการศึกษาในการประเมินผลประสทิธิผลของการปฏิบตัิงานการเรียนการสอนของบุคคลากร การสร้าง
ขวัญก าลังใจ การสร้างมนุษยสัมพันธ ์ปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพ่ือนร่วมงาน การให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานแก่บุคคลากรในสถานศึกษา  
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามาปฏิบัติงาน พัฒนาครูและบุคลากรใหป้ฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถเสริมสร้างขวญัและก าลังใจและให้ค าปรึกษาแก่ครแูละบุคลากรได้ 

AED605 ภาวะผู้น าและการเปลี่ยนแปลง 
  Leadership and Change 

3(3-0-6) 

ศึกษาเกี่ยวกบัผู้น า พฤติกรรมผู้น า ภาวะผู้น า ภาวะผู้น าองค์กรที่อยู่ในสถานการณ์วิกฤติและการพลิกวิกฤติให้เปน็โอกาส  ประสิทธิภาพในการ
สร้างภาวะผู้น า ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกบัการปลี่ยนแปลงบริบทพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีที่มีผลต่อการบริหารการศึกษา การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาการศึกษา บทบาทของผู้น ากบัการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัตตินเป็นแบบอย่างที่ดขีองผู้บริหารหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และ
จริยธรรมของวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด 



AED606 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรบัผู้บริหารการศึกษา 

  Information Technology for Educational Administrator 
3(3-0-6) 

ศึกษาเกี่ยวกบัหลักการ แนวคิดและวิธกีารทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา รวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการและการจัดการการเรียนรู ้  มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถเขา้ใจการใช้และการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การศึกษาตลอดจนน าไปปฏิบัติงานได้
อย่างเหมาะสม สามารถประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อน ามาปรบัปรุงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 

AED607 การวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
  Research in Educational Administration 

3(3-0-6) 

การศึกษาถึงหลักการวิจัย รูปแบบและกระบวนการวิจัย ตลอดจนการสร้างเครื่องมือ    รวบรวมการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีทางสถติิที่เหมาะสม 
การเขียนโครงการวิจัยน าเสนอผลงานวิจัย ระเบียบวิจัยทางการศึกษา การวจิัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ การวิจัยสถาบนัและในชั้นเรียน รวมถึงเทคนิคการบริโภค
งานวิจัยทางการศึกษา 

AED608 การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้น า 
  Leadership Development 

3(3-0-6) 

กระบวนการจัดท าแผนงาน โครงการกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะความเปน็ผู้น า ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการบริหาร  อันประกอบด้วย
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  จรรยาบรรณของวิชาชีพ  กิจกรรมประชุมสัมมนาทางวิชาการ  การบริหารการศึกษา  หรือการนิเทศการศึกษา  
บริหารจัดการกิจกรรมตามแผนงานโครงการที่ก าหนดรวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า  2  กิจกรรม โดยมีการจัดเก็บข้อมูลโครงการรวมถึงสรุปผลการ
ด าเนินการของแผนงาน โครงการอย่างเป็นระบบ ท าการรายงานผล  ตลอดจนท าการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และเผยแพร่ในหลายวิธ ี

AED609 การสัมมนาทางการบริหารการศึกษา 

  Seminar in Educational Administration 
3(3-0-6) 

การวิเคราะห์ถึงปัญหาและประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการบริหารการศึกษาไทยตั้งแต่ระดับกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องนโยบายทาง
การศึกษาของชาติ การวางแผนทางการศึกษา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ส่งผลต่อการบริหารการศึกษาในสถาบนัทางการศึกษา และปัญหา ประเด็นต่างๆ ทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารการศึกษา ตลอดจนประเด็นทางจริยธรรมของผู้บริหารการศึกษา 

AED610 การฝึกปฏบิัติการบริหารการศึกษา 
  Educational Administration Practicum 

3(0-18-0) 

ฝึกปฏิบตัิงานการบริหารการศึกษา/สถานศึกษา ในหน่วยงานที่สังกัด และศึกษาด้วยตนเองโดยการจัดท าโครงการทางด้านบริหารการศึกษา/
สถานศึกษาที่ครอบคลุมสาระและสมรรถนะด้านการบริหารนโยบายและกลยทุธ์การศึกษา  การบริหารหลักสตูรและการจัดการเรียนรู้ การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ทางการศึกษาการบริหารงบประมาณ การเงิน และการบริหารทั่วไป การบริหารการวิจัยและการบริการวิชาการ 

AED710 ทฤษฎ ี  กระบวนทัศน ์และกระบวนการบริหารการศึกษา 
  Theories, Paradigm and Process in Educational Administration 

3(3-0-6) 

ทฤษฎ ีหลักการ กระบวนการ หน้าที่และภารกิจในการบริหารการศึกษา  วิวัฒนาการศาสตร์และแนวความคดิทางการบริหารการศึกษา ทฤษฎี
ระบบ  การวิเคราะห์กรอบคุณคา่ (Value Framework) กับจุดเน้นของแต่ละทฤษฎทีางการบริหารการศึกษา การวางแผนเพ่ิมประสทิธิภาพและประสทิธิผล
ของการบริหารการศึกษา    การสร้างวิสัยทัศน์ในการบริหารองค์การ    การเลือกใช้ทฤษฏ ี      หลักการและกระบวนการบริหารให้สอดคล้องกับ
บริบทมหภาคและภูมิสังคม   อิทธิพลทางสังคมที่มีต่อการบริหารการศึกษา     การวิเคราะหป์ัจจัยและตัวแปรทั้งภายในและภายนอกองค์การ      การ
วางแผนเชิงกลยุทธ ์การก าหนดแผนเชิงกลยุทธ์         การจัดการเชิงกลยุทธ์ การพัฒนา แผนปฏบิัติการ การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน 
ความสามารถ  ก าหนดนโยบาย แผน กลยุทธ์ และน าไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานทางการศึกษา      และสถานศึกษา 



AED711 จรรยาบรรณและการบริหารการศึกษา 

  Ethics and Educational Administration 
3(3-0-6) 

จิตวิญญาณ อุดมการณ์ของผู้บริหาร  ความเป็นผูบ้ริหารมืออาชีพ การปฏิบตัินตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและเป็นแบบอย่างที่ด ี  มีจิตส านึก
สาธารณะและเสียสละใหส้ังคม  คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาทีคุ่รุสภาก าหนด หลักธรรมาภิบาลและความ
ซื่อสัตย์      สุจริต  ความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณของวิชาชีพ กับพฤติกรรมของผู้บริหารการศึกษา บทบาทผู้บริหารที่พึงประสงคส์ าหรบัการบริหารใน
อนาคต  การบริหารองค์การ ส านักงานและองค์คณะบุคคล การบริหารงานระบบเครือข่าย  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  การบริหารงานนวัตกรรม
และเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนรู้  การบริหารการบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้งปฏสิัมพันธ์และการพัฒนาเพ่ือนร่วมงาน กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา 

AED712 การบริหารจัดการโรงเรียน 
  School Administration 

3(3-0-6) 

องค์ประกอบและบรบิทของการบริหารการศึกษาในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน การก าหนด 
กลยุทธ์การบริหารการศึกษาและการจัดการการโรงเรียนในบริบทต่าง ๆ  การจัดการโรงเรียนขนาดใหญ ่โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนที่มีครูไม่ครบ

ชั้น โรงเรียนพักนอน  โรงเรียนหลายระบบ  การบริหารงานวิชาการ  การบริหารกิจการนักเรียน การบริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนักเรียนเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน ให้รู้จักการจัดการและคดิเป็น  การบริหารจัดการใหเ้กิดการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน การบริหารจัดการให้เกิดการดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน  สามารถบริหารจัดการให้เกิดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน    สามารถส่งเสริมวินัย   คุณธรรม   จริยธรรม   และความสามัคคี
ในหมู่คณะการบริหารงานทรัพยากรบคุคล     การสรรหา   การคัดเลือก   การพัฒนาบุคลากร การสร้างขวัญและก าลังใจ  การสร้างมนุษยสัมพันธ์  
การให้ค าปรึกษาแก้ไขการปฏิบัติงาน  การบริหารงานธุรการ การเงิน  พัสด ุ  และอาคารสถานที ่  ระบบควบคุม    ภายใน  เทคนิคการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมภายใน การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับ  ชุมชนและท้องถิ่น 

AED713 นวัตกรรมการบริหารงานวชิาการ 
  Academic Administration Innovation 

3(3-0-6) 

หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21  ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร  การ
ประเมินหลักสูตร    การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้  การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน           การจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความหลากหลาย เช่น  นักเรียนชนเผ่า   ผู้ด้อยโอกาส นักเรียนกลุ่มที่เรียนอ่อน  การ
จัดการเรียนการสอนและการสอนเสริมตามหลักสตูร  ความสามารถในการบริหารการจัดการเรียน การสอนในแนวทางใหม่  ความสามารถในการบริหารงาน
วิชาการเพื่อคุณภาพและความเป็นเลศิ  การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้   หลักการและแนวคิดเกี่ยวกบัการนิเทศการศึกษา  กลยุทธ์การนิเทศการศกึษา                  
การวางแผนการนิเทศ การนิเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้   การนิเทศเพ่ือพัฒนาครูให้จัดการเรียนรู้ของผู้เรียน         ให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ  และการ
ประเมินผลการนิเทศการศึกษา ความสัมพันธ์ของการนิเทศการศึกษากบัการบริหารการศึกษา ปฏิบัติการประเมิน และปรบัปรุงการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักสตูร  การก ากบั ติดตาม ส่งเสริม ประเมิน รายงาน และน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

AED714 ภาวะผู้น าและการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 

  Leadership and Educational Change 
3(3-0-6) 

แนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น าสมัยใหม่  บทบาทของผู้น ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกและ 
สังคมภายใต้บรบิท เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลย ีพฤติกรรมผู้น า ภาวะผู้น า   ภาวะผู้น า 
ในสถานการณ์วิกฤตแิละการพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส  บทบาทใหม่ของผู้น า การบริหารองค์การที่มี  วัฒนธรรมที่หลากหลาย ภาวะผูน้ าในการ

ปฏิรูปการศึกษา ภาวะผู้น าในสถานศกึษา/หน่วยงานสูค่วาม 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการพัฒนาความฉลาดรู้ทางอารมณ์ในองค์กร 
ทางการศึกษา ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นผู้น าเหนือช้ัน การเตรียมการส าหรับผูน้ าในอนาคต        ทางการศึกษา 



AED715 ทักษะการจัดการส าหรบัการพัฒนาองค์การทางการศึกษา 

  Management Skill for Educational Organization Development 
3(3-0-6) 

หลักการและทักษะของผู้บริหารในการจัดการศึกษา การพัฒนาองค์การทางการศึกษา  

วัฒนธรรมองค์กร  (Corporate Culture) การบริหารวัฒนธรรมองค์กรเพื่อนวัตกรรมและความเป็นเลิศ  

การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้  บรรยากาศขององค์การ เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาองค์การ  โรงเรียนในอนาคต 

AED716 การประเมินการปฏิบตัิการในการบริหารการศึกษา 
  Performance Evaluation in Education Administration 

3(3-0-6) 

ระบบการปฏบิัติการบริหารการศึกษาการประเมินการปฏิบัติการในการบริหาร 
การศึกษา  การประเมินโครงการ หลักการและกระบวนการในการประกันคณุภาพการศึกษา ระบบ 
การประกันคุณภาพการ ศึกษาทั้งภายในและภายนอก การก ากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา  
การจัดท ารายงานผลการ ประเมินตนเองและความสามารถในการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง 
ของสถานศึกษา เพ่ือรองรับการประเมินภายนอก การน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้เพ่ือ 
พัฒนาสถานศึกษาและการศึกษา 

AED717 การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้น า 
  Leadership Development 

3(3-0-6) 

กระบวนการฝึกปฏิบตัิโดยการจัดท าแผนงาน/โครงการเพื่อการพัฒนาคุณลักษณะความเป็น 

ผู้น า ที่สอดคล้องกับมาตรฐานผูป้ระกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารการศึกษาตามที่คุรุสภาก าหนด  โดยการฝึกปฏิบตัิงานด้านบริหาร
การศึกษา 45 ชั่วโมง และด้านบริหารสถานศึกษา 45 ชั่วโมง รูปแบบการ       ฝึกปฏิบตัิงานเป็นการศึกษา วิเคราะห์สภาพการปฏบิัติทั้งประเดน็ปัญหา
และแนวทางการพัฒนาที่ครอบคลุมบริบทที่เกี่ยวข้องกับองค์กร โดยมีการจัดเก็บข้อมูลโครงการรวมถึงสรุปผลการด าเนินการของแผนงาน/โครงการอย่างเป็น
ระบบ การจัดท ารายงานผล ตลอดจนท าการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และเผยแพร่ 

AED720 หลักการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 
  Educational and Learning Management Principles 

3(3-0-6) 

หลักการ แนวคดิ องค์ประกอบพื้นฐานและการปฏิบัติเกี่ยวกบัการศึกษา การจัดการศึกษาประวัติการศึกษาไทย  โครงสร้างและระบบการจัด
การศึกษาไทย พระราชบัญญ ติการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ  หลักการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ แหล่งการเรียนและแหล่งการจัดการเรยีนรู้ 
การวัดผลและการประเมินผลการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ บทบาทของบคุลากรทางการศึกษาในการพัฒนาการศึกษาชาต ิ  องค์กรวิชาชีพ ใบประกอบ
วิชาชีพ แนวโน้มและทิศทางในการจัดการและบริบทการศึกษาของไทย 

AED721 นวัตกรรมการศึกษาและการประเมินผลการศึกษา 
  Educational  Innovation  and  Evaluation 

3(3-0-6) 

ความหมาย ขอบข่าย และความส าคญัของนวัตกรรมทางการศึกษาและการวัดผลการเรียนรู้ 
กระบวนการสื่อสารและการสื่อความหมาย สื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ การผลิต การพัฒนา การใช้ 
การประเมินผลสื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ หลักการและระเบียบวธิีการวัดและประเมินผลการศึกษา ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการ

วัดและประเมินผลศึกษาและการเรียนรู้ 

AED722 การสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา 

  Capacity Building of Human Resource in Education 
3(3-0-6) 

การวิเคราะห์ความสามารถและศักยภาพขององค์กร  การวิเคราะห์ศักยภาพของบุคลากร  
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา การสร้างสมรรถนะของบุคลากร ตลอดจนแนวทาง 
ในการสร้างศักยภาพของบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในบริบททางการศึกษา 



AED723 การจัดการโครงการทางการศึกษา 

  Educational Project Management 
3(3-0-6) 

แนวคิดและหลักการการบริหารโครงการ ประเภทของโครงการ การวางแผน เทคนิคการ 
บริหารจัดการงานและโครงการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ การตรวจสอบและประเมินผลโครงการ  
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการจัดการโครงการ เทคนิคการน าเสนอโครงการและการจัดท ารายงาน 

AED724 การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพและการประกันคุณภาพในองค์กรทางการศึกษา 
  Development of Quality Culture and Quality Assurance in Educational Organization 

3(3-0-6) 

แนวคิดและหลักการในการบริหารคุณภาพ  การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในองค์การ 
การศึกษา แนวปฏิบตัิที่ดีในการประกนัคุณภาพ ระบบประคุณภาพการศึกษา การตรวจประเมินคุณภาพ  
การด าเนิน การประกันคุณภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ทฤษฎีและแนวคิดการประกัน 
คุณภาพของประเทศต่าง ๆ 

AED725 การประกอบการการศึกษา 
  Entrepreneurship in Education 

3(3-0-6) 

แนวคิดการประกอบการเชิงสังคม ลักษณะการประกอบการเชิงสังคม คุณลกัษณะผูป้ระกอบ 
การทางการศึกษา บทบาทของผู้ประกอบการทางการศึกษา เป้าหมายการประกอบการทางการศึกษา                                  

การสร้างจิตส านึกของการประกอบการทางการศึกษาให้แก่ครแูละบุคลากรทางการศึกษา ความส าคญัของการสร้าง 
นวัตกรรมในการบริหารการศึกษา การประกอบการด้านการศึกษาที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

AED726 การบริหารงานประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์กับชุมชน 

  Public Relations  and Community  Relationships  Management 
3(3-0-6) 

หลักการการประชาสัมพันธ์ การวางแผนและการวางเปา้หมายการประชาสมัพันธ์ และ 
การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  กลยุทธ์การประชาสัมพันธ ์กลยุทธการสรา้งความสัมพันธ์กับชุมชน  
การสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลภายในและภายนอกสถาบนั  แนวคิดการสร้างกิจกรรมเพ่ือพัฒนา 
ความสัมพันธ์กับชุมชนอย่างยั่งยืน การเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

AED727 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

  Educational Information Technology Management 
3(3-0-6) 

นโยบายด้านเทคโนโลยสีารสนเทศของระบบการศึกษาไทย การบริหารระบบสารสนเทศ 

ในสถานศึกษา ความส าคญัและบทบาทของ “สารสนเทศ” ในกระบวนการเรียนการสอน การออกแบบ 

สารสนเทศส าหรบัการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการและการจัดการ 
การเรียนรู ้การจัดการเรียนการสอนเชิงระบบ การเลือใช้ Hardware และ Software ส าหรับการศึกษา 

การพัฒนาแหล่งวิทยาการในโรงเรียน การพัฒนาบุคลากรเขา้สู่ยคุเทคโนโลยสีารสนเทศ รูปแบบของ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการศึกษา 

AED798 การค้นควา้อิสระ 
  Independent Study 

6(0-0-270) 

การศึกษาค้นควา้ทางด้านการบริหารการศึกษาทีแ่สดงถึงสมรรถนะในด้านความรู้ 
ความสามารถในการบูรณาการศาสตรค์วามรู้ที่เรียนมาจนสามารถประยุกตใ์ช้ความรู้และทักษะ 
ในการบริหารการศึกษา  เพ่ือพัฒนาหรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาดว้ยวิธีวิจัยทาง 
การศึกษา 

AED799 วิทยานิพนธ ์

  Thesis 
12(0-0-540) 



การศึกษาค้นควา้วิจัยที่แสดงถึงสมรรถนะในด้านความรู้ ความสามารถในการบูรณาการ 
ศาสตรค์วามรู้ที่เรียนมาจนสามารถสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการบริหารการศึกษาที่ช่วย 
พัฒนาหรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาด้วยวิธวีิจัยทางการศึกษา 

ART101 มนุษย์และวัฒนธรรม 
  Human and Cultures 

3(3-0-6) 

รูปแบบ วิธีการคิด ความเชื่อ ทัศนคตอัินเป็นพื้นฐานทางวัฒนธรรมของชนชาติ  ความ 
เป็นมาของมนุษย์และวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับวัฒนธรรมในโลกปัจจุบัน 

ART102 ภาษาและภาษาศาสตร ์
  Language and Linguistics 

3(3-0-6) 

สัทศาสตร์หรือการออกเสียง หน่วยของค า (Morphology)  ระบบเสียง (Phonology) ระบบวากยสัมพันธ์ (Syntax)  ระบบความหมาย  
(Semantics) ของภาษาทีส่ าคัญในปจัจุบันเพ่ือเป็นความรู้พ้ืนฐานของการเรียนภาษา 

BBA101 หลักการจัดการ 
  Principles of Management 

3(3-0-6) 

แนวคิดพื้นฐานทางการจัดการและองค์การ ลักษณะองค์การ วิวัฒนาการของแนวคิดทางการจัดการ สภาพแวดล้อมทางการจัดการ จริยธรรมใน
การจัดการ หน้าที่หลักทางการจัดการ ได้แก ่การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าท างาน การสั่งการ และการควบคุม โดยมีเนื้อหาเช่ือมโยงกับการสรร
หา การพัฒนาและการธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ 

BBA102 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 
  General Economics 

3(3-0-6) 

ลักษณะและขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตร์ ปัญหาพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ว่าดว้ยมูลค่า ราคาและการจัดสรรทรัพยากร 
พฤติกรรมของผู้บริโภค อุปสงค ์อุปทาน ปัจจัยที่ก าหนดอุปสงค์และอุปทานของสินค้าในตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ และไม่สมบูรณ ์รายได้ประชาชาติ
และการจ้างงาน การคลัง การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อและเศรษฐกิจตกต่ า เศรษฐกิจระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและปัญหาเศรษฐกิจปัจจุบัน 

BBA103 ระบบสารสนเทศธุรกิจเบื้องต้น 

  Introduction to Business Information Systems 
3(3-0-6) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาทและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศในองค์กร รูปแบบและโครงสร้างระบบสารสนเทศ ระบบ
สารสนเทศย่อยทางธุรกิจ การเข้าถึงระบบสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน การสื่อสารข้อมูลในระบบสารสนเทศและระบบ
เครือข่าย 

BBA201 จริยธรรมทางธุรกิจ 
  Business Ethics 

3(3-0-6) 

แนวคิด ความส าคญั ความหมายและภาพรวมของจริยธรรมและจริยธรรมทางธุรกิจ ขอบเขตความรับผดิชอบด้านต่าง ๆ ขององค์กรธุรกิจที่มีต่อ
สภาพแวดล้อมด้านสังคม ด้านผู้บริโภค และผู้มีสว่นไดส้่วนเสียขององค์กร รวมถึงตัวองค์กรธุรกิจเอง ศึกษาสภาพปัญหาของจริยธรรมทางธุรกิจที่เกิดขึ้นใน
ธุรกิจจริงและกรณีศึกษา รวมทั้งแนวทางการเสริมสร้างและพัฒนาจริยธรรมทางธุรกิจส าหรับองค์กรธุรกิจและสังคมส่วนรวม 

BBA202 กฎหมายธุรกิจ 
  Business Laws 

3(3-0-6) 

หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ หลักนิติกรรมและสญัญา หลักเกณฑ์ของหนี้ การซ้ือขาย การเช่า การ
กู้ยืม การค้ าประกัน ตราสารทางการเงิน กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจ รูปแบบองค์กรธุรกิจตามกฎหมายไทย กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา วิธีการ
ระงับข้อพิพาททางธุรกิจ 



BBA203 การบัญชีเพ่ือการจัดการ 
  Managerial Accounting 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ACC101 หรือ ACC111 

ข้อมูลทางบัญชีและการใช้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร การใช้ประโยชน์และข้อจ ากัดของข้อมูลซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์งบการเงิน การ
วิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ ก าไร ต้นทุนมาตรฐาน การท าและวิเคราะห์งบประมาณของธุรกิจ และการก าหนดราคาขาย งบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะทางการ
เงินและงบกระแสเงินสด 

BBA301 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์
  Human Resources Management 

3(3-0-6) 

ความหมาย ความเป็นมา โครงสร้างของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนก าลังคน การสรรหา คัดเลือก การบรรจุบุคลากรเข้าท างาน การ
ฝึกอบรม การประเมินผลการปฏบิัติงาน การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน การเลื่อนต าแหน่ง การจูงใจ และแรงงานสมัพันธ์ 

BBA302 การเงินธุรกิจ 
  Business Finance 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ACC101 หรือ ACC111  

หลัก เป้าหมาย และหนา้ที่งานการเงิน โดยเน้นเทคนิคและวิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์งบการเงินและการวางแผนทางการเงิน การจัดการเงินทุน
หมุนเวียน การประมาณงบรายจา่ยลงทุน การจัดหาเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว ค่าของทุน และนโยบายเงินปันผล 

BBA303 สถิติและการวิเคราะห์ธุรกิจเชิงปริมาณทางธุรกิจ 
  Statistics and Quantitative Analysis in Business 

3(3-0-6) 

หลักการ แนวคดิ และทฤษฎีทางด้านสถิติที่ใช้ในการวิคเราะห์เชิงปริมาณ การสุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์อนุกรมเวลา 
เทคนิคการตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การวิคเราะห์โปรแกรมเชิงเส้นตรง การวิเคราะห์ตวัแบบขนส่ง การวิเคราะห์โครงข่ายงาน การ
จ าลองสถานการณ ์การประยุกต์ใช้หลกัสถิต ิและการวิคเราะห์เชิงปริมาณในการวางแผน และการตดัสินใจทางธุรกิจ 

BBA401 การจัดการกลยุทธ ์

  Strategic Management 
3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BBA101 และเฉพาะนักศึกษาชั้นปสีุดทา้ย 

ความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบของการจัดการกลยุทธ์ ระดับและประเภทของกลยุทธ ์กระบวนการการจัดการกลยุทธ ์การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในของกิจการ การวางแผนกลยุทธ์ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การน ากลยุทธ์ไปปฏิบตัิและการ
ประเมินผลกลยุทธ ์และความสัมพันธร์ะหว่างนโยบายและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานในระดับต่างๆ ภายในองค์กร 

BED101 ความเป็นคร ู  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชพีครู 
  Self – Actualization for Teachers 

3(3-0-6) 

ความหมาย ความส าคัญ สภาพงานครูที่มีคุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู หลัก 
ธรรมาภิบาล ความซ่ือสัตยส์ุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู การปฏิบัติตนตามแบบอย่าง 
ที่ดี มีจิตส านึกสาธารณะและเสียสละให้สังคม การปฎิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นคร ู  

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู  ความรู้ในวิชาชีพและการจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู  กระบวนการด ารงตนของครูวิชาชีพ การพัฒนาความ
รอบรู้ในเนื้อหา 

วิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอนเพ่ือให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้  การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนทีส่่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ความรู้ความการแสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง อันน าไปสู่การสรา้งความก้าวหน้าและ 

พัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง 



BED102 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรบัคร ู
  Language and Culture  for Teachers 

3(3-0-6) 

การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร การปฏิสัมพันธ์และการเรียนรู้ในชั้นเรียนรวมถึงในสังคม 
ได้อย่างถูกต้องตามแบบอย่างวัฒนธรรมไทยส าหรับครู   ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ

สืบค้นในการพัฒนาวิชาชีพคร ูเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารส าหรับคร ูการฝึกปฏิบตัิการใช้ภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษให้สามารถใช้ทกัษะด้านการฟัง การพูด การ

อ่าน และ การเขียน เพ่ือการสื่อความหมายที่ถูกต้องและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและการจัดการเรียนรู้ในฐานะความเป็นครูได้อย่างเหมาะสม การเสริมสร้าง
คุณลักษณะ บุคลิกภาพ ความเชื่อ และค่านิยมของครูตามแบบอย่างวัฒนธรรม เพ่ือการอยู่ร่วมกับในประเทศประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างสันติ 

BED103 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
  Educational Measurement and Evaluation for Learning 

3(3-0-6) 

หลักการ แนวคดิ และแนวปฏบิัติวดัผลและการประเมินผลการศึกษาและการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน การศึกษา  วิเคราะห์ความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่างการวัดผลและการประเมินผล   บทบาทของการประเมินผลการเรียนรู ้  

การน าหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบตัิมาใช้ในการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ของผู้เรียน  ปฏิบัติการวัดและการประเมินผล เทคนิคการสร้างและใช้
เครื่องมือ 

วัดและประเมินผล  วิธีประเมินผลการศึกษาทั้งแบบประเมินผลย่อยและประเมินผลรวม สามารถวัดและประเมินผลไดแ้ล้วสามารถน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ปฏบิัติการประเมินผลตามสภาพจริง และการประเมินผลจากแฟ้มสะสมงาน   ความสามารถน าผลการประเมินมาพัฒนา
ผู้เรียน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ชว่ยในการวัดผลและประเมินผล 

BED104 ปรัชญาการศึกษาและระบบการจัดการศึกษาไทย 

  Educational     Philosophy and  Thai Educational System 
3(3-0-6) 

ปรัชญา  ปรัชญาการศึกษา  แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สงัคม วัฒนธรรม แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษา หลักการศึกษา 
การบริหารการศึกษา ประวัติความเปน็มาและระบบการจัดการศึกษาไทย   วิสัยทัศนแ์ละแผนพัฒนาการศึกษาไทย  การพัฒนาการศึกษาไทย  กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา โครงสร้างการจัดการศึกษาไทยและกระบวนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การน าไป
ประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาการศึกษา  สถานศึกษา  การจัดการช้ันเรียนและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 

BED105 จิตวิทยาส าหรับคร ู
  Psychology for Teachers 

3(3-0-6) 

แนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์    แนวคดิและทฤษฎ ี  จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา การใช้
จิตวิทยาเพ่ือความเข้าใจและสนบัสนนุการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  แนวคิด ทฤษฎีจิตวิทยาการแนะแนวและการให้
ค าปรึกษา  ระบบช่วยเหลือผู้เรียน  การให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดขีึ้น  การใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้เต็มศักยภาพแห่งขีดความสามารถ 

BED106 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 

  Innovation and Information Technology for Education 
3(3-0-6) 

ความหมาย ความส าคัญ ของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา แนวคดิทฤษฎีนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร หลักการ  แนวคิด  การออกแบบ การสร้าง การประยุกต์ใช ้  และการประเมินสื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการเรียนรู้  การวิเคราะห์แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู ้  และน าผลมาสู่การประยุกต์ใช ้การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การประเมินและการปรบัปรุงสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพัฒนาการสื่อสารที่ต่อเนื่อง 



BED107 หลักสตูรและการพัฒนาหลกัสูตร 
  Curriculum Design  and  Development 

3(3-0-6) 

ความหมาย  ความเป็นมา ทฤษฎีหลกัสูตร และปรัชญาการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้อง 
กับแนวคดิและกลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน  หลกัการและแนวคดิในการออกแบบหลักสูตร การจัดท าหลักสูตร การน า

หลักสูตรไปใช ้การพัฒนาหลักสูตร องค์ประกอบที่ส าคัญต่อการน าหลักสูตรไปปฏิบัติการในทุกระดบั การวิเคราะหห์ลักสูตรและสามารถจัดท าหลักสตูรได้ 
แหล่งเรียนรู้  ความส าคัญของแหล่งการเรียนรู้ในหลักสตูร  ปฏิบตัิการการออกแบบ การจัดท าแผนการจัดการประเมินหลักสูตรและน าผลประเมินไปใชใ้นการ
พัฒนาหลักสูตร 

BED108 การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน 
  Learning Design Management  and Ciassroom Management 

3(3-0-6) 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองจุดหมายของหลักสูตรและมาตรฐาน 
การจัดการศึกษา  รูปแบบการเรียนรูท้ี่ส่งเสริมการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ หลักการ แนวคดิ 

แนวปฏบิัติเกี่ยวกับการออกแบบและจดัการการเรียนรู้  การจัดท าแผนการเรยีนรู้ สามารถจัดท าแผนการเรียนรู้และน าไปสู่การปฏิบตัิให้เกิดผลจริง  การ
จัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้  หลักการ  แนวคิด ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์และ
แก้ปัญหาได ้  การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม   การจัดการช้ันเรียนการพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา  ความสามารถในการสรา้งบรรยากาศ
การจัดการช้ันเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรยีนรู้อย่างยั่งยืน 

BED109 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
  Educational   Research  for   Learning  Development 

3(3-0-6) 

ความหมาย  หลักการ  แนวคดิ แนวปฏิบัติในการวิจัย ประเภทของการวิจัย รูปแบบ 
การวิจัยทางการศึกษา  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ กระบวนการวิจัย การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง เทคนิค เครื่องมือ และวิธีการ

เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบการวิจัย   การแปลผลและการสรุปผลการวิจัย   การเขียนรายงานการวิจัย    การน าเสนอ
ผลการวิจัย  การประเมินเค้าโครงและรายงานการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัยการใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การฝึกปฏบิัติเขียนโครงการวิจยัใน
ชั้นเรียน และฝึกปฏิบตัิการวิจัย ตลอดจนสามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้  การท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
พัฒนาผู้เรียน 

BED110 การประกันคุณภาพการศึกษา 
  Quality Assurance in Education 

3(3-0-6) 

หลักการ  แนวคิด  แนวปฏบิัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา  การประกันคุณภาพการศึกษา  การวิเคราะห์ความส าคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษาและความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคณุภาพภายในกบัการประกันคุณภาพภายนอก  รูปแบบ เทคนิค วิธีการเพื่อการตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา   การจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  การจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
การด าเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพ    การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ในบทบาทของครูในการประกันคุณภาพการศึกษา การวางแผนน าผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาไปพัฒนาการเรียนรูแ้ละการจัดการศึกษาของสถานศึกษา กลยุทธ์การสรา้งความร่วมมือกับบุคลากรทางการศึกษาและชุมชนเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนในการประกันคุณภาพการศึกษา 

BED111 การศึกษาส าหรบัผู้ที่มีความต้องการพิเศษ 

  Education  for  Students  with  Special  Needs 
3(3-0-6) 

หลักการ  แนวคิด  กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับการศึกษาพิเศษ  ความเป็นมาของการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทย  ลักษณะของความพิเศษ
ในกลุ่มเด็กประเภทต่าง ๆ  ความสามารถ  ข้อจ ากัดและลักษณะเฉพาะของกลุ่มเด็กพิเศษ  การจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิเศษในรูปแบบต่าง ๆ  ของ 
องค์กร  หน่วยงานที่จัดการศึกษาพิเศษ  การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ของเด็กพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษาและระดบัการศึกษาขัน้
พื้นฐาน 



BUC100 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  Computer and Information Technology Fundamentals 
3(3-0-6) 

บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประวัตขิองคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ระบบดิจิทัล องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์
ประเภทต่างๆ แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ ข้อมูลและการบริหารข้อมูล เครือข่ายและการสื่อสาร อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ ระบบประมวลผล ภัยคุกคามและ
ความม่ันคงของระบบ จริยธรรมและสงัคมไซเบอร์ 

BUC101 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
  Introduction to Electronic Commerce 

3(2-2-5) 

ทฤษฎีและปฏิบตัิเกี่ยวกับรูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างพ้ืนฐานของเครือข่ายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หลักการตลาดส าหรับพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับการพัฒนาเว็บไซต์ระบบตะกร้าสนิค้า รูปแบบการช าระเงินผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ระบบความปลอดภัยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระบบการจัดส่งสนิค้า การประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส ์กฎหมายที่เกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์
เทคโนโลยีปัจจุบันและอนาคต และปฏบิัติการสรา้งร้านค้าออนไลนส์ าเร็จรูป 

BUC140 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม 
  Data Structures and Algorithms 

3(2-2-5) 

หลักส าคัญเกี่ยวกับการเขียนอัลกอริธมึ ผังงาน และโปรแกรม แบบมีโครงสรา้ง มีเง่ือนไข แบบท าซ้ าศึกษาค าสั่งในการค านวณ ประมวลผลกับ
โครงสร้างข้อมูลชนิดต่าง ๆ พัฒนาโปรแกรมอย่างง่ายในการรับและแสดงผลข้อมูล 

BUC202 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
  Management Information Systems 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BUC100  

พื้นฐานของระบบสารสนเทศและโครงสร้างพ้ืนฐาน ทฤษฎีองค์กรและการจัดการบทบาทของระบบสารสนเทศที่มีต่อองค์กร กลยุทธ์การน าระบบ
สารสนเทศมาใช้ในองค์กร การพัฒนาระบบสารสนเทศ หลักการบริหารสารสนเทศ การบูรณการระบบสารสนเทศ ตัวอย่างระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ใช้
ในธุรกิจ 

BUC221 การจัดการฐานข้อมูลทางธรุกิจ 

  Business Database Management 
3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BUC100   

ลักษณะและปัญหาของการจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบแฟ้มข้อมูล หลักส าคญั คุณสมบัตแิละสถาปตัยกรรมของระบบฐานข้อมูล ระบบการจัดการ
ฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การท าฐานข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐานการเขียนค าสั่ง SQLการทดลองใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูลการรักษา
ความม่ันคงและการดูแลระบบฐานข้อมูล 

BUC222 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์เพ่ืองานธุรกิจ 
  Computer Graphics for Business 

3(2-2-5) 

หลักการในการน าเอาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ และพัฒนางานทางด้านกราฟิกส์ความรู้พ้ืนฐานทางด้านกราฟิกส์ แนวคิด
เกี่ยวกับการประยุกตใ์ช้งานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ในเชิงธุรกิจ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการสรา้งภาพกราฟิกส์ การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และการสรา้ง
ภาพเคลื่อนไหว 

BUC241 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  Principles of Computer Programming 

3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  BUC140   

โครงสร้างข้อมูล พัฒนาโปรแกรมแบบมีโครงสร้างที่มีการจัดการข้อมูลแบบอาร์เรย์ สตริงศึกษาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ คุณสมบัติการเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุ 



BUC260 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  Computer Networks 

3(2-2-5) 

แนวคิดและองค์ประกอบของระบบเครอืข่าย ระบบเครือข่ายระดบัและประเภทต่าง ๆ มาตรฐานแบบจ าลองโอเอสไอการจัดการเครือข่าย โทโพโลยี 
อุปกรณ์เครือข่าย โพรโตคอลและสื่อสญัญาณ ศึกษาการติดตั้งและใช้งานระบบปฏบิัติการทั้งเครื่องลูกข่ายและส าหรับเครื่องแม่ข่าย 

BUC280 หัวข้อพิเศษ 1 
  Special Topics 1 

3(3-0-6) 

เนื้อหาวิชาบรรยายที่อยู่ในความสนใจในปัจจุบันโดยจะมีการประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 

BUC281 หัวข้อพิเศษ 2 
  Special Topics 2 

3(3-0-6) 

เนื้อหาวิชาบรรยายที่อยู่ในความสนใจในปัจจุบันโดยจะมีการประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 

BUC303 ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร 
  Enterprise Resource Planning Systems 

3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: BUC202   

แนวคิดและหลักการของระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร ความส าคญัประโยชน์ของระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรที่มีต่อการด าเนินธุรกิจ 
ขั้นตอนการน าระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรมาใช้ในองค์กร กระบวนการทางธุรกิจภายในระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร การทดลองใช้ซอฟต์แวร์
ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร 

BUC304 การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบงานธุรกิจ 

  System Analysis and Design in Business 
3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  BUC221  

กระบวนการของระบบสารสนเทศธุรกจิ แนวคดิของวงจรการพัฒนาซอฟแวร์ทางธุรกิจ การวิเคราะหป์ัญหาและศึกษาความเป็นไปได้ การวิเคราะห์
เชิงแนวคิด การออกแบบข้อมูล ส่วนน าเข้าข้อมูล และส่วนแสดงผลข้อมูล การทดสอบ การติดตั้ง การประเมินผล การจัดท าคู่มือและเอกสารประกอบระบบ
สารสนเทศธุรกิจ 

BUC310 ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 
  Customer Relationship Management 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  BUC202   

แนวคิดและความหมายเกี่ยวกับระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า พัฒนาการของการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า วัตถุประสงคใ์นการ
บริหารความสัมพันธ์ กระบวนการและขั้นตอนของการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับลูกค้า เครื่องมือในการจัดการบริหาร
ความสัมพันธ์ลูกคา้ เทคนิคการท าวิจัยลูกค้า วิธีการแบ่งกลุ่มลูกค้าและการเพ่ิมความพึงพอใจของลูกค้า การสร้างความภักดีในตราสินคา้ การศึกษาวิธีการใช้
ข้อมูลของลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานด้านตา่ง ๆ การออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า 

BUC311 การจัดการความรู้ทางธุรกิจ 

  Business Knowledge Management 
3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  BUC202   

ความรู้เบื้องต้นการจัดการความรู้ ระบบการจัดการความรู้ ผลกระทบของการจัดการความรู้ภายในองค์กร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ 
ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ความรู้ ระบบเก็บรักษาความรู้ ระบบแบ่งปันความรู้ ระบบค้นหาความรู้ การจัดการความรู้ในทางปฏิบัต ิการประเมินความรู้ที่ได้จากการ
จัดการ อนาคตของการจัดการความรู ้โปรแกรมส าเร็จรูปด้านการจัดการความรู้และกรณีศึกษา 



BUC323 การสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่องานธุรกิจ 

  Multimedia Development for Business 
3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  BUC222   

หลักการในการน าเสนอข้อมูลแบบสื่อผสม ตั้งแต่ขั้นตอนของการออกแบบ การเขียนสตอรี่บอร์ด การใช้เครื่องมือในการสร้างสื่อมัลติมีเดียใน
รูปแบบ ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดีโอ การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการตัดต่อวีดีโอเพ่ือการน าเสนอทางธุรกิจ 

BUC324 โปรแกรมส าเร็จรูปทางธุรกิจ 
  Business Application Packages 

3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  BUC100   

ปฏิบัติการเพื่อให้เกิดทักษะช านาญในการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปประเภทประมวลผลค า ตารางค านวณ การน าเสนองาน การจัดรูปแบบเอกสาร
และพิมพ์เอกสาร การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปทางธุรกิจที่นิยมในปจัจุบัน 

BUC330 การสร้างร้านคา้ออนไลน์ 
  Online Store Shop 

3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BUC101  และ BUC221   

การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาเวบ็ไซต์ส าหรับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบการจัดการเนื้อหาเวบ็ไซต์ส าเร็จรูป การจดโดเมนการเช่า
โฮสติ้ง และระบบการรับช าระเงิน 

BUC331 การจัดการเว็บไซต ์
  Web Site Management 

3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  BUC101   

วิวัฒนาการของเว็บไซต ์  การบริหารจดัการเว็บไซต ์  การจัดการบัญชีผูใ้ช้ เว็บมาสเตอร ์การบริหารอีเมล์ การสร้างฐานข้อมูล   การตั้งค่าของ
โฮสติ้ง การบริหารข้อมูลเว็บไซต ์การจัดการและการเพ่ิมโดเมน ประเภทของโฮสติ้ง  เครื่องมือที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์แบบปกติ และแบบส าเร็จรูป การ
ประชาสัมพันธ์เว็บไซตผ์่านสื่อออนไลน์  การรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ กรณีศึกษาเว็บไซต์ที่ก าหนดสถิติการเยี่ยมชม การประเมินผล การปรับปรุง
ระบบเว็บไซต ์

BUC332 VBA ส าหรบัโปรแกรมส าเร็จรูป 

  Visual Basic for Business Application Packages 
3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BUC241 และ BUC324   

ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาวิชวลเบสิกกับโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานส านักงาน ส าหรับงานดา้นการจัดการฐานข้อมูล การสร้าง การบันทึก การ
ค้นหาและการเรียกใช้ข้อมูล 

BUC342 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
  Web Programming 

3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  BUC221  และ  BUC241   

การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษามาตรฐานของเว็บ การออกแบบและสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ การสร้างเว็บแบบสแตติกและไดนามิก กลไกคุกกี้และการ
สร้างเว็บที่เก็บสถานะ ระบบประมวลผลร่วมกับฐานข้อมูล 

BUC361 ความม่ันคงของระบบสารสนเทศ 
  Information Systems Security 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: BUC260   

ทฤษฎีความม่ันคงของคอมพิวเตอร์ พื้นฐานและองค์ประกอบหลักของความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ ระบบบรหิารความปลอดภัย การพิสูจน์
ตัวตนก่อนเข้าระบบ การเข้าและถอดรหัสข้อมูล  การวางแผนออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ปลอดภัย การเลือกใช้งานโปรแกรมป้องกันภัย การเจาะ
ระบบคอมพิวเตอร์ การป้องกันระบบคอมพิวเตอร์ กฎหมายอาชญากรรมด้านคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษา 



BUC382 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

  Special Topics on Business Computer 
3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

เนื้อหาวิชาในภาคทฤษฏีและปฏบิัติทีอ่ยู่ในความสนใจในปัจจุบันโดยจะมีการประกาศรายละเอียดล่วงหนา้ 

BUC412 การจัดการโครงการ 
  Project Management 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BUC304    

หลักการความเป็นไปไดแ้ละความคุ้มค่าในการลงทุนผลติระบบสารสนเทศทางธุรกิจ แนวคดิเทคนิคการบริหารโครงการ การควบคุมต้นทุนและ
เวลา เทคนิคการจัดล าดบังาน มาตรฐานฮาร์ดแวรแ์ละซอฟต์แวร์ การใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือจัดการโครงการ 

BUC450 มาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร ์
  Software Development Standard 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BUC304 

กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร ์หลักการ แนวคดิ องค์ประกอบและรายละเอียดแนวทางการปรับปรุงกระบวนการผลติซอฟต์แวร์ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

BUC510 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  Business Computer Project 

3(0-6-3) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  BUC304  

วิเคราะห์ออกแบบระบบงานทางคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยแก้ปัญหาทางธุรกิจ วิเคราะห์ปัญหาเพื่อน าไปสู่การสร้างซอฟต์แวร์ หรือประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ไขปญัหาทางธุรกิจ 

BUC520 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

  Seminar in Business Computer 
3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และคาดว่าจะจบในปีการศึกษานั้นๆ 

การค้นคว้า การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนจบการศึกษา การวิเคราะห์ อภิปราย และการท ารายงานในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่น าไปใช้ในธุรกิจต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

BUC540 เตรียมความพร้อมวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

  Professional Preparation and Training for Business Computer Career 
2(2-0-4) 

