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AC 300  การบัญชีส�าหรับธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรม 3(3-0-6)
  Accounting for Tourism and Hotel Business
 บทบาทของการบญัชีและข้อมลูการบญัชีในธรุกิจ แนวคิด 
การใช้ข้อมลูการบัญชีเพือ่การตดัสนิใจในธรุกิจ  วงจรและกระบวนการ 
จัดท�าบัญชีและรายงานการเงิน ของธุรกิจน�าเที่ยวและโรงแรม การ 
ควบคุมภายในด้านสินทรัพย์ การควบคุมรายได้และค่าใช้จ่าย การ 
วิเคราะห์อัตราส่วน การใช้ข้อมูลรายงานการเงิน เพื่อวัดผลการ
ด�าเนินงานและฐานะการเงิน

AI 201 อุตสาหกรรมการบิน 3(3-0-6)
 Aviation Industry
 ความหมาย แนวคิด องค์ประกอบ และความส�าคัญ
ของอุตสาหกรรมการบิน วิวัฒนาการและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมการบิน องค์ประกอบต่างๆของอุตสาหกรรมการบิน 
เช่นผู ้ผลิตคิดค้น ออกแบบอากาศยาน ซ่อมบ�ารุงอากาศยาน  
ท่าอากาศยาน สายการบิน หน่วยงานสนับสนุนด้านการบินต่างๆ 
ภูมิศาสตร์การบิน ตารางการบิน การบินประจ�าเส้นทางและการบิน
เฉพาะกิจ การร่วมทุนเส้นทาง ระบบพันธมิตรการบิน องค์กรต่างๆ   
ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน นโยบายและมาตรการ 
การบินพาณิชย์ระหว่างประเทศ ผลกระทบของอุตสาหกรรมการบิน
ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

AI 202 ระบบการขนส่งทางอากาศ 3(3-0-6)
 Air Transport System
 ชนดิ ประเภทและระบบการขนส่งทางอากาศ เส้นทางและ
สิทธิการบินขนส่งทางอากาศ ระบบตลาดและวิชาชีพการขนส่งทาง
อากาศ การด�าเนนิกิจการการขนส่งทางอากาศ หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
ของผู้จัดบริการขนส่ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และความตกลงร่วม
กัน ว่าด้วยการบรกิารขนส่งทางอากาศ หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องกับการ
ขนส่งทางอากาศทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

AI 203 กฎหมายและข้อบังคับด้านการบิน 3(3-0-6)
 Air Law and Regulation
 ความเป็นมาขององค์การการบินพลเรอืนระหว่างประเทศ 
อนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศและภาคผนวก 
(Annex)ต่างๆ การขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศแบบประจ�าและ
แบบ  ไม่ประจ�า กฎและข้อบังคับทางอากาศที่บังคับใช้ในการปฏิบัติ
การบินระหว่างประเทศ ความเป็นมาของกฎหมายการเดินอากาศ
ของไทย รวมทั้งกฎ ข้อบังคับต่างๆ

AI 204 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
 การบิน    
 Human Resource Management in Aviation 
 Industry
ประเภทและคุณสมบัติของทรัพยากรมนุษย์ด้านการบิน แหล่งผลิต
ทรัพยากรมนษุย์ด้านการบิน กระบวนการบรหิารทรพัยากรมนษุย์ใน
องค์กรการบิน การจดัการทรัพยากรมนษุย์เชิงกลยุทย์ในอตุสาหกรรม
การบิน การจดัการทรัพยากรมนษุย์ระหว่างประเทศ การจดัการความ
ขัดแย้งในองค์กรด้านการบิน

AI 205 อาหารและเครื่องดื่มส�าหรับธุรกิจการบิน   3(2-2-6)
 Food and Beverage for Aviation Business
 วิวัฒนาการของอาหารและเครือ่งด่ืม ประเภทของอาหาร
และเครือ่งดืม่ เทคโนโลยีและการผลติอาหารและเคร่ืองดืม่ สตูรการ
ท�าอาหารนานาชาติ สูตรเครื่องด่ืมที่ใช้บริการห้องรับรองและบน
เครือ่งบิน ข้อจ�ากัดการให้บริการอาหารและเครือ่งดืม่ในธรุกิจการบิน

AI 206 จิตวิทยาการบริการเพื่อธุรกิจการบิน 3(3-0-6)
 Service Psychology for Aviation Business
 ความหมาย ความส�าคัญ ลักษณะของการบริการ ความ
สมัพนัธ์ระหว่างจติวิทยากับการบริการ  การน�าหลกัการจติวิทยามาใช้ 
ในธรุกิจการบิน การรบัรูแ้ละการจงูใจในการบรกิาร การสือ่ความหมาย 
และการสื่อสารในงานบริการ หลักมนุษยสัมพันธ์กับการท�างาน
เป็นทีม การพัฒนาบุคลิกภาพ การบริหารคุณภาพในการบริการ 
จริยธรรมในงานบริการ ปัญหาและแนวทางป้องกัน
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AI 207 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ 3 (3-0-6)
 การบิน 
 Social Responsibility of Aviation Business 
 Organizations
 ความส�าคัญ หลักการของความรับผิดชอบต่อสังคม 
แนวทางการจดัการท่ีแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคมในอตุสาหกรรม
การบิน จริยธรรม การปฏิบัติตามกฎระเบียบในสังคมและกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจการบิน ปัญหาทางจริยธรรมในธุรกิจการบิน 
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา

AI 208 เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับธุรกิจการบิน 3 (2-2-6)
 Information Technology for Aviation Business
 ความส�าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อธุรกิจการบิน 
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจ การบิน เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูลเพื่อการจัดการในธุรกิจ
การบิน การใช้อินเทอร์เน็ตและโปรแกรมส�าเร็จรูปในธุรกิจการบิน

AI 209 การวิจัยธุรกิจการบิน 3 (3-0-6)
   Aviation Business Research
 แนวคิดเก่ียวกับการวิจัย การวางกรอบแนวคิดการวิจัย 
การออกแบบงานวิจัย ปัญหาในการวิจัยวัตถุประสงค์และประโยชน์
ของการวิจัย ประเภทของการวิจัย การตั้งสมมติฐาน ขอบเขตและ
ข้อจ�ากัดทางการวิจยั ข้ันตอนการท�าวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมลู การ
วิเคราะห์ข้อมลูด้วยวธิกีารทางสถิต ิ  และการใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปู 
การสรุปและเขียนผลงานวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจการบิน

AI 210 มนุษย์ปัจจัย  3 (3-0-6)
 Human Factor
 สมรรถนะของร่างกายและจิตใจของมนุษย์ สรีรศาสตร์
ด้านการบิน ขีดจ�ากัดของมนุษย์ การจัดการด้านมนุษย์ปัจจัยที่มีต่อ
ความปลอดภัยด้านการบิน  ความสะดวกสบายในสภาวะแวดล้อม
ทางการบิน มนุษย์ปัจจัยด้านการบินส�าหรับคนรุ่นใหม่

AI 301 โภชนาการและบริการครัวการบิน        3 (3-0-6)
 Nutrition and In-Flight Kitchen Service
 ความรูเ้ก่ียวกับวัตถุดิบทีจ่�าเป็นในการประกอบอาหารบน
เครือ่งบิน คุณค่าทางโภชนาการ กรรมวิธกีระบวนการผลติ การจดัซ้ือ 
การจดัเก็บ การจดัสรรใช้ การประกอบอาหารอย่างถูกหลกัโภชนาการ   
การบิน การก�าหนดรายการอาหารที่เหมาะสมส�าหรับเวลาและ 
เส้นทางการบิน วิธกีารและประเภทของอาหารพเิศษทีบ่รกิารส�าหรบั
สายการบินนานาชาติ การจัดเก็บและถนอมอาหารก่อนการบริการ 
การขนส่งอาหารพร้อมบรกิาร หลกัการประกันคณุภาพ กระบวนการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยส�าหรับครัวการบิน

AI 302 การด�าเนินงานบริการบนเครื่องบิน         3 (2-2-6)
   In-Flight Service Operation
 ลกัษณะงานบริการบนเครือ่งบิน การตรวจสอบและวิธกีาร
ใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน การประสานงาน 
กับหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง ความรูแ้ละทกัษะในการบรกิารบนเครือ่งบนิ 
ขั้นตอนการเตรียมการบริการ อาหารและเครื่องดื่ม การเก็บรักษา
และการน�ามาบริการตามเวลา และเส้นทางการบิน การใช้อุปกรณ์
บริการและอุปกรณ์ครัวบนเครื่องบิน การบริการพิเศษตามประเภท
ของช้ันบริการ ปัญหาและแนวทางแก้ไขการบริการบนเคร่ืองบิน  
ฝึกปฏิบัติงานบริการบนเครื่องบิน
 
AI 303 การบริการผู้โดยสารภาคพื้น      3 (3-0-6)
   Passenger Ground Service
 ลักษณะงานบริการภาคพื้นส�าหรับผู ้โดยสารขาเข้า  
ผูโ้ดยสารขาออก ข้ันตอนการรบัลงทะเบียนเพือ่เดินทางออก ข้ันตอน 
การรบัส่งผูโ้ดยสารทีเ่ป็นบุคคลส�าคญั บุคคลพเิศษ การบรกิารอาหาร  
และเครื่องดื่มในห้องรับรองพิเศษ การประสานงานกับหน่อยงาน
หลักและหน่วยงานสนับสนุนทั้งของภาครัฐ และเอกชน ปัญหาและ
แนวทางแก้ไขงานบริการภาคพื้น.

AI 304 การด�าเนินงานออกบัตรผู้โดยสารเครื่องบิน 3 (2-2-6)
 และการส�ารองที่นั่ง                         
   Airline Ticketing and Reservation Operation
 ข้ันตอนการออกบัตรโดยสารเครื่องบิน การส�ารองท่ีนั่ง 
ประเภทและระบบส�ารองที่นั่งด้วยคอมพิวเตอร์ในธุรกิจการบิน 
การค�านวนค่าโดยสารจากเส้นทางการบิน ระบบการส�ารองท่ีนั่ง  
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(Reservation PNR Creation) ระบบการคดิอตัราค่าโดยสาร (Fare 
Quotation) และการจัดจ�าหน่ายบัตรโดยสารแบบเบ็ดเสร็จ (GDS) 
การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของระบบจัดจ�าหน่ายแบบ
เบ็ดเสร็จ  ฝึกการออกบัตรโดยสารเครื่องบินและการส�ารองที่นั่ง

AI 305 การตลาดในธุรกิจการบิน  3(3-0-6)
 Aviation Business Marketing
 แนวความคิดเก่ียวกับการตลาดการบินเชิงพาณิชย์ 
กระบวนการทางการตลาด ลกัษณะผลติภณัฑ์บริการเดนิทาง อปุสงค์
และอุปทาน การเลือกตลาดเป้าหมาย การวางต�าแหน่งผลิตภัณฑ์
บริการ นโยบายและกลยุทธ์ การวางแผนทางการตลาด การพัฒนา
ส่วนประสมทางการตลาด การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการตลาด
รวมและคู่แข่ง การสร้างระบบเครือข่ายทางการตลาด จริยธรรม
ทางการตลาดการบิน

AI 306 ความปลอดภัยและนิรภัยทางการบิน 3 (3-0-6)
   Aviation Safety and Security
 ความส�าคัญของความปลอดภัยและนิรภัยทางการบิน 
การยศาสตร์และความปลอดภยัในการท�างาน อนัตรายจากการปฏบัิติ
งาน เวชศาสตร์การบิน มนษุย์ปัจจยักับนริภยัการบิน รูปแบบของการ
เกิดอบัุติเหตุ การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น การประสานงานกับบุคลากร
การบนิและการจดัการงานด้านความปลอดภยัและนริภยัทางการบิน 
การพัฒนาบุคลากรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
การบิน กฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพกับการบิน

AI 307 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว       3 (3-0-6)                                                                          
 Tourism Industry
 ความเป็นมา ความหมาย ความส�าคัญของการท่องเที่ยว 
องค์ประกอบส�าคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการท่องเท่ียว ผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่มีต ่อ
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม นโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียว
ของรัฐ กฎหมายส�าคัญเก่ียวกับการท่องเที่ยว องค์กรท่ีเก่ียวข้อง
กับการท่องเที่ยวในประเทศและระหว่างประเทศ ความมีส่วนร่วม
ระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว สถานการณ์
การท่องเทีย่วในปัจจบัุนและแนวโน้มของอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว                              
ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

AI 308 ความรู้พื้นฐานด้านอ�านวยการบิน      3 (3-0-6)
   Aviation Indoctrination
 ลักษณะงานพื้นฐานด้านอ�านวยการบิน ประกอบด้วย
ความเข้าใจเบ้ืองต้นของระบบการบิน องค์ประกอบต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงานของอากาศยาน กระบวนการสนับสนุนการบินด้านต่างๆ
เช่นระบบบญัชี การตลาด การฝึกอบรม การบรหิารโครงการ รวมถึง 
ปัจจัยมนุษย์ท่ีมีผลต่อการบินเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในด้านการ
บินพลเรือน

AI 309 หลักการบิน 3 (3-0-6)
 Principles of Flight
 คณุสมบัติของบรรยากาศ องค์ประกอบต่างๆของเครือ่งบิน 
หลักการออกแบบอากาศยาน องค์ประกอบท่ีท�าให้เกิดแรงต่างๆ
ที่มีผลต่อการบิน รูปทรงของปีก การไหลของอากาศและอุปกรณ์
ควบคุม องค์ประกอบของน�า้หนักอากาศยาน แกนการเคลื่อนไหว 
ความเสถียรและการควบคุมอากาศยาน ความเร็วเสียงและการเกิด
คลื่นกระแทก

AI 310 การเดินอากาศ    3 (2-2-6)
 Air Navigation
 รูปทรง สัณฐานของโลก การค�านวณต�าแหน่งต่างๆ 
ระยะทาง เวลา เข็มทิศ ทิศเหนือแม่เหล็ก การหาทิศโดยการใช ้
กริด (Grid) ชนิดของแผนภูมิต่างๆที่ใช้ในการเดินอากาศ การวัด
อัตราเร็วอากาศ เส้นทางบินและอัตราเร็วพื้นดิน การวัดระยะสูง
ของอากาศยาน ความรู้เบื้องต้นด้านวิทยุเครื่องช่วยการเดินอากาศ

AI 311 การวางแผนการบิน        3 (3-0-6)
 Flight Planning
 เทคนคิในการวางแผนการบินของอากาศยานเชิงพาณชิย์
ในการปฏิบัติงานอ�านวยการบิน ซ่ึงประกอบด้วย น�้าหนักและ
ข้อจ�ากัดต่างๆ เทคนิคในการวางแผนเลือกเส้นทางการบิน การ
วางแผนด้านอุตุนิยมวิทยา การค�านวณสมรรถนะในการบินเดินทาง
ของอากาศยาน การค�านวณเช้ือเพลิง การเลือกสนามบินส�ารอง 
การส่งข่าวแผนการบิน
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AI 312 การจัดการจราจรทางอากาศ   3(3-0-6)
 Air Traffic Management
 แนวคิด หลักการและวัตถุประสงค์ในการจัดการจราจร
ทางอากาศ หน่วยงานบริการจัดการจราจรทางอากาศและหน้าที่
ความรับผิดชอบ กลยุทธ์ในการจัดการห้วงอากาศ เทคนิคในการ
จัดการห้วงอากาศ การบริการจราจรทางอากาศ การจัดการการ
ลื่นไหลของการจราจรทางอากาศ การค้นหาและช่วยชีวิต

AI 313   อุตุนิยมวิทยาการบิน   3(3-0-6)
 Aviation Meteorology
 ข้อมูลเกี่ยวกับบรรยากาศ ความกดอากาศ อุณหภูมิและ
ความช้ืน ลมผวิพืน้และลมช้ันบน กระแสอากาศป่ันป่วน การเคลือ่น
ตัวของมวลอากาศ การเกิดเมฆ ฝนและพายุฝนฟ้าคะนอง น�้าแข็ง
เกาะเครื่องบิน ทัศนวิสัย การตรวจอากาศผิวพื้นและการตรวจ
อากาศช้ันบน มวลอากาศและแนวปะทะอากาศ สภาพอากาศรนุแรง
ที่มีผลกระทบต่อการบิน สภาพอากาศในเขตร้อน รายงานสภาพ
อากาศส�าหรับการบิน แผนที่อากาศ รวมถึงการวิเคราะห์และการ
พยากรณ์ การบริการข้อมูลข่าวอากาศส�าหรับการบิน

AI 314 น�้าหนักและสมรรถนะของอากาศยาน    3(3-0-6)
 Aircraft Weight and Performance
 หลักการของความปลอดภัยด้านการบิน หลักการของ
มวลและข้อจ�ากัดในเร่ืองความเรว็ข้อก�าหนดของการใช้ทางว่ิงในการ 
วิ่งขึ้น ข้อจ�ากัดของสมรรถนะในการไต่ระดับ ข้อจ�ากัดในการใช้ทาง
ว่ิงในการร่อนลง ข้อจ�ากัดในเรื่องความเร็ว รวมถึงข้อจ�ากัดอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง

AI 315 โลจิสติกส์และโซ่อุปทานส�าหรับ 3(3-0-6)
 อุตสาหกรรมการบิน        
 Logistics and Supply Chain for Aviation Industry
 หลักการการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รูปแบบ 
โลจิสติกส์และคมนาคมประเภทต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
การบิน รวมถึงนโยบายของภาครัฐ รูปแบบธุรกิจโลจิสติกส์เพื่อ
การบิน แผนงานและวิธีการด�าเนินงานด้านโลจิสติกส์ทางอากาศ
และแบบผสมผสาน

AI 316 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเพื่อธุรกิจ 3(3-0-6) 
 การบิน                                
 Intercultural Communication for Aviation 
 Business 
 ความเข้าใจบริบทวัฒนธรรมในมิติต่างๆ และความ
สามารถในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม มีความตระหนักรู ้ใน
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน รวมทั้งพฤติกรรม คุณค่า และมาตรฐาน
ต่างๆ โดยใช้ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา เพื่อการสื่อสารในธุรกิจ
การบิน
 
AI 317 การจัดการบริการและนวัตกรรมในธุรกิจ 3(3-0-6)
 การบิน                                     
 Service Management and Innovation in Aviation 
 Business
 แนวคิดและทฤษฎีของการจัดการคุณภาพการบริการ
ในธุรกิจการบิน การสร้างประสิทธิภาพในการบริการ การก�าหนด
มาตรฐานการบริการ การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพบริการ    
การติดตามและการประเมินคุณภาพบริการ รูปแบบการจัดการ
คุณภาพการบริการขององค์การการบินที่ประสบความส�าเร็จ   
แนวทางการพฒันานวัตกรรมการบริการทีน่�าไปสูร่ปูแบบการบรกิาร
ใหม่ที่ตอบรับความเป็นพลวัตของการบริการในธุรกิจการบิน การ
พฒันารปูแบบการบรกิารท่ีมาจากฐานคิดและอตัลกัษณ์ความเป็นไทย 
เพื่อการสรรค์สร้างทางเลือกใหม่ในการบริการ ตลอดจนการ 
บูรณาการนวัตกรรมการบริการที่หลากหลาย

AI 318 การจัดการวิกฤตในธุรกิจการบิน      3(3-0-6)
 Crisis Management in Aviation Business
 แนวคิด รูปแบบและข้ันตอนการจัดการภาวะวิกฤตที่
เกิดข้ึนในบริบทของธุรกิจการบิน สาเหตุจากอุบัติเหตุ เศรษฐกิจ 
การเมอืง การก่อการร้าย ความขัดแย้งทางสงัคมวัฒนธรรม ภยัพบัิติ              
โรคระบาด  หรือเหตุการณ์อุบัติอื่น แนวทางการช่วยเหลือ บรรเทา 
และป้องกัน ตลอดการจัดท�าแผนจัดการประเด็นและวิกฤต 
ทางการบิน
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AI 319 การด�าเนินงานท่าอากาศยาน            3(3-0-6)
 Airport Operation
 ลักษณะงานและหน่วยงานต่างๆ ในท่าอากาศยาน 
โครงสร้างของท่าอากาศยาน ประเภทของท่าอากาศยาน บทบาทของ
ท่าอากาศยานในธุรกิจการบิน การด�าเนินการของพื้นที่ให้บริการใน
ท่าอากาศยาน การประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในท่าอากาศยาน แนว
โน้มการด�าเนินงานท่าอากาศยาน

AI 320 พฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจการบิน   3(3-0-6)
 Consumer Behavior in Aviation Business
 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมศาสตร์ วัตถุประสงค์และ
ประเภทของการเดินทาง แบบจ�าลองและรูปแบบของการตัดสินใจ 
เดินทางโดยเคร่ืองบิน ทฤษฎีการเรียนรู ้ เจตคติ ค่านิยมและ
บุคลิกภาพท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางประเภทของพฤติกรรม 
นักท่องเที่ยวท่ีสัมพันธ์กับธุรกิจการบิน การวิเคราะห์ ท�านายและ
ควบคุมพฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจการบิน

AI 321 ภูมิศาสตร์การขนส่ง             3(3-0-6)
 Logistics Geography
 องค์ประกอบทางภมูศิาสตร์ทีเ่ก่ียวข้องกับระบบโลจสิติกส์ 
โดยเน้นเฉพาะการขนส่งและคมนาคมทางอากาศ ลักษณะทาง
กายภาพของเส้นทางขนส่ง วธิกีารขนส่งโดยเน้นเฉพาะอตุสาหกรรม        
การบินทั้งระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก การแบ่งเขต
เวลา ความต่างของการแบ่งเขตเวลาที่มีความส�าคัญกับการขนส่ง
และคมนาคมในอุตสาหกรรมการบิน

AI 322 การด�าเนินงานบริการคลังสินค้าทางอากาศ  3(3-0-6)
 Air Cargo Service Operation
 แนวคิดเก่ียวกับคลังสินค้า ความสัมพันธ์ระหว่างคลัง
สินค้ากับการขนส่ง คลังสินค้ากับการขนส่งทางอากาศ ประเภท
หมวดหมู่ของสินค้า เอกสาร ระเบียบวิธีและกฎหมาย ภาษีศุลกากร 
บทบาทและนโยบายของรัฐต่อธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ

AI 323  สัมมนาธุรกิจการบิน        3(3-0-6)
 Seminar in Aviation Business
 การน�าเสนอและอภิปรายเก่ียวกับประเด็นของธุรกิจ
การบินโดยพิจารณาจากมิติของความสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่
เกี่ยวข้องกับการบิน

AI 324 น�้าหนักและการควบคุมความสมดุลของ 3(3-0-6)
 อากาศยาน                                       
 Aircraft Weight and Balance Control
 หลักของมวลและความสมดุล การค�านวณจุดศูนย์ถ่วง
เพื่อหาความสมดุลและความเสถียรตามโครงสร้างของอากาศยาน
โดยใช้หลักการของคานและจุดหมุน การบรรทุกน�้าหนักตาม
ข้อก�าหนดของการจ�ากัดน�้าหนักตามความแข็งแรงของโครงสร้าง
ล�าตัวของอากาศยาน การท�าค�าสัง่บรรทกุ การบรรทกุสนิค้าอนัตราย
และสินค้าพิเศษอื่นๆ

AI 325 การบินและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
 Aviation and Environment
 ผลกระทบของการบินที่มีต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ กลไก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกผลกระทบโดยรวมต่อ
ภูมิอากาศโลก นโยบายด้านการบินและสิ่งแวดล้อม ความรุนแรง
ของปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการบินและแนวทางแก้ไข

AI 326 การจัดการการขนส่งสินค้าอันตราย 3(3-0-6)  
 ทางอากาศ 
 Air Transport Management of Dangerous Goods
 การบรรทุก เคลื่อนย้าย การเก็บ การตรวจสอบสินค้า
อันตรายและวัตถุกัมมันตรังสี การจ�าแนกสินค้าชนิดไม่ระบุประเภท
สินค้าอันตราย ข้ันตอนการรับและส่งสินค้าอันตราย รวมถึง
ข้ันตอนการปฏิบัติกรณีฉุกเฉินในการขนส่งสินค้าทางอากาศเป็นไป
ตามข้อก�าหนดต่างๆของ ICAO และ IATA

AI 327 การสื่อสารและระบบการติดตามผลด้าน 3(3-0-6)
 การบิน                                       
 Communication and Flight Mornitoring
 ด�าเนินการเป็นไปหลักการปฏิบัติท่ีก�าหนดไว้อย ่าง
เคร่งครดัในการเฝ้าติดตามต�าแหน่งของ อากาศยาน เพือ่ให้เกิดความ
ปลอดภัยในการบินในด้านอุปกรณ์ที่ใช้ในการบินหากเกิดช�ารุด การ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ สถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ รวมถึงข้อมูล
ด้านภาคพื้นดินอื่นๆเช่น ข้อมูลการระเบิดของภูเขาไฟที่อยู่ในใน 
เส้นทางบิน
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AI 328 นิรภยัและการรกัษาความปลอดด้านการบนิ   3(3-0-6)
 Aviation Safety and Security
 ความส�าคัญของการรักษาความปลอดภัยและนิรภัย
ทางการบินในการท�างาน อันตรายจากการปฏิบัติงาน เวชศาสตร์
การบิน มนุษย์ปัจจัยกับนิรภัยการบิน รูปแบบของการเกิดอุบัติเหตุ 
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การประสานงานกับบุคลากรการบินและ
การจดัการงานด้านความปลอดภยัและนริภยัทางการบิน การพฒันา
บุคลากรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการบิน 
กฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพกับการบิน
 
