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AC 213 กำรบัญชีส�ำหรับธุรกิจ 3(3-0-6)
 Accounting for Business
 ความหมาย วัตถุประสงค์ ความส�าคัญ และการใช้ประโยชน์ 
ของข้อมูลทางการบัญชี กรอบแนวคิดในการจัดท�าบัญชี ความรู ้
เก่ียวกับหลกัการบญัชีตามมาตรฐานการบัญชี  และการรายงานทาง 
การเงิน การใช้ต้นทุน ปริมาณการผลิตและก�าไรเพื่อการตัดสินใจ 
ทางธรุกิจ การใช้ข้อมลูงบการเงินเพือ่วัดผลการด�าเนนิงานและฐานะ 
การเงินของธุรกิจ จรรยาบรรณทางด้านบัญชี

AC 300  กำรบัญชีส�ำหรับธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรม 3(3-0-6)
  Accounting for Tourism and Hotel Business
 บทบาทของการบัญชีและข้อมลูการบัญชีในธรุกิจ แนวคิด 
การใช้ข้อมลูการบัญชีเพือ่การตดัสนิใจในธรุกิจ  วงจรและกระบวนการ 
จดัท�าบัญชีและรายงานการเงิน ของธุรกิจน�าเทีย่วและโรงแรม การ 
ควบคุมภายในด้านสินทรัพย์ การควบคุมรายได้และค่าใช้จ่าย การ 
วิเคราะห์อัตราส่วน การใช้ข้อมูลรายงานการเงิน เพื่อวัดผลการ
ด�าเนินงานและฐานะการเงิน

AD 201 หลักกำรโฆษณำ         3(3-0-6)                                                        
 Principles of Advertising
        หลกัทฤษฎเีก่ียวกับกระบวนการโฆษณา การวางแผนการ 
โฆษณา โดยการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาด การศึกษาพฤติกรรม  
ผู้บริโภค หลักการสร้างสรรค์งานโฆษณาทางสื่อต่างๆ หลักการ 
วางแผนสือ่ รวมถึงหลกัการเลอืกใช้เครือ่งมอืสือ่สารการตลาดต่างๆ
 

   

  

AM 201 อุตสำหกรรมกำรบิน  3(3-0-6)
   Aviation Industry
 ความหมาย แนวคิด องค์ประกอบ และความส�าคัญ
ของอุตสาหกรรมการบิน วิวัฒนาการและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมการบิน องค์ประกอบต่างๆของอุตสาหกรรมการบิน 
เช่นผู ้ผลิตคิดค้นออกแบบอากาศยาน ซ่อมบ�ารุงอากาศยาน  
ท่าอากาศยาน สายการบิน หน่วยงานสนับสนุนด้านการบินต่างๆ 
ภูมิศาสตร์การบิน ตารางการบิน การบินประจ�าเส้นทางและการบิน
เฉพาะกิจ การร่วมทนุเส้นทาง ระบบพนัธมติรการบิน  องค์กรต่างๆ   
ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน นโยบายและมาตรการ  
การบินพาณิชย์ระหว่างประเทศ ผลกระทบของอุตสาหกรรมการบิน
ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 
AM 202 ระบบกำรขนส่งทำงอำกำศ 3(3-0-6)
 Air Transport System
 ชนดิ ประเภท และระบบการขนส่งทางอากาศ เส้นทางและ 
สิทธิการบินขนส่งทางอากาศ ระบบตลาดและวิชาชีพการขนส่งทาง
อากาศ การด�าเนนิกิจการการขนส่งทางอากาศ หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
ของผูจ้ดับริการขนส่ง กฎ ระเบยีบ ข้อบังคบั และความตกลงร่วมกัน 
ว่าด้วยการบรกิารขนส่งทางอากาศ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการขนส่ง 
ทางอากาศ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
  
AM 203 หลักกำรบิน 3(3-0-6)
 Principles of Flight
 คณุสมบัติของบรรยากาศ องค์ประกอบต่างๆของเครือ่งบิน 
หลักการออกแบบอากาศยาน องค์ประกอบท่ีท�าให้เกิดแรงต่างๆ
ที่มีผลต่อการบิน รูปทรงของปีก การไหลของอากาศและอุปกรณ์
ควบคุม องค์ประกอบของน�า้หนักอากาศยาน แกนการเคลื่อนไหว 
ความเสถียรและการควบคุมอากาศยาน ความเร็วเสียงและการเกิด
คลื่นกระแทก
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AM 204 กฎหมำยและข้อบังคับด้ำนกำรบิน 3(3-0-6)
 Air Law and Regulation
 ความเป็นมาขององค์การการบินพลเรอืนระหว่างประเทศ  
อนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และภาคผนวก  
(Annex)ต่างๆ การขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศแบบประจ�าและ 
แบบไม่ประจ�า กฎและข้อบังคับทางอากาศที่บังคับใช้ในการปฏิบัต ิ
การบินระหว่างประเทศ ความเป็นมาของกฎหมายการเดินอากาศ 
ของไทย รวมทั้งกฎข้อบังคับต่างๆ
 
AM 205 กำรเดินอำกำศ 3(2-2-6)
 Air Navigation
 รูปทรงสัณฐานของโลก การค�านวณต�าแหน่งต่างๆ 
ระยะทาง เวลา เข็มทศิ ทิศเหนือแม่เหล็ก การหาทิศโดยการใช้กริด 
(Grid) ชนดิของแผนภมูต่ิางๆทีใ่ช้ในการเดนิอากาศ การวัดอตัราเรว็ 
อากาศ เส้นทางบินและอตัราเร็วพืน้ดนิ การวัดระยะสงูของอากาศยาน 
ความรู้เบื้องต้นด้านวิทยุเครื่องช่วยการเดินอากาศ
 
AM 206 กำรวำงแผนกำรบิน 3(3-0-6)
 Flight Planning 
 เทคนิคการวางแผนการบินของอากาศยานเชิงพาณิชย์ 
ในการปฏบัิติงานอ�านวยการบิน ซ่ึงประกอบด้วยน�า้หนกัและข้อจ�ากัด 
ต่างๆ เทคนิคการวางแผนเลือกเส้นทางการบิน การวางแผนด้าน 
อตุนุยิมวิทยา การค�านวณสมรรถนะในการบนิเดินทางของอากาศยาน 
การค�านวณเชือ้เพลงิ การเลอืกสนามบินส�ารอง การส่งข่าวแผนการบิน 
 
AM 207 กำรจัดกำรจรำจรทำงอำกำศ        3(3-0-6)
 Air Traffic Management
 แนวคิด หลกัการ และวัตถุประสงค์ ในการจดัการจราจร 
ทางอากาศ หน่วยงานบรกิารจดัการจราจรทางอากาศและหน้าทีค่วาม 
รับผิดชอบ กลยุทธ์การจัดการห้วงอากาศ เทคนิคการจัดการ 
ห้วงอากาศ การบริการจราจรทางอากาศ การจัดการการลื่นไหล 
ของการจราจรทางอากาศ การค้นหาและช่วยชีวิต

AM 208 อุตุนิยมวิทยำกำรบิน   3(3-0-6)
 Aviation Meteorology
   ความหมายและองค์ประกอบเก่ียวกับบรรยากาศ ความ 
กดอากาศ อณุหภมูแิละความช้ืน ลมผวิพืน้และลมชัน้บน กระแสอากาศ 
ปั่นป่วน การเคลื่อนตัวของมวลอากาศ การเกิดเมฆ ฝน และพายุ 
ฝนฟ้าคะนอง น�้าแข็งเกาะเครื่องบิน ทัศนวิสัย การตรวจอากาศ 
ผวิพืน้และการตรวจอากาศช้ันบน มวลอากาศและแนวปะทะอากาศ  
สภาพอากาศรนุแรงทีม่ผีลกระทบต่อการบิน สภาพอากาศในเขตร้อน  
รายงานสภาพอากาศส�าหรับการบิน แผนที่อากาศ รวมถึง 
การวิเคราะห์และการพยากรณ์ การบริการข้อมูลข่าวอากาศส�าหรับ
การบิน

AM 301 ควำมรู้พื้นฐำนด้ำนอ�ำนวยกำรบิน      3(3-0-6)
   Aviation Indoctrination
   ลักษณะงานพื้นฐานด้านอ�านวยการบิน ประกอบด้วย
ความเข้าใจเบ้ืองต้นของระบบการบิน องค์ประกอบต่างๆในการ
ปฏิบัติงานของอากาศยาน กระบวนการสนับสนุนการบินด้านต่างๆ
เช่นระบบบัญชี การตลาด การฝึกอบรม การบริหารโครงการ รวม
ถึงปัจจยัมนษุย์ทีม่ผีลต่อการบนิ เพือ่ให้เกิดความปลอดภยัในด้านการ
บินพลเรือน
 
AM 302 กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ในอุตสำหกรรม 3(3-0-6)
 กำรบิน     
   Human Resource Management in Aviation 
 Industry
   ประเภทและคุณสมบัติของทรัพยากรมนุษย์ด้านการบิน 
แหล่งผลติทรัพยากรมนษุย์ด้านการบนิ กระบวนการบรหิารทรพัยากร
มนุษย์ในองค์กรการบิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทย์ 
ในอุตสาหกรรมการบิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ 
การจัดการความขัดแย้งในองค์กรด้านการบิน
 
AM 303 น�้ำหนักและสมรรถนะของอำกำศยำน      3(3-0-6)
 Aircraft Weight and Performance
 หลักการของความปลอดภัยด้านการบิน ข้อก�าหนดของ 
การใช้ทางว่ิงในการว่ิงข้ึน หลักการของมวลและข้อจ�ากัดในเรื่อง 
ความเร็ว ข้อจ�ากัดของสมรรถนะในการไต่ระดับ ข้อจ�ากัดการใช้ 
ทางวิ่งในการร่อนลง รวมถึงข้อจ�ากัดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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AM 304 น�้ำหนักและกำรควบคุมควำมสมดุล 3(3-0-6)
 ของอำกำศยำน                                   
  Aircraft Weight and Balance Control
 หลักของมวลและความสมดุล การค�านวณจุดศูนย์ถ่วง 
เพื่อหาความสมดุลและความเสถียร ตามโครงสร้างของอากาศยาน 
โดยใช้หลักการของคานและจุดหมุน การบรรทุกน�้าหนักตามข้อ 
ก�าหนดของการจ�ากัดน�้าหนัก ตามความแข็งแรงของโครงสร้าง 
ล�าตัวของอากาศยาน การท�าค�าสัง่บรรทกุ การบรรทกุสนิค้าอนัตราย 
และสินค้าพิเศษอื่นๆ
 
AM 305 กำรบินและสิ่งแวดล้อม          3(3-0-6)
   Aviation and Environment
   ผลกระทบของการบินที่มีต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ กลไก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ผลกระทบโดยรวมต่อ 
ภมูอิากาศโลก นโยบายด้านการบินและสิง่แวดล้อม ความรนุแรงของ 
ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการบิน
 
AM 306 มนุษย์ปัจจัย 3(3-0-6)
 Human Factor
 สมรรถนะของร่างกายและจิตใจของมนุษย์ สรีรศาสตร์
ด้านการบิน ขีดจ�ากัดของมนุษย์ การจัดการด้านมนุษย์ปัจจัยที่มีต่อ
ความปลอดภัยด้านการบิน  ความสะดวกสบายในสภาวะแวดล้อม
ทางการบิน มนุษย์ปัจจัยด้านการบินส�าหรับคนรุ่นใหม่
 
AM 307 นิรภัยและกำรรักษำควำมปลอดภัย 3(3-0-6)
 ด้ำนกำรบิน  
 Aviation Safety and Security
 ความส�าคัญของการรักษาความปลอดภัยและนิรภัย
ทางการบินในการท�างาน อันตรายจากการปฏิบัติงาน เวชศาสตร์
การบิน  มนุษย์ปัจจัยกับนิรภัยการบิน รูปแบบของการเกิดอุบัติเหตุ 
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การประสานงานกับบุคลากรการบิน 
และการจัดการงานด้านความปลอดภัยและนิรภัยทางการบิน 
การพัฒนาบุคลากรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 
การบิน กฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพกับการบิน

AM 308 กำรจดักำรกำรขนส่งสนิค้ำอนัตรำยทำงอำกำศ               3(3-0-6) 
 Air Transport Management of Dangerous Goods
 การบรรทุก เคลื่อนย้าย การเก็บ การตรวจสอบสินค้า
อันตรายและวัตถุกัมมันตรังสี การจ�าแนกสินค้าชนิดไม่ระบุประเภท
สนิค้าอนัตราย ข้ันตอนการรับและส่งสนิค้าอนัตราย รวมถึงข้ันตอน
การปฏิบัติกรณีฉุกเฉินในการขนส่งสินค้าทางอากาศ เป็นไปตามข้อ
ก�าหนดต่างๆของ ICAO และ IATA
 
AM 309  กำรสื่อสำรและระบบกำรติดตำมผล 3(3-0-6)
 ด้ำนกำรบิน      
 Communication and Flight Monitoring
 ด�าเนินการเป็นไปตามหลักการปฏิบัติท่ีก�าหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด ในการเฝ้าติดตามต�าแหน่งของอากาศยาน เพื่อให้เกิด
ความปลอดภยัในการบิน ในด้านอปุกรณ์ทีใ่ช้ในการบินหากเกิดช�ารดุ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ สถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ รวมถึง
ข้อมูลด้านภาคพื้นดินอื่นๆ เช่นข้อมูลการระเบิดของภูเขาไฟที่อยู่ใน 
ในเส้นทางบิน
 
AM 310 เทคโนโลยีสำรสนเทศกำรบิน    3(3-0-6)                                    
  Aviation Information Technology
 องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
สารสนเทศในองค์กร เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการจราจร
ทางอากาศ การจัดการท่าอากาศยาน การจัดการการขนส่งสินค้า 
ทางอากาศ เพื่อการจัดการสายการบินพาณิชย์อิเล็คทรอนิค 
ในอุตสาหกรรมการบิน

AM 311 กำรจัดกำรสำยกำรบิน                  3(3-0-6)
 Airline Management
 หลกัการจดัการสายการบิน โครงสร้าง หน้าท่ีและการปฏบัิติ 
การของสายการบนิ ทีค่รอบคลมุถึงการบริหารงานบุคคล การจดัการ 
องค์กร การจัดการฝูงบิน สิทธิการบิน และสิ่งอ�านวยความสะดวก  
ที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินงานของสายการบิน กระบวนการจัดการ 
รายได้ ระบบบัตรโดยสารและราคาค่าโดยสาร
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AM 312 กำรจัดกำรท่ำอำกำศยำน  3(3-0-6)
 Airport Management
 ระบบท่าอากาศยาน หลกัการจดัการท่าอากาศยาน ธรุกิจ
ท่าอากาศยาน กรรมสทิธิแ์ละสทิธใินการประกอบการท่าอากาศยาน 
การวางระบบแผนงานท่าอากาศยาน โครงสร้างการจัดการและ 
การด�าเนนิงานท่าอากาศยาน การจดัการท่าอากาศยานในเชิงพาณชิย์ 
การจัดการมลพิษทางเสียงและอากาศ 
 
AM 313 กำรจัดกำรระบบนิรภัยกำรบิน  3(3-0-6)
 Safety  Management System
 ระบบการจัดการความปลอดภัย องค์ประกอบของระบบ
การจัดการความปลอดภัย ข้อก�าหนดและมาตรฐานของระบบการ
จัดการความปลอดภัย นโยบายความปลอดภัย การจัดการบริหาร
ความเสี่ยงความปลอดภัยด้านการบิน ปัจจัยมนุษย์ด้านความ
ปลอดภัยทางการบิน
 
AM 314 กำรจัดกำรซ่อมบ�ำรุงอำกำศยำน 3(3-0-6)
 Aircraft Maintenance Management
 หลักการพื้นฐานในการซ่อมบ�ารุง เป้าหมายของการ 
ซ่อมบ�ารุง โครงการพัฒนาการซ่อมบ�ารุง เอกสารส�าคัญของการ 
ซ่อมบ�ารุง ข้อก�าหนดการออกใบรับรองในอุตสาหกรรมการบิน 
ข้อก�าหนดส�าคัญโครงการซ่อมบ�ารุง องค์การซ่อมบ�ารุงและการ
ควบคมุงาน การควบคุมคณุภาพและความปลอดภยัในการซ่อมบ�ารงุ

AM 315 กำรจัดกำรกำรขนส่งสินค้ำทำงอำกำศ        3(3-0-6)
 Air Cargo Management
 บทบาทของอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ 
นโยบายการขนส่งสินค้าทางอากาศ กรรมวิธี มาตรฐาน มาตรการ
ในการด�าเนินธุรกิจการขนส่งทางอากาศ รูปแบบและโอกาสในการ
เพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุมและวางแผนด�าเนินการธุรกิจการขนส่ง
ทางอากาศ
 

AM 316 นักบินส่วนบุคคล 1 3(3-0-6)
  Private Pilot License 1
   องค์ความรูพ้ืน้ฐานของวิชาภาคพืน้ เพือ่เตรยีมความพร้อม 
ในการบินภาคอากาศ เช่นหลักการเบ้ืองต้นของอากาศพลศาสตร์ 
หลกัการบิน กฎหมายและข้อบังคบัด้านการบิน การเดินอากาศ การ
วางแผนการบิน การจัดการจราจรทางอากาศ อุตุนิยมวิทยาการบิน 
เป็นต้น
 
AM 317 นักบินส่วนบุคคล 2 3(2-2-6)
 Private Pilot License 2
   การฝึกบินด้วยสายตาด้วยเคร่ืองบินเครื่องยนต์เดียวโดย
การก�ากับดูแลของครูการบิน การฝึกบินเด่ียว การฝึกบินเดินทาง 
โดยสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ประสบการณ์ กฎและข้อบังคับด้าน
การบินได้เป็นอย่างดี 
  
AM 318 โลจิสติกส์เบื้องต้น  3(3-0-6)
 Fundamental of Logistics
 ข้อมูลและตัวแบบในการตัดสินใจ การจัดการโลจิสติกส์
และห่วงโซ่อุปทาน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์ 
การจัดการคลังสินค้า การจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า 
การจัดการอุปสงค์-อุปทานทางธุรกิจเชิงบูรณาการในอุตสาหกรรม
การบิน
 
AM 319 กำรจัดกำรตำรำงบิน  3(3-0-6)
 Scheduling Management
  ภูมิศาสตร์การบิน กฎและระเบียบ ตารางเวลาการบิน 
แบบของเครื่องบิน การเลือกเส้นทางบิน สมรรถนะของอากาศยาน 
การท�าแผนการบิน ข้อจ�ากัดในการปฏิบัติการบิน ข้อจ�ากัดและการ
วางแผนการบินกับสภาพแวดล้อม การใช้คูม่อืและการวางแผนกรณี
ฉุกเฉิน 
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AM 320 กำรบริกำรแถลงข่ำวกำรบิน 3(3-0-6)
 Aeronautic Information Service
 วัตถุประสงค์การให้บริการแถลงข่าวการบิน ขอบเขต 
การให้บริการ องค์กรที่จัดให้บริการแถลงข่าวการบิน การรวมข้อมูล
ข่าวสารการบริการเดนิอากาศ เช่น ประกาศผูท้�างานในอากาศ องค์
ประกอบรูปแบบ รายละเอียดและข้อก�าหนดต่างๆของ AIP การบิน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานบริการแถลงข่าวการบิน
 
AM 321 อุตสำหกรรมกำรบินในประเทศกลุ่ม AEC  3 (3-0-6)
 และจีน 
 Aviation Industry in ASEAN Economic 
 Community (AEC) and China
 สภาพปัจจบัุนและแนวโน้มการเปลีย่นแปลงอตุสาหกรรม
การบินของโลก อุตสาหกรรมการบินของประเทศสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและจีน  นโยบายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับ
ตลาดการบินเดี่ยว ปัญหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรมการบินของ
ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและจีน 
 
AM 322 สัมมนำกำรจัดกำรกำรบิน 3 (3-0-6)
 Seminar in Aviation Management
 สัมมนาถึงลักษณะการบริหารจัดการในอุตสาหกรรม
การบิน ท�าความเข้าใจวิเคราะห์ปัญหาและภาวะวิกฤติท่ีเกิดข้ึน 
ในประเทศและต่างประเทศ เพือ่หาแนวทางการน�าความรู้ทีไ่ด้รับไปสู ่
การปฏิบัติจริง และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

AM 410 สหกิจศึกษำทำงกำรจัดกำรเทคโนโลยี 6(600 ช่ัวโมง)    
 กำรบิน
 Cooperative Education in Aviation Technology 
 Management       
 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการในฐานะพนักงาน
ช่ัวคราว ตามงานท่ีได้รับมอบหมาย ซ่ึงสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ
ด้านเทคโนโลยีการบิน ด้านการจัดการอ�านวยการบิน หรือตามที่ได้
ก�าหนดไว้ การเขียนรายงานและการน�าเสนอผลการเรียนรู้ท่ีได้รับ
จากการปฏิบัติงาน การประเมินผลโดยพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย์
นิเทศ

AT 201  หลักกำรบัญชีขั้นต้น 3(3-0-6)
 Principles of Accounting
 ความหมายและวตัถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของ 
ข้อมูลทางการบัญชี กรอบแนวคิดส�าหรับการรายงานทางการเงิน 
ประเภทของงบการเงิน วงจรบญัช ีสมการบัญชี การวิเคราะห์รายการ 
ค้าและเหตุการณ์เชิงเศรษฐกิจ วิธีบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู ่
การปรับปรุงรายการการปิดบัญชี การจัดท�างบการเงิน การบัญชีที ่
เก่ียวข้องกับกิจการให้บริการและการพาณิชยกรรม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
เงินสดและการควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสด ระบบใบส�าคัญ สมุด 
รายวันเฉพาะ การน�าโปรแกรมส�าเร็จรูปมาใช้ในการบันทึกบัญชี 
อย่างง่าย 

AT 202  กำรภำษีอำกร 3(3-0-6)
 Taxation 
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร กฎหมายและหลักเกณฑ์ 
ที่เก่ียวข้องกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคลข้ัน 
พื้นฐาน ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ความรู้เบื้องต้น 
เก่ียวกับภาษธีรุกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษศีลุกากร ภาษสีรรพสามติ 
และภาษีอื่นๆที่เก่ียวข้อง วิธีการค�านวณภาษีและการบันทึกบัญชี 
ทีเ่ก่ียวข้องกับภาษขีองธรุกิจและองค์กรต่างๆ การจดัท�ารายงานทาง 
ภาษี การกรอกแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
โดยยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้หัก ณ  
ที่จ่าย

AT 203  ทักษะกำรอ่ำนและเขียนภำษำอังกฤษ 3(2-4-6)
 ส�ำหรับวิชำชีพบัญชี
 English Writing and Reading Skills for 
 Accounting Professions
รายวิชาบังคับก่อน : LA 122 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 ทักษะการอ่านเอกสารและบทความภาษาอังกฤษที่เก่ียว
เนื่องกับวิชาชีพบัญชีในด้านการบัญชีการเงิน การบัญชีบริหาร  
การสอบบัญชีกรณีศึกษา รายงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีในด้าน 
ต่างๆ ศัพท์บัญชี ทักษะการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับ
วิชาชีพบัญชี  การเขียนบทสรุปผู้บริหาร

AT
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AT 204 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและจรรยำบรรณ 3(3-0-6)
 ในวิชำชีพบัญชี
 Rules, Regulations and Ethics on Accounting  
 Professions
 องค์กรที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพบัญชี ประกาศสภาวิชาชีพ 
บัญชี พระราชบัญญัติการบัญชี พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ (เฉพาะในส่วนที่เก่ียวข้องกับผู้ท�าบัญชีและการ
ปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
(ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี พระราช
บัญญัติการประกอบธรุกิจของคนต่างด้าวและกฎกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง 
ข้อบังคับ ข้อก�าหนด กฎเกณฑ์ทางการบัญชี ค�าสั่ง ระเบียบของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชี กฎเกณฑ์และ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเฉพาะ

AT 213 กำรบัญชีเบื้องต้นส�ำหรับผู้ประกอบกำร   3(3-0-6)
 Introduction to Accounting for Entrepreneurs
 หลักการและวิธีบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การ
วิเคราะห์รายการค้าและเหตุการณ์เชิงเศรษฐกิจ การจดัท�างบทดลอง 
งบแสดงฐานะการเงิน และงบก�าไรขาดทุนขั้นพื้นฐาน การใช้ข้อมูล
ในงบการเงินเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์กร

AT 220 กำรบัญชีเพื่อกำรตัดสินทำงธุรกิจ   3(3-0-6)
 Accounting for Business Decision
 ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี แนวคิดการ 
บัญชีและข้อมลูการบัญชีเพือ่การตัดสนิใจ การจดัท�างบประมาณและ 
งบการเงิน การใช้ต้นทุนเพื่อการวางแผนและการพัฒนาทั้งภาครัฐ 
และภาคเอกชน

AT 301 ทฤษฎีบัญชี 3(3-0-6)
 Accounting Theory  
รายวิชาบังคับก่อน : AT 201 หลักการบัญชีขั้นต้น
 วิวฒันาการของการบัญชี กรอบแนวคดิส�าหรบัการรายงาน 
ทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรบักิจการทีม่ส่ีวน
ได้เสียสาธารณะ มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม หลักการและปัญหาเก่ียวกับรับรู้รายได้
และค่าใช้จ่ายตามลักษณะการประกอบของธุรกิจ ประเด็นเก่ียวกับ
การวัดมูลค่าองค์ประกอบของงบการเงิน ในด้านสินทรัพย์ หนี้สิน 
ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย

AT 302 กำรบัญชีขั้นกลำง 1 3(3-0-6)
 Intermediate Accounting 1   
รายวิชาบังคับก่อน : AT 201  หลักการบัญชีขั้นต้น
 กรอบแนวคิดส�าหรับการรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้อง 
กับสินทรัพย์ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานบัญชี 
ที่เก่ียวข้องกับองค์ประกอบงบการเงินในด้านสินทรัพย์ การจ�าแนก 
ประเภทสินทรัพย์ วีธีการบัญชีเก่ียวกับสินทรัพย์ประเภทต่างๆ 
การรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ การเปิดเผยและน�าเสนอข้อมูล 
เก่ียวกับสินทรัพย์ตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงินและ
มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง

AT 303  กำรบัญชีขั้นกลำง 2 3(3-0-6)
 Intermediate Accounting 2
รายวิชาบังคับก่อน : AT 302 การบัญชีชั้นกลาง 1
 กรอบแนวคดิส�าหรบัการรายงานทางการเงิน ทีเ่ก่ียวข้อง
กับหนี้สินและส่วนของเจ้าของ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และมาตรฐานบัญชี ที่เก่ียวข้องกับองค์ประกอบงบการเงินในด้าน 
หนีส้นิและส่วนของเจ้าของ การจ�าแนกประเภทหนีส้นิ หลกัการและ 
วิธีการบัญชีเก่ียวกับหนี้สินและส่วนของเจ้าของ การเปลี่ยนแปลง 
ในส่วนของเจ้าของ การเปิดเผยข้อมลูด้านหนีส้นิและส่วนของเจ้าของ 
การบัญชีห้างหุ้นส่วน การเลกิกิจการและการช�าระบัญชี การรับรูแ้ละ 
การวัดมูลค่าของหนี้สินและส่วนของเจ้าของ การประมาณการ 
ผลประโยชน์พนักงาน การประมาณการทางบัญชี การเปิดเผยและ
น�าเสนอข้อมลู ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐาน
บัญชีที่เกี่ยวข้อง
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AT 304  กำรบัญชีต้นทุน 3(3-0-6)
 Cost Accounting  
รายวิชาบังคับก่อน : AT 201 หลักการบัญชีขั้นต้น
 ความส�าคัญและบทบาทการบัญชีต้นทุนในธุรกิจ ความ
หมายของต้นทุน การจ�าแนกต้นทุน วิธีการบัญชีเกี่ยวกับต้นทุนการ
ผลติ วัตถุดิบ แรงงาน ค่าใช้จ่ายการผลติ ระบบบัญชีต้นทุนงานสัง่ท�า 
ระบบบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต การปันส่วนต้นทุน การบัญชีต้นทุน
กิจกรรมการบัญชีส�าหรับเศษวัสดุ ผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ ์
พลอยได้ ระบบการบัญชีต้นทุนมาตรฐาน การปันส่วนต้นทุนแผนก
บริการ

AT 305 กำรบัญชีบริหำร  3(3-0-6)
 Managerial Accounting   
รายวิชาบังคับก่อน : AC 333  การบัญชีต้นทุน
 เทคนิคและแนวคิดทางการบัญชีบริหาร การใช้ต้นทุน 
เพือ่การวางแผนและตดัสนิใจ การจ�าแนกประเภทต้นทนุ พฤติกรรม
ต้นทุน ต้นทุนเต็มและต้นทุนผันแปร การวิเคราะห์ต้นทุน-ปริมาณ- 
ก�าไร การจัดท�าข้อมูลบัญชีเพื่อการตัดสินใจระยะสั้น งบประมาณ
จ่ายลงทุน การบัญชีตามความรับผิดชอบ การจัดท�ารายงานแยก 
ตามส่วนงาน การก�าหนดราคาผลติภณัฑ์และบรกิาร การประเมนิผล 
การปฏิบัติงานที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน การก�าหนดราคาโอน

AT 306 กำรสอบบัญชีและกำรให้ควำมเชื่อมั่น  3(3-0-6)
 Auditing and Assurance  
รายวิชาบังคับก่อน : AT 303  การบัญชีขั้นกลาง 2
 มาตรฐานการสอบบญัชี มาตรฐานการสอบทาน มาตรฐาน 
งานที่ให้ความเช่ือมั่น มาตรฐานงานบริการเก่ียวเนื่อง กฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี จรรยาบรรณและความรับผิดชอบของ 
ผู้สอบบัญชี ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี การควบคุมคุณภาพ
งานสอบบัญชี ความเสี่ยงและสาระส�าคัญในการสอบบัญชี การ 
ประเมินความเสี่ยง การวางแผนงานสอบบัญชีตามแนวทาง Risk- 
Based Approach หลกัฐานการสอบบัญชี วิธกีารรวบรวมหลกัฐาน  
วิธกีารตรวจสอบ การเลอืกตวัอย่างในการสอบบัญชี กระดาษท�าการ  
การตรวจสอบวงจรต่างๆของธุรกิจตามความเสี่ยงท่ีศึกษา รายงาน 
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี 
ภาษีอากร มาตรฐานการควบคุมคุณภาพส�านักงานที่ให้บริการด้าน 
การตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินและงานให้ความเช่ือมั่นอื่น 
ตลอดจนบริการเกี่ยวเนื่อง

AT 307 กำรบัญชีขั้นสูง 1  3(3-0-6) 
 Advanced Accounting 1
รายวิชาบังคับก่อน : AT 303 การบัญชีขั้นกลาง 2
 การบัญชีส�านักงานใหญ่และสาขาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ การรับรู้รายได้กรณีพิเศษ การฝากขาย การขาย
ผ่อนช�าระ การบัญชีสัญญาเช่า สัญญาก่อสร้าง การบัญชีส�าหรับ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การแก้ไขข้อผิดพลาด นโยบายบัญชีและ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี 
การบัญชีส�าหรับการปรับโครงสร้างหนี้มาตรฐาน การรายงานทาง 
การเงินและมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องเรื่องดังกล่าวข้างต้น

AT 308  กำรบัญชีขั้นสูง 2  3(3-0-6)
 Advanced Accounting 2  
รายวิชาบังคับก่อน : AT 303  การบัญชีขั้นกลาง 2
 การบัญชีส�าหรบัการรวมธรุกิจ การบัญชีส�าหรบัเงินลงทนุ
ในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
การจดัท�างบการเงินรวม การบัญชีส�าหรบักิจการร่วมค้า การแปลงค่า 

งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ การจัดท�างบกระแสเงินสด 

การใช้กระดาษท�าการเพื่อจัดท�างบกระแสเงินสด การบัญชีส�าหรับ

กิจการที่ไม่หวังผลก�าไร

AT 309  กำรตรวจสอบและควบคุมภำยใน  3(3-0-6)

 Internal Audit and Control   

รายวิชาบังคับก่อน : AT 201 หลักการบัญชีขั้นต้น

 แนวคิดการควบคุมภายในและการก�ากับดูแลกิจการ 

วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของการควบคุมภายใน การควบคุม

ภายในตามแนวคดิของ COSO แนวคิดการตรวจสอบภายใน หน่วย

งานตรวจสอบภายใน บทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน การประเมิน

ประสทิธิภาพการควบคมุภายใน การวางแผนการตรวจสอบตามแนว 

Risk-Based Approach เทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบ การจัดท�า

กระดาษท�าการ การตรวจสอบภายในวงจรต่างๆ การเขียนรายงาน

ผลการตรวจสอบ การติดตามผลการตรวจสอบภายใน
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AT 310  กำรรำยงำนกำรเงินและกำรวิเครำะห์ 3(3-0-6)
 Financial Reporting and Analysis   
รายวิชาบังคับก่อน : AT 303  การบัญชีขั้นกลาง 2 
 รายงานการเงิน รูปแบบงบการเงินทีก่�าหนดโดยกรมพฒันา 
ธรุกิจการค้า รปูแบบงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
การจัดท�างบการเงินในแต่ละองค์ประกอบ งบการเงินระหว่างกาล 
การจดัท�างบการเงินเปรยีบเทยีบรายไตรมาสและรายปี นโยบายการ
บัญชี การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท
จ�ากัดและบริษัทมหาชนจ�ากัด วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์
งบการเงิน ผลกระทบต่องบการเงินจากการเลอืกใช้นโยบายการบัญชี
ที่แตกต่างกัน การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อสะท้อนและปรับกลยุทธ์
ด้านเงินทุนหมุนเวียน ด้านการจัดหาเงินทุน และนโยบายเงนิปันผล
 
AT 311 กำรบัญชีภำษีอำกร  3(3-0-6)
 Tax Accounting  
รายวิชาบังคับก่อน : AT 202 การภาษีอากร
 AT 303 การบัญชีขั้นกลาง 2
 ภาษีเงินได้นิติบุคคล แนวคิดและความแตกต่างระหว่าง
เกณฑ์การรับรู้ รายได้และค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี การค�านวณ
ภาษเีงินได้ตามประมวลรัษฎากร การปรบัปรงุก�าไรสทุธทิางบัญชีการ 
เงินเป็นก�าไรสุทธิทางภาษีอากร การบัญชีเก่ียวกับภาษีเงินได้รอตัด 
บัญชี สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 
การจัดท�ารายงานต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับภาษี การกรอกแบบแสดง
รายการเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี และภาษีเงินได้นิติบุคคล
ประจ�าปี

AT 312 ระบบสำรสนเทศในงำนบัญชี  3(2-2-6)
 Accounting Information Systems    
รายวิชาบังคับก่อน : AT 304 การบัญชีต้นทุน
 แนวคิดเก่ียวกับระบบสารสนเทศทางด้านการบญัชี วงจร
ธุรกิจข้ันพืน้ฐาน วงจรรายได้ วงจรค่าใช้จ่าย วงจรผลติ แนวคิดเก่ียวกับ 
ระบบการจัดการทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource  
Planning : ERP) แนวคดิของการบูรณาการระบบย่อยต่างๆ ในระบบ 

 ERP ระบบจดัซ้ือจดัจ้าง ระบบลกูหนี ้ระบบเจ้าหนี ้ระบบสนิทรพัย์
ถาวร ระบบสนิค้าคงคลงั ระบบบัญชีแยกประเภท การใช้ระบบ ERP 
ขนาดกลางในการจัดการทรัพยากรองค์กรในเชิงปฏิบัติการ รวมท้ัง
การก�าหนดค่า (Configuration) เพื่อใช้ในการประมวลผล แนวคิด
เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ XBRL การบันทึกและเรียก
ใช้งานงบการเงินในรูปแบบ XBRL รูปแบบการน�าส่งงบการเงินและ
เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์

AT 313 ระบบสำรสนเทศทำงบัญชีเชิงบูรณำกำร  3(2-2-6)
 Integrated Accounting Information Systems    
รายวิชาบังคับก่อน : AT 312 ระบบสารสนเทศในงานบัญชี
 แนวคิดในการใช้ระบบ SAP จัดการทรัพยากรองค์กร 
(ERP) ระบบย่อยด้านการบัญชีการเงิน (FI) และระบบย่อยด้าน
การบัญชีบริหาร (CO) ระบบบัญชีแยกประเภทระบบบัญชีเจ้าหนี้ 
ระบบบญัชีลกูหนี ้ระบบการบรหิารสนิทรัพย์ถาวร ระบบการบรหิาร
เงินสด รวมทั้งการก�าหนดค่าเพื่อใช้ในการประมวลผล

AT 314  โปรแกรมส�ำเร็จรูปเพื่องำนบัญชี  3(2-2-6)
 Software Applications for Accounting    
รายวิชาบังคับก่อน : AT 201 หลักการบัญชีขั้นต้น
 แนวคิดเก่ียวกับการใช้โปรแกรมประเภทสเปรดชีทข้ันสูง 
เพื่องานด้านบัญชีการเงิน งานด้านบัญชีบริหาร งานด้านสอบบัญชี 
การใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปูในการวิเคราะห์ เทคนคิในการจดัท�ารายงาน 
เพื่อผู้บริหารในเชิงธุรกิจอัจฉริยะ

AT 320  ทักษะกำรอ่ำนภำษำอังกฤษส�ำหรับวิชำชีพ  3(3-0-6)
 บัญชีขั้นสูง  
 Advanced English Reading Skill of Accounting
 Professions  
 ทักษะการอ่านเอกสารและบทความภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยว
เนือ่งกับวิชาชีพบัญชีในด้านการบัญชีการเงิน การภาษอีากร การบญัชี 
บริหาร การสอบบัญชี กรณีศึกษา รายงานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพ
บัญชีในด้านต่างๆ
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AT 330  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและภำษี 3(3-0-6)
 ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่ำงประเทศ 
 International Financial Reporting Standards and 
 Taxation for International Business     
รายวิชาบังคับก่อน : AT 303  การบัญชีขั้นกลาง 2
 ความส�าคัญของการบัญชีระหว่างประเทศ ธุรกรรมของ
ธุรกิจระหว่างประเทศ การเปิดเล็ตเตอร์ออฟเครดิต มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินเก่ียวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ ประเดน็ด้าน
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่าง
ประเทศ อนุสัญญาภาษีซ้อน การบันทึกรายการทางบัญชีของการ
ท�าธุรกรรมระหว่างประเทศ การบัญชีเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนและ 
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน วิธีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน การบัญชีเก่ียวกับเครื่องมือทางการเงินในเรื่องการ
ป้องกันความเสีย่ง การบญัชีเก่ียวกับส่วนงานด�าเนนิงาน การก�าหนด
ราคาโอนระหว่างประเทศ การจัดท�าหมายเหตุประกอบงบการเงิน

AT 331  กำรบัญชีมูลค่ำยุติธรรมและแบบจ�ำลอง  3(3-0-6)
 กำรวัดมูลค่ำ
 Fair Value Accounting and Valuation Models   
รายวิชาบังคับก่อน : AT 201  หลักการบัญชีขั้นต้น
 AT 303  การบัญชีขั้นกลาง 2
 การบัญชีมลูค่ายุตธิรรม การวัดมลูค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ 
การวัดมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสิน หลักการและแนวคิดเก่ียวกับแบบ
จ�าลองการประเมินมูลค่า แนวทางการประเมินมูลค่าของกิจการ 
วิธีการประเมินมูลค่าตามวิธีราคาตลาด วิธีราคาทุน และวิธีรายได้ 
(กระแสเงินสด)

AT 340 กำรสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
 Auditing in Computerized Processing   
รายวิชาบังคับก่อน : AT 306 การสอบบัญชีและการให้ความ
  เชื่อมั่น
 AT 312 ระบบสารสนเทศในงานบัญชี
 แนวคิดเก่ียวกับการสอบบัญชีในสภาพแวดล้อม ทีป่ระมวล 
ผลโดยคอมพิวเตอร์และการประเมินความเสี่ยง การทุจริตในระบบ 

สารสนเทศ การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน การใช้ผลงานของ 
ผู้เชี่ยวชาญ การวางแผนการสอบบัญชี การสอบทานการควบคุม 
ระบบสารสนเทศ การควบคมุท่ัวไป การควบคมุระบบงาน การตรวจ 
สอบวงจรรายได้ วงจรค่าใช้จ่าย วงจรการผลติ และการจดัท�ารายงาน 
ทางการเงิน เทคนคิการตรวจสอบโดยใช้คอมพวิเตอร์ การใช้โปรแกรม 
ตรวจสอบส�าเร็จรูป 

AT 341 นิติบัญชีศำสตร์ 3(3-0-6)
 Forensic Accounting  
รายวิชาบังคับก่อน : AT 306 การสอบบัญชีและการให้ความ
  เชื่อมั่น
 แนวคิดและหลกัการนติิบัญชีศาสตร์ ประเภทและลกัษณะ 
การทุจริตโอกาส แรงกดดันและเหตุผลเฉพาะบุคคลซ่ึงน�าไปสู่การ 
ทจุรติ การตรวจสอบและสบืสวนการทจุรติ การทจุรติทางคอมพวิเตอร์ 
การตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้นเพื่อหาข้อมูลเบ้ืองต้นส�าหรับการ
วางแผนการตรวจสอบ การพัฒนาแผนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง
กับการตรวจสอบ การรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องส�าหรับการตรวจ
สอบ การวิเคราะห์ข้อมูลส�าหรับการตรวจสอบ และการรายงานผล
ของการตรวจสอบ

AT 350  กำรวำงแผนภำษีอำกรเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
 Strategic Tax Planning  
รายวิชาบังคับก่อน : AT 202 การภาษีอากร
 การวิเคราะห์ธรุกิจเพือ่การวางแผนบรหิารภาษ ีให้การเสยี 
ภาษีเป็นไปอย่างประหยัด ภายใต้กรอบของกฎหมายและความรับ
ผิดชอบต่อสังคม การวางแผนบริหารภาษีของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม การวางแผนบรหิารภาษเีก่ียวกับภาษเีงินได้นติบุิคคล ภาษี
มูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีธุรกิจระหว่าง
ประเทศ และภาษีที่เกี่ยวเนื่องกับอนุสัญญาภาษีซ้อน วิธีการจัดท�า
แผนที่ภาษีโดยใช้กรณีศึกษา
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AT 351  กำรวำงแผนภำษีอำกรส�ำหรับธุรกิจ 3(3-0-6)
 ระหว่ำงประเทศ
 Tax Planning for International Businesses   
รายวิชาบังคับก่อน : AT 202  การภาษีอากร
 การวางแผนภาษีเงินได้ส�าหรับการท�าธุรกิจระหว่าง
ประเทศ หลักการเสียภาษีเงินได้ของนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
ไทยและต่างประเทศ หลักการเสียภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดาที่
เก่ียวข้องกับธรุกิจต่างประเทศ สทิธปิระโยชน์ของอนสุญัญาภาษซ้ีอน 
สิทธิประโยชน์ของการได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI การก�าหนด
ราคาโอนและปัญหาในทางปฏิบัติ รวมถึงกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องกับ
ภาษีอากรระหว่างประเทศ

AT 360  กำรวำงระบบบัญชี                     3(3-0-6)
 Accounting Systems Design   
รายวิชาบังคับก่อน : AT 201 หลักการบัญชีขั้นต้น
 AT 312  ระบบสารสนเทศในงานบัญชี
 การวางแผนและการวิเคราะห์ลักษณะการด�าเนินงาน 
ของธุรกิจ การศึกษาประเด็นด้านภาษี และมาตรฐานการรายงาน 
การเงินที่เกี่ยวข้อง การก�าหนดผังบัญชี การก�าหนดรูปแบบรายงาน  
การออกแบบเอกสาร การออกแบบระบบการควบคุมภายใน การเขียน 
ผังทางเดินเอกสาร การเขียนผังระบบงานท่ีปฏิบัติด้วยมือและด้วย 
คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปส�าหรับการสร้างแผนภาพ  
การจดัท�าคู่มอืระบบงานต่างๆ การวางแผนการน�าไปใช้ การตดิตามผล 
และการปรับปรุงแก้ไขระบบงาน

AT 361  กำรวิเครำะห์และกำรออกแบบระบบ 3(3-0-6)
 สำรสนเทศทำงกำรบัญชี
 Accounting Information System Analysis 
 And Design  
รายวิชาบังคับก่อน : AT 312 ระบบสารสนเทศในงานบัญชี
 แนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 
ทางการบัญชี การรวบรวมข้อมูลและข้อก�าหนดที่ใช้ในระบบ การ 
วิเคราะห์ความต้องการ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และผลประโยชน์ 
ทีไ่ด้รับจากระบบสารสนเทศ แนวคิดเพือ่การวิเคราะห์และออกแบบ 
ระบบ การจดัท�าแผนภาพกระแสข้อมลู การออกแบบเอกสารเพือ่น�า 
ข้อมูลน�าเข้าโดยค�านึงถึงเทคนิคการควบคุมการน�าเข้าข้อมูล การ
ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การออกแบบผลลัพธ์ การบ�ารุงรักษาและ 
การสร้างความปลอดภัยให้ระบบและข้อมูล

AT 362  กำรจัดกำรฐำนข้อมูล  3(3-2-4)
 Database Management  
รายวิชาบังคับก่อน : AT 312 ระบบสารสนเทศในงานบัญชี
 รูปแบบข้อมูลทางบัญชี รูปแบบข้อมูลทางธุรกิจ แนวคิด
เก่ียวกับฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เอ็นทิตีและความ
สัมพันธ์ การท�าให้เป็นบรรทัดฐาน การจัดท�าพจนานุกรมข้อมูลภาษี
จัดการฐานข้อมูล เพื่อการก�าหนดและสอบถาม การกู้ข้อมูล ความ
มัน่คงของระบบฐานข้อมลู บูรณภาพของข้อมลู ระบบฐานข้อมลูแบบ
กระจายและเทคโนโลยีใหม่ด้านระบบฐานข้อมูล

AT 370  กำรตรวจสอบและควบคุมระบบสำรสนเทศ  3(3-0-6)
 Information Systems Audit and Control
รายวิชาบังคับก่อน : AT 312 ระบบสารสนเทศในงานบัญชี
 AT 313 ระบบสารสนเทศทางบัญชี
  บูรณาการ
 กรอบแนวคิดในการก�ากับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความเสี่ยงที่เก่ียวเนื่องกับระบบสารสนเทศ การควบคุมท่ัวไปด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การควบคุมเฉพาะระบบงาน นโยบายด้าน
การรักษาความปลอดภัยข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงสร้างหน่วยงานที่ก�ากับดูแลระบบสารสนเทศ การควบคุม
การพัฒนา การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงระบบงานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ การส�ารองข้อมูลและการส�ารองระบบงาน และการ 
เตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน การควบคุมการปฏิบัติงานประจ�าด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผน การตรวจสอบ การควบคุม  
การจัดท�ารายงานการตรวจสอบ การควบคุมระบบสารสนเทศ

AT 371  กำรบริหำรควำมเสี่ยงเชิงบูรณำกำร 3(3-0-6)
 Integrated Enterprise Risk Management   
รายวิชาบังคับก่อน : AT 309  การตรวจสอบและควบคุมภายใน
 องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงตามแนวคิดการ
บริหารความเสีย่งของ COSO (COSO-Enterprise Risk Manage-
ment : COSO-ERM) ประเภทของความเสี่ยง เทคนิคการประเมิน
ความเสี่ยง การจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยง การระบุเหตุการณ์ท่ี
ก่อให้เกิดความเสี่ยง การก�าหนดตัวช้ีวัดความเสี่ยงที่ส�าคัญ (KRI) 
การตอบสนองความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการ
สือ่สาร การติดตามประเมนิผล การจดัท�าคูม่อืการบรหิารความเสีย่ง
โดยใช้กรณีศึกษาหรือตัวอย่างธุรกิจจริง
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AT 380  กำรบริหำรต้นทุนเชิงกลยุทธ์  3(3-0-6)
 Strategic Costing Management    
รายวิชาบังคับก่อน : AT 304 การบัญชีต้นทุน
 AT 305 การบัญชีบริหาร
 กลยุทธ์ขององค์กร เครื่องมือและแนวคิดทางด้านบัญชี 
บริหารที่ช่วยในการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจเชิงกลยุทธ ์
แนวคิดการจดัท�างบประมาณและการพยากรณ์เพือ่ใช้ในการควบคุม 

แนวคิดการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของก�าไร การบริหารกิจกรรม 

การวิเคราะห์ก�าไรตามสายผลิตภัณฑ์และตามรายลูกค้าต้นทุน 

เป้าหมาย วงจรชีวิตต้นทุน ต้นทุนคุณภาพ การบัญชีเพื่อความ 

ย่ังยืน การบัญชีสิง่แวดล้อม การบญัชีการผลติแบบลนี และประเดน็

ร่วมสมัยอื่น

AT 381  ระบบกำรควบคุมทำงกำรบริหำร  3(3-0-6)

 Management Control Systems  

รายวิชาบังคับก่อน : AT 305  การบัญชีบริหาร

 แนวคิดเกี่ยวกับระบบการควบคุมทางการบริหาร การใช้

งบประมาณในการควบคุม และจัดสรรทรัพยากร การกระจายศูนย์

ความรับผิดชอบ การบริหารเชิงมูลค่า การประยุกต์ระบบวัดผล 

เชิงดุลยภาพ (Balanced Scorecard) ในการก�าหนดกลยุทธ์และแนวทาง 

การด�าเนนิงาน การออกแบบระบบการวัดและประเมนิผลการปฏบัิตงิาน 

การออกแบบระบบการให้รางวัลและการจูงใจเพื่อส่งเสริมให้เกิด 

การปฏิบัติงานตามแผนงาน

AT 382  กำรบัญชีเพื่อวิสำหกิจชุมชน 3(2-2-6)

 Accounting for Community Enterprises    

รายวิชาบังคับก่อน : AT 201 หลักการบัญชีขั้นต้น

 AT 304  การบัญชีต้นทุน

 AT 305  การบัญชีบริหาร

 การประยุกต์แนวคิดและเทคนคิทางการบญัชีเพือ่วิสาหกิจ 

ชุมชน การศึกษาความต้องการของวิสาหกิจชุมชน ในด้านการจดัท�า

บัญชีและการใช้ข้อมลูบัญชีเพือ่การบริหาร การเก็บรวบรวมข้อมลูใน

วิสาหกิจชุมชน การวางรูปแบบบัญชี การวางระบบควบคุมภายใน 

การออกแบบเอกสาร การก�าหนดวิธกีารค�านวณต้นทุนอย่างง่าย การ 

ก�าหนดราคาขายจากข้อมูลต้นทุน การจัดท�ารายงานทางการเงิน 

อย่างง่ายส�าหรับวิสาหกิจชุมชน

AT 383  กำรจัดท�ำรำยงำนเชิงบูรณำกำร 3(2-2-6)

 Integrated Reporting   

รายวิชาบังคับก่อน : AT 201 หลักการบัญชีขั้นต้น

 AT 304  การบัญชีต้นทุน

 AT 305  การบัญชีบริหาร

 หลักการและแนวคิดเก่ียวกับการจัดท�ารายงานเชิง 

บูรณาการเพื่อพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน การจัดท�ารายงานเพื่อความ

ยั่งยืน หลักการการจัดท�ารายงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม 

และการก�ากับดูแล รายงานทุนทางปัญญา รายงานทุนมนุษย์  

รูปแบบการจัดท�ารายงานตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย รายงาน 56-1 และรายงาน 56-2

AT 401  หัวข้อพิเศษทำงกำรบัญชี  3(3-0-6)

 Special lssues in Accounting     

รายวิชาบังคับก่อน : AT 201 หลักการบัญชีขั้นต้น

 ประเดน็ปัญหาปัจจบัุนทีเ่ก่ียวข้องกับการบัญชกีารเงิน การ

บัญชีบริหาร การตรวจสอบและการควบคุมภายใน การสอบบัญชี 

การวางระบบและเทคโนโลยีทางการบัญชี การบัญชีภาษีอากร และ

การปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชี

AT 402  กำรค้นคว้ำอิสระทำงกำรบัญชี 3(3-0-6)
 Independent Studies in Accounting   
 การค้นคว้า ทบทวน และวิจัยงานทางบัญชี ที่เกี่ยวข้อง
กับการบัญชกีารเงิน การบญัชีบรหิาร การตรวจสอบและการควบคุม
ภายใน การสอบบัญชี การวางระบบและเทคโนโลยีทางการบัญชี 
การบัญชีภาษีอากร การปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชี รวมทั้งประเด็น
ด้านสหวิทยาการ
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AT 410  สหกิจศึกษำทำงกำรบัญชี  6(0-0-6)
 Co-operative Education in Accounting   
รายวิชาบังคับก่อน : AT 303  การบัญชีขั้นกลาง 2
 AT 306  การสอบบัญชีและการให้ความ
  เชื่อมั่น
 AT 411 การปฏิบัติการทางบัญชี
 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการขณะที่ก�าลังศึกษาอยู ่
เพื่อให้นักศึกษาได้น�าหลักการและวิธีการไปใช้กับการปฏิบัติงาน
จริง ทางด้านการบันทึกบัญชี การสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน 
และการตรวจสอบภาษี ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาจัดท�าโดยหลักสูตรร่วมกับ
สถานประกอบการ

AT 411 กำรปฏิบัติกำรทำงบัญชี 3(2-2-6)
 Accounting Workshops    
รายวิชาบังคับก่อน : AT 201 หลักการบัญชีขั้นต้น
 การฝึกปฏบัิตกิารด้านการจดัท�าบัญชี เร่ิมตัง้แต่การออกแบบ 
และจ�าแนกเอกสารเพื่อการควบคุมภายในที่ดี การวิเคราะห์เอกสาร
ทางบญัชีเพือ่น�ามาบนัทกึบญัชตีามวงจรธรุกจิ การค�านวณภาษแีละ 
การจัดท�าแบบฟอร์มเพื่อน�าส่งภาษีตามกฎหมาย การกระทบยอด 
สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย เพื่อจัดท�า 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน การจัดท�างบการเงินโดยใช้โปรแกรม
ส�าเรจ็รปูทางการบัญชีส�าหรับธรุกิจขนาดย่อม และการจดัท�าเอกสาร 
น�าเสนองบการเงิน การจดัท�าเอกสารเพือ่น�าส่งงบการเงินต่อกระทรวง 
พาณชิย์ การจดทะเบียนจดัตัง้นติบิคุคล การจดทะเบียนเลกินติิบุคคล 

AT 412  กำรปฏิบัติกำรทำงภำษีอำกร  3(2-2-6)
 Taxation Workshops   
รายวิชาบังคับก่อน : AT 202  การภาษีอากร
 AT 411  การปฏิบัติการทางบัญชี
 การฝึกปฏิบัติการด้านการภาษีอากร การเสียภาษีต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ เริ่มต้ังแต่การวางแผนภาษี การจัดท�า Tax  
Mapping การออกแบบและวางระบบเอกสารทางการบัญชี การ 
วิเคราะห์เอกสารทางบญัชี เพือ่น�ามาบันทึกบัญชีตามวงจรธรุกิจ การ
เก็บหลกัฐานเพือ่ใช้สนบัสนนุการเสยีภาษ ีการค�านวณภาษ ีการกรอก 
แบบฟอร์มและรายงานทางภาษ ีเพือ่น�าส่งภาษตีามประมวลรษัฎากร 
และกฎหมายอืน่ทีเ่ก่ียวข้อง การค�านวณเบีย้ปรับเงินเพิม่ การกระทบ 

ยอดก�าไรทางบัญชีให้เป็นก�าไรทางภาษี การจัดท�ารายละเอียด
ประกอบงบการเงิน เพื่อน�าส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
กระทรวงพาณิชย์

AC 413  กำรปฏิบัติกำรด้ำนกำรสอบบัญชี  3(2-2-6)
 Auditing workshops    
รายวิชาบังคับก่อน : AT 411  การปฏิบัติการทางบัญชี
 การฝึกปฏบัิติการด้านการสอบบัญชี การวางแผนการสอบ 
บัญชี การฝึกใช้วิธีการตรวจสอบประเภทต่างๆ ในการสอบบัญชี  
การฝึกจดัท�ากระดาษท�าการในการตรวจสอบรายต่างๆ การฝึกจดัท�า 
กระดาษท�าการในการตรวจนับสินค้า การฝึกจัดท�ากระดาษท�าการ 
ในการตรวจสอบเนื้อหาสาระส�าหรับสินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย ์
ไม่หมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียน การตรวจสอบ 
เนื้อหาสาระรายการประมาณการทางบัญชี เช่น ค่าเสื่อมราคา  
ค่าตัดจ�าหน่าย เป็นต้น

AT 414  กำรฝึกปฏิบัติงำนวิชำชีพบัญชี   9(0-0-9)
 ด้ำนกำรสอบบัญชี
 Accounting Profesions Apprenticeships 
 on Auditing   
รายวิชาบังคับก่อน : AT 411  การปฏิบัติการทางบัญชี
 การปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีขณะที่ก�าลังศึกษาอยู่ 
เพื่อให้นักศึกษาได้น�าหลักการและวิธีการไปใช้กับการปฏิบัติงานจริง  
ทางด้านการท�าบัญชี ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา จัดท�าโดยหลักสูตรร่วมกับ 
สถานประกอบการ

AT 415  กำรฝึกปฏิบัติงำนวิชำชีพบัญชีด้ำนกำร 9(0-0-9)
 ท�ำบัญชี
 Accounting Profesions Apprenticeships 
 on Accounting    
รายวิชาบังคับก่อน : AT 411 การบัญชีปฏิบัติการ
 การปฏิบัติงานด้านการท�าบัญชีในสถานประกอบการ 
ขณะทีก่�าลงัศกึษาอยู่ เพือ่ให้นกัศึกษาได้น�าหลกัการและวิธกีารไปใช้
กับการปฏิบัติงานจริง ทางด้านการท�าบัญชีในหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน การประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาจัดท�าโดย

หลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ
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AT 416  กำรฝึกปฏิบัติงำนกำรตรวจสอบภำยใน  9(0-0-9)
 Internal Auditing Apprenticeships    
รายวิชาบังคับก่อน : AT 411 การปฏิบัติการทางบัญชี
 การปฏบัิตงิานด้านการตรวจสอบภายในในสถานประกอบการ 
ขณะท่ีก�าลงัศกึษาอยู่ เพือ่ให้นกัศึกษาได้น�าหลกัการและวิธกีารไปใช้ 
กับการปฏิบัติงานจริง ทางด้านการตรวจสอบภายใน ในหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน การประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
จัดท�าโดยคณะการบัญชีร่วมกับสถานประกอบการ

AT 420  สัมมนำบัญชีกำรเงิน  3(3-0-6)
 Seminar in Financial Accounting    
รายวิชาบังคับก่อน : AT 303  การบัญชีขั้นกลาง 2
 ประเด็นปัญหาในการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และมาตรฐานการบัญชี ไปใช้ในการปฏบัิติงานด้านการบัญชีในธรุกิจ 
ประเภทต่างๆ โดยใช้กรณศีกึษา บทความ เอกสารต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้อง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประเด็นที่น่าสนใจ ตลอดจนปัญหา
ด้านการบัญชีการเงินและจรรยาบรรณวิชาชีพ

AT 421  สัมมนำกำรสอบบัญชี 3(3-0-6)
 Seminar in Auditing and Assurance   
รายวิชาบังคับก่อน : AT 306 การสอบบัญชีและการให้ความ
  เชื่อมั่น
 ประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานสอบบัญชีตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี ความเป็นอิสระและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
ประเด็นด้านการประเมินความเสี่ยง ประเด็นด้านการวางแผนการ
ตรวจสอบ กรณีศึกษาบทความและเอกสารต่างๆ ทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ ปัญหาด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ

AT 422  สัมมนำปัญหำภำษีอำกร 3(3-0-6)
 Seminar in Taxation Problems    
รายวิชาบังคับก่อน : AT 202  การภาษีอากร
 ประเด็นปัญหาที่เก่ียวเนื่องจากการวินิจฉัยปัญหาภาษี
อากร จากค�าพพิากษาของศาล คณะกรรมการกฤษฎกีา กรมสรรพากร 
และในส่วนท่ีเก่ียวกับกฎหมาย รวมทัง้ประมวลรัษฎากรใหม่ทีอ่อกมา
บังคับใช้ และแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้กรณีศึกษา บทความ และ
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

AT 423  สัมมนำระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี 3(3-0-6)
 Seminar in Accounting Information Systems    
รายวิชาบังคับก่อน : AT 312 ระบบสารสนเทศในงานบัญชี
 AT 313 ระบบสารสนเทศทางบัญชี
  เชิงบูรณาการ
 ประเด็นปัญหาเก่ียวกับการประยุกต์ระบบการวางแผน
จัดการทรัพยากร (ERP) และระบบสารสนเทศทางการบัญชี การ
วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดจากระบบ ข้อจ�ากัดของสภาพแวดล้อมของ
ระบบและองค์การ แนวคิดเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาของระบบ 
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของระบบ การวางแผนจัดการทรัพยากร 
(ERP) และระบบสารสนเทศทางด้านการบัญชี กรณศีกึษา บทความ
และเอกสารต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

AT 424  สัมมนำกำรตรวจสอบและควบคุมภำยใน  3(3-0-6)
 Seminar in internal Audit and Control    
รายวิชาบังคับก่อน : AT 309  การตรวจสอบและควบคุมภายใน
 ประเด็นปัจจบุนัเก่ียวกับการตรวจสอบและควบคมุภายใน 
กฎเกณฑ์และมาตรฐานการเก่ียวกับตรวจสอบภายใน กฎหมาย 
Sarbanes and Oxley ประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับบทบาทผู้ตรวจสอบ
ภายในสมัยใหม่ ปัญหาในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
และแนวทางแก้ไขโดยใช้กรณีศึกษา บทความ และเอกสารต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ การสื่อสารกับคณะ
กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท จรรยาบรรณ  และ
จริยธรรมในวิชาชีพ

AT 425  สัมมนำกำรบัญชีเพื่อกำรบริหำร 3(3-0-6)
 Seminar in Management Accounting    
รายวิชาบังคับก่อน : AT 304  การบัญชีต้นทุน
 AT 305  การบัญชีบริหาร
 ประเด็นปัญหาในการน�าแนวคิดและเคร่ืองมือทางการ
บัญชีบรหิารไปประยุกต์ในการด�าเนนิงาน การพฒันาการบัญชีบรหิาร 
ปัญหาพเิศษทางการบัญชีบรหิารตามสภาพแวดล้อมปัจจบัุนและการ
แก้ไขในทางปฏบิติั จรรยาบรรณในวิชาชีพ กรณศีกึษาและบทความ
ที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีบริหาร
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AV 201 อุตสำหกรรมกำรบิน 3(3-0-6)

   Aviation Industry

       แนวคิด องค์ประกอบ และความส�าคัญของอุตสาหกรรม

การบิน วิวัฒนาการและปัจจยั ทีม่ผีลกระทบต่ออตุสาหกรรมการบนิ 

ประเภทของผู้โดยสาร อากาศยาน และท่าอากาศยาน ภูมิศาสตร์

การบิน ตารางการบิน การบินประจ�าเส้นทางและการบินเฉพาะกิจ 

การร่วมทุนเส้นทาง ระบบพันธมิตรการบิน องค์กรต่างๆท่ีมีส่วน

เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน นโยบายและมาตรการการบิน

พาณิชย์ระหว่างประเทศ ผลกระทบของอุตสาหกรรมการบินต่อ

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แนวโน้มการพัฒนาระบบและ

การลงทุนของอุตสาหกรรมการบินในอนาคต

AV 202 จิตวิทยำกำรบริกำรเพื่อธุรกิจกำรบิน 3(3-0-6)

      Service Psychology for Aviation Business

      ความหมาย ความส�าคัญ ลักษณะของการบริการ ความ

สมัพนัธ์ระหว่างจติวิทยากับการบริการ การน�าหลกัการจติวิทยามาใช้

ในธรุกิจการบิน การรบัรูแ้ละการจงูใจในการบรกิาร การสือ่ความหมาย 

และการสือ่สารในงานบรกิาร หลกัมนษุยสมัพนัธ์กับการท�างานเป็นทมี 

การพัฒนาบุคลิกภาพ การบริหารคุณภาพในการบริการ จริยธรรม

ในงานบริการ ปัญหาและแนวทางป้องกัน

AV 203 เทคโนโลยีสำรสนเทศส�ำหรับธุรกิจกำรบิน 3(2-2-6)

       Information Technology for Aviation Business

      ความส�าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อธุรกิจการบิน 

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจการบิน เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ระบบสารสนเทศ และการจัดการฐานข้อมูลเพื่อการจัดการในธุรกิจ

การบิน การใช้อนิเทอร์เน็ตและโปรแกรมส�าเร็จรูปในธุรกิจการบิน

AV AV 204 ควำมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 3(3-0-6)
 ในธุรกิจกำรบิน  
      Social Responsibility of Aviation Business 
 Organizations 
      ความส�าคัญ หลักการของความรับผิดชอบต่อสังคม 
แนวทางการจดัการท่ีแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคมในอตุสาหกรรม 
การบิน จริยธรรม การปฏิบัติตามกฎระเบียบในสังคมและกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจการบิน ปัญหาทางจริยธรรมในธุรกิจการบิน 
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา

AV 205 กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กร  3(3-0-6)
 ธุรกิจกำรบิน  
 Human Resources Management in Aviation
 Business Organizations
      แนวคิด หลักการ และขอบข่าย การจัดการทรัพยากร
มนษุย์ การสรรหา การคดัเลอืก การประเมนิผลการปฏบัิตงิาน หน้าท่ี
ความรับผดิชอบ กฎระเบยีบข้อบังคบัทีเ่ก่ียวข้องในธรุกิจการบิน การ
วางแผน และกระบวนการการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ แนวโน้มการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรธุรกิจการบิน

AV 206 อำหำรและเครื่องดื่มส�ำหรับธุรกิจกำรบิน 3(2-2-6)
   Food and Beverage for Aviation Business
        วิวัฒนาการของอาหารและเครือ่งด่ืม ประเภทของอาหาร 
และเครือ่งดืม่ เทคโนโลยีและการผลติอาหารและเคร่ืองดืม่ สตูรการ
ท�าอาหารนานาชาติ สูตรเครื่องด่ืมที่ใช้บริการห้องรับรองและบน
เครือ่งบิน ข้อจ�ากัดการให้บริการอาหารและเครือ่งดืม่ในธรุกิจการบิน

AV 301 โภชนำกำรและบริกำรครัวกำรบิน    3(3-0-6)
   Nutrition and In-Flight Kitchen Service
        ความรู้เก่ียวกับวัตถุดิบที่จ�าเป็นในการประกอบอาหาร
บนเครื่องบิน คุณค่าทางโภชนาการ กรรมวิธีกระบวนการผลิต 
การจัดซื้อ การจัดเก็บ การจัดสรรใช้ การประกอบอาหารอย่างถูก 
หลกัโภชนาการการบิน การก�าหนดรายการอาหารทีเ่หมาะสมส�าหรับ
เวลาและเส้นทางการบิน วิธีการและประเภทของอาหารพิเศษท่ี
บรกิารส�าหรบัสายการบินนานาชาต ิการจดัเก็บและถนอมอาหารก่อน
การบริการ การขนส่งอาหารพร้อมบริการ หลักการประกันคุณภาพ 
กระบวนการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยส�าหรับครัวการบิน
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AV 302 กำรด�ำเนินงำนบริกำรบนเครื่องบิน 3(2-2-6)
   In-Flight Service Operation
        ลักษณะงานบริการบนเครื่องบิน การตรวจสอบและวิธ ี
ใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน การประสานงาน
กับหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง ความรูแ้ละทกัษะในการบรกิารบนเครือ่งบนิ 
ข้ันตอนการเตรยีมการบรกิารอาหารและเคร่ืองด่ืม การเก็บรักษาและ
การน�ามาบรกิารตามเวลาและเส้นทางการบิน การใช้อปุกรณ์บริการ
และอุปกรณ์ครัวบนเครื่องบิน การบริการพิเศษตามประเภทของชั้น
บริการ ปัญหาและแนวทางแก้ไขการบริการบนเคร่ืองบิน การฝึก
ปฏิบัติงานบริการบนเครื่องบิน

AV 303 กำรบริกำรผู้โดยสำรภำคพื้น 3(3-0-6)
   Passenger Ground Service
        ลกัษณะงานบรกิารภาคพืน้ส�าหรับผูโ้ดยสารขาเข้า ผูโ้ดยสาร 
ขาออก ข้ันตอนการรับลงทะเบียนเพือ่เดนิทางออก ข้ันตอนการรับส่ง 
ผู ้โดยสารท่ีเป็นบุคคลส�าคัญ บุคคลพิเศษ การบริการอาหาร                     
และเครื่องดื่ม ในห้องรับรองพิเศษ การประสานงานกับหน่วยงาน
หลักและหน่วยงานสนับสนุน ทั้งของภาครัฐและเอกชน ปัญหาและ
แนวทางแก้ไขงานบริการภาคพื้น

AV 304 กำรด�ำเนินงำนออกบัตรผู้โดยสำรเครื่องบิน  3(2-2-6)
 และกำรส�ำรองที่น่ัง                                 
   Airline Ticketing and Reservation Operation
       ข้ันตอนการออกบัตรโดยสารเครื่องบิน การส�ารองท่ีนั่ง 
ประเภทและระบบส�ารองที่นั่งด้วยคอมพิวเตอร์ในธุรกิจการบิน  
การค�านวนค่าโดยสารจากเส้นทางการบิน ระบบการส�ารองที่นั่ง 
(Reservation PNR Creation) ระบบการคิดอัตราค่าโดยสาร 
(Fare Quotation) และการจัดจ�าหน่าย บัตรโดยสารแบบเบ็ดเสร็จ 
(GDS) การพฒันาระบบพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ของระบบจดัจ�าหน่าย
แบบเบ็ดเสรจ็ ฝึกการออกบัตรโดยสารเคร่ืองบินและการส�ารองทีน่ัง่

AV 305 กำรด�ำเนินงำนบริกำรคลังสินค้ำทำงอำกำศ 3(3-0-6)
   Air Cargo Service Operation
 แนวคดิเก่ียวกับคลงัสนิค้า ความสมัพนัธ์ระหว่างคลงัสนิค้า 
กับการขนส่ง คลังสินค้ากับการขนส่งทางอากาศ ประเภทหมวดหมู่
ของสินค้า เอกสาร ระเบียบวิธีและกฎหมาย ภาษีศุลกากร บทบาท
และนโยบายของรัฐต่อธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ

AV 306 กำรตลำดในธุรกิจกำรบิน 3(3-0-6)
   Aviation Business Marketing
        แนวความคิดเก่ียวกับการตลาดการบินเชิงพาณิชย์ 
กระบวนการทางการตลาด ลกัษณะผลติภณัฑ์บริการเดนิทาง อปุสงค์
และอุปทาน การเลือกตลาดเป้าหมาย การวางต�าแหน่งผลิตภัณฑ์
บริการ นโยบายและกลยุทธ์การวางแผนทางการตลาด การพัฒนา
ส่วนประสมทางการตลาด การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการตลาด
รวมและคู่แข่ง การสร้างระบบเครือข่ายทางการตลาด จริยธรรม
ทางการตลาดการบิน

AV 307 ควำมปลอดภัยและนิรภัยทำงกำรบิน 3(3-0-6)
   Aviation Safety and Security
        ความส�าคัญของความปลอดภัยและนิรภัยทางการบิน  
การยศาสตร์และความปลอดภัยในการท�างาน อันตรายจากการ 
ปฏบิัตงิาน เวชศาสตร์การบนิ มนษุย์ปัจจยักบันริภัยการบนิ รปูแบบ
ของการเกิดอุบัติเหตุ การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น การประสานงาน
กับบุคลากรการบิน การจัดการงานด้านความปลอดภัยและนิรภัย
ทางการบิน การพัฒนาบุคลากรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน           
อุตสาหกรรมการบิน กฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพ
กับการบิน

AV 308 กำรวิจัยธุรกิจกำรบิน 3(3-0-6)
   Aviation Business Research 
        แนวคิดเก่ียวกับการวิจัย การวางกรอบแนวคิดการวิจัย 
การออกแบบงานวิจัย ปัญหาในการวิจัยวัตถุประสงค์และประโยชน์
ของการวิจัย ประเภทของการวิจัย การตั้งสมมติฐาน ขอบเขตและ
ข้อจ�ากัดทางการวิจยั ข้ันตอนการท�าวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมลู การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ และการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป 
การสรุปและเขียนผลงานวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจการบิน
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AV 309 กฎหมำยและข้อก�ำหนดด้ำนธุรกิจกำรบิน 3(3-0-6)
  Laws and Regulations in Aviation Business
        ระเบียบ ข้อก�าหนด อนุสัญญา สิทธิการบิน ข้อตกลง
และกฎหมาย ท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนนิธุรกิจสายการบนิ ทัง้ในระดับ 
ประเทศและนานาชาติ สทิธขิองผูใ้ช้ท่าอากาศยาน สทิธขิองผูโ้ดยสาร 
พิธีการของการด�าเนินการจัดตั้งสายการบิน ข้อกฎหมายทางอากาศ
ระหว่างประเทศ

AV 331 โลจิสติกส์และโซ่อุปทำน  3(3-0-6) 
 ส�ำหรับอตุสำหกรรมกำรบิน                                           
   Logistics and Supply Chain for Aviation 
 Industry 
        หลักการการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รูปแบบ 
โลจิสติกส์และคมนาคมประเภทต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
การบิน รวมถึงนโยบายของภาครัฐ รูปแบบธรุกิจโลจสิติกส์เพือ่การบิน 
แผนงานและวิธีการด�าเนินงาน ด้านโลจิสติกส์ทางอากาศและแบบ
ผสมผสาน

AV 332 กำรสื่อสำรระหว่ำงวัฒนธรรมเพื่อธุรกิจ  3(3-0-6) 
 กำรบิน                                                                                                         
 Intercultural Communication for Aviation 
 Business 
 ความเข้าใจบรบิทวัฒนธรรมมติิต่างๆ และความสามารถ
ในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม มีความตระหนักรู้ในวัฒนธรรมท่ี
แตกต่างกัน รวมทั้งพฤติกรรม คุณค่า และมาตรฐานต่างๆ โดยใช ้
ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา เพื่อการสื่อสารในธุรกิจการบิน 
 
AV 333 กำรจัดกำรบริกำรและนวัตกรรมในธุรกิจ  3(3-0-6)
 กำรบิน                                                 
   Service Management and Innovation 
 in Aviation Business
   แนวคิดและทฤษฎีของการจัดการคุณภาพการบริการ 
ในธุรกิจการบิน การสร้างประสิทธิภาพในการบริการ การก�าหนด
มาตรฐานการบรกิาร การควบคมุและตรวจสอบคณุภาพบรกิาร การ

ติดตามและการประเมินคุณภาพบริการ รูปแบบการจัดการคุณภาพ
การบรกิารขององค์การการบินทีป่ระสบความส�าเรจ็ แนวทางการพฒัา 
นวัตกรรมการบริการ ทีน่�าไปสูรู่ปแบบการบรกิารใหม่ ท่ีตอบรบัความ
เป็นพลวัตของการบริการในธุรกิจการบิน การพัฒนารูปแบบการ
บริการที่มาจากฐานคิดและอัตลักษณ์ความเป็นไทย เพื่อการสรรค์
สร้างทางเลือกใหม่ในการบริการ ตลอดจนการบูรณาการนวัตกรรม
การบริการที่หลากหลาย

AV 334  กำรจัดกำรวิกฤตในธุรกิจกำรบิน  3(3-0-6)
  Crisis Management in Aviation Business
        แนวคิด รูปแบบ และข้ันตอนการจัดการภาวะวิกฤต 
ที่เกิดข้ึนในบริบทของธุรกิจการบิน สาเหตุจากอุบัติเหตุ เศรษฐกิจ 
การเมอืง การก่อการร้าย ความขัดแย้งทางสงัคมวัฒนธรรม ภยัพบัิติ 
โรคระบาดหรือเหตุการณ์อุบัติอื่น แนวทางการช่วยเหลือ บรรเทา 
และป้องกัน ตลอดจนการจัดท�าแผนจัดการประเด็น และวิกฤต
ทางการบิน

AV 335 กำรด�ำเนินงำนท่ำอำกำศยำน  3(3-0-6)
   Airport Operation
        ลักษณะงานและหน่วยงานต่างๆ ในท่าอากาศยาน 
โครงสร้างของท่าอากาศยาน ประเภทของท่าอากาศยาน บทบาท
ของท่าอากาศยานในธรุกิจการบิน การด�าเนนิการของพืน้ทีใ่ห้บริการ 
ในท่าอากาศยาน การประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในท่าอากาศยาน 
แนวโน้มการด�าเนินงานท่าอากาศยาน

      
AV 336 พฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจกำรบิน 3(3-0-6)
  Consumer Behavior in Aviation Business
 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมศาสตร์ วัตถุประสงค์และ
ประเภทของการเดินทาง แบบจ�าลองและรูปแบบของการตัดสิน
ใจเดินทางโดยเครื่องบิน ทฤษฎีการเรียนรู้ เจตคติ ค่านิยมและ
บุคลิกภาพ ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเดินทาง ประเภทของพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวท่ีสัมพันธ์กับธุรกิจการบิน การวิเคราะห์ ท�านายและ
ควบคุมพฤติกรรม ผู้บริโภคในธุรกิจการบิน
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AV 337 สัมมนำธุรกิจกำรบิน  3(3-0-6)
   Seminar in Aviation Business
        การน�าเสนอและอภิปรายเก่ียวกับประเด็นของธุรกิจ 
การบิน โดยพิจารณาจากมิติของความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ 
ที่เกี่ยวข้องกับการบิน

AV 338 ภูมิศำสตร์กำรขนส่ง 3(3-0-6)
   Logistics Geography
 องค์ประกอบทางภมูศิาสตร์ทีเ่ก่ียวข้องกับระบบโลจสิติกส์ 
โดยเน้นเฉพาะการขนส่งและคมนาคมทางอากาศ ลักษณะทาง
กายภาพของเส้นทางขนส่ง วธิกีารขนส่งโดยเน้นเฉพาะอตุสาหกรรม 
การบิน ทัง้ระดบัประเทศ ระดับภมูภิาค และระดับโลก การแบ่งเขตเวลา 
ความต่างของการแบ่งเขตเวลา ที่มีความส�าคัญกับการขนส่งและ
คมนาคมในอุตสาหกรรมการบิน

AV 402  ฝึกงำนทำงธุรกิจกำรบิน    3(400 ช่ัวโมง)    
 Internship in Aviation Business
 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในงานท่ีได้รับ 
มอบหมายซ่ึงสอดคล้องกับวิชาชีพท่ีเลือกเรียนหรือตามที่ได้ตกลง
หรือก�าหนดไว้

AV 410 สหกิจศึกษำทำงธุรกิจกำรบิน  6(600 ช่ัวโมง)
 Cooperative Education in Aviation Business
 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการในฐานะพนักงาน
ช่ัวคราว ตามงานท่ีได้รับมอบหมาย ซ่ึงสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ
ด้านธรุกิจการบิน หรอืตามทีไ่ด้ก�าหนดไว้ การเขียนรายงาน และการ
สมัมนาน�าเสนอผลการเรยีนรูท้ีไ่ด้รบัจากการปฏบัิติงาน การประเมนิ
ผลโดยพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์
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BA 103 ผู้ประกอบการดิจิทัล 3 (3-0-6)
 (Digital Entrepreneurship) 
 แนวคิดเกี่ยวกับผู้ประกอบการดิจิทัล การปรับเปลี่ยนวิธี
การท�าธรุกิจในด้านต่างๆ (เน้น SME) ไปสูก่ารแข่งขันเชิงการสร้าง
คณุค่าของสนิค้าและบริการ (Service Innovation)  การสร้างมลูค่า
เพิ่มของผลิตภัณฑ์และบริการโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
และการต่อยอดนวัตกรรม  องค์ประกอบส�าหรับการเป็นผู้ประกอบ
การดิจิทัลที่ประสบความส�าเร็จท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมี
คุณธรรม  การก�าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจดิจิทัล  การท�าการตลาด
ออนไลน์และสื่อสังคม (Online and Social Media Marketing)  
การหาแหล่งเงินทุน การบริหารองค์กรส�าหรับธุรกิจดิจิทัล และการ
พัฒนาองค์กรเพื่อให้เป็นองค์กรทางสังคม (Social Enterprise)   

BA 104 การบริการแบบมูลค่าสูง     3 (3-0-6)
 (High Value Services)
 แนวคิดเก่ียวกับการบรกิารแบบมลูค่าสงู ทศิทางใหม่ของ
การบรกิารแบบมลูค่าสงู โอกาสทางธรุกิจและอาชีพใหม่ๆ ทีเ่ก่ียวกับ
การบรกิารมลูค่าสูง การผลกัดนัให้เศรษฐกจิและผู้ประกอบการของ
ประเทศเปลี่ยนจากการบริการแบบดั้งเดิม (Traditional Services)  
ไปสู่การบริการแบบมูลค่าสูง (High Value Services) ที่เป็นการ
ใช้แรงงานที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญและทักษะสูง แรงงานที่ใช้
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการ
วิจัยพัฒนา

BA 208 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ   3(2-2-5)
 Quantitative Analysis and Business Statistics
 การวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจและตัดสินใจภายใต้เง่ือนไข 
ทรัพยากรที่จ�ากัด ในรูปแบบตัวแบบทางคณิตศาสตร์ เช่นตัวแบบ 
การโปรแกรมเชิงเส้น ตัวแบบขนส่ง และตัวแบบอื่นๆ การจ�าลอง 
สถานการณ์ เพื่อน�าไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ การ 
วิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยด้านการใช้สถิติอย่างเหมาะสม สถิติเชิง 
พรรณนาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางธุรกิจ

BA 210 กฎหมายส�าหรับการประกอบธุรกิจ   3(3-0-6)
 Business and Entrepreneurial Law
 กฎหมายเก่ียวกับการจัดองค์กรธุรกิจและการประกอบ 
กิจกรรมทางธุรกิจ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ท่ีเก่ียวเน่ือง 
กับการประกอบธรุกิจ กฎหมายเก่ียวกับตราสารทางการเงิน กฎหมาย 
เก่ียวกับสถาบันการเงินและตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายทรัพย์สิน 
ทางปัญญา กฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน กฎหมายลักษณะประกันภัย 
จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ กฎหมายว่าด้วยการท�าธุรกรรมทาง 
อเิลก็ทรอนกิส์ กฎหมายทีเ่ก่ืียวเนือ่งกับเทคโนโลยีการเงินและแนวคิด 
ใหม่ทางการเงิน เช่น Bitcoin Crowdfunding เป็นต้น
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CA 201 หลักและทฤษฎีนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6)
 Principles and Theories of Communication
 ความหมาย ความส�าคัญ บทบาทหน้าที่ วิวัฒนาการ 
พัฒนาการ กระบวนการ องค์ประกอบ ประเภท และวัตถุประสงค์  
ของการสือ่สาร ทฤษฎทีีเ่ก่ียวกับการสือ่สาร ตลอดจนผลกระทบของ 
การสื่อสารภายในบุคคล การสื่อสารระหว่างบุคคล และการสื่อสาร 
มวลชน ทีม่ต่ีอการเรียนรู ้ทศันคต ิพฤตกิรรม การพฒันาสงัคม และ 
การด�าเนินธุรกิจ

CA 203  วาทนิเทศเบื้องต้น 3(3-0-6)
 Introduction to Speech Communication
 ความหมาย ความส�าคญั หลกัเกณฑ์ และเทคนคิการพดู 
ในทีชุ่มชน การวิจารณ์ การพดูในโอกาสต่างๆ การสมัภาษณ์ การโต้วาที 
และการพดูในสถานการณ์ต่างๆให้สมัฤทธ์ิผล การฝึกปฏบัิตแิละการ 
ปรับปรุงบุคลิกภาพให้เหมาะสม

CA 206  นิเทศทัศน์ 3(2-2-6)
 Visual Communication
 ทฤษฎกีารรับรู้ จติวิทยาการสือ่สาร องค์ประกอบทางศลิปะ 
การตีความหมาย รวมถึงการถ่ายทอดความรู้สึกและอารมณ์ที่เกิด
จากการมองเห็น ฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์งาน เน้นการน�าไปประยุกต ์
ใช้ในการสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ ให้สอดคล้องกับผู้รับสารและบริบท

CA 207  ภาษาอังกฤษเพื่อนิเทศศาสตร์ 3(2-2-6)
 English for Communication Arts
 ฝึกการฟังเพือ่ความเข้าใจ โดยสามารถจบัใจความส�าคัญ
และรายละเอยีดของการสนทนา ข่าว สารคด ี รายงาน การบรรยาย 
สรุปความจากการฟัง ฝึกการอ่านสิ่งตีพิมพ์ภาษาอังกฤษทางด้าน
นเิทศศาสตร์ เช่น ข่าว โฆษณา บทความ ข่าวจากโทรพมิพ์ เป็นต้น 
เพื่อจับใจความส�าคัญ รายละเอียด และเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์

CA 210  หลักและศิลปะการถ่ายภาพ 3(3-0-6)
 Principles and Art of Photography
 หลักและทฤษฎีเก่ียวกับการถ่ายภาพ และความรู้ความ
เข้าใจเรือ่งกล้องถ่ายภาพ ฝึกปฏบัิติการใช้วัสดุอปุกรณ์ เทคนคิและวิธี 
การในการถ่ายภาพ การสร้างสรรค์ภาพถ่าย เรยีนรูเ้ทคนคิการล้างฟิล์ม 
การอัดขยายภาพ เทคโนโลยีการถ่ายภาพระบบดิจิทัล และการ
ตบแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

CA 211  การสื่อสารด้วยการพูดและการน�าเสนอ 3(3-0-6)
 Speech Communication and Presentation
 Techniques
 ความหมาย ความส�าคัญ หลักเกณฑ์และเทคนิคการพูด 
ในท่ีชุมชนในงานสือ่สารมวลชน การพดูในโอกาสต่างๆ การสมัภาษณ์ 
การโต้วาท ีการฟัง การวิจารณ์ เทคนคิน�าเสนอให้สมัฤทธิผ์ล การฝึก 
ปฏิบัติ และการปรับปรุงบุคลิกภาพในการพูดและการฝึกปฏิบัติ

CA 212  การสื่อสารในสื่อใหม่ 3(3-0-6)
 New Media Communications
 วิวัฒนาการของสื่อใหม่ หลักการและความส�าคัญของ 
การสื่อสารในสื่อใหม่ มุมมองการสื่อสารรูปแบบต่างๆ การเข้าถึง 
เนือ้หาและการรูเ้ท่าทนัสือ่ใหม่ การน�าเสนอและการมส่ีวนร่วมอย่าง 
สร้างสรรค์การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์ การเผยแพร ่
และการกระจายของข้อมูลข่าวสารในสื่อใหม่ การสื่อสารสื่อใหม่ใน 
สังคมประชาธิปไตยเพื่อป้องกันผลกระทบทางลบ และการประยุกต์ 
ใช้สื่อใหม่ในงานนิเทศศาสตร์

CA 213  การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-6)
 Digital Photography for Communications
 หลกัและทฤษฎรีะบบการถ่ายภาพแบบดจิทิลั การสือ่สาร 
ผ่านภาษาภาพ เทคนิคการถ่ายภาพในรูปแบบต่างๆ ความคิด 
สร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ การจดัวางองค์ประกอบภาพ อารมณ์และ 
บรรยากาศในภาพถ่าย แสงและเงา การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ส�าเร็จรูปในการปรับแต่งภาพ จริยธรรมในการถ่ายภาพเพื่องาน 
นิเทศศาสตร์
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CD 201 การโฆษณาดิจิทัล   3(3-0-6)
 Digital Advertising  
 แนวคดิเก่ียวกับกระบวนการโฆษณา การวางแผนรณรงค์
โฆษณาโดยการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดและผู้บริโภค  
หลักการสร้างสรรค์งานโฆษณา รวมถึงกระบวนการและข้ันตอน 
การวางแผนสื่อโฆษณาต่างๆ ในยุคดิจิทัล

CD 202 การสื่อสารการตลาดดิจิทัล   3(3-0-6)
 Digital Marketing Communication 
 ความรู้เบื้องต้นทางการตลาด องค์ประกอบของระบบ
ตลาด การพัฒนาแนวคิดทางการตลาด การด�าเนินกิจกรรมทางการ
ตลาด พฤตกิรรมผูบ้รโิภค กระบวนการตัดสนิใจซ้ือ การแบ่งส่วนตลาด 
การเลือกตลาดเป้าหมาย การก�าหนดต�าแหน่งผลิตภัณฑ์ รูปแบบ 
กระบวนการ ข้ันตอนการวางแผนการใช้เคร่ืองมือการสื่อสารการ
ตลาดในยุคดิจิทัล  และการน�าไปประยุกต์ใช้  

CD 203 การประชาสัมพันธ์ดิจิทัล        3(3-0-6)                                         
 Digital  Public Relations 
 แนวคิดและปรัชญาการประชาสัมพันธ์ การวิเคราะห์
ทัศนคติ ประชามติของสาธารณชน หลักการเลือกใช้เครื่องมือและ
สื่อประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล กระบวนการวางแผนและสร้างภาพ
ลักษณ์องค์กรเพื่อความย่ังยืน หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
นักประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล

CD 204 การออกแบบเพื่อการสื่อสาร        3(3-0-6)                         
 Design for Communication 
 แนวคิดทฤษฎี องค์ประกอบศิลปะ การออกแบบเพื่อการ
สื่อความหมายผ่านการสร้างสรรค์งานให้สอดคล้องกับผู้รับสาร
 
CD 205 กฎหมายและการก�ากับดูแลสื่อดิจิทัล 3(3-0-6)
 Law and Digital Media Regulations   
 วิวัฒนาการ หลักการ ความส�าคัญของการสื่อสารในสื่อ
ดิจิทัล หลักและเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสาร การเข้าถึงเนื้อหาและ
การรู้เท่าทันสือ่ การเผยแพร่และการกระจายของข้อมลูข่าวสารในสือ่ 
จริยธรรมในอุตสาหกรรมการสื่อสารการตลาดดิจิทัล การป้องกันผล 

CD กระทบทางลบ การแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นทางสือ่มวลชน กฎหมาย 
และการก�ากับดูแลสื่อดิจิทัล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

CD 206 การเขียนเพื่อการสื่อสารการตลาด 3(3-0-6)
 Writing for Digital Marketing Communication    
 แนวคิดและหลักการเขียนเพื่อการสื่อสาร องค์ประกอบ 
ประเภท เทคนคิการออกแบบงานเขียน การสร้างสาร ในสือ่ประเภท
ต่างๆ ให้สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์
             
CD 301 การคิดสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
 Creative Thinking for Communication
 ความหมาย กระบวนการคดิ เทคนคิการคิดและแนวปฎบัิติ 
ในการพฒันาการคิดสร้างสรรค์เพือ่ประยุกต์ใช้ในงานด้านการสือ่สาร

CD 302 การเล่าเรื่องเพื่อการสื่อสารการตลาดดิจิทัล 3(3-0-6)
 Storytelling for Digital Marketing 
 Communication  
 หลักการและเทคนิคการเล่าเร่ือง การผสานทฤษฎีและ
สุนทรียศาสตร์เพื่อสร้างรูปแบบของเรื่องงานศิลปะเพื่อการเล่าเรื่อง 
การเลือกเรื่อง การสร้างบทละคร การผลิตสื่อดิจิทัลตามโครงเรื่อง 
เพื่อการสื่อสารการตลาด
 
CD 303 การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 การตลาด 
 Digital Media Creation for Marketing 
 Communication 
 เทคนคิ วิธกีารสร้างสรรค์ การออกแบบ กลยุทธ์ด้านเนือ้หา 
กระบวนการผลติ การเผยแพร่สือ่ดจิทิลั เพือ่ใช้ในงานสือ่สารการตลาด 
และการวัดผลการตอบรับ

CD 304 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการตลาดดิจิทัล 3(3-0-6)
 English for Digital Marketing Communication              
  ฝึกทักษะการฟัง การอ่าน การพูดและการเขียนภาษา
องักฤษทีเ่ก่ียวข้องกับการโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ และการสือ่สาร
การตลาด เน้นค�าศัพท์เฉพาะทาง ภาษาและส�านวนที่ใช้ในธุรกิจ
สื่อสารการตลาดยุคดิจิทัล
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CD 305 ผู้บริโภคเชิงลึก 3(3-0-6)
 Consumer Insights  
 แนวคิด ทฤษฎเีก่ียวกับพฤตกิรรมผูบ้รโิภค การเข้าใจกลุม่
ผู้บริโภคเป้าหมาย ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อรูปแบบการด�าเนินชีวิตและ
พฤติกรรมผู้บริโภค การวิจัยและการวิเคราะห์ผู้บริโภคเชิงลึกบนสื่อ
ดิจิทัล 

CD 306 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการสื่อสารการตลาด 3(2-2-5)    
 ดิจิทัล
 Computer Graphic for Digital Marketing 
 Communications 
 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าหรับงานกราฟิก เพื่อ
สร้างสรรค์งานออกแบบข้ันพื้นฐานบนสื่อดิจิทัลการออกแบบ 
สื่อออนไลน์

CD 307 การจัดการสื่อ 3(3-0-6)
 Media Management  
 กระบวนการวางแผนและจัดซ้ือสื่อ ทั้งสื่อดั้งเดิมและ
สื่อดิจิทัล ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนและการจัดซื้อสื่อ
โฆษณาหลกัการก�าหนดกลยุทธ์และกลวธิใีนการใช้สือ่โฆษณาประเภท
ต่างๆ  การวัดและการประเมินผลการใช้สื่อโฆษณา 

CD 308 การวิจัยการตลาดและการวิเคราะห์สื่อดิจิทัล 3(3-0-6)
 Marketing Reserch and Digital Analytics 
 กระบวนการวจิยัและการวิเคราะห์ข้อมลูทางการตลาดบน
สือ่ออฟไลน์และออนไลน์ วิธกีารรวบรวมจดัการฐานข้อมลู การเชือ่ม
โยงคลงัข้อมลู การใช้เคร่ืองมอื Google Analytics การสร้างกลยุทธ์
และการวางแผนการสือ่สารทางการตลาดจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

CD 309 การจัดการแบรนด์ดิจิทัล 3(3-0-6)
  Digital Brand Management 
 นิยาม และความแตกต่างระหว่างแบรนด์และผลิตภัณฑ์ 
แก่นแท้ของแบรนด์ ระบบแบรนด์ เอกลกัษณ์และคณุค่าของแบรนด์ 
รวมถึงการสร้างอตัลกัษณ์ในโลกออนไลน์ การจดัการแบรนด์ กลยุทธ์
การสร้างแบรนด์ในบริบทของการสื่อสารการตลาดดิจิทัล วิเคราะห์
กรณตัีวอย่างของความส�าเร็จและความผดิพลาด ฝึกปฏบัิติการสร้าง
แบรนด์ในยุคดิจิทัล

CD 310 การสร้างธุรกิจการตลาดดิจิทัล 3(3-0-6)
 Digital Marketing Agency Start-up  
 ทกัษะและความรู้เก่ียวกับการก่อต้ังธุรกิจการตลาดดิจทิลั 
ความส�าคัญเก่ียวกับการพัฒนาแผนธุรกิจ รวมถึงให้ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับเคร่ืองมือการจัดการส�าหรับ ธุรกิจเชิงเทคโนโลยีการ
ตลาดดิจิทัลกิจกรรมพบผู้ประกอบการ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และเน้นการปฏิบัติ

CD 331 โครงงานการสื่อสารการตลาดดิจิทัล 1 3(0-9-0)
 Capstone in Digital Marketing Communication 1 
     การจัดท�าโครงงานด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัล  
เชิงปฏบัิติการ  ความส�าคัญของแนวคิดสร้างสรรค์ การริเริม่โครงการ 
การฝึกเขียนโครงการ การหาข้อมูลและพัฒนาแนวคิดเบื้องต้น  
ภายใต้ค�าปรึกษาและร่วมพัฒนาโครงงานโดยอาจารย์ผู ้สอน 
และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

CD 332 โครงงานการสื่อสารการตลาดดิจิทัล 2 3(0-9-0)
 Capstone in Digital Marketing Communication 2  
 องค์ประกอบ รูปแบบ และเทคนิคการพัฒนาโครงงาน 
ด้านการสื่อสารการตลาด การด�าเนินงาน การวิเคราะห์ปัญหา
อปุสรรค แนวทางแก้ไข  และการทดลองโครงงานในสถานการณ์จริง

CD 333 โครงงานการสื่อสารการตลาดดิจิทัล 3 3(0-9-0) 
 Capstone in Digital Marketing Communication 3 
  รูปแบบ วิธีการ และเทคนิคในการจัดกิจกรรมด้านการ
สื่อสารการตลาด กลยุทธ์ในการท�าให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมใน
โครงงาน การประเมินผลกิจกรรม 

CD 401 การฝึกงานหรือสารนิพนธ์    3 หน่วยกิต
 Internship or Mini-Thesis
 นกัศึกษาทีศึ่กษาครบหลกัสตูรและมแีต้มเฉลีย่ตามเกณฑ์  
สามารถฝึกงานในหน่วยงานที่ตรงกับสาขาวิชา พร้อมทั้งจัดท�า
รายงานการฝึกงานหรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย  นักศึกษาที่ไม่
ได้ฝึกงานจะต้องท�าสารนิพนธ์ในหัวข้อท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิชาการ
สื่อสารการตลาดดิจิทัล
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CD 402 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการสื่อสาร 3(0-6-3)
 การตลาดดิจิทัล   
 Seminar and Workshop in Digital Marketing   
 Communication  
 การสมัมนาเชงิปฏบิตักิารด้วยวธิกีารท�างานกลุม่ (group 
work) การสนทนาในช้ันเรยีน (class discussions)  โดยการประยุกต์ 
ใช้ความรู้ทางการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็น
โครงการสือ่สารการตลาดเชิงบูรณาการทีม่ปีระโยชน์ต่อธรุกิจ ชุมชน 
และสงัคม  พร้อมทัง้รายงานโครงการสือ่สารการตลาดเชิงบูรณาการ

CD 403 สหกิจศึกษาทางการสื่อสาร 6(600 ช่ัวโมง)
 การตลาดดิจิทัล 1   
 Cooperative Education in Digital Marketing 
 Communication 1
 นักศึกษาที่ศึกษาครบหลักสูตร แต้มเฉลี่ยไม่ต�่ากว่า 2.5 
รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก�าหนด สามารถเลือกสหกิจศึกษา 
โดยเข้าท�างานในฐานะพนกังานช่ัวคราวในหน่วยงานหรอืองค์กรด้าน
การโฆษณา หรือการประชาสัมพันธ์ หรือการสื่อสารการตลาด เพื่อ
ให้นักศึกษามีประสบการณ์ตรงในการท�าโครงงาน และรายงานผล 
ภายใต้การควบคุมของหลักสูตรร่วมกับหน่วยงานภายนอก

CD 404 สหกิจศึกษาทางการสื่อสาร 6(600 ช่ัวโมง)
 การตลาดดิจิทัล   2                
 Cooperative Education in Digital Marketing 
 Communication  2
รายวิชาบังคับก่อน :  CD 403 สหกิจศึกษาทางการสื่อสาร
  การตลาดดิจิทัล 1
 นกัศึกษาทีผ่่านสหกิจศกึษา 1 มาแล้ว ให้ท�างานในฐานะ
พนักงานช่ัวคราวในสถานประกอบการต่อเนื่องเป็นเวลาอีกไม่น้อย
กว่า 16 สัปดาห์ พร้อมทั้งท�าโครงงาน และรายงานผล ภายใต้การ
ควบคุมของหลักสูตรร่วมกับหน่วยงานภายนอก

CD 350 การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม 3(3-0-6)
 Social Marketing Communication 
 แนวคดิ นยิาม และกลยุทธ์การตลาดเพือ่สงัคม ในบรบิท 
ของความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม กิจการ 
เพือ่สงัคม การตลาดสเีขียว การค้าท่ีเป็นธรรม และเศรษฐกิจพอเพยีง 
การศึกษาดูงาน ฝึกวิเคราะห์และปฏบัิติเชิงจริยธรรม เพือ่การด�าเนนิ
ธรุกิจอย่างย่ังยืนและสร้างประโยชน์ต่อสงัคม รวมถึงการรณรงค์การ
สื่อสารการตลาดเพื่อสังคมบนสื่อสังคมออนไลน์

CD 351 การสื่อสารธุรกิจด้วยแอ็พพลิเคชั่นไลน์ 3(3-0-6)
         Business Communcation with Line Application 
 แนวคิดและกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดด้วยแอ็พพลิเคช่ัน
ไลน์ หลกัการตลาดทางตรงและการตลาดเชิงปฏสิมัพนัธ์ การออกแบบ 
ข้อความและข้อเสนอ การวางแผนสื่อ การจัดการฐานข้อมูล การ
ทดสอบและวัดผล การประยุกต์ใช้และทิศทางในอนาคตของการ
สื่อสารธุรกิจด้วยแอพพลิเคชั่นไลน์

CD 352 สื่อสังคม และนวัตกรรมสื่อ 3(3-0-6)
 Social Media and Innovative Media 
        การใช้สื่อเพื่อการสื่อสารไปสู่สังคม รูปแบบสื่อสังคม  
สื่อเครือข่ายสังคม สื่อเกิดใหม่ นวัตกรรมและทิศทางของสื่อสังคม
ในอนาคต การฝึกปฏิบัติในการใช้สื่อสังคม

CD 353 เฟซบุ๊กศึกษา      3(3-0-6)
 Facebook Studies 
        ลักษณะ ความส�าคัญ ของเฟซบุ๊ก รูปแบบการใช้งาน
และการให้บริการทางการสื่อสารการตลาดของเฟซบุ๊ก รูปแบบ 
ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ในชุมชน การสร้างอัตลักษณ์ 
ของแบรนด์และบุคคลในสื่อเฟซบุ๊ก การเก็บข้อมูลและวิจัยกลุ่มผู้ใช้
บริการเฟซบุ๊ก

CD 354 การตลาดผ่านระบบค้นหา 3(3-0-6)
 Search Engine Optimization Marketing 
กระบวนการวางแผนเพื่อท�าการสื่อสารการตลาดผ่านระบบค้นหา 
ข้ันตอนการวางแผนสื่อสารการตลาดผ่านระบบค้นหาให้เหมาะสม
กับงบประมาณ กรณีศึกษาด้านการวางแผนและการฝึกปฏิบัติจริง



มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  j  5 

CD 355 กรณีศึกษาทางการสื่อสารการตลาดดิจิทัล    3(3-0-6)                      
 Case Studies in Digital  Marketing 
 Communication 
          กรณศึีกษาทางการสือ่สารการตลาด  การพฒันาแนวคดิใหม่ 
การวิเคราะห์ การจ�าแนก การเลอืกกลยทุธ์การสือ่สารการตลาด การ
ทดสอบกรณีศึกษาด้วยการปฏิบัติจริง

CD 356 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการสื่อสาร 3(3-0-6)
 การตลาดดิจิทัล 
 Special Topics in Digital Marketing 
 Communication 
 การค้นคว้าวิจัย และการเขียนสารนิพนธ์ในหัวข้อและ
ประเด็นต่างๆ ตามหลกัทฤษฏแีละหลกัวชิาการสือ่สารการตลาดดจิทิลั 

CD 357 การสื่อสารการตลาดดิจิทัลส�าหรับ 3(3-0-6)
 ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี  
 Digital Marketing Communications for Small 
 and Medium Enterprises 
         แนวคดิทางการตลาด การวเิคราะห์และพยากรณ์การท�า
ธุรกิจเอสเอ็มอี การท�าธุรกิจแบบธุรกิจกับธุรกิจ และธุรกิจกับลูกค้า  
การบริหารและวางแผนการสื่อสารการตลาดดิจิทัล กลยุทธ์การใช้
การสื่อสารการตลาดดิจิทัล  ตลอดจนการบริหารความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า การวางแผนการสื่อสารการตลาดการฝึกปฏิบัติตามแผนการ
สื่อสารการตลาดให้ถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยการจัดโครงการส�าหรับ 
ผู้ประกอบการทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม

CD 358 การสื่อสารการตลาดดิจิทัลในอาเซียนและจีน 3(3-0-6)
 Digital Marketing Communications in ASEAN 
 and China
           การสือ่สารการตลาดดิจทิลัในจนีและอาเซียน ข้ันตอนเข้า
สูต่ลาด ลกัษณะสือ่ พฤตกิรรมการเปิดรับสือ่ นโยบายเศรษฐกิจการ
ค้า รปูแบบการสือ่สารเฉพาะประเทศ  กรณศึีกษา โอกาสทางธุรกิจ 
การลงทุนและการท�าการสื่อสารการตลาดดิจิทัล ในปริบทต่างๆ  

CD 359 การศึกษางานสื่อสารการตลาดดิจิทัล 3(2-2-5) 
 ในสถานประกอบการ     
 Digital Marketing Communications  Visit for 
 Work Experience  
 แนวคดิเกีย่วกบังานการสื่อสารการตลาดดจิทิลัในองค์กร
ช้ันน�า การศึกษาดูงานด้านโครงสร้างการท�างานการสื่อสารการ
ตลาดด้านดิจิทัลขององค์กรต่างๆ ลักษณะงานการสื่อสารการตลาด
กระบวนการด�าเนินงานการสื่อสารการตลาด 

CD 360 การสื่อสารการตลาดดิจิทัลแบบไวรัล 3(3-0-6)
 Viral and Buzz in Digital Marketing 
 Communication   
 การเล่าเรือ่ง การเลอืกประเดน็ การวางกลยุทธ์ การสร้าง
เครือข่าย การเผยแพร่สารของการสื่อสารการตลาดแบบไวรัล การ
วัดผล การควบคุมการสือ่สารการตลาดแบบไวรลั การฝึกปฏบัิตสิร้าง
การสื่อสารแบบปากต่อปาก

CD 361 การสร้างสรรค์กิจกรรมทางการสื่อสาร 3(3-0-6)
 การตลาด 
 Creative Events for Marketing Communication 
 แนวคิด  รูปแบบ กลยุทธ์  วิธกีารจดักิจกรรม  การบูรณาการ 
ใช้เคร่ืองมอืสือ่สารการตลาดเพือ่สร้างงานกิจกรรมสือ่สารการตลาด  
การบริหารโครงการ งบประมาณ  และการประเมินผลโครงการ

CD 362 นวัตกรรมการสร้างคุณค่าลูกค้า   3(3-0-6)
 Customer Value Innovation 
 การบริหารฐานข้อมลูและสารสนเทศของลกูค้า  การบริหาร 
วัฏจกัรคณุค่าของลกูค้า การวัดการท�าก�าไรของลกูค้าแต่ละกลุม่ การ
วิเคราะห์ ข้อมลูทางการตลาด  และเครือ่งมอืขององค์กรในการสร้าง
องค์กรมุง่เน้นลกูค้าด้วยการบริหารความสมัพนัธ์ และประโยชน์ของ
ลูกค้าเป็นหลัก การก�าหนดกลยุทธ์ การส่งเสริมการขาย และการ
ใช้การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ การตลาดทางตรง ตลอดจน
การใช้สื่อสังคมในการรณรงค์สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และการ
บริหารประสบการณ์ของลูกค้า
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CD 363 การบริหารชุมชนดิจิทัล 3(3-0-6)
 Digital Community Management 
  ความหมายและวิวัฒนาการของชุมชนดิจทิลั มมุมองของผู้
สมาชิกในชุมชนดจิทัิล บทบาทและความส�าคญัของการบริหารชุมชน 
การส่งเสรมิและ การบริหารความสมัพนัธ์ในชุมชนดจิทิลั  การเข้าไป
เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และทดลองสร้างชุมชนดิจิทัล  

CD 370 การเขียนเนื้อหาเพื่อการโฆษณา    3(3-0-6)  
 Content Writing for Advertising  
 แนวคิด หลกัการ กระบวนการคิด การออกแบบสาร และ
เทคนิคการเขียนเนื้อหางานสื่อสารการโฆษณาบนสื่อรูปแบบต่างๆ 
ทั้งสื่อดั้งเดิมและสื่อดิจิทัล เน้นการฝึกปฏิบัติเป็นหลัก 

CD 371 การสร้างสรรค์งานสือ่สารการตลาดดจิทิลั     3(3-0-6) 
 Creative Art in Digital Marketing Communication  
 ทฤษฎีศิลป์ ทฤษฎีการสื่อสาร และแนวคิดในงานสื่อสาร
การตลาดดิจิทัล กระบวนการสร้างสรรค์  หลักการก�าหนดกลยุทธ์  
และกลวิธีการสร้างสรรค์เพื่องานสื่อสารการตลาดดิจิทัล

CD 372 งานบริหารงานลูกค้า 3(3-0-6)
 Client Management  
 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารงานลูกค้า  
เทคนิคการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
องค์กร ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ในการท�างานเพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมาย

CD 373 การโฆษณาและการสื่อสารการตลาด 3(3-0-6)
 ระหว่างประเทศ 
 International Advertising and marketing 
 Communication 
 บทบาท ความส�าคัญของการโฆษณาและการสื่อสารการ
ตลาดระหว่างประเทศของธรุกิจข้ามชาต ิ ปัจจยัท่ีมผีลต่อการก�าหนด
กลยุทธ์ การสร้างสรรค์งานโฆษณา การวางแผนงานโฆษณาและการ
สือ่สารการตลาดระหว่างประเทศ และการบริหารงานภายในองค์กร
ของบริษัทตัวแทนโฆษณาข้ามชาติ

CD 374 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการสื่อสารการตลาด 3(3-0-6)
 ดิจิทัลขั้นสูง 
 Advanced Computer Graphic for Digital 
 Marketing Communication 
 เทคนคิ  ข้ันตอน  วิธีการใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์กราฟิก
ขั้นสูงในการออกแบบสร้างสรรค์งานสื่อสารการตลาดดิจิทัล

CD 375 การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่องานสื่อสาร 3(3-0-6)
 การตลาดขั้นสูง  
 Advanced Digital Photography for Marketing 
 Communication 
 หลักการ  เทคนิคการถ่ายภาพเพื่องานสื่อสารการตลาด  
การใช้เทคนคิต่างๆ ในการตกแต่งภาพ หลกัการประเมนิคณุภาพของ
ภาพถ่ายเพื่องานสื่อสารการตลาดยุคดิจิทัล