หลักการ แนวคดิ และกระบวนการของสหกิจศึกษา และการฝึกประสบการณว์ิชาชีพ ระเบียบข้อบังคบัที่เกี่ยวข้อง ความรู้พ้ืนฐานและเทคนคิในการ
สมัครงาน อาชีพ ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการน าเสนอ การเขียนรายงานทักษะวิชาชีพ
ทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

BUC541 การฝึกประสบการณ์ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  Business Computer Internship 

3(0-40-20) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: BUC540   

ฝึกประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานในสถานประกอบการ ภาคธุรกิจ หรือส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 

BUC542 สหกิจศึกษา 
  Cooperative Study 

6(0-40-20) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  BUC540   

ระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างเป็นระบบโดยจัดให้มีการเรียนในสถานศกึษาร่วมกับการจัดให้นักศึกษาไป

ปฏิบัติงานจริงในฐานะเป็นพนักงานชัว่คราว โดยมีเวลาฝึกปฏิบตัิไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์อย่างต่อเนื่องใน 1 ภาคการศึกษาปกต ิ



CHN101 การสื่อสารภาษาจีนพื้นฐาน 1 

  Fundamental Chinese Communication 1 
3(3-0-6) 

ศึกษาสัทอักษรภาษาจีน  ระบบโครงสร้างพยางค์  เสียงพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต ์  
ฝึกออกเสียงและใช้ได้ถูกต้อง ทั้งการอ่านและการเขียน  ศึกษาค าศัพท ์  ฝึกฟัง  ฝึกพูด  ฝึกอ่าน และฝึกเขียน ค า  วลแีละประโยคที่ใช้ใน

สถานการณต์่างๆ  ในชีวิตประจ าวนั  ตลอดจนการใช้สัทอักษรค้นควา้หาความหมายของค าศัพท์ที่พบ ได้ยิน ได้ฟังมาโดยใช้พจนานุกรมให้รู้จักลักษณะของ
ตัวอักษรจีน ลักษณะขีดและล าดับขีด 

CHN102 การสื่อสารภาษาจีนพื้นฐาน 2 
  Fundamental Chinese Communication 2 

3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับก่อน   : CHN101  

ศึกษาค าศัพท ์  วลีและประโยคที่ใชส้นทนาในสถานการณ์ตา่งๆ ในชีวิตประจ าวัน ฝึก 
การฟังการพูดและเล่าเรื่องเกี่ยวกับบคุคล สิ่งของสถานทีแ่ละเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นฝึกอ่านตัวอักษรจีน 

CHN111 ภาษาจีน 1 
  Chinese 1 

3(2-2-5) 

ค าศัพท์และโครงสร้างขั้นพื้นฐาน ทักษะในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน การออกเสียง 
ภาษาจีนตามระบบเสียง Pinyin  ทักษะการเขียนตวัอักษรจีน การสนทนาในชีวิตประจ าวัน การอ่านข้อความสั้นๆที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับเร่ืองที่

เรียน 

CHN112 ภาษาจีน 2 
  Chinese 2 

3(2-2-5) 

รายวิชาบังคับก่อน  :  CHN111  

  ค าศัพท ์โครงสร้างที่ซับซ้อนขึ้น ค าศัพท์พื้นฐานทางธุรกิจ ฝึกทักษะการอ่านประโยคและข้อความสั้นๆทางธุรกิจ วลี ส านวนและบทอ่านสั้นๆ
เกี่ยวกับเร่ืองทั่วๆไป  ทักษะการเขียน ทักษะการฟังจับใจความส าคัญ และการใช้พจนานุกรม 

CHN115 การฟัง-การพูดภาษาจีน 

  Chinese Listening-Speaking 
3(3-0-6) 

การฟังและการพูดภาษาจีนขั้นพื้นฐาน การฟังและการพูดประโยคสั้นๆ จากบทสนทนา 
ทั่วๆไปในชวีิตประจ าวัน 

CHN120 การอ่านภาษาจีน 

  Chinese Reading 
3(3-0-6) 

การอ่านเนื้อเร่ืองที่เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน ครอบครัว สังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี  วลีและส านวนภาษาจีน 

CHN211 ภาษาจีน 3 
  Chinese 3 

3(2-2-5) 

รายวิชาบังคับก่อน   : CHN112   

ค าศัพท ์ส านวน ประโยคบทอ่าน และบทความที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้ง 
สถานการณ์ทางธุรกิจที่มีโครงสร้างซับซ้อนขึ้น 

CHN212 ภาษาจีน 4 
  Chinese 4 

3(2-2-5) 

รายวิชาบังคับก่อน   : CHN211  

ค าศัพท ์ส านวน และประโยคทีใ่ช้ในสถานการณ์ต่างๆ ที่มีโครงสร้างซับซ้อนและ        ยากขึ้น  โดยเพ่ิมค าศัพท์ ส านวนที่ใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารด้านธุรกิจมากขึ้น ตลอดจนค าศัพท์และบทอ่านทางธุรกิจ รวมทั้งความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 



CHN217 สังคมและวัฒนธรรมจีน 

  Chinese Society and Culture 
3(3-0-6) 

สังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ จารีตประเพณี และวิถีชวีิตของคนจีน การเปรียบเทียบสังคม และวัฒนธรรมไทย-จีน 

CHN220 การสนทนาภาษาจีน 
  Chinese Conversation 

3(3-0-6) 

การสนทนาโดยเน้นค าศัพท ์รูปประโยค ส านวนที่ใช้ในชวีิตประจ าวัน การสนทนาใน 
สถานการณต์่างๆ รวมทั้งสถานการณท์างธุรกิจที่ไม่ซับซ้อน  และการสนทนาทางโทรศัพท์ 

CHN221 ไวยกรณ์ภาษาจีนกลาง 
  Chinese Grammar 

3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับก่อน   :  CHN211  

    โครงสร้างทางไวยากรณ์ของภาษาจีนกลาง วิเคราะห์ชนิด ความหมายและหน้าที่ของหน่วยค า วล ีระบบการสร้างค า การใช้ค า ตลอดจน
โครงสร้าง ส่วนประกอบ และชนิดของประโยคประเภทต่างๆ 

CHN222 การฟังข่าวและอ่านหนังสอืพิมพ์ภาษาจีน 
  Listening to Chinese News and Reading Chinese Newspapers 

3(3-0-6) 

การฟังและการอ่านสื่อสารสนเทศในรปูแบบต่างๆ ศึกษาศัพท ์ส านวนของขา่ว เน้นข่าว 
และคอลัมน์ดา้นเศรษฐกิจ 

CHN250 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศจีน 

  Introduction to China 
3(3-0-6) 

ความรู้เกี่ยวกับประเทศจีนด้านตา่ง ๆ ในปัจจุบัน ได้แก ่ประชากร ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ เศรษฐกิจ การปกครอง ศาสนา รวมถึงบทบาทของ
ประเทศจีนที่มีต่อสังคมโลก 

CHN251 ความสัมพันธ์ไทย-จีน 

  Thai-China Relationship 
3(3-0-6) 

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีน ในดา้นต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเน้นความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 

CHN311 การแปลภาษาจีน1 
  Chinese Translation 1 

3(3-0-6) 

ทฤษฎีการแปล การแปลจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเปน็ภาษาจีน     โดยใช้เนื้อหาจากประกาศ จดหมาย ข่าวทั่วๆไป 
ค าศัพท ์ประโยค และข้อความทางธุรกิจ 

CHN312 การแปลภาษาจีน2 
  Chinese Translation 2 

3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับก่อน   : CHN311  

ทักษะการแปลจากภาษาจีนเปน็ภาษาไทย และเน้นการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน  
โดยใช้เนื้อหาจากข่าวและบทความทางธุรกิจ และฝึกทักษะการแปลแบบลา่มขั้นพื้นฐาน 

CHN320 การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ 
  Business Chinese Conversation 

3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับก่อน : CHN212 หรือตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

การสนทนาเกี่ยวกบัธุรกิจ การใช้ส านวนเชิงธุรกิจ การติดต่อทางธุรกิจ การเจรจาทาง 
การค้า การต่อรองราคา การน าเสนอขายสินค้าและบริการ 



CHN321 การอ่านภาษาจีนธุรกิจ 

  Business Chinese Reading 
3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับก่อน : CHN212  หรือตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

การอ่านโฆษณาและข่าวสารทางธุรกิจ ส านวนภาษาเชิงธุรกิจ และบทความทางธุรกิจ 

รวมทั้งเศรษฐกิจของกลุ่มประชาคมอาเซียนจากสื่อหลากหลายประเภท ฝึกอ่านเนื้อหาที่ใช้อักษรจีนทั้ง 2 แบบ คือแบบเต็มรูปและแบบย่อ 

CHN330 การเขียนภาษาจีน 
  Chinese Writing 

3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับก่อน : CHN212  

การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามโครงสร้างของไวยากรณ์ การเขียนเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที ่เหตุการณ์และบคุคล การเขียนเรียงความ การเขียน
ก าหนดการ การเขียนประกาศ การเขียนจดหมายทั่วๆไป การเขียนแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผล 

CHN331 การเขียนภาษาจีนธุรกิจ 
  Business Chinese Writing 

3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับก่อน : CHN212  

การเขียนจดหมายทางธุรกิจประเภทตา่งๆ การเขียนเอกสารทางธุรกิจ การเขียนโฆษณา แบบฟอร์มการเสนอราคาสินค้า ใบน าส่งสินค้า ใบน าส่ง
โทรสาร บันทึกภายใน และจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(E-mail) 

CHN350 ประวัติศาสตร์จีน 
  Chinese History 

3(3-0-6) 

การศึกษาประวัตศิาสตร์จีนตั้งแตส่มัยอดีตจนถึงปัจจุบันโดยสังเขป โครงสร้างทางสังคม ตลอดจนพัฒนาการทางสงัคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
การเมือง และวิทยาการด้านตา่งๆ 

CHN351 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการโรงแรม 

  Chinese for Hotel Business 
3(3-0-6) 

ค าศัพท ์ส านวน และบทสนทนา ที่ใช้ในธุรกิจการโรงแรมในสถานการณ์ต่าง ๆ การจองห้องพัก การให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับห้องพัก ราคา ประเภท
ของห้องพัก การให้บริการลูกค้า รวมถึงการติดต่อระหว่างแผนกต่าง ๆ ภายในโรงแรม 

CHN352 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว 

  Chinese for Tourism Business 
3(3-0-6) 

ค าศัพท ์ส านวนและบทสนทนาที่จ าเปน็ในการติดต่อสื่อสารในธุรกิจการท่องเที่ยว การแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว การให้ข้อมูลด้านตา่ง ๆ แก่
นักท่องเที่ยว การคมนาคม ศิลปะและวัฒนธรรม 

CHN353 สารสนเทศทางธุรกิจ 
  Business Informations 

3(3-0-6) 

ข้อมูลทางธุรกิจภาษาจีนที่เป็นปัจจุบันทั้งของไทยและจีน ค าศัพท์ด้านการลงทุน ด้านความเสี่ยง ด้านภาษ ีและข้อก าหนดต่าง ๆ ของประเทศจีนที่
ใช้กับธุรกิจที่ลงทุนจากต่างชาต ิความรู้ด้านเส้นทางคมนาคม การขนส่งสินคา้ไทย-จีน-จีน-ไทย และการให้บริการ สถาบันการเงินและการให้บริการ สถาบัน
การเงินและการใหบ้ริการรวมทั้งความรู้และการใช้คอมพิวเตอร์ภาษาจีนเพื่อค้นคว้าหาข้อมูลข้างตน้เพ่ิมเติม 

CHN450 การพูดภาษจีนในทีป่ระชุมชน 
  Chinese Speaking in Public 

3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับก่อน : CHN212  

ทฤษฎีการพูด ทักษะการพูด และการฝึกพูดภาษาจีนในที่ประชุมชนในสถานการณ์ต่างๆ 



CHN451 ภาษาจีนเพื่องานส านักงาน 

  Chinese for Office Work 
3(3-0-6) 

ค าศัพท ์ส านวน และบทสนทนาเกี่ยวกับงานในส านักงาน การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลระดบัต่าง ๆ ในส านักงาน  การกล่าวทักทาย การ
ต้อนรับ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร การใช้เครื่องใช้ส านักงาน การเขียนบันทกึข้อความ การเขียนรายงานสรปุ การจัดตารางนัดหมาย 

CHN452 ภาษาจีนเพื่อการประชาสมัพันธ์ 
  Chinese for Public Relation 

3(3-0-6) 

ค าศัพท ์ส านวน และบทสนทนาเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ ์รวมถึงบทบาทพื้นฐาน แนวคิดการท างาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

CHN520 การสัมมนาภาษาจีนทางธรุกิจ 
  Seminar in Business Chinese 

3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับก่อน   :  CHN541  หรือ  CHN542   

การวิเคราะห์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกสหกิจศึกษา หรือประสบการณว์ิชาชีพ เพ่ือ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านการใช้ภาษา หรือศึกษาเพิ่มเติมเรื่องการใช้ภาษาในสถานการณ์ทางธุรกิจที่ตนสนใจ  แล้วน าเสนอ

ผลงานประกอบการอภิปราย 

CHN540 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

  Cooperative Education Preparation 
2(2-0-4) 

หลักการ แนวคดิ และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวขอ้ง ความรู้พ้ืนฐานทางการบัญชีและการเงิน เทคนิคในการสมัครงาน 
การปฏิบัติงาน การประกอบอาชีพ การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ ์การพัฒนาบุคลิกภาพ การเขียนรายงานและเทคนิคการน าเสนอ 

CHN541 ฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 

  Practicum 
6(0-40-20) 

รายวิชาบังคับก่อน : CHN540   

การฝึกปฏิบตัิงานในสถานประกอบการ โรงแรม บริษัทท่องเที่ยว ศูนย์การค้า บริษัท  

ห้างร้าน ธนาคาร องค์กรธุรกิจ ฯลฯ ที่ใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร เป็นเวลา 12 สัปดาห ์(480 ชั่วโมง) เขียนรายงานเป็นภาษาจีน น าเสนอผลสรุป
ความก้าวหนา้ของการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาจีนทางธุรกิจ 

CHN542 สหกิจศึกษา 
  Cooperative  Study 

6(0-40-20) 

รายวิชาบังคับก่อน  : CHN540   

ระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบโดยจัดให้มี 
การเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้นักศึกษาไปปฏบิัติงานจริงในสถานประกอบการในฐานะเป็นพนักงานชั่วคราวโดยมีเวลาฝึกปฏิบตัิไม่น้อย

กว่า 16 สัปดาห์อย่างต่อเนื่องใน 1 ภาคการศึกษา 

EED201 หลักการและแนวคิดทางการประถมศึกษา 
  Principles  and  Concepts  of  Elementary Education 

3(3-0-6) 

หลักการ  แนวคิด  วิวัฒนาการของการประถมศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ 
ประถมศึกษา และการศึกษาขั้นพื้นฐาน ธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กวัยประถมศึกษาและการ 
ศึกษาขัน้พื้นฐาน ระบบการบริหารจัดการประถมศึกษาในระบบการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน  การ 
บริหารจัดการหลักสูตรในระดับประถมศึกษาและระดบัที่เกี่ยวข้อง แนวคดิและวิธีการจัดการเรียนรู ้
ที่เหมาะสมในระดับประถมศึกษา ระบบการประกันคณุภาพการศึกษา  นวัตกรรมและแนวโน้มการใช้นวตักรรมส าหรับพัฒนาการประถมศึกษา

และการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



EED202 พัฒนาการและการเรียนรู้ของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

  Development  and  Learning  of  Elementary  Students 
3(3-0-6) 

ทฤษฎีพัฒนาการ  ทฤษฎีการเรียนรู ้  พฤติกรรมเด็กและการเรียนรู้ของเด็กประถม 

ศึกษา  จิตวิทยาส าหรับครูในการจัดการเรียนรู้  แนวคิดในการจัดการช้ันเรยีน การจัดกระบวนการเรียนรู ้  สื่อ - สิ่งแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้ 
การวัดผลประเมินผล ที่เหมาะสมในการเสริมสร้างพัฒนาการในการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนประถมศึกษาประถมศึกษา 

EED203 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยส าหรับนักเรียนประถมศึกษา 
  Thai  Language  Learning  Management  for  Elementary  Students 

3(3-0-6) 

ธรรมชาติและการพัฒนาทางภาษา  การสร้างความหมายในบริบทสังคมเพ่ือการสื่อสารและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  หลักการและทฤษฎีการ
พัฒนาการการทางภาษา กระบวนการจัดพัฒนาการเรียนรู้   วิธีการและกลวิธีการจัดการช้ันเรียน  การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยส าหรับนักเรียนประถมศกึษา 
การใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา การวิเคราะห์หลักสูตรภาษาไทยเพ่ือเตรียมการจัดการเรียนรู้  การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและอุปกรณ์การเรียนรู้ การประเมินผล
ส าหรับนักเรียนประถมศึกษา  การทดลองจัดการเรียนรู้แล้วปรบัพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

EED204 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนประถมศึกษา 
  Mathematics Learning  Management  for  Elementary  Students 

3(3-0-6) 

จุดมุ่งหมาย หลักการ  ทฤษฎีและขอบเขตของคณิตศาสตร์ในระดบัประถมศึกษา   
 หลักการและทฤษฎีการพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา กระบวนการจัดพัฒนา 
การเรียนรู ้   วิธีการและกลวิธีการจัดการช้ันเรียน การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร ์การวิเคราะห์หลักสตูรคณิตศาสตร์เพื่อเตรียมการจัดการเรียนรู้  

การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและอุปกรณ์การเรียนรู้ การประเมินผลในระดับประถมศึกษา  การทดลองจัดการเรียนรู้แล้วปรับพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

EED205 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนประถมศึกษา 

  Science Learning  Management  for  Elementary  Students 
3(3-0-6) 

จุดมุ่งหมาย หลักการ  ทฤษฎีและขอบเขตของวิทยาศาสตร์ในระดบัประถมศึกษา   
 หลักการและทฤษฎีการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษา กระบวนการจัดพัฒนา 
การเรียนรู ้   ระเบียบ วิธีการและกลวธิีการจัดการช้ันเรียน การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ศาสตร ์การใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ การ

วิเคราะห์หลักสูตรวิทยาศาสตร์เพ่ือเตรียมการจัดการเรียนรู้   
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและอุปกรณ์การเรียนรู้ การประเมินผลในระดับประถมศึกษา  น าไปทดลองจัดการเรียนรูแ้ล้วปรับพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

EED206 การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมส าหรบันักเรียนประถมศึกษา 
  Social  Study, Religion and Culture Learning  Management  for 

3(3-0-6) 

จุดมุ่งหมาย หลักการ  ทฤษฎีและขอบเขตของสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ในระดับประถมศึกษา   หลักการและทฤษฎีการพัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ในระดับประถมศึกษา กระบวนการจัดพัฒนาการเรียนรู้   วิธีการและกลวิธกีารจัดการช้ันเรียน การจัด 
การเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  การวิเคราะห์หลักสตูรสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เพ่ือเตรียมการจัดการเรียนรู้  การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและอุปกรณ์การเรียนรู้ การประเมินผลในระดับประถมศึกษา  น าไปทดลองจัดการเรียนรู้

แล้วปรับพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

EED207 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ส าหรับนักเรียนประถมศึกษา 
 

3(3-0-6) 



ธรรมชาติและการพัฒนาทางภาษา  การสร้างความหมายในบริบทสังคมเพ่ือการสื่อสารและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  หลักการและทฤษฎีการ
พัฒนาการทางภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ 

อ่ืนในพื้นที ่กระบวนการจัดพัฒนาการเรียนรู้   วิธีการและกลวิธีการจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรบันักเรียนประถมศึกษา 
การใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา การวิเคราะห์หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมการจัดการเรียนรู้  การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและอุปกรณ์การเรียนรู ้การ
ประเมินผลส าหรับนักเรียนประถมศึกษา  การน าไปทดลองจัดการเรียนรู้แลว้ปรับพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างเปน็ระบบ 

EED208 การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาส าหรับนักเรียนประถมศกึษา 
  Health  Science  and Physical  Education Learning Management for 

3(3-0-6) 

ความมุ่งหมาย  หลักการ เนื้อหาของสุขศึกษาและพลศึกษา ครอบครัวศึกษาและ 
พัฒนาการเด็ก  กระบวนการจัดการจัดการช้ันเรียน การพัฒนาการเรียนรู้  การสร้างเสริมสุขภาพ  สุขนสิัย  การป้องกันโรคและความปลอดภัย

ในชีวิต การเล่นและออกก าลังกาย การเคลื่อนไหวเพ่ือพัฒนาการรอบด้าน การมีน้ าใจนักกีฬา การวิเคราะห์หลักสตูรสุขศึกษาและพลศึกษาเพื่อเตรียมการ
จัดการเรียนรู้  การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและอุปกรณ์การเรียนรู้ การประเมินผลสขุศึกษาและพลศึกษาส าหรับนักเรียนประถมศึกษา  น าไปทดลองจัดการ
เรียนรู้แล้วปรบัพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

EED209 การจัดการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ์ส าหรบันักเรียนประถมศึกษา 

  Art, Music and Classical Dance  Learning Management for Elementary  Students 
3(3-0-6) 

ความหมาย  คุณค่า  องค์ประกอบ และหลักการทางศลิปะ ดนตรี นาฏศิลป์  หลักการ 
และทฤษฎีการพัฒนาการทาง ทางศิลปะ ดนตร ีนาฏศิลป ์  กระบวนการจัดพัฒนาการเรียนรู้   วิธีการ 
และกลวิธีการจัดการช้ันเรียน การจัดการเรียนรู้ทางศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ์  ส าหรับนักเรียนประถมศึกษา การวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือเตรียมการ

จัดการเรียนรู้  การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและอุปกรณ์การเรียนรู้ การประเมินผลส าหรับทางศิลปะ ดนตร ีนาฏศิลป ์  ส าหรับนักเรียนประถมศึกษา  น าไป
ทดลองจัดการเรียนรู้แล้วปรับพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

EED210 การจัดการเรียนรู้การงานอาชีพ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส าหรบันักเรียนประถมศึกษา 
 

3(3-0-6) 

ความหมาย  คุณค่า  องค์ประกอบ และหลักการทางการงานอาชีพ คอมพิวเตอร์และ 
เทคโนโลยีหลักการและทฤษฎีการพัฒนาการทางการงานอาชีพ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ี  กระบวนการจัดพัฒนาการเรียนรู้   วิธีการและ

กลวิธีการจัดการช้ันเรียน  การจัดการเรียนรู้ทางการงานอาชีพ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสี าหรับนักเรียนประถมศึกษา การวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือเตรียมการ
จัดการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและอุปกรณ์การเรียนรู ้การประเมินผลส าหรับ การงานอาชีพ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส าหรับนักเรียนประถมศึกษา 
น าไปทดลองจัดการเรียนรู้แล้วปรับพฒันา 

การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

EED211 บูรณาการและการสอนแบบบูรณาการ 
  Integrated  Teaching 

3(3-0-6) 

ความหมาย   หลักการ  วิธีการและประโยชน์ของบูรณาการ  ความสัมพันธ์ของ 
บูรณาการกับการเรียนรู้  บูรณาการในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การบูรณาการในการจัดการเรียนรู ้  
การบูรณาการในสาระการเรียนรู้และระหว่างสาระการเรียนรู้ การบูรณาการในชั้นเรียนและระหว่าง 
ชั้นเรียน  การบูรณาการแบบคละชั้นเรียน  การบูรณาการภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียน กับบริบท 
ของโรงเรียน ในห้องเรียน การวัดผล  ประเมินผล  และพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

EED212 สื่อ-การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครปูระถมศึกษา 
  Midia Communication and Information Technology for  Elementary  Teachers 

3(3-0-6) 



ความหมาย  แนวคิด  หลักการ ทฤษฎีของสื่อ  นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้  เทคโนโลยี 
สารสนเทศ ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู ้  สถานการณ์ในการใช้สื่อ  นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศ  กระบวนการพัฒนา  การใช้  

ประเมินผล  และปรบัปรุงสื่อ  นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร นักเรียน  สภาพแวดล้อมของ
นักเรียนประถมศึกษาอย่างเป็นระบบ 

EED213 การเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 ส าหรับครูประถมศึกษา 
  Learning  and  Learning  Management in  21st  Century for Elementary  Teachers 

3(3-0-6) 

สภาพการณ์ทางสังคม  การเมือง เศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการด ารงชีวิตและการเรียนรู้ 
ของโลกในศตวรรษที ่21  องค์ประกอบที่ส าคัญจ าเป็นในการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 หลักการ  รูปแบบ  กระบวนการเรียนรู ้สื่อ  

นวัตกรรม  แหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพการณ ์
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้ค้นพบความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถ  รวมถึงวิธีการวัดผล และ

ประเมินผล  ที่เหมาะสมส าหรับครปูระถมศึกษาในศตวรรษ 

ที่ 21 

EED214 หน้าที่พลเมือง ความเป็นไทยและอาเซียนของนักเรียนประถมศึกษา 
  Being Thai and Asean Member for Elementary Students 

3(3-0-6) 

สังคมไทยที่มีระบอบประธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พลเมือง 
มีสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ในการปฏิบตัตินที่สอดคล้องและสัมพันธ์กับการปกครอง สภาพสังคม ศิลป 
และวัฒนธรรม  องค์ประกอบ เป้าหมาย และการด าเนินกิจกรรมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทิศทางสังคมไทย   ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

หน้าที่พลเมืองและความเป็นไทย  และความเป็นอาเซียน 
ของนักเรียนประถมศึกษา 

EED215 ประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับนักเรียนประถมศึกษา 

  Learning  Experiences  for  Elementary  Students 
3(3-0-6) 

ความหมาย หลักการ  แนวคิด  องค์ประกอบ  ลักษณะและประโยชน์ของประสบการณ ์
การเรียนรู ้   แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จัดการศึกษาไทยในการส่งเสริมการอ่านเพ่ือการเรียนรู้  การเรียนรู้รายบุคคล การเรียนรู้แบบ

โครงงาน  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาจริยธรรมและหน้าที่  การพัฒนากายและใจ การเรียนรู้ชีวิตและอาชีพรวมถึงประสบการณ์ที่จ าเป็นในชีวิต
นักเรียนประถมศึกษา   การใช้สื่อ นวัตกรรม การวัดผล  ประเมินผลและพฒันาศักยภาพการเรียนรู้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมส าหรับ
นักเรียนประถมศึกษา 

EED216 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
  Local  Curriculum  Development 

3(3-0-6) 

ความหมาย หลักการ  แนวคิดของหลักสูตรท้องถิ่น  การวิเคราะห ์  พัฒนา ปรับปรุง  
กระบวนการมีส่วนรว่มของทุกภาคส่วนในการพัฒนาหลักสตูรท้องถิ่น  กระบวนการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ และจดัสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ

การเรียนรู้ ส าหรบัพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต  กระบวนการใช้และประเมินพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องเหมาะสมกับหลักสูตรระดับประถม 
ศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเป็นระบบ 

EED217 สถิติทางการศึกษา 

  Statistics  in  Education 
3(3-0-6) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถติ ิ  สถิติเชิงพรรณนา  (ความน่าจะเป็น  การแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงปกติ)  สถิติเชิงอ้างอิง  (การ
ประมาณค่า  การทดสอบสมมติฐานทางสถิต ิการทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง)  ทักษะการใช้สถิตวิิเคราะห ์  การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการเคราะห์
สถิติค่าสถิติตา่งๆ การแปรผล  สรุปผลและรายงานผลการวิเคราะห์ได้ถูกต้อง 



EED301 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิด 

  Learning  Management  for  Thinking  Development 
3(3-0-6) 

ทฤษฎ ี  หลักการ  แนวทาง พัฒนาการและกระบวนการพัฒนาการคดิ รวมถึง 
ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาความคดิสรา้งสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดแก้ปัญหา 
 การท างานของสมองทฤษฎีความหมายและกระบวนการของกระบวนการคดิ  ทักษะการคิด 
 กลยุทธ์การท างานและความสัมพันธข์องสมองต่อกระบวนการคิดและทักษะการคิด เป็น 
องค์ประกอบส าคัญทีส่่งผลต่อระบบการคิด  ทักษะการคิดสร้างสรรค ์การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
 และการคดิแกป้ัญหา    การออกแบบกิจกรรม   สื่อการเรียนรู้  การวัดผล  ประเมินผลและพัฒนา  
ที่ส่งเสริมระบบการคดิ และทักษะการคิดของนักเรียนประถมศึกษา 

EED302 ลูกเสือ -เนตรนาร ี-ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียน ประถมศึกษา 
  Scout,  Girl Guide and Student  Activity Development  in Elementary  Schools 

3(2-2-5) 

หลักการ  แนวคิด กระบวนการของการลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด และกิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน พัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนในหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดจุดมุ่งหมายในการจัดกระบวนการเรียนรู้  การวัดผลประเมินผล
ที่มีลักษณะเฉพาะ  ที่มุ่งปลูกฝังจิตสาธารณะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตในโลกยุคใหม่ มีทักษะเป็นผู้ประกอบการ  มีการคิดวิเคราะห ์คิดวิพากษ ์คิดสร้างสรรค ์  
แก้ปัญหา ส่งเสริมการเจริญสติปัญญา  การท างานร่วมกับผู้อ่ืน  การบริหารความขัดแย้ง ทักษะประชาธปิไตย  การสื่อสาร  การถ่ายทอดความคดิ  
ความรู้  ความเข้าใจให้กับผู้คนในสังคม 

EED303 ธรรมาภิบาลในการปฏิบตัิงานของครูประถมศึกษา 

  Good  Governance  for   Elementary  Teachers 
3(2-2-5) 

ศาสนธรรม ศาสนพิธแีละศาสนปฏิบัตเิป็นสรณะในการครองตนของผู้ประกอบวิชาชีพ  
วิชาชพีครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง  การศึกษา  ค้นควา้  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามค าสั่งสอนขององค์พระศาสดา ตลอดจนได้ฝึกปฎบิัติตามศาสนาพิธีที่

ถูกต้องเหมาะสม และน าหลักธรรมมาวิพากษ์ก าหนดเป็นแนวปฏิบตัิตามหลกัธรรมภิบาลการปฏบิัติงานของครูประถมศึกษา  คุณลักษณะของครูตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพครูที่เหมาะสม 

EED311 ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา 
  Thai  Language  for  Learning  Development of   Elementary  Students 

3(3-0-6) 

ปรัชญา  ทฤษฎี  หลักการ  แนวคิด  และพัฒนาการของภาษาไทย  ความสัมพันธ์ของ 
พัฒนาการภาษาไทยกับการฟัง พูด อ่าน  เขียน รวมถึงกระบวนการของการศึกษาค้นคว้าการอ่าน  การคิด  การสรุปสาระ  การจดบันทึก  การ

เขียน  การอภิปรายในโรงเรียนประถมศึกษา  วิเคราะห์กระบวน 
การพัฒนา  การน าเสนอ  น ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สัมพันธ์สอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูจากอดีตสูอ่นาคตเพ่ือการพัฒนาการ

เรียนรู้ภาษาไทยในนักเรียนประถมศึกษา 

EED312 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษา 
  Innovative Learning Management  Development in Thai  Language for Elementary  

3(3-0-6) 

ความหมาย  หลักการ  แนวคดิ  ความส าคัญของนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  สภาพ 
การใช้นวัตกรรมในการเรียนรู้การพัฒนาการภาษาไทย กระบวนการและผลการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในทกัษะเฉพาะและทักษะสัมพันธ์ใน

ภาษาไทย การวิเคราะห ์   พัฒนา จัดท านวัตกรรมการเรียนรู้ น าไปทดลองใช้และรายงานผลการใช้นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยส าหรับ
นักเรียนประถมศึกษา 

EED313 การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในระดับประถมศึกษา 

  Communicative Thai  Language  for  Elementary  Students 
3(3-0-6) 



ความหมาย จุดประสงค ์  องค์ประกอบ ประเภท  ความส าคัญ  และหลักการของการ 
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน  การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ระดับภาษาในการสื่อสาร การฟัง  การจับประเด็นส าคญั  การจดค าบรรยายการพูด 

การเตรียมการพูด  บุคลิกภาพของผู้พูด  การพูดในโอกาสต่างๆ มารยาทในการฟังและพูด  การสื่อสารทางโทรศัพท์ หลักของการสื่อสารทางโทรศัพท ์  
มารยาทในการโทรศัพท์  การอ่าน การอ่านจับใจความส าคัญ การเขียนย่อหน้าและเรียงความการสัมภาษณ์ส าหรบันักเรียนประถมศึกษา 

EED314 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนประถมศึกษา 
  English  Language  for  Learning  Development  for Elementary  Students 

3(3-0-6) 

ปรัชญา  ทฤษฎี  หลักการ  แนวคิด  และพัฒนาการของภาษาอังกฤษ  ความสัมพันธ์ 
ของพัฒนาการภาษาอังกฤษกับการฟัง พูด  อ่าน  เขียนรวมถึงกระบวนการของการศึกษาค้นคว้า 
การอ่าน     การคิด  การสรุปสาระ  การจดบันทึก  การเขียน  การอภิปรายในโรงเรียนประถมศึกษา  วิเคราะห์กระบวนการพัฒนา  การ

น าเสนอ น ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สัมพันธ์สอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูจากอดีตสู่อนาคตเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียน
ประถมศึกษา 

EED315 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษา 
  Innovative Learning Management Development in English Language  for Elementary  

3(3-0-6) 

ความหมาย  หลักการ  แนวคดิ  ความส าคัญของนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สภาพการ 
ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กระบวนการและผลการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในทักษะเฉพาะและทักษะสัมพันธ์ใน

ภาษาอังกฤษ การวิเคราะห ์   พัฒนา จัดท านวัตกรรมการเรียนรู้ น าไปทดลองใช้และรายงานผลการใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักเรียนประถมศึกษา 

EED316 การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดบัประถมศึกษา 

  Communicative English Language  for  Elementary  Students 
3(3-0-6) 

ความหมาย จุดประสงค ์  องค์ประกอบ ประเภท  ความส าคัญ  และหลักการของการ 
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน  การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ระดับภาษาในการสื่อสาร การฟัง  การจับประเด็นส าคัญ  การจดค าบรรยายการพูด 

การเตรียมการพูด  บุคลิกภาพของผู้พูด  การพูดในโอกาสต่างๆ มารยาทในการฟังและพูด  การสื่อสารทางโทรศัพท์ หลักของการสื่อสารทางโทรศัพท ์  
มารยาทในการโทรศัพท์  การอ่าน การอ่านจับใจความส าคัญ การเขียนย่อหน้าและเรียงความ  การสัมภาษณ์ส าหรับนักเรียนประถมศึกษา 

EED317 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  Integrated  Learning Management   in  Thai  Language  and English Language 

3(3-0-6) 

บูรณาการในหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักการ  แนวคิด  วิธีการของทักษะ 
ทางภาษาฟัง พูด อ่าน เขียน และวิธีการของทักษะสัมพันธ์ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การปฏิบตัิการบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ การวัดผล  

ประเมินผล  และพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการใน 
วิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

EED321 คณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนประถมศึกษา 

  Mathematics  for  Learning  Development of  Elementary  Students 
3(3-0-6) 

ปรัชญา ทฤษฎ ี  หลักการ  แนวคิด  กระบวนการและพัฒนาการของคณิตศาสตร์   
ความสัมพันธ์ของพัฒนาการของคณิตศาสตร์กบักระบวนการ  วิธีการและทกัษะทางคณิตศาสตร ์
ในระดับประถมศึกษา   รวมถึงกระบวนการของการศึกษาค้นคว้าผลการปฎิบัติงานในโรงเรียนประถมศึกษา วิเคราะห์กระบวนการพัฒนา  การ

น าเสนอ  น ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทีส่มัพันธ์ 
สอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาวิชาชพีครูจากอดีตสู่อนาคตเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนประถมศึกษา 



EED322 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา 

  Innovative Learning Management Development in Mathemetics for Elementary  
3(3-0-6) 

ความหมาย  หลักการ  แนวคดิ  ความส าคัญของนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  สภาพ 
การใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์กระบวนการ  และผลการใช้นวัตกรรมการจัด 
การเรียนรู้ในแต่ละทักษะในกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การวิเคราะห ์   พัฒนา จัดท านวัตกรรมการเรียนรู้ น าไปทดลองใช้และรายงานผลการใช้

นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนประถมศึกษา 

EED323 คณิตศาสตรแ์ละวิธีการทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนประถมศกึษา 
  Mathematics and  Method of Mathematical  Proofs  for  Elementary  Students 

3(3-0-6) 

คณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โครงสร้างสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ใน 
ระดับประถมศึกษา ความสัมพันธ์ของคณิตศาสตร์กับสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
วิธีการทางคณิตศาสตร ์  ประเภทขอวิธีการทางคณิตศาสตร์ การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้  
การวัดผลประเมินผล  วิธีการทางคณติศาสตร์ในระดบัประถมศึกษา 

EED324 วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
  Sciences  for  Learning  Development  in  Elementary  Students 

0(0-0-0) 

ปรัชญา ทฤษฎ ี  หลักการ  แนวคิด  กระบวนการและพัฒนาการของวิทยาศาสตร ์   
ความสัมพันธ์ของพัฒนาการของวิทยาศาสตร์กบักระบวนการ  วิธีการและทกัษะวิทยาศาสตร์ในระดบัประถมศึกษา   รวมถึงกระบวนการของ

การศึกษาค้นควา้ผลการปฎบิัติงานในโรงเรียนประถมศึกษา 
   
วิเคราะห์กระบวนการพัฒนา  การน าเสนอ  น ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สัมพนัธ์สอดคล้องกับกระบวน 
การพัฒนาวิชาชีพครูจากอดีตสู่อนาคตเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนประถมศึกษา 

EED325 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา 

  Innovative Learning Management Development in Science for Elementary Schools 
3(3-0-6) 

ความหมาย  หลักการ  แนวคดิ  ความส าคัญของนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  สภาพการ 
ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กระบวนการและผลการใชน้วัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในแตล่ะทกัษะในกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร ์  จิตวิทยาศาสตร ์  การวิเคราะห ์   พัฒนา จัดท านวัตกรรมการเรียนรู้ น าไปทดลองใช้และรายงานผลการใช้นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนประถมศกึษา 

EED326 วิทยาศาสตรแ์ละกระบวนการทางวิทยาศาสตรส์ าหรับนักเรียนประถมศึกษา 
  Science  and  Science  Process  Skill for  Elementary  Students 

3(3-0-6) 

วิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โครงสร้างสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใน 
ระดับประถมศึกษา ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์กับสาระการเรียนรู้ในหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์  ประเภท

ของกระบวนการวิทยาศาสตร ์การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ 
การเรียนรู ้การวัดผลประเมินผล  วิธีการทางวิทยาศาสตร ์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ์ละจิตวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนประถมศึกษา 

EED327 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในคณติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
  Integrated  Learning Management   in  Mathematic  and  Science 

3(3-0-6) 

คณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โครงสร้างสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์  
วิทยาศาสตร ์ในระดับประถมศึกษาที่เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โครงสร้างสาระการเรียนรู้คณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษา  

ความสัมพันธ์ของคณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์ในหลักสูตรประถมศึกษา  การออกแบบจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  การ
ทดลองสอนและปรับพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 



EED331 สังคมศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนประถมศึกษา 

  Social  Studies  for  Learning  Development  for  Elementary  Students 
3(3-0-6) 

ปรัชญา ทฤษฎ ี  หลักการ  แนวคิด  กระบวนการและพัฒนาการของสังคมศึกษา  ความสัมพันธ์   ของพัฒนาการของสังคมศึกษากบั
กระบวนการ  วิธีการและทักษะทางสงัคมศึกษาในระดบัประถมศึกษา   รวมถึงกระบวนการของการศึกษาค้นควา้ผลการปฎิบตัิงานในโรงเรียนประถม 

ศึกษา วิเคราะห์กระบวนการพัฒนา  การน าเสนอ  น ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สัมพันธ์สอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูจากอดีตสู่
อนาคตเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษาส าหรับนักเรียนประถมศึกษา 

EED332 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา 
  Innovative Learning Management Development in Social for Elementary Schools 

3(3-0-6) 

ความหมาย  หลักการ  แนวคดิ  ความส าคัญของนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้   
สภาพการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษากระบวนการและผลการใช้นวัตกรรม 
การจัดการเรียนรู้ในแตล่ะทักษะในกระบวนการทางสังคมศึกษา  การวิเคราะห์   พัฒนา จัดท า 
นวัตกรรมการเรียนรู้ น าไปทดลองใช้และรายงานผลการใช้นวตักรรมเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ 
สังคมศึกษาส าหรับนักเรียนประถมศึกษา 

EED333 สังคมไทยร่วมสมัยส าหรับครูประถมศึกษา 
  Contemporary  Thai  Society  for Elementary  Teachers 

3(3-0-6) 

สภาพการณ ์ทิศทางการเปลี่ยนของของสังคมไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน และแนวโน้ม 
ในอนาคต  การวิเคราะห์สภาพการณก์ารเปลี่ยนแปลงที่ก่อประโยชน ์  สภาพการณ์การเปลี่ยนแปลง 
ที่สร้างปัญหา  การสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจ การคิดวิเคราะห ์  แก้ไข  ปรับตัวในการใช้ประโยชน ์  
และแกป้ัญหาโดยการมีส่วนร่วมบนสนัติวิธี ที่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษยแ์ละความหลากหลาย 
ทางวัฒนธรรมในสถานการณ์ทั้งปัจจุบนัและอนาคตส าหรับครูประถมศึกษา 

EED334 การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนประถมศึกษา 
 

3(3-0-6) 

ปรัชญา ทฤษฎ ี  หลักการ  แนวคิด  กระบวนการและพัฒนาการของการงานอาชีพ 
และเทคโนโลยสีารสนเทศความสัมพันธ์ของพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศกับกระบวนการ  วิธีการและที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเทคโนโลยี

สารสนเทศในระดับประถมศึกษาและในระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน   รวมถึงกระบวนการของการศึกษาค้นควา้ผลการปฎบิัติงานในโรงเรียนประถมศึกษา  วิเคราะห์กระบวนการพัฒนา  การน าเสนอ  

น ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สัมพันธ์สอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูจากอดีตสู่อนาคตเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ที่เหมาะสมส าหรับนักเรียนประถมศึกษา 

EED335 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษา 
  Innovative Learning Management Development in Technology Information for  

3(3-0-6) 

ความหมาย  หลักการ  แนวคดิ  ความส าคัญของนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  สภาพ 
การใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ  กระบวนการและผลการใช้นวตักรรมการจัดการเรียนรู้ในแต่ละทักษะใน

กระบวนการทางเทคโนโลยสีารสนเทศ  การวิเคราะห ์   พัฒนา  
จัดท านวัตกรรมการเรียนรู้ น าไปทดลองใช้และรายงานผลการใช้นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักเรียน

ประถมศึกษา 

EED336 การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการด ารงชีวิต 
  Career and  Technology  Information  for  Life 

3(3-0-6) 



ปรัชญา  ทฤษฎี  หลักการ แนวคิด  ขอบข่าย  สาระเกี่ยวกับการงานอาชีพและ 
เทคโนโลยีในระดับประถมศึกษาและระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน  กระบวนการและวธิีการพัฒนา 
นักเรียนประถมศึกษาให้มีความสามารถและทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตและประยุกต์ในกระบวน 
การท างานทั้งในสว่นตน ครอบครัว  สังคมในทุกระดับ  การปรับประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้รับใช้ความต้องการส าคัญจ าเปน็ในการด ารงชีวิตที่สมดลุ 

EED337 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในสังคมศึกษา-เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  Integrated  Management   in  Social-Technology Information 

3(3-0-6) 

สังคมศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โครงสร้างสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาใน 
ระดับประถมศึกษา  เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โครงสร้างสาระการเรียนรู้เทคโนโลยสีารสนเทศในระดบัประถมศึกษา 

ความสัมพันธ์ของสังคมศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในหลักสตูรประถมศึกษา  การออกแบบจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของสังคมศึกษาและเทคโนโลยสีารสนเทศ ทดลองสอนและปรับพัฒนาอย่าง

เป็นระบบ 

EED501 การฝึกประสบการณ์วิชาชพีระหว่างเรียน 1 
  Teaching Practicum 1 

3(0-6-3) 

การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรและสถานการณ์  การออกแบบทดสอบ  ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล  การตรวจข้อสอบ  
การให้คะแนนและการตัดสินผลการเรยีน  การสอบภาคปฏิบัติ  การให้คะแนนและการตัดสินผลการเรียนไดส้อดคล้องกับจุดประสงคท์ี่หลากหลายทีผู่้เรียน
สรา้งความรู้ขึ้นมาเองตามแนวคิดและหลักการน าหลักสตูรสู่การปฎิบัติในห้องเรียน  ท าการสังเกตการสอนในสถานศึกษา ท าการทดลองสอน แล้ววิเคราะห์
ปรับพัฒนาแผนการเรียนรู้ที่จัดท าแล้วน าไปทดลองสอนในสถานการณ์จริง   พร้อมท าการสอบภาคปฏิบตัิและใหค้ะแนน ภายใต้การแนะน า พัฒนาให้ความ
ช่วยเหลือจากเครือข่ายครูวิชาชีพ(ครูวิทยฐานะ)ในสถานศึกษา  ท าการสังเกตการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่มแลว้น ามาวิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์พร้อมปรับ
พัฒนาแผนการเรียนรู้ที่สมบูรณ ์

EED502 การฝึกประสบการณ์วิชาชพีระหว่างเรียน 2 
  Teaching  Practicum 2 

3(0-6-3) 

จัดท าโครงการพัฒนาการคุณภาพการศึกษาจากการน าผลการทดลองสอนใน 

สถานการณ์จริง ภายใต้การแนะน าใหค้วามช่วยเหลือจากเครือข่ายครูวิชาชีพ (ครูวิทยฐานะ) ในสถานศึกษา  ที่ท าการสังเกตการเรียนรู้แล้วน ามา
วิเคราะห ์  วิพากษ์วิจารณ์พร้อมปรับพัฒนาแผนการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ (จากรายวิชา การฝึกประสบการณว์ิชาชีพระหว่างเรียน 1)   แล้วท าการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู ้  และนวตักรรมทางการศึกษาโดยใช้รูปแบบการพัฒนาการสอนโดยใช้การวิจัยในชั้นเรียน  แล้วน าไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา  ภายใต้การให้ค าแนะน าในการพัฒนาของครูวิชาชีพ  (ครูวิทยฐานะ) พร้อมทั้งจัดท ารายงานผลอย่างเป็นระบบ 

EED503 การปฏิบัติการสอน  1 
  Professional  Practice 1 

6(0-36-0) 

ปฏิบัติกิจกรรมวิชาชีพครูในสถานศึกษา ในภาคเรียนที ่  1  จ านวน  240  ชั่วโมง โดยท าหน้าที่ปฏิบตัิการสอนในวิชาเอก ไม่น้อยกว่า  15  
สัปดาห ์สัปดาห์ละ  8  ชั่วโมง รวมไม่น้อยกว่า  120  ชั่วโมง  มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ในรายวิชาที่รับผดิชอบ  
เลือกวิธีสอน  สื่อการเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนรู้  รวมถึงแหล่งการเรียนรู้ ตลอดจนการออกแบบทดสอบและน าไปวัดผลประเมินผล ที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่หลากหลาย    มีการวิเคราะห์คุณลักษณะผู้เรียนรวมถึงผลการจัดการเรียนรู้เพื่อน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้ถึงพร้อมแห่งขีดสุดของ
พัฒนาการ  ตลอดจนท าการพัฒนาศกัยภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัย  

           ปฏิบัติงานพัฒนาการจัดการศึกษาในรูปแบบโครงการที่สอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษา ปฏิบัติงานธุรการในห้องเรียน รวมถึง
การปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รบัมอบหมายจากทางโรงเรียน ภาคการศึกษาละ  120  ชั่วโมง   โดยการจัดเก็บข้อมูลการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบแล้วน าผลการ
จัดการเรียนรู้และปฏบิัติงานมาแบ่งปนัและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาวิชาชีพในกระบวนการสัมมนาทางการศึกษาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่
หลากหลายรูปแบบ 



EED504 การปฏิบัติการสอน 2 

  Professional Practice  2 
6(0-36-0) 

ปฏิบัติกิจกรรมวิชาชีพครูในสถานศึกษา ในภาคเรียนที ่  2  จ านวน  240  ชั่วโมง โดยท า 

หน้าที่ปฏิบตัิการสอนในวิชาเอก ไม่น้อยกว่า  15  สัปดาห ์สัปดาหล์ะ  8  ชั่วโมง รวมไม่น้อยกว่า  120  ชั่วโมง  มีการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรยีนรู้ในรายวิชาที่รับผิดชอบ  เลือกวิธีสอน  สื่อการเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนรู้  รวมถึงแหล่งการเรียนรู้ ตลอดจนการ
ออกแบบทดสอบและน าไปวดัผลประเมินผล ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่หลากหลาย    มีการวิเคราะห์คุณลักษณะผู้เรียนรวมถึงผลการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนใหถ้ึงพร้อมแห่งขีดสุดของพัฒนาการ  ตลอดจนท าการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัย  

           ปฏิบัติงานพัฒนาการจัดการศึกษาในรูปแบบโครงการที่สอดคลอ้งกับภารกิจของสถานศึกษา ปฏิบัติงานธุรการในห้องเรียน รวมถึง
การปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รบัมอบหมายจากทางโรงเรียน ภาคการศึกษาละ  120  ชั่วโมง   โดยการจัดเก็บข้อมูลการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบแล้วน าผลการ
จัดการเรียนรู้และปฏบิัติงานมาแบ่งปนัและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาวิชาชีพในกระบวนการสัมมนาทางการศึกษาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่
หลากหลายรูปแบบ 

EED520 การสัมมนาทางการศึกษา 
  Seminar in Education 

3(3-0-6) 

ก าหนดประเด็นสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม-เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องและ 

มีผลต่อระบบการศึกษา การจัดการเรียนรู้ คุณภาพการศึกษา หลักสูตร การเรียนการสอน  ปัญหาและการพัฒนาวิชาชีพครู  การเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการศึกษาและหลักสูตรการเรียนการสอน  การสร้างการใช้หลักสูตรท้องถิ่น การจัดท าโครงการ การประเมินและรายงานผล
โครงการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกระบวนการเข้าสู่วิชาชีพครู การด ารงอยู่และการพัฒนาวิชาชีพครูสู่ความส าเร็จของผู้
ประกอบวิชาชีพ  กระบวนการเขา้สูว่ทิยฐานะและการเลื่อนวิทยฐานะครูในอดีต  ปัจจุบันและสู่ความส าเร็จในอนาคตแล้วน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้เผยแพร่  
ในรูปแบบการสัมมนา  และหลากหลายรูปแบบ 

ENG110 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
  English Grammar 

3(3-0-6) 

การทบทวนหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ การออกเสียง การสะกดค า ค าศัพทแ์ละการใช้ภาษาอังกฤษในรปูแบบต่างๆ และโดยเน้นการปรับพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษให้พร้อมที่จะศึกษาภาษาในระดับทีสู่งขึ้น 

ENG111 ทักษะการฟัง พูด ภาษาองักฤษ 
  English Listening and Speaking Skills 

3(3-0-6) 

ศึกษาภาษาอังกฤษในการสนทนาในชวีิตประจ าวันโดยเน้นทักษะการฟัง พูดภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะการฟังข้อความหรือเร่ืองราวสั้นๆเพ่ือการพูด
ในลักษณะต่างๆ เช่นการพูดสนทนา การตอบค าถาม การแสดงความคดิเห็น การอธิบาย เป็นต้น 

ENG112 ทักษะการอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ 
  English Reading and Writing Skills 

3(3-0-6) 

ศึกษากลวิธีและเทคนคิเบื้องต้น เช่นการหาหัวข้อเร่ือง ประโยคและใจความหลัก รายละเอียดของเรื่อง ตลอดจนองค์ประกอบของอนุเฉทลักษณะ
ต่าง ๆ โดยเน้นการถ่ายโอนความรู้ความเข้าใจจากหลักการอ่านสู่การเขียนภาษาอังกฤษระดบัอนุเฉทที่ถูกต้องและชัดเจน 

ENG120 การใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

  Computer Applications for Business English Students 
3(2-2-5) 

ศึกษาการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือน ามาใช้กับงานธุรกิจให้เกิดประโยชน์มากที่สุดในการวางแผนการด าเนินการ การจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้อง หน่วยงาน บุคคลที่เป็นกลุม่เป้าหมายของกิจการ 

ENG210 การใช้ศัพท์เทคนิคภาษาองักฤษธุรกิจ 

  Usage of Business English Technical Terms 
3(3-0-6) 



ศึกษาค าศัพท ์ส านวน และความหมายในด้านการตลาด การบัญช ีการจัดการ การท่องเที่ยวและการโรงแรม รวมทั้งค าศัพท์หรือส านวนทีใ่ช้ในการ
ท างานหรือในธุรกิจต่างๆ โดยเน้นการใช้ค าศัพท์ในบรบิทที่หลากหลายและการ ฝึกเขียนรูปประโยคที่ใชค้ าศัพท์หรอืส านวนภาษาอังกฤษธุรกิจ 

ENG211 การสนทนาภาษาอังกฤษธรุกิจ 
  Business English Conversation 

3(3-0-6) 

การสนทนาภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจเบื้องต้น โดยมุ่งเน้นการออกเสียงค าศัพท์และส านวนตา่งๆที่ใช้ทางธุริจที่ถูกต้อง โดยค านึงถึงมารยาทและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

ENG212 การอ่านภาษาอังกฤษธุรกจิ 
  Business English Reading 

3(3-0-6) 

ทักษะการเรียนรู้ค าศัพทแ์ละการอ่านบทความทางธุรกิจจากสื่อต่างๆ และเอกสารที ่
เกี่ยวข้องทางธุรกิจเพ่ือหาใจความหลักและรายละเอียดของเรื่อง สรุปความจากเรื่องที่อ่านและ วิพากษ์วิจารณ์เรื่องที่อ่านด้วยแง่มุมทางธุรกิจ 

ENG213 หลักการแปล 
  Principles of Translation 

3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับก่อน : ENG110   

หลักการแปลเบื้องต้น การแปลค า ส านวน ประโยค  การแปลข้อความง่ายๆ จาก 
หนังสือพิมพ์และบทความจากสื่อต่างๆ ฝึกแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเปน็ภาษาอังกฤษ 

ENG214 การเขียนภาษาอังกฤษ 

  English Writing 
3(3-0-6) 

ขั้นตอนการเขียน โครงสร้างประโยค การใช้ค าศัพท ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอนต่างๆ การล าดบัใจความ วิธีการด าเนินเรื่อง โดยเน้นการเขียนเชิง
บรรยายและพรรณนา 

ENG250 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจการท่องเที่ยว 

  English for Tourism Business 
3(3-0-6) 

ศึกษาค าศัพท ์ส านวนและโครงสร้างภาษาที่ใช้ในการให้ข้อมูลพื้นฐานดา้นธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจร้านอาหาร/ที่พักโดยเน้นทักษะการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน การฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง หรือสถานการณ์จ าลอง 

ENG251 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจการโรงแรม 

  English for Hotel Business 
3(3-0-6) 

ศึกษาการใชค้ าศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในธุรกิจการโรงแรมโดยเน้นทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การฝึกการใช้
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง หรือสถานการณ์จ าลอง 

ENG252 ภาษาอังกฤษส าหรับงานบริการ 
  English for Services 

3(3-0-6) 

ศึกษาค าศัพท์และส านวนที่ใช้ในการตดิต่อกับผู้มารับบริการ การแก้ไขปัญหา การปฏิเสธ การต่อรอง การรับฟังข้อติชมจากผู้มารับบริการ การ
เขียนจดหมายถึงลูกค้าโดยเน้นทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง หรือสถานการณ์จ าลอง 

ENG253 ภาษาอังกฤษส าหรับมัคคุเทศก์ 
  English for Tourist Guides 

3(3-0-6) 

ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ค าศัพท์ ส านวนที่ใช้ในงานมัคคุเทศก์เกีย่วกับ ศาสนา ประเพณี ภูมิศาสตร ์ประวัติศาสตร ์และศิลปวัฒนธรรม
ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนไทย  รวมถึงการน านักศึกษาออกฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง 



ENG310 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ 

  Business English Writing 
3(3-0-6) 

การเขียนโต้ตอบเชิงธุรกิจ เช่น การเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนรายงานการประชุม  
การจดบันทึกทางธุรกิจ เป็นต้น โดยเน้นการใช้รูปแบบภาษา ส านวน ทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการอย่างถูกต้อง เหมาะสม 

ENG311 ภาษาอังกฤษส าหรับการอภิปรายและน าเสนอ 
  English for Discussion and Presentation 

3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับก่อน : ENG211  

การใช้ภาษาอังกฤษในการอภิปรายและน าเสนอ ทั้งในการเป็นผู้น าอภิปรายและผู ้
อภิปราย เทคนิคการน าเสนอ และแสดงความคิดเห็น ในเชิงเห็นพ้องและโต้แย้ง การตอบค าถาม การใช้สื่อประกอบ การใช้น้ าเสียงและท่าทางที่

เหมาะสม 

ENG312 ภาษาอังกฤษกับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
  English and Cross-cultural Communication 

3(3-0-6) 

การเรียนรู้เกี่ยวกับความหมาย องค์ประกอบของวัฒนธรรมที่มีความส าคัญตอ่การสื่อสาร ความส าคัญของภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับผู้คนตา่ง
วัฒนธรรม การวิเคราะห์สถานการณป์ญัหาในการสื่อสารภาษาอังกฤษในสภาพแวดล้อมต่างวัฒนธรรม และแนวปฏิบัติของการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 

ENG313 การแปลในงานธุรกิจ 
  Translation in Business 

3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับก่อน :  ENG213  

การแปลเอกสารและบทความทางธุรกิจหลากประเภทจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยเน้นความถูกต้อง
และสมบูรณ์ของภาษา และการสื่อความหมาย 

ENG350 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประชาสัมพันธ์ และโฆษณา 

  English for Public Relations and Advertising 
3(3-0-6) 

ฝึกทักษะการพูดและเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์และโฆษณา เช่น การประกาศ การสัมภาษณ ์การเขียนข่าว การให้ข่าว การโฆษณาผา่นสื่อต่าง ๆ 
โดยเน้นการใช้ค าศัพท ์ส านวน โครงสร้างภาษาน้ าเสียงและทา่ทางที่เหมาะสม 

ENG351 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน 

  Public Speaking in English 
3(3-0-6) 

ฝึกการพูด การใช้ค าศัพท ์ส านวน การพูดในรูปแบบต่างๆ เช่น การให้ข้อมูลขา่วสาร การท าหน้าที่พิธีกร การโน้มน้าว การแสดงความคิดเห็น เป็น
ต้น  พร้อมทั้งศึกษาการสร้างบุคลิกภาพที่ดีในการพูดในที่ชุมชน 

ENG352 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจการบิน 
  English for Airlines Business 

3(3-0-6) 

ศึกษาศัพท์เทคนคิและส านวนภาษาองักฤษที่จ าเป็นต่อธุรกิจการบิน ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณต์่าง ๆ เช่น การให้บริการ การแก้ไข
ปัญหาจากาการร้องเรียน เป็นต้น รวมถึงเรียนรู้ขั้นตอนของการด าเนินการเกี่ยวกับธุรกิจการบินตั้งแต่เริ่มต้นเดินทางจนถึงจุดปลายทาง โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
เป็นผู้ให้บริการที่ดีทั้งบนเครื่องบินและบนภาคพื้น โดยค านึงถึงมารยาทและความแตกตา่งทางวัฒนธรรม 

ENG353 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์ 
  English for Electronic Commerce 

3(3-0-6) 

ศึกษาความรู้เบื้องต้นและจริยธรรมเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์ การใช้เวปเทคโนโลยีในการท าธุรกิจทางอินเตอร์เน็ต การใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือ
การสื่อสาร ติดตาม และปฏสิัมพันธ์กับลูกค้า บริษัทคู่คา้ และหนว่ยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 



ENG354 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในองค์กร 
  English for Organizational Communication 

3(3-0-6) 

ฝึกการใช้ค าศัพท์ ส านวน รูปแบบภาษา การโต้ตอบ แบบฟอร์มเอกสาร และการฝึกทักษะการใช้ภาษาในส านักงาน และงานอาชีพทั่วๆไป เช่น งาน
เลขานุการ งานธุรการ เป็นต้น 

ENG355 ภาษาอังกฤษส าหรับการประกอบการ 
  English for Entrepreneurship 

3(3-0-6) 

ฝึกการใช้ค าศัพท์ ส านวที่ใช้ในการประกอบการและสร้างสรรค์ธุรกิจ การจัดท าแผนและการเขียนโครงการธุรกิจ โดยเน้นทักษะการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียน การฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลอง 

ENG356 ภาษาอังกฤษส าหรับการน าเข้า ส่งออก 
  English for Import-Export 

3(3-0-6) 

ฝึกการใช้ค าศัพท์ ส านวนที่ใช้ในการน าเข้าและส่งออก แบบฟอร์ม เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกิจ ภาษาที่ใช้ในการซ้ือขายสินค้า การแก้ปัญหา
ในการน าเข้าและส่งออกสินค้า 

ENG357 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบมาตรฐาน 
  English for Standardized Tests 

3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับก่อน : ENG110   

ศึกษารูปแบบข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC, TOEFL, IELTS ทบทวนความรู้ไวยากรณ ์ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่จ าเป็นต่อการเข้า
สอบมาตรฐาน ฝึกเทคนิคการท าข้อสอบในรูปแบบตา่งๆ การจัดการเวลา ตลอดจนการจัดการความเครียดในการเขา้สอบ 

ENG410 ภาษาอังกฤษส าหรับการเขยีนรายงาน 
  English for Report Writing 

3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับก่อน : ENG214  

องค์ประกอบของการเขียนรายงาน การเขียนอ้างอิง เทคนิควิธีการต่างๆในการเขียนรายงาน เช่นการจดบันทึกข้อความส าคัญ การถอดความ การ
สรุปความ เป็นต้น เน้นฝึกทักษะในการเขียนโครงร่าง การเขียนรายงานประจ าวัน การวิเคราะหส์ภาพและศักภาพของสิ่งต่างๆ (SWOT)  และการเขียน
รายงานทางวิชาการ 

ENG520 การสัมมนาภาษาอังกฤษธรุกิจ 

  Business English Seminar 
3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับก่อน : ENG212   

การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัวิทยากรผูท้รงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาต่างๆ โดยเลือกหัวข้อที่อยู่ในความสนใจและมี
ความส าคัญ ณ ช่วงเวลาปัจจุบัน 

ENG540 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 

2(2-0-4) 

การปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการโดยให้มีองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการประกอบวิชาชีพ   การพัฒนา
ตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ การเสริมสร้างทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพ ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสากล มาตรฐานความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในสถาน
ประกอบการ การเขียนรายงานทางวิชาการและการน าเสนอผลงาน 

ENG541 การฝึกประสบการณว์ิชาชพีทางภาษาอังกฤษธุรกิจ 
  Business English Practicum 

6(0-40-20) 



รายวิชาบังคับก่อน : ENG540 

               เง่ือนไข : หากนักศึกษาได้รับผลการประเมินในล าดับขั้นที่ต่ ากว่า  C  จะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ 

                 การฝึกปฏิบตัิงานการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในหน่วยงานที่มีการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการท างาน เช่น ธุรกิจการโรงแรม บริษัทน าเที่ยว ศูนย์การค้า/บริษัท ธนาคาร หรือองค์กรธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น เป็นเวลา  12  สัปดาห ์รวมแล้วไม่
น้อยกว่า 480 ชั่วโมง 

ENG542 สหกิจศึกษา ส าหรับนักศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
  Cooperative Study  for Business English Students 

6(0-40-20) 

รายวิชาบังคับก่อน : ENG540 

                 เง่ือนไข : หากนักศึกษาได้รับผลการประเมินในล าดับขั้นที่ต่ ากว่า  C  จะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ 

                 การฝึกปฏิบตัิงานและท าโครงการทางภาษาอังกฤษธุรกิจ ในหน่วยงานที่มีการใช้ภาษาอังกฤษในการท างาน เช่น ธุรกิจการ
โรงแรม บริษัทน าเที่ยว ศูนย์การค้า/บรษิัท ธนาคาร หรือองค์กรธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น อย่างน้อย 16 สัปดาห ์

ENG700 ภาษาอังกฤษระดบับัณฑิตศึกษา 
  English for Graduates 

3(3-0-6) 

ทักษะการใช้โครงสร้างภาษาอังกฤษตัง้แต่ระดับค าไปจนถึงการเขียนประโยค  การใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  การใช้เทคนิคการอ่าน
ภาษาอังกฤษในรูปแบบต่าง ๆ 

ENT101 การประกอบการและสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ 
  Entrepreneurship and New Venture Creation 

3(3-0-6) 

คุณลักษณะของการเป็นผูป้ระกอบการ การวิเคราะหป์ัจจัยความส าเร็จของผู้ประกอบการระดบัแนวหน้า การค้นหาและพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการ การจัดท างบดุลส่วนบคุคล เครื่องมือในการวิเคราะห์และกลัน่กรองโอกาสทางธุรกิจ การค้นหาแนวคิดในการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่หรือโครงการ
ธุรกิจที่เหมาะสมกับคุณลักษณะของตนเอง 

ENT102 การพัฒนาและการจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม 

  Developing and Managing Creativity and Innovation 
3(3-0-6) 

แนวคิด ความส าคญั และความรู้เบื้องต้นของความคิดสร้างสรรคแ์ละนวัตกรรม เทคนิคในการคดิ วิเคราะห ์และสังเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหาระดบั
บุคคล องค์กร และชุมชนอย่างสร้างสรรค์และเป็นไปได้จริง การสร้างกระบวนการกระตุ้นความคดิสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนานวัตกรรมส าหรับการประกอบการได้
อย่างเป็นรูปธรรม ทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ENT201 การประกอบการระดบัองค์กรและการจัดการเชิงประกอบการ 
  Organizational Entrepreneurship and Entrepreneurial Management 

3(3-0-6) 

ความแตกตา่งระหว่างการจัดการทีป่ราศจากความเป็นผู้ประกอบการ  และความเป็นผูป้ระกอบการที่ปราศจากการจัดการ  คุณลักษณะของ
ผู้จัดการที่มีแนวคิดและการจัดการแบบผู้ประกอบการ  ความแตกต่างระหวา่งการจัดการเชิงประกอบการของเจ้าของคนเดียวกับการจัดการเชิงประกอบการ
ในองค์กรขนาดใหญ ่  การพัฒนากลยทุธ์และการจัดการเชิงประกอบการภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล การพัฒนานวัตกรรมและการสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่
ขององค์กร 

ENT202 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกสส์ าหรับการประกอบการ 
  Introduction to Electronic Commerce for Entrepreneurship 

3(3-0-6) 

การท าธุรกิจออนไลน์ของผู้ประกอบการ การตลาดออนไลน ์โปรโมทเว็บไซต์ การบริหารการจัดการเวบ็ไซต์ส าเร็จรูป การถ่ายภาพสินค้า วิธีการ
ช าระเงิน วิธีการขนส่ง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แนวโน้มการท าธุรกิจออนไลน์ กรณีศึกษา 

ENT203 ภาวะผู้น าและการประกอบการ 
  Leadership and Entrepreneurship 

3(3-0-6) 

ความส าคัญของการมีทักษะภาวะผู้น า แนวคิดพื้นฐาน ความส าคัญของภาวะผู้น า หน้าที่ ประเภทของผู้น า การศึกษาทฤษฏีพื้นฐานของภาวะผู้น า 
แรงจูงใจ การน าในรูปแบบต่างๆสถานการณ์ บทบาทที่มีผลต่อองค์กร จริยธรรมผู้น า รวมทั้งการฝึกปฏิบัติภาวะผูน้ าแก่นักศึกษา 



ENT204 การคิดคน้พัฒนาผลติภัณฑ์เพ่ือการประกอบการ 
  Product Development for Entrepreneurship 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ENT102 

 กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม การพัฒนาแนวความคิดเบื้องต้นในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดและ
ความต้องการของผู้บริโภค การจัดท าโครงงานพัฒนาผลิตภัณฑ ์การศึกษาและวิเคราะห์โอกาสของผลิตภณัฑ์  กลยุทธ์และการวางแผนผลิตภณัฑ์นวัตกรรม 

ENT205 กิจการเพ่ือสังคมกับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง 
  Transformational Leadership for Social Enterprise 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ENT101 และ ENT304 

 ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  กิจการเพ่ือสังคมกับการน าการเปลี่ยนแปลง  การวิเคราะห์บทบาทและวางแผนพัฒนาภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง 

ENT206 การพัฒนาแนวคดิทางธุรกจิเพื่อสังคม 
  Social Venture Ideas Development 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ENT101 และ  ENT304 

การวิเคราะห์ความท้าทายของกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย  การพัฒนาแนวคิดทางธุรกิจเพื่อสังคม การประเมินแรงบันดาลใจและช่องว่าง
ความสามารถในการเป็นผูป้ระกอบการเพื่อสังคม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภาคปฏิบตัิ เพ่ือการเรียนรู้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง การศึกษาความเป็นไปได้
ของธุรกิจเพื่อสังคมที่สนใจ 

ENT301 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 

  Business Negotiation 
3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ENT101 

 รูปแบบการเจรจาต่อรอง ปัญหา อุปสรรคในการเจรจาต่อรอง และเทคนิคในการเจรจาต่อรอง รวมทั้งการฝึกปฏบิตัิการเจรจาต่อรองในรูปแบบ
ต่างๆ 

ENT302 การเงินเพื่อการประกอบการ 
  Financing the Entrepreneurial Venture 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ENT101และBBA302 

                         ความส าคัญและเป้าหมายของการบริหารการเงินเพ่ือการประกอบการ การจัดหาเงินทุนและการจัดการทางการเงิน
ส าหรับธุรกิจใหม ่การวัดและประเมินผลทางการเงิน การวางแผนทางการเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว ประเภทและต้นทุนของเงินลงทุน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดหาเงินทุน การค านวณเงินทุนและหุ้นส่วน การจัดหากองทุนร่วมลงทุน ตัวเลือกเงินลงทุนรูปแบบอ่ืน เช่น บัตรเครดิต ลิสซิ่ง การใช้บัญชีลูกหนี้ในการ
จัดหาเงินทุน การค านวณมูลค่ากิจการ ผลตอบแทนจากการลงทุน 

ENT303 การตลาดเชิงประกอบการ 
  Entrepreneurial Marketing 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ENT101และ MKT101 

                         ประยุกต์องค์ความรู้ทางการตลาดส าหรับผู้ประกอบการที่ต้องการด าเนินธุรกิจของตนเอง โดยจัดท าแผนการตลาด
ของธุรกิจที่ศักยภาพ 

ENT304 การประกอบการเชิงสังคม 
  Social Entrepreneurship 

3(3-0-6) 



รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ENT101 

                         การเปน็ผู้ประกอบการเพื่อสังคม คุณลักษณะผู้ประกอบการสังคม หลักการประกอบการเพื่อสังคม หลักการด าเนิน
กิจการเพ่ือสังคมรูปแบบต่างๆ สถานการณ์ของผู้ประกอบการสังคมในระดับโลก และในประเทศไทย หน้าที่ขององค์การธุรกิจที่ส าคัญในการสรา้งธุรกิจเพื่อ
สังคม การสร้างธุรกิจเพื่อเกิดประโยชน์ต่อสังคม   ผลกระทบของธุรกิจต่อสังคม  การสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืน และการประเมินผลกระทบของธุรกิจต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ENT305 การประกอบการส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
  Entrepreneurship for Small and Medium Business 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ENT101 

                         ลักษณะและรูปแบบของประกอบการส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ความส าเร็จและความล้มเหลวของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมการเริม่ต้นประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การวิเคราะห์ท าเลที่ตั้ง การจัดหาเงินทุน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การ
บัญชีและการเงิน การจัดซื้อและควบคมุสินค้าคงเหลือ การบริหารการตลาด ภาษีอากรส าหรบัธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ENT306 การประกอบการระหว่างประเทศ 
  International Entrepreneurship 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ENT101 

                         การประกอบการในประเทศตา่ง ๆ ทั่วโลก โดยมุ่งเน้นการประกอบการในกลุ่มประเทศอาเซียน  กฏระเบียบ
ข้อบังคับและวัฒนธรรมทางการค้าระหว่างประเทศ เน้นเร่ืองโอกาส และปญัหาที่เกิดขึ้นในการประกอบการของแต่ละประเทศ เปรียบเทียบประเทศไทยกับ
ประเทศในภูมิภาคเดียวกนัที่ได้รับการพัฒนาแล้ว รวมถึงแนวโน้ม เป้าหมาย ความท้าทายอันเนื่องจากโลกาภิวัตนท์ี่กระทบต่อการประกอบการระหว่างประเทศ 

ENT307 การจัดการธุรกิจที่ก าลังเจริญเติบโต 

  Managing Growing Business 
3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ENT101 

 การจัดการธุรกิจที่ก าลังจะขยายตัว การวางแผนส าหรบัการขยายกิจการ และกลยุทธ์ที่จะน ามาใช้อย่างเหมาะสม ความเหมือนหรือแตกต่างกัน
ของการจัดการธุรกิจที่ก าลังเจริญเติบโตและธุรกิจที่เจริญเติบโตเต็มที่ 

ENT308 ธุรกิจสิทธิทางการคา้ 
  Franchising 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ENT101 

แนวความคิดขั้นตอน วิธีการของผู้ที่ไดร้ับสิทธิเป็นผู้จ าหน่าย ที่ประสบความส าเร็จและล้มเหลว รวมถึงประโยชน์ที่ได้รับและผลเสียที่เกิดขึน้จาก
การได้รับสิทธใินการเป็นผู้จ าหน่าย  โดยการศึกษาบริษัทต่างชาต ิ

ENT401 การวางแผนธุรกิจ 
  Business Planing 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ส าหรบันักศึกษาชั้นปีที ่3 ขึ้นไป 

  แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับแผนธุรกิจ  องค์ประกอบในการจัดท าแผนธุรกิจ  วิธีการในการจัดท าแผนธุรกิจเบื้องต้น  อันประกอบไปด้วยแผนย่อย 
4 แผน  คือ  แผนการตลาด  แผนการผลิตหรือแผนเทคนคิ  แผนองค์กรและการจัดการ และแผนการเงิน รวมทั้ง การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและบทสรปุ
ผู้บริหาร นักศึกษาจะได้ฝึกท าแผนธุรกจิ  และมีการตรวจสอบความเป็นไปได้เบื้องต้น 

ENT404 หัวข้อพิเศษดา้นการประกอบการ 
  Special Topic in Entrepreneurship 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ENT101 

 หวัข้อด้านการเปน็ผู้ประกอบการที่น่าสนใจในปัจจุบัน แต่ไม่ได้ระบุไว้ในหลกัสูตร 



ENT405 ธุรกิจครอบครัวและการประกอบการ 
  Family Business and Entrepreneurship 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ENT101 

 ความหมาย องค์ประกอบและการจัดการธุรกิจครอบครัว ความเหมือนและความแตกตา่งของการจัดการธุรกิจครอบครัวกับการจัดการธุรกิจทัว่ไป 
ทฤษฎีวัฒนธรรม ขั้นตอนและววิัฒนาการ โครงสร้างของครอบครัว การจัดการความขัดแย้ง และสรา้งความสัมพันธ์ การจัดองค์กโดย การส่งผ่านและการถ่าย
โอนอ านาจ และการวางแผนกลยุทธข์องธุรกิจครอบครัวเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตและสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 

ENT406 การจัดการการฟื้นฟูธุรกิจ 
  Management Business Turnaround 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ENT101 

 เครื่องมือในการวินิจฉัยธุรกิจที่ก าลังอ่อนแอหรือมีปัญหา ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปัญหาและหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ การค้นหาและระบุ
สาเหตุของปัญหาที่ธุรกิจนั้นเผชิญอยู ่กลยุทธ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการฟ้ืนฟูธุรกิจที่อ่อนแอ ก าไรลดลงหรือขาดทุนให้คืนสูส่ภาพเดิมและอยู่รอดในธุรกิจได้ โดยใช้
กรณีศึกษา 

ENT409 การวางแผนธุรกิจเพื่อสังคม 
  Social Venture Planning 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ENT101 และ ENT304 

 ความส าคัญ ประเภท และขัน้ตอนการวางแผนกิจการเพ่ือสังคม กระบวนการวางแผนธุรกิจเพื่อสังคม การพัฒนาแนวคิดการประกอบการเพื่อ
สังคมของกิจการ การวางแผนธุรกิจเพื่อสังคม ระยะเริ่มก่อตั้งกิจการ 

ENT412 การออกแบบและการประเมินผลกระทบทางสังคม 

  Social Impact Assessment and Social Enterprise Report 
3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ENT101 และ  ENT304 

 รูปแบบการประเมินผลกระทบทางสังคมแบบตา่งๆ  การวางเจตนารมณ์กิจการเพ่ือสังคม  การติดตามการด าเนนิงานกิจการเพื่อสังคม  การ
วางแผนประเมินผลธุรกิจกิจการสังคม  ศึกษาแนวทางการประเมินผลกระทบทางสังคม การพัฒนาแม่แบบการประเมินผลกระทบทางสังคม  การจัดท า
รายงานผลกระทบทางสังคม 

ENT510 โครงการการประกอบการ 
  Entrepreneurial Project 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ENT101 และ ENT401 และส าหรับนักศึกษาสาขา     การประกอบการช้ันปสีดุท้าย 

เนื้อหาวิชานี้สืบเนื่องมาจากวิชาการวางแผนธุรกิจ ซึ่งเป็นภาคปฏิบัติเพื่อให้โอกาสให้โอกาสนักศึกษาได้น าแผนธุรกจิไปใช้ในสถานการณ์จริง โดย
การจัดตั้งเป็นผู้ประกอบการคนเดียวหรือจัดตั้งเป็นบริษัทจ าลอง ซึ่งจะด าเนินธุรกิจโดยนักศึกษาภายใต้การดแูลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

ENT511 โครงการธุรกิจเพื่อสังคม 
  Social Venture Project 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ENT101  และ ENT304 และ ENT409 

 เนื้อหาวิชานี้สืบเนื่องมาจากวิชาการวางแผนธุรกิจส าหรับกิจการเพื่อสังคม ซึ่งเป็นภาคปฏิบัติเพื่อให้โอกาสให้โอกาสนักศึกษาได้น าแผนธุรกิจ
ส าหรับธุรกิจเพื่อสังคมไปใช้ในสถานการณ์จริง โดยการจัดตั้งเป็นผูป้ระกอบการคนเดียวหรือจัดตั้งเป็นบรษิัทจ าลอง ซึ่งจะด าเนินธุรกิจโดยนักศึกษาภายใต้การ
ดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

ENT520 สัมมนาหัวข้อการประกอบการ 
  Seminar in Entrepreneurial Issues 

3(3-0-6) 



รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ENT101 และส าหรบันักศึกษาสาขาการประกอบการ  

ชั้นปีสุดท้าย 
การน าเสนอ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่ก าลังเป็นที่สนใจ ซึ่งมีผลกระทบต่อความสามารถและความอยู่รอดของผู้ประกอบการใน

วิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง การเริ่มต้นการเป็นผู้ประกอบการ การธ ารงรักษา และผลกรทบจากโลกาภิวัฒนท์ี่มีต่ผู้ประกอบการ และธุรกิจที่เจริญเติบโต 
และการแข่งขันของผู้ประกอบการในทอ้งถิ่นนั้น และประโยชน์ของเทคโนโลยอิีนเตอร์เน็ตในธุรกิจ 

ENT521 สัมมนาหัวข้อธุรกิจเพื่อสังคม 
  Seminar in Social Ventures Issues 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ENT101 และ ENT304 และส าหรับนักศึกษา 

 สาขาการประกอบการช้ันปีสุดทา้ย 
 การบูรณาการแนวคดิทฤษฎีทางการประกอบการเพื่อสังคม ตลอดจนการอภิปรายถึงปัญหาต่างๆ ทางการประกอบการในเชิงลึก โดยหัวข้อที่

น ามาอภิปรายจะเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจของการประกอบการเพื่อสังคมในขณะนั้น 

ENT540 เตรียมความพร้อมวิชาชีพทางประกอบการ 
  Professional Preparation and Training for Enterprenaeurship Career 

2(2-0-4) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ส าหรบันักศึกษาชั้นปีที ่3 เท่านั้น 

หลักการ แนวคดิ และกระบวนการของสหกิจศึกษา และการฝึกประสบการณก์ารประกอบการ ระเบียบข้อบังคบัที่เกีย่วข้อง ความรู้พ้ืนฐานและ
เทคนิคในการสมัครงาน อาชีพ ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบตัิงาน การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ ์การพัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการน าเสนอ การเขียนรายงาน 

ENT541 ฝึกประสบการณ์ทางการประกอบการ 
  Enterpreneurship Internship 

3(0-40-20) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ENT540 และส าหรบันักศึกษาสาขาการประกอบการช้ันปีสุดทา้ย 

 ฝึกปฏิบตัิงานจริงในสถานประกอบการภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจหรือรัฐบาลทางด้านที่เกี่ยวข้องกับสาขาบริหารธุรกจิอย่างเป็นระบบท าให้เกิด
ประสบการณ์จริงจากการท างานก่อนส าเร็จการศึกษา 

ENT542 สหกิจศึกษา 
  Cooperative Study 

6(0-40-20) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ENT540 และส าหรบันักศึกษาสาขาการประกอบการ 
ชั้นปีสุดท้าย 
 ระบบการศึกษาที่เน้นการปฎิบัติงานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างเป็นระบบโดยจัดให้มีการเรียนในสถานศกึษาร่วมกับการใหน้ักศึกษาไป

ปฏิบัติงานจริงในฐานะเป็นพนักงานชัว่คราว โดยมีเวลาฝึกปฏิบตัิไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์อย่างต่อเนื่องใน 1 ภาคการศึกษา 

GDT601 ความเป็นคร ู
  Self-Actualization for Teachers 

3(3-0-6) 

ความหมาย ความส าคัญของคร ูสภาพงานครู คุณลักษณะและมาตรฐานวชิาชีพครู บทบาทหน้าที่ความรับผดิชอบของครู คุณลักษณะของครูที่พึง
ประสงค ์  ค่านิยมในวิชาชีพคร ูการสง่เสริมและพัฒนาวิชาชีพครู การปลูกฝงัจิตวิญญาณความเป็นครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพคร ูการสร้าง
ความก้าวหนา้และพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และผูน้ าทางวิชาการ  การรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน 
เพ่ือให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห ์สังเคราะห ์สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได ้การแสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปฏิสัมพันธ์ระหวา่งครู
กับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน หลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณวิชาชีพครูที่คุรุสภาก าหนด  หลักธรรมาภิ
บาลและความซื่อสัตย์สุจริต การปฏิบตัิตนให้เป็นแบบอย่างที่ด ีมีจิตส านึกสาธารณะและเสียสละให้สังคม กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพครู 



GDT602 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรบัคร ู
  Language and Culture for Teachers 

3(3-0-6) 

หลักการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการปฏสิัมพันธ์ในชั้นเรียนตามแบบอย่างวัฒนธรรมไทย   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและสืบคน้ในการ
พัฒนาวิชาชีพครู การฝึกปฏบิัติการใชภ้าษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้าน การฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและการจัดการ
เรียนรู้  

เสริมสร้างคุณลักษณะ บุคลิกภาพ ความเชื่อ และค่านิยมของครูตามแบบอยา่งวัฒนธรรม เพ่ือการอยู่ร่วมกับในประชาคมอาเซี่ยนและประชาคม
โลกอย่างสันต ิ

GDT603 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
  Educational Measurement and Evaluation 

3(3-0-6) 

ความหมายและหลักการวัดผลและการประเมินผลการศึกษา  หลักการ แนวคิดและแนวปฏิบตัิในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  
วิเคราะห์ความแตกตา่งและความสัมพนัธ์ระหว่างการวัดผลและการประเมินผล   บทบาทของการประเมินผลทางการศึกษา เทคนิคการสร้างและใช้เครือ่งมือ
วัดและประเมินผลทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัย  จิตพิสัย  และทักษะพิสัย วิธีประเมินผลการศึกษาทั้งแบบประเมินผลย่อยและประเมินผลรวม  ปฏิบัตกิาร
ประเมินผลตามสภาพจริง และการประเมินผลจากแฟ้มสะสมงาน การน าผลการประเมินมาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการวัดผล
และประเมินผล  สามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

GDT604 ปรัชญาการศึกษาและจิตวทิยาส าหรบัครู 
  Educational Philosophy and Psychology for Teachers 

3(3-0-6) 

ปรัชญา   แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการประยุกตใ์ช้ในการพัฒนาการศกึษาและการน าไปใช้ใน
สถานศึกษา ประวัตคิวามเป็นมา และระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน ์และแผนพัฒนาการศึกษาไทยเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 

               จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย ์  แนวคิดและทฤษฎีจติวิทยาการ
เรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา การใช้จิตวิทยาเพ่ือความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ แนวคิด ทฤษฎีจิตวทิยาการแนะแนวและการ
ให้ค าปรึกษา ระบบช่วยเหลือผู้เรียน 

GDT605 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 
  Educational Innovation and Technology 

3(3-0-6) 

ความหมายความส าคัญ ของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา แนวคดิทฤษฎีนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา  หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และประเมินสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ วัสดุกราฟิกและสื่อใน
การจัดการเรียนรู้ การออกแบบ การสร้าง และการน าไปใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ปญัหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ การวิเคราะห์แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้และเครือขา่ยการเรียนรู้ การพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้
ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประยุกต์ใช้ และประเมินสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการเรียนรู้ การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ 

GDT606 หลักสตูรและการจัดการเรยีนรู้ 
  Curriculum and Learning Management 

3(3-0-6) 



ทฤษฎีหลักสูตร และปรัชญาการพัฒนาหลักสตูรที่สอดคล้องกับแนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ทฤษฎีและ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห ์คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาได้  หลักการและแนวคิดในการจัดท าและพัฒนาหลักสตูร  องค์ประกอบ
ที่ส าคัญต่อการน าหลักสูตรไปปฏิบตัิการในทุกระดับ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองจุดหมายของหลักสูตรและมาตรฐานการจัดการศึกษา  
รูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา การบูรณาการ การออกแบบ การจัดท าแผนการจัดการประเมินหลักสตูรการสอน
และน าผลประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร หลักการ แนวคิด แนวปฏบิัตเิกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
เรียนรู้  สามารถสร้างบรรยากาศการจัดการ    ชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  และการน าไปสู่การปฏิบตัิให้เกิดผลจริง ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบองค์รวม การบริหารการจัดการห้องเรียน การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศกึษา 

GDT607 การวิจัยทางการศึกษา 
  Educational Research 

3(3-0-6) 

ความหมาย แนวคิด ประเภทของการวิจัย รูปแบบการวิจัย การวิจัยทางการศึกษา   กระบวนการวิจัย การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เทคนิค เครื่องมือ และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบการวิจัย การแปลผลและการสรุปผลการวิจัย                 
การเขียนรายงานการวิจัย การน าเสนอผลการวิจัย การประเมินเค้าโครงและรายงานการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย การฝึกปฏิบตัิเขียนโครงการวิจัยในชั้นเรยีน 
และฝึกปฏิบตัิการวิจัย ตลอดจนการน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาการเรียนรู ้

GDT608 การประกันคุณภาพการศึกษา 

  Educational Quality Assurance 
3(3-0-6) 

หลักการ  แนวคิด  แนวปฏบิัติเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา หลักการ แนวคดิ แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการ
จัดการคุณภาพการศึกษา วิเคราะห์ความส าคัญของ การประกันคณุภาพการศึกษาและความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกบัการประกัน
คุณภาพภายนอก  การก าหนดคุณภาพ ตัวชี้วัด และเกณฑ์ของการประกันคณุภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพ รูปแบบ เทคนิค วิธีการเพื่อการ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   การจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา บทบาทของครูในการประกันคุณภาพการศึกษา การวางแผนน าผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาไปพัฒนาการเรียนรู้ สามารถจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษา กลยุทธ์การสรา้งความร่วมมือกับบุคลากรทางการศึกษาและชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในการประกันคุณภาพการศึกษา 

GDT620 การสัมมนาทางการศึกษา 
  Seminar in Education 

3(3-0-6) 

ก าหนดประเด็นปัญหาและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม-เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง และมีผลต่อระบบการศึกษา การจัดการเรียนรู้ คุณภาพการศึกษา 
หลักสูตร การเรียนการสอน  ปัญหาและการพัฒนาวิชาชีพในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต          

                การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการศึกษาและหลักสูตรการเรียนการสอน        การสร้างการใช้หลักสูตร
ท้องถิ่น การจัดท าโครงการ การประเมินและรายงานผลโครงการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 

   รูปแบบการสัมมนากระท าได้หลายรูปแบบ  เช่น  การน าเสนอรายงานและแสดงความคดิเห็น  การอภิปรายกลุ่ม   การจัดประชุมสัมมนา 
หรือจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาสถานศกึษา 