AI 329 เทคโนโลยีสารสนเทศการบิน   3(3-0-6)                                   
 Aviation Information Technology
 องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
สารสนเทศในองค์กร เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการจราจร
ทางอากาศ  เพือ่การจดัการท่าอากาศยาน เพือ่การจดัการการขนส่ง
สินค้าทางอากาศ เพื่อการจัดการสายการบิน พาณิชย์อิเล็คทรอนิค
ในอุตสาหกรรมการบิน

AI 330 การจัดการสายกาบิน      3(3-0-6)                                                          
 Airline Management
 หลักการจัดการสายการบิน โครงสร้าง หน้าท่ีและการ
ปฏิบัติการของสายการบินที่ครอบคลุมถึงการบริหารงานบุคคล การ
จัดการองค์กร การจัดการฝูงบิน สิทธิการบินและสิ่งอ�านวยความ
สะดวกท่ีจ�าเป็นต่อการด�าเนินงานของสายการบิน กระบวนการ
จัดการรายได้ ระบบบัตรโดยสารและราคาค่าโดยสาร
 
AI 331 การจัดการท่าอากาศยาน 3(3-0-6)
 Airport Management
 ระบบท่าอากาศยาน หลกัการจดัการท่าอากาศยาน ธรุกิจ
ท่าอากาศยาน กรรมสทิธิแ์ละสทิธใินการประกอบการท่าอากาศยาน 
การวางระบบแผนงานท่าอากาศยาน โครงสร้างในการจัดการ
และการด�าเนินงานท่าอากาศยาน การจัดการท่าอากาศยานในเชิง
พาณิชย์ การจัดการมลพิษทางเสียงและอากาศ

AI 332 การจัดการระบบนิรภัยการบิน           3(3-0-6)                                          
 Aviation Safety  Management System
 ระบบการจัดการความปลอดภัย องค์ประกอบของระบบ
การจัดการความปลอดภัย ข้อก�าหนดและมาตรฐานของระบบการ
จัดการความปลอดภัย นโยบายความปลอดภัย การจัดการบริหาร
ความเสี่ยงความปลอดภัยด้านการบิน ปัจจัยมนุษย์ด้านความ
ปลอดภัยทางการบิน

AI 333 การจัดการซ่อมบ�ารุงอากาศยาน 3(3-0-6)
 Aircraft Maintenance Management
 หลักการพื้นฐานในการซ่อมบ�ารุง เป้าหมายของการซ่อม
บ�ารุง โครงการพัฒนาการซ่อมบ�ารุง เอกสารส�าคัญของการซ่อม
บ�ารุง ข้อก�าหนดการออกใบรบัรองในอตุสาหกรรมการบิน ข้อก�าหนด
ส�าคัญโครงการซ่อมบ�ารุง องค์การซ่อมบ�ารุงและการควบคุมงาน 
การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในการซ่อมบ�ารุง
  
AI 334 การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ  3(3-0-6)
 Air Cargo Management
 บทบาทของอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ 
นโยบายการขนส่งสนิค้าทางอากาศ กรรมวิธ ี มาตรฐาน  มาตรการ
ในการด�าเนินธุรกิจการขนส่งทางอากาศ รูปแบบและโอกาสในการ
เพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุมและวางแผนด�าเนินการธุรกิจการขนส่ง
ทางอากาศ
  
AI 335  นักบินส่วนบุคคล 1 3(3-0-6)
 Private Pilot Licence 1
 ความรู้พื้นฐานของวิชาภาคพื้นเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการบินภาคอากาศ เช่น หลักการเบื้องต้นของอากาศพลศาสตร์ 
หลกัการบิน กฎหมายและข้อบังคบัด้านการบิน การเดินอากาศ การ
วางแผนการบิน การจัดการจราจรทางอากาศ อุตุนิยมวิทยาการบิน 
เป็นต้น
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AI 336 นักบินส่วนบุคคล 2 3(2-2-6)
 Private Pilot Licence 2
 การฝึกบินด้วยสายตาด้วยเคร่ืองบินเคร่ืองยนต์เดียวโดย
การก�ากับดูแลของครูการบิน  การฝึกบินเดี่ยว การฝึกบินเดินทาง 
โดยสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ประสบการณ์ กฎและข้อบังคับด้าน
การบินได้เป็นอย่างดี 
 
AI 337 โลจิสติกส์เบื้องต้น 3(3-0-6)
 Fundamental of Logistics
 ข้อมูลและตัวแบบในการตัดสินใจ การจัดการโลจิสติกส์
และห่วงโซ่อุปทาน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์ 
การจัดการคลังสินค้า การจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า    
การจัดการอุปสงค์-อุปทานทางธุรกิจเชิงบูรณาการในอุตสาหกรรม
การบิน

AI 338 การจัดการตารางบิน   3(3-0-6)
 Scheduling Management
 ภูมิศาสตร์การบิน กฎและระเบียบ ตารางเวลาการบิน 
แบบของเครื่องบิน การเลือกเส้นทางบิน สมรรถนะของอากาศยาน 
การท�าแผนการบิน ข้อจ�ากัดในการปฏิบัติการบิน ข้อจ�ากัดและการ
วางแผน การบินกับสภาพแวดล้อม การใช้คูม่อืและการวางแผนกรณี
ฉุกเฉิน 
 
AI 339 การบริการแถลงข่าวการบิน 3(3-0-6)
 Aeronautic Information Service
 วัตถุประสงค์ในการให้บริการแถลงข่าวการบิน ขอบเขต
การให้บริการ องค์กรที่จัดให้บริการแถลงข่าวการบิน การรวมข้อมูล
ข่าวสารการบริการเดินอากาศ เช่น ประกาศผู้ท�างานในอากาศ  
องค์ประกอบรูปแบบ รายละเอียดและข้อก�าหนดต่างๆของ AIP  
การบินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานบริการแถลงข่าวการบิน 
 

AI 340 อุตสาหกรรมการบินในประเทศ 3(3-0-6)
 กลุ่ม AEC และจีน
 Aviation Industry in ASEAN Economic 
 Community (AEC) and China
 สภาพปัจจบัุนและแนวโน้มการเปลีย่นแปลงอตุสาหกรรม
การบินของโลก อุตสาหกรรม การบินของประเทศสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและจีน  นโยบายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับ
ตลาดการบนิเดยีว  ปัญหาและอปุสรรคของอตุสาหกรรมการบนิของ
ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและจีน 

AI 341 สัมมนาการจัดการเทคโนโลยีการบิน 3(2-2-6)
 Seminar in Aviation Technology Management
 สัมมนาถึงลักษณะการบริหารจัดการในอุตสาหกรรม
การบิน เพือ่ท�าความเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหาและภาวะวิกฤติท่ีเกิด
ข้ึนในประเทศและต่างประเทศ เพือ่หาแนวทางในการน�าความรู้ทีไ่ด้
รับไปสู่การปฏิบัติจริงและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

AI 410 สหกิจศึกษาทางด้านอุตสาหกรรมการบิน 
 Cooperative Education in Aviation Industry        
 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการในฐานะพนักงาน
ช่ัวคราว ในงานที่ได้รับมอบหมาย ซ่ึงสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ
ด้านเทคโนโลยีการบิน ด้านการจัดการอ�านวยการบิน หรือตามที่ได้
ก�าหนดไว้ การเขียนรายงาน และการสัมมนาน�าเสนอผลการเรียน
รู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน การประเมินผลโดยพนักงานพี่เลี้ยงและ
อาจารย์นเิทศ (มกีารเตรยีมความพร้อมนกัศกึษาก่อนไปสหกิจศกึษา 
จ�านวน 30 ชั่วโมง)
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AM 201 อุตสาหกรรมการบิน  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 การร่วมทุนเส้นทาง ระบบพนัธมติรการบิน  องค์กรต่างๆ   
ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน นโยบายและมาตรการ  
การบินพาณิชย์ระหว่างประเทศ ผลกระทบของอุตสาหกรรมการบิน
ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 
AM 202 ระบบการขนส่งทางอากาศ 3(3-0-6)
 Air Transport System
 ชนดิ ประเภท และระบบการขนส่งทางอากาศ เส้นทางและ 
สิทธิการบินขนส่งทางอากาศ ระบบตลาดและวิชาชีพการขนส่งทาง
อากาศ การด�าเนนิกิจการการขนส่งทางอากาศ หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
ของผูจ้ดับริการขนส่ง กฎ ระเบยีบ ข้อบังคบั และความตกลงร่วมกัน 
ว่าด้วยการบรกิารขนส่งทางอากาศ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการขนส่ง 
ทางอากาศ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

AM 203 หลักการบิน 3(3-0-6)
 Principles of Flight
 คณุสมบัติของบรรยากาศ องค์ประกอบต่างๆของเคร่ืองบิน 
หลักการออกแบบอากาศยาน องค์ประกอบท่ีท�าให้เกิดแรงต่างๆ
ที่มีผลต่อการบิน รูปทรงของปีก การไหลของอากาศและอุปกรณ์
ควบคุม องค์ประกอบของน�้าหนักอากาศยาน แกนการเคลื่อนไหว 
ความเสถียรและการควบคุมอากาศยาน ความเร็วเสียงและการเกิด
คลื่นกระแทก
 

AM 204 กฎหมายและข้อบังคับด้านการบิน 3(3-0-6)
 Air Law and Regulation
 ความเป็นมาขององค์การการบินพลเรอืนระหว่างประเทศ  
อนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และภาคผนวก  
(Annex)ต่างๆ การขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศแบบประจ�าและ 
แบบไม่ประจ�า กฎและข้อบังคับทางอากาศที่บังคับใช้ในการปฏิบัต ิ
การบินระหว่างประเทศ ความเป็นมาของกฎหมายการเดินอากาศ 
ของไทย รวมทั้งกฎข้อบังคับต่างๆ
 
AM 205 การเดินอากาศ 3(2-2-6)
 Air Navigation
 รูปทรงสัณฐานของโลก การค�านวณต�าแหน่งต่างๆ 
ระยะทาง เวลา เข็มทศิ ทิศเหนือแม่เหล็ก การหาทิศโดยการใช้กริด 
(Grid) ชนดิของแผนภมูต่ิางๆทีใ่ช้ในการเดนิอากาศ การวัดอตัราเรว็ 
อากาศ เส้นทางบินและอตัราเรว็พืน้ดนิ การวัดระยะสงูของอากาศยาน 
ความรู้เบื้องต้นด้านวิทยุเครื่องช่วยการเดินอากาศ
 
AM 206 การวางแผนการบิน 3(3-0-6)
 Flight Planning 
 เทคนิคการวางแผนการบินของอากาศยานเชิงพาณิชย์ 
ในการปฏบัิตงิานอ�านวยการบิน ซ่ึงประกอบด้วยน�า้หนกัและข้อจ�ากัด 
ต่างๆ เทคนิคการวางแผนเลือกเส้นทางการบิน การวางแผนด้าน 
อตุนุยิมวิทยา การค�านวณสมรรถนะในการบนิเดนิทางของอากาศยาน 
การค�านวณเชือ้เพลงิ การเลอืกสนามบินส�ารอง การส่งข่าวแผนการบิน 

AM 207 การจัดการจราจรทางอากาศ        3(3-0-6)
 Air Traffic Management
 แนวคิด หลกัการ และวัตถุประสงค์ ในการจดัการจราจร 
ทางอากาศ หน่วยงานบรกิารจดัการจราจรทางอากาศและหน้าทีค่วาม 
รับผิดชอบ กลยุทธ์การจัดการห้วงอากาศ เทคนิคการจัดการ 
ห้วงอากาศ การบริการจราจรทางอากาศ การจัดการการลื่นไหล 
ของการจราจรทางอากาศ การค้นหาและช่วยชีวิต
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AM 208 อุตุนิยมวิทยาการบิน   3(3-0-6)
 Aviation Meteorology
   ความหมายและองค์ประกอบเก่ียวกับบรรยากาศ ความ 
กดอากาศ อณุหภมูแิละความช้ืน ลมผวิพืน้และลมช้ันบน กระแสอากาศ 
ปั่นป่วน การเคลื่อนตัวของมวลอากาศ การเกิดเมฆ ฝน และพายุ 
ฝนฟ้าคะนอง น�้าแข็งเกาะเคร่ืองบิน ทัศนวิสัย การตรวจอากาศ 
ผวิพืน้และการตรวจอากาศช้ันบน มวลอากาศและแนวปะทะอากาศ  
สภาพอากาศรนุแรงทีม่ผีลกระทบต่อการบิน สภาพอากาศในเขตร้อน  
รายงานสภาพอากาศส�าหรับการบิน แผนที่อากาศ รวมถึง 
การวิเคราะห์และการพยากรณ์ การบริการข้อมูลข่าวอากาศส�าหรับ
การบิน

AM 301 ความรู้พื้นฐานด้านอ�านวยการบิน      3(3-0-6)
   Aviation Indoctrination
   ลักษณะงานพื้นฐานด้านอ�านวยการบิน ประกอบด้วย 
ความเข้าใจเบ้ืองต้นของระบบการบิน องค์ประกอบต่างๆในการ 
ปฏิบัติงานของอากาศยาน กระบวนการสนับสนุนการบินด้านต่างๆ
เช่นระบบบัญชี การตลาด การฝึกอบรม การบริหารโครงการ รวม
ถึงปัจจัยมนุษย์ที่มีผลต่อการบิน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในด้าน
การบินพลเรือน

AM 302 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
 การบิน     
   Human Resource Management in Aviation 
 Industry
   ประเภทและคุณสมบัติของทรัพยากรมนุษย์ด้านการบิน 
แหล่งผลติทรพัยากรมนษุย์ด้านการบนิ กระบวนการบรหิารทรัพยากร
มนุษย์ในองค์กรการบิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทย์ 
ในอุตสาหกรรมการบิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ 
การจัดการความขัดแย้งในองคก์รด้านการบิน

AM 303 น�้าหนักและสมรรถนะของอากาศยาน      3(3-0-6)
 Aircraft Weight and Performance
 หลักการของความปลอดภัยด้านการบิน ข้อก�าหนดของ 
การใช้ทางว่ิงในการว่ิงข้ึน หลักการของมวลและข้อจ�ากัดในเรื่อง 
ความเร็ว ข้อจ�ากัดของสมรรถนะในการไต่ระดับ ข้อจ�ากัดการใช้ 
ทางวิ่งในการร่อนลง รวมถึงข้อจ�ากัดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

AM 304 น�้าหนักและการควบคุมความสมดุล 3(3-0-6)
 ของอากาศยาน                                   
  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 การบินและสิ่งแวดล้อม          3(3-0-6)
   Aviation and Environment
   ผลกระทบของการบินที่มีต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ กลไก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ผลกระทบโดยรวมต่อ 
ภมูอิากาศโลก นโยบายด้านการบินและสิง่แวดล้อม ความรุนแรงของ 
ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการบิน
 
AM 306 มนุษย์ปัจจัย 3(3-0-6)
 Human Factor
 สมรรถนะของร่างกายและจิตใจของมนุษย์ สรีรศาสตร์
ด้านการบิน ขีดจ�ากัดของมนุษย์ การจัดการด้านมนุษย์ปัจจัยที่มีต่อ
ความปลอดภัยด้านการบิน  ความสะดวกสบายในสภาวะแวดล้อม
ทางการบิน มนุษย์ปัจจัยด้านการบินส�าหรับคนรุ่นใหม่

AM 307 นิรภัยและการรักษาความปลอดภัย 3(3-0-6)
 ด้านการบิน  
 Aviation Safety and Security
 ความส�าคัญของการรักษาความปลอดภัยและนิรภัย
ทางการบินในการท�างาน อันตรายจากการปฏิบัติงาน เวชศาสตร์
การบิน  มนุษย์ปัจจัยกับนิรภัยการบิน รูปแบบของการเกิดอุบัติเหตุ 
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การประสานงานกับบุคลากรการบิน 
และการจัดการงานด้านความปลอดภัยและนิรภัยทางการบิน 
การพัฒนาบุคลากรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 
การบิน กฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพกับการบิน
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AM 308 การจัดการการขนส่งสนิค้าอันตรายทางอากาศ               3(3-0-6) 
 Air Transport Management of Dangerous 
Goods
 การบรรทุก เคลื่อนย้าย การเก็บ การตรวจสอบสินค้า
อนัตรายและวัตถุกัมมนัตรังส ีการจ�าแนกสนิค้าชนดิไม่ระบปุระเภท
สนิค้าอนัตราย ข้ันตอนการรบัและส่งสนิค้าอนัตราย รวมถึงข้ันตอน
การปฏิบัติกรณีฉุกเฉินในการขนส่งสินค้าทางอากาศ เป็นไปตาม 
ข้อก�าหนดต่างๆของ ICAO และ IATA
 
AM 309  การสื่อสารและระบบการติดตามผล 3(3-0-6)
 ด้านการบิน      
 Communication and Flight Monitoring
 ด�าเนินการเป็นไปตามหลักการปฏิบัติท่ีก�าหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด ในการเฝ้าติดตามต�าแหน่งของอากาศยาน เพื่อให้เกิด
ความปลอดภยัในการบิน ในด้านอปุกรณ์ท่ีใช้ในการบินหากเกิดช�ารุด 
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ สถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ รวมถึง
ข้อมูลด้านภาคพื้นดินอื่นๆ เช่นข้อมูลการระเบิดของภูเขาไฟที่อยู่ใน 
ในเส้นทางบิน
 
AM 310 เทคโนโลยีสารสนเทศการบิน    3(3-0-6)                                    
  Aviation Information Technology
 องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
สารสนเทศในองค์กร เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการจราจร
ทางอากาศ การจัดการท่าอากาศยาน การจัดการการขนส่งสินค้า 
ทางอากาศ เพื่อการจัดการสายการบินพาณิชย์อิเล็คทรอนิค 
ในอุตสาหกรรมการบิน

AM 311 การจัดการสายการบิน                  3(3-0-6)
 Airline Management
 หลักการจัดการสายการบิน โครงสร้าง หน้าท่ีและการ
ปฏบิติัการของสายการบิน ทีค่รอบคลมุถึงการบริหารงานบคุคล การ
จัดการองค์กร การจัดการฝูงบิน สิทธิการบิน และสิ่งอ�านวยความ
สะดวก ท่ีจ�าเป็นต่อการด�าเนนิงานของสายการบิน กระบวนการจดัการ 
รายได้ ระบบบัตรโดยสารและราคาค่าโดยสาร

AM 312 การจัดการท่าอากาศยาน  3(3-0-6)
 Airport Management
 ระบบท่าอากาศยาน หลกัการจดัการท่าอากาศยาน ธรุกิจ
ท่าอากาศยาน กรรมสทิธิแ์ละสทิธใินการประกอบการท่าอากาศยาน 
การวางระบบแผนงานท่าอากาศยาน โครงสร้างการจัดการและ 
การด�าเนนิงานท่าอากาศยาน การจดัการท่าอากาศยานในเชิงพาณชิย์ 
การจัดการมลพิษทางเสียงและอากาศ 
 
AM 313 การจัดการระบบนิรภัยการบิน  3(3-0-6)
 Safety  Management System
 ระบบการจัดการความปลอดภัย องค์ประกอบของระบบ
การจัดการความปลอดภัย ข้อก�าหนดและมาตรฐานของระบบการ
จัดการความปลอดภัย นโยบายความปลอดภัย การจัดการบริหาร
ความเสี่ยงความปลอดภัยด้านการบิน ปัจจัยมนุษย์ด้านความ
ปลอดภัยทางการบิน
 
AM 314 การจัดการซ่อมบ�ารุงอากาศยาน 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 การควบคมุคณุภาพและความปลอดภยัในการซ่อมบ�ารงุ

AM 315 การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ        3(3-0-6)
 Air Cargo Management
 บทบาทของอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ 
นโยบายการขนส่งสินค้าทางอากาศ กรรมวิธี มาตรฐาน มาตรการ
ในการด�าเนินธุรกิจการขนส่งทางอากาศ รูปแบบและโอกาสในการ
เพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุมและวางแผนด�าเนินการธุรกิจการขนส่ง
ทางอากาศ
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AM 316 นักบินส่วนบุคคล 1 3(3-0-6)
  Private Pilot License 1
   องค์ความรูพ้ืน้ฐานของวิชาภาคพืน้ เพือ่เตรียมความพร้อม 
ในการบินภาคอากาศ เช่นหลักการเบ้ืองต้นของอากาศพลศาสตร์ 
หลกัการบิน กฎหมายและข้อบังคบัด้านการบิน การเดินอากาศ การ
วางแผนการบิน การจัดการจราจรทางอากาศ อุตุนิยมวิทยาการบิน 
เป็นต้น
 
AM 317 นักบินส่วนบุคคล 2 3(2-2-6)
 Private Pilot License 2
   การฝึกบินด้วยสายตาด้วยเคร่ืองบินเคร่ืองยนต์เดียวโดย
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 การจัดการตารางบิน  3(3-0-6)
 Scheduling Management
  ภูมิศาสตร์การบิน กฎและระเบียบ ตารางเวลาการบิน 
แบบของเครื่องบิน การเลือกเส้นทางบิน สมรรถนะของอากาศยาน 
การท�าแผนการบิน ข้อจ�ากัดในการปฏิบัติการบิน ข้อจ�ากัดและการ
วางแผนการบินกับสภาพแวดล้อม การใช้คูม่อืและการวางแผนกรณี
ฉุกเฉิน 

AM 320 การบริการแถลงข่าวการบิน 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 อุตสาหกรรมการบินในประเทศกลุ่ม 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 สัมมนาการจัดการการบิน 3(3-0-6)
 Seminar in Aviation Management
 สัมมนาถึงลักษณะการบริหารจัดการในอุตสาหกรรม
การบิน ท�าความเข้าใจวิเคราะห์ปัญหาและภาวะวิกฤติท่ีเกิดข้ึน 
ในประเทศและต่างประเทศ เพือ่หาแนวทางการน�าความรู้ทีไ่ด้รับไปสู ่
การปฏิบัติจริง และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

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

AN 101 ประวัติศาสตร์และแนวโน้ม 3(3-0-6)
 ในอุตสาหกรรมเกมและการออกแบบดิจิทัล
 History and Trend in Game Industry and 
 Digital Design
 ประวัติความเป็นมาและความรู้พื้นฐานของอุตสาหกรรม
เกมและการออกแบบดิจิทัล ลักษณะและประเภทของเกมและ
การออกแบบดิจิทัล แนวทางการประกอบอาชีพ แนวคิดการเป็น
ผู้ประกอบการและองค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง ทฤษฎีและกระบวนการ
พื้นฐานส�าหรับการออกแบบดิจิทัลและการพัฒนาเกม ผลกระทบ
ของเกม กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ และการออกแบบดิจิทัลท่ีมีต่อชุมชน 
เศรษฐกิจ และสังคม

AN 201 สถาปัตยกรรมโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์  3(3-0-6)
 และเทคโนโลยีดิจิทัล  
 Computer System Architecture and Digital 
 Technology
 แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับสถาปัตยกรรมโครงสร้าง และ
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ศึกษาความแตกต่างระหว่าง 
ระบบแอนะล็อก และระบบดิจิทัล ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
ฮาร์ดแวร์ ได้แก่ หน่วยประมวลผล ระบบบัสและระบบเช่ือมต่อ 
หน่วยความจ�า อปุกรณ์ภายนอก หน่วยจดัเก็บข้อมลู ซอฟต์แวร์ระบบ
ปฏบัิติการและซอฟต์แวร์โปรแกรมประยุกต์ ระบบประมวลผลข้อมลู
ในรูปแบบต่างๆ การสือ่สารข้อมลูและเครือข่ายคอมพวิเตอร์เบ้ืองต้น 
อนิเทอร์เน็ต เทคโนโลยีเว็บไซต์ ภยัคุกคามและความมัน่คงของระบบ
คอมพวิเตอร์ และศึกษาประเด็นด้านจริยธรรมท่ีเก่ียวกับคอมพวิเตอร์
และเทคโนโลยีส�าหรบังานด้านการออกแบบสือ่ดจิทัิลและการพฒันา
เกม

AN 202 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์ส�าหรับ 3(3-0-6)
 การออกแบบสื่อดิจิทัลและการพัฒนาเกม 
 Mathematics and Physics for Digital Media   
 Design and Game Development
 ทฤษฎ ีรปูแบบ หลกัคณติศาสตร์ และหลกัฟิสกิส์ ส�าหรบั
การสร้างเกม 2 มิติและ 3 มิติ ได้แก่ ทฤษฎีจ�านวนเบ้ืองต้น  

ตรรกศาสตร์การให้เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ เซต ระบบพิกัด 
เรขาคณติ การท�างานของเวกเตอร์ การแปลงเมทรกิซ์ การประยุกต์
ใช้กฎทางฟิสิกส์ส�าหรับเกม เช่น เรื่องความเร็ว ความเร่ง แรงและ
แรงโน้มถ่วง การจ�าลองภาพเหตุการณ์ที่สัมพันธ์กับรูปแบบท่ีใช้  
ได้แก่ การเคลื่อนท่ีของลูกบอล (colliding) การเคลื่อนท่ีอย่างมี 
เป้าหมายของจรวด (trajectories)  การเคลื่อนที่ของรถยนต์แบบ
หักมุม (Cornering dynamics) 