CD 376 การวางแผนกลยุทธ์สื่อขั้นสูง  3(3-0-6)
 Advanced Strategic Media Planning 
 หลกัการ  เทคนคิการก�าหนดกลยุทธ์และกลวิธกีารน�าสือ่
มาประยุกต์ใช้พัฒนาวางแผนและจัดซื้อสื่อให้สอดคล้องกับแนวทาง
การสือ่สารการตลาดในยุคดิจทิลั   ศึกษาแนวโน้ม การเปลีย่นแปลง
ของการใช้สือ่ในแผนรณรงค์สือ่สารทางการตลาด วิธกีารใช้สือ่อย่าง
มปีระสทิธภิาพ  วิธกีารประเมนิประสทิธผิลการใช้สือ่โดยเน้นการใช้
กรณีศึกษา

CD 377 หัวข้อคัดเฉพาะการโฆษณา  3(3-0-6)
  Selected Topic for Advertising 
 การประมวลทฤษฎีการสื่อสาร การวิเคราะห์ข้อมูล
สถานการณ์ทางการตลาด  พฤติกรรมผู้รับสารเป้าหมายและปัจจัย
แวดล้อมอืน่ๆ  เพือ่น�ามาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการวางแผน
การรณรงค์โฆษณา  โดยเน้นการใช้กรณีศึกษา
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CD 378 การวางแผนกลยุทธ์สื่อใหม่  3(3-0-6)
         New Media Strategic Planing 
 ศกึษาแนวคดิการวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์สือ่ใหม่ 
ความแตกต่างของการวางแผนและการบริหารทั่วไปองค์ประกอบ 
ของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การก�าหนดเป้าหมายของแผน 
กระบวนการและเทคนิคการวางแผน การวางนโยบาย โครงสร้าง
สภาพแวดล้อมแห่งการแข่งขัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัง้ภายใน 
และภายนอก การฝึกปฏบัิติการด้านการวางแผนการสือ่สารการตลาด
ดิจิทัลในสถานการณ์จริง การประเมินผลและการติดตาม  

CD 379 การออกแบบสื่อออนไลน์    3(2-2-5)                                                     
 Online Media Design 
 แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการออกแบบ หลักการ
ก�าหนดรูปแบบบนสื่ออนไลน์ เทคนิค ข้ันตอนวิธีการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์งานออกแบบบนสื่อออนไลน์

CD 380 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ดิจิทัล    3(3-0-6)    
  Writing for Digital Public Relations 
 ทฤษฎแีละหลกัการเบ้ืองต้นการเขียนเพือ่งานประชาสมัพนัธ์
ดจิทิลั รูปแบบการเขียนภาพข่าว  ข่าวแจก  การเขียนบทในการสมัภาษณ์ 
การเขียนบทบรรยาย  การสรุป จดหมายตดิต่อหน่วยงานรูปแบบต่างๆ 
การฝึกปฏิบัติงานเขียน

CD 381 การสร้างสรรค์และการผลิตสื่อเพื่องาน 3(3-0-6)
 ประชาสัมพันธ์ดิจิทัล 
 Message Design and Media Production  
 for Digital Public Relations 
 รูปแบบ ประเภท คุณลักษณะ หลักการเลือกสื่อดิจิทัล 
การออกแบบข้อความ ก�าหนดแนวคิดและหลกัการสร้างสรรสือ่ดิจทัิล 
และสือ่ประเภทต่างๆ  กระบวนการวางแผนสือ่เพือ่การประชาสมัพนัธ์ 
หลักการผลิตสื่อดิจิตตอลเพื่อการประชาสัมพันธ์

CD 382 การประชาสัมพันธ์ดิจิทัลเพื่อธุรกิจ 3(3-0-6)  
 Digital Public Relations for Business 
 หลกัและแนวการประยุกต์งานประชาสมัพนัธ์ดิจทัิล  เพือ่
ส่งเสริมการตลาดและการส่งเสริมการขาย  เทคนิคและกลยุทธ์การ
ด�าเนินงานประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการในการสร้างภาพลักษณ์ที่
เหมาะสมแก่สนิค้าและสถาบัน  เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพทางการตลาด
และการส่งเสริมการขายยุคสังคมเครือข่าย

CD 383 การจัดการประเด็นและบริหารภาวะวิกฤต 3(3-0-6)
 ในสังคมเครือข่าย  
 Issue and Crisis Managemant in Social 
 Networks 
 แนวคิด หลักการจัดการประเด็นในงานประชาสัมพันธ์  
การวางกลยุทธ์การประชาสมัพนัธ์ในสงัคมเครอืข่าย การบรหิารภาพ
ลักษณ์และการแก้ปัญหาวิกฤขององค์กรโดยการใช้กรณีศึกษา  เพื่อ
ให้นกัศึกษาเกิดทกัษะในการแก้ไขปัญหาด้านภาพลกัษณ์  ความเข้าใจ
ผดิและภาวะวิกฤตขององค์กรศึกษาเปรียบเทยีบการบจดัการประเดน็
ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

CD 384 บทบาทและบุคลิกภาพส�าหรับ 3(3-0-6) 
 นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล 
  Roles and Personality of Digital Public 
 Relations Practitioner
      บทบาทในการปฏิบัติงานและปัจจัยท่ีมีความส�าคัญต่อ 
บทบาทในการปฏบัิติงาน บคุลกิภาพท่ีเหมาะสมของนกัประชาสมัพนัธ์  
การเสรมิสร้างบุคลกิภาพภายในและภายนอก  มารยาทตามวัฒนธรรม 
ไทยและนานาชาติ การวางตัวที่เหมาะสม  ฝึกปฏิบัติการเป็น 
นักประชาสัมพันธ์ท่ีมีความพร้อมทางด้านบุคลิกภาพ และสุขภาพ
จิตในการท�างานให้เหมาะสมกับสภาพสังคมการท�างานในทุกองค์กร  
บทบาทและบุคลิกภาพของนักประชาสัมพันธ์ที่มีความส�าคัญใน
อนาคต
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CD  385 การประชาสัมพันธ์ดิจิทัลในอาเซียนและจีน 3(3-0-6)   
 Digital Public Relations in ASIAN and China 
        กระบวนการวางแผน  การบรหิารงานประชาสมัพนัธ์องค์กร 
ระดับประเทศ  การด�าเนนิงาน ประชาสมัพนัธ์ดิจทิลัหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน  องค์กรท่ีไม่แสวงหาก�าไร  แนวทางการสร้างความสมัพนัธ์ 
และรูปแบบการแสวงหาเครอืข่ายพนัธมติรกับองค์กรในต่างประเทศ  
โดยพจิารณาปัจจยัทางด้านการเมอืง  เศรษฐกิจ  สงัคม  วฒันธรรม  ภาษา 
ค่านิยม และกฎหมายรวมทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างประเทศ

CD 386 การประชาสัมพันธ์ดิจิทัลเพื่อการบริหาร 3(3-0-6)
 ความรับผิดชอบต่อสังคม  
 Digital Public Relations for Corporate 
 Social Responsibility 
        การก�าหนดนโยบาย  การวางแผนการสือ่สาร  การวิเคราะห์
สถานการณ์  การสร้างสรรค์กิจกรรมท่ีแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
เพื่อพัฒนาการประชาสัมพันธ์ดิจิทัลขององค์กรสู่ความยั่งยืน

CD 387 การสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษเพื่องาน 3(3-0-6)
 ประชาสัมพันธ์ดิจิทัล
 Creative Special Events for Digital Public 
 Relations 
 แนวคิด กระบวนการจัดกิจกรรมพิเศษ การวางแผน 
การบรหิารทมีงาน งบประมาณ การประเมนิผล  ตลอดจนฝึกปฏบิติั
จดัโครงการกิจกรรมพเิศษ เพือ่น�าเสนอข้อมลูข่าวสารทีเ่ก่ียวข้องกับ
งานด้านประชาสัมพันธ์ดิจิทัล การสื่อสารตลาดและงานด้านอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร

CD 388 จริยธรรมและจรรยาบรรณเพื่องาน 3(3-0-6)
 ประชาสัมพันธ์ดิจิทัล  
 Ethics and Code of Conduct for Digital 
 Public Relations 
            ปรัชญา  แนวคิดและทฤษฎเีก่ียวกับจริยธรรม  จริยธรรม
ส�าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ จรรยาบรรณส�าหรับ 
นักประชาสัมพันธ์ขององค์กรภายในประเทศและระดับประเทศ  
กรณีศึกษาเก่ียวกับจริยธรรม จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์ 
ยุคดิจิทัล การฝึกวิเคราะห์กรณีศึกษา

CD 389 สื่อมวลชนสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ในสังคม 3(3-0-6)
 เครือข่าย          
 Media Relations and Community Relations 
 in Social Networks 
 ความหมายและความส�าคัญของสื่อมวลชนสัมพันธ์ และ
งานชุมชนสมัพนัธ์ หลกัและวิธกีารสร้างความสมัพนัธ์   กระบวนการ
สร้างความเข้าใจอนัดีกับสือ่มวลชนและชุมชนเพือ่การประชาสมัพนัธ์
ทีม่ปีระสทิธผิล การฝึกปฏบัิตงิานด้านสือ่มวลชนสมัพันธ์ และชุมชน
สัมพันธ์ในสังคมเครือข่ายเพื่อความยั่งยืน

 
  
CE 100  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนวัตกรรมหุ่นยนต์    3 (3-0-6)
 Introduction to Robotics
 หลักการเบ้ืองต้นของ Robot/Robotics เพื่อลดการใช้
แรงงานคน ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มผลผลิตที่มีคณุภาพ และลดผลกระทบ 
ต่อสภาพแวดล้อม  การประยุกต์ใช้นวัตกรรมหุ่นยนต์เพือ่ช่วยมนษุย์ 
ในชีวิตประจ�าวันและอุตสาหกรรมอย่างหลากหลาย หุ่นยนต์
เพื่อการผลิต การบริการ การแพทย์ การสันทนาการและบันเทิง 
เพื่อการศึกษา และการท่องเที่ยว  การทดลองใช้งานระบบ Robot/ 
Robotics แบบง่าย  

CE 101 ทักษะเบื้องต้นส�าหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-6)
  Fundamental Skills for Computer Engineering
 มโนทัศน์ทางคอมพวิเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพวิเตอร์  
การท�างานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์ ระบบเลขฐานและรหัสที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ ภาษา 
เครื่องและภาษาระดับสูง ระบบปฏิบัติการพื้นฐาน การใช้โปรแกรม 
ส�าเรจ็รปูต่างๆบนไมโครคอมพวิเตอร์ การพฒันาโครงงานวิศวกรรม 
คอมพิวเตอร์

CE
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CE 112  การท�าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-4)
 Computer Programming
 มโนทัศน์ทางคอมพวิเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพวิเตอร์ 
การท�างานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ มโนทัศน์ทาง 
การประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบและพัฒนา
โปรแกรม เพื่อประยุกต์ใช้กับปัญหาทางด้านวิศวกรรม โดยใช้ภาษา
ฟอร์แทรน ปาสคาล ซี หรือภาษาระดับสูงอื่นๆ

CE 201 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์    3(2-3-6)
 Principles of Computer Programming
 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพวิเตอร์ทีเ่หมาะสมกับ 
การใช้งานทางวิศวกรรม การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง การเขียน 
ผังงาน การสร้างฟังก์ชันและโปรแกรมย่อย การพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์ด้านการค�านวณเชิงคัวเลข การออกแบบโปรแกรม การแก้ไข
ความผดิพลาดและทดสอบโปรแกรม การฝึกปฏบัิติการโปรแกรมด้วย
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม

CE 214  คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง   3(3-0-6)
 Discrete Mathematics
 เช็ตและล�าดับ ทฤษฎีการนับ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 
ตรรกศาสตร์ พีชคณิตบูลีน  ทฤษฎีกราฟและต้นไม้ การพิสูจน์ทาง
คณติศาสตร์ ภาษาโปรแกรม การน�าเสนอภาษาในรูปกราฟหรือวิธีอืน่ ๆ  

CE 215 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี   3(2-3-6)
         Data Structures and Algorithms 
รายวิชาบังคับก่อน  : CE 216 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
 โครงสร้างข้อมลูแบบต่าง ๆ  ได้แก่ สแตก็ คิว  ลสิท์  ทรี กราฟ 
และโปรแกรมเวยีนเกิด การจดัสรรเวลาและเนือ้ที ่การประยุกต์และ
วิเคราะห์โครงสร้างข้อมลู การวิเคราะห์ความซับซ้อนของข้ันตอนวิธี 
และการออกแบบข้ันตอนวิธแีบบต่าง ๆ   การเรยีงล�าดบั การค้นหาข้อมลู 
กราฟ ปัญหาแบบเอ็นพีเบื้องต้น

 
 

CE 216 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  3(2-3-6)
 Principles of Object Oriented Programming
รายวิชาบังคับก่อน  : CE 201 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 การออกแบบเชิงวัตถุและการสร้างซอฟต์แวร์เชิงวตัถุ การ
ออกแบบและการสร้างคลาส เมท็อด ข้อความ กรณตัีวอย่าง การสบืทอด 
การยึดเหนี่ยวแบบสถิตและพลวัต การแทนที่และการแบ่งละเอียด 
และภาวะพหุสณัฐาน การวิเคราะห์กรอบงาน และแบบอย่างการออกแบบ 
และวิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ

CE 221  วงจรดิจิทัลส�าหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
 Digital Circuit for Computer Engineering
รายวิชาบังคับก่อน : MA 209 คณิตศาสตร์วิศวกรรม
 ระบบเชิงเลขเบ้ืองต้น พีชคณิตบูลีน ระบบเลขไบนารี 
คุณสมบัติของวงจรเกตเชิงเลข โครงสร้างพื้นฐานของเกตเชิงเลข 
เช่น DTC TTL ECL NMOS และ CMOS การสงัเคราะห์วงจรจดัหมู่ 
เช่น วงจรบวก ALU วงจรมลัติเพล็กเซอร์ วงจรใส่รหัส วงจรถอดรหัส 
แลตซ์ ฟลิป-ฟล็อป วงจรเชิงเลขแบบล�าดับ วงจรนับระบบล�าดับ
สถานะจ�ากัด ไมโครโพรเซสเซอร์เบ้ืองต้น ตัวแปลงผนั A/D และ D/A 
การทดสอบวงจรดิจิทัล

CE 222  ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลส�าหรับวิศวกรรม 1(0-3-0) 
 คอมพิวเตอร์  
 Digital Circuit for Computer Engineering
 Laboratory
รายวิชาที่เรียนควบ : CE 221 วงจรดิจิทัลสำาหรับวิศวกรรม
  คอมพิวเตอร์
 การฝึกปฏิบัติเก่ียวกับวงจรดิจิทัลและลอจิก เพื่อเสริม
ความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อต่างๆ ในรายวิชา CE 221
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CE 227 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)
 ส�าหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
 Electical and Electronics Circuits 
 for Computer Engineering
 หน่วยทางไฟฟ้าและนิยาม โวลท์เตจ กระแส ก�าลัง 
พลังงาน วงจรเบ้ืองต้น ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวน�า 
ทฤษฏีวงจรและการวิเคราะห์กฎของเคอร์ชอฟ การแบ่งแรงดันและ
กระแส การวเิคราะห์ด้วยวธิโีนดและเมช ทฤษฏีเทวนินิและนอร์ตนั 
การโมเดลและจ�าลองวงจรไฟฟ้า ทฤษฎสีารก่ึงตัวน�า ลกัษณะสมบัติ
และทฤษฎกีารท�างานของไดโอดสารก่ึงตัวน�าและการใช้งานพืน้ฐาน  
ลกัษณะสมบัติและทฤษฏกีารท�างานของทรานซิสเตอร์ไบโพลาร์และ
ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า  การไบอสัวงจรขยายสญัญาณ วงจรผสม
อ็อปแอมป์และการใช้งานวงจรรวม

CE 228 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)
 ส�าหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                  
 Electrical and Electronics Circuits Laboratory 
 for Computer Engineering 
รายวิชาที่เรียนควบ : CE 227 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  ส�าหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 ปฏบิติัการในวิชา CE 227 วงจรไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์
ส�าหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

CE 274  การสื่อสารข้อมูล 3(3-0-6)
 Data Communication
รายวิชาบังคับก่อน : CE  221 วงจรดิจิทัลสำาหรับวิศวกรรม
  คอมพิวเตอร์
 การสื่อสารข้อมูลแบบดิจิทัล เทคนิคมอดูเลช่ันและ 
ดมีอดเูลช่ัน โครงสร้างและการจดัการองค์ประกอบการสือ่สารข้อมลู 
การโต้ตอบสญัญาณและโพรโทคอล การควบคุมและออกแบบระบบ
สื่อสารข้อมูล โครงสร้างและเทคโนโลยีของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ระยะใกล้และระยะไกล

CE 302  หัวข้อขั้นสูงด้านระบบฐานข้อมูล 3(3-0-6)
 Advanced Topics in Database Systems
รายวิชาบังคับก่อน : CE  354  การออกแบบระบบฐานข้อมูล
 หัวข้อชั้นสูงที่น่าสนใจด้านระบบฐานข้อมูล

CE 305  การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3(3-0-6)
 Introduction Systems Analysis and Design
รายวิชาบังคับก่อน : CE  215 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
 องค์ประกอบและแนวคิดของระบบ การท�าแบบจ�าลอง
ระบบ การใช้ระเบียบวิธเีคร่ืองมอืในการพฒันาระบบ การเก็บรวบรวม 
ข้อมลู การจดัท�าพจนานกุรมและโครงสร้างข้อมลู และการออกแบบ 
ซอร์ฟแวร์เชิงวัตถุ การเขียนภาพด้วย UML การออกแบบฐานข้อมลู 
การวางโครงงาน วงจรชีวิตการพฒันาระบบ (SDLC) โดยเน้นการเขียน 
ปัญหา การศึกษาความเป็นไปได้การออกแบบระบบการจัดหาระบบ 
ไปใช้ การบ�ารุงรักษาระบบและการตรวจสอบระบบและสามารถ 
ใช้โปรแกรมประยุกต์ CASE เพื่อสร้างแบบจ�าลองระบบ โดยผ่าน 
ทางการฝึกปฏิบัติโครงสร้างงานเป็นทีมและรายบุคคล

CE 306  การโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 3(3-0-6)
 Web Applications
รายวิชาบังคับก่อน : CE 216 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
    เว็บไซต์ประเภทต่างๆ ข้ันตอนการพฒันาเว็บไซต์ การเขียน 
โปรแกรมเพือ่ท�างานในส่วนเคร่ืองรบับรกิาร (Web Client) หลกัการ 
การตดิตัง้เครือ่งเพือ่ท�าเป็นเครือ่งบรกิารเว็บ (Web Server) การท�างาน 
ในลักษณะของ Dynamics WebPage ในส่วนเครื่องบริการเว็บ 
การรับส่งค่าระหว่างเครื่องผู้ใช้และเครื่องบริการเว็บ การสร้างฐาน 
ข้อมลูเพือ่ท�างานบนเว็บ การเขียนโปรแกรมเพือ่ตดิต่อกับฐานข้อมลู 

CE 308  โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-3-6)
 Mobile Application
รายวิชาบังคับก่อน : CE 216 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
 การออกแบบซอฟต์แวร์ประยุกต์ส�าหรบัอปุกรณ์มอืถือ ข้อ
จ�ากัดเนือ่งจากความจชุ่องสญัญาณและการแก้ไขปัญหา กรณศีกึษา 
ระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์บนอุปกรณ์มือถือ การสร้างและพัฒนา 
ซอฟต์แวร์ประยุกต์บนอุปกรณ์มือถือ เป็นรายกลุ่มหรือบุคคล
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CE 310 การท�าเหมืองข้อมูล 3(3-0-6)
 Data Mining
รายวิชาบังคับก่อน : CE 354 การออกแบบระบบฐานข้อมูล
    หลักการของเหมืองข้อมูลและคลังข้อมูล วิธีการจัดเก็บ
และค้นหาข้อมูลปริมาณมหาศาล ทฤษฎีและเทคนิค ที่เกี่ยวข้องกับ
การท�าเหมืองข้อมูล แบบจ�าลองและกระบวนการของการท�าเหมือง
ข้อมูล การออกแบบและพัฒนาคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล

CE 312  สถาปัตยกรรมเชิงการให้บริการ  3(3-0-6)
 Service Oriented Architectures
รายวิชาบังคับก่อน : CE 216 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
    การเขียนโปรแกรมโดยอาศยัเทคโนโลยี XML การให้บริการ 
ผ่านเว็บ การรวมบริการผ่านเว็บเข้ากับสภาพแวดล้อม ของโปรแกรม 
ที่มีอยู่ ครอบคลุมถึงหลักการสถาปัตยกรรมเน้นการบริการและการ 
บรกิารผ่านเว็บ เทคโนโลยีสมยัใหม่ต่างๆ เช่น การให้บรกิารผ่านเว็บ 
เอ็กซ์เอ็มแอล ดีทีดี เอสโอเอพี ดับบลิว เอสดีแอลและยูดีดีไอ 
เน้นการสร้างซอฟต์แวร์จริง โดยจะพัฒนา ส่วนต่างๆของระบบ
ด้วยเคร่ืองมือท่ีแตกต่างกันไป รวมท้ังเครื่องมือภาษาจาวาส�าหรับ
การบริการผ่านเว็บ

CE 313 การจัดการโครงการ 3(3-0-6)
 Project Management
    แนวคิดเบือ้งต้นเก่ียวกับระบบการวางแผนและการวิเคราะห์ 
ระบบการด�าเนินการ การบริหารโครงการ การควบคุมโครงการ  
โดยยึดหลกัความส�าเร็จของโครงการ ให้ทันตามก�าหนดเวลาและเป็น 
ไปตามข้อก�าหนดที่ตกลงไว้ ด�าเนินโครงการให้อยู่ในงบประมาณ 
ที่ได้จัดตั้ง ตลอดจนเทคนิคต่างๆในการวางแผน เช่น CPM รวมถึง 
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยประมวลผล เช่น MS Project, 
WinQSB1

CE 315 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ชั้นสูง   3(3-0-6)
 Advanced Computer Architectures
รายวิชาบังคับก่อน : CE 327 โครงสร้างและสถาปัตยกรรม
  คอมพิวเตอร์  
 พืน้ฐานการออกแบบคอมพวิเตอร์ การออกแบบชดุค�าสัง่
และตัวประมวลผล การท�างานแบบขนาน สถาปัตยกรรมแบบ SISD  
SIDM MISD และ MIMD เครื่องคอมพิวเตอร์แบบลดจ�านวน 
ค�าสัง่ แบบขนานทนความผดิพร่อง ระบบประมวลผลพหุภาค เครอืข่าย 
เชื่อมสัมพันธ์

CE  316 วิศวกรรมระบบฝังตัว  3(3-0-6)
 Embedded Systems Engineering
รายวิชาบังคับก่อน : CE 328 ไมโครโพรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อ
 การออกแบบและสร้างระบบการท�างานที่ควบคุมด้วย
ไมโครโพรเซสเซอร์หรือไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อทดลองแก้ปัญหา
จริงด้วยการศึกษาปัญหา การก�าหนดคุณสมบัติ  การออกแบบงาน
แบบคู่ขนาน การสร้างและรวมซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เข้าด้วยกัน 
ระบบปฏิบัติการเวลาจริง  การทดสอบและการจัดเอกสารประกอบ
การน�าเสนอ

CE  317 การประมวลผลแบบขนาน 3(3-0-6)
 Parallel Processing
รายวิชาบังคับก่อน  : CE 327 โครงสร้างและสถาปัตยกรรม
  คอมพิวเตอร์
 อัลกอริธึมและโครงสร้างระบบของการประมวลผลแบบ
ขนาน การตรวจสอบวัดประสิทธิภาพในแง่ต่างๆ พร้อมยกตัวอย่าง 
ระบบปฏิบัติการและภาษาโปรแกรมที่ใช้ในการท�างานแบบขนาน

CE 319 ระบบปฏิบัติการเวลาจริง  3(2-3-6)
 Real Time Operating Systems
รายวิชาบังคับก่อน  : CE 334 การโปรแกรมระบบและระบบ
   ปฏิบัติการ
 ระบบเวลาจริงพื้นฐานและแนะน�าถึง Application Area 
ของระบบเวลาจรงิและระบบ Embedded Systems เน้นเร่ืองระบบ 
ปฏิบัติการแบบเวลาจริง ที่ถือว่าเป็นแกนของระบบเวลาจริง โดย 
อธิบายถึงหลักการต่างๆของระบบปฏิบัติการแบบเวลาจริงและ 
การท�างานในส่วนต่างของระบบปฏิบัติการแบบเวลาจริงเช่น 
Real-time task scheduling และอธิบายถึงระบบปฏิบัติการแบบ
เวลาจริงที่เป็นแบบ Commercial Product เช่น VxWorks และ
ที่เป็น Freware เช่น uCOS
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CE 320 เครือข่ายอุปกรณ์รับรู้ไร้สาย 3(3-0-6)
       Wireless Sensor Networks
รายวิชาบังคับก่อน : CE 274 การสื่อสารข้อมูล
 หลักการรวบรวมข้อมูลจาก Wireless Nodes หลักการ 
ต่างๆที่จ�าเป็นได้แก่ Naming, Wireless Networking Protocols, 
Data Management และกระบวนการของ dependability ระบบ
ประมวลผลแบบเวลาจริง และการออกแบบบริการที่จ�าเป็นส�าหรับ 
Middleware รวมถึงมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ Wireless Sensor/ 
Actuator Networks

CE 323  ความมั่นคงในเครือข่ายคอมพิวเตอร์  3(3-0-6)
    Computer Networks Security
รายวิชาบังคับก่อน : CE 376 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
    การจูโ่จมรปูแบบต่าๆและการป้องกัน ไฟร์วอลล์แบบต่างๆ 
และการติดตั้ง ระบบการเข้ารหัสลับและการประยุกต์ใช้  เครือข่าย
ส่วนบุคคลเสมอืนแบบต่างๆได้แก่ SSL/TLS VPN, PPTP VPN, IPsec 
VPN, เครือข่ายส่วนบคุคลเสมอืนส�าหรบัเครือข่ายไร้สาย การป้องกัน
ภัยพิบัติและการฟื้นฟูภัยพิบัติ ด้วยระบบการตรวจจับผู้บุกรุกและ
ระบบป้องกันผูบุ้กรกุ  การจดัการการท�างานด้านความมัน่คงปลอดภยั 
เครือข่าย

CE 324  การออกแบบและจัดการเครือข่าย 3(3-0-6)
  Networks Design and Management
รายวิชาบังคับก่อน : CE 376 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
    เป็นวิชาท่ีประกอบด้วยสองหัวข้อใหญ่ คือการออกแบบ 
และการจัดการเครือข่าย ซ่ึงเก้ือหนุนกันทั้งสองเรื่อง กล่าวคือ
การออกแบบเครือข่ายท่ีดี ก็จะส่งผลให้การดูแลจัดการเครือข่ายมี
ประสทิธภิาพข้ึน และสามารถแก้ไขปัญหาทีเ่กิดข้ึนได้อย่างทันท่วงที 
ส่งผลให้ความเสียหายที่เกิดข้ึนน้อยลง ในส่วนของการออกแบบ 
กล่าวถึงการออกแบบท่ีครอบคลมุเครือข่ายในระดับ LAN, MAN, และ 
WAN ให้เป็นไปตามฟังก์ชันท่ีต้องการ โดยค�านงึถึงประสทิธภิาพและ
ค่าใช้จ่ายท่ีสมเหตุสมผล ส่วนหัวข้อการจดัการนัน้ เป็นกระบวนการ 
จัดท�าเอกสารที่จ�าเป็นต่างๆ หลักการและมาตฐานของ Networks 
Management Protocol และซอฟต์แวร์ทีใ่ช้บรหิารจดัการเครอืข่าย

CE 326  การโปรแกรมเครือข่าย 3(2-3-4)
 Network Programming
รายวิชาบังคับก่อน : CE 376 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
 ทบทวนพื้นฐานของแบบจ�าลองโอเอสไอและแบบจ�าลอง  
ทีซีพ/ีไอพ ีรวมถึงชุดของโพรโทคอลทีซีพ/ีไอพ ีการเขียนโปรแกรมซ็อกเก็ต 
การตดิต้ังใช้งานแอพ็ลเิคช่ันโพรโทคอลต่างๆ การเขียนโปรแกรมกับ
โพรโทคอล การควบคุมการรบัส่งข้อมลูแบบทีซีพแีละยูดีพ ีการเขียน
โปรแกรมแบบลูกข่ายและแม่ข่าย

CE 327  โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
 Computer Organization and Architecture
รายวิชาบังคับก่อน : CE 221 วงจรดิจิทัลสำาหรับวิศวกรรม
  คอมพิวเตอร์
  สถาปัตยกรรมและโครงสร้างพื้นฐานของตัวประมวลผล 
ที่ทันสมัย พร้อมกับการฝึกการออกแบบและเขียนชุดค�าสั่งภาษา 
แอสแซมบลีของตัวประมวลผลนั้น รายละเอียดที่ศึกษาได้แก่ ระบบ
เลขฐานที่ใช้แทนข้อมูล โครงสร้างระบบ หลักการท�างานและ 
ภาษาเครื่อง ออกแบบส่วนต่างๆของคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวล 
ผลกลาง หน่วยควบคุมการท�างาน หน่วยความจ�าหลกั หน่วยความจ�า 
ส�ารอง อุปกรณ์อินพุต-เอาท์พุต การติดต่อสื่อสารข้อมูลของ
คอมพิวเตอร์ แนะน�าสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบขนานและ
แบบลดขนาดจ�านวนค�าสั่ง พื้นฐานของระบบปฏิบัติการ เช่นการจัด 
จังหวะประสานมัลติโปรแกรมมิ่งเทคนิค หน่วยความจ�าเสมือน 
เป็นต้น

CE 328  ไมโครโพรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อ 3(3-0-6)
 Microprocessor and Interface
รายวิชาบังคับก่อน : CE 327 โครงสร้างและสถาปัตยกรรม
  คอมพิวเตอร์
 เทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมของไมโครโพรเซสเซอร ์
ลกัษณะและชนดิของไมโครโพรเซสเซอร์ ความสมัพนัธ์ระหว่างการ 
ออกแบบไมโครโพรเซสเซอร์กับตัวแปลภาษา เทคนิคการเช่ือมต่อ 
ไมโครโพรเซสเซอร์ ระบบบัสมาตรฐานและบัสความเร็วสงู การออกแบบ 
หน่วยความจ�าอินพุต-เอาท์พุตและอุปกรณ์ประกอบ การออกแบบ 
ระบบคอมพิวเตอร์ส�าหรับงานควบคุมและประมวลผลทั่วไป การ
วิเคราะห์และออกแบบระบบควบคมุท่ีใช้อปุกรณ์ การเช่ือมต่ออปุกรณ์ 
อิเล็กทรอนิกส์และไมโครโพรเซสเซอร์ การประยุกต์งานควบคุม 
ด้านต่างๆ การน�าคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อเข้ากับระบบควบคุม
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CE 329  ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร์ 1(0-3-0)
 และการเชื่อมต่อ
 Microprocessor and Interface Laboratory
รายวิชาที่เรียนควบ : CE 328 ไมโครโพรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อ
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในรายวิชา CE 328

CE 330  เครือข่ายไร้สาย 3(3-0-6)
 Wireless Network 
รายวิชาบังคับก่อน : CE 376 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
 หลักการการเคลื่อนท่ีของคลื่นวิทยุ การเข้ารหัสและส่ง 
สัญญาณดิจิทัล การแยกแยะกลุ่มสัญญาณ ความผิดพลาดของช่อง
สัญญาณดิจิทัล วิธีการแผ่กระจายสเป็คตรัมมาตรฐานและพัฒนา
เครือข่ายไร้สายแบบต่างๆ เช่น การส่งข้อมูลผ่าน IRDA ระบบ 
Bluetooth ชั้นกายภาพ และ MMC ของเครือข่ายไร้สาย IEEE 
802.11 X

CE 332  การสื่อสารและค�านวณแบบเคลื่อนที่ 3(3-0-6)
 Mobile Computing Communication
รายวิชาบังคับก่อน : CE 376 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
 วิธีเข้าถึงแบบหลายทาง แบบแบ่งเวลา ความถี่ช่องว่าง 
และรหัส ระบบเซลล์ พืน้ฐานการมาตรฐานการมอดูเลช่ันแบบดิจทัิล 
การจดักลุม่และการตรวจจบัความผิดพลาดของช่องสญัญาณ วิธกีาร 
กระจายสเป็คตรัมแบบต่างๆ ระบบและมาตรฐานของโทรศัพท์เคลือ่นท่ี 
ทีม่อียู่และทีก่�าลงัพฒันา ส่วนติดต่อกับอากาศแบบต่างๆ การเข้ารหัส 
สัญญาณเสียงในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่างๆ โพรโทคอลส�าหรับ 
เครือข่ายเชิงวัตถุ การสวิตซ์ข้อมูลวงจร/แพ็กเก็ตส�าหรับเครือข่าย 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ คุณภาพการให้บริการ การประยุกต์การให้บริการ
ข้อมูลในเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่างๆ 

CE 334  การโปรแกรมระบบและระบบปฏิบัติการ 3(3-0-6)  
 Systems Programming and Operating Systems 
รายวิชาบังคับก่อน  : CE 216 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
 หน้าที ่โครงสร้าง กระบวนการ การโปรแกรม การประมวล 
ผลพร้อมกัน การประสานเวลา ส่วนวิกฤต semaphore การเฝ้าสงัเกต  
ภาวะติดตาย การจัดการตัวประมวลผล การจัดการหน่วยความจ�า 
การจดัการอปุกรณ์ การจดัการแฟ้ม การปกป้องทรพัยากรและการท�า
เครอืข่าย การติดต่อของบรกิาร: system call เอพไีอ การพฒันาการ 
บริการ โปรแกรมเคร่ืองมอืและโปรแกรมอรรถประโยชน์: เคร่ืองมอื 
จัดการระบบ เครื่องมือพัฒนา และเครื่องมือปฏิบัติการ

CE 335 เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
    Internetworking Technology 
    มาตรฐานเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ การท�างานในทุกเลเยอร์  
การคอนฟิกอปุกรณ์เครอืข่ายเบ้ืองต้น การคอนฟิกโพรโทคอลหาเส้นทาง 
การแก้ปัญหาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น เทคโนโลยีสวิตช์ 
บนเครือข่าย ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์

CE 336 การพัฒนาและประยุกต์ใช้เครือข่าย       3(3-0-6)  
 คอมพิวเตอร์ 
        Internetworking Implementation 
รายวิชาบังคับก่อนก่อน : CE 335 เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
    เทคโนโลยีสวิตช์บนเครอืข่าย การออกแบบ VLAN การใช้ 
งาน ACL การออกแบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ โพรโทคอลหาเส้นทาง 
ต่างๆ เทคโนโลยี WAN การเช่ือมต่อแบบจดุต่อจดุ เฟรมรีเลย์ ISDN 
การออกแบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ ปฏบิติัการเครอืข่ายคอมพวิเตอร์

CE 339 หัวข้อขั้นสูงด้านการสื่อสารข้อมูล 3(3-0-6)
 Advanced Topic in Data Communication
รายวิชาบังคับก่อน : CE 376 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
      หัวข้อขั้นสูงที่น่าสนใจด้านการสื่อสารข้อมูล
.
CE 340 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเครือข่ายสารสนเทศ 3(3-0-6)
 Selected Topics in Computer Engineering
 หัวข้อที่น่าสนใจด้านเครือข่ายสารสนเทศ

CE 341 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-3-6)
 Software Engineering
รายวิชาบังคับก่อน  : CE 216 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

 ความหมายของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คาบชีวิตของซอฟต์แวร์  
การบรหิารซอฟต์แวร์ การลดความเสีย่ง การบริหารบุคคลและทรพัยากร 
การวิเคราะห์ความต้องการซอฟต์แวร์ การออกข้อก�าหนดซอฟต์แวร์ 
การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน การออกแบบซอฟต์แวร์ การ 
สร้างโปรแกรม การทดสอบโปรแกรม การทนต่อความผดิพร่อง การ 
บ�ารุงรักษาโปรแกรม การแปลภาษาคอมพิวเตอร์ การเขียนเอกสาร 
ประกอบการสร้างซอฟต์แวร์ เครือ่งมอืและกรรมวิธ ีทีใ่ช้สนบัสนนุข้ัน 
ตอนการท�างานต่างๆ ฝึกปฏบิติัสร้างโครงงาน เป็นทมีและรายบุคคล
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CE 342 การสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้ 3(3-0-6)
   Computer and Human Interface
รายวิชาบังคับก่อน  : CE 215 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
 การออกแบบและสร้างระบบติดต่อระหว่างผู ้ใช้กับ
คอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของสถานี
งานบุคคล ระบบการโปรแกรมเชิงวัตถุวิสัย รูปแบบของการโต้ตอบ  
และการจัดการส่วนแสดงผลและช่องหน้าต่าง

CE 344  วิศวกรรมหุ่นยนต์ 3(3-0-6)
 Robotic Engineering
รายวิชาบังคับก่อน : MA 209 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
 CE 215 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
 การควบคุมการท�างานของหุ่นยนต์โดยการน�าสมการ ต่างๆ 
มาใช้การควบคุมการท�างานต่างๆ เช่น ทรานซ์ฟอร์เมชัน คิเนมาติกส์ 
กลศาสตร์และวิธีการเคลื่อนไหว การออกแบบและเขียนโปรแกรม
ในการควบคุมการท�างานข้างต้น

CE 345  การประมวลผลสัญญาณภาพดิจิทัล 3(3-0-6)
 Digital Image Processing
รายวิชาบังคับก่อน :  IE 204   ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม
 CE 215 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
 ครอบคลุมความรู้เบ้ืองต้นของการประมวลผลสัญญาณ
ภาพดิจิทัล การเห็นภาพ การสุ่มและการควอนไตเซชันภาพ การหา
ภาพ การแบ่งภาพ การวิเคราะห์ลกัษณ์ การแปลงภาพ การปรบัปรงุ
ภาพให้ดีขึ้น การสร้างภาพกลับคืน การบีบอัดข้อมูลภาพ และระบบ
การประมวลผลภาพ

CE 351 ระบบควบคุมอัตโนมัติ                    3(3-0-6)
 Automatic Control System
 ฟังก์ชันถ่ายโอน บลอ็กไดอะแกรม และกราฟการไหลของ
สัญญาณ การจ�าลองแบบทางคณิตศาสตร์ของระบบทางกายภาพ 
การวเิคราะห์ระบบควบคมุในขอบเขตของเวลา เทคนคิรทูโลคสั การ
วิเคราะห์ระบบควบคุมในขอบเขตของความถ่ี การชดเชยค่าต่างๆของ
ระบบควบคมุในขอบเขตของเวลาและความถ่ี ความรูเ้บ้ืองต้นในการ
วิเคราะห์ระบบควบคุมสมัยใหม่โดยใช้ตัวแปรสเตท
 

CE 353  เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมระบบควบคุม 3(3-0-6)
 หุ่นยนต์    
            Selected Topics in Robotic Control Engineering
รายวิชาบังคับก่อน : CE 344 วิศวกรรมหุ่นยนต์
 เรื่องที่น่าสนใจในระบบควบคุมหุ่นยนต์

CE 354 การออกแบบระบบฐานข้อมูล  3(3-0-6)
         Database Systems Design
รายวิชาบังคับก่อน : CE 216 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
    รูปแบบข้อมูล ระบบฐานข้อมูลเชิงล�าดับชั้น ระบบฐาน
ข้อมลูแบบเครอืข่าย และระบบฐานข้อมลูเชิงสมัพนัธ์ โครงสร้างฐาน
ข้อมลูเชิงตรรกะ เอน็ทตีิและความสมัพนัธ์ การท�าให้เป็นบรรทัดฐาน 
ภาษาจัดการฐานข้อมูลเพื่อการก�าหนดและสอบถาม การกู้ข้อมูล 
ความมั่นคงของระบบฐานข้อมูล บูรณภาพของข้อมูล ระบบฐาน
ข้อมูลแบบกระจาย

CE 356  ปฏิบัติการการออกแบบระบบฐานข้อมูล  1(0-3-0) 
         Database Systems Design Laboratory
รายวิชาที่เรียนควบ : CE 354 การออกแบบระบบฐานข้อมูล
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในรายวิชา CE 354

CE  357 การก�ากับดูแลระบบคอมพิวเตอร์         3(2-3-6)
 Systems Administration
 การวางแผนและจดัการระบบคอมพวิเตอร์ การตดิต้ังระบบ 
การต้ังค่าโครงแบบ การดแูลบริหารงานระบบ การใช้งานในส่วนของ 
เซิร์ฟเวอร์แบบต่างๆ การปรับระบบให้เป็นปัจจุบัน การจัดการ 
หน่วยความจ�าส�ารองภายใน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความ
ปลอดภัยในระบบ การส�ารองข้อมูลและการวางแผนการกู้คืนข้อมูล 
การกู้ระบบ การวิเคราะห์ระบบและการปรับปรุงประสิทธิภาพ และ
การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ระบบปฏิบัติการ
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CE 362  ปัญญาประดิษฐ์   3(3-0-6)
 Artificial Intelligence
รายวิชาบังคับก่อน  : CE 215 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
 CE 214 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง
 ขอบเขตและท่ีมาของปัญญาประดิษฐ์ การแทนความรอบรู ้
โครงสร้างและความจ�า การหาเหตุผล การหาเหตุผลแบบน่าจะเป็น 
เทคนิคการค้นหา เกมการวางแผน การเรียนรู้ 

CE 365 หัวข้อขั้นสูงด้านปัญญาประดิษฐ์  3(3-0-6)
 Advanced Topics in Artificial Intelligence
รายวิชาบังคับก่อน : CE 362 ปัญญาประดิษฐ์
           หัวข้อขั้นสูงที่น่าสนใจด้านปัญญาประดิษฐ์

CE 368 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมระบบคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
 Selected Topics in Computer System 
 Engineering 
         หัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมระบบคอมพิวเตอร์

CE 376 เครือข่ายคอมพิวเตอร์   3(3-0-6)
 Computer Networks
รายวิชาบังคับก่อน : CE 274 การสื่อสารข้อมูล
 การมองรูปแบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์แบบแบ่งช้ัน ต้นแบบ 
เครือข่าย ระบบแบบเปิดตามมาตรฐานโอเอสไอ พธิกีารในการติดต่อ 
การเช่ือมโยงระหว่างช้ัน เครอืข่ายคอมพวิเตอร์ระดบัท้องถ่ิน ตัวอย่าง 
มาตรฐานช้ันการเช่ือมต่อข้อมลู 802.X การก�าหนดทางเดนิ ข้อมลูการ
ออกแบบช้ัน การขนถ่ายข้อมลู มาตรฐานการขนถ่ายข้อมลู TCP/IP 
และ X.25 การสื่อสารแบบเคลื่อนที่และไร้สาย

CE 377 ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1(0-3-0)
 Computer Networks Laboratory
รายวิชาที่เรียนควบ : CE 376 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในรายวิชา  CE 376

CE 378 ความมั่นคงในระบบสารสนเทศ  3(3-0-6)
 Information Systems Security
รายวิชาบังคับก่อน : CE 274 การสื่อสารข้อมูล
    แนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคง  สถาปัตยกรรมความมั่นคง   
การควบคุมการเข้าถึง ความมัน่คงของโปรแกรมประยุกต์ ความมัน่คง 
ของระบบปฏบัิติการ การจดัการความมัน่คง วิทยาการรหัสลบั ความ
มั่นคงทางกายภาพ ความมั่นคงของเครือข่ายและโทรคมนาคม การ
วางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ กฎหมายและจรรยาบรรณ

CE 379 เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของอุปกรณ์อัจฉริยะ   3(2-3-6)
 Internet of Things
รายวิชาบังคับก่อน : CE 328 ไมโครโปรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อ
 CE 376 เครือข่ายคอมพิวเตอร์  
             ระบบพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ IoT การออกแบบ
และเช่ือมต่อระบบ การน�าข้อมูลเข้าจากหลากหลายอุปกรณ์ ทั้ง
แบบมสีายและไร้สาย โปรโตคอลและรปูแบบการสือ่สาร ทีใ่ช้ตดิต่อ
กันระหว่างอุปกรณ์ การจัดเก็บและบริหารข้อมูล การประมวลผล
ข้อมูล การน�าเสนอและการวิเคราะห์ข้อมูล การเลือก ติดตั้ง และ
ประยุกต์ใช้ บรกิารทีม่อียู่ในท้องตลาด การออกแบบและพฒันาโครง
งานด้าน IoT

CE 382 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์  3(3-0-6)
 Computer Graphic
รายวิชาบังคับก่อน : CE 215 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
 ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการสร้างภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
โครงสร้างข้อมูลส�าหรับการแสดงผลกราฟิกส์ การแปลงรูปสองมิติ
และสามมิติ เทคนิคการใช้เมตริกช่วยในการแปลงมุมมองในสมมิติ 
การตัดขอบภาพล้น การตอบโต้กับผู้ใช้โปรแกรมระบบช่องหน้าต่าง

CE 383 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ชั้นสูง 3(3-0-6)
 Advanced Computer Graphics
รายวิชาบังคับก่อน : CE 382 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
    แนวคดิและการประยุกต์ใช้งาน การแปลงรูปสองมติแิละ
สามมิติ การสร้างภาพพื้นผิวที่สมจริงด้วยภาพแบบเท็กซ์เจอร์ การ
สร้างภาพพื้นผิวด้วยฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ โดยอาศัยเส้นต้ังฉาก 
พืน้ผวิ เทคนคิการสร้างภาพช้ันสงูแบบอืน่ๆ เช่นเรย์เทรซซ่ิงเรดิโอซิต้ี 
การสร้างภาพเชิงปริมาตร
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CE 392 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
 Selected Topics in Computer Engineering
 หัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

CE 394 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
 Special Problems in Computer Engineering
 การศึกษาค้นคว้าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ข้ันปริญญาตรี
และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน

CE 395 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  1(0-3-6)
 Computer Engineering Laboratory
 ฝึกแก้ปัญหาโครงงานขนาดเลก็ โดยใช้ความรูท้างวิศวกรรม 
คอมพิวเตอร์ การท�างานเป็นทีม การวางแผนงาน การออกแบบ
ระบบทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การพัฒนาระบบ การน�าเสนอ 
และการทดสอบระบบ

CE 401  การฝึกงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (240 ช่ัวโมง)
 Engineering Practice
    ฝึกงานที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในบริษัท
เอกชน หรือหน่วยงานรฐัวิสาหกิจ หรือหน่วยงานราชการ ไม่น้อยกว่า 
240 ชั่วโมง

CE 403 สารนิพนธ์ 3(3-0-9)
     Independent Study
รายวิชาบังคับก่อน : CE499 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
 สร้างโครงงานวิจยัในสาขาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ หรอืพฒันา 
ต่อยอดจากวิชาโครงงานวศิวกรรม 2

CE 410 สหกิจศึกษาด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  6(600 ชั่วโมง)
      Co-Operative Education in Multimedia 
 Engineering
รายวิชาบังคับก่อน : CE499 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  2
 เข้าท�างานในสถานประกอบการ ในงานที่เก่ียวข้องกับ
สาขาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ ไม่น้อยกว่า 600 ช่ัวโมง ประเมนิผลจาก
การตรวจเยี่ยม การน�าเสนอรายงานผลการท�างาน และผลงานที่ได้ 
ระหว่างการเข้าท�างานดังกล่าว โดยคณะกรรมการร่วมระหว่าง 
สถานประกอบการและอาจารย์ประจ�าสาขาวิชา

CE 498  โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1          1(0-3-6)
 Computer Engineering Project 1
รายวิชาบังคับก่อน : CE 395 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ฝึกแก้ปัญหาผ่าน
ทางโครงงาน การวางแผนงาน การออกแบบระบบทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ และการน�าเสนอโครงงาน

CE 499 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2           3(0-9-9)
 Computer Engineering Project 2
รายวิชาบังคับก่อน : CE 498 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
    ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แก้ปัญหาผ่าน
ทางโครงงาน การวางแผนงานและการปรับเปลี่ยนแผนงาน การ
ออกแบบระบบทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การพัฒนาระบบ การน�า
เสนอ และการทดสอบระบบ

CT 101 โลกของปัญญาประดิษฐ์ และ IoTs  3(3-0-6)            
 Artificial Intelligent World and IOTs
 โลกของปัญญาประดษิฐ์  (Artificial Intelligence: AI)  การใช้ 
เทคโนโลยีและเครื่องมืออัจฉริยะเพื่อช่วยมนุษย์ในการแก้ปัญหา 
ในธุรกิจและชีวติประจ�าวันทีซั่บซ้อนให้สะดวกและรวดเรว็ข้ึน  การใช้ 
ทรัพยากรเพือ่ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม  การเช่ือมโยงอปุกรณ์ต่างๆ 
เข้าด้วยกันผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างประโยชน์ทางสังคมและ
ธรุกิจ การประยุกต์ใช้ AI และ IoTs ในธรุกิจและชีวิตประจ�าวันเพือ่สร้าง 
โอกาสทางธุรกิจและอาชีพใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

CT 102  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Virtual Reality  3(3-0-6)
 และ Augmented  Reality  
 Introduction to Virtual Reality 
 and Augmented Reality
 หลักการเบื้องต้นของเทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual  
Reality: VR) และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented  
Reality: AR)  การน�า  VR และ AR ไปใช้ในกิจกรรมประจ�าวัน 
การน�า VR และ AR ไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ทัง้ด้านศิลปะ การแพทย์ 
การศึกษา การท่องเที่ยว สันทนาการและบันเทิง อุตสาหกรรมการ
ผลติและการพาณชิย์  กรณศีกึษาเก่ียวกับการพฒันา VR และ AR ของ 
Google  Facebook  และ Apple   การประยุกต์ใช้และการลองใช้งาน 
ระบบ VR และ AR จริง

CT
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DA 101 ประวตัศิาสตร์และแนวโน้มการออกแบบดจิทิลั 3 (3-0-6)
 History and Trend of Digital Design
 ประวัติการออกแบบดจิทัิล การออกแบบดจิทิลัในปัจจบัุน  
รวมถึงแนวโน้มในการใช้เทคโนโลยีดิจทัิล ทฤษฎพีืน้ฐานในการสร้าง
งานการออกแบบดิจิทัล 

DA 201 ความรูเ้บือ้งต้นในอุตสาหกรรมการออกแบบ 3 (3-0-6)
 และงานศิลปะสร้างสรรค์  
 Introduction to Design and Creative Art 
 Industry 
 ความรูพ้ืน้ฐานของอตุสาหกรรมการออกแบบ เพือ่เตรียม 
ความพร้อมเร่ืองแนวคดิ หลกัการพืน้ฐานของการออกแบบงานศิลปะ 
สร้างสรรค์ กระบวนการพืน้ฐานในการใช้ความคดิสร้างสรรค์และวิธ ี
วิเคราะห์เบ้ืองต้น ในอุตสาหกรรมการออกแบบและงานศิลปะ
สร้างสรรค์ ตลอดจนทดสอบ ทดลอง และฝึกฝน ทักษะเฉพาะด้าน
ในเรื่องขององค์ประกอบ และการน�าเสนอผลงานในรูปแบบของ
อุตสาหกรรมการออกแบบและงานศิลปะสร้างสรรค์

DA 202 พื้นฐานภาพดิจิทัลและสุนทรียของภาพ 3 (2-2-6)
 เคลื่อนไหว 
 Introduction to Digital Image and Aesthetic 
 of Cinematography
 พืน้ฐานเก่ียวกับระบบภาพนิง่และภาพเคลือ่นไหวทีบั่นทึก
ในระบบดิจิทัล การใช้อุปกรณ์การถ่ายภาพและถ่ายภาพยนตร์ 
การน�าข้อมูลภาพดิจิทัลจากอุปกรณ์เข้าสู่คอมพิวเตอร์ การตกแต่ง
และตัดต่อ การวางองค์ประกอบของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 
การน�าเทคนิคในการบอกเล่าเร่ืองราวในภาพยนตร์ มาประยุกต์ใช้
กับภาพยนตร์แอนิเมชันและสื่อดิจิทัล 

DA 203 หลักการออกแบบและการวางองค์ประกอบ 3 (2-2-6)
 Principle of Composition and Design
 หลกัการออกแบบต�าแหน่งขององค์ประกอบต่างๆ ของงาน 
สร้างสรรค์ดิจิทัล เช่น เมนู ส่วนควบคุม ตัวอักษรบอกสถานะ ฯลฯ 
การน�ากรณีศึกษาของการวางองค์ประกอบต่างๆ มาวิเคราะห์เพื่อดู
ข้อดแีละข้อเสยี การฝึกปฎบิตัวิางองค์ประกอบเข้ากับงานสร้างสรรค์
ดิจิทัล พร้อมทั้งการเขียนสคริปต์ในการควบคุม

DA 204 พื้นฐานการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล  3 (2-2-6)
 และการออกแบบสตอรีบอร์ด 
 Introduction to Digital Narrative and Storyboard 
 Design                   
 เทคนิคการการเล่าเร่ืองและการเขียนบทละครเบ้ืองต้น  
โครงสร้างของบทละคร การสร้างแรงบันดาลใจ และการระดม 
ความคดิในการสร้างสรรค์บทละคร การสือ่สารทางด้านภาษา ทักษะ
การโต้ตอบทีถ่่ายทอดออกมาเป็นบทละคร การบรรยายความรู้สกึผ่าน 
บทละคร การเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล การสร้างภาพประกอบการ
เล่าเรื่อง

DA 205 หลักการใช้เสยีงดนตรแีละการออกแบบเสยีง 3 (2-2-6)
 ส�าหรับงานดิจิทัล 
 Principle of Music Usage and Sound Design 
 for Digital Work  
 พืน้ฐานระบบเสยีงแบบดิจทิลั พืน้ฐานเสยีงดนตรีและการ
สร้างเสียงเอ็ฟเฟ็กต์ท่ีใช้ประกอบภาพเคลื่อนไหวและสื่อดิจิทัลอื่นๆ 
และการน�าไปใช้ในธุรกิจสื่อดิจิทัล

DA 206 แนวคิดการเขียนโปรแกรมและการออกแบบ  3(2-2-6)
 ขั้นตอนวิธี   
 Computer Concept and Algorithm Design 
 หลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ หลักการการ
ประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์
ประยุกต์ ข้ันตอนวิธี ผังงาน การแทนข้อมูล วิธีออกแบบ และ 
ฝึกปฏิบัติการโปรแกรม
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DA 207 กรอบแนวคิดนวัตกรรมและเทคโนโลยี  3 (3-0-6)
 สมัยใหม่ส�าหรับการออกแบบดิจิทัล  
 Innovation Framework and Modern Technology 
  for Digital Design 
 กรอบเเนวคดิ และกรณศีกึษาทางด้านเทคนคิ นวัตกรรม 
กระบวนการจัดการความเปลี่ยนแปลงขององค ์กรสมัยใหม ่ 
ปัจจัยเชิงสาเหตุและกระบวนการพัฒนาทางกรอบแนวคิด เทคนิค 
นวัตกรรม กระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์กรสมัยใหม่  

DA 208 ทักษะภาษาอังกฤษด้านการสื่อสาร 3 (3-0-6)
 ส�าหรับนักออกแบบดิจิทัล 
 English Communication Skills for Digital Artist
 การพัฒนาทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียน เพื่อการสื่อสาร
ด้วยภาษาอังกฤษ ในฐานะบุคลากรทางการออกแบบดิจิทัล

DA 209 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ   3(2-2-6)
 ส�าหรับงานสร้างสรรค์ดิจิทัล  
 English for Specific Purposes in Digital 
 Creative Work
     พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เน้นทักษะการฟังและการพูด
เกี่ยวกับเนื้อหาที่เกี่ยวกับงานทางด้านการออกแบบสื่อสร้างสรรค์

DA 210 การออกแบบอินโฟกราฟิกและมัลติมีเดีย 3 (2-2-6)
 Infographic and Multimedia Design
 การน�าข้อมลูหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศ ในลกัษณะ 
ของกราฟิกที่ออกแบบเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว และแนวคิด
เก่ียวกับมลัติมเีดีย การสร้างมลัติมเีดียบนคอมพวิเตอร์ องค์ประกอบ
พืน้ฐานของการจดัสร้างมลัตมิเีดยี ความรูเ้บือ้งต้นในการผลติสือ่ภาพ 
เสยีง และแอนเิมชัน การประสานสือ่เข้ากันด้วยเคร่ืองมอืท่ีเหมาะสม         

DA 211 ปฎิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์   3 (2-2-6)
 และการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ 
 Human Computer Interaction and User 
 Experience Design            
 หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนษุย์กับคอมพวิเตณ ืพฤติกรรมนษุย์ การรบัรู ้และการประมวลผล 
การรับรู้ องค์ประกอบของการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ การใช้ส ี
การจัดวาง การออกแบบเนื้อหา หลักการออกแบบโดยมีผู้ใช้เป็น 
ศูนย์กลาง การประเมินผลการออกแบบ

DA 212 หลักการเขียนโปรแกรมส�าหรับงานออกแบบ  3 (2-2-6)
 เชิงสร้างสรรค์
  Fundamental of Programming for Creative
 Design Work     
 การเขียนโปรแกรมเพือ่แก้ไขปัญหา ข้อมลู และชนดิของ 
ข้อมูล ตัวแปรและค่าคงที่ การก�าหนดค่าโครงสร้างการควบคุมและ 
เง่ือนไข รูปแบบการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้างและแบบเชิงวัตถุ 
โครงสร้างข้อมูลเบื้องต้น และการฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมด้วย 
ภาษาระดับสูง

DA 213 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์ส�าหรับงาน  3 (2-2-6)
 สร้างสรรค์ดิจิทัล
  Mathematics Physics for Design Creative Work     
 ทฤษฎี รูปแบบ หลักคณิตศาสตร์และหลักฟิสิกส์ส�าหรับ 
การสร้างเกม 2 มิติและ 3 มิติ ได้แก่ ระบบพิกัด เรขาคณิต การ
ท�างานของเวกเตอร์ การแปลงเมทริกซ์ การประยุกต์ใช้กฎทางฟิสกิส์ 
โดยเฉพาะในเรื่องความเร็ว ความเร่ง แรง และแรงโน้มถ่วง การ
จ�าลองภาพเหตุการณ์ที่สัมพันธ์กับรูปแบบที่ใช้ ได้แก่ การเคลื่อนที่ 
ของลูกบอล (colliding) การเคลื่อนที่อย่างมีเป้าหมายของจรวด  
(trajectories) การเคลื่อนที่รถยนต์แบบหักมุม (Cornering  
dynamics)
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DA 301 การวาดเส้นส�าหรับนักออกแบบดิจิทัล 3 (2-2-6)
 Drawing for Digital Design Artist            
 ทฤษฏีและพื้นฐานการวาดภาพ โครงสร้างองค์ประกอบ
และแอนเิมชัน โครงสร้างของสิง่มชีีวิต เช่น กล้ามเนือ้ ท่าทาง และ
อารมณ์ ไปจนถึงเรื่องราวประกอบเหตุการณ์เพื่อน�าไปประยุกต์กับ
งานสร้างสรรค์และแอนิเมชัน

DA 302 ทฤษฎีและเทคนิคแอนิเมชัน 2 มิติ 3 (2-2-6)
 Theory and Technique for 2D Animation 
 ทฤษฏีและเทคนิคพื้นฐานการสร้างสรรค์งานแอนิเมชัน 
2 มิติ และกราฟิกภาพนิ่งในรูปแบบดิจิทัล การประยุกต์ให้เข้ากับ 
งานออกแบบเชิงสร้างสรรค์ ไปจนถึงการสร้างภาพเคลื่อนไหวของ
แอนิเมชัน 2 มิติ

DA 303 ทฤษฎีและเทคนิคแอนิเมชัน 3 มิติ 3 (2-2-6)
 Theory and Technique for 3D Animation
 ทฤษฏแีละหลกัการการสร้างสรรค์ผลงานแอนเิมชัน 3 มติิ 
ด้วยซอฟต์แวร์มาตรฐานในอุตสาหกรรม น�ากระบวนการออกแบบ
แอนิเมชันแบบด้ังเดิม จนถึงเทคนิครูปแบบใหม่ในอุตสาหกรรม 
ประยุกต์ใช้กับความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและผลิตผลงาน
แอนิเมชัน  

DA 304 การออกแบบภาพก�าเนิดแนวคิด 3 (2-2-6)
 Conceptual Illustration and Visual Development
 การอภิปรายแนวคิดของเร่ืองราว เหตุการณ์ ตัวละคร 
ความสัมพันธ์ สื่อผ่านในรูปแบบของภาพประกอบที่มีองค์ประกอบ
ที่สมบูรณ์ต่อการท�าความเข้าใจ ตั้งแต่ ชุดสี แสงเงา และทิศทาง
ของเรื่องราว

DA 305 การเล่าเรื่องและการสร้างบทตัวละคร  3 (2-2-6)
 Narrative and Character Dialogue Creation 
 การเล่าเรื่อง การสื่อสาร การเข้าถึงอารมณ์ การสร้าง 
ความรู้สึกเสมือนอยู่ในเหตุการณ์ และมีส่วนร่วมกับเรื่อง รวมท้ัง 
การสร้างบทบาทตัวละคร

 

DA 306 การออกแบบฉากและการสร้างตัวละคร 3 (2-2-6) 
 ส�าหรับงานออกแบบเชิงสร้างสรรค์  
 Set Design and Character Creation for Creative 
 Design Work
 การออกแบบตัวละครและสภาพแวดล้อมสถาปัตยกรรม
ให้มีความโดดเด่น โดยน�าหลักสรีระและกายวิภาคมาประยุกต์ใน
การออกแบบตัวละคร สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต หรือโครงสร้างการ
ออกแบบทางสถาปัตยกรรมมาออกแบบฉากและสิ่งแวดล้อม

DA 307 เทคนิคการตกแต่งพื้นผิวและองค์ประกอบ 3 (2-2-6)
 Texture Rendering Technique
 การออกแบบพื้นผิว ลวดลายขององค์ประกอบวัสดุ 
แต่ละชนิด ในงานสร้างสรรค์และแอนิเมชัน การเลือกเทคนิค 
ในการสร้างสีสัน และมิติกับชิ้นงานที่ออกแบบ

DA 308 วิชวลเอ็ฟเฟ็กต์ส�าหรับงานดิจิทัล  3 (2-2-6)
 เชิงสร้างสรรค์
 Visual Effect for Digital Creative Work
 หลักการออกแบบและสร้างวิชวลเอ็ฟเฟ็กต์ในงาน
แอนิเมชัน หรืองานดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ โดยศึกษารูปแบบและ
ประเภทของวิชวลเอ็ฟเฟ็กต์ที่สร้างในงานออกแบบดิจิทัลทั้ง 2 มิติ
และ 3 มิติ

DA 309 การจ�าลองการเคลื่อนไหวขั้นสูง  3 (2-2-6)
 Advanced Dynamic Simulation
 การใช้ชุดโปรแกรมซอฟต์แวร์ 3 มติิ และอปุกรณ์ตรวจจบั 
การเคลือ่นไหว มาประมวลผลจ�าลองรูปแบบการเคลือ่นไหว ทัง้รูปแบบ 
ของสิ่งมีชีวิตหรือจ�าลองเหตุการณ์เฉพาะเร่ือง เช่น อุบัติเหตุ 
ปรากฏการณ์ ไปจนถึงการจ�าลองสถานการณ์
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DA 310 วีดีโอและเสียงดิจิทัลส�าหรับการออกแบบ 3 (2-2-6)
 เชิงสร้างสรรค์   
 Digital Audio and Video for Creative Design
 หลักการใช้เสียงและวีดีโอระบบดิจิทัล เพื่อรองรับงาน
แอนิเมชันและสื่อดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ ประเภทของระบบเสียงและ
วีดโีอ ประเภทของแหล่งก�าเนดิเสยีงและวีดโีอ ทกัษะการตัดต่อเสยีง
และวีดิโอเพื่องานสื่อดิจิทัล

DA 311 เทคนิคการถ่ายภาพส�าหรับการออกแบบ 3 (2-2-6)
 เชิงสร้างสรรค์  
 Technique for Photograhy in Creative Design
 ทฤษฎีและหลักการในการถ่ายภาพและการท�างานของ
กล้องถ่ายภาพ โครงสร้างการท�างานของการถ่ายภาพระบบดิจิทัล 
องค์ประกอบทีส่�าคัญของการถ่ายภาพ ได้แก่ เลนส์ (Lens) รรูบัแสง 
(Aperture) ความเร็วของม่านบังแสง (Shutter Speed) ทางยาว 
โฟกัส (Focal Length) เทคนิคในการถ่ายภาพ เช่น การจัดองค์
ประกอบของภาพ การใช้แสงในการถ่ายภาพ และการจัดแสง 
เป็นต้น รูปแบบการจดัเก็บข้อมลู และกระบวนการท�างานในห้องมดื
ดิจิทัล หรือชุดซอฟต์แวร์ประมวลผลภาพ เช่น การแก้ไขภาพ การ
แก้ไขสี การตัดภาพ การซ้อนภาพ การย่อและขยายภาพ เป็นต้น

DA 331 การออกแบบแอนิเมชันส�าหรับงาน 3 (2-2-6)
 ประชาสัมพันธ์
 Animation Design for Public Relation
 การวิเคราะห์โจทย์ท่ีจะประชาสัมพันธ์ในรูปแบบแอนิเมชัน 
ตคีวามและสือ่สารออกมาอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยผ่านกระบวนการ 
ระดมความคิด และเปิดกว้างทางด้านการเลือกใช้เทคนิคในการ
ออกแบบและพัฒนา 

DA 332 เทคนิคแมทช์มูฟวิ่งและการซ้อนภาพ 3 (2-2-6)
 Match Moving and Green Screen Techniques 
 เทคนคิการประมวลผลชุดข้อมลู เพือ่ระบุต�าแหน่งวัตถุสาม
มิติจากภาพเคลื่อนไหวสองมิติ เพื่อน�าเข้าชุดข้อมูลท่ีประมวลผลได ้
มาท�างานร่วมกับฉากสามมิติที่สร้างข้ึน เทคนิคการถ่ายท�าภาพ
เคลื่อนไหวบนฉากสีเขียว เพื่อน�าวัตถุท่ีต้องการใช้ไปใช้งาน และ
การซ้อนภาพ 

DA 333 การสร้างโมเด็ลสิ่งไม่มีชีวิต 3 (2-2-6)
 และเทคนิคการขึ้นโมเดลขั้นสูง 
 Hard Surface and Advanced Modeling
 เทคนคิการข้ึนรูปโมเด็ลสามมติิแบบด้ังเดมิทีม่รูีปลกัษณะ 
มมีติิวัตถุทีเ่ป็นของแข็ง มขีอบเหลีย่มมน  ฉากและของประกอบฉาก 
ยานพาหนะต่างๆ โครงสร้างสถาปัตยกรรม  และเทคนคิการป้ันโมเดล็ 
แบบดิจิทัลขั้นสูง

DA 334 การสร้างชุดโครงสร้างเพื่อการเคลื่อนไหว 3 (2-2-6)
 ขั้นสูง
 Advanced Rigging 
 หลกัการสร้างการเคลือ่นไหว 3 มติข้ัินสงู เช่น การเคลือ่นไหว 
การแสดงอารมณ์ทางใบหน้า ภาพเคลือ่นไหวของคน สตัว์ และสิง่ของ 
โดยอาศัยการเชื่อมโยงกระดูก โครงสร้างกระดูก โครงสร้างภายใน 
วัตถุ 3 มติ ิเช่น เวอร์เทค็ โพลกีอน ตลอดจนการใช้เครือ่งมอืควบคุม 
การเคลื่อนไหว และน�าภาษา Scrip มาใชเ้ในการควบคุมวัตถุ

DA 341 การสร้างสื่อดิจิทัล 3 (2-2-6)
 Creating Digital Media
 การสร้างความคิดและแรงบันดาลใจในการออกแบบ  โดย
การรวบรวบข้อมลู วิเคราะห์ สงัเคราะห์ข้อมลู เพือ่ก�าหนดโจทย์ และ
เง่ือนไขของการออกแบบที่สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม มาสร้างสรรค ์
 ตามทฤษฎีและหลักการออกแบบสื่อดิจิทัล

DA 342 การตีความวรรณกรรมส�าหรับงานสร้างสรรค์ 3 (2-2-6) 
 Interpretation of Literature for Creative Work
 การอ่านเพื่อจับใจความ การแปลความ การตีความ  
วรรณกรรม ในรูปแบบต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อ
การวิเคราะห์ สรุปและใช้สร้างสรรค์สื่อดิจิทัลหลากหลายรูปแบบ

DA 343 เทคนิคเตรียมสื่อดิจิทัลก่อนการผลิต 3 (2-2-6)
 Digital Pre-Production Technique 
 การเล่าเรือ่งทีบ่อกถึงเนือ้หาเร่ืองราว การก�าหนดตัวละคร 
การล�าดับเหตุการณ์ ฉาก แนวคิด ใจความส�าคัญของเนื้อเรื่อง การ
ก�าหนดมมุกล้อง เทคนคิพเิศษ  ระยะเวลาของการเคลือ่นไหว รวมถึง 
รายละเอียดต่างๆในการผลิต 
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DA 344 เทคนิคการผลิตสื่อดิจิทัล 3 (2-2-6)
 Digital Production Technique
 หลักการผลิตสื่อดิจิทัลทั้งในมุมมองด้านศิลปะและ
เทคโนโลยี การเขียนบท อุปกรณ์ถ่ายท�า อุปกรณ์การข้ึนกล้อง  
การตัดต่อภาพโดยใช้คอมพิวเตอร์ หลักการจัดองค์ประกอบภาพ  
ฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อดิจิทัล

DA 345 เทคนิคเตรียมสื่อดิจิทัลหลังการผลิต  3 (2-2-6)
 Digital Post-Production Technique
 ข้ันตอนและกระบวนการในงานหลังการผลิต โดยใช้
โปรแกรมประเภทการจดัองค์ประกอบภาพ   ซ่ึงมุง่เน้นให้ใช้โปรแกรม 
ด้านการตกแต่ง หรือเพิ่มเติมเอ็ฟเฟ็กต์พิเศษบางอย่างให้กับชิ้นงาน 
และโปรแกรมประเภทตดัต่อ เพือ่ตัดต่อและใส่เสยีงให้ช้ินงานทีส่ร้าง
สมบูรณ์ขึ้น

DA 351 การตลาดดิจิทัลและเครื่องมือ 3 (3-0-6)
 ส�าหรับนักออกแบบดิจิทัล  
 Digital Marketing and Tools for Digital Artist
 พืน้ฐานกลยุทธ์การท�าการตลาดดิจทัิล รูปแบบการแข่งขัน 
การประเมินสภาพแวดล้อมและความได้เปรียบในการแข่งขัน การ
ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ เทคนิคเชิงวิเคราะห์ท่ัวไปส�าหรับธุรกิจและ
อตุสาหกรรมด้านดิจทิลั และศึกษาเคร่ืองมอืส�าคญัทีไ่ด้รับการยอมรบั
ในภาคอตุสาหกรรม ในการคาดการณ์และวิเคราะห์ผลลพัธ์ทางธรุกิจ
ด้านการตลาดดิจิทัล

DA 352 ผู้ประกอบการธุรกิจทางด้านเทคโนโลยี 3 (3-0-6)
 และการออกแบบดิจิทัล 
 Technoprenureship and Digital Design
 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการเป็นผู ้ประกอบการธุรกิจ 
ทางด้านเทคโนโลยีและสือ่ดจิทิลั กระบวนการผลติและแผนการตลาด 
ดิจิทัล การก�าหนดคุณลักษณะของผู้ประกอบการใหม่ทางเทคโนโลยี 
การสร้างแผนเร่ิมต้นด�าเนินธุรกิจ ปัจจัยของความส�าเร็จ และ 
คาดการณ์แนวโน้มการเติบโตเชิงกลยุทธ์

DA 353 การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล 3 (3-0-6)
 Digital Organization Transformation 
 แนวทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม กระบวนการ 
และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในองค์กร ท่ีขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล เพื่อให้เกิดความเข้าใจในอุตสาหกรรมโลก
ที่ขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล

DA 361 การพัฒนาแอ็ปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา 3 (2-2-6)
 ส�าหรับงานสร้างสรรค์ 
 Mobile Application Development for Creative Work 
 ภาพรวมของสถาปัตยกรรมและเครือ่งมอื ของการพฒันา 
แอ็ปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา กระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
บนอุปกรณ์พกพา แนะน�าแพล็ตฟอร์มและภาษาในการใช้พัฒนา 
แอ็ปพลิเคชัน การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้โครงสร้างข้อมูลใน
แอ็ปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา การจัดการข้อมูล และการฝึกปฏิบัติ
การพัฒนาแอ็ปพลิเคชันในรูปแบบงานสร้างสรรค์

DA 362  การจัดการข้อมูลและระบบบริหาร  3 (2-2-6)
 จัดการเนื้อหา
 Data and Content Management System 
 ระบบจัดการฐานข้อมูล แบบจ�าลองต่างๆของข้อมูล 
แนวทางการบริหารจัดการเนื้อหา การสร้างเว็บแอ็ปพลิเคชันเพื่อ
บรหิารจดัการข้อมลู การจดัการข้อมลูส�าหรบัส่วนตดิต่อผูใ้ช้งาน การ
จัดการข้อมูลส�าหรับระบบภายในองค์กร การดูแลรักษาระบบ และ
การฝึกปฏิบัติในการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป ส�าหรับการบริหารจัดการ
เนื้อหาบนเว็บในรูปแบบงานสร้างสรรค์

DA 363 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 3 (2-2-6)
 ส�าหรับงานสร้างสรรค์
 Web Design and Development for Creative Work
 แนะน�ากระบวนการสร้าง การออกแบบ และการพัฒนา
เว็บไซต์ การท�างานระหว่างเครื่องบริการเว็บและเว็บเบราว์เซอร์ 
เครือ่งมอืและภาษาทีใ่ช้ส�าหรบัการพฒันาเว็บไซต์ การฝึกปฏบิติัการ
สร้างเว็บไซต์และการเขียนสคริปต์ การน�าเว็บเพจไปไว้บนเครื่อง
บริการเว็บในรูปแบบงานสร้างสรรค์
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DA 364 การสื่อสารข้อมูลและเทคโนโลยีเครือข่าย 3 (2-2-6)
 ส�าหรับงานสร้างสรรค์  
 Data Communication and Networking 
 Technology for Creative Work
 แนะน�าความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการสื่อสารข้อมูลและ 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประเภทของเครือข่าย องค์ประกอบพื้นฐาน
ของเครอืข่าย หน้าท่ีของอปุกรณ์ต่างๆ ในการสือ่สารข้อมลูและระบบ
เครือข่าย มาตรฐานของเครือข่าย เทคโนโลยีปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับ
การสื่อสารข้อมูล 

DA 365  การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ 3 (2-2-6)
 และการทดสอบการใช้ประโยชน์ส�าหรบังานสร้างสรรค์
  User Interface Design and Usability Testing 
 in Creative Work
 แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับการใช้ประโยชน์และหลักการ
ออกแบบส่วนต่อประสานผูใ้ช้ วงจรชีวิตของการออกแบบ การก�าหนด 
กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ ความต้องการ แนวทางในการออกแบบ ดีไซน์ 
แพต็เทิร์น หลกัการและวิธีการทดสอบการใช้ประโยชน์ การวางแผน
และการจดัการการทดสอบการใช้ประโยชน์ การเขียนรายงานสรปุผล 
การทดสอบการใช้ประโยชน์ และการน�าเอาผลการทดสอบไปปรับปรงุ 
การออกแบบ

DA 381  หัวข้อพิเศษทางด้านดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ 3 (2-2-6)
 Special Topic in Creative Digital
 หัวข้อพิเศษท่ีน่าสนใจทางด้านดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์  
ซ่ึงได้รับการเลือกสรรจากวิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์แอนด์เอ็นเตอร์ 
เทนเม็นต์เทคโนโลยี
 
DA 382 หัวข้อปัจจุบันทางด้านดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ 3 (2-2-6)
 Current Topic in Creative Digital
 ประเด็นปัจจุบันและหัวข้อที่น่าสนใจทางด้านดิจิทัล 
เชิงสร้างสรรค์ ซ่ึงได้รับการเลือกสรรจากวิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ 
แอนด์เอ็นเตอร์เทนเม็นต์เทคโนโลยี

DA 391 งานออกแบบเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ 1 1 (0-0-3)
 Creative Design for Inspiration 1
 การเตรียมองค์ความรู้และทกัษะความพร้อม ส�าหรับการ
วางแผนออกแบบงานสร้างสรรค์ หรือแอนิเมชันในรูปแบบเด่ียว 
หรือกลุ่ม โดยมีการศึกษาทฤษฏีท่ีเก่ียวข้อง วิจารณ์วรรณกรรม 
ออกแบบล�าดับการท�างาน และแผนการพัฒนาชิ้นงานให้เป็นธุรกิจ

DA 392 งานออกแบบเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ 2 1 (0-0-3)
 Creative Design for Inspiration 2
 การน�าทักษะและเทคนิคเชิงปฏิบัติ มาประยุกต์ในการ
ออกแบบงานสร้างสรรค์หรอืแอนเิมชันในรูปแบบเด่ียวหรอืกลุม่ โดยมี 
ข้ันตอนการท�างานท่ีชัดเจน ภายใต้กรอบการวางแผนทีไ่ด้ออกแบบไว้ 
ประเมินความก้าวหน้าของงาน โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันหรือ 
อุตสาหกรรมภายนอก ผ่านการน�าเสนอใช้งานจริง

DA 393 งานออกแบบเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ 3 1 (0-0-3)
 Creative Design for Inspiration 3
 การวางแผนธุรกิจจากโครงงาน ไปจนถึงการวัดและ
ประเมินผล ช้ินงานสร้างสรรค์หรือแอนิเมชันในรูปแบบเด่ียว  
หรือกลุ่มที่พัฒนาขึ้น โดยผู้บริโภค ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม

DA 410 สหกิจศึกษา 6 (600 ช่ัวโมง)
 Co-operative Education
 การจัดให้นักศึกษาได้ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
ระหว่างที่ก�าลังศึกษาอยู่ เพื่อให้นักศึกษาได้เช่ือมโยงการเรียนรู ้
ในห้องเรียน กับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงในสถาน 
ประกอบการ เสมือนเป็นพนักงานชั่วคราว ต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา 
ไม่น้อยกว่า 16 สปัดาห์ และประเมนิผลจากการปฏบัิติงานของนกัศกึษา 
โดยสถานประกอบการร่วมกับคณะ
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DA 411 เตรียมจุลนิพนธ์ 3 (0-0-9)
 Senior Project Preparation
 การศึกษาค้นคว้าด้วยตวัเองเป็นกลุม่หรอืศกึษาเด่ียว เพือ่
น�าเสนอหัวข้อและผลงานการออกแบบงานดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ 
การเตรียมขั้นตอนการท�างาน การท�าวิจัยค้นคว้า การทดสอบระบบ 
หรือเทคนิค ที่จะน�ามาใช้งานในโครงงานของนักศึกษา โดยมี
อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานเป็นผู้ดูแล การศึกษาหัวข้อที่ทันสมัยเข้า
กับสถานการณ์ปัจจบัุนท่ีทางภาควิชาก�าหนด จดัการสมัมนาน�าเสนอ
หัวข้อและรายละเอียดที่ได้ศึกษามาให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา และส่ง 
รายงานการสัมมนา 

DA 412 จุลนิพนธ์ 3 (0-0-9)
 Senior Project
 การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง เพื่อน�าเสนอหัวข้อและ
ผลงานการออกแบบงานดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ โดยเน้นข้ันตอน 
การท�างานจริง และเข้าร่วมฟังความคิดเห็น จากผู้บริโภคบุคลากร 
ในอุตสาหกรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้โครงงานสมบูรณ์แบบที่สุด  
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเป็นผู้ดูแล

DM 201 ปรชัญาการแพทย์แผนไทยและการสร้างเสรมิ 2 (2-0-4)
 สุขภาพ  
 Philosophy and Health Promotion of Thai 
 Traditional Medicine
 วิวัฒนาการของการแพทย์แผนไทย แนวคิดและปรัชญา 
วัฒนธรรมความเช่ือที่เก่ียวข้องด้านสุขภาพ ตามกระบวนการทาง 
การแพทย์แผนไทย องค์ความรู้ของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
ความสมัพนัธ์ระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมตะวนัออกกับการ 
แพทย์แผนไทย หลักการและวิธีดูแลสุขภาพ การป้องกันโรคและ 
ความเจ็บป่วย และการสร้างเสริมสุขภาพตามกรรมวิธีการแพทย ์
แผนไทย เช่นวิถีชีวิตและการกินการอยู่อย่างไทย อาหารสมุนไพร  
พืชผักพื้นบ้าน การบริหารร่างกายแบบไทย เป็นต้น

DM

DM 202  พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน 3 (2-3-6)
 Ethnobotany
 สัณฐานวิทยาของพืช เซลล์พืชและเนื้อเยื่อพืช หลักการ
จ�าแนกพืชตามอนุกรมวิธานพืช ช่ือวิทยาศาสตร์และความส�าคัญ
ของช่ือวิทยาศาสตร์ โดยเน้นพืชที่มีคุณค่าทางยาท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน 
ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้
ประโยชน์จากพนัธุพ์ชือย่างย่ังยืน โดยค�านงึถึงวัฒนธรรม ความเช่ือ 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น การขยายพันธุ์ เพาะพันธุ์พืช การจัดระบบ
ข้อมูลและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพืชท้องถิ่น

DM 203  ชีววิทยาพื้นฐาน 2 (2-0-4)
 Basic Biology
 ชีววิทยาของสิง่มชีีวิต ครอบคลมุเนือ้หาว่าด้วยวิวัฒนาการ
และอนกุรมวิธานของสิง่มชีวีติ โครงสร้างและหน้าทีข่องเซลล์ การจดั 
ระเบียบเนือ้เย่ือและอวัยวะ กลไกควบคมุการท�างานระบบต่างๆของ
ร่างกายมนุษย์ พันธุศาสตร์และการถ่ายทอดลักษณะและโรคทาง 
พันธุกรรม 

DM 204  เคมีพื้นฐาน 2 (2-0-4)
 Basic Chemistry
 โครงสร้างอะตอม  ตารางธาต ุพนัธะเคม ีปริมาณสารสมัพนัธ์ 
การจ�าแนกประเภทและการเรยีกช่ือสารอนิทรีย์ สมบตัทิางกายภาพ 
และปฏิกิริยาเคมีข้ันพื้นฐานของสารอินทรีย์ สารอินทรีย์ท่ีพบใน
ธรรมชาติ เช่น คาร์โบไฮเดรต โปรตนี ไขมนั เป็นต้น การวิเคราะห์โดย
ปรมิาตรซ่ึงจะเน้นการไทเทรต กรด-เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน 
หลักการใช้เครื่องมือเบื้องต้นและเทคนิคการแยก

DM 205 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3 (2-3-6)
 Microbiology and Parasitology
 รปูร่าง ลกัษณะของแบคทเีรยี ไวรสั รา และปรสติ ทีท่�าให้ 
เกิดโรคในคน ภูมิคุ้มกันวิทยา การวินิจฉัยโรค การป้องกัน และ
การรักษา

 



8 j  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

DM 206 ชีวเคมีพื้นฐาน 2 (2-0-4)
 Basic Biochemistry
 ความหมายของชีวเคมี องค์ประกอบทางเคมีของ 
สิ่งที่มีชีวิต โครงสร้าง สมบัติ และหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ 
คาร์โบไฮเดรต ลปิิด โปรตนี กรดนิวคลอีคิ เอนไซม์ วิตามนิ และฮอร์โมน 
การสลายและการสงัเคราะห์สารชีวโมเลกุลในร่างกาย ความสมัพนัธ์ 
และระบบการควบคมุกระบวนการเมแทบอลซึิม การถ่ายทอดพลงังาน 
ในร่างกาย

DM 207 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 2 (2-0-4)
 Anatomy and Physiology 1
รายวิชาบังคับก่อน : DM 203 ชีววิทยาพื้นฐาน
 โครงสร้างหน้าที่ของเซลล์และเนื้อเยื่อ อวัยวะส่วนต่างๆ 
ของร่างกายมนุษย์ในภาวะปกติ ซ่ึงประกอบไปด้วยระบบโครงร่าง
กระดูกและกล้ามเนือ้ ระบบประสาท ระบบไหลเวียนโลหิตและต่อม
น�า้เหลอืง ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบหายใจ ระบบทางเดนิอาหาร ระบบ
ขับถ่าย ระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์

DM 208  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 2 (1-3-4)
 Anatomy and Physiology 2
รายวิชาบังคับก่อน : DM 207 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
 การตรวจร่างกายในสภาวะปกติและการเกิดพยาธิสภาพ 
รวมถึงการให้ค�าแนะน�าเพื่อป้องกันการเกิดโรคเก่ียวกับระบบ
โครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียน
โลหิตและต่อมน�้าเหลือง ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบหายใจ ระบบทาง
เดนิอาหาร ระบบขับถ่าย ระบบทางเดินปัสสาวะ และระบบสบืพนัธุ์

DM 209  พยาธิวิทยา 2 (2-0-4)
 Pathology
รายวิชาบังคับก่อน : DM 207 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
 กลไกของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเซลล์และ
เนือ้เย่ือ เมือ่เกิดพยาธสิภาพของอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย ได้แก่ 
กระดูกและกล้ามเนือ้ ระบบประสาท ระบบไหลเวียนโลหิตและต่อม
น�า้เหลอืง ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบหายใจ ระบบทางเดนิอาหาร ระบบ
ขับถ่าย ระบบทางเดินปัสสาวะ และระบบสืบพันธุ์

DM 210 เคมีเภสัชวัตถุ 3 (2-3-6)
 Chemistry of Materia Medica
รายวิชาบังคับก่อน : DM 204 เคมีพื้นฐาน
 การแบ่งกลุ่มเภสัชวัตถุตามองค์ประกอบทางเคมี ชีว
สังเคราะห์ของสารส�าคัญ เทคนิค การสกัด การทดสอบเบ้ืองต้น 
การกระจายตัวของสารกลุ่มคาร์โบไฮเดรต ไขมัน กรดอะมิโน และ
โปรตีน กลัยโคไซด์ ฟลาโวนอยด์ เทอร์ปีน กรดอินทรีย์ เรซิน บาล
ซัม และแอลคาลอยด์ ในเภสัชวัตถุแต่ละชนิด ตัวอย่างยาสมุนไพร
ทีค้่นพบจากสารกลุม่ดังกล่าว และประโยชน์ทีน่�าไปใช้ทางการแพทย์
แผนไทย

DM 211  เภสัชวิทยาและพิษวิทยา 3 (2-3-6)
 Pharmacology and Toxicology
 แนวคิดพืน้ฐานทางเภสชัวิทยา จลนศาสตร์และพลศาสตร์
ของยา ประโยชน์ของยาในการป้องกันและรกัษาโรค พษิวิทยา หลกัการ 
ทั่วไปของการเกิดพิษ กลไกการเกิดพิษ ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดพิษ 
การเป็นพิษต่อเซลล์ การระคายเคือง อาการแพ้จากพืชบางชนิด 
ปฏิกิริยาต่อกันของยา การเทียบเคียงฤทธิ์ของยาสมุนไพรกับยาแผน
ปัจจุบัน

DM 212 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 2 (2-0-4)
 การแพทย์แผนไทย 
 Laws and Professional Ethics of Thai 
 Traditional Medicine
 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ 
พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พระราชบัญญัติยา  
พระราชบญัญัตสิถานพยาบาล พระราชบญัญัตคิุม้ครองและส่งเสรมิ
ภมูปัิญญาการแพทย์แผนไทย ระเบียบ กฎ และข้อบังคับอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 
กับการแพทย์แผนไทย

DM 213  ระบบสุขภาพของประเทศไทย 1 (1-0-2)
 Public Health System in Thailand
 ความหมาย องค์ประกอบของระบบสุขภาพ นโยบาย
สาธารณะและนโยบายรัฐท่ีเก่ียวกับสุขภาพ แผนพัฒนาการ
สาธารณสขุของประเทศ การปฏริปูระบบสขุภาพ สถานภาพของการ
แพทย์แผนไทย การแพทย์พืน้บ้าน และการแพทย์ทางเลอืกอืน่ๆ ใน
ระบบสุขภาพของไทย
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DM 214  สุขภาพจิต 2 (2-0-4)
 Mental Health
 หลักการ แนวคิด และการปฏิบัติทางด้านสุขภาพจิต 
ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพจิตและพัฒนาการของมนุษย์ บุคลิกภาพและ
การปรับตัว ปัญหาสขุภาพจติในสงัคม โรคทางจติเวชและแนวทางใน
การป้องกันรักษา จิตวิทยาคลินิก บทบาทของการแพทย์แผนไทยใน
การส่งเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ การดูแลรักษาสุขภาพ
จติด้วยนนัทนาการ สนุทรียภาพ และความศรัทธาในวัฒนธรรมของ
ชุมชน

DM 215 ระบาดวิทยา 2 (2-0-4)
 Epidemiology
 แนวคิดพืน้ฐาน ความหมาย ขอบเขต และวิธกีารทางระบาด 
วิทยา ธรรมชาตขิองการเกิดโรค หลกัการควบคมุป้องกันโรค การใช้ 
เครื่องมือทางระบาดวิทยาวัดการเกิดโรคและปัญหาสุขภาพ วิธีการ
ศึกษาทางระบาดวิทยา การเฝ้าระวังและการสอบสวนโรค การ
ประยุกต์ความรู้ทางระบาดวิทยาในการปฏบัิตงิานการแพทย์แผนไทย

DM 216 การแพทย์พื้นบ้าน 1 (1-0-2)
 Folk Medicine
 นิยามและประเภทของการแพทย์พื้นบ้านในประเทศไทย 
การแพทย์พื้นบ้านในท้องถิ่น แนวคิดและกระบวนการรักษา การตั้ง
ต�ารับยา และการรักษาด้วยการแพทย์พื้นบ้านประจ�าท้องถิ่น

DM 217 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 1 (1-0-2)
 ส�าหรับการแพทย์แผนไทย 
 Sociology and Anthropology for Thai 
 Traditional Medicine
 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาพื้นฐาน ความแตกต่าง 
ความเช่ือมโยง และการประยุกต์กับการแพทย์แผนไทย ความเช่ือจติ 
และวิญญาณ เกี่ยวกับสุขภาพความเจ็บป่วยการดูแลสุขภาพ และ
การใช้บริการสุขภาพตามแนวทางการแพทย์แผนไทย การสืบทอด
ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทย

DM 218 ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์แผนไทย 3 (3-0-6)
 Research Methodology for Thai Traditional 
 Medicine
 แนวคิด หลักการ และความส�าคัญของการวิจัยต่อการ
พัฒนาการแพทย์แผนไทย จรรยาบรรณนักวิจัย กระบวนการท�า
วิจัย การตั้งประเด็นค�าถามวิจัย การสืบค้น อ้างอิง และประเมิน 
วรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้อง การก�าหนดกรอบแนวคดิในการวิจยั การวาง
รูปแบบการวิจัย การวิจัยทางคลินิก การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัย
เชิงปริมาณ การจัดท�าโครงร่างทางสถิติในการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง 
การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
การเขียนรายงานการวิจัย การน�าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบต่างๆ

DM 219  สัมมนาทางการแพทย์แผนไทย 1 (0-3-2)
 Seminar on Thai Traditional Medicine
 ค้นคว้าข้อมูลในเรื่องที่น่าสนใจหรือเป็นสิ่งใหม่ หรือ 
แนวโน้มในอนาคตทางด้านการแพทย์แผนไทยที่เก่ียวข้องอย่าง 
เป็นระบบ จากต�ารา วารสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ และแหล่งข้อมูลอื่น 
วิเคราะห์ประเมินคุณค่าของเร่ืองนั้นๆ รวบรวมประมวลอย่างเป็น
ขั้นตอนและน�าเสนอส�าหรับการอภิปราย

DM 301 เวชกรรมไทย 1 3 (2-3-6)
 Thai Medicine 1
 ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย การก�าเนิดมนุษย์ เบญจขันธ์ 
มหาภูตรูป สมุฏฐานแห่งโรค ซึ่งสัมพันธ์กับธาตุ ฤดูกาล อายุ เวลา 
สถานที่ อาหาร และพฤติกรรมการก่อโรค การปรับสมดุลของวาตะ 
ปิตตะ เสมหะ ตามหลักคัมภีร์วรโยคสาร การตรวจร่างกายจากธาตุ 
42 ตามหลกัแพทย์แผนไทย การตรวจโรค การวินจิฉยัโรคตามต�ารา
เวชศึกษา คัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย คัมภีร์โรคนิทาน คัมภีร์ธาตุวิภังค์ 
และคัมภีร์ธาตุวิวรณ์ การบันทึกประวัติผู้ป่วย แนวทางการบ�าบัดสั่ง
จ่ายยา การเลือกใช้ยาแผนไทยและการส่งต่อผู้ป่วย
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DM 302  เวชกรรมไทย 2 3 (2-3-6)
 Thai Medicine 2
รายวิชาบังคับก่อนหรือเรียนร่วมกัน : DM 301 เวชกรรมไทย 1
 โรคไข้ต่างๆในคัมภีร์ฉันทศาสตร์ คัมภีร์ตักศิลา คัมภีร์
สิทธิสารสงเคราะห์ โรคปาก หู คอ จมูก และตา ตามคัมภีร์มุขโรค 
คมัภร์ีอภยัสนัตา โดยหาความสมัพนัธ์ของสมฏุฐานการเกิดโรค อาการ 
และพยาธสิภาพของโรค ตามหลกัการแพทย์แผนไทยและแผนปัจจบุนั 
แนวทางการรกัษา การเลอืกใช้ยาแผนไทย และ/หรือการต้ังต�ารบัยา
แผนไทยเพื่อการรักษา แนวทางการส่งต่อผู้ป่วย

DM 303  เวชกรรมไทย 3 3 (2-3-6)
 Thai Medicine 3
รายวิชาบังคับก่อนหรือเรียนร่วมกัน : DM 302 เวชกรรมไทย 2
 การวินิจฉัยโรคมารดาและเด็กตามคัมภีร์ปฐมจินดา การ
วินิจฉัยโรคโลหิตและระดูสตรีตามคัมภีร์มหาโชตรัต การวินิจฉัย 
โรคความเสื่อมของร่างกายตามคัมภีร์กษัย การวินิจฉัยโรคลม 
ตามคัมภีร์ชวดารและคัมภีร์มัญชุสาระวิเชียร โดยหาความสัมพันธ ์
ของสมุฏฐานการเกิดโรค อาการและพยาธิสภาพของโรคตามหลัก 
การแพทย์แผนไทย แนวทางการรักษา การเลอืกใช้ยาแผนไทย และ/
หรือการตั้งต�ารับยาแผนไทยเพื่อการรักษา แนวทางการส่งต่อผู้ป่วย

DM 304 เวชกรรมไทย 4 3 (2-3-6)
 Thai Medicine 4
รายวิชาบังคับก่อนหรือเรียนร่วมกัน : DM 303 เวชกรรมไทย 3
 การวินิจฉัยโรคในระบบทางเดินอาหารตามคัมภีร์ธาตุ
บรรจบและคัมภีร์อุทรโรค การวินิจฉัยโรคทางเดินปัสสาวะตาม
คัมภีร์มุจฉาปักขันทิกา โรคในระบบผิวหนังตามคัมภีร์ไพจิตมหาวงศ์
และคัมภีร์วิถีกุฎฐโรค การวินิจฉัยโรคที่เก่ียวกับฝีภายในตามคัมภีร์
อติสารและคัมภีร์ทิพย์มาลา แนวทางการรักษา การเลือกใช้ยาแผน
ไทย และ/หรือการตัง้ต�ารบัยาแผนไทยเพือ่การรักษา แนวทางการส่ง
ต่อผู้ป่วย

DM 305  เภสัชกรรมไทย 1 2 (1-3-4)
 Thai Pharmacy 1
รายวิชาบังคับก่อนหรือเรียนร่วมกัน : DM 202 พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน 
 ประวัติและวิวัฒนาการของการแพทย์แผนไทยด้าน 
เภสัชกรรมแผนไทยและยาเบญจกูล จรรยาเภสัช หลักเภสัช 4 ประการ 
โดยสังเขป หลักและข้อควรระวังในการใช้ยาสมุนไพร ยาจากสมุนไพร 
ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชียาสามัญประจ�าบ้าน สมุนไพรใน 
สาธารณสุขมูลฐาน และสมุนไพรมีพิษ

DM 306 เภสัชกรรมไทย 2 2 (1-3-4)
 Thai Pharmacy 2
รายวิชาบังคับก่อนหรือเรียนร่วมกัน : DM 305 เภสัชกรรมไทย 1
 เภสัชวัตถุ หลักในการพิจารณาตัวยาและจ�าแนกเภสัช
วัตถุ ประเภทของเภสัชวัตถุ การรู้จักพืชวัตถุ สัตว์วัตถุและธาตุวัตถุ 
ชื่อสามัญ ชื่อท้องถิ่น และชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อพ้อง ส่วนที่ใช้ ช่วง
เวลาของการเก็บยา การเก็บรักษาตัวยา สรรพคุณเภสัช รสของตัว
ยา รสยาประธาน ความสัมพันธ์ระหว่างรสยากับสรรพคุณ ความ
สมัพนัธ์ระหว่างรสยากับธาตุ ฤดู สผีวิ ส่วนของร่างกายและวัย การ
เข้ากันหรือปฏิกิริยาต่อกัน ระหว่างรสยากับรสยาและรสยากับโรค

DM 307  เภสัชกรรมไทย 3 3 (2-3-6)
 Thai Pharmacy 3
รายวิชาบังคับก่อนหรือเรียนร่วมกัน : DM 306 เภสัชกรรมไทย 2
 คณาเภสัช ประเภทของคณาเภสัช จุลพิกัด พิกัดยา  
พกัิดพเิศษและมหาพกัิดพเิศษ การแบ่งกลุม่ยาสมนุไพรตามโรคและ 
อาการป่วย การวิเคราะห์ต�ารับยา การชั่ง ตวง วัด หลักการและวิธ ี
ปรุงยาในรูปแบบต่างๆ การใช้กระสายยา การแต่งสี กลิ่นและรส 
สารปรุงแต่ง การใช้ยาข่มหรือยาคุมฤทธิ์ และการท�าให้ตัวยามีพิษ
น้อยลง การเก็บรกัษายาท่ีปรุงแล้ว การก�าหนดอายุยา การใช้อปุกรณ์
หรือเคร่ืองมอืทีใ่ช้ปรุงยาและการเก็บรักษา การจ่ายยาแผนไทย การ
บริหารร้านยาแผนไทย
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DM 308  เภสัชกรรมไทย 4 3 (2-3-6)
 Thai Pharmacy 4
รายวิชาบังคับก่อนหรือเรียนร่วมกัน : DM 307 เภสัชกรรมไทย 3
 การข้ึนทะเบียนต�ารับยาแผนไทย หลักการและวิธีการ
ผลิตยาแผนไทยรูปแบบต่างๆ ในระดับอุตสาหกรรม การควบคุม
คณุภาพวัตถุดิบ การควบคมุคณุภาพการผลติและความปลอดภยัของ
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 
การควบคุมคุณภาพยาส�าเร็จรูป การใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์การ
ผลิตยาแผนไทยในระดับอุตสาหกรรม

DM 309 การผดุงครรภ์ไทย 1 3 (2-3-6)
 Thai Midwifery 1
 แนวคิดและหลักการของการผดุงครรภ์ไทย บทบาท 
จรรยาบรรณ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง การปฏสินธแิละการตัง้ครรภ์ 
กายวิภาคศาสตร์และสรรีวิทยาของการตัง้ครรภ์ กลไกการคลอด การ
ปฏบัิติเพือ่ช่วยเหลอืการคลอด การท�าคลอดตามหลกัการแพทย์แผน
ไทย การวิเคราะห์หาความผิดปกติของมารดาและทารก รวมถึงวิธี
การแก้ปัญหาการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกในระยะต้ังครรภ์ 
ระยะคลอด และระยะหลังคลอดในครรภ์ปกติ การคลอดที่ผิดปกติ 
ภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์ ตลอดจนแนวทางการส่งต่อ

DM 310 การผดุงครรภ์ไทย 2 2 (1-3-4)
 Thai Midwifery 2
รายวิชาบังคับก่อนหรือเรยีนร่วมกัน : DM 309 การผดุงครรภ์ไทย 1 
 แนวคิด หลักการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกของ
ผดุงครรภ์แผนไทย วัฒนธรรมการเกิดและการอยู่ไฟของครอบครัวไทย 
คติความเช่ือและการปฏิบัติตามองค์ความรู้ ตามคัมภีร์ปฐมจินดา 
ครรภ์ก�าเนดิ ครรภ์รกัษา ครรภ์ปรมิณฑล ครรภ์วิปลาส และการคลอด 
การนวดในงานผดุงครรภ์ การประคบ การทับหม้อเกลอื การเข้ากระโจม 
การนั่งถ่าน และการใช้สมุนไพรในงานผดุงครรภ์ ข้อควรปฏิบัต ิ
และข้อห้ามในมารดาต้ังครรภ์ระยะก่อนคลอด ระหว่างคลอด  
และหลังคลอด

 

DM 311 การนวดไทย 1 3 (1-6-6)
 Thai Massage 1
 ประวัติความเป็นมา มารยาทและจรรยาบรรณวิชาชีพ
การนวดไทย ความรูพ้ืน้ฐานเก่ียวกับกายวภิาคศาสตร์และสรรีวิทยา
ส�าหรับการนวดไทย ความรู้พื้นฐานด้านการนวดไทย ทฤษฎีเส้นสิบ 
การนวดแนวเส้นพื้นฐาน กายบริหารฤๅษีดัดตน และการนวดเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพแบบต่างๆ

DM 312 การนวดไทย 2 3 (1-6-6)
 Thai Massage 2
รายวิชาบังคับก่อนหรือเรียนร่วมกัน : DM 311 การนวดไทย 1
 การซักประวัติและตรวจร่างกายทางการนวดไทย การ
วินจิฉยัเส้นและลม ทฤษฎกีารนวดกดจดุและการนวดรักษาโรค การ
นวดไทยเพื่อพื้นฟูสมรรถภาพ

DM 313 การนวดไทย 3 3 (1-6-6)
 Thai Massage 3
รายวิชาบังคับก่อนหรือเรียนร่วมกัน : DM 312 การนวดไทย 2
 ทกัษะเฉพาะในการวินจิฉยัและการบ�าบัดโรค และการนวด 
รักษา เทคนิคเฉพาะโรค การให้ค�าแนะน�าหลังการรักษา รวมถึง
มาตรฐานงานบริการด้านการนวดไทย ในระบบโรงพยาบาลและการ
นวดในรูปแบบอื่นๆ

DM 381 สุคนธบ�าบัดทางการแพทย์แผนไทย 3(3-0-6)
 Thai Aromatherapy
 สมนุไพรไทยทีใ่ห้กลิน่หอมทางการแพทย์แผนไทย รวมทัง้ 
ใช้กลิ่นหอมจากพืชสมุนไพร เพื่อการบ�าบัดรักษาโรคโดยใช ้
ภูมิปัญญาพื้นบ้านไทยได้

DM 382  หัตถการบ�าบัด 3(3-0-6)
 Operative Treatment
 การดแูลและสร้างเสริมสขุภาพ โดยใช้ภมูปัิญญาทางการ
แพทย์แผนตะวันออกและภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทย การ
ศกึษาคุณประโยชน์ ข้อบ่งช้ี ข้อห้าม และข้อควรระวังในวิธีการนวด
ไทยเพื่อสุขภาพ ฤๅษีดัดตน การประคบสมุนไพร วิธีการใช้สมุนไพร
พื้นบ้าน โยคะ เป็นต้น
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DM 383  โหราเวชศาสตร์ 3(3-0-6)
 Medical Astrology
 ศาสตร์การพยากรณ์อาการของโรคภัยไข้เจ็บ ท่ีได้จาก 
การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ ประมวลเหตุการณ์ต่างๆ ควบคู่กับการ
โคจรของดวงดาวบนฟากฟ้า แล้วน�ามาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
พยากรณ์โรคต่างๆได้

DM 384 อาหารและโภชนาการทางการแพทย์ 3(3-0-6)
 แผนไทย 
 Food and Nutrition for Thai Traditional Medicine
 วิธที�าต�ารบัอาหารไทยเพือ่สขุภาพ โดยศกึษาลกัษณะโดด
เด่นของอาหารไทย คุณค่าทางภูมิปัญญาและศิลปะวัฒนธรรมไทย 
คุณค่าทางยาในสรรพคุณสมุนไพรและเครื่องเทศต่างๆ ในต�ารับ
อาหารเพื่อสุขภาพ

DM 385 ภูมิปัญญาสมุนไพร 3(3-0-6)
 Wisdom of Herbs
 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับสมนุไพรไทย ครอบคลมุเนือ้หาว่า
ด้วยแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับพืชสมุนไพรในแง่มุมต่างๆ การประยุกต์
สมุนไพรในการด�ารงชีวิต

DM 401 โครงงานพิเศษทางการแพทย์แผนไทย 3 (0-9-0)
 Special Projects in Thai Traditional Medicine
 จดัท�าโครงงานวิจยั กระบวนการวิจยั การเขียนรายงานหรอื 
ต้นฉบบังานวิจยัทางด้านเวชกรรมไทย เภสชักรรมไทย การนวดไทย 
การผดุงครรภ์ไทย หรืองานการแพทย์แผนไทยด้านอื่นๆ
 
DM 402 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  4 (400 ช่ัวโมง)
 เวชกรรมไทย  
 Internship in Thai Traditional Medicine
รายวิชาบังคับก่อน : DM 304 เวชกรรมไทย 4
 ฝึกปฏบัิติงานในสถานพยาบาลและสถานประกอบการ การ
จดัท�าแผนการฝึก ท่ีครอบคลมุมาตรฐานเนือ้หาวิชาด้านเวชกรรมไทย 
ภายใต้ค�าแนะน�าของผู้คุมงาน การพัฒนาทักษะในการสื่อสารและ
สัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์

DM 403  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   3 (300 ช่ัวโมง)
 เภสัชกรรมไทย  
 Internship in Thai Pharmacy
รายวิชาบังคับก่อน : DM 308 เภสัชกรรมไทย 4
 ฝึกปฏบัิตงิานเภสชักรรมไทย ในสถานพยาบาล สถานผลติ
ยาและร้านขายยา การพัฒนาทักษะในการสื่อสารและสัมพันธภาพ
กับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์

DM 404 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 (200 ช่ัวโมง)
 ผดุงครรภ์ไทย  
 Internship in Thai Midwifery
รายวิชาบังคับก่อน : DM 310 การผดุงครรภ์ไทย 2
 ฝึกปฏิบัติการผดุงครรภ์ไทยในสถานการณ์จริง เพื่อดูแล
สุขภาพแบบองค์รวมแก่มารดาและทารก ในระยะตั้งครรภ์ ระยะ
คลอด และระยะหลงัคลอด ในภาวะปกตติามหลกัการแพทย์แผนไทย 
โดยค�านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายแห่งวิชาชีพการ
ผดงุครรภ์ไทย รวมท้ังการพฒันาทกัษะในการสือ่สารและสมัพนัธภาพ
กับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์

DM 405 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 (300 ช่ัวโมง)
 การนวดไทย  
 Internship in Thai Massage
รายวิชาบังคับก่อน : DM 313 การนวดไทย 3
 ฝึกปฏบัิตกิารนวดไทย เพือ่นวดรักษาและฟ้ืนฟสูขุภาพของ
ผูป่้วยตามหลกัการแพทย์แผนไทย การวิเคราะห์โรคทางการนวดไทย
เทียบเคียงกับการแพทย์แผนปัจจุบัน ตลอดจนการส่งต่อผู้ป่วย

DM 406 ฝึกบูรณาการประสบการณ์วิชาชีพ 3 (300 ช่ัวโมง)
 การแพทย์แผนไทย 
 Integrated Experiences in Traditional 
 Thai Medicine
 ฝึกการน�าความรู้เวชกรรมไทย เภสชักรรมไทย การนวดไทย 
และการผดงุครรภ์ไทย ตามหลกัการการแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรม
ไทย เภสชักรรมไทย การนวดไทย และการผดุงครรภ์ไทย ภายใต้การ
ควบคมุของอาจารย์ผูม้ใีบประกอบโรคศลิปะ ให้การตรวจวินจิฉยัโรค 
การรักษา และค�าแนะน�าในการดูแลสุขภาพแก่ผู้ป่วยจริง
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EB 201  เศรษฐศาสตร์การสื่อสาร  3(3-0-6)
 Economics of Communication
 แนวคิดทฤษฎีอุปสงค์และอุปทานของการสื่อสาร การ
วิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ในด้านการ
สือ่สาร การวเิคราะห์พฤติกรรมการบริโภคสือ่ โครงสร้างตลาดธรุกิจ
การสือ่สาร อตุสาหกรรมการสือ่สาร ต้นทนุการผลติสือ่ การวิเคราะห์
หลกัประสทิธภิาพ (Efficiency) หลกัประสทิธิผล (Effectiveness) ของ 
ธุรกิจสื่อ

     

EC 200  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3(3-0-6)
 Business Economics
 ความหมายและหลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์มหภาคและ
จุลภาค ในเรื่องปัญหาพื้นฐานเศรษฐกิจ กระแสหมุนเวียนระบบ
เศรษฐกิจ การก�าหนดรายได้ประชาชาติ นโยบายการเงินและการคลงั 
โดยสังเขป อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดุลการช�าระเงิน 
ระหว่างประเทศ ปัจจยัก�าหนดอปุสงค์และอปุทานของสนิค้า พฤตกิรรม 
ผูบ้รโิภคและพฤติกรรมการผลติ กลยุทธ์ การแข่งขันของธรุกิจภายใต้ 
ตลาดแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์

EL 001 พื้นฐานภาษาอังกฤษ   0(3-0-6)
 Foundation of English  
 การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  
เพื่อการสื่อสาร การเพิ่มพูนค�าศัพท์และและเสริมสร้างไวยกรณ์พื้น
ฐานในระดับประโยค