GDT641 การฝึกประสบการณ์วิชาชพีระหว่างเรียน 

  Teaching Profession Practicum 
1(1-2-1) 

ปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาความเป็นครูในระหว่างเรียนที่สอดคล้องกับงานด้านหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมถึง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย
กระบวนการโครงงานและบูรณาการ รวมถึง ฝึกปฏิบตัิวิชาชีพคร ูโดยปฏิบัตกิารสังเกตการจัดเรียนรู้ การจัดท าแผนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
แล้วน าการทดลองสอบในสถานการณจ์ าลองและสถานการณ์จริง การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อทดสอบ การให้คะแนนและ
การตัดสินผลการเรียน พร้อมท าการสอบภาคปฏิบตัิและการให้คะแนนทีส่อดคล้องกับจุดประสงค์ที่หลากหลาย รวมถึงผลการวิเคราะห์ไปแกป้ัญหาผู้เรียนโดย
การวิจัยตามกระบวนการพัฒนาความเป็นครู ในระยะเวลาต่อเนื่อง 90 ชั่วโมง 



GDT642 การปฏิบัติการสอน1 

  Practicum in Profession of Teaching1 
3(0-18-0) 

ปฏิบัติกิจกรรมวิชาชีพครูในสถานศึกษา ในภาคเรียนที ่  1  จ านวน  240  ชั่วโมง โดยท าหน้าที่ปฏิบตัิการสอนในวิชาเอก (สาขาวิชาเฉพาะ) มี
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ในรายวิชาที่รับผิดชอบ  เลือกวิธีสอน  สื่อการเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนรู้  รวมถึงแหล่ง
การเรียนรู้ ตลอดจนการออกแบบทดสอบและน าไปวัดผล ประเมินผล ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ที่หลากหลาย มีการวิเคราะห์คุณลักษณะผู้เรียน
รวมถึงผลการจัดการเรียนรู้เพื่อน าไปสูก่ารพัฒนาผู้เรียนให้ถึงพร้อมแห่งขีดสุดของพัฒนาการ  ตลอดจนท าการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัย 
ตลอดจนมีการปฏิบัติงานพัฒนาการจัดการศึกษาในรูปแบบโครงการทีส่อดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษา รวมถึงงานที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน โดย
การจัดเก็บข้อมูลการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ สามารถประเมิน ปรับปรุงและศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน  การน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแบ่งปันความรู้
ในการสัมมนาการศึกษา 

GDT643 การปฏิบัติการสอน2 
  Practicum in Profession of Teaching2 

3(0-18-0) 

ปฏิบัติกิจกรรมวิชาชีพครูในสถานศึกษา ในภาคเรียนที ่2 จ านวน 240 ชั่วโมง โดยท าหน้าทีป่ฏิบัติการสอนในวิชาเอก (สาขาวิชาเฉพาะ) มีการ
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ในรายวิชาที่รบัผิดชอบ  เลือกวิธีสอน  สื่อการเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนรู้  รวมถึงแหลง่การ
เรียนรู้ ตลอดจนการออกแบบทดสอบและน าไปวัดผล ประเมินผล ที่สอดคลอ้งกับจุดประสงค์การเรียนรู ้ที่หลากหลาย    มีการวิเคราะห์คุณลักษณะผู้เรียน
รวมถึงผลการจัดการเรียนรู้เพื่อน าไปสูก่ารพัฒนาผู้เรียนให้ถึงพร้อมแห่งขีดสุดของพัฒนาการ  ตลอดจนท าการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัย  
ตลอดจนได้มีการปฏิบตัิงานการพัฒนาการจัดการศึกษาในรูปแบบโครงการที่สอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษา รวมถึงงานที่ได้รับมอบหมายจากทาง
โรงเรียน สามารถประเมิน ปรับปรุงและศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแบ่งปนัความรู้ในการสัมมนาการศึกษา 

GEH101 คุณธรรม  ปัญญา   คนสมบูรณ ์

  Ethics Wisdom Wholeness 
3(3-0-6) 

สาระส าคัญแห่งความจริงของชีวิต  ความมุ่งหมายพัฒนาการและคุณค่าศีลธรรมของชีวิต  คุณธรรม จริยธรรม  สภาพและปัญหาคุณธรรม
จริยธรรมของสังคมไทย  ปัญหาที่เกี่ยวกับการด าเนินชวีิตและแนวทางการแก้ไข  การคิดวิเคราะห์น าเอาหลักคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับการครองตน  
ครองคนและครองงานมาพัฒนาคุณภาพชีวิต  มีจิตส านึกสาธารณะ มีมนุษยสัมพันธ์และมีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน   การประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
บริหารงาน  การสร้างวินัยและสามารถประพฤติตนเป็นคนดีของสังคม 

GEH102 ทักษะการคดิ 
  Thinking Skills 

3(3-0-6) 

กระบวนการคดิของมนุษย์  การสร้างทักษะการคิด  การคิดเชิงระบบ  การคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ ์การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงสังเคราะห ์  
การคิดเชิงสร้างสรรค ์  การคิดเชิงเหตุผล   ทักษะการเสนอความคิด   และน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวติ 

GEH103 การพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้น า 
  Personality and Leadership Development 

3(3-0-6) 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับปรุงบุคลิกภาพ   การดูแลรักษาสุขภาพกายและจิตใจ  การเสริมสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ ์  
และภาวะผู้น า  การวางตัวอย่างเหมาะสมตามบทบาทของตน  การสร้างมนุษยสัมพันธ์การเป็นผู้น าและผูต้ามทีด่ี  เข้าใจความเป็นผู้น า การท างานเปน็ทีม  
มารยาทสังคมวัฒนธรรมและประเพณไีทย  เคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่างและปฏิบตัิตนให้มีบคุลิกภาพทีด่ี    มีทักษะในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือให้
สามารถด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นปกติสขุ 

GEH204 ชีวิตกับสุนทรียะ 

  Life and Aesthetics 
3(3-0-6) 



ความหมายและความส าคัญของสุนทรียะกับชีวิต สุนทรียะในธรรมชาต ิสุนทรียะใน 
บุคคล สุนทรียะในศลิปะและวัฒนธรรม  คุณค่าของสุนทรียะกับชวีิต สุนทรยีะพัฒนา  ศาสตร์ทางความงาม  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

คุณค่าและความงาม  ความดีและความจริง   ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม  เพ่ือสร้างวิสัยทัศน์ใหก้ว้างไกล รวมไปถึงความงามในธรรมชาติ
รอบตัว เพ่ือให้เกิดความเจริญงอกงามทางจิตใจ  ความสมดลุของร่างกาย จิตใจ   อันจะน าไปสูคุ่ณค่าแห่งความงามในชีวิต 

GEL101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
  English for Communication 

3(3-0-6) 

พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ทั้งด้านการฟัง  การพูด  การอ่านและการเขียนแบบบูรณาการ โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผ่าน
กระบวนการคดิที่เป็นขั้นตอน เพ่ือให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสือ่สารตามสภาพการณต์่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน ได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

GEL104 ศิลปะการใช้ภาษาไทย 
  Arts of Using Thai Language 

3(3-0-6) 

กระบวนการสื่อสาร   ฝึกทักษะการฟัง  การพูด  การอ่านและการเขียน เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย  การสรุปความ การตีความ  การ
วิเคราะห์วิจารณแ์ละประเมินค่า  การเขียนรายงานผลการค้นคว้า  การอ้างอิงที่ถูกต้อง  การน าเสนอข้อมูลและการใช้เสียง  ลีลาการพูด  สุนทรียภาพทาง
ภาษา  กลวิธีการสร้างสรรคแ์ละการสือ่สารภาษาที่มีความงามได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนตระหนักและมองเห็นคุณค่าของภาษาไทย ในฐานะเป็น
มรดกของชาติ   เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

GEL202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเพิ่มพูนความรู้ 
  English for Study Skills 

3(3-0-6) 

พัฒนาทักษะและเทคนิควิธีการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  การสบืคน้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลตา่ง ๆ  การคน้คว้าเอกสารออนไลน ์  การ
อ่านเอกสารทางวิชาการ งานวิจัย สารคดีและบทความต่าง ๆ ฝึกสรปุความจากเร่ืองที่อ่าน  การเขียนรายงานผลการค้นคว้าและอ้างอิงเอกสารได้อย่างถูกต้อง   
ฝึกการอ่านเพ่ือการคิดวิเคราะหว์ิจารณ์เพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีพของตน 

GEL303 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 
  English for Careers 

3(3-0-6) 

พัฒนาทักษะและความสามารถทางภาษาอังกฤษที่จ าเป็นในการท างาน เช่น  การกรอกแบบฟอร์ม  การเขียนใบสมัครงาน  จดหมายสมัครงาน  
การเขียนประวัติย่อ  เทคนิคในการสอบสัมภาษณ์  ฝึกการสอบสัมภาษณ ์การอ่านคู่มือในการปฏิบัติงาน การเขียนรายงาน บันทึกข้อความ การเขียนใบสั่ง
ของ จดหมายสั่งของ  ฝึกการสนทนาในวงงาน  การน าเสนองาน  การเขียนวาระการประชุม  การบันทึกการประชุม  และการเขียนรายงานการประชมุ 

GEM101 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจโดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  Problem  Solving  and  Decision  Making  Using  Mathematical  Methods 

3(3-0-6) 

กระบวนการแกป้ัญหาและการตัดสินใจโดยใช้คณิตศาสตร์และสถติ ิ  การใช้เหตุผลความสมเหตุสมผลทางคณิตศาสตร์  สถิติกับการแก้ปัญหา
และการตดัสินใจเพ่ือการประกอบอาชีพในชีวิตประจ าวัน  สามารถด ารงชีวติอย่างมีคุณภาพ 

GEM102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 
  Information Technology for Life 

3(3-0-6) 

การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารข้อมูล การใช้งานระบบปฏบิัติการ และโปรแกรมส าเร็จรูปด้านการจัดการ
เอกสาร  การท ารายงาน  การน าเสนอข้อมูล และการจัดตารางการค านวณ  การเคารพในสิทธิทางปัญญา  กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง การปรับตัว
ให้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

GEM203 ชีวิตกับสขุภาพ 

  Life and Health 
3(3-0-6) 



ความรู้ความเข้าใจเชิงบูรณาการเกี่ยวกับวงจรชีวิตมนุษย์ ระบบการท างานของร่างกาย ความสมดุลของร่างกาย จิตใจ ปัจจัยของการมีสุขภาพดี 
การดูแลรักษาสุขภาพและจิตใจ ค่านิยม เกี่ยวกับสุขภาพ ปัจจัยเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและภาวะเจ็บป่วย สิ่งเสพติด เพศศึกษาและคา่นิยมเร่ืองเพศ โรคอุบัติใหม่ 
โรคอุบัติซ้ า สารเคมีและสารพิษในชีวติประจ าวัน การป้องกันโรคและสารพษิ 

GES101 จิตวิญญาณของการเป็นผูป้ระกอบการ 
  Entrepreneurial Spirits 

3(3-0-6) 

แนวคิด ความส าคญั และความรู้เบื้องต้นของการเป็นผู้ประกอบการ คุณลักษณะของการเป็นผูป้ระกอบการ การประกอบธุรกิจเบื้องต้น การ
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการประกอบการ การสร้างสังคมแห่งการประกอบการ แนวคิดการประกอบการในกระแสหลัก ตลอดจนการประกอบการเชิง
สังคม 

GES102 เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  Sufficiency  Economy  and  Local  Wisdom 

3(3-0-6) 

แนวทางการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ตระหนักในคุณคา่ของภูมิปัญญาท้องถิ่น  การน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต  แนวทางการด ารงอยู่และปฏบิัติตนเพ่ือให้เกิดดลุยภาพ  เอกลักษณ์  ประเพณีและวฒันธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชีวติ  
ภาษาถิ่น การอนุรักษ์สืบทอดและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 

GES103 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
  Laws in Daily Life 

3(3-0-6) 

ความส าคัญและสาระส าคัญของกฎหมาย  กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนของหลักนิติกรรม  
สัญญา  ละเมิด  ครอบครัว  มรดก  กฎหมายอาญา  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค  กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  
ตลอดจนสิทธิมนุษยชนและพระราชบญัญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย ์  การวิเคราะห์และอภิปรายตัวอย่างกรณีศึกษา 

GES204 ประเทศไทยกับประชาคมโลก 

  Thailand and World Community 
3(3-0-6) 

ลักษณะสังคมและวัฒนธรรมของไทย  พัฒนาการทางการเมืองการปกครอง พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคม  ความสัมพันธ์ของกลุ่ม
ประชาคมโลก  ประชาคมอาเซียน  อาเซียนศึกษา  ผลกระทบต่อประเทศไทยและการเตรียมความพร้อมเพ่ือการปรับตัวของพลเมืองไทยกับสภาวการณ์โลก
ได้อย่างเหมาะสม 

GES205 คุณภาพชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
  Quality of Life and Environment 

3(3-0-6) 

ความรู้ความเข้าใจเชิงบูรณาการเกี่ยวกับวงจรชีวิตมนุษย์   การพัฒนาคุณภาพชีวิต    การวางเป้าหมายของชีวิต  การปรับตัวให้เขา้กับบคุคล 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ความสัมพันธ์ของชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  การบรหิารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเป็นสมบัตขิอง
ชาติ  เพ่ือให้ตระหนักถึงคุณค่าและจติส านึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 

GIS101 ภูมิสารสนเทศเบื้องต้น 
  Fundamental of Geoinformatics 

3(3-0-6) 

ประวัติและพัฒนาการของภูมิสารสนเทศ การศึกษาความรู้พ้ืนฐานของแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลจากดาวเทียม ระบบก าหนดต าแหน่งบน
โลกด้วยดาวเทียม ระบบสารสนเทศภมิูศาสตร ์

GIS102 หลักการแผนที่เบื้องต้น 
  Fundamental of Map 

3(3-0-6) 

ประวัติและพัฒนาการของแผนที ่การแบ่งชนิดประเภทของแผนที่ตามลักษณะงานและหน้าที่ใช้งาน การแบ่งมาตราส่วนของแผนที่ การใช้ระบบ
พิกัด สัญลักษณ ์การท าแผนที่สนาม วิธีส ารวจขั้นต้น การอ่านและตีความแผนที่ 



GIS103 ภูมิศาสตร์มนุษย ์

  Human Geography 
3(3-0-6) 

ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานทางภูมิศาสตร์มนุษย์เน้นมุมมองทางประชากร วฒันธรรมการส ารวจ บรรยายและวิเคราะห์ การจัดระเบียบทางพ้ืนที่ใน
การด ารงชีวิตของมนุษย์ตามพื้นที่ต่างๆ ตลอดจนปัญหาในการจัดการ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเน้นในเรื่อง ดิน น้ าป่าไม้ แร่ธาต ุสตัว์ป่า 
มนุษย์ พลังงานธรรมชาติ ทิวทัศน์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมต่างๆ รวมทั้งวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

GIS104 ภูมิศาสตร์กายภาพ 
  Physical Geography 

3(3-0-6) 

แนวคิดและขอบเขตของภูมิศาสตร์กายภาพ ระบบพลังงานของโลก ระบบภูมิอากาศของโลก การกระจายของพืชพรรณและสัตว์ตามธรรมชาต ิ
ลักษณะและวัฏจักรของเปลือกโลก ดิน หิน แร ่น้ าใต้ดินและวัฏจักรของน้ า ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการกร่อนและการทบัถมอันเนื่องมาจากอิทธิพลของ
แม่น้ าล าธาร น้ าใต้ดินคลื่น ลม และธารน้ าแข็ง 

GIS105 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ 
  Economic Geography 

3(3-0-6) 

วิเคราะห์ความแตกตา่งเกี่ยวกับพื้นที ่ที่เกี่ยวพันกับกิจกรรมของมนุษย์ในด้านการผลติ การจ าแนกแจกจ่าย และการบริโภคสิ่งต่างๆ 

GIS106 หลักการของระบบก าหนดต าแหน่งบนพื้นโลกดว้ยดาวเทียมเบื้องต้น 
  Fundamental of Global Positioning System 

3(3-0-6) 

เทคโนโลยีการก าหนดต าแหน่งบนโลกโดยเครื่องรับสัญญาณจากดาวเทียมประวัติการพัฒนาการจัดการข้อมูลและประยุกต์ใช้เครื่องรับสัญญาณ
จากดาวเทียมในการปฏบิัติงาน ข้อจ ากัดของวิธีการส ารวจ ความคลาดเคลื่อน หลักการค านวณค่าพิกัด รูปแบบมาตรฐานข้อมูล แนวโน้มการพัฒนา และการ
น าไปใช้ประโยชน ์รวมถึงระบบดาวเทยีมน าร่องอ่ืนๆ 

GIS201 หลักการของการส ารวจระยะไกลด้วยดาวเทียมเบื้องต้น 

  Fundamental of Satellite Remote Sensing 
3(2-2-5) 

วิวัฒนาการของการรับรู้จากระยะไกล หลักการพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หลักการอ่านการวิเคราะห ์และการแปลความหมาย และการจ าแนก
ข้อมูลภาพ 

GIS202 การแปลตีความภาพถ่ายทางอากาศและข้อมูลภาพดาวเทียม 

  Aerial Photo and Satellite Image Interpretation 
3(2-2-5) 

หลักการเบื้องต้นในการวนิิจฉัยตีความจากภาพถ่ายทางอากาศ และข้อมูลภาพดาวเทียมรายละเอียดสูงการมองภาพสามมิติและการแปลตีความ
จากโมเดลสามมิติ การสร้างภาพโมเดลสามมิติโดยระบบคอมพิวเตอร์ 

GIS203 หลักการของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น 
  Fundamentals of Geographic Information Systems 

3(2-2-5) 

แนวคิดการจัดการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์โครงสร้างฐานข้อมูลและฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การน าเข้า 
การวิเคราะห์และการน าเสนอข้อมูล 

GIS204 เทคนิคการส ารวจภาคสนามส าหรับงานภูมิสารสนเทศ 
  Field Survey Techniques in Geoinformatics 

3(3-0-6) 

ศึกษากระบวนการของการส ารวจภาคสนามส าหรบังานภูมิสารสนเทศ เพ่ือให้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการในการเลอืกใช้วิธีการปฏิบัติงาน เครื่องมือ
และอุปกรณส์นามส าหรบัส ารวจและจัดเก็บข้อมูลภูมิสารสนเทศให้มีประสทิธิภาพและประสิทธผิล ตั้งแต่การวางแผนงาน การส ารวจเบื้องต้น การออกแบบ
สอบถาม/แบบสัมภาษณ ์การจัดท าคูมื่อประกอบการส ารวจ การส ารวจภาคสนาม การตรวจสอบความถูกต้อง รูปแบบการเขียนรายงาน  ตลอดจนการสร้าง
แผนที่แสดงผังพ้ืนที่ศึกษา จนถึงจัดท ารายงานรายละเอียดของพ้ืนที่ศึกษา 



GIS205 ปฏิบัติการการใช้ซอฟต์แวรส์ าเร็จรูปในส านักงานทางภูมิสารสนเทศ 

  Office Automation Software in Geoinformatics 
1(0-2-1) 

การใช้โปรแกรมระบบ และโปรแกรมส าเร็จรูปด้านการจัดการเอกสาร การน าเสนอข้อมูล และการจัดตารางการท างาน รวมถึงการแสวงหาความรู้
จากฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูลตา่งๆ บนระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต บูรณาการเพื่อการบริหารงานทางด้านภูมิสารสนเทศ 

GIS301 แนวความคดิ เทคนิคและวธิีการทางภูมิสารสนเทศ 
  Concept, Techniques, and Methodology in Geoinformatics 

3(3-0-6) 

แนวความคิดการศึกษาดา้นภูมิศาสตร์ การเชื่อมโยงกับเทคนิควิธีการทางภูมิสารสนเทศ ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภูมิสารสนเทศ มโนทัศน์ ขอบเขต 
และวิธีการศึกษาภูมิสารสนเทศ การส ารวจเอกสารทางวิชาการ และการวางแผนการวิจัยทางภูมิสารสนเทศ 

GIS302 หลักการของโฟโตแกรมเมตรีเบื้องต้น 
  Fundamental of Photogrammetry 

3(2-2-5) 

พัฒนาการของโฟโตแกรมเมตรีรูปทรงเรขาคณิตของภาพถ่ายทางอากาศ ระบบการควบคุมภาพถ่ายทางอากาศและการรังวัดสร้างแผนที่ หลักการ
สร้างแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 

GIS303 เทคนิคการวิเคราะหด์้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
  Geographic Information System Analysis Techniques 

3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : GIS203 

เทคนิคการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่และการประยุกต์ใช้ในการจัดการเชิงพื้นที่แนวทางการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องด้วยเทคนคิวิเคราะห์ดว้ยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ในปัจจุบัน 

GIS304 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตส าหรับการเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
  Internet Technologies for Geoinformatics Data Distribution 

3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : GIS203 

องค์ประกอบของระบบการเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศผ่านสื่อออนไลน์ ได้แก่ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักการท างานของคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย ลูกข่าย วิวัฒนาการ และมาตรฐานในการบริการของเทคโนโลยีการเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศโดยระบบอินเทอร์เน็ต และการบูรณาการระหว่าง
เทคโนโลยี เครือข่ายคอมพิวเตอร์กับภูมิสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ 

GIS305 ความคิดสรา้งสรรค์ด้วยภูมิสารสนเทศ 

  Creative Thinking for Geoinformatics 
3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : GIS203 

ความหมาย องค์ประกอบและทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการคิดของผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ทั้งในและต่างประเทศ การสร้างสรรค์งาน
ทางด้านภูมิสารสนเทศเพื่อการน าเสนอเชิงมัลติมีเดีย เทคโนโลยีปัจจุบันที่เกดิจากความคิดสร้างสรรคท์างด้านภูมิสารสนเทศตามสถานการณ์ปัจจุบัน 

GIS306 การใช้ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์เพ่ือการบริหารจัดการ 
  Geographic Information System for Management 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : GIS203 

แนวคิดทางด้านการบริหารจัดการในองค์กร ล าดบัขั้นของการบริหารจัดการ รูปแบบของการบริหารจัดการ และความต้องการสารสนเทศของแต่ละ
ล าดับขั้นการบริหารจัดการ แนวคิดการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือให้สารสนเทศเชิงพื้นที่ให้ตรงความต้องการในแตล่ะระดับของการบริหารจัดการ 

GIS307 การออกแบบแผนที ่
  Cartographic Design 

3(2-2-5) 



รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : GIS203 

ประวัติและพื้นฐานการท าแผนที ่ชนิดของแผนที ่การท าแผนที่โดยทั่วไป การออกแบบแผนที ่เส้นโครงแผนที ่การจัดท าแผนที ่แผนที่เฉพาะด้าน 
กระบวนการทางภูมิศาสตร ์การสร้างแบบจ าลองความสูงเชิงเลข 

GIS308 เทคโนโลยีการจัดท าแผนที ่
  Mapping Technologies 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : GIS203 

หลักการและเทคนิคการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการส ารวจระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์ระบบก าหนดพิกัดด้วยดาวเทียม และเทคโนโลยี
การจัดท าแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ส าหรับการส ารวจและจัดท าแผนที่ 

GIS309 การส ารวจระยะไกลช่วงคลืน่ไมโครเวฟ 
  Microwave Remote Sensing 

3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : GIS201 

ค าจ ากัดความและความถี่ของช่วงคลืน่ไมโครเวฟ/เรดาร์ โพลาไรเซชัน เรขาคณิตของภาพเรดาร ์ดาวเทียมเรดาร ์ลักษณะเฉพาะพื้นฐานของการ
กระเจิงของคลื่นเรดาร์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกระเจิงของคลื่นเรดาร์ การแปลความหมายภาพเรดารแ์ละการประยกุต์ 

GIS310 โฟโตแกรมเมตรีเชิงตัวเลข 
  Digital Photogrammetry 

3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : GIS302 

แนวคิดพื้นฐานขั้นตอนการประมวลผล การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด ตลอดจนการอธิบายกระบวนวิธีการด าเนินงานตา่งๆ ตามหลักการของโฟโตแกรม
เมตรีเชิงเลข 

GIS311 ภาษาอังกฤษเพ่ือภูมิสารสนเทศ 

  English for GeoInformatics 
3(3-0-6) 

การอ่านและวิเคราะห์บทความ วารสาร งานวิจัย เอกสารทางวิชาการภาษาองักฤษ เพ่ือการพัฒนาแนวคิด เทคนิคทางด้านภูมิสารสนเทศ 

GIS402 การเรียนรู้ด้วยโครงงานทางภูมิสารสนเทศ 

  Project-based Learning of Geoinformatics 
3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : GIS301 

การจัดท าโครงงานของนักศึกษาตามประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงาน โดยอาจารย์ผู้สอนเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ให้ความรู้ (Teacher) 
เป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) หรือผู้ให้ค าแนะน า (Guide) ท าหน้าที่ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนท างานเป็นทีม กระตุ้น แนะน า และให้
ค าปรึกษาเพื่อให้โครงการส าเร็จลุล่วง 

GIS403 การออกแบบและผลติแผนที่เชิงตัวเลข 
  Digital Cartographic Design and Production 

3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : GIS203 

วิทยาศาสตร ์ศิลปะ และเทคโนโลยใีนการผลิต เพ่ือการน าเสนอแผนที่อิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน และมีความทันสมัยตาม
วิทยาการในโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

GIS404 การจ าลองลักษณะภูมิประเทศเชิงตัวเลข 
  Digital Terrain Modeling 

3(3-0-6) 

หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการน าเสนอแบบจ าลองความสูงภูมิประเทศเชิงตัวเลข การจัดการการสรา้งแบบจ าลองความสูงภูมิประเทศเชิงตัวเลข 
รวมทั้งการประยุกต์ใช้แบบจ าลองความสูงภูมิประเทศเชิงตัวเลข 



GIS405 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรก์ับการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ด้วยสถิติ 
  Statistical Analysis with Geographic Information System 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : GIS203 

หลักการทางสถติิเพื่อใช้ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์ทั้งข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลเชิงบรรยาย เทคนิคและวิธีการเพื่อ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรส์ าหรับการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพ้ืนที่ด้านการติดตามและเฝา้ระวังโดยเชื่อมโยงกับหลักทฤษฎีทางภูมิศาสตร์เพ่ือให้เห็น
ตัวอย่างการน าไปใช้งานจริง 

GIS406 การบริหารจัดการโครงการภมิูสารสนเทศ 
  Management of Geoinformatics Project 

3(3-0-6) 

การบริหารจัดการโครงการ และโครงการทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ บทน าในการวางแผนโครงการทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ความหมาย
ของโครงการ ลักษณะเฉพาะของโครงการ การก าหนดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ การเขียนโครงร่างของโครงการ การสนับสนุนโครงการ เช่น องค์กรในโครงการ 
การก าหนดหน้าที่งาน และความรับผดิชอบ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การรักษาก าหนดการของโครงการ การพัฒนาเทคนิคในการบริหารการจัดการโครงการ
ภูมิสารสนเทศ เช่น ประเด็นปัจจุบันในการบริหารจัดการโครงการ หรือ โปรแกรมที่ใช้ส าหรับการบริหารจัดการโครงการ 

GIS407 การส ารวจระยะไกลกบัการศึกษาทางดา้นสิ่งแวดล้อม 
  Remote Sensing in Natural Resource Environmental Study 

3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : GIS201 

ทฤษฎีและการประยุกต์เกี่ยวกับการตดิตามสิ่งแวดล้อม โดยการใช้เทคนิคและเทคโนโลยีการส ารวจระยะไกลเพ่ือการส ารวจ ติดตาม ประเมินการ
เปลี่ยนแปลง และแก้ปัญหาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ดิน น้ า ทุ่งหญ้า และป่าไม้ โดยอาศัยความรู้พ้ืนฐานเรื่องปฏิสัมพันธ์ของพลังงานวัตถุ
ที่มีผลต่อลักษณะเชิงคลื่นของพืชพรรณ ดิน และน้ า 

GIS408 การส ารวจระยะไกลเพ่ือการติดตามลักษณะพื้นผวิโลก 

  Remote Sensing for Earth Surface Monitoring 
3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : GIS201 

การใช้ทฤษฎีและเทคนิคของการส ารวจระยะไกลเพ่ือการติดตามลักษณะพื้นผิวโลก เน้นการคาดคะเนตัวแปรทางฟิสิกส์บนพื้นผิวโลก โดยเฉพาะ
การสะท้อน รังสี และอุณหภูมิ ซึ่งมีความเกี่ยวพันอย่างยิ่งกับการประยุกต์ใช้การส ารวจระยะไกลกับสิ่งตา่งๆ บนพืน้ผิวโลก 

GIS409 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรส์ าหรับการวางแผนการขนส่งและโลจสิติกส์ 
  Geographic Information System for Transport Planning and Logistics 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : GIS203 

องค์ประกอบของการจัดการด้านโลจิสติกส ์หลักการและแนวคิดในการวางแผนโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเน้นการขนสง่ ศึกษาแบบจ าลองและ
เครื่องมือวิเคราะห์พื้นฐานที่ใช้ในการวางแผนและวิเคราะห์อุปทานการขนส่ง โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการออกแบบและวิเคราะห์
โครงข่ายการขนส่ง การวางแผนและวิเคราะห์สถานีขนส่ง และการจัดเส้นทางและตารางเวลาในการด าเนินงานเกี่ยวกับทรัพยากรการขนส่ง รวมไปถึงปัญหา
และประเดน็ส าคัญของการจัดการดา้น 

โลจิสติกส ์

GIS410 การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศในการวางแผนและด าเนินงานทางธุรกิจ 

  Application of Geoinformatics in Business Planning and Operations 
3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : GIS203 

แนวคิดและทฤษฎีของภูมิสารสนเทศส าหรับการวางแผน การด าเนินงานทางธุรกิจ การวิเคราะหต์้นทุนและผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจ การประยุกต์ใช้
ภูมิสารสนเทศเพื่อจัดท าระบบสนับสนนุการตัดสินใจเชิงพ้ืนที่ส าหรับการวางแผน การติดตามและเฝ้าระวัง และการด าเนินงานทางธุรกิจ ศึกษาแนวทางการ
ประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศในแง่มุมและสาขาต่างๆ ทางธุรกิจที่น่าสนใจและมีแนวโน้มของการพัฒนาในอนาคต 



GIS411 การเขียนโปรแกรมเพื่อประมวลผลภาพข้อมูลเชิงตัวเลข 

  Image Processing Programming 
3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : GIS201 

หลักวิธีการและขั้นตอนการประมวลผลภาพข้อมูลเชิงตัวเลขแบบต่างๆ รวมถึงวิธีการเขียนโปรแกรมใช้ประมวลผล 

GIS412 การพัฒนาระบบโปรแกรมส าหรับงานภูมิสารสนเทศ 

  Geoinformatics System Program Development 
3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : GIS203 

แนวความคิดในการเขียนโปรแกรมในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ การพัฒนา
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรด์้วยซอฟท์แวร์รหัสเปิดและภาษา UML ภาษา XML และภาษา GML 

GIS413 ภาพถ่ายทางอากาศด้วยเครือ่งบินบังคับวิทยุ 
  Arial Photo of Airplane Radio Control 

3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : GIS201 และ GIS202 

พื้นฐานการบินเบื้องต้นด้วยเครื่องบินบังคับวิทยุ ประเภทและองค์ประกอบของเครื่องบินบังคับวิทยุ การฝึกปฏิบตับิินตามภารกิจ ตลอดจนการ
ประมวลผลภาพจากกล้องถ่ายภาพทางอากาศที่มีความถูกต้องเชิงพ้ืนที่ 

GIS530 การค้นคว้าอิสระทางภูมิสารสนเทศ 
  Independent Study in Geoinformatics 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ต้องผ่านกระบวนวิชาเอกไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

การค้นคว้าอสิระของนักศึกษา ในหัวขอ้ที่อาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการผู้ควบคุมการศึกษายอมรับแลว้ 

GIS540 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาส าหรับงานดา้นภูมิสารสนเทศ 
  Cooperative Study Preparation for Geoinformatics 

3(3-0-6) 

ความรู้เบื้องต้นและหลักการเกี่ยวกบัสหกิจศึกษา หลักการเขียนจดหมายสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ การสัมภาษณ์งาน วัฒนธรรม
องค์กร การพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรมและจริยธรรม การเขียนรายงาน การน าเสนอผลงาน การวางแผน การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการ
ตัดสินใจทางด้านภูมิสารสนเทศ 

GIS541 การฝึกทักษะปฏิบัติงานภูมิสารสนเทศ 

  Geoinformatics Practicum 
3(0-40-0) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ต้องผ่านกระบวนวิชาเอกไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

การเรียนรู้จากการปฏิบัตแิละประสบการณ์ในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน การสร้างเสริมประสบการณ์กับการปฏิบัติงานจริงทางด้านภูมิ
สารสนเทศ (หมายเหต ุการฝึกงานต้องด าเนินในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ในหน้าทีท่ี่
เกี่ยวข้องทางภูมิสารสนเทศ จ านวนไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือ 240 ชั่วโมง (ไม่นับวันเสาร ์– อาทิตย์และวันหยดุนักขตัฤกษ)์ หรือตามความเห็นชอบของ
คณาจารย)์ 

GIS542 สหกิจศึกษา 
  Cooperative Study 

6(0-40-0) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : GIS540 

การปฏิบัติงานในองค์กรของรัฐหรือเอกชน เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์วิชาชีพด้านภูมิสารสนเทศ ตามระบบสหกิจศึกษา จัดท าโครงงาน รายงาน และ
น าเสนอ อย่างเป็นระบบ โดยนักศึกษามีภาระหน้าที่ปฏิบตัิงานจริงเทียบเท่าพนักงานขององค์กร ใช้เวลาปฏิบตัิงานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห ์ใน 1 ภาค
การศึกษา 

IMC101 ทฤษฎีสื่อสารและหลักสื่อสารมวลชน 
  Communication Theories and Principles of Mass Communication 

3(3-0-6) 



ทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารในสังคม กระบวนการสื่อสารระดบัต่างๆ ในเชิงพฤติกรรมศาสตร์การสื่อสาร รวมทั้งการสือ่สารภายในบคุคล การสื่อสาร
ระหว่างบุคคล และการสื่อสารมวลชน ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ และวิวัฒนาการของการสื่อสารมวลชน โครงสร้างและระบบการสื่อสารมวลชน 
ลักษณะของการสื่อสารมวลชนประเภทต่างๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสือ่สารมวลชน บทบาท หน้าที่ และอิทธพิลของการสื่อสารมวลชนต่อสังคม 

IMC102 สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร 
  Media and Communication Technology 

3(3-0-6) 

พัฒนาการของสื่อและเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร เทคโนโลยีการแพร่ภาพและเสียง เทคโนโลยีการพิมพ์ เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อสาร
โทรคมนาคม เครือข่ายการสื่อสารไร้สาย เทคโนโลยี จีพีอาร์เอส (GPRS Technology) เทคโนโลยีการส่งข้อมูลความเร็วสูงผ่านอินเทอร์เน็ต (Broadband 
Technology) เทคโนโลยี เครือข่ายโทรศัพท์ เทคโนโลยีบลูทูธ (Bluetooth Technology) บทบาทและอิทธิพลของเทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่ต่อผู้บริโภค 

IMC103 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บรโิภค 
  Consumer Behavior Analysis 

3(3-0-6) 

ลักษณะตลาดผูบ้ริโภค แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการตดัสินใจซื้อของผู้บริโภค  พฤติกรรมและกระบวนการซื้อในตลาดผู้บริโภค การวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้บริโภคโดยใช้หลักพฤติกรรมศาสตร์ ปัจจัยทางจิตวิทยา สังคม และวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค การน าผลการวิจัยพฤติกรรม
ผู้บริโภคมาใช้ในการสื่อสารการตลาด 

IMC104 การพูดและการน าเสนองาน 

  Speaking and Presentation 
3(3-0-6) 

แนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบในการพูดและน าเสนองาน กลยุทธ์และเทคนคิในการพูดและน าเสนอความคิด  แผนงาน ผลงานลักษณะตา่ง ๆ การ
สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้น าเสนอ การสร้างเนื้อหาในการน าเสนอและการใช้สื่อในการน าเสนอให้นา่สนใจ การวิเคราะห์และจูงใจผู้ฟัง การแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเรจ็ในการน าเสนองาน 

IMC105 การเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่องานนิเทศศาสตร ์
  Creative Writing for Communication Arts 

3(3-0-6) 

กระบวนการและเทคนคิการออกแบบสาร  การวางโครงสร้าง  การคิดสร้างสรรค์  รูปแบบ วิธีการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ เพ่ืองาน
นิเทศศาสตร ์การใช้ภาษาในงานสื่อสารมวลชน การเขียนบทความ สารคด ีบนัเทิงคดี บทสัมภาษณ ์การเขียนถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ การเขียนเพ่ือ
โน้มน้าวใจส าหรับการสื่อสารผ่านสื่อสิง่พิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อตอบรับตรง สื่อใหม่ และสื่ออ่ืนๆ 

IMC106 การออกแบบกราฟิก 
  Graphic Design 

3(2-2-5) 

ทฤษฎีศิลปะที่มีความจ าเป็นต่อกระบวนการสื่อสาร การจัดองค์ประกอบทางศิลปะ การเลือกใช้ส ีการจัดวางตัวอักษร การจัดวางภาพและการ
เลือกใช้ภาพประกอบ หลักการออกแบบกราฟิก การใช้โปรแกรมการออกแบบกราฟิก  กระบวนการผลติสื่อสิ่งพิมพ์ จรรยาบรรณของนักออกแบบกราฟกิ ฝึก
ปฏิบัติการออกแบบกราฟิกโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้านกราฟิก 

IMC107 การถ่ายภาพระบบดิจิตอล 
  Digital Photography 

3(2-2-5) 

หลักและวิธีการถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล อุปกรณ์และเครื่องมือถ่ายภาพ การจัดองค์ประกอบภาพ การจัดแสง การเก็บข้อมูลภาพถ่าย เทคนิคการ
ตกแต่งภาพบนคอมพิวเตอร์ การถ่ายภาพเพื่องานโฆษณาการน าเสนอภาพถ่าย การประเมินผลงานภาพถ่าย ฝึกปฏิบัติการถา่ยภาพโดยใช้กล้องถ่ายภาพนิ่ง
ระบบดิจิตอล 

IMC108 การผลิตสื่อเสียง 
  Audio Media Production 

3(2-2-5) 

หลักการ องค์ประกอบในการผลิตสื่อเสียงเบื้องต้น เครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีในการผลิตสื่อเสียง กระบวนการออกแบบและผลิตสื่อเสียง การ
เขียนบท การบันทึก การตัดต่อ การเผยแพร่การประเมินผลฝึกปฏิบตัิการผลติสื่อเสียงรูปแบบต่าง ๆ 



IMC109 การผลิตวดีิทัศน ์

  Video Production 
3(2-2-5) 

กระบวนการผลิตวีดิทัศน ์การใช้งานกล้องวิดีโอและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การเขียนบท การถ่ายท า การบันทึก การตัดต่อ การถ่ายทอด
สัญญาณ การแปลงสัญญณวดีิทัศน ์การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์งานวีดิทศัน์ การน าเสนองานวดีิทัศน์ผา่นสื่อต่าง ๆ การประเมินผลงานวีดิ
ทัศน์ ฝึกปฏิบตัิการผลิตสื่อวีดิทัศน์ 

IMC110 กฎหมายและจริยธรรมทางการสื่อสารการตลาด 
  Laws and Ethics for Marketing Communication 

3(3-0-6) 

กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานสื่อสารการตลาดกฎหมายด้านการโฆษณา การประชาสัมพันธ ์กฎหมายทางการค้า ลิขสิทธิ ์
การคุ้มครองผู้บริโภค การละเมิดสิทธสิ่วนบคุคล สิทธ ิเสรีภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคมของนักสื่อสารการตลาด ปัญหาจริยธรรม 
กรณีศึกษา 

IMC201 หลักการโฆษณา 
  Principles of Advertising 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : MKT101  

    ความส าคัญ บทบาทและหน้าทีข่องการโฆษณาในระบบการตลาด  องค์ประกอบและ กระบวนการของการโฆษณา กลุ่มเป้าหมาย เทคนิค
การใช้สื่อในการโฆษณา  การเขียนขอ้ความโฆษณา กลยุทธ์การโฆษณาในแต่ละวงจรชีวิตของสินค้า  หลักการวางแผนรณรงค์โฆษณา ผลกระทบของการ
โฆษณาต่อสังคม จรรยาบรรณและความรับผิดชอบของผู้ประกอบการโฆษณาต่อสังคม 

IMC202 หลักการประชาสัมพันธ ์
  Principles of Public Relations 

3(3-0-6) 

ความหมาย บทบาท ความส าคญั หลกัการ องค์ประกอบและกระบวนการประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายของการประชาสัมพันธ์ เป้าหมาย เทคนิค 
และเครื่องมือเพ่ืองานประชาสัมพันธ์ การจัดการแถลงขา่วสื่อสารมวลชน การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์องค์กร บริษัทตวัแทน
ประชาสัมพันธ์คุณสมบตัิและจรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์ 

IMC203 แบรนด์และโครงสร้างแบรนด์ 
  Brand and Brand Architecture 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : MKT101  

                 แนวคิดของแบรนด ์  แก่นของแบรนด ์(Brand Essence) บุคลิกภาพเฉพาะและคณุค่าหลักของแบรนด์ (Brand 
Personality and Brand Value) คุณสมบัติของแบรนด์ (Brand Attributes)  กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายของแบรนด์ โครงสร้างแบรนด ์(Brand 
Architecture) การสร้างแบรนด ์การบริหารจัดการกลุ่มแบรนด์(Brand Portfolio Management)  กรณีศึกษา 

IMC204 ช่องทางการสื่อสาร 
  Communication Channels 

3(3-0-6) 

ความหมาย ความส าคัญ ลักษณะ บทบาทหน้าที ่รูปแบบ คุณลักษณะเฉพาะ ข้อได้เปรียบและข้อจ ากัดของช่องทางการสื่อสารประเภทตา่ง ๆ 
โมเดลช่องทางการสื่อสาร ช่องทางการพิมพ์ (On Print) ช่องทางการออกอากาศ (On Air) ช่องทางออนไลน์ (Online) ช่องทางสถานที่ (On Location) 
การใช้ช่องทางการสื่อสารแบบสื่อผสม (Hybrid Media) การพัฒนาช่องทางการสื่อสารไปยังผูบ้ริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา 

IMC205 หลักการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
  Principles of Integrated Marketing Communication 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :   MKT101  

                  แนวคิด หลักการและความส าคัญของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การแบ่งส่วนตลาดเป้าหมาย การก าหนด
เป้าหมาย กลยุทธ์และการน าเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดมาใช้แบบผสมผสานเพ่ืองานการสื่อสารการตลาด  การวางแผนและการก าหนดงบประมาณการ
สื่อสาร การออกแบบเนื้อหา การเผยแพร่ การวัดประสิทธิผล จรรยาบรรณของนักสื่อสารการตลาด กรณีศึกษา 



IMC206 กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานการสื่อสารการตลาด 

  Creative Strategies  for Marketing Communications 
3(3-0-6) 

กระบวนการสรา้งสรรค์งานทางการสื่อสารการตลาด การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  การวิเคราะหส์่วนประสมการสร้างสรรค์งานโฆษณา การ
สร้างสรรค์เนื้อหาและชิ้นงานโฆษณา  เทคนิควิธีการสร้างสรรคผ์ลงานโฆษณาผ่านช่องทางการสื่อสารในสภาพแวดล้อมทางการตลาดตา่งๆ  การประเมินผล
งานสร้างสรรค ์จรรยาบรรณนักสร้างสรรค์  กรณีศึกษา 

IMC207 การวางแผนช่องทางการสื่อสาร 
  Communication Channel Planning 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : IMC205  

                 การวิเคราะห์ช่องทางการสื่อสารเชิงปรมิาณและคณุภาพ  หลักการ กลยุทธแ์ละกลวิธีการวางแผนช่องทางการสื่อสารในงาน
สื่อสารการตลาด การจัดท าตารางการใช้ช่องทางการสื่อสาร แบบผสมผสาน กระบวนการในการซ้ือสื่อต่างๆ การวางแผน การตรวจสอบ การควบคุม และการ
ประเมินผลประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสาร 

IMC208 การสื่อสารการตลาดระหว่างวัฒนธรรมอาเซียน 
  ASEAN Intercultural Marketing Communication 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  IMC205  

                 ภูมิหลังทางสังคม วัฒนธรรม และอัตลกัษณ์ของกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน การรับรู้         
มโนทัศน์ ทัศนคต ิค่านิยมของสังคมประเทศประชาคมอาเซียน แนวคิดและบทบาทของการสื่อสารระหวา่งวัฒนธรรม การเลือกใช้เครื่องมือการ