AN 203 พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
 Fundamentals of Computer Networking
 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประเภท
ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบพื้นฐานของเครือข่าย 
สถาปัตยกรรมเครือข่าย มาตรฐานของเครือข่าย เครือข่ายท้องถิ่น 
เครือข่ายไร้สาย เครือข่ายบริเวณกว้าง รู้จักกับโปรโทคอลเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ทีซีพี/ไอพี อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตัวกลาง 
การเชื่อมต่อเครือข่าย และ ความมั่นคงของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 
AN 204 แนวคิดการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม 3(2-2-5)
 Programming Concepts and Algorithms 
 แนวคิดและข้ันตอนในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ
แก้ปัญหาต่างๆ เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการแสดงข้ันตอนการแก้ปัญหา เช่น 
ผังงานการท�างาน (Flow Chart) รหัสจ�าลอง (Pseudo-code)  
การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึมแบบล�าดับ (Sequential  
Algorithms) อัลกอริทึมทางเลือก (Decision Algorithms)  
อัลกอริทึมการวนซ�้า (Repetition Algorithms) โปรแกรมย่อย การ
ทดสอบและการแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม แนวคิดการเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุ แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงเหตกุารณ์ แนะน�า
โครงสร้างข้อมูลที่ส�าคัญในการน�าไปใช้ส�าหรับการพัฒนาเกม และ
สื่อดิจิทัล

AN 205 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมส�าหรับ      3(2-2-5)
 การออกแบบสื่อดิจิทัลและการพัฒนาเกม 
 Fundamentals of Programming language for   
 Digital Media Design and Game Development 
 การเขียนโปรแกรมส�าหรับกระบวนการออกแบบ 
และพัฒนาสื่อดิจิทัล และการพัฒนาเกม หลักการแก้ไขปัญหา
เบ้ืองต้น ศึกษาประเภทและชนดิของข้อมลู โครงสร้างข้ันตอนข้อมลู
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วิธ ีเง่ือนไข การท�าซ�า้ แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การจดัการ
ข้อมูลส�าคัญ (Abstraction) การน�า Operation หรือการเข้ารวม
เป็นส่วนหนึง่ของวัตถุลดความซับซ้อนของวัตถุตอนเวลาน�าไปใช้งาน 
(Encapsulation) การถ่ายทอดคณุลกัษณะของคลาส (Inheritance) 
ฝึกปฏบัิติด้วยการเขียนโปรแกรมภาษาระดบัสงูส�าหรบัเว็บ สือ่ดจิทิลั 
และเกม

AN 206  ระบบฐานข้อมูลและการประยุกต์ใช้งาน 3(2-2-5)
 Database Systems and Applications
 พืน้ฐานความรูเ้พือ่การท�างานร่วมกับระบบการจดัการฐาน
ข้อมูล การวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุน
แอพพลิเคชั่น การใช้เครื่องมือและกลยุทธ์ในปัจจุบันเพื่อการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล ได้แก่ การออกแบบฐานข้อมูลด้วยแบบจ�าลอง
เชิงสัมพันธ์ การนิยามและจัดการข้อมูลด้วยภาษาเอสคิวแอล การ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วยมายเอสคิวเอล หรือเอสคิวแอลไลท ์
หรือฐานข้อมูลรูปแบบ NoSQL เช่น MongoDB, Firebase การ
ศกึษาและการใช้ประโยชน์ระบบฐานข้อมลูเพือ่แก้ปัญหาในยุคดจิทิลั 
ศึกษากลไกของระบบจัดการฐานข้อมูล  Database Management 
System (DBMS)

AN 207 การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ 3(2-2-5)
 และประสบการณ์ผู้ใช้ 
 User Interface and User Experience Design
 ความแตกต ่างระหว ่างส ่วนต ่อประสานผู ้ ใช ้และ
ประสบการณ์ผู้ใช้ หลักการและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการออกแบบ 
การรับรู้ของมนุษย์และพฤติกรรมของมนุษย์ ข้อจ�ากัดและลักษณะ
ของการรับรู ้ การท�างานของหน่วยความจ�าระยะสั้นและหน่วย
ความจ�าระยะยาว การเรียนรู้โดยการอ้างอิงจากประสบการณ์ การ
ออกแบบให้สอดคล้องกับการรับรู้ของมนุษย์ ข้ันตอนการออกแบบ
ส่วนต่อประสานผู้ใช้เพื่อสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้กับผู้ใช้ การสร้าง
ส่วนต่อประสานผูใ้ช้ต้นแบบและการประเมนิผลการออกแบบ การใช้
ซอฟต์แวร์ในการออกแบบส่วนต่อประสานผูใ้ช้งาน และการออกแบบ
การทดลองเพื่อประเมินผลการออกแบบ

AN 208 กฎหมายและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 3(3-0-6)
 พัฒนาเกม  
 Laws and Ethical in Game Development 
 Profession
 ความรู้เบ้ืองต้นทางกฎหมายเก่ียวกับทรัพย์สนิทางปัญญา 
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หลักเกณฑ์ใน
การจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีถูกต้องตามกฎหมาย ธุรกิจบริการ
เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
คอมพิวเตอร์  แนวคิดและความส�าคัญของจริยธรรม ศีลธรรม 
และปรัชญาแห่งวิชาชีพการออกแบบสื่อดิจิทัลและการพัฒนาเกม   
การเลือกและประยุกต์หลักธรรมที่เหมาะสมส�าหรับการประกอบ
วิชาชีพการออกแบบสื่อดิจิทัลและการพัฒนาเกม

AN 209 องค์ประกอบศิลป์ส�าหรับการออกแบบดิจิทัล 3(2-2-5)
 Composition for Digital Design
 หลกัการพืน้ฐานทางศลิปะเพือ่ให้เข้าใจทัศนะธาต ุ(Visual 
Elements) เช่น จดุ เส้น รปูร่าง รูปทรง ทีว่่าง พืน้ผวิ ขนาด จงัหวะ 
น�้าหนักอ่อนแก่ แสงและเงา และสี ศึกษาทฤษฎีสี ทัศนียภาพ และ
การวาดเส้น การประยุกต์ศิลป์และวิจิตรศิลป์ ทฤษฎีการจัดวาง
องค์ประกอบหลักในงานศิลปะและการออกแบบ การออกแบบและ
การจัดตัวอักษรเพื่อการสื่อสาร ทฤษฎีการออกแบบและการสื่อสาร
ด้วยตัวอักษร กระบวนการออกแบบตัวอักษร ส�าหรับสื่อสิ่งพิมพ์  
สื่อดิจิทัล และการฝึกปฏิบัติการออกแบบดิจิทัล

AN 210  ศิลปะกับสุนทรียศาสตร์  3(3-0-6)
 Art and Aesthetics
 ศกึษาขอบเขต และความหมายของสนุทรยีศาสตร์ ทฤษฏี
ว่าด้วยความงาม และอารมณ์ ศกึษาประวัติแนวคดิและทัศนคติของ
มนุษย์ต่อความงามในงานศิลปะของแต่ละยุคสมัย เพื่อเป็นพื้นฐาน
ความคิด และความเข้าใจของผู้เรียนในด้านความงาม อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนารสนิยม และน�าไปใช้ประกอบความคิดใน
การสร้างสรรค์ผลงานในแขนงต่างๆ
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AN 301 พื้นฐานศิลปะและการวาดเส้น 3(3-0-6)
 Art and Drawing Fundamentals 
 ทฤษฏี และพื้นฐานการวาดภาพเก่ียวกับการใช้เส้นร่าง 
และเทคนิคในการวาดภาพลายเส้น รูปทรงเรขาคณิต รูปทรง 
ธรรมชาติ การให้น�้าหนักแสงเงา โครงสร้างของสิ่งมีชีวิต เช่น  
กล้ามเนื้อ อารมณ์ ท่าทางของตัวละคร เพื่อไปประกอบเหตุการณ์
ในการประยุกต์กับงานสร้างสรรค์และแอนิเมชัน

AN 302 ทฤษฎีและการออกแบบกราฟิก  6(4-4-10)
 เพื่อการสื่อสาร
 Theory and Graphic Design for Communication 
  ทฤษฎีและหลักการในการออกแบบกราฟิก การออกแบบ
เนื้อเรื่องด้วยซอฟต์แวร์มาตรฐานในอุตสาหกรรม ทฤษฎีการสื่อสาร
ด้วยภาพและตัวอักษร พื้นฐานการจัดวางองค์ประกอบ รูปทรงและ
พื้นที่ ความสมมาตรและความไม่สมมาตร ทฤษฎีการใช้สีส�าหรับ
งานออกแบบ หลักการจัดวาง layout ระบบการจัดวางภาพด้วย
เส้นกริด การก�าหนดขนาดภาพ และลักษณะเฉพาะของไฟล์รูปภาพ 
เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาพกราฟิกแบบเวกเตอร์และแรสเตอร์ 
กระบวนการเช่ือมโยงการออกแบบให้เกิดเร่ืองราว ผ่านภาพโครง
ร่าง น�าเสนอผ่านข้ันตอนการผลติสือ่เชงิโต้ตอบ การจดัวางต�าแหน่ง 
มุมกล้องเพื่อก�าหนดรูปแบบการเคลื่อนไหวขององค์ประกอบต่างๆ  
ในสื่อ เทคนิคการเล่าเรื่อง และการเขียนบทละครเบ้ืองต้น การ
สือ่สารด้านภาษา อภปิรายแนวคิดของเร่ืองราว เหตกุารณ์ ตวัละคร 
ความสัมพันธ์ สื่อสารในรูปแบบของกราฟิกท่ีง่ายต่อการท�าความ
เข้าใจ เกิดการกระตุ้นอารมณ์ของผู้รับสาร และสร้างการมีส่วนร่วม
 
AN 303 การสร้างสรรค์แอนิเมชัน 2 มิติ 6(4-4-10)
 2D Animation Creation
 ทฤษฎีและเทคนิคการสร้างสรรค์งานแอนิเมชัน 2 มิติ 
เรียนรู้กฎพื้นฐานที่ส�าคัญในการสร้างสรรค์งานแอนิเมชัน ได้แก่  
การหดตัวการยืดตัว (Squash and Stretch) การเตรียมท่า
เคลื่อนไหว (Anticipation) ของตัวละคร การก�าหนดท่าทาง 
การแสดง (Staging) การก�าหนดท่าการเคลื่อนไหวจากจุดเร่ิมต้น 
ไปจนจบและการก�าหนดท่าการเคลื่อนไหวเป็นช่วงๆ (Straight 
ahead action and pose to pose) การเคลื่อนไหวต่อเนื่อง
และการเคลื่อนไหวทับซ้อน (Follow through and overlapping 
action) อัตราความเร็วและอัตราเร่ง (Slow in and Slow out) 

การเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้ง (Arc) การเคลื่อนไหวรอง (Secondary 
action) จังหวะเวลา (Timing) การเคลื่อนไหวเกินจริง (Exag-
geration) พื้นฐานการวาดเส้น (Solid drawing) เอกลักษณ์บุคลิก 
เฉพาะตัว (Appeal) เพื่อใช้ในสื่อแอนิเมชัน

AN 304 การวาดภาพประกอบและการออกแบบ 6(4-4-10)
 ตัวละครดิจิทัล 2 มิติ  
 2D Digital illustration and Character Design
 การออกแบบตัวละครและสภาพแวดล้อม การศึกษา 
หลกัสรีระและกายวิภาคโครงสร้างพืน้ฐานของร่างกายมนษุย์และสิง่
มชีีวิตอืน่ การส�ารวจข้อมลูเพือ่การออกแบบ (Character Research) 
การออกแบบคุณลักษณะของตัวละคร (Character Sheet) การ
ออกแบบตัวละครโดยใช้รูปแบบตะวันออก หรือรูปแบบตะวันตก  
การจัดวางลักษณะท่าท่างและองค์ประกอบที่ส�าคัญ (Character 
Pose) พื้นฐานการตัดเส้น การลงสีดิจิทัล (Digital Color) การวาด
ภาพพื้นหลัง (Background) ทัศนียภาพ (Perspective) การวาด
ภาพทีส่ือ่ถึงผวิสมัผสั (Texture) ของวัสดุรปูแบบต่างๆ การวาดภาพ
พื้นผิวต่างชนิดที่มีการทับซ้อนกัน การออกแบบตัวละครส�าหรับงาน 
กราฟิกภาพประกอบ แอนิเมชัน และตัวละครในเกม

AN 311 การออกแบบนวัตกรรมและกรอบแนวคิด  6(4-4-10)
 รูปแบบธุรกิจ 
 Innovation Design and Business Model 
 Framework 
 กรอบเเนวคดิ และกรณศีกึษาทางด้านเทคนคิ นวัตกรรม 
กระบวนการจดัการความเปลีย่นแปลงขององค์กรสมยัใหม่ ปัจจยัเชิง
สาเหตุและกระบวนการพฒันาทางกรอบแนวคดิ เทคนคิ นวัตกรรม 
กระบวนการออกแบบนวัตกรรม โดยใช้หลักการออกแบบ 7 ข้อ 
ได้แก่ การรับรู้ได้ถึงการเปลี่ยนแปลง (Sense and Intent) การ
เข้าใจผูบ้ริโภค (Know People) การเข้าใจความคาดหวังของผูบ้รโิภค 
(Know Context) การเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก (Frame Insights) การ
ส�ารวจแนวคดิ (Explore Concepts) การน�าเสนอแนวทาง (Frame 
Solutions), การเสนอแนวคิดที่ใช้ได้จริง (Realize Offering) การ
จัดการการเปลี่ยนแปลงองค์กรสมัยใหม่ การคิดเชิงสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม ฐานความคิดที่เน้นการผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรม การขับ
เคลือ่นองค์กรด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ การพฒันาคน
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ให้มวิีธคิีดแบบสร้างสรรค์และนวัตกรรม ปัจจยัสูค่วามส�าเรจ็ในภาค
ธุรกิจและผู้ที่ก�าลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน

AN 312 การจัดการธุรกิจอีสปอร์ต  6(4-4-10)
 Esports Business Management
 การศกึษาเก่ียวกับยุทธวิธี ความรู ้กลไกและกระบวนการ
สื่อสารกับผู้เล่นและทีมในกีฬาอีสปอร์ต เรียนรู้การท�างานของทีม  
และฝึกทักษะการจัดการท่ีจ�าเป็นส�าหรับการบริหารทีมนักกีฬา 
รวมไปถึงความรู้พื้นฐานและมารยาททางธุรกิจกีฬาอิเล็คทรอนิกส์ 
การศึกษาพื้นฐานกลยุทธ์รูปแบบการแข่งขัน หรือการจัดการการ
จัดการแข่งขัน การประเมินสภาพแวดล้อมและ ความได้เปรียบใน
การแข่งขัน แนะน�าเทคโนโลยีส�าหรับจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
การวิเคราะห์ปัญหา บริบทสังคม สิ่งแวดล้อม และปัจจัยที่มีต่อกีฬา
อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยกรอบแนวคิดการออกแบบนวัตกรรมและเครื่อง
มือดิจิทัลในการวิเคราะห์ ปฏิบัติงานเฉพาะเก่ียวกับธุรกิจเกมและ
อีสปอร์ต ผ่านการศึกษาปัญหาจริงในธุรกิจ วิเคราะห์ปัญหา และ
ออกแบบวิธีการ แก้ปัญหาโดยประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมา หรือ
ด�าเนินงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกมและอีสปอร์ต

AN 313 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ส�าหรับการออกแบบ 3(2-2-5)
 สื่อดิจิทัลและการพัฒนาเกม            
 Software Engineering for Digital Media Design  
 and Game Development
       ความส�าคัญ กระบวนการซอฟต์แวร์ การวางแผน
โครงการของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การก�าหนดความต้องการทางด้าน
ซอฟต์แวร์ สถาปัตยกรรม การออกแบบ การพัฒนา การทดสอบ 
การตดิต้ัง และการบ�ารุงรักษาระบบ การบริหารโครงการการพฒันา
ระบบ การวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง การประมาณการค่าใช้จ่ายและการประกันคุณภาพ
ซอฟต์แวร์ประเภทสื่อดิจิทัลและประเภทเกม  ศึกษารูปแบบการ
เขียนเอกสารประกอบโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทสื่อดิจิทัล
และประเภทเกม รวมถึงการศึกษาเคร่ืองมอืช่วยเหลอืในการออกแบบ
และพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทสื่อดิจิทัลและประเภทเกม
 

AN 314 การจัดการโครงงานส�าหรับการผลิตเกม 3(3-0-6)
 Project Management for Game Production
 หลักการเขียนแผนธุรกิจส�าหรับธุรกิจการผลิตเกม การ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ การวิเคราะห์ความเสี่ยง การวิจัยตลาด 
ตัวแบบรายได้และการประมาณค่าใช้จ่ายของการพัฒนาเกม การ
วางแผนกระบวนการการผลิต การวางแผนการตลาดและการ
ประชาสมัพนัธ์ การประเมนิความส�าเรจ็ของแผนธรุกิจ และแนวทาง
การปรับปรุง 

AN 315 การออกแบบเกมอินเทอร์เฟส 3(2-2-5)
 Game Interface Design
 หลกัการออกแบบต�าแหน่งขององค์ประกอบต่างๆ ของเกม 
เช่น เมนู ส่วนควบคุม ตัวอักษรบอกสถานะการน�ากรณีศึกษาของ
การวางองค์ประกอบต่างๆ มาวิเคราะห์เพื่อดูข้อดีและข้อเสีย การ
ฝึกวางองค์ประกอบเข้ากับการออกแบบส่วนอนิเทอร์เฟสส�าหรับเกม

AN 316 การเขียนโปรแกรมเกม 2 มิติ 6(4-4-10)
 2D Game Programming
 การใช้เครื่องประมวลผลเกมเพื่อการพัฒนาเกมประเภท 
2 มิติ การจัดการภาพกราฟิก 2 มิติ การสร้างฉาก สภาพแวดล้อม 
และระดับ (Level Design) ภายในเกม การจัดการตัวละครใน
เกม การเขียนโปรแกรมส�าหรับเกม ระบบปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น 
หลักการเขียนเกมด้วยภาษาโปรแกรม เช่น ภาษา Python หรือ
ภาษา C# การศึกษาฟังก์ชันเบ้ืองต้นส�าหรับการรับข้อมูลเข้าและ
การแสดงผล การควบคุมการเคลื่อนที่และการจัดการแอนิเมชันให้
แก่วัตถุ 2 มิติ การตรวจสอบการชนกันของวัตถุ การควบคุมเสียง
และมุมกล้อง การเผยแพร่เกมเพื่อใช้งาน การฝึกปฏิบัติการสร้าง
เกมพื้นฐาน กลไกในการรักษาความมั่นคง และประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติจริงเวลาน�าไปใช้งาน

AN 317 การเขียนโปรแกรมเกม 3 มิติ 6(4-4-10)
 3D Game Programming
 แนะน�าการเลือกใช้เคร่ืองประมวลผลส�าหรับการพัฒนา
เกม 3 มิติ หลักการเขียนโปรแกรมเพื่อการพัฒนาเกม สร้างสภาพ
แวดล้อมและระดับในเกม การผนวกตัวละครและฉากต่างๆเข้ากับ
เครือ่งประมวลผลเกม การเขียนโปรแกรมภาษา C# ส�าหรับควบคุม
ตวัละคร การจดัการเคร่ืองประมวลผลทางฟิสกิส์ (Physics Engine) 
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การเช่ือมโยงข้อมลูผ่านข้อมลูกลุม่เมฆ (Cloud Data) ระบบ In-app 
Purchase ส�าหรับการสร้างรายได้ภายในเกม การประยุกต์ใช้กลไก
ทางด้านความจริงเสมือน (VR) ด้วยแพลตฟอร์ม GoogleVR, 
SteamVR และ OpenVR ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติจริง
เวลาน�าไปใช้งานบนแพลตฟอร์มต่างๆ ที่หลากหลายในปัจจุบัน

AN 318 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์   6(4-4-10)
 เคลื่อนที่ 1 
 Mobile Application Development 1
 แนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ ส่วนประกอบที่ส�าคัญของการพัฒนาแอปพลิเคชัน ระบบ
ปฏบัิตกิารของอปุกรณ์เคลือ่นท่ี แนะน�าแพลตฟอร์มและภาษาทีใ่ช้ใน
การพัฒนา การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ทั้งภาษาหลักใน
แต่ละแพลตฟอร์ม และการน�าเอาเคร่ืองมือท่ีใช้พัฒนาเว็บมาใช้ใน
การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การสร้างส่วนต่อประสาน 
ผู้ใช้ รูปแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ของแอปพลิเคชันบนอุปกรณ ์
เคลื่อนที่ ดีไซน์แพตเทิร์นของส่วนต่อประสานผู้ในแอปพลิเคชันบน
อุปกรณ์เคลื่อนท่ี ดีไซน์แพตเทิร์นของภาษาที่ใช้ส�าหรับการเขียน
โปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีความ
สามารถในการประมวลผลข้อมูล การส่งผ่านข้อมูลไปยังส่วนต่างๆ 
ของแอปพลิเคชัน การเช่ือมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต ระบบฐาน
ข้อมูลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การเขียนโปรแกรมเช่ือมต่อฐานข้อมูล 
การฝึกปฏิบัติการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนท่ีจากโจทย์
ปัญหาจากหน่วยงานต่างๆ

AN 319 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ 6(4-4-10)
 เคลื่อนที่ 2  
 Mobile Application Development 2
 การพฒันาแอปพลเิคชันบนอปุกรณ์เคลือ่นทีที่ม่กีารสร้าง
ส่วนต่อประสานผูใ้ช้งานทีซั่บซ้อน การปรับแต่งส่วนต่อประสานผูใ้ช้
ตามความต้องการ กระบวนการท�างานเบ้ืองหลงัและวงจรการท�างาน
ของส่วนประกอบต่างๆ ของแอปพลเิคชัน การจดัการข้อมลูระดับสงู 
การพัฒนาแอปพลิเคชันท่ีเช่ือมต่อกับเว็บเซอร์วิสจากเคร่ืองแม่ข่าย 
การสร้างแอปพลิเคชันที่มีการใช้สื่อประสม การขออนุญาตใช้งาน
เซ็นเซอร์และเซอร์วิสของระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การ
ใช้งานกล้องถ่ายรูปและไลบรารีรูปภาพ การใช้ข้อมูลพิกัดต�าแหน่ง
ของผูใ้ช้และการใช้งานแผนที ่เทคนคิในการพฒันาแอปพลเิคชันอืน่ๆ 

ที่น่าสนใจ การใช้ค�าสั่งต่างๆ จากไลบราร่ีภายนอก การทดสอบ
แอปพลิเคชัน การวางแผนการทดสอบ การฝึกปฏิบัติการพัฒนา
แอปพลเิคชันบนอปุกรณ์เคลือ่นทีจ่ากโจทย์ปัญหาจากหน่วยงานต่างๆ 
โดยใช้เทคนิคขั้นสูง 

AN 320 เทคนิคการถ่ายภาพส�าหรับงานสร้างสรรค์ 6(4-4-10)
 Techniques for Photography in Creative Work 
 แนวคิดกระบวนการรับรู ้ทางการมองเห็น (Visual 
Perception) ความแตกต่างระหว่างตาและกล้องถ่ายภาพ เรียนรู ้
ถึงทัศนธาตุทางศิลปะ หลักการ กฎและแนวทางในการจัด 
องค์ประกอบภาพ การท�างานของเลนส์และกล้องถ่ายภาพในระบบ
ดิจิทัล พื้นฐานและหลักการถ่ายภาพ การวัดแสง องค์ประกอบท่ี
ส�าคัญในการเปิดรับแสง (Exposure) ได้แก่ ค่าความไวแสง (ISO) 
รูรับแสง (Aperture) ความไวชัตเตอร์ (Shutter Speed) ความ
เข้าใจเรื่องแสงในการถ่ายภาพ อุณหภูมิสี (Color Temperature) 
และการจดัแสงถ่ายภาพเบ้ืองต้น กระบวนการท�างานในห้องมดืดจิทิลั 
การปรับแต่งไฟล์ RAW การจัดการไฟล์ภาพ การใช้ชุดซอฟต์แวร์
ประมวลผลภาพ เช่น การแก้ไขภาพ การแก้ไขสี การย่อและขยาย
ภาพ ศิลปะและเทคนิคการถ่ายภาพ การสื่อความหมายของภาพ 
การวิเคราะห์และวิจารณ์ภาพถ่ายในเชิงศิลปะ จริยธรรมของการ
ถ่ายภาพและปรับแต่งภาพ