EL 101 การใช้ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6)
 English Use 1 
  การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  
ความเข้าใจบทอ่านและบทพูดในสถานการณ์ต่างๆ ความเข้าใจ 
ประโยคทีม่โีครงสร้างไวยากรณ์ทีซั่บซ้อนข้ึน เพือ่การสือ่สารในระดบั 
ชีวิตประจ�าวัน

EL 102 การใช้ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6)
 English Use 2
 การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  
ในระดับที่ซับซ้อนขึ้น เน้นความเข้าใจบทอ่านที่หลากหลาย

EL 211 การฟังและการพูด 1 3(3-0-6)
 Listening and Speaking 1
 การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดบทสนทนาสั้นๆ การ 
ออกเสยีงให้ถูกต้อง การเพิม่พนูค�าศพัท์ เพือ่การสือ่สารระดับพืน้ฐาน 
ในชีวิตประจ�าวัน

EL 212 การอ่านและการเขียน 1 3(3-0-6)
 Reading and Writing 1
 เทคนิคการอ่าน ไวยกรณ์ และโครงสร้างประโยคข้ัน 
พื้นฐาน เพื่อน�าไปใช้ในการอ่านและการเขียนระดับประโยคอย่าง 
เหมาะสม
 
EL 221 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา 3(3-0-6)
 Introduction to Language 
 แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ 
ลักษณะและองค์ประกอบส�าคัญของภาษาด้านระบบเสียง ระบบค�า 
วลี ประโยค และความหมาย วาทกรรม และวัจนปฏิบัติศาสตร์ 
ความสัมพันธ์ของภาษากับสังคมและวัฒนธรรม

EC 

EL 
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EL 222  โครงสร้างภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
         English Structure
 การวิเคราะห์รูปและหน้าที่ทางไวยากรณ์ของค�า วลีและ 
และประโยคความเดยีว ความรวม และความซ้อนชนดิต่างๆ การปรวิรรต 
ประโยคเพื่อความหลากหลาย

EL 223  วรรณคดีเบื้องต้น 3(3-0-6)
 Introduction to Literature
 ลักษณะของงานร้อยแก้ว ร้อยกรอง ที่คัดสรร วิเคราะห์ 
และอภิปราย ความส�าคัญในแง่วัฒนธรรมและความหมายที่ปรากฏ 
ในวรรณกรรม

EL 311 การฟังและการพูด 2 3(3-0-6)                                                                     
 Listening and Speaking 2      
  การพัฒนาทักษะการฟังและการพูด บทสนทนาที่ยาวขึ้น 
และซับซ้อนขึ้น การสื่อสารในบริบทการท�างาน การเรียนรู้เกี่ยวกับ 
วัฒนธรรมการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ

EL 312 การฟังและการพูด 3 3(3-0-6)                                                                     
 Listening and Speaking 3
  การพัฒนาทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจเนื้อความสั้นๆ 
การรายงานปากเปล่า การอภิปรายกลุ่มและการแสดงความคิดเห็น 
ในหัวข้อที่ไม่ซับซ้อน

EL 313 การฟังและการพูด 4 3(3-0-6)                                                                     
 Listening and Speaking 4
  การพัฒนาทักษะการฟังเพื่อความที่ยาวขึ้น การรายงาน 
ปากเปล่า การอภปิรายกลุม่ และการแสดงความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆ 
ที่ซับซ้อนขึ้น

EL 314 การน�าเสนอทางธุรกิจ 3(3-0-6)                                                                     
 Business Presentation
  หลกัการน�าเสนอในรูปแบบต่างๆ การออกแบบสือ่ การใช้ 
เทคนคิในการน�าเสนอ การใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาเพือ่น�าเสนอ 
ทางธุรกิจ

EL 315  การอ่านและการเขียน 2 3(3-0-6)                                                                 
 Reading and Writing 2                  
 เทคนิคการอ่าน การจับใจความส�าคัญและรายละเอียด 
ของตัวบท การใช้บริบทในการอ่านเพื่อเลือกความหมายที่เหมาะสม 
รูปศัพท์และการเดาความหมายจากบริบท โครงสร้างประโยคและ 
หน่วยเช่ือมในตวับท การเขียนระดับย่อหน้าเพือ่บรรยายและเล่าเรือ่ง

EL 316  การอ่านและการเขียน 3 3(3-0-6)                                                                 
 Reading and Writing 3                  
 หลกัการอ่านงานเขียนแสดงความเห็น การค้นหาความเห็น 
และข้อคิดแฝง การวิเคราะห์วัตถุประสงค์ รูปแบบ อารมณ์ และ 
มมุมองของผูเ้ขียน การน�าข้อมลูจากตวับทมาเขียนย่อหน้า เพือ่แสดง 
ความคิดเห็นอย่างมีเอกภาพและความเชื่อมโยง

EL 317  การอ่านและการเขียน 4 3(3-0-6)                                                                 
 Reading and Writing 4                  
 หลักการอ่านและวิเคราะห์บทความ การถอดความ  
การเขียนเรียงความเพื่อให้ข้อมูลและแสดงความเห็น

EL 321  การออกเสียงภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)                                                                 
 English Prounciation                 
 ระบบและหลักการออกเสียงภาษาอังกฤษ การอ่าน 
สัทอักษรมาตรฐาน

EL 322 การแปลเบื้องต้น 3(3-0-6)
 Introduction to Translation
  หลักการแปล ต้นฉบับในฐานะตัวบทในบริบทของการ 
สื่อสาร การวิเคราะห์ตัวบทต้นฉบับเพื่อให้เข้าใจความหมายในเชิง 
อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติ การแปลต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็น 
ภาษาไทย
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EL 331 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ 3(3-0-6)                                                                            
 Introduction to Business
  ความหมาย ความส�าคัญ และประเภทของธุรกิจ  
องค์ประกอบของการประกอบธุรกิจ การบริหารธุรกิจ กิจกรรมทาง 
ธุรกิจด้านการผลิต การตลาด การเงิน การบัญชี การบริหาร 
รพัยากรมนษุย์และการบรหิารสารสนเทศ รวมถึงจรยิธรรมทางธรุกิจ

EL 332 การตลาดเบื้องต้น 3(3-0-6)
         Introduction to Marketing
 ความหมาย ขอบเขต ความส�าคัญ องค์ประกอบ  
แนวความคิดทางการตลาด พฤตกิรรมผูบ้ริโภค และการตดัสนิใจซ้ือ 
การแบ่งส่วนตลาดเป้าหมาย และการก�าหนดต�าแหน่งผลิตภัณฑ ์
การจดัการส่วนประสมทางการตลาด รวมถึงจรยิธรรมทางการตลาด 
และจรรยาบรรณของนักการตลาด 

EL 333 ความรู้เบื้องต้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6)                                                                              
 Introduction Entrepreneurship
  ความหมาย แนวคิด บทบาท กระบวนการ และพื้นฐาน 
การเป็นผู้ประกอบการ โครงสร้างและรูปแบบการประกอบการ 
วิสาหกิจชขนาดกลางและขนาดย่อมสมัยใหม่ ทักษะเชิงธุรกิจเพื่อ 
เป็นผูป้ระกอบการ การก�าหนดกลยุทธ์ทางธรุกิจ และหลกัการบรหิาร 
จัดการเบ้ืองต้นส�าหรับการเป็นผู้ประกอบการ รวมถึงจรรยาบรรณ 
ของผู้ประกอบการ

EL 334 การอภิปรายทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
 Advanced Translation
   หลักการภิปราย การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการน�าเสนอ การ 
อภิปรายประเด็นต่างๆทางธุรกิจ

EL 335 การเขียนทางธุรกิจ 3(3-0-6)
 Business Writing
  หลักการเขียน เพื่อวัตถุประสงค์ประเภทต่างๆ ศัพท์และ 
ส�านวนทางธุรกิจ

EL 336  การแปลเชิงธุรกิจ 3(3-0-6)                                                                  
 Advanced  Writing
        หลกัการแปลงงานทางธรุกิจ ทรพัยากรการแปล ประเด็น 
ทางวัฒนธรรมในตัวบททางธุรกิจ รูปแบบท่ีเหมาะสมในการแปล 
ต้นฉบับแบบต่างๆ ฝึกแปลเอกสารทางธรุกิจ ศัพท์และส�านวนทีม่ผีล 
ทางกฎหมาย

EL 337 ภาษาอังกฤษส�าหรับเลขานุการ 3(3-0-6)
 และงานส�านักงาน
        English for Secretaries and Administrative 
 Works
  การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
เพือ่การสือ่สารในบรบิทงานเลขานกุารและงานส�านกังาน ศัพท์และ 
ส�านวนภาษา หลักงานเลขานุการและการจัดการส�านักงาน

EL 338 ภาษาอังกฤษส�าหรับการตลาด 3(3-0-6)
         English for Marketing 
 การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
ในบริษัทด้านการตลาด ศัพท์และส�านวนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ทางการตลาด

EL 341 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
  Study Skills in English
  กลวิธกีารเรยีนรูภ้าษา การเรียนรูจ้ากสือ่และแหล่งเรียนรู้ 
ต่างๆ การจัดบันทึกค�าศัพท์ วลีและส�านวน การใช้พจนานุกรม 
การเดาศัพท์จากบริบท การมีวินัยในตนเอง การสร้างความมั่นใจ 
ในการแสดงออกทางภาษา การเรียนรูภ้าษาด้วยตนเองย่างเป็นอสิระ

EL 342 การรู้ดิจิทัล 3(2-2-4)                                                               
 Digital Literary
  ทักษะการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป ทักษะการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการเรียนและการท�างาน
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EL 343 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6)   
 Cross-Cultural Communication
  นิยาม ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม ภาษาและ 
การสือ่สาร ทฤษฎกีารสือ่สารข้ามวฒันธรรม อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
การวิเคราะห์เหตุการณ์ในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ความสามารถ 
ในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
  
EL 344 การเตรียมตัวส�าหรับงานอาชีพ 3(3-0-6)                                                                             
 Career Preparation
  เทคนคิการเขียนใบสมคัรงาน การเขียนประวัตส่ิวนตวัและ 
จดหมายแนะน�าตัวส�าหรับการสมัครงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ  
เทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ

EL 351 การพูดในที่ประชุมชน 3(3-2-6)                                                                         
 Public  Speaking 
  การพัฒนาทักษะการพูดในที่ประชุมชน และการเตรียม 
เนื้อหาเพื่อกล่าวสุนทรพจน์ด้วยวัตถุประสงค์ต่างๆ การใช้เสียง 
วัจนภาษาและอวัจนภาษา

EL 352 การอ่านเชิงวิเคราะห ์ 3(3-0-6)                                                                 
 Critical Reading
    การอ่านเพือ่วเิคราะห์และอนมุาน เพือ่เข้าใจเจตนารมณ์ 
และน�้าหนักความน่าเช่ือถือของประเด็นในตัวบท การโต้แย้งและ 
สนับสนุนประเด็นในตัวบท การสรุปความในรูปแบบการอภิปราย 
และการเขียนสรุปและแสดงความคิดเห็น

EL 353  ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบความสามารถ 3(3-0-6)                                                               
 ทางภาษา
 English for Proficiency Tests
 การฝึกทกัษะการอ่านในระดบัทีจ่�าเป็นในการสอบ การฝึก 
ท�าแบบทดสอบเพื่อเข้าใจโครงสร้างและลักษณะของข้อสอบ 
มาตรฐาน
 

  

EL 354 การเขียนเรียงความ 3(3-0-6)                                                        
 Essay Writing
    หลักการเขียนเรียงความประเภทต่างๆ การเรียบเรียง 
ความคิด การเก็บข้อมูล เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพโครงสร้าง 
และเนื้อหาของงานเขียน
              
EL 361  ระบบเสียงภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)                                                       
 English Sound System
 หน่วยเสียงและหน่วยเสียงย่อยในภาษาอังกฤษ การถอด 
เสียงแสดงหน่วยเสียง โครงสร้างของพยางค์ วัจนะต่อเนื่อง การ
เช่ือมเสยีง การเน้นเสยีงในระดับค�าและระดับประโยค ความสมัพนัธ์ 
ทางการเน้นเสยีงและความหมาย ภาษาองักฤษทีพ่ดูในประเทศต่างๆ

EL 362 วาทกรรมภาษาอังกฤษและวัจนปฏิบัติศาสตร์ 3(3-0-6)                                                     
 English Discourse and Pragmatics 
 in Pfofessionals 
 นิยามวาทกรรมและวัจนปฏิบัติประเภทตัวบทและความ 
เป็นบท ตัวบ่งบอก ความหมายช้ีบ่ง นัยในการสนทนา ทฤษฎี 
วัจนกรรม วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากย์เบื้องต้น รูปภาษาและการ
ใช้ภาษา ความสามารถในการสื่อสารในอาชีพต่างๆ

EL 363 การแปลระดับกลาง 3(3-0-6)                                                 
 Intermediate Translation
  วิเคราห์ตัวบทต้นฉบบัประเภทต่างๆ วิธแีปลทีเ่หมาะสมกับ 
ประเภทของตัวบทและวัตถุประสงค์ในการแปล ปัญหาในการแปล 
และวธิแีก้ปัญหา การแปลต้นฉบับระหว่างภาษาองักฤษและภาษาไทย 

EL 371 ภาษาอังกฤษส�าหรับลูกค้าสัมพันธ์  3(3-0-6)                       
 English for Customer Relations
  การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
เพือ่การสือ่สารในงานบรกิารลกูค้า ศพัท์และส�านวนภาษาทีใ่ช้ในการ 
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
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EL  372 ภาษาอังกฤษส�าหรับงานโรงแรม 3(3-0-6)                                                              
 English for Hospitality 
 การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
เพื่อการสื่อสารในธุรกิจโรงแรม ศัพท์และส�านวนภาษาที่ใช้ในธุรกิจ 
โรงแรม

EL  373 ภาษาอังกฤษส�าหรับการท่องเที่ยว 3(3-0-6)                                                              
 English for Tourism 
 การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
เพื่อการสื่อสารมัคคุเทศก์

EL 374  ภาษาอังกฤษส�าหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6)                                            
 English for Airline Business
  การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
เพื่อการสื่อธุรกิจการบิน

EL 375  ภาษาอังกฤษส�าหรับธุรกิจน�าเข้าส่งออก 3(3-0-6)                                            
 English for Airline Business
  การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
เพือ่การสือ่ธรุกิจน�าเข้า-ส่งออก ศัพท์และส�านวนภาษาท่ีหลกัเบ้ืองต้น 
ทางธุรกิจน�าเข้า-ส่งออก
  
EL 376 การสอนภาษาอังกฤษเบื้องต้น  3(3-2-6)                          
  Introduction to English Language Teaching
  ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาและทฤษฎีการเรียนภาษา  แรงจูงใจ 
ในการเรียน แนวทางการสอน รปูแบบการเรยีนรู้ การออกแบบหลกัสตูร 
และประมวลรายวิชาการจดัการใช้ช้ันเรยีน การวิเคราะห์ผูเ้รียน การจดั
ท�าเอกสารการสอน และการประเมินผลการเรียน

EL 377 ภาษาอังกฤษเพื่องานสื่อสารมวลชน 3(3-0-6)                                                                                
 English for Journalism
     การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
เพื่องานสื่อสารมวลชน

EL 381 สัมมนาเหตุการณ์ปัจจุบัน 3(3-0-6)                                                                           
 Seminar in Current Events
  การอ่านและฟังข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ 
การน�าเสนอสารสนเทศและองค์ความรูม้าอภปิราย แลกเปลีย่นเรียนรู้ 
ในรูปของการสัมมนา

EL 391 ภาษาอังกฤษพาสนุก 3(3-0-6)                                                                           
 English for Fun
  ฝึกทักษะการใช ้ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและกิจกรรม 
ที่สนุกสนาน

EL 392 ภาษาอังกฤษจากเพลง 3(3-0-6)                                                                           
 English through Songs
  การฟังเพลงและตีความเนือ้เพลงประเภทต่างๆ ฝึกการใช้ 
เสียงและการออกเสียงภาษาอังกฤษผ่านการร้องเพลง

EL 393 การใช้ค�าศัพท ์ 3(3-0-6)                                                                           
 Vocabulary in Use
  เรยีนรูแ้ละฝึกการใช้ค�าศพัท์ในบรบิทต่างๆ เทคนคิการจ�า 
ค�าศัพท์ การออกเสียงค�าศัพท์อย่างถูกต้อง

EL 394 ภาษาอังกฤษเพื่อการท�างาน 3(3-0-6)                                                                           
 English for Work
  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในบริบทการท�างาน ฝึกใช ้
ส�านวน บทสนทนาและบทบาทสมมติุทีม่ปีระโยชน์ในการพฒันาทักษะ 
การพดู ฝึกการเขียนงานทางธรุกิจทีห่ลากหลาย ท่ีเอือ้ต่อการสมคัรงาน 
และความก้าวหน้าในการท�างาน



6 j  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

EL 402 การฝึกงาน  3 (200 ช่ัวโมง)  
 Internship 
  ฝึกงานกับหน่วยงานในภาครฐับาลหรอืเอกชน ซ่ึงใช้ภาษา 
องักฤษในการปฏบัิติงาน เพือ่หาประสบการณ์จากงานจริง รวมช่ัวโมง 
การฝึกงานไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง มีการสัมมนาเพื่ออภิปรายและ 
ประเมินผลการฝึกงาน รวมทั้งมีบันทึกรายงานความก้าวหน้าและ 
การประเมินผลของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการฝึก

EL 410 สหกิจศึกษาเพื่อการสื่อสาร  3 (200 ช่ัวโมง)  
 ภาษาอังกฤษ
 Co-operative Education for English
 Communication 
  การเข้าท�างานในฐานะพนกังานช่ัวคราวในสถานประกอบการ 
ในงานท่ีเก่ียวข้อง ตามสาขาที่เรียนและท�ารายงานตามท่ีได้รับ 
มอบหมาย

EO 100  เศรษฐกิจยุคดิจิทัล  3(3-0-6)
         Digital Economy
 แนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจยุคดิจิทัล องค์ประกอบของ 
เศรษฐกิจยุคดิจทิลัด้านโครงสร้างพืน้ฐาน (Infrastructure) ด้านระบบ 
ความมั่นคงปลอดภัยและความเช่ือมั่น ในการท�าธุรกรรมด้วย 
เทคโนโลยี (Data Security) ด้านโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการ 
(Service Infrastructure) และด้านดิจิทัลเพื่อสังคมและทรัพยากร 
ความรู้ (Digital Society)

EO 200  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3(3-0-6)
         Business Economy
 หลกัท่ัวไปของเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยมลูค่า ราคา และการจดัการ 
ทรัพยากร พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยที่ก�าหนดอุปสงค์อุปทานของ 
สินค้าในตลาด ที่มีการแข่งขันโดยสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ กลยุทธ์ 
การแข่งขันของธุรกิจ ภายใต้ตลาดที่มีการแข่งขันโดยสมบูรณ์และ 
ไม่สมบูรณ์ การค้า การลงทุน นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดุลการช�าระเงินระหว่าง 
ประเทศ แนวคิดและรูปแบบของเศรษฐกิจดจิทิลั ระบบการช�าระเงิน 
อิเล็กทรอนิกส์ของไทย (National E-payment)

EO 203  เศรษฐศาสตร์จุลภาค     3(3-0-6)
       Microeconomics  
       ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค วิเคราะห์ทฤษฎีเส้นแห่งความ
พอใจเท่ากัน การก�าหนดราคาในตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์
และไม่สมบูรณ์ การตัดสินใจของธุรกิจภายใต้ความเสี่ยง วิเคราะห์
ต้นทนุการผลติและทฤษฎกีารผลติ การก�าหนดราคาของปัจจยัการผลติ 
ดุลยภาพทั่วไป และเศรษฐศาสตร์สวัสดิการเบื้องต้น

EO 204  เศรษฐศาสตร์มหภาค                    3(3-0-6)
 Macroeconomics 
 ส่วนประกอบของรายได้ประชาชาต ิการบรโิภค การลงทนุ 
การใช้จ่ายของรัฐบาล ระบบภาษ ีดอกเบ้ีย ดุลการค้า ดลุการช�าระเงิน
ระหว่างประเทศ ทฤษฎีการเงินและการจ้างงาน ตามแนวคิดของ 
นกัเศรษฐศาสตร์สมยัคลาสสคิและนกัเศรษฐศาสตร์สมยัใหม่ ความ
ผันผวนและความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ เป้าหมายและนโยบาย
ทางเศรษฐกิจ

EO 305  เศรษฐมิติประยุกต์                      3(3-0-6)
 Applied Econometrics  
       ความหมาย แนวคิด และการใช้เศรษฐมิติ ส�าหรับศึกษา
แบบจ�าลองทางเศรษฐกิจและธุรกิจ วิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์
ของแบบจ�าลอง คุณสมบัติส�าคญัของตัวประมาณค่า ข้อสมมตสิ�าคญั
ของการสร้างแบบจ�าลองสมการเชิงพหุ การตรวจสอบและแก้ปัญหา 
เมือ่แบบจ�าลองไม่เป็นไปตามข้อสมมติ และฝึกปฏบัิติการใช้โปรแกรม 
ส�าเร็จรูปทางสถิติและเศรษฐมิติ

EO 316  การประยุกต์ใช้โปรแกรม R ส�าหรับสถิติ     3(3-0-6)
 Applied of R Programming for Statistics
       การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบส�าหรับข้อมูล 
ที่อยู่ในรูปความถ่ี การวิเคราะห์จ�าแนกกลุ่ม การวิเคราะห์ความ 
ถดถอยโลจิสติกส์ เทคนิคการพยากรณ์ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
โครงสร้างเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรม R

EO 
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EO 317  หลักการท�าเหมืองข้อมูล     3(3-0-6)
 Principles of Data Mining
       หลกัและการประยุกต์เครือ่งมอืทางสถิติเศรษฐศาสตร์กับ 
การวิเคราะห์ จัดการเหมืองข้อมูล และการตัดสินใจทางธุรกิจ โดย 
ครอบคลุมเทคนิค เช่นการวิเคราะห์ความถดถอยการวิเคราะห์ 
องค์ประกอบ

EO 318  การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ 1  3(3-0-6)
 Business Data Analytics 1
       เป็นสหวิทยาทีผ่สมผสานความรู้ด้านบริหารธุรกิจ เทคโน 
โลยีสารสนเทศ สถิติ และเคร่ืองมอืในการคิดวิเคราะห์ต่างๆ เก่ียวกับ 
วิธีการรวบคุมและจดัการฐานข้อมลู การเชือ่มโยงคลงัข้อมลูจากแหล่ง 
ทีต่่างกัน วิธกีารวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากโซเชียลมเีดยีและข้อมลูดิจทิลั 
อืน่ แนวทางในการบรหิารจดัการ ข้อมทูางธรุกิจด้วยระบบการจดัการ 
ฐานข้อมลูและระบบคลาวด์ โดยเน้นการวิเคราะห์ข้อมลูในทางธรุกิจ 
และเศรษฐกิจ

EO 319  การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ 2  3(3-0-6)
 Business Data Analytics 2
       ทฤษฎีท่ีใช้ในการจัดท�าเหมืองข้อมูลและทฤษฎีการ 
แยกส่วนเพือ่วิเคราะห์ข้อมลู (Segmentation Theory) เพือ่น�าไปใช้ 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้วยโปรแกรม Excel 
SQL และ มาใช้ใในการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจและ 
เศรษฐกิจ

EO 341  การวิเคราะห์ธุรกิจเกษตรสมัยใหม่  3(3-0-6)
 Modern Agricultural Business Analysis 
       ธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ การจัดการระบบฟาร์มอัจฉริยะ 
และการก�าหนดราคาผลผลิตการเกษตรทั้งในประเทศและต่าง 
ประเทศ การจดัสรรทรัพยากร เทคนคิการเกษตรท่ีเหมาะสม การเกษตร 
ทีย่ั่งยืน นโยบายการเกษตรทีเ่หมาะสมกับประเทศไทย การวิเคราะห์ 
เร่ืองอาหารและการบริโภค การก�าหนดราคาและการจัดจ�าหน่าย 
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการตัดสินใจของผู ้บริโภครวมทั้ง 
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร

EO 342  การวิเคราะห์บริการสมัยใหม่  3(3-0-6)
 Modern Services Business Analysis 
       ธุรกิจบริการสมัยใหม่ การจ้างงานในธุรกิจบริการ หลัก 
ต้นทุนการผลิต หลักประสิทธิภาพ การสร้างมูลค่าในธุรกิจบริการ 
การแข่งขัน และรูปแบบการเลือกท�าเลท่ีตั้ง แรงขับเคลื่อนและ 
อปุสรรคของธรุกิจบรกิาร บทบาทของธรุกิจบริการต่อระบบเศรษฐกิจ 
นโยบายภาครัฐต่อธุรกิจบริการ

EO 343  การวิเคราะห์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ  3(3-0-6)
 International Economic Analysis 
       วิเคราะห์การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการระหว่างประเทศ 
ที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ทฤษฎีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
ความมัง่คัง่ของปัจจยัการผลติ ทฤษฎกีารค้าระหว่างประเทศสมยัใหม่ 
การเคลือ่นย้ายเงินทนุระหว่างประเทศ นโยบายและมาตรการของรัฐ 
ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

EO 401  สัมมนาและการศึกษาเฉพาะ   3(3-0-6)
 ด้านเศรษฐศาสตร์ 
        Seminar and Special Topics in Economics
 การศกึษาหัวข้อในด้านแนวคดิ การประยุกต์ทฤษฎ ีและ/
หรือ นโยบายทางเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่และจัดท�าเป็นโครงงาน 
น�าเสนออาจารย์ผู้สอน

EO 411  สหกิจศึกษาปฏิบัติงาน 9(0-0-27)
        Operational Co-Cperative Education
 การปฏิบัติงานด้านเศรษฐศาสตร์ในสถานประกอบการ
ขณะที่ก�าลังศึกษาอยู่ ซ่ึงเป็นการฝึกปฏิบัติงาน 1 ภาคการศึกษา 
เพื่อให้นักศึกษาได้น�าหลักการและวิธีการไปใช้กับการปฏิบัติงานจริง 
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ การปฏิบัติงานใน 
หน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน การประเมนิผลการปฏบัิติงานของ 
นักศึกษาจัดท�าโดยหลักสูตรกับสถานประกอบการ
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EO 412  สหกิจศึกษาช�านาญการ 9(0-0-27)
        Operational Co-Cperative Education
 รายวิชาบังคับก่อน : EO 411 สหกิจศึกษาปฏิบัติงาน
 การปฏบัิติงานในสถานประกอบการขณะทีก่�าลงัศกึษาอยู่  
และเป็นการฝึกปฏบัิติงาน 2 ภาคการศึกษา เมือ่รวมกับสหกิจศกึษา 
ปฏิบัติงาน เพื่อให้นักศึกษาเกิดความช�านาญการในการน�าหลักการ 
และวิธีการใช้กับการปฏิบัติงานจริงทางด้านเศรษฐศาสตร์ การ 
วิเคราะห์ข้อมลูธรุกิจ ในหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน การประเมนิ 
ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา จัดท�าโดยหลักสูตรร่วมกับสถาน
ประกอบการ

EO 451  โครงงานทางธุรกิจด้านเศรษฐศาสตร์ 1 3(0-9-0)
        Capstone Business Project in Economics 1
 การศึกษาและเปรียบเทียบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การ 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เ ก่ียวข้องกับการบริหารธุรกิจด้าน 
เศรษฐศาสตร์ การวางแผนและการออกแบบโครงานทางธุรกิจด้าน 
เศรษฐศาสตร์  

EO 452  โครงงานทางธุรกิจด้านเศรษฐศาสตร์ 2 3(0-9-0)
        Capstone Business Project in Economics 2
 การประยุกต์ทฤษฎีทางธุรกิจด้านเศรษฐศาสตร์ สู่การ 
ปฏบัิตใินสภาพแวดลอัมทีไ่ด้รับการแนะน�าจากผู้เช่ียวชาญ การพฒันา 
โครงงานทางธรุกิจด้านเศรษฐศาสตร์ เพือ่สะท้อนการปฏบิติังานจรงิ 
ในองค์กรธุรกิจ

EO 453  โครงงานทางธุรกิจด้านเศรษฐศาสตร์ 3 3(3-0-6)
        Capstone Business Project in Economics 3
 การประเมินโครงการทางธุรกิจด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อ 
สะท้อนการพัฒนารูปแบบการปฏิบัติการในองค์การ การจัดท�าและ 
น�าเสนอบทสรุปทางนวัตกรรม จากประเด็นและปัญหาที่พบจาก 
กระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับเศรษฐศาสตร ์
กระบวนการวางแผนและการออกแบบโครงงานทางธุรกิจด้าน 
เศรษฐศาสตร์กระบวนการประยุกต์และพัฒนาโครงงานทางธุรกิจด้าน
เศรษฐศาสตร์
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F
FA 

FA 207 องค์ประกอบศิลป์  3(2-2-6)
 Art Composition
 ทฤษฎีพื้นฐานการจัดองค์ประกอบศิลป์ ฝึกฝนการใช ้
ทัศนธาตุต่างๆ เช่น จุด เส้น รูปทรง สี น�้าหนัก ฯลฯ ให้มีเอกภาพ 
สัมพันธ์กัน สามารถประยุกต์ใช้ในงานศิลปะและออกแบบ เน้นการ 
สร้างสรรค์ผลงานส่วนบุคคลในลักษณะงานแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ

FA 213  ศิลปะไทยเพื่อการออกแบบ 3(3-0-6)
 Thai Art for Designing
 ประวัติและที่มาของลวดลายในงานศิลปะไทย ที่มีความ 
บันดาลใจจากธรรมชาติ ประยุกต์และออกแบบให้เหมาะสมกับงาน 
ศิลปะออกแบบตามสาขาวิชาชีพ โดยค�านึงถึงคุณค่าความงาม  
ตามแบบอย่างของศิลปะไทย

FA 221  สุนทรียศาสตร์ 3(2-2-6)
 Art Aesthetics
 หลกัปรชัญาศลิปะและทฤษฎทีศันศลิป์ แนวคดิและทฤษฎี 
ของปรัชญาต่างๆ ที่มีบทบาทส�าคัญและมีอิทธิพลต่อประวัติศาสตร์ 
และปรัชญาศิลปะสมัยใหม่ ให้นักศึกษารู้จัก เข้าใจ และสามารถน�า 
ความรู้จากปรัชญาศิลปะแนวต่างๆ ไปใช้ประกอบความคิดในการ 
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการออกแบบ

FA 222  คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานออกแบบ 3(2-2-6)
 Computer Graphic for Design
 พื้นฐานการออกแบบเบื้องต้น เช่น การออกแบบตรา 
สัญลักษณ์และสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ พร้อมทั้งปฏิบัติการใช้ 
คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ เพื่อสร้างสรรค์งานให้น่าสนใจด้วย 
โปรแกรมกราฟิกส�าเร็จรูป รวมทั้งการฝึกเทคนิคการตกแต่งภาพ

FA 225  ทฤษฎีสี 3(2-2-6)
 Theory of Color
 หลักการใช้สีในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ จิตวิทยาสี ทฤษฎี 
สแีสงและการมองเห็น รวมทัง้เทคนคิการใช้สอีย่างมรีสนยิม การน�า 
ทฤษฎีมาใช้สร้างสรรค์งานศิลปะและการออกแบบให้เหมาะสม  
ผนวกกับความรู้เชิงวิเคราะห์

FA 223 การวาดเส้น 3(1-2-6)
 Drawing
 การสังเกตโครงสร้าง การเรียนรู้ทฤษฎีพื่้นฐานเก่ียวกับ 
การร่างภาพ และเทคนิคในการวาดภาพลายเส้น การมองเห็น 
น�้าหนักแสงเงาของวัตถุต่างๆ รูปทรงเรขาคณิต แบบหุ่นนิ่ง (ผัก 
ผลไม้ แจกัน ฯลฯ) แบบหุ่นปูนหน้าคน ภาพทิวทัศน์

FA 224  ประวัติศาสตร์ศิลปะ 3(3-0-6)
 History of Art
 ประวัติศาสตร์และปรัชญาในการสร้างงานศิลปะบริสุทธิ ์
และศิลปะประยุกต์ ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกทางศิลปะ 
กับพืน้ฐานทางวัฒนธรรม ตัง้แต่สมยัก่อนประวัตศิาสตร์ จนถึงศลิปะ 
สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 20 ในทวีปยุโรป ตะวันออกกลาง และเอเชีย

FA 352  ศิลปะวิจักษ์ 3(3-0-6)
 Art Appreciation
 ทฤษฎีและหลักการวิจักษ์งานทัศนศิลป์ พัฒนการของ 
แนวคิดเชิงสร้างสรรค์ ลักษณะของงานทัศนศิลป์ การวิเคราะห ์
วิจารณ์ และวิจกัษ์บริบท ความหมายของผลงานศลิปะ การประเมนิ 
คณุค่าเชิงศลิปกรรม เพือ่ให้เกิดความซาบซ้ึงในคณุค่าและสนุทรยีภาพ 

FA 353  ประวัติศาสตร์ศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6)
 History of Southeast Asian Art
 วิวัฒนาการและพัฒนาการของศิลปกรรมในแถบเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้ ในบริบทประวัตศิาสตร์ สงัคม ปรัชญา ความเชือ่ 
และการแสดงทางศลิปกรรม การวิเคราะห์ การเปรยีบเทียบลกัษณะ 
และอิทธิพลของรูปแบบศิลปกรรม ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึง 
คริสต์ศตวรรษที่ 20
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FA 354  ศิลปะจีนวิจักษณ์ 3(1-2-6)
 Chinese Art Appreciation
 ศิลปะจีนต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงช่วงเริ่มต้น 
สมัยประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ราชวงศ์ชางถึงราชวงศ์ชิง คุณค่าของ 
ความงามในผลงานศิลปะ แนวความคิด ความหมาย และการสร้างสรรค์ 
ผ่านผลงานศิลปะ ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรมและ 
งานประยุกต์ศิลป์ ท่ีมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตและความคิดของคนจีน 
ในปัจจุบัน

FA 355  จิตกรรมสีน�้ามัน 3(1-2-6)
 Oil Painting
 เทคนิคจิตรกรรมสีน�้ามัน การประสานกันของโครงสร้าง 
รปูทรง น�า้หนกั แสงเงา ท่ีว่าง มติ ิหลกัทัศนยีวิทยา และบรรยากาศ 
ของสี ทฤษฎีพื้นฐานเก่ียวกับการวาดภาพ เทคนิควิธีการต่างๆ 
ของการวาดภาพสีน�้ามัน จากแบบหุ่นนิ่งและทิวทัศน์

FA 356  จิตกรรมทิวทัศน์ 3(1-2-6)
 Landscape Painting
 เทคนคิต่างๆทางจติกรรม การประสานกันของโครงสร้าง 
รูปทรง สี น�้าหนัก ที่ว่าง มิติ หลักทัศนียวิทยาและบรรยากาศของส ี
เทคนิคการใช้สีชนิดต่างๆถ่ายทอดได้ตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ

FA 357  การวาดภาพคนเหมือน 3(1-2-6)
 Portrait and Figure Drawing
 การวาดภาพคนเหมือน เทคนิควาดเส้น การประสานกัน 
ของโครงสร้าง น�้าหนัก แสงเงาของภาพคน ศึกษาโครงสร้าง 
ทางกายวิภาค บุคลิก ลักษณะ ท่าทาง การแสดงออกทางอารมณ์ 
ของคนทฤษฎีพื้นฐาน การร่างภาพ เทคนิควิธีการต่างๆ แบบหุ่นปูน 
รูปคนและแบบคนจริง

FA 359  การวาดภาพสร้างสรรค์ 3(1-2-6)
 Creative Drawing
 เทคนิคต่างๆทางการวาดภาพ การประสานกันของ 
โครงสร้างรูปทรง สี น�้าหนัก แสงเงา ที่ว่าง มิติ หลักทัศนียวิทยา 
และบรรยากาศของส ีเทคนคิต่างๆถ่ายทอดในลกัษณะงานสร้างสรรค์ 
และงานทดลอง

FA 360  การวาดภาพร่าง 3(1-2-6)
 Sketch Design
 เทคนิคการวาดเส้นอย่างรวดเร็ว การประสานกันของ 
โครงสร้าง รูปทรง น�้าหนัก แสงเงา ที่ว่าง มิติ และหลักทัศนีย 
วิทยา ทฤษฎพีืน้ฐานการร่างภาพ เทคนคิวิธกีารต่างๆ จากแบบหุ่นนิง่ 
ทิวทัศน์ และสถาปัตยกรรม

FA 361  จิตรกรรมสีน�้า 3(1-2-6)
 Water Color Painting
 เทคนคิจติกรรมสนี�า้ การประสานกันของโครงสร้างรูปทรง 
สี น�้าหนัก แสงเงา ที่ว่าง มิติ หลักทัศนียวิทยา และบรรยากาศ 
ของส ีทฤษฎพีืน้ฐานการวาดภาพ และเทคนคิวิธีการต่างๆจากแบบหุ่นนิง่ 
และทิวทัศน์

FA 362  ศิลปวิจารณ์ 3(3-0-6)
 Art Criticism
 ทฤษฎีการวิจารณ์ กระบวนการวิจารณ์งานทัศนศิลป์ 
การตีความ แปลความหมาย การวิเคราะห์ผลงาน เพื่อเป็นข้อมูล 
บ่งชี้คุณค่าของผลงานศิลปะ

FA 363 การพัฒนาทักษะการออกแบบ   3(1-2-6)
 ในศตวรรษที่ 21
 Design Skill Development in 21st Century)
 การเรียนรู้ทักษะการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ การคิด
อย่างมวิีจารณญาณ และการแก้ปัญหาด้านการออกแบบ  การเรยีนรู้ 
การยืดหยุ่นทางความคิด องค์ความรู้ที่จ�าเป็นด้านการออกแบบ
เพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และประเทศไทย 4.0 การพัฒนาและ
เพิ่มความช�านาญเฉพาะด้านการออกแบบ การคิดอย่างเป็นระบบ  
กระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม ความสามารถในการปรับตัวของ
นักออกแบบและการสื่อสารกับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ความรบัผดิชอบ การสร้างสรรค์ผลงานท่ีผสานความงาม
และประโยชน์เข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน
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FA 370  ภาพพิมพ์ชิลค์สกรีน 3(2-2-6)
 Silk Screen
 ทฤษฎกีารปฏบัิตงิานในการท�าภาพพมิพ์ตะแกรงไหม การ
ท�าสกรีน การท�าบล็อกสกรีน และการสกรีนลงบนวัสดุต่างๆ เช่น 
กระดาษ ผ้า ฯลฯ ผนวกกับหลักการออกแบบเพื่อน�าไปสร้างสรรค์ 
เป็นผลงานในรูปแบบต่างๆ 

FB 301  การวาดภาพพื้นฐานงานแฟชั่น 3(2-2-6)
 Basic Fashion Drawing
รายวิชาบังคับก่อน : FA 223 การวาดเส้น
 ทฤษฎข้ัีนพืน้ฐานเก่ียวกับโครงสร้างสดัส่วนมนษุย์ เน้นชาย 
หญิง และเดก็ สดัส่วนส�าหรับใช้ในงานออกแบบเคร่ืองแต่งกาย และ
ฝึกปฏบัิติการวาดเส้น เรียนรู้การสงัเกตและการถ่ายทอด โดยการใช้
แสงเงา เทคนิคผสมต่างๆ อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์

FB 302  ประวัติศาสตร์แฟชั่น 3(2-2-6)
 Fashion History
 ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของเครื่องแต่งกาย 
สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ผนวกการฝึกสังเกตงาน
ออกแบบเคร่ืองแต่งกาย วิเคราะห์ วิจารณ์ และแนวความคิด
สร้างสรรค์ ในการน�ามาผนวกกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 

FB 306  การท�าแม่แบบและตัดเย็บพื้นฐาน 3(1-2-6)
 Basic Pattern Making and Tailoring 
 ทฤษฎพีืน้ฐาน หลกัการ และเทคนคิ ในการสร้างแม่แบบ
ตัดเย็บเสื้อผ้าบนกระดาษข้ันพื้นฐาน จนถึงการตัดเย็บต้นแบบจริง 
โดยเน้นการปฏิบัติจริงและการใช้เทคนิคต่างๆ ผสมผสานกับการใช้
ความคิดสร้างสรรค์ ผลิตงานเพื่อประยุกต์ใช้ในโอกาสต่างๆ

FB 307  การท�าแม่แบบและตัดเย็บขั้นสูง 3(2-2-6)
 Advance Pattern Making and Tailoring 
 การท�าแม่แบบ โครงสร้างส่วนต่างๆของเคร่ืองแต่งกาย 
เน้นรายละเอยีดของการตัดเย็บข้ันสงู เพือ่พฒันาแม่แบบพืน้ฐานและ 
น�ามาประยุกต์ให้เข้ากับกระแสแฟชั่น ด้วยเทคนิคต่างๆ เช่นการท�า 
แบบร่างบนตัวหุ่น  

FB 308  การวางแผนการตลาดและธุรกิจแฟชั่น 3(3-0-6)
 Marketing and Planning for Fashion Business 
 หลกัการค�านวณต้นทุน ก�าไร ค่าด�าเนนิการ เงินทุนหมนุเวยีน 
เอกสารการวางแผนการขาย การตลาด การจดัการหน้าร้าน การตุน 
สินค้า และการสมนาคุณผู้บริโภค โดยวางแผนขั้นตอนการเปิดตัว 
สินค้าตามฤดูกาล

FB 309  ปริทรรศน์ธุรกิจแฟชั่น 3(3-0-6)
 Introduction to Fashion Business 
 ภาพรวมของธรุกิจแฟช่ันระดบัต่างๆ ซ่ึงแบ่งตามลกัษณะ 
โอกาสการใช้สอยและกลุม่เป้าหมาย ภาพรวมของธรุกิจการออกแบบ 
แฟช่ันทั้งในประเทศไทยและระดับสากล รวมถึงจรรยาบรรณใน
การท�าธุรกิจ

FB 314  การวิเคราะห์ตลาดและผู้บริโภค 3(3-0-6)
 ทางธุรกิจแฟชั่น
 Analysis Market and Consumer for Fashion
 Business  
 การค้นคว้าข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับลักษณะการบริโภค 
ของกลุ่มผู้ซ้ือและตลาด รวมถึงรสนิยมส่วนตัวของผู้ซ้ือแต่ละกลุ่ม 
น�ามาวิเคราะห์หาแนวโน้มตลาดในโลกปัจจบัุนและอนาคตกลัน่กรอง 
วัฒนธรรม ความนยิม และสรีระมนษุย์ท่ีเปลีย่นแปลงเพือ่สร้างสรรค์ 
งานออกแบบ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค

FB 315  การสร้างตราสินค้าธุรกิจแฟชั่น 3(3-0-6)
 Branding in Fashion Business 
 หลกัการและกระบวนการสร้างตราสนิค้าแฟช่ัน การสร้าง 
ภาพลักษณ์ขององค์กรเพื่อให้เป็นไปตามกระแสโลก ทดลอง จัดตั้ง
แบรนด์ และการส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ทดลอง

FB 329  ความคิดสร้างสรรค์ทางการออกแบบแฟชั่น 3(1-2-6)
 Creativity in Fashion Design
 หลักการและกระบวนการทางความคิดในการสร้างสรรค์ 
ผลงานการออกแบบแฟช่ันทีห่ลากหลาย เป็นแนวทางในการออกแบบ 
และสร้างผลงานแฟชั่นต่อไป

FB 
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FB 330  พื้นฐานการออกแบบแฟชั่น 3(1-2-6)
 Basic Fashion Design
 ทฤษฎี ความรู้เบื้องต้นของการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 
หลักการและกระบวนการข้ันพื้นฐานการออกแบบแฟช่ัน การจัด 
องค์ประกอบในการออกแบบเคร่ืองแต่งกายได้อย่างเหมาะสมและ 
มีเอกภาพ

FB 331  การสร้างสรรค์งานออกแบบแฟชั่น 3(1-2-6)
 Fashion Design
 ทฤษฎี ความรู้เบื้องต้นของการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 
และกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์ เครือ่งแต่งกายแฟช่ัน การค้นคว้า 
และการเก็บรวบรวมข้อมลู การสร้างแนวความคดิทางการออกแบบ 
แฟชั่นอย่างสร้างสรรค์ การเลือกใช้วัสดุในการสร้างผลงานได้อย่าง 
รวดเร็ว

FB 332  การออกแบบแฟชั่นส�าหรับตลาด 3(1-2-6)
 และผู้บริโภค
 Fashion Design with Market and Consumer
 หลักการออกแบบเคร่ืองแต่งกายที่ตอบสนองการตลาด  
และวถิชีวีติ ความต้องการของผูบ้รโิภค สภาพสงัคม แนวโน้มความ 
นยิมของผูบ้รโิภคในปัจจบัุน เพือ่พฒันาแนวความคดิของการออกแบบ 
เครือ่งแต่งกายได้อย่างมรีสนยิม การเลอืกใช้ส ีรูปแบบ และวัตถุดบิ 
อย่างกลมกลืน

FB 333  การสร้างสรรค์คอลเลคชั่นส�าหรับงานแฟชั่น 3(1-2-6)
 Fashion Collection
 กระบวนการสร้างสรรค์คอลเลคช่่ันเคร่ืองแต่งกายส�าหรบั 
อุตสาหกรรมแฟช่ัน องค์ประกอบในการสร้างคอลเล็คชั่น เครื่อง 
แต่งกาย การเชื่อมโยงในคอลเล็คชั่น การพัฒนาประยุกต์ ความคิด 
และกระบวนการทางการออกแบบคอลเล็คช่ัน เพื่อเป็นแนวทาง 
ในการสร้างตราสินค้าแฟชั่นได้อย่างเป็นรูปธรรม
 
FB 334  หลักการวิจัยการออกแบบแฟชั่น 3(3-0-6)
 Research in Fashion Design
 วิธีการวิจัยในการค้นคว้าหาความรู้ พิจารณาถึงลักษณะ 
ส�าคัญและระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนศึกษา 
สถิติเบ้ืองต้นท่ีจะเป็นพืน้ฐานในการศกึษาวิจยัทางแฟช่ัน ประมวลผล 
วิเคราะห์ข้อมูล รายงานผลการวิจัยและน�าเสนอ

FB 360  เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ 3(1-2-6)
 วาดภาพเครื่องแต่งกาย
 Computer Technique for Fashion Technical
 Drawing
 การวาดภาพเครือ่งแต่งกายเพือ่การสือ่สารในอตุสาหกรรม 
แฟช่ัน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ใช้ในงานแฟช่ันเพื่อ 
วาดภาพเคร่ืองแต่งกายท่อนบน ท่อนล่าง การวาดเครื่องแต่งกาย
แบบแบน (Flat Form) การวาดลายผ้า ลักษณะเนื้อผ้า การวาด 
รายละเอยีดการตัดเย็บ การวาดกระเป๋า รองเท้า หมวก เคร่ืองประดบั 
เพื่อการสื่อสารและน�าเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ

FB 361  แฟ้มผลงานเพื่อการออกแบบแฟชั่น 3(1-2-6)
 Fashion Portfolio
 หลักการวิเคราะห์ผลงานทางด้านแฟช่ันประเภทต่างๆ 
กระบวนการรวบรวมผลงานและสร้างสรรค์แฟ้มผลงานท่ีหลากหลาย 
สร้างแฟ้มผลงานด้วยสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น
แฟ้มดิจิทัล แฟ้มภาพ และสื่อสร้างสรรค์สมัยใหม่

FB 362  วัสดุและสิ่งทอทางการออกแบบแฟชั่น 3(1-2-6)
 Materials and Textile for Fashion Design
 ลักษณะวัสดุ อุปกรณ์ คุณสมบัติของผ้าและสิ่งทอต่างๆ 
ที่น�ามาใช้ในการผลิตเครื่องแต่งกาย เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ 
ในการผลติวัสดุและสิง่ทอในปัจจบัุน รวมทัง้เทคนคิและกรรมวิธต่ีางๆ 
ในการน�าวัสดุและสิ่งทอมาใช้สร้างสรรค์เครื่องแต่งกายอย่างเหมาะสม

FB 363  ผู้ประกอบการแฟชั่น 3(3-0-6)
 Fashion Entrepreneur
 การสร้างแรงบนัดาลใจในการเร่ิมต้นธรุกิจ สร้างความเป็น 
ผู้ประกอบการในตนเอง การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจและพัฒนา 
แนวความคิดทางธรุกิจ การใช้นวัตกรรมการเรยีนรูด้้านต่างๆ ทัง้จาก 
เทคโนโลยีการปฏบัิต ิและจากกรณศีกึษาของผูป้ระกอบการทีป่ระสบ 
ความส�าเร็จ
 
FB 364  ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจแฟชั่น 3(3-0-6)
 English for Fashion Business
 ความรูภ้าษาองักฤษและค�าศัพท์เฉพาะทางเบ้ืองต้น ในด้าน 
การออกแบบธุรกิจแฟช่ัน การอ่านวิเคราะห์ข่าวสารและแนวโน้ม 
แฟช่ันภาษาองักฤษ เพือ่น�ามาประยุกต์ใช้ศึกษาและท�างานในวชิาชีพ 
ต่อไป
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FB 405  สัมมนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(1-2-6)
 ทางการออกแบบแฟชั่น
 Innovation and Fashion Design Technology
 Seminar
 การสร้างองค์กรสมมติ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และความ 
คดิเห็นจากการแบ่งการท�างานในหน้าทีต่่างๆ เน้นการสร้างนวัตกรรม 
ทางความคิด เทคโนโลยีทางการออกแบบแฟช่ันและการน�าเสนอ 
ผลงานของนักศึกษาให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนเรียนรู้ประสบการณ ์
และแนวคิดการบริหารจากผู้เชี่ยวชาญในวงการแฟชั่น

FB 406  การฝึกงานทางการออกแบบ  3(1-2-6)
 และธุรกิจแฟชั่น
 Fashion Design and Fashion Business 
 Internship
 นักศึกษาท่ีศึกษาวิชาต่างๆ จนครบหลักสูตรและมีแต้ม 
เฉลี่ยตามเกณฑ์ นักศึกษาต้องฝึกงานโดยเลือกหน่วยงานที่ตรงกับ 
สาขาการออกแบบแฟช่ันและธุรกิจแฟช่ัน พร้อมท้ังจัดท�ารายงาน 
การฝึกงานหรืองานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

FB 407  โครงงานเพื่อการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น 1  1(0-1-3)
 Capstone Project for Fashion Design 
 and Fashion Business 1
 ค้นคว้าศึกษาหาแนวความคิดในการสร้างสินค้าหรือ
บริการ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดสู่การจัดต้ังธุรกิจ 
ในอนาคต

FB 408  โครงงานเพื่อการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น 2  1(0-1-3)
 Capstone Project for Fashion Design 
 and Fashion Business 2
 สร้างแผนปฏิบัติงานจากแนวคิดในการสร้างสรรค์สินค้า 
หรือบริการ โดยส�ารวจและค้นหากลุ่มลูกค้า ระดับตลาด พันธมิตร 
คู่ค้า แหล่งเงินทุนภายนอก เพื่อพัฒนาไปสู่การก่อตั้งเป็นธุรกิจ

FB 409  โครงงานเพื่อการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น 3  1(0-1-3)
 Capstone Project for Fashion Design 
 and Fashion Business 3
 วางแผนกระบวนการผลติสนิค้าหรือบริการ โดยออกแบบ 
สร้างสรรค์สินค้าและบริการ ผลิตและด�าเนินการตามแผนปฏิบัติ 
ที่วางไว้ เพื่อน�าเสนอสินค้าหรือบริการออกสู่ตลาด

 
FC 201 หลักและทฤษฎีการประกอบอาหาร 3 (2-3-6)
 เพื่อสุขภาพ 
 Cooking Principles and Theories for Health 
 เครือ่งมอื เคร่ืองใช้ และอปุกรณ์ภายในครัว การช่ังตวงวัด 
และการเปลี่ยนหน่วยวัด การเตรียมอาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของอาหาร การปฏิบัติตนก่อนการประกอบอาหาร  
หลักการ วิธี และเทคนิคการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพเบื้องต้น 

FC 202 การเลือกซื้อและการจัดการวัตถุดิบ 3 (2-3-6)
 และบรรจุภัณฑ์  
 Raw Material and Package Purchasing 
 and Management  
 การเลือกซื้อและการจัดการวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ โดย
ครอบคลมุวัตถุดบิทัง้อาหารแห้ง เช่น ธญัพชื เคร่ืองเทศ เคร่ืองปรงุรส 
และอาหารสด เช่น เนือ้สตัว์ ไข่ นม ผัก ผลไม้ การเก็บรักษาอาหาร
และบรรจุภัณฑ์ เรียนรู้ประโยชน์ของวัตถุดิบแต่ละชนิด รวมทั้ง 
ปฏิบัติการผลิตเครื่องปรุงรสชนิดต่างๆ 

FS 203 งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3 (2-2-6)
 Food and Beverage Service Operation 
 การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบแผนกอาหาร เคร่ืองดื่ม 
ความรู้เรื่องอาหารและเครื่องด่ืม อุปกรณ์เคร่ืองใช้ในการบริการ  
หลกัการ ข้ันตอนและเทคนคิการบรกิารอาหารและเครือ่งด่ืม การจดั
โต๊ะอาหาร การรบัค�าสัง่ การเสร์ิฟและการบริการทัว่ไป การเก็บและ
ท�าความสะอาดโต๊ะ รูปแบบการบริการในโอกาสต่างๆ ปัญหาและ
ข้อร้องเรียนของลกูค้าเรือ่งการบริการและแนวทางแก้ไข วัฒนธรรม
การเสิร์ฟอาหารของชนชาติต่างๆ เช่น วัฒนธรรมไทย จีน ญี่ปุ่น 
เกาหลี ยุโรป เป็นต้น และการศึกษานอกสถานที่

FC 
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FC 301 อาหารไทยเบื้องต้น 3(2-3-6)
 Basic Thai Cuisine  
 อาหารไทย 4 ภาค เครื่องเทศของอาหารแต่ละภาค 
เครือ่งปรุงรส วัตถุดิบ การเลอืกใช้วัตถุดิบทดแทนเพ่ือสขุภาพ การท�า 
เครื่องแกงชนิดต่างๆ การฝึกปฏิบัติท�าอาหารไทยเบื้องต้น

FC 302 อาหารไทยดั้งเดิม 3 (2-3-6)
 Traditional Thai Cuisine  
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารไทยดั้งเดิมและอาหารชาววัง 
ประวัติความเป็นมา ชนิดและประโยชน์ของวัตถุดิบ การจัดเมนู
อาหารไทยดั้งเดิมและอาหารชาววัง  เครื่องเคียงและของแนม การ
จดัส�ารับและการจดัเสร์ิฟอาหารไทยตามวัฒนธรรมการบรโิภคอาหาร
ดั้งเดิม การฝึกปฏิบัติท�าอาหารไทยดั้งเดิมและอาหารชาววัง
          
FC 303 อาหารไทยร่วมสมัย 3(2-3-6)
 Contemporary  Thai Cuisine  
 วิวัฒนาการของอาหารไทย ต�ารับอาหารไทยร่วมสมัย 
ส่วนประกอบและวิธีปรุง การประยุกต์วัตถุดิบอาหารทดแทน 
ให้เหมาะสม การฝึกปฏิบัติท�าอาหารไทยร่วมสมัย

FC 304 อาหารเอเชีย 3(2-3-6)
 Asian Cuisine  
 ความรูท้ัว่ไปเก่ียวกับอาหารจนี อาหารญ่ีปุ่น อาหารเกาหลี 
อาหารฮาลาล ประวัติความเป็นมา ลักษณะของอาหาร ชนิดและ
ประโยชน์ของวัตถุดิบ การประกอบอาหารให้เหมาะสมกับสุขภาพ
คนไทย การฝึกปฏิบัติท�าอาหารเอเชีย

FC 305 อาหารตะวันตก  3(2-3-6)
 Western Cuisine  
 ความรู้เก่ียวกับอาหารตะวันตก ข้ันตอนการเตรียมวัตถุดบิ 
และการประกอบอาหารตะวันตกเบ้ืองต้น ประเภทน�า้สต็อก ซุป ซอส 
อาหารจานเย็น อาหารจานร้อน การควบคุมปริมาณ รสชาติ
และคุณภาพของอาหาร การน�าเสนอและการจัดตกแต่งอาหาร  
การประกอบอาหารตะวันตกอย่างถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 
เหมาะสมกับสุขภาพคนไทย การฝึกปฏิบัติท�าอาหารตะวันตก

FC 205 โภชนศาสตร์เบื้องต้นและอาหารเฉพาะโรค 3(3-0-6)
  Fundamental Nutrition for Health and Specific 
 Disease Food 
 ภาวะโภชนาการปัจจุบัน ชนิดและหน้าที่ของสารอาหาร 
การย่อยและการดูดซึม ระบบขับถ่าย ฉลากโภชนาการ คุณค่าทาง
โภชนาการ ความต้องการสารอาหารและพลังงาน ความต้องการ
สารอาหารของกลุ่มวัยต่างๆ ความต้องการสารอาหารในแต่ละกลุ่ม
โรค ศิลปะอาหารสุขภาพในวัฒนธรรมไทย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ยุโรป 
และการใช้โปรแกรมค�านวณที่เกี่ยวข้อง

FC 206 อาหารเพื่อความสุขสบายและชะลอวัย 3(2-3-6)
 Food  for Wellness and Anti-Aging 
 เรียนรู้เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ สารต้าน
อนุมูลอิสระจากผักผลไม้ วิตามินและอาหารเสริม อาหารและชีวิต
ครอบครัว และอาหารเป็นยา

FC 207 อาหารเมดิเตอร์เรเนียน คลีนฟู้ด  3(2-3-6)
 และมังสวิรัติ
 Mediterranean Food, Clean Food, 
 and Vegetarian Food 
 ศกึษาอาหารจากธรรมชาต ิ ประเภทของอาหารท่ีเก่ียวข้อง 
กับสุขภาพ คุณค่าอาหารท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพร่างกาย อาหาร
เมดิเตอร์เรเนยีน อาหารนอ็นคาร์โบไฮเดรต อาหารแมค็โครไบโอติก 
อาหารคลีน อาหารมายเพลท อาหารมังสวิรัติ อาหารเจ

FC 208 หลักองค์ประกอบศิลป์เพื่องานน�าเสนออาหาร  3(3-0-6)
 Principle of Art for Food Presentation 
 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 
ในรูปแบบ 2 มติิ และ 3 มติ ิทฤษฎสี ีความสมดลุ ความสมัพนัธ์ระหว่าง
วัตถุกับพื้นที่ว่าง การออกแบบน�าเสนออาหารอย่างสร้างสรรค์ 
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FC 306 เบเกอรี่และขนมหวาน 3(2-3-6)
 Bakery and Desserts 
 ค�าจ�ากัดความของเบเกอรี่ ขนมหวาน และขนมไทย 
ประเภท วัตถุดิบ เครื่องมือ และอุปกรณ์ การประกอบอาหารและ
การตกแต่ง การฝึกปฏิบัติท�าเบเกอรี่ ขนมหวาน และขนมไทย

FC 307 เครื่องดื่ม 3(2-3-6)
 Beverage  
 ชนิดและประเภทของเครื่องดื่ม  เครื่องดื่มชนิดอัดก๊าซ
และไม่อัดก๊าซ เครื่องดื่มชนิดมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์  
คุณภาพ ส่วนประกอบ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่ม และ
วัฒนธรรมเคร่ืองด่ืมในแต่ละชนชาติ เช่น การท�าน�้ากระสายยา  
การชงชาแบบญี่ปุ่น การชงชาแบบจีน 

FC 308 เคมีอาหาร 3(3-0-6)
 Food Chemistry 
 พืน้ฐานทางเคมขีองคาร์โบไฮเดรต ลพิดิ กรดอะมโินและ
เพปไทด์ โปรตีน สารให้รสและสารให้กลิ่น การเปลี่ยนแปลงของ
อาหารระหว่างการประกอบอาหารและการเกบ็รกัษา วตัถเุจอืปนใน
อาหารและการประยุกต์ในอาหาร

FC 309 จุลชีววิทยาอาหาร 3(3-0-6)
 Food Microbiology 
 ประเภทของจลุนิทรีย์ทีม่คีวามส�าคญัในอาหาร การจ�าแนก 
ชนิดของจุลินทรีย์ที่มีความส�าคัญในอาหาร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
เจริญของจุลินทรีย์ จุลินทรีย์กับการเน่าเสียของอาหาร จุลินทรีย์กับ
การหมกั จลุนิทรย์ีกับการแปรรปูอาหาร จลุนิทรย์ีทีท่�าให้อาหารเป็นพษิ 
การวิเคราะห์มาตรฐานและเกณฑ์ก�าหนดของจุลินทรีย์ต่อคุณภาพ
และความปลอดภัยของอาหาร

FC 311 การจัดการสุขาภิบาลและความปลอดภัย 3(3-0-6)
 อาหาร 
 Food Sanitation and Safety Managements 
 ความส�าคัญของความปลอดภัยของอาหาร และการ
สุขาภิบาลต่อสุขภาพของผู้บริโภค อันตรายของอาหารและสารก่อ
ภมูแิพ้ การเสือ่มและเสยีของอาหาร การปนเป้ือนของอาหารและน�า้ 
การจัดการสุขาภิบาลอาหาร การผลิตอาหารปลอดภัย กฎหมาย
อาหารส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และมาตรฐาน 
ที่เกี่ยวข้อง

FC 312 การควบคุมและประเมินคุณภาพอาหาร 3(2-3-6)
 Food Quality Control and Evaluation 
 หลักการควบคุมคุณภาพในการประกอบอาหาร ต้ังแต่
วัตถุดิบ การประกอบอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร และการประเมิน
คุณภาพทางประสาทสัมผัส

FC 313 การจัดตกแต่งอาหารและเทคนิคการถ่ายภาพ 3 (2-2-6)
 Food Styling and Food Photography 
 รูปแบบการจัดตกแต่งอาหาร การฝึกกระบวนการคิด
สร้างสรรค์ การจดัองค์ประกอบ การจัดวางและน�าเสนอจุดเด่นของ
อาหาร โดยการประยุกต์วัตถุดิบต่างๆมาใช้เป็นส่วนประกอบ พร้อม
การฝึกทักษะและเทคนคิการถ่ายภาพเพือ่น�าเสนออาหาร และตกแต่ง
ภาพเบื้องต้นด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์

FC 314 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์เพื่อการออกแบบ 3(2-2-6)
 เมนูอาหาร
 Computer Graphics for Food Menu Design 
 เรียนรู้หลักการออกแบบงานสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล 
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ หลักการใช้สี และเทคนิคการออกแบบ
กราฟิก ส�าหรับจัดท�าเมนูอาหารและสื่อสิ่งพิมพ์ที่เก่ียวข้อง การ
สร้างสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าหรับงาน
ออกแบบ
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FC 381 นมและผลิตภัณฑ์นม 3(2-3-6)
 Milk and Dairy Product 
 องค์ประกอบและสมบัติของน�้านม และกระบวนการ
แปรรปูผลติภณัฑ์นมต่างๆ นมสดพาสเจอไรซ์ สเตอริไลส์ และยูเอชที 
ครีม เนย เนยแข็ง นมข้น นมผง ไอศกรีม โยเกิร์ต และผลิตภัณฑ์
นมอื่นๆ

FC 382 ผักและผลไม้ 3(2-3-6)
 Fruit and Vegetables 
 โครงสร้างและองค์ประกอบของผักและผลไม้ การเก็บ
รักษาผลิตผลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว  การเตรียมผักผลไม้ก่อนการ
ประกอบอาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อการเสื่อมและเสีย

FC  383 เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 3(2-3-6)
 Meat and Meat Product 
 ลักษณะของเนื้อตัดแต่ง การเสื่อมคุณภาพของเนื้อสัตว์ 
สัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก การเก็บรักษาและการแปรรูป

FC 384 อาหารโมเลกูลาร์ 3(2-3-6)
 Molecular Gastronomy
 ความหมายและความเป็นมาของอาหารโมเลกูลาร์ และ
การประกอบอาหารคาวหวาน และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่เกี่ยวข้อง 

FC 385 เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 3(2-3-6)
 Beverages for Health 
 เครื่องด่ืมสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มใน
ประเทศไทย เครื่องดื่มสมุนไพร น�้าผลไม้ การฝึกปฏิบัติท�าเครื่องดื่ม

FC 386 อาหารจานเดียวเพื่อสุขภาพ 3(2-3-6)
 A la Carte for Health 
 ความหมายและความส�าคัญของอาหารจานเดียวที่ดีต่อ
สุขภาพ ลักษณะของอาหารจานเดียวท่ีเหมาะกับการบริโภคเพื่อ
สขุภาพทีดี่ เทคนคิการประกอบอาหารจานเดียว การจดัตกแต่ง การ
ค�านวณคุณค่าทางโภชนาการ

FC 401 โครงงานธุรกิจด้านการประกอบอาหาร 3(3-0-6)
 เพื่อสุขภาพ 1 
 Business Project in Culinary for Health 1 
 การออกแบบและวางแผนธรุกิจ ด้านการประกอบหรอืการ
บริการอาหารเพือ่สขุภาพ  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธรุกิจ การเงิน 
เทคโนโลยี และกลยุทธ์ทางการตลาด ผูเ้รยีนจะต้องน�าเสนอแผนธรุกิจ 
ด้านการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ

FC 402 โครงงานธุรกิจด้านการประกอบอาหาร 3(2-3-6)
 เพื่อสุขภาพ 2 
 Business Project in Culinary for Health 2 
 การพัฒนาโครงงานธุรกิจด้านการประกอบอาหารเพื่อ
สุขภาพ กระบวนการพัฒนานวัตกรรมในรูปแบบอาหาร หรือการ
บริการเพือ่สขุภาพทีส่อดคล้องกับแผนธรุกิจ ผูเ้รียนจะต้องจดัท�าโครง
งานธุรกิจต้นแบบ เพื่อเตรียมพร้อมต่อการด�าเนินงานจริง

FC 403 โครงงานธุรกิจด้านการประกอบอาหาร 3(0-9-0)
 เพื่อสุขภาพ 3 
 Business Project in Culinary for Health 3 
 การน�าโครงานธุรกิจด้านการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ
ไปด�าเนนิการจริง การประเมนิการด�าเนนิงานทีเ่กิดข้ึนจริง พร้อมทัง้
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาจากการด�าเนนิธรุกิจจริง บทสรุปการด�าเนนิ
งานและแนวทางการพัฒนาธุรกิจ

FC 404 การวิจัยด้านการประกอบอาหาร 3(3-0-6)
 เพื่อสุขภาพ 1 
 Research in Culinary for Health 1 
 การเขียนข้อเสนอโครงร่างการวิจยั หลกัสถิตเิพือ่การวิจยั
ด้านการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ
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FC 405 การวิจัยด้านการประกอบอาหาร 3 (3-0-6)
 เพื่อสุขภาพ 2 
 Research in Culinary for Health 2 
 ด�าเนนิการวิจยัและเก็บข้อมลู การวิเคราะห์และประเมนิ
ผล และเรียบเรียงเป็นรายงานการวิจัย ด้านการประกอบอาหาร 
เพื่อสุขภาพ

FC 406 สหกิจศึกษา 6 (600 ช่ัวโมง)
 Cooperative Education 
 การปฏบัิติงานในลกัษณะพนกังานช่ัวคราว ตามโครงงาน
ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการจัดท�ารายงานและการน�าเสนอ

FD 202 ศิลปะการเล่าเรื่องในภาพยนตร์    3 (2-2-6)  
         Narrative  Art  in  Films
 ความหมาย ความส�าคัญ และองค์ประกอบของศิลปะ
การเล่าเรื่อง กรณีศึกษา กลวิธีการเล่าเรื่องในภาพยนตร์แนวต่างๆ
ทั้งขนาดสั้นและยาว การฝึกปฏิบัติเล่าเรื่อง การวิเคราะห์สารในสื่อ
ประเภทต่างๆ

FD 300 พื้นฐานการเขียนส�าหรับงานภาพยนตร์    3(2-2-6)  
 Fundamental Writing for Films
 หลกัการพืน้ฐานและกลวิธีการสร้างสรรค์เรือ่งเล่า ในเรือ่งสัน้ 
และบทภาพยนตร์สั้น การฝึกเขียนเรื่องเล่าในชั้นเรียนเพื่อถ่ายทอด
ความคิดและจินตนาการ

FD 303  การเขียนบทภาพยนตร์               3(3-0-6)   
 Screenwriting                                                                
        ขั้นตอนและเทคนิคการเขียนบทภาพยนตร์ การฝึกปฏิบัติ  
ในการวางโครงเรือ่ง และการเขียนโครงเร่ืองขยาย บทแสดงและบท
ถ่ายท�า ความแตกต่างระหว่างการเขียนบทภาพยนตร์ด้ังเดมิและบท
ภาพยนตร์ดัดแปลง      

FD 308  ศิลปะการแสดงส�าหรับภาพยนตร์          3(3-0-6)                          
 Performing Arts for Film                           
  ทฤษฎีการแสดงและฝึกปฏิบัติการแสดงส�าหรับงาน
ภาพยนตร์ เทคนคิการแสดงออกทางน�า้เสยีง ท่าทาง การเคลือ่นไหว
ร่างกาย สีหน้าและอารมณ์ ให้เหมาะสมกับการแสดงภาพยนตร์
ประเภทต่างๆ

FD 313  ภาพยนตร์บันเทิง 3 (2-2-6)                   
 Feature Films    
 การฝึกปฏบัิติผลติภาพยนตร์บันเทงิ โดยบรูณาการความรู้ 
จากวิชาพื้นฐานการผลิตภาพยนตร์ ผลิตภาพยนตร์บันเทิงขนาดสั้น 
เพื่อน�าเสนอสู่สาธารณะ 1 เรื่อง 
        
FD 314  ภาพยนตร์โฆษณา  3 (2-2-6)      
 Advertising Films   
 ข้ันตอนการผลติภาพยนตร์โฆษณา ลกัษณะของภาพยนตร์  
โฆษณาประเภทต่างๆ การฝึกทักษะการผลติภาพยนตร์โฆษณา ตัง้แต่ 
ข้ันตอนก่อนการถ่ายท�าไปจนถึงข้ันตอนหลังการถ่ายท�า การวาง
แนวคิด การเลือกใช้จุดเว้าวอน การเขียนบท เทคนิคการถ่ายท�า
และล�าดับภาพ

FD 315  ภาพยนตร์สารคดี  3 (2-2-6)      
 Documentary Films   
  ความหมายและสุนทรียะของภาพยนตร์สารคดี ประเภท
ของภาพยนตร์สารคดี เทคนคิและวิธกีารน�าเสนอในภาพยนตร์สารคดี 
การฝึกทกัษะการผลติภาพยนตร์สารคด ีตัง้แต่ข้ันตอนก่อนการถ่ายท�า 
ไปจนถึงขั้นตอนหลังการถ่ายท�า

FD 316  ภาพยนตร์แอนิเมท   3 (2-2-6)      
 Animated Films                                                                                
 ความหมายและสนุทรยีะของภาพยนตร์แอนเิมท ประเภท 
ของภาพยนตร์แอนิเมท การผลิตภาพยนตร์แอนิเมทด้วยกล้อง  
การผลติภาพยนตร์แอนเิมทด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ การฝึกทกัษะ
การผลิตภาพยนตร์แอนิเมท ตั้งแต่ข้ันตอนก่อนการถ่ายท�าไปจนถึง
ขั้นตอนหลังการถ่ายท�า 

FD 
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FD 319  การออกแบบงานสร้างในภาพยนตร์   3 (3-0-6)    
 Production Design                                           
 การออกแบบงานสร้างภาพยนตร์ โดยนกัศึกษาจะได้เรยีนรู้ 
วิธีตีความบทภาพยนตร์ให้เป็นภาพ รวมทั้งฝึกออกแบบบรรยากาศ
ของภาพยนตร์ เช่น การเลอืกแบบของแสงและส ีรวมทัง้องค์ประกอบ 
ของภาพยนตร์ ให้เข้ากับบทภาพยนตร์ประเภทต่างๆ                   

FD 326  การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการผลิตภาพยนตร์ 3(3-0-6)   
         Special Topics in Film Production                   
  หัวข้อต่างๆทีเ่ก่ียวข้องกับการผลติภาพยนตร์ โดยสาขาวิชา 
จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและก�าหนดหัวข้อ ในการศึกษาแต่ละภาค
ตามความเหมาะสม

FD 327  การศึกษาเฉพาะเรื่องทางภาพยนตร์ศึกษา 3 (3-0-6)                                          
   Special Topics in Film Studies                        
 หัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ศึกษา โดยสาขาวิชา
จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและก�าหนดหัวข้อ ในการศึกษาแต่ละภาค
ตามความเหมาะสม

FD 328  การศึกษาเฉพาะเรื่องทางสื่อดิจิทัล  3 (3-0-6)                                          
 Special Topics in Digital Media                              
 หัวข้อต่างๆทีเ่ก่ียวข้องกับสือ่ดจิทิลั โดยสาขาวชิาจะเป็นผู้
พจิารณาคัดเลอืกและก�าหนดหัวข้อ ในการศกึษาแต่ละภาคตามความ 
เหมาะสม         

FD 329  พื้นฐานศิลปะภาพยนตร์          3 (3-0-6)                     
 Fundamental Arts for Film                 
 แนวคิด ประวัติศาสตร์ และสุนทรียะ ในจิตรกรรม 
ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ดนตรี นาฏกรรม และวรรณกรรม   
อันเป็นพื้นฐานของศาสตร์และศิลปะของภาพยนตร์              

FD 330  ศิลปะการสื่อความหมายในภาพยนตร์     3 (2-2-6)  
  Film Semiotics                                             
 แนวคิดทางสัญวิทยา ประเภทของสัญญะ ความสัมพันธ์
ระหว่างสัญญะและรหัสในการสื่อสาร ไวยากรณ์ภาพยนตร์ การฝึก 
ปฏิบัติเล่าเรื่อง และถ่ายทอดความคิดผ่านภาษาภาพและเสียง     
     

FD 331  การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 1  3(2-2-6)                       
 Film and Digital Media Production 1                                       
 การฝึกทักษะการผลติภาพยนตร์ ตัง้แต่ข้ันตอนก่อนการถ่ายท�า 
ขณะถ่ายท�า และหลังการถ่ายท�า ความส�าคัญของการเตรียมงาน 
การวางแผน หลักการเบื้องต้นในการถ่ายท�าภาพยนตร์ด้วยระบบ
ดิจิทัล การใช้งานและดูแลรักษาอุปกรณ์ การท�างานเป็นทีมผ่าน
โครงการผลิตภาพยนตร์สั้น 

FD 332  การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 2   3 (2-2-6)                        
 Film and Digital Media Production 2                                                 
 ข้ันตอนและเทคนิคการผลิตภาพยนตร์ ที่ละเอียดและ 
ซับซ้อนข้ึนจากวิชาการผลติภาพยนตร์และสือ่ดิจทัิล 1  การฝึกทกัษะ 
และความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตภาพยนตร์ ตามแนวคิดหลัก  
แนวภาพยนตร์หรือโจทย์ที่ก�าหนด

FD 333  ภาษาอังกฤษส�าหรับงานภาพยนตร์     3(3-0-6)                   
 และสื่อดิจิทัล      
  English for Film and Digital Media Production                             
รายวิชาบังคับก่อน : CA 207 ภาษาอังกฤษเพื่อนิเทศศาสตร์                                     
 ภาษาอังกฤษเฉพาะทางส�าหรับงานภาพยนตร์และสื่อ
ดิจิทัล เน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ที่เป็นประโยชน์ส�าหรับ
การประกอบวิชาชีพภาพยนตร์ การเขียนโครงการ และบทภาพยนตร์ 
การฝึกน�าเสนองานภาพยนตร์เป็นภาษาอังกฤษ

FD 334  การก�ากับภาพยนตร์      3 (2-2-6)    
 Film Directing   
 การท�างานของผูก้�ากับภาพยนตร์ บทบาทและหน้าท่ีความ
รบัผดิชอบของผูก้�ากับภาพยนตร์ต่อทมีงาน  ข้ันตอนการท�างาน การฝึก 
ทักษะการเป็นผู้ก�ากับภาพยนตร์

FD 335  การตัดต่อภาพยนตร์             3 (2-2-6)                        
 Film Editing                                                                             
 หลกัและศลิปะการตัดต่อภาพยนตร์ เทคนคิการเลอืกและ
เช่ือมต่อภาพและเสยีง การฝึกใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ในการตัดต่อ
และปรับแต่งภาพ การแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการถ่ายท�า   
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FD 336  ประวัติศาสตร์และทฤษฎีภาพยนตร์    3(3-0-6)    
 Film History  and Theory of Films                                         
 ประวัติศาสตร์และพฒันาการของภาพยนตร์ ต้ังแต่ยุคแรก 
เร่ิมจนถึงปัจจบัุน ทฤษฎภีาพยนตร์ การวิเคราะห์ความส�าคัญ บทบาท 
จุดแข็งและจุดอ่อนของทฤษฎีภาพยนตร์

FD 337  คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ส�าหรับการผลิต   3 (2-2-6)                
 ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล                                                 
      Computer Graphics for Film  
 and Digital Media Production      
รายวิชาบังคับก่อน : FD 335 การตัดต่อภาพยนตร์         
 แนวคิดและหลักการออกแบบกราฟ ิกส�าหรับงาน
ภาพยนตร์และสือ่ดิจทัิล การฝึกใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ส�าหรบัการ
สร้างภาพเทคนิคพิเศษ

FD 338  การก�ากับภาพ  3 (2-2-6)                        
  Cinematography                                                 
 การถ่ายภาพและการก�ากับภาพส�าหรับงานภาพยนตร์  
การฝึกทักษะการจัดแสง การออกแบบและจัดองค์ประกอบของภาพ 
การเลือกใช้อุปกรณ์ การใช้ไวยากรณ์ภาพยนตร์เพื่อสื่อความหมาย 
สื่ออารมณ์ และความตื่นตาตื่นใจ

FD 339  ธุรกิจภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล   3(3-0-6)                     
 Film and Digital Media Business                                            
 โครงสร้างการด�าเนินงานและการวางกลยุทธ์สื่อสาร
การตลาด ของธุรกิจภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล พัฒนาการของธุรกิจ
ภาพยนตร์ สภาวการณ์ของธรุกิจภาพยนตร์ในปัจจบัุน ทัง้ในประเทศ
และระดับนานาชาติ  

FD 340  การศึกษาเฉพาะเรื่องทางธุรกิจภาพยนตร์    3 (3-0-6)                                          
 Special Topics in Film Business 
 หัวข้อต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจภาพยนตร์ ท่ีสาขาวิชา 
พิจารณาคัดเลือกและก�าหนดหัวข้อในแต่ละภาค  

   

FD 341  การวิเคราะห์และการวิจารณ์ภาพยนตร์   3(3-0-6)    
 Film Analysis and Criticism                       
 ความหมายและความส�าคัญของการวิเคราะห์และการ
วิจารณ์ภาพยนตร์ ประเภท รูปแบบ ขั้นตอน รวมทั้งกรอบทฤษฎี
ต่างๆ  ในการวิเคราะห์และวิจารณ์ การฝึกทกัษะการเรยีบเรยีงและ
จัดล�าดับความคิด กลวิธีการเขียนบทวิจารณ์ภาพยนตร์จากการชม
ภาพยนตร์หายากและมีคุณค่า    

FD 342  ภาพยนตร์ไทยศึกษา 3 (3-0-6)                            
 Thai Film Studies                                                       
 ลกัษณะเฉพาะของภาพยนตร์ไทยตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบัุน  
เนือ้หา แนวคิด และลกัษณะเฉพาะทีเ่ป็นเอกลกัษณ์และรากเหง้าของ
ไทยในงานภาพยนตร์ การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างภาพยนตร์ 
กับสังคมและวัฒนธรรมไทยในแง่มุมต่างๆ

FD 344  เสียงในงานภาพยนตร์   3 (2-2-6)                        
 Sound for Films                                                               
 ทฤษฎเีสยีง ประเภทของเสยีงในงานภาพยนตร์ การเลอืก 
ใช้เสียงเพื่อสื่อความหมาย เทคนิคการบันทึกเสียงในการถ่ายท�า
ภาพยนตร์ การฝึกการใช้อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
ตัดต่อและปรับแต่งเสียง  

FD 346  เทคนิคการแสดงเพื่อสื่อภาพยนตร์      3 (3-0-6)                                          
 Acting Techniques for Films                                       
 หลักและเทคนิคการแสดงสมัยใหม่ การฝึกปฏิบัติทาง 
การแสดง การฝึกวิเคราะห์ตคีวามเพือ่สร้างบุคลกิตวัละครให้สมจรงิ 
และสอดคล้องกับภาพยนตร์แนวต่างๆ การฝึกวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาขณะแสดง การฝึกเทคนิคการแสดงหน้ากล้อง การฝึกทักษะ
การประเมินคุณภาพของนักแสดงในภาพยนตร์แนวต่างๆ      

FD 349  การสร้างสรรค์ภาพถ่ายขั้นสูง  3 (2-2-6)                                          
 Advanced Photography                                                  
 การฝึกถ่ายภาพนิง่เพือ่จดุประสงค์เฉพาะอย่างสร้างสรรค์   
ฝึกการใช้อุปกรณ์ระบบดิจิทัลและการใช้เทคนิคข้ันสูง เพื่อให้เกิด 
ภาพถ่ายที่สวยงามและสื่อความหมาย     
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FD 350 ภาพยนตร์ในสื่ออ่ืน   3 (2-2-6)                                          

 Films  in Other Media                                                 

 การฝึกผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รายการวิทยุและโทรทัศน์ และ

สื่อใหม่อื่นๆ โดยใช้เนื้อหาเกี่ยวกับภาพยนตร์ การประยุกต์เนื้อหาที่

เก่ียวข้องกับภาพยนตร์ในแง่มมุต่างๆ ให้เหมาะสมกับธรรมชาติของสือ่ 

แต่ละประเภท

FD 351 การศึกษางานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล     3(1-5-6)            

 ในสถานประกอบการ 

  FD Visit for Experience

 แนวคิดเก่ียวกับงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลในองค์กร 

ต่างๆ การศึกษาดูงานด้านโครงสร้างการท�างานภาพยนตร์และสื่อ 

ดจิทิลัขององค์กร  ลกัษณะงานภาพยนตร์และสือ่ดจิทิลั  กระบวนการ

ด�าเนินงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลในองค์กรสถานประกอบการ

FD 353 ภาพยนตร์อิสระและภาพยนตร์ทางเลือก  3(3-0-6)            

  Independent and Alternative Films

 การเสริมสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะ ในการชม 

ภาพยนตร์อิสระและภาพยนตร์ทางเลือก คุณค่าของภาพยนตร์ 

นอกกระแสหลัก ภาพยนตร์ทดลอง หรือภาพยนตร์ศิลปะ

FD 354 การเขียนบทภาพยนตร์ดัดแปลง  3(2-2-6)            

  Writing for Adapted Screenplay
รายวิชาบังคับก่อน : FD 303 การเขียนบทภาพยนตร์

 ข้ันตอนและเทคนคิการดัดแปลงต้นฉบับต่างๆ ให้เป็นบท 

ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากต้นฉบับแบบต่างๆ

FD 355 ภาพยนตร์เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม 3(1-4-3)            

 Films for Social and Community Development

  บทบาทเชิงสร้างสรรค์ของภาพยนตร์ต่อการพฒันาสงัคม 

และชุมชน การฝึกพัฒนาโครงงานภาพยนตร์ เพื่อน�าเสนอประเด็น 

ทางสังคมหรือเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม

 

FD 401  การสัมมนาภาพยนตร์   3(3-0-6)

 Seminar in Film Studies

 การสมัมนาและแลกเปลีย่นความรูค้วามคิดเห็น เก่ียวกับ

วิชาการและวิชาชีพภาพยนตร์ เน้นการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและ

อุปสรรคปัญหาของภาพยนตร์ในประเทศไทย ตลอดจนฝึกฝนทักษะ

การสัมมนาและแลกเปลี่ยนมุมมอง ระหว่างเพื่อนร่วมชั้นเรียนและ

วิทยากรภายนอก  

FD 403 การฝึกงานหรือโครงงานภาพยนตร์     3 หน่วยกิต     

 Film Internship or Film Project                                       

 ภาคการศึกษาสุดท้าย นักศึกษาท่ีศึกษาวิชาต่างๆครบ 

หลักสูตรและมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ จะต้องเลือกฝึกงานวิชาชีพ

กับองค์กรด้านภาพยนตร์หรือธุรกิจสื่อดิจิทัล หรือด�าเนินการจัดท�า

โครงงานภาพยนตร์ตามหัวข้อที่สนใจและได้รับอนุมัติจากสาขาวิชา            

FD 411 สหกิจศึกษาทางด้านภาพยนตร์        6 (600 ชั่วโมง)  
 และสื่อดจิิทัล 1                                  
 Cooperative Education in Film and Digital 
 Media 1                                        
 นักศึกษาที่ศึกษาวิชาต่างๆครบหลักสูตร และมีคะแนน 
เฉลี่ยไม่ต�่ากว่า 2.50 รวมท้ังมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก�าหนด  
จะเลือกสหกิจศึกษาได้ โดยเข้าท�างานในฐานะพนักงานชั่วคราวใน 
สถานประกอบการไม่น้อยกว่า 16 สปัดาห์ พร้อมทัง้ท�ารายงานสรปุการ 
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

FD 412 สหกิจศึกษาทางด้านภาพยนตร์        6 (600 ชั่วโมง)  
 และสื่อดจิิทัล 2                                  
 Cooperative Education in Film and Digital 
 Media 2                                        
 นกัศกึษาทีผ่่านสหกิจศึกษา 1 มาแล้ว ให้ท�างานในฐานะ 
พนักงานช่ัวคราวในสถานประกอบการต่อเนื่องเป ็นเวลาอีก 
ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ พร้อมทั้งท�ารายงานที่ได้รับมอบหมาย
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FI 201  การเงินธุรกิจและเทคโนโลยีทางการเงิน  3(3-0-6)
 Business Finance and Finance Technology
 เป้าหมาย หน้าที ่และจริยธรรมทางการเงิน การวิเคราะห์  
งบการเงิน การวางแผนและพยากรณ์ทางการเงิน การตัดสนิใจลงทนุ 
การก�าหนดโครงสร้างเงินลงทุน และต้นทนุเงินทนุ มลูค่าเงินตามเวลา  
นโยบายการจ่ายเงินปันผล และการบริหารเงินทุนหมุนเวียน  
การประยุกต์เทคโนโลยีงานด้านการเงิน เช่น เทคโนโลยีเสมือนจริง 
(Virtual Reality : VR) และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 
(Augmented Reality : AR) ปัญญาประดษิฐ์ (Artificial Intelligence : AI) 
เทคโนโลยี Blockchain สกุลเงินอิเล็คทรอนิกส์ (Bitcoin เป็นต้น 
การประยุกต์เทคโนโลยีการเงินในองค์การธุรกิจต่างๆ

FI 301 การจัดการด้านการเงิน   3(3-0-6)
 Financial Management
รายวิชาบังคับก่อน : FN 201 การเงินธรุกิจและเทคโนโลยีทางการเงิน 
 บทบาทและเครื่องมือทางการจัดการทางการเงิน 
การวางแผนและพยากรณ์ทางการเงิน การตัดสินใจลงทุนภายใต ้
ความไม่แน่นอนของผลตอบแทน การบริหารเงินทุนหมุนเวียนและ 
ทรัพย์สินหมุนเวียน การวิเคราะห์การจัดหาและจัดสรรเงินทุน  
โครงสร้างเงินทุนและต้นทุนเงินทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผล  
ตลอดจนการบริหารการเงินในองค์กรธุรกิจ เพื่อบรรลุเป้าหมาย 
การเพิ่มมูลค่าให้องค์กร

FI 302 การบริหารการเงินระหว่างประเทศ    3(3-0-6)
 International Finance 
รายวิชาบังคับก่อน : FI 201 การเงินธรุกิจและเทคโนโลยีทางการเงิน 
 ความหมาย ความส�าคัญ บทบาทของการเงินระหว่าง 
ประเทศ ดุลการช�าระเงิน ฐานะของดุลการช�าระเงินกับเศรษฐกิจ 
ระหว่างประเทศ ตลาดปริวรรตเงินตรา ความสัมพันธ์ระหว่างอัตรา 
ดอกเบ้ียกับอตัราแลกเปลีย่น การพยากรณ์การเปลีย่นแปลงของอตัรา 
แลกเปลี่ยน ความเสี่ยงและเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง การจัดการ 
การเงินของธุรกิจระหว่างประเทศ การลงทุนระหว่างประเทศ และ 
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ

FI 303 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน   3(3-0-6)
 Financial Risk Management 
รายวิชาบังคบัก่อน : FI 201 การเงินธรุกิจและเทคโนโลยีทางการเงิน 
 ความหมายและประเภทความเสี่ยง กระบวนการบริหาร 
ความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินขององค์กร การวัด 
ขนาดของความเสีย่ง การจดัการความเสีย่ง และเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการ 
จัดการความเสี่ยง

FI 304 หลักการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์  3(3-0-6)
 Principles of Investment and Securities 
 Analysis 
รายวิชาบังคบัก่อน : FI 201 การเงินธรุกิจและเทคโนโลยีทางการเงิน 
 กระบวนการลงทุน การวิเคราะห์ผลตอบแทนและความ 
เสี่ยง เครื่องมือในการลงทุน ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ การบริหารกลุ่ม 
หลักทรัพย์ ข้อสันนิษฐานตลาดมีประสิทธิภาพ การประเมินมูลค่า 
หลักทรัพย์ การวิเคราะห์ตราสารทุน การวิเคราะห์ตราสารหนี้ 
การวเิคราะห์อนพุนัธ์  การวิเคราะห์การลงทนุทางเลอืก การวิเคราะห์ 
หลักทรัพย์และการให้ความเห็นเพื่อการลงทุน การใช้เทคโนโลยี 
ในการวิเคราะห์หลักทรัพย์และการตัดสินใจลงทุน

FI 305 แนวคิดและเทคโนโลยีในการวิเคราะห์สินเชื่อ  3(3-0-6)
 Concerpt and Credit Analysis Technology 
 ความส�าคัญและประเภทของสนิเช่ือ ทัง้จากสถาบันการเงิน 
และจากแหล่งอื่น การก�าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการพิจารณา 
ให้สินเช่ือประเภทต่างๆ การรวบรวมข้อมูลท้ังเชิงปริมาณและ 
และเชิงคุณภาพ การตรวจสอบข้อมูลและฐานะทางการเงินอย่าง 
ระมดัระวัง การประเมนิค่าความเสีย่ง การตรวจสอบสนิเช่ือ รายงาน 
ข้อมูลสินเชื่อ การจัดชั้นลูกหนี้ การควบคุมและติดตาม การเรียก 
เก็บหนี้ เทคนิคการบริหารหนี้ที่มีปัญหา ตลอดจนการน�าเทคโนโลย ี
สมัยใหม่มาใช้ในการวิเคราะห์สินเชื่อ

FI 
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FI 306 วาณิชธนกิจ 3(3-0-6)
 Investment Banking
รายวิชาบังคับก่อน : FI 201 การเงินธรุกิจและเทคโนโลยีทางการเงิน 
 ขอบเขตของวาณิชธนกิจ บทบาทหน้าที่ของวาณิชธนกร 
คุณสมบัติและจรรยาบรรณของวาณชิธนากร หลกัการสร้างมลูค่าเพิม่ 
ให้กับกิจการและผู้ลงทุน การวิเคราะห์และการสอบทานธุรกิจ  
การปรับโครงสร้างกิจการ การจัดท�างบประมาณการทางการเงิน 
การประเมินมูลค่าและการจัดท�าเอกสารที่เกี่ยวข้องในการเสนอขาย 
หลักทรัพย์ รวมทั้งกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงาน เช่น ส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

FI 307 การจัดการความมั่งคั่งทางการเงิน 3(3-0-6)
 Wealth Management
 การใช้เครื่องมือทางการเงิน วางแผนจัดการความมั่งคั่ง 
ทางการเงินเพื่อให้เกิดอิสรภาพทางการเงิน ซ่ึงประกอบด้วย การ
สร้างความมั่งค่ัง การปกป้องความมั่งคั่ง การเพิ่มพูนความมั่งคั่ง 
และการส่งมอบความมั่งคั่ง ได้แก่ การวางแผนใช้จ่ายเงิน วางแผน 
หนี้สิน วางแผนลงทุน วางแผนประกัน รวมทั้งวางแผนมรดกและ 
วางแผนเพือ่ตนเองในวัยเกษยีณ เน้นการใช้กรณศีกึษาหลายช่วงชีวิต 
มาฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะเชิงลึกและน�าไปปฏิบัติได้จริง และการใช้ 
เทคโนโลยีในการจัดการความมั่งคั่งทางการเงิน

FI 308 ปัญญาประดิษฐ์ส�าหรับเทคโนโลยีทางการเงิน 3(3-0-6)
 Artificial Intellgence for Financial Technology
 การน�าเทคโนโลยีและเคร่ืองมืออัจฉริยะต่างๆมาใช้ใน 
สายงานด้านการเงิน เทคโนโลยีการเงินและการลงทุน ได้แก่   
Application บนมอืถือ และ Application สมยัใหม่ทีใ่ช้งานในระบบ 
การเงิน บริษทั สถาบันการเงิน และบริษทัประกันชีวิต รวมถึงการใช้ 
ทรัพยากรทางการเงินและการลงทุน ตลอดจนการประยุกต์ทาง 
การเงิน และการลงทุน เพื่อสร้างโอกาสและอาชีพทางการเงิน 
และการลงทุนใหม่ๆ ในอนาคต

FI 309 การประเมินมูลค่าและการสร้างแบบจ�าลอง 3(3-0-6)
 ทางการเงิน
 Corporate Valuation and Modelling
 หลักการแนะแนวทางการประเมินมูลค่าตราสารทาง 
การเงินและการลงทุน เทคนคิการประเมนิมลูค่ากิจการ ตลอดจนการ 
ประยุกต์ตัวแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อการประเมินมูลค่ากิจการ และ 
กิจกรรมต่างๆภายในกิจการ การใช้เทคโนโลยีประเมินมูลค่าและ 
สร้างแบบจ�าลองทางการเงิน

FI 310 นวัตกรรมทางการเงิน เทคโนโลยีการเงิน 3(3-0-6)
 และการลงทุน
 Financial Innovation Financial Technology 
 and Investment
วิชาบงัคบัก่อน : Fi 304 หลกัการลงทนุและการวิเคราะห์หลกัทรพัย์ 
 แนวคิดของนวัตกรรมทางการเงินและการลงทุน ปัจจัย 
และองค์ประกอบของนวัตกรรมทางการเงินและการลงทนุ กระบวน 
การและข้ันตอนของพัฒนการนวัตกรรมทางการเงินและการลงทุน 
องค์กรสถาบันที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรมทางการเงิน ในประเทศไทย 
และระดับสากล ประเภทของนวัตกรรมทางการเงินและการลงทุน 
เทคโนโลยีสมัยใหม่ด ้านนวัตกรรมทางการเงินและการลงทุน  
นวตักรรมการเงินและการลงทนุในองค์การธรุกิจต่างๆ เคร่ืองมอืและ 
ตราสารทางการเงินและการลงทุนสมัยใหม่ในศตวรรษที่ 21

FI 312 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน 3(3-0-6)
 Financial and Market and Insitutions 
 บทบาทหน้าทีแ่ละโครงสร้างของตลาดการเงิน กลไกของ 
ตลาดการเงนิและความส�าคญัต่อระบบเศรษฐกจิ ประเภทต่างๆของ 
ความเสี่ยงในตลาดการเงิน ประเภทและบทบาทางการบริหารของ 
สถาบนัการเงิน บทบาทหน่วยงานก�ากับดูแลตลาดการเงินและสถาบนั 
การเงิน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาดการเงินและสถาบันการเงิน 
และผลของการเปิดเสรีตลาดการเงินไทยทีม่ต่ีอการตัดสนิใจทางธุรกิจ
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FI 313 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดการการเงิน 3(3-0-6)
 Data Analytics for Financial Management
 เทคนคิการวิเคราะห์ข้อมลูเพือ่งานด้านการเงิน เทคโนโลยี 
การเงินและการลงทนุ เทคนคิในการจดัการข้อมลูขนาดใหญ่ทางด้าน 
การเงิน เทคโนโลยีการเงิน และการลงทุน การประมวลผลข้อมูล 
ขนาดใหญ่และการพฒันาเทคโนโลยีท่ีใช้ประมวลผลข้อมลูขนาดใหญ่ 
ทางด้านการเงิน เทคโนโลยีการเงิน และการลงทุน การประยุกต์เทคนคิ 
การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเงิน เทคโนโลยีการเงินและการลงทุน 
ในองค์กรธุรกิจต่างๆ

FI 314 การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน 3(3-0-6)
 Financial Feasibility Study 
  ขอบเขตและวงจรของโครงการ การคัดเลือกโครงการ 
กระบวนการวเิคราะห์โครงการ เครือ่งมอืและเทคนคิทีใ่ช้เป็นกลยุทธ์ 
ศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อการเติบโตทางการเงิน การวิเคราะห์ด้าน 
การเงิน โดยน�าข้อมูลทางการเงินมาใช้ประเมินความเป็นไปได้ของ 
โครงการประเภทต่างๆ เพือ่พจิารณาตดัสนิใจเลอืกโครงการ รวมทัง้ 
การจัดท�ารายงานเพื่อน�าเสนอผลการวิเคราะห์ และประเมินความ 
เป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ ตลอดจนการน�าโปรแกรมส�าเร็จรูป 
มาใช้ประเมินทางเลือกในการลงทุน

FI 315 การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและรายงาน 3(3-0-6)
 ทางการเงิน
 Business Data Analytics and Financial 
 Reproting  
 แนวคิดในการวิเคราะห์ข้อมูลขององค์การธุรกิจประเภท 
ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีเพื่องานด้านการเงิน เทคโนโลยีการเงินและ 
การลงทนุ การวิเคราะห์รายงานทางการเงินเพือ่สนบัสนนุการวางแผน 
และตัดสินใจในอนาคต การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน  
โดยอาศัยข้อมูลจากรายงานทางการเงินและจากแหล่งอื่นๆ การใช้ 
เครือ่งมอืทางการเงินต่างๆ รวมท้ังการน�าข้อมลูจากสถานการณ์ต่างๆ 
มาวิเคราะห์ทางการเงิน เพื่อพัฒนาธุรกิจและสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน

FI 316 การพัฒนาการร่วมทุนทางธุรกิจ 3(3-0-6)
 Business Venture Capital Development
 ความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจท่ีมีศักยภาพการเติบโต 
และธุรกิจ Startup แนวคิดในการวางแผนและตัดสินใจร่วมทุน 
ในธรุกิจ การพจิารณาการลงทนุในฐานะหุ้นส่วนร่วมกับเจ้าของกิจการ 
แบบต่างๆ แนวทางการท�า Due diligence แนวคิดการเป็นนัก 
วิเคราะห์การเงินเพือ่ให้ค�าปรกึษาทางด้านการเงิน เทคโนโลยีการเงิน 
และการลงทุน เพือ่น�าเสนอแนวทางให้สามารถจดทะเบียนเป็นบรษิทั 
มหาชนในตลาดหลักทรัพย์

FI 401 สัมมนาและการศึกษาเฉพาะเรื่องด้านการเงิน 3(3-0-6)
 เทคโนโลยีการเงิน และการลงทุน
 Seminar and Special Problem in Finance, 
 Financial Technology and Investment
วิชาบังคับก่อน : FI 301 การจัดการด้านการเงิน
    FI 304 หลกัการลงทนุและการวิเคราะห์หลกัทรพัย์ 
 การใช้ทักษะความรู้ทางการเงิน เทคโนโลยีทางการเงิน 
หลกัการลงทุน และวิเคราะห์หลกัทรัพย์ มาผสมผสานเพือ่แก้ปัญหา 
ประเด็นต่างๆ จากกรณีศึกษาและเหตุการณ์ปัจจุบัน จัดท�ารายงาน 
น�าเสนอและการอภิปรายในชั้นเรียน

FI 411 สหกิจศึกษาปฏิบัติงาน 9(0-0-27)
 Operational Co-Operative Education
 การปฏิบัติงานด้านการบริหารธุรกิจสาขาการเงินและ 
การลงทุน ในสถานประกอบการขณะทีก่�าลงัศกึษาอยู่ ซ่ึงเป็นการฝึก 
ปฏิบัติงาน 1 ภาคการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาน�าหลักการและวิธีการ 
ไปใช้ปฏบัิติงานจรงิทางด้านการเงิน เทคโนโลยีการเงิน และการลงทนุ 
การปฏบัิติงานในหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน การประเมนิผลการ 
ปฏบิติังานของนกัศกึษา จดัท�าโดยหลกัสตูรร่วมกับสถานประกอบการ
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FI 412 สหกิจศึกษาช�านาญการ 9(0-0-27)
 Professional Co-Operative Education
วิชาบังคับก่อน : FI 411 สหกิจศึกษาปฏิบัติงาน
 การปฏบัิติงานในสถานประกอบการขณะท่ีก�าลงัศกึษาอยู่ 
และเป็นการฝึกปฏบัิติงาน 2 ภาคการศึกษา เมือ่รวมกับสหกิจศกึษา 
ปฏิบัติงาน เพื่อให้ช�านาญการในการน�าหลักการและวิธีการไปใช ้
ปฏิบัติงานจริงทางด้านการเงิน เทคโนโลยีการเงิน และการลงทุน  
ให้นกัศึกษาปฏบัิติงานในบรษิทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ โดยม ี
หน้าทีร่บัผิดชอบในหน่วยงานอย่างแน่นอน เสมอืนหนึง่เป็นพนกังาน 
จริงของบริษัทนั้น เป็นการฝึกปฏิบัติงานด้านการเงินหรือการลงทุน 
ได้ฝึกฝนและประยุกต์ความรู้ในศาสตร์หรือการลงทุนจากการปฏิบัติ 
งานจริง ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยหลักสูตร 
ร่วมกับสถานประกอบการ

FI 451 โครงงานทางธุรกิจด้านการเงิน 3(0-9-0)
 เทคโนโลยีการเงิน และการลงทุน 1 
 Capstone Project in Finance, Financial Technology 
  and Investment 1
 การศึกษาและเปรียบเทียบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การ 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารด้านการเงิน  
เทคโนโลยีการเงิน และการลงทุน การวางแผนและการออกแบบ 
โครงงานทางธุรกิจด้านการเงิน เทคโนโลยีการเงิน และการลงทุน

FI 452 โครงงานทางธุรกิจด้านการเงิน 3(0-9-0)
 เทคโนโลยีการเงิน และการลงทุน 2 
 Capstone Project in Finance, Financial Technology 
 and Investment 2
 การประยุกต์ทฤษฎีทางธุรกิจด้านการเงิน เทคโนโลยี 
การเงิน และการลงทนุ สูก่ารปฏบัิตใินสภาพแวดล้อมทีไ่ด้รบัการแนะน�า 
จากผูเ้ช่ียวชาญ การพฒันาโครงงานทางธรุกิจด้านการเงิน เทคโนโลยี 
การเงิน และการลงทุน เพือ่สะท้อนการปฏบัิตงิานจริงในองค์กรธรุกิจ

FI 453 โครงงานทางธุรกิจด้านการเงิน 3(0-9-0)
 เทคโนโลยีการเงิน และการลงทุน 3 
 Capstone Project in Finance, Financial Technology 
 and Investment 3
 การประเมินโครงการทางธุรกิจด้านการเงิน เทคโนโลยี 
การเงิน และการลงทุน เพือ่สะท้อนการพฒันารูปแบบการปฏบัิตกิาร 
ในองค์การ จัดท�าและน�าเสนอบทสรุปทางนวัตกรรม จากประเด็น 
และปัญหา ทีพ่บจากกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทีเ่ก่ียวข้อง 
กับการบริหารธุรกิจด้านการเงิน เทคโนโลยีการเงิน และการลงทุน 
กระบวนการวางแผนและการออกแบบโครงการ ทางธุรกิจด้าน 
การเงิน เทคโนโลยีการเงินและการลงทนุ กระบวนการประยุกต์และ 
พฒันาโครงงงานทางด้านการเงิน เทคโนโลยีการเงิน และการลงทนุ

FN 201  การเงินธุรกิจ  3(3-0-6)
 Business Finance
รายวิชาบังคับก่อน : AC 213  การบัญชีสำาหรับธุรกิจ
 เป้าหมาย หน้าทีแ่ละจริยธรรมทางการเงิน การวิเคราะห์ 
งบการเงิน การวางแผนและพยากรณ์ทางการเงิน การบรหิารเงินทนุ 
หมนุเวียน งบลงทุน แหล่งเงินทนุ โครงสร้างเงินทนุและต้นทนุเงินทนุ 
ค่าของเงินตามเวลา และนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

FN 
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G
GD 201 ประวัติศาสตร์และแนวโน้ม 3 (2-2-6)
 ของการออกแบบกราฟิก
 History and Trends of Graphic Design
 ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการของการออกแบบกราฟิก
ต้ังแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน การคิดวิเคราะห์แนว
ความคิดเพื่อการออกแบบกราฟิก รวมถึงแนวโน้มของเทคโนโลยี
ในอนาคต ที่ตอบสนองความต้องการของการตลาดและโลก 
ที่เปลี่ยนแปลง

GD 330  การออกแบบ       3(1-2-6)  
    ตัวอักษรเชิงทดลอง  
  Experimental Typography
 การศึกษาและปฏิบัติงานออกแบบการจัดวางตัวอักษร
ตามความส�าคัญของภาษา รวมทั้งวิธีจ�าแนกข้อมูลโดยค�านึงถึง 
องค์ประกอบทางการออกแบบกราฟิก ผนวกกับออกแบบตัวอักษร
เชิงทดลองอย่างสร้างสรรค์มากขึ้น

GD 336 ความคิดสร้างสรรค์เพื่อนวัตกรรม  3(1-2-6)   
 การออกแบบ
         Creative Thinking for Innovation Design
            กระบวนการคิดเพือ่สร้างสิง่ใหม่ ประยุกต์เทคนคิ ความคิด 
สร้างสรรค์ต่างๆ สื่อสารงานออกแบบกราฟิกจากแรงบันดาลใจ 
และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง สร้างนวัตกรรมที่สามารถแก้ปัญหา  
โดยการออกแบบ

GD 337 กระบวนการออกแบบกราฟิก   3(1-2-6)
 Graphic Design Methods
 พื้นฐานทางการออกแบบกราฟิก ทักษะการใช้อุปกรณ์
เพื่องานออกแบบ ท�าแบบร่าง จัดหน้า การจัดวางองค์ประกอบด้าน
งานกราฟิกและการเขียนแบบเบื้องต้นในงานกราฟิก รวมถึงการคิด
วิเคราะห์เพื่อการท�างานออกแบบ

GD 338 ปฏิบัติการออกแบบตัวอักษร   3(1-2-6)
         Typography Studio
       ประวัติและวิวัฒนาการของตัวอักษรจากอดีตถึงปัจจุบัน 
เข้าใจถึงบุคคลิกของตัวอักษร โดยค�านึงถึงความชัดเจนของการสื่อ
ความหมายในรูปแบบต่างๆ การจัดวางตัวอักษรตามความส�าคัญ
ของภาษา รวมท้ังวิธีจ�าแนกและเลือกใช้ตัวอักษร โดยค�านึงถึง 
องค์ประกอบทางการออกแบบกราฟิก ผนวกกับออกแบบตัวอักษร 
เชิงทดลองอย่างสร้างสรรค์ สามารถน�าไปใช้สือ่สารสือ่ประเภทอืน่ๆ

GD 339 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์รูปเล่ม   3(1-2-6)
 Publication Design
         ทฤษฎแีละฝึกปฏบัิติการใช้โปรแกรมกราฟิกในการจดัหน้า 
สื่อสิ่งพิมพ์ข้ันพื้นฐาน การสร้างสรรค์สิ่งพิมพ์ เรียนรู้โครงสร้าง 
สื่อสิ่งพิมพ์แต่ละประเภท กระดาษ การเข้าเล่ม การจัดการเรื่องสี 
เพื่อสื่อสิ่งพิมพ์ มีกระบวนการคิดพัฒนา การศึกษาหลักการ 
วิเคราะห์ ตีความ พัฒนาแนวความคิดการสื่อสาร และฝึกปฏิบัติ
อย่างเป็นขั้นตอน ทั้งระบบการพิมพ์พื้นฐานและระบบดิจิทัล

GD 340 การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์             3(1-2-6)
 Creative Photography
    หลักการถ่ายภาพโดยใช้กล้องถ่ายภาพดิจิทัล วิธีท�างาน 
ของกล้องดจิทัิล การจดัแสง การวัดแสง การจดัองค์ประกอบของภาพ 
เรียนรู้อุปกรณ์ถ่ายภาพในสตูดิโอ และการถ่ายภาพนอกสถานที่  
โดยเน้นความคิดสร้างสรรค์ เพือ่น�าไป ใช้ในงานคอมพวิเตอร์กราฟิก

GD 341 การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร     3(1-2-6)
 Corporate Identity Design
          ค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์ ก�าหนดแนวคิด ออกแบบภาพ
ลกัษณ์ อตัลกัษณ์องค์กร แนวทางปฏบัิตแิละการใช้งานกราฟิกอย่าง
เป็นระบบ พร้อมพฒันาผลงานออกแบบอย่างสร้างสรรค์และสามารถ
น�าผลงานมาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบอืน่ๆได้ อย่างมปีระสทิธภิาพ

GD 
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GD 342 การสร้างภาพจ�าลอง 3 มิติ        3(1-2-6)
 3D Modeling
 ทฤษฎีและโปรแกรมการออกแบบรูปทรง 3 มิติเบื้องต้น 
โดยเน้นความรู้ ความเข้าใจ  การใช้งานรูปทรงเรขาคณิต ลักษณะ
ของพืน้ผวิวัตถุต่างๆ รวมถึงการจดัแสงเงาในงาน 3 มติ ิและการฝึก 
ปฏิบัติเพื่อพัฒนารูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้น

GD 343 กราฟิกเคลื่อนไหวและงานแอนิเมชั่น  3(1-2-6)          
 Introduction to Motion Graphic and Animation
 หลักการทฤษฎีขั้นพื้นฐานของการออกแบบแอนิเมช่ัน
แต่ละประเภท เพื่อสามารถสร้างสรรค์โครงเรื่อง วิธีเล่าเรื่อง ฉาก 
และก�าหนดท่าทาง รูปแบบตัวละคร และเทคนิคในการปฏิบัติการ
เพื่อน�าเสนอผลงานแอนิเมชั่นประเภทต่างๆได้ 