สื่อสารการตลาดให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของแต่ละประเทศมารยาททางสงัคม อุปสรรคและการแกป้ัญหาการสือ่สารระหว่างวัฒนธรรมอาเซียน กฎหมาย
และข้อบังคบัต่างๆของกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการตลาด 

IMC209 การบริหารงานขาย 

  Sales Management 
3(3-0-6) 

บทบาทและหนา้ที่ของหน่วยงานขายและผู้บริหารงานขาย   การบริหารบุคคลและการแบ่งกลุ่มลูกคา้ การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพ่ือวางแผนการ
ขาย  ศิลปะการขาย การควบคุมและจูงใจพนักงานขาย  การวางแผนการขาย กลยุทธ์การขาย การพยากรณ์การขาย การก าหนดงบประมาณการขาย การ
จ่ายค่าตอบแทน การมอบหมายงาน  การควบคุมการปฏิบัติงาน การประเมินผลพนักงานขาย จรรยาบรรณและความรับผดิชอบต่อสังคมของผู้บริหารงานขาย 

IMC210 การรณรงค์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
  Integrated Marketing Communication Compaign 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : IMC205   

    ความหมาย  ความส าคัญ วัตถุประสงค์  กระบวนการในการวางแผนรณรงค์การสื่อสารการตลาด แบบบูรณาการ การวิเคราะห์สถานการณ์
ทางการตลาด  วัตถุประสงค์ทางการตลาด สถานการณป์ัญหาและการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการตลาด  การแสวงหาโอกาสทางการสื่อสาร
การตลาด  การเลือกตลาดเปา้หมาย  การออกแบบส่วนประสมทางการตลาด กลยุทธ์และกลวิธีการรณรงค์การสื่อสารการตลาดระยะสั้นและระยะยาว  การ
ประเมินผลการการรณรงคส์ื่อสารการตลาด กรณีศึกษา 

IMC211 สถิติและการวิจัยทางการสือ่สารการตลาด 
  Statistics and Research in Marketing Communication 

3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  IMC205  

     หลักการ แนวคดิ ความส าคัญของการวิจัยด้านการสื่อสารการตลาด ระเบียบวิธีวิจัย การส ารวจทัศนคตผิู้บริโภค การวิจัยประสิทธิภาพ
ของสื่อ กระบวนการวิจัยทางการสื่อสารการตลาด การจัดท ารายงานวิจัยทางการสื่อสารการตลาด  การปฏิบัติงานวิจัยรายกลุ่ม โดยหัวข้อต้องสอดคล้องกับ
ประเด็นปัญหาสังคมและอยู่ในความสนใจของนักศึกษา นักศึกษาต้องสามารถน าแนวคดิ ทฤษฎีด้านการสื่อสารการตลาดที่เกี่ยวข้องมาเป็นกรอบในการศึกษา 
และศึกษาตามกระบวนการวิจัยภายใต้ระยะเวลาที่ก าหนดของรายวิชา มีการประเมินผลเป็นระยะอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ หัวข้อการวิจัย โครงร่างงานวิจัย ระเบียบ
วิธีวิจัย การด าเนินงานวิจัย สรุปผลงานวิจัย อภิปรายผล และรายงานการวิจยั 



IMC301 การตลาดดิจิตอล 

  Digital Marketing 
3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  MKT101  

แนวคิด บทบาทการตลาดดิจิตอลต่องานการสื่อสารการตลาด  กระบวนการบริหาร 
การตลาดดิจิตอล ช่องทางการสื่อสารตลาดดิจิตอล  กระบวนการวางแผนและกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิตอล การวิเคราะห์กลุ่มเปา้หมาย 

การก าหนดงบประมาณ การประเมินประสิทธิภาพของแผนด าเนินงาน กรณีศึกษา 

IMC302 การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า 
  Customer Data Analysis 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : MKT101  

                  บทบาท ความส าคญัของข้อมูลลูกค้าในงานสื่อสารการตลาด เทคนิค วิธีการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า การใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะหข์้อมูลลูกคา้ การจัดท าประวัตลิูกคา้อย่างเป็นระบบ การประยุกต์ใชข้้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณของลูกค้าในการวางแผนกลยุทธ์
การสื่อสารการตลาด การประเมินผล จรรยาบรรณการใช้ข้อมูลของลูกค้า กรณีศึกษา 

IMC303 การวิเคราะห์สถานการณ์ปจัจุบันเพ่ือการสื่อสารการตลาด 
  Current Situation Analysis  for Marketing Communication 

3(3-0-6) 

การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ ์ประเด็นปัญหาสภาพแวดล้อม แนวโนม้ความเคลื่อนไหวด้านการสื่อสาร เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง 
สังคม วัฒนธรรม ที่ส่งผลกระทบต่อด าเนินงานขององค์กร เพ่ือน ามาปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานด้านการสื่อสารการตลาดได้อย่างเหมาะสมและร่วมสมัย 

IMC304 การบริหารภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร 
  Corporate Image and Reputation Management 

3(3-0-6) 

แนวคิดของแบรนดแ์ละทฤษฎีด้านการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบของภาพลักษณ์และ
ชื่อเสียงองค์กร ปัจจัยที่มีส่วนส าคัญในการก าหนดและสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียง การสร้างภาพลักษณ์เพ่ือส่งเสริมการตลาด กระบวนการบริหารงาน
ประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงให้องค์กรและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย กรณีศึกษา 

IMC305 การประชาสัมพันธ์เชิงการตลาด 

  Marketing Public Relations 
3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : MKT101  

    แนวคิด ความหมาย ความส าคญัของการประชาสัมพันธ์เชิงการตลาด กลุ่มเป้าหมาย กระบวนการวางแผนการประชาสัมพันธ์เชิงการตลาด 
กลยุทธ ์รูปแบบ เครื่องมือของการประชาสัมพันธ์เชิงการตลาดทีผ่่านช่องทางสื่อมวลชน (Above the Line) และไม่ผ่านช่องทางสื่อมวลชน (Below the 
Line) การประเมินผล ฝึกปฏิบตัิการจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงการตลาด 

IMC308 การบริหารประสบการณล์ูกค้า 
  Management of Customer Experiential 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : MKT101  

   ความส าคัญของประสบการณข์องลูกค้า การวางแผน กลยุทธ์และเครื่องมือการสื่อสารการตลาดเพื่อเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์ที่
ดีให้กับลูกค้า การสร้างแผนทีป่ระสบการณ์ลูกค้า (Experience Mapping)  การตอบสนองความต้องการของลูกค้า  การประเมินผล  ฝึกปฎิบัติการ
วางแผนและจัดกิจกรรมสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า 

IMC309 การบริหารงานลูกคา้ 
  Client Management 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  IMC201  

    กระบวนการบริหารลูกคา้ ขั้นตอนและกลยุทธ์การรับโจทย์จากลูกค้า การค้นคว้า วิเคราะหข์้อมูลเพ่ือตอบโจทย์ กลยุทธ์การสื่อสารระหว่าง
ฝ่ายบริหารลูกค้ากบัฝา่ยต่าง ๆ ในบรษิัทตัวแทนโฆษณา เทคนิคการโน้มน้าวใจ การสร้างสัมพันธภาพ การผสมผสานการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพ่ือการ
น าเสนอและการขายงานโฆษณา กลยุทธ์การรักษาลูกค้าเดิมและการแสวงหาลูกค้าใหม่ 



IMC310 การสื่อสารการตลาดเชิงกลยุทธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

  Marketing Communication Strategies for Small and Medium Enterprises 
3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : IMC205 

หลักการ แนวคดิ ความส าคัญของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บทบาท วิธีการด าเนินงานสื่อสารการตลาดส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม การจัดการรูปแบบหน่วยงานสื่อสาร การวางแผน กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด การสร้างและสื่อสารแบรนด์ การประเมินแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด 

IMC311 การสื่อสารการตลาดเชิงกลยุทธ์เพื่อการท่องเที่ยว 
  Marketing Communication Strategies for Tourism 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : IMC205  

    ความหมายและความส าคัญของตลาดการท่องเที่ยว ส่วนประกอบของตลาดเพื่อการท่องเที่ยว การจัดล าดับความส าคัญของตลาดเป้าหมาย 
การวิเคราะห์สถานการณแ์ละสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน การวางแผน ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว การรณรงค์ทางการสื่อสาร
การตลาดในรูปแบบต่างๆ ที่ผสมผสานเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

IMC312 การบริหารแบรนด์เชิงกลยุทธ์ 
  Strategic Brand Management 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  IMC203   

                 การวิเคราะห์สภาพของแบรนด์ กระบวนการสร้างแบรนด์ การพัฒนาอัตลักษณ์ คุณค่าและภาพลักษณ์ของแบรนด์ การ
สร้างความจงรักภักดีให้กับแบรนดด์้วยการสื่อสารการตลาด กลยุทธ์แบรนด ์  การสื่อสารแบรนด ์การวัดและประเมินผล  กรณีศึกษา 

IMC313 การสื่อสารการตลาดเชิงกลยุทธ์ระดับสากล 

  Global Strategic Marketing Communication 
3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : IMC205  

    พัฒนาการและวิธีการด าเนินงานของการสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศและระดับโลก การจัดการการสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ 
ความแตกตา่งของพฤติกรรมผู้รับสาร การสื่อสารการตลาดในประเทศต่างๆ ปัจจัยทางวัฒนธรรม ศาสนา ค่านิยม และปัจจัยอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ที่มีอิทธิพลต่อการ
ด าเนินการสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมทางการตลาดระหว่างประเทศ  การวางแผนการสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ
เชิงกลยุทธ์  การจัดองค์กร การด าเนนิงานการสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ 

IMC314 การผลิตสื่อดิจิตอล 
  Digital Media Production 

3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  IMC108  และ IMC109   

    หลักการผลิตสื่อระบบดิจิตอล เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การสร้างภาพ เสียง การตัดต่อ การบันทึก และเทคนิควธิีการแปลงข้อมูลรูปแบบ
สกุลไฟล์ตา่งๆในระบบดิจิตอล  กระบวนการผลิตและสรา้งสรรค์สื่อดิจิตอลเพื่องานสื่อสารการตลาด เช่นโฆษณาออนไลน์ อินเทอร์แอคทีฟเว็บไซต์  ( 
Interactive Website)  นิตยสารออนไลน์ (E-Magazine) ฝึกปฏิบตัิการออกแบบสื่อดิจิตอลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 

IMC315 มัลติมีเดียและแอนิเมชัน 

  Multimedia and Animation 
3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  IMC108 และ  IMC109  

    ความหมายและบทบาทของมัลติมีเดีย องค์ประกอบของสื่อมัลติมีเดีย ตัวอักษร ภาพนิ่ง เสียง ภาพเคลื่อนไหวและวิดีโอ ขั้นตอนการพัฒนา
และการผลิตสื่อมัลติมีเดีย การตกแต่งและสรา้งภาพนิ่ง เสียงประเภทต่างๆ การสร้างภาพเคลื่อนไหวและแอนิเมชันสองมิติ สามมิต ิและวดิีโอ การใช้งานระบบ
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับมัลติมีเดียและสตรีมม่ิงมีเดีย (Streaming Media) 



IMC316 การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่องานสื่อสารการตลาด 

  Packaging Design for Marketing Communication 
3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  IMC106  

  บทบาทและความส าคัญของบรรจุภัณฑ์ในงานสื่อสารการตลาด การสื่อสารการตลาดผ่านบรรจุภัณฑ์ อิทธิพลของบรรจุภัณฑ์ต่อ
พฤติกรรมของผู้บริโภค หลักการออกแบบ โครงสร้างและรปูแบบของบรรจุภัณฑ์ แนวโน้มการออกแบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์อย่าง
สร้างสรรค์และตรงกับความต้องการของตลาด  ฝึกปฎิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

IMC317 ศิลปะและดนตรีนิยมเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 
  Art and Music  Appreciation for Communication 

3(3-0-6) 

งานศิลปะแขนงตา่งๆ หลักการทางดา้นสุนทรียศาสตร ์ความเข้าใจในงานศลิปะของศิลปินระดับโลก ผลงานที่มีช่ือเสียงทั้งในและต่างประเทศ 
ความเข้าใจในคุณค่าของงานศิลปะ ดนตรีแบบต่างๆทั้งไทยและสากล กระบวนการสร้างความเช่ือมโยงระหว่างความหมายและการสร้างสรรค์งานศลิปะ และ
บทบาทของศิลปะและดนตรีกับงานนิเทศศาสตร์ 

IMC318 การเป็นผู้ประกาศและพิธีกร 
  Announcer and Master of Ceremony 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : IMC104  

    หน้าที ่บทบาท ความส าคญัของผู้ประกาศและพิธีกร คุณสมบัติของผูป้ระกาศและพิธีกร การเป็นผูป้ระกาศทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ บุคลิกภาพ การแต่งกาย การแสดงออกอย่างเหมาะสม การใช้ภาษา การใช้เสียง การแก้ไขข้อบกพร่องในการออกเสียง การแก้ปัญหาเฉพาะหนา้        
ฝึกปฎิบตัิเป็นผูป้ระกาศและพิธีกรในกจิกรรมต่างๆ 

IMC319 ความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม 

  Corporate  Social  Responsibility 
3(0-9-0) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  IMC210  

    แนวคิดเกี่ยวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรภาครัฐและเอกชน แนวทางปฏิบัตแิละหลักการสากลในการสง่เสริมด้านความรับผดิชอบ
ขององค์กรต่อสังคม รูปแบบการแสดงความรับผดิชอบ  ขององค์กรต่อสังคม การวางแผนรณรงค์และการจัดการโครงการด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อ
สังคม การประเมินผล กรณีศึกษา 

IMC320 การสื่อสารเพ่ือพัฒนาชุมชน 

  Communication for Community Development 
3(0-9-0) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : IMC210 และ IMC211  

    ฝึกปฎิบตัิงานรายกลุ่ม จัดท าโครงการวิจัยหรือการรณรงค์ด้านการสื่อสารร่วมกับชุมชน เรียนรู้ปัญหาชุมชน ด าเนินงานวิจัยเพ่ือชุมชน 
ประยุกต์ใช้แนวคิดความรู้ทางการสื่อสารการตลาด เช่น การวิจัย การวางแผนและกลยุทธ ์และทักษะทางการสื่อสารการตลาดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน 
การประเมินประสิทธิภาพของโครงการภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาและทีป่รึกษาในชุมชน 

IMC510 โครงงานและสัมมนาการสื่อสารการตลาด 
  Marketing Communication Project and Seminar 

6(0-40-0) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  IMC210 และ  IMC211 และ   IMC540 และ เป็นนักศึกษา 

     ชั้นปีสุดทา้ยของหลักสตูร                                
     รายงานการค้นควา้เชิงลึกรายบุคคลดา้นการสื่อสารการตลาดจากกรณีศึกษาผู้ประกอบการ โดย หัวข้อโครงงานตอ้งเป็นประเด็นปัญหา

ด้านการสื่อสารการตลาดทีต่อบสนองความต้องการของผู้ประกอบการหรือ ชุมชน และจะต้องมีการก าหนดหัวข้อวจิัย ด าเนินงานวิจัย สรุปผลการวิจัย เพ่ือน า
ผลการวิจัยที่ได้มาจัดท าข้อเสนอแนะ อันได้แก่ แผนกลยุทธ ์แผนการใชส้ื่อ หรือรูปแบบการสื่อสารการตลาด ต้องสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลลัพธ์ที่มี
ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของโครงงาน มีการน าเสนอผลงานด้วยการสมัมนา และผ่านการประเมินผลร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการ ชุมชนและอาจารย์
ผู้สอน  การเลือกผู้ประกอบการและหวัข้อที่จะศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน 



IMC530 การค้นคว้าอิสระ 

  Independent Study 
3(0-9-0) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : IMC210 และ IMC211  

    หัวข้อคัดสรรด้านสื่อสารการตลาดที่อยู่ในความสนใจส่วนบุคคลหรือการวิจยัเกี่ยวกับประเด็นปญัหาทางการสื่อสารการตลาด โดยอยู่
ภายใต้การแนะน าและควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นควา้อิสระ 

IMC540 การเตรียมความพร้อมส าหรับวิชาชีพด้านสื่อสารการตลาด 
  Marketing Communication Professional Preparation 

2(2-0-4) 

หลักการ แนวคดิ และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวขอ้ง ความรู้พ้ืนฐานและเทคนคิในการสมัครงานอาชีพ ความรู้พ้ืนฐาน
ในการปฏิบตัิงาน การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ  ภาษาอังกฤษเพ่ืองานสื่อสารการตลาด เทคนิคการน าเสนอ การเขียนรายงาน 

IMC541 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  Professional Experience 

6(0-40-0) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  IMC210 และ IMC211 และ IMC540 และเป็นนักศึกษาชั้น 

     ปีสุดทา้ยของหลักสตูร                             

     การฝึกปฏิบตัิงานในสถานประกอบการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการตลาด จ านวนไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง มีการปฐมนิเทศ 
จัดท าแผนการฝึกงาน ได้แก่ วัตถุประสงค์ กระบวนการท างาน การประเมินผลงาน การปรับปรุงคุณภาพงาน ตลอดจนปัจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายและสรุปผลการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การน าเสนอผลการศึกษาและผลการด าเนินงาน บทวิเคราะห์ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และมีความเป็นไปได้จริง โดย
ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในขั้นตอนการให้ข้อมูล การให้ความเห็น และ การประเมินผล เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการปฏบิตัิงาน
ในสภาพการณ์ท างานจริง การเลือกผู้ประกอบการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน 

IMC542 สหกิจศึกษา 

  Cooperative Study 
6(0-40-0) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  IMC210 และ IMC211 และ IMC540 และเป็นนักศึกษาชั้นป ี

    สุดท้ายของหลักสูตร                                           
      ระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบโดยจัดให้มีการปฏิบัติงานจริงเสมือนเป็นพนักงานในสถาน

ประกอบการที่มีการด าเนินงานเกี่ยวขอ้งกับการสื่อสารการตลาดเปน็ระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเนื่อง ใน 1 ภาคการศึกษา โดยได้รับคา่ตอบแทน 
ต้องจัดท ารายงาน ผลการปฏบิัติงานสหกิจศึกษา และน าเสนอผลงานในการสัมมนาระหว่างนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา หรือ อาจารย์นิเทศ หลังจากเสร็จสิ้น
การปฏิบัติงานแลว้ 

IND101 การจัดการความปลอดภัยและอาชีวะอนามัย 
  Occupational Health and Safety Management 

3(3-0-6) 

การจัดการความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยในการท างานระหว่างประเทศ (ISO18000) พฤติกรรมมนุษย์กับความปลอดภัยและอาชีวะอนามัย 
มาตรฐานความปลอดภัย รวมทั้งการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน หลักการพื้นฐานและเทคนคิการประเมินความเสี่ยง การ
บ่งช้ีอันตราย การวิเคราะห์ความเสี่ยง แผนงานบริหารความเสี่ยง ศึกษากรณตีัวอย่างของการประเมินความเสี่ยง การรายงานวิเคราะหค์วามเสี่ยงจากอันตราย
ในงานอุตสาหกรรม 

IND102 การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

  Environmental and Energy Management 
3(3-0-6) 

หลักการพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยาและสมดุลธรรมชาติ ทรัพยากรและหลักการอนุรักษ์วิทยา มลพิษ
สิ่งแวดล้อม หลักการก าจดัมลสารแบบยั่งยืนและการบูรณาการ หลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ระบบนิเวศ การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบ
ยั่งยืน ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14000 



IND201 การจัดการการผลติ 

  Production Management 
3(3-0-6) 

หลักการทั่วไปของระบบการผลติและการบริการ การเลือกท าเลที่ตั้งโรงงาน การวางผังโรงงาน การออกแบบและวิเคราะห์กระบวนการผลติ การ
วิเคราะห์วิธีท างาน การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การพยากรณ ์การงางแผนและควบคุมการผลิต การวางแผนก าหนดตารางการผลิต ระบบสินค้าคงคลัง การ
ควบคุมคุณภาพ และเทคนิคการจัดการการผลิตแบบใหม่ 

IND202 จิตวิทยาอุตสาหกรรม 
  Industrial Psychology 

3(3-0-6) 

พัฒนาการของจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ การน าจิตวิทยามาใช้ในอุตสาหกรรม ความแตกตา่งของปัจเจกบุคคล การทดสอบทางจิตวิทยา 
บุคลิกภาพ ระบบการคัดเลือก การฝึกอบรม การเรียนรู้ การประเมินผลงาน แรงจูงใจในการท างาน ภาวะผู้น า การท างานเป็นทีม สิ่งแวดล้อมในการท างาน 
ความสามารถและขดีจ ากัดของมนุษย์ การออกแบบเครื่องมืออุปกรณ์ สถานที่ท างานให้เหมาะสมแก่พนักงานกลุ่มในองค์กร สถานภาพ แนวทางจัดการ
เกี่ยวกับกลุ่ม ทัศนคตแิละพฤติกรรม การติดต่อสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ 

IND203 การจัดการองค์กรทางอุตสาหกรรม 
  Industrial Organization Management 

3(3-0-6) 

การจัดองค์การและการจัดการในอุตสาหกรรม แนวคดิ และทฤษฎีของการจัดการ การวิเคราะห์ปญัหาและกระบวนการแก้ปัญหา ทฤษฎีของ
องค์กร ภาระหน้าที่ของฝ่ายจัดการ การควบคุมดูแลและการประเมินผลการท างาน การวิเคราะห์ปัจจัยจูงใจในการท างาน ภาวะผู้น า จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ 

IND204 พฤติกรรมองค์การ 
  Organization Behavior 

3(3-0-6) 

วิวัฒนาการขององค์การ พฤติกรรมของบุคคลในองค์การ ความพอใจในการท างาน ทัศนคต ิการกระตุ้นแนวคดิเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลภายในองค์กร 
การแสดงออก ความสัมพันธ์และประสิทธิภาพของกลุ่ม การเมืองในองค์การ การบริหารความขัดแย้งรวมทั้งการสร้างมนุษย์สัมพันธ์เพ่ือประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

IND205 การจัดการพลังงาน 

  Energy Management 
3(3-0-6) 

การอนุรักษ์พลังงานด้วยเทคนิคการจัดการ การท าฐานข้อมูลด้านพลังงาน เทคนิคการลดพลังงานในอาคารสูง การลดพลังงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม การใช้พลังงานทดแทน 

IND206 การบริหารการจัดซื้อ 

  Procurement Management 
3(3-0-3) 

หลักการและขั้นตอนจัดการจัดซื้อ การจัดซื้อเพ่ือให้ได้วัตถุดิบ สินค้าหรือบริการที่มีคุณสมบัติที่ถูกต้อง ในเวลาและด้วยปริมาณที่เหมาะสม และ 
จากแหล่งที่ถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ การจัดซื้อเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมต่อลูกค้า การเลือกผู้ส่งมอบวัตถุดิบ การเจรจาต่อรองและการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผูข้ายปัจจัยการผลติ การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดหา การพิจารณาการผลิตเองหรือจัดหาจากหน่วยงานภายนอก รวมทั้งขั้นตอน หลักการ 
และวิธีการจัดซื้อจากต่างประเทศ 

IND301 การควบคุมคุณภาพ 
  Quality Control 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : BBA303 และ IND201 

ทฤษฎีและวิธีปฏบิัต ิการควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม โดยอาศัยเทคนิคและเครื่องมือต่าง ๆ ทางสถิติที่น ามาใช้ในการควบคุมคุณภาพของ
การผลิตสินคา้และบริการมาใช้ประกอบ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในกรรมวิธคีวบคุมคุณภาพผลติภัณฑ์ รวมทั้งวิธีการปฏิบัติการตรวจสอบตัวอย่าง การสร้าง
ระบบ และวิธีการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม ปัญหาคุณภาพในสายงานผลิต แนวคิดเกีย่วกับ
การควบคุมคณุภาพทั่วทั้งองค์กร 



IND302 การวางแผนและควบคุมการผลิต 

  Production Planning and Control 
3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : IND201  

ศึกษาระบบการผลิตในอุตสาหกรรม ขอ้มูลในการวางแผนควบคุมการผลิต พยากรณ์การผลิต การวางแผนก าลังการผลิต การวางแผนการผลติ 
การจัดตารางการผลิต การควบคุมสินค้าคงลัง  การวางแผนความต้องการทรัพยากรในการผลติ การจัดสายการผลิต และการควบคุมต้นทุนการผลิต 

IND303 การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส ์
  Supply Chain and Logistics Management 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : IND201  

                            แนวคิดการจัดการและกิจกรรมหลักโลจสิติกส์ ประกอบด้วยการบริการลูกค้า การประมวลค าสั่งซ้ือ การจัดซื้อ 
การจัดการพัสด ุสินคา้คงคลัง บรรจุภัณฑ ์คลังสินค้า การเคลื่อนย้าย การขนส่ง การประสานกิจกรรมโลจิสติกส ์จุดแลกระหว่างได้กับเสีย (Trade-Off) การ
จัดการต้นทุนรวมให้ต่ าที่สุด การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า การจัดองค์กรและการจัดการโซ่อุปทาน การจัดการโซ่อุปทานแบบกรีน ความรู้เกี่ยวกับการ
ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ประมวลศพัท์ใน Logistics และ Supply Chain 

IND304 การจัดการการผลติแบบลนี 
  Lean Manufacturing Management 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : IND201  

วิวัฒนาการและแนวคิดพื้นฐานของการผลิตแบบลีน การระบุคณุค่าและความสูญเปล่า การขับเคลื่อนกระแสคุณคา่ การสร้างคุณค่าและการจัด
ความสูญเปล่าอย่างต่อเนื่อง การใช้เครื่องมือและเทคนิคของลีน 

IND305 การศึกษาความเคลื่อนไหวและเวลา 

  Motion and Time Study 
3(3-0-6) 

องค์ประกอบและสภาพแวดล้อมในการท างาน การเคลื่อนที่ การขนถ่ายวสัด ุการเคลื่อนที่ของพนักงานในบริเวณทีป่ฏิบัติงาน ศึกษาเวลาการ
ท างาน การจับเวลาท างาน การประเมินค่าและเวลามาตรฐาน ระบบการจ่ายเงินจูงใจ 

IND306 การเลือกท าเลที่ตั้งและวางผังโรงงาน 

  Location and Plant Layout 
3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : IND201  

การเลือกท าเลที่ตั้งโรงงาน การเปรียบเทียบท าเลทีต่ั้ง การเปรียบเทียบต้นทุน การให้คะแนน  การออกแบบ การจัดวางผังโรงงานประเภทต่าง ๆ 
การสร้างแผนภาพการไหลของวัสด ุการจัดระบบการขนถา่ยวสัดุ การเลือกใช้อุปกรณ์ขนย้าย 

IND307 การจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า 
  Transportation and Distribution Management 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : IND303  

การให้บริการการขนส่งสินค้าในมุมมองของผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ การจัดการธุรกรรมการค้าและการขนส่ง การบริหารจัดการสินทรัพย์ของผู้
ให้บริการ การจัดการคอนเทนเนอร์ การจัดการความต้องการใช้บริการการขนส่งสินค้าในช่องทางการขนส่งต่าง ๆ โครงสร้างธุรกิจการขนส่งสนิค้าตามประเภท
การขนส่งทางน้ า ทางอากาศ และทางบก อุปสรรคและโอกาสของธุรกิจการขนส่งระหว่างประเทศและอนาคตของธรุกิจการขนส่ง สินค้าระหว่างประเทศตาม
ประเภทการขนส่งทางน้ า ทางอากาศ และทางบก รวมถึงหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

IND308 การตัดสินใจส าหรับการจัดการโซ่อุปทานและโลจสิติกส์ 
  Decision Making for Supply Chain and Logistics Management 

3(3-0-6) 



รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  IND303  

แนวคิดและประเภทของการแก้ปญัหาและการตดัสินใจส าหรบัปัญหาด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจสิติกส์ ความแตกต่างระหว่างการแก้ปัญหา
โดยวิธีเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเชิงปริมาณครอบคลุม การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาและเครื่องเมือเชิงปริมาณใน
การตัดสินใจส าหรบัปัญหาด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจสิติกส์ 

IND309 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส ์
  Information Technology in Supply Chain and Logistics Management 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  IND303  

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการจัดการระดับกลยุทธ์และยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมเพ่ือการบริการลูกคา้ การวางแผนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  การออกแบบติดตั้งระบบสารสนเทศ การจัดการระบบสารสนเทศ  ฐานข้อมูลและการน าไปใช้จัดการเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง  เทคนิคการจัดการ
และการใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการวางแผนทางด้านโลจิสติกส์  ระบบที่ใช้สนับสนุนการตัดสนิใจและระบบสารสนเทศที่ใช้ในระดับผู้บริหาร การเลือกผู้ให้
บริการระบบสารสนเทศโลจิสติกส ์

IND310 การจัดการงานบ ารุงรักษา 
  Maintenance Management 

3(3-0-6) 

บทบาทและความส าคัญของงานบ ารุงรักษาและการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและระบบสาธารณูปโภค การบ ารุงรักษาเชงิแก้ไข เชิงป้องกัน และเชิง
ปรับปรุงส าหรับอุตสาหกรรมแต่ละประเภท ความเป็นมา การวางแผนการบ ารุงรักษา ปรัชญา องค์ประกอบ และขัน้ตอนการบ ารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีสว่น
ร่วม ความมีส่วนร่วมของฝา่ยผลิตในการบ ารุงรักษาดว้ยตนเอง การท ากิจกรรมกลุ่มย่อยของ TPM การวัดผลส าเรจ็ของกิจกรรม TPM การจัดระบบเอกสาร
การซ่อมบ ารุง การวัดและประเมินผลงานซ่อมบ ารุง เทคนิคการวิเคราะห์ความล้มเหลวและปรับปรุงเครื่องจักร การควบคุมอะไหลส่ ารอง การควบคุม
งบประมาณ และการวิเคราะห์ต้นทุนรวมทั้งวงจรชีวิตของเครื่องจักร 

IND311 การประกันคุณภาพทางอุตสาหกรรม 

  Industrial Quality Assurance 
3(3-0-6) 

หลักการประกันคุณภาพ ความต้องการและข้อก าหนดของลูกค้าและตลาด การพัฒนาและจัดการผลิตภณัฑ์ การหาแหล่งต้นทางและ
ความสัมพันธ์กับผูส้่งมอบ การประกันคุณภาพในกระบวนการผลิต การบริการและความสัมพันธ์กับลูกค้า ความรับผิดชอบและการรับประกันผลิตภัณฑ ์การ
คุ้มครองผู้บริโภค 

IND312 การยศาสตร ์
  Ergonomics 

3(3-0-6) 

การออกแบบและกายวิภาคของมนุษยเ์น้นให้เกิดทักษะกายภาพเชิงกล  ขนาดสัดส่วนของมนุษย์ที่สัมพันธ์กับการออกแบบอุตสาหกรรม  เง่ือนไข
ทางการยศาสตร์ในการออกแบบอุตสาหกรรม  ผลสะท้อนและการควบคุมกายภาพเชิงกลของมนุษย์ในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ การยศาสตร์กับความปลอดภัย 
ฝึกการออกแบบประยุกต์ใช้การยศาสตร์ กับการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยมุ่งถึงความปลอดภัย ประโยชน์ใช้สอย 

IND313 การวิเคราะห์การลงทุนทางอุตสาหกรรม 
  Industrial Investment Analysis 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : IND201  

วิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการ การตลาด การผลติ การเงิน การจัดการ เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการเลือกโครงการลงทุน โดย
เปรียบเทียบกับทางอ่ืนและเลือกการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนทีด่ีที่สุด โดยค านงึถึงความเสี่ยงของโครงการนั้น ๆ ประกอบ 

IND314 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
  Operations Research 

3(3-0-3) 



วิธีการวิจัยการด าเนินงานขั้นแนะน า เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสนิใจในโรงงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่ การประยุกต์รูปแบบทางคณติศาสตร์ การ
เขียนโปรแกรมเชิงเส้น รูปแบบการขนส่ง ก าหนดเวลาและเรียงล าดับการแจกจ่ายงาน รูปแบบพัสดุคงคลัง การวิเคราะห์ข่ายงาน ทฤษฎีของเกม การจ าลอง
สถานการณ์เบื้องต้นเพ่ือการตัดสินใจ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันต่อยุคสมัยในการแกป้ัญหาทางโลจิสตกิส์ เช่น การประยุกต์ใช ้Solver ใน 
Microsoft Excel 

IND401 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินคา้ 
  Inventory and Warehouse Management 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  IND303  

บทบาทศูนย์กระจายสินค้าต่อการจัดการสินค้าคงคลังและระบบโลจิสติกส์ในโซ่อุปทาน การจัดการสนิค้าคงคลังและประเภทศูนย์กระจายสินค้า 
การก าหนดต าแหน่งศูนย์กระจายสินคา้ การออกแบบศูนย์กระจายสินค้า การจัดการศูนย์กระจายสินค้าตามประเภทสินค้า เทคโนโลยีและสารสนเทศในการ
จัดการสินค้าคงคลังและศูนย์กระจายสินค้า การจัดการอุปสงค์และสินค้าคงคลัง และหัวข้ออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

IND402 การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณทางอุตสาหกรรม 
  Industrial Cost Analysis and Budgeting 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ACC101 หรือ ACC111 

แนวคิดด้านต้นทุน ปริมาณ ก าไร เพ่ือการตัดสินใจ โครงสร้างและการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตทั้งวตัถุดิบทางตรง แรงงานทางตรง และค่าใช้จ่าย
โรงงาน ระบบต้นทุนสั่งท า ระบบตน้ทนุตามกระบวนการ ต้นทุนมาตรฐาน ต้นทุนตามกิจกรรม การวิเคราะหแ์ละจดัท างบประมาณการผลติ 

IND403 การใช้คอมพิวเตอร์ทางอุตสาหกรรม 

  Industrial Computer Application 
3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :    IND201   

การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ในด้านอุตสาหกรรม ด้านการวางแผนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การค านวณตน้ทุนการผลิต การออกแบบและจัดการ
ฐานข้อมูลในการผลิต 

IND404 การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ระหวา่งประเทศ 
  International Logistics and Supply Chain Management 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :IND303 

ความส าคัญของโซ่อุปทานและโลจิสตกิส์ระหว่างประเทศ บทบาทความส าคญัของเขตการค้าเสรี ปัจจัยที่ส าคัญและประโยชน์ของการท า global 
sourcing พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 

IND405 การจัดการอุตสาหกรรมขนาดย่อม 
  Small Scale Industry Management 

3(3-0-6) 

รูปแบบของธุรกิจขนาดย่อม การเลือกท าเลที่ตั้ง การบริหารของอุตสาหกรรมขนาดย่อม การผลิต การเงิน และการบัญชี การบริหารบุคคล สาเหตุที่
ท าให้อุตสาหกรรมขนาดย่อมประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว แนวทางการแก้ไข 

IND406 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
  Innovation and Technology Management 

3(3-0-6) 

การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม การจัดการเทคโนโลยีสาธารณูปโภคขัน้พื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพยากรณ์เทคโนโลยีและการ
วางแผน การผสมผสานทางเทคโนโลยกีับกลยุทธ์ทางการตลาด และเศรษฐกจิแบบยั่งยืน 

IND407 การออกแบบผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม 

  Industrial Product Design 
3(3-0-6) 

ความรู้การพัฒนาผลติภัณฑ์ การจัดองค์กร การสร้างคุณลักษณะของผลติภณัฑ์ การออกแบบเพ่ือการผลิต เศรษฐศาสตร ์และการจัดการโครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ ์



IND408 การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์เชิงกลยุทธ์ 
  Strategic Logistics and Supply Chain Management 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : IND303  

หลักการ แนวคดิ การวางแผน การบรหิาร และบทบาทของกลยุทธด์้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ การวางแผนเชิงกลยุทธ ์การก าหนด
เป้าหมาย การวางนโยบายธุรกิจ โครงสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการแข่งขัน  กลยุทธ์รวมของธุรกิจ การประเมินผลและการติดตาม การก าหนดผู้ส่งมอบเชิงกล
ยุทธ์ 

IND409 หัวข้อพิเศษทางการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ 
  Special Topics in Industrial and Logistics Management 

3(3-0-6) 

เนื้อหาวิชาบรรยายที่อยู่ในความสนใจในปัจจุบัน เกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรมที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา โดยจะมีการประกาศรายละเอียด
ล่วงหน้า 

IND410 ระบบบรรจุภัณฑ์ส าหรบัโลจิสติกส ์
  Packaging System for Logistics 

3(3-0-3) 

หลักการและเทคนิคของระบบบรรจุภณัฑ์ หน้าที่และความส าคญัของระบบบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรม ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการ
บรรจุหีบห่อ รวมถึงการวางแผนและวิเคราะห์ระบบบรรจุภัณฑ์ โดยเน้นที่การเพิ่มมูลค่า การน ากลบัมาใช้ใหม่ และการจัดการของเสียอย่างเหมาะสม วิธีการใช้
เครื่องมือและอุปกรณ ์การจัดเก็บ เคลือ่นย้าย การบรรจุหีบห่อ มาตรฐานการบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาการของการบรรจุภัณฑ์ในอนาคต วิธีการจัดการและ
ด าเนินการควบคุมสินค้าส่งกลับ การเลือกวิธีการบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับรูปแบบการขนส่ง หน้าที่และความรับผดิชอบของหน่วยงานตา่งๆ ใน
โซ่อุปทาน 

IND411 ระบบขนถ่ายวัสด ุ

  Material Handling System 
3(3-0-3) 

ระบบการขนถา่ยวสัด ุการแยกประเภทและชนิดของเครื่องมือขนถ่ายวัสดุ ขอบเขตการใช้งานของเครื่องมือขนถ่ายวัสดุ ชิ้นส่วนประกอบและหน้าที่
การท างานของส่วนประกอบของเครื่องมือขนถ่ายวัสดุประเภท สายพานล าเลยีง การวิเคราะหแ์ละวางแผนการขนถา่ยวัสดุ การใช้และการออกแบบอุปกรณ์ขน
ถ่ายวัสดปุระเภทต่างๆ ได้แก ่เครน ลิฟท ์คอนเทนเนอร์ สายพานล าเลียง  

พาเลท และ ระบบขนถ่ายวสัดุอัตโนมัติ ความสัมพันธ์ระหว่างการขนถา่ยวัสดุและการวางอุปกรณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างการขนถ่ายวัสด ุการ
ออกแบบผลติภัณฑ์และกระบวนการผลิต 

IND510 โครงงานทางการจัดการอุตสาหกรรมและโลจสิติกส์ 
  Industrial and Logistics Management Project 

3(0-6-3) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ส าหรบันักศึกษาชั้นปีสดุท้าย 

การพัฒนาหัวข้อ โครงร่างวิจัยเสนอปัญหาที่น่าสนใจ การค้นควา้ การแก้ปญัหาหัวข้อที่ยอมรับภายใต้การให้ค าปรึกษาของคณาจารย์ภายในภาค
วิชาการจัดการอุตสาหกรรมหรือคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้น จัดท ารูปเล่มและน าเสนอชั้นเรียน 

IND520 สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ 
  Seminar in Industrial Management and Logistics 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ส าหรบันักศึกษาชั้นปีสดุท้าย 

ศึกษาอภิปรายปัญหาที่เกิดขึ้น ในประเด็น ปัญหาเพิ่มผลผลิต การตลาด การขนส่ง สินค้าคงคลัง คุณภาพ ต้นทุนการผลิต แรงงาน โครงสร้างภาษี 
การแข่งขันภายใต้การเปดิเสรีทางการค้า การกีดกันและมาตรการทางการคา้ โดยก าหนดให้นักศึกษาท ารายงาน การศึกษาค้นควา้ รวมทั้งแนวทางในการ
แก้ปัญหา 

IND540 การเตรียมความพร้อมวิชาชีพทางการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ 
  Professional Preparation and Training for Industrial and Logistics Management  

2(2-0-4) 

ศึกษาอภิปรายปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น ปัญหาเพิ่มผลผลิต การตลาด การขนส่ง สินค้าคงคลัง คุณภาพ ต้นทุนการผลติ แรงงาน โครงสร้างภาษ ีการ
แข่งขันภายใต้การเปิดเสรีทางการคา้ การกีดกันและมาตรการทางการคา้ โดยก าหนดให้นักศึกษาท ารายงาน การศกึษาค้นคว้า รวมทั้งแนวทางในการ
แก้ปัญหา และน าเสนอชั้นเรียน 



IND541 การฝึกประสบการณ์ทางอุตสาหกรรมและโลจสิติกส์ 
  Industrial and Logistics Internship 

3(0-40-20) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  IND540 และ ส าหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 

ฝึกประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานในสถานประกอบการ ภาคธุรกิจ หรือส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาการจัดการอุตสาหกรรม หรือการจัดการโล
จิสติกส ์โดยมีจ านวนชั่วโมงฝึกงานไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมงอย่างต่อเนื่อง 

IND542 สหกิจศึกษา 
  Cooperative Study 

6(0-40-20) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  IND540 และ ส าหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 

ระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างเป็นระบบโดยจัดให้มีการเรียนในสถานศกึษาร่วมกับการจัดให้นักศึกษาไป

ปฏิบัติงานจริงในฐานะเป็นพนักงานชัว่คราว โดยมีเวลาฝึกปฏิบตัิไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์อย่างต่อเนื่องใน 1 ภาคการศึกษาปกต ิ

INT001 ปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์ในการออกแบบด้านกราฟิก 
  Graphic Design Software Practicum 

1(0-2-1) 

การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ในการสรา้งรูปเรขาคณิต การเลือกใช้ส ีการตกแต่งภาพ การสร้างภาพลายเส้น การจัดองค์ประกอบของภาพ และการ
สร้างภาพการ์ตูน การใช้งานเอฟเฟคต่างๆออกแบบงานกราฟิกด้วยซอฟต์แวร์ที่มีอยู่รวมถึงงานที่เกี่ยวข้อง 

INT002 ปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์ในงานส านักงาน 
  Office Automation Software Practicum 

1(0-2-1) 

การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางธุรกิจในการประมวลผลค า โปรแกรมจัดการตารางงาน โปรแกรมน าเสนอ โปรแกรมการติดต่อสื่อสารในส านักงาน 
รวมถึงการสร้างงานด้านการจัดการส านักงาน ด้วยซอฟต์แวร์ที่มีอยู่รวมถึงงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

INT003 ปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์ในงานมัลติมีเดีย 

  Multimedia Software Package Practicum 
1(0-2-1) 

การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสื่อพื้นฐานของระบบมัลติมีเดีย ตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลือ่นไหว เสียงและวีดีโอ 

INT004 ปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล 

  Database Management Software Practicum 
1(0-2-1) 

การใช้โปรแกรมในการจัดการฐานข้อมูลที่นิยมใช้ในปัจจุบัน  และปฏบิัติการใช้ค าสั่งภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง ได้แก ่ภาษาส าหรับนิยามข้อมูล 
ภาษาส าหรับด าเนินการข้อมูล ภาษาที่ใช้ในการควบคุมข้อมูล และการประยุกต์ใช้งานโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลในระบบงานดา้นธุรกิจ 

INT005 ปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส 
  Open Source Software Package Practicum 

1(0-2-1) 

การใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ประเภทต่างๆ เทคนิคในการใช้งาน การเลือกโปรแกรมให้เหมาะสมกับระบบงาน และการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์
โอเพนซอร์สส าหรับการพัฒนาระบบงานทางธุรกิจ 

INT101 หลักพ้ืนฐานของระบบสารสนเทศ 
  Fundamentals of Information Systems 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: SCI001  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ชนิดของระบบสารสนเทศ หลักการบริหาร 
สารสนเทศ การควบคุมดแูลทรัพยากรสารสนเทศ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภายในองค์กร การใช้เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ 



INT102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  Computer Programming 

3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: SCI002 

หลักการที่เกี่ยวข้องในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การสร้างคลาส ออบเจ็กต์  หลักการเอนแคปซูเลชัน การสร้างคลาสโดยใช้หลักการอินเฮอร์ริ
แทนซ์ โพลีมอร์ฟิซึม อินเตอร์เฟส การจัดการข้อผิดพลาด การท างานแบบเธรด และการเขียนโปรแกรมในรูปแบบของกราฟิกโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ ที่
สนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

INT103 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอรธิึม 
  Data Structures and Algorithms 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  SCI002  
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล และขั้นตอนวิธีเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาโครงสร้างข้อมูลแบบต่อเนื่องและแบบไม่ต่อเนื่อง สแตก คิว 

ลิงค์ลิส ทรี กราฟ แฮชเทเบิล เทคนิคการจัดเรียง และการค้นหาข้อมูล การวิเคราะห์ความซับซ้อนของอัลกอริทึม 