AN 321 เทคนิคการถ่ายวิดีโอและการตัดต่อ 6(4-4-10) 
 วิดีโอดิจิทัลส�าหรับงานสร้างสรรค์ 
 Techniques for Digital Videography and Video  
 Editing in Creative Work
 แนวคิดกระบวนการการถ่ายวิดีโอดิจิทัล การเขียนบท 
(Screenwriting) การจัดองค์ประกอบภาพ ขนาดของภาพ (Digital 
Video Image Resolution) มุมภาพ (Camera Angles) เพื่อ
การสื่อความหมาย เทคนิคการถ่ายวิดีโอและการตัดต่อวิดีโอดิจิทัล  
การเล่าเร่ือง (Storyboarding) หลักการตัดต่อ (Digital Video 
Editing)และล�าดับภาพ การใช้งานอุปกรณ์ถ่ายวิดีโอ (Camera 
Features) การจัดแสง (Lighting) การใช้ซอฟต์แวร์ส�าหรับการ
ตัดต่อวิดีโอ การแก้ไขสีและการปรับแต่งสี (Color Grading and 
Color Correction) การท�าเสยีงและการตัดแต่งเสยีงประกอบ  การ
จัดการไฟล์วิดีโอดิจิทัล (Digital Video Formats and Codecs) 
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AN 322 การพัฒนาแฟ้มภาพผลงาน 3(2-2-5)
 Portfolio Development   
 การรวบรวมและจดัท�าแฟ้มภาพผลงาน (Portfolio) ของ
ตัวเองให้อยู่ในรูปแบบของสื่อประสมส�าหรับการลงสื่อแบบต่างๆ 
ทั้งสิ่งพิมพ์ ไฟล์ภาพยนตร์ เว็บไซต์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ และ
สื่อดิจิทัลใหม่ อย่าง ความจริงเสริม (Augmented Reality) และ 
เทคนิควิธีการน�าเสนอผลงานต่อผู้รับชมให้น่าสนใจ 

AN 323 เทคนิคแสงและมุมกล้องดิจิทัลส�าหรับ 3(2-2-5)
 แอนิเมชันและเกม 
 Digital Lighting and Camera Techniques 
 for Animations and Games
 หลักการของแสงและมุมกล้องเพื่อการประยุกต์ใช้ในงาน
ดิจิทัล เทคนิคในการประยุกต์ใช้แสงและมุมกล้องเพื่อการพัฒนาสื่อ
เชิงโต้ตอบและเกมคอมพิวเตอร์ การปฏิบัติและทดลองในการวาง
ต�าแหน่งแสงและมุมกล้อง การใช้เทคนิคของแสงและมุมกล้องเพื่อ
แสดงและซ่อนวัตถุในเกม การใช้แสงและมมุกล้องเพือ่ให้งานดิจทัิล
สื่ออารมณ์ด้านต่างๆ

AN 324 ปัญญาประดิษฐ์ส�าหรับงานพัฒนาเกม  3(2-2-5)
 และสื่อสร้างสรรค์                
 Artificial Intelligence for Game Development  
 and Creative media
 ทฤษฏีพื้นฐานเก่ียวกับปัญญาประดิษฐ์ ความหมาย
ของพฤติกรรมท่ีแสดงปัญญา ธรรมชาติของสภาพแวดล้อม และ
เอเจนต์การแก้ปัญหาโดยการสบืค้น การสบืค้นแบบม ีและไม่มข้ีอมลู 
การค้นหาเส้นทาง การแทนความรู้ด้วยรูปแบบตรรกศาสตร์ การใช้
เหตุผลแบบอัตโนมัติ ร่วมกับการพัฒนาเกมด้วยเคร่ืองประมวล
ผลเกม และการสร้างปัญญาประดิษฐ์ด้านประมวลผลอักษรบนสื่อ
สร้างสรรค์

AN 325 การพัฒนาเกมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่  3(2-2-5)
 Game Development on Mobile Devices
 ออกแบบเกม การสร้างโครงเร่ืองในเกม แนวคิดเร่ือง
ระดับของเกม ส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน และการพัฒนาเกม 2 มิติ  
การควบคุมด้วยการสัมผัสหน้าจอ การน�าเกมข้ึนไปทดสอบบน

แพลตฟอร์มที่รองรับบนอุปกรณ์พกพา ไปจนถึงการเช่ือมต่อฐาน
ข้อมูลบนระบบก้อนเมฆ

AN 326 การออกแบบเชิงสร้างสรรค์   3(3-0-6)
         Creative Design
 กระบวนการออกแบบความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ การคิดนอกกรอบ การคดิถึงสิง่รอบตวัและสภาพ
แวดล้อมในมมุมองใหม่ การประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในศาสตร์
แขนงต่างๆ เช่นการออกแบบ การสร้างงานสร้างสรรค์ สื่อใหม่  
งานสถาปัตยกรรม เป็นต้น

AN 327 หลักการใช้เสียงดนตรีและการออกแบบ  3(2-2-5)
 เสียงส�าหรับงานดิจิทัล   
         Principles of Music Usage and Sound Design  
 for Digital Work
 พื้นฐานระบบเสียงแบบดิจิทัล พื้นฐานเสียงดนตรีและ
การสร้างเสียงเอฟเฟกต์ท่ีใช้ประกอบภาพเคลื่อนไหวและสื่อดิจิทัล
อื่นๆ และการน�าไปใช้ในธุรกิจสื่อดิจิทัล

AN 401 หัวข้อปัจจุบันด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 3(2-2-5)
 Current Topics in Digital Technology
        การศกึษาหัวข้อในปัจจบัุนทีน่่าสนใจด้านเทคโนโลยีดิจทัิล
ทีเ่ก่ียวข้องกับการออกแบบสือ่ดิจทัิลและการพฒันาเกม  หัวข้อและ
เนื้อหาเปลี่ยนไปในแต่ละปีโดยได้รับความเห็นชอบจากภาควิชา

AN 402 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับการออกแบบเกม 3(2-2-5)
 Special Topic in Digital Technology
 การศกึษาหัวข้อเก่ียวกับเทคโนโลยีดิจทัิลทีน่่าสนใจ หัวข้อ
และเนือ้หาเปลีย่นไปในแต่ละปี โดยได้รบัความเห็นชอบจากภาควิชา

AN 410 สหกิจศึกษา 6(600 ช่ัวโมง)
 Co-operative Education
 การจัดการศึกษาซ่ึงให้นักศึกษาได้ไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ ในระหว่างที่ก�าลังศึกษาอยู่  เพื่อให้นักศึกษาได้เชื่อม
โยงการเรียนรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์จากการปฏบิตังิานจริงใน
สถานประกอบการเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราว โดยปฏิบัติงานเต็ม
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เวลาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สปัดาห์ และประเมนิผลจากการปฏบัิติ
งานของนักศึกษาโดยสถานประกอบการร่วมกับคณะ  (มีการเตรียม
ความพร้อมด้านสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษาเป็นจ�านวน 30 ชั่วโมง)

AT   

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

AT 202  การภาษีอากร 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  ทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ 3(2-4-6)
 ส�าหรับวิชาชีพบัญชี
 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 204 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและจรรยาบรรณ 3(3-0-6)
 ในวิชาชีพบัญชี
 Rules, Regulations and Ethics on Accounting  
 Professions
 องค์กรที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพบัญชี ประกาศสภาวิชาชีพ 
บัญชี พระราชบัญญัติการบัญชี พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ (เฉพาะในส่วนที่เก่ียวข้องกับผู้ท�าบัญชีและการ
ปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
(ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี พระราช
บัญญัตกิารประกอบธรุกิจของคนต่างด้าวและกฎกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง 
ข้อบังคับ ข้อก�าหนด กฎเกณฑ์ทางการบัญชี ค�าสั่ง ระเบียบของ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชี กฎเกณฑ์และ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเฉพาะ

AT 215 การบัญชีส�าหรับธุรกิจ   3(3-0-6)
  Accounting for Business
 หลักการและวิธีบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การ
วิเคราะห์รายการค้าและเหตุการณ์เชิงเศรษฐกิจ การจดัท�างบทดลอง 
งบแสดงฐานะการเงิน และงบก�าไรขาดทุนขั้นพื้นฐาน การใช้ข้อมูล
ในงบการเงินเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์กร

AT 220 การบัญชีเพื่อการตัดสินทางธุรกิจ   3(3-0-6)
 Accounting for Business Decision
 ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี แนวคิดการ 
บัญชีและข้อมลูการบัญชีเพือ่การตัดสนิใจ การจดัท�างบประมาณและ 
งบการเงิน การใช้ต้นทุนเพื่อการวางแผนและการพัฒนาทั้งภาครัฐ 
และภาคเอกชน
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AT 301 ทฤษฎีบัญชี 3(3-0-6)
 Accounting Theory  
รายวิชาบังคับก่อน : AT 201 หลักการบัญชีขั้นต้น
 วิวฒันาการของการบัญชี กรอบแนวคดิส�าหรับการรายงาน 
ทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรบักิจการทีม่ส่ีวน
ได้เสียสาธารณะ มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม หลักการและปัญหาเก่ียวกับรับรู้รายได้
และค่าใช้จ่ายตามลักษณะการประกอบของธุรกิจ ประเด็นเก่ียวกับ
การวัดมูลค่าองค์ประกอบของงบการเงิน ในด้านสินทรัพย์ หนี้สิน 
ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย

AT 302 การบัญชีขั้นกลาง 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  การบัญชีขั้นกลาง 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

AT 304  การบัญชีต้นทุน 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 การบัญชีบริหาร  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 การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น  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  
การตรวจสอบวงจรต่างๆของธุรกิจตามความเสี่ยงที่ศึกษา รายงาน 
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี 
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ภาษีอากร มาตรฐานการควบคุมคุณภาพส�านักงานที่ให้บริการด้าน 
การตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินและงานให้ความเช่ือมั่นอื่น 
ตลอดจนบริการเกี่ยวเนื่อง

AT 307 การบัญชีขั้นสูง 1  3(3-0-6) 
 Advanced Accounting 1
รายวิชาบังคับก่อน : AT 303 การบัญชีขั้นกลาง 2
 การบัญชีส�านักงานใหญ่และสาขาทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ การรบัรู้รายได้กรณพีเิศษ การฝากขาย การขายผ่อนช�าระ 
การบัญชีสัญญาเช่า สัญญาก่อสร้าง การบัญชีส�าหรับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ การแก้ไขข้อผิดพลาด การประมาณทางบัญชี 
และการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงการบัญชี 
ส�าหรับการปรับโครงสร้างหนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องเรื่องดังกล่าวข้างต้น

AT 308  การบัญชีขั้นสูง 2  3(3-0-6)
 Advanced Accounting 2  
รายวิชาบังคับก่อน : AT 303  การบัญชีขั้นกลาง 2
 การบัญชีส�าหรับการรวมธรุกิจ การบัญชีส�าหรับเงินลงทนุ
ในบริษทัย่อยและบรษิทัร่วม งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
การจดัท�างบการเงินรวม การบัญชีส�าหรับกิจการร่วมค้า การแปลงค่า 

งบการเงินทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศ การจดัท�างบกระแสเงินสดรวม 

การใช้กระดาษท�าการเพื่อจัดท�างบกระแสเงินสดรวม การบัญชี

ส�าหรับกิจการที่ไม่หวังผลก�าไร

AT 309  การตรวจสอบและควบคุมภายใน  3(3-0-6)
 Internal Audit and Control   
รายวิชาบังคับก่อน : AT 201 หลักการบัญชีขั้นต้น
 แนวคิดการควบคุมภายในและการก�ากับดูแลกิจการ 
วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของการควบคุมภายใน การควบคุม
ภายในตามแนวคดิของ COSO แนวคิดการตรวจสอบภายใน หน่วย
งานตรวจสอบภายใน บทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน การประเมิน
ประสทิธิภาพการควบคุมภายใน การวางแผนการตรวจสอบตามแนว 
Risk-Based Approach เทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบ การจัดท�า

กระดาษท�าการ การตรวจสอบภายในวงจรต่างๆ การเขียนรายงาน
ผลการตรวจสอบ การติดตามผลการตรวจสอบภายใน

AT 310  การรายงานการเงินและการวิเคราะห์ 3(3-0-6)
 Financial Reporting and Analysis   
รายวิชาบังคับก่อน : AT 303  การบัญชีขั้นกลาง 2 
 รายงานการเงิน รปูแบบงบการเงินทีก่�าหนดโดยกรมพฒันา 
ธรุกิจการค้า รปูแบบงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
การจัดท�างบการเงินในแต่ละองค์ประกอบ งบการเงินระหว่างกาล 
การจดัท�างบการเงินเปรียบเทยีบรายไตรมาสและรายปี นโยบายการ
บัญชี การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท
จ�ากัดและบริษัทมหาชนจ�ากัด วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์
งบการเงิน ผลกระทบต่องบการเงินจากการเลอืกใช้นโยบายการบัญชี
ที่แตกต่างกัน การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อสะท้อนและปรับกลยุทธ์
ด้านเงินทุนหมุนเวียน ด้านการจัดหาเงินทุน และนโยบายเงนิปันผล
 
AT 311 การบัญชีภาษีอากร  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 ระบบสารสนเทศในงานบัญชี  3(2-2-6)
 Accounting Information Systems    
รายวิชาบังคับก่อน : AT 304 การบัญชีต้นทุน
 แนวคิดเก่ียวกับระบบสารสนเทศทางด้านการบญัชี วงจร
ธรุกิจข้ันพืน้ฐาน วงจรรายได้ วงจรค่าใช้จ่าย วงจรผลติ แนวคิดเก่ียวกับ 
ระบบการจัดการทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource  
Planning : ERP) แนวคดิของการบูรณาการระบบย่อยต่างๆ ในระบบ 
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 ERP ระบบจดัซ้ือจดัจ้าง ระบบลกูหนี ้ระบบเจ้าหนี ้ระบบสนิทรพัย์
ถาวร ระบบสนิค้าคงคลงั ระบบบัญชีแยกประเภท การใช้ระบบ ERP 
ขนาดกลางในการจัดการทรัพยากรองค์กรในเชิงปฏิบัติการ รวมท้ัง
การก�าหนดค่า (Configuration) เพื่อใช้ในการประมวลผล แนวคิด
เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ XBRL การบันทึกและเรียก
ใช้งานงบการเงินในรปูแบบ XBRL รปูแบบการน�าส่งงบการเงินและ
เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์

AT 313 ระบบสารสนเทศทางบัญชีเชิงบูรณาการ  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�าเร็จรูปเพื่องานบัญชี  3(2-2-6)
 Software Applications for Accounting    
รายวิชาบังคับก่อน : AT 201 หลักการบัญชีขั้นต้น
 แนวคิดเก่ียวกับการใช้โปรแกรมประเภทสเปรดชีทข้ันสูง 
เพื่องานด้านบัญชีการเงิน งานด้านบัญชีบริหาร งานด้านสอบบัญชี 
การใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปูในการวิเคราะห์ เทคนคิในการจดัท�ารายงาน 
เพื่อผู้บริหารในเชิงธุรกิจอัจฉริยะ

AT 320  ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส�าหรับวิชาชีพ  3(3-0-6)
 บัญชีขั้นสูง  
 Advanced English Reading Skill of Accounting
 Professions  
 ทักษะการอ่านเอกสารและบทความภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยว
เนือ่งกับวิชาชีพบัญชีในด้านการบัญชีการเงิน การภาษอีากร การบญัชี 
บริหาร การสอบบัญชี กรณีศึกษา รายงานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพ
บัญชีในด้านต่างๆ

AT 330  มาตรฐานการรายงานทางการเงินและภาษี 3(3-0-6)
 ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ 
 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  การบัญชีมูลค่ายุติธรรมและแบบจ�าลอง  3(3-0-6)
 การวัดมูลค่า
 Fair Value Accounting and Valuation Models   
รายวิชาบังคับก่อน : AT 201  หลักการบัญชีขั้นต้น
 AT 303  การบัญชีขั้นกลาง 2
 การบัญชีมลูค่ายุตธิรรม การวัดมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรัพย์ 
การวัดมูลค่ายุติธรรมของหนี้สิน หลักการและแนวคิดเก่ียวกับแบบ
จ�าลองการประเมินมูลค่า แนวทางการประเมินมูลค่าของกิจการ 
วิธีการประเมินมูลค่าตามวิธีราคาตลาด วิธีราคาทุน และวิธีรายได้ 
(กระแสเงินสด)

AT 340 การสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
 Auditing in Computerized Processing   
รายวิชาบังคับก่อน : AT 306 การสอบบัญชีและการให้ความ
  เชื่อมั่น
 AT 312 ระบบสารสนเทศในงานบัญชี
 แนวคดิเก่ียวกับการสอบบัญชีในสภาพแวดล้อม ทีป่ระมวล 
ผลโดยคอมพิวเตอร์และการประเมินความเสี่ยง การทุจริตในระบบ 
สารสนเทศ การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน การใช้ผลงานของ 
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ผู้เชี่ยวชาญ การวางแผนการสอบบัญชี การสอบทานการควบคุม 
ระบบสารสนเทศ การควบคมุท่ัวไป การควบคมุระบบงาน การตรวจ 
สอบวงจรรายได้ วงจรค่าใช้จ่าย วงจรการผลติ และการจดัท�ารายงาน 
ทางการเงิน เทคนคิการตรวจสอบโดยใช้คอมพวิเตอร์ การใช้โปรแกรม 
ตรวจสอบส�าเร็จรูป 

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

AT 350  การวางแผนภาษีอากรเชิงกลยุทธ์ 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

AT 351  การวางแผนภาษีอากรส�าหรับธุรกิจ 3(3-0-6)
 ระหว่างประเทศ
 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  การวางระบบบัญชี                     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 การเขียนผังระบบงานที่ปฏิบัติด้วยมือและด้วย 
คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปส�าหรับการสร้างแผนภาพ  
การจดัท�าคู่มอืระบบงานต่างๆ การวางแผนการน�าไปใช้ การตดิตามผล 
และการปรับปรุงแก้ไขระบบงาน

AT 361  การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 3(3-0-6)
 สารสนเทศทางการบัญชี
 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  การจัดการฐานข้อมูล  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
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มัน่คงของระบบฐานข้อมลู บูรณภาพของข้อมลู ระบบฐานข้อมลูแบบ
กระจายและเทคโนโลยีใหม่ด้านระบบฐานข้อมูล

AT 370  การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ  3(3-0-6)
 Information Systems Audit and Control
รายวิชาบังคับก่อน : AT 312 ระบบสารสนเทศในงานบัญชี
 AT 313 ระบบสารสนเทศทางบัญชี
  บูรณาการ
 กรอบแนวคิดในการก�ากับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความเสี่ยงท่ีเก่ียวเนื่องกับระบบสารสนเทศ 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  การบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ 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�าหนดตัวช้ีวัดความเสี่ยงท่ีส�าคัญ (KRI) 
การตอบสนองความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการ
สือ่สาร การติดตามประเมนิผล การจดัท�าคูม่อืการบริหารความเสีย่ง
โดยใช้กรณีศึกษาหรือตัวอย่างธุรกิจจริง

AT 380  การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์  3(3-0-6)
 Strategic Costing Management    
รายวิชาบังคับก่อน : AT 304 การบัญชีต้นทุน
 AT 305 การบัญชีบริหาร
 กลยุทธ์ขององค์กร เครื่องมือและแนวคิดทางด้านบัญชี 
บริหารท่ีช่วยในการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ 

แนวคิดการจดัท�างบประมาณและการพยากรณ์เพือ่ใช้ในการควบคมุ 
แนวคิดการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของก�าไร การบริหารกิจกรรม 

การวิเคราะห์ก�าไรตามสายผลิตภัณฑ์และตามรายลูกค้าต้นทุน 

เป้าหมาย วงจรชีวิตต้นทุน ต้นทุนคุณภาพ การบัญชีเพื่อความ 

ย่ังยืน การบัญชีสิง่แวดล้อม การบัญชีการผลติแบบลนี และประเด็น

ร่วมสมัยอื่น

AT 381  ระบบการควบคุมทางการบริหาร  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 การออกแบบระบบการวัดและประเมนิผลการปฏบัิติงาน 

การออกแบบระบบการให้รางวัลและการจูงใจเพื่อส่งเสริมให้เกิด 

การปฏิบัติงานตามแผนงาน

AT 382  การบัญชีเพื่อวิสาหกิจชุมชน 3(2-2-6)

 Accounting for Community Enterprises    

รายวิชาบังคับก่อน : AT 201 หลักการบัญชีขั้นต้น

 AT 304  การบัญชีต้นทุน

 AT 305  การบัญชีบริหาร

 การประยุกต์แนวคดิและเทคนคิทางการบญัชีเพือ่วิสาหกิจ 

ชุมชน การศกึษาความต้องการของวิสาหกิจชุมชน ในด้านการจดัท�า

บัญชแีละการใช้ข้อมลูบัญชีเพือ่การบริหาร การเก็บรวบรวมข้อมลูใน

วิสาหกิจชุมชน การวางรูปแบบบัญชี การวางระบบควบคุมภายใน 

การออกแบบเอกสาร การก�าหนดวิธกีารค�านวณต้นทุนอย่างง่าย การ 

ก�าหนดราคาขายจากข้อมูลต้นทุน การจัดท�ารายงานทางการเงิน 

อย่างง่ายส�าหรับวิสาหกิจชุมชน
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AT 383  การจัดท�ารายงานเชิงบูรณาการ 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  หัวข้อพิเศษทางการบัญชี  3(3-0-6)

 Special lssues in Accounting     

รายวิชาบังคับก่อน : AT 201 หลักการบัญชีขั้นต้น

 ประเด็นปัญหาปัจจบัุนทีเ่ก่ียวข้องกับการบัญชกีารเงิน การ

บัญชีบริหาร การตรวจสอบและการควบคุมภายใน การสอบบัญชี 

การวางระบบและเทคโนโลยีทางการบัญชี การบัญชีภาษีอากร และ

การปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชี

AT 402  การค้นคว้าอิสระทางการบัญชี 3(3-0-6)
 Independent Studies in Accounting   
 การค้นคว้า ทบทวน และวิจัยงานทางบัญชี ที่เกี่ยวข้อง
กับการบัญชกีารเงิน การบญัชีบรหิาร การตรวจสอบและการควบคุม
ภายใน การสอบบัญชี การวางระบบและเทคโนโลยีทางการบัญชี 
การบัญชีภาษีอากร การปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชี รวมทั้งประเด็น
ด้านสหวิทยาการ

AT 410  สหกิจศึกษาทางการบัญชี  6(0-0-6)
 Co-operative Education in Accounting   
รายวิชาบังคับก่อน : AT 303  การบัญชีขั้นกลาง 2
 AT 306  การสอบบัญชีและการให้ความ
  เชื่อมั่น
 AT 411 การปฏิบัติการทางบัญชี
 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการขณะท่ีก�าลังศึกษาอยู ่
เพื่อให้นักศึกษาได้น�าหลักการและวิธีการไปใช้กับการปฏิบัติงาน
จริง ทางด้านการบันทึกบัญชี การสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน 
และการตรวจสอบภาษี ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาจัดท�าโดยหลักสูตรร่วมกับ
สถานประกอบการ

AT 411 การปฏิบัติการทางบัญชี  3(2-2-6)
 Accounting Workshops    
รายวิชาบังคับก่อน : AT 201 หลักการบัญชีขั้นต้น
 การฝึกปฏบัิตกิารด้านการจดัท�าบัญชี เร่ิมตัง้แต่การออกแบบ 
และจ�าแนกเอกสารเพื่อการควบคุมภายในที่ดี การวิเคราะห์เอกสาร
ทางบญัชีเพื่อน�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  การปฏิบัติการทางภาษีอากร  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�ามาบันทกึบญัชีตามวงจรธรุกิจ การ
เก็บหลกัฐานเพือ่ใช้สนบัสนนุการเสยีภาษ ีการค�านวณภาษ ีการกรอก 
แบบฟอร์มและรายงานทางภาษ ีเพือ่น�าส่งภาษตีามประมวลรษัฎากร 
และกฎหมายอืน่ทีเ่ก่ียวข้อง การค�านวณเบีย้ปรบัเงินเพิม่ การกระทบ 
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ยอดก�าไรทางบัญชีให้เป็นก�าไรทางภาษี การจัดท�ารายละเอียด
ประกอบงบการเงิน เพื่อน�าส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
กระทรวงพาณิชย์

AT 413  การปฏิบัติการด้านการสอบบัญชี  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  การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพบัญชี   9(0-0-9)
 ด้านการสอบบัญชี
 Accounting Profesions Apprenticeships 
 on Auditing   
รายวิชาบังคับก่อน : AT 411  การปฏิบัติการทางบัญชี
 การปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีขณะที่ก�าลังศึกษาอยู่ 
เพื่อให้นักศึกษาได้น�าหลักการและวิธีการไปใช้กับการปฏิบัติงานจริง  
ทางด้านการท�าบัญชี ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา จัดท�าโดยหลักสูตรร่วมกับ 
สถานประกอบการ

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

หลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ

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

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

AT 421  สัมมนาการสอบบัญชี 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  สัมมนาปัญหาภาษีอากร 3(3-0-6)
 Seminar in Taxation Problems    
รายวิชาบังคับก่อน : AT 202  การภาษีอากร
 ประเด็นปัญหาที่เก่ียวเนื่องจากการวินิจฉัยปัญหาภาษี
อากร จากค�าพพิากษาของศาล คณะกรรมการกฤษฎกีา กรมสรรพากร 
และในส่วนทีเ่ก่ียวกับกฎหมาย รวมทัง้ประมวลรัษฎากรใหม่ทีอ่อกมา
บังคับใช้ และแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้กรณีศึกษา บทความ และ
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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AT 423  สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี 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  สัมมนาการตรวจสอบและควบคุมภายใน  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  สัมมนาการบัญชีเพื่อการบริหาร 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