GD 344 การออกแบบโฆษณาและสื่อดิจิทัล    3(1-2-6)
 Advertising Design and Digital Media
           กิจกรรมทางการตลาดที่ใช้สื่อสมัยใหม่ที่อยู่รอบตัวของ 
ผูบ้ริโภค วิเคราะห์หลกัการและทฤษฎทีางการสือ่สารการตลาด รวมถึง 
แนวโน้มของเทคโนโลยีในอนาคต เพื่องานออกแบบกราฟิกโฆษณา 
โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการวางแผนสือ่โฆษณา และสือ่ดจิติลั 
ประเภทต่างๆ เน้นการปลูกฝังแนวคิดจริยธรรม และจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพของนักโฆษณา 

GD 345 การออกแบบอินเตอร์เฟซ    3(1-2-6)
 Visual Interface Design
        ออกแบบหน้าสื่อดิจิตัล เช่น เว็บไซต์ จอภาพเกมส์ 
โดยใช้ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทกัษะการสือ่สาร 
การน�าเสนอและการเลือกใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ในเชิงโต้ตอบ 
เพื่อการน�าเสนอตามหลักการได้อย่างมี ข้ันตอน การแก้ป ัญหา 
ตามกระบวนการเทคโนโลยี โดยใช้โปรแกรมท่ีทันสมัยผลิตสื่อ 
ที่หลากหลายเช่น เว็ปไซต์ แอฟพลิเคช่ันบนมือถือและแท็ปเล็ต 
หน้าจอเกมส์ รวมไปถึงสื่อแสดงข้อมูลเชิงประชาสัมพันธ์

GD 346 การออกแบบกราฟิกเพื่อสภาพแวดล้อม  3(1-2-6)
 Environmental Graphic Design
 ระบบภาพช้ีน�าทางเพื่อการประยุกต์ใช้หลักการออกแบบ
กราฟิก ส�าหรับพื้นที่สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก การใช้องค์
ประกอบการออกแบบกราฟิก การก�าหนดต�าแหน่งและทิศทาง การ
ตกแต่ง การใช้วัสดุ ขั้นตอนการติดตั้งและเทคนิคการผลิต รวมทั้ง 
ฝึกปฏบัิตกิารแก้ปัญหา โดยการออกแบบตราสญัลกัษณ์ การใช้ตัวอกัษร 
การใช้เทคโนโลยีดจิทิลัระบบป้ายสญัญลกัษณ์ เพือ่ให้มวลชนเดินทาง
ไปสู่จุดหมายสถานที่ต่างๆตามความต้องได้

GD 347 การออกแบบตัวละคร       3(1-2-6)
 Character Design
 ทฤษฎแีละหลกัการของการออกแบบตวัละคร 2 และ 3 มติิ 
 ก�าหนดท่าทาง อปุนสิยั บคุลกิ ลกัษณะ และรูปแบบตวัละคร และเทคนิค
ในการปฏิบัติการ เพื่อน�าเสนอการออกแบบตัวละครส�าหรับงาน 
แอนิเมชั่นประเภทต่างๆ 

GD 348 การออกแบบกราฟิกเพื่อมวลชน   3(1-2-6)        
 Graphic for Universal Design
 การออกแบบโดยใช้ทักษะทฤษฎีกราฟิก การวิเคราะห ์
การเลือกวัสดุ การประยุกต์ใช้วัสดุเชื่อมโยงผสมผสานกับความเป็น 
ธรรมชาติของสภาพแวดล้อมทางกายภาพนั้นๆ สร้างสุนทรียะทาง 
การออกแบบ เพื่อประโยชน์การใช้งานที่ได้มาตรฐาน หลากหลาย 
ยืดหยุ่น ง่ายต่อการใช้งาน ส�าหรับทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็น 
สากล
 
GD 349 ธุรกิจการออกแบบกราฟิก    3(1-2-6)
 Business Practices for Graphic Design
 วางแผน บรหิารจดัการ น�าเสนอราคา ตดิต่อธรุกิจกราฟิก
กับองค์กร รวบรวมและน�าเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ เพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่การท�างานในอนาคต
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GD 364  การสร้างสรรค์ภาพถ่ายขาว – ด�า  3(1-2-6)
 เพื่องานคอมพิวเตอร์กราฟิก  
 Creative Black and White Photography 
 for Computer Graphic                         
 การศกึษาหลกัการและการปฏบัิตกิารถ่ายภาพขาว – ด�า ฝึก 
ทกัษะการถ่ายภาพ โดยอาศัยองค์ประกอบศิลป์ วิธล้ีางฟิล์ม และการ
อดัขยายภาพ เน้นแนวคดิของการสือ่ความหมาย ในลกัษณะของศลิปะ 
ร่วมสมัยในเชิงสร้างสรรค์และเชิงทดลอง

GD 366 การออกแบบแอ็พพลิเคชั่น   3(1-2-6)
 Application Design
 ออกแบบและพัฒนาสื่อแอ็ปพลิเคช่ัน และเว็ปไซต์ใน 
รูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองประสบการณ์การใช้
งานทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์

GD 367 การออกแบบประสบการณ์ทางกราฟิก 3(1-2-6)
 ส�าหรับสื่อเชิงโต้ตอบ              
 Experiential Graphic Design for Interactive
 การบูรณาการงานออกแบบกราฟิก ในรปูแบบงานกราฟิก
สือ่เชงิโต้ตอบ เพือ่สร้างสรรค์การบรกิารและสร้างประสบการณ์ใหม่
ควบคู่ไปกับการตอบสนองความพึงพอในของผู้บริโภคและสภาพ
แวดล้อม

GD 368 การออกแบบแอนิเมชัน่ 2 มิต ิและ 3 มิต ิ    3(1-2-6)   
 2D and 3D Animation Design
 ออกแบบผลติสือ่แอนเิมช่ัน 2 มติิ และ 3 มติ ิการพฒันา
โครงเรื่อง บท สร้างบทภาพน�าตัวละคร ฉากหลัง ออกแบบเสียง 
หลากหลายเทคนิคอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อน�าเสนอ เพื่อสื่อสาร และ
เล่าเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

GD 369 การออกแบบประสบการณ์ทางกราฟิก 3(1-2-6)
 ส�าหรับงานแอนิเมชั่น  
 Experiential Graphic Design for Animation
 การบรูณาการงานออกแบบกราฟิกในรปูแบบงานแอนเิมชัน่ 
เพือ่สร้างประสบการณ์ใหม่ควบคูไ่ปกับการตอบสนองการใช้งานของ
ผู้บริโภคและสภาพแวดล้อม

GD 370 การออกแบบกราฟิกสื่อผสม    3(1-2-6)
 Intergrated Graphic Design Media
           ผลติสือ่สร้างสรรค์ทางสิง่พมิพ์โดยใช้หลกัการออกแบบเพือ่ 
บูรณาการแนวคิด เทคนิคกราฟิก วัสดุที่หลากหลาย เพื่อนวัตกรรม 
การพิมพ์อย่างสร้างสรรค์

GD 371 การออกแบบประสบการณ์ทางกราฟิก 3(1-2-6) 
 ส�าหรับกราฟิกสื่อผสม               
 Experiential Graphic Design For Graphic 
 Mixed Media
         การบูรณาการงานออกแบบกราฟิก ในรูปแบบกราฟิกสื่อ
ผสมต่างๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ควบคู่ไปกับการตอบสนอง
ความพึงพอในของผู้บริโภคและสภาพแวดล้อม

GD 381 โปรแกรมส�าหรับการออกแบบกราฟิก 3(1-2-6) 
 Design Program for Graphic Design
 ทักษะการใช้โปรแกรม เพื่องานออกแบบกราฟิก ปฏิบัติ
การคอมพิวเตอร์ในการออกแบบด้วยโปรแกรมกราฟิก เทคนิคเพื่อ
สร้างสรรค์ผลงานออกแบบ

GD 382 สร้างสรรค์ภาพดิจิทัล    3(1-2-6)
    Creative Digital Imaging
           สร้างสรรค์และตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
หลักการจัดองค์ประกอบ เพื่อประยุกต์ใช้ในงานคอมพิวเตอร์กราฟิก 
ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัลอื่นๆ

GD 383 ภาพประกอบเชิงสร้างสรรค์        3(1-2-6)
 Creative Illustration  
 หลกัการ ความส�าคัญ ประเภท ตวัอย่างผลงานจากศลิปิน 
นักออกแบบ และการค้นคว้าทดลอง การตีความเนื้อหา ฝึกปฏิบัติ
งานด้วยเทคนิคต่างๆในการสร้างสรรค์งานภาพประกอบ เพื่อค้นหา
เอกลักษณ์เฉพาะตัว แล้วน�ามาประยุกต์ใช้กับงานออกแบบ
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GD 384 การออกแบบกราฟิกเชิงข้อมูล     3(1-2-6)
 Information Graphic Design
 การน�าข้อมูลความรู้ท่ีมีความสลับซับซ้อนมาสรุปเป็น
สารสนเทศ ในลักษณะของภาพกราฟิกที่ออกแบบเป็นภาพนิ่งหรือ
ภาพเคลือ่นไหว ให้ดแูล้วเข้าใจง่ายรวดเรว็ ชัดเจน สามารถสือ่ให้ผูช้ม 
เข้าใจความหมายของข้อมลูทัง้หมดได้ โดยไม่จ�าเป็นต้องมผีูน้�าเสนอ
มาช่วยขยายความเข้าใจ มีการรวบรวมข้อมูล การค้นหาวิธีเล่าเรื่อง 
การระบุปัญหาและความต้องการ การจัดล�าดับโครงสร้างข้อมูล 
(Creating a hierarchy) การออกแบบโครงสร้างข้อมูล การเลือก
รูปแบบอินโฟกราฟิก และการตรวจสอบข้อมูลและทดลองใช้ 

GD 385 การออกแบบสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์    3(1-2-6)
 Creative Packaging Design
 ออกแบบกราฟิกบนบรรจภุณัฑ์ ออกแบบโครงสร้าง รูปทรง 
แบบต่างๆ การวิเคราะห์ การสือ่ความหมาย โดยฝึกปฏบัิตกิารพฒันา 
รปูแบบและแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ ผนวกกับประโยชน์ใช้สอย มกีลไก 
ที่ซับซ้อน และเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม

GD 386 การประดิษฐอักษรวิจิตร              3(1-2-6)
 Calligraphy
 ปฏิบัติงานการประดิษฐ์ตัวอักษรในลักษณะอักษรวิจิตร   
ใช้อุปกรณ์วาดเขียนแบบต่างๆ โดยค�านึงถึงศิลปะวัฒนธรรมไทย
ในอดีต เข้าใจประวัติความเป็นมาของตัวอักษรวิจิตรอย่างลึกซ้ึง                 
เพื่อพัฒนารูปแบบอย่างสร้างสรรค์ยิ่งขึ้น

GD 387 การเขียนอักษรภู่กันจีน    3(1-2-6)
 Chinese Calligraphy
 ปฏบัิตงิานเขียนตวัอกัษรจนีด้วยภูกั่นจนี ศึกษาลกัษณะวิธี 
การจบัภูกั่น และวาดเส้นตัวอกัษรอย่างถูกวิธ ีตามระเบียบแบบแผน 
วิธีของจีนอย่างถูกต้อง การวาดและการจัดวาง โครงสร้างของ 
ตัวอักษรจีนอย่างถูกต้องตามความส�าคัญของภาษา รวมท้ังเทคนิค 
วิธีการ โดยค�านึงถึงองค์ประกอบทางการเขียนอักษรจีน

 

GD 401 สัมมนาคอมพิวเตอร์กราฟิก       3(2-2-5)
 Seminar in Computer Graphic  
 การน�าหัวข้อทางวิชาชีพกราฟิกประเภทต่างๆมาแลกเปลีย่น 
องค์ความรู้ ใช้หลกัการและทฤษฎทีางกราฟิก  โดยใช้วิธกีารสมัมนา
เป็นหลัก รวมทั้งส่งเสริมความรู้ท่ีทันสถานการณ์ปัจจุบัน ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพ

GD 402 การเตรียมศิลปนิพนธ์      3(2-2-5)             
 Art Thesis Preparation 
 การน�าเสนอหัวข้อท�าศลิปนพินธ์ เพือ่ศึกษาและจดัเตรยีม 
ข้อมลูเบ้ืองต้นในการออกแบบ ส�าหรบัโครงการศลิปะนพินธ์ ก�าหนด
วัตถุประสงค์ ขอบเขตโครงการ ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล สรุป
ปัญหา และแนวทางแก้ปัญหาในการออกแบบ เพือ่ขออนมุติัโครงการ
การออกแบบกราฟิกขั้นต่อไป

GD 403 ศิลปะนิพนธ์      6(2-6-10)
 Art Thesis
 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาศิลปนิพนธ์ได้  
ต้องสอบผ่านวิชาเอกบังคับ (และวิชาเลือกโท) ของภาควิชา 
คอมพิวเตอร์กราฟิก และมีคะแนนเฉลี่ยรวมตามเกณฑ์ที่ก�าหนด
 การด�าเนินการและปฏิบัติงานออกแบบต่อเนื่อง จาก
วิชาการเตรียมศลิปะนพินธ์ อาจารย์ท่ีปรึกษาให้ค�าแนะน�าและควบคุม 
ดแูล โดยปฏบิติังานออกแบบให้เสร็จสมบูรณ์ ผ่านมตคิวามเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการ น�าเสนอผลงานศิลปะนิพนธ์และเผยแพร่ต่อ
สาธารณะชน

GD 404 โครงงานการศึกษาเฉพาะเรื่อง 1(1-2-6)  
 ทางคอมพิวเตอร์กราฟิก 1                                        
 Capstone Selected Topics in Computer 
 Graphic 1                                                          
   โครงงานธรุกิจ Start Up หรอื Capstone การศกึษาหัวข้อ 
เฉพาะด้าน เร่ืองต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับคอมพวิเตอร์กราฟิก ในลกัษณะ 
การหาข้อมลูเพือ่เป็นโครงงานต่อเนือ่ง สาขาวิชาจะพจิารณาก�าหนด
หัวข้อในการศึกษาตามความเหมาะสม
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GD 405 โครงงานการศึกษาเฉพาะเรื่อง 1(1-2-6) 
 ทางคอมพิวเตอร์กราฟิก 2                           
 Capstone Selected Topics in Computer 
 Graphic 2                                                          
   โครงงานธรุกิจ Start Up หรอื Capstone การศกึษาหัวข้อ 
เฉพาะด้าน เรือ่งต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับคอมพวิเตอร์กราฟิก ในลกัษณะ
การหาแหล่งเงินทุนหรือวัสดุเพื่อเป็นโครงงานต่อเนื่อง สาขาวิชาจะ
พิจารณาก�าหนดหัวข้อในการศึกษาตามความเหมาะสม

GD 406 โครงงานการศึกษาเฉพาะเรื่อง 1(1-2-6) 
 ทางคอมพิวเตอร์กราฟิก 3                          
 Capstone Selected Topics in Computer 
 Graphic 3                                                         
   โครงงานธรุกิจ Start Up หรอื Capstone การศกึษาหัวข้อ 
เฉพาะด้าน เรือ่งต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับคอมพวิเตอร์กราฟิก ในลกัษณะ
การผลติเป็นโครงงานให้เป็นจริง สาขาวิชาจะพจิารณาก�าหนดหัวข้อ
ในการศึกษาตามความเหมาะสม

GE 122 ปรัชญากับชีวิต 3(3-0-6)
 Philosophy and Life
 ทฤษฎี แนวคิด หลักการ และคุณประโยชน์ของปรัชญา 
การวิเคราะห์และวิพากษ์ประเด็นต่างๆในชีวิตและเหตุการณ์
แวดล้อม การน�าแนวคิดความส�าคัญของจริยธรรม ศีลธรรม และ
ปรัชญา ไปใช้ในการด�าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ

GE 123 ไทยศึกษา 3(3-0-6)
 Thai Studies
 พื้นฐานอารยธรรมไทยเกี่ยวกับชาติพันธุ์ พัฒนาการด้าน
ประวัติศาสตร์  การเมือง  การปกครอง เศรษฐกิจ  สังคม  ศาสนา 
และศิลปกรรม การด�ารงซ่ึงความเป็นวัฒนธรรมไทย และการ 
พัฒนาวิถีชีวิตให้เหมาะกับสังคมของไทยในปัจจุบันและอนาคต

GE 136 จิตวิทยาเชิงบวกเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
 Positive Psychology for Quality of Life
 การบูรณาการความรู้และทฤษฎีทางจิตวิทยา เรียนรู้ 
พฒันาการและธรรมชาติของมนษุย์ เพือ่ให้รู้จกัการยอมรบัตนเองและ
ผู้อืน่ เห็นคณุค่าในตนเอง  มคีวามฉลาดทางสตปัิญญา  ความฉลาด 
ทางอารมณ์ การปรับตวัและทักษะการแก้ปัญหา  การใช้หลกัจรยิธรรม 
โดยมุ่งเน้นความคิดเชิงบวก เพื่อน�าไปใช้พัฒนาชีวิตให้สมบูรณ์และ
มีความสุข

GE 138 การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง   3 (2-2-5)
 Civic  Education
         ความหมายของพลเมอืงในสงัคมประชาธปิไตย  เน้นการ
ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  
ในด้านความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วม การปฏิบัติตามกฎหมายและ
หลักศีลธรรม จริยธรรม

GE 147 จิตสาธารณะเพื่อชุมชน    3 (3-2-6)
 Public  Mind  for  Community
 การคดิวิเคราะห์และเรยีนรูชุ้มชน ด้วยแนวคิดและทฤษฎี
เรือ่งชุมชน ในด้านสงัคมวิทยา มานษุยวิทยา จติวิทยา และสิง่แวดล้อม 
เพื่อน�าสู่การฝึกปฏิบัติในชุมชน ท�าประโยชน์แก่ชุมชนและบ่มเพาะ
ให้เกิดอุปนิสัยรับผิดชอบและท�าประโยชน์แก่ส่วนรวม

GE 170 สงัคมและเศรษฐกจิไทยยุคประเทศไทย 4.0  3 (3-0-6)
 Thai Society and Economy in Thailand 4.0
 แนวคิดเกี่ยวกับประเทศไทย 4.0  สังคม เศรษฐกิจ และ
อุตสาหกรรมที่ก้าวหน้า  การน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาต่อยอด
อตุสาหกรรมเดมิของประเทศและการสร้างอตุสาหกรรมใหม่ ทศิทาง
ใหม่ของประเทศทางด้านสงัคมและเศรษฐกิจ  โอกาสทางธรุกิจและ
อาชีพใหม่  การพฒันาสงัคมและเศรษฐกิจอย่างย่ังยืนและรับผดิชอบ

GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม  3 (3-0-6)
 Creative Thinking and Innovation 
 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม ฐานความคิดที่เน้น
การผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรม การขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี
และความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาคนให้มีวิธีคิดแบบสร้างสรรค์
และนวัตกรรม  ปัจจยัสูค่วามส�าเรจ็ในภาคธรุกิจและผูท้ีก่�าลงัจะเข้า
สู่ตลาดแรงงาน

GE 
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GE 172 เศรษฐกิจใหม่และวัฒนธรรม 3 (3-0-6)
 ในประเทศกลุ่ม AEC และจีน    
 New Economy and Cultures of AEC Countries 
 and China 
 บทบาทของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และ
ประเทศจีนต่อประเทศไทย  การปรับตัวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
ธรุกิจใหม่ สงัคมและวัฒนธรรมของประเทศกลุม่ AEC และจนี  การเรยีนรู ้
ถึงความแตกต่างด้านสังคม สภาพแวดล้อม ศิลปะ และวัฒนธรรม
ของประเทศกลุ่ม AEC และจีน การติดต่อสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 

GE 173 ชีวิตและวัฒนธรรมดิจิทัล  3 (3-0-6)
 Life and Digital Culture
 วิถีชีวิตของมนษุย์ในยุคสงัคมดิจทัิล  แนวคิดเก่ียวกับการ
เป็นพลเมอืงทีดี่ในสงัคมดิจทิลั  การรูเ้ท่าทนัสือ่ใหม่เพือ่พฒันาตนเอง
ให้มคีณุภาพชีวิตท่ีดีในยุคดจิทัิล การเห็นคุณค่าตนเองและผูอ้ืน่  การใช้ 
ประโยชน์จากระบบดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม  
วัฒนธรรมดิจิทัล การเรียนรู้ป้องกันตัวออนไลน์ (Digital Security)  
มารยาทในการเข้าสังคมออนไลน์ (Digital Etiquette) การมีสิทธิ
เสมอภาคทีจ่ะใช้อนิเทอร์เนต็ (Digital Access)  การมอีสิระในการ 
แสดงออกและรับผิดชอบในสังคมออนไลน์ (Digital Right and 
Responsibility) กฎหมายด้านดิจิทัล (Digital Law)  

GE 351 อิสลามกับสังคมไทย         3(3-0-6)
 Islam and Thai Society
 ความเป็นมาของศาสนาอิสลามในประเทศไทย ต้ังแต่ 
ยุคแรกจนถึงปัจจุบัน บทบาทของศาสนาอิสลามต่อการศึกษา 
เศรษฐกิจ สังคม การปกครอง และวัฒนธรรม

GE 352  สังคีตนิยม         3(3-0-6)
 Music Appreciation
 ความรูเ้ก่ียวกับความสมัพนัธ์อนัหลากหลายของมนษุย์กับ 
ดนตรี เครื่องดนตรีประเภทต่างๆ ทั้งของชาติไทยและชาติตะวันตก 
ความเข้าใจองค์ประกอบของดนตรี อันเป็นพื้นฐานในการฟังเพลง 
ประเภทคลาสสิค แจ๊ซ ปอปปูล่า และอื่นๆ การเปรียบเทียบความ 
แตกต่างของดนตรีแต่ละยุคสมัย และอัจฉริยภาพของคีตกวีเอก 
ของโลก

GE 353  ศาสนศึกษาและธรรมปฏิบัติ         3(2-2-6)
 Religious Studies and Moral Practice
 ลักษณะทั่วไปของศาสนา คุณค่าและอิทธิพลของศาสนา 
ที่มีต่อการด�าเนินชีวิตตั้งแต่อดีตเป็นต้นมา ประเด็นปัญหาร่วมสมัย 
อนัจะน�าไปสูค่วามเข้าใจและปฏบัิตทิีถู่กต้อง การด�ารงตนให้เหมาะสม 
ตามหลักค�าสอนของศาสนา การเข้าอบรมโครงการพัฒนาร่างกาย 
จติใจ และปัญญา เพือ่ฝึกปฏบัิติตนให้เป็นผูม้ศีลิปะในการครองชีวิต 
และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

GE 354  การจัดการความดี       3(2-2-6)
 Good Behaviour Management
 ขอบเขต ความหมาย และองค์ประกอบของความดี  
การวิเคราะห์พฤตกิรรมความด ีต้ังแต่ระดับปัจเจกบุคคล  ระดบักลุม่ 
และสงัคม คุณธรรมท่ีน�ามาประยุกต์ใช้จดัการความดใีนแง่หลกัธรรม
ของศาสนา การประยุกต์ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการความดี 
การน�าความดีของแต่ละบุคคลไปสร้างสรรค์ผลงาน อนัเป็นประโยชน์ 
ต่อผู้อื่นและสังคม

GE 355  ภูมิปัญญาไทยเพื่อการด�ารงชีวิต   3(3-0-6)
 Thai Wisdom for Living
 ความหมายและขอบข่ายของภมูปัิญญาไทย ปัจจยัทีส่่งผล 
ต่อการเกิดภูมิปัญญาไทยในแต่ละภาค ภูมิปัญญาไทยด้านปัจจัยสี่ 
เพื่อการด�ารงชีวิต คุณค่าและแนวทางการด�ารงรักษาภูมิปัญญาไทย 
เศรษฐกิจพอเพียงและการปรับใช้ภูมิปัญญาไทยเพื่อการด�ารงชีวิต 
ปัจจุบัน

GE 356  การกีฬาเพื่อสุขภาพ  3(1-2-2)
 Sports for Health
 หลักการและความรู้ทางวิทยาศาสตร์เชิงประยุกต์ที่ 
เกี่ยวข้องกับกายวิภาค สรีรวิทยา เวชศาสตร์การกีฬา โภชนาการ
และออกก�าลงักายเพือ่สขุภาพ ทักัษะทัว่ไปเก่ียวกับการออกก�าลงักาย 
และการเล่นกีฬาทีป่ลกูฝังคุณธรรม จรยิธรรม ความมนี�า้ใจเป็นนกักีฬา 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
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GE 357  สตรีในสังคมพลวัต  3(3-0-6)
 Women in Dynamic Society
 ความรู ้เบ้ืองต้นเก่ียวกับบทบาทและความเคลื่อนไหว 
ของสตร ีความเปลีย่นแปลงของวัฒนธรรม สงัคม ความเช่ือ และค่านยิม 
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและทัศนคติต่อสตรี บทบาทของสตรีไทย 
ในการมีส่วนร่วมทางสังคมในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต

GE 358  วัฒนธรรมอาเซียน 3(3-0-6)
 ASEAN Culture
 วัฒนธรรมอาเซียนในปัจจุบัน ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับ 
ระบบภมูศิาสตร์ และความสมัพนัธ์ทางสงัคมในยุคสมยัต่างๆ ภมูทัิศน์ 
วัฒนธรรม และอตัลกัษณ์ทีห่ลากหลาย บทบาทต่อวิถีชีวิตในปัจจบัุน 
ลักษณะรวมทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียน

GE 360  การพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ 3(3-0-6)
 National Security Development  
 ความมั่นคงแห่งชาติ องค์ประกอบความมั่นคงแห่งชาติ 
ความมัน่คงแห่งชาตด้ิานการเมอืง เศรษฐกิจ สงัคมจติวทิยา การป้องกัน 
ประเทศ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ชาติ 
และก�าลงัอ�านาจแห่งชาต ิบทบาทของกองทพัในการพฒันาประเทศ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ

GE 361  วิทยาการทหาร 3(3-0-6)
 Military Science  
 วิวัฒนาการทางทหารและความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือน 
กับทหาร ยุทธศาสตร์ชาติและก�าลังอ�านาจแห่งชาติ ภารกิจการจัด 
และด�าเนนิการทางทหาร การปฏบัิตกิารยุทธของเหล่าทัพ กองทัพบก 
กองทพัเรือ กองทพัอากาศ การจดัฝ่ายอ�านวยการทางทหาร บทบาท 
ของพลเรือนในการป้องกันประเทศ ก�าลังส�ารอง พัฒนาการ 
เทคโนโลยีทางทหาร

GE 370 การพัฒนาผู้เรียนในยุคประเทศไทย 4.0  3(1-2-6)
 Learners Development in Thailand 4.0 
 ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศไทย 4.0 ที่เป็นนโยบาย 
หลักในการขับเคลื่อนประเทศ การพัฒนาผู้เรียนสู่ประเทศไทย 4.0 
การเรียนรู้นอกห้องเรียนจากกิจกรรม ประสบการณ์และกรณีศึกษา 
กระบวนการเรียนรู้ท่ีจะเช่ือมโยงประเด็นปัญหากับบริบทของสภาพ
สงัคมและเศรษฐกิจของประเทศ  การเตรียมผู้เรียนให้พฒันาตนเอง
จากการเรียนรูเ้พือ่เป็นพลเมอืงคุณภาพของสงัคมในยุคประเทศไทย 4.0

GE 371 เทคโนโลยีใหม่และความคิดสร้างสรรค์ 3(1-2-6)
 New Technology and Creative Thinking
 ฐานความคิดทางด้านวทิยาศาสตร์ท่ีพฒันาเป็นเทคโนโลยี  
เทคโนโลยีใหม่และการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมมนษุย์ในศตวรรษท่ี 21 
การเรียนรู ้เก่ียวกับเทคโนโลยีใหม่ท่ีจะมีบทบาทในโลกอนาคต   
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่กับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมยุคดิจิทัล  
การพฒันาความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลและกลุม่  การใช้เทคโนโลยี
ใหม่ด้วยความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมให้กับภาคธุรกิจ  
ภาคอุตสาหกรรม และภาคสังคม

GM 200 องค์การและการจัดการเชิงกลยุทธ์    3(3-0-6)
 Organization and Strategic Management
 ทฤษฎท่ีีเก่ียวข้องกับองค์การและการจดัการ ความสมัพนัธ์ 
ขององค์กรกับสภาพแวดล้อม ระบบย่อยวัฒนธรรมองค์การและการ 
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ การ 
วิเคราะห์ SWOT การก�าหนดกลยุทธ์ การด�าเนนิกลยุทธ์ การควบคมุ 
กลยุทธ์และปรับกลยุทธ์

GM 
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GT 201 การออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม 3(3-0-6)
 เบื้องต้น
 Introduction to Interactive Design and  
 Game Development
 ความเป็นมาของการพัฒนาเกม ลักษณะและประเภท
ต่างๆของเกมและซอฟต์แวร์เชิงโต้ตอบ หลักการน�าเสนอภาพและ
เสียงเพื่อสื่อสารสู่ผู ้ใช้ พฤติกรรมของกลุ่มผู้เล่นเกมและผู้ใช้สื่อ 
เชิงโต้ตอบ แนวคิดและหลักการออกแบบเกม 2 มิติ และ 3 มิติ 
การออกแบบเชิงสังคม ความจ�า และพฤติกรรมของมนุษย์ วิธีการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนในการออกแบบและ 
พฒันาสือ่โต้ตอบและเกม หลกัการทางคณติศาสตร์และฟิสกิส์เบ้ืองต้น 
ในเกม เครื่องประมวลผลเกม เครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการพัฒนาเกม
และช่วยสร้างส่วนขยายระดับเกม หลักการวิจารณ์เกม จริยธรรม 
ในการพัฒนาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ 

GT 206 เทพปกรณัมกับการพัฒนาเกม 3(3-0-6)
 Mythology and Game Development
 องค์ประกอบของวรรณกรรมและเร่ืองเล่า ทีถ่่ายทอดกันมา 
ในอารยธรรมตะวันออกและตะวันตก การน�าเร่ืองราวเหล่านี้ 
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเกมและงานแอนิเมชันสมัยใหม่

GT 209 คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชันสองมิติ 3(2-2-6)
 2D Computer Graphics and Animations
 หลกัการสร้างภาพรูปทรง 2 มติิ การวาดรปูโครงร่างและ 
รูปรายละเอยีดของสิง่มชีีวิต เช่น คนสตัว์ ต้นไม้ และยานพาหนะต่างๆ 
โดยเน้นไปท่ีลักษณะของการเคลื่อนไหวและการแสดงอารมณ์ต่างๆ  
เพื่อน�าไปใช้ในการเขียนภาพแอนิเมชันและเกม

GT 210 การออกแบบตัวละครดิจิทัล 3(2-2-6)
 Digital Character Design
 หลกัการออกแบบตวัละครต่างๆทัง้คนและสตัว์ ทีป่ระยุกต์ 
ใช้กับการออกแบบเกมท้ังแบบสองมติิ (2D) และสามมติิ (3D)  การสร้าง 
ตัวละครแบบสองมิติและสามมิติ ฝึกปฏิบัติออกแบบตัวละครเพื่อ
ความช�านาญ การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ท่ีทันสมัยส�าหรับการสร้าง
งานทั้งสองมิติและสามมิติ การประยุกต์ตัวละครเข้ากับการท�างาน
ของเครื่องประมวลผลเกม

GT 230 การออกแบบอินโฟกราฟิกและมัลติมีเดีย 3(2-2-6)
 Infographic and Multimedia Design
 การน�าข้อมลูหรือความรู้มาสรปุเป็นสารสนเทศในลกัษณะ 
ของกราฟิก ที่ออกแบบเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว และแนวคิด 
เก่ียวกับมลัติมเีดีย การสร้างมลัติมเีดียบนคอมพวิเตอร์ องค์ประกอบ 
พืน้ฐานของการจดัสร้างมลัตมิเีดยี ความรูเ้บือ้งต้นในการผลติสือ่ภาพ 
เสยีงและแอนเิมชัน การประสานสือ่เข้ากันด้วยเคร่ืองมอืท่ีเหมาะสม

GT 231 โครงสร้างระบบและสถาปัตยกรรม 3(2-2-6)
 คอมพิวเตอร์ส�าหรับนักพัฒนาเกม
 Computer Systems and Architecture
 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับโครงสร้างและองค์ประกอบของ 
ระบบคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย 
ส่วนประกอบทางฮาร์ดแวร์ ได้แก่หน่วยประมวลผลระบบบัสและ 
ระบบเชื่อมต่อหน่วยความจ�า อุปกรณ์ภายนอก หน่วยจัดเก็บข้อมูล 
และระบบปฏิบัติการต่างๆในส่วนประกอบและหน้าที่ของระบบ
ปฏิบัติการ

GT 232 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-6)
 และการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้
 Human Computer Interaction and User
 Experience Design
 พฤติกรรมมนุษย์ วิธีบันทึกและแปลพฤติกรรมมนุษย ์
การวิเคราะห์ การท�างาน เทคนิคการสังเกต การออกแบบสอบถาม 
เทคนคิการวิเคราะห์และการโมเดลงาน วิธแีสดงส่วนปฏสิมัพนัธ์และ 
เคร่ืองมอืสร้างต้นแบบ ข้ันตอนการเรียนรู้ การใช้งานและการวิเคราะห์ 
โพรโทคอล การใช้ค�าปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์  
องค์ประกอบของการออกแบบภาพและการประยุกต์ใช้ส่วนต่อประสาน 
กับผู้ใช้ วิเคราะห์ชนิดของส่วนรับประสาทสัมผัส การสร้างความ 
พอใจโดยรวมส�าหรบัประสบการณ์ของผูใ้ช้ โดยเน้นถึงประสบการณ์ 
การใช้งานที่เกี่ยวข้องกับธีมของเกมหรือระบบ

GT 
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GT 306 การออกแบบสภาพแวดล้อมและระดับ 3(2-2-6)
 Environment and Level Design
 ทฤษฎีและการปฏิบัติในหลักการออกแบบระดับการเล่น 
ทั้งแบบสองมิติ (2D) และแบบสามมิติ (3D) การสร้างสิ่งปลูกสร้าง 
สถานที่ ท้ังภายนอกและภายในอาคารในโลกเสมือนจริง รวมถึง
สภาพแวดล้อมของแต่ละระดับของเกม การสร้างและประยุกต์ให้เข้า
กับเครื่องประมวลผลเกม ข้อจ�ากัดต่างๆในการออกแบบเกม

GT 308 การจัดการโครงงานส�าหรับการผลิตเกม 3(3-0-6)
 Project Management for Game Production
 หลักการเขียนแผนธุรกิจส�าหรับธุรกิจการผลิตเกม การ 
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ การวิเคราะห์ความเสี่ยง การวิจัยตลาด 
เบ้ืองต้นส�าหรับการผลิต การวิเคราะห์ความเสี่ยงและประมาณ 
ค่าใช้จ่ายของการพฒันาเกมและแอนเิมชัน การจดัการกระบวนการ
ผลิตเกม ตั้งแต่เริ่มกระบวนการผลิต การจัดจ�าหน่าย บทบาทและ
หน้าที่ของบุคลากร การจัดท�าเอกสารประกอบ

GT 314 3D คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชัน 3(2-2-6)
 3D Computer Graphic and Animations
 หลักการของคอมพิวเตอร์กราฟิกที่ประยุกต์ใช้กับงาน 
แอนิเมชันและเกมคอมพิวเตอร์ แนวคิดและการออกแบบสามมิติ 
(3D) การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย ส�าหรับการสร้างงาน 
ทั้งสองมิติและสามมิติ ฝึกท�าโครงงานย่อยเพื่อให้เกิดทักษะที่ใช้งาน
ได้จริง

GT 315 การออกแบบวัตถุส�าหรับเกม 3(2-2-6)
 Objects Design for Games
 หลกัการออกแบบวตัถุและเคร่ืองมอืต่างๆในเกม ทัง้แบบ 
สองมิติ (2D) และแบบสามมิติ (3D) การสร้างวัตถุและเครื่องมือ
ต่างๆแบบสองมิติและสามมิติ ฝึกปฏิบัติเพื่ออกแบบให้เกิดความ
ช�านาญ การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย ส�าหรับการสร้างงาน
ทั้งสองมิติและสามมิติ การประยุกต์วัตถุและเครื่องมือต่างๆ ให้เข้า
กับการท�างานของเครื่องประมวลผลเกม

GT 316 การออกแบบเกมอินเทอร์เฟส 3(2-2-6)
 Games Interface Design
รายวิชาบังคับก่อน : GT 201 การออกแบบเชิงโต้ตอบ 
  และการพัฒนาเกมเบื้องต้น
 หลกัการออกแบบต�าแหน่งขององค์ประกอบต่างๆของเกม 
เช่น เมนู ส่วนควบคุม ตัวอักษรบอกสถานะ การน�ากรณีศึกษาของ 
การองค์ประกอบต่างๆมาวิเคราะห์ เพือ่ดูข้อดีและข้อเสยี การฝึกวาง 
องค์ประกอบกับการออกแบบส่วนอินเทอร์เฟสส�าหรับเกม พร้อมทั้ง 
การเขียนสคริปในการควบคุม

GT 317 วีดิโอและเสียงดิจิทัลส�าหรับการผลิตเกม 3(2-2-6)
  Digital Audio and Video for Game Poduction
 หลักการใช้เสียงและวีดิโอระบบดิจิทัล เพื่อรองรับ
แอนเิมชันเกม ประเภทของระบบเสยีงและวีดโิอ ประเภทของแหล่ง
ก�าเนิด เสียงและวีดิโอ การตัดต่อเสียงและวีดิโอเพื่อการพัฒนา 
แอนิเมชันและเกม

GT 318 การเขียนโปรแกรมเชิงโต้ตอบส�าหรับเกม 3(2-2-6)
 Interactive Programming for Game
 แนะน�าเครื่องมือและภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม 
หลกัการพืน้ฐานเพือ่ประยุกต์ใช้ในเกมสองมติิ เช่น รปูแบบของภาพ 
กราฟิกสองมิติ การแปลงภาพ (Transformation) รูปแบบของภาพ
โปร่งใส (Transparency) การใช้งานแอนิเมชัน การท�างานของ 
Double Buffering การใช้งานอาร์เรย์สองมิติ การเขียนโปรแกรม
เพื่อจัดการด้านต่างๆภายในเกมสองมิติ ได้แก่การรับข้อมูลเข้า การ
แสดงผลภาพกราฟิกสองมิติหรือแอนิเมชัน การควบคุมเสียงหรือ
วีดิโอ การโต้ตอบกับผู้ใช้งาน การตรวจสอบการชนกันของวัตถุ 
การสร้างแผนที่แบบ Tie Map การเคลื่อนที่ของฉากและตัวละคร 
(Scrolling) ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเชิงปัญญาประดิษฐ์เบ้ืองต้น
ส�าหรับเกมสองมิติ

GT 319 เทคนิคการตกแต่งพื้นผิวขององค์ประกอบ 3(2-2-6)
 Texture Rendering Techniquies
 หลักการสร้างแบบพื้นผิวและการจัดวางลงในองค์
ประกอบของเกม เช่น พื้นและผนัง อาคารและสถานที่ วัตถุต่างๆ 
รวมไปถึงตัวละครของเกม การประสานงานระหว่างเครื่องประมวล
ผลเกม และเทคนิคของการจัดการพื้นผิว ข้อจ�ากัดต่างๆ เพิ่มทักษะ 
ปฏิบัติการด้วยเทคนิคต่างๆ การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม
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GT 320 เครื่องมือควบคุมละคร 3(2-2-6)
 Character Rigging Control
รายวิชาบังคับก่อน : GT 210 การออกแบบตัวละครดิจิทัล
 การออกแบบและสร้างโครงกระดูกของคน สตัว์ และโครง 
สิง่ของ การเชือ่มโยงกระดกูเข้ากับผวิของวตัถุสามมติ ิ(3D) และการใช้ 
กระดูกเพื่อบังคับการเคลื่อนไหวของตัวละคร โดยใช้ความสัมพันธ์
ระหว่างกระดูกและการใช้ภาษา Script ในการควบคมุกระดกูเบ้ืองต้น 

GT 321 วิชวลเอ็ฟเฟ็คท์ส�าหรับเกมและแอนิเมชัน 3(2-2-6)
 Visual Effect for Games and Animations
 หลักการออกแบบและการสร้างวิชวลเอ็ฟเฟ็คท์ในงาน 
แอนเิมชนัและเกม โดยศกึษารปูแบบและประเภทของวิชวลเอฟ็เฟ็คท์ 
ที่สร้างด้วยโปรแกรม 2 มิติและโปรแกรม 3 มิติ

GT 354 การพัฒนาแฟ้มภาพผลงาน 3(2-2-6)
 Portfolio Development
 การรวบรวมและจดัท�าแฟ้มภาพผลงาน (Portfolio) ของ
ตนเองให้อยู่ในรูปแบบของสือ่ประสม ส�าหรับการลงสือ่แบบต่างๆ เช่น 
CD-ROM, DVD-ROM และอินเทอร์เน็ต

GT 359 เครื่องประมวลผลเกมสามมิติ 3(2-2-6)
 3 D Game Engine
 หลักการท�างานของเคร่ืองประมวลผลเกม การประยุกต ์
ใช้เครื่องมือประมวลผลเกมเพื่อการพัฒนาเกม วิเคราะห์เครื่อง 
ประมวลผลที่มีอยู่ในตลาดแบบสามมิติ (3D) การผนวกตัวละคร 
และฉากต่างๆให้เข้ากับเคร่ืองประมวลผลเกม การประยุกต์ใช้เคร่ือง
ประมวลผลเกม กลไกการรักษาความมัน่คงและประเด็นทีเ่ก่ียวกับการ 
ปฏิบัติงานจริงเวลาน�าไปใช้งาน

GT 360 การสร้างภาพระบบดิจิทัล 3(2-2-6)
 Digital Imaging
 วิธีสร้างภาพบนคอมพิวเตอร์ทั้งแบบเวกเตอร์ (Vector) 
และราสเตอร์ (Raster) ความสมัพนัธ์ระหว่างจดุ (Pixel) ความละเอยีด 
(Rosolution) จานส ี(Color Palette) และหน่วยความจ�า (Memory) 
 การสร้างลายเส้นพืน้ฐานแบบต่างๆ การสร้างลายเส้นประยุกต์ และ
การสร้างรูปทรงจากเส้น การสร้างพืน้ผวิและเอฟ็เฟ็กต์ การสร้างภาพ 
สามมติ ิศึกษาทฤษฎสีแีละอทิธพิลของสต่ีองานกราฟิก การเลือกใช้สี  

และการผสมส ีการเลอืกเครือ่งมอื และโปรแกรมประยุกต์ทีเ่หมาะสม 
ส�าหรับการท�างาน และการจัดระบบแฟ้มข้อมูล เพื่อความสะดวก 
ในการเรียกใช้งานระบบต่างๆ

GT 361 การถ่ายภาพระบบดิจิทัล 3(2-2-6)
 Digital Photography
 พัฒนาการถ่ายภาพและกล้องถ่ายภาพ โครงสร้างการ
ท�างานของการถ่ายภาพ ได้แก่เล็นส์ (Lens) รูรับแสง (Aperture) 
ความเรว็ของมา่นบงัแสง (Shutter Speed) ทางยาวโฟกสั (Focus 
Length) เทคนิคในการถ่ายภาพ เช่น การจัดองค์ประกอบของภาพ 
การใช้แสงในการถ่ายภาพ และการจดัแสง เป็นต้น รปูแบบการจดัเก็บ 
ข้อมูลและกระบวนการท�างานในห้องมืดดิจิทัล เช่น การแก้ไขภาพ 
การแก้ไขส ีการตดัภาพ การซ้อนภาพ การย่อและขยายภาพ เป็นต้น

GT 362 เทคนิคแสงและมุมกล้องดิจิทัลส�าหรับ 3(2-2-6)
 แอนิเมชันและเกม
 Digital Lighting and Camera Techniques 
 for Animations and Games
 หลักการของแสงและมุมกล้องเพื่อการประยุกต์ใช้ในงาน 
ดิจิทัล เทคนิคการประยุกต์ใช้แสงและมุมกล้อง เพื่อการพัฒนาสื่อ  
เชิงโต้ตอบและเกมคอมพิวเตอร์ การปฏิบัติและทดลองวางต�าแหน่ง 
แสงและมุมกล้อง การใช้เทคนิคของแสงและมุมกล้องเพื่อแสดง
และซ่อนวัตถุในเกม การใช้แสงและมุมกล้องเพื่อให้งานดิจิทัล  
สื่ออารมณ์ด้านต่างๆ

GT 363 หลักคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ส�าหรับ  3(3-0-6)
 นักพัฒนาเกม
 Mathematics and Physics for Game Developers
 ทฤษฎ ีรปูแบบ หลกัคณติศาสตร์ และหลกัฟิสกิส์ ส�าหรบัการ
สร้างเกมสองมติิและสามมติิ ได้แก่ ระบบพกัิด เรขาคณติ การท�างาน 
ของเวกเตอร์ การแปลงเมทริกซ์ การประยุกต์ใช้กฎทางฟิสิกส์  
โดยเฉพาะเร่ืองความเร็ว ความเร่ง แรง และแรงโน้มถ่วง การจ�าลอง 
ภาพเหตกุารณ์ทีส่มัพนัธ์กับรปูแบบท่ีใช้ ได้แก่การเคลือ่นทีข่องลกูบอล 
(colliding) การเคลื่อนที่อย่างมีเป้าหมายของจรวด (Trajectories) 
การเคลื่อนที่ของรถยนต์แบบหักมุม (Cornering dynamics)
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GT 364 การออกแบบเชิงสร้างสรรค์ 3(3-0-6)
 Creative Design
 กระบวนการความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาความคิด 
สร้างสรรค์ การคดินอกกรอบ การคิดถึงสิง่รอบตวัและสภาพแวดล้อม 
ในมุมมองใหม่ การประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในศาสตร์แขนง 
ต่างๆ เช่น การออกแบบ การสร้างงานแอนเิมชัน งานสถาปัตยกรรม 
เป็นต้น

GT 365 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 3(2-2-6)
 Print Media Design
 แนวคิดการออกแบบสือ่สิง่พมิพ์ส�าหรบัเกมและแอนเิมชัน 
ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบและจัดท�าสื่อสิ่งพิมพ์แต่ละ
ประเภท เครื่องพิมพ์ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ การจัดท�าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ และโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์

GT 366 การวิจารณ์การออกแบบเกม 3(3-0-6)
 Game Design Criticism
 การศกึษาเกมแบบต่างๆ วิเคราะห์และวิจารณ์ระหว่างกลุม่ 
นักศึกษา เพื่อการประยุกต์ใช้และพัฒนาเทคนิคต่างๆให้ทันสมัย 
และสอดคล้องกับความต้องการของกลุม่ผูเ้ล่น การประยุกต์หลกัการ 
ต่างๆ เพื่อการวิจารณ์ในเชิงวิชาการ

GT 367 ภาพสามมิติเชิงสถาปัตยกรรม 3(2-2-6)
 Architectural 3D Imaging
 การจดัวางองค์ประกอบทางด้านสถาปัตยกรรมในรูปแบบ 
สามมิติ การใช้เครื่องมือสามมิติในการปั้นโมเดล การจัดการพื้นผิว
และแสง เพื่อประมวลผลออกมาเป็นภาพสถาปัตยกรรมภายในและ 
ภายนอกแบบเสมอืนจรงิ การจดัภาพโดยใช้เคร่ืองมอืสามมติิ ในการ 
สร้างภาพเชิงสถาปัตยกรรม ในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน

GT 368 การเขียนโปรแกรมเกมแบบสองมิติ 3(2-2-6)
 2D Game Programming
 การเขียนโปรแกรมเพือ่ประยุกต์ใช้งานกับซอฟต์แวร์ เช่น 
DirectX และ OpenGL พืน้ฐานของการเขียนเกมแบบสองมติิ (2D) 
การเขียนโปรแกรมควบคุมส่วนการรับข้อมลูเข้า การเขียนโปรแกรม 
ควบคุมเสียง การเขียนโปรแกรมควบคุมส่วนของการแสดงผล การ
เขียนโปรแกรมจัดการด้านโครงสร้างข้อมูลและหน่วยความจ�า และ
การเขียนโปรแกรมเชิงปัญญาประดิษฐ์ส�าหรับเกม 

GT 369 การเขียนโปรแกรมเกมแบบสามมิติ 3(2-2-6)
 3D Game Programming
 พื้นฐานและหลักการของเกมสามมิติ (3D) การประยุกต์ 
ใช้งาน Game Engline ส�าเร็จรูปด้านสามมติ ิค�าสัง่พืน้ฐานของการ
เขียนเกมแบบสามมติิ การเขียนโปรแกรมควบคมุส่วนการรับข้อมลูเข้า 
ควบคุมเสียง ควบคุมส่วนของการแสดงผล จัดการด้านโครงสร้าง
ข้อมูลและหน่วยความจ�า การให้แสงและระดับแสงต่างๆ และการ
เขียนโปรแกรมในเชิงปัญญาประดิษฐ์ส�าหรับเกม

GT 401 การศึกษาตามแนวแนะ 1 3(3-0-6)
 Directed Study 1
 การศึกษาหัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจ หัวข้อและเนื้อหา 
เปลี่ยนไปในแต่ละปีโดยได้รับความเห็นชอบจากภาควิชา

GT 402 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับการออกแบบเกม 1 3(3-0-6)
 Special Topic in Game Design 1
 การศึกษาหัวข้อเก่ียวกับการออกแบบเกมและเทคโนโลยี 
มลัติมเีดยีท่ีน่าสนใจ หัวข้อและเนือ้หาเปลีย่นไปในแต่ละปี โดยได้รับ 
ความเห็นชอบจากภาควิชา

GT 410 สหกิจศึกษา 6(600 ช่ัวโมง)
 Co-Operative Education
 นักศึกษาปฏิบัติงานในสถานประกอบการระหว่างท่ีก�าลัง
ศึกษาอยู่ เพื่อให้นักศึกษาได้เช่ือมโยงการเรียนรู้ในห้องเรียนกับ
ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงเสมือนเป็นพนักงานช่ัวคราว 
ปฏบัิติงานเตม็เวลาไม่น้อยกว่า 16 สปัดาห์ และประเมนิผลจากการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยสถานประกอบการร่วมกับคณะ

GT 411 โครงงานพัฒนาเกม 1 3(0-0-9)
 Game Development Project 1
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือ ได้รับความเห็นชอบจากภาควิชา
 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นกลุ่มหรือศึกษาเดี่ยว 
เพื่อน�าเสนอหัวข้อและผลงานการออกแบบและพัฒนาเกมเบ้ืองต้น 
ในสาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพฒันาเกมโดยมอีาจารย์ 
ที่ปรึกษาเป็นผู้ดูแล
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GT 412 โครงงานพัฒนาเกม 2 3(0-0-9)
 Game Development Project 2
รายวิชาบังคับก่อน : GT 411 โครงงานพัฒนาเกม 1
 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นกลุม่หรือศึกษาเด่ียว โดยมี 
อาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นผู้ดูแล เพื่อน�าเสนอผลงานการออกแบบและ
พัฒนาเกมที่สมบูรณ์ ในหัวข้อท่ีต่อเน่ืองจากท่ีได้ศึกษาและเสนอไว้
ในวิชาโครงงาน 1
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H
HB 
HB 204  พื้นฐานชีววิทยาส�าหรับสุขภาพและความงาม	3(3-0-6)
 Fundamental Biology for Health and Beauty
 หลกัพืน้ฐานทางชีววิทยา ลกัษณะและการจ�าแนกหมวดหมู่ 
ของสิ่งมีชีวิต เซลล์ ชีววิทยาของเซลล์ การถ่ายทอดพลังงานและ
ปฏิกิริยาชีวเคมีภายในเซลล์ พันธุศาสตร์ กายวิภาค และสรีรวิทยา 
ของพชื นเิวศวิทยา พฤตกิรรม วิวฒันาการ การสบืพนัธุ ์และการเจรญิ 
ของสิ่งมีชีวิต เพื่อการเรียนรู้ด้านสุขภาพและความงาม

HB 205 ปฏิบัติการพื้นฐานชีววิทยาส�าหรับสุขภาพ 1(0-3-0)
	 และความงาม		
 Fundamental Biology for Health and Beauty   
 Laboratory
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับรายวิชา HB 204 พื้นฐานชีววิทยา 
ส�าหรับสุขภาพและความงาม การใช้กล้องจุลทรรศน์ องค์ประกอบ 
ของเซลล์ ชีววิทยาของเซลล์ การแบ่งเซลล์ เนื้อเย่ือพืชและสัตว์ 
เอนไซม์ กายวิภาค และสรีรวิทยาของพืช นิเวศวิทยา การสืบพันธุ์ 
และการเจริญของสิง่มชีีวิตเพือ่การเรียนรู้ด้านสขุภาพและความงาม

HB	206		กายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยามนุษย์	 3(3-0-6)
	 ส�าหรับสุขภาพและความงาม		
 Human Anatomy and Physiology for Health 
 and beauty
 พื้นฐานโครงสร้างของร่างกายมนุษย์ เซลล์และเนื้อเย่ือ 
ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนเลือดและน�้าเหลือง 
ระบบหายใจ ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่าย
ปัสสาวะ และระบบสืบพันธุ์ รวมไปถึงการท�างานของระบบต่างๆ 
ในร่างกายมนุษย์ และการประยุกต์ใช้ที่เกี่ยวข้อง

HB	207		ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา	 (1(0-3-0)
	 มนุษย์ส�าหรับสุขภาพและความงาม
 Human Anatomy and Physiology for Health 
 and Beauty Laboratory
 ปฏบัิตกิารทีเ่ก่ียวข้องกับรายวิชา HB 206 กายวิภาคศาสตร์ 
และสรรีวิทยามนษุย์ส�าหรับสขุภาพและความงาม พืน้ฐานโครงสร้าง 
ของร่างกายมนุษย์ เซลล์และเนื้อเย่ือ ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 
ระบบไหลเวียนเลือดและน�้าเหลือง ระบบหายใจ ระบบประสาท  
ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ และระบบสืบพันธุ์  
รวมไปถึงการท�างานของระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์ และการ 
ประยุกต์ใช้ในทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความงาม

HB 208  พ้ืนฐานโภชนศาสตร์ส�าหรับสุขภาพ	 3(3-0-6)
	 และความงาม
 Fundamental Nutrition for Health and Beauty
 พืน้ฐานทางโภชนศาสตร์ ภาวะโภชนาการ ชนดิและหน้าที่ 
ของสารอาหาร การย่อยและการดูดซึมอาหาร สารพษิในอาหาร ฉลาก 
โภชนาการ และการค�านวณที่เก่ียวข้อง ความต้องการสารอาหาร 
และพลังงาน ความส�าคัญของสารอาหารกลุ่มต่างๆ ผัก สมุนไพร  
และผลไม้ ท่ีมผีลต่อสขุภาพ อาหารตามหลกัทฤษฎกีารแพทย์แผนไทย 
รวมถึงอุปกรณ์ หลักการเลือกซ้ืออาหาร ชนิดของอาหารสุขภาพ  
การประยุกต์ใช้โภชนศาสตร์ในด้านสุขภาพและความงาม

HB	209	 การดูแลสุขภาพความงามเบื้องต้น			 3(3-0-6)
 Introduction to Health and Beauty Care
 ความหมายของสุขภาพและความงาม ความสัมพันธ์
ระหว่างสขุภาพและความงาม การดแูลสขุภาพและความงามเบ้ืองต้น 
การปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพและความงามที่ดี การประเมินรูปร่าง 
เบ้ืองต้น ความรูเ้ก่ียวกับผลติภณัฑ์เพือ่สขุภาพและความงาม รวมไปถึง 
การรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล การป้องกันและควบคุมการแพร่
กระจายเช้ือโรคในสถานประกอบการ และความรูพ้ืน้ฐานเก่ียวกับโรค 
ต่างๆ
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HB	210	พ้ืนฐานทางจิตวิทยา			 3(3-0-6)
 Fundamental Psychology
 พื้นฐานทางจิตวิทยา ความหมายและความส�าคัญของ
สุขภาพจิต หลักจิตวิทยาเบื้องต้น พฤติกรรมของบุคคล ทฤษฎี
บุคลิกภาพ พัฒนาการทางบุคลิกภาพ ลักษณะของผู้มีสุขภาพดี 
ลกัษณะความผดิปกติทางจติ การปรบัตัว ปัญหาสขุภาพจติ การป้องกัน 
และส่งเสริมสุขภาพจิต สมาธิและการพัฒนาจิต

HB	211		พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์กายภาพส�าหรับสุขภาพ	3(3-0-6)
	 และความงาม		
 Fundamental Physical Science for Health   
 and Beauty
 กลศาสตร์พื้นฐาน แสง เสียง การสั่นสะเทือน ความ
ร้อน แม่เหล็กไฟฟ้า ธาตุและสารประกอบ แก็ส ของเหลว ของแข็ง 
สารละลาย ปฏิกิริยาเคมีของสาร สารประกอบไฮโดรคาร์บอนและ
สารประกอบนันไฮโดรคาร์บอน

HB	212		พ้ืนฐานการพยาบาลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ	 3(3-0-6)
	 และความงาม		
 Fundamental Nursing for Health 
 and Beauty Promotion
 ความรู้พื้นฐานทางการพยาบาลเบ้ืองต้น หลักการปฐม 
พยาบาลเบ้ืองต้นขณะให้บริการ เช่น อาการแพ้ เป็นลม ช็อคหมดสต ิ
การช่วยเหลือฟื้นคืนชีพเบ้ืองต้นและการส่งต่อ การใช้เคร่ืองมือ 
พื้นฐานทางด้านสุขภาพและความงาม การวัดสัญญาณชีพ  ความรู้ 
พื้นฐานโรคทางสุขภาพและความงาม และการฝึกปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
กับสุขภาพและความงาม

HB	213		หลักการออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ	 3(3-0-6)
	 และความงาม			
 Principle Exercise for Health and Beauty
 หลักการพื้นฐานเก่ียวกับออกก�าลังกาย เทคนิค และ 
การออกก�าลงักายแบบด้ังเดิม แบบฤๅษดีดัตน แบบโยคะ แบบชีวจติ 
และการออกก�าลังกายแนวใหม่ๆ การจัดการการออกก�าลังกาย 
เพื่อสุขภาพ ประโยชน์ของการออกก�าลังกาย การบ�าบัดด้วยการ 
ออกก�าลังกาย และการฝึกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา

HB 214  การพฒันาบคุลิกภาพและจติวทิยาการบรกิาร		3(3-0-6)
 Personality Development and Services 
 Psychology
 ความรู ้พื้นฐานเก่ียวกับบุคลิกภาพ และกลไกในการ
เปลีย่นแปลงความเครยีด ความขัดแย้ง และการปรับตัว แนวทางการ 
พัฒนาบุคลิกภาพด้วยหลักจิตวิทยาและจิตบริการ การให้ค�าปรึกษา 
การดูและการป้องกันภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพและความงาม ฝึกปฏิบัติ 
ด้านบุคลกิภาพและการให้ค�าปรกึษา การน�าหลกัจติวิทยาทีเ่ก่ียวข้อง 
มาประยุกต์ใช้ในงานบริการ และเทคนิคการบริการลูกค้า การสร้าง 
มนุษยสัมพันธ์กับลูกค้า จริยธรรมของการให้บริการในธุรกิจบริการ 
สุขภาพ ทักษะการสื่อสาร การใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษา ทักษะ
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสาร และ
การฝึกใช้ภาษาในงานบริการ

HB	215		เครื่องส�าอางส�าหรับสุขภาพและความงาม		3(3-0-6)
 Cosmetics for Health and Beauty
 ความหมาย ประวัติ และการพฒันาเครือ่งส�าอาง สารทีเ่ป็น 
ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์เคร่ืองส�าอาง วิธีผลิต การใช้เครื่องส�าอาง 
และการทดลองเบือ้งต้น ผลติภณัฑ์ท�าความสะอาดร่างกาย ผลติภณัฑ์ 
ถนอมผิว เครื่องส�าอางจากธรรมชาติอื่นๆที่เก่ียวข้อง รวมทั้งการ
ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย การฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงาน 
ที่สอดคล้องกับเนื้อหา

HB	216		การดูแลสุขภาพทางเลือก				 3(3-0-6)
 Alternative Health Care
 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับศาสตร์การแพทย์ทางเลือก การ 
อธิบายและการวิเคราะห์ และฝึกปฏิบัติ วิธีดูแลสุขภาพทางเลือกที่ 
ก�าลังได้รับความนิยม การคิดเชิงวิพากษ์และการบริโภคอย่างฉลาด 
การบ�าบัดโดยการอาบ การใช้สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  
โฮมิโอพาธี การท�าสมาธิ สมาธิเพื่อสุขภาพในรูปแบบต่างๆ เช่น  
อานาปานสต ิวิปัสสนา  กรรมฐาน TM Maditation การเคลือ่นไหว 
และอืน่ๆ ความหมายของสขุภาพและสขุภาพแบบองค์รวม โภชนาการ 
และพืชสมุนไพรไทยที่ใช้ในการดูแลสุขภาพ การดูแลทั้งร่างกาย 
จติใจ จติวิญญาณ และสงัคม องค์ประกอบของสขุภาพแบบองค์รวม 
หลกัการดแูลสขุภาพองค์รวมและสปา หลกัการใช้ การแพทย์ทางเลอืก 
การแพทย์พื้นบ้านนานาชาติ ธรรมชาติบ�าบัด
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HB	217	 กฎหมายและจรยิธรรมทางสุขภาพ	 3(3-0-6)
	 และความงาม
 Ethics for Health and Beauty
 จริยธรรมในการประกอบอาชีพ ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับ 
กฎหมาย พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคบั และกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพและการบริการ แนวคิดเร่ือง 
การคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการสปา มาตรฐาน 
สถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ สิทธิและการคุ้มครองผู้บริโภค 

HB	218		การนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ			 2(2-0-4)
 Thai Massage for Health
 แนวคิด หลกัการ ประเภทของการนวดในสปา ได้แก่การ
นวดไทยและนวดอืน่ๆ ประวัติความเป็นมาของการนวดไทย ประเภท 
ของการนวดไทย ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย หลักเส้นประธานสิบ 
ความรู ้พื้นฐานกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาส�าหรับการนวด 
ทฤษฎีพื้นฐานการนวดแผนไทย การเตรียมพร้อมส�าหรับการให้
บริการนวดไทย หลักและวิธีการนวดแผนไทยแบบราชส�านัก แบบ 
เชลยศกัด์ิ การนวดส่วนต่างๆของร่างกาย การนวดเพือ่ส่งเสริมสขุภาพ 
และการนวดเพื่อการบ�าบัดโรค ประโยชน์ ข้อห้าม ข้อควรระวัง 
การให้ค�าแนะน�าหลังการรักษา การดูแลสุขภาพไทยแบบองค์รวม

HB	219		ฝึกปฏิบัติการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ		2(0-6-0)
 Thai Massage for Health Practices
 ฝ ึกปฏิบัติการเตรียมพร ้อมส�าหรับบริการนวดไทย 
หลักและวิธีการนวดแผนไทยแบบราชส�านัก แบบเชลยศักด์ิ 
การนวดส่วนต่างๆของร่างกาย การนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพและ 
การนวดเพื่อการบ�าบัดโรค การให้ค�าแนะน�าหลังการรักษา

HB	220	 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ	 3(3-0-6)
	 ด้านสุขภาพและความงาม		
 Business Establish and Entrepreneur for Health 
 and Beauty
 หลักการบริหารเบ้ืองต้น การบริหารจัดการทรัพยากร
ภายในองค์กร การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า หลักการจัดการ
ธุรกิจบริการด้านสุขภาพและความงาม การจัดการและการวางแผน
กลยุทธ์ การศึกษาความเป็นไปได้และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ การจัดท�าแผนธุรกิจด้านสุขภาพและความงาม ปฏิบัติการ
การวิเคราะห์และน�าเสนอแผนธุรกิจ

HB	221		ระบบงานสารสนเทศด้านสุขภาพ	 3(1-4-3)
	 และความงาม		
 Information System for Health and Beauty
 พืน้ฐานทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ ในการน�าไปใช้ด้าน 
สุขภาพและความงาม พื้นฐานทั่วไปเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ การฝึก 
ปฏิบัติโปรแกรมส�าเร็จรูปส�าหรับการจัดการส�านักงาน การจัดท�า
ฐานข้อมูล การใช้อินเตอร์เน็ตในการสืบคืนข้อมูล การจัดท�าเว็บไซต์
ออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความงาม

HB	222		ฝึกงาน			 3(400	ช่ัวโมง)
 Internship
 การลงพื้น ท่ีฝ ึกปฏิ บั ติในสถานประกอบการช้ันน�า 
ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพทางด้านสุขภาพและความงาม เช่น สปา 
สถานเสริมความงาม ฟิตเนส โรงงานผลติเครือ่งส�าอาง ฯลฯ ศึกษา 
เก่ียวกับประวัตคิวามเป็นมาการจดัต้ังธรุกิจ การบรหิารภายในองค์กร 
และการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความงาม

HB	223		สัมมนาทางด้านสุขภาพและความงาม		 1(2-0-4)
 Health and Beauty Seminar
 การศึกษาค้นคว้าข้อมูลบทความและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
กับสขุภาพและความงาม การส�ารวจ การทบทวน การน�าเสนอ และ
การอภิปรายในประเด็นใหม่ที่น่าสนใจ ในด้านผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ 
และการบริการที่เกี่ยวข้องกับความงามและสุขภาพ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความงามที่ทันสมัย

HB	224	 การศึกษาดูงานทางธุรกิจสุขภาพ	 1(0-3-0)
	 และความงาม		
 Field Trip Study in Health and Beauty Business
 ศกึษาดงูานในสถานประกอบการจรงิ ธรุกิจทีเ่ก่ียวข้องกับ 
สุขภาพและความงาม การจัดต้ังธุรกิจที่เก่ียวข้องกับสุขภาพและ 
ความงาม การผลิตผลิตภัณฑ์ และการให้บริการของธุรกิจประเภท 
สุขภาพและความงามได้แก่ สปาเพื่อสุขภาพ สถานเสริมความงาม 
ฟิตเนส สถานดูแลผู้สูงอายุ
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HB	301	 มาตรฐานความปลอดภัยและการทดสอบ	 3(3-0-6)
	 สมบัติผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง		
 Safety Standard and Testing of Cosmetic   
 Properties
 ความรูม้าตรฐานเก่ียวกับความปลอดภยั และการทดสอบ
คุณสมบัตทิางด้านต่างๆ ของผลติภณัฑ์เคร่ืองส�าอาง เช่น ความคงตัว 
ทางกายภาพ-เคมี ทางเครื่องส�าอาง เป็นต้น

HB	302	 เทคโนโลยีเครื่องส�าอางส�าหรับการดูแลผิว		3(3-0-6)
 Cosmetic Technology for Skin Care
 ความรูพ้ืน้ฐานเบ้ืองต้นท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองส�าอางส�าหรับ
ผิวหนัง พื้นฐานโครงสร้างผิวหนัง ประเภทของผิว การวิเคราะห์
สภาพผิว หลักการเสริมบ�ารุงรักษาผิวหน้าและผิวกาย เทคนิคและ
วิธกีารดูแลผวิ การขัดผวิ การปรับสภาพผวิ การให้ความชุ่มช้ืนแก่ผวิ 
การพอก การนวดกระชับ การขจดัร้ิวรอย ความหมองคล�า้ การเลอืกใช้ 
ผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสมกับผิว ส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวกับ
ผวิหนงั ผลติภณัฑ์เก่ียวกับผิวหนงัประเภทต่างๆ การบริการท่ีเก่ียวข้อง 
กับการดูแลผิว นวัตกรรมใหม่ๆที่เกี่ยวกับผิวหนัง

HB	303		เทคโนโลยีเครื่องส�าอางส�าหรับการดูแล	 3(3-0-6)
	 เส้นผมและเล็บ		
 Cosmetic Technology for Hair and Nail Care 
 การดูแลเส้นผมและเล็บ ความรู้พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับ 
เครื่องส�าอางส�าหรับเส้นผมและเล็บ พื้นฐานโครงสร้างเส้นผมและ
เล็บ ส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเส้นผมและเล็บ ผลิตภัณฑ์
ที่เก่ียวกับเส้นผมและเล็บประเภทต่างๆ นวัตกรรมใหม่ๆท่ีเก่ียวกับ
เส้นผมและเล็บ

HB	304		เทคโนโลยีเครื่องส�าอางส�าหรับการตกแต่งสี	3(3-0-6)
	 และใบหน้า
 Cosmetic Technology for Color and Make up
 ความรู้พืน้ฐานเบ้ืองต้นทีเ่ก่ียวข้องกับเครือ่งส�าอางกับการ
แต่งหน้า ทฤษฎีสี ส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการแต่งหน้า 
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการแต่งหน้า นวัตกรรมใหม่ๆที่เกี่ยวกับการแต่ง
หน้า

HB	305		เทคโนโลยีเครื่องส�าอางส�าหรับสปา	 3(3-0-6)
	 และคันธบ�าบัด		
 Cosmetic Technology for Spa 
 and Aromatherapy
 ความรู้พืน้ฐานทีเ่ก่ียวกับน�า้มนัหอมระเหย เคร่ืองหอม พชื
หอมไทยและต่างประเทศ ส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ใช้ เช่น 
ตะไคร้ ไพล มะกรดูไทย กระดังงา การบูร พมิเสน ลาเวนเดอร์ โรสแมรี 
เจอราเนียม มาเจอราม แมนดาริน คุณสมบัติของน�้ามันหอมระเหย  
วิธีประยุกต์ใช้น�้ามันหอมระเหยในรูปแบบต่างๆเพื่อสุขภาพ ข้อห้าม 
และข้อควรระวัง การใช้น�า้มนัหอมระเหยอย่างถูกต้องและปลอดภยั 
ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวกับการใช้ในสปา นวัตกรรมใหม่ๆเก่ียวกับเครื่อง 
ส�าอางส�าหรับสปา และการฝึกปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

HB	306		เทคนิคสปาขั้นต้นและการจัดการธุรกิจสปา		3(3-0-6)
 Basic Spa Technique and Spa Business 
 Management
 ความรูเ้บ้ืองต้นเก่ียวกับสปา ประวัตคิวามเป็นมา แนวคดิ 
ความหมาย องค์ประกอบและมาตรฐานประเภทของสปา ประเภท 
ของการให้บริการในสปา การนวดแบบต่างๆ มาตรฐานการบริการ 
สปา 5 ด้าน ความคาดหวังของลูกค้าการจัดรูปแบบของสปา 
บรรยากาศของสปา และประเภทต่างๆของสปา ประโยชน์ที่ได้รับ 
จากการท�าสปา องค์การทีเ่ก่ียวข้องกับสปาความรู้พืน้ฐานในการจดัตัง้ 
ธรุกิจสปา เครือ่งมอืเก่ียวกับสปา การจดัท�าโปรโมช่ัน ประชาสมัพนัธ์  
การใช้ภาษาอังกฤษในงานบริการสปา ฯลฯ

HB 307 การฝึกปฏิบัติเทคนิคสปาขั้นต้นและการจัดการ	1(0-3-0)
	 ธุรกิจสปา		
 Basic Spa Technique and Spa Business 
 Management Practice
 ฝึกปฏบัิติเก่ียวกับความรูเ้บ้ืองต้นเก่ียวกับสปา ประเภทของ 
การให้บรกิารในสปา การนวดแบบต่างๆ มาตรฐานการบริการสปา 5 
ด้าน ความรูพ้ืน้ฐานในการจดัตัง้ธรุกิจสปา เครือ่งมอืท่ีเก่ียวข้องกับสปา 
การจดัท�าโปรโมช่ันประชาสมัพนัธ์ การใช้ภาษาองักฤษในงานบรกิาร 
สปา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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HB 308		เทคนิคสปาขั้นสูงและคันธบ�าบัด			 3(3-0-6)
 Advanced Technique for Spa and Aromatherapy
 การให้บริการและเทคนิคสปาขั้นสูง เช่น การใช้น�้าและ
อุณหภูมิ เทคนิคการใช้น�้ามันหอมระเหย การนวดหินร้อน การนวด
สปอร์ต การนวดเซลลูไลต์ การนวดเพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูกล้ามเนื้อ 
เทคนิคการนวดหน้าแบบยกกระชับ นวัตกรรมการให้บริการในสปา 
เทคนิคเฉพาะในด้านอื่นๆ

HB	309		การฝึกปฏบิตัเิทคนิคสปาข้ันสงูและคนัธบ�าบดั		1-(0-3-0)
 Advanced Technique for Spa 
 and Aromatherapy Practice
 ฝึกปฏบัิติเก่ียวกับการให้บรกิารและเทคนคิสปาข้ันสงู เช่น 
การใช้น�า้และอณุหภมู ิเทคนคิการใช้น�า้มนัหอมระเหย การนวดหินร้อน 
การนวดสปอร์ต การนวดเซลลูไลต์ การนวดเพื่อกระตุ้นและฟื้นฟู
กล้ามเนื้อ เทคนิคการนวดหน้าแบบยกกระชับ นวัตกรรมการให้
บริการในสปา เทคนิคเฉพาะในด้านอื่นๆ

HB 310  วารีบ�าบัด   3(3-0-6)
 Hydrotherapy
 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับน�้า คุณสมบัติของน�้า การใช้
ความร้อน ความเย็น การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนการให้บริการ 
ประโยชน์และข้อควรระวงั การท�าความสะอาดอปุกรณ์ และฝึกปฏบัิต ิ
ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา

HB	321		การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์	 3(3-0-6)
	 เพื่อความงาม		
 Design and Development of Beauty Product
 การพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง 
ส�าหรบัส่วนต่างๆของร่างกาย เทคโนโลยีและอตุสาหกรรมในการผลติ 
เครื่องส�าอาง

HB	322		การฝึกปฏิบัติภาคสนามสปาและนวดไทย	1		2(0-6-0)
 Spa and Thai Massage Field Practice 1
 การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ ที่ได้
รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข เก่ียวกับการฝึกปฏิบัติการ
ให้บริการแก่ผู้มารับบริการ การนวดเพื่อสุขภาพ การใช้น�้ามันหอม
ระเหย การท�าสมาธิ การออกก�าลังกาย การดูแลผิวหน้าและผิวกาย 
จ�านวน 90 ชั่วโมง

HB 323  การฝึกปฏิบัติภาคสนามสปาและนวดไทย	2			2(0-6-0)
 Spa and Thai Massage Field Practice 2
 การฝึกปฏบัิตใินสถานประกอบการสปาเพือ่สขุภาพ ท่ีได้รบั 
การรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข เก่ียวกับการฝึกปฏิบัติการให้
บรกิารแก่ผูม้ารับบรกิาร การนวดเพือ่สขุภาพ การใช้น�า้มนัหอมระเหย  
การท�าสมาธ ิการออกก�าลงักาย การดูแลผวิหน้าและผวิกาย จ�านวน 90 
ชั่วโมง

HB	331		โภชนาการเพื่อสุขภาพ		 3(3-0-6)
 Nutrition for Health
 การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยาและสรีรวิทยา หรือ
กระบวนการเกิดอาการ อาการแสดงความสมัพนัธ์ทัง้ด้านสาเหตแุละ
ผล ระหว่างอาหารและสารอาหารกับโรคต่างๆ ทีเ่ก่ียวกับโภชนาการ 
เช่นโรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง 
โรคกระดูกพรุน

HB	332	 วิทยาการชะลอวัยและการฟื้นฟูสุขภาพ			 3(3-0-6)
 Anti Aging and Regenerative Sciences
 สาเหตุ ทฤษฎี และกระบวนการที่ก่อให้เกิดความชรา 
กลไกการเสื่อมของร่างกาย โรคเสื่อมต่างๆ การชะลอวัย สุขภาพ
สมบูรณ์สูงสุด แนวทางป้องกันภาวะบางอย่างของร่างกาย ภาวะ 
แพ้อาหารแฝง ภาวะล�าไส้รั่ว พิษของโลหะหนักต่อสุขภาพ

HB	333		นวัตกรรมการออกก�าลังกาย			 3(3-0-6)
 Exercises Innovation
 กิจกรรมและรูปแบบการออกก�าลังกาย ที่เหมาะกับการ
เปลีย่นแปลงทางสรีรวิทยา ของระบบต่างๆในร่างกายแต่ละช่วงอายุ 
ตัง้แต่วัยเด็ก วัยผูใ้หญ่ วัยสงูอายุ และวัยชรา เพือ่รกัษาสมรรถภาพ
ทางกายให้อยู่ในสภาวะปกติ รวมทั้งออกแบบกิจกรรมใหม่ๆ ที่ช่วย
พัฒนาสมรรถภาพทางกาย

HB	334		ฝึกปฏิบัตินวัตกรรมการออกก�าลังกาย		1(0-3-0)
 Exercise Innovation Practices
 ฝึกปฏิบัติเก่ียวกับกิจกรรมและรูปแบบการออกก�าลังกาย 
ทีเ่หมาะกับการเปลีย่นแปลงทางสรรีวิทยาของระบบต่างๆในร่างกาย
แต่ละช่วงอายุ ตั้งแต่วัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ วัยสูงอายุ และวัยชรา เพื่อ
รักษาสมรรถภาพทางกายให้อยู่ในสภาวะปกติ รวมทั้งออกแบบ 
กิจกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
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HB	335	 โภชนาการเพื่อการชะลอวัย		 	3(3-0-6)
 Nutrition for Anti Aging
 บทบาทส�าคัญและรายละเอียดของ แมคโครนิวเทรียนท์ 
ไมโครนวิเทรยีนท์ สารต้านอนมุลูอสิระ และสารพฤกษเคมท่ีีมผีลต่อ
สุขภาพและการชะลอวัย

HB	336		การด�าเนินช่วิตเพื่อสุขภาพสมบูรณ์			 3(3-0-6)
 Life Style for Optimal Health
 พื้นฐานการส่งเสริมสุขภาพในวัยต่างๆ ได้แก่วัยทารก 
วัยท�างาน จนถึงวัยชรา ด้วยหลักโภชนาการ การออกก�าลังกาย  
สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ ได้แก่อาหาร น�้า และอากาศ

HB	337		พ้ืนฐานทางด้านกิจกรรมบ�าบัด		3(3-0-6)
 Fundamental Recreation
 การส่งเสริม การป้องกัน การรักษา และการฟ้ืนฟสูขุภาพ
ด้วยกิจกรรมการด�ารงชีวติและวิธีการทางกิจกรรมบ�าบัด กิจกรรมการ
ด�ารงชีวิต อนัได้แก่การดแูลตนเอง การท�างานหรือการศึกษา การใช้ 
เวลาว่างและการพักผ่อน รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายในบริบทของ
ครอบครัวและชุมชน

HB	338		การฝึกปฏิบัติพื้นฐานทางด้านกิจกรรมบ�าบัด		1(0-3-0)
 Recreation Practices
 ฝึกปฏบิตัเิก่ียวกับการส่งเสรมิ การป้องกัน การรกัษาและ 
การฟ้ืนฟสูขุภาพ ด้วยกิจกรรมการด�ารงชีวิตและวิธกีารทางกิจกรรม
บ�าบัด กิจกรรมการด�ารงชีวิต อันได้แก่การดูแลตนเอง การท�างาน
หรือการศึกษา การใช้เวลาว่างและการพกัผ่อน รวมทัง้มคีณุภาพชีวิต
ที่ดีภายในบริบทของครอบครัวและชุมชน

HB	339	การจัดการและควบคุมน�้าหนัก		 	3(3-0-6)
 Weight Control and Management
 การประเมินรูปร่างและความอ้วน โรคอ้วน สาเหตุภาวะ
แทรกซ้อน การป้องกันและรกัษา เพือ่การควบคมุน�า้หนกั การประเมนิ 
ระดับพลังงานที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน และการสร้างโปรแกรมควบคุม
น�า้หนกั การฝึกออกก�าลงักายเพือ่ลดน�า้หนกั การลดเฉพาะส่วน การ
เลือกและการน�าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาใช้เพื่อการควบคุมน�้าหนัก

HB	340		นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริการสุขภาพ		3(3-0-6)
 Innovation and Health Technology Services
 นวัตกรรมการดูแลสุขภาพในด้านต่างๆ ธุรกิจที่มีฐานคิด
จากวิทยาศาสตร์ การออกแบบผลติภณัฑ์หรอืการบริการ เพือ่ส่งเสรมิ
และฟื้นฟูสุขภาพในทุกช่วงวัย

HB	381	 อาหารและโภชนาการทันสมัย	 3(0-3-0)
 Up-to-date Food and Nutrition
 อาหารทางศาสนา ได้แก่ ฮาลาล โกรเชอร์ ฮินด ูมงัสวิรัติ  
ชีวจิต อาหารเมดิเตอเรเนียน และกรดไขมันไม่อิ่มตัวต�าแหน่งเดียว  
อาหารตัดต่อยีน อาหารพเิศษท่ีบริการบนเคร่ืองบิน อาหารอนิทรย์ีและ 
อาหารปลอดสารพิษ อาหารจานด่วน อาหารอวกาศ อาหารไทย
และคุณค่าทางโภชนาการ อาหารส�าหรับผู้ป่วย ผลิตภัณฑ์น�้าด่ืม  
น�้าอัดลม และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การควบคุมอาหาร กรณีศึกษา 
เก่ียวกับปัญหาความปลอดภัยในอาหาร และกฎหมายนานาชาติ  
ที่เกี่ยวข้อง

HB	390		สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม		 3(3-0-6)
 Herbal for Health and Beauty
 ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ แหล่งท่ีมา สารประกอบท่ีส�าคัญ 
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ส่วนที่น�ามาใช้ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การ
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของพืชสมุนไพร พืชสมุนไพรที่ใช้
เป็นเครื่องส�าอาง พืชสมุนไพรเพื่อการควบคุมน�้าหนัก พืชสมุนไพร 
ในอาหารเสรมิสขุภาพและเครือ่งดืม่ พชืสมนุไพรทีใ่ช้ในโรคเร้ือรงั สตัว์ 
แร่ธาต ุและผลติภัณฑ์ธรรมชาตจิากทะเลเพือ่ความงามและสุขภาพ

HB	391		อาหารฟังก์ชั่นและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร			3(3-0-6)
 Functional Food and Supplement Products
 เข้าใจความหมายและความส�าคญัของอาหารฟังก์ช่ันและ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เข้าใจชนิด ผลต่อสุขภาพ กลไกการท�างาน 
และความปลอดภัยของอาหาร ฟังก์ช่ันและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ส�าหรบัสมอง สายตา หัวใจและหลอดเลอืด ระบบทางเดินหายใจและ
ปอด กระดกู การเพิม่ภมูคิุม้กัน การควบคมุน�า้หนกั การออกก�าลงักาย 
และผิวพรรณโดยรวม แนวโน้มปัจจุบันที่เก่ียวกับผลิตภัณฑ์อาหาร 
และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
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HB	392	โภชนบ�าบัดและพื้นฐานการก�าหนดอาหาร			3(3-0-6)
 Nutraceutical and Fundamental Dietetics 
 Practice
 พื้นฐานการจัดการอาหารเพื่อสุขภาพส�าหรับบุคคลทั่วไป 
และผูท่ี้มโีรคประจ�าตัว รวมทัง้การบริการอาหารในโรงพยาบาลหรือ
สถานบริการสุขภาพ สังเกต วิเคราะห์ และฝึกวางแผนเมนูอาหาร 
พัฒนาต�ารับ รายการอาหาร วัตถุดิบ การผลิตและการจัดส่งอาหาร 
การจัดการทรัพยากรบุคคลและการเงิน

HB 393 การฝึกปฏิบัติโภชนบ�าบัดและพื้นฐานการ 1(0-3-0)
	 ก�าหนดอาหาร		
 Nutraceutical and Fundamental Dietetics 
 Practice
 ฝึกปฏิบัติเก่ียวกับพื้นฐานการจัดการอาหารเพื่อสุขภาพ
ส�าหรับบุคคลทั่วไปและผู้ที่มีโรคประจ�าตัว รวมทั้งการบริการอาหาร
ในโรงพยาบาลหรือสถานบริการสุขภาพ สังเกตวิเคราะห์และฝึก
วางแผนเมนูอาหาร พัฒนาต�ารับ รายการอาหาร วัตถุดิบ การผลิต
และการจัดส่งอาหาร การจัดการทรัพยากรบุคคลและการเงิน

HB	394	การจัดการกิจกรรมทางการกีฬา			 3(3-0-6)
 Sport Activity Management
 ทฤษฎีและหลักการของการจัดการทางการกีฬา บทบาท
และหน้าท่ีของผูจ้ดัการทางการกีฬา กระบวนการจดัการทางการตลาด 
การจัดการทางทรัพยากรบุคคล การจัดการทางธุรกิจและการเงิน 
กฎหมายกับการจัดการทางการกีฬา และสภาวะแวดล้อมทางสังคม
ที่มีผลต่อการจัดการทางการกีฬา มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

HB 395 	ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ	 3(3-0-6)
	 และความงาม		
 Natural Products for Health and Beauty
 การแบ่งประเภทและข้อก�าหนดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์เพื่อ
สขุภาพจากธรรมชาต ิวัตถุดบิทีใ่ช้เป็นส่วนประกอบรองในผลติภณัฑ์
เพื่อสุขภาพจากธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันจากธรรมชาติ 
ผลติภณัฑ์ยาแผนโบราณ ผลติภณัฑ์เสริมอาหาร ผลติภณัฑ์เวชส�าอาง 
ผลติภณัฑ์ชีวภาพ โภชนภณัฑ์ และผลติภณัฑ์ท่ีใช้ในการบ�าบัดทางเลอืก 
อื่นๆ การฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงานการท�าผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
แบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับเนื้อหา

HB	396	 กายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสุขภาพ	 3(3-0-6)
	 และความงาม		
 Gadget for Health and Beauty
 แนวคดิพืน้ฐานของกระบวนการนวัตกรรม การพฒันาแนว 
ความคิดส�าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมด้านสุขภาพ 
และความงาม การวิจารณ์และการวิเคราะห์สินค้ากายอุปกรณ์
อเิลก็ทรอนกิส์ด้านสขุภาพและความงาม การสมัมนาและการประชุม 
เชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจกายอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ สุขภาพและความงาม

HB	397		ธุรกิจบริการผู้สูงอายุ			 3(3-0-6)
 Elderly Service Business
 ลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุ 
ภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การดแูลผูส้งูอายุ รปูแบบสนิค้าและบริการส�าหรบัผูส้งูอายุในปัจจบัุน 
การวิเคราะห์สถานการณ์และการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
เฉพาะสินค้าและบริการผู้สูงอายุ

HB	398	 เศรษฐศาสตร์และการตลาดด้านสุขภาพ	 3(3-0-6)
	 และความงาม		
 Economics and Marketing for Health 
 and Beauty 
 ความรู ้ทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจ 
แนวคิดเศรษฐศาสตร์สุขภาพ อุปสงค์และอุปทานของตลาดสุขภาพ
และความงาม การวิเคราะห์ต้นทุนและจุดคุ้มทุนส�าหรับการบริการ
ด้านสขุภาพและความงาม การวิเคราะห์สถานการณ์และการวางแผน 
กลยุทธ์ทางการตลาด การสร้างแบรนด์ธุรกิจสุขภาพและความงาม 
ปฏิบัติการจัดท�าแผนการตลาดด้านธุรกิจสุขภาพและความงาม

HB	399		นวัตกรรมด้านความงาม			 3(3-0-6)
 Beauty Innovation
 วัตกรรมของผลิตภัณฑ์เคร่ืองส�าอาง ตลอดจนรูปแบบ 
ของบรรจภุณัฑ์ ระเบียบข้อก�าหนดของคณะกรรมการอาหารและยา 
แผนธุรกิจและเทคโนโลยีใหม่ๆทางด้านความงาม รวมไปถึงการน�า 
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในทางเคร่ืองส�าอาง และเทรนด์
ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับความงาม



8 j  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

HO	202		จิตวิทยาการบริการ			 3(3-0-6)
 Service Psychology
 ความหมาย ความส�าคัญ ลักษณะของการบริการ ความ
สัมพันธ์ระหว่างจิตวิทยากับการบริการ การน�าหลักการจิตวิทยามา
ใช้ในธุรกิจการบริการ การรับรู้และการจูงใจในการบริการ การสื่อ
ความหมายและการสื่อสารในงานบริการ หลักมนุษยสัมพันธ์กับ
การท�างานเป็นทีม การพัฒนาบุคลิกภาพ การบริหารคุณภาพในการ
บริการ จริยธรรมในงานบริการ ปัญหาและแนวทางป้องกัน

HO	203	 ธุรกิจที่พักและอาหาร			 3(3-0-6)
 Hospitality Business
 วิวัฒนการ ความส�าคัญ ประเภทและลกัษณะของทีพ่กัแรม 
โครงสร้างองค์กร การให้บริการของธุรกิจที่พักและอาหาร รูปแบบ 
การจดัการธรุกิจทีพ่กั กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับธรุกิจท่ีพกัและอาหาร 
สถานการณ์และแนวโน้มของธุรกิจที่พักและอาหาร ในประเทศและ 
ต่างประเทศ การศึกษานอกสถานที่

HO	204	 วัฒนธรรมไทยส�าหรับอุตสาหกรรม	 3(3-0-6)
 การบริการ
 The Culture for Hospitality Industry
 พัฒนาการของสังคมไทย เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย 
ในด้านต่างๆ ส�าหรบับุคลากรในอตุสาหกรรมการบริการ รวมถึงงาน 
เทศกาลประเพณีที่ส�าคัญ มารยาทและวิถีชีวิต ลักษณะสังคมไทย 
ในปัจจุบันและแนวโน้มกรณีศึกษา

HO	303		งานส่วนหน้าโรงแรม			 3(2-2-6)
	 Hotel	Front	Office	Operation
 โครงสร้างการบรหิารและหน้าท่ีความรบัผดิชอบของงาน 
ส่วนหน้าโรงแรม การปฏิบัติงานและเทคนิคในการส�ารองห้องพัก  
งานต้อนรบัและลงทะเบียนเข้าพกั งานจดัการด้านสมัภาระและบรกิาร
ทัว่ไป งานบริการข้อมลู งานโทรศพัท์ งานการเงินส่วนหน้า การประสานงาน 
กับหน่วยงานต่างๆ ปัญหาในการด�าเนินงาน สถิติที่เกี่ยวข้องกับงาน  
ส่วนหน้าโรงแรม การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าหรับงานบริการ
ส่วนหน้า

HO	304		งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม			 3(2-2-6)
 Food and Beverage Service Operation
 การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในแผนกอาหารเคร่ืองดื่ม  
ความรู้เรื่องอาหารและเครื่องด่ืม อุปกรณ์เคร่ืองใช้ในการบริการ 
หลกัการ ข้ันตอน และเทคนคิการบริการอาหารและเครือ่งด่ืม การจดัโต๊ะ 
อาหาร การรบัค�าสัง่ การเสร์ิฟและบริการทัว่ไป การเก็บและท�าความ 
สะอาดโต๊ะ รปูแบบการบริการในโอกาสต่างๆ ปัญหาและข้อร้องเรียน 
ของแขกในการบริการและแนวทางแก้ไข การศึกษานอกสถานที่

HO	305		การตลาดโรงแรม			 3(3-0-6)
 Hotel Marketing
 ความหมาย ความส�าคัญของการตลาด แนวคดิการตลาด
ส�าหรับโรงแรม ปัจจัยแวดล้อมทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด 
พฤติกรรมผู้ซื้อของโรงแรม บทบาทหน้าที่และโครงสร้างการบริหาร
ของฝ่ายการตลาด ส่วนประสมการตลาดส�าหรับธรุกิจโรงแรม การวิจยั 
ทางการตลาด การวางแผนการตลาดโรงแรม กรณีศึกษา

HO	306		การจัดการงานขายโรงแรม
 Hotel Sales Management
 ความส�าคัญของแผนการตลาดท่ีมต่ีอการขาย การจดัการ
และเทคนิคการขายในแต่ละส่วนตลาด ขั้นตอนและกลยุทธ์การขาย 
การวางแผนการขาย การควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงาน การ
ประเมนิคุณภาพและปรมิาณงาน การพฒันาบุคลากรส�าหรับงานขาย 
กรณีศึกษา

HO	307		การจัดการงานประชุมและนิทรรศการ			 3(3-0-6)
 Convention and Exhibition Management
 ความเป็นมา ความหมาย ความส�าคญั ประเภทและรปูแบบ 
การประชุมและงานนทิรรศการ องค์ประกอบของธรุกิจการจดัประชุม 
การวางแผนและการด�าเนนิงานทีเ่ก่ียวข้อง ในข้ันตอนต่างๆของงาน
ประชุมองค์กรในประเทศและระหว่างประเทศที่ส�าคัญ การเสนอ 
ขอเป็นเจ้าภาพจัดประชุมและงานนิทรรศการนานาชาติ

HO 
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HO	309	 การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรม			 3(3-0-6)
 Hotel Business Planning and Development
 การวางแผนและจัดการเชิงกลยุทธ์ส�าหรับธุรกิจโรงแรม  
การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมเพื่อการวางแผนและพัฒนาธุรกิจ การ
ควบคุมภายใน การจัดการคุณภาพบริการและการปรับปรุงการเพิ่ม 
ผลผลิตภายในโรงแรมเพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจ

HO	311	 การจัดการงานจัดเลี้ยง			 3(2-2-6)
 Banquet Management
 ความหมาย ความส�าคัญ ประเภทของงานจดัเลีย้งและธรุกิจ 
บริการจัดงานเลี้ยง ขั้นตอนด�าเนินการในการจัดงาน การวางแผน 
รายการอาหารเคร่ืองดื่มส�าหรับจัดงานเลี้ยง การจัดเตรียมสถานที ่
อุปกรณ์เคร่ืองใช้และการตกแต่ง การเตรียมบุคลากร รูปแบบ  
การบริการในงานจัดเลี้ยง การค�านวณต้นทุน ปัญหาเฉพาะหน้าที่
อาจเกิดขึ้นและแนวทางป้องกัน กรณีศึกษา การศึกษานอกสถานที่

HO	312	 การจัดการรีสอร์ท			 3(3-0-6)
 Resort Management
 ประเภทและลกัษณะของธุรกิจรีสอร์ท การบริหารจดัการ 
และการด�าเนินงาน การวางแผนและพัฒนารูปแบบกิจกรรม 
สนัทนาการ กลยุทธ์การตลาดส�าหรับธรุกิจรีสอร์ท ปัญหาการด�าเนนิ
งานธุรกิจรีสอร์ทและแนวทางแก้ไข การศึกษานอกสถานที่

HO	313	 การจัดการบาร์			 3(3-0-6)
 Bar Management
 ความหมายและความส�าคัญของบาร์ ประเภทเคร่ืองด่ืม  
วิธผีสมเครือ่งด่ืมและการน�าเสนอ เพือ่บริการในโรงแรมและภตัตาคาร 
การสร้างสรรค์รายการเครือ่งดืม่ การเตรยีมบาร์และอปุกรณ์การจดัซ้ือ 
การคดิต้นทนุเครือ่งดืม่ การบริการและการส่งเสริมการขายเครือ่งด่ืม 
จริยธรรม กฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวข้องกับเครื่องดื่ม

HO 314		การจัดการธุรกิจสปา			 3(3-0-6)
 Spa Business Management
 วิวัฒนาการของสปา ความรูเ้ก่ียวกับสปา ผลติภณัฑ์และ
บริการสปา แนวคิดเร่ืองสุขภาพองค์รวม หลักการและระบบงาน 
ในการจดัการธรุกิจสปา การด�าเนนิงานและกลยุทธ์การตลาด กฎระเบียบ 
และจริยธรรมที่เก่ียวข้องในการด�าเนินธุรกิจสปา การศึกษานอก
สถานที่

HO	315		การจัดการการบริการ			 3(3-0-6)
 Service Operation Management
 ลกัษณะเฉพาะของการบริการ มาตรฐานการบรกิาร การ
วางแผนและการจัดการการบริการ ความสมดุลของอุปสงค์และ
อปุทาน การจดัเก็บสนิค้าคงคลงั การจดัการประสทิธภิาพการบริการ 
วงจรคุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพของการบริการ

HO	316		การจัดการแม่บ้าน		 3(2-2-6)
 Housekeeping Management
 โครงสร้างการบรหิารและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของงาน 
แม่บ้าน ในโรงแรมและสถานประกอบการด้านสขุภาพ การท�าความ 
สะอาดห้องพักและพื้นที่สาธารณะ งานซักรีด งานห้องผ้า และงาน 
ดอกไม้ ระบบการด�าเนนิงานของแผนกแม่บ้าน การประสานงานกับ 
แผนกอื่นๆ การศึกษานอกสถานที่

HO	317		หลักการประกอบอาหารเบื้องต้น	 3(2-3-6)
 Principles Basic Cooking
 ความหมายของค�าศัพท์ทีใ่ช้ในการประกอบอาหาร หลกัาร 
ชั่ง ตวง วัด การเลือกอุปกรณ์ การเลือกซื้อ การเตรียมและการเก็บ 
รักษาวัตถุดิบ การจัดครัวมาตรฐาน อนามัยของผู้ประกอบอาหาร 
หลักการท�างานและการประกอบอาหารอย่างสงวนคุณค่า การจัด 
รายการอาหารและการประกอบอาหารมื้อต่างๆ

HO	318	 การจัดการภัตตาคาร	 3(3-0-6)
 Restaurant Management
 ประเภท รูปแบบภัตตาคาร โครงสร้างการจัดการและ 
การด�าเนนิงาน การวางแผนรายการอาหาร การจดัซ้ือ การตรวจรบั 
การเก็บรักษา การเบิกจ่าย กระบวนการผลิต การสุขภิบาลอาหาร 
การวิเคราะห์รายได้และต้นทุน การตั้งราคาขาย การประมาณการ 
อุปกรณ์เครื่องใช้และอัตราก�าลัง ความปลอดภัยในการท�างาน การ
ศึกษานอกสถานที่

HO	319	 การประกอบอาหารไทย	 3(2-3-6)
 Thai Cooking
 ความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย ประเภทของอาหารไทย การ 
เลือกใช้วัตถุดิบ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการประกอบอาหารไทย 
หลกัการ วิธกีาร และเทคนคิการประกอบอาหารไทยประเะภทต่างๆ 
การวางแผนรายการอาหาร การจัดการตกแต่งและน�าเสนออาหาร 
การค�านวณต้นทุนและราคา ฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารไทย
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HO 320	 การประกอบอาหารตะวันตก	 3(2-3-6)
 Western Cooking
 ความรูเ้ก่ียวกับอาหารตะวันตก วัตถุดิบ การเลอืกซ้ืออาหาร 
และการเก็บรกัษา การวางแผนการใช้วัตถุดิบในการประกอบอาหาร 
ตะวันตก เครื่องปรุงรส น�้าสต๊อก ซุป ซอส ขั้นตอนและเทคนิค 
การประกอบอาหารตะวันตกขั้นพื้นฐานอย่างถูกสุขลักษณะ การจัด 
และตกแต่งจานอาหาร การประยุกต์รายการอาหารตะวันตกในโอกาส 
ต่างๆ การฝึกปฏิบัติและการศึกษานอกสถานที่

HO	321	 การประกอบขนมอบ	 3(2-3-6)
 Introduction ot Bekery
 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกับเบเกอรี ่ประเภทและชนดิของเบเกอรี ่
หลกัการผลติเบเกอรี ่องค์ประกอบ และบทบาทของส่วนผสม อปุกรณ์ 
เครื่องมือเครื่่องใช้ในการท�าเบเกอรี่ ประเภทของผลิตภัณฑ์ เทคนิค 
ในการท�าผลิตภัณฑ์ ปฏิบัติการท�าเบเกอรี่ และศึกษานอกสถานที่

HO	322	 การจัดการกิจกรรมงานพิเศษ	 3(3-0-6)
 Event Management
 ความหมาย ความส�าคัญและประเภทของกิจกรรมงาน 
พเิศษ การวางแผน การด�าเนนิงานและการจดัการกิจกรรมงานพเิศษ 
การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ปัญหาและแนวทางแก้ไขการ 
ศึกษานอกสถานที่

HO	323	 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการท่องเที่ยว	 3(3-0-6)
	 และการโรงแรม
 Special Topics in Tourism and Hospitality
 การวิเคราะห์ การอภิปราย และการน�าเสนอหัวข้อเรื่อง 
ที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม

HO	324	 การตลาดดิจิทัลส�าหรับธุรกิจโรงแรม	 3(3-0-6)
 Digital Marketing for Hotel Business
 ความหมาย รปูแบบและความส�าคญัของการตลาดดิจทิลั 
ในธรุกิจโรงแรม พฤติกรรมการซ้ือของลกูค้า กลยุทธ์การตลาดดิจทัิล 
การใช้สื่อการตลาดดิจิทัล จริยธรรมในการตลาดดิจิทัล กรณีศึกษา

HO	325	 ธุรกิจบริการผู้สูงวัย	 3(3-0-6)
 Elderly Service Business
 ลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจและสังคมผู้สูงอายุ 
ภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
การดูแลผู้สูงอายุในปัจจุบัน การวิเคราะห์สถานการณ์และการ 
วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเฉพาะสินค้าและบริการผู้สูงอายุ

HO	326	 การดูแลสุขภาพความงามเบื้องต้น	 3(3-0-3)
 Introduction to Health and Beauty Care
 ความหมายของสุขภาพและความงาม ความสัมพันธ ์
ระหว่างสขุภาพและความงาม การดแูลสขุภาพและความงามเบ้ืองต้น 
การปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพและความงามที่ดี การประเมินรูปร่าง 
เบือ้งต้น ความรูเ้ก่ียวกับผลติภณัฑ์เพือ่สขุภาพและความงามรวมไปถึง 
การรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล การป้องกันและควบคุมการแพร่ 
กระจายเชื้อโรคในสถานประกอบการ และความรู้พื้นฐานเก่ียวกับ 
โรคต่างๆ ความหมายของสขุภาพ และสขุภาพแบบองค์รวม โภชนาการ 
และพชืสมนุไพรไทยทีใ่ช้ในการดูแลสขุภาพ การดูแลทัง้ร่างกาย จติใจ 
จิตวิญญาณ และสังคม องค์ประกอบของสุขภาพแบบองค์รวม  
หลีกการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และสปา หลักการใช้การแพทย์ 
ทางเลือก การแพทย์พื้นบ้านนานาชาติ ธรรมชาติบ�าบัด

HO	327	 การดูแลสุขภาพทางเลือก	 3(3-0-6)
 Alternative Health Care
 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับศาสตร์การแพทย์ทางเลือก การ 
อธบิายและการวิเคราะห์และฝึกปฏบัิตวิิธกีารดแูลสขุภาพทางเลอืกที่ 
ก�าลังได้รับความนิยม การคิดเชิงวิพากษ์และการบริโภคอย่างฉลาด 
การบ�าบัดโดยการอาบ การใช้สมุนไพร และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 
โฮมิโอพาธี การท�าสมาธิ สมาธิเพื่อสุขภาพในรูปแบบต่างๆ เช่น 
อานาปานสติ วิปัสสนา กรรมฐาน TM Mediation การเคลื่อนไหว 
และอื่นๆ
 
HO	410	 สหกิจศึกษา			 6(600	ช่ัวโมง)
 Co-Operative Education
 การปฏบิติังานในสถานประกอบการในฐานะพนกังานช่ัวคราว 
ในงานท่ีได้รับมอบหมายซ่ึงสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพด้านการ
โรงแรมและการบริการเพื่อการท่องเที่ยว หรือตามที่ได้ก�าหนดไว้ 
การเขียนรายงานและการสัมมนาน�าเสนอผลการเรียนรู้ที่ได้รับจาก
การปฏบัิติงาน การประเมนิผลโดยพนกังานพีเ่ลีย้งและอาจารย์นเิทศ
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HO	411	 โครงงานทางธุรกิจท่องเที่ยว	 3(1-4-4)
 และการบริการ 1
 Castone in Tourism and Hospitality 1
 การวางแผนและพฒันาโครงงานทางธรุกิจท่องเท่ียวและ
บริการ โดยพิจารณาจากลักษณะเฉพาะ และมาตรฐานการบริการ 
การจัดการประสิทธิภาพและการควบคุมคุณภาพของการบริการ

HO	412	 โครงงานทางธุรกิจท่องเที่ยว	 3(1-4-4)
 และการบริการ 2
 Castone in Tourism and Hospitality 2
 การด�าเนินงานโครงการทางธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 
ตามข้ันตอนระเบียบวิธีวิจัย รวมถึงการส�ารวจ การเก็บรวบรวม 
วิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงาน

HO	413	 โครงงานทางธุรกิจท่องเที่ยว	 3(1-4-4)
 และการบริการ 3
 Castone in Tourism and Hospitality 3
 การน�าเสนอและอภปิรายโครงงานทางธรุกิจท่องเทีย่วและ 
บรบิรกิาร ท่ีออกแบบและจดัท�าโดยนกัศกึษา ภายใต้การแนะน�าของ 
อาจารย์เพื่อให้เกิดผลในการพัฒนาทางธุรกิจ

HR	321	 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรสมัยใหม่		3(3-0-6)
 Advanced Human Resource Perspectives
 กรอบแนวคิดด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ที่มีการ 
เช่ือมโยงกลยุทธ์ขององค์กร สูก่ารปฏบัิตงิานเชงิกลยุทธ์ของการจดัการ 
ทรัพยากรมนุษย์ ด้านการวางแผนอัตราก�าลังคน การสรรหาและ 
คัดเลือกพนักงาน การพัฒนาพนักงานและการจัดการฝึกอบรม การ
ประเมินผลและการจัดการผลการปฏิบัติงาน การจ่ายค่าตอบแทน 
กฎหมายแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและ 
การน�าเทคสมยัใหม่มาใช้ในการจดัการทรัพยากรมนษุย์ยุค Digital HR 
หรือ HR 4.0

HR	322		การวางแผนทรัพยากรมนุษย์	การสรรหา	 3(3-0-6)
	 และคัดเลือกบุคลากร			
 Human Resource Planning, Recruitment 
 and Selection
 การวิเคราะห์ปัจจยัแวดล้อมภายในภายนอก วิเคราะห์งาน 
การวางแผนก�าลังคน การส�ารวจ และวิเคราะห์ข้อมูลก�าลังคน การ 
คาดการณ์ความต้องการก�าลังคนเชิงปริมาณและคุณภาพ เทคนิค 
การพยากรณ์ก�าลงัคน กระบวนการสรรหาคดัเลอืก การใช้เทคโนโลยี 
การสรรหาและคัดเลือก การทดลองงาน และปัญหาที่เกี่ยวข้อง

HR	323		พนักงานสัมพันธ์และองค์การแห่งความสุข	 3(3-0-6)
	 ในยุคดิจิทัล
 Employee Relations and Workplace
 วิวัฒนาการของการใช้แรงงาน ที่มีผลกระทบมาจากการ 
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ความสัมพันธ์ 
ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างท่ีเก่ียวข้องกับการท�างาน การน�าระบบ 
แรงงานมาปฏบัิติ กฎหมายแรงงาน องค์การทีเ่ก่ียวข้องกับการแรงงาน 
สัมพันธ์ การส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก และจริยธรรมของ 
ผู้บริหารแรงงาน

HR 324		พฤติกรรมองค์การและจิตวิทยาการจัดการ	 3(3-0-6)

	 ทรัพยากรมนุษย์

 Organizational Behavior Psychology in Human

 Resource Management

 แนวคดิ หลกัการ ทฤษฎเีก่ียวข้องกับจติวทิยาและพฤติกรรม 

องค์การ การวิเคราะห์ตัวแปรที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ระดับบุคคล 

กลุ่ม และองค์การ ปัจจัยชีวภาพ ความสามารถ บุคลิกภาพ ค่านิยม 

ทศันคต ิการจงูใจ ความพงึพอใจ การสือ่สาร ภาวะผูน้�า อ�านาจและ 

การเมือง ความขัดแย้ง วัฒนธรรมองค์การและความเครียดในการ 

ปฏิบัติงาน

HR 
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HR	325		ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์	 3(3-0-6)

	 เชิงนวัตกรรม	

 Human Resource Information System 

 and Invovation

 การน�าระบบสารสนเทศและโปรแกรมส�าเรจ็รปู ด้านการ 

บริหารทรัพยากรมนุษย์มาใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การฝึก 

ปฏิบัติการบริหารฐานข้อมูลทางด้านการสรรหาคัดเลือก การพัฒนา 

พนักงาน การจัดการผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทนและ 

สวัสดิการ รวมท้ังการปรับเปลีย่นฐานข้อมลูทัง้หมดเป็น Digital HR 

บทบาทและจรรยาบรรณของผู้ใช้ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากร 

มนุษย์

HR	326	 การจัดการค่าตอบแทนการท�างาน			 3(3-0-6)

 Compensation Management

 แนวคิด ทฤษฎี ปรัชญาที่เก่ียวข้องกับแรงจูงใจและ 

ขวัญก�าลงัใจในการท�างาน หลกัการและองค์ประกอบของค่าตอบแทน 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการก�าหนดค่าตอบแทน กระบวนการจัดท�า 

โครงสร้างค่าตอบแทน การประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับ 

กลยุทธ์ขององค์การ และจรรยาบรรณของผู้บริหารค่าตอบแทน

HR 327	 องค์การพลวัติในยุคดิจิทัล			 3(3-0-6)

 Dynamic Organization in the Digital Age

 ระบบและการออกแบบกลยุทธ์ขององค์การเพื่อการ 

ขับเคลือ่นให้มคีวามได้เปรียบเหนอืคูแ่ข่งขัน มผีลการด�าเนนิงานทีด่ข้ึีน 

มุ่งเน้นด้านการคิดอย่างเป็นระบบ การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้  

การพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง การวิเคราะห์ปัญหาองค์การ 

ที่เกี่ยวกับ การท�างานของพนักงาน การท�างานเป็นกลุ่มวัฒนธรรม 

และโครงสร้างองค์การ การเปลี่ยนแปลงระบบการท�างานของคน 

ในองค์การ และแนวทางการแก้ไขปัญหา

HR	328	 กฎหมายแรงงานส�าหรับการจัดการ		 3(3-0-6)