INT104 เทคโนโลยีเว็บ 
  Web Technology 

3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: SCI001 

      ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการสื่อสาร ประวัตแิละความเป็นมา การท างานของระบบอินเทอร์เน็ต การเรียกดูงาน
จากเว็บเพจ การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต เทคนิคและวธิีการสร้างเวบ็เพจด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอล การใช้งาน จาวาสครปิต ์และเครื่องมือต่างๆ ส าหรับการ
จัดแต่งเว็บเพจ การสร้างเว็บเพจด้วยเอชทีเอ็มแอล 

INT105 ระบบฐานข้อมูล 

  Database System 
3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: SCI001   

     ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล ทฤษฏีทางภาษาส าหรับการปฏิบัติการระหว่างข้อมูลต่างๆ 
ในรีเลชัน พีชคณิตเชิงสัมพันธ์ แคลคลูสัเชิงสัมพันธ์ หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล  แบบจ าลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล  การจัดระบบ
ฐานข้อมูลให้เป็นรูปแบบบรรทัดฐาน การใช้ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างในการจัดการฐานข้อมูล  การค้นคืนข้อมูลจากฐานข้อมูล และศึกษาโปรแกรมจัดการ
ฐานข้อมูล ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน 

INT106 การสื่อสารข้อมูลและเครือขา่ย 
  Data Communication and Networking 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: SCI001  

    การสื่อสารข้อมูลทั่วไป ตัวกลางและอุปกรณ์ส าหรบัการสื่อสาร โปรโตคอลทีใ่ช้ในการสื่อสารข้อมูล การสื่อสารข้อมูลแบบต่างๆ การ
สื่อสารข้อมูลระหวา่งคอมพิวเตอร์ระยะใกล้และระยะไกล ระบบข่ายงานแบบต่างๆ การควบคุม ดูแลระบบ 

INT107 แพลตฟอร์มเทคโนโลยี 
  Technology Platform 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: SCI001  

   สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ได้แก ่หน่วยประมวลผล ระบบบสัและระบบเช่ือมต่ออุปกรณ์ภายนอก หน่วยความจ า หน่วยเก็บบันทึกข้อมูล 
ศกึษาระบบ ปฏิบัติการ การท างานของระบบปฏิบตัิการ  ค าสั่งในการจัดการระบบ  การจัดการบัญชีผู้ใช ้บริการการพิมพ์ การจัดสรรพ้ืนที่บันทึกข้อมูล การ
จัดการระบบรักษาความปลอดภัย 

INT108 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

  System Analysis and Design 
3(3-0-6) 



รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: INT105    

   องค์ประกอบของระบบ วัฏจักรของการวิเคราะห์ระบบ ระเบียบวิธีวิเคราะห์ระบบ และเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ การศึกษาความเป็นไปได้
ในด้านของเทคนิค การประมาณราคา การบริหารโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ เทคนิควิธีการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร ์การออกแบบการน าเขา้ข้อมูล การ
ออกแบบการแสดงผลข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การจัดการเอกสารการออกแบบซอฟต์แวร์ การน าเสนอผลการวิเคราะห ์การวัดคุณภาพของซอฟต์แวร์ 
การทดสอบการประเมินผลการคัดเลือกเครื่องมือ 

INT109 การสื่อสารและการน าเสนองานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  Communications and Presentation for Information Technology 

3(3-0-6) 

แนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ กลยุทธแ์ละเทคนิคในการติดต่อสื่อสารและการน าเสนอผลงานลักษณะต่าง ๆ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสร้าง
ความน่าเชื่อถือให้กับผู้ฟัง การสร้างเนื้อหาการน าเสนอให้น่าสนใจ การวิเคราะห์และจูงใจผู้ฟัง การแก้ปญัหาที่เกิดขึ้นจากการน าเสนอและศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความส าเร็จในการน าเสนองานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

INT110 การบ ารุงรักษาและการบริหารระบบ 
  System Administration and Maintenance 

3(3-0-6) 

การวางแผนระบบเครือขา่ย การเลือกซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การบ ารุงรักษา การใช้โปรแกรมยูทีลิตี ้ตลอดจนการลงโปรแกรมปฏิบัติการและ
โปรแกรมส าหรับการท างาน การเพิ่มสมรรถนะของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ รวมถึงการบริหารจัดการระบบเครือขา่ย 

INT111 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
  Software Enigneering 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: INT105  

การใช้กระบวนการทางวิศวกรรมใน การดูแลการผลิต ตั้งแต่การเริ่มเก็บความต้องการ  
การตั้งเป้าหมายของระบบ การออกแบบ กระบวนการพัฒนา การตรวจสอบ การประเมินผล การติดตามโครงการ การประเมินต้นทุน การรักษา

ความปลอดภัย ไปจนถึงการคิดราคาซอฟต์แวร์ 

INT112 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 

  Web Programming 
3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: INT104 

ศึกษาโครงสร้างการโปรแกรมในรูปแบบเว็บ ทางด้านเครื่องแม่ข่าย ขั้นตอนพื้นฐานในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต การใช้
ภาษาตา่ง ๆ ในการสร้างเว็บเพ็จ เพ่ือเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล การดูแลรักษา และการบริหารจัดการข้อมูลบนเวบ็เพ็จ 

INT113 ความม่ันคงของระบบสารสนเทศ 
  Information System Security 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: INT106  

  ทฤษฏีและเทคโนโลยีเกี่ยวกับความม่ันคงของระบบเครือข่าย การดูแลป้องกันภัยระบบ การโจมตีความม่ันคง จุดอ่อน ความถูกต้อง การ
เข้ารหัส ความปลอดภัยของระบบการสื่อสารในเครือข่าย การวางนโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 

INT114 การวางแผนงานและการจัดการโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  Planning and Project Management for Information Technology 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: INT108  

               กระบวนการจัดท าโครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ ตั้งแต่การเลือกหัวข้อการน าเสนอหัวข้อ การวางแผนการบริหารโครงงาน  
การท า Gantt Chart การจัดท าสตอรี่บอร์ด การออกแบบส่วนน าเข้าและการแสดงผลข้อมูล การน าเสนอข้อมูล รวมถึงทักษะในการติดต่อสื่อสาร 

INT115 กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  Law and Ethics in Information Technology 
3(3-0-6) 



ประวัติความเป็นมาของแนวคดิเกี่ยวกบัจริยธรรม นิยามของจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาชีพคอมพิวเตอร์ สิทธิทางทรัพย์สินและลิขสิทธิ์
ในยุคสารสนเทศ ความเป็นส่วนตัว วิทยาการเข้ารหัสลับและนโยบายสาธารณะ อาชญากรรมผ่านสื่อทางคอมพิวเตอร์ ความรับผิดชอบและความเสี่ยงในการ
ประมวลผลผา่นสื่อทางคอมพิวเตอร์ การใช้และการล่วงละเมิดข้อมูล คอมพิวเตอร์ในหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและความแข่งขัน ผลกระทบของ
เทคโนโลยีต่อสังคม บทบาทของวิชาชพีที่มีต่อสังคมในเชิงจริยธรรม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
ทางไอที 

INT201 การออกแบบสื่อสารการเรียนการสอน 
  Educational Media Design 

3(2-2-5) 

หลักการ แนวคดิและทฤษฎีทางด้านการออกแบบและการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจิตวิทยากับการออกแบบ คุณลักษณะของสื่อ เทคนิค
การออกแบบและพัฒนาสื่อเพ่ือใช้ในการศึกษา การสร้างโปรแกรมหรือการน าโปรแกรมส าเร็จรูปมาพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

INT202 ภาษาอังกฤษส าหรับงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  English for Information Technology 

3(3-0-6) 

ความรู้พ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษส าหรบัผู้ประกอบวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เน้นการพัฒนาและฝึกทักษะ ด้านการสื่อสาร 
การอ่าน การแปล การตีความ 

INT203 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
  Electronic Business 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: INT104  

                 ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกิจบนเครือข่าย เทคโนโลยีและเครื่องมือที่น ามาใช้ ระบบความปลอดภัยทั้งระบบภายใน 
และระบบที่ต่อเช่ือมกับเครือข่ายภายนอก การเชื่อมต่อร้านค้าบนเครือข่ายกับสถาบันการเงิน เทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้ในการท าธุรกิจบนเครือข่าย 

INT204 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

  Multimedia Technology 
3(2-2-5) 

องค์ประกอบและววิัฒนาการทางด้านมัลติมีเดีย ขั้นตอนการสร้างงานมัลติมเีดีย เทคนิคแนวคดิเกี่ยวกับหลักการและการปฏบิัติการในงาน
ออกแบบงานทางด้านมัลติมีเดียด้วยซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ รวมไปถึงงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบมัลติมีเดีย 

INT205 ไมโครโปรเซสเซอร์ 
  Microprocessor 

3(3-0-6) 

สถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์ซ่ึงรวมถึง รีจีสเตอร์ หน่วยประมวลผลทางคณิตศาสตร์และตรรก หน่วยควบคมุ การจัดการระบบรบัส่งข้อมูล
เข้าออกของไมโคร โปรเซสเซอร์ ภาษาแอสเซมบล ีการจัดการข้อมูลชนิดไบตแ์ละสตริง การค านวณเกี่ยวกบัตัวเลขและตรรก การโปรแกรมระบบอินพุตและ
เอาต์พุต หลักการไมโครโปรแกรม การจัดการระบบหนว่ยความจ า การขัดจังหวะ และการตดิต่อหน่วยความจ าโดยตรงของระบบอินพุตและเอาต์พุต 

INT206 ไมโครคอนโทรลเลอร์และเทคนิคการอินเทอร์เฟส 
  Microcontroller and Interfacing Techniques 

3(3-0-6) 

ไมโครคอนโทรลเลอร์ชนิดต่าง ๆ การออกแบบระบบที่ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์การแปลงสัญญาณดิจิตอลกับสัญญาณภายนอกส าหรับ
ระบบควบคุมอัตโนมัติ เทคนิคการเชื่อมต่อของไมโครคอมพิวเตอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ และระบบคอมพิวเตอร์ 

INT207 การเขียนโปรแกรมภาษจาวา 

  Java Programming 
3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: SCI002  

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับภาษาจาวา การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาจาวาระดับสูง ในรูปแบบของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุอย่างละเอียด การสร้าง
กราฟิกยูสเซอร์อินเทอร์เฟส ส่วนตดิตอ่ผู้ใช้ การรองรับเหตุการณ์ และการประยุกต์ใช้งาน 



INT208 การเขียนโปรแกรมภาษาซีพลัสพลสั 

  C++Programming 
3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: SCI002  

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีพลสัพลัส ในรูปแบบของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุอย่างละเอียด การสร้างคลาส การสร้างกราฟิกยูสเซอร์
อินเทอร์เฟส การสร้างฟอร์ม และเมนกูารท างาน  การบันทึกและอ่านข้อมูลจากแฟ้มข้อมูล 

INT209 การเขียนโปรแกรมภาษาซีชาร์ป 
  C#Programming 

3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  SCI002 หรือ BUC241 

ขั้นตอนพื้นฐานการเขียนโปรแกรมกับภาษาซีชาร์ป ชนิดของข้อมูล การเก็บข้อมูล การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น การใช้เทรด การสร้างไฟล์ 
การดักจับข้อผิดพลาด การใช้เทคโนโลยีดอทเน็ตเบื้องต้น 

INT210 การเขียนโปรแกรมภาษาซ ี
  C Programming 

3(2-2-5) 

การเขียนโปรแกรม องค์ประกอบของประโยคค าสั่ง ชนิดของข้อมูลแบบต่าง ๆ โครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย ์โครงสร้างค าสั่งแบบตามล าดบั ค าสั่ง
ควบคุม การสร้างโปรแกรมย่อย การท างานกับแฟ้มข้อมูล 

INT211 คอมพิวเตอร์กราฟิก 
  Computer Graphics 

3(2-2-5) 

หลักและทฤษฎีการออกแบบกราฟิก การวิเคราะห์และออกแบบให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการน าเสนอ พื้นฐานการแสดงภาพกราฟิกแบบ
เวกเตอร์และลาสเตอร ์เครื่องมือและเทคนิคการสรา้งภาพกราฟิก 2 มิติเพื่อผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และออกแบบกราฟิกภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 

INT212 พลวัตองค์การ 
  Organizational Dynamics 

3(3-0-6) 

พฤติกรรมองค์การ การสื่อสาร ทฤษฎ ีโครงสร้างของงานด้านต่าง ๆ การสื่อสาร การรับรู้ การจูงใจ การออกแบบงาน วัฒนธรรมองค์การ การ
ท างานเป็นกลุ่ม ภาวะผู้น า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การ เพ่ือให้ได้มาซึ่งประสิทธิภาพ 

INT213 ผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  Information Technology Entrepreneurship 
3(3-0-6) 

กระบวนการในการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการ การประสบความ ส าเร็จของผูป้ระกอบการ การประเมินและการตระหนักถึงโอกาสของธุรกิจกลยุทธ์
ส าหรับก่อตั้งและพัฒนาการลงทุนทางธุรกิจส าหรับผูป้ระกอบการวิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของการลงทุนแบบใหม่ ๆ การลงทุนส าหรับวสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมรวมทั้งการลงทุนในองค์กรที่มีขนาดใหญข่ึ้น 

INT214 การจัดการระบบเครือขา่ย 
  Network Management 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: INT106  

  หลักพ้ืนฐานโครงข่ายคอมพิวเตอร์ โปรโตคอล อุปกรณ์การเชื่อมต่อเทคโนโลยีระบบเครือข่าย การออกแบบระบบเครือข่ายให้เหมาะสมกับการ
ใช้งานประเภทต่างๆ การจัดการระบบเครือข่าย และการเฝา้ระวังความปลอดภัยของระบบเครือข่าย การดูแลรักษาระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ 

INT215 เทคโนโลยีเชิงวัตถุ 
  Object-Oriented Technology 

3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: INT102  

แนวคิดและความรู้ในเชิงปฏิบัตขิองสถาปัตยกรรมเชิงวัตถุ การวิเคราะห์และออกแบบ 
ระบบงานบนพื้นฐานของแนวคิดเชิงวตัถุ เครื่องมือที่ใช้อธิบายแนวคิดเชิงวัตถุ การออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ การวิเคราะห์ปัญหา และการน า

โปรแกรมเชิงวัตถุไปใช้ในการแก้ปญัหา 



INT216 การพัฒนาเกม 

  Game Programming 
3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  INT102 หรือ BUC241  

การเรียนรู้เบื้องต้นของการพัฒนาเกมเพื่อให้เกิดความคิดในทางสร้างสรรค์  ศึกษาวิธีการน าความรู้และประสบการณ์จากศาสตร์แขนงตา่ง ๆ 
น ามาประยุกต์เพ่ือสร้างสรรค์ซอฟต์แวร์เกมอย่างเป็นล าดับขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มวางโครงเรื่อง จนถึงการออกแบบจัดวางลักษณะตวัท่าทาง จนถึงสามารถท าให้
ซอฟต์แวร์เกมนั้นเล่นได้จริง 

INT217 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์
  Electronic Commerce System Development 

3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: INT104  

  หลักการและขั้นตอนพ้ืนฐานในอินเทอร์เน็ต การใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในการพาณิชย์ ขั้นตอนในการท าตลาดของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
กระบวนการในการท าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการช าระเงิน การรักษาความปลอดภัยของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้ภาษาต่างๆในการสร้างเว็บเพ็จ 
การดูแลรักษาและการบริหารจัดการขอ้มูลบนเว็บเพ็จ 

INT218 การพัฒนาเว็บเทคโนโลย ี
  Web Technology Development 

3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: INT112  

                  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเว็บแอปพลิเคชัน ที่มีความสามารถของเดสก์ทอ็ปแอปพลิเคชัน การพัฒนาระบบเว็บแอป
พลิเคชัน การท างานที่เกี่ยวข้องกับส่วนติดต่อผู้ใช้บนเครื่องของผู้ใช้ การท างานส่วนการติดต่อฐานข้อมูล การสร้างรายงาน 

INT219 กลยุทธ์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  Strategic Management of Information Technology 
3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: INT101  

บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงกลยุทธ์ การจัดการในองค์กร การใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน กลยุทธ์ในการจัดการหน้าที่ของเทคโนโลยีสารสนเทศ  การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับโครงสร้างขององค์กร 

INT220 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 
  Business Information Systems 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: INT101  

การใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศในงานด้านต่าง ๆ ของธุรกิจ ครอบคลุมเนื้อหา 
การใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากร เช่น บริหารทรัพยากรบุคคล บริหารการเงิน การบัญช ีการผลิต และสนิค้าคงคลัง 

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ งานขาย การบริการ การบริหารเครือข่ายผูผ้ลิต และการบริหารความสัมพันธ์กับลูกคา้ การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อด าเนินกิจการ เพ่ือ
สนับสนุนการตัดสินใจ เพ่ือสื่อสารทั้งในองค์กรนอกองค์กรและระหว่างองค์กรด้วยระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต 

INT221 เทคโนโลยีคลังข้อมูล 
  Data Warehouse Technology 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: INT105  

    แนวคิดเกี่ยวกบัดาต้าแวร์เฮ้าส์ซิ่ง ลักษณะของดาตา้แวร์เฮ้าส์ซิ่ง อุปสรรคและข้อเสียของดาตา้แวร์เฮ้าส์ซิ่ง สถาปตัยกรรมของดาต้าแวร์เฮ้าส์
ซิ่ง การออกแบบข้อมูลภายในดาต้าแวร์เฮ้าส์ซิ่ง โครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลภายในดาตา้แวร์เฮ้าส์ซิ่ง การรวมข้อมูลเพ่ือจัดเก็บในดาต้าแวร์เฮ้าส์ซิ่ง ความ
ซับซ้อนและเทคนิค การสร้างข้อมูลที่มีคุณภาพ 



INT222 การเขียนโปรแกรมเพ่ืองานประยุกต์ฐานข้อมูล 

  Database Programming 
3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: INT105  

หลักการวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล การใช้ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง ในการ 
จัดการฐานข้อมูล การค้นคืนข้อมูลจากฐานข้อมูลด้วยเง่ือนไขที่มีความซับซอ้น  การประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูลกับระบบธุรกิจ  การใช้เครื่องมือใน

การพัฒนาโปรแกรม  และการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่สามารถจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

INT223 การสร้างแบบจ าลอง 3 มิติและแอนิเมชั่น 
  3D Modeling and Animation 

3(3-0-6) 

หลักพ้ืนฐานและแนวคิดทางดา้นการสร้างแบบจ าลอง 3 มิติและแอนิเมชั่น การขึ้นรูปแบบจ าลองการใช้พ้ืนที่จัดวาง ล าดับชั้นของโครงสร้าง การใช้
เทคนิคแสง เงา และการแสดงผลส าหรับการออกแบบในฉาก ระบบส่วนตา่ง ๆ ของแบบจ าลอง ลักษณะของตัวละคร และการออกแบบเนื้อเร่ือง 

INT224 การใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศจากแหล่งภายนอกองค์กร 
  Information Technology Outsourcing 

3(3-0-6) 

วิวัฒนาการและรูปแบบของการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศจากแหล่งภายนอกองค์กรเหตุผลและกระบวนการในการใช้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศจากแหล่งภายนอกองค์กร การเตรียมความพร้อมขององค์กรในการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศจากแหล่งภายนอกองค์กร การตัดสินใจและ
เตรียมแผนงานในการใชบ้ริการเทคโนโลยีสารสนเทศจากแหล่งภายนอกองค์กร การคัดเลือกผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การก ากับดแูลโครงการใช้
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศจากแหล่งภายนอกองค์กร การใช้บริการงานโปรแกรมประยุกต์จากแหล่งภายนอกองค์กร และการวัดความส าเร็จในการใช้บรกิาร
เทคโนโลยีสารสนเทศจากแหล่งภายนอกองค์กร 

INT225 การเขียนโปรแกรมวิชวลเบสกิดอทเน็ท 

  VB.NET Programming 
3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  SCI002  หรือ BUC241   

หลักพ้ืนฐานของการเขียนโปรแกรมแบบวิชวล ส่วนประกอบ คุณลักษณะ การสร้างฟอร์มการสร้างรายงาน และเมนกูารท างาน  การประมวลผล
ฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาแบบวิชวลส าหรับพัฒนาระบบงาน 

INT226 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบัคอมพิวเตอร์ 
  Human-Computer Interaction 

3(3-0-6) 

แนวความคิดเกี่ยวกับปัจจัยของมนุษย์และการออกแบบอินเตอร์เฟส ระบบการให้ความช่วยเหลือเม่ือมีปัญหา รูปแบบการปฏสิัมพันธ์ และหลักการ
ออกแบบที่มองเห็นได้ แบบจ าลองอินเตอร์เฟสของผู้ใช้ และเครื่องมือในการพัฒนา ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีตอ่มนุษย์ 

INT228 การทดสอบซอฟต์แวร ์
  Software Testing 

3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: INT108  

      ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทดสอบและการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ การทดสอบเชิงฟังก์ชัน การทดสอบเชิงโครงสร้าง การทดสอบ
ระดับหน่วย การทดสอบแบบรวม การทดสอบระบบ การทดสอบเพ่ือตรวจรบัระบบ การวางแผนการทดสอบ การจัดท าเอกสารของการทดสอบ องค์กรที่ท า
หน้าที่ทดสอบ เครื่องมือที่ใช้ทดสอบ การประกันคุณภาพซอฟต์แวร ์การวัดคณุภาพซอฟต์แวร์ การวางแผนการประกันคุณภาพซอฟต์แวร ์

INT229 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที ่
  Mobile Device Programming 

3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  INT102 หรือ BUC241  
เทคโนโลยีอุปกรณ์เคลื่อนที ่  การพัฒนาระบบส่วนของการตดิต่อกับผูใ้ช้ และส่วนของการติดต่อกับระบบ ฮาร์ดแวร์ ระบบการจัดการไฟล ์การ

เช่ือมต่อกับระบบเครือข่าย การติดตั้งโปรแกรมบนตัวอุปกรณ์เคลื่อนที่ 



INT230 การวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  Research in Information Technology 
3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: SCI003 

ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย การก าหนดปญัหาการวิจัย ตัวแปรและสมมติฐาน การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การน าผลวิจัยไปใช ้และจรรยาบรรณนักวิจัย และเทคนิควิธีการวจิัย
เฉพาะทาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

INT231 การเขียนโปรแกรมบนเครือขา่ย 
  Network Programming 

3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: SCI002 และ INT106   

    หลักการและคุณลักษณะของโปรแกรมระบบปฏิบัติการบนเครือข่าย การติดต่อสื่อสารระหว่างโปรแกรมบนเครือข่าย การเขียนโปรแกรม
แบบไคลแอน เซิร์ฟเวอร์ 

INT232 หัวข้อเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ1 
  Selected Topic in Information Technology 1 

3(2-2-5) 

เทคโนโลยีที่ทันสมัย และ/หรือหัวข้อที่น่าสนใจ ในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศที่แตกตา่งไปจากวิชาที่เปดิสอนตามปกติ ซึ่งจะก าหนดรายละเอียด
วิชาขึ้นตามความเหมาะสมของเทคโนโลยีสารสนเทศในขณะนั้น 

INT233 หัวข้อเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ2 
  Selected Topic in Information Technology2 

3(2-2-5) 

เทคโนโลยีที่ทันสมัย และ/หรือหัวข้อที่น่าสนใจ ในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศที่แตกตา่งไปจากวิชาที่เปดิสอนตามปกติ ซึ่งจะก าหนดรายละเอียด
วิชาขึ้นตามความเหมาะสมของเทคโนโลยีสารสนเทศในขณะนั้น 

INT234 หัวข้อเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ3 

  Selected Topic in Information Technology3 
3(2-2-5) 

เทคโนโลยีที่ทันสมัย และ/หรือหัวข้อที่น่าสนใจ ในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศที่แตกตา่งไปจากวิชาที่เปดิสอนตามปกติ ซึ่งจะก าหนดรายละเอียด
วิชาขึ้นตามความเหมาะสมของเทคโนโลยีสารสนเทศในขณะนั้น 

INT235 การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับชุมชน 

  Computer System Development for Community 
3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : INT108  

ศึกษาลักษณะของชุมชน  ความต้องการของชุมชน และการเสนอแนวคิดในการน า 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ในชุมชน  การจัดท าโครงการ  การวางแผน  การออกแบบระบบการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์

ส าหรับชุมชนอย่างน้อยหนึ่งระบบ 

INT236 ระบบฐานข้อมูลขัน้สูง 
  Advanced Databases System 

3(2-2-5) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: INT105 

การออกแบบฐานข้อมูล และบริหารจดัการฐานข้อมูล การจัดการทรานแซคชั่น การควบคุมการเข้าถึงฐานข้อมูลในเวลาเดียว ระบบความปลอดภัย 
การกู้และส ารองข้อมูล ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย ระบบฐายข้อมูลเชิงวัตถุ ระบบฐานข้อมูลมัลติมีเดีย ระบบฐานข้อมูลเพ่ือประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ต การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาสอบถามข้อมูล และการใช้งาน Stored Procedure 

INT237 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 
  Fundamentals of Geographic Information Systems 

3(3-0-6) 

แนะน าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทั้งทางทฤษฎีและโปรแกรมประยุกต์ กรอบการ 
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเวลาและเชิงพ้ืนที่ การจัดเก็บ การรวบรวม การตีความหมาย และการจัดการข้อมูลทางภูมิศาสตร์ วิธีตรวจจับข้อมูลและ

แหล่งข้อมูล โครงสร้างข้อมูล การสร้างตัวแบบพื้นผิว เวลาและปริมาตร รวมทั้ง การวิเคราะหค์วามไม่แน่นอนของขอ้มูล 



INT238 การท าเหมืองข้อมูล 

  Data Mining 
3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: INT105  

การท าเหมืองข้อมูลกระบวนการในการค้นพบรูปแบบ การเปลี่ยนแปลง ความสัมพันธ์  
และความผิดปกติในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ วิธีการในการขดุค้นในรปูแบบของการหาความสัมพันธ์ การแบ่งหมวดหมู่ และการจัดกลุ่ม ประเภทของ

เหมืองข้อมูลเครื่องมือที่ใช้ในการท าเหมืองข้อมูลการสร้างคลังข้อมูลโดยมุ่งเน้นประเด็นการใช้เครื่องมือและการประยุกต์ใช้ 

INT239 ระบบการค้นคืนสารสนเทศ 
  Information Retrieval System 

3(3-0-6) 

แนวคิดเกี่ยวกบัการจัดเก็บสารสนเทศและค้นคืน เทคนิคและอัลกอริธึมในการแยกแยะและจัดเก็บเอกสารอัตโนมัติ เทคนิคการค้นคนืและจัดกลุ่ม
เพ่ือให้เหมาะสมที่สุด จริยธรรมนักสารสนเทศ 

INT240 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  Information Technology Project Management 

3(3-0-6) 

แนวคิดการบริหารโครงการซอฟต์แวร ์วิกฤตซอฟต์แวร ์กระบวนการและขัน้ตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์ หลักการบริหารโครงการกับการบริหาร
โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ การจัดบุคลากรเพ่ือการพัฒนาซอฟต์แวร์ การบริหารและการประกันคุณภาพของ ซอฟต์แวร ์การจัดคุณสมบตัิของซอฟต์แวร์ การ
บ ารุงรักษาซอฟต์แวร ์และการจัดการความเสี่ยงของโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

INT241 การบริหารศูนยส์ารสนเทศ 
  Information Center Management 

3(3-0-6) 

หลักการจัดการศูนยส์ารสนเทศ วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของศูนย์สารสนเทศ วิธีการจัดการองค์กร การด าเนินงาน การจัดการ การประเมิน
ศูนย์สารสนเทศ การจัดการด้านบุคลากร การน าเสนอ การเตรียมงานและการปฏิบัติงานในศูนย์การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการด าเนินงานและพัฒนา
ศูนย์สารสนเทศ 

INT242 ระบบผู้เช่ียวชาญ 

  Expert System 
3(3-0-6) 

ศึกษาถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบผู้เช่ียวชาญ ภาษาโปรแกรมระบบผู้เช่ียวชาญ การออกแบบโปรแกรมและการเขียนโปรแกรมส าหรับ
ผู้เช่ียวชาญ การหาความรู้แนวทางส าหรับการแทนความรู้แบบจ าลองจริงของเหตุผล และการประยุกต์ที่เป็นประโยชน์ต่องานธุรกิจและการจัดการเบื้องตน้ 
ระบบผู้เช่ียวชาญในฐานะสนับสนุนการตัดสินใจของการจัดการ และการบริหารงานทางธุรกิจเบื้องต้น 

INT243 ปัญญาประดิษฐ ์
  Artificial Intelligence 

3(3-0-6) 

ศึกษาแนวคิดพื้นฐาน ขอบเขตและที่มาของปัญญาประดิษฐ ์การแทนความรอบรู้ โครงสร้างความจ าการหาเหตุผล การหาเหตุผลแบบน่าจะเปน็ 
เทคนิคการค้นหา ทฤษฎีเกม การวางแผน การเรียนรู้ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ทัศนศาสตร์คอมพิวเตอร์  โครงข่ายประสาทเทียม ระบบผู้เช่ียวชาญ 
และอนาคตและผลกระทบของปัญญาประดิษฐ ์

INT244 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 
  Information Technology for Customer Relationship Management 

3(3-0-6) 

การประยุกต์ใช้กลยุทธ์ทางด้านการจัดการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในการค้าแบบธุรกิจกับลูกค้าและธุรกิจกบัธุรกิจ การบูรณาการกลยุทธ์
ทางด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศใหส้อดคล้องกับการจัดการด้านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบัลูกค้า นโยบายด้านข้อมูลที่มีความเปน็
ส่วนตัว การประยุกต์ใช้เทคนิคทางด้านคลับข้อมูล โครงสร้างข้อมูลและเหมืองข้อมูลส าหรับการพัฒนาระบบการจัดการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและสอดคล้อง 



INT510 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  Information Technology Project 
3(0-0-12) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: INT114  

   นักศึกษาจะต้องท าโครงงานขึ้นมา 1 โครงงาน โดยให้นักศึกษาประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมา เพ่ือออกแบบและพัฒนาโปรแกรมหรือ
ระบบงานที่ใช้งานได้จริง นักศึกษาจะต้องวิเคราะห์ปัญหา ก าหนดวิธีการแกป้ัญหาและออกแบบระบบโดยใช้หลักการต่างๆ ในวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เช่น การสื่อสารข้อมูลและเครือขา่ย อัลกอริทึมและโครงสร้างข้อมูล ปัญญาประดิษฐ ์ระบบฐานข้อมูล และอ่ืนๆ นักศึกษาจะเป็นคนเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่ง
จะเป็นผู้แนะน าให้ค าปรึกษานักศึกษาไปตลอดการพัฒนาโครงงาน นักศึกษาจะต้องจัดท ารายงานและน าเสนอโครงงานซึ่งเป็นการสอบปากเปล่าเกี่ยวกบั
โครงงานของนักศึกษา 

INT520 สัมมนาทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  Seminar in Information Technology 

3(2-2-5) 

นักศึกษาได้รบัมอบหมายให้ศึกษาหัวข้อเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในแงมุ่มและสาขาต่าง ๆ ที่น่าสนใจ โดยใช้หลักการจัดสัมมนา โดยอภิปราย
เกี่ยวกับเนื้อหาที่ได้ค้นคว้ามาและท ารายงานเพ่ือประกอบการน าเสนอผลงาน 

INT540 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพส าหรบังานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

3(3-0-6) 

หลักการ แนวคดิและกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวขอ้ง ความรู้พ้ืนฐานและเทคนคิในการสมัครงานอาชีพ ความรู้พ้ืนฐาน
ในการปฏิบตัิงาน การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการน าเสนอ การเขียนรายงาน กระบวนการการบริหารโครงการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ เทคนิควิธีการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ 

INT541 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

  Internship 
3(0-40-0) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: INT540  

      จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ในองค์การหรือหน่วยงานที่สถานประกอบธุรกิจที่เหมาะสมเพ่ือได้รับความรู ้
ทักษะ เจตคติและประสบการณใ์นอาชีพ พร้อมทั้งรายงานการฝึกงาน 

INT542 สหกิจศึกษา 

  Cooperative Education 
6(0-40-0) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: INT540  

      การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบโดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษารว่มกับการจัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการในฐานะเป็นพนักงานชั่วคราวโดยมีเวลาฝึกปฏบิัติไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง ใน 1 ภาคการศึกษา 

JPN101 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 1 
  Japanese  for  Communication  I 

3(3-0-6) 

ศึกษาตวัอักษรฮิระงะนะ อักษรคะตะคะนะและอักษรคันจิส าหรบัผู้ไม่มีพื้นฐาน ศึกษาค าศัพท์  ไวยากรณ ์  โครงสร้างรูปประโยคที่ส าคัญขั้น
พื้นฐาน ฝึกทักษะการฟัง การพูด  การอ่าน และการเขียน ค า วล ีและประโยคที่ใช้ในสถานการณ์ตา่งๆ ในชีวิตประจ าวัน 

JPN102 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 2 
  Japanese  for Communication  II 

3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับก่อน :  JPN101  

                 ศึกษาค าศัพท ์วล ีและโครงสร้างรูปประโยคที่ส าคัญของภาษาญีปุ่่นเพ่ือการสื่อสาร  ความสัมพันธ์ของประโยค เน้นการฟัง 
การพูด  การใช้ค าเช่ือมชนิดต่าง ๆ ให้ถูกต้อง โดยใช้ค าศัพท์และส านวนเกีย่วกับสถานการณ์ตา่งๆ ในชีวิตประจ าวัน 



JPN111 ภาษาญี่ปุ่น1 

  Japanese1 
3(3-0-6) 

ฝึกทักษะการฟัง การพูด  การอ่านออกเสียง และการเขียนอักษรฮิรางานะ คาตาคานะ เรียนรู้ค าศัพท์และรูปประโยคพื้นฐานโดยใช้ค าศัพท์และ
ส านวนต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ประมาณ 480  ตัว 

JPN112 ภาษาญี่ปุ่น2 

  Japanese2 
3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับก่อน: JPN111  

  ค าศัพท ์โครงสร้างไวยากรณ ์รูปประโยค และส านวนภาษาที่มีเนื้อหาซับซ้อนขึ้น การผันรูปของค ากริยา การใช้ค าลักษณะนามต่างๆ 
การอ่านเนื้อเร่ืองที่มีเนื้อหาง่ายๆ และศึกษาค าศัพท์ใหม่เพ่ิมเติมอีกประมาณ 450 ตัว 

JPN117 สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
  Japanese  Society  and  Culture 

3(3-0-6) 

สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ความเชื่อมโยงกันทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา ภาษาและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ลักษณะเด่นทางสังคมและ
วัฒนธรรมซึ่งสัมพันธ์กับภาษาญี่ปุ่น ความเชื่อ ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิธีคิด วิถีชีวิตและโลกทัศนข์องคนญี่ปุ่น 

JPN120 การเขียนภาษาญีปุ่่น1 
  Japanese Writing1 

3(3-0-6) 

หลักการเขียนภาษาญีปุ่่น  ฝึกการแตง่ประโยคสั้นๆ  การเขียนจดหมายที่ถกูต้องตามรูปแบบในหัวข้อที่เกี่ยวกบัชีวิตประจ าวัน เน้นการใช้ศัพท์
และส านวนที่เหมาะสม 

JPN121 สนทนาภาษาญี่ปุ่น1 
  Japanese Conversation1 

3(3-0-6) 

การสนทนาภาษาญี่ปุ่นขัน้พื้นฐาน โดยใช้ค าศัพท ์หรือข้อความสั้น ๆ และรปูประโยคง่ายๆ ที่ใช้สนทนาในชีวติประจ าวัน 

JPN130 คันจ1ิ 

  Kanji1 
3(3-0-6) 

ศึกษาความเป็นมาของอักษรคันจ ิส่วนประกอบของอักษรคันจิ โครงสร้างและความหมายของอักษรคันจิที่ใช้ประจ า (Jouyou Kanji) ตาม
ต าแหน่งบุช ุ(Bushu)  การออกเสียงแบบจีนและญีปุ่่น การเขียนและการอ่านอักษรคันจิระดับพื้นฐาน ประมาณ 365 ตัว 

JPN150 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการท่องเที่ยว1 
  Japanese for Tourism1 

3(3-0-6) 

ค าศัพท ์ส านวนการใช้ภาษาเพื่อการสือ่สารในบริบทของการท่องเที่ยว การสนทนาในสถานการณ์ที่เกี่ยวกบัการท่องเที่ยว 

JPN151 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการท่องเที่ยว2 
  Japanese for Tourism2 

3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับก่อน : JPN150   

ค าศัพท ์ส านวนที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว การสนทนาในสถานการณ์ที่หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง การโรงแรม และบริการต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยว ฝึกทักษะการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารในบริบทของการท่องเที่ยว 

JPN220 การเขียนภาษาญีปุ่่น2 
  Japanese Writing2 

3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับก่อน: JPN120  

การแต่งประโยคความเรียงที่มีเนื้อหายากขึ้น การเขียนแสดงความคิดเห็นของตนเองตามหัวข้อที่ก าหนด การเขียนเรียงความภาษาญีปุ่่น   การ
เลือกใช้ค าให้เหมาะสมกับลักษณะเนือ้หา เน้นการแสดงความคดิเห็นของตนเองอย่างชัดเจนและเป็นระบบ 

JPN221 สนทนาภาษาญี่ปุ่น2 

  Japanese Conversation2 
3(3-0-6) 



รายวิชาบังคับก่อน: JPN121  

การสนทนาภาษาญี่ปุ่นในสถานการณต์่างๆ ที่ซับซ้อนขึ้น ต่อเนื่องจากสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1 

JPN230 ภาษาญี่ปุ่น3 

  Japanese3 
3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับก่อน: JPN112  

   ค าศัพท ์โครงสร้างไวยากรณ ์รูปประโยค และส านวนภาษาที่มีเนื้อหาซับซ้อนขึ้น  การฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการ โดยใช้
ค าศัพท์และส านวนเกี่ยวกับความรู้สึกต่างๆ และศึกษาค าศัพท์ใหม่เพ่ิมเติมอีกประมาณ 680 ตัว 

JPN231 ภาษาญี่ปุ่น4 
  Japanese Language4 

3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับก่อน: JPN230  

ค าศัพท ์โครงสร้างไวยากรณ ์รูปประโยค และส านวนภาษาที่มีเนื้อหาซับซ้อนขึ้น  การฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างบูรณาการ โดยใช้ค าศัพท์และ
ส านวนเกี่ยวกบัความรู้สึกต่างๆ และศกึษาค าศัพท์ใหม่เพ่ิมเติมอีกประมาณ 470 ตัว 

JPN232 การอ่านภาษาญี่ปุ่น1 
  Japanese Reading1 

3(3-0-6) 

ฝึกทักษะการอ่าน และศึกษารูปประโยคภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานจากบทสนทนาในชีวิตประจ าวัน เร่ืองสั้น และขนบธรรมเนียมประเพณี  ตอบค าถาม
และสรปุความจากเร่ืองที่อ่านได้อย่างถูกต้อง การใช้พจนานุกรมภาษาญี่ปุน่เพ่ือการค้นคว้าด้วยตนเอง 

JPN233 การอ่านภาษาญี่ปุ่น2 
  Japanese Reading2 

3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับก่อน: JPN232  

การอ่านจับใจความบทคัดสรรภาษาญีปุ่่นประเภทต่างๆ ที่มีโครงสร้างประโยคและเนื้อหาซับซ้อน ค าศัพท์และบทอ่านที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  สรุปเนื้อหาจากบทความหรือคอลัมน์ตา่งๆ  และน ามาพูดและเขียนสรปุความเป็นส านวนภาษาของตนเอง 

JPN250 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือธุรกิจการท่องเที่ยว 

  Japanese for Tourism Business 
3(3-0-6) 

ค าศัพท์และส านวนที่เกี่ยวกบัธุรกิจการท่องเที่ยว  การให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว  การจัดท าสิ่งพิมพ์การท่องเที่ยว  บทบาทและความรับผิดชอบ
ของมัคคุเทศก์   ฝึกการใช้ศัพท์ส านวนของมัคคุเทศก์  การน าเที่ยวโดยบรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่น การปฏิบัติในสถานการณ์เหมือนจริงตามสถานที่ส าคญัต่างๆ 
และท ารายงานตามหัวข้อที่ก าหนด 

JPN251 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือธุรกิจการโรงแรม 
  Japanese for Hotel Business 

3(3-0-6) 

ค าศัพท์และส านวนที่เกี่ยวกบัธุรกิจโรงแรม ลักษณะงานโรงแรมและมารยาทของโรงแรม การให้บริการนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น 

JPN311 การแปลภาษาญีปุ่่น 
  Japanese Translation 

3(3-0-6) 

หลักการและกลวิธีการแปล ค าศัพท์และส านวน การแปลข้อความการแปลขอ้ความทั่วไปที่หลากหลายจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย และจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น 

JPN320 การอ่านภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 

  Business Japanese Reading 
3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับก่อน: JPN233  

ศัพท์  และส านวนทีใ่ช้ในวงการธุรกิจ  การอ่านข้อความหรือเอกสารทางธุรกิจ การจับใจความส าคัญ และการวิเคราะห์ 



JPN321 การเขียนภาษาญีปุ่่นธุรกิจ 

  Business Japanese Writing 
3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับก่อน: JPN220  

ค าศัพท ์ส านวน และหัวข้อที่เกี่ยวกับธรุกิจ การเขียนภาษาญี่ปุ่นเพ่ือใช้สื่อสารในวงการธุรกิจ การเขียนข้อความต่าง ๆ การเขียนจดหมายสมัครงาน 
การนัดหมายธุรกิจ และการสนทนาทางธุรกิจ การเขียนรายงานทางธุรกิจ ตลอดจน เรียนรู้มารยาทและธรรมเนียมปฏิบัติในวงการธุรกิจของญี่ปุ่น 

JPN322 สนทนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 
  Business Japanese Conversation 

3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับก่อน: JPN221  

ค าศัพท ์รูปประโยคที่เกี่ยวข้องกับธุรกจิ การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในวงการธุรกิจตามสถานการณ์ตา่ง ๆ เรียนรู้มารยาทและธรรมเนียมปฏิบัติใน
การติดต่อธุรกิจกับชาวญีปุ่่น ตลอดจนวัฒนธรรมในการท างานร่วมกับชาวญีปุ่่น 

JPN330 คันจ2ิ 
  Kanji2 

3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับก่อน: JPN130  

อักษรคันจิระดับสูง  รวมถึงพัฒนาการออกเสียงแบบจีนและญีปุ่่นใหส้ามารถฟังและออกเสียงได้อย่างถูกต้องและชัดเจน การเขียนและการอ่าน
ข้อความที่ใช้อักษรคันจิในชีวิตประจ าวันระดับพื้นฐาน ประมาณ 750 ตัว 

JPN350 การแปลแบบล่าม 
  Japanese Interpretative Translation 

3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับก่อน : JPN311  

หลักการและกลวิธีการแปลแบบล่าม ค าศัพท ์ส านวนต่างๆ การฝึกแปลทันทีที่ได้ยินข้อความจากสื่อต่างๆ ทั้งจากภาษาญีปุ่่นเป็นภาษาไทยและ
ภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น ตลอดจนเรียนรู้มารยาทและจรรยาบรรณของการปฏิบัติงานล่าม 

JPN351 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการน าเข้าและการส่งออก 

  Japanese for Import and Export 
3(3-0-6) 

ค าศัพท์และส านวนภาษาญีปุ่่นที่ใช้ในการน าเข้าและการส่งออก ศึกษารปูแบบของเอกสารที่เกี่ยวข้อง ฝึกวิเคราะห์ อภิปรายและเสนอวิธแีก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึน้ 

JPN422 การแปลภาษาญีปุ่่นธุรกิจ 

  Business Japanese Translation 
3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับก่อน:  JPN311  

ค าศัพท ์ส านวนต่างๆ ที่เกีย่วกับธุรกิจ  การแปลงานเขียนทางธุรกิจจากหนงัสือพิมพ์  นิตยสาร  ข่าว บทความ ประกาศ โฆษณา เอกสารและ
สัญญาทางธุรกิจในด้านตา่งๆ การเงิน การธนาคาร ธุรกิจระหว่างประเทศ พิธีการศุลกากร ฯลฯ ทั้งจากภาษาญีปุ่่นเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็น
ภาษาญีปุ่่น 

JPN450 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ืองานส านักงาน 
  Japanese for Office Work 

3(3-0-6) 

ศัพท์และส านวนทีใ่ช้ในงานธุรการ การเขียนอีเมล์ การเขียนประโยคแบบทางการ        การรับโทรศัพท์ ลักษณะการท างานและธรรมเนียม
ปฏิบัติแบบคนญี่ปุ่น 

JPN520 การสัมมนาภาษาญี่ปุน่ธุรกจิ 
  Seminar in Business Japanese 

3(3-0-6) 