AV

AV 201 อุตสาหกรรมการบิน 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 จิตวิทยาการบริการเพื่อธุรกิจการบิน 3(3-0-6)

      Service Psychology for Aviation Business

      ความหมาย ความส�าคัญ ลักษณะของการบริการ ความ

สมัพนัธ์ระหว่างจติวิทยากับการบรกิาร การน�าหลกัการจติวิทยามาใช้

ในธรุกิจการบิน การรบัรูแ้ละการจงูใจในการบรกิาร การสือ่ความหมาย 

และการสือ่สารในงานบริการ หลกัมนษุยสมัพนัธ์กับการท�างานเป็นทมี 

การพัฒนาบุคลิกภาพ การบริหารคุณภาพในการบริการ จริยธรรม

ในงานบริการ ปัญหาและแนวทางป้องกัน

AV 203 เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับธุรกิจการบิน 3(2-2-6)

       Information Technology for Aviation Business

      ความส�าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อธุรกิจการบิน 

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจการบิน เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ระบบสารสนเทศ และการจัดการฐานข้อมูลเพื่อการจัดการในธุรกิจ

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

AV 205 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร  3(3-0-6)
 ธุรกิจการบิน  
 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 อาหารและเครื่องดื่มส�าหรับธุรกิจการบิน 3(2-2-6)
   Food and Beverage for Aviation Business
        วิวัฒนาการของอาหารและเครือ่งด่ืม ประเภทของอาหาร 
และเครือ่งด่ืม เทคโนโลยีและการผลติอาหารและเคร่ืองดืม่ สตูรการ
ท�าอาหารนานาชาติ สูตรเคร่ืองด่ืมท่ีใช้บริการห้องรับรองและบน
เคร่ืองบิน ข้อจ�ากัดการให้บริการอาหารและเครือ่งดืม่ในธรุกิจการบิน

AV 301 โภชนาการและบริการครัวการบิน    3(3-0-6)
   Nutrition and In-Flight Kitchen Service
        ความรู้เก่ียวกับวัตถุดิบท่ีจ�าเป็นในการประกอบอาหาร
บนเครื่องบิน คุณค่าทางโภชนาการ กรรมวิธีกระบวนการผลิต 
การจัดซื้อ การจัดเก็บ การจัดสรรใช้ การประกอบอาหารอย่างถูก 
หลกัโภชนาการการบิน การก�าหนดรายการอาหารท่ีเหมาะสมส�าหรับ
เวลาและเส้นทางการบิน วิธีการและประเภทของอาหารพิเศษท่ี
บรกิารส�าหรบัสายการบินนานาชาต ิการจดัเก็บและถนอมอาหารก่อน
การบริการ การขนส่งอาหารพร้อมบริการ หลักการประกันคุณภาพ 
กระบวนการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยส�าหรับครัวการบิน

AV 302 การด�าเนินงานบริการบนเครื่องบิน 3(2-2-6)
   In-Flight Service Operation
        ลักษณะงานบริการบนเครื่องบิน การตรวจสอบและวิธ ี
ใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน การประสานงาน
กับหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง ความรูแ้ละทกัษะในการบรกิารบนเครือ่งบนิ 
ข้ันตอนการเตรยีมการบรกิารอาหารและเคร่ืองด่ืม การเก็บรักษาและ
การน�ามาบริการตามเวลาและเส้นทางการบิน การใช้อปุกรณ์บรกิาร
และอุปกรณ์ครัวบนเครื่องบิน การบริการพิเศษตามประเภทของชั้น
บริการ ปัญหาและแนวทางแก้ไขการบริการบนเคร่ืองบิน การฝึก
ปฏิบัติงานบริการบนเครื่องบิน

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

AV 304 การด�าเนินงานออกบัตรผู้โดยสารเครื่องบิน  3(2-2-6)
 และการส�ารองที่นั่ง                                 
   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 ฝึกการออกบัตรโดยสารเครือ่งบินและการส�ารองทีน่ัง่
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AV 305 การด�าเนินงานบริการคลังสินค้าทางอากาศ 3(3-0-6)
   Air Cargo Service Operation
 แนวคิดเก่ียวกับคลงัสนิค้า ความสมัพนัธ์ระหว่างคลงัสนิค้า 
กับการขนส่ง คลังสินค้ากับการขนส่งทางอากาศ ประเภทหมวดหมู่
ของสินค้า เอกสาร ระเบียบวิธีและกฎหมาย ภาษีศุลกากร บทบาท
และนโยบายของรัฐต่อธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ

AV 306 การตลาดในธุรกิจการบิน 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 ความปลอดภัยและนิรภัยทางการบิน 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 การวิจัยธุรกิจการบิน 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

AV 309 กฎหมายและข้อก�าหนดด้านธุรกิจการบิน 3(3-0-6)
  Laws and Regulations in Aviation Business
        ระเบียบ ข้อก�าหนด อนุสัญญา สิทธิการบิน ข้อตกลง
และกฎหมาย ทีเ่ก่ียวข้องกับการด�าเนนิธุรกิจสายการบนิ ทัง้ในระดับ 
ประเทศและนานาชาติ สทิธขิองผูใ้ช้ท่าอากาศยาน สทิธขิองผูโ้ดยสาร 
พิธีการของการด�าเนินการจัดตั้งสายการบิน ข้อกฎหมายทางอากาศ
ระหว่างประเทศ

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

AV 332 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเพื่อธุรกิจ  3(3-0-6) 
 การบิน                                                                                                         
 Intercultural Communication for Aviation 
 Business 
 ความเข้าใจบริบทวัฒนธรรมมติิต่างๆ และความสามารถ
ในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม มีความตระหนักรู้ในวัฒนธรรมท่ี
แตกต่างกัน รวมทั้งพฤติกรรม คุณค่า และมาตรฐานต่างๆ โดยใช ้
ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา เพื่อการสื่อสารในธุรกิจการบิน 
 
AV 333 การจัดการบริการและนวัตกรรมในธุรกิจ  3(3-0-6)
 การบิน                                                 
   Service Management and Innovation 
 in Aviation Business
   แนวคิดและทฤษฎีของการจัดการคุณภาพการบริการ 
ในธุรกิจการบิน การสร้างประสิทธิภาพในการบริการ การก�าหนด
มาตรฐานการบริการ การควบคมุและตรวจสอบคณุภาพบริการ การ
ติดตามและการประเมินคุณภาพบริการ รูปแบบการจัดการคุณภาพ
การบรกิารขององค์การการบินทีป่ระสบความส�าเรจ็ แนวทางการพฒัา 
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นวัตกรรมการบริการ ทีน่�าไปสูรู่ปแบบการบรกิารใหม่ ท่ีตอบรบัความ
เป็นพลวัตของการบริการในธุรกิจการบิน การพัฒนารูปแบบการ
บริการท่ีมาจากฐานคิดและอัตลักษณ์ความเป็นไทย เพื่อการสรรค์
สร้างทางเลือกใหม่ในการบริการ ตลอดจนการบูรณาการนวัตกรรม
การบริการที่หลากหลาย

AV 334  การจัดการวิกฤตในธุรกิจการบิน  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 การด�าเนินงานท่าอากาศยาน  3(3-0-6)
   Airport Operation
        ลักษณะงานและหน่วยงานต่างๆ ในท่าอากาศยาน 
โครงสร้างของท่าอากาศยาน ประเภทของท่าอากาศยาน บทบาท
ของท่าอากาศยานในธรุกิจการบิน การด�าเนนิการของพืน้ทีใ่ห้บริการ 
ในท่าอากาศยาน การประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในท่าอากาศยาน 
แนวโน้มการด�าเนินงานท่าอากาศยาน

      
AV 336 พฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจการบิน 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

AV 337 สัมมนาธุรกิจการบิน  3(3-0-6)
   Seminar in Aviation Business
        การน�าเสนอและอภิปรายเก่ียวกับประเด็นของธุรกิจ 
การบิน โดยพิจารณาจากมิติของความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ 
ที่เกี่ยวข้องกับการบิน

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

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

AV 410 สหกิจศึกษาทางธุรกิจการบิน  6(600 ช่ัวโมง)
 Cooperative Education in Aviation Business
 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการในฐานะพนักงาน
ช่ัวคราว ตามงานท่ีได้รับมอบหมาย ซ่ึงสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ
ด้านธรุกิจการบิน หรอืตามทีไ่ด้ก�าหนดไว้ การเขียนรายงาน และการ
สมัมนาน�าเสนอผลการเรียนรู้ทีไ่ด้รบัจากการปฏบัิติงาน 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 กฎหมายธุรกิจ   3(3-0-6)
 Business Law
 กฎหมายเก่ียวกับการจัดองค์กรธุรกิจและการประกอบ 
กิจกรรมทางธุรกิจ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ท่ีเก่ียวเน่ือง 
กับการประกอบธรุกิจ กฎหมายเก่ียวกับตราสารทางการเงิน กฎหมาย 
เก่ียวกับสถาบันการเงินและตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายทรัพย์สิน 
ทางปัญญา กฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน กฎหมายลักษณะประกันภัย 
จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ กฎหมายว่าด้วยการท�าธุรกรรมทาง 
อเิลก็ทรอนกิส์ กฎหมายทีเ่ก่ืียวเนือ่งกับเทคโนโลยีการเงินและแนวคิด 
ใหม่ทางการเงิน เช่น Bitcoin Crowdfunding เป็นต้น

BA 350 ภาษาอังกฤษธุรกิจ   3(3-2-4)
 Business English
 ทักษะการฟังและการพูดเพื่องานอาชีพ การสร้าง 
ประสบการณ์โดยการจ�าลองสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับการเขียน 
รายงานเชิงธุรกิจ การบรรยายแผนภูมิ การอภิปรายในการประชุม 
และการเขียนเพือ่การสือ่สารทางธรุกจิต่างๆ ท้ังภายในและภายนอก 
องค์การ โดยเน้นความส�าคัญของการใช้รูปประโยคและภาษาท่ี 
เหมาะสม
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BZ 201 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 1 3 (3-0-6)
 (English for Specific Purpose I)
 พฒันาทกัษะภาษาองักฤษ เน้นทกัษะการอ่านและพฒันา
ศัพท์ ฝึกทักษะการอ่านในระดับถ่ายโอน ระดับสื่อสาร และระดับ
วิเคราะห์ เช่น การรู้ศัพท์ การอ้างถึง ค�าเชื่อมข้อความ การจับใจ
ความส�าคัญ เหตุและผล ทัศนคตขิองผูเ้ชียน และสรปุความบทอ่าน
ที่ใช้ในการฝึกจะมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับสาขาวิชาของนักศึกษา

BZ 202 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 2 3 (3-0-6)
 (English for Specific Purpose II)
รายวิชาบังคับก่อน : BZ 201 ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ 1 
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เน้นทักษะการฟังและการพูด
ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับสาขาวิชาของนักศึกษา

BZ 301 การตลาดส�าหรับการประกอบการสมัยใหม่ 3 (3-0-6)
 (Marketing for Modern Entrepreneurship)
 องค์ประกอบของระบบการตลาด แนวความคิดทาง 
การตลาด สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจที่มีผลต่อการด�าเนินกิจกรรมทาง 
การตลาด พฤติกรรมผู้บริโภคและกระบวนการตัดสินใจซ้ือ การ
แบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการก�าหนดต�าแหน่ง
ผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมทางการตลาดแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ 
จริยธรรมของนักการตลาด การสื่อสารการตลาด เทคนิคการสร้าง 
สื่อดิจิทัลอย่างง่ายเพื่อการสื่อสารทางการตลาด การประยุกต์
เทคโนโลยีในงานด้านการตลาด เทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual 
Reality: VR) เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality
: AR) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) การประยุกต์
เทคโนโลยีด้านการตลาดในธุรกิจต่างๆ

BZ 302 การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
 ในยุคดิจิทัล  
 (Human Resources and Organization 
 Management in Digital Era)
 แนวความคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับองค์การและการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ในยุคดิจิทัลเก่ียวกับการจัดการองค์การ การจัด
ก�าลังคน การสั่งการ ภาวะผู้น�า การจูงใจ การท�างานเป็นทีม การ
ตดิต่อสือ่สาร การตัดสนิใจ และการควบคมุ จรยิธรรมในการจดัการ 
การประยุกต์เทคโนโลยีในการจัดการองค์การ การสร้างองค์การ
สมรรถนะสงูอย่างย่ังยืนส�าหรับยุคดิจทิลั แนวคิดและรูปแบบองค์การ
สมัยใหม่ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 การก�าหนดทิศทางกลยุทธ์
ขององค์การในยุคดิจิทัล ปฏิสัมพันธ์ขององค์การกับสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก

BZ 303 การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ 3 (3-0-6)
 และธุรกิจสตาร์ทอัพ  
  (Startup Business and Modern Entrepreneurship)

  การเป็นผู ้ประกอบการที่มีศักยภาพสูงในบริบทของ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ การก�าหนดแบบแผน แนวทางกลยุทธ ์
การประเมิน และกระบวนการเบื้องต้น เพื่อการออกแบบโมเดลทาง
ธรุกิจทีส่ร้างสรรค์หรือทีม่นีวัตกรรม โดยค�านงึถึงจริยธรรมทางธรุกิจ
ส�าหรับผู้ประกอบการ

BZ 304 การเงินและการเข้าถึงแหล่งทุน 3 (3-0-6)
 ส�าหรับผู้ประกอบการสมัยใหม่ 
 (Finance and Ventures for Modern 
 Entrepreneurs)
 วิธีการบริหารเงินยุคใหม่ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การ
หาเงินทุนเพื่อการประกอบการ การวิเคราะห์และวางแผนทาง 
การเงิน การบริหารระบบภาษแีละสทิธปิระโยชน์ทีเ่ก่ียวข้องกับธรุกิจ 
SMEs การบริหารความคล่องตัวทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง
ทางการเงินและการลงทุน คุณธรรมและจริยธรรมด้านการเงินและ
ภาษท่ีีเก่ียวข้องกับผูป้ระกอบการ การสร้างความมัง่คัง่ทางธรุกิจและ
การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
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BZ 305 การจัดการปฏิบัติการส�าหรับ  3 (3-0-6)
 การประกอบธุรกิจ 
 (Operational Management for Entrepreneurship)
  แนวคิดพื้นฐานและความส�าคัญของการการจัดการการ
ผลิตและการด�าเนินงาน การออกแบบและการบริหารจัดการระบบ
การผลิต และการด�าเนินงานภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ในยุคปัจจุบัน การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ การจัดการ
โครงการ การวางแผนก�าลังการผลิต การวางผังสถานประกอบการ 
การควบคุมสินค้าคงคลัง การจัดการโลจิสติกส์เพื่อการเคลื่อนย้าย
และกระจายสินค้า รวมถึงการจัดการโซ่อุปทานเพื่อประสานงาน
กับทกุหน่วยงานในโซ่อปุทาน จนสามารถเพิม่ประสทิธภิาพและเพิม่ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์การ การประยุกต์เทคโนโลยี
ในงานด้านโลจิสติกส์ เทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality: VR) 
และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality: AR) 
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ในงานด้านโลจิสติกส์ 
การประยุกต์เทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์ในองค์การธุรกิจต่างๆ

BZ 311 การเขียนโปรแกรมส�าหรับธุรกิจ 1  3 (2-2-5)
 (Business Programming I) 
 หลักการการเขียนโปรแกรมส�าหรับธุรกิจ การออกแบบ 
ข้ันตอนการท�างานของโปรแกรม แนวคิดและหลักการเขียน
โปรแกรมและการใช้ค�าสั่งประเภทต่างๆ การประกาศตัวแปร การ
ก�าหนดชนิดข้อมูล การใช้ค�าสั่งเง่ือนไขและการท�างานแบบวนซ�้า 
หลกัการการเขียนโปรแกรมตามเหตกุารณ์ การเขียนโปรแกรมร่วมกับ
แฟ้มข้อมลู แนวคิดในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบือ้งต้น การเขียน
โปรแกรมฝั่งลูกข่ายเพื่อจัดการวัตถุต่างๆบนเอกสาร การเขียน
โปรแกรม dotNet การพัฒนาเว็บแอพพลิเคช่ันเพื่อระบบงาน 
ทางธุรกิจ 

BZ 312 การเขียนโปรแกรมส�าหรับธุรกิจ 2 3 (2-2-5)
 (Business Programming II) 
 ทฤษฎีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ข้ันสูง 
การก�าหนดตัวแปรและชนิดข้อมูล ค�าสั่งเพื่อควบคุมการท�างานของ
โปรแกรม การใช้ฟังก์ช่ันส�าหรับเขียนโปรแกรม การตรวจหาและ

แก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม แนวคิดการเขียนโปรแกรม Java, 
NetBeans, Model View Controller, GUI, และ Scenebuilder 

BZ 313 การจัดการฐานข้อมูลส�าหรับธุรกิจ 3 (2-2-5)
 (Business Database Administration)
 แนวคิด หลักการ คุณสมบัติและสถาปัตยกรรมของ 
ฐานข้อมูลเบ้ืองต้น การจัดโครงสร้างแฟ้มข้อมูล ความหมายและ 
องค์ประกอบของฐานข้อมลู สถาปัตยกรรมของฐานข้อมลู โครงสร้าง
ของฐานข้อมลู แบบจ�าลองข้อมลูเชิงสมัพนัธ์ การออกแบบฐานข้อมลู 
การนอมัลไลซ์เซชั่น ระบบจัดการฐานข้อมูล 

BZ 314 การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพา 3 (2-2-5)
 (Mobile Application Development)
 แนวคิดการพัฒนาแอปพลิเคช่ันซอฟต์แวร ์โดยใช ้
แพลตฟอร์มอุปกรณ์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์สื่อสาร เทคโนโลยีและ
ระบบปฏิบัติการ การออกแบบและเขียนโปรแกรมแอพพลิเคชัน 
ภาษาและเคร่ืองมือที่ใช้ส�าหรับการพัฒนา หลักการเช่ือมโยงกับ 
ระบบฐานข้อมูล 

BZ 315 เทคโนโลยีความเป็นจริง 3 (2-2-5)
 (Reality Technologies)
 แนวคิดและหลักการของเทคโนโลยีความเป็นจริง  
(Reality Technologies) ความแตกต่างระหว่างเทคโนโลยีความเป็น
จรงิประเภทต่างๆ ได้แก่ Real environment, Unity Development, 
Augmented Reality, Storyboarding, Production, Cameras, 
Drone, 3d Modeling, Virtual Reality, Mixed Reality แนวคิด
การพัฒนาโปรแกรมส�าเร็จรูปส�าหรับ Reality Technology ระบบ
ของ Virtual Reality, ระบบของ Mixed Reality, Virtual Reality 
Platform และ Live Virtual Reality
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BZ 316 ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีหุ่นยนต์  3 (2-2-5)
 ส�าหรับธุรกิจดิจิทัล 
 (Artificial Intelligence and Robotic Technology 
 for Digital Business) 
 ความส�าคัญของปัญญาประดิษฐ์ส�าหรับธุรกิจ ค�านิยาม
การเรยีนรู้ของเคร่ือง (Machine Learning: ML) ความเข้าใจเก่ียวกับ
การเรียนรูข้องเคร่ือง วิธกีารและรปูแบบการเรยีนรูข้องเครือ่ง ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจหลักการข้ันต้นของระบบอัตโนมัติ หลักการ
ท�างานของหุ่นยนต์ส�าหรบัธรุกิจ องค์ประกอบของหุ่นยนต์ทีส่ามารถ
เคลื่อนท่ีได้ การพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติและ 
หุ่นยนต์ในอตุสาหกรรม การจดัการการเปลีย่นแปลงเพือ่การประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ในองค์กร การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และการ
ประเมินผลการประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน

BZ 321 การถอดรหัสส�าหรับนวัตกร 3 (2-2-5) 
 (Decoding for Innovators)
 หลกัการคิด วิเคราะห์ และถอดรหัสจากสิง่ต่างๆ รอบตวั 
ทักษะข้ันพื้นฐานที่ส�าคัญของการเป็นนวัตกร การเปรียบเทียบเพื่อ
วิเคราะห์ และถอดรหัสจากธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ประสบการณ์
ของผู้บริหาร ตัวสินค้าและบริการต่างๆ หลักการและวิธีการในการ
ออกแบบสินค้าและบริการ 

BZ 322 การบริหารสมองส�าหรับการสร้างสรรค์  3 (2-2-5)
 และนวัตกรรม  
 (Brain Gym for Creativity and Innovation)
 หลักการและเทคนิคการบริหารสมองอย่างสม�่าเสมอ 
ทกัษะการกระตุน้สมองให้เกิดความท้าทาย ความมุง่มัน่ และการเห็น 
มุมมองใหม่ ๆ เทคนิคการเคลื่อนไหวที่ช่วยปรับสมดุลทักษะการ
ประสานงาน การประเมินและเข้าใจเก่ียวกับสมองท่ีช่วยในการ 
เรียนรู้และการคิดสร้างสรรค์
 

BZ 323 การสร้างภาพส�าหรับนวัตกร 3 (2-2-5)
 (Visualization for Innovators)
 หลกัการการเรียนรู้ทักษะผ่านการวาดภาพ เทคนคิการคิด
รวบยอดทางทัศนะ และการมองเห็น การเขียนแผนภาพสรุปแผนที่
ความคิด การสร้างกรอบความคิดและเทคนิคการเขียนภาพแทน
ความคิด หลักการคิดด้วยภาพ การเขียนภาพความคิดต่างๆ การ
ประยุกต์ใช้การคิดด้วยภาพ การน�าเสนอความคิดในรูปแบบกระดาษ
หน้าเดียว

BZ 324 การเข้าถึงความรู้สึกของลูกค้า 3 (2-2-5) 
 และการคิดเชิงออกแบบ 
 (Customer Empathy and Design Thinking) 
 แนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรมบริการ จิตวิทยา และกล
ยุทธการบรกิาร หลกัการ และเทคนคิการพฒันาการบริการทีเ่ป็นเลศิ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลการบริการ และ
กระบวนการคิดเชิงออกแบบนวัตกรรมสินค้าและการบริการให้มี
คณุภาพตอบสนองความต้องการ และสร้างความพงึพอใจให้แก่ผูร้บั
สินค้าและการบริการ ทิศทางและแนวโน้มการให้บริการในอนาคต 
รวมท้ังการสร้างคณุค่า และมลูค่าเพิม่ให้แก่นวัตกรรมสนิค้าและการ
บริการโดยการปรับปรุงคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง เน้นการ
ศึกษา และวิเคราะห์จากประสบการณ์ และกรณีศึกษา

BZ 325 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 3 (3-0-6)
 (Intellectual Property Management)
 การศึกษาการวางแผน เตรียมการ ขั้นตอนต่าง ๆ ใน
การใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม หรือผลงานสร้างสรรค์ทัง้ทีไ่ด้รับและ
ไม่ได้รบัการคุม้ครองภายใต้ระบบทรัพย์สนิทางปัญญา การตรวจสอบ 
และวางแผนเพือ่ปกป้องนวัตกรรม รวมทัง้การป้องกันหรอืหลกีเลีย่ง
มิให้นวัตกรรมละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น การใช ้
รูปแบบการอนุญาตให้ใช้สิทธิในแบบต่าง ๆ ในการแสวงหา
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในนวัตกรรม
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BZ 451 โครงงานทางธุรกิจด้านนวัตกรรมธุรกิจ 9 (0-27-0)
 (Capstone Business Project in Business 
 Innovation) 
  การศึกษาและเปรียบเทียบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทีเ่ก่ียวข้องกับการบรหิารธุรกิจด้านนวัตกรรม
ธุรกิจ การวางแผนและการออกแบบโครงงานทางธุรกิจฯ การ
ประยุกต์ทฤษฎีสู่การปฏิบัติในสภาพแวดล้อมที่ได้รับการแนะน�าจาก 
ผู้เชี่ยวชาญ การพัฒนาโครงงานทางธุรกิจฯ การประเมินโครงงาน
ทางธุรกิจ เพื่อสะท้อนการพัฒนารูปแบบการปฏิบัติการในองค์การ 
จัดท�าและน�าเสนอบทสรุปทางนวัตกรรม จากประเด็นและปัญหา
ที่พบจากกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับการ
บริหารธุรกิจด้านนวัตกรรมธุรกิจ
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C
CA
CA 201  หลักและทฤษฏีทางนิเทศศาสตร์         3 (3-0-6)
 Principles and Theories of Communication
 ความหมาย ความส�าคัญ วัตถุประสงค์ องค์ประกอบ 
ประเภท กระบวนการและแบบจ�าลองการสือ่สาร แนวคิดและทฤษฎี
การสือ่สารตัง้แต่ยุคแรกจนถึงปัจจบัุน ปัจจยัทางสงัคมทีม่อีทิธพิลต่อ
การสื่อสาร บทบาทหน้าท่ีและผลกระทบของการสื่อสารต่อสังคม 
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสื่อสารในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทาง
สังคมและการน�าไปใช้ในเชิงธุรกิจ

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

CA 213  การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร      3(2-2-5)             
 Digital Photography for Communication                    
 หลักและทฤษฎีเก่ียวกับการถ่ายภาพระบบดิจิทัล กล้อง
ดิจทัิล การสือ่สารผ่านภาษาภาพ เทคนคิการถ่ายภาพในรูปแบบต่างๆ 
ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ การจัดวางองค์ประกอบภาพ
อารมณ์และบรรยากาศในภาพถ่าย แสงและเงา การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูปในการปรับแต่งภาพด้วยความมีจริยธรรมใน
วิชาชีพนิเทศศาสตร์