	 ทรัพยากรมนุษย์

 Labour Laws for Human Resource Management

 การน�ากฎหมายแรงงานมาปรับใช้กับการจดัการทรัพยากร 

มนษุย์ กฎหมายว่าด้วยการจดัหางานและคุ้มครองคนหางาน กฎหมาย 

ว่าด้วยการจ้างแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมาย 

แรงงานสมัพนัธ์ กฎหมายเงินทดแทน กฎหมายประกันสงัคม กฎหมาย 

ว่าด้วยศาลแรงงาน และข้ันตอนการพิจารณาคดีของศาลแรงงาน 

และกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมทั้งกรณีศึกษาเก่ียวกับปัยหาแรงงาน 

ในองค์การ

HR	329	 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ		3(3-0-6)

	 ฝึกอบรม

 Human Resource Development and Training

 Management

 กรอบแนวคิดและการประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี หลักการ 

ทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากร 

มนษุย์ การใช้เครือ่งมอืฝึกอบรม การวิเคราะห์ความจ�าเป็น การก�าหนด 

หลกัสตูร การจดัท�าโครงการ การวางแผนด�าเนนิงาน และประเมนิผล 

การฝึกอบรม การฝึกทักษะในงานฝึกอบรม และจรรยาบรรณ 

นักฝึกอบรม

HR	330	 ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงาน		 3(3-0-6)
	 และการบริหารผู้ที่มีความสามารถสูง
 Performance Management System and Talent
 Management
 ขอบเขต กระบวนการ และองค์ประกอบของการจัดการ 
ผลการปฏิบัติงานที่เช่ือมโยงกับเป้าหมาขององค์กร การก�าหนด 
เป้าหมาย การก�าหนดตัวช้ีวัดของพนกังานและหน่วยงาน ให้สอดคล้อง 
กับเป้าหมายขององค์กร การประเมินผลการท�างาน เทคนิคการแจ้ง 
ผลการปฏบัิติงาน การน�าผลการประเมนิไปใช้เพือ่การตดัสนิใจในการ 
บริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร
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HR	331	 ทุนทางปัญญา	 3(3-0-6)
 Intellectual Capital
 แนวความคิดท่ีเก่ียวกับองค์ประกอบของทนุปัญญา 3 ด้าน 
ได้แก่ ทุนทางด้านลูกค้า (Custumer Capital) ทุนทางด้านองค์กร 
(Organization Capital) และทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อ 
สามารถน�าไปสร้างหรือก่อให้เกิด “คุณค่าเพิ่ม” และ “มูลค่าเพิ่ม” 
ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร

HR	332	 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์	 3(3-0-6)
 Strategic Human Resource Management
 แนวคิดกลยุทธ์ ทฤษฎีการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิง 
กลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การก�าหนดกลยุทธ์และการ 
วางแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเช่ือมโยงกับกลยุทธ์ของ 
องค์การ ต้ังแต่กลยุทธ์การสรรหาคัดเลอืก การพฒันาและการจดัการ 
ทนุมนษุย์ การมุง่ผลการปฏบัิติงานระดบัสงู และการจดัการทรพัยากร 
มนุษย์ที่มีความสามารถสูง การรักษาและการให้รางวัลพนักงาน

HR	333	 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ข้ามวัฒนธรรม	 3(3-0-6)
 Cross Cultural Human Resource Management
 นโยบาย และกลยุทธ์การด�าเนินงานของธุรกิจข้ามชาติ 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย ์
ทีม่คีวามแตกต่างทางวัฒนธรรม ประเพณ ีกฎหมาย สภาพแวดล้อม 
และปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 
HR 401  สัมมนาและการศึกษาเฉพาะด้าน	 3(3-0-6)
	 การจัดการทรัพยากรมนุษย์			
 Seminar and Special Topics in Human Resource 
 Management
 การบูรณาการแนวคิด ทฤษฎี เทคนิค และกรณีศึกษา
ทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การฝึกวิเคราะห์ อภิปรายและ
น�าเสนอปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหาในการจัดการทรัพยากร 
มนุษย์ ที่เกิดขึ้นภายใต้สภาพการท�างานที่เปลี่ยนแปลงไปของโลก

HR	451		โครงงานทางธุรกิจด้านการจัดการ	 3(0-9-0)
	 ทรัพยากรมนุษย์	1	
 Capstone Business Project in Human
 Management 1
 การศึกษาและเปรียบเทียบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การ 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการบริหารธุรกิจ ด้านการ 
จดัการทรัพยากรมนษุย์ การวางแผนและการออกแบบโครงงานทาง 
ธุรกิจด้านทรัพยากรมนุษย์

HR	452		โครงงานทางธุรกิจด้านการจัดการ	 3(0-9-0)
	 ทรัพยากรมนุษย์	2	
 Capstone Business Project in Human
 Management 2
 การประยุกต์ทฤษฎีทางธุรกิจ ด้านการจัดการทรัพยากร 
มนุษย์สู ่การปฏิบัติ ในสภาพแวดล้อมที่ได้รับการแนะน�าจากผู ้
เช่ียวชาญ การพัฒนาโครงงานทางธุรกิจด้านการสรรหา ว่าจ้าง 
การฝึกอบรม และพัฒนา การบ�ารุงรักษาพนักงาน เพื่อสะท้อนการ 
ปฏิบัติงานจริงในองค์กรธุรกิจ

HR	453		โครงงานทางธุรกิจด้านการจัดการ	 3(0-9-0)
	 ทรัพยากรมนุษย์	3	
 Capstone Business Project in Human
 Management 3
 การประเมินโครงงานทางธุรกิจด้านการจัดการทรัพยากร 
มนษุย์ เพือ่สะท้อนการพฒันารปูแบบการปฏบัิตกิารในองค์การ จดัท�า 
และน�าเสนอบทสรุปทางนวัตกรรม จากประเดน็และปัญหาทีพ่บจาก 
กระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ 
ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการวางแผนและการ
ออกแบบโครงงานทางธรุกิจ ด้านการจดัการทรัพยากรมนษุย์ กระบวน 
การประยุกต์และพฒันาโครงงานทางธุรกิจ ด้านการวางแผนก�าลงัคน 
การสรรหา การคัดเลอืก การฝึกอบรม การพฒันาบคุลากร ค่าตอบแทน 
การประเมนิผล การจดัการผลการปฏบัิตงิาน และการแรงงานสมัพนัธ์
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I
IB  

IB 301   การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ   3(3-0-6)
 International Business Management   
รายวิชาบังคับก่อน : MS 201 องค์การและการจัดการ
  เชิงกลยุทธ์ในยุคดิจิทัล
 ความส�าคัญ ความหมายของธรุกิจระหว่างประเทศ รปูแบบ 
ธรุกรรม กิจกรรม และหลกัการของธรุกิจระหว่างประเทศ ปัจจยัและ
สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และสังคม
วัฒนธรรม ท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจระหว่างประเทศ กระบวนการ
จัดการส�าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ ในด้านการจัดการตลาด การ
จัดการงานทรัพยากรมนุษย์ การจัดการการเงิน การจัดการข้าม
วัฒนธรรม การจดัการการผลติ รวมท้ังปัญหาและวิธกีารแก้ไขปัญหา
ทีส่อดคล้องกับสภาพแวดล้อมและปัจจยัต่างๆ ส�าหรับธรุกิจระหว่าง
ประเทศเบื้องต้น
 
IB 315 การจัดการธุรกิจบันเทิงระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
 International Entertainment Business 
 Management
 แนวคิด และความส�าคัญของธุรกิจบันเทงิระหว่างประเทศ 
ในด้านการจัดการ โดยศึกษาสภาพแวดล้อมที่แตกต่างในแต่ละ
ประเทศเพื่อก�าหนดกลยุทธ์การเข้าสู่ธุรกิจบันเทิงในต่างประเทศ  
รวมท้ังเพือ่ปรบัแผนการตลาดระหว่างประเทศให้เหมาะสมกับตลาด
เป้าหมาย และศึกษาช่องทางการขยายธุรกิจบันเทิงเพื่อให้เข้าถึง 
ผู ้บริโภคในต่างประเทศ เน้นกรณีศึกษาของธุรกิจบันเทิงญ่ีปุ ่น 
และเกาหลี

IB 316 การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร  3(3-0-6) 
 ระหว่างประเทศ
 International Foods Industry Management
 แนวคิด และความส�าคญัของธุรกิจอาหารระหว่างประเทศ 
ในด้านการจัดการ โดยศึกษาสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างเพื่อก�าหนด
กลยุทธ์การเข้าสู่ธุรกิจอาหารในต่างประเทศ รวมทั้งเพื่อปรับแผน 

การตลาดระหว่างประเทศให้เหมาะสมกับตลาดเป้าหมาย และศกึษา 
ถึงช่องทางการขยายธุรกิจเพื่อให้เข้าถึงผู ้บริโภคในต่างประเทศ 
ระบบการจัดการโลจิสติกส์สินค้าอาหารจากประเทศไทยสู่ประเทศ 
เป้าหมาย เน้นการศึกษาจากกรณีศึกษาของบริษัทอาหารของไทย 
ที่ประสบความส�าเร็จในระดับโลก เทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต 
ของธุรกิจอาหาร และการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ

IB 317 การจัดการอุตสาหกรรมยานยนต์ 3(3-0-6) 
 ระหว่างประเทศ  
  International Automobile Industry
 Management
 แนวคิด และความส�าคัญของธุรกิจช้ินส่วนยานยนต์ 
ระหว่างประเทศ กลยุทธ์การเข้าสู่ธุรกิจในต่างประเทศ การจัดการ 
ด้านการตลาด การวางแผนการจดังานแสดง หรอืการมส่ีวนร่วมในงาน 
แสดงของธุรกิจยานยนต์ระดับโลก สร้างพันธมิตรและเครือข่าย 
ด้านการขนส่งชิ้นส่วนยานยนต์ในภูมิภาค 

IB 318 กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
  International Marketing Strategy
รายวิชาบังคับก่อน : MG 201 หลักการตลาดและนวัตกรรม
   การตลาด
 IB  301 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 ความส�าคญัของการท�าตลาดระหว่างประเทศ การวิเคราะห์ 
สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจการเมือง กฎหมาย สังคม และ 
วัฒนธรรม ที่มีต่อการท�าตลาดระหว่างประเทศ การสร้างความ 
ได้เปรียบของการแข่งขันเพื่อเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศ การเลือก 
ตลาดเป้าหมาย การศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
องค์กร ที่มีผลต่อการก�าหนดกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศ 
ที่เหมาะสม การเลือกจังหวะเวลาเข้าสู่ตลาดเป้าหมาย การปรับ 
ส่วนผสมทางการตลาด การสร้างตราสนิค้า การก�าหนดกลยุทธ์และ 
นโยบายต่าๆง ให้เข้ากับรสนิยมและความชอบของผู้บริโภค เพื่อ 
ตอบสนองความต้องการเฉพาะในตลาดแต่ละประเทศ
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IB 319 ทักษะทางธุรกิจและการเจรจาต่อรอง 3(3-0-6) 
 ข้ามวัฒนธรรม
  Cross Cultural Business and Negotiction Skills
รายวิชาบังคับก่อน : IB  301 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี บทบาท ความส�าคัญของการ 
บริหารจดัการวัฒนธรรมข้ามชาติทีีม่ต่ีอวัฒนธรรมองค์กร การสือ่สาร 
การสร้างแรงจงูใจ พฤติกรรมการท�างาน ภาวะผู้น�า การเจรจาต่อรอง 
นโยบายการบรหิารทรัพยากรมนษุย์ของบรษิทัข้ามชาต ิความส�าคญั 
และบทบาทของการเจรจาทางธุรกิจระหว่างประเทศ การศกึษาและ 
ประเมนิความแตกต่างทางวัฒนธรรม ทีม่ผีลต่อการเจรจาต่อรองทาง 
ธุรกิจ การศึกษาและฝึกปฏิบัติ ในขั้นตอนกระบวนการเจรจาต่อรอง  
เทคนคิและกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง ศลีธรรม จรรยาบรรณ และ 
มารยาทในการต่อรอง

IB 320 การค้าและการเงินระหว่างประเทศ 3(3-0-6)  
  International Trade and Finance
รายวิชาบังคับก่อน : IB  301 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 ทฤษฎทีางการค้าและนโยบายทางการค้าระหว่างประเทศ 
องค์การระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับการค้าและการเงินระหว่าง 
ประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและผลกระทบของการรวมกลุ่ม 
การใช้ข้อมลูเบ้ืองต้นทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เพือ่พจิารณา 
ก�าหนดนโยบายทางการค้าและเศรษฐกิจ การวิเคราะห์ความส�าคัญ
ของการเงินระหว่างประเทศ ในโครงสร้างของการเงินและตลาด
ทุนระหว่างประเทศ บทบาทของสถาบันการเงินท่ีส่งผลต่อการท�า 
ธุรกิจระหว่างประเทศ ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
และกลไกอตัราแลกเปลีย่นการวิเคราะห์ดลุการช�าระเงิน การตดิตาม 
อัตราแลกเปลี่ยนการบริหารความเสี่ยงทางการเงินในธุรกรรม  
ระหว่างประเทศการบริหารเงินทุนหมนุเวียนในการท�าการค้าระหว่าง 
ประเทศ การบริหารการเงินระหว่างประเทศในฐานะตัวแทน 
รับอนุญาตและฐานะผู้ประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ

IB 321 การจัดการเพื่อการส่งออกและการน�าเข้า 3(3-0-6) 
 เบื้องต้น
  Principles of Export-Import Management
รายวิชาบังคับก่อน : IB  301 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 กระบวนการส่งออกและน�าเข้าสินค้าเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
การค้าระหว่างประเทศ รปูแบบการช�าระเงินระหว่างประเทศ การเปิด 
Letter of Credit การขนส่งระหว่างประเทศการประกันภัย 
และสินเชื่อเพื่อการส่งออกและน�าเข้า

IB 322 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจระดับภูมิภาค 3(3-0-6) 
  Regional Business Envionment
รายวิชาบังคับก่อน : IB  301 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆ แนวโน้มการเปลีย่นแปลง 
สถานการณ์ของโลกและภูมิภาคในป ัจจุ บัน ด ้านการเมือง 
ระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ การบรรจบของกระแส 
สังคม วัฒนธรรมสากล และแนวโน้มเศรษฐกิจโลก และการ 
บูรณาการทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศต่างๆ โดยให้ความส�าคัญ 
ในการท�าการค้าระหว่างกลุ่มภูมิภาค

IB 323 การส่งออกและการน�าเข้าเชิงปฏิบัติการ 3(3-0-6) 
  Export and Import in Action
รายวิชาบังคับก่อน : IB  321 การจัดการเพื่อการส่งออก
   และนำาเข้าเบื้องต้น
 การวิเคราะห์เพือ่เลอืกตลาดเป้าหมาย รปูแบบการด�าเนิน 
ธรุกิจระหว่างประเทศ การเขียนใบเสนอราคาสนิค้าและรายละเอยีด 
ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยคุณภาพและปริมาณ บรรจุภัณฑ์สินค้า 
สัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ การชดเชยกรณีที่เกิดข้อพิพาท และ 
การศึกษาดูงานบริษัทน�าเข้าหรือส่งออก

IB 324 การท�าธุรกิจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3(3-0-6) 
 และจีน
  Doing Business in Aec and China
รายวิชาบังคับก่อน : IB  301 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 การศกึษาสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ ของประเทศสมาชิก 
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศจีน การวิเคราะห์ผล 
กระทบของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ทั้งที่เป็นโอกาสและอุปสรรค 
ต่อการค้าและการลงทุนในแต่ละประเทศ การศึกษาและวางแผน 
ในการบริหารจัดการด้านต่างๆ รวมถึงข้อตกลงร่วมกันของกลุ่ม  
การศึกษาบทบาทและความส�าคัญของประเทศที่มีต่อประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจของไทยในประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียนและประเทศจีน
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IB 325 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 3(3-0-6) 
 ระหว่างประเทศ
  English for International Business 
 Communication
 การใช้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาองักฤษส�าหรบั 
การติดต่อสื่อสารธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ การศึกษาค�าศัพท์  
ส�านวน และภาษาทีใ่ช้ในเอกสาร ข่าวสาร ข้อมลู การเขียนรายงาน 
ทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ การสื่อสารทางอีเมลล์ ความเข้าใจ 
เอกสารของธุรกิจระหว่างประเทศ เน้นการพฒันาทกัษะการฟัง การพดู 
การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจระหว่าง
ประเทศ

IB 326 การจัดการโซ่อุปทานเชิงนวัตกรรมระดับโลก 3(3-0-6) 
  Global Innovative Supply Chain Managment
รายวิชาบังคับก่อน : IB 301 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 ความหมายและความส�าคัญของการจัดการโซ่อุปทาน 
ที่มีต่อการท�าธุรกิจระหว่างประเทศ ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการน�า 
สนิค้าเข้าสูต่ลาดโลก ได้แก่การปรบัเปลีย่นเข้าสูค่วามเป็นมาตรฐาน 
เพื่อเข้าไปท้าทายในการท�าตลาดโลก การวางแผนกลยุทธ์ และการ 
ใช้เทคโนโลยีในการจัดหาวัตถุดิบ การใช้ระบบการจัดหาผ่านระบบ 
อเิลก็ทรอนกิส์ การใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปบริหารสนิค้าคงคลงัและคลงั 
สนิค้า ระบบคลงัสนิค้าสมยัใหม่ การใช้โปรแกรมค�านวณราคาสนิค้า 
ในการท�าธุรกรรมระหว่างประเทศ และการค�านวณภาษี ข้อตกลง 
การค้าตามเทอมการส่งมอบ การจัดเตรียมเอกสารส่งออก และการ 
ท�าพิธีการศุลกากร การจัดการด้านการขนส่ง และการวางแผนการ 
ขนส่งระหว่างประเทศเพื่อลดต้นทุน การจัดการสิ่งแวดล้อม ในการ 
จัดโซ่อุปทานระดับโลก

IB 327 การท�าธุรกิจระหว่างประเทศในโลกดิจิทัล 3(3-2-6) 
  Doing International Business in the Digital 
 World
 ความส�าคัญของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับธุรกิจ 
ระหว่างประเทศ ผลกระทบของพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ท่ีมต่ีอกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจในตลาดโลก การศกึษา วิเคราะห์ ปัจจยัต่างๆ ทีส่่งผล 
ต่อการท�าธุรกิจระหว่างประเทศในโลกดิจิทัล การท�าธุรกิจออนไลน์ 
การสือ่สารผ่านอเิลก็ทรอนกิส์ ระบบป้องกันและรกัษาความปลอดภยั 
ในการท�าธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์ กฎระเบียบและกฎหมายสากล 
ทีเ่ก่ียวข้องกับธรุกิจออนไลน์ ประเด็นส�าคญัในการจดัท�าการระหว่าง 
ประเทศในโลกดิจิทัล

IB 328 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 และทรัพย์สินทางปัญญา
  International Trade Law and Intellectual
รายวิชาบังคับก่อน : BA 210 กฎหมายธุรกิจ
 ป ัญหากฎหมายที่ เ ก่ียวกับการค ้าระหว ่างประเทศ 
สัญญาซ้ือขาย และการขนส่งระหว่างประเทศ สัญญาประกันภัย 
กฎหมายการทุ ่มตลาด บทบาทขององค ์การและข ้อตกลง 
ระหว่างประเทศ กฎเกณฑ์การน�าเข้า ศุลกากรของกลุ่มการค้า 
ระหว่างประเทศ ปัญหาเก่ียวกับการด�าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ 
มาตรฐานสินค้าหรือบริการในต่างประเทศ และการระงับข้อพิพาท 
ทางการค้าระหว่างประเทศ โดยเน้นปัญหาและวิธีแก้ไข กฎหมาย 
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ ประเภท 
ทรัพย์สินทางปัญญา ขั้นตอนการจดทะเบียนและประเด็นข้อพิพาท 
ทางทรัพย์สินทางปัญญา

IB 329 การวิเคราะห์และการพัฒนาธุรกิจ 3(3-0-3) 
 International Business Analysis and Venture
 Development
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจ การวิเคราะห์ตลาด 
ลูกค้าและคู่แข่งขันในต่างประเทศ แนวโน้มและประเด็นส�าคัญๆ 
ในการท�าธรุกิจระหว่างประเทศ การประเมนิตลาดเพือ่เลอืกประเทศ 
เป้าหมายและกลยุทธ์การแข่งขัน การน�าข้อมลูมาใช้เพือ่การตดัสนิใจ 
ทางธรุกิจ การศกึษาดงูานทางธรุกิจในต่างประเทศ การน�าเสนอแผน 
ธุรกิจระหว่างประเทศ และแนวคิดในการท�าธุรกิจระหว่างประเทศ 
การพัฒนาทักษะในการสื่อสารและการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค ์
ในการน�าเสนอ

IB 330 การวิจัยธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 International Business Research
 การศกึษาแนวคิด บทบาท และข้ันตอนการท�าวิจยั ส�าหรบั 
ธุรกิจระหว่างประเทศ ผลกระทบของสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างใน 
แต่ละประเทศที่มีต่อการท�าวิจัย การก�าหนดปัญหา วัตถุประสงค์ 
การออกแบบการวิจยั และเครือ่งมอืในการวิจยัท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม 
ข้อมูล การวิเคราะห์และประเมินผลการวิจัย เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ 
ในการตัดสินใจทางธุรกิจ
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IB 401   สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ   3(3-0-6)
 Seminar in International Business Management
รายวิชาบังคับก่อน : IB 301 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 IB 318 กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ
 การวิเคราะห์กรณศีกึษาและปัญหาต่างๆ ทีธุ่รกิจระหว่าง 
ประเทศท่ีเผชิญอยู่ในปัจจุบัน วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจ
ระหว่างประเทศ การก�าหนดกลยุทธ์เพื่อแก้ปัญหา การตัดสินใจใน
กรณศีกึษาโดยน�าหลกัทฤษฎมีาประยุกต์ใช้ และการน�าประเด็นส�าคญั 
ทางธุรกิจระหว่างประเทศปัจจุบันมาอภิปรายในช้ันเรียน คุณธรรม 
จริยธรรม ในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ และประเด็นการ 
จัดการมาตรฐาน พลังงานและผลิตภัณฑ์ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

IB 404   การศึกษาเฉพาะเรื่องด้านธุรกิจ  3(3-0-6)
 ระหว่างประเทศ 
 Special Topics in International Business 
รายวิชาบังคับก่อน : IB 301 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 การศกึษา วิเคราะห์หัวข้อและหรือประเดน็ปัญหาปัจจบัุน 
ทีน่่าสนใจเก่ียวกับธรุกิจระหว่างประเทศ แนวคดิเก่ียวกับโลกาภวัิตน์ 
สภาวะแวดล้อมของบริษัทข้ามชาติ บทบาทของนโยบายเศรษฐกิจ 
การเมืองของวัฒนธรรมข้ามชาติ ที่มีผลต่อการด�าเนินงานของธุรกิจ 
ระหว่างประเทศ การเสนอทางเลอืก กลยุทธ์หรือแนวคดิในการบริหาร 
จดัการท่ีเหมาะสม ความส�าคญัและบทบาทของเทคโนโลยีทีม่ต่ีอการ 
ด�าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ

IB 411 สหกิจศึกษาปฏิบัติงาน 9(0-0-27) 
 Operational Co-Operative Education
 การปฏิบัติงานด้านการบริหารธุรกิจสาขาธุรกิจระหว่าง 
ประเทศ ในสถานประกอบการขณะก�าลังศึกษาอยู่ ซ่ึงเป็นการฝึก 
ปฏบัิติงาน 1 ภาคการศึกษาเพือ่ให้นกัศึกษาได้น�าหลกัการและวธิกีาร 
ไปใช้กับการปฏบัิติงานจรงิทางด้านธรุกิจระหว่างประเทศ การปฏบัิติ 
งานในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน การประเมินผลการปฏิบัติ 
งานของนักศึกษาจัดท�าโดยหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ

IB 412 สหกิจศึกษาช�านาญการ 9(0-0-27) 
 Professional Co-Operative Education
รายวิชาบังคับก่อน : IB 411 สหกิจศึกษาปฏิบัติงาน
 การปฏิบัตงิานในสถานประกอบการในขณะทีก่�าลงัศึกษา 
อยู่และเป็นการฝึกปฏบัิติงาน 2 ภาคการศึกษาเมือ่รวมกับสหกิจศึกษา 
ปฏิบัติงาน เพื่อให้นักศึกษาช�านาญการน�าหลักการและวิธีการไปใช้ 
กับการปฏิบัติงานจริง ทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ ในหน่วยงาน 
ภาครัฐและภาคเอกชน การประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
จัดท�าโดยหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ

IB 451 โครงงานทางธุรกิจด้านธุรกิจ 3(0-9-0) 
 ระหว่างประเทศ 1
 Capstone Project in International Business 1 
 การศึกษาและเปรียบเทียบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การ 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารธุรกิจด้านธุรกิจ 
ระหว่างประเทศ การวางแผนและการออกแบบโครงงานทางธุรกิจ 
ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ

IB 452 โครงงานทางธุรกิจด้านธุรกิจ 3(0-9-0) 
 ระหว่างประเทศ 2
 Capstone Project in International Business 2 
 การประยุกต์ทฤษฎีทางธุรกิจด้านธุรกิจระหว่างประเทศ  
สู่การปฏิบัติ ในสภาพแวดล้อมที่ได้รับการแนะน�าจากผู้เช่ียวชาญ 
การพัฒนาโครงงานทางธุรกิจด้านธุรกิจระหว่าประเทศ เพื่อสะท้อน 
การปฏิบัติงานจริงในองค์กรธุรกิจ

IB 453 โครงงานทางธุรกิจด้านธุรกิจ 3(0-9-0) 
 ระหว่างประเทศ 3
 Capstone Project in International Business 3 
 การประเมนิโครงงานทางธรุกิจด้านธุรกิจระหว่างประเทศ 
เพื่อสะท้อนการพัฒนารูปแบบการปฏิบัติในองค์การ จัดท�าและ 
น�าเสนอบทสรุปทางนวัตกรรม จากประเด็นและปัญหาที่พบจาก 
กระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทีเ่ก่ียวข้องกับการบรหิารธุรกิจ 
ระหว่างประเทศ กระบวนการวางแผนและการออกแบบโครงงาน 
ทางธรุกิจระหว่างประเทศ กระบวนการประยุกต์และพฒันาโครงงาน 
ทางธุรกิจระหว่างประเทศ
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ID 293 พื้นฐานการออกแบบตกแต่งภายใน 1  3(1-4-4)
 Fundamental to Interior Design 1
 องค์ประกอบและข้ันตอนการออกแบบตกแต่งภายในข้ัน 
พื้นฐาน ทฤษฎีและภาคปฏิบัติเรื่องสี การท�าหุ่นจ�าลองเพื่อน�าเสนอ 
แนวคิดพื้นฐานในการน�าเสนอผลงานการออกแบบสองมิติ และ 
สามมติิท่ีสมัพนัธ์กับสภาพแวดล้อม ขนาดและสดัส่วนของเคร่ืองเรือน  
ที่สัมพันธ์กับสรีระมนุษย์

ID 294 พื้นฐานการออกแบบตกแต่งภายใน 2  3(1-4-4)
 Fundamental to Interior Design 2
รายวิชาบังคับก่อน : ID 293 พื้นฐานการออกแบบภายใน 1
 รูปแบบงานสถาปัตยกรรมและโครงสร้างงานระบบข้ัน
พื้นฐาน ระบบเอกสารในงานสถาปัตยกรรมภายใน การใช้อุปกรณ์ 
ดนิสอไม้ สนี�า้ สโีปสเตอร์ ในการน�าเสนอผลงานการออกแบบสองมติ ิ
และสามมติิ การฝึกท�าหุ่นจ�าลองในงานสถาปัตยกรรมภายใน เทคนคิ 
การออกแบบเบ้ืองต้น การน�าเสนอผลงาน การจดัท�าโครงการออกแบบ 
ตกแต่งภายใน

ID 308  แนวความคิดในการออกแบบ 3(3-0-6)
 Design Concept 
 หลักเกณฑ์ ปรัชญา แนวความคิดในการออกแบบงาน
ตกแต่งภายในอาคารสถานที่ต่างๆ 

ID 315  ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายใน  3(3-0-6)
 History of Interior Achitecture 
 ประวัติความเป็นมา รูปแบบและองค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรมภายในอาคาร เคร่ืองเรือนทางตะวันตกและตะวัน
ออก วิวัฒนการและความแตกต่างของสถาปัตยกรรมภายในอาคาร
ยุคสมัยต่างๆ อันเป็นรากฐานแห่งอารยธรรมความเจริญ ของงาน
สถาปัตยกรรมภายในและเครื่องเรือนยุคปัจจุบัน 

ID 316  เทคโนโลยีการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 3(2-2-5)
 Technology for Furniture Design 
 หลักการและทฤษฎีการออกแบบเครื่องเรือนติดตายและ
ลอยตัว โครงสร้าง วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ใช ้
ในการผลติและการตดิต้ัง การปฏบัิติการออกแบบเครือ่งเรือนติดตาย
และลอยตัว ในรูปแบบระบบพิกัดและระบบถอดประกอบ

ID 319  งานระบบประกอบอาคาร  3(2-2-4)
 Building System
 ความสัมพันธ์ระหว่างงานออกแบบภายในกับโครงสร้าง
อาคาร วัสดุก่อสร้าง งานระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล ระบบ
ปรบัอากาศ รวมทัง้งานระบบอืน่ทีเ่ก่ียวข้อง การเขียนแบบสญัลกัษณ์
ของวัสดแุละการท�ารายละเอยีดส่วนประกอบ รวมทัง้ปัญหาของงาน 
ระบบ ที่เก่ียวข้องกับงานออกแบบตกแต่งภายในทั้งจากแบบและ
สถานที่จริง 

ID 322 การออกแบบภายใน 1 3(14-4)
 Interior Design 1
รายวิชาบังคับก่อน : ID 292 พื้นฐานการออกแบบภายใน 2
 หลกัการและทฤษฎพีืน้ฐานการออกแบบตกแต่งภายใน การ
จัดพื้นที่และประโยชน์ใช้สอย หลักการจัดวางเครื่องมือ การก�าหนด 
ขนาดและสดัส่วนของเคร่ืองเรือน หลกัการออกแบบภายในอาอาคาร 
พักอาศัย อาคารขนาดเล็กและขนาดกลางในรูปแบบต่างๆ ให้มี 
ประโยชน์ใช้สอยเหมาะสมกับอาคารสถานที่ทักษะการน�าเสนอ 
ความคิดและผลงาน 

ID 323 การออกแบบภายใน 2 3(14-4)
 Interior Design 2
รายวิชาบังคับก่อน : ID 322 การออกแบบภายใน 1
 การออกแบบภายในจากสถานท่ีจริงในอาคารพักอาศัย 
ขนาดกลาง อาคารพาณิชยกรรมขนาดเล็ก การส�ารวจ ตรวจสภาพ 
อาคาร โครงสร้าง ระบบต่างๆ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
ของอาคาร วิเคราะห์สภาพปัญหา ส่งเสรมิเอกลกัษณ์ของศลิปกรรม 
ไทย และการสร้างแนวทางในการออกแบบให้สอดคล้องกับความ 
ต้องการของผู้ใช้งาน

ID 
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ID 324 การออกแบบภายใน 3 3(1-4-4)
 Interior Design 3
รายวิชาบังคับก่อน : ID 323 การออกแบบภายใน 2
 กระบวนการการพัฒนาและประยุกต์ใช้ การวางผังและ
แนวคดิในการออกแบบตกแต่งภายใน ส�าหรบัอาคารพกัอาศยัขนาดใหญ่ 
ทีม่คีวามสมัพนัธ์ของประโยชน์ใช้สอยมากข้ึน อาคารเชิงพาณชิยกรรม 
ขนาดกลาง การจัดพื้นที่และประโยชน์ใช้สอย ระบบความปลอดภัย
ของอาคาร และการสร้างสุนทรียภาพที่เหมาะสม

ID 325 การออกแบบภายใน 4  3(1-4-4)
 Interior Design 4
รายวิชาบังคับก่อน : ID 324 การออกแบบภายใน 3
 กระบวนการออกแบบตกแต่งและเทคนิคในการวางผัง
ส�าหรับอาคารใหญ่ ซ่ึงเป็นโครงการอาคารเพื่อธุรกิจพาณิชยกรรม
และอาคารสาธารณะต่างๆ ศึกษาวิจัยความต้องการที่ก�าหนดข้ึน 
จากผูใ้ช้งาน เพือ่ก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ในการออกแบบส�าหรบั 
ความต้องการพิเศษท่ีหลากหลายของงานอาคารขนาดใหญ่ การ
ก�าหนดรายละเอียดของรายการประกอบแบบ และเทคนิคในการน�า
เสนอผลงานในขั้นตอนการสร้างสรรค์ ส�าหรับโครงการขนาดใหญ่

ID 326 การออกแบบภายใน 5 3(1-4-4)
 Interior Design 5
รายวิชาบังคับก่อน : ID 325 การออกแบบภายใน 4
 กระบวนการออกแบบตกแต่งและเทคนิค ในการวางผัง
ส�าหรับอาคารพาณิชยกรรมและอาคารสาธารณะขนาดใหญ่พิเศษ 
เกณฑ์มาตรฐานต่างๆในการออกแบบ รายละเอยีด รายการประกอบ
แบบเทคนคิในการน�าเสนอผลงานสร้างสรรค์ ส�าหรับโครงการขนาด
ใหญ่พิเศษ

ID 327  คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบภายใน  3(2-2-4)
 Computer for Interior Design 
 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบตกแต่ง
ภายในด้วยโปรแกรมต่างๆ ส�าหรับการเขียนแบบเบื้องต้น ทั้งใน
ลกัษณะสองมติิและสามมติเิบือ้งต้น เพือ่ใช้ประโยชน์ในการน�าเสนอ
ผลงาน 

ID 328  วัสดุส�าหรับงานออกแบบภายใน  3(3-0-6)
 Materials for Interior Design 
 วัสดุของงานตกแต่งภายในทกุหมวด คุณสมบัติการใช้สอย 
และการบ�ารุงรักษา เช่น วัสดุส�าหรับท�าพื้น ผนัง ฝ้าเพดาน ผ้าบุ
เครื่องเรือน ผ้าบุผนัง สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบต่างๆ  

ID 329  เทคโนโลยีการก่อสร้างส�าหรับงานออกแบบ 3 (2-2-45)
 ภายใน  
 Construction Technology for Interior Design
 เทคโนโลยีการก่อสร้างท่ีสัมพันธ์กับงานภายใน การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้มีความสัมพันธ์ เหมาะสม และปลอดภัย
ส�าหรับผู้ใช้งาน

ID 330 การออกแบบภายในลักษณะไทย   3(2-2-4)
 Thai Style Interior Design 1
 หลกัการ แนวคิด ปรชัญา และวิธอีอกแบบสถาปัตยกรรม 
ไทยทั้งภายในและภายนอก ตั้งแต่สุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ 
การประยุกต์ใช้กับสภาพเศรษบกิจสังคมยุคปัจจุบัน แนวโน้มในการ 
ออกแบบ การปฏบัิติการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในและ 
มัณฑนศิลป์ไทย 

ID 331  ปรัชญาทางการออกแบบภายใน 3(2-2-4)
 Professional of Interior Design 
 ความหมาย ความส�าคัญ ขอบเขตของปรัชยา ความ 
สัมพันธ์ระหว่างปรัชญา สุนทรียศาสตร์กับการออกแบบภายใน 
ตลอดจนศาสตร์แขนงต่างๆ ศาสนา วิทยาศาสตร์ และสาระส�าคัญ 
ปรชัญาอืน่ทัว่ไป พฒันาการแนวคดิของปรัชญาตะวันออและตะวันตก 
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 

ID 332  การจัดท�ารายละเอียดโครงการออกแบบ 3(3-0-6)
 ภายใน  
 Interior Design Programming
 การจัดการรวบรวมข้อมูลจากความต้องการของผู้ใช้สอย 
โครงการ องค์ประกอบทางด้านกายภาพและองค์ประกอบแวดล้อม 
อื่นๆ เพื่อน�ามาเป็นแนวทางหรือเกณฑ์ในการการออกแบบ
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ID 333  ทฤษฎีและเกณฑ์ในการออกแบบ   3(3-0-6)
 Theory and Criteria of Design
 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกณฑ์ในการออกแบบต่างๆ 
กระบวนการและแนวทางการออกแบบที่เก่ียวข้องกับการออกแบบ 
ภายใน

ID 334  การประเมินราคาส�าหรับการออกแบบภายใน  3(3-0-6)
 Cost Estimation for Interior Design
 การประเมินราคาค่าก่อสร้างของงานออกแบบภายใน 
ค่าก่อสร้างงานออกแบบภายใน งานระบบและเครื่องเรือน อุปกรณ์ 
และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องประมาณการราคาค่าก่อสร้าง เครื่องเรือน 
การศึกษา ความเป็นไปได้ของโครงการและค่าบริการวิชาชีพ

ID 335  การประกอบวิชาชีพทางการ  3(2-2-4)
 ออกแบบภายใน
 Professional Practice in Interior Design
 กระบวนการปฏบัิตวิิชาชีพงานออกแบบภายใน ได้แก่ การ 
ติดต่อกับผู้ว่าจ้างออกแบบ การเขียนโครงการ การจัดแผนงาน การ 
ประสานงานกับสถาปนิกและวิศวกร การเสนอแบบร่างและแบบ 
ก่อสร้าง การควบคุมและตรวจสอบรับงานการก่อสร้าง การบริหาร 
และการจัดการภายในส�านักงาน มารยาทในการปฏิบัติวิชาชีพ  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

ID 336  การออกแบบจัดแสงเพื่องาน 3(2-2-4)
 ออกแบบภายใน
 Interior Lighting Design
 ลกัษณะและประเภทของดวงไฟแบบต่างๆ ความเหมาะสม 
ในการใช้งานของดวงไฟแต่ละประเภท เกณฑ์การจัดแสงภายในตัว 
อาคาร ทัง้ด้านประโยชน์ใช้สอย ความงาม ความปลอดภยั และการ 
ประหยัดพลังงาน

ID 361  การออกแบบนิทรรศการ 3(2-2-5)
 Exhibition Design
 ประวัติการจัดนิทรรศการ การวางแผนงานปฏิบัติการ 
การออกแบบจัดแสดงและการแสดงประเภทต่างๆ ในอาคารทั่วไป 
และอาคารร้านค้า การน�าความรู้พื้นฐาน และเทคนิคท่ีเก่ียวข้อง 
มาใช้ในการแสดงนิทรรศการเพื่อให้สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมใน 
ปัจจุบัน

ID 362  ศิลปะและหัตถกรรมพื้นบ้าน 3(2-2-5)
 Folk Arts and Crafts
 ลักษณะวิวัฒนาการของศิลปะพื้นบ้านและหัตถกรรม 
พื้นบ้าน ตลอดจนประโยชน์ใช้สอย รวมท้ังสภาพแวดล้อมท้องถ่ิน 
แหล่งผลิตในภูมิภาค พื้นฐานทางด้านวัฒนธรรมความงาม เพื่อการ 
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และน�ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ 
สภาพสังคมปัจจุบัน

ID 366  การบริหารงานพิพิธภัณฑ์ 3(2-2-4)
 Museum Adminstration
 การจดัการออกแบบภายใน รวมถึงการจดัพพิธิภณัฑ์ และ 
การจัดนิทรรศการ กรรมวิธีการติดตั้ง เทคนิคที่เกี่ยวข้องที่กับสภาพ
แวดล้อมทั่วไป และมีการศึกษานอกสถานที่

ID 370  คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบ 3(2-2-5)
 Computer for Design
 การใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ส�าหรบังานออกแบบตกแต่ง 
การใช้สื่อดิจิทัลและการเลือกใช้เทคนิคข้ันสูง น�าเสนองานสามมิต ิ
ในการออกแบบตกแต่ง

ID 371  เทคนิคการออกแบบตกแต่ง 3(2-2-5)
 Decoration Techniques
 หลกัการและทฤษฎพีืน้ฐาน ในการออกแบบตกแต่งภายใน 
และภายนอกอาคาร เทคนิคและวิธีการน�าเสนอผลงานสองมิติและ 
สามมติิ การออกแบบพืน้ทีแ่ละประโยชน์ใช้สอย ทีส่มัพนัธ์ภบัสภาพ 
แวดล้อมสะดวกสบายและสวยงาม
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ID 372  พื้นฐานการออกแบบอาคาร  3(2-2-5)
 เพื่อการประหยัดพลังงาน
 Design Fundamental for Energy Conservation
 in Building
 ทฤษฎเีบ้ืองต้นในการออกแบบอาคาร การจดัวางผงัอาคาร 
ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการใช้พลังงานภายในอาคาร 
การเลือกใช้วัสดุ การออกแบบอาคารให้เข้ากับสภาพแวดล้อม เพื่อ 
การใช้พลังงานในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ

ID 373  คอมพิวเตอร์ส�าหรับการน�าเสนอ 3(2-2-5)
 ผลงานการออกแบบ
 Computer for Design Presentation 
  การใช้โปรแกรมต่างๆด้วยคอมพิวเตอร์ ในการน�าเสนอ 
ผลงานในลักษณะสองมิติ การจัดวางองค์ประกอบงานออกแบบ 
เพื่อความสวยงามและความสมบูรณ์ในงานออกแบบ

ID 374  การจัดการธุรกิจการออกแบบภายใน 3(3-0-6)
 Business Management of Interior Design 
  การจัดองค์กรธุรกิจงานออกแบบภายใน การวิเคราะห์ 
สภาพแวดล้อมทางธรุกิจ การจดัการทางการตลาด การสร้างกลยุทธ์ 
การบริหารการเงินในองค์กร และการประเมนิผลการด�าเนนิการทาง 
ด้านธุรกิจการออกแบบภายใน

ID 375  การถ่ายภาพเพื่องานออกแบบภายใน 3(2-2-4)
 Photography of Interior Design 
 ประวัตกิารถ่ายภาพโดยสงัเขป หลกัการท�างานของกล้อง 
ถ่ายภาพ ส่วนประกอบของกล้อง อปุกรณ์ต่างๆ หลกัการจดัภาพและ 
วิธีการถ่ายภาพในรูปแบบต่างๆ ปฏิบัติการถ่ายภาพเพื่อใช้งาน 
ออกแบบภายใน

ID 376  สัมมนาการออกแบบภายใน 3(3-0-6)
 Interior Design Seminar 
 สมัมนาหัวข้อการออกแบบภายใน เพือ่แลกเปลีย่นความรู้ 
ความคดิเห็น แนวทางการออกแบบ ฝึกฝนการวิเคราะห์ วิจารณ์งาน 
ออกแบบภายใน เก็บรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการสัมมนาน�ามา 
เปรยีบเทยีบเป็นรายงานทีส่ามารถ น�ามาใช้ประกอบการออกแบบได้

ID 380  เทคโนโลยีการจัดการสภาพแวดล้อม 3(3-0-6)
 ภายในอาคาร
 Technology of Environmental Management
 in Building 
 พลังงานท่ีเก่ียวข้องกับอาคาร แนวทางการออกแบบ 
สภาพแวดล้อมภายในอาคาร การปรับปรุงอาคารให้ใช้พลงังานอย่าง 
มปีระสทิธิภาพ ความหมายและการออกแบบสภาพแวดล้อมในอาคาร 
ส�าหรับทุกกลุ่ม

ID 381  จิตวิทยาในการออกแบบ สภาพแวดล้อม 3(3-0-6)
 ในอาคาร
 Psychology in Interior Enrironment Design
 สิ่งแวดล้อมรอบตัวท้ังรูปธรรม นามธรรม ทฤษฎีทาง 
จิตวิทยาในด้านความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อม ทั้ง 
พฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอก น�ามาวิเคราะห์และ 
น�าสู่การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในอาคาร เพื่อการอยู่อย่างมี
คุณภาพ

ID 382  เทคนิคการน�าเสนอเพื่องานออกแบบ 3(2-2-4)
 Presentation Technique
 Psychology in Interior Enrironment Design
 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ส�าหรับการน�าเสนอผลงาน 
การเขียนแบบ ภาพดิจติอล แผ่นน�าเสนอ แผ่นวัสดแุละการน�าเสนอ 
อย่างมืออาชีพ

ID 383  โครงการ Captone ทางการออกแบบ 1(1-0-8)
 ภายใน 1
 Captone for Interior Design 1
 นักศึกษาต้องหาหัวข้อตลอดจนข้อมูล แนวคิดในการ 
Start up เพื่อการผลิตหรือจัดท�าวัสดุสิ่งของ งานประดับ หรือวัตถุ 
ต่างๆ ท่ีเก่ียวกับงานออกแบบภายในและน�าเสนอขออนุมัติจาก 
อาจารย์ที่ปรึกษา
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ID 384  โครงการทางการออกแบบภายใน 2 1(1-0-8)
 Captone for Interior Design 2
 นกัศกึษาต้องด�าเนนิการพฒันาหรือออกแบบหัวข้อท่ีได้รบั 
การอนุมัติ รวมไปถึงการหาแหล่งเงินทุนหรือพันธมิตรร่วมทุน เพื่อ 
วางแผนเตรียมการจัดท�าเป็นช้ินงานจริงในปีการศึกษาต่อไปและ 
น�าเสนอขออนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา

ID 385  โครงการ ทางการออกแบบภายใน 3 1(1-0-8)
 Captone for Interior Design 3
 นักศึกษาต้องจัดท�าหัวข้อท่ีได้รับอนุมัติให้ออกมาเป็น 
ช้ินงาน โดยจัดแสดงและขายช้ินงาน ซ่ึงมีกรรมการของหลักสูตร 
ท�าการวัดผล

ID 386  การเขียนแบบเบื้องต้น ด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-4)
 Basic Computer Drafting
 หลักการ ทฤษฎี และปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม 
คอมพิวเตอร์เพื่อเป็นเคร่ืองมือท�างานออกแบบและเขียนแบบ 
เบื้องต้น

ID 387  พื้นฐานการออกแบบภายในส�าหรับที่พักอาศัย 3(2-2-4)
 Basic Interior Design Residence
 หลักการ ทฤษฎีการออกแบบภายในเบื้องต้นส�าหรับที่พัก 
อาศัย การจัดพื้นที่ใช้สอย การเลือกใช้วัสดุ ตลอดจนการเขียนแบบ 
เพื่อน�าเสนอผลงานการออกแบบ 

ID 388  ฮวงจุ้ยการอยู่อาศัย 3(2-2-4)
 Residencetial Feng Shui
 หลักการ ทฤษฎีเบื้องต้นเรื่องวิทยาศาสตร์และธรรมชาติ 
ของฮวงจุ้ย เพื่อการจัดวางผังบริเวณ ผังเคร่ืองเรือนส�าหรับพื้นที่ 
ใช้สอยส�าหรับการอยู่อาศัย

ID 400 โครงงานศิลปนิพนธ์  3(2-2-4)
 Art Thesis Preparation
รายวิชาบังคับก่อน : ID 325 การออกแบบภายใน 4
 การประมวลทฤษฎ ีวิธกีารหาข้อมลู การใช้เครือ่งมอื และ 
วิธีการรวบรวมข้อมูลในการอ้างอิง การเขียนรายงาน โดยปรึกษา 
อาจารย์ทีป่รกึษาศลิปนพินธ์ จดัท�าโครงร่างเพือ่ขออนมุติัคณะกรรมการ 
ด�าเนินงานศิลปนิพนธ์ จัดท�าร่างเอกสารเพื่อใช้เป็นภาคนิพนธ์ใน
งานศิลปนิพนธ์

ID 401  ศิลปนิพนธ์  6(0-6-12)
 Art Thesis 
รายวิชาบังคับก่อน : ID 326 การออกแบบภายใน 5
 ID 400 โครงงานศิลปนิพนธ์
 น�าความรู้ที่ศึกษาตลอดหลักสูตรเป็นแนวทางในการ 
ท�าศิลปนิพนธ์ โดยท�างานต่อเนื่องจากรายวิชาเตรียมโครงงานศิลป
นิพนธ์ ด้วยการศึกษาขอบเขตของงาน พิจารณาความเป็นไปได้
ของโครงการ กฎหมายและเทศบัญญัติที่เกี่ยวข้อง สภาพแวดล้อม 
การวิเคราะห์พื้นที่ภายใน รายละเอียดความต้องการของโครงการ 
แนวความคิดในการออกแบบ และวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวกับงาน
สถาปัตยกรรมภายใน นักศึกษาจะต้องปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาศิลป
นิพนธ์ในช่วงระหว่างการออกแบบ และรับการประเมินผลจากคณะ
กรรมการศลิปนพินธ์ งานศลิปนพินธ์ประกอบด้วย เอกสารภาคนพินธ์ 
งานออกแบบตกแต่งภายใน (สถาปัตยกรรมภายใน) และการท�าหุ่น
จ�าลอง รวมถึงการจัดแสดงผลงานต่อสาธารณะ

ID 411  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ  0(300 ช่ัวโมง)
 Practicum 
 ฝึกการปฏิบัติวิชาชีพการออกแบบตกแต่งภายใน ฝึกการ
ท�างานร่วมกับบคุคลอืน่ในองค์กรทางวิชาชีพ เพือ่เสริมสร้างทศันคติ
ที่ดีต่อวิชาชีพทางการออกแบบตกแต่งภายใน 

IS 201   พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  3(3-0-6)
 สารสนเทศ
 Fundamentals of Computer and Information   
 Technology
 บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ประวัติ
ของคอมพวิเตอร์และการสือ่สาร ความแตกต่างระหว่างระบบแอนะลอ็ก
และระบบดจิทัิล องค์ประกอบคอมพวิเตอร์ ซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ 
และแพลต็ฟอร์มคอมพวิเตอร์ ข้อมลูและการบรหิารข้อมลู การสือ่สาร 
ข้อมลูและเครือข่ายอนิเทอร์เนต็และเวิลล์ไวด์เว็บ ระบบประมวลผล
ข้อมลูรูปแบบต่างๆ ภยัคกุคามและความมัน่คงของระบบสารสนเทศ 
ประเด็นต่างๆของจริยธรรม ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

IS 
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IS 202   กระบวนการทางธุรกิจ  3(3-0-6)
 Business Processes
 แนะน�ากระบวนการพื้นฐานต่างๆ ที่ใช้ในการด�าเนินงาน 
ในธรุกิจ ได้แก่การเงิน การบัญชี การจดัการทรัพยากรบุคคล การจดัซ้ือ 
จัดหา การวางแผนจัดหาวัตถุดิบ การประกอบช้ินส่วนในโรงงาน  
การให้บรกิารลกูค้า การจดัการวงจรชีวิตของข้อมลู การจดัการสัง่ซ้ือ 
การบริหารโครงการ และการจัดการแผนกลยุทธ์ขององค์กร

IS 203   การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ   3(3-0-6)
 Information Systems Analysis and Design
 ความหมาย ความส�าคัญ และองค์ประกอบของระบบ
สารสนเทศ กลยุทธ์และวงจรของการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
บทบาทและหน้าท่ีของนักวิเคราะห์ระบบ การริเริ่มและการบริหาร
โครงการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือ่งมอืท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
และออกแบบระบบ การสร้างแผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล 
แผนภาพแสดงความสมัพนัธ์ของข้อมลู และการออกแบบฐานข้อมลู 
การเขียนเอกสารประกอบการน�าเสนอผลการวเิคราะห์ การออกแบบ
ส่วนติดต่อกับผูใ้ช้งาน การออกแบบส่วนการรบัข้อมลูและการแสดง
ผลข้อมูล การพัฒนาโปรแกรมการทดสอบ การติดตั้งและการบ�ารุง 
รกัษาระบบแนวคิดเก่ียวกับระบบเชิงวัตถุ การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบเชิงวัตถุโดยใช้ภาษายูเอ็มแอล

IS 301   มัลติมีเดีย  3(2-2-6)
 Multimedia
 แนวคิดเก่ียวกับมัลติมีเดีย การสร้างมัลติมีเดียบน
คอมพวิเตอร์ องค์ประกอบพืน้ฐานของการจดัสร้างมลัติมเีดีย ความรู ้
เบื้องต้นในการผลิตสื่อภาพ เสียง และแอนิเมชัน การประสานสื่อ
เข้ากันด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม

IS 302   หลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์  3(2-2-6)
 Principles of Website Design and Development
 ความรูเ้บ้ืองต้นเก่ียวกับข้อความหลายมติแิละสือ่หลายมติิ 
โครงสร้างการท�างานระหว่างเคร่ืองบริการเว็บและเว็บเบราว์เซอร์ 
ความแตกต่างระหว่างการเขียนเว็บแบบสเตติกและไดนามิก 
การสร้างเอกสาร HTML, XHTML และ Dynamic HTML หลัก
การออกแบบเว็บเพจเบือ้งต้น และการใช้ Cascading Style Sheet

IS 303   การพัฒนาและเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-6)
 Web Programming Development
รายวิชาบังคับก่อน : IS302  หลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
 แนวคดิและหลกัการเขียนโปรแกรม การออกแบบข้ันตอน 
การท�างานของโปรแกรม ค�าสั่งประเภทต่างๆ การประกาศตัวแปร  
การก�าหนดชนดิข้อมลู การใช้ค�าสัง่เง่ือนไขและการท�างานแบบวนซ�า้ 
การเขียนโปรแกรมตามเหตุการณ์ การเขียนโปรแกรมร่วมกับแฟ้ม
ข้อมูล แนวคิดในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบ้ืองต้น การเขียน
โปรแกรมฝั่งลูกข่ายเพื่อจัดการวัตถุต่างๆบนเอกสาร (Document 
Object Model)

IS 304   การพัฒนาและเขียนโปรแกรมบนเว็บขั้นสูง  3(2-2-6)
 Advanced Web Programming Development
รายวิชาบังคับก่อน : IS 302 หลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
 สถาปัตยกรรมของเครือ่งบริการเว็บ การตดิตัง้ การก�าหนด 
คณุสมบติั และความมัน่คงของเครือ่งบรกิารเว็บ การเขียนโปรแกรม 
ร่วมกับฐานข้อมูล การใช้คุกก้ี (Cookie) และการสร้างเว็บที่เก็บ
สถานะ (Session) การพฒันาเว็บแอพ็พลเิคชันทีม่คีวามมัน่คง และ
เทคโนโลยีทีเ่ก่ียวข้อง เช่น XML Schema, XLST, XQuery เป็นต้น 
การพัฒนาเว็บแอ็พพลิเคชัน เพื่อระบบงานทางธุรกิจ

IS 305   ซอฟต์แวร์บริการส�าหรับธุรกิจ   3(2-2-6)
 Software as a Service for Business
 ความรู ้ทั่วไปเก่ียวกับอินเทอร์เน็ตและกลุ ่มเมฆการ
ประมวลผล (cloud computing) ซอฟต์แวร์ที่เป็นบริการ และการ
ประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์บรกิารส�าเร็จรปู เพือ่การด�าเนนิงานท้ังภาครฐั
และเอกชน

IS 306 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  3(3-0-6)
 Management Information Systems
 แนวคดิเก่ียวกับระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ ประเภท
ของระบบสารสนเทศ บทบาทเชิงกลยุทธ์ของระบบสารสนเทศ การ
ท�างานและตัวอย่างของระบบสารสนเทศ ที่ควบคุมกระบวนการท�างาน 
และเช่ือมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงาน เช่น ระบบบริหารความ
สมัพนัธ์ลกูค้า ระบบบรหิารทรพัยากรองค์กร ระบบสารสนเทศ ท่ีช่วย 
ในการตัดสนิใจ เช่น ระบบผูเ้ช่ียวชาญ ระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจ 
ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ การจดัองค์กรด้านสารสนเทศ การวางแผน 
และการบริหารโครงการระบบสารสนเทศขององค์กร
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IS 307 การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ส�าเร็จรูป 3(2-2-6)
 เพื่องานธุรกิจ
 Solfware Application for Business
 ทกัษะการใช้คอมพวิเตอร์เป็นเครือ่งมอืในการจดัการงาน 
ด้านต่างๆทางธุรกิจ การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ส�าเร็จรูปในการ 
ด�าเนินงานทางธุรกิจ การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน  
การจดัเก็บข้อมลู การค�านวณ และการน�าข้อมลูมาจดัท�าสารสนเทศ 
ประกอบการตัดสินใจ และการน�าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม 
ระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูลเพื่องานทางธุรกิจ

IS 308 กระบวนการทางธุรกิจ 3(3-0-6)
 Business Processes  
 แนะน�ากระบวนการพืน้ฐานต่างๆ ทีใ่ช้ปฏบิติังานในธรุกิจ 
ได้แก่ การเงิน การบัญชี การจดัการทรพัยากรบุคคล การจดัซ้ือจดัหา 
การวางแผนจัดหาวัตถุดิบ การประกอบช้ินส่วนในโรงงาน การให ้
บริการลูกค้า การจัดการวงจรชีวิตของข้อมูล การจัดการสั่งซ้ือ  
การบริหารโครงการ การจัดการแผนกลยุทธ์ขององค์กร

IS 309 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3(3-0-6)
 Information Systems Analysis and Design 
  ความหมาย ความส�าคัญ และองค์ประกอบของระบบ
สารสนเทศ กลยุทธ์และวงจรของการพฒันาระบบสารสนเทศ บทบาท 
และหน้าที่ของนักวิเคราะห์ระบบ การริเริ่มและการบริหารโครงการ 
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ การสร้างแผนภาพแสดงการไหลของข้อมลู แผนภาพ 
แสดงความสมัพนัธ์ของข้อมลู และการออกแบบฐานข้อมลู การเขียน 
เอกสารประกอบการน�าเสนอผลการวิเคราะห์ การออกแบบส่วนติดต่อ 
กับผู้ใช้งาน การออกแบบส่วนการรับข้อมูลและการแสดงผลข้อมูล 
การพฒันาโปรแกรมการทดสอบ การตดิต้ังและการบ�ารงุรกัษาระบบ 
แนวคิดเกี่ยวกับระบบเชิงวัตถุ การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิง 
วัตถุโดยใช้ภาษายูเอ็มแอล

IS 311 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 3(2-2-6)
 Web Design and Development 
 แนวคิดในการออกแบบและการจัดการเว็บไซต์ รูปแบบ 
ต่างๆของการด�าเนนิการเว็บไซต์ การจดทะเบียนโดเมนเนมและการ 
ฝากเว็บไซต์กับผู ้ให้บริการ การเขียนโปรแกรมส่วนของผู ้รับ  
(Client-Side Programming) ลักษณะของภาษาที่ใช้ในการแพร ่
และบันทึกข้อมูล เช่น ภาษาเอ็ชทีเอ็มแอล (HTML) ภาษา 
เอ็กซ์เอ็ชทีเอ็มแอล (XHTML) ซีเอ็สเอ็ส (CSS) จาวาสคริปต์  
(JavaScript) การออกแบบและพัฒนาเว็บแบบเรสพอนชีพ  
(Responsive)

IS 312 การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 3(2-2-6)
 Web Programming 
รายวิชาบังคับก่อน : IS 311 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
 การพัฒนาโปรแกรมใช้งานในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
โครงสร้างการท�างานของเว็บเซร์ฟเวอร์กับเว็บเบราว์เซอร์ การดูแล 
และจดัการเซิร์ฟเวอร์ การบนัทกึข้อมลูผ่านฟอร์มและการเช่ือมต่อกับ 
ฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรมด้านเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้ภาษาและ 
เครื่องมือต่างๆ เช่น ภาษาพีเอ็ชพี (PHP) เป็นต้น และการพัฒนา 
ระบบงานที่เช่ือมต่อกับฐานข้อมูล ระบบการรักษาความมั่นคงของ 
ระบบงานที่พัฒนาขึ้น เช่น เอ็สเอ็สแอล (SSL) การพิสูจน์ตัวจริง 
(Authentication) เป็นต้น

IS 313 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 3(3-0-6)
 Information System Security 
 ปัญหาความมั่นคงในระบบสารสนเทศ การจัดการความ 
เสี่ยง ตลอดจนการป้องกันเชิงกายภาพการควบคุมและรักษา 
ความมัน่คงของระบบสารสนเทศ อาชญากรรมคอมพวิเตอร์ การวัด 
ระดับความปลอดภยั การควบคมุการเข้าถึงระบบสารสนเทศ มาตรฐาน 
การรกัษาความัน่คงปลอดภยั การกู้คืนระบบ ความมัน่คงของฮาร์ดแวร์ 
และความมั่นคงซอฟต์แวร์ การประยุกต์ใช้เทคนิคการเข้ารหัสและ 
ถอดรหัสเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
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IS 314 ซอฟต์แวร์ส�าหรับการวางแผนทรัพยากร 3(3-2-6)
 องค์กร
 Enterprise Resorce Planning 
 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการระบบทรัพยากรองค์กร  
(Enterprise Resorce Planning : ERP) หลักการใช้ซอฟต์แวร์ 
ทางบญัชีท่ีมลีกัษณะเชงิบูรณาการ (Intergrated Software) กับการ 
จัดการทรัพยากรองค์กร โดยใช้โปรแกรมเอ็สเอพี (SAP) ในการ 
ประมวลผลสารสนเทศทางด้านการบัญชีในโมดูลการบัญชี การเงิน 
(Module FI) ซึ่งประกอบด้วยบัญชีแยกประเภท (General Ledger 
Accounting : G/L) บัญชีเจ้าหนี้ (Account Payable : A/P) และ 
บัญชีลูกหนี้ (Account Recievable : A/R) การบริหารบัญชีเงินสด 
(Cash Management : AM) รวมทัง้การจดัการฐานข้อมลู การตัง้ค่า 
เพื่อใช้ในการประมวลผล

IS 315 การบริหารโครงการระบบสารสนเทศ 3(3-0-6)
 Information Systems Project Management 
 ความส�าคญัและข้ันตอนการบริหารโครงการ กระบวนการ 
ได้มาซ่ึงระบบสารสนเทศ การวางแผนโครงการ การก�าหนดขอบเขต 
เวลาและงบประมาณ การจดัการทรัพยากรภายในโครงการ การก�ากับ 
ตดิตามและการประเมนิ ทกัษะการฟัง การพดู การอ่านและการเขียน 
รายงานเชิงเทคนคิ การบริหารความเสีย่งของโครงการ เครือ่งมอืทีใ่ช้ 
ในการวางแผนและบริหารโครงการะบบสารสนเทศ

IS 316 ระบบบริหารจัดการเนื้อหาบนเว็บ 3(2-2-6)
 Web-Content Management System 
 การสร้างแอ็พพลิเคช่ันบนเว็บ การจัดการข้อมูลส�าหรับ 
ระบบส่วนทีใ่ช้ติดต่อกับผูใ้ช้งาน(Front-End) การจดัการข้อมลูส�าหรบั 
ระบบ ส่วนท่ีใช้ในการบริหารงานสนบัสนนุขององค์กร (Back-End)  
การดูแลรักษาแอ็พพลิเคช่ันบนเว็บ การสร้างความมั่นคงส�าหรับ 
แอ็พพลิเคชั่นบนเว็บ และการฝึกปฏิบัติในการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป 
ส�าหรับบริหารจัดการเว็บไซต์

IS 351   ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ  3(3-0-6)
 Decision Support Systems for Business
 กระบวนการตัดสินใจในการด�าเนินธุรกิจ ประเภทของ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ การออกแบบและสร้างตัวแบบการตัดสินใจ 
ระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจแบบกลุม่ ผลกระทบของระบบท่ีมต่ีอการ
ท�างานในองค์กรธุรกิจ กรณีศึกษาของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
ในองค์กรธุรกิจ

IS 352   สื่อประสมเชิงโต้ตอบส�าหรับเวิลด์ไวด์เว็บ  3(2-2-6)
  Interactive Multimedia for World Wide Web
รายวิชาบังคับก่อน : IS 301 มัลติมีเดีย
 พื้นฐานการสร้างสื่อประสมเชิงโต้ตอบส�าหรับเวิลด์ไวด์เว็บ 
การสร้างภาพเคลื่อนไหว การใช้สื่อประสม การสร้างซีนและการใช้
ไทม์ไลน์ การใส่เอ็ฟเฟ็คท์ การเขียนสคริปต์กับสื่อประสมเชิงโต้ตอบ 
ค�าสัง่พืน้ฐาน การสร้างคอมโพเนน็ท์และฟอร์ม การสร้างปุ่มควบคมุ 
ฝึกปฏิบัติการสร้างสื่อประสมเชิงโต้ตอบส�าหรับเวิลด์ไวด์เว็บ

IS 353   การจัดการความรู้   3(3-0-6)
 Knowledge Management
 หลกัการเบ้ืองต้นของความรู้ การได้มาซ่ึงความรู้ การประยุกต์ 
ใช้ความรูใ้นองค์กรอย่างมปีระสทิธภิาพในเชิงปฏบัิติ เทคโนโลยีและ 
กระบวนการเพิ่มความรู้ขององค์กร การบริการความรู้ในองค์กร

IS 354   การจัดหาระบบสารสนเทศ   3(3-0-6)
 Information Systems Acquisition
 การจดัซ้ือระบบสารสนเทศของภาครฐัและเอกชน ปัญหา 
ระเบียบพสัดุ การก�าหนดเอกสาร ประกวดราคา การพจิารณาข้อเสนอ 
สญัญาการจดัซ้ือระบบ ปัญหาเร่ืองลขิสทิธิ ์ปัญหาการบริหารโครงการ 
และการซ่อมบ�ารุงระบบ การจดัซ้ือแบบอเิลก็ทรอนกิส์ (e-Procurement) 
การก�ากับดูแลการจัดซ้ือ การใช้กรรมวิธีจ้างหน่วยงานภายนอก 
(Outsourcing)
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IS 355   สถาปัตยกรรมเชิงบริการและเว็บเซอร์วิส  3(2-2-6)
 SOA and Web Services
รายวิชาบังคับก่อน : IS 304 การพัฒนาและเขียนโปรแกรมบนเว็บ
  ขั้นสูง
 แนวคิดของสถาปัตยกรรมเชิงบรกิาร (SOA) เหตผุลในการ 
ใช้งาน SOA ในบริบทของการท�างานแบบกระจาย การออกแบบระบบ 
งานบนพื้นฐานของ SOA การท�างานร่วมกันด้วยเอ็นเตอร์ไพรส ์
เซอร์วิสบัส (ESB) ภาษาที่ใช้ในการอธิบายกระบวนการทางธุรกิจ 
(BPEL) หลักการของเว็บเซอร์วิส เว็บเซอร์วิสเชิงข้อความและ
เว็บเซอร์วิสเชิงบริการ SOAP ภาษาที่ใช้ในการอธิบายเว็บเซอร์วิส 
(WSDL) การพัฒนาระบบงานแบบเว็บเซอร์วิส

IS 356   การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่   3(2-2-6)
 Mobile Programming Development
รายวิชาบังคับก่อน : IS 304 การพัฒนาและเขียนโปรแกรมบนเว็บ
  ขั้นสูง
 แนวคิด หลักการ เครื่องมือ และเทคนิคของการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ส�าหรับระบบงานท่ีใช้กับอุปกรณ์เคลื่อนที่และ
อุปกรณ์ไร้สาย เช่น อุปกรณ์พีดีเอ (Personal Digital Assistant 
: PDA) และโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยอาศัยเทคนิคตามมาตรฐานเปิด 
เจทูเอ็มอี (J2ME) และโปรไฟล์ส�าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile 
Information Device Profile : MIDP) การสร้างและออกแบบ
ส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้งาน การสร้างภาพกราฟิกแบบต่างๆ การจัดการ
หน่วยความจ�า และเทคนคิการเขียนโปรแกรมส�าหรบัระบบท่ีมหีน่วย
ประมวลผลจ�ากัด การจัดเก็บข้อมูลท่ีรองรับระบบการสื่อสารแบบ
เคลือ่นท่ี และการเขียนโปรแกรมแบบไร้สายในสภาพแวดล้อมต่างๆ 
เช่น แว็พ (WAP) ไอโหมด (I-mode) และปาล์ม (Palm)  เป็นต้น

IS 357   ระบบบริหารจัดการข้อมูลบนเว็บ  3(2-2-6)
 Web-Content Management System
 การสร้างแอ็พพลิเคชันบนเว็บ การจัดการข้อมูลส�าหรับ
ระบบส่วนทีใ่ช้ติดต่อกับผู้ใช้งาน (Front-End) การจดัการข้อมลูส�าหรบั 
ระบบส่วนที่ใช้ในการบริหารงานสนับสนุนขององค์กร (Back-End) 
การดูแลรักษาแอ็พพลิเคชันบนเว็บ การสร้างความมั่นคงส�าหรับ
แอ็พพลิเคชันบนเว็บ และการฝึกปฏิบัติในการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป
ส�าหรับบริหารจัดการเว็บไซด์

IS 358   ตารางค�านวณขั้นสูงเพื่องานธุรกิจ   3(2-2-6)
 Advanced Spread Sheets for Business
 การใช้เคร่ืองมือท่ีอยู่ในโปรแกรมส�าเร็จรูป ส�าหรับการ
ท�างานประเภทตารางค�านวณ ในการแก้ปัญหางานธุรกิจ เช่น การ
จัดการด้านการขาย การจัดการด้านบัญชี การจัดการด้านบุคคล 
เป็นต้น รวมถึงการประยุกต์ใช้งานจรงิในธรุกิจและการใช้งานเช่ือมต่อ 
กับฐานข้อมูล

IS 359   การพัฒนาระบบงานเชิงวัตถุ   3(2-2-6)
 Object-Oriented Application Development
รายวิชาบังคับก่อน : IS 304 การพัฒนาและเขียนโปรแกรมบนเว็บ
  ขั้นสูง
 แนวคิดและความรู้ในเชิงปฏิบัติของสถาปัตยกรรมเชิงวัตถุ 
การวเิคราะห์และออกแบบระบบงานบนพืน้ฐานของแนวคดิเชิงวัตถุ 
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ หลักการห่อหุ้ม (Encapsulation) และ
ภาวะหลายรูปแบบ (Polymorphism) ในแนวคิดเชิงวัตถุ การสร้าง
คลาส (Class) และ อนิเทอร์เฟส (Interface) การรบัทอดคณุสมบัติ 
(Inheritance) การสร้างและใช้งานอนิสแตน็ซ์ (Instance) การพฒันา 
ระบบงานโดยใช้แนวคิดและเทคโนโลยีเชิงวัตถุ

IS 360   เครื่องมือสืบค้นและค้นคืน   3(3-0-6)
 Search Engines
 พื้นฐานเก่ียวกับแบบจ�าลองและวิธีการเพื่อการจัดเก็บ
และค้นคืนสารสนเทศ การวิเคราะห์ข้อความ การสร้างดัชน ีการจดั 
หมวดหมูเ่อกสาร สถาปัตยกรรมของเคร่ืองมอืสบืค้นและค้นคืน การ
เรียงล�าดับผลของการค้นคืน การวัดประสิทธิภาพของการค้นคืน  
การค้นคืนรูปภาพ และการค้นคืนสื่อประสม

IS 361   ความสามารถเข้าถึงและใช้งานบนเว็บ   3(3-0-6)
 Web Usability
 แนวคิดพืน้ฐานและทฤษฎทีางด้านการปฏสิมัพนัธ์ระหว่าง
มนุษย์กับคอมพิวเตอร์ วิธีการประเมินผลการออกแบบด้วยวิธีการ
ต่างๆ กรณีศึกษาเกี่ยวกับความสามารถเข้าถึงและใช้งานบนเว็บ
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IS 362   ความฉลาดทางธุรกิจเบื้องต้น   3(3-0-6)
 Introduction to Business Intelligence
 แนวคิดพื้นฐานของการสร้างอัจฉริยะภาพทางธุรกิจ 
สถาปัตยกรรมและโครงสร้างพื้นฐานของการสร้างอัจฉริยะภาพ
ทางธุรกิจ โครงสร้างพื้นฐานของคลังข้อมูล การวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 
(Business Analytics) ได้แก่ การประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบ
ออนไลน์ (OLAP) การท�าเหมอืงข้อมลูเบือ้งต้น และการท�ามโนภาพ
ข้อมลู (Visualization) เป็นต้น การบรูณาการเทคนคิ เคร่ืองมอื และ
โปรแกรมส�าเร็จรูป เพื่อสร้างอัจฉริยะภาพทางธุรกิจให้กับองค์กร

IS 363   ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์   3(3-0-6)
 Electronics Business
 เทคโนโลยีส�าหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ แบบจ�าลองทาง
ธุรกิจ โครงสร้างพื้นฐานของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์ธุรกิจ
อเิลก็ทรอนกิส์ รปูแบบต่างๆของธรุกิจอเิลก็ทรอนกิส์ เช่น การจดัการ
ห่วงโซ่อปุทาน การจดัซ้ือจดัหาแบบอเิลก็ทรอนกิส์ การบรหิารลกูค้า
สัมพันธ์ เป็นต้น รวมทั้งแนวทางในการจัดการเรื่องความมั่นคงของ
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และการน�าไปใช้งาน

IS 364   การประกอบธุรกิจออนไลน์  3(3-0-6)
 Online Entrepreneurship
 ความรูเ้บ้ืองต้นเก่ียวกับลกัษณะ รูปแบบ เทคนคิ และวิธี 
การด�าเนนิงานธรุกิจออนไลน์ คณุลกัษณะทีส่�าคัญส�าหรบัผูป้ระกอบ 
ธุรกิจออนไลน์ การวางแผนธุรกิจตลาดและการแข่ขัน พฤติกรรม 
ผูบ้ริโภคบนอนิเทอร์เนต็ การคาดการณ์ผลด�าเนนิการและผลตอบแทน 
เครือ่งมอืและเทคนคิการท�าการตลาดออนไลน์ให้ประสบความส�าเรจ็

IS 365   การตลาดบนอินเทอร์เน็ตและสื่อทางสังคม 3(3-0-6)
 Internet Marketing and Social Media
 แนวคิดการตลาดบนอนิเทอร์เนต็และการใช้สือ่ทางสงัคม 
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจส�าหรับการท�าการตลาดบนอินเทอร์เน็ต 
การประยุกต์ใช้สื่อและเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการท�าการตลาด 
การก�าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดบนอินเทอร์เน็ตและสื่อทางสังคม 
การก�าหนดกลุม่เป้าหมาย ส่วนประสมทางการตลาดบนอนิเทอร์เนต็ 
แนวทางการท�าการตลาดกาารบริหารลูกค้าสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส ์
เทคโนโลยีของสื่อทางสังคม

IS 366   การเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการ 3(3-2-6)
 Procedural Programming
 แนวคดิหลกัการเขียนโปรแกรมและโครงสร้างการท�างาน 
ของภาษาซี การออกแบบข้ันตอน การท�างานของโปรแกรม 
เชิงกระบวนการ (Procedural Programming) โดยใช้โครงสร้าง 
ควบคุมแบบต่างๆ การสร้างเง่ือนไข การวนซ�า้คลาสอาร์เรย์และแฟ้ม 
ข้อมูล การสร้างฟังก์ชันและโปรแกรมย่อย การแก้ไขความผิดพลาด 
และการทดสอบโปรแกรม

IS 367   การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บด้วย .NET 3(3-2-6)
 Web Programming Development with .NET 
 Programming 
 รูปแบบของข้อมูล การท�างานกับข้อมูล และสถานะ 
ของข้อมูล การสร้างเว็บแอ็พพลิเคชันด้วยเทคโนโลยี ASP.NET  
การใช้งาน Master Page การใช้งานเคร่ืองมอืในกลุม่เว็บคอนโทรล 
เพือ่ออกแบบเว็บไซต์ การประยุกต์ใช้เครือ่งมอืในกลุม่เว็บคอนโทรล 
ร่วมกับระบบฐานข้อมลู การพฒันาโปรแกรมบนเว็บเพือ่ตดิต่อระบบ 
ฐานข้อมูล

IS 368   เหมืองข้อมูลเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้ 3(3-0-6)
 Introduction to Data Mining and Its 
 Applications  
 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการท�าเหมืองข้อมูล การเตรียม 
ข้อมูล เทคนิคต่างๆ ในการท�าเหมืองข้อมูล เช่น การจัดกลุ่ม การ 
ท�านาย การค้นหากฎความสัมพันธ์ และการจ�าแนกโดยใช้ต้นไม ้
ตัดสินใจ รวมถึงการใช้เครื่องมือที่เก่ียวข้องในการวิเคราะห์ข้อมูล 
และการประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูลในเชิงธุรกิจ

IS 369   การประกันคุณภาพและการทดสอบ 3(3-0-6)
 ซอฟต์แวร์เบื้องต้น
 Introduction to Software Quality Assurance
 and Testing 
 การประกันคณุภาพ และการบ�ารงุรักษาในวัฏจกัรของการ 
พัฒนาซอฟต์แวร์ เทคนิคการทดสอบแบบต่างๆ การวดัคณุภาพ กฎ 
ระเบียบเก่ียวกับการประกันคุณภาพ ความพร้อมของซอฟต์แวร์  
ความน่าจะเชื่อถือของซอฟต์แวร์ ข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์ และ 
การบ�ารุงรักษาซอฟต์แวร์ เครื่องมือส�าหรับการทดสอบอัตโนมัติ 
(Automated Software Testing)
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IS 370   หลักของการพัฒนาเทคโนโลยีสตาร์ทอัพ 3(3-0-6)
 Principles of Technology Startup Development
 ความหมายของสตาร์ทอพั แนวคิดของการสร้างสตาร์ทอพั 
ผลติภณัฑ์และการการออกแบบผลติภณัฑ์ในกลุม่เทคโนโลยีสตาร์ทอพั
การกระจายข่าวสารของผลติภณัฑ์ การคดัสรรเทคโนโลยีเพือ่ใช้ในการ 
พฒันาผลติภณัฑ์ กระบวนการในการพฒันาทียื่ดหยุ่นและมปีระสทิธภิาพ 
การส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริหารจัดการสตาร์ทอัพอย่างยั่งยืน

IS 401   หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับมัลติมีเดีย   3(2-2-6)
 Special Topic in Multimedia
 การศึกษาหัวข้อในปัจจุบันเก่ียวกับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
ที่น่าสนใจ โดยได้รับความเห็นชอบจากภาควิชา

IS 402   หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ   3(2-2-6)
 Special Topic in Information System
 การศึกษาหัวข้อในปัจจุบันที่น่าสนใจทางด้านเทคโนโลยี 
หรือระบบสารสนเทศ โดยได้รับความเห็นชอบจากภาควิชา

IS 410   สหกิจศึกษา  6(600 ช่ัวโมง)
 Co-Operative Education
 นกัศึกษาปฏบัิตงิานในสถานประกอบการ ระหว่างทีก่�าลงั
ศึกษาอยู่ เสมือนเป็นพนักงานชั่วคราว เพื่อให้นักศึกษาได้เชื่อมโยง 
การเรียนรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง โดย
ปฏบัิติงานเตม็เวลาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สปัดาห์ และประเมนิผล
จากการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยสถานประกอบการร่วมกับคณะ

IS 411   โครงงาน 1   3(0-0-9)
 Project 1
 การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองเป็นกลุ่มหรือศึกษาเด่ียว 
น�าเสนอหัวข้อและผลเบ้ืองต้นจากการศึกษา การออกแบบระบบ
สารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาในธุรกิจ หรือผลเบ้ืองต้นของการทดลอง
วิเคราะห์และเปรยีบเทยีบเชิงวิชาการ ในสาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ดูแล

IS 412   โครงงาน 2   3(0-0-9)
 Project 2
 การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองเป็นกลุ่มหรือศึกษาเด่ียว 
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ดูแล เพื่อน�าเสนอผลการพัฒนาระบบ 
สารสนเทศหรือการวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงวิชาการที่สมบูรณ์ใน
หัวข้อที่ต่อเนื่องจากที่ได้เสนอไว้ในรายวิชาโครงงาน 1

IT 206  ส�านักงานอิเล็กทรอนิกส์         3(1-2-4)                                            
 Electronics Office
         พื้นฐานทั่วไปเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ การท�างานและ
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงาน 
ส�านกังาน การฝึกปฏบัิตโิปรแกรมส�าเรจ็รูปส�าหรับจดัการงานส�านกังาน 
ได้แก่ การประมวลผลค่า การน�าเสนองาน การใช้โปรแกรมตาราง
ค�านวณ การจัดท�าฐานข้อมูล การใช้อินเทอร์เน็ต ค้นหาข้อมูล และ
การรับส่ง E-mail 

IT 230 คณิตศาสตร์ส�าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6)
 Mathematics for Information Technology
 ความสมัพนัธ์และฟังก์ชัน เซ็ต ตรรกศาสตร์ พชีคณติบูลนี 
ทฤษฎจี�านวนเบ้ืองต้น การนบัความสมัพนัธ์เวียนเกิด ทฤษฎคีวามน่า
จะเป็น ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกับทฤษฎขีองกราฟ การประยุกต์ของกราฟ 
ต้นไม้และข่ายงาน ปัญหาการหาวิถีสัน้ทีส่ดุ เมทริกซ์และการประยุกต์ 

IT 231   แคลคูลัสส�าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6)
 Calculus for Information Technology
 ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง
ของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพืชคณิต อินทิกรัลจ�ากัดเขต 
และการประยุกต์ของอินทิกรัลจ�ากัดเขตในระบบพิกัดฉาก อินทิกรัล
ไม่จ�ากัดเขต ล�าดับ และอนุกรม

IT 
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IT 232   หลักส�าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6)
 Information Technology Fundamentals
 แนะน�าความรู้ในภาพรวมของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประกอบไปด้วย ภาพจ�าลองของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความ
ส�าคัญของข้อมูลและสารสนเทศ กระบวนการการเปลี่ยนแปลงและ
ประยุกต์ระบบสารสนเทศเข้าสู่องค์การ การบริหารสารสนเทศ การ
ประกันความมัน่คงของสารสนเทศ การเป็นนกัเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผลกระทบที่เกิดต่อสังคม  
การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ

IT 235   แนวคิดการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์  3(3-0-6)
 Computer Programming Concepts
 การเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา ขั้นตอนวิธีส�าหรับการ
แก้ปัญหาด้วยคอมพวิเตอร์ เครือ่งมอืทีใ่ช้แสดงข้ันตอนการแก้ปัญหา 
เช่นผังงาน แนวคิดการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง แนวคิดการ
เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ ์
การฝึกแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมขนาดเล็ก เพื่อให้รู้จักข้อมูลและชนิด
ข้อมูล ตัวแปรและค่าคงที่ ข้อความสั่งก�าหนดค่า โครงสร้างควบคุม
และเงื่อนไข

IT 237  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์  3(3-0-6)
 Human-Computer Interaction
 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
คอมพวิเตอร์ การประเมนิซอฟต์แวร์โดยใช้มนษุย์เป็นศนูย์กลาง การ
พัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้มนุษย์เป็นศูนย์กลาง การออกแบบส่วนต่อ
ประสานกราฟิกกับผู้ใช้ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 
ในการร่วมท�างานและการสื่อสาร

IT 238   ระบบฐานข้อมูล   3(2-2-6)
 Database Systems
 แนวคิดเก่ียวกับระบบฐานข้อมลู สถาปัตยกรรมฐานข้อมลู 
รูปแบบฐานข้อมลูแบบล�าดับช้ัน แบบข่ายงาน แบบเชิงวัตถุ และแบบ 
เชิงสัมพันธ์ พีชคณิตสัมพันธ์ หลักการวิเคราะห์และออกแบบฐาน
ข้อมูล แบบจ�าลองอีอาร์ กระบวนการปรับบรรทัดฐาน การประยุกต์
ใช้งานฐานข้อมูลกับระบบธุรกิจ การใช้ภาษา SQL ในการจัดการ
โครงสร้างฐานข้อมูล การจัดการข้อมูล และการค้นคืนข้อมูลจาก 
ฐานข้อมูลด้วยเง่ือนไขท่ีมีความซับซ้อน การจัดการฐานข้อมูลด้วย 
เทคนคิ NoSQL และพืน้ฐานการออกแบบฐานข้อมลูแบบ Document 
Oriented

IT 239  การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์  4(3-2-6)
 Computer Program Development
 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาอย่างง่ายและซับซ้อน 
การสร้างคลาส การสร้างเมธอด หลกัการใช้ Encapsulation การสร้าง
อาเรย์ การสร้างคลาสโดยใช้หลกัการ Inheritance Polymorphism 
Overloading และ Overriding การเขียนโปรแกรมจัดการกับข้อ 
ผิดพลาด การเขียนโปรแกรมติดต่อกับแฟ้มข้อมูล การพัฒนา
โปรแกรมติดต่อกันผ่านเครือข่าย หลักการและการใช้งานThread 
การเขียนโปรแกรมประยุกต์ (GUI) โดยใช้ Swing API การเขียน
โปรแกรมเชิงเหตกุารณ์ ปฏบัิตกิารท่ีเก่ียวข้องกับการเขียนโปรแกรม 
เช่น ภาษาจาวา

IT 240   การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย  3(3-0-6)
 Data Communications and Networking
 พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประเภทของเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ องค์ประกอบพื้นฐานของเครือข่าย สถาปัตยกรรม
เครือข่ายการเช่ือมต่อระหว่างระบบเปิด (QSI) รูปแบบมาตรฐาน
ของการสื่อสารข้อมูล สายสัญญาณและสื่อไร้สาย มาตรฐานและ
องค์กรมาตรฐานเทคโนโลยีการสือ่สารข้อมลูและเครอืข่าย เครือข่าย 
ท้องถิ่น เครือข่ายท้องถิ่นแบบเสมือน เครือข่ายไร้สาย ระบบการส่ง
สญัญาณของเครือข่ายบรเิวณกว้าง เทคโนโลยีเครอืข่ายบริเวณกว้าง 
เครือข่ายความเร็วสูง โปรโตคอลพื้นฐานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
โปรโตคอลย่อยต่างๆ ในชุดของโปรโตคอลทีซีพี/ไอพี

IT 241   เทคนิคการเขียนโปรแกรมและการออกแบบ 3(3-0-6)
 และการออกแบบอัลกอริทึม
 Computer Programming Concept and
 Algorithm Design
 แนวคิดการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ 
ข้ันตอนวิธสี�าหรบัการแก้ปัญหาด้วยคอมพวิเตอร์ เคร่ืองมอืท่ีใช้ในการ 
แสดงข้ันตอนการแก้ปัญหา เช่น ผงังาน แนวคดิการเขียนโปรแกรม 
แบบโครงสร้าง แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ แนวคดิการเขียน
โปรแกรมเชิงเหตุการณ์ การฝึกแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมขนาดเล็ก 
พื้นฐานของโครงสร้างข้อมูลอัลกอริทึมแบบต่างๆ และการวัด 
ประสิทธิภาพด้วย Big-O Natation พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ด้วยภาษาแบบโครงสร้าง
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IT 242   การพัฒนาโปรแกรมภาษาจาวา 3(3-0-6)
 JAVA Programming Development 
  การพัฒนาโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาอย่างง่ายและซับซ้อน 
การสร้างคลาส การสร้างเมธอด หลักการใช้ Encapsulation การ 
สร้างอาเรย์ การสร้างคลาสโดยใช้หลกัการ Inheritance Polymorphim 
Overloading และ Overriding การเขียนโปรแกรมจัดการกับข้อ 
ผดิพลาด การเขียนโปรแกรมตดิต่อกับแฟ้มข้อมลู การพฒันาโปรแกรม 
ติดต่อกันผ่านเครือข่าย หลักการและการใช้งาน Thread การเขียน 
โปรแกรมประยุกต์ (GUI) โดยใช้ Swing API การเขียนโปรแกรม 
เชงิเหตกุารณ์ ปฏบิตักิารทีเ่ก่ียวข้องกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา 
จาวา

IT 243   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส�าหรับ 3(3-0-6)
 นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 English Communication Skills for IT Specialist 
 การพัฒนาทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียน เพื่อการสื่อสาร 
ด้วยภาษาอังกฤษในฐานะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

IT 260   เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับธุรกิจท่องเที่ยว 3(1-2-4)
 และโรงแรม
 Information Technology for Tourism 
 and Hotel Business
 ความส�าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อธุรกิจท่องเที่ยว 
และโรงแรม การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจ เครือข่าย 
คอมพิวเเตอร์ ระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูลเพื่อ
การจัดการในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม การใช้อินเทอร์เน็ตและ 
โปรแกรมส�าเร็จรูปในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม

IT 261   การประยุกต์โปรแกรมส�าเร็จรูปส�าหรับธุรกิจ 3(1-4-3)
 Software Package Implementation for Business
 การประยุกต์โปรแกรมส�าเร็จรูปส�าหรับธุรกิจ การฝึก 
ปฏิบัติโปรแกรมสเปรดชีททางการบัญชี การใช้โปรแกรมตาราง 
ค�านวณ การฝึกปฏิบัติโปรแกรมประมวลค�าในการจัดท�ารูปแบบ 
รายงาน Long document การประยุกต์ใช้โปรแกรมส�าเร็จรปูส�าหรบั 
การน�าเสนองาน การใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูล และการใช้ 
โปรแกรมการจัดการ E-mail การใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปในการจัดท�า 
กราฟิกอย่างงง่าย

IT 311   คอมพิวเตอร์กราฟิก  3(3-0-6)
 Computer Graphic
 แนะน�าความเป็นมาเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์กราฟิก  
การท�างานของอุปกรณ์อินพุตและเอาต์พุต การค�านวณหาทางเดิน
ของจุดของภาพกราฟิกในรูปแบบต่างๆ การประมวลผลภาพวัตถุ 
ในแบบ 2 มิติ การมองภาพในแบบ 2 มิติ การน�าภาพ 2 มิติขึ้น
หน้าจอภาพคอมพิวเตอร์ การประมวลผลภาพวัตถุในแบบ 3 มิติ 
การมองภาพในแบบ 3 มิติ การน�าภาพ 3 มิติขึ้นหน้าจอภาพ การ
ค�านวณหาเส้นที่ถูกบดบัง การค�านวณหาพื้นผิวที่ถูกบดบัง การให้สี
กบัวตัถ ุแนะน�าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์กราฟกิทีเ่ป็นทีน่ยิม ตวัอย่าง
การประยุกต์ใช้งานของคอมพิวเตอร์กราฟิก

IT 317   ปัญญาประดิษฐ์  3(3-0-6)
 Artificial Intelligence  
 แนวความคิดเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ เทคนิคการค้นหา
ด้วยโครงสร้างต้นไม้แบบต่างๆ การใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหา ภาษา
ธรรมชาติ การตอบค�าถามและตัวประสาน การรบัรู้ทางภาพและการ
เรยีนรู้ รปูแบบการจ�าได้ กระบวนการเรยีนรูโ้ดยการสบืค้น (Heuristics) 
การแทนความรู้ ลอจิกการค�านวณ และระบบผู้เชี่ยวชาญ

IT 318 การจ�าลองด้วยคอมพิวเตอร์  3(3-0-6)
 Computer Simulation
 วิธีการสร้างแบบจ�าลองโดยทั่วไป ความรู้ความเข้าใจ
เบ้ืองต้นในการจ�าลองแบบด้วยคอมพวิเตอร์ วิธกีารสร้างแบบจ�าลอง
คอมพิวเตอร์ การจ�าลองแบบของปัญหาเก่ียวกับคิวการวิเคราะห์ 
เอาท์พุตของแบบจ�าลองเชิงสถิติ การจ�าลองเชิงเรขาคณิตและการ
จ�าลองรูปทรง การจ�าลองเชิงกายภาพ ภาษาส�าหรับการจ�าลองแบบ 
มาตรฐานในการจ�าลองแบบด้วยคอมพวิเตอร์ ซอฟต์แวร์ส�าหรบัการ
จ�าลองแบบ

IT 319   ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  3(3-0-6)
 Fundamentals of Geographic Information 
 Systems
 แนะน�าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ท้ังทางทฤษฎีและ
โปรแกรมประยุกต์ กรอบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเวลา (temporal) 
และเชิงพืน้ท่ี (spatial) การจดัเก็บ การรวบรวม การตคีวามหมาย และ
การจัดการข้อมูลทางภูมิศาสตร์ วิธีตรวจจับข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
โครงสร้างข้อมูล การสร้างตัวแบบพื้นผิวเวลาและปริมาตร รวมทั้ง
การวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของข้อมูล
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IT 322 การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์เบื้องต้น  3(3-0-6)
 Introduction to Software Quality Assurance
 การประกันคณุภาพ และการบ�ารุงรักษาในวัฏจกัรของการ 
พัฒนาซอฟต์แวร์ เทคนิคการทดสอบแบบต่างๆ การวัดคุณภาพ 
กฎระเบียบเก่ียวกับการประกันคุณภาพ ความพร้อมของซอฟต์แวร์ 
ความน่าเชื่อถือของซอฟต์แวร์ ข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์ และการ
บ�ารุงรักษาซอฟต์แวร์

IT 341   การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 1  3(2-2-6)
 Web Applications Development 1
 หลักการออกแบบและบริหารงานเว็บไซต์ หลักการสร้าง
เว็บเพจด้วยภาษา Hyper Text Markup Language (HTML) โครงสร้าง
ของภาษา HTML ประเภทของ tag ที่ใช้ในการจัดแต่งข้อความ 
การบรรจุภาพ การสร้างตาราง การเช่ือมโยงหน้า การใส่เทคนิค 
พเิศษและการสร้างหน้าเว็บเพจท่ีสามารถโต้ตอบกับผูใ้ช้ด้วย DHTML 
และโปรแกรมส่วนผูใ้ช้ (Client side script) การสร้างโปรแกรมบนเว็บ 
ด้วยโปรแกรมฝังเครื่องให้บริการ (Server side script) การโยน 
ข้อมูลระหว่างเว็บเพจ การเขียนโปรแกรมบนเว็บเพื่อติดต่อกับฐาน
ข้อมูล

IT 342   การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 2   3(2-2-6)
 Web Applications Development 2
รายวิชาบังคับก่อน : IT 341 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 1
 หลกัการเขียนโปรแกรมบนเว็บด้วยโปรแกรมฝังเครือ่งให้
บรกิาร (Server side script) เพือ่ติดต่อกับฐานข้อมลูจากหลากหลาย 
ผูผ้ลติ การสร้างโปรแกรมเพือ่เพิม่ แก้ไข และลบข้อมลูในฐานข้อมลู 
การสร้างการท�างานทีม่กีาร upload filed การใช้งาน Session และ
การประยุกต์ใช้กับระบบช่ือผู้ใช้ หลักการน�าบางส่วนของโปรแกรม
มาใช้ใหม่ พื้นฐานของเว็บเซอร์วิสและการน�าเว็บเซอร์วิสไปใช้ให้
เกิดประโยชน์

IT 343   เทคโนโลยีเอ็กซ์เอ็มแอล  3(2-2-6)
 XML Technology
 การออกแบบและสร้างเอกสารข้อมลูโดยใช้ภาษามาร์คอพั 
แบบเอก็ซ์เอม็แอล การก�าหนดโครงสร้างเอกสารเอก็ซ์เอม็แอลแบบ 
DTD และ XML Schema การก�าหนดรูปแบบของการแสดงข้อมูล
เอ็กซ์เอ็มแอลแบบ CSS และ XSLT การเข้าถึงและประมวลผล
ข้อมูลเอ็กซ์เอ็มแอลแบบ SAX และ DOM การพัฒนาโปรแกรม
บนเว็บเพื่อใช้งานเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอล การเช่ือมต่อระหว่างเอ็กซ์
เอม็แอลกับฐานข้อมลู ภาษา XQuery เพือ่การเรียกค้นเอกสารเอก็ซ์
เอม็แอล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเอก็ซ์เอม็แอลส�าหรับเว็บเซอร์วิส 
(Web Services)

IT 344   การบริหารระบบฐานข้อมูล  3(2-2-6)
 และการประยุกต์ใช้ 
 Database Systems Administration and 
 Applications
 การออกแบบฐานข้อมลูในระดบักายภาพ และบรหิารจดัการ 
ฐานข้อมูล อินเด็กซ์ การให้สิทธิ์และการยกเลิกสิทธิ์ ความคงสภาพ
ของข้อมูล ระบบความปลอดภยั การกู้และส�ารองข้อมลู และการปรับ
ระบบให้มปีระสทิธิภาพ (Tuning) การประมวลผลข้อมลูแบบรายการ 
(Transaction Processing) ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาการเข้าถึงข้อมลู
พร้อมกัน (Database Concurrency) การเขียนโปรแกรมเพือ่จดัการ
ข้อมูล การควบคุมและจัดการข้อผิดพลาด (Exception) การใช้งาน 
Store Procedure, Database Trigger

IT 345   การประยุกต์ใช้ระบบเครือข่าย  3(3-0-6)
 Network Systems Application
 ปฏบัิตกิารทีเ่ก่ียวข้องกับวิธีการติดต้ังสายสญัญาณ และวธิ ี
การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย เช่น แลนการ์ด ฮับ สวิตซ์ เราเตอร์ 
วิธีการต้ังค่าอุปกรณ์เราเตอร์ สวิทซ์ พื้นฐาน เช่น การเช่ือมต่อ
เครอืข่ายท่ีอยู่ห่างไกลกันเข้าด้วยกัน การตัง้ค่าเราเตอร์เพือ่ใช้ในการ
ค้นหาเส้นทางในเครือข่าย การตัง้ค่าสวิทซ์เพือ่สร้างเครอืข่ายท้องถ่ิน
เสมือน การสร้างเส้นทางส�ารองด้วย Spanning Tree การรักษา 
ความมั่นคงในอุปกรณ์เครือข่าย การสร้างเครือข่ายส่วนตัวผ่าน 
เครือข่ายสาธารณะ
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IT 346   ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ   3(3-0-6)
 Information Systems Security
 ปัญหาความมัน่คงในระบบสารสนเทศ การจดัการความเสีย่ง 
ตลอดจนการป้องกันเชิงกายภาพ และการควบคุมและรักษาความ
มัน่คงของระบบสารสนเทศ อาชญากรรมคอมพวิเตอร์ การวัดระดบั
ความปลอดภัย การควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ มาตรฐาน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัย การกู้คืนระบบ ความมั่นคงของ
ฮาร์ดแวร์ และความมั่นคงของซอฟต์แวร์ เทคนิคการเข้ารหัสและ
ถอดรหัส การประยุกต์ใช้คริปโตกราฟี และความมั่นคงของระบบ
เครือข่าย

IT 347   การบริหารโครงการทางด้าน  3(3-0-6)
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
  Information Technology Project Management
 ความส�าคัญและขั้นตอนการบริหารโครงการ การบริหาร
งบประมาณ เวลา ต้นทุน และคุณภาพของโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ การจัดการทรัพยากรภายในโครงการและการจัดการ
ความเสีย่งของโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยี
ในการบริหารงานโครงการและการน�าเสนอข้อเสนอโครงการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

IT 348   การสื่อสารและการบริการทางวิชาชีพ  3(3-0-6)
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
 Communication and Services in Information   
 Technology Profession
 ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนรายงาน 
เชิงเทคนิค เพื่อใช้ทางการสื่อสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การให้ค�าปรึกษา การบริหารบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในองค์กร การจดัหา การเลอืกผูใ้ห้บรกิารผูใ้ช้ พฤติกรรมองค์กรและ
การบริหารองค์กร ข้อตกลงระดับการให้บริการ เทคโนโลยีและเทคนคิ
เพือ่การให้บรกิาร การบรหิารบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
คดิค้นทนุของการให้บรกิาร การก�าหนดและการถอดแบบคณุลกัษณะ 
ของความต้องการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การฝึกทักษะ
การน�าเสนอโครงการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเลือก
ใช้เครื่องมือส�าหรับการสื่อสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ

IT 351   ระเบียบวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์  3(3-0-6)
 Software Development Methodology
 คณุลกัษณะซอฟต์แวร์ หลกัการของวศิวกรรมซอฟต์แวร์ 
ระเบยีบวิธใีนการพฒันาซอฟต์แวร์ การวางแผน และจดัการโครงการ 
การประเมินเวลาและค่าใช้จ่าย วิเคราะห์และการระบุข้อก�าหนด 
เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ เทคนิคการวิเคราะห์
และออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ เทคนิคการตรวจสอบและ
การตรวจทานซอฟต์แวร์ วิวัฒนาการของซอฟต์แวร์ สภาพแวดล้อม 
การผลิตซอฟต์แวร์และเครื่องมือช่วยจัดการโครงการ

IT 352 การปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์  3(3-0-6)
 Software Process Improvement
รายวิชาบังคับก่อน : IT 351 ระเบียบวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์
 แนวคิดเบ้ืองต้นของกระบวนการซอฟต์แวร์และการ
ปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์โดยใช้แบบจ�าลองความสามารถของ
กระบวนการซอฟต์แวร์ กระบวนการซอฟต์แวร์แบบรายบุคคลและ
แบบทีม เทคนคิการประเมนิกระบวนการซอฟต์แวร์ การประยุกต์ใช้
แนวคิดของกระบวนการในงานอุตสาหกรรม

IT 354   การบริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์   3(2-2-6)
 Server Administration
 การติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่าย การติดตั้งและการ
เซ็ตค่าบริการด้านเครือข่ายให้เครื่องบริการ เช่น web server, ftp 
server, mail server, dns server, dhcp server การปรับแต่งระบบ
เซิร์ฟเวอร์ ค�าสัง่พืน้ฐานต่างๆทีจ่�าเป็น ชนดิของระบบแฟ้มข้อมลูใน
เครือข่าย สารบบ (Directory) การบริหารจัดการบัญชีรายชื่อผู้ใช ้
และการก�าหนดสทิธกิารใช้งานเครือข่าย การบรหิารเนือ้ทีก่ารใช้งาน 
การบริหารจดัการเครือข่ายจากระยะไกล การจดัการด้านความมัน่คง 
และแนวโน้มเทคโนโลยีของระบบปฏิบัติการเครือข่าย
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IT 355   การพฒันาโปรแกรมบนเวบ็ด้วยภาษาเจเอสพ ี3(2-2-6)
 Web Application Development with JSP
 สถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบไคลแอ็นท์เซิร์ฟเวอร์ การ
ท�างานของโปรโตคอลทีซีพี/ไอพี (TCP/IP) และเอชทีทีพี (HTTP) 
โครงประกอบแบบเอมวีซี (MVC framework) โครงสร้างและวงจร
ชีวิตของเซิร์ฟเลท (Servlet) การปรับแต่งและการใช้เซิร์ฟเลท็จดัการ
การร้องขอ/การตอบสนอง การจดัการเซสชัน (session) การท�างาน
กับหน่วยการท�างานย่อย (Thread Synchronization) การจดัการข้อ
ผดิพลาด วงจรชีวติของเจเอสพ ีค�าสัง่ท่ีใช้ในเจเอสพ ีการจดัการกับ
ฟอร์มจาวาบีน (JavaBeans) การเช่ือมต่อกับฐานข้อมลู เจเอสพแีทก็ 
(JSP Tags) การรกัษาความปลอดภยับนเจเอสพ ีและดีไซน์แพต็เทิร์น 
ของเจทูอีอี (J2EE Design Pattern)

IT 356   การประมวลผลภาพ  3(3-0-6)
 Image Processing
 การศกึษาคุณลกัษณะของภาพดิจทิลั ข้ันตอนการรบัภาพ
ให้อยู่ในรูปแบบสัญญาณดิจิทัล และการน�าภาพเข้ามาประมวลผล 
องค์ประกอบของระบบประมวลผลรูปภาพ ศึกษาทฤษฎี และค�าสั่ง 
เพื่อใช้โปรแกรมทางการประมวลผลภาพ ในการทรานสฟอร์มภาพ 
การขจัดสัญญาณรบกวน การปรับปรุงภาพ โดยใช้หลักการของการ
ขยายเพิ่ม (enhauncement) การคืนกลับ (restoration) การบีบอัด
ข้อมูลภาพ การแยกข้อมูลภาพ การแบ่งแยก วัตถุ แสดงตัวอย่าง
และวิธีการน�าการประมวลผลภาพไปใช้งานเบื้องต้น

IT 357   เหมืองข้อมูลและคลังข้อมูลเบื้องต้น   3(3-0-6)
  Introduction to Data Mining and Warehousing
รายวิชาบังคับก่อน : IT 238 ระบบฐานข้อมูล
 แนวคิดคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล เทคนิคการออกแบบ 
และพัฒนาระบบคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล เคร่ืองมือและ
เทคโนโลยีอื่นๆ ที่เก่ียวกับการปฏิบัติการและการจัดด�าเนินการใน
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ การประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูลในเชิงธุรกิจ
และกรณีศึกษา

IT 358   โครงสร้างข้อมูล   3(3-0-6)
 Data Structures
 โครงสร้างข้อมูลพื้นฐานต่างๆและโครงสร้างข้อมูลแบบ 
อาเรย์ (Array) สแตก (Stack) คิว (Queue) ลิสต์ (List) และทรี 
(Tree) การจดัสรรเนือ้ทีข่องแหล่งจดัเก็บข้อมลู ข้ันตอนวิธ ี(algorithm) 
พืน้ฐานทีใ่ช้กับโครงสร้างข้อมลู เทคนคิการเรียงล�าดบัข้อมลูในรูปแบบ 
ต่างๆ เซ็ต ตารางแฮช กราฟ หลักการและปัญหาของโครงสร้าง 
ข้อมูลภาษาไทยเบ้ืองต้น ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการใช้ประโยชน ์
จากโครงสร้างข้อมูลแบบต่างๆ

IT 359   โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
 และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
 Computer System Organization and Computer
 Architecture
 ลักษณะการท�างานของคอมพิวเตอร์ซี่ึงมีการเช่ือมประสาน 
ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การท�างานของหน่วยความจ�า  
หน่วยประมวลผลกลาง ระบบ I/O ล�าดับข้ันของหน่วยความจ�า 
โครงสร้างระบบปฏบัิติการ การจดัการกระบวนการ การจดัการหน่วย 
ความจ�าและหน่วยความจ�าส�ารอง การจดัสรรทรัพยากรภายในระบบ 
คอมพวิเตอร์ ระบบแฟ้มข้อมลู ระบบหน่วยประมวลผลหลายตวั และ 
การสื่อสารระหว่างกระบวนการ การศึกษาตัวอย่างระบบปฏิบัติการ 
ในระบบคอมพิวเตอร์แบบต่างๆ

IT 360   วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 
 Software Engineering 
 คุณลักษณะซอฟต์แวร์ หลักการของวิศวกรรมซอฟต์แวร ์
ระเบียบวิธใีนการพฒันาซอฟต์แวร์ การวางแผนและจดัการโครงการ 
การประเมินเวลาและค่าใช้จ่าย วิเคราะห์และการระบุข้อก�าหนด  
เทคนคิการวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ เทคนคิการวิเคราะห์และ 
ออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ เทคนคิการตรวจและการตรวจทาน 
ซอฟต์แวร์ วิวัฒนาการของซอร์ฟแวร์ สภาพแวดล้อมการผลิต 
ซอต์แวร์และเครื่องมือช่วยจัดการโครงการ การสื่อสารทางวิชาชีพ 
ประเด็นท่ีเก่ียวกับการท�างานเป็นทีม และการบริหารจัดการการ 
บริการ
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IT 361   เทคโนโลยีเว็บและการเขียนโปรแกรม 3(2-2-6) 
 Web Technology and Programming 
 หลักการออกแบบและบริหารงานเว็บไซต์ หลักการสร้าง 
เว็บเพจด้วยภาษา Hyper Text Marup Language (HTML)  
โครงสร้างของภาษา HTML ประเภทของ tag ที่ใช้ในการจัดแต่ง 
ข้อความ การบรรจภุาพ การสร้างตาราง การเช่ือมโยงหน้า หลกัการ 
ใช้ Cascading Style Sheet เพื่อควบคุมมาตรฐานของหน้าเว็บ 
การใส่เทคนิคพิเศษและการสร้างหน้าเว็บเพจที่สามารถโต้ตอบกับ 
ผู้ใช้ด้วย HTML5 และโปรแกรมส่วนผู้ใช้ (Client side script) 
การสร้างโปรแกรมบนเว็บด้วยโปรแกรมฝ่ังเคร่ืองให้บรกิาร (Server 
side script)

IT 362   การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บขั้นสูง 3(2-2-6) 
 Advance Web Application Development
รายวิชาบังคับก่อน : IT 361 เทคโนโลยีเว็บและการเขียนโปรแกรม
 หลกัการเขียนโปรแกรมบนเว็บด้วยโปรแกรมฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ 
(Server side script) เพือ่ติดต่อกับฐานข้อมลูจากหลากหลายผูผ้ลติ 
การสร้างโปรแกรมเพือ่เพิม่ แก้ไข และลบข้อมลูในฐานข้อมลู การสร้าง 
การท�างานที่มีการupload files การใช้งานSession และการ 
ประยุกต์ใช้กับระบบช่ือผู้ใช้ หลักการน�าบางส่วนของโปรแกรมมา 
ใช้ใหม่ การประยุกต์ใช้เว็บเอพไีอในการสร้างโปรแกรมประยุกต์และ 
พืน้ฐานของเว็บเซอร์วิสและการน�าเว็บเซอร์วิสไปใช้ให้เกิดประโยชน์

IT 363   เทคโนโลยีความมั่นคงและระบบรักษา 3(3-0-6) 
 ความปลอดภัย
 Security System and Technology 
 ปัญหาความมั่นคงในระบบสารสนเทศ การจัดการความ 
เสี่ยง ตลอดจนการป้องกันเชิงกายภาพและการควบคุมและรักษา 
ความมัน่คงของระบบสารสนเทศ อาชญากรรมคอมพวิเตอร์ การวัด 
ระดับความปลอดภยั การควบคมุการเข้าถึงระบบสารสนเทศ มาตรฐาน 
การรักษาความมั่นคงปลอดภัย การกู้คืนระบบ ความมั่นคงของ 
ฮาร์ดแวร์ และความมั่นคงของซอฟต์แวร์ เทคนิคการเข้ารหัสและ 
ถอดรหัส การประยุกต์ใช้คริปโตกราฟีและความมั่นคงของระบบ 
เครือข่าย

IT 364   การออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 และการจัดการ
 Computer Network Design and Management
 การออกแบบระบบเครอืข่ายพืน้ฐานไปจนถึงระบบเครือข่าย
ขนาดใหญ่ การออกแบบโครงสร้างของศนูย์รวมข้อมลู การออกแบบ 
การเช่ือมต่อบริเวณกว้าง (WAN technology) การเลือกใช้งาน 
โปรโตคอลในการค้นหาเส้นทางให้เหมาะสมกับเครอืข่าย การออกแบบ 
ไอพีแอ็ดเดรส การออกแบบระบบเครือข่ายท่ีใช้งานเก่ียวกับเสียง 
(Voice Networks) การออกแบบระบบเครอืข่ายไร้สาย การออกแบบ 
ระบบเครือข่ายให้มีความปลอดภัย การจัดการระบบเครือข่ายให้มี 
เสถียรภาพและพร้อมในการใช้งานอยู่ตลอดเวลา