ศึกษาค้นคว้าในประเด็นปัญหาด้านธุรกิจที่สนใจ ฝึกวิเคราะหส์ภาพปัญหาดว้ยกระบวนการกลุ่ม  การอภิปราย  การระดมสมอง  การแสดง
ความคิดเห็น  ปฏิบัติการสัมมนาปัญหาน าเสนอในรูปแบบรายงาน และการอภิปราย 



JPN540 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

  Cooperative Education Preparation 
2(2-0-4) 

หลักการ แนวคดิ และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวขอ้ง ความรู้พ้ืนฐานและเทคนคิในการสมัครงาน อาชีพ ความรู้พ้ืนฐาน
ในการปฏิบตัิงาน การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการน าเสนอ การเขียนรายงาน 

JPN541 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

  Business Japanese Practicum 
6(0-40-20) 

รายวิชาบังคับก่อน: JPN540     

ฝึกทักษะปฏิบัติงานจริง ณ  สถานประกอบการ  ด้านการใช้ภาษาญีปุ่่น เพ่ือพัฒนาความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานในวิชาชีพ  การ
ด าเนนิธุรกิจ  วัฒนธรรมองค์การ  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  การปรับตวัและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ในองค์กรภาครัฐและ
เอกชน โดยเขียนรายงานและน าเสนอผลการปฏิบัตปิระกอบการอภิปรายหลงัเสร็จสิ้นการฝึก 

JPN542 สหกิจศึกษา 
  Cooperative Study 

6(0-40-20) 

รายวิชาบังคับก่อน: JPN540   

ระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบโดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกบัการจัดให้นักศึกษาไป

ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในฐานะเป็นพนักงานชั่วคราวโดยมีเวลาฝึกปฏิบตัิไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง ใน 1 ภาคการศึกษา 

MBE801 การจัดการบัญชีและการเงนิส าหรับผู้ประกอบการ 
  Accounting and Financial Management for Entrepreneur 

3(3-0-6) 

บัญชีเบื้องต้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปเกี่ยวกับสินทรัพย ์  หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ/ทุน รายได้และคา่ใช้จ่ายของธุรกิจผลิตสินค้าและบริการ
ที่จัดท ารายงานทางการเงิน อาทิ  งบดุล งบก าไรขาดทุน  และงบกระแสเงินสด การน าข้อมูลทางการเงินมาใช้วางแผนการเงินและภาษี รวมถึงการประเมิน
ภาพรวมการเงินของธุรกิจ โดยใช้กระบวนการทางการเงินที่เริ่มจากการเข้าใจรายงานการเงิน การเจรจาต่อรองกับผู้ให้กู้เงิน และนักลงทุนการเงินส าหรับการ
ส่งออกและน าเข้า นอกจากนี้ต้องเป็นผู้มีหลักการของความซ่ือสัตย์ในการแสดงข้อมูลทางการเงิน 

MBE802 กลยุทธ์การตลาดส าหรบัผูป้ระกอบการ 
  Entrepreneurial Marketing Strategy 

3(3-0-6) 

กลยุทธ์ประสมทางการตลาดธุรกิจผลติสินค้าและการตลาดธุรกิจบริการส าหรับผู้ประกอบการ การประยุกต์ใช้กลยทุธ์การตลาดดังกลา่วกับธุรกิจ 
เพ่ือสร้างกระบวนการเข้าสูต่ลาด พฤติกรรมของลูกค้า การวางต าแหน่งทางการตลาดให้ตรงกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและเหนือคู่แข่งขัน รวมถึงการวิเคราะห์
สภาวะแวดล้อมทางตลาดที่เป็นโอกาสสร้างก าไรให้กบัธุรกิจภายใต้กรอบคณุธรรม จริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกคา้ดว้ย
มาตรฐานการบริการ 

MBE803 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ส าหรับผู้ประกอบการ 
  Human Resource Management for Entrepreneur 

3(3-0-6) 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจทีมี่ภาวะความเป็นผู้ประกอบการที่เกิดขึน้ภายในธุรกิจ รูปแบบของภาวะผูป้ระกอบการภายในธุรกิจ การ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การด าเนินงานของธุรกิจ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของธุรกิจ ซึ่งอาจะเกี่ยวกับการด าเนินงานทีส่ร้างนวัตกรรมทางความคิด โดยการ
แสวงหาแนวคดิหรือแนวทางใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาสินค้าหรือบริการและกระบวนการท างานให้มีประสทิธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิม ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะเป็นการ
เพ่ิมโอกาสทางการแข่งขัน และส่งผลตอ่ความอยู่รอดขององค์กรในระยะยาวรวมทั้งน าแนวคิดผู้ประกอบการเพ่ือสังคม (Social Entrepreneurship) เพ่ือ
สร้างจิตส านึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีค่านิยมไม่เพียงแค่การแสวงหาผลก าไรสูงสดุแต่เพื่อท าธุรกิจ เพ่ือสังคมที่ช่วยท าให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืนและอยู่รอด 

MBE804 วิจัยส าหรับผู้ประกอบการ 
  Research Methods for Entrepreneur 

3(3-0-6) 



กระบวนการวิจัยทางธุรกิจ การเขียนโครงการวิจัย การก าหนดปัญหาการวิจยั การวางแผนงานวิจัย การก าหนดวัตถุประสงค ์การสุ่มตัวอย่าง การ
เก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การวิเคราะห์ข้อมูล การเลือกใช้เครื่องมือทางการวิจัย การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานการวิจัย มี
จรรยาบรรณในการวิจัย เพ่ือให้สามารถน าเสนอผลการวิจัยที่ได้มาใช้ในการวางและการตัดสินใจการประกอบการธุรกิจ 

MBE805 การจัดการธุรกิจบริการส าหรับผู้ประกอบการ 
  Service Business Management for Entrepreneur 

3(3-0-6) 

ธุรกิจบริการต่างๆ การจัดการธุรกิจบรกิารให้เกิดประสทิธิภาพ แบบครบวงจร การรักษาและการพัฒนาคุณภาพของบริการให้มีมาตรฐานการ
บริการที่เป็นเลิศ  วิธีการขั้นพื้นฐานในการสร้างคุณภาพของงานบริการของผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจ แนวคดิด้านคุณภาพของธุรกิจบริการ และสามารถ
น าไปประยุกตใ์ช้กับธุรกิจ ตลอดจนมีจิตส านึกดา้นคุณธรรม จริยธรรมของผู้ประกอบการ การให้บริการ 

MBE806 ยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศส าหรบัผูป้ระกอบการ 
  International Trade Strategy for Entrepreneur 

3(3-0-6) 

ความส าคัญของการค้าระหว่างประเทศและการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) องค์กรธุรกิจที่สัมพันธ์กับการค้าระหว่างประเทศ การ
ส่งออกทางอ้อม การส่งออกทางตรง การให้สิทธิ ์(Franchise) การร่วมทุน การลงทุนโดยตรง การท าสัญญาการบริหาร การท าสัญญาจา้งผลติ การให้
ใบอนุญาต พันธมิตรเชิงธุรกิจ ยุทธศาสตร์ของอุตสาหกรรมบริการในตลาดโลก ช่องทางการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ การควบรวมกิจการ กฎระเบียบหรือกฎหมาย
การค้าระหว่างประเทศ  โดยใช้กรณีศึกษาหรือธุรกิจตนเอง และข้อพิจารณาในการเข้าสูต่ลาดการคา้ระหว่างประเทศของธุรกิจ ตลอดจนการน าแนวคิด
ผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social Entrepreneurship) เพ่ือสร้างจิตส านึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาใช้ 

MBE807 การเริ่มต้นธุรกิจใหม ่

  New Venture Creation 
3(3-0-6) 

การเรียนการสอนเชิงปฏิบัติและการประยุกต์แนวคดิและเทคนิคในการท าใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค์ และการท าใหเ้กิดนวัตกรรม เพ่ือน าไปเป็น
แนวทางในการสร้างกระบวนการ/ขั้นตอนในการเปลี่ยนแนวคิดทางธุรกิจให้เป็นธุรกิจที่มีโอกาสประสบความส าเร็จและเป็นไปได้จริง  โดยการประยุกต์ใช้
แนวคิดที่เรียนในวิชาการตลาด การเงิน และการจัดการ มาพัฒนาเป็นแผนธรุกิจจะท างานเป็นกลุ่ม/รายบุคคลเพ่ือคัดกรอง ตรวจสอบ โอกาสทางธุรกิจ ท าการ
วิจัยเบื้องต้นในการก าหนดตลาดและกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ ฝึกเขียนแผนธรุกิจ และการเชิญวทิยาพิเศษมาเป็นผูใ้ห้ค าแนะน าและตรวจสอบแผนธุรกิจ พร้อม
กับการน าเสนอแผนธุรกิจที่มีความเปน็ไปได้ต่อสถาบันการเงินทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเป็นจิตส านึกของการเป็นผู้ประกอบการ 

MBE808 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับผู้ประกอบการ 
  Information Technology Management for Entrepreneur 

3(3-0-6) 

วิเคราะห ์ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในปัจจุบัน เพ่ือการสืบคน้ข้อมูลและแสวงหาความรู ้การใช้งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การ
สื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศบนระบบเครือข่าย ที่ท าให้เกิดนวัตกรรมทางความคิดที่ช่วยในการวางแผน การน าไปใช้ในการตดัสินใจ การสร้าง
โอกาสทางธุรกิจ และการบริหารธุรกิจ อาทิ ด้านการผลติ ด้านการตลาด ด้านการเงิน ด้านการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานภายในและภายนอกธุรกิจ การเคารพสิทธิทางปญัญา คุณธรรม จริยธรรมในสังคมสารสนเทศ 

MBE810 การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการส าหรบัผูป้ระกอบการ 
  Product Design and Service for Entrepreneur 

3(3-0-6) 

แนวคิดการจัดการเกี่ยวกับการออกแบบผลติภัณฑ์ และการออกแบบระบบของผลิตภัณฑ์ควบคู่กับบริการ  โดยน ากระบวนการการค้นหาและริเร่ิม
ความคิดใหม่ๆ เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในด้านสภาพแวดล้อม ความต้องการและความจ าเป็นของลูกค้ามาเป็นแนวทาง การฝึก
ปฏิบัติค้นหาแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ผสมผสานเข้ากับการให้บริการอย่างที่เป็นระบบเพ่ือตอบสนองความต้องการลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ 
โดยใช้กรณีศึกษาหรือวิทยากรพิเศษมาให้ความรู้หรือการศึกษาดูงาน ตลอดจนการมีจิตส านึกของการเป็นผูป้ระกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อลูกคา้ 



MBE811 การจัดการธุรกิจค้าปลีกส าหรับผู้ประกอบการ 
  Retail  Business  Management for Entrepreneur 

3(3-0-6) 

การบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกทั้งประเภทผลิตสินคา้และบริการ รูปแบบการ ค้าปลีกสมัยใหม่ที่ตรงกับพฤติกรรมผูบ้ริโภค กลยุทธ์ธุรกิจค้าปลีก
เกี่ยวกับการเลือกท าเลทีต่ั้ง การออกแบบ และตกแต่ง การจัดการธุรกิจ การบริหารสินคา้ การจัดซื้อ การก าหนดราคา การส่งเสริมการตลาดให้กบัธุรกิจคา้ปลีก 
รวมถึงการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลกี รวมถึงเป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในการผลติสินค้าหรอื
บริการ 

MBE812 การจัดการธุรกิจครอบครัว 
  Family Run Business Management 

3(3-0-6) 

การจัดการธุรกิจครอบครัว ความเหมือนและความแตกต่างของการจัดการธุรกิจครอบครัวกับการจัดการธุรกิจทัว่ไป ทฤษฏี วัฒนธรรม ขั้นตอนและ
วิวัฒนาการโครงสร้างของครอบครัว การจัดการความขดัแย้ง และสร้างความสัมพันธ์ การจัดองค์กรโดยการส่งผ่านและการถ่ายโอนอ านาจในลักษณะของ
กระบวน 

การสืบทอดธุรกิจครอบครวั แนวทางส าหรับการวางแผน  กลยุทธ์ของธุรกิจครอบครัว เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจและสถานการณ์โลกที่มี
การเปลี่ยนแปลง  ตลอดจนการเป็นผูป้ระกอบการที่มีจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 

MBE813 การจัดการธุรกิจแฟรนไชสข์องผู้ประกอบการ 
  Franchising Management for Entrepreneur 

3(3-0-6) 

ความรู้และความเข้าใจการประกอบธุรกิจเครือข่ายของผู้ประกอบการ  ที่เกี่ยวกับรูปแบบและบทบาทของธุรกิจแฟรนไชส์ การวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อมทางการตลาด  แนวโน้มในการแข่งขันในธุรกิจแฟรนไชส ์ปัญหาและโอกาส การก าหนดแผนกลยุทธ์การจัดการธุรกิจแฟรนไชส ์องค์ประกอบในการ
สร้างธุรกิจแฟรนไชส ์การตลาดส าหรับธุรกิจแฟรนไชส์ การวางรูปแบบและการสร้างคู่มือการปฏิบัติการ ความสัมพันธ์ในธุรกิจแฟรนไชส ์รวมถึงเป็น
ผู้ประกอบการที่จิตส านึกดา้นสังคมของผู้ประกอบการที่ค านึงถึงชุมชนและสงัคมแวดล้อม โดยใช้กรณีศึกษาหรือการศึกษาดูงานหรือการเชิญวิทยากรพิเศษมา
ให้ความรู ้

MBE814 การสื่อสารภาพลักษณข์องผู้ประกอบการ 
  Image Communication for Entrepreneur 

3(3-0-6) 

การวิเคราะห์และประยุกต์แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์และภาพลักษณ ์  ความสัมพันธ์ระหว่าง   อัตลักษณ์และภาพลักษณ ์  กระบวนการ กลยุทธ์
การสร้างและสื่อสารอัตลักษณ์ ภาพลักษณ์ของตราสินค้าให้กบัธุรกิจ กลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอก โดยฝึกปฏิบตัิวางแผนกลยุทธ์การสื่อสาร
ภาพลักษณ ์      เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าและบริการของธุรกิจ รวมถึงการมีจรรยาบรรณในการสื่อสารภาพลักษณ์ของผู้ประกอบการธุรกิจ 

MBE815 การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับผู้ประกอบการ 
  Personality Development for Entrepreneur 

3(3-0-6) 

การพัฒนาบุคลิกภาพ โดยเน้นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อภาวการณ์เปน็ผู้น าทางธุรกิจของผู้ประกอบการทุกระดบั เน้นการพูดติดต่อธุรกิจ การเข้าร่วม
ประชุมและเสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุม การตัดสินใจทางธุรกิจ การจูงใจ การเจรจาต่อรอง การเข้าสังคมและการพัฒนาบุคลิกภาพของนักธุรกิจทางดา้น
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจและทัศนคต ิโดยเน้นการใช้หลักธรรมในทางศาสนาและจิตใจ มีการฝึกปฏิบตัิและรู้จักท าการวิเคราะห ์การประเมินตนเอง การวาง
แผนพัฒนาตนเองให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพและท างานอย่างมีความสุข 

MBE816 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 

  Small Business Management 
3(3-0-6) 

ความท้าทายและประเด็นในการจัดการที่ธุรกิจขนาดย่อมที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่เป็นปญัหาและอุปสรรค์ที่ต้องเผชิญ ตั้งแต่
การเริ่มต้นธุรกิจไปจนถึงช่วงของการเติบโต การวางกลยุทธแ์ละน าไปสู่การปฏิบัติ  การท าการตลาดส าหรับธุรกิจขนาดย่อม การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การ
จัดการคุณภาพ การจัดการหุ้นสว่นทางธุรกิจ กฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และสาเหตุการถอนตัวจากธุรกิจ และมีคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการโดย
นักศึกษาจะไดว้ิเคราะหป์ระเด็นที่เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจขนาดย่อมจากกรณีศึกษา หรือการศึกษาดูงาน หรือวิทยากรพิเศษมาให้ความรู้ 



MBE817 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

  Tourism Industry 
3(3-0-6) 

ศึกษาภาพรวมของอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยวและธุรกิจบริการทางการท่องเที่ยว หลักการ แนวคดิ ความหมาย องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว วิวัฒนาการการท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ของธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจอ่ืน การพัฒนาการท่องเที่ยว ผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อ
เศรษฐกิจ 

สังคม  และสิ่งแวดล้อม  องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  นโยบายของรัฐต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว  องค์การและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยและของโลก  

และแนวโน้มของธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจบริการในอนาคตรวมทั้งการโภชนาการ อาหารไทย ขนมไทย   ผลไม้ไทย หัตถกรรมไทย และสินค้าโอท็
อป ซึ่งอาจใช้กรณีศึกษาหรือการศึกษาดูงานประกอบการเรียน 

MBE820 สัมมนาเชิงกลยุทธ์ส าหรับผู้ประกอบการ 
  Seminar in Entrepreneurial Strategy 

0(0-6-3) 

การน าเสนอ และการแลกเปลี่ยนความคิดในประเด็นที่นา่สนดา้นแนวคิดเกีย่วกับทิศทางในอนาคตของธุรกิจในมุมมองของผู้บริหาร เพ่ือให้ธุรกิจ
ด ารงอยู่และเจริญเติบโตท่ามกลางสภาวะการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกธุรกิจ การวิเคราะห์สภาพตลาดและ
สภาพการแข่งขัน การก าหนดทศิทางของธุรกิจ การก าหนดเป้าหมายการจัดแผนกลยทุธ์ การก าหนดวธิีการด าเนินงานเครื่องมือ เทคนิคต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของธุรกิจ โดยใช้กรณีศึกษาและวิทยากรพิเศษเข้ามามีสว่นร่วม หรือการศึกษาดูงานของธุรกิจภายใน/ภายนอกประเทศ ตลอดการกระตุ้นให้
ผู้ประกอบการเรียนรู้การท างานเป็นทมีและกฎของการท างานเป็นทีม 

MBE830 การค้นควา้อิสระ 

  Independent Study 
6(0-0-90) 

การค้นคว้าอสิระนี้สามารถมีประเด็นในการท าได้ 2 แบบ แบบแรกในลักษณะของหัวข้อหรือปัญหาทางด้านธุรกิจ อาทิ ด้านการเงิน การตลาด การ
ผลิตหรือการจัดการทรัพยากรมนุษย ์หรือตามความสนใจ หรือที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาที่ได้เรียนมาในหลักสูตรนี ้ภายใต้การก ากับดแูลของอาจารย์ที่ปรึกษา 
โดยหัวข้อที่จะศึกษานั้นได้รับความเหน็ชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน  มีการค้นคว้าเบื้องต้นในหัวข้อเร่ือง โดยมีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้าง
กรอบแนวคิด แล้วออกแบบเครื่องมือในการเก็บข้อมูล อาทิ แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึก มีการน าเสนอโครงร่างการค้นคว้าอิสระ และต้องได้รับ
อนุมัติให้ผ่านไปท าขั้นตอนต่อไปโดยคณะกรรมการโครงร่างการค้นคว้าอิสระ ต่อจากนั้นมีการรวบรวมข้อมูลจากการใช้เครื่องมือที่ได้ในการค้นควา้อิสระ น า
ข้อมูลมาท าการประมวลผล วิเคราะหผ์ล อภิปรายและสรุปผล พร้อมท ารายงานและน าเสนอผลการการค้นคว้าอิสระต่อหน้าคณะกรรมการค้นคว้าอิสระ และ
จัดท ารูปเล่มฉบับสมบูรณ์ส่งมอบแก่มหาวิทยาลัย ส าหรับแบบที่สองในลักษณะของการค้นคว้าอย่างลึกซึ้ง และสรา้งแนวคิดในการวางแผนธุรกิจส าหรับการ
เร่ิมต้นธุรกิจใหม่ การขยายธุรกิจตามความสนใจ ภายใต้การก ากับดแูลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยแผนธุรกิจมีการสร้างกระบวนการหรือขั้นตอนตามหลักการ
ค้นคว้าอิสระที่กล่าวแลว้ในเบื้องต้น 

MBE831 วิทยานิพนธ ์

  Thesis 
12(0-0-180) 

การศึกษาวิจัยที่แสดงถึงสมถรรถนะในด้านความรู้ ความสามารถ ในการบูรณาการศาสตร์ความรู้ที่เรียนมาในหลักสูตร จนสามารถสังเคราะห์เป็น
องค์ความรู้ใหม่ทางด้านการบริหารธุรกิจ ที่น าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างจริงจังด้วยวิธีวิจัย 

MED700 สถิติเพื่อการวิจัย 

  Statistics for Research 
3(3-0-6) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถติ ิ  ระเบียบวิธีทางสถติ ิ  การแจกแจงความถี่ การวัดต าแหน่ง  การวัดแนวโน้มเข้าสู่สว่นกลาง  การวัดการกระจาย   
คะแนนมาตรฐาน  สหสัมพันธ์เชิงเส้นตรง   

 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล  การเลือกใช้สถิติเพื่อการวิจัยในสถานการณ์ต่าง ๆ 



MED701 การวิจัยทางการศึกษา 

  Educational Research 
3(3-0-6) 

มโนทัศน์พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย   วิธีการทางวิทยาศาสตร์กบัการวิจัย การจ าแนกประเภท 
การเลือกปัญหาวิจัยและการนิยามปญัหา เทคนิคการสุ่มตวัอย่าง  การสรา้งเครื่องมือ  การเลือกเครื่องมือ 
เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล  ระเบียบวิธีวิจยัและวิธีการ การวิเคราะห์ข้อมูล  การแปลผล  การเขียนเค้าโครง 
งานวิจัยและการประเมินผลรายงานการวิจัย  การวิจัยเชิงคุณภาพ  การเขยีนงานวิจัยเชิงคุณภาพ ความ 
สามารถในการศึกษางานวิจัยและการวิจัยเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ จรรยาบรรณนกัวิจัย การบริโภคงานวิจัย 
ทางการศึกษา 

MGT101 การจัดการองค์การ 
  Organization Management 

3(3-0-6) 

หลักการและแนวคิดการจัดการองค์การ กระบวนการจัดการองค์การ เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการองค์การ ปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบโครงสร้าง
องค์การ รูปแบบโครงสร้างองค์การ กระบวนการมอบหมายงาน การรวมอ านาจและการกระจายอ านาจ การก าหนดขนาดของการควบคุมโครงสร้างองค์การ 
รวมถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการพฤติกรรมองค์การทั้งระดับบุคคลและกลุ่มผลประโยชน์ การจูงใจ การตัดสินใจ ตลอดจนความหมายและความส าคัญ
ของการวางแผนและการควบคุม ประเภทของการวางแผน กระบวนการในการวางแผนและควบคุม ความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนและการควบคุม การ
ประเมินปัจจัยในการบริหารก่อนที่จะก าหนดวัตถปุระสงคแ์ละนโยบายของธุรกิจ และเทคนิคในการวางแผนและควบคุมแบบต่างๆ 

MGT201 เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ 

  Modern Management Techniques 
3(3-0-6) 

เทคนิควิธีการจัดการสมัยใหม่ ได้แก ่การจัดการคุณภาพโดยรวม วงจรการควบคุมคุณภาพ ไคเซ็น คัมบัง องค์การแห่งการเรียนรู้ ซิกส์ซิกมา การ
จัดการองค์การเพื่อความรวดเร็ว และเทคนิคการจัดการสมัยใหม่ที่ได้รับความนิยม เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
ท างานในองค์การ 

MGT202 การจัดการส านักงาน 

  Office Management 
3(3-0-6) 

หลักการจัดระบบส านักงาน งานสารบรรณ การวางระบบงาน ระเบียบและวธิีการจัดเก็บเอกสารให้มีประสทิธิภาพ การประเมินผลประสิทธิภาพ
งานส านักงาน และน าหลักการบริหารจัดการโดยทั่วไปมาใช้ในการจัดการส านักงาน 

MGT203 การบริหารโครงการเชิงธุรกิจ 
  Business Project Management 

3(3-0-6) 

ความหมาย ความส าคัญ และความเปน็มาของการบริหารโครงการ องค์ประกอบของโครงการ ความแตกตา่งของการบริหารโครงการกับการบริหาร
ทั่วไป เทคนิคต่างๆในการจัดองค์การเพื่อบริหารโครงการ การเตรียมทีมงาน การศึกษาความเป็นไปได้ในการด าเนนิโครงการ การคัดเลือกโครงการ          
การวางแผนโครงการ การจัดการงบประมาณ การจัดหาทรัพยากรและเทคโนโลยี การควบคุมและประเมินผลโครงการ การจัดท ารายงาน รวมทั้งแนวทางการ
บริหารโครงการเชิงธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ 

MGT204 การจัดการการเปลี่ยนแปลง 
  Change Management 

3(3-0-6) 

แนวคิด ความหมาย ประเภทของการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสนบัสนุนและต่อต้านการเปลี่ยนแปลง แนวทางการด าเนินงานต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลง ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง เทคนิคการจัดการการความส าเร็จในการเปลี่ยนแปลงในองค์การให้มีประสิทธิผล ประเภทของความเสีย่ง 
และการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 

MGT301 ภาวะผู้น า 

  Leadership 
3(3-0-6) 



ทฤษฎ ีความส าคัญ คุณลักษณะของผู้น า ประเภทของผู้น า บทบาทหนา้ที่ของผู้น า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะผู้น า แนวทางและวิธีการประเมินภาวะ
ความเป็นผู้น า  การสรรหาผู้น า การเสริมสร้างและพัฒนาบคุลิกภาพในการเป็นผู้น าทีด่ี  จิตวิทยาและเทคนิควิธใีนการเป็นผู้น า คุณธรรมจริยธรรมของผู้น า 
และบทบาทของผู้น าในการท างานเป็นทีม 

MGT302 เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
  Technology and Information System for Management 

3(3-0-6) 

ความหมายของระบบ การจัดท าผังกระบวนการท างานของระบบ ความหมายและความรู้พ้ืนฐานของเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ 
ความสัมพันธ์ของข้อมูล สารสนเทศ และความรู ้องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูล แบบแฟ้มข้อมูล และฐานข้อมูล 
ความส าคัญและการน าเทคโนโลย ีรวมถึงระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการในส่วนงานต่างๆ รวมถึงการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การ เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่น ามาประยุกต์ใช้ในองคก์าร 

MGT303 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
  International  Business Management 

3(3-0-6) 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัธุรกิจระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม ที่มีผลกระทบต่อการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
กลยุทธ์การเข้าสู่ธุรกิจระหว่างประเทศ กระบวนการบริหารจัดการส าหรบัธุรกจิระหว่างประเทศในดา้นการจัดการระหว่างประเทศ การจัดการดา้นทรัพยากร
มนุษย์ การจัดการด้านการเงิน การจัดการด้านโครงสร้างองค์การ การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาทของผู้บริหารในการจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ กระบวนการควบคุมของธุรกิจระหว่างประเทศและจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ 

MGT304 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 

  Business Environment 
3(3-0-6) 

แนวคิดและวิวัฒนาการเกี่ยวกบัระบบสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบระบบตา่งๆ และปัจจัย
ภายในองค์การ ที่มีต่อระบบบริหารจัดการในองค์การ แนวโน้มและทิศทางของธุรกิจ ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การปรับตัวของธุรกิจต่อสภาพแวดล้อม 

MGT305 การจัดการธุรกิจกับสังคมและชุมชน 

  Community Business Management 
3(3-0-6) 

ความส าคัญ รูปแบบ และองค์ประกอบที่ใช้ในการประกอบธุรกิจชุมชน ปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจชุมชน และปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส าเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน วิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ สร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินคา้ชุมชน การพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันและสร้างความ
แข็งแกร่งแก่ธุรกิจชุมชนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

MGT306 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ 
  Human Relation in Organization 

3(3-0-6) 

ลักษณะ แนวความคดิ ขอบเขตและปจัจัยพ้ืนฐานของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล คณะและองค์การ บุคลิกภาพและการปรับตัวให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม ศิลปะในการสื่อสาร การฟัง การพูด การตัดสินใจและการแกป้ัญหา การศึกษาตนเองและผู้อ่ืนเพ่ือพัฒนาตนเอง และสร้างมนุษยสัมพันธ์ เข้า
ใจความแตกตา่งระหว่างบคุคล 

MGT307 การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส ์
  Electronics Business Management 

3(3-0-6) 

แนวคิด รูปแบบและกระบวนการด าเนนิธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลย ีเครื่องมือและความปลอดภัยในการประกอบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์
และปัจจัยในความส าเร็จของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 

MGT308 การติดต่อสื่อสารภายในองค์การ 
  Communication in Organization 

3(3-0-6) 

วิธีการและรูปแบบการติดต่อสื่อสารภายในองค์การ วิธีปฏิบัตใินการติดต่อสือ่สาร เช่น การเขียนจดหมาย การเขียนบันทึกข้อความ การสนทนา 
การเขียนรายงาน การน าเสนอ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารโดยอาศัยเทคโนโลยีและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมารยาทและข้อควรปฏิบัตใิน
การติดต่อสื่อสาร 



MGT309 การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการ 
  Application Software for Management 

3(3-0-6) 

การน าโปรแกรมประยุกต ์หรือเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในกระบวนการท างาน อาทิ ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การ ระบบธุรกิจอัจฉริยะ เทคนิค
การใช้โปรแกรมการจัดการเอกสาร โปรแกรมตารางค านวณ โปรแกรมการน าเสนองาน ให้เหมาะกับงาน เทคโนโลยีและโปรแกรมที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร 
Cloud Technology รวมถึงเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่ทันสมัยอ่ืนๆ การวิเคราะห์ความเหมาะสมของเทคโนโลยีและโปรแกรมประยุกต์ที่น ามาใช้ ข้อดี
และข้อจ ากัดของการน าโปรแกรมประยุกต์ หรือเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ 

MGT401 การพัฒนาองค์กร 
  Organization Development 

3(3-0-6) 

ทฤษฎ ีแนวคิด กระบวนการและเทคนคิในการพัฒนาองค์การ รูปแบบขององค์การที่มีผลต่อการพัฒนาองค์การ การจัดการปัญหา อุปสรรคและ
ความขัดแย้งภายในองค์การ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมให้คนในองค์การ รวมทั้งให้องค์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และองค์การ
สมรรถนะสูง เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถขององค์การ 

MGT402 วิจัยธุรกิจ 
  Business Research 

3(3-0-6) 

ความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของการวิจัยทางธุรกิจ จรรยาบรรณของนักวิจัย ประเภทของการวิจัยทางธุรกิจ การเขียนเค้าโครงการวิจัย 
ขั้นตอนการวิจัย การเลือกปัญหาการวจิัย การก าหนดจุดมุ่งหมาย การตั้งค าถามในการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรและเทคนิคการตั้งสมมติฐาน 
การเลือกรูปแบบการวิจัย เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่สอดคล้องกับการวิจัยแบบตา่ง ๆ การวิเคราะห์ข้อมูล การน าคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ใน
การเตรียมข้อมูลและประมวลผลข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย และการวเิคราะห์ผลการวิจัยเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาองค์การหรือธุรกิจ 

MGT404 สัมมนาทางการจัดการ 
  Seminar in Management 

3(3-0-6) 

การค้นคว้าปัญหาหรือสถานการณป์ัจจุบันที่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต โดยอาศัยหลักการ ทฤษฎี เทคนิค 
แนวความคิดด้านการจัดการมาใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกเพ่ือแก้ปัญหาในการบริหารจัดการ โดยอาศัยกรณีศึกษารว่มอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิด  

น าข้อมูลมาสรุป อภิปรายและรายงานผล 

MGT405 การแก้ปัญหาและการตัดสนิใจธุรกิจ 
  Problems Solving and Decision Making in Business 

3(3-0-6) 

ความหมาย ความส าคัญและรูปแบบการตัดสินใจ ปัญหา วิธีการ กระบวนการ เทคนิค และเครื่องมือที่ช่วยในการแก้ปัญหาและตัดสินใจให้มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนทักษะและบทบาทของผู้บริหารในการตดัสินใจ 

MGT406 การจัดการความขดัแย้งในองค์การ 
  Conflict Management in Organization 

3(3-0-6) 

ความหมาย รูปแบบ ลักษณะและสาเหตุของความขัดแย้ง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความขัดแย้งในองค์การ การจัดการ เทคนิคและวิธีการในการแก้ไข
ความขัดแย้งในองค์การ 

MGT407 โครงการทางการจัดการ 
  Project in Management 

3(3-0-6) 

การประยุกต์ใช้ความรู้จากรายวิชาตา่งๆ มาวางแผน น าเสนอโครงการ ผลงานทางวิชาการน าไปสู่การฝึกปฏบิัติจริง ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษา 

MGT408 หัวข้อพิเศษด้านการจัดการ 
  Special Topics in Management 

3(3-0-6) 



อภิปรายหัวข้อพิเศษเลือกตามความสนใจเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันทางดา้นการจัดการ เช่น ด้านการวางแผน การจัดการองค์การ การพัฒนา
บุคลากร การคบคุมและการสั่งการ 

MGT540 เตรียมความพร้อมวิชาชีพทางการจัดการ 
  Professional  Preparation and Training for Management Career 

2(2-0-4) 

หลักการ แนวคดิ และกระบวนการของสหกิจศึกษา และการฝึกประสบการณก์ารจัดการ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคใน
การสมัครงาน อาชีพ ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการน าเสนอ การเขียนรายงาน 

MGT541 ฝึกประสบการณ์ทางการจัดการ 
  Management Internship 

3(0-40-20) 

ฝึกปฏิบตัิงานจริงในสถานประกอบการภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจหรือรัฐบาลทางด้านที่เกี่ยวข้องกับสาขาการจัดการหรือบริหารธุรกิจอย่างเป็นระบบ
ท าให้เกิดประสบการณ์จริงจากการท างานก่อนส าเร็จการศึกษา 

MKT101 หลักการตลาด 
  Principles of Marketing 

3(3-0-6) 

ลักษณะ ความหมาย แนวคิด บทบาท หน้าที่และความส าคัญของการตลาด สิ่งแวดล้อมทางการตลาด ระบบข้อมูลทางการตลาดและการวิจัยทาง
การตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาดการเลือกตลาดเปา้หมาย การก าหนดต าแหน่งทางการตลาด การจัดการส่วนผสมทางการตลาด 
การตลาดเพื่อสังคม และจรรยาบรรณทางการตลาด 

MKT102 พฤติกรรมผู้บริโภค 
  Consumer Behavior 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :   MKT101 

ความหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริโภคกับการบริหารการตลาด รูปแบบการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค ปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อ
กระบวนการตดัสินใจซื้อของผู้บริโภค รวมทั้งปัจจัยด้านจิตวิทยา ประกอบด้วยบุคลิกภาพ ค่านิยม ทัศนคต ิทฤษฎกีารเรียนรู้และการรับรู ้ปัจจัยด้านสังคมและ
มานุษยวิทยา ประกอบด้วยวัฒนธรรม กลุ่มอ้างอิง  ครอบครัว และปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร์กับความต้องการของผูบ้ริโภค รวมถึงการขยายตัวของนวัตกรรม
ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค และความส าคัญของการวิจัยผู้บริโภค 

MKT201 การจัดการงานขาย 
  Sales Management 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :   MKT101 

บทบาทและความส าคัญของการจัดการองค์การงานขาย การก าหนดหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผู้จัดการงานขาย การบริหารงานบคุคลในสว่น
เกี่ยวข้องกับงานขาย เทคนิคการบริหารงานขาย  การพยากรณ์การขาย การก าหนดอาณาเขตขาย การจัดท าแผนงานขายเชิงปฏิบัติการ การควบคุมและการ
ประเมินผลการปฏบิัติงานของพนักงานขาย จรรยาบรรณการขาย 

MKT202 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 
  Product and Price Management 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :   MKT101                   

งานของผู้บริหารผลิตภัณฑ ์การวางแผนผลิตภณัฑ์ การจัดส่วนผสมผลติภัณฑ์ แนวความคิดสนิค้า การวางต าแหนง่ผลิตภัณฑ ์การก าหนดราคา 
ยี่ห้อ การออกแบบผลิตภัณฑ์และการบรรจุภัณฑ์ การปรับปรุงและพัฒนาสนิค้าใหม่ กลยุทธ์การน าสินคา้ใหม่ออกสู่ตลาด สาเหตุทีผ่ลติภัณฑ์ล้มเหลว วัฏจักร
ของผลิตภัณฑ ์กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ในดา้นคุณภาพ บทบาทของราคาที่มีผลตอ่ตลาด ความรับผิดชอบของ   ผู้ตั้งราคา วัตถุประสงค์การตั้งราคา การตัดสินใจ
เกี่ยวกับราคาในตลาด  การเปลี่ยนแปลงราคาในตลาด ตลอดจนความรับผดิชอบของผู้ผลติต่อผู้บริโภคในการเสนอสินค้าและบริการทีด่ี 



MKT203 การจัดการช่องทางการจ าหน่าย 

  Channels Management 
3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   MKT101 

ขอบข่ายการจัดจ าหน่าย ระบบการจัดจ าหน่าย การกระจายตัวสนิค้า หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน การคัดเลือก
ช่องทางการจัดจ าหน่าย การคัดเลือกคนกลาง การก าหนดบทบาทหน้าทีข่องคนกลางในระดบัต่าง ๆ ในช่องทางการจัดจ าหน่าย  การควบคุมช่องทางการจัด
จ าหน่าย ตลอดจนจริยธรรม/จรรยาบรรณของคนกลางในการกระจายสินค้า 

MKT204 ระบบการจัดการสารสนเทศทางการตลาด 
  Marketing Information Management Systems 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  MKT101 

ศึกษาการสร้างและประมวลผลข้อมูลและสารสนเทศ  ระบบสารสนเทศกับการบริหารงานขององค์กร การบริหารสารสนเทศด้านการตลาด การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด เพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจและการบริหารงานด้านการตลาด 

MKT301 การวิจัยการตลาด 
  Marketing Research 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  MKT101 และ BBA303 

  ความหมาย บทบาทและความส าคัญของการวิจัยตลาดที่มีต่อธุรกิจ กระบวนการวิจัยการตลาด ประเภทของการออกแบบการวิจัย 
แหล่งข้อมูลและประเภทความผิดพลาดของข้อมูล สเกลที่ใช้วัดทัศนคต ิขั้นตอนและเทคนิคการเลือกตัวอย่าง การก าหนดขนาดตัวอย่าง การออกแบบสอบถาม 
การวิเคราะห์และการใหค้วามหมายขอ้มูล การสรุปผลและการน าเสนอ ตลอดจนจริยธรรมในการท าวิจัยทางการตลาด 

MKT302 กลยุทธ์การตลาด 

  Marketing Strategies 
3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :   เรียนวิชาการตลาดมาแลว้ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

      ความหมาย บทบาท และความส าคญัของกลยุทธ์การตลาดส าหรับการแข่งขนัในธุรกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
รูปแบบกลยุทธ์ตา่งๆ ทางการตลาด การบูรณาการกลยุทธ์การตลาดกบัหน้าที่งานทางการตลาดและหน้าที่อ่ืนๆ ของธุรกิจ 

MKT303 การตลาดโลกาภวิัฒน์ 
  Global Marketing 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   MKT101    

      แนวคิดและขอบเขตของการตลาดระหว่างประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมการตลาดยุคโลกาภิวัฒน์ การ
รวมกลุ่มของตลาดใหม่ในโลกปัจจุบัน ระบบสารสนเทศเพื่อการตลาดระหวา่งประเทศ การเลือกตลาดเปา้หมายในตลาดระหว่างประเทศ กลยุทธ์การเข้าตลาด
ระหว่างประเทศ ระบบการช าระเงินส าหรับการค้าระหว่างประเทศ กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ การตัดสินใจดา้นส่วนประสมการตลาดระหว่างประเทศ 

MKT304 การเขียนแผนการตลาด 
  Writing Marketing Plan 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :   MKT101      

     ความหมาย บทบาท ความส าคญัของงานบริหารการตลาด คุณลักษณะที่ดขีองแผนการตลาด กระบวนการบริหารการตลาด การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ การ
พยากรณ์ยอดขาย กลยุทธ์การแข่งขัน  กลยุทธ์ของส่วนประสมการตลาด แผนกิจกรรมการตลาดระยะเวลา และงบประมาณ  การควบคุมและการประเมินผล
การด าเนินงาน  ตลอดจนการจัดท าแผนการตลาดเชิงปฏิบตัิการ 



MKT305 ศิลปะงานขาย 

  Salesmanship 
3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  MKT201 

  ศึกษาและปฏบิัติเกี่ยวกบัทฤษฎีการขาย เทคนิคการเสนอขาย การเขียนแผนการขาย การเขียนค าพูดขาย (Sales Talk) และการเสนอขาย 
การเขียนรายงานการขาย เอกสารการขาย การพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับอาชีพขาย จรรยาบรรณของอาชีพขาย กรณีศึกษา 

MKT306 การตลาดทางตรงและการส่งเสริมการขาย 
  Direct Marketing and Sales Promotion 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  MKT101 

    แนวคิด ความส าคญัของการตลาดทางตรงและการส่งเสริมการขาย  องค์ประกอบของการตลาดทางตรง ข้อเสนอเพ่ือการตลาดทางตรง 
ฐานข้อมูลลูกค้า ประเภทการส่งเสริมการขาย กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ และกลวิธีการด าเนินการการตลาดทางตรงและการส่งเสริมการขายผา่นเครื่องมือ
และสื่อตา่งๆ การค านวณค่าใช้จ่ายของการตลาดทางตรงและการส่งเสริมการขาย การประเมินผล กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษา 

MKT307 การจัดการตลาดธุรกิจบริการ 
  Service Business Marketing 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  MKT101  
     ความหมาย ความส าคัญของตลาดบรกิาร ลักษณะเฉพาะของบริการ ประเภทของธุรกิจบริการ การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด

ของธุรกิจบริการ การวางแผนและก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ และการวิเคราะห์ปญัหาทางการตลาดของธุรกิจบริการ เพ่ือก าหนดแนว
ทางแก้ไข 

MKT308 การตลาดลูกค้าสัมพันธ ์

  Customer Relationship Marketing 
3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : MKT101 

    ศึกษาถึงขบวนการในการที่จะพัฒนาปรับปรุงการจัดการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าสัมพันธ์ อันประกอบด้วย การตลาดลกูค้าสัมพันธ์ที่เน้น
เฉพาะลูกค้า  การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ซึ่งรวมกึงการจัดการทางด้านหวงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและองค์กรธุรกิจ  การศึกษาถึงการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์โดยใช้ระบบอิเลคทรอนิคส ์(E-CRM) และยังรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรธุรกิจและลูกคา้ที่มีความขัดแย้งและการเพิ่มผลประโยชน์ที่
ลูกค้าพึงได้รับจากองค์กรธุรกิจในทุกรปูแบบของการบริการและตวัสินคา้เอง 

MKT401 การตลาดอิเล็กทรอนิกส ์
  Electronic Marketing 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : MKT101 

                แนวความคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับการพาณิชย์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์  และผา่นเครือข่ายการเชื่อมโยงข้อมูลแบบออนไลน์ การ
วิเคราะห์รูปแบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบต่าง ๆ ศึกษาถึงกลยุทธ์สว่นประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส ์และการออกแบบการปฏสิัมพันธ์กับลูกคา้โดย
อาศัยเว็บไซต ์

MKT402 การจัดการตราสินค้า 
  Brand Management 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : MKT101 

       การจัดการตราสนิค้า ซึ่งประกอบด้วยบทบาทการจัดการตราสินค้า วิสัยทัศน์ และกลยุทธต์ราสินค้า การก าหนดต าแหน่ง 
บุคลิกภาพของตราสินคา้ เอกลักษณ์ตราสินค้า การตั้งช่ือตราสินค้า การสร้างแบรนด์ไอเดีย (Creating Brand Idea) กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพ่ือสร้าง
ตราสินคา้ การจัดการตราสินค้าอิเลคทรอนิกส์ และการสรา้งความสัมพันธ์ทีด่ีกับลูกคา้ การประเมินตราสินค้า 



MKT403 การจัดการการค้าส่งและคา้ปลีก 

  Wholesale and Retail Management 
3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : MKT101   

     บทบาท หน้าที่และความส าคัญของสถาบันการคา้ส่งและค้าปลีก การจัดองค์การ การเลือกท าเล ที่ตั้ง การก าหนดราคา การจัดวางและ
แสดงสินค้า การจัดการการเงิน การส่งเสริมการตลาด และแนวโน้มของธุรกิจของในอนาคต รวมถึงการปรับตัวของธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกในปัจจุบันใหส้ามารถ
ปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

MKT404 การจัดการเพื่อการส่งออกและน าเข้า 
  Export and Import Management 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : MKT101 และ MKT303 