CA 214 การคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ 3(3-0-6)
 ทางนิเทศศาสตร์
  Creative Thinking and Design for Communication 
  Arts
 ความหมาย กระบวนการคิด เทคนิคการคิดและแนว
ปฎิบัติในการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ แนวคิดทฤษฎี องค์ประกอบ
ศลิปะ การออกแบบเพือ่การสือ่ความหมายผ่านการสร้างสรรค์สือ่ให้
สอดคล้องกับผู้รับสาร เพื่อประยุกต์ใช้ในงานด้านนิเทศศาสตร์

CA 215 ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบัน             3(3-0-6)
   News and Current Affairs
        การน�าเสนอข่าวของสื่อมวลชนผ่านสื่อกระแสหลักและ 
สือ่ใหม่ ผลกระทบจากข่าวสารของสือ่กระแสหลกัในมติต่ิางๆ ทกัษะ
การอ่านข่าวเพื่อฝึกวิเคราะห์การน�าเสนอข่าว ความรู้เบ้ืองต้น
เกี่ยวกับข่าว คุณค่าของข่าว ความแตกต่างระหว่างข่าวเหตุการณ์
และข่าวสถานการณ์ การคิดประเด็นข่าว การหาแหล่งที่มาของ
ข้อมลู   และหลกัการเขียนข่าวเบือ้งต้นทีส่อดคล้องกับหลกัจรยิธรรม 
แห่งวิชาชีพสื่อมวลชน

CA 216 กฎหมายและจริยธรรมในการสื่อสารดิจิทัล   3(3-0-6)
   Laws and  Ethics in Digital Communication
 หลักและเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการ
แสดงออกซ่ึงความคิดเห็นทางสื่อมวลชนทั้งในสื่อหลักและสื่อ
ออนไลน์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนวิชาชีพ
และการเป็นผู้ใช้สื่อในสังคมดิจิทัล ตลอดจนองค์การท่ีเป็นผู้บังคับ
ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การก�ากับดูแลตนเองของสื่อ และการก�ากับ
ดแูลโดยประชาชนทีรู้่เท่าทนัสือ่และข้อมลูข่าวสาร จรรยาบรรณและ
จริยธรรมสื่อ

CA 217 จิตวิทยาการสื่อสารและการวิเคราะห์ผู้รับสาร 3(3-0-6)
  Psychology of Communication and Audience  
 Analysis
 ทฤษฎีทางจิตวิทยาการสื่อสาร กระบวนการสื่อสาร 
จิตวิทยาการสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิทัล 
การวิเคราะห์ผูร้บัสารเพือ่น�าไปสูก่ารเป็นนกัธุรกิจสือ่ในศตวรรษที ่21
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CA 218 การสื่อสารด้วยการพูดและเทคนิคการน�าเสนอ 3(3-0-6)
 Speech Communication and Presentation  
 Techniques
         ความหมาย ความส�าคัญ หลักเกณฑ์และเทคนิคการพูด 
ในทีช่มุชน ในงานสือ่สารมวลชน การพดูในโอกาสต่างๆ การสมัภาษณ์ 
การฟัง การวิจารณ์ เทคนิคน�าเสนอให้เกิดสัมฤทธิ์ผล การฝึกปฏิบัติ
และการพัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพในการพูด และการน�าเสนอให้
เหมาะสมกับบริบทของงาน

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

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
การรู้เท่าทนัสือ่ การเผยแพร่และการกระจายของข้อมลูข่าวสารในสือ่ 
จริยธรรมในอุตสาหกรรมการสื่อสารการตลาดดิจิทัล การป้องกันผล 
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
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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
องักฤษท่ีเก่ียวข้องกับการโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ และการสือ่สาร
การตลาด เน้นค�าศัพท์เฉพาะทาง ภาษาและส�านวนที่ใช้ในธุรกิจ
สื่อสารการตลาดยุคดิจิทัล

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 
 กระบวนการวิจยัและการวิเคราะห์ข้อมลูทางการตลาดบน
สือ่ออฟไลน์และออนไลน์ วิธกีารรวบรวมจดัการฐานข้อมลู การเช่ือม
โยงคลงัข้อมลู การใช้เคร่ืองมอื Google Analytics การสร้างกลยุทธ์
และการวางแผนการสือ่สารทางการตลาดจากผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

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



4  j  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

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
รายงานการฝึกงานหรืองานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย  นักศึกษาที่ไม่
ได้ฝึกงานจะต้องท�าสารนิพนธ์ในหัวข้อท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิชาการ
สื่อสารการตลาดดิจิทัล

CD 402 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการสื่อสาร 3(0-6-3)
 การตลาดดิจิทัล   
 Seminar and Workshop in Digital Marketing   
 Communication  
 การสมัมนาเชงิปฏิบตักิารด้วยวธิกีารท�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 
ภายใต้การควบคมุของหลักสูตรร่วมกับหน่วยงานภายนอก

CD 404 สหกิจศึกษาทางการสื่อสาร 6(600 ช่ัวโมง)
 การตลาดดิจิทัล   2                
 Cooperative Education in Digital Marketing 
 Communication  2
รายวิชาบังคับก่อน :  CD 403 สหกิจศึกษาทางการสื่อสาร
  การตลาดดิจิทัล 1
 นกัศกึษาทีผ่่านสหกิจศึกษา 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
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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

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  
 แนวคดิเกีย่วกบังานการสื่อสารการตลาดดจิิทลัในองค์กร
ช้ันน�า การศึกษาดูงานด้านโครงสร้างการท�างานการสื่อสารการ
ตลาดด้านดิจิทัลขององค์กรต่างๆ ลักษณะงานการสื่อสารการตลาด
กระบวนการด�าเนินงานการสื่อสารการตลาด 
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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  รปูแบบ 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  และเคร่ืองมอืขององค์กรในการสร้าง
องค์กรมุง่เน้นลกูค้าด้วยการบรหิารความสมัพนัธ์ และประโยชน์ของ
ลูกค้าเป็นหลัก การก�าหนดกลยุทธ์ การส่งเสริมการขาย และการ
ใช้การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ การตลาดทางตรง ตลอดจน
การใช้สื่อสังคมในการรณรงค์สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และการ
บริหารประสบการณ์ของลูกค้า

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  
 หน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารงานลูกค้า  
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
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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

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 จดหมายตดิต่อหน่วยงานรปูแบบต่างๆ 
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
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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

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  แนวคิดและทฤษฎเีก่ียวกับจรยิธรรม  จรยิธรรม
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
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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 ระบบเลขฐานและรหัสท่ีใช้ในคอมพิวเตอร์ ภาษา 
เครื่องและภาษาระดับสูง ระบบปฏิบัติการพื้นฐาน การใช้โปรแกรม 
ส�าเรจ็รปูต่างๆบนไมโครคอมพวิเตอร์ การพฒันาโครงงานวิศวกรรม 
คอมพิวเตอร์

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 
และโปรแกรมเวียนเกิด 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
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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

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 
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CE 308  โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-3-6)
 Mobile Application
รายวิชาบังคับก่อน : CE 216 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
 การออกแบบซอฟต์แวร์ประยุกต์ส�าหรับอปุกรณ์มอืถือ ข้อ
จ�ากัดเนือ่งจากความจชุ่องสญัญาณและการแก้ไขปัญหา กรณศีกึษา 
ระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์บนอุปกรณ์มือถือ การสร้างและพัฒนา 
ซอฟต์แวร์ประยุกต์บนอุปกรณ์มือถือ เป็นรายกลุ่มหรือบุคคล

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 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบลดจ�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
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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

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
    เป็นวิชาที่ประกอบด้วยสองหัวข้อใหญ่ คือการออกแบบ 
และการจัดการเครือข่าย ซ่ึงเก้ือหนุนกันทั้งสองเรื่อง กล่าวคือ
การออกแบบเครือข่ายท่ีดี ก็จะส่งผลให้การดูแลจัดการเครือข่ายมี
ประสทิธภิาพข้ึน และสามารถแก้ไขปัญหาทีเ่กิดข้ึนได้อย่างทันท่วงที 
ส่งผลให้ความเสียหายที่เกิดข้ึนน้อยลง ในส่วนของการออกแบบ 
กล่าวถึงการออกแบบทีค่รอบคลมุเครอืข่ายในระดับ LAN, MAN, และ 
WAN ให้เป็นไปตามฟังก์ชันท่ีต้องการ โดยค�านงึถึงประสทิธภิาพและ
ค่าใช้จ่ายทีส่มเหตุสมผล 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
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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
วิเคราะห์และออกแบบระบบควบคมุทีใ่ช้อปุกรณ์ การเช่ือมต่ออปุกรณ์ 
อิเล็กทรอนิกส์และไมโครโพรเซสเซอร์ การประยุกต์งานควบคุม 
ด้านต่างๆ การน�าคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อเข้ากับระบบควบคุม

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 การปกป้องทรัพยากรและการท�า
เครือข่าย การติดต่อของบรกิาร: system call เอพไีอ การพฒันาการ 
บริการ โปรแกรมเครื่องมือและโปรแกรมอรรถประโยชน์: เครื่องมือ 
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
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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

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 
การวิเคราะห์ระบบควบคมุในขอบเขตของเวลา เทคนคิรทูโลคสั การ
วิเคราะห์ระบบควบคมุในขอบเขตของความถ่ี การชดเชยค่าต่างๆของ
ระบบควบคมุในขอบเขตของเวลาและความถ่ี ความรู้เบ้ืองต้นในการ
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
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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

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
 การมองรูปแบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์แบบแบ่งช้ัน ต้นแบบ 
เครอืข่าย 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
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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

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 หรือพฒันา 
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
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CT
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
ธุรกิจ 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



มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  j  1 

D

DB 201 การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการค�านวณ  3(2-2-5)
 The Applications of Calculation Software 
 Packages
 การฝึกปฏบิติัใช้ซอฟต์แวร์สาเรจ็รูปเพือ่การค�านวณ สตูร
ค�านวณและฟังก์ช่ัน ตัวด�าเนินการ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยกราฟ
และแผนภูมิ การจัดเรียง จัดกลุ่ม และกรองข้อมูล รายงานผล 
การวิเคราะห์ข้อมูล

DB 202 คณิตศาสตร์ส�าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6)
 Mathematics for Information Techonology
 ระบบจานวนและเลขฐาน การแก้สมการและอสมการ 
ตรรกศาสตร์ พีชคณิตบูลีนและวงจรลิจิก ล�าดับและอนุกรม เซ็ต
และการด�าเนินการทางเซต ฟังก์ชั่นและความสัมพันธ์ การนับและ 
ความน่าจะเป็น การเรยีงสบัเปลีย่น การจดัหมู ่พชีคณติเชิงเส้น เมทริกซ์ 
และสถิติพื้นฐาน

DB 203 วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6)
 สารสนเทศในยุคดิจิทัล
 Computer Science and Information 
 Technology in Digital Era
 แนวคิดพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
ระบบข้อมลู ระบบปฏบัิตกิาร ระบบเครือข่ายและอนิเทอร์เนต็ ระบบ
ฐานข้อมลู ระบบสารสนเทศ การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปส�าหรบัธรุกิจ
ในด้านต่างๆ

DB 204 ธุรกิจสตาร์ทอัพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
 และเทคโนโลยี
 Science and Technology Based Startups 
 แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัลที่อยู่บนพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พืน้ฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การสร้างและประเมินรูปแบบธุรกิจจากแนวคิดทางธุรกิจ การสร้าง
แผนธรุกิจและการศกึษาความเป็นไปได้ กระบวนการรบัแนวคดิด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การหาโอกาสทางการค้าทีม่ศีกัยภาพสงู 
การวางแผนสาหรับการรวบรวมทรัพยากรต่างๆ เช่น ทุนมนุษย์ 
เทคโนโลยีและเงินทนุ การน�าธรุกิจไปสูจ่ดุทีม่กีารระดมทนุ หลกัการ
และเทคนคิการระดมทนุ การจดัการเพือ่การเติบโตทางธรุกิจและการ
ก�าหนดจุด Exit ของธุรกิจ

DB 205 เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ 1(1-0-2)   
 ส�าหรับองค์กรธุรกิจ                                                          
 Enterprise Information Technologies 
 and Systems
 แนวคิดของเทคโนโลยีสารสนเทศและองค์ประกอบ
ของระบบสารสนเทศส�าหรับองค์กรธุรกิจ โมดูลระบบสารสนเทศ  
ซ่ึงประกอบด้วย การผลติ การจดัการโซ่อปุทาน การเงิน การจดัการ
โครงการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการความสัมพันธ์กับ 
ลูกค้า การรวมข้อมูลทางธุรกิจไว้ท่ีระบบสารสนเทศเดียว การน�า
ข้อมูลจากระบบไปสู่การตัดสินใจ ระบบซอฟท์แวร์ระบบ ระบบ
คอมพิวเตอร์ สารสนเทศส�าหรับองค์กรธุรกิจ การจัดการปัจจัยและ
กลยุทธ์การด�าเนินงานไปสู่ความส�าเร็จขององค์กร 

DB 206 ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ 2(0-4-2)  
 สารสนเทศส�าหรับองค์กรธุรกิจ                                             
 Practice of Enterprise Information Technologies 
 and Systems
 การฝ ึกปฏิ บัติการด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศส�าหรับองค์กรธุรกิจ โมดูลระบบ
สารสนเทศ ซ่ึงประกอบด้วย การผลติ การจดัการโซ่อปุทาน การเงิน 
การจัดการโครงการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการความ
สมัพนัธ์กับลกูค้า การรวมข้อมลูทางธรุกิจไว้ทีร่ะบบสารสนเทศเดียว 
การน�าข้อมูลจากระบบไปสู่การตัดสินใจ ระบบซอฟท์แวร์ระบบ 

DB
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ระบบคอมพวิเตอร์ สารสนเทศส�าหรบัองค์กรธรุกิจ การจดัการปัจจยั
และกลยุทธ์การด�าเนินงานไปสู่ความส�าเร็จขององค์กร 

DB 207 การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและการพัฒนา 3(3-0-6)
 บุคลากรในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                      
 Digital Transformation and Human Development  
 for Information Techonology
 ความเข้าใจบทบาทของระบบสารสนเทศและผู้ปฏิบัติ
งานในธุรกิจระดับโลก ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศ 
องค์การ และกลยุทธ์ ที่ส่งผลต่อรูปแบบการด�าเนินธุรกิจ รูปแบบ
การด�าเนนิธรุกิจดิจทิลัและการเกิดข้ึนของเทคโนโลยี Web 2.0 การ
พัฒนาบุคลากรที่จ�าเป็นในการขับเคลื่อนองค์กร การวิเคราะห์ความ
ต้องการบุคลากร การออกแบบและการประเมินโครงการฝึกอบรม
หรือโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี และจริยธรรมวิชาชีพ
สารสนเทศ

DB 208 การเขียนโปรแกรมส�าหรับธุรกิจ 1  1(1-0-2)  
 Business Programming I
 หลกัการการเขียนโปรแกรมส�าหรบัธรุกิจ การออกแบบข้ัน
ตอนการท�างานของโปรแกรม แนวคิดและหลักการเขียนโปรแกรม
และการใช้ค�าสัง่ประเภทต่างๆ การประกาศตวัแปร การก�าหนดชนดิ
ข้อมูล การใช้ค�าสั่งเงื่อนไขและการท�างานแบบวนซ�้า หลักการการ
เขียนโปรแกรมตามเหตกุารณ์ การเขียนโปรแกรมร่วมกับแฟ้มข้อมลู 
แนวคิดในการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุเบ้ืองต้น การเขียนโปรแกรมฝ่ัง
ลกูข่ายเพือ่จดัการวัตถุต่างๆบนเอกสาร การเขียนโปรแกรม dotNet 
การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อระบบงานทางธุรกิจ 

DB 209 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมส�าหรับธุรกิจ 1   2(0-4-2)
 Business Programming I
 การฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมส�าหรับธุรกิจ การ
ออกแบบข้ันตอนการท�างานของโปรแกรม การเขียนโปรแกรมและ
การใช้ค�าสั่งประเภทต่างๆ การประกาศตัวแปร การก�าหนดชนิด
ข้อมูล การใช้ค�าสั่งเง่ือนไขและการท�างานแบบวนซ�้า การเขียน
โปรแกรมตามเหตุการณ์ การเขียนโปรแกรมร่วมกับแฟ้มข้อมูล 
แนวคิดในการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุเบ้ืองต้น การเขียนโปรแกรมฝ่ัง
ลกูข่ายเพือ่จดัการวัตถุต่างๆบนเอกสาร การเขียนโปรแกรม dotNet 
การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อระบบงานทางธุรกิจ 

DB 210 ความมั่นคงด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3(2-2-5)
 Business Information Systems Security 
 โครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภัยใน
สภาพแวดล้อมทางธรุกิจ แนวคิดและประเภทเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 
การรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของข้อมูล ความมั่นคงของ
ระบบสารสนเทศ กลไกการโจมตีและการป้องกัน นโยบายและการ
ปฏิบัติเพื่อความมั่นคงของระบบ การบริการด้านความมั่นคง การ
วิเคราะห์การคุกคาม เทคนิคการจัดการเครือข่ายและความมั่นคง 
การบริหารระบบป้องกันการบกุรุก แอลแดป ซอฟต์แวร์ต่อต้านไวรสั 
โครงสร้างพืน้ฐานระบบกุญแจสาธารณะ การตัง้ค่าต่างๆ ให้เครือข่าย 
การตรวจสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย การจัดการความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ

DB 211 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเพื่อความมั่นคง 2(0-4-2)                              
 ด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 Practice of Programming Business Information  
 Systems Security 
 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเพื่อรักษาความปลอดภัยและ
ความมั่นคงของข้อมูลในระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การสร้างระบบ
กลไกการโจมตีและการป้องกัน การบริหารระบบป้องกันการบุกรุก 
แอลแดป ซอฟต์แวร์ต่อต้านไวรัส โครงสร้างพื้นฐานระบบกุญแจ
สาธารณะ การตั้งค่าต่างๆ ให้เครือข่าย การตรวจสอบและปรับปรุง
ประสิทธิภาพเครือข่าย การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ในสถานประกอบการ

DB 212 การจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์   3(3-0-6)
 ในยุคดิจิทัล                                                                      
 Industrial and Logistics Management 
 in Digital Era
 แนวคิดพื้นฐานและความส� าคัญของการจัดการ
อุตสาหกรรม การจัดการการปฏิบัติการภายใต้การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 
การจัดการโครงการ การวางแผนก�าลังการผลิต การวางผังสถาน
ประกอบการ การควบคุมสินค้าคงคลัง การจัดการโลจิสติกส์เพื่อ
การเคลื่อนย้ายและกระจายสินค้า รวมถึงการจัดการโซ่อุปทาน
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เพื่อประสานงานกับทุกหน่วยงานในโซ่อุปทาน จนสามารถเพิ่ม
ประสทิธภิาพและเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์การได้ 

DB 213 การวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(2-2-5)
 Research in Information Techonology
 แนวคิดและหลักการของการวิจัย ลักษณะงานวิจัยในแง่
ต่างๆ ได้แก่ วัสดุอุตสาหกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศ การทบทวน
วรรณกรรม การอ้างถึงและการอ้างองิ ระเบยีบวิธีวจิยัด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เครื่องมือในการวิจัย สถิติเบ้ืองต้นส�าหรับงานวิจัย  
หลักการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย จริยธรรมส�าหรับการวิจัย

DB 301 การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนมือถือ  1(1-0-2)   
 Mobile Application Development
 แนวคิดการพัฒนาแอปพลิเคช่ันซอฟต์แวร ์โดยใช ้
แพลตฟอร์มอุปกรณ์เคลื่อนท่ีหรืออุปกรณ์สื่อสาร เทคโนโลยีและ
ระบบปฏิบัติการ การออกแบบและเขียนโปรแกรมแอพพลิเคชัน 
ภาษาและเครือ่งมอืท่ีใช้ส�าหรับการพฒันา หลกัการเช่ือมโยงกับระบบ
ฐานข้อมูล 

DB 302 การออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบ 1(1-0-2)   
 สารสนเทศทางธุรกิจ                                                           
 Computer Networking and Business Information 
 Systems Design
 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ การสือ่สาร
ข้อมูลทางเดียวและสองทาง การรับส่งข้อมูล การแปลงสัญญาณ
ข้อมลู การเช่ือมโยงและชนดิของสือ่กลาง ระบบเครอืข่ายระดบัและ
ประเภทต่างๆ การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบไคลเอน็ต์/เซิร์ฟเวอร์ 
ระบบเซิร์ฟเวอร์แบบต่างๆ เช่น Database Server, Web Server 
แบบจ�าลองสถาปัตยกรรมแบบช้ัน (TCP/ IP, OSI เป็นต้น) 
อุปกรณ์เครือข่าย โพรโตคอลและสื่อสัญญาณหมายเลขไอพี ตัว
แบบและเทคโนโลยีเครอืข่ายท่ีส�าคัญ ศกึษาลกัษณะการจดัการระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ การน�าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหาร
องค์การสมัยใหม่ ศึกษาบทบาทและความส�าคัญของสารสนเทศใน
การบริหารงาน การออกแบบระบบย่อย การก�าหนดโครงสร้างของ
ขนาดของระบบข้อมูล การพัฒนาระบบส�าหรับองค์กรขนาดต่างๆ 

การใช้ข้อสนเทศในการรายงาน ควบคุมติดตามผล และตัดสินใจ
ทางธุรกิจ

DB 303 การเขียนโปรแกรมส�าหรับธุรกิจ 2   1(1-0-2)   
 Business Programming II
 ทฤษฎีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ข้ันสูง 
การก�าหนดตัวแปรและชนิดข้อมูล ค�าสั่งเพื่อควบคุมการท�างานของ
โปรแกรม การใช้ฟังก์ช่ันส�าหรับเขียนโปรแกรม การตรวจหาและ
แก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม แนวคิดการเขียนโปรแกรมที่ส�าคัญ 
เช่น Java, NetBeans, Model View Controller, GUI, และ 
Scenebuilder เป็นต้น

DB 304 การจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ   1(1-0-2)   
 แนวคิด หลักการ คุณสมบัติและสถาปัตยกรรมของฐาน
ข้อมูลเบ้ืองต้น การจัดโครงสร้างแฟ้มข้อมูล ความหมายและองค์
ประกอบของฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของฐานข้อมูล โครงสร้าง
ของฐานข้อมลู แบบจ�าลองข้อมลูเชิงสมัพนัธ์ การออกแบบฐานข้อมลู  
การนอมัลไลซ์เซชั่น ระบบจัดการฐานข้อมูล 

DB 305 การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่   1(1-0-2)   
 และธุรกิจอัจฉริยะ
 Big Data Management and Business Intelligence 
แนวคดิฐานข้อมลูและคลงัข้อมลูขนาดใหญ่ หลกัการพืน้ฐานของการ
จัดการฐานข้อมูลและคลังข้อมูลขนาดใหญ่ เทคโนโลยีข้อมูลขนาด
ใหญ่ส�าหรับการบริหารธุรกิจ สถาปัตยกรรมระบบคลังข้อมูล การ
ออกแบบฐานข้อมูลเชิงกายภาพ การท�าเหมืองข้อมูล คุณลักษณะ
และโครงสร้างของข้อมูลขนาดใหญ่ ตัวแบบและเทคโนโลยีการจัด
เก็บข้อมลูขนาดใหญ่ เครือ่งมอืและเทคนคิการวิเคราะห์และประมวล
ผลข้อมูลขนาดใหญ่ส�าหรับธุรกิจ ระบบคลาวด์ระดับองค์กร การ
พัฒนาขีดความสามารถขององค์การด้วยระบบอัจฉริยะ การเก็บ
รวบรวม การบ�ารุงรักษา การจัดระเบียบความรู้และคลังข้อมูล การ
ประมวลผลวิเคราะห์แบบเช่ือมตรง การท�าเหมืองข้อมูล ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ
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DB 306 การสร้างสื่อสังคมออนไลน์และการ 1(1-0-2)
 วิเคราะห์ข้อมูล                                                                                
 Social Media Creation and Information Analytics  
 พื้นฐานการสร้างสื่อสังคมออนไลน์เพื่อธุรกิจดิจิทัลในรูป
แบบต่างๆ กลยุทธ์การสร้างและเพิ่มมูลค่าของธุรกิจจากสื่อสังคม
ออนไลน์  อทิธพิลของสือ่สงัคมออนไลน์ ผลกระทบสือ่สงัคมออนไลน์
ในการด�าเนินธุรกิจ การวัดผลสัมฤทธิ์สื่อสังคมออนไลน์ กลยุทธ์
การวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์ ความเข้าใจถึงความแตกต่างของ
เทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ หลักการของการวิเคราะห์ข้อมูลสื่อ
สงัคมออนไลน์ การปรบัปรุงประสทิธภิาพสือ่สงัคมออนไลน์เพือ่สร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน 