IT 365   การพัฒนาแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน 3(2-2-6)
 Applications Development for Smart Phone
 แนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาโปรแกรมบนมือถือและ 
อุปกรณ์พกพา ภาพรวมของสถาปัตยกรรมโทรศัพท์มือถือ แนะน�า 
แพลต็ฟอร์มโทรศัพท์มอืถือท่ีส�าคญั และภาษาท่ีใช้กับแต่ละแเพลต็ฟอร์ม 
การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือและบนอุปกรณ์พกพา 
วงจรชีวิตของโปรแกรมประยุกต์ การสร้างส่วนต่อประสานผู้ใช้ การ 
จัดการข้อมูล การติดต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ การเชื่อมต่อกับ 
ระบบอินเทอร์เน็ต การใช้ข้อมูลพิกัดต�าแหน่งของผู้ใช้และการใช้งาน 
แผนที่

IT 366   การวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายสังคม 3(3-0-6)
 Social Network Analysis
 หลกัการและการสร้างแผนกลยุทธ์ส�าหรับการสบืค้นข้อมลู 
ขนาดใหญ่จากเครอืข่ายสงัคม โดยใช้ทฤษฎเีครอืข่ายและกราฟ การ
แทนค่าสิ่งต่างๆในเครือข่ายด้วยโหนดและเอดจ์ การใช้เคร่ืองมือ 
วิเคราะห์ข้อมลูเครือข่ายสงัคม และตวัอย่างของการน�าข้อมลูเครอืข่าย 
มาวิเคราะห์จนได้ผลลัพธ์เป็นความรู้ใหม่
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IT 367   การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ 3(3-0-6)
 Big Data Processing
 หลกัการพืน้ฐานของการประมวลผลข้อมลูขนาดใหญ่และ 
แนวโน้มของเทคโนโลยีด้านข้อมูล การวางแผนการออกแบบ 
โครงสร้างพื้นฐานระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ เทคโนโลยี  
NoSQL อาทิเช่น Cassandra หรือ MongoDB หลักการออกแบบ 
และวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็น Business Intelliegence พื้นฐานการท�า 
Data Mining หลักการของ Data Scientist และอัลกอริทึมในการ 
พยากรณ์เบื้องต้น

IT 368   การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 3(3-0-6)
 Cloud Computing
 พื้นฐานและหลักการของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ  
การวางแผนและการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของระบบประมวล 
ผลข้อมูลแบบกลุ่มเมฆ ซอฟต์แวร์บริการและการพัฒนาโปรแกรม 
ประยุกต์บนกลุม่เมฆ การเข้าถึงการประมวลผลและการจดัเก็บข้อมลู 
แบบกลุม่เมฆ การเปลีย่นผ่านระบบเดมิสูก่ารประมวลผลบนกลุม่เมฆ

IT 369   แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีไอโอที 3(3-0-6)
 Introduction to lot Technology
 หลกัการและความจ�าเป็นพืน้ฐานของ Internet of Things 
การรบัข้อมลูจากเซนเซอร์ เทคโนโลยีการบริหารจดัการข้อมลูจ�านวน 
มาก เทคโนโลยีการวเิคราะห์ข้อมลูเพือ่ปรบัปรงุกระบวนการเก็บข้อมลู 
โครงสร้างพื้นฐานตามาตรฐานเพื่อให้ได้มาซ่ึงการสื่อสารระหว่าง 
อปุกรณ์ การฝังระบบการประมวลผลลงในอปุกรณ์ทีส่ามารถสือ่สาร 
ผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ โครงสร้างพืน้ฐานของระบบควบคุมระยะ 
ไกลและอนาคตของเทคโนโลยีนี้

IT 370   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบค้นคืน 3(3-0-6)
 สารสนเทศและโปรแกรมการค้นหา
 Introduction to Information Retrieval Systems
 and Search Engines
 ส่วนประกอบของระบบค้นคืนสารสนเทศและโปรแกรม 
การค้นหาความแตกต่างระหว่างการคืนค้นข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 
และระบบค้นคืนสารสนเทศ แบบจ�าลองและวิธกีารจดัเก็บและค้นคืน 
สารสนเทศ เทคนิคการค้นคืน การวิเคราะห์ข้อความ การท�าดัชนี 
เทคนิคการเรียงล�าดับผลของการค้นคืน การวัดประสิทธิภาพของ 
การค้นคืน

IT 371   การเรียนรู้ของเครื่อง 3(3-0-6)
 Machine Learning
 พื้นฐานของการสร้างโปรแกรมในการเรียนรู้และความ 
สมัพนัธ์กับสถิตศิาสตร์ ฟังก์ชันการกระจายของความน่าจะเป็นและ 
การประยุกต์ใช้กับการเขียนโปรแกรมการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้แบบ 
ต่างๆ เช่น การตัดสินใจโดยแผนภูมิต้นไม้ โครงข่ายประสาทเทียม 
เครือข่ายแบบเบย์ การเรียนรู้ด้วยการแทน การประยุกต์ใช้ความรู ้
ในการแก้ไขปัญหาและงานในแต่ละประเภท

IT 401  หัวข้อปัจจุบันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6)
 Current Topics in Information Technology
 การศึกษาหัวข้อในปัจจุบันที่น่าสนใจทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ หัวข้อและเนื้อหาเปลี่ยนไปในแต่ละปี โดยได้รับ 
ความเห็นชอบจากภาควิชา

IT 410 สหกิจศึกษา   6 (600 ช่ัวโมง)
 Co-Operative Education
 นักศึกษาต้องได้รับการพิจารณาจากทางคณะการจัดการ
ศึกษาซ่ึงให้นักศึกษาได้ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการระหว่าง 
ที่ก�าลังศึกษาอยู่เสมือนเป็นพนักงานช่ัวคราวเพื่อให้นักศึกษาได้
เช่ือมโยงการเรียนรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์ จากการปฏิบัติ
งานจริง  โดยปฏิบัติงานเต็มเวลาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
และประเมินผลจากการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยสถานประกอบ
การร่วมกับคณะ

IT 411  โครงงาน 1   3(0-0-9)
 Project 1
 เป็นนักศึกษาปี 4 หรือ ได้รับความเห็นชอบจากภาควิชา
 การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง เป็นกลุ่มหรือศึกษาเด่ียว  
เพื่อน�าเสนอหัวข้อและผลเบ้ืองต้นจากการศึกษาเพื่อแก้ปัญหา 
เชิงปฏิบัติหรือการทดลองวิเคราะห์และเปรียบเทียบเชิงวิชาการใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ดูแล

IT 412   โครงงาน 2   3(0-0-9)
 Project 2
รายวิชาบังคับก่อน : IT411  โครงงาน 1
 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นกลุม่หรอืศึกษาเดีย่ว โดย
มอีาจารย์ท่ีปรกึษาดแูล เพือ่น�าเสนอผลการศกึษาทีส่มบูรณ์ในหัวข้อ
ที่ต่อเนื่องจากที่ได้ศึกษาและเสนอไว้ในวิชาโครงงาน 1
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L
LA 
LA 020 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  0(3-2-6)
 Essential English 
 การสนทนาในชีวิตประจ�าวนัโดยใช้กิจกรรมท่ีหลากหลาย 
พฒันาค�าศพัท์และรปูภาษาผ่านทกัษะการพดู  การฟัง การอ่านและ 
การเขียน การอ่านจับใจความส�าคัญและการเรียนรู้ภาษาโดยใช้สื่อ
ออนไลน์
 
LA 121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  3(3-2-6)
 English for Communication 1
 ทกัษะการสือ่สารในสถานการณ์ต่างๆ ในท่ีท�างาน การเพิม่พนู 
ค�าศัพท์และรูปภาษา การอ่านเพื่อจับใจความส�าคัญ การเขียนประโยค
และข้อความขนาดสั้น
 
LA 122  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  3(3-2-6)
 English for Communication 2
 ทกัษะการสือ่สารในสถานการณ์ต่างๆ ในท่ีท�างาน    ค�าศัพท์และ 
ส�านวนต่างๆทางธรุกิจ การอ่านเพือ่จบัใจความส�าคญั การเขียนเอกสาร
เพื่อธุรกิจ

LA 211 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 1 3(3-2-6)
 English for Specific Purposes 1 
 (Culinary for Health) 
 พฒันาทักษะภาษาองักฤษ เน้นทกัษะการอ่านและพฒันา 
ศัพท์ ฝึกทักษะการอ่านในระดับถ่ายโอน ระดับสื่อสาร และระดับ 
วิเคราะห์ เช่น การรู้ศัพท์ การอ้างอิง ค�าเชื่อมข้อความ การจับ 
ใจความส�าคัญ เหตุและผล ทัศนคติของผู้เขียนและสรุป

LA 212 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 2 3(2-2-6)
 English for Specific Purposes 2 
 (Culinary for Health) 
 พฒันาทกัษะภาษา เน้นทกัษะการฟังและการพดู เก่ียวกับ 
เนื้อหาที่เกี่ยวสาขาการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ

LA 217 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 1 3(2-2-6)
 English for Specific Purposes 1 
 (Information Technology)
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เน้นทักษะการอ่านและพัฒนา 
ค�าศัพท์ ฝึกทักษะการอ่านในระดับถ่ายโอน ระดับสื่อสารและระดับ 
วิเคราะห์ เช่น การรู้ศพัท์ การอ้างองิ ค�าเช่ือม ข้อความ การจบัใจความ 
ส�าคัญ เหตุและผล ทัศนคติของผู้เขียน และสรุปความ บทอ่าน 
ที่ใช้ในการฝึกจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับสาขาวิชาของนักศึกษา

LA 218 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 2 3(2-2-6)
 English for Specific Purposes 2 
 (Information Technology)
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เน้นทักษะการฟังและการพูด 
ในเนิื้อหาที่เกี่ยวกับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

LA 221 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 1 3(3-2-6)
 English for Specific Purposes 1 
 (Public Administration) 
 พัฒนาทักษะการอ่าน ฝึกอ่านจับใจความและทัศนคต ิ
ข้อเขียน ในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และวารสารทางวิชาการ ที่เกี่ยว 
เนือ่งกับหัวข้อทางรฐัประศาสนศาสตร์แขนงต่างๆ เน้นการเพิม่ความรู ้
เรื่องศัพท์ ส�านวน และโครงสร้างภาษา ที่ใช้อยู่ในข้อเขียนเหล่านี้ 
การฝึกเขียนและพูดสรุปความสิ่งที่อ่าน

LA 222 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 2 3(3-2-6)
 English for Specific Purposes 2 
 (Public Administration)
 พัฒนาทักษะการพูด  ฟัง อ่าน และการเขียน เพื่อการ
สือ่สารด้วยภาษาองักฤษในสถานการณ์ทางธรุกิจต่างๆ ทัง้ภายในและ 
ภายนอกองค์กร การเตรียมตัวสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน และ 
การเริ่มงานใหม่ เน้นความส�าคัญของการสื่อสารด้วยรูปภาษาที ่

เหมาะสมกับสถานการณ์
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LA 241 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6)
 Business English 1
รายวิชาบังคับก่อน : LA 122 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 ทกัษะการฟังและการพดูเพือ่การสือ่สารในองค์กร การสนทนา 
ทางโทรศัพท์ การอภิปรายและการประชุม การอ่านและการเขียน 
ข้อความ บันทึก จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยเน้นรูปและหน้าที่ของ 
ภาษา สถานการณ์จ�าลอง และโครงงานอสิระในหัวข้อทีเ่ก่ียวข้องกับ 
สาขาวิชา

LA 242 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6)
 Business English 2
รายวิชาบังคับก่อน : LA 241 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
 ทักษะการฟังและการพูดเพื่องานอาชีพ การเขียนรายงาน 
การบรรยายแผนภมู ิการแนะน�าตนเองเพือ่การสมัภาษณ์งาน การเขียน 
ประวตัส่ิวนตวัและจดหมายสมคัรงาน สถานการณ์จ�าลองทีเ่ก่ียวข้องกับ 
สาขาวิชา

LB 351 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-6)
 Communication Burmese 1
 ทักษะพื้นฐานการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษา 
พม่า และการออกเสยีงอย่างถูกต้องโดยรูค้�าศพัท์อย่างน้อย 500 ค�า 
เพื่อใช้ในชีวิตประจ�าวัน

LB 352 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-6)
 Communication Burmese 2
รายวิชาบังคับก่อน : LB 351 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 1
 ทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาพม่า 
และการออกเสียงอย่างถูกต้อง โดยรู้ค�าศัพท์เพิ่มใหม่ 500 ค�า 
เป็นอย่างน้อย

LG 202 กฎหมายมหาชน : หลักทั่วไป 3(3-0-6)
 Introduction to Public Law
 แนวคิดและทฤษฎีทางกฎหมายมหาชนเบื้องต้น รวมทั้ง 
หลักการและกฎเกณฑ์ต่างๆทางกฎหมายมหาชน ทั้งในแง่ของ
กฎหมายสารบัญญัติและกฎหมายวิธีสบัญญัติของกฎหมายมหาชน
ในภาพรวม ที่เป็นพื้นฐานของกฎหมายมหาชน

LG 203  กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6)
 Constitutional Law
 แนวคิดและทฤษฎีกฎหมายของกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
หลกัการและกฎเกณฑ์ต่างๆทางกฎหมายรฐัธรรมนญู รวมทัง้สถาบัน
การเมอืงต่างๆตามรัฐธรรมนญู อ�านาจหน้าท่ีขององค์กรและสถาบัน
ต่างๆ ตามรฐัธรรมนญู กฎหมายพืน้ฐานส�าคญัทีเ่ก่ียวกับการเลอืกต้ัง 
พรรคการเมือง ตลอดจนสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชน

LG 204  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(3-0-6)
 Law of Criminal Procedure
 แนวความคดิว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยรฐั 
เป้าหมายของคดีอาญา หลักการพื้นฐานของการด�าเนินคดีอาญา 
องค์กรต่างๆในคดีอาญา วัตถุแห่งคดี กระบวนการด�าเนินคดี และ
เง่ือนไขให้อ�านาจด�าเนนิคดี การสอบสวนคดีอาญา การด�าเนนิคดีอาญา
ช้ันพจิารณาโดยทัว่ไป การท�าค�าพพิากษาของศาลช้ันต้น การทบทวน 
ค�าพิพากษาของศาลชั้นต้น และการบังคับตามค�าพิพากษา

LG 207 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 3(3-0-6)
 Public International Law 
 บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ การใช้กฎหมาย
ระหว่างประเทศด้านต่างๆ รวมทั้งศึกษาระบอบกฎหมายระหว่าง
ประเทศในเร่ืองต่างๆ เช่น กฎหมายทะเล กฎหมายการทตูและกงสลุ 
การใช้ก�าลังในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความรับผิดชอบ
ระหว่างประเทศ และการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ

LB

LG



มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  j  3 

LG 211  เอกเทศสัญญา 1 3(3-0-6)
 Specific Contracts 1
 หลักกฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ 
เช่าซ้ือ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงสัญญาเช่า
ด�าเนินงาน สัญญาเช่าการเงิน

LG 212  เอกเทศสัญญา 2  3(3-0-6)
 Specific Contracts 2
 หลกักฎหมายลกัษณะจ้างแรงงาน จ้างท�าของ รับขน ตวัแทน 
นายหน้า ยืม ฝากทรพัย์ ตวัแทนนายหน้าประนปีระนอมยอมความ และ
การพนันและขันต่อ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึง 
การให้กู้ยืมทางการเงินแก่ภาคธุรกิจในรูปแบบ Crowdfunding 
การเป็นตัวแทนทางธรุกิจในแบบเอเยนต์ (Agent) ดีลเลอร์ (Dealer) 
ทัง้ทีเ่ป็นการเฉพาะตัว (exclusive) และไม่เฉพาะตัว (non-exclusive) 

LG 214  กฎหมายลักษณะหนี้ 3(3-0-6)
 Obligation
 ความหมายของหนี ้บ่อเกิดแห่งหนี ้วัตถุแห่งหนี ้ผลแห่งหนี ้
ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน โอนสิทธิเรียกร้องความระงับหนี้ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

LG 215 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง  3(3-0-6)
 และลาภมิควรได้ 
 Wrongful Acts, Management of Affairs Without 
 Mandate and Undue Enrichment
 ความหมายและความรับผิดในเหตุละเมิด แนวคิดเรื่อง
ความรบัผิดเด็ดขาด ความรบัผดิในผลติภณัฑ์ ความรับผดิทางละเมดิ
ของเจ้าหน้าที่ ความรับผิดทางละเมิดที่เก่ียวเนื่องกับนวัตกรรม
เทคโนโลยีสมยัใหม่ เช่น หุ่นยนต์ คอมพวิเตอร์ และสิง่มชีีวิตดัดแปลง
พันธุกรรม  กฎหมายลักษณะจัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได ้
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงกฎหมายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง

LG 216 กฎหมายปกครอง  3(3-0-6)
 Administrative Law
 ความหมายและท่ีมาของกฎหมายปกครอง การจดัองค์กร
ทางปกครอง บริการสาธารณะ การกระท�าทางปกครอง อ�านาจ
ดลุพนิจิ อ�านาจผกูพนั การควบคุมการใช้อ�านาจของฝ่ายปกครองโดย
ทัว่ไป  และการจดัระเบียบบริหารราชการแผ่นดนิ รวมทัง้หลกัเกณฑ์
เก่ียวกับวิธหีรอืกระบวนการปฏบัิติราชการของฝ่ายปกครอง การออก
ค�าสั่ง การอุทธรณ์ค�าสั่ง การเพิกถอนค�าสั่งทางปกครอง ตลอดถึง
หลักความรับผิดทางละเมิดทางปกครอง และสิทธิของประชาชน 
ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางราชการ

LG 218  กฎหมายลักษณะครอบครัว 3(3-0-6)
 Family Law 
 กฎหมายลักษณะครอบครัว ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์บรรพ 5 รวมไปถึงสถานะทางกฎหมายของการสมรส
ระหว่างบุคคลเพศเดียวกัน และบุตรที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการ
เจริญพันธ์ทางการแพทย์

LG 221  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 ภาคทั่วไป  3(3-0-6)
 Law of Civil Procedure 1 : General Principles 
 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยภาคทั่วไป วิธี
พิจารณาความแพ่งในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา

LG 223  กฎหมายลักษณะพยาน 3(3-0-6)
 Law of Evidence 
 หลักกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน ทั้งที่เป็นหลักท่ัวไป 
ของกฎหมายลกัษณะพยาน และบทบัญญัตอิืน่ทีเ่ก่ียวข้องกับกฎหมาย 
ลักษณะพยาน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและ 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

LG 224  กฎหมายการคลังและภาษีอากร 3(3-0-6)
 Law of Public Finance and Taxation  
 แนวความคิดและทฤษฎีว่าด้วยการคลังและภาษีอากร 
ความหมายและขอบเขตของภาษอีากร ภาษอีากรประเภทต่างๆ ตาม
ประมวลรษัฎากร รวมท้ังกฎหมายล�าดับรองทีเ่ก่ียวข้อง นโยบายหรอื
มาตรการทางภาษีเพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศ
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LG 228  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 3(3-0-6)
 Law on Intellectual Property 
 กฎหมายเครือ่งหมายการค้า ลขิสทิธิ ์สทิธบิตัร และความลบั 
ทางการค้า หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการได้มาซ่ึงสทิธ ิการคุม้ครองสทิธ ิ
การละเมิดสิทธิ รวมท้ังการเยียวยาทางกฎหมายและหลักความ
คุ้มครองตามข้อตกลงหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

LG 231  กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป 4(4-0-8)
 Criminal Law : General Principles
 หลกักฎหมายอาญาทัว่ไป เช่น หลกัการกระท�าทางอาญา 
องค์ประกอบความคิด หลักความสัมพันธ์ระหว่างการกระท�าและผล 
ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน หลักดินแดน การใช้การตีความกฎหมาย
อาญา โทษ การลงโทษ และการบังคับใช้กฎหมายอาญาในลกัษณะอืน่ 

LG 232  กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด  3(3-0-6)
 Criminal Law : Offenses  
 ความผิดอาญาตามฐานความผิดและองค์ประกอบต่างๆ 
ที่มีอยู่ในประมวลกฎหมายอาญาภาค 1 2 และ 3 รวมทั้งแนวคิด 
เกี่ยวกับอาชยวิทยาและทัณฑวิทยา

LG 233  กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
 International Trade Law
 แนวคิดและทฤษฎีกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ หลัก
การและกฎเกณฑ์ต่างๆในกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ทั้งใน
กรอบของอนสุญัญาซ้ือขายสนิค้าระหว่างประเทศ (CISG) กฎเกณฑ์
ของ UNIDROIT, INCOTERMS การขนส่ง การประกันภัยสินค้า 
การช�าระเงิน และการโอนเงินระหว่างประเทศ

LG 234  กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป 3(3-0-6)
 Civil Law : General Principles
 ความหมาย วิวัฒนาการ และปรัชญาของกฎหมายแพ่ง
และเอกชน ความสมัพนัธ์ระหว่างกฎหมายกับศีลธรรม หลกักฎหมาย
แพ่งและพาณชิย์บรรพ 1 ลกัษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทัว่ไป และลกัษณะ 
2 บุคคล

LG 235  กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา 3(3-0-6)
 Juristic Act and Contract 
 หลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
เก่ียวกับนิติกรรมและสัญญา หลักกฎหมายเก่ียวกับข้อสัญญาที่ไม่
เป็นธรรม และหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางธุรกิจร่วมสมัย เช่น 
click wrap/shrink wrap agreement ส�าหรับแฟรนไชส์ และ 
clound computing

LG 236 กฎหมายลักษณะทรัพย์  3(3-0-6)
 Law of Property and Land
 แนวความคดิและทฤษฎเีก่ียวกับทรัพย์ ประเภทของทรัพย์
และทรัพย์สิน ความเก่ียวเนื่องระหว่างทรัพย์ ส่วนควบ เคร่ือง
อปุกรณ์ และดอกผล หลกัท่ัวไปของทรพัย์สนิ ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ 

LG 237  กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป  4(4-0-8)
 Criminal Law : General Principles
 หลกักฎหมายอาญาทัว่ไป เช่น หลกัการกระท�าทางอาญา 
องค์ประกอบความคิด หลักความสัมพันธ์ระหว่างการกระท�าและผล 
ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน หลักดินแดน การใช้การตีความกฎหมาย
อาญา โทษ การลงโทษ และการบังคับใช้กฎหมายอาญาในลกัษณะอืน่ 

LG 238  กฎหมายอาญา : ภาคความผิด  3(3-0-6)
 Criminal Law : Offenses  
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรือกำาลังศึกษาวิชา LG 237 
 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป
 หลักกฎหมายอาญาภาคความผิดในประมวลกฎหมาย
อาญา 

LG 239 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน บริษัท  3(3-0-6)
 และองค์กรทางธุรกิจ  
 Partnership and Company Law
 แนวความคิดและทฤษฎเีก่ียวกับการก่อตัง้องค์กรธรุกิจใน
รูปแบบต่างๆ รวมทั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ รวมถึงกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และกิจการ
ร่วมค้า (joint venture)
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LG 240  กฎหมายลักษณะค�้าประกัน จ�านอง จ�าน�า  2(2-0-4)
 Suretyship, Mortgage and Pledge
 แนวความคิดและทฤษฎกีารใช้หลกัประกันเพือ่ป้องกันการ
ช�าระหนี ้การค�้าประกัน จ�านอง จ�านวน ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ หลักประกันทางธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกัน
ทางธุรกิจ

LG 241  กฎหมายลักษณะประกันภัย 2(2-0-4)
 Law of Insurance
 หลักกฎหมายประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์บรรพ 3 รวมท้ังกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ

LG 242  กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด 2(2-0-4)
 Negotiable Instruments
 หลักกฎหมายตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

LG 243 กฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม 2(2-0-4)
 และศาลไทย
 Thai Court System and Judiciary Process 
 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ระบบศาลยุติธรรมของไทย 
ศาลช�านญัพเิศษ ศาลรฐัธรรมนญู ศาลปกครอง ศาลทหาร และระบบ
ศาลต่างๆ ข้อพิพาทคดีต่างๆ กระบวนการระงับข้อพิพาทของศาล 
ในคดีต่างๆ รวมท้ังศึกษากระบวนการยุติธรรมของไทยท้ังทางแพ่ง 
และทางอาญา

LG 244  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2  2(2-0-4)
 : ภาคบังคับคดี  
 Law of Civil Procedure 2 : Execution 
 of Judgement
 หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีการช่ัวคราวก่อนพิพากษา และ
การบังคับตามค�าพิพากษาหรือค�าสั่ง ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง รวมทั้งแนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

LG 245  กฎหมายลักษณะพยาน 2(2-0-4)
 Law of Evidence
 แนวความคดิและทฤษฎว่ีาด้วยพยานหลกัฐาน การน�าสบื
และการช่ังน�า้หนักพยานหลักฐาน ทั้งท่ีเป็นหลักทั่วไปของกฎหมาย
ลักษณะพยานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และบทบัญญัติอื่นท่ี
เกี่ยวข้องกับกฎหมายลักษณะพยาน

LG 246  กฎหมายลักษณะมรดก 2(2-0-4)
 Law of Succession
 กฎหมายลักษณะมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์บรรพ 6

LG 247  กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ 2(2-0-4)
 Bankruptcy Law and Rehabilitation 
 แนวความคิดและทฤษฎีของการล้มละลายและการฟื้นฟู
กิจการ หลักกฎหมายเก่ียวกับการล้มละลายตามพระราชบัญญัต ิ
ล้มละลาย และหลกัการฟ้ืนฟกิูจการ ตามพระราชบัญญัตฟ้ืินฟกิูจการ
และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

LG 248  กฎหมายแรงงาน 3(3-0-6)
 Labor Law
 แนวความคิดของกฎหมายแรงงาน การจ้างแรงงาน 
และหลักการส�าคัญของกฎหมายแรงงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน  
กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายเงินทดแทน รวมถึงกฎหมายว่า
ด้วยศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน

LG 249  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 2(2-0-4)
 Private International Law
 แนวคิดและทฤษฎีของกฎหมายระหว่างประเทศแผนก
คดีบุคคล หลักกฎหมายสัญชาติ และกฎหมายขัดกัน (conflicts of 
law) หลักการย้อนส่ง (renvoi) การเลือกใช้กฎหมาย (choice of 
law) การรบัรองและบังคบัการตามค�าพพิากษาของศาลต่างประเทศ
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LG 250  นิติปรัชญา 2(2-0-4)
 Legal Philosophy
 แนวความคิดท่ัวไปเก่ียวกับนิติปรัชญา ความสัมพันธ์
ระหว่างกฎหมาย ศีลธรรม และความยุติธรรม แนวความคิด
ทางกฎหมายของส�านักกฎหมายต่างๆ โดยเฉพาะส�านักกฎหมาย
ธรรมชาต ิส�านกักฎหมายฝ่ายบ้านเมอืง ส�านกักฎหมายประวัตศิาสตร์ 
และส�านักกฎหมายทางสังคมวิทยา

LG 251  หลักวิชาชีพและจริยธรรมของนักกฎหมาย 2(2-0-4)
 Legal Profession and Ethics
 วิวัฒนาการของหลกัวิชาชีพและจริยธรรมของนกักฎหมาย 
หลกัวิชาชีพและจรยิธรรมของทนายความ พนกังานอยัการ ผู้พพิากษา 
และผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายอื่น มารยาท วินัย อุดมคติ และ
การควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย

LG 252  ภาษาอังกฤษส�าหรับนักกฎหมาย  3(3-0-6)
 English for Lawyers
 ความหมายและการใช้ค�าศพัท์และส�านวนกฎหมายภาษา
องักฤษท่ีส�าคัญ รวมท้ังข้อความคิดท่ีเก่ียวข้องกับค�าศัพท์และส�านวน
ในระบบกฎหมายต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการอ่านและการค้นคว้า
เอกสารภาษาอังกฤษในวิชาชีพกฎหมาย

LG 301 การฝึกปฏิบัติงานทางกฎหมายในองค์กร 3(3-0-6)
 ทางธุรกิจ   
 Law Training in Private Sectors
 หลกัการด�าเนนิงานด้านกฎหมายในองค์กรทางธรุกิจ เช่น 
การให้ค�าปรกึษาทางกฎหมาย การร่างสญัญา การจดัท�าเอกสารทาง
กฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย รวมถึงการจดัต้ังและบรหิาร
งานในส�านักงานกฎหมาย ฝึกปฏิบัติเป็นเวลา 300 ชั่วโมง

LG 302  การฝึกว่าความและศาลจ�าลอง 3(3-0-6)
 Lawyer Practice and Moot Court       
 ลักษณะงานของทนายความด้านต่างๆ เช่น การให้ค�า
ปรึกษาทางกฎหมาย การเตรียมคดี การเขียนค�าฟ้อง ค�าให้การ 
ค�าแถลงการณ์ยื่นบัญชีระบุพยาน ทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา และคดี
ปกครอง เป็นเวลา 300 ชั่วโมง 

LG 303 การฝึกปฏิบัติงานทางกฎหมายในหน่วยงาน 3(3-0-6)
 ภาครัฐ  
 Law Training in Public Sectors
 หลกัการด�าเนนิงานด้านกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐ เช่น 
ระเบียบพัสดุ การรับส่งเอกสารในหน่วยงานราชการ ระบบงาน
บริหารราชการพลเรอืนตามกฎหมายว่าด้วยข้าราชการพลเรอืน การ
ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย วิธปีฏบัิติราชการทางปกครอง และ
กระบวนการพจิารณาคดีในช้ันศาล  ฝึกปฏบัิติเป็นเวลา 300 ช่ัวโมง 
 
LG 304  การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  3(3-0-6)
 Intellectual Property Management
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรือกำาลังศึกษาวิชา LG 228 
 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
 การบริหารจัดการและการวางแผนการใช้ทรัพย์สินทาง
ปัญญาในทางธุรกิจ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา การ
แปลงทรัพย์สนิทางปัญญาเป็นทนุ การท�าแผนธรุกิจโดยใช้ประโยชน์
จากทรัพย์สนิทางปัญญา รวมทัง้การใช้ทรัพย์สนิทางปัญญาเป็นหลกั
ประกันทางธุรกิจ

LG 305 กฎหมายดิจิทัล 3(3-0-6)
 Digital Law
           กฎหมายเก่ียวกับธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ ลายมอืช่ือทาง
อเิลก็ทรอนกิส์ การเก็บรวบรวมข้อมลูทางอเิลก็ทรอนกิส์ การคุม้ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล การซ้ือขายทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) 
การโอนหรือช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-payment) และการก
ระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Cyber Crime)

LG 306 การให้ค�าปรกึษาทางกฎหมาย การร่างสญัญา 3(3-0-6)
 และการเจรจาต่อรอง  
 Legal Counseling, Contract Drafting 
 and Negotiation
       วิธีการเจรจาต่อรองและการร่างสัญญาในลักษณะต่างๆ 
การให้ค�าแนะน�าทางกฎหมาย วิธีการเจรจาต่อรองและร่างสัญญา 
บทบาทของทนายความและโนตารีพับลิก 
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LG 307  กฎหมายธุรกิจอาเซียน 3(3-0-6)
 ASEAN Business Law
 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับประชาคมอาเซียนและกลไกการ
รวมตัวทางเศรษฐกิจของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community: AEC) กฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การประกอบธุรกิจกับประเทศในประชาคมอาเซียน เช่น การจัดตั้ง
องค์กรธรุกิจเพือ่ประกอบธรุกิจกบัประเทศในประชาคมอาเซียน การ
ถือครองอสังหาริมทรัพย์ของคนต่างด้าวในประเทศไทย การแข่งขัน
ทางการค้า กฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจ ระบบช�าระเงิน
ระหว่างประเทศ การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว การคุ้มครองผู้
บริโภค การส่งเสริมการลงทุน การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ 
อนุญาโตตุลาการและการบังคับคดีระหว่างประเทศ

LG 308  กฎหมายเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพ 3(3-0-6)
 Law on Biodiversity-Based Economy
 ลักษณะและความส�าคัญของทรัพยากรชีวภาพ ความ
สัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ชีวภาพ กฎหมายระหว่างประเทศด้านทรัพยากรชีวภาพ การเข้าถึง
และแบ่งปันผลประโยชน์จากทรพัยากรชีวิภาพ การคุ้มครองพนัธุพ์ชื
ที่ผ่านกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ การบริหารจัดการปัญหา
เรือนกระจก ตลาดคาร์บอนเครดิตจากฐานทรัพยากรชีวภาพ และ
บทบาทของหน่วยงานของรัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพ

LG 309  สืบสวนสอบสวนและนิติวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
 Criminal Investigation and Forensic Science
 กฎหมายที่เก่ียวกับการด�าเนินคดีอาญาในช้ันเจ้าหน้าที่
ต�ารวจโดยเฉพาะการสบืสวนสอบสวน สทิธิของผูต้้องหาและจ�าเลย
ตามกฎหมายรฐัธรรมนญู กฎหมายอาญา กฎหมายวธิพีจิารณาความ
อาญา วิชาการและวิทยาการทางการแพทย์กับวิทยาศาสตร์ที่ใช้ใน
การพสิจูน์หลกัฐาน การชันสตูรพลกิศพ การหาร่องรอยของผูก้ระท�า
ความผิด หรือหาหลักฐานต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินคดีทั้ง
ทางอาญาและทางแพ่ง

LG 310  การด�าเนินคดีทางปกครอง 3(3-0-6)
 Law on Procedures of Administrative Cases
 แนวคิด โครงสร้าง และอ�านาจหน้าที่ของศาลปกครอง  
หลักการส�าคัญของวิธีพิจารณาคดีปกครอง ต้ังแต่ช้ันเร่ิมคดี  
ช้ันแสวงหาข้อเทจ็จริง การนัง่พจิารณาคดี ช้ันพพิากษาคดี จนถึงการ
บังคับคดีตามค�าพิพากษา รวมถึงหลักสารบัญญัติ และวิธีสบัญญัติ
ช้ันเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ค�าสั่งทางปกครอง การพิจารณาเรื่อง
ทางปกครอง อ�านาจดุลยพินิจ การอุทธรณ์ค�าสั่งทางปกครอง การ
เพิกถอนค�าสั่งทางปกครอง การขอให้พิจารณาใหม่ การบังคับทาง
ปกครอง และคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

LG 311  การด�าเนินคดีเยาวชนและครอบครัว 3(3-0-6)
 Law on Procedures of Juvenile 
 and Family Cases
 การด�าเนินกระบวนการยุติธรรมส�าหรับเด็กและเยาวชน
ในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชน และครอบครัว พ.ศ. 2553 และกฎหมายอื่นที่
เก่ียวข้อง รวมถึงสาเหตแุห่งการกระท�าความผดิของเด็กและเยาวชน 
การควบคุมและแก้ไขเด็กและเยาวชนที่กระท�าความผิด

LG 312  กฎหมายว่าด้วยการคุมประพฤติ 3(3-0-6)
 และบังคับโทษ   
 Law on Probation, Parole and Penalty
 ระบบกฎหมายของการคุมประพฤติ ตามระบบกระบวนการ
ยุติธรรมสากล ที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป หลักการและกฎเกณฑ์
การให้ทางเลอืกแก่ผูก้ระท�าความผดิกลบัคืนสูส่งัคม การคุมประพฤติ
โดยไม่ใช้เรือนจ�า หลักการและทฤษฎีทางกฎหมายที่เก่ียวกับการ
บังคบัโทษ และสทิธขิองผูต้้องโทษจ�าคกุตามมาตรฐานการปฏบัิตติาม
มาตรฐานของสหประชาชาติ
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LG 313 กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร 3(3-0-6)
 ราชการแผ่นดินและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 Law on Administration of State Affairs 
 and Administrative Procedure
 ความหมายของการบริหารราชการแผ่นดิน การบริหาร
ราชการแผ่นดนิในอดตี หลกัการจดัระเบียบบริหารราชการ องค์การ
และข้าราชการ การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินทั้งส่วนกลาง 
ส่วนภมูภิาค และส่วนท้องถ่ิน รวมถึงหลกักฎหมายสารบัญญัติและวิธี
สบัญญัติช้ันเจ้าหน้าทีฝ่่ายปกครอง ค�าสัง่ทางปกครอง การพจิารณา
เร่ืองทางปกครอง อ�านาจดุลพนิจิ การอทุธรณ์ และการเพกิถอนค�าสัง่ 
ทางปกครอง การขอให้พิจารณาใหม่ การบังคับทางปกครอง และ
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

LG 314  ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  3(3-0-6)
 Administrative Court and Administrative 
 Court Procedure 
 แนวคิด โครงสร้าง และอ�านาจหน้าที่ของศาล ปกครอง 
หลักการส�าคัญของวิธีพิจารณาคดีปกครอง ต้ังแต่ช้ันเร่ิมคดี  
ชั้นแสวงหาข้อเท็จจริง การนั่งพิจารณาคดี ชั้น พิพากษาคดี จนถึง
การบังคับคดีตามค�าพิพากษา

LG 315  กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้อ�านาจรัฐ 3(3-0-6)
 Law Relating to Control of the Exercise 
 of State Power
 ระบบการควบคุมการใช้อ�านาจของรัฐตามรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โครงสร้างภารกิจและอ�านาจของเจ้าหน้าที่
ตามรัฐธรรมนูญ เช่น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้ตรวจการ
แผ่นดินของรัฐสภา เป็นต้น

LG 316  กฎหมายว่าด้วยการสื่อสารโครงข่าย 3(3-0-6)
 และธุรกิจโทรคมนาคม 
 Law on Network Communication 
 and Telecommunication Business
 หลกัการแห่งสทิธแิละเสรภีาพในการแสดงออก โครงสร้าง
และสภาพแวดล้อมของการประกอบธุรกิจสื่อสารมวลชนและธุรกิจ
โทรคมนาคม หลักการที่ส�าคัญของกฎหมายที่ควบคุมการประกอบ
ธุรกิจสื่อสารมวลชนต่างๆ อันได้แก่ หนังสือพิมพ์ สถานีวิทยุ สถานี
โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต หรือสื่อสารมวลชนรูปแบบอื่นๆ ทั้งที่ปรากฏ
ตามรัฐธรรมนูญ หลักความรับผิดทางกฎหมายของผู้ประกอบธุรกิจ
สือ่สารมวลชน เช่น ความรบัผดิจากการหมิน่ประมาท จากการโฆษณา 
และกฎหมายอื่นๆที่เก่ียวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง 
ผูบ้รโิภค กฎหมายว่าด้วยการจดัสรรคลืน่ความถ่ี กฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม รวมตลอดถึงกรอบจริยธรรม จรรยา
บรรณของผู้ประกอบธุรกิจเหล่านี้

LG 317 ประวัติศาสตร์กฎหมาย 3(3-0-6)
 Legal History
 ประวัติศาสตร์ ที่เป็นรากฐานของการสร้างระบบและ
สถาบันทางกฎหมาย อิทธิพล แนวคิด วิวัฒนาการของกฎหมาย
ตัง้แต่โบราณ อดตี ถึงปัจจบัุน ในกฎหมายระบบต่างๆ ท้ัง Common 
Law และ Civil Law

LG 318  กฎหมายโรมันเบื้องต้น  3(3-0-6)
 Introduction to Roman Law
          ประวัติศาสตร์และระบบกฎหมายโรมัน อันเป็นรากฐาน
ของระบบกฎหมายของประเทศที่ใช้ประมวลกฎหมายในปัจจุบัน

LG 319 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 3(3-0-6)
 แองโกลแซ็กซ็อน  
        Introduction of Anglo Saxon
 ที่มาของระบบกฎหมาย Anglo Saxon นิติวิธี การใช้
กฎหมายตามระบบ กฎหมายปัจจุบันที่อยู่ระบบนี้
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LG 320 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายภาคพื้นยุโรป 3 (3-0-6)
 Introduction to the Continental Law
 ประวัติความเป็นมาของระบบกฎหมายประเทศภาคพื้น
ทวีปยุโรป บ่อเกิด นติิวิธ ีและสถาบันส�าคญัต่างๆ ในระบบกฎหมาย
ของประเทศภาคพื้นยุโรป การศึกษาวิชากฎหมาย องค์กรวิชาชีพ
กฎหมาย ระบบศาล กฎหมายส�าคัญ เช่นรัฐธรรมนญู สทิธข้ัินพืน้ฐาน 
กฎหมายอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หลักกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์

LG 321 หลักการบัญชี การเงิน และการธนาคาร 3 (3-0-6)
 ส�าหรับนักกฎหมาย 
 Accounting, Financing and Banking for Lawyers
           หลกักฎหมายเบือ้งต้นเก่ียวกับการท�าบญัชี การวางแผนธรุกิจ 
กฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท และการควบรวมกิจการ ความรับ
ผิดทางบัญชีของบุคคลธรรมดา นิติบุคคลตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
หลักกฎหมายเก่ียวกับกิจการธนาคาร และสถาบันการเงินประเภท
ต่างๆ กฎหมายว่าด้วยธนาคารพาณชิย์และสถาบันการเงิน การควบคุม 
การปริวรรตเงินตรา การซ้ือขายแลกเปลี่ยนเงินตรา บทบาทและ
อ�านาจหน้าท่ีของธนาคารชาติในการควบคุมธนาคารพาณิชย์และ
สถาบันการเงิน รวมถึงความรับผิดทางกฎหมายและข้อยกเว้นของ
ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน

LG 322  การวางแผนภาษีส�าหรับนักกฎหมาย 3 (3-0-6)
 Tax Planning for Lawyer 
 โครงสร้างของระบบภาษีของประเทศไทย ภาระภาษี 
ในการประกอบธุรกิจโดยเน้นภาษีเงินได้และภาษีธุรกิจเฉพาะ 
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการเว้นการจัดเก็บภาษีซ้อน การ
บรรเทาภาระภาษีตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย การจัดท�าสัญญา
บางประเภทที่มีผลกระทบต่อภาระภาษี และกรณีศึกษาเกี่ยวกับการ
วางแผนภาษีในธุรกิจ

LG 323  กฎหมายเกี่ยวกับการเดินอากาศ 3(3-0-6)
 และธุรกิจการขนส่งทางอากาศ  
 Law on Aviation and Air Cargo
          แนวความคิดและหลักการพื้นฐานของกฎหมายการเดิน
อากาศ อนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ บทบาท
ขององค์การระหว่างประเทศในการควบคมุการบิน กฎหมายเก่ียวกับ
การขนส่งสินค้าทางอากาศ อนุสัญญาต่างๆ เกี่ยวกับการขนส่งทาง
อากาศ ผลประทบของกฎหมายขนส่งทางอากาศที่มีต่อธุรกิจการบิน 
และปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายขนส่งทางอากาศ 

LG 324 กฎหมายว่าด้วยการระงับข้อพิพาททางธุรกิจ  3(3-0-6)
 และอนุญาโตตุลาการ 
 Settlement of Commercial Disputes 
 and Arbitration
          แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทในรูปแบบ
ต่างๆ กฎหมายเก่ียวกับวิธีการระงับข้อพาทโดยอนญุาโตตลุาการ การ
ฟ้องร้องบังคับคดี และการบังคับตามค�าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
และค�าพิพากษาของศาล

LG 325 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการกีฬา การบันเทิง  3(3-0-6)
 และนันทนาการ  
 Law on Sport & Entertainment
 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจทางด้านกีฬา 
บันเทิง ธุรกิจบริการ ทั้งหลักทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อการด�าเนิน
การและความรับผิด

LG 326  กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด   3 (3-0-6)
 Drugs Law
             อนุสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ และกฎหมาย
เก่ียวกับยาเสพตดิ นโยบายและมาตรการทางกฎหมายในการป้องกนั
และปราบปรามยาเสพติด มาตราการป้องกัน ควบคุม แก้ไขและการ
รักษา บ�าบัด ฟื้นฟู ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด สิทธิและเสรีภาพของ
ผู้เสพยาเสพติด
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LG 327  การบูรณาการกฎหมายทางการแพทย์ 3(3-0-6)
 และสาธารณสุข  
 Integrity Medical and Public Health Law
 ความสมัพนัธ์ระหว่างกฎหมายกับงานทางการแพทย์และ
สาธารณสขุ แพทย์ทางเลอืก กิจการหรือธรุกิจเก่ียวกับสขุภาพ ความ
รบัผดิทางกฎหมายในมติิต่างๆ และการระงับข้อพพิาททางการแพทย์
และสาธารณสุข

LG 328  กฎหมายประกันสังคมและสวัสดิการสังคม 3(3-0-6)
 Law on Social Welfare
 แนวคิด หลักการ นโยบายของรัฐ และกฎหมายเกี่ยวกับ 
การประกันสังคม การบังคับใช้กฎหมายประกันสังคม หน้าที่ของ
นายจ้างและลกูจ้าง ประโยชน์ทดแทน และอ�านาจหน้าทีข่องพนกังาน 
เจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายประกันสังคม รวมถึงแนวคิด หลักการ 
นโยบายของรัฐ และกฎหมายเก่ียวกับสวัสดิการสังคม ระบบ
สวัสดิการสังคม การจัดสวัสดิการสังคมให้แก่บุคคลประเภทต่างๆ 
ในสังคม เช่น สวสัดกิารลกูจา้ง สวสัดกิารครอบครวั สวสัดกิารสตรี 
เด็กและเยาวชน ในภาวะยากลาบาก สวัสดิการผู้สูงอายุ สวัสดิการ
คนพิการและคนไร้ที่พึ่ง รวมตลอดถึงปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและ
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว

LG 329  กฎหมายผังเมอืงและการควบคุมอาคาร 3(3-0-6)
 Law Relating to Town and Country Planning 
 and Construction
 ความเป็นมาและลกัษณะส�าคญัของกฎหมาย ว่าด้วยการ
ผงัเมอืงและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร องค์กรท่ีเก่ียวข้อง วิธี
การและมาตรการบังคับทางผังเมอืงและควบคุมอาคาร ความสมัพนัธ์ 
กับกฎหมายอืน่ๆท่ีเก่ียวข้อง ปัญหาท่ัวไปเก่ียวกับการพฒันาของเมอืง
อันน�าไปสู่ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ท�าให้ต้องมีการตรากฎหมาย
ผังเมืองและกฎหมายควบคุมการก่อสร้างอาคาร เพื่อควบคุมการใช้
ประโยชน์ที่ดินและควบคุมการก่อสร้างอาคาร

LG 330 ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดี 3(3-0-6)
 รัฐธรรมนูญ  
 Constitutional Court and Law of Procedure 
 of the Criminal Court
        ประวัตคิวามคดิเก่ียวกับศาลรฐัธรรมนญู โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
การควบคุมตรวจสอบมิให้กฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญ ภารกิจ
โครงสร้างและอ�านาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการได้
มาซ่ึงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หลักการทั่วไปของวิธีพิจารณาคดี
รฐัธรรมนญูและหลกัการเฉพาะทีเ่ก่ียวกับการพจิารณาคดีรัฐธรรมนญู
บางประเภท ค�าวินิจฉัย ผลของค�าวินิจฉัย ตลอดจนกระบวนการ
บังคับตามค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

LG 331 กฎหมายว่าด้วยรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 3(3-0-6)
 และหน่วยธุรการของศาล และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
 Law on State-owned Enterprises, 
 Publicly-owned Organizations 
 and Organizations under Constitution
        แนวความคิด ทฤษฎี และหลักการเก่ียวกับรัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน หน่วยงานธรุการของศาลและองค์กรตามรฐัธรรมนญู 
รวมทัง้กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง เช่น กฎหมายเก่ียวกับแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สมัพนัธ์ กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงาน หรือด�าเนนิงานใน
กิจการของรัฐ กฎหมายเก่ียวกับความรับผิดทางละเมดิของเจ้าหน้าท่ี 
กฎหมายเก่ียวกับทุนรัฐวิสาหกิจ กฎหมายเก่ียวกับองค์การมหาชน 
กฎหมายเก่ียวกับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ รวมถึงองค์กรอื่น
ตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

LG 351 การบริหารงานกระบวนการยุติธรรม 3(3-0-6)
 ทางอาญา
 Criminal Justice Administration
 การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ในส่วน
ของต�ารวจ อยัการ ศาล และราชทัณฑ์ รวมท้ังทฤษฎท่ีีเก่ียวข้อง เช่น 
การด�าเนินคดีด้วยความถูกต้องเป็นธรรม การควบคุมอาชญากรรม 
ปัญหาการใช้อ�านาจหน้าที่ ของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
สายกระบวนการยุติธรรม และการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายและ
ผู้กระท�าความผิด รวมทั้งการคุ้มครองสังคมจากอาชญากรรม
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LG 352  อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  3(3-0-6)
 Economic Crimes
 อาชญากรรมเศรษฐกิจและบทกฎหมายที่ใช้ป้องกันและ
ปราบปรามผู้กระท�าความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
ทั้งที่เป็นกฎหมายภายในและสนธิสัญญาหรือข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ รวมถึงกลไกความร่วมมือป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

LG 354  กฎหมายการแข่งขันทางการค้า  3(3-0-6)
 Trade Competition Law
 หลักการและกฎเกณฑ์ของกฎหมายแข่งขันทางการค้า 
การป้องกันการผูกขาด อ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการแข่งขัน
ทางการค้า และการควบรวมกิจการ รวมทั้งพระราชบัญญัติและ
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า

LG 358  กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 3(3-0-6)
 Law on Real Estate Business
 หลักกฎหมายท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดิน กฎหมาย
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับท่ีดิน รวมถึงกฎหมายต่างๆทีเก่ียวข้องกับการ
ท�าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

LG 361  กฎหมายสหภาพยุโรป 3 (3-0-6)
 European Union Law
 วิวัฒนาการ ที่มา หลักการทางกฎหมายของกฎหมาย
สหภาพยุโรป สถาบันต่างๆของสหภาพยุโรป และอ�านาจหน้าที่
ของแต่ละสถาบันของสหภาพยุโรป ขอบเขตของสนธิสัญญาของ
ประชาคมยุโรป การสร้างกฎเกณฑ์ทางกฎหมายของประชาคมยุโรป 
หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของกฎหมายประชาคมยุโรป การใช้
กฎหมายความรับผิดของรัฐ ศาลยุติธรรมของสหภาพยุโรป การเปิด
เสรีการค้าและการลงทุนของสหภาพยุโรป 

LG 364  การร่างกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ 3(3-0-6)
 Legal Drafting and Legislative Process
 วิธีการร่างกฎหมายและกระบวนการนติบิญัญัติ ต้ังแต่การ
ยกร่างกฎหมาย การตรากฎหมาย และข้ันตอนต่างๆในการเสนอร่าง
กฎหมาย การพจิารณาร่างกฎหมายในวาระต่างๆของรฐัสภา และวิธี
การตรากฎหมายอันดับรองประเภทต่างๆ

LG 365  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและวิธีพิจารณาคดี 3(3-0-6)
 ผู้บริโภค
 Consumer Protection Law and Procedure
 of Consumer Case
 หลกักฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผูบ้ริโภคและวิธพีจิารณา 
คดีผู ้บริโภค ข้ันตอนการด�าเนินงานของคณะกรรมการคุ้มครอง 
ผู้บริโภค การรวมกลุ่มผู้บริโภค อ�านาจต่อรองของผู้บริโภคกับ 
ผู้ประกอบการ การฟ้องคดีและวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค การปฏิบัติ 
หน้าที่ของเจ้าพนักงานคดีผู้บริโภค

LG  367 กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 3(3-0-6)
 Security Exchange Law
 กฎหมายและทฤษฎีเก่ียวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
การซ้ือขายหลกัทรพัย์ การควบคมุและป้องกันการป่ันหุ้น การใช้ข้อมลู 
ภายในที่เป็นผลเสียต่อตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุน การเข้าเป็น
บริษัทจดทะเบียน การถอดถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์ 
การเสนอขายหลักทรัพย์ การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ การครอบง�า
กิจการ และการกระท�าอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกับการซ้ือขายหลกัทรพัย์

LG 368  กฎหมายว่าด้วยอุตสาหกรรมและการลงทุน  3(3-0-6)
 Industrial and Investment Law
 กฎหมายว่าด้วยการตั้งและควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม
รวมทั้งการควบคุมมลพิษที่เกิดจากการประกอบอุตสาหกรรม
โครงสร้างเศรษฐกิจไทยนโยบายและหลกัเกณฑ์ของกฎหมาย ว่าด้วย
การส่งเสริมการลงทุน สทิธิและหน้าท่ีของผูท้ีม่าลงทุนในประเทศไทย 
กฎหมายว่าด้วยการลงทนุ (Direct Investment) กฎหมายว่าด้วยการ
ลงทุนทางการเงิน (Portfolio Investment) กฎหมายว่าด้วยสถาบัน
การเงินที่เกีย่วข้องกับการลงทุน รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
การแสวงหาประโยชน์และการลงทุนในทรัพยากรธรรมชาติของไทย
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LG 369  สัญญาทางปกครอง  3(3-0-6)
 Administrative Contracts
 ทฤษฎีและหลักกฎหมายว่าด้วยสัญญาทางปกครอง 
ขอบเขตและความหมายของสญัญาทางปกครอง บทบาทของสญัญา
ทางปกครองในการจดัท�าบริการสาธารณะข้ันตอน และกระบวนการ
ในการจัดท�าสัญญาทางปกครอง การด�าเนินการเก่ียวกับข้อพิพาท 
อนัเกิดจากสญัญาทางปกครองและแนวค�าวินจิฉยัข้อพพิาทของศาล  

LG 370 กฎหมายปกครองส่วนท้องถิ่น  3(3-0-6)
 Law of Local Administration
          กฎหมายมหาชนในส่วนของการปกครองท้องถิ่น แนวคิด
การกระจายอ�านาจ โครงสร้าง อ�านาจหนา้ทีแ่ละการก�ากบัดแูลของ
รัฐต่อองค์กรท้องถิ่นและปัญหาในทางปฏิบัติ

LG 371  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา   3(3-0-6)
 Criminology and Penology
 แนวคิดและทฤษฎีทางอาชญาวิทยาของส�านักอาชญา
วิทยาในยุคต่างๆ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสาเหตุอาชญากรรม 
ลักษณะของอาชญากรรมและอาชญากร บทบาทของเหย่ือ
อาชญากรรม การป้องกันอาชญากรรม และปรัชญาและแนวคิดใน
การลงโทษ 

LG 376  กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ  3(3-0-6)
 International Criminal Law
 แนวคิดและทฤษฎีของกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ 
หลกัการและกฎเกณฑ์ทางกฎหมายของธรรมนญูกรุงโรมในการจดัต้ัง 
ศาลอาญาระหว่างประเทศ ฐานความผดิอาญาระหว่างประเทศและ
องค์ประกอบความผดิ อ�านาจศาลอาญาระหว่างประเทศ วิธพีจิารณา
และการลงโทษตามกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ

LG 381  กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ 3(3-0-6)
 Public Economic Law
 ความเป็นมา บ่อเกิด หลักการและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของ
กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ ในการควบคุมและด�าเนินการทาง
เศรษฐกิจของเอกชน และการใช้กฎหมายก�าหนดนโยบายทาง
เศรษฐกิจ ปัญหากฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง แนวคิด
และทฤษฎีที่สัมพันธ์กันระหว่างกฎหมายกับเศรษฐศาสตร์ในเรื่องที่
เก่ียวกับสญัญา ละเมดิ การก�าหนดค่าเสยีหาย การผกูขาด และการ
ต่อต้านการผูกขาด และการควบคุมการแข่งขันทางการค้า เป็นต้น

LG 383  กฎหมายสิทธิมนุษยชน 3(3-0-6)
 Human Rights Law
 แนวคิด หลักการ และกระบวนการต่างๆของกฎหมาย 
สิทธิมนุษยชน หลักการพื้นฐานทางกฎหมายของกฎหมายสิทธ ิ
มนุษยชน ทั้งที่เป็นกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศ 
ว่าด้วยสุทธิมนุษยชน

LG 451 สัมมนากฎหมายธุรกิจ นวัตกรรม  3(3-0-6)
 และการสร้างสรรค์  
 Seminar on Law of Business, Innovation 
 and Invention
 สัมมนาประเด็นปัญหาส�าคัญหรือคดีที่น่าสนใจเก่ียวกับ
กฎหมายธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรม และกฎหมาย
เก่ียวกับการสร้างสรรค์ จ�าลองสถานการณ์จรงิในการแก้ไขปัญหาทาง
กฎหมายธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรม และกฎหมาย 
เก่ียวกับการสร้างสรรค์ให้กับผูท่ี้เก่ียวข้อง รวมถึงวิเคราะห์ปัญหาและ
ค้นหาแนวทางหรือข้อกฎหมายในการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ ปัญหา
กฎหมายเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรม และปัญหาทางกฎหมายเกี่ยว
กับการสร้างสรรค์
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LG 461  สัมมนากฎหมายในกระบวนการยุติธรรม  3(3-0-6)
 Seminar in Judiciary Process
 สัมมนาประเด็นปัญหาส�าคัญหรือคดีท่ีน่าสนใจเก่ียวกับ
กฎหมายต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม จ�าลองสถานการณ์จริง
ในการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายในกระบวนการยุติธรรม รวมถึง
วิเคราะห์ปัญหาและค้นหาแนวทางหรือข้อกฎหมายในการแก้ไข
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายในกระบวนการยุติธรรม

LG 471  สัมมนากฎหมายภาครัฐ  3(3-0-6)
 Seminar on Public Law
 สัมมนาถกเถียงปัญหาส�าคัญหรือคดีท่ีน่าสนใจเก่ียวกับ
กฎหมายต่างๆ ส�าหรบันกักฎหมายภาครฐั จ�าลองสถานการณ์จริงใน
การแก้ไขปัญหากฎหมายส�าหรับนกักฎหมายภาครฐั รวมถึงวิเคราะห์
ปัญหาและค้นหาแนวทางหรือข้อกฎหมายในการแก้ไขปัญหาท่ี
เกี่ยวข้อง 

LH 001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 0(2-2-6)
 Fundamental English  
 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การใช้พจนานุกรมภาษา 
อังกฤษ การเขียนบันทึกการเรียนรู้ การค้นคว้าข้อมูลอย่างง่ายจาก 
อินเทอร์เน็ต ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ระดับพื้นฐานที่ใช้ 
ในบริบทของการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน

LH 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-6)
 Communicative English 1
 ทกัษะการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาองักฤษ 
เน้นการเสริมสร้างความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษ ในการ 
มีปฏิสัมพันธ์ โดยมีเนื้อหาอยู่ในขอบเขตของงานอุตสาหกรรม  
การบริการและการท่องเที่ยว

LH 102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-6)
 Communicative English 2
  ฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ เพื่อพัฒนา 
ประสิทธิภาพการใช้ภาษา ที่เน้นการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  
ในปริบทของงานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ โดยเริ่ม
เรียนรู้ศัพท์ส�านวนเฉพาะทาง

LH 302 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม  3(2-2-6)
 English for Hotel Studies
 ทกัษะการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาองักฤษ
ส�าหรบังานบรกิารในโรงแรม การรบัจอง การต้อนรับลงทะเบียนเข้าพกั 
การแนะน�าสิ่งอ�านวยความสะดวกภายในโรงแรม และการออกจาก
โรงแรม ศัพท์และส�านวนที่จ�าเป็นในการให้บริการของฝ่ายห้องพัก
โรงแรม

LH 303 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-6)
 English for Tourism
 ทกัษะการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาองักฤษ 
ส�าหรับธุรกิจการท่องเที่ยว การใช้ภาษาในการเขียนและน�าเสนอ 
รายการน�าเที่ยว การรับจองในบริษัทท่องเที่ยว การโต้ตอบทาง
จดหมาย และการสื่อสารเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

LH 304 ภาษาอังกฤษส�าหรับมัคคุเทศก์ 3(2-2-6)
 English for Tourist Guides
 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษส�าหรับงานน�าเที่ยวของมัคคุเทศก์ 
ศัพท์ส�านวนที่ใช้บรรยายสถานท่ีท่องเที่ยว งานหัตถกรรม อาหาร 
และงานเทศกาล การอ่านก�าหนดการและเอกสารทีใ่ช้ในการน�าเท่ียว 

LH 306 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน 3(2-2-6)
 English for Airline Business
 ทกัษะการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาองักฤษ 
ในงานบริการด้านธุรกิจการบิน ทั้งภาคพื้นดินและในเที่ยวบิน

LH
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LH 309 ภาษาอังกฤษส�าหรับงานบริการอาหาร 3(2-2-6)
 และเครื่องดื่ม 
 English for Food and Beverage Services 
    ทกัษะการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาองักฤษ 
ศัพท์และส�านวน ค�าย่อ ที่ใช้ในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

LH 312 ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อธุรกิจ 3(2-2-6)
 English for Business Contact
 ทกัษะการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาองักฤษ 
ในงานอาชีพและปฏิบัติงาน การเขียนจดหมายโต้ตอบการขอและ 
ให้ข้อมูล การแนะน�าตัวและนัดหมาย ส�านวนภาษาที่ใช้สื่อสารทาง
ธรุกิจและบรกิารลกูค้าในสถานการณ์ต่างๆ การแก้ปัญหาข้อร้องเรยีน 
รวมทั้งการเขียนบันทึกรายงานการปฏิบัติงาน
 
LH 313 การสนทนาภาษาอังกฤษส�าหรับงานบริการ 3(2-2-6)
   English Conversation for Hospitality
   ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในงานบริการ การ
ใช้ส�านวนภาษาในการสนทนา ท่ีเหมาะสมตามสถานการณ์การบรกิาร 
การสนทนาทางโทรศัพท์ การให้ข้อมูลข่าวสาร และแหล่งท่องเที่ยว 
การส่งเสริมการขาย
 
LH 351 ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ  3(2-2-6)
 English for Hospitality Career
    ทกัษะการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาองักฤษ
เพือ่เตรียมความพร้อมสูอ่าชีพด้านบริการ และเทคนคิการท�าข้อสอบ 
มาตรฐานภาษาอังกฤษในการสมัครงาน
 
LH 362 ภาษาอังกฤษส�าหรับงานบริการผู้โดยสาร 3(2-2-6)
 ภาคพื้น                                         
 English for Passenger Ground Service
 ค�าศัพท์ ส�านวนภาษา และรูปแบบประโยคที่ใช้ส�าหรับ
งานบริการผูโ้ดยสารภาคพืน้ เน้นทักษะ การฟัง การพดูเพือ่ใช้สือ่สาร 
ในการให้บริการโดยทัว่ไป การใช้ภาษาเพือ่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า                         
ในงานบริการผู้โดยสารภาคพื้น

 

LH 363 ภาษาอังกฤษส�าหรับงานบริการบนเครื่องบิน  3(2-2-6)
 English for In-Flight Service
 ค�าศัพท์ ส�านวนภาษา และรูปแบบประโยคที่ใช้ส�าหรับ
งานบริการบนเครื่องบิน เน้นทักษะการฟัง การพูด เพื่อใช้สื่อสาร
ในสถานการณ์ทั่วไปและกรณีมีเหตุฉุกเฉิน การใช้ภาษาเพื่อการแก้
ปัญหาเฉพาะหน้าในงานบริการบนเครื่องบิน

LH 364 ภาษาอังกฤษส�าหรับงานบริการคลังสินค้า 3(2-2-6)
 ทางอากาศ                                  
    English for Air Cargo Service
    ค�าศัพท์ ส�านวนภาษา และรูปแบบประโยคที่ใช้ส�าหรับ
งานบริการคลังสินค้าทางอากาศ เน้นทักษะการอ่านการเขียนเพื่อ
การรับและออกใบสนิค้าทางอากาศ เน้นทกัษะการฟัง การพดูในการ
ตดิต่อผูส่้งและรบัสนิค้า การใช้ภาษาเพือ่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าใน
งานบริการคลังสินค้า

LH 371 ภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน         3 (2-2-6)
 Aviation Technical English
 ค�าศัพท์เฉพาะในแต่ละสาขาวิชาในอุตสาหกรรมการบิน  
ส�านวนภาษาและรปูแบบประโยคท่ีใช้เฉพาะการบิน เน้นทักษะการฟัง 
การพูด และการอ่านเพื่อความเข้าใจเพื่อใช้สื่อสารด้านการบิน และ
มีทักษะในการศึกษาเนื้อหาที่เก่ียวกับกิจการด้านการบินที่จะศึกษา 
ในแต่ละรายวิชาต่อไป

 
LI 351 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-6)
 Communicative Indonesioan 1
 ทักษะพื้นฐานในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
ภาษาอินโดนีเซีย การออกเสียงอย่างถูกต้อง โดยรู้ศัพท์อย่างน้อย 
500 ค�า เพื่อใช้ในชีวิตประจ�าวัน

LI
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LI 352 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-6)
 Communicative Indonesioan 2
รายวิชาบังคับก่อน : ภาษาอินโดนีเซีเพื่อการสื่อสาร 1
 ทักษะพื้นฐานในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
ภาษาอินโดนีเซีย ในสถานการณ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการท�างาน  
และรู้ศัพท์ใหม่เพิ่มอีก 500 ค�า เป็นอย่างน้อย

LJ 304 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม  3(2-2-6)
 Japanese for Hotel Services
 ทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในงานโรงแรม ส�าหรับ
งานบริการในสถานการณ์ต่างๆ ของงานส่วนหน้าโรงแรม งานส่วน 
แม่บ้าน งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

LJ 305 ภาษาญี่ปุ่นส�าหรับมัคคุเทศก์ 3(2-2-6)
 Japanese for Tourist Guides
 การใช้ภาษาญ่ีปุ ่นแนะน�าประเทศไทย การพูดน�าชม 
สถานที่ท่องเที่ยวที่ส�าคัญต่างๆในกรุงเทพมหานคร 

LJ 307 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-6)
 Japanese for Tourism
 ทกัษะการฟัง พดู อ่าน เขียนภาษาญ่ีปุ่น ทีจ่�าเป็นส�าหรับ
การปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว การเขียนเอกสารงานที่เก่ียวกับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

LJ 308 ภาษาญี่ปุ่นส�าหรับงานธุรกิจ 3(2-2-6)
 Japanese for Business
 ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่น เพื่อการติดต่อ
สือ่สารทางธุรกิจ ระหว่างผูร่้วมงานและคู่ค้าทางธรุกิจในสถานการณ์ 
ต่างๆ การติดต่อสือ่สารทางจดหมายอเิลก็ทรอนกิส์ การค้นคว้าข้อมลู
ทางอินเทอร์เน็ต

LJ 311 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3(2-2-6)
 Fundamental Japanese 
 ตวัอกัษรฮิรางานะ คาตากานะ พืน้ฐานตัวอกัษรคันจ ิและ 
บทสนทนาพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน

LJ 312 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท�างาน 3(2-2-6)
 Japanese for Work 
 ทกัษะการฟัง พดู อ่าน เขียน และไวยยากรณ์ภาษาญ่ีปุน่ 
เบื้องต้น บทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการท�างาน

LJ 316 ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานบริการลูกค้า 3(2-2-6)
 Japanese for  Customer Service
 ภาษาญ่ีปุ่นที่ใช้ในงานบริการ ทักษะการฟังการพูดใน 
สถานการณ์ต่างๆ ที่จ�าเป็นในการท�างานด้านลูกค้าสัมพันธ์

LJ 317 ภาษาญี่ปุ่นส�าหรับพนักงานสายการบิน 3(2-2-6)
 Japanese for Airline Personnel
 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการสื่อสาร การให้บริการลูกค้าทัั้งภาค 
พื้นดินและบนเครื่องบิน

LJ
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LS 201  นวัตกรรมการจัดการการปฏิบัติการ  3(3-0-6)
 โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน    
 Innovation in Operations, Logistics 
 and Supply Chain Management
 แนวคิดพื้นฐานและความส�าคัญ ของการจัดการการ 
ผลิตและการด�าเนินงาน การออกแบบและการบริหารจัดการระบบ 
การผลิตและการด�าเนินงาน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
ยุคปัจจุบัน การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ การจัดการ
โครงการ การวางแผนก�าลังการผลิต การวางผังสถานประกอบการ 
การควบคุมสินค้าคงคลัง การจัดการโลจิสติกส์เพื่อการเคลื่อนย้าย
และกระจายสินค้า รวมถึงการจัดการโซ่อุปทานเพื่อประสานงาน
กับทกุหน่วยงานในโซ่อปุทาน จนสามารถเพิม่ประสทิธภิาพและเพิม่ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์การ การประยุกต์เทคโนโลยี
ในงานด้านโลจิสติกส์ เช่น เทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality : 
VR) และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality : AR) 
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: Al) ในงานด้านโลจิสติกส์ 
เป็นต้น การประยุกต์เทคโนโลยีด้านโลจสิติกส์ในองค์การธรุกิจต่างๆ

LS 319  การจัดการอุปสงค์ ทรัพยากร 3(3-0-6)
 และสินค้าคงคลังเชิงบูรณาการ  
 Integrated Demand, Resource 
 and Inventory Management
 การจัดการอุปสงค์เพื่อการเช่ือมโยงความต้องการของ
ลูกค้ามาสู่การวางแผนการผลิต การพยากรณ์ การแบ่งกลุ่มลูกค้า
และการก�าหนดระดับการให้บริการ การวางแผนทรัพยากรการผลิต
รวมการวางแผนความต้องการวัสดุ การจดัการสนิค้าคงคลงั ตัวแบบ
การค�านวณปรมิาณการสัง่ซ้ือประเภทต่างๆ การก�าหนดจดุสัง่ซ้ือและ
ระดับสินค้าคงคลังปลอดภัย การวัดประสิทธิภาพการจัดการอุปสงค์
และสินค้าคงคลัง

LS 320 การจัดการจัดหาและจัดซื้อระดับโลก   3(3-0-6)
 Procurement Management and Global Sourcing
 แนวคิดและนโยบายเก่ียวกับการจดัซ้ือและจดัหา ส�าหรับ
ธุรกิจในระดับโลก ระเบียบวิธีจัดซื้อ การวางแผนและกระบวนการ 
จดัซ้ือจดัหา กระบวนการเลอืกคูค้่าและการประเมนิผล การตัดสนิใจ 
เลือกผลิตเองหรือการเลือกซ้ือ การเจรจาต่อรอง และการจัดการ
ความสัมพันธ์กับคู่ค้า การควบคุมคุณภาพ การจัดซื้อจัดหา ระบบ
การจดัซ้ือจดัจ้างอเิลก็ทรอนกิส์ การพฒันากลยุทธ์ในการจดัซ้ืออย่าง
มีประสิทธิภาพ การสร้างพันธมิตรและความร่วมมือทางการจัดซื้อ

LS 321 การจัดการเครือข่ายขนส่งและการกระจาย 3(3-0-6)
 สินค้าระดับโลก  
 Global Network Transportation 
 and Distribution Management
 แนวคิดพื้นฐานของการขนส่งและการกระจายสินค้า 
การออกแบบโครงข่ายการขนส่งและการเช่ือมโยงเพื่อให้เกิดการ
เคลื่อนย้ายวัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกเส้นทางและรูปแบบ
การขนส่ง โดยการพิจารณาทั้งต้นทุน ผลตอบแทน และเงื่อนไขที่
ก�าหนด ประเด็นส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก 
การจดัการของศนูย์กระจายสนิค้า รวมทัง้การลด้นทนุการขนส่งและ
การใช้เทคโนโลยีในการควบคุมการปฏิบัติงานด้านการขนส่ง

LS 322   คลังสินค้าอัจฉริยะ   3(3-0-6)
 Smart Warehouse
 บทบาทและความส�าคัญของคลังสินค้าและการจัดการ
คลังสินค้า การออกแบบคลังสินค้า การก�าหนดพื้นที่ใช้งานภายใน
ตวัอาคารคลงัสนิค้า อปุกรณ์การจดัเก็บและการยกขนสนิค้า เทคนคิ
การวิเคราะห์การไกลเวียนของสินค้า การเลือกใช้อุปกรณ์ขนย้าย
สนิค้า การจดัสรรทรัพยากรภายในคลงัสนิค้า การก�าหนดข้ันตอนการ
ปฏบิตักิารคลงัสนิค้า เช่น การหยิบสนิค้าแบบต่างๆ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจดัการคลงัสนิค้า การประยุกต์เทคโนโลยีอตัโนมติั
ที่ทันสมัยมาสนับสนุนการด�าเนินงานคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ

LS
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LS 323  การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ในการจัดการ 3(3-0-6)
 โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
 Dig Data in Logistics and Supply Chain 
 Management
 บทบาทและความส�าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในยุคดิจิทัล ที่มีต่อระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่  
ในงานด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การประยุกต์ระบบ
สารสนเทศ เพื่อการวางแผนทรัพยากรทั่วทั้งองค์การ การกระจาย 
สินค้า การขนส่งและกระจายสินค้า การแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีการติดตามและระบุตัวตน ท้ังในแบบ
รหัสแท่งและแบบคลื่นความถ่ีวิทยุแบบไร้สาย ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการโลจิสติกส์ การใช้ซอฟท์แวร์แอ็ปพลิเคชั่น
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่สนบัสนนุการตัดสนิใจทางโลจสิติกส์ 
และโซ่อุปทานในยุคดิจิทัล

LS 324  ระเบียบข้อบังคับโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ  3(3-0-6)
 Regulations For International Logistics
 บทบาทและความส�าคัญของโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 
ระเบยีบข้อบงัคบัเก่ียวกับการขนส่งทางบก ทางน�า้ และทางอากาศ ใน
ประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงการขนส่งต่อเนือ่งหลายรูปแบบ 
วิธีการช�าระเงินระหว่างประเทศ กฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศ 
เอกสารการค้าระหว่างประเทศ สัญญาซ้ือขายและระบบช�าระเงิน
ระหว่างประเทศ พิธีการศุลกากร การจัดการสายการขนส่งระหว่าง
ประเทศ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ส�าหรับการส่งออก การติดตามความรับ
ผิดชอบและการด�าเนินงานของระบบขนส่ง เง่ือนไขการส่งสินค้า
ระหว่างประเทศ สินเชื่อเพื่อการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ รวม
ถึงการประกันภัย

LS 325 กลยุทธ์โลจิสติกส์และโซ่อุปทานในยุคดิจิทัล  3(3-0-6)
 Logistics and Supply Chain Strategy 
 in Digital Age
 การวิเคราะห์อุตสาหกรรม คู่แข่งขัน และโซ่อุปทานของ
ธุรกิจ โครงสร้างองค์การ การก�าหนดกลยุทธ์ส�าหรับโลจิสติกส์และ 

โซ่อุปทาน การพิจารณาเทคโนโลยีดิจิทัลในการก�าหนดกลยุทธ์เพื่อ
การแข่งขันในด้านราคา ด้านความรวดเร็วในการตอบสนองความ
ต้องการให้กับลูกค้าและด้านอื่นๆ การถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่กิจกรรม
ต่างๆ ในองค์การ การก�าหนดเป้าหมาย การปฏบัิติงาน การวัดผลการ
ปฏบัิติงาน รวมถึงการทบทวนและปรับเปลีย่นกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ
สภาพแดล้อทางธุรกิจในยุคดิจิทัลท่ีปัจจัยต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา

LS 326  การวางแผนก�าไรและการจัดการต้นทุน 3(3-0-6)
 ส�าหรับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 Profit Planing and Cost Management 
 for Logistics and Supply Chain
 การวางแผนก�าไรส�าหรับธรุกิจผูใ้ห้บรกิารโลจสิติกส์ และ
การจดัการต้นทนุโลจสิตกิส์อตุสาหกรรม การแยกประเภทต้นทุนและ
พืน้ฐานการค�านวณต้นทนุโลจสิตกิส์ การวางแผนการค�านวณต้นทุน
โลจิสติกส์ การค�านวณต้นุทนตามปัจจัยน�าเข้า การค�านวณต้นทุน
ตามฐานกิจกรรมโลจสิติกส์ การวเิคราะห์จดุคุ้มทนุส�าหรับการจดัการ
โลจิสติกส์ การคิดราคาค่าขนส่งตามข้อก�าหนดการขนส่งสินค้าแบบ 
ต่างๆ การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจจ ้างงานภายนอกหรือ 
ด�าเนินการเอง

LS 327  ปัญญาประดิฐ์เพื่อการตัดสินใจ 3(3-0-6)
 เชิงโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
 Artificial Intelligence for Decision Making 
 in Logistics and Supply Chain Management
 แนวความคิดการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจในงานด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิธีการแก้
ปัญหาด้วยปัญญาประดษิฐ์ในแบบต่างๆ การค้นหาและการวิเคราะห์
ค�าตอบของปัญหาด้านการจดัการโลจสิติกส์และโซ่อปุทาน ได้แก่ การ
จัดซื้อจัดหา การผลิต การจัดจ�าหน่าย การขนส่ง และการจัดเก็บ
และปัญหาด้านอื่นๆ
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LS 329  การปรับปรุงกระบวนการโลจิสติกส์ 3(3-0-6)
 และโซ่อุปทานตามแนวคิดลีน  
 Process Improvement in Logistics and Supply 
 Chain Management
 แนวคิดการปรับปรุงกระบวนการโลจสิตกิส์และโซ่อปุทาน 
การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
เคร่ืองมือและเทคนิคเพื่อปรับปรุงกระบวนการทางโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า การลดความสูญเปล่าใน
กระบวนการ การเพิ่มมูลค่าให้กระบวนการ การสร้างองค์การและ
การจัดการองค์การตามแนวคิดลีน ความสัมพันธ์ระหว่างลีนและ 
ไคเซ็น การปรบัปรุงกระบวนการเพือ่การตอบสนองทีร่วดเรว็ รวมทัง้ 
การควบคุมกระบวนการด�าเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน

LS 330  การเริ่มและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 3(3-0-6)
 โลจิสติกส์   
 Starting and Operating a Logistics Business
 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของธุรกิจโลจิสติกส์ 
เพือ่ให้บรกิารรับส่งสนิค้าทัง้ภายในและระหว่างประเทศ แนวคิดการ
จัดการรับขนส่งสินค้า การวางแผน การจัดโครงสร้างองค์กรและ
การสร้างกลยุทธ์ในการแข่งขัน ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์การส่ง
ออกและน�าเข้า ตลอดจนระเบียบพิธีการศุลกากร การจัดองค์การ
ของแผนกส่งออกและน�าเข้า กระบวนการตัดสินใจเลือกตลาดและ
สินค้า เทคนิคหรือวิธีการคิดค�านวณต้นทุนและการต้ังราคาสินค้า 
ขั้นตอนและวิธีการต่างๆ ในการช�าระเงนิ สินเชื่อในการส่งออกและ
น�าเข้า การเจรจาต่อรอและบริหารความขัดแย้ง เงื่อนไขทางการค้า
และเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการขนส่ง การหีบห่อ การส่งเสรมิการขาย 
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ การประกันภัย และการเตรียม 
เอกสารในการส่งออกและน�าเข้า

LS 332  การจัดการความมั่นคงและความเสี่ยง 3(3-0-6)
 ในโซ่อุปทาน  
 Security and Risk Management in Supply Chain
 แนวคิดด้านการจัดการความมั่นคงและความเสี่ยงใน
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยง ความ

ไม่แน่นอน สภาวะท่ีก่อให้เกิดภัย ต้นทุนความเสี่ยง กรอบและ
กระบวนการการบริหารความเสี่ยง การบูรณาการงานความมั่นคง
และความเสี่ยงกับกิจกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การสร้าง
นโยบายและกลยุทธ์ รวมทัง้ก�าหนดกระบวนการทีเ่ก่ียวข้องเพือ่ความ
มั่นคง การตั้งเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ระบบเตือนภัยล่วง
หน้าและดัชนีชี้วัดความเสี่ยง การพัฒนาและน�าระบบบริหารความ
เสี่ยงมาใช้ในองค์การ จริยธรรมของผู้บริหารและธรรมาภิบาล กับ
การจัดการความมั่นคงและความเสี่ยงในการจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน

LS 403  สัมมนานวัตกรรมการจัดการโลจิสติกส์ 3(3-0-6)
 และโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน   
 Sustainable on Seminar in Innovative Logistics
 and Supply Chain Management
วิชาบังคับก่อน : LS 301  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 บูรณาการความรู้เพื่อจัดท�าโครงงานด้านโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน พร้อมทั้งสามารถวัดผลการด�าเนินงานผ่านตัวชี้วัดต่างๆ 
รวมถึงสามารถอภปิรายการวางแผนเชิงกลยุทธ์ท่ีใช้กับโลจสิติกส์และ
โซ่อุปทาน โดยอาศัยประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมปัจจุบัน
เป็นกรณีศึกษาหลัก น�าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อชั้นเรียน 
ประเมนิแนวโน้มในอนาคต โดยอาศัยหลกัการแนวคดิทางการจดัการ
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รวมทั้งปัจจัยแวดล้อมเป็นข้อพิจารณา รับ
ฟังการบรรยายพเิศษจากผูป้ระกอบการตรง และ/หรอืเย่ียมชมสถาน
ประกอบการจริง

LS 411  สหกิจศึกษาปฏิบัติงาน   9(600 ช.ม.)
 Operational Co-Operative Education
 การฝึกปฏิบัติงานทางบริหารธุรกิจด้านโลจิสติกส์และ 
โซ่อปุทานขณะท่ีก�าลงัศึกษาอยู่เพือ่ให้นกัศึกษาน�าหลกัการและวิธกีาร
ไปใช้ปฏบัิตงิานจริงด้านวิชาชีพทางโลจสิตกิส์และโซ่อปุทาน และเพือ่
เพิม่ความช�านาญและเตรียมความพร้อมให้แก่นกัศกึษา ในการเข้าสู ่
การประกอบวิชาชีพด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การประเมินผล
การปฏบัิติงานของนกัศกึษา จดัท�าโดยหลกัสตูรการจดัการโลจสิติกส์ 
และโซ่อุปทานร่วมกับสถานประกอบการ
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LS 413  การฝึกงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน   3(300 ช.ม.)
 Logistics and Supply Chain Internship
วิชาบังคับก่อน : LS 301  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยงานที่ได้รับ 
มอบหมายสอดคล้องกับวิชาในสาขาวิชา

LS 451  โครงงานทางธุรกิจด้านการจัดการโลจิสติกส์ 3(0-9-0)
 และโซ่อุปทาน 1  
 Capstone Business Project in Logistics 
 and Supply Chain Management
 การศึกษาและเปรียบเทียบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เก่ีวกับการบริหารธุรกิจด้านการจัดการโล
จิสติกส์และโซ่อุปทาน การวางแผนและการออกแบบโครงงานทาง
ธุรกิจด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

LS 452  โครงงานทางธุรกิจด้านการจัดการ  3(0-9-0)
 โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 2  
 Capstone Business Project in Logistics 
 and Supply Chain Management 2
 การประยุกต์ทฤษฎีทางธุรกิจ ด้านการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทานสู่การปฏิบัติในสภาพแวดล้อมท่ีได้รับการแนะน�าจาก
ผู้เชี่ยวชาญ การพัฒนาโครงงานทางธุรกิจด้านการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน เพื่อสะท้อนการปฏิบัติงานจริงในองค์กรธุรกิจ

LS 453  โครงงานทางธุรกิจด้านการจัดการ 3(0-9-0)
 โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3     
 Capstone business Project in Logistics
 and Supply Chain Management 3
 การประเมินโครงงานทางธุรกิจด้านการจัดการโลจิสติกส์ 
และโซ่อุปทาน เพื่อสะท้อนการพัฒนารูปแบบการปฏิบัติการใน
องค์การ จัดท�าและน�าเสนอบทสรุปทางนวัตกรรม จากประเดน็และ
ปัญหาที่พบจากกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ที่เก่ียวข้อง
กับการบริหารธุรกิจ ด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
กระบวนการวางแผนและการออกแบบโครงงานทางธุรกิจ ด้านการ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กระบวนการประยุกต์และพัฒนา
โครงงานทางธุรกิจ ด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

LV 351 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-6)
 Communicatitve Vietnamese 1
 ทกัษะพืน้ฐานในการฟัง การพดู การอ่าน การเขียนภาษา 
เวียดนาม และการออกเสยีงอย่างถูกต้องโดยรูค้�าศพัท์อย่างน้อย 450  
ค�า เพื่อใช้ในชีวิตประจ�าวัน

LV 352 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-6)
 Communicatitve Vietnamese 2
รายวิชาบังคับก่อน : LV 351  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 1
 ทกัษะในการฟัง การพดู การอ่าน การเขียนภาษาเวียดนาม 
ในสถานการณ์ต่างๆท่ีเก่ียวกับการท�างาน และรู้ศัพท์ใหม่เพิ่มอีก 
500 ค�าเป็นอย่างน้อย

LW 103  กฎหมายในชีวิตประจ�าวัน   3(3-0-6)
 Law in Everyday Life
 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ�าวัน หลักนิติรัฐ หลัก
ประชาธิปไตยตามหลักรัฐธรรมนูญ ความรู ้พื้นฐานในกฎหมาย
ประเภทต่างๆ ทั้งในแง่ของกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน  
สิทธิหน้าท่ีของประชาชน การระงับข้อพิพาทและกระบวนการ
ยุติธรรมของไทย กรณีตัวอย่างการใช้กฎหมายที่เกิดข้ึนในชีวิต
ประจ�าวัน

LW 295  กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน    3(3-0-6)
 Laws and Ethics of Mass Media
 หลักและเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสาร และการแสดงออก 
ซ่ึงความคิดเห็นทางสื่อมวลชน กฎหมายเก่ียวกับการหมิ่นประมาท
และละเมดิท�าให้ผูอ้ืน่เสยีช่ือเสยีง และกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง ตลอดจน 
องค์การที่เป็นผู้บังคับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

LV

LW
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LW 296  กฎหมายและประเด็นทางสังคมของวิชาชีพ   3(3-0-6)
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
 Laws and Social Issues in information
 Technolog Profession
 ความรูเ้บ้ืองต้นทางกฎหมายเก่ียวกับทรพัย์สนิทางปัญญา 
และกฎหมายที่เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริบทของสังคม 
และองค์กร การรบัรองสถานะทางกฎหมายของข้อมลูทางอเิลก็ทรอนกิส์ 
ลายมอืช่ืออเิลก็ทรอนกิส์และและการรบัรอง หลกัเกณฑ์ฺในการจดัเก็บ 
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีถูกต้องตามกฎหมาย การท�าสัญญาท่ีมีข้อมูล 
เป็นอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
แนวคิดและความส�าคัญของจริยธรรม ศีลธรรม และปรัชญาแห่ง 
วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ การเลือกและประยุกต์หลักธรรมท่ี 
เหมาะสมส�าหรับการประกอบวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ สิทธ ิ
ส่วนบุคคลและสิทธิพลเมือง

LW 297 กฎหมายและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ    3(3-0-6)
 พัฒนาเกม
 Laws and Ethics Issues in Game Development
 Profession
 ความรูเ้บ้ืองต้นทางกฎหมายเก่ียวกับทรพัย์สนิทางปัญญา 
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ หลกัเกณฑ์ในการ 
จัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีถูกตามกฎหมาย ธุรกิจบริการเก่ียวกับ 
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวคิดและความส�าคัญของจริยธรรม 
ศลีธรรม และปรชัญาแห่งวิชาชีพพฒันาเกม การเลอืกและประยุกต์ 
หลักธรรมที่เหมาะสมส�าหรับการประกอบวิชาชีพพัฒนาเกม

LW 391 กฎหมายและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ    3(3-0-6)
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
 Intellectual Technology Laws and Ethics
 ความรู้เบ้ืองต้นทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญหาและ 
กฎหมายเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การรับรองสถานะทาง 
กฎหมายของข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์ ลายมือิช่ืออเิลก็ทรอนกิส์หลกัเกณฑ์ 
ในการจดัเก็บข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์ทีถู่กต้องตามกฎหมายการท�าสญัญา 
ที่มีข้อมูลเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ แนวคิดและความส�าคัญของจริยธรรมและปรัชญา 
แห่งวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ การเลือกและประยุกต์หลักธรรม 
ที่เหมาะสมส�าหรับการประกอบวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
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M
MA
MA 109  คณิตศาสตร์และสถิติ  3 (3-0-6) 
 Mathematics and Statistics
        การประยุกต์ใช้คณติศาสตร์และสถิติเพือ่พฒันานวัตกรรม
และเทคโนโลยีของศตวรรษที่ 21 และเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0   
หลักการที่ส�าคัญของคณิตศาสตร์และสถิติ  ฟังก์ชัน สมการ ทฤษฎี
ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การ
ทดสอบสมมตฐิาน การเก็บและวิเคราะห์ข้อมลู และการใช้โปรแกรม
ส�าเรจ็รปูทางสถิติ   ทกัษะด้านคณติศาสตร์และสถิติทีส่�าคญัของอา
ชีพใหม่ๆ ที่ก�าลังจะเกิดขึ้นในเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0

MA 208 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6)
 Fundamentals Mathematics  
 โลกของนวัตกรรมและเทคโนโลยีของศตวรรษที ่21 และ 
เศรษฐกิจ Thailand 4.0 ซ่ึงมพีืน้ฐานจากการประยุกต์ใช้คณติศาสตร์ 
และสถิติ เพือ่ประโยชน์ต่อมนษุย์และสงัคม ทกัษะด้านคณติศาสตร์ 
และสถิติ ทักษะท่ีส�าคัญของอาชีพใหม่ๆ ทีก่�าลงัจะเกิดข้ึนในเศรษฐกิจ 
Thailand 4.0 หลกัการส�าคญัของคณติศาสตร์และสถิต ิเช่น ฟังก์ชัน 
สมการ ทฤษฎคีวามน่าจะเป็น ตวัแปรสุม่ การประมาณค่า การทดสอบ 
สมมุติฐาน การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล การใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป 
ทางสถิติ 

MA 209 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6)
 Engineering Mathematics 1 
รายวิชาบังคับก่อน : MA 208 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
 อนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ใช้ รูปแบบยังไม่ 
ก�าหนด ผลต่างเชิงอนุพันธ์และการประมาณค่าเชิงเส้น อนุกรม 
เทย์เลอร์ของฟังก์ชัน ค่าสดุขีดและการประยุกต์ ปริพนัธ์ไม่จ�ากัดเขต 
สมการเชิงอนุพันธ์แบบแยกตัวแปร เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ 
จ�ากัดเขตและการประยุกต์ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ปริพันธ์ไม ่
ตรงแบบ อนุพนัธ์และปริพนัธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ ปริพนัธ์ตามเส้น 

MA 210 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6)
 Engineering Mathematics 2 
รายวิชาบังคับก่อน : MA 209 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
 ระนาบทรงกระบอกและพื้นผิวก�าลังสอง ฟังก ์ชัน 
หลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร 
อนุพันธ์ย่อย กฎลูกโซ่ ผลต่างเชิงอนุพันธ์รวม ค่าสุดขีดของฟังก์ชัน 
หลายตวัแปร ปริพนัธ์สองช้ันในระบบพกัิดฉากและระบบพกัิดเชิงข้ัว 
ปริพันธ์สามชั้นในระบบพิกัดฉาก ระบบพิกัดทรงกระบอกและระบบ 
พิกัดทรงกลม การประยุกต์ของการปริพันธ์หลายช้ันเพื่อหาพื้นที่  
ปริมาตรมวล จุดศูนย์กลางมวลและโมเม็นต์

MA 216 คณิตศาสตร์ส�าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
 Mathematics for Information Technology 
 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน เซ็ต ตรรกศาสตร์ พีชคณิต 
บูลีน ทฤษฎีจ�านวนเบื้องต้น การนับ ความสัมพันธ์เวียนเกิด ความรู้ 
พื้นฐานเก่ียวกับทฤษฏีของกราฟ การประยุกต์ของกราฟต้นไม้และ 
ข่ายงาน ปัญหาการหาวิถีสั้นที่สุด เมทริกซ์และการประยุกต์

MC 201 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ   3(3-0-6)
 Integrated Marketing Communications
 แนวคิด หลกัการ และวิธีปฏบัิตใินการสือ่สาร เพือ่ส่งเสริม 
งานสื่อสารการตลาด การใช้เคร่ืองมือการสื่อสารรูปแบบต่างๆใน
ลกัษณะบูรณาการ ปัจจยัการเลอืกกลยุทธ์สือ่สารการตลาดเพือ่สือ่สาร 
ตราสินค้าไปยังกลุ่มเป้าหมาย

MC
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MG 201 หลักการตลาดและนวัตกรรมการตลาด   3(3-0-6)
 Principles of Marketing and Marketing 
 innovation
 องค์ประกอบของระบบการตลาด แนวความคิดทาง 
การตลาด สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจที่มีผลต่อการด�าเนินกิจกรรมทาง 
การตลาด พฤติกรรมผู้บริโภคและกระบวนการตัดสินใจซ้ือ การ
แบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาด เป้าหมาย และการก�าหนดต�าแหน่ง
ผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมทางการตลาดแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ 
จริยธรรมของนกัการตลาด การสือ่สารการตลาด เทคนคิการสร้างสือ่
ดจิทัิลอย่างง่ายเพือ่การสือ่สารทางการตลาด การประยุกต์เทคโนโลยี
ในงานด้านการลาด เช่น เทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality: 
VR) เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality: AR) 
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เป็นต้น การประยุกต์
เทคโนโลยีด้านการตลาดในธุรกิจต่างๆ

MG 300 พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล   3(3-0-6)
 Consumer Behavior in the Digital Era
 แนวคิดทั่วไปเก่ียวกับพฤติกรรมผู ้บริโภค ทฤษฎีทาง
จติวิทยาเพือ่ศึกษาตวัแบบ ในการศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภค สิง่กระตุ้น
ภายนอก กล่องด�า การตอบสนองของผูซ้ื้อ แนวโน้มพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
และกลยุทธ์การตลาดท่ีเหมาะสมกับพฤติกรรมของผูบ้ริโภค พฤติกรรม 
ผู้บริโภคในตลาดอิเล็กทรอนิกส์ พฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ ในยุค
ดิจิทัล พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดเอเซียน

MG 301  แนวความคิดการตลาดเชิงสร้างสรรค์ 3(3-0-6)
 เพื่อการจัดการผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์
 ในยุคดิจิทัล  
 Innovative Marketing Ideas for Product 
 Management and Branding
 แนวคิดการตลาดเชิงนวัตกรรม ในจัดการส่วนประสม
ผลิตภัณฑ์และการสร้างตราสินค้า การศึกษาวงจรชีวิต ผลิตภัณฑ์ 
การพัฒนาและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ การก�าหนดต�าแหน่งผลิตภัณฑ์  
การบรรจภุณัฑ์ บทบาทหน้าท่ีความรบัผดิชอบของผูจ้ดัการผลติภณัฑ์  

ความหมาย ความส�าคัญของตราสินค้า องค์ประกอบของตราสินค้า 
กระบวนการสร้างตราสินค้า โดยผ่านเคร่ืองมือทางการตลาดและ 
แบรนด์แอมบาสเดอร์ การประเมนิคณุค่าตราสนิค้า และการใช้สือ่ใหม่ 
ในการสร้างตราสินค้า รวมถึงการศึกษาปัจจัยแห่งความส�าเร็จและ
ความผิดพลาดในการสร้างตราสินค้าจากกรณีศึกษา

MG 302 การสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ 3(3-0-6)
 และการตลาดคอนเท็นต์  
 Integrated Marketing Communication 
 and Content Marketing
 กระบวนการสื่อสาร วัตถุประสงค์ บทบาทและความ
ส�าคัญของการสื่อสารทางการตลาด ทฤษฎีการสื่อสารที่เก่ียวข้อง 
ส่วนประสมการสื่อสารทางการลาดเชิงบูรณาการ เครื่องมือสื่อสาร
ทางการตลาดในด้านการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และการส่ง
เสริมการขาย การตลาดไวรลัในยุคดจิทิลั กลยุทธ์การสร้างคอนเท็นต์ 
การสร้างคอนเทน็ต์เพือ่ให้เกิดการสือ่สารทางการตลาด ทีส่อดคล้อง
กันอย่างบูรณาการ

MG 303 การจัดการช่องทางการตลาดและโซ่อุปทาน  3(3-0-6)
 Marketing Channel and Supply Chain 
 Management
 ระบบการจัดการช่องทางการตลาดในยุคดิจิทัล การ
ออกแบบโครงสร้างของช่องทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ และการ
เลือกช่องทางการตลาดในยุคดิจิทัล คนกลางในระดับต่างๆ การ
จูใจและการประเมินคนกลางในช่องทางการตลาด นโยบายและ
กลยุทธ์การตลาด ทีม่ผีลต่อการจดัการช่องทางการตลาดในยคุดิจทิลั 
ตลอดจนกระบวนการจัดการโซ่อุปทาน การจัดการส่งก�าลังบุรงทาง
ธุรกิจ และการกระจายสินค้าที่มีผลต่อการจัดการช่องทางการตลาด 
การใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดระบบข้อมูลในช่องทางการตลาดและการก
ระจายสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศูนย์กระจายสินค้า 
การจัดการสินค้าคงคลัง การกระจายสินค้า เป็นต้น การประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการช่องทางการตลาด เช่น ระบบ
อาร์เอฟไอดี การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

MG
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MG 304 การจัดการขายและศลิปะการขายในยุคดจิทิลั  3(3-0-6)
 Sales management and Salesmanship 
 in the Digital Era
 ความสัมพันธ์และการจัดสายงานบริหารของฝ่ายขาย 
กระบวนการสรรหาคัดเลือก การอบรมพนักงานขาย การสร้างแรง
จูงใจแก่พนักงานขาย การควบคุมงบประมาณและค่าใช้จ่ายในด้าน
การขาย การแบ่งเขตและโครงสร้างการขาย การบริหารลกูค้ารายใหญ่ 
การประเมินผลงานของพนักงานขาย กระบวนการขายโดยใช้
พนักงานขาย การใช้เทคโนโลยีทันสมัยในยุคดิจิทัล ท่ีเก่ียวข้องกับ
งานขายและช่องทางการขายออนไลน์ ตลอดจนศิลปะการขายและ
จรรยาบรรณที่ดีของพนักงานขาย

MG 305 การจัดการร้านค้าปลีกและร้านค้าสมัยใหม่ 3(3-0-6)
 ในยุคดิจิทัล  
 Modern Trade and Retailing in the Digital Era
 ลกัษณะและวิวัฒนาการทางการค้าปลกีในยุคดิจทัิล ร้าน
ค้าปลีกออนไลน์ สถาบันการค้าปลีก การจัดการด้านการค้าปลีก 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับร้านค้าสมัยใหม่ รูปแบบ ประเภท หน้าที่การ
ด�าเนินงาน กลยุทธ์ทางการตลาดที่จ�าเป็นส�าหรับร้านค้าสมัยใหม่ 
ในเร่ืองสถานทีต้ั่ง การออกแบบตกแต่งร้านค้า การจดัการผลติภณัฑ์ 
ราคาขาย และการส่งเสรมิการตลาดในยุคดิจทิลั รวมทัง้การใช้ระบบ 
สนับสนุนและเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลท่ีเก่ียวกับการสร้างความ 
พึงพอใจ การให้บริการลูกค้า การจัดการลูกค้าสัมพันธ์

MG 306 การตลาดระดับโลกในยุคดิจิทัล   3(3-0-6)
 Global Marketing
 ความรูพ้ืน้ฐานและความส�าคญัของการตลาดระดับโลกใน
ยุคดิจิทัล การใช้การตลาดออนไลน์ในตลาดระดับโลก การวิเคราะห์
การตลาดเป้าหมาย การางแผนการตลาดระดับโลก กลยุทธ์ผลติภณัฑ์
ระดับโลก การก�าหนดราคาระดับโลก การส่งเสรมิการตลาดระดับโลก 
และตราผลิตภัณฑ์ระดับโลก กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดระดับโลก การ
เลือกประเทศและวิธีการประเทศ การเข้ารวมตัวของกลุ่มประเทศ
เพื่อการค้าเสรีในแต่ละภูมิภาคท่ัวโลก บทบาทและนโยบายของรัฐ
ที่ช่วยสนับสนุนผู้ที่ต้องการส่งออกไปยังตลาดทั่วโลก การจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดการลิขสิทธิ์ในตราสินค้าของบริษัท
ข้ามชาติ ประเด็นข้อค�านึงระดับโลก เช่น ผลิตภัณฑ์สีเขียว การ
อนุรักษ์พลังงาน

MG 307 การตลาดดิจิทัล   3(3-0-6)
 Digital Marketing
 ความหมาย และความส�าคัญของการตลาดดิจิทัล การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด การวิเคราะห์ความต้องการ
และพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคดิจิทัล บทบาทของการตลาดดิจิทัล
กับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
ในยุคดิจิทัล การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และสื่อใหม่ การ
วางแผนกลยุทธ์การตลาดทั้งเชิงรุกและเชิงรับให้ได้ผลดีที่สุดและ
ทันสถานการณ์ การใช้เครื่องมือสมัยใหม่ในการตลาด เช่น การใช้ 
Search Engine Optimization การสร้าง Engagement ในเฟชบุ๊ก 
เป็นต้น

MG 308 กลยุทธ์และการวางแผนการตลาดในยุคดจิทิลั  3(3-0-6)
 Marketing Strategy and Planning 
 in the Digital Era
 กลยุทธ์การตลาดและแนวคิดการตลาดในยุคดิจิทัล การ
วางแผนการตลาดในยุคดิจิทัล การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอก การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและวิเคราะห์
การแข่งขัน การแบ่งส่วนตลาด การก�าหนดตลาดเป้าหมาย การวาง
ต�าแหน่งผลติภณัฑ์ กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดอนัได้แก่กลยุทธ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ราคา กลยุทธ์ในการจัดจ�าหน่าย และกลยุทธ์การ
สื่อสารการตลาด เพื่อวางแผนการตลาด

MG 314 การตลาดระหว่างธุรกิจ   3(3-0-6)
 Business to Business Marketing
วิชาบังคับก่อน : MG 201 หลักการตลาดและนวัตกรรมการตลาด
 ความหมายของตลาดธรุกิจ ประเภทและลกัษณะของตลาด 
ธุรกิจ พฤติกรรมการซื้อของตลาดธุรกิจ ระบบ กระบวนการและวิธี
การจดัจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ ให้กับตลาดธรุกิจและตลาดอเิลก็ทรอนกิส์ 
การน�าเสนคุณค่าแก่องค์กรธุรกิจที่เป็นเป้าหมายและลูกค้า(ตลาด
ธุรกิจ) รวมถึงบริษัทเอกชน สถาบันและองค์กรต่างๆของรัฐ วิธี
ส่งเสริมการตลาดที่ใช้กับตลาดธุรกิจ เครื่องมือสมัยใหม่ท่ีใช้ในการ
ท�าการตลาดกับตลาดธุรกิจ กระบวนการติดต่อสื่อสารระหว่างธุรกิจ
กับธุรกิจ การบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า รวมทั้งเทคนิคการเจรจา 
ต่อรองกับธุรกิจ
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MG 321  การตลาดบริการและการจัดการบริการ   3(3-0-6)
 Service Marketing and Service Operation 
 Management
 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับธุรกิจบริการ พฤตกรรมลูกค้าใน
สิ่งแวดล้อมของการบริการและกลยุทธ์การเลือกตลาดอย่างถูกต้อง 
การวางต�าแหน่งและการออกแบบการบริการ กลยุทธ์การตลาดของ
ธุรกิจบริการ การวางแผนและการจัดการการบริการ ความสมดุล
ของอุปสงค์และอุปทาน แนวทางการบริหารคุณภาพงานบริการ 
กลยุทธ์การวางแผนและพัฒนาการบริการ การจัดการประสิทธิภาพ
การบริการ รวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพของบริการ การผสมผสาน
ระหว่างการตลาดและการจดัการทรัพยากรมนษุย์ในธรุกิจบริการ การ
ตลาดโดยสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การจัดการการร้องทุกข์ และ
ปรับปรงุการบรกิาร รวมถึงอทิธพิลของเทคโนโลยีสมยัใหม่ทีม่ต่ีอการ
บริการ และการประยุกต์การตลาดบริการเพื่อสร้างความได้เปรียบ 
ในการแข่งขัน

MG 322 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 3(3-0-6)
 เพื่องานด้านการตลาด   
 Big Data Analysis for Marketing
 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบนิเวศน์
ข้อมูลขนาดใหญ่ แนวโน้ม การประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อ
งานการตลาด เช่น การหาความต้องการผู้บริโภค การท�าตลาด 
โซเชียลมีเดีย

MG 323 การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์    3(3-0-6)
 Product Designs and Packaging
 แนวคิดในการออกแบบผลติภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์ ข้ันตอน 
การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ กระบวนการสร้างสรรค์
ผลติภณัฑ์โดยใช้องค์ประกอบของทฤษฎต่ีางๆ การใช้วัสดุนานาชนดิ
เป็นวัตถุดบิ ในการสร้างสรรค์ผลติภณัฑ์เพือ่การด�ารงชีวิตประจ�าวัน 
เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนทางกายภาพ และเพื่อพัฒนาวิถีชีวิตความ 
เป็นอยู่ รวมทัง้การวางแผนการเลอืกใช้วัสดุให้สอดคล้องกับลกัษณะ
รูปแบบและคุณสมบัติขอวัสดุแต่ละชนิด การก�าหนดรูปแบบและ
โครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ ให้สัมพันธ์กับหน้าที่ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ 
การออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์

MG 329 การศึกษาธุรกิจบริการเฉพาะอย่าง   3(3-0-6)
 Special Topics in Service Business
 การศกึษาเรียนรู้และค้นคว้าเพิม่เตมิเก่ียวกับหัวข้อส�าคัญ 
เรื่องธุรกิจบริการและการก�าหนดกลยุทธ์ การจัดตั้งและด�าเนินการ
ธรุกิจบรกิารเฉพาะอย่าง ตลอดจนการบรหิารธรุกิจบรกิารมุง่สูค่วาม
เป็นเลศิ โดยน�าเอาหลกัวิชาการรตลาดบรกิารและทฤษฎทีีเ่ก่ียวข้อง 
ไปวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ การศึกษาธุรกิจบริการในบริบทของ 
ASEAN

MG 330  การสร้างสือ่ดจิทิลัเพือ่การสือ่สารการตลาด    3(3-0-6)
 Digital Media Creation for Marketing 
 Communication
 นวัตกรรมสื่อ สื่อผสม ข้อความ กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว 
แนวคิดในการสร้างสื่อดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์สื่อ
ดจิทิลั องค์ประกอบของสือ่ เนือ้หาสือ่ เทคนคิการสร้างสือ่ดจิทิลัเพือ่
ใช้ในการสื่อสารการตลาด เช่น เทคนิคการถ่ายภาพ คอมพิวเตอร์
กราฟิก เป็นต้น การปฏิบัติจริงในการสร้างสื่อดิจิทัลเพื่องานสื่อสาร
การตลาด เช่น การถ่ายภาพ การสร้างกราฟิก เป็นต้น

MG 331 การตลาดประสบการณ์ในยุคดิจิทัล  3(3-0-6)
 Experiential Marketing in the Digital Era
 แนวคิดและกลยุทธ์การตลาดประสบการณ์ในยุคดิจิทัล 
การสร้างประสบการณ์จากประสาทสัมผัสท้ังห้า การสร้างทัศนคติ 
ความรู้สึก การกระตุ้นลูกค้าให้คิดจนเกิดพฤติกรรมการซ้ือ การ
สร้างความสัมพันธ์เช่ือมโยงจากประสบการณ์ส่วนบุคคล จนขยาย
สู่กลุ่มต่างๆ  การน�าเสนอประสบการณ์ที่เป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิต 
ที่เป็นประสบการณ์ลูกค้า การสร้างความแตกต่างในตราสินค้าจาก
ประสบการณ์ที่แตกต่าง

MG 332 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล   3(3-0-6)
 Customer Relationship Management 
 in Digital Era
 การจดัการลกูค้าสมัพนัธ์ในยุคดิจทิลั กระบวนการจดัการ
ลูกค้าสัมพันธ์ เครื่องมือสมัยใหม่ส�าหรับการจัดการความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าในยุคดิจิทัล การเข้าใจลูกค้าในยุคดิจิทัล การแบ่งกลุ่มลูกค้า 
การจัดการฐานข้อมูลและการน�าไปใช้ การสร้างความสัมพันธ์กับ
ลกูค้า การพฒันาเพิม่ความจงรกัภกัดขีองลกูค้าต่อกิจการ สนิค้าและ
บริการ การตลาดเชิงประสบการณ์กับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
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MG 401 สัมมนาและการศึกษาเฉพาะเรื่อง   3(3-0-6)
 ด้านการตลาด
 Seminar and Special Topics in Marketing
 สมัมนาถึงลกัษณะงาน การวิเคราะห์ปัญหาทางการตลาด 
วิธีตัดสินใจในการแก้ปัญหาทางการตลาดที่เกิดข้ึน โดยใช้การ
วิเคราะห์กรณีศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศ การวิเคราะห์
ประเด็นทางการตลาดท่ีน่าสนใจในสถานการณ์ปัจจบัุน การประยุกต์
เทคโนโลยีในงานด้านการตลาด และการน�าความรู้ทางการตลาดท่ีได้
รับไปสู่การปฏิบัติงานจริง

MG 410  วิจัยธุรกิจด้านการตลาด   3(2-2-6)
 Business Research in Marketing  
 ความส�าคัญของการวิจัยต่องานด้านการตลาด และการ
ก�าหนดกลยุทธ์การตลาด วิธีการวิจัยการตลาดที่เหมาะสม การ
ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาทางการตลาดที่นิยมใช้ในปัจจุบัน การ
วิจัยตลาดในยุคดิจิทัล การวิจัยตราผลิตภัณฑ์ การออกแบบการวิจัย 
การก�าหนดตัวอย่าง และขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือในการ
เก็บข้อมูล วิธีการเก็บข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล เคร่ืองมือการ
ตรวจสอบ การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเฉพาะการ
ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปในการท�าวิจัย การใช้ผลและรายงานผลการ
วิจัย เพื่อการตัดสินใจในการวางแผนและการบริหารทางการตลาด