    หลักและวิธีการปฏิบัต ิระเบียบข้อบังคบัและกฎเกณฑ์ของราชการเกี่ยวกับการส่งออก–น าเข้าสินค้า ภาษแีละพิธีการศุลกากร ขั้นตอน
การซ้ือ–ขาย สัญญาซื้อ–ขาย เง่ือนไขในการซื้อ- ขาย การเสนอกราคา การค านวณหาต้นทุนสินค้าน าเข้า – ส่งออก การจัดหาสินเช่ือเพ่ือน าเข้า เอกสารทาง
การเงิน   เอกสารน าเข้า-ส่งออก การส่งมอบ การช าระเงิน การขนส่ง การหีบห่อ การเลือกและจัดหา การประกันภัย การชดเชยค่าภาษีอากร จดหมายธุรกิจ
ยุคใหม่ 

MKT405 การตลาดเชิงกิจกรรม 
  Event Marketing 

3(3-0-6) 

แนวคิด หลักการ รูปแบบและประเภทของการตลาดเชิงกิจกรรม  กระบวนการวางแผน จัดท าการตลาดเชิงกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายและการ
ประเมินผล การใช้เครื่องมือทางการตลาดที่เหมาะสมเพ่ือการตลาดเชิงกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ เทคนิคการจัดกิจกรรมที่โดดเด่น และน่าสนใจเพ่ือดึงดูดความ
สนใจจากกลุ่มเป้าหมาย และสื่อมวลชน 

MKT406 กฎหมายเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค 

  Consumer Protection Law 
3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : MKT101 

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองป้องกันสิทธิของผู้บริโภค การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านต่างๆ องค์กรในการคุ้มครองผู้บริโภค และการด าเนินคดีของ
ผู้บริโภค ตลอดจนหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับการแข่งขันทางการคา้ที่ป้องกันการกระท าที่อาจก่อให้เกิดการผูกขาดหรอืความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน 

MKT510 การฝึกกปฏบิัติเชิงธุรกิจ 
  Business Practicum 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  MKT101 และส าหรบันักศึกษาชั้นปสีุดท้าย  

     ภาคปฏิบตัิเพื่อให้โอกาสนักศึกษาได้น าเอาความรู้ความเข้าใจที่ได้เล่าเรียนมา ไปใช้ใน  สถานการณ์จริง โดยการจัดตั้งบริษัทจ าลอง 
และจัดท าแผนธุรกิจ ซึ่งจะด าเนินธุรกิจโดยนักศึกษาภายใต้การดแูลของอาจารย์ที่ปรึกษา ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินธุรกิจ 

MKT520 สัมมนาการตลาด 
  Seminar in Marketing 

3(3-0-6) 

ส าหรับนักศึกษาภาคเรียนสดุท้ายและลงเรียนได้เฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดเท่านั้น 
          การอภิปรายถึงปัญหาตา่ง ๆ ทางการตลาดอย่างละเอียดลึกซึ้ง โดยหัวข้อที่น ามาสัมมนาจะเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของธุรกิจ

ในเวลานั้น รวมทั้งมีการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนการปฏิบัติงานกบัองค์กรภายนอกในอนาคต 

MKT540 การเตรียมความพร้อมวิชาชีพทางการตลาด 

  Professional Preparation and Training for Marketing Career 
2(2-0-4) 

หลักการ แนวคดิ และกระบวนการของสหกิจศึกษา และการฝึกประสบการณว์ิชาชีพ ระเบียบข้อบังคบัที่เกี่ยวข้อง ความรู้พ้ืนฐานและเทคนคิในการ
สมัครงาน อาชีพทางการตลาด ความรูพ้ื้นฐานในการปฏิบตัิงานด้านการตลาด การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ ์การพัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการน าเสนอ การ
เขียนรายงาน 



MKT541 การฝึกประสบการณ์ทางการตลาด 

  Marketing Internship 
3(0-40-20) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : MKT540 

      เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดระดับชั้นปีที่ 4 ได้มีประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานประเภทตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องกับการน า
ความรู้ ทฤษฎีทางการตลาดมาประยุกต์ใช้โดยตรงในสถานประกอบการ ซึ่งเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยสถานประกอบการนั้นๆ ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 

MKT542 สหกิจศึกษา 
  Cooperative Study 

6(0-40-20) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : MKT540 

      ระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยจัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ ส่งผลให้นักศึกษา
เรียนรู้ประสบการณ์จากการไปปฏบิัติงาน การท างานร่วมกับผู้อ่ืน เกิดทักษะการสื่อสาร ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ ใน
ขณะเดียวกันสถานประกอบการก็ได้แรงงานซึ่งมีทักษะความพร้อมระดับหนึ่งไปช่วยงาน ซึ่งอาจได้รับความคิดใหมจ่ากนักศึกษาที่เรียนสหกิจศึกษา โดย
นักศึกษาได้รบัการประเมินผลจากอาจารย์ที่ปรึกษา บุคคลทีดู่แลนักศึกษาในการปฏิบัติงาน และรายงานการปฏิบัตงิานในสถานประกอบการ 

PAD101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร ์
  Introduction to Political Science 

3(3-0-6) 

วิวัฒนาการและลักษณะการปกครองของสังคมมนุษย์ในรูปของรัฐ  ตัวแบบและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์  ความรู้เกี่ยวกับรัฐบาล  สถาบันการเมือง  
เช่น  พรรคการเมือง  กลุ่มผลประโยชน์  โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ทางการเมืองการปกครองของรัฐบาลไทย  ตลอดจนการพัฒนาการทางด้านการ
ปกครองของประเทศไทย 

PAD102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 
  Introduction to Public Administration 

3(3-0-6) 

ความหมาย สถานภาพ ขอบข่าย วิวฒันาการของวิชาและแนวคดิทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ลักษณะเฉพาะของการ
บริหารรัฐกิจ กระบวนทัศน์การศึกษารฐัประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย ตลอดจนแนวโน้มของรัฐประศาสนศาสตร์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

PAD103 นโยบายสาธารณะ 
  Public Policy 

3(3-0-6) 

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกบันโยบายสาธารณะ องค์ประกอบและประเภทของนโยบายสาธารณะ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนโยบายสาธารณะ 
สภาพแวดล้อมของนโยบายสาธารณะ ตัวแบบเกี่ยวกบันโยบายสาธารณะการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ กระบวนการนโยบายสาธารณะ อันได้แก่ การ
ก าหนดนโยบาย การน านโยบายไปปฏบิัต ิและการประเมินผลนโยบาย รวมถึงการพัฒนานโยบายสาธารณะของไทย 

PAD104 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
  Introduction to Information Relations 

3(3-0-6) 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทตา่ง ๆ ของโลกตะวันตก ตั้งแต่สมัยอารยธรรมกรีก ก่อนคริสต์ศักราชจนถึงสมัยนโปเลียน อาณาจักรเวียนนาและการ
สร้างชาติรัฐขึ้น สาเหตขุองลัทธิจักรวรรดินิยม : ระบบพันธมิตรก่อนสงครามโลกครั้งแรก และครั้งทีส่อง สันนบิาต ลัทธิปรัชญาในการรักษาความเป็นกลางของ
สหรัฐอเมริกา การก่อตั้งสหประชาชาต ิความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตา่ง ๆ ในเอเชีย 

PAD105 กฎหมายพื้นฐานส าหรับนกัรัฐประศาสนศาสตร์ 
  Basic Laws for Public Administration 

3(3-0-6) 



ลักษณะทัว่ไป และการแบ่งแยกประเภทของกฎหมาย การใช้ การตีความ และการอุดช่วงว่างของกฎหมาย กฎหมายเฉพาะเรื่องที่ควรทราบ อาทิ 
กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายแพ่งเร่ืองสภาพบุคคล นิติกรรม สัญญา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ปกครองท้องถิ่น 

PAD106 ระบบบริหารราชการไทยและองค์การสาธารณะ 
  Thai Public Administration System and Public Organization 

3(3-0-6) 

แนวคิดทฤษฎีของระบบราชการ วิวัฒนาการของระบบราชการไทยจากสมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน การจัดส่วนราชการไทยและความสัมพันธ์ในหน่วย
ราชการไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารแผ่นดิน ปัจจัยของระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่มีต่อการบริหารราชการไทย ปัญหาการบริหารราชการ
ของไทย ทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาระบบราชการไทยในอนาคต 

PAD207 กฎหมายปกครอง 
  Adminstrative Law 

3(3-0-6) 

ประวัติและลักษณะทัว่ไปของฝา่ยปกครอง ความหมายและที่มาของกฎหมายปกครองหลักกฎหมายปกครองในระบบต่าง ๆ การจัดระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดนิ นิติสัมพันธ์ระหว่างองค์กรของรัฐ และระหวา่งองค์กรของรัฐกับเอกชน ความรับผดิชอบของผ่ายปกครองและการควบคุมฝ่ายปกครอง และศาล
ปกครองของไทยและวิธีการพิจารณาคดีปกครองในประเทศไทย 

PAD208 การบริหารงานท้องถิ่น 
  Local Administration 

3(3-0-6) 

หลักการทั่วไปของระบอบประชาธปิไตยและการกระจายอ านาจ วิวัฒนาการของการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย รูปแบบ และอ านาจหน้าทีข่อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย อันได้แก ่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล แนวนโยบายรัฐตา่ง ๆ ที่มีต่อการพัฒนา
ระบบการบริหารงานท้องถิ่น อุปสรรค ปัญหาและทิศทางการพัฒนาระบบการบริหารงานท้องถิ่นไทยในอนาคต 

PAD209 การบริหารงานคลังและงบประมาณ 

  Public Finance and Budgeting Administration 
3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : BBA 102  

 หลักการ แนวคดิและทฤษฎีทางการคลังภาครัฐ การก่อหนี้สาธารณะของรัฐบาล วินัยทางการคลังของรัฐบาล ระบบการภาษีอากร การบริหาร
รายรับและรายจ่ายของรัฐบาล  ระบบงบประมาณ กระบวนการงบประมาณ เทคนิคการวิเคราะหแ์ละจัดท างบประมาณ ระบบการคลังและวิธีการงบประมาณ
ของประเทศไทย 

PAD230 องค์การและการจัดการ 
  Organization and Management 

3(3-0-6) 

หลักการ แนวคดิเกี่ยวกับองค์การ และการน าไปใช้ในการบริหารจัดการองค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ภายใต้พื้นฐานของการวางแผน การจัด
โครงสร้างองค์การ การน าและการจูงใจบุคลากร การควบคุมในองค์การ รวมทั้งการศึกษาถึงความขัดแย้งและการเมืองในองค์การ ตลอดจนการศึกษาถึง
รูปแบบองค์การและแนวคดิเทคนิคในการจัดองค์การสมัยใหม่ 

PAD332 การบริหารแรงงาน 
  Labor Administration 

3(3-0-6) 

ความหมาย ความส าคัญ แนวคดิที่เกีย่วข้องกับการบริหารแรงงาน องค์การและกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริหารแรงงาน กระบวนการบริหารแรงงาน 
แรงงานสัมพันธ์ ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารแรงงานในประเทศไทย ทศิทางการบริหารแรงงานของประเทศไทยในอนาคต 

PAD333 การพัฒนาองค์การ 
  Organization Development 

3(3-0-6) 



รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : PAD230   

 ความหมาย ความส าคัญ แนวคดิ เกี่ยวกับการพัฒนาองค์การเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถขององค์การ การวิเคราะหว์ินิจฉัยองค์การ 
กระบวนการพัฒนาองค์การ บทบาทของผู้น าในการพัฒนาองค์การโดยการพัฒนาคน พัฒนาทีมงาน การบริหารความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
ภายหลังการพัฒนาองค์การ และเรียนรู้ในการเลือกใช้เครื่องมือส าคัญที่ใช้ในการพัฒนาองค์การ  กรณีศึกษา ความส าเร็จและปัญหาของการพัฒนาองค์การ 

PAD334 การจัดการภาครัฐเชิงกลยทุธ์ 
  Public Management Strategies 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : PAD230  

 ลักษณะ แนวคิดขององค์การภาครัฐ ศกึษาความหมาย แนวคิดของการบริหารเชิงกลยุทธ์  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานภาครัฐ การพิจารณาจุดแขง็ จุดอ่อนโอกาส และอุปสรรคขององค์การภาครัฐ การวินิจฉัยความได้เปรียบในเชิงกลยุทธ์ การแปลงกลยทุธ์สู่การปฏิบัติ 
ก าหนดวสิัยทัศน ์ภารกิจ และวิเคราะห์การจัดการภาครัฐเชิงกลยุทธ์จากกรณีศึกษา 

PAD335 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
  Research Methodology in Public Administration 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : PAD102   

              ขอบข่ายและกรอบแนวคิดการศึกษาและวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ความรู้พ้ืนฐานทางการวิจัย การเลือกปัญหาและการ
ก าหนดปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การก าหนดตวัแปรและสมมุติฐานการวิจัย ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัย การออกแบบ
การวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตรแ์ละหลักการวิเคราะหข์้อมูล  การเขียนรายงานการวิจัย
จรรยาบรรณนักวิจัย 

PAD336 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
  Industrial Psychology and Organizational 

3(3-0-6) 

ทฤษฎีและแนวคิดของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ โดยเริ่มจากความเข้าใจพื้นฐานของค่านิยม ความเชื่อ ทัศนคต ิ  พฤติกรรมของบุคลากร
ทั้งระดับบุคคล กลุ่ม และองค์การ การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาบุคลากร วัฒนธรรมองค์การ การเมืองในองค์การ การจัดสภาพแวดล้อมตามหลักการย
ศาสตร(์Ergonomics) ซึ่งน าไปสูค่วามพึงพอใจและความผูกพันที่มีต่อองค์กร 

PAD337 การสร้างความผูกพันของพนักงาน 
  Employee Engagement 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : BBA301   

 ความหมาย  ความส าคัญแนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การกระบวนการเกิดความผูกพันต่อองค์การผลของความผูกพัน
ต่อองค์การลักษณะของพนักงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การการประเมินความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความ
ผูกพันของพนักงานและกระบวนการพัฒนาการสร้างความผูกพันของพนักงานในองค์การ 

PAD360 การสรรหาและคดัเลือก 
  Recruitment and Selection 

3(3-0-6) 

ความหมาย ความส าคัญ  หลักการ เทคนิคและวิธีการสรรหาบคุคลเข้าท างาน  รวมถึงการวิเคราะห์งาน การจัดท าค าบรรยายลักษณะงาน  การ
ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรบังานเทคนิคและวิธีการสรรหาและคดัเลือกบุคคลเข้าท างาน โดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การด าเนินการขององค์กร 

PAD361 การจัดการผลการปฏบิัติงาน 

  Performance Management 
3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : BBA301   

 ความหมาย ความจ าเป็นและประโยชน์ของการจัดการผลการปฏิบตัิงาน หลกัการและวธิีการน าระบบการจัดการผลการปฏิบตัิงานมาใช้ใน
องค์การ วงจรการจัดการผลการปฏิบตังิาน ประกอบไปด้วย การวางแผนระบบการจัดการผลการปฏบิัติงาน การด าเนินงานตามระบบการจัดการผลการ
ปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏบิัติงาน และการทบทวนผลการปฏิบัติงาน 



PAD362 กฎหมายแรงงาน 

  Labor Law 
3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : BBA301    

 หลักทั่วไปของกฎหมายแรงงาน  ประวัติความเป็นมาของกฎหมายแรงงานในประเทศไทย  หลักของกฎหมายแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองแรงงาน  กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์  กฎหมายว่าด้วยการจดัตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงาน   และกฎหมายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายแรงงาน    การพิจารณาปญัหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงาน 

PAD364 การสื่อสารทางการบริหาร 
  Administration Communication 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : BBA301   

 ความหมายและความส าคัญของการสือ่สารภายในองค์การ  องค์ประกอบและประเภทของการติดต่อสื่อสาร  กระบวนการรับรู ้  การแปล
ข่าวสาร  ช่องทางและโครงข่ายการตดิต่อสื่อสารที่ใช้ภายในองค์กร  ศิลปะที่ต้องใช้ในการติดต่อสื่อสาร  การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการติดต่อสื่อสารภายใน
องค์กรเพื่อประโยชน์ในการบริหาร 

PAD365 ภาวะผู้น าและการจัดการการเปลี่ยนแปลง 
  Leadership and Change Management 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : PAD230   

 แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับภาวะผู้น า  การจัดการการเปลี่ยนแปลง และการบริหารความขัดแย้ง วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง
ขององค์การและปัจจัยที่ท าให้เกิดความขัดแย้ง   ศึกษาวิธีการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง และการบริหารความขัดแย้งในฐานะผูน้ าองค์การ โดยอาศัย
ภาวะผู้น าและบทบาทของผู้น าสมัยใหม่ 

PAD366 องค์การแห่งการเรียนรู้ 
  Learning Organization 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : PAD230   

 ความหมาย ความส าคัญ แนวคดิ เกี่ยวกับการจัดการความรู ้กระบวนการจัดการความรู ้การเรียนรู้ขององค์การ ความหมาย แนวคิด ลักษณะ 
และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศกับองค์การแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนประเด็นส าคญัเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษยใ์น
องค์การแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษาของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

PAD369 การบริหารงานบคุคลท้องถิ่น 
  Local Personnel Administration 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : PAD208   

 ศึกษากรอบแนวคิด  วิวัฒนาการ  หลักการและวิธีการบริหารงานบคุคสว่นท้องถิ่น  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปัญหา  อุปสรรค  และทิศทางในการบริหารงานบุคคลสว่นท้องถิ่นในอนาคต 

PAD370 การคลังท้องถิ่น 
  Local Public Finance 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : PAD208   

 ศึกษากรอบแนวคิด หลักการ นโยบายการคลังท้องถิ่นของประเทศไทย และวธิีการบริหารการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงสร้าง
การคลังของท้องถิ่น  การจัดเก็บภาษแีละการบริหารภาษี รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดสรรรายได้ระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่น
กระบวนการงบประมาณของการคลังท้องถิ่น วินัยทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัญหา อุปสรรคในด้านการคลังของท้องถิ่น วิธีการแก้ไขปัญหา
และอุปสรรค การศึกษาแนวโน้มทิศทางในการบริหารการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต 

PAD371 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่นไทย 

  Thai Local Administration Laws 
3(3-0-6) 



รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : PAD208   

 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานและการปกครองท้องถิ่นไทย  ได้แก่  ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  พระราชบัญญัติเทศบาล  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองคก์ารบริหารสว่นต าบล  รวมทั้งกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

PAD372 ประชาสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  Civil society and People Participation 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : PAD208   

 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประชาสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน ความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสนับสนุนการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในการพัฒนาท้องถิ่น วิธีการจูงใจให้กับประชาชนต้องการมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการท้องถิ่น และกรณศีึกษาการมีสว่นร่วมของประชาชนที่ประสบความส าเร็จในประเทศไทย 

PAD373 การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น 
  Local Development Administration 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : PAD208   

 กรอบแนวคิด  ทฤษฏีการบริหารการพัฒนามุ่งเน้นมิติท้องถิ่น  แนวทางการบริหารพัฒนาท้องถิ่นของไทยที่ผ่านมา  ปัญหา  อุปสรรค  
และทิศทางการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นไทยในอนาคต 

PAD410 ธรรมาภิบาลส าหรับนักบรหิาร 
  Good Governance for Administrator 

3(3-0-6) 

ความหมาย แนวคิด ลักษณะของการปกครองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล หลักปรัชญาของนักคิดตา่ง ๆ เพ่ือให้นักบริหารใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารงาน รวมทั้งแนวความคดิ ความหมายและความส าคัญทางจริยธรรม บทบาทหนา้ที่และความรับผิดชอบของนักบริหาร หลักคุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับนักบริหาร โดยมุ่งเน้นไปยังความรับผิดชอบที่มีต่อองค์การและสังคม ปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรมของนักบริหาร ข้าราชการ นักการเมือง ตลอดจนการ
พัฒนาและเสริมสร้างจริยธรรมให้เกิดขึ้นกับนักบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และกรณีศึกษา 

PAD438 การจัดการคุณภาพเชิงบูรณาการ 
  Integrated Quality Management 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : PAD230   

 ความหมายและความส าคัญในเรื่องคุณภาพ  ความรับผิดชอบในเรื่องคุณภาพ  การควบคุมคุณภาพ  การปรับปรุงคุณภาพ  การจัดการ
คุณภาพรวมถึงความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการคุณภาพ  วิธีการวิเคราะหว์นิิจฉัยองค์การ  เพ่ือค้นหารูปแบบที่เหมาะสมในการปรับปรุงการบริหารงาน  
เครื่องมือและเทคนิคตา่งๆที่น ามาใชป้รับปรุงการบริหารงานในองค์การ  ระบบมาตรฐานคณุภาพในระดบัองค์การที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 

PAD439 การบริหารโครงการ 
  Project Management 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : PAD230   

 ความหมายของโครงการ  หลักของการบริหารโครงการ  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดท าโครงการ  บทบาทของผู้เกี่ยวข้องในการบริหารโครงการ   
วิธีการวางแผน  การน าเทคนิคการวางแผนมาใช้ในการจัดท าโครงการ  การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการด าเนนิโครงการ  การควบคุม  ติดตาม
ความก้าวหนา้ของโครงการ  การประเมินผลโครงการ  การยุติโครงการ และการจัดท ารายงานการด าเนินงานของโครงการ 

PAD443 กลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
  Human Resource Management Strategies 

3(3-0-6) 



รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : BBA301 

 ความหมายและความส าคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ์  แนวคดิในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์  บทบาทของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ในการบริหารเชิงกลยุทธ์ในด้านตา่งๆ ได้แก ่การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์  การสรรหาและคัดเลือก  ระบบการเรยีนรู้และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   การ
จัดการความก้าวหน้าในอาชีพ  การจัดการผลการปฏิบตัิงาน   ระบบค่าตอบแทนและสิทธปิระโยชน์ต่างๆ  แรงจูงใจและการสร้างความผูกพัน การจัดการ
ด้านสภาพแวดล้อมของทรัพยากรมนุษย์   เพ่ือให้เกิดการบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้องค์การบรรลุเป้าหมาย 

PAD463 การบริหารคา่จ้างและผลตอบแทน 
  Compensation Management 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : BBA301   

 ทฤษฎีเกี่ยวกับคา่จ้างและเงินเดือน โครงสร้างของค่าจ้างและเงินเดือน เทคนิคและวิธีการในการก าหนดและการควบคุมค่าจ้างและเงินเดือน 
รวมทั้งการประเมินค่างานและการประเมินผลงานเพ่ือการก าหนดค่าจ้างและเงินเดือน และแนวความคิดในการก าหนดค่าจ้างแบบใหม่ 

PAD467 การบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรม 
  Cross Cultural Management 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : PAD104   

 ความหมายของวัฒนธรรม  แนวคิด  และทฤษฏีที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมข้ามชาต ิ  ความหลากหลายทางวัฒนธรรม  การเรียนรู้วัฒนธรรมการ
จัดการข้ามชาต ิ  การบริหารจัดการวฒันธรรมข้ามชาติ ที่มีผลต่อการบริหารจัดการองค์การ  การสื่อสารและการเจรจาต่อรองข้ามวัฒนธรรม   วัฒนธรรม
การจัดการของประเทศต่างๆ  ปัญหาและแนวทางแก้ไขเม่ือเผชิญกับวัฒนธรรมใหม่จริยธรรมและการบริหารจัดการในวัฒนธรรมที่แตกต่าง เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธผิลในการบริหารจัดการองค์การ 

PAD468 ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ 
  Human Resource Information Systems 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : BBA301   

 แนวคิดของระบบสารสนเทศ  การใช้เทคโนโลยีทางด้านระบบสารสนเทศ ในการจัดการข้อมูลด้านทรัพยากรมนุษย์  ในรูปแบบของระบบ
สารสนเทศทางด้านทรัพยากรมนุษย ์  การจัดเก็บ การค้นหา การเรียกใช้ข้อมูลที่ส าคัญ  ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ  กระบวนการวางแผน  
การออกแบบ  การพัฒนา  และการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางด้านทรัพยากรมนุษย์  รวมถึงการประมวลผลข้อมูลทางด้านทรัพยากรมนุษย์  เพ่ือใช้
ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การ 

PAD474 กลยุทธ์การบริหารจัดการชุมชน 
  Community Administration Strategies 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : PAD208   

 ธรรมชาติและรูปแบบของชุมชน  ความส าคัญ  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบรหิารจัดการชุมชน  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนและท้องถิ่นไทย  
บทบาทของภาครัฐในการสนบัสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  กระบวนการจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการชุมชนที่ส าคัญ
ในประเทศไทย  และกรณีศึกษาตน้แบบการจัดการชุมชนดีเด่น 

PAD475 การบริหารท้องถิ่นเปรียบเทียบ 

  Comparative Lacal Administration 
3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : PAD208   

 เปรียบเทียบรูปแบบ  โครงสร้าง  อ านาจหน้าที่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยกับประเทศที่พัฒนาแลว้ซึ่งตั้งอยู่ในทวีปต่าง ๆ  ของ
โลก  อาทิ  สหรัฐอเมริกา  อังกฤษ  นิวซีแลนด ์  ญี่ปุ่น  เพ่ือน ามาวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมทางวิชาการในการบริหารงานท้องถิ่นของ
ประเทศไทยในอนาคต 



PAD476 รัฐธรรมนูญและการเลือกตัง้ท้องถิ่น 

  Constitution and Local Election 
3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : PAD208   

 ลักษณะทัว่ไปของรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติต่างๆ ของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น และกระบวนการในการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ตั้งแต่การก าหนดเขตเลือกตั้ง คุณสมบัติของผู้สมัคร การรับสมัคร การหาเสียง การด าเนินการ การนับคะแนนรวมถึง
การคัดค้านการเลือกตั้ง 

PAD477 การจัดการความขัดแย้ง 
  Conflicts Management 

3(3-0-6) 

ความหมาย วิวัฒนาการ ปรัชญา ลักษณะและสาเหตุของความขดัแย้ง รูปแบบของความขดัแย้ง กระบวนการในการจัดการความขดัแย้ง ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความขัดแย้ง การแก้ไขปัญหาความขดัแย้ง โดยเน้นการศึกษารปูแบบ แนวทาง เทคนิคและวิธีการในการจัดการความขัดแย้ง และกรณีศึกษาการ
จัดการความขัดแย้ง 

PAD531 ภาคนิพนธ ์
  Term Study 

3(3-0-6) 

เง่ือนไขการเรียน    : นักศึกษาชั้นปทีี่  4 

 การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเองในประเด็นปัญหาทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่นักศึกษามีความสนใจ และด าเนินการตามกระบวนการวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร ์ตั้งแต่การระบุปัญหาการวิจัย การก าหนดวตัถุประสงค์และขอบเขตการศึกษาการค้นควา้แนวคดิทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การ
ตั้งสมมติฐาน การสุ่มตัวอย่างการจัดท าเครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการอภิปรายผล โดยให้นักศึกษาจัดท าเป็นภาคนิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ภายใต้การแนะน า การควบคุม และความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 

PAD540 การเตรียมความพร้อมส าหรับสหกิจศึกษาหรือฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

  Cooperative Education or Internship Preparation 
2(2-0-4) 

เง่ือนไขการเรียน    : นักศึกษาชั้นปทีี่  4 

 หลักการ แนวคดิ และกระบวนการของสหกิจศึกษา และการฝึกประสบการณว์ิชาชีพ ระเบียบข้อบังคบัที่เกี่ยวข้อง ความรู้พ้ืนฐานและเทคนคิ
ในการสมัครงาน อาชีพ ความรู้พ้ืนฐานในการปฎิบตัิงาน การสื่อสารและมนษุยสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการน าเสนอ การเขียนรายงาน 

PAD541 การฝึกประสบการณ์วิชาชพีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
  Internship 

6(0-40-20) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : PAD540   

 ฝึกปฏิบตัิงานในหน่วยงานในภาครัฐและหรือองค์กรธุรกิจเอกชนก่อนจบการศึกษา เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์อย่างต่อเนื่องใน 1 
ภาคการศึกษา  ภายใต้การก ากบัดูแล  และประเมินผลรว่มกันระหว่างอาจารย์ผู้ควบคุมและบุคลากรของหน่วยงานที่นักศึกษาฝึกงาน  โดยนักศึกษาจะต้อง
จัดท าและน าเสนอรายงานเกี่ยวกบัประสบการณ์ทางวิชาชีพที่ตนได้รับหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกงาน 

PAD542 สหกิจศึกษา 
  Cooperative Study 

6(0-40-20) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : PAD540   

 ระบบการศึกษาที่เน้นการปฎิบัติงานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างเป็นระบบโดยจัดให้มีการเรียนในสถานศกึษาร่วมกับการจัดให้

นักศึกษาไปปฎิบตัิงานจริงในฐานะเปน็พนักงานชั่วคราว โดยมีเวลาฝึกปฎิบตัิไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์อย่างต่อเนื่องใน 1 ภาคการศึกษา 



SCI001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  Computer and Information Technology 
3(3-0-6) 

ศึกษาววิัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ด้านฮาร์ดแวร ์ซอฟต์แวร์ ระบบเลขฐาน ศึกษาและปฏิบตัิเกี่ยวกับ หลักการ
แก้ปัญหา กระบวนการแกป้ัญหา การจ าลองความคิด การเขียนผังงาน ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โครงสร้างและส่วนประกอบของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ชนิดของข้อมูล ตัวแปร ค่าคงที่ การเขียนโปรแกรม ความส าคญัของข้อมูลและสารสนเทศ การสื่อสารและเครือข่าย บทบาทของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในสังคมและธุรกิจ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในทางธุรกิจ อุตสาหกรรม การบริหารและการศึกษา ผลกระทบต่อสังคม
และกฎหมาย 

SCI002 หลักการโปรแกรมและอัลกอริทึม 
  Principles of Programming and Algorithms 

3(2-2-5) 

หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม การพัฒนาอัลกอริทึม การออกแบบโครงสร้างของโปรแกรมที่ดี ข้อมูล ตวัแปร การประมวลผลทาง
คณิตศาสตร ์โครงสร้างค าสั่ง แบบตามล าดับ เลือกท า และการวนซ้ า การประมวลผลข้อมูลแบบตัวแปรชุด การประมวลผลข้อมูลรูปแบบสายอักขระ โดยการ
ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ช้ันสูง การใช้เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม การตรวจสอบ ทดสอบการท างานของโปรแกรม การแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม 

SCI003 คณิตศาสตร์และสถติิส าหรบัเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  Mathematics and Statistics for Information Technology 

3(3-0-6) 

ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น เมทริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้น เลขฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน และการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย 

TRM101 จิตวิทยาการบริการ 
  Service Psychology 

3(3-0-6) 

ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ การเรียนรู้ กระบวนการสร้างแรงจูงใจ การปรับตวั การพัฒนาบุคคลิกภาพเพื่องานบริการ หลักการสื่อสาร การสร้าง
มนุษย์สัมพันธ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการบรกิาร ปัญหาและการแก้ไขปัญหาในงานบริการ จิตวิทยาของผู้รับบริการหรือผู้บริโภค 

TRM111 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

  Tourism Industry 
3(3-0-6) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว  การพัฒนาการท่องเที่ยวและแนวโน้มในอนาคต ความส าคัญและผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นโยบายของรัฐต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์กรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว    แนวทางการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว และ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของไทยให้เปน็การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 

TRM112 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
  Tourism Behavior 

3(3-0-6) 

แนวคิดด้านพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยว แรงจูงใจในการท่องเที่ยว กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อสินคา้และบริการทางการทอ่งเที่ยว การแบ่งประเภทของนักท่องเที่ยว ลักษณะและพฤติกรรมในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว พฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศ ASEAN 

TRM211 การพัฒนาการตลาดการทอ่งเที่ยว 
  Tourism Marketing Development 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : TRM111 

ความเป็นมาของการตลาดการท่องเที่ยว วิวัฒนาการทางการตลาด  การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ส่วนประสมทางการตลาด การ
แบ่งส่วนทางการตลาด เป้าหมายทางการตลาด  กลยุทธ์ทางการตลาด การวางแผนการตลาด การบริหาร การควบคุม การวัดผลทางการตลาด และการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานทางการท่องเที่ยว การตลาดการท่องเที่ยวสมัยใหม่ การตลาดในกลุ่มประเทศ ASEAN 



TRM212 การจัดการธุรกิจน าเที่ยว 

  Tour Business Management 
3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : TRM111  

             บทบาทความส าคัญและองค์ประกอบของธุรกิจน าเที่ยว การจัดการธุรกิจน าเที่ยว (Tour Operator) แบบภายในประเทศ 
(Domestic) น าเข้า (Inbound) และ ส่งออก (Outbound) การจัดการตวัแทนการท่องเที่ยว (Travel Agency) การวิเคราะห์เพ่ือการลงทุนในการประกอบ
ธุรกิจน าเที่ยว การเขียนรายการน าเที่ยว การคิดต้นทุนก าไรและการตั้งราคา การบริหารงานภายในองค์กร การวางแผนการผลิตบริการการน าเที่ยว พิธีการเข้า
ออกประเทศ บทบาทและความสัมพันธ์ของธุรกิจน าเที่ยวกับธุรกิจอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการบิน ฯลฯ จรรยาบรรณของธุรกิจน าเที่ยว 
การศึกษานอกสถานที่ดา้นการจัดการธุรกิจน าเที่ยว     ธุรกิจน าเที่ยวแนวใหม่ และ ธุรกิจน าเที่ยวส าหรับกลุ่มประเทศ ASEAN 

TRM311 การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
  Sustainable Tourism 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : TRM111  

ความหมาย ความเป็นมา แนวคดิ องค์ประกอบสถานการณ์และแนวโน้มของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  เชิงวัฒนธรรม และ
เชิงสุขภาพ ความส าคัญของการพัฒนาและอนุรักษแ์หล่งท่องเที่ยว การวิเคราะห์ความเป็นไปได ้การก าหนดขีดความสามารถรองรับนักท่องเที่ยว การประเมิน
ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในการพัฒนา แนวทางการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวของไทยให้อยู่กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

TRM312 การจัดการที่พักแรมส าหรบันักท่องเที่ยว 

  Tourist Accommodation Management 
3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : TRM111  

ประเภทและการพัฒนาของที่พักแรมส าหรับนักท่องเที่ยว การบริหารงานและการ 
ปฏิบัติงานของที่พักแรมส าหรับนักท่องเที่ยว จรรยาบรรณของการจัดการที่พักแรม  พระราชบัญญัติการโรงแรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่

พักแรม  ผลกระทบที่เกิดจากธุรกิจทีพ่ักแรม และแนวโน้มของธุรกิจที่พักแรมส าหรับนักท่องเที่ยวในอนาคต  ธุรกิจที่พักแรมรูปแบบใหม ่

TRM314 การจัดการธุรกิจการบิน 
  Airline Business Management 

3(3-0-6) 

ความเป็นมา วิวัฒนาการ ความส าคญั และแนวโน้มของธุรกิจการบิน การแข่งขัน องค์ประกอบ โครงสร้างทางเศรษฐกิจ การบริหารด้านการตลาด 
การผลิตบริการ การออกบัตรโดยสารดว้ยระบบสากล และการเงินของธุรกิจการบิน บทบาทของรัฐบาลต่อธุรกิจการบิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน 
การศึกษานอกสถานที่ดา้นธุรกิจการบนิ 

TRM351 มัคคุเทศก ์
  Tourist Guides 

3(3-0-6) 

ความหมายและความส าคัญและประวตัิความเป็นมาของมัคคุเทศก์ บทบาทหน้าที่ของมัคคุเทศก์ที่มีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จรรยาบรรณ 
คุณลักษณะของมัคคุเทศก ์การปฏิบตังิานของมัคคุเทศก์และเทคนิคการน าเที่ยว การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของมัคคุเทศก์  การจัดความปลอดภัยในการ
ท่องเที่ยว ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานมัคคุเทศก์ เช่นพระราชบัญญัติธุรกิจน าเทีย่วและมัคคุเทศก์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานมัคคุเทศก ์และการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างมัคคุเทศก์กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวขอ้ง ความรู้ทั่วไปของมัคคุเทศก์เกี่ยวกบักลุ่มประเทศ ASEAN การศึกษาและการฝึก
ปฏิบัตินอกสถานที ่

TRM352 การจัดการขนส่งผู้โดยสาร 
  Passenger Transportation Management 

3(3-0-6) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขนส่งผู้โดยสาร ระบบโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประเภทของการขนส่งผู้โดยสาร การด าเนินงาน การวางแผน 
การตลาด และการเงินของการขนส่งผูโ้ดยสาร  บทบาทของรัฐบาลต่อการขนส่งผู้โดยสาร และการพัฒนาขนส่งผู้โดยสาร การขนส่งภายในกลุ่มประเทศ 
ASEAN 



TRM353 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 

  Tourism Geography 
3(3-0-6) 

ความหมาย ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ทีส่่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิศาสตร์กบัการท่องเที่ยว ธรรมชาติวิทยากับการท่องเที่ยว 
ภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไทยและทีส่ าคัญของโลก การวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์เกี่ยวกับปญัหาดา้นการท่องเที่ยว
และแนโน้มในการจัดการปัจจัยทางภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 

TRM355 ศิลปะการพูดส าหรบัมัคคุเทศก์ 
  Arts of Speaking for Tourist Guides 

3(3-0-6) 

หลักการจูงใจผู้ฟัง ความส าคัญ องค์ประกอบและประเภทของการพูดในที่ชุมชน เทคนิคในการพูด การเตรียมตัวผู้พดู ผู้ฟังและเนื้อหาที่จะพูด การ
พูดเล่าเรื่อง การพูดโน้มน้าว การใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษา เทคนิคการสรา้งความสนใจ การถ่ายทอดความรู้ การเจรจาต่อรองและการแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้า การพัฒนาบุคลิกภาพและการสรา้งเจตคติที่ดีต่อผู้ฟัง  เทคนิคการพูดและการบรรยายของมัคคุเทศก์ 

TRM356 ประวัติศาสตร์ไทยเพ่ือการท่องเที่ยว 
  Thai History for Tourism 

3(3-0-6) 

ศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกบัประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร ์ในด้านวิวัฒนาการ ความส าคัญ เอกลักษณ ์และคณุค่าทาง
ประวัติศาสตร ์ศิลปะโบราณสถานและสถานทีส่ าคัญในประเทศไทย โดยเน้นความส าคัญที่เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนาตา่งๆ และ ความเชื่อ 
ค่านิยม วิถีชีวิต และความเป็นอยู่ในแต่ละท้องถิ่น เพ่ือน ามาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในการท่องเที่ยว 

TRM357 มรดกทางวัฒนธรรมและศลิปวัฒนธรรมไทยเพ่ือการท่องเที่ยว 
  Thai Heritage and Culture for Tourism 

3(3-0-6) 

ความหมายของมรดกทางวัฒนธรรมและศิลปวัฒนธรรม การสืบสานวัฒนธรรม การสร้างสรรค์งานศิลปะตามลักษณะของภูมิปัญญาไทย  
ประเภทและลักษณะของงานสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรมแบบไทย ประเพณี เร่ืองราวและสาระในงานประติมากรรม  รูปแบบและการน าเสนอ
งานประติมากรรม ความหมายของทัศนศิลป ์การสร้างสรรค์งานศลิป ์การวิเคราะห ์วิพากษ ์วิจารณ์คุณค่างานทศันศิลป ์ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศลิป ์
ประวัติศาสตร ์และวัฒนธรรม  การถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านทางนาฏศลิปแ์ละดนตรีไทย การประยุกต์เพ่ือความร่วมสมัย การฝึกปฏิบัตินอกสถานที่เกี่ยวกับ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

TRM358 มรดกภูมิปัญญาเพ่ือการท่องเที่ยว 

  Thai Wisdom for Tourism 
3(3-0-6) 

ศึกษาลักษณะ ความส าคญัของภูมิปัญญาไทย ในด้านทศันศลิป ์และศิลปกรรมไทย วรรณคดีไทย และวรรณกรรมที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตไทย 
นาฏศิลป์และดนตรีไทย ที่พัก เทศกาลงานประเพณีไทย อาหารไทย ขนมไทย ผลไม้ไทย และน้ าผลไม้ไทย ศิลปหัตถกรรมไทย สมุนไพร ยารักษาโรคและการ
นวดแผนไทย การประกอบอาชีพ เพ่ือน ามาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในการท่องเที่ยว 

TRM360 ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว 
  Thai Study for Tourism 

3(3-0-6) 

ศึกษาเกี่ยวกบัประวตัิศาสตร์ไทย แหลง่ก าเนิดชนชาติไทย การก่อตั้งและพัฒนาการอาณาจักรของไทยวิวัฒนาการทางการเมือง การปกครอง การ
ต่างประเทศ เศรษฐกิจ และสังคมไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน ศิลปวัฒนธรรมไทย โครงสร้างของสังคมไทย การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวติ ค่านิยม ความเชื่อ 
อาชีพพระพุทธศาสนาในประเทศไทย และพิธีกรรมทางศาสนาในนิกายต่างๆ ตลอดจนวรรณคด ีวรรณกรรมที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตไทย ลักษณะและบทบาท
นาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย ตลอดจนมรดกทางภูมิปัญญาไทยที่มีต่อการท่องเที่ยว 

TRM370 การจัดการธุรกิจ MICE 

  MICE Business Management 
3(3-0-6) 

ความหมาย ความเป็นมา ความส าคญั ประโยชน์ ลักษณะและประเภทของธุรกิจการจัดประชุม สัมมนา การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล และการจัด
แสดงสินค้าและนิทรรศการ องค์ประกอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน การตลาด สถานที่จัด ปัญหาและการแก้ไขปัญหาของธุรกิจ MICE การศึกษานอกสถานที่ 



 

TRM411 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกิจการท่องเที่ยว 

  Electronic Commerce for Tourism Business 
3(2-2-5) 

แนวคิดเกี่ยวกบัพาณิชย์อิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว   การประยุกต์ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือตอบสนองการค้าเพ่ือ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของต่างประเทศและของประเทศไทย รวมถึงการออกแบบ การประชาสัมพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวออนไลน์  
ระบบการป้องกัน และกฎหมายการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  กรณีศึกษาธุรกิจท่องเที่ยวที่ประสบความส าเร็จในการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  และ
การฝึกปฏิบตัิการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือธุรกิจการท่องเที่ยว 

TRM520 สัมมนาการท่องเที่ยว 
  Seminar on Tourism 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : TRM111  

         ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดยเน้นให้นักศึกษาวิเคราะห์และอภิปราย เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการ
ท่องเที่ยว และจรรยาบรรณของผู้จัดการท่องเที่ยว โดยใช้หลักทฤษฎคีวามรูท้างการท่องเที่ยว การดูงานและการศกึษานอกสถานที่ 

TRM530 การวิจัยในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
  Research in Tourism Industry 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : TRM111  

  ศึกษาความส าคัญ และประโยชน์ของการวิจัย หลักเกณฑ์ระเบียบวิธีวิจัย การเลือกปัญหา การก าหนดหัวข้อ การก าหนดวัตถปุระสงค ์
การตั้งสมมติฐาน การก าหนดกลุ่มตวัอย่าง และการสร้างเครื่องมือส าหรับการวิจัยทางการท่องเที่ยวและบริการ ตลอดจนการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล การแปลความหมาย ตลอดจนการเขียนและการน าเสนอรายงานการวิจัยการท่องเที่ยวและบริการ 

TRM540 เตรียมความพร้อมทางวิชาชีพการท่องเที่ยว 

  Professional Preparation and Training for Tourism Career 
2(2-0-4) 

หลักการและแนวคิดของสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์การท่องเที่ยว  ความพร้อมในการท างานร่วมกับผู้ร่วมงาน  จริยธรรมในการประกอบ
อาชีพ  การสื่อสาร การสื่อสารขา้มวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคและทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ค าศัพท์เกี่ยวกบัเครื่องมือ
เครื่องใช้ต่างๆ ข้อควรปฏบิัติและข้อควรละเว้นทางด้านบุคลิกภาพ การแต่งกาย กริยามารยาท ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหนา้ที่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
ขั้นตอนในการด าเนินการขอเข้าโครงการสหกิจศึกษา และโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยว การเขียนรายงาน เทคนิคการน าเสนอผลงาน 

TRM541 การฝึกประสบการณ์การทอ่งเที่ยว 
  Tourism Internship 

3(0-40-20) 

วิชาบังคับก่อน: TRM540 และ TRM520 และส าหรบันักศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวปีสุดท้าย    

             นักศึกษาเขา้ฝึกงานเกี่ยวกบัการจัดการการท่องเที่ยวในภาคธุรกิจโดยได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชามีจ านวนชั่วโมง

ฝึกงานไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง 

TRM542 สหกิจศึกษา 
  Cooperative Study 

6(0-40-20) 

วิชาบังคับก่อน TRM540 และส าหรับนักศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวปีสดุท้าย 

การปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราว 1 ภาคเรียนสหกิจศึกษา ตามที่สาขาวิชาก าหนด โดยมีการประเมินผลจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ และจากรายงานวิชาการ  ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์หรือ 1 ภาคการศึกษา 