DB 307 เทคโนโลยีทางการเงินและบล็อกเชน (1-0-2)
 ส�าหรับธุรกิจดจิิทลั                                                                          
 Financial Technology and Blockchian for Digital 
 Business 
 หลักการแนวคิดและการเขียนโปรแกรมของเทคโนโลยี
ทางการเงิน วิธีการเชิงวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ในการพัฒนาและ
ประยุกต์ระบบเทคโนโลยีทางการเงิน การเช่ือมโยงข้อมูลไปสู ่
ระบบสารสนเทศให้กับองค์กร แนวคิดการประยุกต์ Blockchain 
ส�าหรับธุรกิจต่างๆ เช่น โปรแกรมทางการเงิน โปรแกรมส�าหรับ
อสงัหาริมทรัพย์ โปรแกรมส�าหรบัการท�าสญัญาต่างๆ และโปรแกรม
ส�าหรับการระบุตวัตน เป็นต้น กรณศึีกษาองค์กรธรุกิจทีใ่ช้เทคโนโลยี 
Blockchain หลกัการการลงทนุใน Blockchain สกุลเงินอเิลค็ทรอนกิส์ 
ที่เกี่ยวข้องกับ Blockchain

DB 308 เทคโนโลยีความเป็นจริง   1(1-0-2)   
 Reality Technologies 
 แนวคิดและหลกัการของเทคโนโลยีความเป็นจริง (Reality 
Technologies) ความแตกต่างระหว่างเทคโนโลยีความเป็นจริง
ประเภทต่างๆ ได้แก่ Real environment, Unity Development, 
Augmented Reality, Storyboarding, Production, Cameras, 
Drone, 3d Modeling, Virtual Reality, Mixed Reality แนวคิด
การพัฒนาโปรแกรมส�าเร็จรูปส�าหรับ Reality Technology ระบบ

ของ Virtual Reality, ระบบของ Mixed Reality, Virtual Reality 
Platform และ Live Virtual Reality

DB 309 ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ 1(1-0-2)
 ส�าหรับธุรกิจดิจิทัล                                                                       
 Artificial Intelligence and Robotic Technology  
 for Digital Business
 ความส�าคัญของปัญญาประดิษฐ์ส�าหรับธุรกิจ ค�านิยาม
การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning: ML) ความเข้าใจเกี่ยว
กับการเรียนรู้ของเครื่อง วิธีการและรูปแบบการเรียนรู้ของเครื่อง 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจหลักการขั้นต้นของระบบอัตโนมัติ หลัก
การท�างานของหุ่นยนต์ส�าหรับธุรกิจ องค์ประกอบของหุ่นยนต์
ที่สามารถเคลื่อนท่ีได้ การพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อัตโนมัติและหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม การจัดการการเปลี่ยนแปลง
เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ในองค์กร การวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้และการประเมนิผลการประยุกต์เทคโนโลยีเพือ่เพิม่ขีดความ
สามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

DB 310  ภาษาอังกฤษธุรกิจส�าหรับระบบสารสนเทศ  3(3-0-6)
 ในธุรกิจดิจิทัล                                                                  
 English for Information System in Digital 
 Business
 ทักษะการฟังและการพูดเพื่อการสื่อสารในองค์กรธุรกิจ
ดิจิทัล การสนทนาทางโทรศัพท์ การอ่านและการเขียนข้อความ 
บันทึกและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยเน้นรูปภาษาและหน้าที่ของ
ภาษาสถานการณ์จ�าลอง ค�าศพัท์และส�านวนทีใ่ช้ในการด�าเนนิธรุกิจ
และการเตรียมความพร้อมเพื่อสมัครงาน

DB 311  นวัตกรรมระบบสารสนเทศและการ 3(3-0-6)
 เปลี่ยนผ่าน   
 Information Systems Innovation & Transformation 
 แนวคิดนวัตกรรมส�าหรับระบบสารสนเทศ หลักการ 
การพัฒนานวัตกรรมระบบสารสนเทศขององค์กร นวัตกรรมกับการ
สร้างโอกาสทางธรุกิจ การจดัการเพือ่การรับรูค้วามต้องการของผูใ้ช้ 
การศกึษาความเป็นไปได้ของนวัตกรรม การสร้างและการด�าเนนิการ
ติดตั้งระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ การเปลี่ยนผ่านและความ
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ร่วมมือขององค์กร การจัดการโครงการ การประมาณทรัพยากร 
การทดสอบซอฟท์แวร์ การบ�ารุงรักษา ตัวชี้วัดความส�าเร็จของการ
โครงการนวัตกรรม

DB 312 การวางแผนยุทธศาสตร์ และการจัดการ 3(3-0-6)
 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                    
 IT Strategic Planning and IT Projects 
 Management  
 การประยุกต์แนวคิดของการก�ากับดูแลเทคโนโลยี
สารสนเทศและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร การจัด
วางกลยุทธ์ของธรุกิจและไอทเีข้ากับพนัธกิจขององค์กร ลกัษณะของ
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ การก�าหนดแนวความคิดและการ
ริเริ่ม โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงรูปการวางแผนโครงการ 
การบริหารโครงการด้านบุคคลทางด้านไอที การลงทุนทางด้านไอที 
การบริหารโครงการ การบริหารความเสี่ยงในโครงการ การติดตาม
และรายงานโครงการ การบริหารคุณภาพโครงการ การบริหาร
การเปลี่ยนแปลงในองค์กร และน�าโครงการไปสู่การปฏิบัติและการ
ประเมินผล

DB 401 ปฏิบัติการพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนมือถือ 2(0-4-2)
 Practice of Mobile Application Development
 การฝึกปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาแอปพลิเคช่ันซอฟต์แวร์
บนแพลตฟอร์มอุปกรณ์เคลื่อนท่ีหรืออุปกรณ์สื่อสาร การเขียน
โปรแกรมกับอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย 
การเช่ือมโยงกับระบบฐานข้อมูล อุปกรณ์ถ่ายภาพ การทดสอบ
โปรแกรม การพัฒนาโปรแกรมติดต่อกับระบบเครือข่ายบนอุปกรณ์
พกพาหรอือปุกรณ์สือ่สาร การประเมนิคุณภาพของโซลช่ัูน แนวโน้ม
ของแอปพลิเคชั่นบนมือถือ

DB 402 ปฏิบัติการออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   2(0-4-2)
 และระบบสารสนเทศทางธุรกิจ                                      
 ปฏิบัติการเพื่อออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ระบบการเก็บข้อมูลและการสื่อสาร อุปกรณ์ที่ใช้ระบบเก็บข้อมูล 
การวิเคราะห์ระบบสื่อสาร อุปกรณ์ที่ใช้ระบบสื่อสาร ระบบการส่ง
ข้อมูลแบบทางเดียว แบบสองทางพร้อมกัน ชนิดช่องการส่งข้อมูล 
Analog และ Digital สถาปัตยกรรม network protocol ระบบ

เครือข่าย WAN LAN และ Distributed ปฏิบัติการเพื่อออกแบบ
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การศึกษาข้อมูลเพื่อการบริหาร เช่น  
หลักการด้านข้อมูล การจัดระบบข้อมูลการจัดองค์การ การวัด
และการประเมินผล การจัดท�ารายงาน ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม
ด้านต่างๆ และการน�าโปรแกรมส�าเร็จรูปมาประยุกต์ใช้ด้านระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร

DB 403 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมส�าหรับธุรกิจ 2 2(0-4-2)   
 Practice of Business Programming II
 การฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา
คอมพิวเตอร์ข้ันสูง การฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมที่ส�าคัญ เช่น 
Java, NetBeans, Model View Controller, GUI, และ Scenebuilder 
เป็นต้น 

DB 404 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมส�าหรับจัดการ 2(0-4-2) 
 ฐานข้อมูลทางธุรกิจ                                                                     
 การปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเพื่อการจัดการฐานข้อมูล 
การออกแบบฐานข้อมลูโดยใช้กรณตีวัอย่างธรุกิจ การสร้างฐานข้อมลู
เชิงสัมพันธ์ การท�านอมัลไลซ์เซช่ัน การสร้างตารางข้อมูล คิวร่ี 
รายงาน และแบบฟอร์มต่างๆ ค�าสั่ง SQL ในรูปแบบต่างๆ เช่น 
การนิยามข้อมูล การจัดด�าเนินการข้อมูล การควบคุมข้อมูล และ
การสร้างรายงาน เป็นต้น 

DB 405  ปฏิบัติการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ 2(0-4-2)
 และธุรกิจอัจฉรยิะ                                                                          
 Practice of Big Data Management 
 and Business Intelligence 
 การฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูลและคลัง
ข้อมูลขนาดใหญ่ แนวคิดและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการสร้างและ
จัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ วิธีการเก็บข้อมูลโดยใช้ระบบฐานข้อมูล  
องค์ประกอบและประเภทของฐานข้อมลู วิธกีารออกแบบและพฒันา
ฐานข้อมลูขนาดใหญ่ การเขียนโปรแกรมจดัการฐานข้อมลู DBMS : 
Database Management Systems การบูรณภาพของข้อมลู (Data 
Integrity) การรักษาความมั่นคงและการส�ารองข้อมูล การสร้าง 
การเช่ือมโยงระบบข้อมูลขนาดใหญ่ไปสู่กระบวนการตัดสินใจทาง
ธุรกิจ การสร้างระบบวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุน
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กระบวนการตดัสนิใจ การจดัท�า Dashboard กระบวนการตดัสนิใจ 
ทางธุรกิจ

DB 406 ปฏิบัติการสร้างสื่อสังคมออนไลน์ 2(0-4-2)
 และการวิเคราะห์ข้อมูล                                                                        
 Practice of Social Media Creation 
 and Information Analytics  
 ปฏบัิติการสร้างสือ่สงัคมออนไลน์เพือ่ธรุกิจดจิทิลั เช่น การ
ออกแบบอนิโฟกราฟิกส์ การส�ารวจ ก�าหนดเนือ้หาและใจความส�าคญั 
ในการน�าเสนอ หลักการออกแบบท่ีโดดเด่นสะดุดตา การวัดผล
สมัฤทธิส์ือ่สงัคมออนไลน์ ปฏบัิติการวิเคราะห์สือ่สงัคมออนไลน์ การ
ออกแบบแพลตฟอร์ม (Platform) ของสือ่สงัคมออนไลน์ ปฏบิตักิาร
วิเคราะห์ข้อมลูสือ่สงัคมออนไลน์ การพฒันารูปแบบการใช้สือ่สงัคม
ออนไลน์และการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ

DB 407 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเทคโนโลยี 2(0-4-2)
 ทางการเงินและบล็อกเชนส�าหรับธุรกิจดิจทิลั                                           
 Practice of Financial Technology and
 Blockchian Programming for Digital Business 
 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเทคโนโลยีทางการเงินใน 
รูปแบบต่างๆ การเขียนโปรแกรมในกระบวนการด้านการเงินที่ผ่าน
ระบบมือถือ เช่น mobile payments, money transfers, loans, 
fundraising, peer-to-peer lending, และ crowdsourcing วิธี
การเชิงวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ในการพัฒนาและประยุกต์ระบบ
เทคโนโลยีทางการเงิน การเช่ือมโยงข้อมูลไปสู่ระบบสารสนเทศ 
ให้กับองค์กร การเขียนโปรแกรมประยุกต์ Blockchain ส�าหรบัธรุกิจ
ต่าง ๆ  เช่น โปรแกรมทางการเงิน โปรแกรมส�าหรบัอสงัหารมิทรัพย์ 
โปรแกรมส�าหรับการท�าสญัญาต่าง ๆ  และโปรแกรมส�าหรับการระบุ
ตัวตน เป็นต้น 

DB 408  ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเทคโนโลยี 2(0-4-2)
 ความเป็นจริง                                                                                 
 Practice of Reality Technologies Programming
 การฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมส�าหรับเทคโนโลยี
ความเป็นจริงในประเภทต่างๆ ได้แก่ Real environment, Unity  
Development, Augmented Reality, Storyboarding, Production, 
Cameras, Drone, 3d Modeling, Virtual Reality, Mixed Reality 

การใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปส�าหรับ Reality Technology ระบบ
ของ Virtual Reality, ระบบของ Mixed Reality, Virtual Reality 
Platform และ Live Virtual Reality

DB 409  ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมส�าหรับ 2(0-4-2)
 ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ส�าหรับ
 ธุรกิจดิจิทัล                             
    Practice of Artificial Intelligence and Robotic  
 Technology Programming for Digital Business
 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเพ่ือสร้างอัลกอริทึมที่ท�าให้
เครื่องเรยีนรูด้้วยโปรแกรมต่างๆ เช่น Python, Java, Lisp เป็นต้น 
การประมวลผลการเรียนรู้ของเครื่อง การแก้ไขปัญหาจากการเขียน
โปรแกรมที่ผิดพลาด ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างหุ่นยนต์
อัตโนมัติขั้นต้น การสร้างค�าสั่งเพื่อควบคุมระบบการเคลื่อนที่ การ
วางแผนการเคลือ่นที ่การออกแบบระบบกลไกเพือ่การจบัยึดช้ินงาน
หรือการปฏิบัติงาน การท�างานร่วมกันของอุปกรณ์ควบคุมความดัน
และระบบเซนเซอร์กับหุ่นยนต์อัตโนมัติ

DB 410 การฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพ   3(0-9-0)
 Internship in Information Systems for Digital  
 Business 
 การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการของภาครัฐหรือ
เอกชน  ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์นิเทศก์และผู้บริหาร
กิจการ เพื่อให้ค�าแนะน�าระหว่างการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้นักศึกษาจะ
ได้รับความรูแ้ละประสบการณ์ทางวิชาชีพอย่างแท้จริง ภายหลงัการ
ฝึกงานจะมีการประเมินทั้งจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้บริหารกิจการ 

DB 411  สหกิจศึกษาปฏิบัติงาน  9 (0-0-27)
 Operational Co-Operative Education
 การปฏบัิตงิานด้านระบบสารสนเทศธรุกิจดจิทัิล ในสถาน
ประกอบการในขณะที่ก�าลังศึกษาอยู่ ซ่ึงเป็นการฝึกปฏิบัติงาน 1 
ภาคการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้น�าหลักการและวิธีการไปใช้กับ
การปฏิบัติงานจริง ทางด้านระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล และ/หรือ 
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัลในงานด้านอื่นๆ การ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน การประเมินผลการ
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ปฏบัิติงานของนกัศกึษาจดัท�าโดยหลกัสตูรร่วมกับสถานประกอบการ  
(มีการเตรียมการด้านสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษาจ�านวน 30 ชั่วโมง)

DB 451 โครงงานทางธุรกิจด้านระบบสารสนเทศ  3(0-9-0)
 ธุรกิจดิจิทัล 1                                                                        
 Capstone Business Project in Information Systems  
 for Digital Business 1
 การน�ากรอบแนวคิด Design thinking มาประยุกต์เพื่อ
สร้างกระบวนการคิด ซึ่งเริ่มจากการท�าความเข้าใจปัญหาตามโจทย์
หรือตามความต้องการขององค์การ หน่วยงานต่างๆ โดยใช้วิธีการ
ศึกษาและรวบรวมข้อมูล เช่น การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม
เพื่อเก็บข้อมูล  การสังเกต หรือ การจ�าลองสถานการณ์ เป็นต้น 
เพื่อก�าหนดประเด็นท่ีเป็นปัญหา และหาแนวทางแก้ไขปัญหานั้น  
โดยผสมผสานมุมมองด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ จาก
นั้นให้ท�าการน�าเสนอแนวคิดผ่าน Idea Pitching

DB 452 โครงงานทางธุรกิจด้านระบบสารสนเทศ 3(0-9-0)
 ธุรกิจดิจิทัล 2                                                                        
 Capstone Business Project in Information Systems  
 for Digital Business 2
 การน�ากรอบแนวคิด Design thinking มาประยุกต์
เพื่อจ�าลองแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือสร้างต้นแบบจ�าลอง 
เช่น ต้นแบบผลิตภัณฑ์  แบบจ�าลองกระบวนการ แนวปฏิบัติที่ดี 
กระบวนทัศน์ เป็นต้น เพื่อสร้างประสบการณ์จริงจากการเรียนรู้ใน
วิชา Capstone proejcts 1 โดยจะมีการทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย 
เพื่อรวบรวมผลสะทอนกลับ (Feedback) และข้อเสนอแนะ อันจะ
สามารถน�ามาปรับแนวทางการพัฒนา โดยท้ายสุดผู้เรียนจะท�าการ
น�าเสนอต้นแบบจ�าลองผ่าน Project/Prototype Pitching

DD

DD 301 แนวคิดการออกแบบงานดิจิทัล  3(2-2-5)
 เชิงสร้างสรรค์
  Creative Digital Design Concept
 กรอบแนวคิด ทฤษฎี กระบวนการการก�าหนดทิศทาง
การออกแบบ การสื่อสารท่ีมีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สร้างเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ที่ชัดเจน ศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะ
ตะวันออก ศิลปะตะวันตก และศิลปะไทย เข้าใจรูปแบบที่ส�าคัญ
ของศิลปะในแต่ละยุคสมัย สามารถปรับใช้เป็นแนวทางต้ังต้น 
ส�าหรับงานออกแบบได้อย่างสร้างสรรค์ ศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎี 
กระบวนการด้านการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ การก�าหนดโครงสร้าง 
(Defining Structure) เข้าใจเป้าหมายและจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนของ
การออกแบบ (Creative Brief) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ใช้
ความคดิเชิงวิพากษ์ การระดมความคดิ เพือ่สร้างสรรค์แนวความคิด
ทีแ่ปลกใหม่ หลดุออกจากกรอบความคดิเดมิ ควบคูกั่บการฝึกปฏบัิติ
 
DD 302 การออกแบบภาพกราฟิกเคลื่อนไหว  6(4-4-10)
 2 มิติ  
 2D Motion Graphic Design 
 ทฤษฎแีละหลกัการในการออกแบบภาพกราฟิกเคลือ่นไหว 
2 มิติ ศึกษาองค์ประกอบการออกแบบ (Elements of motion 
design) น�ากฎพื้นฐานที่ส�าคัญในการสร้างสรรค์งานแอนิเมชัน มา
ใชป้ระกอบการสร้างสรรค์ภาพกราฟิกเคลื่อนไหว 2 มิติ ศึกษาการ
ใช้งานตัวอักษรส�าหรับภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Typography in 
motion) เรียนรู้หลักการสื่อสารและเล่าเรื่องด้วยภาพ (Cinematic 
Storytelling) ท�าความเข้าใจเฟรม (Frame) มุมภาพและมุมกล้อง 
(Camera Shot and Camera angle) การเคลื่อนไหวมุมกล้อง 
(Camera Movement) กระบวนการออกแบบสไตล์เฟรม (Style 
Frame) และดีไซน์บอร์ด (Design Boards) การตัดต่อเสียงดนตรี
ประกอบ การจัดเตรียมไฟล์ดิจิทัล
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DD 303 การออกแบบภาพกราฟิก 3 มิติ 6(4-4-10)
 3D Graphic Design 
 ทฤษฎีและหลักการในการออกแบบและสร้างสรรค์ภาพ
กราฟิก 3 มิติของวัตถุ มนุษย์และสิ่งมีชีวิต ไปจนถึงสถาปัตยกรรม 
การสร้างสิ่งปลูกสร้าง สถานที่ทั้งภายในและภายนอกอาคารในโลก
เสมือนจริง เพื่อประมวลผลออกมาเป็นภาพกราฟิก 3 มิติที่เสมือน
จริง การออกแบบพื้นผิวลวดลายกราฟิกและองค์ประกอบวัสดุ 
(Material and Texture) การจัดวางแสง (Lighting) ภายในงาน
กราฟิกให้มีสภาพแวดล้อมที่สมจริง กลางวัน และกลางคืน การจัด
องค์ประกอบภาพสามมิติ และการสื่อสารด้วยภาพ การจัดเตรียม
ไฟล์ดจิทัิล เพือ่น�าไปใช้งานต่อในอตุสาหกรรมภาพยนตร์ แอนเิมชัน 
หรือสื่อเชิงโต้ตอบรูปแบบอื่นๆ

DD 304 การออกแบบภาพกราฟิกเคลื่อนไหว   6(4-4-10)
 และแอนิเมชัน 3 มิติ  
 3D Motion Graphic and Animation Design 
 การประมวลผลภาพกราฟิก 3 มิติส�าหรับงานแอนิเมชัน 
โดยศกึษาทฤษฏ ีการเคลือ่นไหวของสิง่มชีีวิต เช่น มนษุย์ สตัว์ และ
สิ่งที่ไม่มีชีวิต เช่นสิ่งของ รถยนต์ เครื่องบิน เป็นต้น ศึกษาเทคนิค
ส�าหรับการสร้างระบบเคลื่อนไหว (Rigging) การสร้างสรรค์การ
เคลื่อนไหวสามมิติ (3D Animation) การน�าแบบจ�าลอง 3 มิติของ
มนษุย์ และสิง่มชีีวิตเช่ือมโยงกระดกูกับแบบจ�าลองให้เกิดท่าทางการ
เคลื่อนไหว (Rigging Animation) ไปจนถึงการเชื่อมโยงกระดูกกับ
สิ่งที่ไม่มีชีวิตเช่น รถยนต์ เครื่องบิน หรือต้นไม้ การประยุกต์ใช้กับ
งานแอนิเมชัน 3 มิติ การประมวลผลภาพและการประกอบภาพ
เคลือ่นไหว (Rendering and Compositing) การตดัต่อเสยีงดนตรี
ประกอบ การจัดเตรียมไฟล์ดิจิทัล ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติ เพื่อน�าไป
ใช้งานต่อในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ แอนิเมชัน หรือสื่อเชิงโต้ตอบ
รูปแบบอื่นๆ
 

DD 400 นวัตกรรมและธุรกิจการออกแบบดิจิทัล  6(0-18-0)
 เชิงสร้างสรรค์   
 Innovation and Technoprenuership for 
 Creative Digital Design 
 การศึกษาเปรียบเทียบองค์ความรู้ด้านทฤษฎีและการ
ปฏิบัติ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับภาคธุรกิจ โดยใช้
เทคโนโลยีและแนวคิดนวัตกรรม วิเคราะห์ประเมินปัญหาจาก
อุตสาหกรรมภายนอก สังคม หรือประเด็นหัวข้อความสนใจของ 
ผู้เรียน ออกแบบและพัฒนาเป็นโครงงานด้านดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ผู้สอน หรือค�าแนะน�าจากผู้เช่ียวชาญ 
การประเมินโครงงานเพื่อสะท้อนการท�างานในรูปแบบองค์กร การ 
น�าเสนอและสรุปโครงงาน

DD 401 การเตรียมจุลนิพนธ์ส�าหรับ 1(0-0-3)
 การออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์  
 Senior Project Preparation for Creative 
 Digital Design 
 การเตรยีมโครงงาน การศกึษาค้นคว้าด้วยตัวเอง มุง่เน้น
การใช้ทักษะท่ีได้รับตลอดทั้งหลักสูตร การพัฒนางานที่สะท้อนถึง
เอกลักษณ์ของตนเอง น�าเสนอหัวข้อและพัฒนาแนวความคิด การ 
เตรียมข้ันตอนการท�างาน การท�าวิจัยค้นคว้า เทคนิคที่จะน�ามาใช้
งานในโครงงานของนักศึกษา โดยมีอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานเป็น 
ผู้ดูแล การศึกษาหัวข้อที่ทันสมัยเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันที่ทาง
สาขาวิชาก�าหนด จดัการสมัมนาน�าเสนอหัวข้อและรายละเอยีดทีไ่ด้
ศึกษามาให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา และต้องส่งรายงานการสัมมนานั้น
 
DD 402 จุลนิพนธ์ส�าหรับการออกแบบดิจิทัล 3(0-0-9)
 เชิงสร้างสรรค์  
 Senior Project for Creative Digital Design
รายวิชาบังคับก่อน : DD 401 การเตรียมจุลนิพนธ์สำาหรับ
 การออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ 
 การสร้างสรรค์โครงงาน มุง่เน้นการใช้ทกัษะทีไ่ด้รับตลอด
ทั้งหลักสูตร การพัฒนางานท่ีสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของตนเอง น�า
เสนอหัวข้อและพฒันาแนวความคิด ออกแบบอย่างสร้างสรรค์ ตาม
แผนงานที่เตรียมไว้ โดยเน้นขั้นตอนการท�างานจริง และเข้าร่วมฟ้ง
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ความคิดเห็นจาก ผู้บริโภค บุคลากรในอุตสาหกรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพื่อให้โครงงานสมบูรณ์แบบท่ีสุด โดยมีอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน
เป็นผู้ดูแล

DI 201 ภูมิทัศน์สื่อและนิเวศสื่อ  3(3-0-6)  
 Media Landscape and Media Ecology
 วิวัฒนาการของสือ่ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบุนั  ธรรมชาติสือ่ 
โครงสร้างและระบบสื่อ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภคและ
อุตสาหกรรมสื่อ บทบาทและหน้าที่ของสื่อ กลไกการปรับสภาวะ
ของนเิวศสือ่ ระหว่างผูส้ร้างสือ่ ผู้ใช้สือ่ ช่องทางสือ่ เทคโนโลยีและ
บริบททางสังคมอย่างสมดุล