MG 411 สหกิจศึกษาปฏิบัติงาน   9(0-0-27)
 Operational Co-Operative Education
 การปฏิบัติงานด้านการบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดใน
สถานประกอบการ ขณะที่ก�าลังศึกษาอยู่ 1 ภาคการศึกษา เพื่อน�า
หลักการและวิธีการไปใช้กับการปฏิบัติงานจริง ทางด้านการตลาด
ที่อาจเกี่ยวข้องกับงานขาย งานบริการลูกค้า งานกิจกรรมทางการ
ตลาด งานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมการขาย การปฏิบัติ
งานในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน การประเมินผลการปฏิบัติ
งานของนักศึกษาจัดท�าโดยหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ

MG 412 สหกิจศึกษาช�านาญการ   9(0-0-27)
 Professional Co-Operative Education
รายวิชาบังคับก่อน : MG 411  สหกิจศึกษาปฏิบัติงาน
 การปฏบัิติงานในสถานประกอบการขณะทีก่�าลงัศกึษาอยู่ 
2 ภาคการศกึษา เมือ่รวมกับสหกิจศกึษาปฏบัิตงิาน เพือ่ให้นกัศกึษา
ช�านาญการน�าหลักการและวิธีการไปใช้กับการปฏิบัติงานจริงทาง
ด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับงานขาย งานบริการลูกค้า งานกิจกรรม
ทางการตลาด งานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมการขาย 
เป็นต้น ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน การประเมินผลการ
ปฏบัิติงานของนกัศกึษาจดัท�าโดยหลกัสตูรร่วมกับสถานประกอบการ

MG 451 โครงงานธุรกิจด้านการตลาด 1   3(0-9-0)
 Capstone Project in Marketing 1
 การวางแผนและการออกแบบโครงงานทางธุรกิจ ด้าน
การตลาดหรือด้านการตลาดดิจิทัล โดยการศึกษาและเปรียบเทียบ
ภาคทฤษฎแีละปฏบิติั การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทีเ่ก่ียวข้องกับการ
บริหารธุรกิจ

MG 452 โครงงานธุรกิจด้านการตลาด 2   3(0-9-0)
 Capstone Project in Marketing 2
 การพฒันาโครงงานทางธรุกิจด้านการตลาดหรอืด้านการ
ตลาดดิจิทัล โดยการประยุกต์ทฤษฎีสู่การปฏิบัติในสภาพแวดล้อมที่
ได้รับการแนะน�าจากผู้เชี่ยวชาญ

MG 453 โครงงานธุรกิจด้านการตลาด   3(0-9-0)
 Capstone Project in Marketing 3  
 การน�าโครงงานทางธรุกิจด้านการตลาดหรือด้านการตลาด
ดิจิทัล ไปด�าเนินการเพื่อให้เกิดข้ึนจริง การประเมินโครงงานทาง
ธรุกิจด้านการตลาด เพือ่สะท้อนการพฒันารปูแบบการปฏบัิตกิารใน
องค์การ จัดท�าและน�าเสนอบทสรุปทางนวัตกรรมจากประเด็นและ
ปัญหาที่พบจากกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
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MI 201 ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบัน  3(3-0-6)
 New and Current Affairs 
 การน�าเสนอข่าวของสื่อมวลชน ผ่านสื่อกระแสหลักและ 
สือ่ใหม่ ผลกระทบจากข่าวสารของสือ่กระแสหลกัในมติต่ิางๆ ทกัษะ 
การอ่านข่าวเพือ่ฝึกวิเคราะห์การน�าเสนอข่าว ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับ 
ข่าว คุณค่าของข่าว ความแตกต่างระหว่างข่าวเหตุการณ์และข่าว 
สถานการณ์ การคิดประเด็นข่าว การหาแหล่งที่มาของข้อมูล และ 
หลักการเขียนข่าวเบื้องต้น ที่สอดคล้องกับจริงยธรรมแห่งวิชาชีพ 
สื่อมวลชน

MI 302 การเล่าเรื่องข้ามสื่อ  3(2-3-6)
 Transmedia Storytelling 
 วรรณกรรมและการเล่าเรื่อง การคัดเลือกประเด็น การ
ดัดแปลงเนือ้หา เทคนคิการน�าเสนอเนือ้หาข้ามสือ่ กลยุทธ์การสือ่สาร 
ข้ามสื่อ และการวิเคราะห์ผู้รับสาร ฝึกปฏิบัติและจัดท�าโครงการ

MK 201 หลักการตลาด  3(3-0-6)
 Principles of Marketing 
 ความหมายของตลาดและการตลาด ความส�าคัญของ 
การตลาดทีม่ผีลต่อธรุกิจในแง่มมุต่างๆขอบเขต ความส�าคญัองค์ประกอบ 
ของระบบการตลาด แนวความคิดทางการตลาด สิ่งแวดล้อมทาง 
ธุรกิจที่มีผลต่อการด�าเนินกิจกรรมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค 
และกระบวนการตัดสินใจซ้ือ การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาด 
เป้าหมาย และการก�าหนดต�าแหน่งผลติภณัฑ์ การจดัการส่วนประสม
ทางการตลาด จริยธรรมของนักการตลาด

ML 101 วิสัยทัศน์ในวิชาชีพวิศวกรรม    1 (3-0-6)
 Vision in Engineering Professional
 การปลกูฝังให้นกัศกึษามคีวามซาบซ้ึงในศาสตร์ของสาขา
ที่เรียน และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียน ตลอดจนประยุกต์ใช ้
ความรู้ทางด้านวิศวกรรมเพื่อใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการท�างานจริง 
เช่ือมโยงความรู้ทางด้านวิศวกรรมกับศาสตร์ด้านอื่นๆตามหัวข้อ 
ที่ก�าหนดข้ึนเพื่อให้นักศึกษารู้จักฟังความรู้และประสบการณ์จาก 
ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพวิศวกรรม

ML 201 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  3(3-0-6)
 Logistics and Supply Chain Management
 การจัดการโลจิสติกส์ในระบบบูรณาการ ซ่ึงสามารถ
แข่งขันได้ในระดับโลกในด้านต่างๆ ได้แก่ การจัดซื้อ การผลิต การ
บริหารวัสดุคงคลัง การขนส่ง การกระจายสินค้า การประมวล 
ข้อมูลจัดซ้ือต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโซ่อุปทาน
ขององค์กร เช่น การวางแผนกลยุทธ์ การรีเอนจีเนียริ่ง และการ
ออกแบบทางเลือกในการขนส่งตามความต้องการของลูกค้า ระบบ
สารสนเทศส�าหรับการบริหารโซ่อุปทาน กฎระเบียบท่ีมีผลกระทบ 
ต่อการบริหารโซ่อุปทาน ตัวอย่าง กรณีศึกษา

ML 202 การบริหารสินค้าคงคลังและออกแบบ 3(3-0-6) 
 คลังสินค้า 
 Inventory Managment and Warehouse Design
 การบรหิารสนิค้าคงคลงัและออกแบบคลงัสนิค้าทีไ่ด้มกีาร
จดัเก็บส่วนของค่าใช่จ่ายทีเ่กิดข้ึน การเลอืกสถานทีต่ัง้และการวางผงั
คลังสินค้า การวิเคราะห์ความส�าคัญของสินค้า อัตราการหมุนเวียน
ของสินค้าคงคลัง การบันทึกสินค้าคงคลัง การจัดการของเสียและ
พัสดุ การออกแบบการจัดเก็บ การควบคุมกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับการกระจายสินค้า การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ขนถ่าย เพื่อให้เกิด
การจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการดูการปฏิบัติงานจริง

MLMI

MK
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ML 203 การขนส่งและการกระจายสินค้า    3(3-0-6)
 Transportation and Distribution
 บทบาทของการขนส่งและการกระจายสินค้าท่ีมีต่อ 
เศรษฐกิจ องค์ประกอบของระบบการขนส่ง รูปแบบการขนส่ง และ
ประเภทของผูป้ระกอบการขนส่ง ข้อพจิารณาทางเศรษฐกิจและการ
บรกิารของรปูแบบการขนส่งแบบต่างๆ การเลอืกผูป้ระกอบการขนส่ง 
การเลือกเส้นทางและตารางการขนส่ง การวางแผนใช้เวลาใน
การขนส่ง การเลอืกเครือ่งมอืหรอือปุกรณ์ทีใ่ช้ส�าหรบัการขนส่ง การ
จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารการขนส่งให้เหมาะกับการใช้งาน 
การควบคุมการปฏบัิติงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพจิารณา
ความเหมาะสมของต้นทนุค่าขนส่ง การเจรจาต่อรองอตัราค่าระวาง
การขนส่งและค่าบริการอื่น การติดตามอัตราค่าระวางการขนส่ง
สนิค้า กระบวนการร้องเรยีนเมือ่เกิดความเสยีหาย และบทบาทของ
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ตามสัญญา

ML 204 การบริหารโครงการวิศวกรรม               3(3-0-6)
 Engineering Project Management
           แนวคิดเบ้ืองต้นเก่ียวกับระบบการวางแผน และวิเคราะห์
ระบบการด�าเนินการ การบริหารโครงการ การควบคุมโครงการ 
โดยยึดหลักความส�าเร็จของโครงการทันตามก�าหนด ลักษณะของ
โครงการเป็นไปตามข้อตกลงท่ีก�าหนดไว้ และการด�าเนินโครงการ
อยู่ในวงเงินที่ก�าหนด โอเป็กซ์ คาร์เป็กซ์ อาร์ปู ตลอดจนเทคนิค
ต่างๆ ในการวางแผน เช่น การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

ML 205 การวางแผนทรัพยากรองค์กร 3(2-3-6) 
 และกระบวนการทางธุรกิจ                                                            
 Enterprise Resource Planning and   
 Business Process                                                               
           บทบาทและความส�าคัญของระบบการวางแผนทรัพยากร
ส�าหรับองค์กร(อีอาร์พี) ที่มีต่อธุรกิจอุตสาหกรรม องค์ประกอบของ
ระบบออีาร์พไีด้แก่ ระบบการวางแผนและควบคุมการผลติ ระบบการ
ควบคุมการจดัจ�าหน่าย ระบบควบคุมสนิค้าคงคลงั ระบบต้นทนุการ
ผลติ ระบบทางบัญชีและการเงิน และระบบงานอืน่ๆ ในระบบออีาร์พี 
การออกแบบระบบอีอาร์พี การน�าระบบอีอาร์พีมาใช้ในองค์กร และ
การบ�ารุงรักษาระบบอีอาร์พี การวิเคราะห์กรณีศึกษา ตลอดจน 

ศึกษากระบวนการการด�าเนินงานทางธุรกิจ การวิเคราะห์และ
ก�าหนดกลยุทธ์ในการวางแผนการใช้ทรัพยากรในด้านต่างๆ ของ
องค์กรเพื่อให้สามารถพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการและระบบ
การไหลของข้อมูลหรือองค์ประกอบต่างๆ ในธุรกิจให้เหมาะสมและ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ML 206 การควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์กร   3(3-0-6)
 Total Quality Management                                                                                                                  
 การบริหารและการรับรองคุณภาพทั่วท้ังองค์กรหลักการ 
และแนวคดิต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับคณุภาพ เช่น การตรวจสอบคุณภาพ 
การควบคุมคุณภาพและบริหารคุณภาพ และการบูรณาการเข้ากับ 
ธุรกิจ กลยุทธ์ทางการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ มาตรฐาน
คุณภาพและการรับรองระบบคุณภาพระดับนานาชาติทุกประเภท 
รวมท้ังรับรองมาตรฐานของงานอื่นๆ เช่น ความปลอดภัยของ
ข้อมูลสารสนเทศ และงานบริการท่ีใช้เทคโนโลยีและการวิเคราะห์
กรณีศึกษา    

ML 207 การวิเคราะห์และควบคุมต้นทุนการผลิต  3(3-0-6)
 และบริการ
   Production and Service Cost Analysis
            แนวคิดเรื่องต้นทุนและการจ�าแนกประเภทต้นทุน  
รายละเอียดของต้นทุนชนิดต่างๆทางอุตสาหกรรมการผลิตและ
บริการ การควบคุมต้นทุนและงบประมาณในการด�าเนินงาน  
การวิเคราะห์งบการเงินประเภทต่างๆ เพื่อลดต้นทุนในการผลิต 
และบริการ

ML 208 ปฏิบัติการวิศวกรรมการจัดการ 1(0-3-6)
 และโลจิสติกส์
 Engineering Management and Logistics 
 Laboratory 
 การประยุกต์ใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปูในการจดัการโลจสิตกิส์ 
ตลอดจนศกึษากรณศีกึษา ปัญหาทีเ่กิดข้ึนในงานวิศวกรรมการจดัการ 
และโลจิสติกส์ การฝึกจ�าลองสถานการณ์ในงานทาด้านการจัดการ
และโลจิสติกส์
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ML 209  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ 3(3-0-6)
 และพิธีการศุลกากร 
 Laws  Relating to Logistics 
 and Customs Clearance
 กฎหมายท่ัวไปเก่ียวกับโลจิสติกส์ การซ้ือขายและการ
ช�าระค่าสนิค้าระหว่างประเทศ การปรวิรรตเงินตราระหว่างประเทศ 
การรับขนของทางทะเล ทางอากาศ ทางบก การประกันภยั การระงับ 
ข้อพิพาทในสัญญาการค้าระหว่างประเทศ การขัดกันของกฎหมาย 
และการศึกษาพิธีการทางศุลกากร การน�าสินค้าเข้าและส่งออก 
กฎหมายศุลกากร กฎหมายพิกัดอัตราศุลกากร กฎหมายอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนศัพท์เฉพาะต่างๆ ที่เก่ียวข้องในทางการค้า
ระหว่างประเทศ

ML 210 กรรมวิธีการผลิต 3(3-0-6)
 Manufacturing Processes
 ทฤษฎแีละแนวความคดิของกรรมวิธกีารผลติ เช่น การหล่อ 
การข้ึนรูปร้อนและเย็นการผลิตด้วยเคร่ืองจักร คุณสมบัติของวัสดุ 
การเช่ือม การปรับปรุงคุณสมบัติด้วยความร้อน ความสัมพันธ์
ระหว่างวสัดุและกรรมวิธกีารผลติ และการหาต้นทุนการผลติเบ้ืองต้น

ML 211 การศึกษาความเป็นไปได้ของ 3(3-0-6)                                                                                               
 โครงการอุตสาหกรรม
 Industrial Project Feasibility Study
 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการท่ีเกิดข้ึนใน
โรงงานหรือโครงการอุตสาหกรรม โดยใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์
วิศวกรรม ความรูท้างการผลติ ความรู้ทางการบริหารวิศวกรรมและ
ความรู้ทางวิศวกรรมอุตสาหการอื่นๆ รวมท้ังเร่ืองการตลาด เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจในการเลือกโครงการ

ML 212 การวิจัยการด�าเนินงาน 3(3-0-6)
 Operation Research
 การใช้การวิจยัด�าเนนิงานแก้ปัญหาทางวิศวกรรมสมยัใหม่  
โดยใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์แทนระบบของปัญหา แล้ววิเคราะห ์
ตัวแบบเพือ่น�าผลลพัธ์นัน้มาใช้ประกอบการตัดสนิใจในการปฏบัิติงาน 
การบริหารงานด้วยการใช้เทคนคิต่างๆ ทางคณติศาสตร์ เช่นก�าหนด
สมการเชิงเส้นตรง การวิเคราะห์เครอืข่าย การวิเคราะห์การตดัสนิใจ 
ทฤษฎีเกม ทฤษฎีแถวคอย ตัวแบบของคงคลัง ตัวแบบการขนส่ง 
การจ�าลองปัญหาและก�าหนดการพลวัต

ML 213 การศึกษาการท�างาน 3(3-0-6)
    Work Study
 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษาการท�างาน การประยุกต์
ใช้หลักเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหวพฤติกรรมของการขนถ่ายวัสดุ  
การเคลื่อนท่ีของคนงานในบริเวณปฏิบัติงาน การใช้แผนภูมิและ 
ไดอะแกรมประเภทต่างๆ เช่น แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
คนกับเคร่ืองจกัร แผนภมูกิระบวนการผลติอย่างต่อเนือ่ง แผนภมูกิาร 
เดินทาง เพือ่บนัทกึข้อมลูการท�างาน สภาพเง่ือนไขและสภาพแวดล้อม
การท�างานทีช่่วยเพิม่ผลผลติ การวเิคราะห์งาน การสุม่งาน การประเมนิ 
อัตราเร็วในการท�างาน การก�าหนดเวลามาตรฐาน การสร้างข้อมูล 
มาตรฐาน ระบบเวลาพรีดีเทอร์มีน และทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
การศึกษาการท�างาน ซ่ึงจะน�าไปสู่การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน
การผลิต

ML 214  การวางแผนและควบคุมการผลิต  3(3-0-6)
 Production Planning and Control
 ระบบการผลิต การพยากรณ์ความต้องการ และการ
ก�าหนดปัจจยัการผลติ เพือ่ก�าหนดก�าลงัการผลติการก�าหนดการผลติ 
การวางแผนและควบคุมวัตถุดิบและผลผลิต การจัดการของคงคลัง 
การจ่ายและตามงานเพื่อให้การผลิตเป็นไปตามแผน การวิเคราะห์
และควบคุมต้นทุนการผลิต การติดตามและการรายงาน

ML 301 การขนถ่ายวัสดุและบรรจุภัณฑ์      3(3-0-6)
 Material Handling and Packaging
 หลักการและวิวัฒนาการของการขนถ่ายวัสดุในโรงงาน 
อุปกรณ์การขนถ่ายวัสดุ ความหมาย หน้าที่ และประเภทของบรรจุ
ภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆที่นิยมใช้ คุณสมบัติของวัสดุต่างๆที่ใช้
ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาโครงสร้าง การออกแบบและการ
ทดสอบวัสดุและบรรจุภัณฑ์ ความสัมพันธ์ระหว่างบรรจุภัณฑ์และ
สิ่งแวดล้อม เครื่องจักรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์และกฎหมาย
เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
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ML 302  โลจิสติกส์และการผลิตแบบกระบวนการ     3(3-0-6)
 Logistics and Process Manufacturing
 รูปแบบโลจิสติกส์การผลิตแบบกระบวนการ ตลอดจน
ออกแบบระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับองค์กร

ML 303 การบริหารแบบลีน 3(3-0-6)
 Lean Management
 ความหมาย วัตถุประสงค์ และลักษณะการบริหารแบบ
ลนี การลดการสญูเสยีในกระบวนการผลติ และการลดต้นทนุทีไ่ม่ก่อ 
ให้เกิดมูลค่า การศึกษาและประยุกต์ใช้เคร่ืองมือ เทคนิคทางด้าน 
วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ในให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการ 
บริหารแบบลีน

ML 304 บริหารการจัดซื้อและการออกแบบ   3(3-0-6)
 Purchasing Management and Design
 บทบาทของการจัดหา เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์และ
ค�านวณหาความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะแปรเปลี่ยนเป็นมูลค่าเพิ่ม
ในสนิค้าและบริการ การพยากรณ์ความต้องการ การวิเคราะห์ต้นทุน
และราคาขาย การประเมนิคณุภาพและการเลอืกผู้จดัสง่ การเจรจา 
การพฒันาและประยุกต์ใช้กลยุทธ์การจดัหา การจดัหาแบบข้ามชาติ 
การบริหารสัญญาซ้ือขาย ความส�าคัญของการจัดหาในระการผลิต 
และระบบสนิค้าคงคลงั ทฤษฎแีละกรณตัีวอย่างส�าหรบัการวางแผน
และควบคุมการจัดหา ที่สอดคล้องกับการผลิต

ML 305 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ  3(3-0-6)
 Multimodel Transportation
 รูปแบบการขนส่งสินค้าด้วยวิธีการผสมผสานการขนส่ง
หลายรูปแบบจากสถานที่หนึ่งหรือจากผู้ส่งสินค้าต้นทางไปสู่สถาน
หนึ่งหรือต่อเนื่องไปจนถึงสถานที่หรือผู้รับสินค้าปลายทาง ตลอดจน 
ศึกษาวิธีการขนส่งสินค้าแบบเบ็ดเสร็จที่ครอบคลุมการขนส่ง 
ทุกประเภท เพื่อตอบสนองความต้องการของกระบวนการในส่วน
ที่เก่ียวข้องกับโลจิสติกส์ และการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของธุรกิจ 
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการโลจิสติกส์และการกระจายสินค้า

ML 306 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3(2-3-4)
 Product Design 
 การออกแบบผลิตภัณฑ์โดยประยุกต์จากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวกับงาน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์แค็ดแคม 
ในการผลิตขั้นพื้นฐาน การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ จุดเปราะบาง การ
แตกหัก ความคงทน ประเภทวัสดุผลิตภัณฑ์ การออกแบบการผลิต 
ปฏบิตักิารออกแบบผลติภณัฑ์ โดยใช้เครือ่งมอืทางคอมพวิเตอร์และ
ที่เกี่ยวข้อง

ML 307 การสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ 3(2-3-4)
 Product  Prototyping 
 การสร้างช้ินส่วนและผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้วยวิธีการทาง
วิศวกรรม เช่น การหล่อเรซิน การขึ้นรูปด้วยเครื่องกัด การผลิตชิ้น
งานต้นแบบและงานพมิพ์ 3 มติิ การสร้างผลติภณัฑ์ให้เสร็จสมบูรณ์ 
และการประมาณการต้นทุนผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ต้นทุนต่อการผลิต
จ�านวนมาก  ปฏิบัติการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์

ML 308 การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า 3(3-0-6)
 Customer Relationship Management
 แนวคิด ทฤษฎี ความส�าคัญของการบริการลูกค้า การ
บริหารจัดการลูกค้าในระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การออกแบบ
วางแผนการบริการลูกค้า ตัวแบบการให้บริการลูกค้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ การจัดการปัญหาของการบริการ การวัดและประเมิน
ผลการให้บริการ มิติด้านวัฒนธรรมกับการบริการ การจัดการลูกค้า
สัมพันธ์

ML 309 การผลิตและโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรม  3(3-0-6)
 เกษตรและอาหาร 
 Manufacturing and Logistics in Agricultural 
 and Food Industry
 รูปแบบการด�าเนินธุรกิจและกรรมวิธีการผลิต ตลอดจน
ระบบโลจิสติกส์ซัพพลายเชนในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
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ML 310  การผลิตแบบอัตโนมัติ 3(3-0-6)
 Automation Manufacturing
 เทคนิคการประยุกต์ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อควบคุมการ
ท�างานของเครือ่งจกัรและอปุกรณ์การผลติ ระบบตรวจสอบอตัโนมตัิ
ระหว่างการผลิต ระบบพีแอลซี ระบบเซนเซอร์และระบบควบคุมที่
เกี่ยวข้อง  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการน�าระบบอัตโนมัติ
และการสร้างนวัตกรรมการผลิตมาใช้ เพื่อลดต้นทุนในการผลิต

ML 311 การประหยัดพลังงานเพื่อลดต้นทุน 3(3-0-6)
 Energy Efficiency to Reduce Cost
           การใช้พลงังานในโรงงานอตุสาหกรรม การเก็บข้อมลูการ
ใช้พลังงานในโรงงาน การวิเคราะห์ข้อมูลพลังงาน การหาศักยภาพ
ของการใช้พลังงานในโรงงาน การสร้างจิตส�านึก  การสร้างองค์กร
ด้านพลงังานในโรงงานแบบย่ังยืน การตรวจสอบด้านไฟฟ้า การตรวจ
สอบด้านความร้อน การปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ด้านพลังงาน 
การรายงานและบันทึกการใช้พลังงาน กรณีศึกษาของการประหยัด
พลังงานในอุตสาหกรรม 

ML 312 หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมการจัดการ 3(3-0-6)
 และโลจิสติกส์   
 Special Topics in Management 
 and Logistics Engineering 
         หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันทางด้านวิศวกรรมการจัดการ
และโลจิสติกส์ 

ML 313  หัวข้อเฉพาะด้านวิศวกรรมการจัดการ 3(3-0-6)
 และโลจิสติกส์   
 Selected Topics in Management 
 and Logistics Engineering 
 หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันทางด้านวิศวกรรมการจัดการ
และโลจิสติกส์ 

ML 314 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ          3(3-0-6)
 Statistical Quality Control
 การจัดการด้านควบคุมคุณภาพโดยอาศัยหลักทางสถิติ 
เทคนิคการควบคุมคุณภาพต่างๆและการประกันคุณภาพ การ
ออกแบบระบบควบคุมคุณภาพ ความน่าเช่ือถือทางวิศวกรรมส�าหรับ
การผลติ แผนภมูกิารควบคมุและตรวจสอบ การสุม่ตัวอย่างเพือ่การ
ยอมรับ และมาตรฐานอุตสาหกรรมทางด้านคุณภาพ

ML 315 การออกแบบโรงงานและระบบอ�านวย 3(3-0-6)
 ความสะดวก
 Industrial Plant and Facility Design
 แนวคิดเบ้ืองต้นของการออกแบบโรงงาน ลักษณะและ
ปัญหาในการเลือกท�าเลที่ต้ังโรงงาน การวิเคราะห์เบื้องต้นในการ
ออกแบบโรงงาน การจัดผังโรงงานตามชนิดของกรรมวิธี ผลิตภัณฑ์
และกระบวนการผลิต การจัดระบบความอ�านวยความสะดวกด้าน
สาธารณูปโภคให้เหมาะสม โดยเน้นเรื่องความปลอดภัยและต้นทุน 
การขนถ่ายวัสดุ การวิเคราะห์ผลติภณัฑ์ประเภทหลกัของการบรกิาร
และหน้าที่สนับสนุนในโรงงาน

ML316  จิตวิทยาอุตสาหกรรม  3(3-0-6)
 Industrial Psychology
          การน�าหลักส�าคัญทางจิตวิทยาสังคมและการวิจัยทาง
พฤตกิรรมศาสตร์มาประยุกต์การศึกษาพฤติกรรมของบุคคลในองค์กร
ธุรกิจและอุตสาหกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การคัดเลือก 
และการบรรจบุคุลากร การฝึกอบรมบุคลากร บทบาทของวัฒนธรรม
องค์กร การติดต่อสื่อสาร การโน้มน้าวจิตใจ การออกแบบองค์กร 
ทัศนคติ แรงจูงใจและความพึงพอใจในงาน และโครงการความ
ปลอดภัย

ML 317  พฤติกรรมองค์กร   3(3-0-6)                          
 Organizational Behavior
 ศึกษาพฤติกรรมของบคุคลในสภาวะแวดล้อมขององค์กร 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่ม ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
ต่างๆในองค์กร
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ML 318 การจัดการโรงงานและการผลิต  3(3-0-6)
  Factory Management and Production 
 การบรหิารโรงงานและการผลติขนาดย่อม การเลอืกสถานท่ี 
ผงัโรงงานและเคร่ืองมอื  ชนดิของกระบวนการผลติและการควบคมุ 
การใช้งบประมาณในการตัดสินใจ และประสานบทบาทหน้าที่ของ
หน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกัน

ML 319 การยศาสตร์          3(3-0-6)
 Ergonomics
          กายวิภาคศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการท�างาน การวิเคราะห์
การเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์ ชีวกลศาสตร์ในการท�างาน 
สรีรวิทยาในการท�างาน การออกแบบเก้าอี้งาน สถานีงานและการ
ออกแบบงาน การจัดสภาพแวดลอ้มทางกายภาพในการท�างาน การ
ออกแบบเคร่ืองมอื งานยกวัสด ุปฏสิมัพนัธ์ระหว่างคนกับเคร่ืองจกัร

ML 320 การออกแบบสภาพแวดล้อมการท�างาน  3(3-0-6)
 Design of Working Environment
 นยิาม การวัด และผลกระทบของปัจจยัต่างๆในการท�างาน  
ได้แก่ แสงสว่าง ส ีเสยีง อณุหภมู ิความช้ืน การปรบัปรุงสภาพแวดล้อม 
การท�างานให้เหมาะสมกับลักษณะงาน การออกแบบสภาพการ
ท�างาน โรคท่ีเกิดจากการท�างานผดิวิธ ีการควบคมุอนัตรายในสถานท่ี 
ท�างาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนและคอมพิวเตอร์ช่วยการท�างาน 

ML 401 โครงงานวศิวกรรมการจดัการและโลจิสตกิส์ 1 1 (0-3-6)
 Engineering Project for Management 
 and Logistics1
            การเข้าร่วมกิจกรรมอภิปรายกลุ่มทางวิชาการของภาค
วิชาในหัวข้อต่างๆท่ีสนใจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้า
วิจัยส�าหรับการท�าโครงงาน การท�าปริญญานิพนธ์ และการศึกษา
ต่อในระดับสูง หรือใช้เป็นวิชาชีพต่อไปในอนาคต

ML 402 โครงงานวศิวกรรมการจดัการและโลจสิตกิส์ 2 3(0-9-6)
 Engineering Project for Management
 and Logistics2
    การจัดท�าโครงงานที่สนับสนุนการน�าหลักวิชาของ
วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริงอย่าง
เป็นรูปธรรม หรือท�าให้ค้นพบหลักการ ทฤษฎี ข้อสรุป หรือความ
จริงเก่ียวกับหลักวิชาของวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ ที่จะ
เป็นประโยชน์ด้านการศึกษาต่อไป

ML 403 การฝึกงานทางวิศวกรรม    3(0-300-0)
 Engineering Internship
 ฝึกงานในหน่วยงานในภาครัฐและเอกชน ซ่ึงเก่ียวข้อง
กับข่ายงานทางด้านวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ โดยฝึกงาน
ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง 

ML 404 สหกิจศึกษา  6(0-600-0)
 Co-Operative Education
 เข้าท�างานในสถานประกอบการ ในงานที่เก่ียวข้องกับ
สาขาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ ไม่น้อยกว่า 600 ชั่วโมง 
ประเมินผลจากการตรวจเย่ียมและน�าเสนอรายงานผลการท�างาน
และผลงานที่ได้ระหว่างการเข้าท�างานดังกล่าว โดยคณะกรรมการ
ร่วมระหว่างสถานประกอบการและอาจารย์ประจ�าสาขาวิชา

MS 201  องค์การและการจดัการเชงิกลยุทธ์ในยุคดจิทิลั 3(3-0-6)
 Organization and Strategic Management 
 in the Digital Era
 แนวคิดและทฤษฎท่ีีเก่ียวข้องกับองค์การ และการจดัการ
เชิงกลยุทธ์ในยุคดิจิทัล เกี่ยวกับการจัดการองค์การ การจัดก�าลังคน 
การสัง่การ ภาวะผูน้�า การจงูใจ การท�างานเป็นทีม การตดิต่อสือ่สาร 
การตัดสินใจ และการควบคุม จริยธรรมในการจัดการ การประยุกต์
เทคโนโลยีในการจดัการองค์การ การสร้างองค์การสมรรถนะสงูอย่าง
ย่ังยืนส�าหรับยุคดิจทัิล แนวคดิและรปูแบบองค์การสมยัใหม่ยุคปฏวัิติ
อุตสาหกรรม 4.0 การก�าหนดทิศทางกลยุทธ์ขององค์การยุคดิจิทัล 
ปฏิสัมพันธ์ขององค์การกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

MS
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MS 301  ภาวะผู้น�าเชงินวตักรรมและพฤตกิรรมองค์การ  3(3-0-6
 Innovative Leadership and Organizational 
 Behavior
 บทบาทของผูน้�าเชิงนวตักรรมในศตวรรษที ่21 ทีม่คีวาม
สร้างสรรค์ และสามารถพฒันาทมีงานทีม่คีวามรู้และทักษะทีจ่�าเป็น
ส�าหรับองค์การสมัยใหม่ หลักการ ทฤษฎี และปัจจัยด้านพฤติกรรม
องค์การทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการท�างาน ระดับบุคคลและทมีงาน
ภายในองค์การ ศาสตร์และศิลป์ในการจดัการความขัดแย้งและเจรจา
ต่อรอง การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเสริม
สร้างประสทิธิภาพและประสทิธผิลในการท�างาน และความได้เปรียบ
ในการแข่งขันขององค์การ

MS 302 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)
 ในสังคมยุคดิจิทัล
 Innovation and Change Management 
 in Digital Society
 แนวคิดและทฤษฎีด้านการจัดการนวัตกรรม และการ
จัดการการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในองค์กร การประยุกต์ใช้ความรู้
ด้านการจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง เพื่อวิเคราะห์และ
น�าเสนอทางเลือกให้กับองค์กร น�าไปสู่ผลสัมฤทธิ์แห่งการสร้าง
นวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กร 
ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคม
ยุคดิจิทัล

MS 303 การจัดการโครงการและคุณภาพ 3(3-0-6)
 ในศตวรรษที่ 21   
 Project and Quality Management 
 in the 21st Century
รายวิชาบังคับก่อน : MS 201 องค์การการจัดการเชิงกลยุทธ์
  ในยุคดิจิทัล
 แนวคดิและทฤษฎด้ีานการจดัการโครงการและการจดัการ
คณุภาพ แนวทางการก�าหนดโครงการ การวางแผน การด�าเนนิการ 
การควบคุม การประเมินผล และการจัดการความเสี่ยงที่สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ขององค์กรในศตวรรษที่ 21 การจัดการคุณภาพและ
กระบวนการเชิงกลยุทธ์เพื่อการสร้างสรรค์โครงการท่ีประสบความ
ส�าเร็จ ในบริบทแห่งการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร

MS 304  การจัดการเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจ 3(3-0-6)
 ในองค์กรสมรรถนะสูง  
 Strategic Management and Decision Marking 
 in High-Performance Organization
รายวิชาบังคับก่อน : MS 201 องค์การและการจัดการเชิงกลยุทธ์
  ในยุคดิจิทัล
 MS 301 ภาวะผู้นำาเชิงนวัตกรรม
  และพฤติกรรมองค์การ
 กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจ เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะระดับสูงในองค์กรยุคใหม่ให้สามารถปรับตัวได้
ดใีนสภาพแวดล้อมทางธรุกิจท่ีเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ การพฒันา
ความสามารถขององค์กรในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการจัดการกับ
ปัญหาและการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์

MS 305 การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างโมเดล 3(3-0-6)
 ทางธุรกิจ  
 Entrepreneurship and Business Model 
 Generation
รายวิชาบังคับก่อน : MS 201 องค์การและการจัดการเชิงกลยุทธ์
  ในยุคดิจิทัล
 การเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูง ในบริบทของ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ การก�าหนดแบบแผน แนวทางกลยุทธ ์
การประเมิน และกระบวนการเบื้องต้น เพื่อการออกแบบโมเดลทาง
ธรุกิจทีส่ร้างสรรค์หรือทีม่นีวัตกรรม โดยค�านงึถึงจริยธรรมทางธรุกิจ
ส�าหรับผู้ประกอบการ

MS 306 การจัดการธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
 เพื่อสังคม  3(3-0-6)
 Business Management and Social 
 Entrepreneurship
รายวิชาบังคับก่อน : MS 201 องค์การและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
  ในยุคดิจิทัล
 การจัดการธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ที่มุ่งเน้น
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักจริยธรรมและ
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การจัดการที่ดี การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียขององค์กร กลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจโดยการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ปัจจัยสนับสนุนการแสดงความรับ
ผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงรูปแบบการจัดการกิจการ
เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

MS 307 การจัดการและนวัตกรรมด้านธุรกิจ 3(3-0-6)
 อิเล็กทรอนิกส์   
 Management and Innovation of E-Business
รายวิชาบังคับก่อน : MS 302 การจัดการนวัตกรรมและ
  การเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคดิจิทัล
 ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการธรุกิจอเิลก็ทรอนกิส์ การ
ประยุกต์ใช้สือ่อเิลก็ทรอนกิส์คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการสือ่สารเพือ่การด�าเนนิกิจกรรมทางธรุกิจ การจดัการนวัตกรรม 
ดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทางธุรกิจ หรือเพื่อ
เสริมสร้างประสิทธิผลในการน�าตัวแบบทางธุรกิจไปต่อยอดในเชิง 
กลยุทธ์ ข้อพิจารณาเชิงกลยุทธ์และแผนธุรกิจเพื่อสร้างความส�าเร็จ
ด้านธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อและข้อควรระวัง 
เกี่ยวกับการด�าเนินงานธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

MS 308 การแสวงหาโอกาสและนวัตกรรม 3(3-0-6) 
 ในการประกอบการเพื่อการจัดตั้งธุรกิจ   
 Discovery and Exploitation of Entrepreneurial  
 Opportunities and Innovation
 การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจภายใต้แนวคิดการเป็นผู้
ประกอบการในศตวรรษที่ 21 และความท้าทายที่เกี่ยวข้อง น�าไปสู่
กระบวนการเริม่ต้นและการจดัตัง้ธรุกิจ ซ่ึงครอบคลมุการค้นหาข้อมลู
การประกอบการ การก�าหนดและประเมินทางเลือกในการประกอบ
การ การก�าหนดแนวคิดทางธุรกิจ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทาง
ธุรกิจ การเลือกรูปแบบองค์กรธุรกิจ การสร้างนวัตกรรมในตัวแบบ
ธุรกิจ ที่มีข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้า และการเลอืกวิธกีารด�าเนนิธรุกิจอย่างสร้างสรรค์
ในยุคทองของผู้ประกอบการยุคดิจิทัล

MS 309 การบริหารการตลาดอย่างมีชั้นเชิง 3(3-0-6)
 และสร้างสรรค์ส�าหรับผู้ประกอบการใหม่   
 Unique and Creative Marketing management  
 for New Entrepreneurs
 แนวคดิการตลาดในสงัคมผูป้ระกอบการยุคใหม่ การพฒันา
วิธคิีดแบบผูป้ระกอบการทีท่นัยุคทันเหตุการณ์ การสร้างความโดดเด่น
ในกระบวนการและกลยุทธ์ทางการตลาด การประยุกต์ใช้กระบวนการ
ทางการตลาด ในการประกอบการที่มีความได้เปรียบคู ่แข ่ง 
การเขียนแผนการตลาดอย่างมีชั้นเชิง การตลาดแบบกองโจร การ
โฆษณาและการส่งเสรมิการขายอย่างสร้างสรรค์ การวิจยัการตลาด
ส�าหรับธุรกิจ SMEs การออกแบบผลิภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การใช้
ประโยชน์จากธุรกิจแฟรนไชส์และการตลาดออนไลน์

MS 310 การบริหารเงินและความมั่งคั่ง 3(3-0-6)
 ในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   
 Money and Wealth management 
 for Small Businesses
รายวิชาบังคับก่อน : FI201 การเงินธุรกิจและเทคโนยีทางการเงิน
 วิธกีารบริหารเงินยุคใหม่ การเข้าถึงแหล่งเงินทนุ การหา 
เงินทุนเพื่อการประกอบการ การวิเคราะห์และการวางแผนทางการ
เงิน การบริหารระบบภาษีและสิทธิประโยชน์ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ 
SMEs  การบรหิารความคล่องตัวทางการเงิน การบรหิารความเสีย่ง
ทางการเงินและการลงทุน คุณธรรมและจริยธรรมด้านการเงินและ
ภาษทีีเ่ก่ียวข้องกับผูป้ระกอบการ การสร้างความมัน่คัง่ทางธรุกิจและ
การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

MS 311 กลยุทธ์และกระบวนการสร้างนวัตกรรม 3(3-0-6)
 ทางธุรกิจ    
 Business Innovation Strategy and Process
 มมุมองความคิดเชิงเศรษฐศาสตร์เก่ียวกับนวตักรรม และ
ผลกระทบต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม แนวคิดสมัยใหม่ด้านการ
จัดการเชิงกลลยุทธ์และการจัดการนวัตกรรม กระบวนการสร้าง
นวัตกรรมในองค์กร เครื่องมืออันทรงพลังในการค้นหาข้อมูลและ
พัฒนาทางเลือกเชิงนวัตกรรม เพื่อการแก้ปัญหาเก่ียวกับกลยุทธ์
ธุรกิจ รวมถึงการขับเคลื่อนความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาขีด
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ความสามารถเชิงนวัตกรรมในระดับบุคคลและทีมงาน เพื่อการระบุ
โอกาส อุปสรรค และปัจจัยสนับสนุนเชิงนวัตกรรม อันจะน�าไปสู่
การก�าหนดกลยุทธ์และกระบวนการสร้างนวัตกรรม ทีส่ามารถสร้าง
ความแตกต่างและความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กรธุรกิจใน
ระยะยาว

MS 312  การจัดการนวัตกรรมแบบเปิด     3(3-0-6)
 Management of Open Innovation
 หลักการและข้ันตอนการสร้างความร่วมมือ กับผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง จากภายนอกองค์กร เพือ่ร่วมสร้างนวัตกรรม บทบาทของ
ผู้บริหารกับการสร้างเครือข่ายนวัตกรรม การใช้ประโยชน์จากเครือ
ข่ายนวัตกรรม การจัดการความร่วมมือและความสัมพันธ์กับลูกค้า 
ผู้จัดหาวัตถุดิบ ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องภายนอกในการสร้าง
นวัตกรรม

MS 313 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการประกอบการ 3(3-0-6)
 เชิงนวัตกรรม   
 E-Commerce for Innovative Enterprises
รายวิชาบังคับก่อน : MS 308 การแสวงหาโอกาสและนวัตกรรม 
  ในการประกอบการเพื่อการจัดตั้งธุรกิจ
 วิวัฒนาการและทศิทางของพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ เครือ่งมอื
ทางการค้าในยุคดิจิทัล ข้อพิจารณาเก่ียวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อการประเมินทางเลือกการประกอบการเชิงนวัตกรรม ข้อควร
ระวังเก่ียวกับการค้าออนไลน์ การปรับเปลี่ยนและ/หรือพัฒนา
แผนการจัดการธุรกิจเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างความส�าเร็จในการ
ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการจัดการเว็บไซต์และ
สือ่อเิลก็ทรอนกิส์ขององค์กรธรุกิจ การบรหิารการจบัคูแ่ละเครือข่าย
ธุรกิจ SMEs นโยบายความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยในการ
ประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

MS 401 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับการเริ่มต้น 3(3-0-6)
 การประกอบการธุรกิจและนวัตกรรม   
 Special Topics in Entrepreneurial Startup 
 and Innovation
รายวิชาบังคับก่อน : MS 305 การเป็นผู้ประกอบการและ 
  การสร้างโมเดลทางธุรกิจ
 การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อแสวงหาโอกาสในการ
ประกอบการเชิงนวัตกรรม การก�าหนดและประเมินทาเลือกการ
ประกอบการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธรุกิจ และการวางแผน
เชิงกลลยุทธ์ เพื่อการประกอบการยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมยัใหม่ น�าไปสูก่ารเขียนโครงร่าง แนวคดิ 
ทางธุรกิจ ท่ีสะท้อนการบูรณาการความรู ้ในการประกอบการ 
เชิงนวัตกรรม และการสร้างนวัตกรรมในตัวแบบธุรกิจ และการน�า
เสนอแผนงานโครการจัดตั้งธุรกิจ SMEs ใหม่ที่โดดเด่นด้าน
นวัตกรรมและกลยุทธ์ในการประกอบการ

MS 411 สหกิจศึกษาปฏิบัติงาน      9(0-0-27)
 Operational Co-Operative Education
 การปฏบิติังานด้านการบรหิารธรุกิจสาขาการจดัการ และ
การเป็นผูป้ระกอบการดจิทิลั ในสถานประกอบการขณะทีก่�าลงัศึกษา
อยู่ 1 ภาคการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้น�าหลักการและวิธีการไปใช้
กับการปฏบิติังานจรงิ ทางด้านการจดัการธรุกิจ และ/หรือ การเป็นผู้
ประกอบการ และ/หรือการประยุกต์ใช้การจดัการในงานด้านอืน่ๆ การ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน การประเมินผลการ
ปฏบัิติงานของนกัศกึษาจดัท�าโดยหลกัสตูรร่วมกับสถานประกอบการ 

MS 412 สหกิจศึกษาช�านาญการ    9(0-0-27)
 Professional Co-Operative Education
รายวิชาบังคับก่อน : MS 411  สหกิจศึกษาปฏิบัติงาน
 การปฏบัิติงานในสถานประกอบการขณะทีก่�าลงัศึกษาอยู่ 2 
ภาคการศกึษา เมือ่รวมกับสหกิจศกึษาปฏบัิติงาน เพือ่ให้นกัศึกษาเกิด
ความช�านาญ การน�าหลักการและวิธีการไปใช้กับการปฏิบัติงานจริง 
ทางด้านการจดัการธุรกิจ และ/หรือ การเป็นผูป้ระกอบการ และ/หรือ 
การประยุกต์ใช้การจัดการในงานด้านอื่นๆ ในหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน การประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาจัดท�าโดย
หลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ
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MS 451  โครงงานทางธุรกิจด้านการจัดการ 3(0-9-0)
 และการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล 1   
 Capstone Business Project in Management 
 and Digital Entrepreneurship 1
 การศึกษาและเปรียบเทียบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการบริหารธุรกิจด้านการ
จัดการและการเป็นผู ้ประกอบการดิจิทัล การวางแผนและการ
ออกแบบโครงงานทางธุรกิจด้านการจัดการและการเป็นผู้ประกอบ
การดิจิทัล
 
MS 452 โครงงานทางธุรกิจด้านการจัดการ  3(0-9-0)
 และการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล 2  
 Capstone Business Project in management 
 and Digital Entrepreneurship 2
 การประยุกต์ทฤษฎทีางธรุกิจ ด้านการจดัการและการเป็น
ผูป้ระกอบการดจิทัิล สูก่ารปฏบัิตใินสภาพแวดล้อมท่ีได้รับการแนะน�า
จากผู้เช่ียวชาญ การพัฒนาโครงงานทางธุรกิจด้านการจัดการและ
การเป็นผูป้ระกอบการดิจทัิล เพือ่สะท้อนการปฏบัิติงานจรงิในองค์กร
ธุรกิจ

MS 453 โครงงานทางธุรกิจด้านการจัดการ  3(0-9-0)
 และการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล 3   
 Capstone Business Project in Management 
 and Digital Entrepreneurship 3
 การประเมินโครงงานทางธุรกิจ ด้านการจัดการและการ
เป็นผู้ประกอบการดิจิทัล เพื่อสะท้อนการพัฒนารูปแบบการปฏิบัติ
การในองค์การ จดัท�าและน�าเสนอบทสรุปทางนวัตกรรม จากประเด็น 
และปัญหาท่ีพบจากกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ท่ีเก่ียวข้อง
กับการบรหิารธุรกิจด้านการจดัการและการเป็นผูป้ระกอบการดิจทัิล 
กระบวนการวางแผนและการออกแบบโครงงานทางธุรกิจ ด้านการ
จัดการและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล กระบวนการประยุกต์และ
พัฒนาโครงงานทางธุรกิจ ด้านการจัดการและการเป็นผู้ประกอบ
การดิจิทัล

 



มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  j  1 

N
NM
NM 101 แนวโน้มสุขภาพในสังคม    3(3-0-6)
 Social Health Trend 
 ปัญหาสุขภาพของประชากรในประเทศไทย โครงสร้าง 
ประชากร แนวโน้มของปัญหาแต่ละกลุ่มอายุ ปัญหาสุขภาพของคน 
วัยท�างาน สุขภาพของผู้ใช้อาคาร โรคท่ีเกิดข้ึนจากการใช้อาคาร 
ปัญหาประชากรวัยสงูอายุ สงัคมผูส้งูอายุ การดแูลผูส้งูอายุ ค่าใช้จ่าย 
ด้านสขุภาพของประเทศ ความส�าคัญของการดแูลสขุภาพ ปัจจยัทีม่ผีล 
ต่อสุขภาพ โภชนศาสตร์ อาหารเพื่อสุขภาพ ยาและผลิตภัณฑ ์
เพื่อสุขภาพ การออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ สุขภาพจิต ปัญหา 
สิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (เสียง อากาศ น�้า ขยะ 
ของเสียอันตราย) การขยายตัวของชุมชนเมือง

NM 102 พื้นฐานการแพทย์บูรณาการ    3(3-0-6)
 Basic of Integrative Medicine
 ความแตกต่างระหว่างการแพทย์แบบแผนกับการแพทย์ 
บูรณาการ วิวัฒนการของการแพทย์ยุโรปและอเมริกา การแพทย์ 
แม็กโครไบโอติก การแพทย์แผนจีน การแพทย์แผนไทย การแพทย ์
พลังงาน ธรรมชาติบ�าบัด อาหารสุขภาพ การต้องพิษของเซลล์และ 
อวัยยะ การล้างพิษ หลกัสมดลุของกายและจติ โฮมโีอพาธย์ีเบ้ืองต้น
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P
PA
PA 101 คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญา 3 (3-0-6)
 เศรษฐกิจพอเพียง 
 Quality of Life through Sufficiency 
 Economy Philosophy)
           ความเป็นมา ความหมาย แนวคิดของปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง
กับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภมูพิลอดุลยเดช ความสมัพนัธ์ระหว่างเศรษฐกิจพอเพยีงกับคณุภาพ 
ชีวิต การน�าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
การด�าเนินชีวิตอย่างสมดุล และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงจาก 
กระแสโลกาภวัิตน์ รวมถึงกรณศึีกษาเศรษฐกิจพอเพยีงและทฤษฎใีหม่ 
ที่ประสบความส�าเร็จและเป็นต้นแบบในสังคมไทย

PA 201 หลักรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6)
 Principles of Public Administration
 ความหมาย พฒันาการ ขอบข่ายของการศึกษารัฐประศาสน 
ศาสตร์ การประยุกต์ใช้ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์กับการบริหารใน 
องค์การ แนวทางท่ีใช้ในการศึกษาภาครัฐแบบเก่าและการจัดการ 
ภาครัฐแบบใหม่ ระบบตลาดกับการจัดการภาครัฐแบบใหม่ การมี 
ส่วนร่วมของหุ้นส่วนใหม่ในการบริหารภาครัฐ การปฏิรูประบบ 
ราชการ การแปรรปูรฐัวิสาหกิจ สภาพปัญหาการท�างานและแนวโน้ม 
ของการจัดการภาครัฐแบบใหม่ ท่ีพัฒนาไปสู่แนวคิดการบริการ 
สาธารณะแนวใหม่ (New Public Service)

PA 204 การบริหารการเงินและการคลัง 3(3-0-6)
 Financial and Fiscal Administration
 แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการบริหารระบบ การเงินและ
การคลังของประเทศ เน้นการบริหารรายรับและรายจ่ายของรัฐบาล   
ผลกระทบของภาษอีากร รายจ่ายสาธารณะ การน�าระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศมาใช้ในการบรหิารคลงั หนีส้าธารณะ รวมถึงการด�าเนนิ 
นโยบายการเงินและการคลัง การวิเคราะห์งบประมาณตลอดจน
การบรหิารและบทบาทของสถาบันการเงินทีม่ต่ีอการพฒันาประเทศ

PA 205 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
 Human Resource Management
 ความหมาย ความเป็นมา แนวคิดและนโยบายการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการ เคร่ืองมือสมัยใหม่ และ
เทคนิคของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่การวิเคราะห์งาน 
การวางแผนก�าลังคน การสรรหาคัดเลือก การบริหารค่าตอบแทน 
แรงงานสัมพันธ์ การฝึกอบรมและการพัฒนา การพัฒนาความ
ก้าวหน้าตามสายอาชีพ การพัฒนาองค์การ และการบริหารผลการ
ปฏบัิติงาน กรณศีกึษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการบรหิารทรัพยากร
มนษุย์ ในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนรวมทัง้การสร้างระบบและ 
วางรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการก้าวไปสู ่ 
การเป็น Thailand 4.0 และทิศทางหรือแนวโน้มของการบริหาร 
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในบริบทการก้าวไปสู่ Thailand 4.0

PA 209 ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ 3(3-0-6)
 ระหว่างประเทศ
 Introduction to International Relations
 ผลกระทบของการเมืองและเวทีประชาคมโลกต่อการ
บริหารประเทศในปัจจุบัน การตัดสินใจของรัฐท่ีเช่ือมโยงกับความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งบทบาทขององค์การระหว่างประเทศ 
ในระดบัโลก ระดบัระหว่างประเทศและระดบัภมูภิาค การเปลีย่นแปลง 
ที่เป็นพลวัตรของเวทีนานาชาติกับพลวัตรการเมืองภายในประเทศ 
แนวโน้มที่ส�าคัญของการเมืองและสถานการณ์โลก

PA 211 นโยบายสาธารณะ 3(3-0-6)
 Public Policy
 พัฒนาการการศึกษา นโยบายสาธารณะ ความหมาย 
นโยบายสาธารณะ ประเภทและเครื่องมือนโยบายสาธารณะ วงจร 
นโยบายสาธารณะ สภาพแวดล้อมและตัวแสดงในนโยบายสาธารณะ 
ของไทยรวมทั้งแนวการศึกษาและทิศทางการศึกษานโยบาย 
สาธารณะของไทย
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PA 212 องค์การและการจัดการแนวใหม่ 3(3-0-6)
 Modern Organization and Administration
 แนวคิดและทฤษฎเีก่ียวกับการบริหารองค์การภาครฐัและ 
ภาคเอกชน องค์ประกอบขององค์การ รปูแบบองค์การ ระบบและโครงสร้าง 
องค์การ สภาพแวดล้อมการเมืองในองค์การ วัฒนธรรมองค์การ 
วงจรชีวิตองค์การ องค์การตัวอย่างต่างประเทศและในประเทศไทย 
รวมถึงแนวโน้มองค์การและการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
ในอนาคตแบบองค์การ 4.0 หรือองค์การแบบดิจิทัล

PA 213 การบริหารระบบงานยุติธรรม 3(3-0-6)
 Justice System Administration 
 ความหมาย  พัฒนาการ แนวคิด ทฤษฎีการบริหารงาน 
ยุตธิรรม รวมถึงบทบาทและหน้าท่ีของรฐัทีเ่ก่ียวข้องกับกระบวนงาน 
ยุติธรรม การศกึษาหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องโดยตรง ได้แก่ อยัการ ศาล 
ราชทณัฑ์ และคุมประพฤต ิตลอดจนแนวโน้มของการบรหิารยุตธิรรม 
ในอนาคต

PA 214 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาการเมือง 3(3-0-6)
 และสังคม
 Introduction to Social and Political Philosophy
 ความคดิและทฤษฎพีืน้ฐานเก่ียวกับการเมอืง การปกครอง 
และสังคม ปัญหาพื้นฐานของปรัชญาการเมือง ประเด็นและแนว
คิดหลักในทฤษฎีสังคมวิทยาดั้งเดิมและร่วมสมัย

PA 215 การบริหารราชการไทย 3(3-0-6)
 Thai Public Administration
 วิวัฒนาการการบรหิารราชการไทย โครงสร้างการแบ่งส่วน 
ราชการท้ังส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถ่ิน องค์การมหาชน 
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานกลางท่ีท�าหน้าที่ก�ากับประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลของการบริหารราชการ หลักการในการก�าหนดระเบียบ 
วิธีที่เก่ียวกับการปฏิบัติราชการไทย สภาพปัญหา แนวทางแก้ไข 
และการปฏิรูประบบบริหารราชการของไทย การบริหารราชการ 
ตามแนวคดิ Thailand 4.0 กรณศีกึษาส่วนราชการไทยทัง้ส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชนและรัฐวิสาหกิจ

PA 302 การบริหารและการประเมินผลโครงการ 3(3-0-6)
 Project Management and Evaluation
 วงจรการบริหารโครงการ การเสาะหาโครงการ ความเป็น 
ไปได้ของโครงการ การวางแผนโครงการ การปฏิบัติการควบคุม
โครงการและประเมินผลโครงการ การใช้เทคนิคในการบริหาร
โครงการ การเขียนโครงการแบบดั้งเดิมและแบบตารางเหตุผล
สัมพันธ์ ตลอดจนการฝึกปฏิบัติเทคนิคของการบริหารโครงการ 

PA 304 การบริหารท้องถิ่น 3(3-0-6)
 Local Administration
 ปรัชญาท้องถ่ิน รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
หลกัการปกครองตนเองของประชาชน การกระจายอ�านาจ บทบาทของ
ท้องถ่ินในการสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน 
ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่ส�าคัญของการบริหารท้องถิ่น

PA 312 สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6)
 Political Institutions and Constitutions
 แนวคิด ความส�าคญั เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนญูทีม่ต่ีอวิถี
ชีวิตของประชาชน สงัคม การเมอืงและการบรหิารประเทศ รูปแบบ 
ของรัฐและรัฐบาล อ�านาจอธิปไตย สิทธิเสรีภาพ การมีส่วนร่วม
ทางการเมอืงของประชาชน สถาบันนติบัิญญัติ สถาบันบรหิาร สถาบัน
ตลุาการ องค์กรอสิระ และองค์กรท่ีใช้อ�านาจรฐัในการบริหารประเทศ 
ตลอดจนการตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐ รวมทั้งปัญหาเก่ียวกับ 
สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ

PA 314 การพัฒนาภาวะผู้น�า 3(3-0-6)
 Leadership Development
 ความหมาย ลักษณะของผู้น�า บทบาทของภาวะผู้น�า 
ในการพัฒนาทีมงาน การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ การแก้ไขความ 
ขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง แนวคิดกลุม่ทฤษฎคีณุลกัษณะ กลุม่ทฤษฎี 
พฤติกรรม กลุ่มทฤษฎีตามสถานการณ์ กลุ่มทฤษฎีภาวะผู้น�าเชิง 
การปฏริปู ลกัษณะและบทบาทของผูน้�ายุคดิจทิลั รวมถึงการวิเคราะห์ 
กรณีศึกษาผู้น�าท่ีประสบความส�าเร็จในองค์การภาครัฐและภาค
เอกชน ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก และการฝึกปฏิบัติภาวะ
ผู้น�าของผู้เรียน
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PA 316 จริยธรรมส�าหรับการบริหาร 3(3-0-6)
 Ethics for Administration
 จรยิธรรมของรฐัในการปกครองแบบธรรมาภบิาล (Good 
Governance) ปัญหาคอรัปช่ันในหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่ม ี
หน้าที่ก�าหนดและก�ากับคุณธรรมในการบริหารภาครัฐ จริยธรรม
ตามกรอบของมาตรฐานทางศีลธรรม และจริยธรรมตามกรอบของ
กฎหมาย จริยธรรม ที่จ�าเป็นส�าหรับภาคเอกชนหรือบรรษัทภิบาล 
(Corporate Governance) และความรับผิดชอบต่อสงัคม (Corporate 
Social Responsibility)

PA 317 การบริหารการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3(3-0-6)
 Sustainable Development Administration
 แนวคิดและทฤษฎีของการพัฒนา และการบริหารการ 
พัฒนาอย่างยั่งยืน การวางแผนการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาตกิารพฒันาสูเ่ศรษฐกิจ 
สีเขียวกรณีศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาในประเทศต่างๆ ปัญหา 
การพัฒนาและบทเรียนส�าคัญ รวมท้ังแนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน 
ในบริบทประเทศไทยและบริบทโลก

PA 318 การบริหารภาครัฐดิจิทัล 3(3-0-6)
 Digital Public Administration
 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ท้ังส่วนกลาง ส่วนภมูภิาค 
ส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ บทบาทหน้าที่ของรัฐบาล 
ในการบริหารประเทศ นโยบายและแผนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
(Digital Goverment) ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลหลักของภาครัฐ 
ในการพัฒนาประเทศไทย การเข้าถึงรัฐบาลแบบดิจิทัลท่ีมีพื้นฐาน 
ของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ความท้าทายและอุปสรรคของรัฐบาล 
อิเล็กทรอนิกส์ การรู้เท่ากันข้อมูลผ่านอิเล็กทรอนิกส์ การเตรียม 
ภาคส่วนต่างๆเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล

PA 331 การจัดการนวัตกรรมและการบริหาร 3(3-0-6)
 การเปลี่ยนแปลง
 Innovation and Change Management
 แนวคิดด้านนวตักรรม ประเภทของนวัตกรรม กระบวนการ 
สร้างนวัตกรรม ปัจจัยส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในองค์การ และการ 
น�านวัตกรรมาใช้ในองค์การ แนวคิดในการเปลี่ยนแปลงองค์การ 
สาเหตุการเปลี่ยนแปลงองค์การ กระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์การ 
กลยุทธ์ในการบรหิารการเปลีย่นแปลง บทบาทผูบ้ริหารในการจดัการ 
นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง แนวทางรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
และทักษะที่จ�าเป็นที่จะต้องใช้ในการเปลี่ยนแปลงองค์การ

PA 332 การจัดการทุนมนุษย์ 3(3-0-6)
 Human Capital Management
 แนวคิดและความหมายของทุนมนุษย์ หลักการในการ 
จดัการทนุมนษุย์เชิงกลยุทธ์ การบูรณาการระหว่างกลยุทธ์ขององค์การ 
และกลยุทธ์ในการบรหิารทรพัยากรมนษุย์ กระบวนการในการจดัการ 
ทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์ โดยผ่านทางภารกิจหลักของการบริหารคน  
การประยุกต์แนวคิดตะวันออกและตะวันตกในการจัดการทุนมนุษย ์
รวมทั้งกรณีศึกษาการจัดการทุนมนุษย์ของไทยและต่างประเทศ

PA 333 กลไกและระเบียบการบริหารงานภาครัฐ 3(3-0-6)
 Public Administration Mechanisms 
 and Regulations
 กลไกและระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในประเทศไทย 
ในส่วนงานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการในรูปแบบต่างๆ  
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ระบบการจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหาร 
พสัดุภาครัฐ การพฒันาระบบจดัซ้ือจดัจ้างภาครัฐด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์ 
รวมทัง้กฎหมายหรอืระเบยีบการอ�านวยความสะดวกในการพจิารณา 
อนุญาตของทางราชการ

PA 334 การบริหารเครือข่ายสาธารณะ 3(3-0-6)
 Public Network Administration  
 ความส�าคัญและบทบาทผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในกระบวนการ 
วางแผน การตัดสินใจ การด�าเนินงาน และการประเมินผลการ
บรกิารสาธารณะ รูปบบการท�างานแบบเครือข่ายท่ีมรีะบบการบริหาร 
เครือข่ายที่ดี  การกระตุ้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็น 
การเสนอปัญหาและความต้องการของชุมชนและท้องถ่ิน การคิด 
แนวทางการแก้ไขปัญหา การร่วมในกระบวนการตัดสินใจ การร่วม 
ในการด�าเนินการ และการร่วมติดตามประเมินผล รวมทั้งการเป็น 
หุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public-Private Pernership-
PPP) เพื่อจัดท�าบริการสาธารณะ
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PA 342 การบริหารรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน 3(3-0-6)
 Public Enterprises and Public 
 Organization Management
 การบริหารกิจการภาครัฐในส่วนของรัฐวิสาหกิจและ
องค์การมหาชน ความเป็นมาและเหตุผลในการจัดต้ังการจัดระบบ
การบริหาร วิธีการจัดการระบบบริหารงานบุคคล บทบาทของ
องค์การมหาชนในการพัฒนาประเทศ

PA 346 การจัดการเมืองและมหานคร 3(3-0-6)
 Urban and Metropolitan Management
 วิวัฒนาการความเป็นเมือง ความหมายของเมืองและ
มหานคร ลักษณะชุมชนเมืองและมหานคร แนวคิดเมืองน่าอยู่
และชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน แนวคิดการเจริญเติบโตทางสังคมและ
เศรษฐกิจ แนวโน้มและปัญหาของการพัฒนาท่ีเก่ียวข้องกับเมือง 
และมหานคร สาเหตุและพลวัตความขัดแย้งวิถีเมอืง กรณศีกึษาการ 
บริหารจัดการแก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งของเมืองและมหานคร 
ในระดับประเทศและระดับโลก

PA 347 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6)
 ASEAN Studies
 ความเป็นมาทางภมูศิาสตร์และประวัตศิาสตร์ของภมูภิาค
เอเชีย บทบาทของอาเซียนในการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมของภูมิภาคประชาคมอาเซียนที่ส่งผลต่อ
ประเทศไทย ความร่วมมอืในประชาคมอาเซียน และประเด็นปัญหา
ที่เกิดขึ้นของอาเซียนในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

PA 349 การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น 3(3-0-6)
 Local Economic Development
 หลกัการพืน้ฐานของเศรษฐกิจท้องถ่ิน การพฒันาเศรษฐกิจ 
ท้องถ่ินแบบพอเพยีง การพฒันาเศรษฐกิจท้องถ่ินท่ีมทุีนทางสงัคมและ
ทุนทางวัฒนธรรมเป็นท้องถ่ินท่ีพึ่งตนเองและมีเอกลักษณ์เฉพาะตน 

 

PA 350 กลยุทธ์การตลาดเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6)
 การบริหารท้องถิ่น
 Marketing Strategies for Local Administration  
 Development
 หลักการและการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด กลยุทธ์
เพือ่แสวงหาโอกาสทางการตลาด และแข่งขันทางการตลาด กลยุทธ์
เก่ียวกับการสร้างผลติภณัฑ์ท้องถ่ิน การจ�าหน่ายและการส่งเสริมการ
ขาย ตลอดจนการน�าหลกัการตลาดไปประยุกต์ใช้ เพือ่การพฒันาการ
บริหารและพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

PA 358 แผนพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6)
 Local Development Plan
 สาระส�าคัญของแผนพัฒนาท้องถ่ิน การเช่ือมโยงแผน 
พฒันาท้องถ่ินกับแผนพฒันาในระดบัจงัหวัดและระดับชาติ การเขียน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น การแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ

PA 359 การคลังท้องถิ่น 3(3-0-6)
 Local Finance
 ความส�าคัญของการคลังท้องถิ่น การจัดเก็บรายได้ การ 
บรหิารรายจ่าย การจดัท�างบประมาณรายจ่าย ความสามารถในการ 
จัดเก็บ การได้รับความช่วยเหลือจากส่วนกลาง ตลอดจนการสร้าง 
ความโปร่งใสที่เป็นธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้น

PA 360 แผนพัฒนาท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
 Strategic Local Depelopment
 การพัฒนาท้องถ่ินในกระแสโลกาภิวัตน์และกระแส 
ท้องถ่ินนิยม ประเด็นพัฒนาที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาท้องถ่ิน การ
พัฒนาท้องถ่ินท่ีเช่ือมโยงกับระดับชาติและภูมิภาค กรณีศึกษาการ 
พัฒนาท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ทั้งใน 
ประเทศและต่างประเทศ
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PA 371 ภูมิรัฐศาสตร์ 3(3-0-6)
 Geopolitics
 มุมมองและทฤษฎีด้านภูมิรัฐศาสตร์ทั้งแบบด้ังเดิมและ 
ร่วมสมยั ทัง้ในเชิงความมัน่คงและความมัง่ค่ัง วิธคิีดเชิงภมูริฐัศาสตร์ 
การวางแผนกลยุทธ์โดยใช้อาณาบริเวณและพื้นที่เป็นตัวตั้ง พลวัตร 
ของภูมิรัฐศาสตร์ และวิเคราะห์มิติภูมิรัฐศาสตร์ต่อการก�าหนดนโยบาย 
ของประเทศ

PA 372 ยุทธศาสตร์และความมั่นคง 3(3-0-6)
 ระหว่างประเทศ
 Strategic Studies and International Security
 หลักการ แนวคิด และยุทธศาสตร์ความมั่นคง ทั้งความ 
ความมัน่คงด้ังเดมิและความมัน่คงในรปูแบบใหม่ แนวคดิและยุทธศาสตร์ 
ความมัน่คงระหว่างประเทศ เช่น Collective Security, Cooperative 
Security ความร่วมมือและความขัดแย้งในภูมิภาคต่างๆของโลก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค

PA 373 องค์การระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
 International Organizations
 วิวัฒนการขององค์การระหว่างประเทศ สนันบิาตชาติ และ 
สหประชาชาต ิหน่วยงานทีส่�าคัญของสหประชาชาต ิโครงสร้างและ 
อ�านาจหน้าท่ี บทบาทและการด�าเนนิงานขององค์การระหว่างประเทศ 
ในการแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศในมติต่ิางๆ ทัง้ความร่วมมอืและ 
การแก้ไขกรณีพิพาทความขัดแย้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และ 
การเมือง รวมทั้่งบทเรียนและความส�าเร็จขององค์การระหว่างประเทศ
 
PA 374 การต่างประเทศของไทย 3(3-0-6)
 Thai Foreign Affairs
 ความสมัพนัธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ การต่างประเทศ 
ไทยในปัจจุบัน ผู้มีบทบาทหลักในการก�าหนดนโยบายต่างประเทศ 
ปัจจยัและกระบวนการในการก�าหนดนโยบาย แบบแผนของนโยบาย 
การด�าเนนินโยบาย วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของนโยบายต่างประเทศ 
ที่มีผลกระทบซึ่งกันและกันกับการเมืองภายในของไทย

PA 403 การฝึกงานหรือสารนิพนธ์ 3(200 ช่ัวโมง)
 Internship or Mini-Thesis
 นักศึกษาปีสุดท้ายที่มีคุณสมบัติหรือหลักเกณฑ์ท่ีคณะ 
ก�าหนด จะเข้ารับการฝึกงานด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในองค์การ 
ภาครัฐ รฐัวิสาหกิจ หรอืเอกชนไม่น้อยกว่า 200 ช่ัวโมง พร้อมท้ังจดัท�า 
รายงายการฝึกงาน และน�ามาอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน หรือกรณี 
นกัศกึษาขาดคณุสมบัตหิรอืหลกัเกณฑ์ทีค่ณะก�าหนดไม่สามารถฝึกงานได้ 
ให้นักศึกษาท�าสารนิพนธ์ในหัวข้อเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์

PA 411 โครงงานรัฐประศาสนศาสตร์ 1 3(3-0-6)
 Public Administration Project 1
 การศกึษาค้าคว้า เตรียมข้อมลู ออกแบบข้ันต้น การจดัท�า 
ข้อเสนอ การน�าเสนอโครงงานที่สนใจพร้อมแนวทางปฏิบัติใน 
โครงงานทางภาครัฐหรอืภาคเอกชน การพฒันาการสร้าง การจดัท�า 
รายงานและการน�าเสนอผลการท�าโครงงาน ในโครงงานทางภาครฐั 
หรือภาคเอกชน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ดูแล

PA 412 โครงงานรัฐประศาสนศาสตร์ 2 3(3-0-6)
 Public Administration Project 2
 การสร้างผลงานใหม่ (New Project) ด้วยความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์ ต่อยอดจากโครงงานรัฐประศาสนศาสตร์ 1 

PC 201 การสื่อสารการแสดงเบื้องต้น              3 (3-0-6)     
 Introduction to Performing Arts Communication
 ประวัติ ความหมาย และพัฒนาการของศิลปะการแสดง
ที่มีผลต่อชีวิตมนุษย์ ความสัมพันธ์ของศิลปะการแสดงกับสังคม
ปัจจุบัน พื้นฐานการสร้างองค์ประกอบของละคร การปฏิบัติหน้าที่                      
ในฝ่ายด�าเนินการต่างๆ  และการจัดการแสดงเบื้องต้น 

PC
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PC 202 ประวัติศาสตร์ศิลปะการแสดง  3 (3-0-6) 
   History of Performing Arts
   บทบาทและวิวัฒนาการของศิลปะการแสดง แนวคิด 
พื้นฐานเก่ียวกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการแสดงหลากหลาย
รูปแบบในยุคสมัยต่างๆ และการศึกษาโครงสร้างรูปแบบของการ
แสดงที่ส�าคัญของโลก

PC 203 การอ่านเพื่อการตีความ       3 (2-2-6)
 Oral Interpretation
 ทฤษฎีและภาคปฏิบัติการอ่านร้อยแก้วภาษาไทยและ 
วาทวิทยาเบ้ืองต้น การตีความหมายและการประยุกต์ใช้กับการแสดง
ทฤษฎีการวิเคราะห์และการแสดงละครประเภทอ่าน กลวิธีในการ 
จัดแสดงละครประเภทอ่าน เพื่อน�าเสนอสาระและสุนทรียะให้ผู้อื่น
เข้าถึงความหมายได้อย่างลึกซึ้ง

PC 204 งานดิจิทัลส�าหรับการสื่อสารการแสดง   3 (2-2-6)
 Digital Works in Performing Arts 
 Communication
 คอมพิวเตอร์ส�าหรับงานสื่อสารการแสดง ความรู ้
และทักษะความสามารถในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และเหมาะสม
กับความต้องการในงานสื่อสารการแสดง ความสามารถเช่ือมโยง 
แนวความคิดทางการสื่อสารการแสดงไปสู่การน�าคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีมาพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงาน

PC 301 พื้นฐานการใช้เสียง 3 (2-2-6)    
 Voice Training
 ทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการฝึกเสียง ฝึกการหายใจ การ
ออกเสยีงทีถู่กต้อง วิธีเปล่งเสยีงส�าหรับการแสดงประเภทต่างๆ  การใช้ 
เสียงเพื่อสื่อความหมายและความรู้สึก

PC 302 การแสดง 1  3 (2-2-6)    
 Acting 1
 ทฤษฏี และภาคปฎิบัติของการแสดงละคร เป็นแนวทาง 
เตรยีมความพร้อมของนกัแสดง ท้ังด้านกายภาพ  เสยีง  สมาธ ิ และ 
ด้านอื่นๆ เพื่อสร้างความสมจริงและพลังในการแสดง  การสร้าง 
ทัศนคติที่ดีต่อการแสดง อันเป็นพื้นฐานและการฝึกฝนในการ
พัฒนาการแสดง

PC 303 การแสดง 2   3 (2-2-6) 
 Acting 2
 ทฤษฎแีละภาคปฏบิตัพิืน้ฐานการแสดงละคร การวิเคราะห์ 
ความต้องการ และจุดมุ่งหมายของตัวละคร ที่ส่งผลต่อการกระท�า 
และพัฒนาการของตัวละคร จิตวิทยาที่สนับสนุนการแสดงอย่างม ี
เหตุผล ฝึกปฏิบัติและพัฒนาความสามารถทางด้านการแสดงได ้
อย่างมีประสิทธิภาพ

PC 304 การก�ากับการแสดง 1   3 (2-2-6)
 Directing 1
  ทฤษฏีและภาคปฏิบัติของการก�ากับการแสดงข้ันพื้นฐาน
ที่ส�าคัญต่อการแสดง แบบฝึกหัดการก�ากับการแสดงโดยมุ่งเน้น
ที่ความจริงใจที่จะสื่อสารความคิดต่อผู้ชม การวิเคราะห์บทละคร                       
การตีความ และการทดลองน�าเสนอออกมาในรูปแบบของตนเอง
โดยการแสดงฉากสั้นๆ

PC 305 การเขียนบทเพื่อการสื่อสารการแสดง 1    3 (2-2-6)
 Script writing 1
 หลกัเบือ้งต้นในการเขียนบทในสือ่ประเภทต่างๆ ฝึกปฏบิตัิ 
การเขียนบทโดยใช้เร่ืองราวและประสบการณ์ใกล้ตัว ในการสร้าง
แก่นเรื่อง ลักษณะนิสัยของตัวละคร และการด�าเนินเรื่องอย่างสม
เหตุสมผล รูปแบบการน�าเสนอที่สมจริง 
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PC 306 งานด้านฉากและเวที   3 (2-2-6)         
 Stagecraft 
 ทฤษฎีและภาคปฏิบตังิานด้านเวที เกี่ยวกบัการสร้างฉาก
การจดัเตรียมอปุกรณ์ประกอบฉากทีเ่หมาะสม ลกัษณะและประเภท
ของสือ่ประเภทต่างๆ การเลอืกใช้เคร่ืองมอืวัสดุต่างๆในการสร้างฉาก 
การฝึกปฏิบัติการสร้าง ติดตั้ง ทาสีฉาก การเก็บรักษาฉาก หน้าที่
ความรับผิดชอบและข้ันตอนการท�างานด้านฉากและเวที เพื่องาน
สื่อสารการแสดง

PC 307 การวิเคราะห์วรรณกรรม  3 (2-2-6)  
 และงานสร้างสรรค์
 Analysis World Drama Literature
 หลักการอ ่านและวิเคราะห ์วรรณกรรมการละคร 
วรรณกรรมการละครสากลที่มีมาตรฐานโครงสร้าง ประเภท และ
แนวทางการน�าเสนอการ สร้างความเข้าใจด้านแก่นเร่ือง การตคีวาม
ตัวละคร  สัญลักษณ์และสาระส�าคัญที่ผู้เขียนต้องสื่อในบทละคร

PC 308 การสร้างสรรค์องค์ประกอบทางศิลปะ  3 (2-2-6)                 
 เพื่องานสื่อสารการแสดง                      
 Creative Art Composition for Performing 
 Arts Communication)
 การสร้างสรรค์องค์ประกอบศิลปะการแสดง จากความ
คิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ความหลากหลายของรูปทรง เส้นสี 
และระยะ การสร้างความกลมกลืน เพื่อพัฒนาสุนทรียและทักษะ
พื้นฐานในการออกแบบเพื่องานศิลปะการแสดง

PC 309 การบริหารงานสื่อสารการแสดงและธุรกิจ 3 (2-2-6)
 สื่อดิจิทัล                                               
 Entertainment Business and Digital 
 Media Management)
 ความรู ้เบื้องต้นของการบริหารงานการจัดการแสดง  
ในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดละครเวที การจัดละครโทรทัศน์ การ
ผลิตภาพยนตร์ การจัดการเปิดตัวสินค้าและบริการ รวมถึงการ
จัดการแสดงในรูปแบบอื่นๆ  การวางแผนด�าเนินงาน การจัดการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา 
และการประเมินผล การบริหารจัดการวัฒนธรรม การจัดการศิลปะ
แบบยั่งยืน

PC 310 การเคลื่อนไหวในงานสื่อสารการแสดง    3 (2-2-6)   
  Movement in Performing Arts Communication
 ทฤษฎีและภาคปฏิบัติข้ันพื้นฐานของการเคลื่อนไหว 
ร่างกายในงานสื่อสารการแสดง การสร้างความสัมพันธ์และความ
ยืดหยุ่นในการเคลือ่นไหวร่างกาย การควบคุมและแบ่งส่วน  การใช้งาน 
ของกล้ามเนือ้และข้อต่อส่วนต่างๆ การสงัเกต  วิเคราะห์ และจดจ�า  
การเคลื่อนไหวร่างกาย การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างร่างกาย 
นักแสดงและสภาพแวดล้อมทางการแสดง การสื่อความหมายของ
จินตนาการผ่านการใช้ร่างกายและน�้าเสียง

PC 401 โครงงานการสื่อสารการแสดง 1 3 (0-9-0)
 Capstone in Performing Arts Communication1
 การจดัท�าโครงงานด้านการสือ่สารการแสดงเชิงปฏบิติัการ 
ความส�าคัญของแนวคิดสร้างสรรค์ การริเร่ิมโครงการการฝึกเขียน 
โครงการ การหาข้อมูลและพัฒนาแนวคิดเบ้ืองต้นโดยอาจารย์ 
ผู้สอนและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกให้ค�าปรึกษาและร่วมพัฒนา 
โครงงาน

PC 402  โครงงานการสื่อสารการแสดง 2 3 (0-9-0)
 Capstone in Performing Arts Communication   2 
 องค์ประกอบ รูปแบบ และเทคนิคการพัฒนาโครงงาน 
ด้านการสือ่สารการแสดง  การด�าเนนิงาน  การวิเคราะห์ปัญหาอปุสรรค 
แนวทางแก้ไข  และการทดลองโครงงานในสถานการณ์จริง

PC 403  โครงงานการสื่อสารการแสดง 3 3 (0-9-0) 
 Capstone in Performing Arts Communication 3 
 รูปแบบ วิธีการ และเทคนิค ในการจัดกิจกรรม ด้าน
การสื่อสารการแสดง กลยุทธ์การท�าให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมใน 
โครงงาน การประเมินผลกิจกรรม 

PC 404 สัมมนาการสื่อสารการแสดง 3 (3-0-6)
 Seminar in Performing Arts Communication   
 สภาพปัจจุบันของศิลปะการแสดง ปัญหา อุปสรรค ข้อ
จ�ากัด ข้อวิพากษ์วิจารณ์ในปัจจุบัน ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่มี
ต่อสังคม ผลกระทบและกรณีศึกษา ที่เป็นปัญหาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศทางด้านศิลปะการแสดง
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PC 405  การเตรียมฝึกงานหรือสารนิพนธ์  3 (2-2-5)                       
 Internship or Thesis  Preparation
 การเตรียมความพร้อมเพื่อการไปฝึกงานหรือสร้างสรรค์
ผลงานสารนิพนธ์ ในภาคเรียนสุดท้ายในด้านที่นักศึกษาสนใจ เช่น 
ด้านก�ากับการแสดง การออกแบบเครื่องแต่งกาย การออกแบบฉาก 
แสงและเสียง เป็นต้น นักศึกษาจะได้รับมอบหมายให้ฝึกปฏิบัติงาน 
เพือ่เพิม่พนูความรูแ้ละทกัษะทีจ่�าเป็นส�าหรบัการผลติงานสารนพินธ์
รวมไปถึงการรวบรวมน�าเสนอและจัดแสดงผลงาน

PC 406 สารนิพนธ์              3 (0-9-0)
 Thesis
   นกัศึกษาทีศึ่กษาครบหลกัสตูรและมแีต้มเฉลีย่ตามเกณฑ์  
สามารถท�าสารนพินธ์ในหัวข้อทีเ่ก่ียวข้องกับสาขาวิชาการสือ่สารการ
แสดงดิจิทัล

PC 407 สหกิจศึกษาทางการสื่อสารการแสดง 1 6 (600ช่ัวโมง)  
 Cooperative Education in  Performing Arts 
 Communication 1
       นกัศกึษาทีศ่กึษาครบหลกัสตูร แต้มเฉลีย่ไม่ต�า่กว่า 2.5 รวมท้ัง 
มคีณุสมบัตคิรบถ้วนตามท่ีก�าหนด สามารถเลอืกสหกิจศึกษา โดยเข้า 
ท�างานในฐานะพนักงานช่ัวคราวในหน่วยงานหรือองค์กรด้านการ
สื่อสารการแสดง เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ตรงในการท�า 
โครงงาน และรายงานผล ภายใต้การควบคุมของหลักสูตรร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก

PC 408 สหกจิศกึษาทางการสือ่สารการแสดง 2 6 (600 ชัว่โมง)
 Cooperative Education in   Performing Arts 
 Communication 2
รายวิชาบังคับก่อน : PC 407 สหกิจศึกษาทางการสื่อสาร
  การแสดง  1
 นกัศึกษาทีผ่่านสหกิจศกึษา 1 มาแล้ว ให้ท�างานในฐานะ
พนักงานช่ัวคราวในสถานประกอบการต่อเนื่องเป็นเวลาอีกไม่น้อย
กว่า 16 สัปดาห์ พร้อมทั้งท�าโครงงาน และรายงานผล ภายใต้การ
ควบคุมของหลักสูตรร่วมกับหน่วยงานภายนอก

PC 351 การแสดง 3 3 (2-2-6)
 Acting 3
   ทฤษฎแีละภาคปฏบัิติของพืน้ฐานการแสดงละครสมยัใหม่ 
เน้นการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการแสดง สามารถแสดงละคร
แนวอืน่ๆนอกจากแนวสมจรงิได้ รวมท้ังสามารถสวมบทบาทของตวั
ละครที่มอบหมายให้ได้อย่างน่าสนใจ

PC 352  การเขียนบทเพื่อการสื่อสารการแสดง 2 3 (2-2-6)                      
 Script writing 2            
 ทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการเขียนบทเพื่อการสื่อสาร 
การแสดง ในด้านการสร้างแก่นเรื่อง โครงเรื่อง ลักษณะนิสัยของ 
ตวัละคร และการด�าเนนิเร่ืองอย่างสมเหตสุมผล การศกึษาแนวทาง
การสร้างบทแนวทางเลือกเทคนิคในการเล่าเรื่องที่หลากหลาย การ
สร้างสรรค์งานเพื่อการสื่อสารการแสดงในเรื่องยาว

PC 353 การก�ากับการแสดง 2 3 (2-2-6)
 Directing 2
 ทฤษฏีและภาคปฏบิตัขิองการก�ากบัการแสดง แนวความ
คิดในการก�ากับการแสดง มุ่งเน้นการน�าเสนอความคิดหลักในการ
ก�ากับการแสดง การมองเห็นภาพรวม การสื่อสารให้นักแสดงเข้าใจ  
การใช้ภาพในการแสดงสื่อความหมายโดยมีศรัทธาในการก�ากับการ
แสดงในฐานะของการสร้างสรรค์งานออกมาอย่างมีศิลปะ

PC 354 การแสดงละครเพลง 3 (2-2-6)
 Musical Theatre
 ทฤษฎีและภาคปฏิบัติของการแสดงแบบผสมผสานการ 
ขับร้อง การเต้น และการแสดงบนเวท ีพฒันาทักษะ  การใช้เสยีงและ
การเคลื่อนไหวบนเวที การท�างานร่วมกันเป็นทีม การเป็นนักแสดง 
และการพัฒนาการแสดงให้มีประสิทธิภาพ

PC 355 การละครไทย 3 (3-0-6)
 Thai Theatre
 รูปแบบและวิวัฒนาการของการละครในประเทศไทย 
บุคคลส�าคัญในแขนงต่างๆ ของศิลปะการแสดง สภาพแวดล้อม 
ทางสงัคม ปรชัญาและปัจจยัอืน่ๆ ทีส่่งอทิธพิลต่อศิลปะ และวรรณคดี 
การละครในยุคสมัยต่างๆ 
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PC 356 การละครเอเชีย 3 (3-0-6)
 Asian Theatre
 รูปแบบและวิวัฒนาการของการละครในระดับภูมิภาค
อาเซียนและเอเชีย  บุคคลส�าคัญในแขนงต่างๆ ของศลิปะการแสดง
สภาพแวดล้อมทางสังคม  ปรัชญา และปัจจัยอื่นๆ เช่น การเปิด
ตลาดทางศิลปะซ่ึงส่งอิทธิพลต่อศิลปะและวรรณคดีการละครในยุค
สมัยต่างๆ

PC 357 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการสื่อสาร 3 (2-2-6) 
 การแสดง                                                
   Special Topics in Performing Arts 
 Communication)
 เร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับศิลปะการแสดงโดยสาขาวิชา 
จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและก�าหนดหัวข้อในการศึกษาแต่ละภาค
ตามความเหมาะสม 

PC 358 วรรณกรรมการละครตะวันตก 3 (3-0-6)
 Western Drama Literature 
 วรรณกรรมการละครในรูปแบบต่างๆ ที่มีมาตรฐานของ
ตะวันตก องค์ประกอบของวรรณกรรมการละครตะวันตก  บทประพนัธ์ 
ส�าคญัทีเ่ป็นแบบอย่าง ในด้านรปูแบบการประพนัธ์ แนวคดิ ค่านยิม 
แห่งยุคสมยัและคุณค่าทางสงัคม คณุค่าทางศิลปะและอทิธพิลทีม่ต่ีอ 
การแสดง

PC 359 การแต่งหน้าส�าหรับการแสดง  3 (2-2-6 )  
 Make up for Stage Presentation 
 ทฤษฎีและภาคปฏิบัติของการแต่งหน้าส�าหรับการแสดง  
การดูแลท�าความสะอาดและถนอมผิวหน้า การศึกษาโครงสร้าง
ใบหน้าและแก้ไขข้อบกพร่อง เทคนิคการแต่งหน้าให้เหมาะสม
กับบทบาทการแสดง การออกแบบให้ตรงตามแก่นเรื่องและ
วัตถุประสงค์ของการแสดง การแต่งหน้าเพื่อละครเวที แฟชั่นโชว์                             
และการแสดงต่างๆ 

PC 360 การออกแบบเครือ่งแต่งกายเพือ่การแสดง 1 3 (2-2-6)             
 Costume Design for Performing Arts 1 
 การออกแบบเคร่ืองแต่งกายส�าหรับการแสดงแนวสมจรงิ 
เน้นการพฒันาทกัษะทีห่ลากหลาย เพือ่สร้างให้ผูเ้รียนเป็นนกัออกแบบ 
เครือ่งแต่งกายมอือาชีพ ทักษะในการคดิวิเคราะห์โจทย์ทาง การแสดง 
ทักษะในการค้นคว้าข้อมูลส�าหรับการออกแบบ แนวโน้มเคร่ือง 
แต่งกายแต่ละยุคสมยั การเขียนภาพร่างเคร่ืองแต่งกาย การวเิคราะห์ 
โครงสร้างและวัสดุในการตดัเย็บเคร่ืองแต่งกาย การจดัหาและสร้าง
เครื่องแต่งกายตามความเหมาะสมของการแสดง

PC 361 การออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่อการแสดง 2 3(2-2-6)           
 Costume Design for Performing Arts 2                           
 การออกแบบเครือ่งแต่งกายเชิงสร้างสรรค์ เน้นการออกแบบ 
ทีห่ลากหลายนอกเหนอืไป จากการออกแบบแนวสมจรงิ  การออกแบบ 
ส�าหรับละครเวทีแนวต่อต้าน แนวสมจริง  แนวแฟนตาซี แนวทดลอง 
มวิสเิคลิรีวิว และการแสดงโชว์ต่างๆ การพฒันากระบวนการสร้างสรรค์ 
ภายใต้โจทย์ และเง่ือนไขทีก่�าหนด การวิเคราะห์โครงสร้างและวัสดุ
ในการตัดเย็บเคร่ืองแต่งกาย การจดัหา และสร้างเครือ่งแต่งกายตาม
ความเหมาะสมของการแสดง

PC 362  ก�ากับศิลป์ 1      3(2-2-6)
 Theatrical Production Direction 1
 ทฤษฎีการออกแบบฉากและแสงเพื่อการแสดง การ
วิเคราะห์และการตคีวามบท การค้นคว้าข้อมลูประกอบการออกแบบ
และพัฒนาแบบ การใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบการสร้างหุ่น
จ�าลอง การเลอืกใช้วัสดอุปุกรณ์  ฝึกประยุกต์หลกัการไปสูก่ารปฏบัิต ิ
เพื่อการออกแบบฉากและแสง คุณธรรมและจริยธรรมของ 
นักออกแบบที่ดี 

PC 363  ก�ากับศิลป์ 2    3(2-2-6)
 Theatrical Production Direction 2
 หลักการและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับงานเทคนิคด้านการแสดง 
ทัง้ด้านงานฉาก แสง เสยีง และสือ่โสตทศัน์ต่างๆ การประยุกต์ใช้ทฤษฎี 
ในการฝึกปฏบิติัการซ่อมสร้าง  การตดิต้ัง และการบ�ารุงวัสด ุ อปุกรณ์ 
และคุรุภัณฑ์ทางเทคนิค  การวิเคราะห์งานและการวางแผนการใช้ 
และการจัดซ้ือเคร่ืองมือวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ทางเทคนิคด้าน
การแสดงให้เหมาะสมกับโจทย์ที่ได้รับ
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PC 364  การเขียนบทเชิงสร้างสรรค์ในสื่อดิจิทัล    3 (2-2-6)                    
 Creative Playwriting in Digital Media
 ทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการเขียนบท เพื่อการแสดงใน 
รูปแบบต่างๆ การเขียนบทละครโทรทัศน์ การเขียนบทภาพยนตร์ 
การเขียนบทเพื่อกิจกรรมพิเศษ การเขียนส�าหรับใช้ในงานสื่อดิจิทัล

PC 365 ระเบียบวิธีการวิจัยส�าหรับการสื่อการแสดง  3 (3-0-6)  
 Research Methodology for Performing Arts   
 Communication
 แนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิธีวิจัยในศาสต์สาขาต่างๆ   
เช่น ศิลปะ ประวัติศาสตร์ จติวิทยา สงัคมวิทยาทีเ่ก่ียวข้องกับโจทย์
ทางศลิปะการแสดง เพือ่ประยุกต์ใช้ในการออกแบบและการวิจยัด้าน
ศิลปะการแสดง น�าเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบ  
การวิเคราะห์ข้อมลู การสรุปผล และการอภปิรายผลการวิจยั  จรรยา
บรรณของนกัวิจยั  การฝึกเขียนรายงานการวิจยัด้านศิลปะการแสดง

PC 366   ละครเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา   3 (3-0-6)
 Theatre for Education and Development
  พัฒนาการและบทบาทของการละครเพื่อการเรียนรู้  
การพัฒนาทั้งในระบบการศึกษา และในชุมชน ปฏิบัติการใช้ทฤษฎี
และเทคนิคทางด้านศิลปะการละครรูปแบบต่างๆ เพื่อเสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้และพัฒนา

PC 367  การจัดการงานธุรกิจบันเทิงและ 3 (3-0-6)
 กิจกรรมพิเศษ
 Performing Arts Production and Event 
 Management
 ทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการด้านการแสดง 
และกิจกรรมพเิศษในรปูแบบต่างๆ การวางแผนด�าเนนิงาน การจดัการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา 
การประเมินผล กรณีศึกษาจากกิจกรรมพิเศษท่ีจัดข้ึน ทั้งใน 
ประเทศไทยและต่างประเทศ 

PC 368 การตลาดส�าหรับงานสื่อสารการแสดง  3 (3-0-6)
 Marketing for Performing Arts Communication
   หลักการเบ้ืองต้นส�าหรับการท�างานด้านการตลาดใน
โครงการละครต่างๆ ปฏิบัติ  การวางแผนการตลาดและการใช้สื่อ
ให้เหมาะสมในการท�าโครงการละครต่างๆ โดยการวางแผน อย่าง
มืออาชีพ และสามารถส่งเสริมการแสดงได้จริง

PC 369 ทฤษฎีและการวิจารณ์ศิลปะการแสดง 3 (3-0-6)
  Theory of Performing Arts Criticism
  ทฤษฎี หลักเกณฑ์ และแนวทางการวิจารณ์การ
แสดง ในแง่ปรัชญา ความคิด จุดมุ่งหมาย การเสนอเรื่องราวการ
แสดง รวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณของผู้วิจารณ์                                
การฝึกเขียนบทวิจารณ์ต่างๆ

PC 370 การฝึกปฏิบัติทางการแสดง 3 (2-2-6)
 Theatre Workshop
 การฝึกปฏบัิตแิละรับผดิชอบหน้าทีฝ่่ายต่างๆ ของโครงการ 
ตามที่ได้รับมอบหมาย เลือกฝ่าย ที่ผู้เรียนสนใจและอาจารย์ผู้สอน
เห็นสมควร อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ดูแลและประเมินผล

PC 371 การก�ากับเวที 3 (2-2-6)
 Stage Management
 ทฤษฎแีละภาคปฏบัิตกิารก�ากับเวท ีคณุสมบัติและหน้าที่
ของผูก้�ากับเวท ีความรบัผดิชอบ การด�าเนนิงาน   และการประสาน
งานกับฝ่ายต่างๆ การแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในการจัดการแสดง  
การฝึกปฏิบัติก�ากับเวทีตามที่ได้รับมอบหมาย

PC 372 เทคนิคการแสดงเฉพาะทาง    3 (2-2-6) 
  Selected  Performing Arts Technique
  เทคนคิในการแสดงหรือสร้างสรรค์ผลงาน จากผู้เช่ียวชาญ 
ในศาสตร์ต่างๆ  เช่น เทคนคิละครใบ้ เทคนคิการแสดงลปิซิงค์ ฯลฯ 
เน้นการเรียนรู้ฝึกฝนทักษะต่างๆเพื่อน�าไปประยุกต์ใช้ในงานวิชาชีพ
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PC 373  การแสดงเพื่อการประกอบอาชีพ  3 (2-2-6)  
 Acting for Career
 ฝึกฝนทักษะพืน้ฐานของการแสดง เน้นการส�ารวจตนเอง 
เพื่อเรียนรู้และเข้าใจวัตถุดิบพื้นฐานของนักแสดงได้แก่ ร่างกาย 
เสยีง ประสาทสมัผัส  อารมณ์ ความรูส้กึ  จนิตนาการ  เหตผุล และ
แรงจูงใจท่ีก่อให้เกิดการกระท�า เพื่อให้เกิดความมั่นใจในศักยภาพ 
การแสดงออกของตนเอง และสามารถจะน�าไปใช้ปรบัปรงุบุคลกิภาพ 
และประยุกต์ใช้กับสายงานที่เกี่ยวข้อง 

PC 374 การแต่งหน้าเพื่อการประกอบอาชีพ  3 (2-2-6)  
 Make up for Career
 การแต่งหน้า เพื่อน�าไปใช้ในวิชาชีพต่างๆ การแต่งหน้า 
ตนเอง รวมไปถึงการแต่งหน้าเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ และการ 
แต่งหน้าเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์และองค์กร

PC 375 ศิลปะการเล่าเรื่อง       3 (3-0-6)     
 Arts of Storytelling
 คุณลกัษณะของเร่ืองราวท่ีน�ามาถ่ายทอดในงานศิลปะและ
วรรณกรรมประเภทต่างๆ โครงสร้างและองค์ประกอบของเรื่องราว 
ความส�าคัญของนาฏการ  กลวิธกีารเล่าเร่ืองในลกัษณะต่างๆ  กรณี
ศกึษาตัวอย่างจากบทภาพยนตร์ บทประพนัธ์ และงานสร้างสรรค์รปู
แบบต่างๆ 

PC 376  การร้องเพลง 1         3 (2-2-6)
 Singing 
 ฝึกฝนทักษะการร้องเพลงสามารถร้องเพลงอย่างถูกต้อง
และตรงจงัหวะ รวมท้ังสามารถสือ่อารมณ์เพลงออกมาได้อย่างถูกต้อง 

PC 377 การร้องเพลง 2        3 (2-2-6)
 Singing 2
 ฝึกฝนทักษะการร้องเพลงสามารถร้องเพลงอย่างถูกต้อง
และตรงจงัหวะ และสามารถประสานเสยีงได้ รวมท้ังสามารถสือ่สาร
อารมณ์เพลงออกมาได้อย่างถูกต้อง

PC 378  การเต้นเพื่องานศิลปะการแสดง 1 3 (2-2-6)
 Dance 1
 ฝึกฝนทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้นไปพร้อมกับ
ดนตรี ในรูปแบบการเต้นต่างๆ เช่น บัลเล่ต์ แจ๊ซ แดนซ์เป็นต้น

PC 379  การเต้นเพื่องานศิลปะการแสดง  2     3 (2-2-6)
 Dance 2
 ฝึกฝนทักษะการเคลือ่นไหวร่างกายไปพร้อมกับดนตรใีนรปู
แบบการเต้นที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น Contemporary Fosse เป็นต้น

PC 380 การบริหารและจัดการศิลปิน   3 (3-0-6)
 Artist  Management 
 การบริหารจัดการศิลปินในธุรกิจโดยกลยุทธ์การจัดการ 
สถานภาพปัจจบัุนในการบริหารจดัการศลิปิน วิเคราะห์ปัจจยัสูค่วาม
ส�าเร็จในการบริหารจัดการศิลปิน  เพื่อสร้างความมั่นใจในกลยุทธ์
ที่ใช้จากผู้เช่ียวชาญ ศึกษาการเป็นผู้ดูแลศิลปิน การท�างานกับ
ศลิปิน กระบวนการรบัส่งงานให้ศลิปิน ตลอดจนไปประกอบอาชีพได้ 

PC 381 การบริหารกิจกรรมและฝึกอบรมทางสื่อสาร  3 (3-0-6)
 การแสดง                                           
 Event Management  and Training For 
 Performing Arts Communication
 กระบวนการการจัดกิจกรรม และฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
กลวิธีฝึกอบรม ในรูปแบบของการสื่อสารการแสดง เพื่อน�าไปใช้
สร้างศักยภาพการแสดงออก และสามารถน�าไปใช้ในการปรับปรุง
บุคลิกภาพ ประยุกต์ใช้กับสายงานที่เกี่ยวข้อง
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PE 102 กฎหมายในงานวิศวกรรม  3(3-0-6)
 Laws in Engineering Profession 
 ความรูเ้บือ้งต้นทางด้านกฎหมาย กฎหมายแพ่งและอาญา 
กฎหมายเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ทางปัญญา กฎหมายเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ พระราชบัญญัติ 
วิชาชีพวิศวกรรม หลักนิติกรรม สัญญาและผลผูกมัด แนวคิดและ
ความส�าคัญของจริยธรรม ศลีธรรม และปรชัญาแห่งวิชาชีพวิศกรรม 

PE 103 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเชิงวิศวกรรม  3(2-3-4)
 Computer and Information to Engineering 
 เทคโนโลยีทางด้านคอมพวิเตอร์และระบบของการจดัเก็บ 
ข้อมูลของคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ตลอดจน
แนวโน้มของเทคโนโลยีในปัจจุบัน มโนทัศน์ทางคอมพิวเตอร์ ส่วน
ประกอบของคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการพื้นฐานการใช้โปรแกรม
ส�าเร็จรูปส�าหรับงานด้านวิศวกรรม

PE 104 หลักการท�าโปรแกรมคอมพิวเตอร์  3(2-3-4)
 Computer Programming
 มโนทัศน์ทางคอมพวิเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพวิเตอร์ 
การท�างานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ มโนทศัน์ทางการ
ประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบและพัฒนา
โปรแกรมเพือ่ประยุกต์ใช้กับปัญหาทางด้านวศิวกรรม โดยใช้ภาษาซี 
หรือภาษาระดับสูงอื่นๆ

PE 105  คณิตศาสตร์พื้นฐานวิศวกรรม  3(3-0-6)
 Fundamentals Mathematics for Engineering
 ทบทวนความรูเ้ก่ียวกับพชีคณติ สมการและการด�าเนนิการ 
การจดัหมู ่การกระจาย การสลบัท่ีสมการเชิงเส้นและก�าลงัสอง ลมิติ 
และความต่อเนือ่งของฟังก์ช่ัน ตรโีกณมติ ิลอการิธมึและการยกก�าลงั
เวกเตอร์สองมิติ เมตริกซ์พื้นฐาน

PE 106 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม  2(1-3-2)
 Basic Engineering Workshop
 ศึกษาการท�างานตลอดจนวิธีใช ้เคร่ืองมือช ่างและ
เครื่องจักรต่างๆ โดยเน้นความถูกต้อง ทักษะความเหมาะสม และ
ความปลอดภัย เครื่องมือต่างๆที่ใช้วัด ปฏิบัติการสร้างช้ินงานที่มี
กลไกการท�างานอย่างง่าย

PE 107 ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม 3(3-0-6)
 Probability and Engineering Statistics 
รายวิชาบังคับก่อน : PE 105  คณิตศาสตร์พื้นฐานวิศวกรรม
 ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติทางด้านวิศวกรรม 
หลักการเบื้องต้นของทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการ 
แจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนือ่งและไม่ต่อเนือ่ง การอนมุานทาง
สถิติและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียวและสองทาง การวิเคราะห์ความถดถอยและสัมประสิทธิ์
สัมพันธ์ การสุ่มตวัอย่างเพื่อการยอมรับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และ
การใช้วิธีทางสถิติเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาทางวิศวกรรม

PE 108 การเขียนแบบวิศวกรรม  3(2-3-4)
 Engineering Drawing
 มาตรฐานของงานเขียนแบบ อปุกรณ์เขียนแบบและวิธีใช้ 
ภาพเอร์สเป็คตีฟ การตดัภาพ หน่วยวัดและการบอกขนาด การเขียน 
แบบงานประกอบ การเขียนแบบใช้งาน เส้นตรงและระนาบ การ
เขยีนภาพตดั การร่างและเขยีนสภาพสเกต็ซ์ด้วยมอืเปล่า การเขยีน 
แบบ 2 มิติ 3 มิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

PE 109  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  3(3-0-6)
 Engineering Economy
 การค�านวณความสมัพนัธ์ระหว่างค่าของเงินกับเวลา การ
คดิอตัราดอกเบ้ีย มลูค่าเงินต้นเทียบเท่าปีปัจจบัุน ค่าเทยีบเท่าเงินจ่าย 
เท่ากันทกุปี การหาอตัราผลตอบแทน อตัราส่วนของผลประโยชน์ต่อ 
การลงทุน การทดแทนทรัพย์สิน การคิดค่าเสื่อมราคา ความเสี่ยง 
และความไม่แน่นอน ภาษี และการวิเคราะห์ความไวต่อการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงเศรษฐศาสตร์

PE
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PE 110 การจัดการด�าเนินงานเบื้องต้น  3(3-0-6)
 Introduction to Operation Management
 แนวคิด หลกัการเก่ียวกับการวิเคราะห์ การตดัสนิใจ การ
บรหิารการจดัการระบบการด�าเนนิงาน การบรหิารเวลา การวางแผน 
การควบคุมการด�าเนินงาน การบริหารโครงการ

PE 112 วัสดุวิศวกรรม  3(3-0-6)
 Engineering Materials
 หลักการข้ันมูลฐานของวัสดุศาสตร์ เน้นในด้านความ
สมัพนัธ์ระหว่างโครงสร้างและคณุสมบัติของวัสดปุระเภทโลหะและ
อโลหะ พลาสติก เซรามิค แอสฟัสท์ ไม้ คอนกรีต และโพลิเมอร์ 
แผนภาพสมดลุและการแปลความหมาย การทดสอบและความหมาย 
ของการทดสอบคุณสมบตั ิรปูโครงสร้างผลกึ โครงสร้างมหภาคและ 
จุลภาคด้านความสัมพันธ์ของคุณสมบัติวัสดุทางวิศวกรรม และวิธี 
การควบคุมโครงสร้างจุลภาค การเลือกใช้วัสดุทางวิศวกรรม และ
กระบวนการผลิต

PE 113 กลศาสตร์วิศวกรรม  3(3-0-6)
 Engineering Mechanics
 ระบบแรง แรงลพัธ์ สมดุล จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ 
ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง และกฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิ้วตัน

PE 301 วิศวกรรมความปลอดภัย  3(3-0-6)
 Safety Engineering  
 ลกัษณะและวิธกีารป้องกันอนัตราย ท่ีเกิดในการผลติทาง 
อตุสาหกรรม หลกัการควบคมุสภาพแวดล้อมในอตุสาหกรรมกฎหมาย 
ความปลอดภยั หลกัการจดัการความปลอดภยั จติวิทยาอตุสาหกรรม 
หลักในการจัดสถานที่ท�างานและโรงงานให้ปลอดภัย การป้องกัน 
อบุติัภยัจากเครือ่งจกัร เคร่ืองมอืกล อปุกรณ์ขนย้ายวัสดุ การป้องกันภยั 
ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า การป้องกันอัคคีภัยและการสู้อัคคีภัย และอุปกรณ์ 
ป้องกันภัยต่างๆ ตลอดจนการจราจรภายในโรงงาน

PE 302 วิศวกรรมซ่อมบ�ารุง 3(3-0-6)
 Maintenance Engineering  
 การบ�ารุงรักษาของระบบการผลติของโรงงาน แนวคดิของ 
การบ�ารุงรักษาทีทุ่กคนมส่ีวนร่วม (TPM) การวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือ 
ความพร้อมใช้และความสามารถในการบ�ารุงรักษาของระบบ ระบบ 
การบ�ารุงรักษาเชิงป้องกัน เทคโนโลยีการตรวจสอบสภาพ การวางแผน 
และจัดก�าลังการบ�ารุงรักษา การควบคุมการบ�ารุงรักษาและระบบ 
ในงานบ�ารุงรักษา องค์กรการบ�ารุงรักษา การบริหารวัฏจักรชีวิต 
การจดัท�ารายงานการบ�ารุงรกัษา การประเมนิผลการบ�ารงุรกัษาและ 
ตัวชี้วัดที่ใช้

PH 207  ฟิสิกส์พื้นฐาน 3(2-3-6)
 Fundamental Physics
 กลศาสตร์ของอนุภาคความร้อน กลศาสตร์ของไหล 
คลื่นไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง และไฟฟ้ากระแสสลับ ทฤษฎี 
แม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น แสง หลักฟิสิกส์ยุคใหม่

PP 301  การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
 Strategic Management
 ความเป็นมา ความหมาย แนวความคดิ และความส�าคญั 
ของการจัดการเชิงกลยุทธ์ การก�าหนดทิศทางขององค์การ  
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ ตัวแบบ 
ส�าหรับการวิเคราะห์สถานการณ์เชิงกลยุทธ์ การก�าหนดกลยุทธ์ 
การน�ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การประเมินผลของกลยุทธ์ เทคนิคที่ใช ้
ในการจัดการเชิงกลยุทธ์ และกรณีศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธ ์
ขององค์การภาครัฐและภาคเอกชน

PH

PP
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PP 303  ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ 3(3-0-6)
 ต่อสังคม
 Good Governance and Social Responsibilities
 ความส�าคัญ ความหมาย แนวคิด และประเภทของ 
ธรรมาภิบาล ตลอดจนการน�าหลักการ แนวคิดของธรรมาภิบาลไป 
ประยุกต์ใช้ ในองค์กรทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน เพือ่ให้เกิดระบบและ 
กลไกในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ 
และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (Corporate Social 
Responsibility : CSR) และประสบการณ์เชิงพืน้ท่ีในความรบัผดิชอบ 
ต่อสังคม

PP 305  เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6)
 Modern Management Techniques
 หลักการ แนวคิด ประเภทของเครื่องมือหรือเทคนิคการ 
จดัการสมยัใหม่ ระดบัความส�าเร็จในการน�าเคร่ืองมอืแต่ละประเภท 
ไปประยุกต์ใช้ บทบาทของผู้ที่เก่ียวข้องในการผลักดันน�าเครื่องมือ 
การจดัการไปใช้ และกรณศีกึษาการประยุกต์ใช้เคร่ืองมอืการจดัการ 
สมัยใหม่ในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน
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Q
QS
QS 201  วิธีการวิจัยเบื้องต้น  3(3-0-6)
 Introduction to Research Methodology
 วิวัฒนาการในการขยายขอบเขตแห ่งความรู ้ของ 
มนุษยชาติ ปรัชญา และแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัย วัตถุประสงค์และ 
ประโยชน์ของการวิจัย ประเภทของการวิจัย ขั้นตอนในการท�าวิจัย 
การวางแผนและควบคุมงานวิจัย การใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ตัวอย่างงานวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย

RE 301 ปฏิบัติการวิศวกรรมหุ่นยนต์ 1(0-3-6) 
 และระบบอัตโนมัติ 1 
 Robotics and Automation Engineering 
 Laboratory 1
 บทน�าเก่ียวกับวิทยาการหุ่นยนต์ในปัจจุบัน พื้นฐานองค์
ประกอบของหุ่นยนต์ อันได้แก่ โครงสร้าง กลไก อุปกรณ์ตรวจจับ 
การควบคมุระดบัล่าง อปุกรณ์ขับเคลือ่น การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต้น 
การเรียนรู้ผ่านทางตัวอย่างและการทดลองปฏิบัติ การประยุกต์ใช ้
หุ่นยนต์ในด้านต่างๆ พฒันาระบบจากหุ่นยนต์ส�าเรจ็รูป ธรุกิจหุ่นยนต์ 
การแสดงกลไกของระบบเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

RE 302 ปฏิบัติการวิศวกรรมหุ่นยนต์ 1(0-3-6) 
 และระบบอัตโนมัติ 2 
 Robotics and Automation Engineering 
 Laboratory 2
 การพัฒนาหุ่นยนต์อัตโนมัติแบบพื้นฐาน โดยการท�า
โครงสร้าง วงจร และพัฒนาโปรแกรมเอง การจัดหาวัสดุอุปกรณ์
ทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ การจัดท�าเอกสารอย่างเป็น
ระบบ

RE 303 ปฏิบัติการวิศวกรรมหุ่นยนต์ 1(0-3-6) 
 และระบบอัตโนมัติ 3
 Robotics and Automation Engineering 
 Laboratory 3
 พัฒนาหุ่นยนต์ที่สามารถตรวจวัดค่าสิ่งแวดล้อมและ 
ตอบสนองได้อย่างเหมาะสม โดยวัดสญัญาณได้ทัง้แบบอนาลอกและ
ดิจิทัล ประมวลผลสัญญาณ และสั่งการควบคุมได้

RE 304 ปฏิบัติการวิศวกรรมหุ่นยนต์ 1(0-3-6) 
 และระบบอัตโนมัติ 4 
 Robotics and Automation Engineering 
 Laboratory 4
 การศึกษาปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา การค้นหาแนวทาง 
และแจกแจงทางเลือกที่เป็นไปได้อย่างรอบด้าน การตัดสินใจเลือก 
แนวทางทีเ่หมาะสมตามสภาพการณ์ การพฒันาหุ่นยนต์ทีม่โีครงสร้าง 
และความสามารถสอดคล้องกับปัญหาที่เลือก การออกแบบระบบ
ควบคุมแบบป้อนกลับ การค�านวณทางวิศวกรรมเพื่อสร้างระบบ
ควบคุม การทดสอบอย่างเป็นระบบ

RE 305 ปฏิบัติการวิศวกรรมหุ่นยนต์ 1(0-3-6) 
 และระบบอัตโนมัติ 5 
 Robotics and Automation Engineering 
 Laboratory 5
 การออกแบบและพัฒนาระบบหุ่นยนต์ตามมาตรฐาน 
อุตสาหกรรม โดยมีการเช่ือมโยงกับปัญหาที่พบจริงในภาค
อุตสาหกรรม มีการส�ารวจความต้องการ การก�าหนดราคาอย่าง
เหมาะสม การท�าความเข้าใจข้อก�าหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์ 
การหาวัสดุอุปกรณ์

R
RE
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RE 306 ปฏิบัติการวิศวกรรมหุ่นยนต์ 1(0-3-6) 
 และระบบอัตโนมัติ 6 
 Robotics and Automation Engineering 
 Laboratory 6
 การออกแบบ พัฒนาและการบริหารโครงการที่มีความ 
ซับซ้อน เช่นการเช่ือมต่อระบบหุ่นยนต์เข้ากับระบบอนิเตอร์เนต็ การ
พัฒนาเครื่องจักรส�าหรับอุตสาหกรรม โดยพัฒนาระบบที่สามารถ 
วัดค่าและส่งค่าไปเก็บบันทึกในระบบอินเตอร์เน็ต และวิเคราะห์
แสดงผลได้อย่างทันเวลาและตรงประเด็น

RE 311 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3(2-3-6)
 และวงจรอิเล็กทรอนิกส์  
 Electric and Electronic Circuits Analysis
 หน่วยทางไฟฟ้าและนยิาม แรงดัน กระแส ก�าลงั พลงังาน 
ตวัประกอบวงจรไฟฟ้าเบ้ืองต้น ตัวต้านทาน ตวัเก็บประจ ุตัวเหนีย่วน�า 
ทฤษฎีวงจรและการวิเคราะห์ กฎของเคอร์ชอฟ การวิเคราะห์ด้วย
โนดและแมช สมการวงจรในลักษณะเมตริกซ์ สมการปมและเมซ 
ทฤษฎีเทวินินและนอร์ตัน คุณสมบัติทางไฟฟ้าของอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น ไดโอด ซีเนอร์ไดโอด ทรานซิสเตอร์ เฟต 
เป็นต้น การน�าอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ไปต่อใช้งานเป็นวงจรแบบต่างๆ 
เช่น การไบแอสทรานซิสเตอร์ ผลตอบสนองชนิดต่างๆ ออปแอมป์
และการใช้งาน วงจรก�าเนิดสัญญาณวงจรขยายก�าลัง วงจรจ่าย
ก�าลังไฟตรง การใช้อุปกรณ์สารกึ่งตัวน�าก�าลังสูงท�าหน้าที่เป็นสวิตช์
ที่ใช้ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก�าลัง การเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับเป็น
ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง วิเคราะห์
การท�างานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์

RE 312  เซ็นเซอร์และแอคทูเอเตอร์ 3(2-3-6)
 Sensors and Actuators
 หลักการพื้นฐานของระบบการวัด หน่วยและเคร่ืองมือ
มาตรฐาน คุณลักษณะของเคร่ืองมือวัด การชีลด์ ความปลอดภัย 
ความเท่ียงตรง การวัดแรงดัน กระแส และก�าลังงาน หลักการ
เคร่ืองมอืตรวจจบัและตวักระตุน้ โครงสร้างภายในของเซ็นเซอร์และ
ตัวกระตุ้น หลักการท�างาน คุณสมบัติและเทคโนโลยีเซ็นเซอร์และ
ตวักระตุน้ ตัวกระตุน้แบบนวิเมตกิและแบบระบบไฮดรอลกิ อปุกรณ์
ตรวจจับชนิดต่างๆเช่น การเคลื่อนที่ ระยะทาง ความเร่ง ความดัน 
อตัราการไหล อณุหภมู ิแรง ความเข้มแสง เป็นต้น การสือ่สารและ
ส่งข้อมูลที่ตรวจวัดได้

RE 313 เครื่องกลไฟฟ้า 3(2-3-6)
 Electromechanical Energy Conversion
 จ�านวนเชิงซ้อน เฟเซอร์ ทฤษฎวีงจรและการวิเคราะห์วงจร
ไฟฟ้ากระแสสลับ การวิเคราะห์วงจรที่ใช้สัญญาณซายน์ที่สภาวะ 
คงท่ี ทฤษฏพีลงังานและการแปลงพลงังาน วงจรแม่เหลก็ การแปลง 
พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า แนวคิดของเครื่องจักรหมุน โครงสร้าง
เคร่ืองจกัรไฟฟ้ากระแสตรงและขดลวด สมบัติของเคร่ืองก�าเนดิไฟฟ้า
และมอเตอร์กระแสตรง โครงสร้างเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ 
สนามแม่เหล็กหมุน สมบัติของเคร่ืองจักรกลไฟฟ้าแบบซินโครนัส
และแบบเหนี่ยวน�าในสภาวะอยู่ตัว มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบ
ไม่มีแปรงถ่าน สเต็ปมอเตอร์และการท�างาน การป้องกันเครื่องจักร
กลไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าหนึ่งเฟสและสามเฟส

RE 321 วงจรดิจิทัลและไมโครคอนโทรเลอร์ 3(2-3-6)
 Digital Circuit and Microcontroller
รายวิชาบังคับก่อน:  PE 104 หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 ระบบเชิงเลขเบื้องต้น พีชบูลีน ระบบเลขไบนารี 
คุณสมบัติของวงจรเกตเชิงเลข โครงสร้างพื้นฐานของเกตเชิงเลข 
แลตซ์ ฟลิป-ฟลอป การทดสอบวงจรดิจิทัล เทคโนโลยีและ
สถาปัตยกรรมของไมโครโพรเซสเซอร์ ตัวแปลภาษา เทคนิคการ
เชื่อมต่อไมโครโพรเซสเซอร์ ระบบบัสมาตรฐานและบัสความเร็วสูง 
อนิพตุ เอาท์พตุ  และอปุกรณ์ประกอบ การออกแบบระบบคอมพวิเตอร์ 
ส�าหรับงานควบคุมและประมวลผลทัว่ไป การวเิคราะห์และออกแบบ
ระบบควบคุมที่ใช้อุปกรณ์ การเช่ือมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ
ไมโครโพรเซสเซอร์ การประยุกต์งานควบคุมด้านต่าง ๆ การน�า
คอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อเข้ากับระบบควบคุม

RE 322 ระบบควบคุม 3(2-3-6)
 Control System
 ระบบควบคุมแบบวงจรรอบเปิดและวงจรรอบปิด การแปลง 
แบบลาปลาซ แบบจ�าลองคณิตศาสตร์ของระบบจริง ทรานเฟอร์
ฟังก์ชันบลอ็กไดอะแกรม ชิกแนลโฟลว์กราฟ ผลตอบสนองในโดเมน
เวลา ผลตอบสนองส�าหรับอนิพตุใดๆ ผลตอบอมิพลัส์ การวิเคราะห์
เสถียรภาพในโดเมนความถี่โดยวิธีของไนควิสต์ เร้าท์และเฮอร์วิตซ์ 
โบเด รทูโลกัส และนโิคลชาร์ต ชนดิของการควบคมุและการชดเชย
ระบบควบคุม การควบคุมการท�างานของเครื่องจักรไฟฟ้าแบบต่างๆ 
แนวคิดพื้นฐานของการควบคุมกระบวนการอัตโนมัติ ทดลองเพื่อ
ศึกษาวิธีการท�างานของอุปกรณ์ส�าหรับการควบคุม การท�างานของ 
PLC และอุปกรณ์เชื่อมต่อที่ท�างานร่วมกัน
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RE 323 กล้องและเซ็นเซอร์ส�าหรับงานอุตสาหกรรม 3(2-3-6) 
 Machine Vision and Sensor for Industrial
 การน�าภาพและข ้อมูลจากเซ็นเซอร ์มาใช ้ ในงาน
อตุสาหกรรม กล้องอตุสาหกรรม องค์ประกอบของการประมวลผลภาพ 
ในงานอุตสาหกรรม การแบ่งส่วนของภาพ การรู้จ�าวัตถุ การใช้ 
โปรแกรมประมวลผลภาพส�าเร็จรูปในงานอุตสาหกรรม ประเภท
ของเซ็นเซอร์ คุณลักษณะและหลักการส�าคัญของเซ็นเซอร์ เทคนิค
การน�าเซ็นเซอร์มาใช้ในงานอุตสาหกรรม เช่น อุปกรณ์วัดระยะ  
ลิมิตสวิตซ์ อุปกรณ์ ตรวจจับระยะทางแบบอินฟราเรดและเลเซอร์ 
อุปกรณ์ตรวจวัดแรงกดและแรงดัน เป็นต้น

RE 324 เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของอุปกรณ์อัจฉริยะ 3(2-3-6)
 Internet of Things
 ระบบพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ IoT การออกแบบและ
เช่ือมต่อระบบ การน�าข้อมูลเข้าจากหลากหลายอุปกรณ์ ท้ังแบบ
มีสายและไร้สาย โปรโตคอลและรูปแบบการสื่อสารท่ีใช้ติดต่อกัน
ระหว่างอปุกรณ์ การจดัเก็บและบรหิารข้อมลู การประมวลผลข้อมลู 
การน�าเสนอและการวิเคราะห์ข้อมูล การเลือก ติดตั้ง และประยุกต์
ใช้ บริการทีม่อียู่ในท้องตลาด การออกแบบและพฒันาโครงงานด้าน 
IoTการประยุกต์หลักการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์

RE 333 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 3(2-3-6)
 Design of Machine Element
 หลกัเกณฑ์ทัว่ไปในการออกแบบช้ินส่วนของหุ่นยนต์และ
เครื่องจักรกล ความแข็งแรงของวัสดุการเบี่ยงเบน  คุณสมบัติและ
การเลือกใช้วัสดุ การต่อที่ถอดได้และถอดไม่ได้ การออกแบบเพลา 
เบรก คลัตช์ คัปปลิง สายพาน โซ่ สกรูส่งก�าลัง เฟืองตรง เฟือง
แพลนเนตตาร่ี เจอร์นลั แบร่ิงและโรลลิง่แบริง่ คณุลกัษณะของแขน 
กลกรรมวิธีในการออกแบบ ทฤษฎีของความเสียหายที่ใช้ในการ
ออกแบบ ช้ินส่วนทางกล กลไกในการส่งถ่ายก�าลังและข้อต่อ 
กลไก รูปร่างและการเคลื่อนไหวของมือจับ ทฤษฎี การวิเคราะห์
ทางพลศาสตร์ของแขนกล การวางแผนการเคลื่อนที่ และการใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ

RE 334 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 3(2-3-6)
 Pneumatic and Hydraulic
 ศึกษาพื้นฐานของนิวแมติกส์ อุปกรณ์การท�างานของ
ระบบนิวแมติกส์ การบังคับทิศทางและการปรับความเร็วในระบบ
นิวแมติกส์ วงจรนิวแมติกส์เบื้องต้น หลักการของระบบไฮดรอลิกส์ 
อุปกรณ์การท�างานของระบบไฮดรอลิกส์ วงจรไฮดริลิกส์เบื้องต้น 
ระบบปั้ม

RE 341 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบแขนกล 3(2-3-6)
 Industrial Robot and Robotics Arm
 ประเภทของหุ ่นยนต ์และระบบอัตโนมั ติ ในงาน
อตุสาหกรรม การน�าหุ่นยนต์มาใช้ในงานอตุสาหกรรม การโปรแกรม
หุ่นยนต์อตุสาหกรรม ข้อจ�ากัดและสิง่ทีต้่องค�านงึเมือ่ต้องน�าหุ่นยนต์
มาใช้ ประเภทของแขนกล การน�าแขนกลมาใช้ในงานอุตสาหกรรม 
การโปรแกรมแขนกล คิเนเมติกส์ของแขนกล

RE 342 การบริหารโครงการด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์ 3(3-0-6) 
 และระบบอัตโนมัติ  
 Robotics and Automation Engineering 
 Project Management
 แนวคดิเบือ้งต้นเกีย่วกบัระบบการวางแผนและวเิคราะห์
ระบบการด�าเนินการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การ
บริหารโครงการ การควบคุมโครงการ โดยยึดหลักความส�าเร็จของ
โครงการทันตามก�าหนด ลักษณะของโครงการเป็นไปตามข้อตกลง
ที่ก�าหนดไว้ และการด�าเนินโครงการอยู่ในวงเงินที่ก�าหนด เทคนิค
ต่างๆ ในการวางแผนโครงการ วงจรการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ
หุ่นยนต์ การบ�ารุงรักษา การติดต่อทางธุรกิจ

RE 343 กระบวนการผลิต 3(3-0-6)
 Manufacturing Processes
 ทฤษฎีและแนวความคิดของกระบวนการผลิตขั้นพื้นฐาน 
เช่น การผลิตโลหะจ�าพวกเหล็ก งานหล่อโลหะ การข้ึนรูปร้อน 
คุณสมบัติของวัสดุ  การปรับปรุงคุณสมบัติด้วยความร้อน กรรมวิธี
การตกแต่งผิวของชิ้นงาน และต้นทุนการผลิตเบื้องต้น
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RE 344 การออกแบบโรงงานและระบบอัตโนมัติ 3(2-3-6)
 Industrial Plant and Automation System Design
 แนวคิดเบื้องต้นของการออกแบบโรงงาน การวิเคราะห์
เบ้ืองต้นในการออกแบบโรงงาน การจัดผังโรงงานตามชนิดของ
กรรมวิธ ีผลติภณัฑ์และกระบวนการผลติ  การจดัระบบความอ�านวย
ความสะดวกด้านสาธารณูปโภคให้เหมาะสม โดยเน้นเร่ืองความ
ปลอดภัยและต้นทุน การขนถ่ายวัสดุ ระบบอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์
ส�าหรับการด�าเนินงานในโรงงาน มาตรฐานการเช่ือมต่อของระบบ
ต่างๆ

RE 351 การออกแบบแผ่นวงจรไฟฟ้า 3(2-3-6)
 Printed Circuit Board Design
รายวิชาบังคับก่อน : RE 311 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
  และวงจรอิเล็กทรอนิกส์
 หลกัการออกแบบแผ่นวงจรไฟฟ้า เช่น การใช้ขนาดตวัน�า
ไฟฟ้าที่เหมาะสม การลดสัญญาณรบกวน การจัดต�าแหน่งอุปกรณ์ 
เป็นต้น เทคโนโลยีแผ่นวงจรไฟฟ้า การเลอืกใช้สารก่ึงตัวน�าทีเ่หมาะ
สมกับแผ่นวงจรไฟฟ้า การออกแบบแผ่นวงจรไฟฟ้าด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ การดูแลรักษาแผ่นวงจรไฟฟ้า การผลิตแผ่นวงจรจาก
แบบในคอมพิวเตอร์

RE 352 การออกแบบระบบไฟฟ้า 3(2-3-6)
 Electrical System Design
 พื้นฐานการออกแบบ   แบบแผนการจ่ายไฟ กฎและ
มาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้า การเขียนแบบไฟฟ้า การประมาณ
โหลด การออกแบบระบบสายไฟ การต่อลงดิน การค�านวณกระแส
ลัดวงจร การจัดความสัมพันธ์ของอุปกรณ์ป้องกัน การปรับปรุง
ตัวประกอบก�าลัง ระบบก�าลังไฟฟ้าฉุกเฉิน การประมาณราคา

RE 353 ระบบพลังงานส�าหรับหุ่นยนต์ 3(3-0-6)
 Energy System for Robot
 แหล่งพลังงานชนิดต่างๆ เช่น อุปกรณ์แปลงไฟแบบใช้
หม้อแปลงไฟฟ้า อุปกรณ์แปลงไฟแบบใช้การสวิตซ์ช่ิง แบตเตอร่ี 
เทคโนโลยีแบตเตอรี ่ความจแุบตเตอร่ี การชารจ์แบตเตอร่ี โซล่าเซลล์ 

การเก็บและดูแลรักษาแหล่งพลังงาน เป็นต้น การเลือกใช้แหล่ง
พลังงานให้เหมาะสม ก�าลังของแหล่งพลังงานกับความคุ้มค่า การ
ค�านวณการใช้พลังงาน การประหยัดพลังงาน การป้องกันแหล่ง
พลังงานไม่ให้เกิดความเสียหายขณะท�างาน อันตรายที่สามารถเกิด
จากแหล่งพลังงานชนิดต่างๆ เทคโนโลยีพลังงาน แหล่งพลังงานกับ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

RE 354 หัวข้อพิเศษทางระบบไฟฟ้า 3(3-0-6)
 และอิเล็กทรอนิกส์ 
 Special Topics in Electrical 
 and Electronic System
 หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันทางด้านระบบไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์

RE 361 ปัญญาประดิษฐ์ส�าหรับวิศวกรรมหุ่นยนต์ 3(3-0-6)
 และระบบอัตโนมัติ 
 Artificial Intelligence for Robotics 
 and Automation Engineering
รายวิชาบังคับก่อน : PE 104 หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 บทน�าของปัญญาประดิษฐ์ รปูแบบการแสดงความรู ้การ
แก้ปัญหา เทคนคิการค้นหา การวางแผน การเรยีนรู ้ การประยุกต์ใช้ 
ปัญญาประดิษฐส์าหรับวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
      
RE 362 ระบบสมองกลฝังตัวที่ท�างานแบบเวลาจริง 3(3-0-6)
 Real Time Embedded Systems
รายวิชาบังคับก่อน : RE 321 วงจรดิจิทัลและไมโครคอนโทรเลอร์
 การออกแบบและสร้างระบบการท�างานที่ควบคุมด้วย
ไมโครโพรเซสเซอร์หรือไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อทดลองแก้ปัญหา
จริงด้วยการศึกษาปัญหา การก�าหนดคุณสมบัติ  การออกแบบงาน
แบบคู่ขนาน การสร้างและรวมซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เข้าด้วยกัน 
ระบบปฏิบัติการเวลาจริง การทดสอบและการจัดเอกสารประกอบ
การน�าเสนอ
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RE 363 การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้และรูปลักษณ์หุ่นยนต์  
  3(3-0-6)
 Robot UX/UI Design
 การออกแบบและสร้างระบบติดต่อระหว่างผู้ใช้กับหุ่นยนต์ 
รูปแบบของการโต้ตอบ การจดัการส่วนแสดงผลและช่องหน้าต่าง การ
ออกแบบรปูลกัษณ์หุ่นยนต์ การข้ึนรูปหุ่นยนต์โดยใช้วัสดทุีเ่หมาะสม 

RE 364 การประมวลผลและการวิเคราะห์ภาพ  3(3-0-6) 
 Image Processing and Analysis
รายวิชาบังคับก่อน : PE 104 หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 พื้นฐานของการประมวลผลภาพดิจิทัล การรับภาพของ
มนษุย์ การสร้างภาพ ตัวแทนแสดงภาพ การกรองและการเสรมิแต่ง
ภาพเชิงระยะ การบูรณะภาพ การแบ่งส่วนของภาพ การวิเคราะห์ภาพ 
ภาพรวมของ คอมพิวเตอรว์ิชั่น  ความสัมพันธร์ะหว่างการประมวล
ผลภาพและปัญญาประดิษฐ์ งานวิจัยที่เกี่ยวกับการประมวลผลภาพ
และระบบวิชั่นของหุ่นยนต์ในปัจจุบัน

RE 365 การท�าเหมืองข้อมูล 3(3-0-6) 
 Data Mining
รายวิชาบังคับก่อน : PE 104 หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 หลักการของเหมืองข้อมูลและคลังข้อมูล วิธีการจัดเก็บ
และค้นหาข้อมลูปรมิาณมหาศาล  ทฤษฎแีละเทคนคิ ทีเ่ก่ียวข้องกับ
การท�าเหมอืงข้อมลู  แบบจ�าลองและกระบวนการของการท�าเหมอืง
ข้อมูล การออกแบบและพัฒนาคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล

RE 366 หัวข้อพิเศษทางระบบควบคุม 3(3-0-6)
 และคอมพิวเตอร์ 
 Special Topics in Control and Computer System
 หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันทางด้านระบบควบคุมและ
คอมพิวเตอร์

RE 371 การออกแบบและจ�าลองทางเครื่องกล 3(2-3-6) 
 Mechanical Design and Simulation
 พื้นฐานของการออกแบบเครื่องจักรกล คุณสมบัติและ
การเลือกใช้วัสดุ หลักการออกแบบช้ินส่วนเครื่องจักรกลเบ้ืองต้น 
ความเค้นผสมและทฤษฎีความเสียหายของช้ินงานเครื่องจักรกล 
ความเสียหายเนื่องจากความล้า การออกแบบรอยต่อด้วยหมุดย�้า
และการเชื่อม การยึดด้วยสลักเกลียว ลิ่มและสลัก เพลาส่งก�าลัง 
สปริง เฟือง สกรูส่งก�าลัง  สายพาน โซ่ ระบบต้นก�าลัง การน�า
คอมพิวเตอร์ช่วยในการสร้างชิ้นงานแบบ 2 มิติ 3 มิติ หลักการ
ท�างานของคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการเช่ือมต่อกับอุปกรณ์รอบ
นอก การสร้างแบบประกอบชิ้นส่วน การแสดงรายละเอียดของชิ้น
ส่วนและจ�าลองการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

RE 372 อุณหพลศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล  3(3-0-6) 
 Thermodynamics and Fluid Mechanics
รายวิชาบังคับก่อน : MA 209 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
 นยิามและสงักัปพืน้ฐาน หน่วยเอสไอ กฎข้อทีศู่นย์ กฎข้อ
ทีห่นึง่  และข้อทีส่องของเทอร์โมไดนามคิส์ วัฏจกัรคาร์โนต์ พลงังาน
เอ็นโทรปี หลักการพื้นฐานของการถ่ายเทความร้อนและพลังงาน 
คุณสมบัติของของไหล สมดุลของของไหลที่อยู่นิ่ง สมการโมเมนตัม
และพลังงาน การไหลในท่อ การไหลแบบอัดได้

RE 373 การออกแบบเครื่องมือจับยึดชิ้นงาน 3(3-0-6) 
 Jig and Fixture Design
 การออกแบบเคร่ืองมอื ประเภทและลกัษณะการใช้งานของ
อปุกรณ์น�าเจาะและจบังาน หลกัการพืน้ฐานของการก�าหนดต�าแหน่ง
และการรองรับงาน การจับยึดและอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน ล�าตัวและ
ส่วนประกอบของอุปกรณ์น�าเจาะและจับงาน การออกแบบตาม
หลักเศรษฐศาสตร์ กลศาสตร์การจับยึดชิ้นงาน การเลือกใช้วัสดุท�า
อปุกรณ์น�าเจาะและจบังาน อปุกรณ์น�าเจาะและจบังานแบบโมดลูาร์ 

 



6 j  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

RE 374 หัวข้อพิเศษทางระบบโครงสร้างและเครื่องกล 3(3-0-6) 
 Special Topics in Structure 
 and Mechanical System
 หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันทางด้านระบบโครงสร้างและ
เครื่องกล

RE 381 หุ่นยนต์อัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ได้ 3(2-3-6)
 Mobile Robot
 การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์แบบเคลื่อนท่ีได้ หลักการ
ส�าคัญของหุ่นยนต์อัตโนมัติ หลักการออกแบบและปัจจัยที่ต้อง
ค�านึงถึง หลักการระบบขับเคลื่อน หลักการระบบระบุต�าแหน่ง การ
วางแผนการเคลือ่นท่ี ทัง้แบบ local และ global การรับน�า้หนกัของ
หุ่นยนต์ เสถียรภาพของหุ่นยนต์ การพฒันาหุ่นยนต์แบบเคลือ่นท่ีได้

RE 382 หุ่นยนต์ส�าหรับงานบริการ 3(2-3-6)
 Service Robot
 การประยุุกต์ใช้งานหุ่นยนต์บริการ การออกแบบโดยค�านงึ
ถึงผูรั้บบรกิาร กลไกส�าคัญส�าหรบัหุ่นยนต์บริการ การพฒันาหุ่นยนต์
บริการ การทดสอบ ติดตั้ง และบ�ารุงรักษาหุ่นยนต์

RE 383 การทดสอบระบบหุ่นยนต์ 3(2-3-6)
 Robotic System Testing
 เทคนคิและหลกัการของการทดสอบ ข้อผิดพลาดและการ
ล้มเหลว การทดสอบโครงสร้าง การทดสอบระบบอเิลก็ทรอนกิส์ การ
ทดสอบโปรแกรม การทดสอบหน่วย การทดสอบการรวมกัน ทดสอบ
ความเข้ากัน การทดสอบให้ครอบคลุมเกณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือ 
ในการทดสอบ แผนพัฒนาการทดสอบ กระบวนการจัดการ 
การทดสอบ การรายงานปัญหา ติดตามหาปัญหาและการวิเคราะห์

RE 384 หัวข้อพิเศษทางระบบหุ่นยนต์ 3(3-0-6)
 Special Topics in Robotics System
 หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันทางด้านระบบหุ่นยนต์

RE 385 วิศวกรรมการบ�ารุงรักษา 3(3-0-6)
 Maintenance Engineering
 การบ�ารุงรักษาของระบบการผลติของโรงงาน แนวคดิของ 
การบ�ารุงรักษาทีทุ่กคนมส่ีวนร่วม (TPM) การวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือ 
ความพร้อมใช้และความสามารถในการบ�ารุงรักษาของระบบ ระบบ
การบ�ารุงรักษาเชิงป้องกัน เทคโนโลยีการตรวจสอบสภาพ การวางแผน 
และจ้ดก�าลังการบ�ารุงรักษา การควบคุมการบ�ารุงรักษาและระบบ
ใบงานบ�ารุงรักษา องค์กรการบ�ารุงรักษา การบริหารวัฏจักรชีวิต 
การจัดท�ารายงานการบ�ารุงรักษา การประเมินผลการบ�ารุงรักษา
และตัวชี้วัดที่ใช้

RE 386 วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการ 3(3-0-6)
 Safety and Management Engineering 
 การศกึษาลกัษณะและวิธีการป้องกันอนัตรายทีเ่กิดในการ
ผลติทางอตุสาหกรรม หลกัการควบคมุสภาพแวดล้อมในอตุสาหกรรม 
กฎหมายความปลอดภัย หลักการจัดการความปลอดภัย จิตวิทยา
อุตสาหกรรม หลักในการจัดสถานท่ีท�างานและโรงงานให้ปลอดภัย 
การป้องกันอุบัติภัยจากเครื่องจักร เครื่องมือกล อุปกรณ์ขนย้ายวัสดุ 
การป้องกันภัยที่เกี่ยวกับไฟฟ้า การป้องกันอัคคีภัยและการสู้อัคคีภัย 
และอุปกรณ์ป้องกันภัยต่างๆตลอดจนการจราจรภายในโรงงาน

RE 387 หัวข้อพิเศษทางระบบอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
 Special Topics in Industrial System
 หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันทางด้านระบบอุตสาหกรรม

RE 401 โครงงาน วิศวกรรมหุ่นยนต์ 1(0-3-6)
 และระบบอัตโนมัติ 1  
 Robotics and Automation Engineering 
 Project 1
 ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติฝึก 
แก้ปัญหาผ่านทางโครงงาน การวางแผนงาน การออกแบบระบบ
ทางวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอตัโนมตั ิและการน�าเสนอโครงงาน
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RE 402 โครงงานวิศวกรรมหุ่นยนต์ 3(0-9-9)
 และระบบอัตโนมัติ 2  
 Robotics and Automation Engineering 
 Project 2
 ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแก้
ปัญหาผ่านทางโครงงาน การวางแผนงานและการปรับเปลี่ยน 
แผนงาน การออกแบบระบบทางวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ การพัฒนาระบบ การน�าเสนอ และการทดสอบระบบ

RE 403 การฝึกงานทางวิศวกรรมหุ่นยนต์ 3(0-300-0)
 และระบบอัตโนมัติ  
 Robotics and Automation Engineering Practice
 ฝึกงานในหน่วยงานในภาครัฐและเอกชน ซ่ึงเก่ียวข้องกับ
สายงานทางด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยฝึกงาน 
ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง

RE 410  สหกิจศึกษาด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์ 9(0-600-0)
 และระบบอัตโนมัติ 
 Co-Operative Education in Robotics 
 and Automation Engineering
 การจัดการศึกษาซ่ึงให้นักศึกษาได้ไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการระหว่างท่ีก�าลงัศึกษาอยู่ เพือ่ให้นกัศึกษาได้เช่ือมโยงการ
เรียนรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการเสมือนเป็นพนักงานช่ัวคราว โดยปฏิบัติงานเต็มเวลา
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สปัดาห์ และประเมนิผลจากการปฏบิติังาน
ของนักศึกษาโดยสถานประกอบการร่วมกับสาขาวิชา

RT 201 วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์เบื้องต้น   3(3-0-6)                               
 Introduction to Radio and Television
 หลักการเบ้ืองต้นการสื่อสารด้วยภาพและเสียงใน 
สื่อมวลชน โครงสร้างและระบบสื่อวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน ์
ธรรมชาติสือ่และความสมัพนัธ์ระหว่างผูผ้ลติ ผูบ้รโิภค อตุสาหกรรม 
สื่อ และหน่วยงานก�ากับดูแล ฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์และการผลิต 
ผลงานส�าหรับวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์

RT 301  การเขียนข่าวและการรายงานข่าว     3(2-2-6)
         ทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์                                         
         Broadcast News Writing and Reporting
        เทคนคิและปฏบัิติการสือ่ข่าว การเขียนและการรายงานข่าว 
โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อน�าเสนอทางวิทยุกระจายเสียง 
โทรทัศน์และสื่อใหม่ การหลอมรวมวารสารศาสตร์ จริยธรรมและ 
จรรยาบรรณของผู้สื่อข่าว

RT 303 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นต้น   3(2-2-6) 
 Basic Radio Program Production
  องค์ประกอบพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เสียง เพื่อผลิต 
เป็นผลงานสือ่สารมวลชน การวางแผนการผลติ คณุลกัษณะของสือ่ 
อุปกรณ์และบุคลกรที่เก่ียวข้องกับงานเสียง ตลอดจนฝึกการใช้ 
โปรแกรมการตัดต่อเสยีง การผลติงานเสยีงและรายการวิทยุขนาดสัน้

RT 304 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง   3(2-2-6) 
 Advanced Radio Programme Production                        
 เทคนิคการเลือกและการผสมเสียงเพื่อผลิตงานเสียง 
เรียนรู้การน�าเสนอผลงานที่น่าสนใจและมีคุณค่าแก่ผู้ฟัง จริยธรรม 
วิชาชีพ การประเมินผล รวมถึงฝึกการด�าเนินรายการ การประกาศ 
การพูดเพื่อรองรับสื่อกระจายเสียงรูปแบบใหม่ ตลอดจนการผลิต 
รายการวิทยุที่มีความสลับซับซ้อนด้านเสียง

RT 305 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นต้น           3(2-2-3)       
         Basic Television Production
       การสื่อความหมายด้วยภาพและเสียง กระบวนการผลิต
รายการโทรทศัน์ หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของบุคลากรทีเ่ก่ียวข้อง
กับงานผลิตรายการโทรทัศน์ ผลิตรายการโทรทัศน์ขนาดสั้น

RT 306  การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง         3(2-2-6)
         Advanced Television Production
 การวิเคราะห์กลุม่เป้าหมาย การวางแผนการผลติรายการ 
ปัญหาและการแก้ไขปัญหาในการผลิตรายการโทรทัศน์ รูปแบบ 
เทคนิค รวมท้ังฝึกปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศน์ในรูปแบบต่างๆ 
ได้แก่ มิวสิควิดีโอ สารคดี รายการวาไรตี้ และละคร

RT
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RT 311 หลักการบริหารและการวางแผนงานวิทยุ     3(3-0-6)
    กระจายเสียงและโทรทัศน์                                                                                              
 Broadcasting Management
 หลกัการบริหารองค์กรและการวางแผนงานส�าหรบัสถานี
วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์และบริษัทผลิตรายการ การก�าหนด
นโยบายแผนงาน การเงินและงบประมาณ การวางผังรายการ การ
วางแผนกลยุทธ์การตลาดและการสื่อสารการตลาด การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ฝึกปฏิบัติงานด้วยกรณีศึกษาและตัวอย่างจริง  
เพื่อเรียนรู้การบริหารงานและการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น

RT 317  ภาษาอังกฤษเพื่องานวิทยุกระจายเสียง 3(3-0-6)
 และโทรทัศน์ 
 English for Radio and Television
 ฝึกการฟัง พดู อ่าน เขียนภาษาองักฤษส�าหรบัการท�างาน 
ด้านวิทยุและโทรทัศน์ ฝึกการเขียนข่าว แปลข่าว การสัมภาษณ์ 
และการรายงานข่าววิทยุและโทรทัศน์เป็นภาษาอังกฤษ ศึกษาศัพท์
เทคนิคและส�านวนที่เป็นประโยชน์ต่อการท�างานวิทยุและโทรทัศน์
ด้านต่างๆ เช่น การแสดงและก�ากับการแสดงทางโทรทัศน์ การจัด
รายการวิทยุ การเขียนเค้าโครงรายการและบทรายการวิทยุเป็นภาษา
อังกฤษ

RT 321  ทักษะการใช้ภาษาและการวิเคราะห์ข้อมูล 3(2-2-6)
 เพื่องานสื่อสารมวลชน
 Data Analysis and Language Skills for
 Communication
 ทักษะการอ่านจับใจความ อ่านตีความ และอ่านเชิงคิด 
วิเคราะห์ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่องานสื่อสารมวลชน 
การล�าดับความคิดในการเขียน ทักษะการใช้ค�าและภาษาท่ีถูกต้อง 
และมีประสิทธิภาพในงานสื่อสารมวลชน

RT 322  หลักการสื่อสารผ่านภาพและเสียง 3(2-2-6)
 Principles of Audiovisual Communication
 การถ่ายท�า การตดัต่อ และการล�าดบัภาพเพือ่การเล่าเร่ือง 
ฝึกทักษะการใช้กล้องความคมชัดสูงในการถ่ายท�า การใช้โปรแกรม 
ตัดต่อและล�าดับภาพเพื่องานโทรทัศน์และสื่อใหม่

RT 323  การออกแบบสร้างสรรค์งานผลิตรายการ 3(2-2-6)
 Broadcast Production Design
 หลกัการและแนวคดิพืน้ฐานด้านการออกแบบ การก�าหนด 
ทิศทางการก�ากับศิลป์ การประยุกต์ใช้หลักการทัศนศิลป์ ศิลปะเชิง 
แนวคิด และหลักสุนทรียศาสตร์  ในการออกแบบรายการโทรทัศน์ 
ในรูปแบบต่างๆ ตามเง่ือนไขสภาวการณ์ของสงัคมและกลุม่ผูบ้ริโภค

RT 324  กราฟิกและแอนิเมชัน 3(2-2-6)
 Graphics and Animation
 กระบวนการออกแบบกราฟิกภาพนิง่และภาพเคลือ่นไหว 
ในงานโทรทัศน์ ทั้งที่เป็นระบบอนาล็อกและดิจิทัล และงานผ่านสื่อ 
สมัยใหม่ การสร้างภาพกราฟิกทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ การสร้างภาพ 
ด้วยคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับช่องทางการสื่อสาร

RT 325  งานวิจัยวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ 3(3-0-6)
 Research in Radio and Television
 ความหมาย บทบาท ชนิด และคุณลักษณะของการวิจัย 
ภาษาทีใ่ช้ในการวิจยัวิทยุกระจายเสยีงและโทรทศัน์ ระเบียบวธิวิีจยั 
และสถิติที่จ�าเป็นส�าหรับการวิจัยในงานวิทยุกระจายเสียงและ 
โทรทัศน์ วิธีเขียนเค้าโครง แบบสอบถาม การสุ่มตัวอย่าง การจัด 
ตารางข้อมลูการวิเคราะห์ การเขียนรายงานการวิจยัและการท�างาน 
วิจัยแบบสมบูรณ์เบื้องต้น

RT 356  การผลิตภาพยนตร์        3(2-2-6)
         Film Production
 ลักษณะและประเภทของภาพยนตร์ หลักการเบ้ืองต้น 
ในการผลติภาพยนตร์ ศกึษาและฝึกปฏบัิตกิระบวนการผลติภาพยนตร์ 
ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการผลิต การผลิต และหลังการผลิต

RT 358  การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยุกระจายเสียง 3(3-0-6)
         และวิทยุโทรทัศน์  หัวข้อ 1                                                        
         Special Topic 1 in Broadcasting
 การวิเคราะห์เรื่องต่างๆที่เก่ียวข้องกับวิทยุกระจายเสียง 
และโทรทัศน์ โดยสาขาวิชาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและก�าหนด
หัวข้อในการศึกษาแต่ละภาคตามความเหมาะสม
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RT 359  การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยุกระจายเสียง 3(3-0-6)
         และวิทยุโทรทัศน์  หัวข้อ 2                                                          
         Special Topic 2 in Broadcasting
 การวิเคราะห์เร่ืองต่างๆที่เก่ียวข้องกับวิทยุกระจายเสียง
และโทรทัศน์ โดยสาขาวิชาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและก�าหนด
หัวข้อในการศึกษาแต่ละภาคตามความเหมาะสม

RT 370  การผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสยีง 3(2-2-6)                                                           
 และโทรทัศน์                        
 News Production for Radio and Television
        ศึกษาและฝึกปฏิบัติการผลิตรายการข่าวรูปแบบต่างๆ  
โดยใช้เทคโนโลยีใหม่เพือ่การน�าเสนอทางวิทยุกระจายเสยีงโทรทศัน์ 
และสือ่ใหม่ ศึกษาและฝึกปฏบัิติงานด้านกราฟิก ทีใ่ช้ประกอบการผลติ 
รายการข่าวทางโทรทัศน์ และสื่อใหม่

RT 372 การเขียนบทรายการวิทยุกระจายเสียง   3(2-2-6)
 และโทรทัศน์    
 Broadcast Script Writing
 วิธีการ ข้ันตอน และเทคนคิการเขียนบทรายการประเภท
ต่างๆ ส�าหรับวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ รูปแบบและประเภท
ของบทรายการวิทยุกระจายเสียงและรายการโทรทัศน์ การเขียน
เพื่อน�าเสนอรายการ การค้นคว้าข้อมูลในการเขียนบท การคิดแบบ
จินตนาการ การใช้ภาษาถ่ายทอดเร่ืองราวให้เป็นภาพและเสียงที่
เหมาะสมกับบทแต่ละประเภท การฝึกฝนใช้เทคนคิและส�านวนภาษา
ส�าหรับการเขียนบท   

RT 374 ผู้ประกาศและพิธีกรในการด�าเนินรายการ   3(2-2-6)
  ทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์                                                                 
 Announcing in Broadcasting
 การออกเสยีง การใช้ภาษาอย่างถูกต้องในการพดู การอ่าน 
การบรรยาย และการพากย์ บทบาทหน้าที่และทักษะในการเป็น 
ผู้ประกาศ พิธีกร ผู้ด�าเนินรายการ เทคนิค มารยาท การควบคุม
ตนเองในสถานการณ์ต่างๆที่เหมาะสม ถูกกาลเทศะ และตรงกับ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ การเป็นผู้ประกาศและพิธีกรที่ดี

RT 378 การสื่อข่าวและการเขียนข่าวการเมือง  3(2-2-6)
 และข่าวเศรษฐกิจทางวิทยุกระจายเสียง
 และโทรทัศน์                                                 
 Political and Business Journalism
 ทฤษฎแีละการฝึกปฏบัิตกิารสือ่ข่าวการเมอืงและเศรษฐกิจ 
ทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์  คุณลักษณะเฉพาะของรูปแบบ 
เนื้อหา และเทคนิคการน�าเสนอข่าวการเมืองและข่าวเศรษฐกิจ   

RT 379 การสื่อข่าวและการเขียนข่าวสังคมทั่วไป   3(2-2-6)
 ข่าวกีฬา และข่าวบันเทิง ทางวิทยุกระจายเสียง
 และโทรทัศน์                                  
 Soft News Reporting
 ทฤษฎแีละฝึกปฏบัิตกิารสือ่ข่าว การเขียนข่าวสงัคมทัว่ไป 
ข่าวกีฬา และข่าวบันเทิง ทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์  
คุณลักษณะเฉพาะของรูปแบบ เนื้อหา และเทคนิคการน�าเสนอข่าว
สังคมทั่วไป  ข่าวกีฬา และข่าวบันเทิง  

RT 382 การสัมภาษณ์ข่าวและการรายงานข่าว   3(2-2-6)
 นอกสถานที่ทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์                                  
 Interviewing and Reporting On Location  
 ทฤษฎีและหลักสัมภาษณ์แหล่งข่าวบุคคล รูปแบบการ
สมัภาษณ์ข่าว กระบวนการและล�าดบัข้ันตอนการสมัภาษณ์ข่าว การ
ตัง้ค�าถาม การเป็นผูส้มัภาษณ์ท่ีดี การวิเคราะห์ค�าตอบ ในการเขียนข่าว 
การคัดเลือกตัดตอนมาใช้ในการประกอบข่าว การผลิตรายการ
สัมภาษณ์ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ การฝึกปฏิบัติการ
รายงานข่าว ณ จดุเกิดเหตุ การด�าเนนิรายการข่าวนอกสถานที ่โดยเน้น 
การหาข้อมูลในพื้นที่ การควบคุมเวลาและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

RT 390 การวิเคราะห์สื่อด้วยแนวคิดวัฒนธรรมศึกษา 3(3-0-6) 
 Media and Cultural Studies
         การวิเคราะห์สื่อด้วยแนวคิดด้านวัฒนธรรมศึกษา ความ
เป็นมาของแนวคิดด้านวัฒนธรรมศึกษาต่างๆ การฝึกวิเคราะห์  
สื่อต่างๆ ตามหลักทฤษฎีและแนวคิดด้านวัฒนธรรมศึกษา
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RT 394  โครงงานเฉพาะบคุคลทางวทิยุกระจายเสยีง    3(2-2-6)                                                                                             
 และโทรทัศน์ 1
 Special Project  in Broadcasting 1
 การน�าแนวคิด และทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์มาประยุกต์
ใช้ในการฝึกปฏิบัติงานวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและทันสมัย  
   
RT 395 โครงงานเฉพาะบุคคลทางวิทยุกระจายเสียง 3(2-2-6)                                                                          
 และโทรทัศน์ 2    
 Special Project  in Broadcasting 2
 การปฏิบัติเก่ียวกับงานวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์
เพื่อน�าไปคิดหาวิธีท่ีจะปรับปรุงระบบงานนั้น โดยการน�าเอาทฤษฎี 
แนวคิด และการปฏิบัติทางนิเทศศาสตร์เข้ามาใช้  ให้ระบบงานทัน
สมัยอย่างสร้างสรรค์     

RT 396 การประกอบธุรกิจวิทยุกระจายเสียง     3(3-0-6)
 และโทรทัศน์  
 Radio and Television Production House 
 Management
 แนวคิดและหลกัการของการเป็นผูป้ระกอบการธรุกิจ ผลติ 
รายการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ขนาดเล็ก เทคนิคการจัดการ 
ธุรกิจ เทคนิคและกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อการบริหารธุรกิจให้เกิด 
ก�าไร เทคนิคการบริหารรายการประเภทต่างๆ เทคนิคการน�าเสนอ 
รายการแก่สถานีและผู้สนับสนุนรายการ

RT 398 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง          3(2-2-6)
  และโทรทัศน์เพื่อผู้พิการ                                                           
 Broadcasting  for Disability
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการผลิตบริการและการผลิตรายการ 
เพือ่คนพกิารทางวิทยุกระจายเสยีงและโทรทัศน์เพือ่ส่งเสริมสทิธกิาร 
เข้าถึงสือ่และการใช้ประโยชน์จากเนือ้หาของคนพกิารประเภทต่างๆ 
และเพื่อการสื่อสารให้สังคมเข้าใจและยอมรับ เพื่อให้เกิดความ 
เท่าเทียมกันในสังคม

 

RT 401  การสัมมนาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์    3(3-0-6)

  Seminar in Radio and Television

         ศกึษา วิเคราะห์ และแลกเปลีย่นความรู้ความคิดเห็นเก่ียวกับ 

วิชาการและวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์ ศิลปะการสื่อสารทางวิทยุ

กระจายเสยีงและโทรทัศน์ โดยเน้นการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจบัุน

และสภาพปัญหาของวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ในประเทศไทย 

โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเพื่อนร่วมช้ันเรียนและ

วิทยากรภายนอกในรูปแบบของการสัมมนา

RT 403 การฝึกงานหรือสารนิพนธ์          3 หน่วยกิต

 Internship or Mini Thesis 

 ในภาคการศกึษาสดุท้าย นกัศึกษาทีศ่กึษาวิชาต่างๆ ครบ

หลักสูตร และมีแต้มเฉลี่ยตามเกณฑ์ สามารถเลือกฝึกงานพร้อมทั้ง

ท�ารายงานการฝึกงาน นักศึกษาไม่ได้ฝึกงานจะต้องท�าสารนิพนธ์ 

ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์

RT 404  การศึกษางานวิทยุกระจายเสียง  3(1-5-6)            

 และโทรทัศน์ในสถานประกอบการ 

         Radio and Televition Visit for Experience

 การศกึษาดงูานด้านโครงสร้างการบรหิารงานวิทยุกระจาย

เสียงและโทรทัศน์ กระบวนการด�าเนินการและการผลิตรายการใน

สถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีโทรทัศน์ รวมทั้งสถานประกอบ

การสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  

RT 411  สหกิจศึกษาทางวิทยุกระจายเสียง  6(600 ช่ัวโมง)
 และโทรทัศน์ 1                                                                                                                                   
 Cooperative Education in Radio 
 and Television 1
         นกัศกึษาทีศึ่กษาวิชาต่างๆ ครบหลกัสตุรและมแีต้มเฉลีย่ 
ไม่ต�่ากว่า 2.50 รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วยตามที่ก�าหนด สามารถ 
เลือกสหกิจศึกษา โดยเข้าท�างานในฐานะพนักงานชั่วคราวในสถาน 
ประกอบการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ และจัดท�ารายงาน 
สรุปผลการท�างานที่ได้รับมอบหมาย
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RT 412  สหกิจศึกษาทางวิทยุกระจายเสียง  6(600 ช่ัวโมง)
 และโทรทัศน์ 2                                                                                                                                
 Cooperative Education in Radio 
 and Television 2
รายวิชาบังคับก่อน ; RT 411 สหกิจศึกษาทางวิทยุกระจายเสียง
  และโทรทัศน์ 1
         นักศึกษาผ่านสหกิจศึกษา 1 มาแล้ว ให้ท�างานในฐานะ 
พนักงานช่ัวคราวในสถานประกอบการต่อเนื่องเป็นเวลาอีกไม่น้อย 
กว่า 16 สัปดาห์ พร้อมท้ังท�ารายงานสรุปผลการท�างานท่ีได้รับ 
มอบหมาย

RT 421  การผลิตละคร 3(2-2-6) 
 Drama Production
         กระบวนการและข้ันตอนการผลิตละครโทรทัศน์และสื่อ 
ใหม่ตัง้แต่ข้ันตอนการวางแผนก่อนการผลติ ข้ันตอนการผลติ ข้ันตอน 
หลังการผลิต

RT 422  การผลิตรายการสารคดี 3(2-2-6) 
 Documentary Production
         เรียนรู ้และฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์รายการสารคดี 
โทรทัศน์ประเภทต่างๆ ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการผลิต ขั้นตอนการผลิต 
และข้ันตอนหลังการผลิตรายการสารคดี จริยธรรมของการผลิต 
รายการ

RT 423  การผลิตรายการบันเทิง 3(2-2-6) 
 Entertainment Program Production
         เรียนรู ้และฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์รายการบันเทิง 
ประเภทต่างๆ ในรูปแบบของรายการโทรทัศน์ เช่น รายการวาไรตี ้
รายการแข่งขัน รายการสนทนา เป็นต้น เทคนิคการสร้างความ 
สนกุสนาน ความบนัเทิงและการสอดแทรกสาระให้กับผูช้ม จรยิธรรม 
ของการผลิตรายการ

RT 424  การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อเด็ก 3(2-2-6) 
 เยาชน และครอบครัว
 Production of Television for Child Youth
 and Family
         เรียนรู้และฝึกปฏิบัติขบวนการสร้างสรรค์และการผลิต 
รายการเพือ่เดก็ เยาวชน และครอบครวั การวิเคราะห์ผูช้มแต่ละกลุม่ 
อายุ เพื่อการสร้างสรรค์รายการท่ีเหมาะสมกับกลุ ่มเป้าหมาย 
จริยธรรมของการผลิตรายการ

RT 425  การผลิตรายการโทรทัศน์บริการชุมชน 3(2-2-6) 
 Television Production for Community service
         การสร้างสรรค์รายการเพือ่พฒันาหรอืแก้ไขปัญหาชุมชน 
ซ่ึงคนในชุมชนได้มส่ีวนร่วมด้วยอย่างแท้จรงิ ประสทิธิภาพในการใช้ 
โทรทศัน์ประเภทบริการชุมชน โดยศกึษาฝึกปฏบัิติงานตัง้แต่ข้ันตอน 
ก่อนการผลิต ขั้นตอนการผลิต และขั้นตอนหลังการผลิต จริยธรรม 
ของการผลิตรายการ

RT 426  การผลิตรายการโทรทัศน์บริการสาธารณะ 3(2-2-6) 
 Television Production for Public service
         ศกึษาและฝึกปฏบัิต ิการผลติรายการโทรทศัน์ท่ีสอดคล้อง 
กับแนวทางการด�าเนินงานของสถานีโทรทัศน์บริการสาธารณะเพื่อ 
วัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การศึกษา ศาสนา สุขภาพ ความมั่นคง 
ของรัฐ เด็ก และคนด้อยโอกาส

RT 427  การผลิตข่าวเชิงสืบสวน 3(2-2-6) 
 Investigative News Production
         ศกึษาและฝึกปฏบัิติ การผลติรายการข่าวเชิงสบืสวนทาง 
โทรทัศน์และสื่อใหม่ ต้ังแต่ข้ันตอนการคิดประเด็น การสื่อข่าว  
การรายงานข่าว และการผลิตข่าวเชิงสืบสวนเพื่อเผยแพร่ทางสื่อ 
โทรทัศน์และสื่อใหม่

RT 428  การแสดง 3(2-2-6) 
 Acting
         ทฤษฎแีละการฝึกปฏบัิติการแสดงทางโทรทศัน์และสือ่ใหม่ 
เทคนคิในการแสดงออกทางน�า้เสยีง ท่าทาง การเคลือ่นไหวร่างกาย 
สีหน้าและอารมณ์ ฝึกวิเคราะห์ตีความบทการแสดงและตัวละคร 
เพื่อให้เหมาะสมกับสื่อโทรทัศน์และสื่อใหม่ประเภทต่างๆ
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RT 429  การแต่งหน้าและการออกแบบเครื่องแต่งกาย 3(2-2-6) 
 Make-up Techniques and Costume Design
         ข้ันตอนและเทคนิคการแต่งหน้าส�าหรับรายการโทรทัศน ์
ประเภทต่างๆ ฝึกปฏบัิติการแต่งหน้าให้เหมาะสมกับองค์ประกอบอืน่ๆ 
ในรายการโทรทัศน์ รวมท้ังฝึกปฏิบัติการแต่งหน้าส�าหรับโทรทัศน์ 
ความคมชัดสูง และการออกแบบเคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดับ 
ให้เหมาะสมกับรายการโทรทัศน์ประเภทต่างๆ ฝึกปฏิบัติจัดเสื้อผ้า 
และเครื่องประดับในรายการโทรทัศน์

RT 430  การออกแบบฉากและจัดแสง 3(2-2-6) 
 Science and Lighting Design for Television
         พื้นฐานเก่ียวกับฉากและวัสดุประกอบฉากในงานผลิต 
รายการโทรทัศน์ หลักการออกแบบ การเลือกวัสดุ ฝึกปฏิบัติ 
จดัสร้างฉาก จดัหาวัสดปุระกอบฉากส�าหรับรายการโทรทัศน์ประเภท 
ต่างๆ หลักการข้ันพื้นฐานของการจัดแสง อุปกรณ์ส�าคัญในการ 
จัดแสงให้เหมะสมกับรายการโทรทัศน์ประเภทต่างๆ ส�าหรับการ 
ถ่ายท�านอกสถานที่และในสถานที่

RT 431  การสื่อสารมวลชนอาเซียนและนานาชาติ 3(3-0-6) 
 ASEAN and International Mass Communication 
         ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ภาพรวมของระบบสื่อสาร 
มวลชนของโลกในยุคปัจจุบัน ในกลุ่มประเทศอาเซียน และกลุ่ม 
ประเทศต่างๆทั่วโลก

RT 432 การสื่อสารมวลชนกับสังคม 3(3-0-6) 
 Mass Communication and Society 
         บทบาทของสื่อมวลชนในสังคมและความรับผิดชอบของ 
สื่อต่อสังคมไทย มิติทางสังคมที่ปรากฏในเนื้อหาของสื่อทั้งด้าน 
วัฒนธรรม สังคม เศรษฐศาสตร์ และการเมือง

RT 433 การวิจารณ์สื่อ 3(3-0-6) 
 Media Criticism 
         ทฤษฎีในการวิเคราะห์และวิจารณ์สื่อวิทยุกระจายเสียง 
สื่อโทรทัศน์และสื่อใหม่ การวิเคราะห์เชิงวาทกรรม สัญวิทยา และ
การวิจารณ์โดยใช้ประเด็นเป็นเกณฑ์ หลักเกณฑ์และแนวทางการ
วิจารณ์สือ่ จรรยาบรรณของนกัวิจารณ์ การฝึกวิเคราะห์และวิจารณ์ 
สื่อแต่ละประเภท

RT 434 การคิดสร้างสรรค์ในงานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-6) 
 Creative Thinking in Communication Arts 
         ความหมายและความส�าคัญของความคิดสร้างสรรค์ 
ในงานนิเทศศาสตร์ การพัฒนาส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ และการ 
ประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในงานนิเทศศาสตร์

RT 435 การผลิตงานโฆษณาทางโทรทัศน์ 3(2-2-6) 
 Advertising Production for Television
         การสร้างสรรค์งานโฆษณาส�าหรับสื่อวิทยุกระจายเสียง 
โทรทัศน์และสื่อใหม่ ทุกข้ันตอนตั้งแต่การวางแผนก่อนการผลิต 
จนได้ผลงานเสร็จสมบูรณ์

RT 436 การสร้างสรรค์เสียงและการพากย์เสียง 3(2-2-6) 
 Sound Design and Voice Dubbing for
 Broadcasting
         คุณลักษณะ ประเภท บทบาท และอิทธิพลของดนตรี 
และเสยีงประกอบ ทีใ่ช้ในรายวิทยุกระจายเสยีงและโทรทัศน์ แนวคดิ  
เกี่ยวกับการใช้เสียง เพื่อถ่ายทอดความหมาย อารมณ์ และความ 
รู้สกึ ธรรมชาติของการแสดงผ่านเสยีงมนษุย์ การผลติและการเลอืก 
ใช้ดนตรีและเสียงประกอบเพื่อสื่อความหมาย ตามประเภทและรูป 
แบบรายการ เทคนิคการพากย์เสียงแต่ละประเภท

RT 437 การสร้างสรรค์สื่อบูรณาการสื่อสมัยใหม่ 3(2-2-6) 
 Convergence Media Production
 การผลิตและสร้างสรรค์ บูรณาการหลอมรวมสื่อดั้งเดิม 
สู่สื่อใหม่ การใช้สื่อสังคมและเครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้วยหลักการ 
เขียนเพื่อสื่อออนไลน์ เทคนิคมัลติมีเดีย วิดีโอ ภาพกราฟิก ในการ 
น�าเสนอข่าย สารคดี และความบันเทิง โดยยึดหลักจรรยาบรรณ 
กฎหมายลิขสิทธิ์ และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในการ 
น�าเสนอสื่่ีอสมัยใหม่
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RT 438 การศึกษาเฉพาะเรื่องเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-6) 
 หัวข้อที่ 1
 Special Topics 1 for Communication Arts
 การศกึษา ประเดน็ในสงัคมทีเ่กีย่วข้องกับงานนเิทศศาสตร์ 
โดยสาขาวิชาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและก�าหนดหัวข้อในแต่ละ 
ภาคการศึกษาตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

RT 439 การศึกษาเฉพาะเรื่องเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-6) 
 หัวข้อที่ 2
 Special Topics 2 for Communication Arts
 การศกึษา ประเดน็ในสงัคมทีเ่กีย่วข้องกับงานนเิทศศาสตร์ 
โดยสาขาวิชาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและก�าหนดหัวข้อในแต่ละ 
ภาคการศึกษาตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

 



มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  j  1 

S
SC
SC 106  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3(3-0-6)
 Sciences and Technology 
 การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ ในธรุกิจ 
และชีวิตประจ�าวัน นาโนเทคโนโลยี (Nano Technology) รถยนต์ 
พลังงานไฮโดรเจน (Hydrogen Car) ระบบ 3-D Printing โอกาส 
ทางธรุกิจและอาชีพใหม่ๆ ทีเ่กิดจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การน�า 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้อย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบ 
ต่อสังคม โดยไม่กระทบต่อธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
 

  

ST 212   หลักสถิติและระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น  3(3-0-6)
 Principles Statisitcs and Introduction to
 Research Methodology  
 การใช้สถิตใินงานวิจยั ตัวแปรสุม่ ความน่าจะเป็น และการ 
แจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุม่ การแจกแจงแบบปกต ิประชากร
และตวัอย่าง เทคนคิการสุม่ตัวอย่าง การใช้โปรแกรมส�าเร็จรปูในการ 
วิเคราะห์ข้อมูล ในการประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การ 
วิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น และ 
การวิเคราะห์อนุกรมเวลา การประยุกต์สถิติเพื่องานวิจัยทางบัญชี 
วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการวิจัย ประเภทของการวิจัย

ST 213   หลักสถิติและความน่าจะเป็น  3(3-0-6)
 Statisitcs and Probability
 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น สถิติพรรณนา การประมาณค่า 
และทดสอบสมมตฐิานเชิงสถิต ิตัวแปรสุม่ การแจกแจงของตวัแปรสุม่ 
แบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง การแจกแจกของตัวสถิติและการ 
ประยุกต์ใช้กับการตัดสินใจและการวางแผนส�าหรับการด�ารงชีวิต 
ประจ�าวัน การสุ่มตัวอย่างและการก�าหนดขนาดตัวอย่าง

 

 

 

 
 

ST
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T
TH
TH 104  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
 Thai for Communication
 การใช้ค�าและประโยค การอ่านจบัใจความและสรุปความ 
การเขียนประโยคข้อความขนาดสั้น

TL 201 ความรู้พื้นฐานทางวรรณกรรมไทย   3(3-0-6)
 Preliminary of Thai Literature  
 วิวัฒนาการของวรรณกรรมไทยสมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน 
ในด้านรูปแบบ เนือ้หา ตลอดจนลกัษณะเด่นและคุณค่าของวรรณคดี
เรื่องส�าคัญในสมัยต่างๆ

TL 202 ความรู้พื้นฐานทางภาษาไทย   3(3-0-6)
 Preliminary of Thai Language  
 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกับภาษาไทย ความรู้เรือ่งธรรมชาติของ 
พยัญชนะ ความส�าคัญของวรรณยุกต์กับการผันอักษร การสร้างค�า 
และการสร้างประโยค

TL 203  ภาษา สังคม และวัฒนธรรม 3(3-0-6)
 Language, Society and Culture
 โครงสร้างภาษาท่ีใช้ในสงัคมไทย โครงสร้างของสงัคมไทย 
ความสมัพนัธ์ของภาษากังสงัคม ภาษากับโลกทัศน์ การเปลีย่นแปลง 
ของภาษาอันเนื่องมาจากสภาพสังคมและวัฒนธรรม

TL 301  การพัฒนาทักษะการอ่าน 3(3-0-6)
 Reading Skill Development
 หลักการอ่าน การอ่านประเภทต่างๆและการวินิจสาร 
การอ่านเร็ว การจับใจความ การตีความ การวิเคราะห์แนวคิดและ 
จุดมุ่งหมายของผู้เขียน

TL 302  การพัฒนาทักษะการเขียน 3(3-0-6)
 Writing Skill Development
 หลักการเขียนประเภทต่างๆ การเขียนย่อหน้า การเขียน
เรียงความ การเขียนแสดงความคิดเห็น

TL 303 การอ่านเชิงวิจารณ์ 3(3-0-6)
 Critical Reading
 หลักการอ่านเพื่อวิเคราะห์และวิจารณ์ข้อเขียน ข่าว 
บทความ บทประพันธ์ วรรณกรรม และงานวิจารณ์  การวิเคราะห์ 
และวิจารณ์งานเขียนประเภทต่างๆ 

TL 304 การพูดเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3(3-0-6)
 Speaking for Business Communication
 หลักมนุษยสัมพันธ์ในการสื่อสาร การพูดเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจในโอกาสต่างๆ การสัมภาษณ์งาน 

TL 305 การใช้ภาษาไทยเพื่อการน�าเสนอ 3(3-3-6)
 Thai for Presentation
 หลักการน�าเสนอ การใช้ภาษาไทยเพื่อการน�าเสนอ 
ในรูปแบบต่างๆ การรายงาน การขาย การประชาสัมพันธ์

TL 306 การอ่านเพื่อธุรกิจ 3(3-3-6)
 Reading for Business Purposes
 หลักการและเทคนิคการอ่านค�าศัพท์ ส�านวน และ
โครงสร้างประโยคในทางธุรกิจ ปฏิบัติการอ่านจับใจความส�าคัญ 
ตีความ สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทอ่านทางธุรกิจ

TL 307 ศิลปะการอ่านออกเสียง 3(3-0-6)
 The Art of Oral Reading
 กระบวนการเปล่งเสียง หลักและวิธีการอ่านบทประพันธ ์
แต่ละประเภท เน้นการอ่านออกเสยีงเพือ่สือ่ความหมายและอารมณ์

TL 308 การเขียนภาษาไทยเพื่อการบริหารงาน 3(3-0-6)
 ส�านักงาน
 Writing in Office Management
 หลักการเขียนรายงาน จดหมาย และบันทึกข้อความ 
การฝึกเขียนประเภทต่างๆศิลปะการใช้ภาษาไทยในการบริหารงาน 
ส�านักงาน

TL
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TL 309 การเขียนเชิงวิชาการ 3(3-0-6)
 Academic Writing   
 การเขียนเชิงวิชาการรูปแบบต่างๆ การใช้ภาษาและ 
ส�านวนโวหารเชิงวิชาการ การค้นคว้า การรวบรวมและเรียบเรียง 
ข้อมูล การอ้างอิง

TL 310 การเขียนปริทัศน์ 3(3-0-6)
 Review Writing
 หลกัการเขียนเชิงปรทิศัน์ วเิคราะห์ลกัษณะงานเขียนเชิง
ปริทัศน์ที่ปรากฏในสื่อมวลชน การเขียนเชิงปริทัศน์ประเภทต่างๆ 

TL 311 การเขียนบทความและสารคดี 3(3-0-6)
 Article and Non-Fiction Writing
 หลกัการเขียนบทความและสารคดีประเภทต่างๆ วิเคราะห์ 
ลักษณะการเขียน การเขียนบทความและสารคดี

TL 312 การเขียนสร้างสรรค์ 3(3-0-6)
 Creative Writing
 หลักการคิดสร้างสรรค์ ศิลปะการใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค ์
กลวิธกีารเขียนสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ การเขียนเล่าเร่ือง การเขียน 
แสดงความรู้สึก และการเขียนโน้มน้าวใจ

TL 313 การเขียนวรรณกรรมส�าหรับเด็ก 3(3-0-6)
 Writing for Children Literary Works
 รปูแบบ เนือ้หา และองค์ประกอบของวรรณกรรมส�าหรับ
เดก็ กลวิธกีารเขียนวรรณกรรมส�าหรับเดก็ การฝึกเขียนวรรณกรรม 
ส�าหรับเด็ก

TL 314 การเขียนเรื่องสั้นและนวนิยาย 3(3-0-6)
 Short Story and Nevel Writing
 องค์ประกอบ หลกัการเขียนเรือ่งสัน้และนวนยิาย วิเคราะห์ 
ลักษณะการเขียน การเขียนเรื่องสั้นและนวนิยาย

TL 315 การเขียนเพื่อการแสดง 3(3-0-6)
 Script Writing
 หลักและกลวิธีการเขียนบทและแปรรูปวรรณกรรมเพื่อ
การแสดงประเภทต่างๆ การเขียนบทเพื่อการแสดง

TL 316  การเขียนร้อยกรอง 3(3-0-6)
 Poetry Writing
 รูปแบบ หลักการประพันธ์ร้อยกรองไทยแต่ละประเภท 
การเขียนร้อยกรองประเภทต่างๆ

TL 317  การแปลภาษาไทย 3(3-0-6)
 Translation into Thai
 หลักการแปล การแปลภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย 
ทั้งในระดับประเทศและระดับย่อหน้าการฝึกแปล

TL 318  ภาษาศาสตร์ภาษาไทย 3(3-0-6)
 Thai Linguistics
 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับภาษาศาสตร์ ระบบเสยีง ระบบค�า 
และระบบไวยากรณ์ของภาษาไทย

TL 319  ระบบความหมายในภาษาไทย 3(3-0-6)
 Semantics in Thai 
 ความหมายประจ�าค�า ความสัมพันธ์ทางความหมาย 
ระหว่างค�า การตีความความหมายแบบต่างๆของประโยค

TL 320  การแปรและการเปลี่ยนแปลงของภาษา 3(3-0-6)
 Language Variation and Change
 ความหมายของการแปรและการเปลี่ยนแปลงของภาษา 
ปัจจัยต่างๆที่ท�าให้เกิดการแปรของภาษา ปัจจัยและกระบวนการ 
ที่ท�าให้ภาษาเปลี่ยนแปลง ความเข้าใจเรื่องการแปรและการ 
เปลี่ยนแปลงของภาษากับค�าอธิบายเรื่องภาษาวิบัติ

TL 321 ส�านวนการเขียนภาษาไทย 3(3-0-6)
 Written Styles in the Thai Language
 ส�านวนภาษาแบบต่างๆท่ีใช้ในภาษาไทยปัจจบัุน การวิเคราะห์ 
ผลงานของนักเขียนที่มีส�านวนภาษาเป็นเอกลักษณ์
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TL 322 ค�ายืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 3(3-0-6)
 Foreign Loanwords in Thai Language
 ค�ายืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงเรื่อง 
เสียงและความหมาย

TL 323 ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย 3(3-0-6)
 Pail Sansakrit in Thai Language
 ค�าบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงเรื่อง 
เสียงและความหมาย

TL 324 ทฤษฎีการเรียนภาษา 3(3-0-6)
 Theory of Language Learning
 ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาแม่และภาษาต่างประเทศ ปัจจัย 
ที่มีผลต่อการเรียนภาษาต่างประเทศ

TL 325  การสอนภาษาไทยส�าหรับชาวต่างประเทศ 3(3-0-6)
 Teaching Thai for Foreigners
รายวิชาบังคับก่อน : TL 318 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
      ทฤษฎีการสอนภาษาต่างประเทศ ความรู้ทางสัทศาสตร์ 
และวากยสมัพนัธ์ทีจ่�าเป็นในการสอน การสร้างบทเรยีน แบบฝึกหัด 
และกิจกรรมการฝึกสอนในห้องเรียนจ�าลอง

TL 326  แบบเรียนภาษาไทยส�าหรับชาวต่างประเทศ 3(3-0-6)
  Thai Textbooks for Foreigners
รายวิชาบังคับก่อน : TL 325 การสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างชาติ
      หลักการสร้างแบบเรียนส�าหรับชาวต่างประเทศ การ
วิเคราะห์และเปรียบเทียบแบบเรียนภาษาไทยส�าหรับชาวต่าง 
ประเทศ การสร้างแบบเรียนภาษาไทยส�าหรับชาวต่างประเทศ 
ให้สอดคล้องกับผู้เรียนและบริบทสังคม

TL 327 วรรณกรรมเอกของไทย 3(3-0-6)
 Masterpieces of Thai Literature
 เนื้อหา รูปแบบ แนวคิด ลักษณะเด่น คุณค่าและภาพ 
สะท้อนสังคมของวรรณกรรมเอกของไทย ในสมัยสุโขทัย อยุธยา 
และรัตนโกสินทร์

TL 328 วรรณกรรมอาเซียน 3(3-0-6)
 ASEAN Literature
 เนื้อหา รูปแบบ แนวคิด ลักษณะเด่น คุณค่าและภาพ 
สะท้อนสังคม ในวรรณกรรมจากภูมิภาคอาเซียน

TL 329 วรรณกรรมไทยร่วมสมัย 3(3-0-6)
 Contemporary Thai Literature
 วรรณกรรมไทยสมยัใหม่ ตัง้แต่สมยัรชักาลท่ี 5 เป็นต้นมา 
ในด้านเนื้อหา รูปแบบ แนวคิด ตลอดจนสภาพและแนวโน้มของ 
วรรณกรรมไทย

TL 330 วรรณกรรมค�าสอน  3(3-0-6)
 Didactic Literature
 การจ�าแนกวรรณกรรมค�าสอนตามผู้รับค�าสอน แนวคิด 
ภูมิปัญญา สภาพชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม และค่านิยมของ 
คนไทย ที่สะท้อนในวรรณกรรมค�าสอน เลือกศึกษาเรื่องที่ส�าคัญ

TL 331 วรรณกรรมท้องถิ่นไทย 3(3-0-6)
 Thai Folklore
 ความหมายและลักษณะของวรรณกรรมท้องถ่ินประเภท 
เพลงพื้นบ้าน ปริศนาค�าทาย ภาษิต ส�านวน ต�านาน นิทานพื้นบ้าน 
ในด้านที่มา เนื้อหา ค�าศัพท์ส�านวนและความหมาย บทบาทหน้าที่ 
และความสัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรมไทย

TL 332 วรรณกรรมนิราศ 3(3-0-6)
 Literary Works in Nirat Genre
 ความหมาย ทีม่า รปูแบบ เนือ้หา แนวคดิ ของวรรณกรรม 
นิราศ เลือกศึกษาเรื่องที่ส�าคัญ

TL 333 วรรณกรรมสตรีศึกษา 3(3-0-6)
 Women Studies Literature
 ภาพสะท้อนของสตรีจากวรรณกรรมไทย การศึกษา 
เปรียบเทียบความคิด ค่านิยม ความเช่ือเก่ียวกับสตรีที่ปรากฏใน 
วรรณกรรมต่างสมัย
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TL 334 วรรณกรรมการแสดง  3(3-0-6)
 Dramatic Literature
 ประเภท ลักษณะ และวิวัฒนาการของวรรณกรรมไทย 
ที่เกี่ยวกับการแสดง

TL 335 วรรณกรรมไทยในสื่อมวลชน 3(3-0-6)
 Thai in Mass Media
 ลกัษณะภาษาไทยทีใ่ช้ในสือ่มวลชนประเภทต่างๆ อทิธพิล 
ของภาษาสื่อมวลชนต่อการใช้ภาษาในสังคมไทยปัจจุบัน

TL 336 ภาษาไทยในเพลง 3(3-0-6)
        Thai in Songs
         ภาษาไทยในเพลงประเภทต่างๆ  ภาษาวรรณศลิป์  เกรด็ 
วรรณคดีไทย โลกทัศน์และภาพสังคมที่สะท้อนจากเพลงไทย

TL 337 อารมณ์ขันในภาษาไทย         3(3-0-6)
 Humor in Thai Language
 หลักการสร้างอารมณ์ขัน การใช้ภาษาไทยเพื่อสร้าง
อารมณ์ขัน การวิเคราะห์ภาษาไทยทีใ่ช้สร้างอารมณ์ขันในสือ่ประเภท
ต่างๆ การเขียนเรื่องข�าขัน

TL 338 ภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยว 3(3-0-6)
 Thai for Tourism
 ความรู ้ด้านการใช้ภาษาไทยเก่ียวกับธุรกิจท่องเที่ยว 
ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ ศิลปะวัฒนธรรม

TL 339 ภาษาไทยกับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6)
 Thai Language and Cross-Cultural 
 Communication
 ทฤษฎีการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ทักษะการใช้ภาษาไทย 
เพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม เทคนิคการสื่อภาษาให้สอดคล้องกับ 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

TL 340 คติชนสมัยใหม่ 3(3-0-6)
 Modern Folklore
 ข้อมลูคตชินไทยสมยัใหม่ทีอ่ยู่ในบรบิทของสงัคมสมยัใหม่  
เช่น เว็บไซต์ รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ตลอดจนบทบาท 
ของคติชนสมัยใหม่ในสังคมไทยปัจจุบัน

TL 341 การแปรรูปวรรณกรรมเพื่อวัตถุประสงค์ 3(3-0-6)
 เฉพาะ
 Literature Adaptation for Specific Purposes
 หลักการแปรรูปวรรณกรรม การวิเคราะห์วรรณกรรม 
แปรรปูในรปูแบบต่างๆ เช่น ละครโทรทศัน์ ภาพยนตร์ เกม และสือ่ 
โฆษณาประชาสัมพันธ์

TL 401 สัมมนาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน 3(3-0-6)
 Simenar in Current Thai Usage
 การวิเคราะห์ลักษณะและปัญหาของการใช้ภาษาไทย 
ในปัจจุบัน และแนวทางการแก้ไข

TL 402 การฝึกงานวิชาชีพ 3(200 ช่ัวโมง)
 Professional Experience
 นักศึกษาที่สอบไล่ได้หน่วยกิตสะสมรวมไม่ต�่ากว่า 80 
หน่วยกิต และมีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า 2.00 จะต้องฝึกงานใน
สถานประกอบการไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง  พร้อมทั้งรายงานการ
ฝึกงาน 

TL 410 สหกิจศึกษา 6(600 ช่ัวโมง)
 Co-operative Education
 นกัศกึษาทีส่อบไล่ได้หน่วยกิตสะสมไม่ต�า่กว่า 123 หน่วยกิต 
และมีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า 2.75 จะต้องเข้าท�างานในสถาน 
ประกอบการ ในงานท่ีเก่ียวข้องกับหลักสูตรภาษาไทยเพื่ออาชีพ  
ไม่น้อยกว่า 600 ช่ัวโมง ประเมนิผลจากการตรวจเย่ียมและน�าเสนอ 
รายงาน ผลการท�างานและผลงานทีไ่ด้ระหว่างการเข้าท�างานดังกล่าว 
โดยคณะกรรมการร่วมระหว่างสถานประกอบการและอาจารย์ประจ�า 
หลักสูตร
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TO 201 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  3(3-0-6)
 Tourism Industry
 ความเป็นมา ความหมาย ความส�าคัญของการท่องเที่ยว  
องค์ประกอบส�าคัญของอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว ปัจจยัทีม่อีทิธพิล  
ต่อการท่องเท่ียว ผลกระทบจากการท่องเท่ียวทีม่ต่ีอเศรษฐกิจ สงัคม 
และวัฒนธรรม นโยบายส่งเสรมิการท่องเทีย่วของรฐั กฎหมายส�าคญั 
เก่ียวกับการท่องเทีย่ว องค์กรทีเ่ก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวในประเทศ 
และระหว่างประเทศ การพัฒนาการท่องเท่ียวภายในประเทศ 
สถานการณ์การท่องเท่ียวปัจจุบันและแนวโน้มของอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวในอนาคต

TO 203  ความรับผิดชอบต่อสังคมในอุตสาหกรรม    3(3-0-6)
 การท่องเที่ยว
 Social Responsibility in Tourism Industry
 ความส�าคัญ หลักการของความรับผิดชอบต่อสังคม 
แนวทางการจดัการท่ีแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคมในอตุสาหกรรม 
การท่องเที่ยว และสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบในสังคมและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยว
และการโรงแรม จริยธรรมในการประกอบธุรกิจการท่องเท่ียวและ
การโรงแรม แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา

TO 204  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรม   3(3-0-6)
 การท่องเที่ยว
 Human Resources Management in Tourism 
 Industry   
 ความหมาย ความส�าคัญ หลักการ แนวทาง และ 
กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กฎหมายเก่ียวกับการท�างาน แรงงาน 
สัมพันธ์ ปัญหาในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการ 
ท่องเที่ยว และแนวทางแก้ไข กรณีพิพาทแรงงาน กรณีศึกษา

TO 205  พฤติกรรมนักท่องเที่ยว   3(3-0-6)
 Tourist Behavior
 ความหมาย ความส�าคัญ แรงจูงใจในการเดินทาง ความ
ต้องการและพฤติกรรมท่ีแตกต่างกันของนักท่องเท่ียว โดยจ�าแนก
ตามเช้ือชาติ วัฒนธรรม และสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
การเลอืกจดุหมายปลายทางการท่องเทีย่ว แนวโน้มและสถานการณ์ 
ปัจจุบันของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว

TO 302  ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว   3(3-0-6)
 Tourism Geography
 ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการท่องเที่ยว ลักษณะทาง
กายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของแหล่งท่องเที่ยวทั้งของโลกและ
ประเทศไทย แผนที่และเส้นทางการเดินทางท่องเที่ยว การแบ่งเขต
เวลาและเขตวัฒนธรรมของโลก การน�าความรู้ด้านภูมิศาสตร์มา
ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

TO 303  งานมัคคุเทศก์   3(2-2-6)
 Tour Guiding
 ความหมาย ประเภท บทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณของ
มคัคเุทศก์ วิธปีฏบัิติงานของมคัคเุทศก์ในประเทศ วธิปีฏบิตังิานของ 
หัวหน้าทัวร์ในต่างประเทศ เทคนิคการน�าเที่ยว การฝึกพูดให้ข้อมูล 
รายการน�าเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวและบริการส�าหรับนักท่องเที่ยว  
มนุษยสัมพันธ์ส�าหรับงานมัคคุเทศก์ การให้ความปลอดภัยแก ่
นักท่องเที่ยว กฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานมัคคุเทศก์ ระเบียบพิธีการ
เข้าออกราชอาณาจักรและพิธีการทางศุลกากร การแก้ไขปัญหา 
เฉพาะหน้าการศึกษานอกสถานที่

TO 305  การตลาดการท่องเที่ยว   3(3-0-6)
 Tourism Marketing
 ความหมาย ความส�าคัญของการตลาด ปัจจยัทีม่ผีลกระทบ 
ต่อการตลาดและการตลาดการท่องเที่ยว สภาพแวดล้อมการตลาด 
พฤติกรรมการซื้อของนักท่องเที่ยว การแบ่งส่วนตลาดการท่องเที่ยว 
องค์ประกอบและการพัฒนาส่วนประสมการตลาด การด�าเนินงาน 
การตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ การตลาดแบบธุรกิจ 
ออนไลน์ กรณีศึกษา

TO
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TO 306  การจัดการธุรกิจน�าเที่ยว   3(3-0-6)
 Tour Business Management
 ความส�าคัญ ประเภทธุรกิจน�าเท่ียว การจัดต้ังบริษัท 
โครงสร้างการจดัการและการด�าเนนิงาน รปูแบบของการจดัน�าเท่ียว 
การวางแผนรายการน�าเทีย่ว การติดต่อธุรกิจกับตวัแทนการท่องเทีย่ว 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์การตลาด การบริหารงานบุคคล 
และการเงิน การจัดการความเสี่ยง ปัญหาและแนวโน้มการด�าเนิน
ธุรกิจจัดน�าเที่ยว กรณีศึกษา

TO 307  การจัดการธุรกิจการบิน   3(2-2-6)
 Airline Business Management
 วิวัฒนาการ ประเภท ลักษณะ และการด�าเนินงานของ
ธรุกิจการบิน องค์กรการบินพาณชิย์ในประเทศและระหว่างประเทศ 
การวางแผนกลยุทธ์ในธรุกิจการบิน การจดัการในเทีย่วบิน มาตรฐาน
การให้บริการของสายการบิน งานส�ารองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร 
งานบริการภาคพื้นดิน การใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปในธุรกิจการบิน

TO 315 ศิลปะวัฒนธรรมตะวันตกเพื่อการน�าเที่ยว   3(3-0-6)
 Western Arts and Culture for Guided Tours
 ศิลปะและวัฒนธรรมตะวันตกท่ีเก่ียวข้องกับการน�าชม
แหล่งท่องเท่ียวต่างประเทศ การแบ่งยุคสมัย แนวคิดและรูปแบบ
ทางศิลปกรรมต้ังแต่สมัยโบราณถึงสมัยปัจจุบัน กรณีศึกษาศิลปะ
วัฒนธรรมตะวันตกในประเทศไทย

TO 317 การพัฒนาจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว  3(3-0-6)
 Tourism Destination Development
 ความหมาย ลกัษณะของจดุหมายปลายทางท่องเท่ียวและ
แหล่งท่องเทีย่วประเภทต่างๆ แนวคิดและตัวช้ีวัดในการพฒันาแหล่ง
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ การประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว
และความสามารถในการรองรับ การสือ่ความหมายในแหล่งท่องเทีย่ว 
แนวทางและกระบวนการแบบต่างๆในการพฒันาจดุหมายปลายทาง 
การท่องเที่ยว การศึกษานอกสถานที่

TO 318  ธุรกิจเรือส�าราญ   3(3-0-6)
 Cruise Business
 วิวัฒนาการ ประเภท และลักษณะของเรือส�าราญ 
โครงสร้างการบริหารและการด�าเนินงานธุรกิจเรือส�าราญ รูปแบบ
การบริการและกิจกรรมสันทนาการ การปฏิบัติงานภาคพื้นดินและ
บนเรือส�าราญ เส้นทางการเดนิเรอืส�าราญท่ีส�าคัญ การตลาด ความ
ปลอดภัย และกฎระเบียบส�าหรับธุรกิจเรือส�าราญเพื่อการท่องเที่ยว

TO 319  การวางแผนและจัดรายการน�าเที่ยว   3(2-2-6)
 Tours Planning and Organization
 ความหมาย ประเภท องค์ประกอบของธรุกิจน�าเทีย่ว การ 
วางแผนจัดน�าเที่ยว การส�ารวจเส้นทางและสร้างรายการน�าเที่ยว 
กระบวนการในการจัดน�าเที่ยว การคิดราคาขายและการลดต้นทุน 
การจัดน�าเที่ยว การวางแผนและการแก้ไขปัญหาการน�าเที่ยว การ 
ปฏิบัติจัดน�าเที่ยวนอกสถานที่

TO 320  การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว   3(3-0-6)
 Tourism Resource Development
 ความหมาย ความส�าคัญ ประเภททรพัยากรการท่องเทีย่ว 
สิง่แวดล้อมและความสมดุลของระบบนเิวศในแหล่งท่องเทีย่ว แนวคิด 
และหลกัการในการพฒันาทรัพยากรการท่องเทีย่ว การท่องเท่ียวอย่าง 
ย่ังยืน การท่องเทีย่วเชิงนเิวศ การท่องเทีย่วชุมชน รปูแบบและกิจกรรม 
การท่องเท่ียวท่ีส่งเสริมการพฒันาการท่องเทีย่วอย่างย่ังยืน บทความ 
รับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนที่เกี่ยวข้อง 
กรณีศึกษา การศึกษานอกสถานที่

TO 321  โลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว   3(3-0-6)
 Logistics for Tourism 
 ความรู ้เบ้ืองต้นและองค์ประกอบเก่ียวกับการขนส่ง 
ผู้โดยสารและสัมภาระประเภทต่างๆ โครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง
อ�านวยความสะดวกเก่ียวกับการขนส่ง การด�าเนนิงานด้านโลจสิตกิส์ 
ในบริษัทของการท่องเที่ยว กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการขนส่ง 
ประเทศและระหว่างประเทศ การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านโลจิสติกส์ 
เพื่อบริการบริการด้านการท่องเท่ียว แนวโน้มเทคโนโลยีการขนส่ง 
และการด�าเนินงานขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว
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TO 322  โครงการทางธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 1 3(1-4-4)
 Captone in Tourism and Hospitality 1
 การวางแผนและพฒันาโครงงานทางธรุกิจท่องเท่ียวและ 
บริการ โดยพิจารณาจากลักษณะเฉพาะมาตรฐาน การจัดการ 
ประสิทธิภาพการควบคุมคุณภาพของการบริการ

TO 323  โครงการทางธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 2 3(1-4-4)
 Captone in Tourism and Hospitality 2
 การด�าเนินโครงงานทางธุรกิจท่องเที่ยวและบริการตาม 
ข้ันตอนระเบียบวิธีวิจัย รวมถึงการส�ารวจการเก็บรวบรวมและ 
วิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงาน

TO 324  โครงการทางธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3  3(1-4-4)
 Captone in Tourism and Hospitality 3
 การน�าเสนอและอภปิรายโครงงานทางธรุกิจท่องเทีย่วและ 
บริการที่ออกแบบและจัดท�าโดยนักศึกษาภายใต้การแนะน�าของ 
อาจารย์ เพื่อให้เกิดผลในการพัฒนาทางธุรกิจ

TO 325  ประวัติศาสตร์และศิลปกรรมไทย 3(3-0-6)
 เพื่อการน�าเที่ยว
 History and Art for Guided Tours 
 ความหมาย ความส�าคัญ ประวัติศาสตร์ที่ส�าคัญส�าหรับ 
การน�าเท่ียวในประเทศไทย พัฒนาการและรูปแบบทางศิลปกรรม 
สถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม ท่ีปรากฏในแหล่ง 
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของไทย การศึกษานอกสถานที่

TO 326  ประวัติศาสตร์และศิลปกรรมไทย 3(3-0-6)
 ในกลุ่มประเทศอาเซียน   
 Thai History and Art in ASEAN Countries
 ประวัติศาสตร์ท่ีส�าคญัส�าหรับการท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม 
ในประเทศกลุ่มอาเซียน ลักษณะของงานศิลปกรรมและวัฒนธรรม 
ที่อยู่ในเส้นทางการท่องเที่ยวภายในภูมิภาค ความสัมพันธ์เชื่อมโยง 
กับศิลปะวัฒนธรรมในประเทศไทย การน�ามาประยุกต์ใช้เพื่อการ 
ท่องเที่ยว

TO 327  มรดกวัฒนธรรมไทยเพื่อการน�าเที่ยว   3(3-0-6)
 Thai Cultural Heritage for Tourism
 ความหมาย ความส�าคญั ลกัษณะของศิลปะวัฒนธรรมไทย 
เพื่อการน�าเท่ียว โครงสร้างสังคมและวิถีชีวิตคนไทย พุทธศาสนา 
และความเช่ือต่างๆ ประเพณหีลวงและประเพณรีาษฎร์ งานประณตี
ศิลป์ ศิลปกรรม วรรณคดี นาฎศิลป์และดนตรีไทย การศึกษา 
นอกสถานที่

TO 328  ประสบการณ์วิชาชีพในธุรกิจน�าเที่ยว   3(2-2-6)
 Field Experience in Tour Business
รายวิชาบังคับก่อน : TL 303 งานมัคคุเทศก์
 TO 306 การจัดการธุรกิจนำาเที่ยว
 การเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ภายนอกช้ันเรียน 
โดยน�าความรู้ภาคทฤษฎีไปใช้ในสถานประกอบธุรกิจน�าเที่ยวจริง  
มกีารปฐมนเิทศและติดตามนกัศกึษาเพือ่ประเมนิผล และการปัจฉมิ 
นิเทศและน�าเสนอชิ้นงานจากนักศึกษาเพื่อประเมินผล

TO 410  สหกิจศึกษา   6(600 ช่ัวโมง)
 Co-Operative Education
 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการในฐานะพนักงาน
ช่ัวคราวในงานท่ีได้รับมอบหมายซ่ึงสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพการ
ท่องเท่ียวและการบริการเพื่อการท่องเที่ยว หรือตามที่ได้ก�าหนดไว้ 
การเขียนรายงานและการสัมมนาน�าเสนอผลการเรียนรู้ที่ได้รับจาก
การปฏบัิติงาน การประเมนิผลโดยพนกังานพีเ่ลีย้งและอาจารย์นเิทศก์ 
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Z
ZH
ZH 100 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
 Chinese for Communication
 การออกเสียง การสนทนาในชีวิตประจ�าวันโดยใช้ระบบ 
สัทอักษร Hanyu Pinyin หลักการเขียนตัวอักษรจีน เรียนรู้ค�าศัพท์ 
ที่จ�าเป็นในการสื่อสารไม่น้อยกว่า 150 ค�า

ZH 201 ภาษาจีนเพื่องานธุรกิจ  3(2-2-6)
 Chinese for Business
รายวิชาบังคับก่อน : ZH 302 ภาษาจีน 2
 ทกัษะการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนท่ีใช้ในวงการ 
ธรุกิจ การสนทนาธรุกิจในสถานการณ์ต่างๆ รวมทัง้การเจรจาต่อรอง 
การติดต่อลกูค้า การจดังานเลีย้งรบัรอง และการนดัหมายทางธรุกิจ 
รวมทั้งการท�าธุรกรรมออนไลน์

ZH 202 วัฒนธรรมจีนกับการใช้ภาษา 3 (3-0-6)
 Chinese Culture and Language Usage
 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับอารยธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีจีน ซึ่งเป็นพื้นฐานในการใช้ภาษาจีนอย่างเหมาะสม

ZH 203 การตลาดเบื้องต้น  3(3-0-6)
 Introduction to Marketing
 ความหมาย ขอบเขต ความส�าคัญ องค์ประกอบ  
แนวความคิดทางการตลาด การเลอืกตลาด สิง่แวดล้อมทางการตลาด 
พฤติกรรมผู้บรโิภคและการตดัสนิใจซ้ือ การแบ่งส่วนตลาดเป้าหมาย 
และการก�าหนดต�าแหน่งผลิตภัณฑ์ การจัดการส่วนประสมทาง 
การตลาดรวมถึงจริยธรรมทางการตลาดและจรรยาบรรณของ 
นักการตลาด

ZH 204 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ  3(3-0-6)
 Introduction to Business
 ความหมาย ความส�าคัญ และประเภทของธุรกิจ 
องค์ประกอบของการประกอบธุรกิจ การบริหารธุรกิจ กิจกรรมทาง 
ธุรกิจด้านการผลิต การตลาด การเงิน การบัญชี การบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย์และการบริหารสารสนเทศรวมถึงจริยธรรม 
ทางธุรกิจ

ZH 301  ภาษาจีน 1 3(2-2-6)
 Chinese 1
 ทกัษะการฟัง พดู อ่าน และเขียน การออกเสยีงให้ถูกต้อง 
โดยใช้ระบบสทัอกัษร (Hanyu Pinyin) การเขียนอกัษรจนีให้ถูกต้อง 
ค�าศัพท์เกี่ยวกับชีวิตประจ�าวันอย่างน้อย 320 ค�า

ZH 302  ภาษาจีน 2 3(2-2-6)
 Chinese  2
รายวิชาบังคับก่อน  : ZH 301 ภาษาจีน 1 
 ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน รูปประโยคพื้นฐาน 
ค�าศัพท์ใหม่ในชีวิตประจ�าวันเพิ่มเติมอย่างน้อย 400 ค�า

ZH 303  ภาษาจีน 3 3(2-2-6)
 Chinese 3
รายวิชาบังคับก่อน : ZH 302 ภาษาจีน 2 
 ทกัษะการฟัง พดู อ่าน และเขียน รปูประโยคทีซั่บซ้อนข้ึน 
การเขียนข้อความสั้นๆ ค�าศัพท์ใหม่เพิ่มเติมอย่างน้อย 400 ค�า

ZH 304  ภาษาจีน 4 3(2-2-6)
 Chinese 4
รายวิชาบังคับก่อน : ZH 303 ภาษาจีน 3
 ทกัษะการฟัง พดู อ่าน และเขียน ส�านวน วล ีรปูประโยค
ทีซั่บซ้อนข้ึน การเขียนข้อความ การสรปุใจความส�าคัญ ค�าศพัท์ใหม่
เพิ่มเติมอย่างน้อย 500 ค�า
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ZH 305  ภาษาจีน 5 3(2-2-6)
 Chinese 5
รายวิชาบังคับก่อน : ZH 304 ภาษาจีน 4
 ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน การใช้ภาษาจีนใน 
สถานการณ์ต่างๆอย่างถูกต้องและเหมาะสม อ่านบทความ เรือ่งสัน้ 
เพือ่จบัประเด็นหลกัและสาระส�าคญัของเรือ่ง เขียนเรยีงความขนาด 
กลาง ค�าศัพท์เพิ่มเติมอย่างน้อย 500 ค�า

ZH 306  การฟังการพูดภาษาจีน  3(2-2-6)
 Chinese Listening-Speaking  
 ทกัษะการฟังและการพดู การฟังบทสนทนาในสถานการณ์ 
จ�าลอง โดยเน้นความสามารถในการสือ่ความหมายและการออกเสยีง 
ที่ถูกต้อง

ZH 307  การฟังการพูดภาษาจีนธุรกิจ   3(2-2-6)
 Chinese Listening-Speaking for Business  
รายวิชาบังคับก่อน : ZH 306 การฟังการพูดภาษาจีน 
 ทักษะการฟังและการพูดเพื่องานธุรกิจ สนทนาใน
สถานการณ์จ�าลอง โดยเน้นความสามารถในการสื่อสารทางธุรกิจ  

ZH 308  การอ่านภาษาจีน   3(2-2-6)
 Chinese Reading 
รายวิชาบังคับก่อน : ZH 302 ภาษาจีน 2
 ทักษะการอ่านและการจบัใจความจากความเรยีงทางด้าน 
สังคม ศิลปะวัฒนธรรม นิทาน และเรื่องสั้น

ZH 309  การอ่านภาษาจีนธุรกิจ    3(2-2-6)
 Business Chinese Reading
รายวิชาบังคับก่อน : ZH 308 การอ่านภาษาจีน 
 ทักษะการอ่านภาษาจีนเพื่องานธุรกิจ ประยุกต์ใช้เทคนิค 
การรวบรวมความ เจาะความ และอนมุานความการอ่านเนือ้หาสาระ 
ความรู ้ด้านธุรกิจและการตลาดทั้่งที่เป็นสื่อมัลติมีเดีย และสื่อ 
อินเทอร์เน็ต

ZH 310  การเขียนภาษาจีน    3(2-2-6)
 Chinese Writing
รายวิชาบังคับก่อน : ZH 302 ภาษาจีน 2 
 ทักษะการเขียนโครงเรื่อง การแบ่งย่อหน้า การเขียน 
ย่อความ การเขียนรายงานตามหัวข้อที่ก�าหนดและเรียงความ

ZH 311  การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ 3(2-2-6)
 Business Chinese Writing
รายวิชาบังคับก่อน : ZH 310 การเขียนภาษาจีน 
 ทักษะการเขียนจดหมายสมัครงาน จดหมายสอบถาม 
จดหมายสั่งซื้อ จดหมายทวงถามและจดหมายชี้แจง ตลอดจนการ 
กรอกใบสมัคร แบบฟอร์ม และการเขียนบันทึก

ZH 312  การแปลภาษาจีน  3(2-2-6)
 Chinese Translation
รายวิชาบังคับก่อน : ZH 305 ภาษาจีน 5 
 หลกัและวิธกีาร รวมทัง้เทคนคิการแปล การแปลประโยค 
ส�านวนและข้อเขียนขนาดสั้นประเภทต่างๆ จากภาษาจีนเป็นภาษา 
ไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน

ZH 313  การแปลภาษาจีนธุรกิจ 3(2-2-6)
 Business Chinese Translation
รายวิชาบังคับก่อน : ZH 312 การแปลภาษาจีน  
 การแปลเอกสาร จดหมายธุรกิจประเภทต่างๆ รวมท้ัง 
ข่าวสารธุรกิจ การค้า จากภาษาจีนเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็น
ภาษาจีน

ZH 314  ภาษาจีนเพื่องานบริการ 3(2-2-6)
 Chinese for Hospitality
รายวิชาบังคับก่อน : ZH 201 ภาษาจีนเพื่องานธุรกิจ
 ทกัษะการฟัง พดู อ่าน เขียนภาษาขีนเพือ่การสือ่สารในงาน 
บริการ การใช้ส�านวนภาษาและการสนทนาระหว่างผู้ให้บริการและ 
ผู้ใช้บริการในสถานการณ์จ�าลอง
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ZH 315  โสตทัศนาภาษาจีน  3(2-2-6)
 Audio Visuals in Chinese
รายวิชาบังคับก่อน : ZH 306 การฟังการพูดภาษาจีน
 การฟัง การพูดภาษาจีนจากสื่อมัลติมีเดีย ข่าวสาร 
ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ รายการโทรทัศน์ คลิปวิดีโอ

ZH 316  ภาษาจีนเพื่อธุรกิจสายการบิน 3(2-2-6)
 Chinese for Airline Business
 ทกัษะการสือ่สารในธุรกิจการบิน เนือ้หาและส�านวนภาษา 
เพื่อสื่อสารในองค์กรและเพื่อบริการลูกค้าของสายการบิน ทั้งภาค
พื้นดินและในเที่ยวบิน

ZH 350  นิทานสุภาษิตจีน 3(2-2-6)
 Chinese Fables
รายวิชาบังคับก่อน : ZH 304 ภาษาจีน 4 
 คติธรรมและปรัชญาชีวิตจากนิทานสุภาษิตจีน และ 
สามารถใช้สุภาษิตจีนอย่างเหมาะสม

ZH 351  ภาษาจีนเพื่อการน�าเที่ยว 3(2-2-6)
 Chinese for Tourism Sevices
รายวิชาบังคับก่อน : ZH 303  ภาษาจีน 3  
 การใช้ภาษาจีนในการแนะน�าประเทศไทย การพูดน�าชม 
สถานท่ีท่องเที่ยวส�าคัญในกรุงเทพมหานคร การให้ข้อมูลเพื่อการ
บริการนักท่องเที่ยว

ZH 352  ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม 3(2-2-6)
 Chinese for Hotel Services
รายวิชาบังคับก่อน  : ZH 303 ภาษาจีน 3 
 ศพัท์ ส�านวนภาษาจนี ทีใ่ช้ในธรุกิจการโรงแรม การสนทนา 
ระหว่างของผู้ให้บริการและผู้ใชับริการในสถานการณ์จ�าลอง

ZH 353  ภาษาจีนส�าหรับมัคคุเทศก์   3(2-2-6)
 Chinese for Tourist Guides  
รายวิชาบังคับก่อน : ZH 304  ภาษาจีน 4
 ทักษะการใช ้ภาษาจีนส� าหรับมัค คุ เทศก ์ ท่ีน� า เ ท่ียว 
ในประเทศไทย ศัพท์ส�านวนท่ีใช้ในการบรรยายสถานท่ีท่องเท่ียว  
เทศกาลและศิลปหัตถกรรม การอ่านก�าหนดการและเอกสารที่ใช ้
ในการน�าเที่ยว

ZH 354  ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ 3(2-2-6)
 Chinese for International Trade 
รายวิชาบังคับก่อน : ZH 311  การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ  
 ศพัท์และส�านวนภาษาจนีทีใ่ช้ในการด�าเนนิธุรกิจระหว่าง 
ประเทศ เน้นความเข้าใจและความสามารถในการเขียนโต้ตอบ
เอกสารการค้าระหว่างประเทศ

ZH 355  การอ่านนวนิยายจีน 3(2-2-6)
 Chinese Novel Reading 
รายวิชาบังคับก่อน : ZH 308 การอ่านภาษาจีน
 การอ่านและวิเคราะห์บทคัดสรรจากนวนิยายจีนที่ม ี
ชื่อเสียง เพื่อเสริมทักษะความเข้าใจภาษาจีน

CB 356  ภาษาจีนเพื่อการเงินการธนาคาร 3(2-2-6)
 Chinese for Finance and Banking
รายวิชาบังคับก่อน : ZH 304  ภาษาจีน 4  
 ค�าศัพท์และส�านวนภาษาจีนที่ใช้ในกิจการด้านการเงิน
และการธนาคาร การใช้เช็ค การฝากถอนเงิน การโอนเงิน การ 
แลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศและการกู้ยืมเงิน ทกัษะในด้านการฟัง 
พูด อ่าน เขียน  ในการติดต่อกับลูกค้าของธนาคาร และการจัดการ
เกี่ยวกับเอกสารของธนาคาร

ZH 357  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการลงทุน 3(3-0-6)
 ในประเทศจีน
 Introduction to Investment Law in China
รายวิชาบังคับก่อน : ZH 201 ภาษาจีนเพื่องานธุรกิจ  
 กฎหมายการลงทุนในประเทศจีนโดยสังเขป เรียนรู ้
นโยบายการค้า การลงทนุ อตัราภาษศีลุกากรและอืน่ๆของประเทศจนี 
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ZH 358  ศิลปะการเขียนตัวอักษรจีน 3(2-2-6)
 Chinese Calligraphy
 การเขียนตัวอกัษรจนีด้วยพูกั่นจนี ให้ถูกต้องตามหลกัการ
เขียนตัวอักษรจีน 

ZH 359  เศรษฐกิจจีนยุคปัจจุบัน 3(2-2-6)
 Current Economy of China
 สถานการณ์เศรษฐกิจจนีปัจจบัุนโดยสงัเขป เรยีนรู้ปัจจยั 
ที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจจีน

ZH 360  ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวจีน 3(2-2-6)
 Geography of Chinese Tourism 
รายวิชาบังคับก่อน : ZH 304 ภาษาจีน 4 
 ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการท่องเที่ยว ลักษณะทาง
กายภาพ เศรษฐกิจและสงัคมของสถานท่ีท่องเทีย่วทัง้ของจนีและไทย 
เส้นทางการเดินทางท่องเที่ยว การแบ่งเขตเวลาและเขตวัฒนธรรม 
ตลอดจนการน�าความรู้ด้านภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว

ZH 361  ประวัติศาสตร์จีนโดยสังเขป  3(2-2-6)
 History of China
รายวิชาบังคับก่อน : ZH 304 ภาษาจีน 4
 เรือ่งคัดสรรทางประวัตศิาสตร์จนี เพือ่เป็นพืน้ฐานท�าความ 
เข้าใจการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมจีน

ZH 362  การสอนภาษาจีนเบื้องต้น 3(2-2-6)
 Introduction to Chinese Language Teaching
รายวิชาบังคับก่อน : ZH 305 ภาษาจีน 5
 ทฤษฎกีารสอนภาษาจนี แนวทางการสอน ประมวลรายวิชา 
และการประเมินผล

ZH 363  ภาษาจีนเพื่อการเตรียมตัวส�าหรับงานอาชีพ 3(2-2-6)
 Chinese for Career Preparation
 ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีน เพื่อเตรียมพร้อม
ในการท�างาน การอ่านประกาศรับสมัครงาน การเขียนประวัต ิ
การสัมภาษณ์งาน การใช้ภาษาจีนเพื่อการท�างานในองค์กร การจด 
บันทกึข้อความทางโทรศัพท์ บนัทกึภายในส�านกังาน การเขียนวาระ 
การประชุม การจดนัดหมาย การต้อนรับ การรับรองแขก

ZH 364  การพูดภาษาจีนในที่ประชุมชน  3(2-2-6)
 Chinese Public Speaking
 การเตรยีมเนือ้หาสนุทรพจน์ ประเภทและเทคนคิการพดู 
ในวาระและโอกาสต่างๆ รวมท้ังรูปแบบวิธีการน�าเสนอและการ 
ประเมินผลการพูด

ZH 365  ภาษาจีนประยุกต์ 3(2-2-6)
 Applied Chinese
รายวิชาบังคับก่อน : ZH 310 การเขียนภาษาจีน
 ภาษาจนีโบราณผ่านบทคดัสรร เรียงความและวรรณกรรม 
จนีโบราณ ตลอดจนร่องรอยภาษาจนีโบราณในค�าศพัท์ ส�านวนและ 
รูปประโยคภาษาจีนปัจจุบัน

ZH 366  ภาษาจีนเพื่อการสอบมาตรฐาน 3(2-2-6)
 Chinese for Standardized Tests
รายวิชาบังคับก่อน : ZH 305 ภาษาจีน 5
 หลักและเทคนิคในการสอบวัดระดับภาษาจีนเช่น HSK 
(Hanyu Shuiping Kaoshi) และ BCT (Business Chinese Test) 
โดยเน้นทักษะด้านการฟัง การอ่าน การเขียน รวมทั้งไวยากรณ์  
ค�าศัพท์และส�านวน

ZH 367  หลักภาษาจีน 3(2-2-6)
 Chinese Grammar
รายวิชาบังคับก่อน  : ZH 304 ภาษาจีน 4  
 ประเภทและหน้าที่ของค�า วลี และประโยค วิเคราะห์
โครงสร้างของประโยคประเภทต่างๆ 

ZH 368  วรรณกรรมจีน 3(2-2-6)
 Chinese Literature
รายวิชาบังคับก่อน  : ZH 304 ภาษาจีน 4  
 ประวัตวิรรณคดีจนีและวรรณกรรมจนีทีส่�าคัญในแต่ละยุค 
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ZH 369  การอ่านหนังสือพิมพ์จีน 3(2-2-6)
 Chinese Newspapers Reading
รายวิชาบังคับก่อน  : ZH 308 การอ่านภาษาจีน 
 การอ่าน การสรุปข่าวและบทความจากหนังสือพิมพ์จีน
การใช้ภาษา โครงสร้างของประโยคในรูปแบบต่างๆที่ใช้ในวงการ
สื่อมวลชน

ZH 370  ล่ามภาษาจีน 3(2-2-6)
 Chinese Interpreting
รายวิชาบังคับก่อน : ZH 312 การแปลภาษาจีน 
 หลกัการ ข้ันตอนการล่าม ทักษะการเป็นล่ามภาษาไทย-จนี 
และจีน-ไทย ส�าหรับการเจรจาต่อรอง ระหว่างบุคคลทั่วไปและ 
การค้า การสัมภาษณ์ การพูดในหัวข้อทั่วไปและสถานการณ์ทาง 
ธุรกิจ การวิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหาในการล่าม

ZH 371  ภาษาจีน 6 3(2-2-6)
 Chinese 6
รายวิชาบังคับก่อน : ZH 305 ภาษาจีน 6
 รูปแบบภาษาที่หลากหลายเพื่อสื่อสารแบบทางการ เช่น 
การบรรยาย การอภปิราย การน�าเสนอ การฟังและการอ่านบทความ 
โดยเน้นการอ่านเพื่อความเข้าใจ จับความ สรุปความ การเขียน 
เรียงความขนาดยาว เรียนรู้ค�าศัพท์เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 500 ค�า

ZH 372  ภาษาจีนเพื่อธุรกิจสายการบิน 3(2-2-6)
 Chinese for Airline Business
รายวิชาบังคับก่อน : ZH 303 ภาษาจีน 3
 ทกัษะการสือ่สารในธุรกิจการบิน เนือ้หาและส�านวนภาษา 
เพื่อสื่อสารในองค์กรและเพื่อบริการลูกค้าของสายการบิน ทั้งภาค
พื้นดินและในเที่ยวบิน

ZH 401  การสัมมนาภาษาจีนธุรกิจ 3(2-2-6)
 Business Chinese Seminar
รายวิชาบังคับก่อน : ZH 307 การฟังการพูดภาษาจีนธุรกิจ 
 อภิปรายหัวข้อธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
การค้าระหว่างไทย-จีน การลงทุนในประเทศจีน ตลอดจนหัวข้อ 
ธุรกิจที่ส�าคัญในสถานการณ์ปัจจุบัน

ZH 402  ฝึกงาน 3(200 ช่ัวโมง)
 Intership
 ในภาคการศกึษาสดุท้าย นกัศึกษาทีศ่กึษาวิชาต่างๆ ครบ 
ตามหลกัสตูรและมแีต้มเฉลีย่ตามเกณฑ์ สามารถฝึกงานในหน่วยงาน 
พร้อมทั้งจัดท�ารายงานการฝึกงานหรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ZH 410  สหกิจศึกษาด้านภาษาจีนธุรกิจ  6(600 ช่ัวโมง)
 Cooperative Education for Business Chinese
 การเข้าท�างานในฐานะพนักงานช่ัวคราว ของสถาน
ประกอบการในงานทีเ่ก่ียวข้องตามสาขาทีเ่รียน และท�ารายงานตามท่ี 
ได้รับมอบหมาย
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