DI 301 ทักษะการใช้ภาษาส�าหรับสื่อดิจิทัล        3(2-2-5)             
 Language Skills for Digital Media
 หลักการใช้ภาษา ทักษะการอ่านจับใจความ อ่านตีความ 
อ่านเชงิคิดวิเคราะห์ รวมทัง้การล�าดบั ความคิดในการเขียน  ฝึกทกัษะ 
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การน�าความรู้ ประสบการณ์ และจนิตนาการ 
มาถ่ายทอดรวมท้ังการใช้ค�าและภาษาที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
ส�าหรับสื่อดิจิทัลและงานสื่อสารมวลชน

DI 302 หลักการถ่ายท�าและตัดต่อล�าดับภาพ 3(2-2-5)
        เพื่อสือ่ดิจิทัล                                           
 Principles  of  Shooting and  Editing for Digital  
 Media
 หลกัการเบ้ืองต้นของการสร้างสรรค์สือ่ด้วยภาพและเสยีง 
การถ่ายท�าและการตดัต่อล�าดับภาพส�าหรบัสือ่ดจิทัิล เพือ่เล่าเรือ่งสือ่ 
ความหมาย ฝึกทักษะการใช้สมาร์ทโฟนและกล้องโทรทัศน์ความ
คมชัดสูงในการถ่ายท�า การใช้โปรแกรมตัดต่อและล�าดับภาพเพื่อ
สื่อดิจิทัล

DI 304 การสร้างสรรค์เพลงและเสียงประกอบ       3(2-2-5)
 ส�าหรับสื่อดิจิทัล
  Music and Sound Creation for Digital Media      
 คณุลกัษณะ ประเภทของดนตรแีละเสยีงประกอบ บทบาท
และอิทธิพลของดนตรี และเสียงประกอบ ที่ใช้ในรายการวิทยุ
กระจายเสยีง รายการโทรทศัน์ และสือ่ดจิทัิล  การผลติ การเลอืกใช้ 
ดนตรแีละเสยีงประกอบเพือ่สือ่ความหมาย ตามประเภทและรูปแบบ 
รายการต่างๆ 

DI 305 การวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัยสื่อ          3(3-0-6)
 Data Analytics and Media Research
 ความหมาย ความส�าคัญ ของการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
งานสื่อสารมวลชน การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่ออธิบายปรากฏการณ์  
เพื่อท�านายแนวโน้ม  และเพื่อการเสนอทางเลือก การประยุกต์ใช้ 
Data Analytics ในการสร้างสรรค์สารและการตลาดสือ่ดจิทิลั ระเบียบ 
วิธีวิจัยและสถิติที่จ�าเป็นส�าหรับการวิจัยสื่อ ศึกษาความหมาย 
บทบาท ชนิด คุณลักษณะของการวิจัย ภาษาที่ใช้ในการวิจัย วิธี
เขียนเค้าโครง แบบสอบถาม การสุ่มตัวอย่าง การจัดตารางข้อมูล
การวิเคราะห์ การเขียนรายงานการวิจัยและการท�างานวิจัยแบบ
สมบูรณ์เบื้องต้น

DI 306 การจัดการธุรกิจสื่อดิจิทัล  3(3-0-6)
 Digital Media Business Management  
 แนวคิด และหลกัการจดัการองค์กรสือ่เพือ่ความส�าเร็จทาง
ธรุกิจ การจดัโครงสร้างองค์กร  การบริหารบุคลากรและงบประมาณ 
การวางแผนสื่อ การก�าหนดกลยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน 
ทั้งออฟไลน์ (Off-line) และออนไลน์ (On-line) การวิเคราะห์ความ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่อพฤติกรรมผู้รับสื่อ สถานการณ์ธุรกิจ
สื่อกับปรากฏการณ์ปัจจุบันในสังคม ตัวชี้วัดและวิธีการวัดผลความ
ส�าเร็จ ตลอดจนปัญหาและจริยธรรมของการจัดการธุรกิจสื่อดิจิทัล

DI
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DI 307 การท�าการตลาดจากเนื้อหา     3(2-2-5)
 Content Marketing
 กระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างและเผยแพร่เนื้อหา
ที่มีคุณค่าไปยังผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมายโดยตรง เทคนิค วิธี
การ ขั้นตอนและกระบวนการท�าการตลาดผ่านรูปแบบของเนื้อหาที่ 
หลากหลาย ช่องทางในการเผยแพร่ผ่านสื่อดิจิทัล ฝึกปฏิบัติการ
ประยุกต์เนือ้หาให้เหมาะสมกับการสือ่สารในสือ่ดิจทิลัประเภทต่างๆ 
ได้อย่างเหมาะสม โดยค�านึงถึงท้ังมิติด้านศิลปะและมิติเชิงเทคนิค
เฉพาะของสื่อดิจิทัลแต่ละประเภท

DI 308 กราฟิกและแอนิเมชัน  3(2-2-5)
 Graphics and Animation
 กระบวนการสร้างสรรค์และออกแบบกราฟิกภาพนิง่และ
ภาพเคลื่อนไหวส�าหรับน�าไปใช้ในงานสื่อดิจิทัลแต่ละประเภทให้
เหมาะสมกับช่องทางในการสื่อสาร ทั้งในรูปแบบของการสร้างงาน
กราฟิก 2 มิติ 3 มิติ และการสร้าง Infographic บนพื้นฐานของ
หลักทฤษฎีทางศิลปะและสุนทรียศาสตร์

DI 309 การผลิตข่าว 3(2-2-5)                                                                                    
 News Production 
 ฝึกปฏิบัติการเขียนข่าว  การรายงานข่าว และการผลิต
รายการข่าวรูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อน�าเสนอ
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ สื่อดิจิทัล และสื่อใหม่ ศึกษาและ
ฝึกปฏิบัติงานด้านกราฟิก ที่ใช้ประกอบการผลิตรายการข่าว

DI 310 ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อดิจิทัล 3(3-0-6)
 และการสร้างสรรค์ 
 English for Digital Media and Creation
 ฝึกทักษะการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียนภาษา
องักฤษทีเ่ก่ียวข้องกับงานสือ่สารมวลชน เน้นค�าศัพท์เฉพาะทางภาษา
และส�านวนที่ใช้ในธุรกิจสื่อสารมวลชนบนสื่อดิจิทัลประเภทต่างๆ   

DI 311 โครงงานสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ 1    3(0-9-0)
         Capstone Project in Digital Media and   
 Creation1   
 การน�าแนวคิด และทฤษฎทีางนเิทศศาสตร์ และ  Design 
Thinking มาประยุกต์ใช้ในการจดัท�าโครงงานผลติสือ่ดจิทิลั หรือแก้
ปัญหาตามโจทย์หรือตามความต้องการขององค์การ โดยผสมผสาน
มุมมองด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  ฝึกปฏิบัติ ฝึกเขียน
โครงการ และผลติผลงานตัวอย่าง รวมท้ังน�าเสนอแนวคิดผ่าน Idea 
Pitching

DI 312  โครงงานสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ 2    3(0-9-0)
         Capstone Project in Digital Media and   
 Creation2    
 การพัฒนาโครงงานสื่อดิจิทัลและการสร ้างสรรค ์ 
การผลติผลงานและการบริหารจดัการ  การวิเคราะห์ปัญหาอปุสรรค 
แนวทางแก้ไขและปรับปรุงผลงาน โดยจะมีการทดสอบกับกลุ่มเป้า
หมาย เพื่อรวบรวมผลสะท้อนกลับ (Feedback) และข้อเสนอแนะ 
จัดหาช่องทางการเผยแพร่ผลงาน แนวทางการน�าผลงานไปต่อยอด
ธุรกิจ และการประเมินผล  น�าเสนอต้นแบบทดลองผ่าน Project 
/ Prototype Pitching

DI 313 การผลิตสื่อดิจิทัลขั้นต้น   3(2-2-5)
         Basic Digital Audiovisual Production
 กระบวนการผลติรายการโทรทัศน์และสือ่ดจิทิลั หน้าท่ีและ
ความรบัผดิชอบของทมีงานฝ่ายต่างๆ ในการผลติ  การสือ่ความหมาย
ด้วยภาพและเสยีง  วิธีการใช้เครือ่งมอืและอปุกรณ์ต่างๆ   ฝึกปฏบัิติ 
ผลิตรายการโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลในสตูดิโอ

DI 314 การผลิตสื่อดิจิทัลขั้นสูง 3(2-2-5)
 Advanced Digital Audiovisaul Production
 การวิเคราะห์กลุม่เป้าหมาย การวางแผนการผลติรายการ
และสื่อดิจิทัล รูปแบบ เทคนิคการน�าเสนอ ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหาในการผลติ รวมทัง้ฝึกปฎบัิตผิลติรายการโทรทศัน์รูปแบบต่างๆ  
ได้แก่ มิวสิควิดิโอ สารคดี วาไรตี้ และละคร เป็นต้น
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DI 351  วารสารศาสตร์เชิงข้อมูล 3(2-2-5) 
 Data Journalism
 ความหมายและความส�าคัญของวารสารศาสตร์เชิงข้อมลู
ที่มีต่อเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม เทคนิคและ
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และ
การประมวลผลข้อมูล เพื่อค้นหาประเด็นส�าคัญท่ีสามารถน�าไปใช้
ประโยชน์ในการสร้างสรรค์เนื้อหา การเล่าเรื่องหรือการน�าเสนอ
ด้วยวิธีการที่เข้าใจง่าย ผ่านช่องทางสื่อสารที่หลากหลาย
    
DI 352  สื่อดิจิทัลในภูมิภาค 3(3-0-6)
 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีน
 Digital Media in Southeast  Asia and China
 ประเภทและรูปแบบของสื่อท้ังสื่อเก่าและสื่อใหม่ใน
เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ 
บรูไน ฟิลิปปินส์ และจีน การถือครอง การบริหารงาน การก�ากับ
ดูแล อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในสื่อ พฤติกรรมการเปิดรับ
สื่อ อิทธิพลและผลกระทบของสื่อที่มีต่อประชาชนในประเทศนั้น ๆ  
ตลอดจนเดินทางไปทัศนศึกษาในองค์กรสื่อของประเทศเป้าหมาย
ตามแต่การตกลงกันในชั้นเรียน 
    
DI 353 สื่อดิจิทัลนานาชาติ               3(3-0-6)
 International Digital Media
 วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ภาพรวมของระบบสือ่สารมวลชน
ของโลกในยุคปัจจบัุน และสภาพของสือ่ดจิทัิลในทวีปต่างๆ  ผลกระทบ 
ของสื่อดิจิทัลต่อวิถีชีวิตและสังคม มุมมองการรับสารและส่งสาร
ของมนุษยชาติ  
  
DI 354 สื่อใหม่กับสังคม 3(3-0-6)   
         New Media and Society
 แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยพื้นที่สาธารณะ สื่อใหม่ภายใต้ 
นิเวศสื่อของไทยและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์สื่อ ความสัมพันธ์
ระหว่างสื่อใหม่กับสังคม ผลกระทบของสื่อใหม่ที่มีต่อบุคคลและ
สงัคมท้ังในด้านเศรษฐกิจ การเมอืง สงัคม และวัฒนธรรม จรยิธรรม
และจรรยาบรรณของผู้ใช้สื่อใหม่ ความรับผิดชอบของผู้ใช้สื่อใหม่
ต่อสังคม

DI 355 สื่อและวัฒนธรรมศึกษา 3(3-0-6)
  Media and Cultural Studies
 การวิเคราะห์สือ่ด้วยแนวคดิด้านวัฒนธรรมศึกษา   ความ
เป็นมาของแนวคิดด้านวัฒนธรรมศึกษาต่าง ๆ การฝึกวิเคราะห์สื่อ
ต่างๆ ตามหลักทฤษฎีและแนวคิดด้านวัฒนธรรมศึกษา

DI 356 การวิจารณ์สื่อ 3(3-0-6)
 Media Criticism 
 ทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์และวิจารณ์สื่อทั้งสื่อวิทยุ
กระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ สื่อดิจิทัลและสื่อใหม่  การวิเคราะห์เชิง
วาทกรรม สญัวิทยา และการวจิารณ์โดยใช้ประเด็นเป็นเกณฑ์  หลกั
เกณฑ์ และแนวทางการวิจารณ์สือ่ จรรยาบรรณของนกัวิจารณ์ การ
ฝึกวิเคราะห์ และวิจารณ์สื่อแต่ละประเภท

DI 357 การสร้างสรรค์บูรณาการสื่อใหม่   3(2-2-5)
           Convergence Media Production
 ฝึกปฏิบัติการผลิตและสร้างสรรค์สื่อที่เป็นการบูรณาการ 
หลอมรวมสือ่ด้ังเดมิสูส่ือ่ใหม่ สือ่สงัคม และเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
โดยศกึษาหลกัการเขียนเพือ่สือ่ออนไลน์ เทคนคิมลัตมิเีดีย วิดีโอ ภาพ
กราฟิก ในการน�าเสนอเนือ้หาประเภทต่างๆ โดยยึดหลกัจรรยาบรรณ 
กฎหมายลิขสิทธิ์ และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในการน�า
เสนอสื่อสมัยใหม่

DI 358 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง           3(2-2-5)
 Radio Program Production
 เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์การผลิตรายการวิทยุ
กระจายเสยีงรปูแบบต่าง ๆ  อย่างมข้ัีนตอน นบัตัง้แต่การเตรียมการ
ผลิตไปจนถึงการน�าเสนอรายการ และการเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ใน
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

DI 359 การผลิตละคร 3(2-2-5)   
 Drama Production
 กระบวนการและข้ันตอนการผลิตละคร ตั้งแต่ข้ันตอน 
การวางแผนก่อนการผลิต (Pre-production) ข้ันตอนการผลิต 
(production) ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-production)



12  j  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

 DI 360 การผลิตสารคดี 3(2-2-5)   
 Documentary Production
 เรียนรู ้และฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์รายการสารคดี
ประเภทต่างๆ ต้ังแต่ข้ันตอนก่อนการผลิต (Pre-Production) 
ข้ันตอนการผลิต (Production) และข้ันตอนหลังการผลิตรายการ
สารคดี (Post-Production) รวมท้ังค�านึงถึงจริยธรรมของการผลิต 
รายการ

DI 361  การผลิตรายการบันเทิง 3(2-2-5)         
 Light Entertainment Program Production
 เรยีนรูข้ั้นตอนก่อนการผลติ (Pre- Production)  ข้ันตอน 
การผลิต (Production)และข้ันตอนหลังการผลิต (Post-Produc-
tion) และฝึกปฏบิติัการสร้างสรรค์รายการบันเทิงประเภทต่างๆ เพือ่
ให้เกิดความสนุกสนาน สร้างความบันเทิงพร้อมกับการสอดแทรก
สาระให้กับผู้ชม และค�านึงถึงจริยธรรมของการผลิตรายการ

DI 362 การผลิตสื่อเพื่อคนพิการ  3(2-2-5)
 Media  Production for Disabilities
            เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการผลิตบริการเพื่อคนพิการทางสื่อ
ดจิทิลัเพือ่ส่งเสรมิสทิธกิารเข้าถึงสือ่และการใช้ประโยชน์จากเนือ้หา
ของความพกิารประเภทต่างๆ และเพือ่การสือ่สารให้สงัคมเข้าใจและ
ยอมรับ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม

DI 363  การผลิตสื่อเพื่อชุมชน 3(2-2-5) 
 Media Production for Community 
 แนวคิดและทฤษฎว่ีาด้วยสือ่เพือ่ชุมชน ภาครฐั ภาคเอกชน 
และพลังท้องถิ่นกับการพัฒนาชุมชน การผลิตสื่อสร้างสรรค์กับการ 
มีส ่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนแบบย่ังยืน การฝึกปฏิบัติงาน
สร้างสรรค์สื่อเพื่อรับใช้ชุมชน
    
DI 364  การผลิตสื่อเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว 3(2-2-5)  
 Media Production for Children Youth and Family
 เรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์และผลิตรายการเพื่อเด็ก 
เยาวชนและครอบครัว โดยศึกษาจากลักษณะพื้นฐานของเด็ก
แต่ละวัยที่แตกต่างกันเพื่อเป็นแก่นในการสร้างสรรค์รายการให้

สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง  โดยศึกษาต้ังแต่ข้ันตอน
ก่อนการผลิต (Pre-Production) ข้ันตอนการผลิต (Production) 
และข้ันตอนหลงัการผลติ(Post-Production) ภายใต้แนวคิดเก่ียวกับ
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์      
 
DI 365 สื่อเพื่อผู้สูงวัย 3(2-2-5)
 Digital Media for Aging Audience
 แนวคิด และความหมายของผูส้งูวัย รวมทัง้หลกัการและ
แนวทางในการผลติและน�าเสนอเนือ้หารายการผ่านสือ่ดิจทัิลรูปแบบ
ต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดกับกลุ่มเป้าหมาย 
ผูส้งูวยัอายุต้ังแต่ 60 ปีข้ึนไป เรียนรู้ความแตกต่างและความต้องการ
ของผู้สูงวัยในช่วงอายุต่าง ๆ ตลอดจนฝึกการคิดสร้างสรรค์เนื้อหา 
การเขียนข้อเสนอรายการ และผลิตตัวอย่างงาน    

DI 366 สื่อเพื่อเพศทางเลือก  3(2-2-5)
 Digital Media for LGBT Audience
 แนวคิด ความหมายของเพศทางเลือก ความส�าคัญของ
ความหลากหลายทางเพศ และความจ�าเป็นของการส่งเสริมให้สงัคม
เกิดความเข้าใจในกลุ่มคนที่มีเพศวิถีไม่ตรงกับเพศสภาพ คนรักร่วม
เพศ และคนข้ามเพศ วิเคราะห์กรณีศึกษาซึ่งเป็นตัวอย่างรายการ
ที่น�าเสนอเรื่องราวของเพศทางเลือก การน�าเสนอตนเองของเพศ
ทางเลือกในสื่อ รวมถึงสื่อที่เพศทางเลือกนิยมใช้เพื่อแสดงตัวตน
แก่สาธารณะ ฝึกผลิตสื่อและสร้างสรรค์เนื้อหาที่เหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ส�าหรับเพศทางเลือก

DI 367 การศึกษาเฉพาะเรื่องทาง 3(3-0-6)                                                         
         สื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์  หัวข้อ 1    
 Special Topic 1 in Digital Media and Creation
        การวิเคราะห์เร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสื่อดิจิทัลและสื่อ
สร้างสรรค์ โดยสาขาวิชาจะเป็นผูพ้จิารณาคดัเลอืกและก�าหนดหัวข้อ
ในการศึกษาแต่ละภาคการศึกษาตามความเหมาะสม
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DI 368 การศึกษาเฉพาะเรื่องทาง  3(2-2-5)                                                         
 สื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์  หัวข้อ 2    
         Special Topic 2 in Digital Media and Creation
           ทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติผลิตสื่อดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ 
โดยสาขาวิชาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและก�าหนดหัวข้อในการ
ศึกษาแต่ละภาคการศึกษาตามความเหมาะสม

DI 369 การศึกษาเฉพาะเรื่อง 3(3-0-6)   
         เพื่องานนิเทศศาสตร์ หัวข้อ 1     
         Special Topic 1 for Communication  Arts
 การศกึษา ประเดน็ในสงัคมทีเ่กีย่วข้องกับงานนเิทศศาสตร์ 
โดยสาขาวิชาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและก�าหนดหัวข้อในแต่ละ
ภาคการศึกษาตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
    
DI 370  การศึกษาเฉพาะเรื่อง      3(2-2-5)   
 เพื่องานนิเทศศาสตร์ หัวข้อ 2     
 Special Topic 2 for Communication  Arts
 ทฤษฎีและการฝ ึกปฏิ บั ติ ทักษะท่ีเ ก่ียวข ้องกับงาน
นิเทศศาสตร์ โดยสาขาวิชาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและก�าหนด
หัวข้อในแต่ละภาคการศึกษาตามความเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน

DI 371 การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ       3(1-5-4)            
 Field Trips to Media Organizations
 ทศันศึกษานอกช้ันเรยีนตลอดภาคการศึกษา เพือ่เปิดโลก
ทัศน์และเตรียมความพร้อมส�าหรับการท�างานหลังส�าเร็จการศึกษา 
ฟังบรรยายจากผู้บริหารหน่วยงาน หรือผู้ผลิตรายการในองค์กร
สือ่สารมวลชนช้ันน�าของประเทศไทยในเรือ่งวิสยัทศัน์ มาตรฐานการ
ท�างาน จริยธรรมวิชาชีพ การบริหารบุคลากร ตลอดจนขั้นตอนการ
รบัสมคัรและคัดเลอืกนกัศกึษาฝึกงาน  เย่ียมชมห้องผลติรายการ ห้อง
บันทึกเทป ห้องถ่ายทอดสด รวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ที่ใช้ในการผลิตรายการ

    

DI 372 ผู้ประกาศและพิธีกร รายการ 3(2-2-5)        
 Announcer and MC 
 การออกเสยีง การใช้ภาษาอย่างถูกต้องในการพดู การอ่าน 
การบรรยายและการพากย์  บทบาทหน้าที่และทักษะในการเป็น 
ผู้ประกาศ พิธีกร ผู้ด�าเนินรายการ  เทคนิค  มารยาท การควบคุม
ตนเองในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสม ถูกกาลเทศะ และตรง
กับจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อการเป็นผู้ประกาศ และพิธีกรที่ดี 
                                               
DI 373 เทคนิคการแต่งหน้าและ                  3(2-2-5)       
         การออกแบบเครื่องแต่งกาย           
 Make-up Techniques and Costume Design 
 ข้ันตอนและเทคนิคการแต่งหน้าส�าหรับรายการประเภท
ต่างๆ ฝึกปฏิบัติการแต่งหน้าให้เหมาะสมกับองค์ประกอบอื่นๆ ใน
รายการ รวมท้ังฝึกปฏบัิติการแต่งหน้าส�าหรบัโทรทศัน์ความคมชัดสงู 
และการออกแบบเคร่ืองแต่งกายและเครื่องประดับให้เหมาะสมกับ
รายการแต่ละประเภท

DI 374 การออกแบบฉากและจัดแสง 3(2-2-5)
 Scenic and Lighting Design 
 พื้นฐานเก่ียวกับฉากและวัสดุประกอบฉากในงานผลิต
รายการ หลกัการออกแบบ การเลอืกวัสด ุฝึกปฏบิติัจดัสร้างฉาก จดัหา
วัสดุประกอบฉากส�าหรับรายการประเภทต่างๆ หลักการขั้นพื้นฐาน
ของการจัดแสง อุปกรณ์ส�าคัญในการจัดแสงส�าหรับสื่อดิจิทัลแต่ละ
ประเภท เทคนิคในการจัดแสงให้เหมาะกับรายการประเภทต่างๆ 
ส�าหรับการถ่ายท�านอกสถานที่และในสถานที่

DI 375 การออกแบบสื่อมัลติมีเดีย 3(2-2-5)
 และการพัฒนาแอปพลิเคชัน
 Multimedia Design and Application          
         Development     
           แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบมัลติมีเดีย การใช้โปรแกรม
ส�าเรจ็รูปท่ีใช้ในงานออกแบบและสร้างสรรค์มลัตมิเีดีย การออกแบบ
และสร้างสรรค์เว็บไซต์ ภาพสองมิติ ภาพสามมิติ และแอนิเมชัน 
การพัฒนาแอพลิเคชัน ฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์มัลติมีเดียและแอพลิเค
ชันเพื่อใช้ในการผลิตสื่อดิจิทัล
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DI 401 สัมมนาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์   3(3-0-6)      
 Seminar in Digital Media and Creation
 การเรียนการสอนเชิงสัมมนา เพื่อวิเคราะห์และ 
แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นเก่ียวกับวิชาการและวิชาชีพด้านสื่อ
ดิจิทัลและการผลิตงานสร้างสรรค์ ตลอดจนศึกษาวิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบันและสภาพปัญหาของสื่อดิจิทัลและสื่อใหม่ในประเทศไทย 
ฝึกการวิเคราะห์  อภิปรายกลุ่ม และแสดงความคิดเห็นร่วมกันเพื่อ
เป็นแนวทางแก้ไขปัญหา

DI 402 การฝึกงานหรือสารนิพนธ์                  3 หน่วยกิต             
 Internship or Mini Thesis
 ในภาคการศกึษาสดุท้าย นกัศึกษาทีศ่กึษาวชิาต่างๆ ครบ
หลกัสตูรและมแีต้มเฉลีย่ตามเกณฑ์ สามารถเลอืกการฝึกงาน พร้อมท้ัง 
ท�ารายงานการฝึกงาน นกัศึกษาท่ีไม่ได้ฝึกงานจะต้องจดัท�าสารนพินธ์
ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสื่อดิจิทัล

DI 403 สหกิจศึกษาทางสื่อดิจิทัล  6(600 ชั่วโมง)                                                                                                                                    
 และการสร้างสรรค์  
 Cooperative Education in Digital Media and 
 Creation
 นกัศกึษาทีศึ่กษาวิชาต่างๆ ครบหลกัสตูรและมแีต้มเฉลีย่
ตามเกณฑ์ไม่ต�่ากว่า 2.50 รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก�าหนด 
สามารถเลือกสหกิจศึกษา เป็นพนักงานช่ัวคราวในสถานประกอบ
การเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ พร้อมทั้งท�ารายงานงานที่ได้
รับมอบหมาย
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E

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 
ประโยคทีม่โีครงสร้างไวยากรณ์ท่ีซับซ้อนข้ึน 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

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 

EC 
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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 
หน่วยเช่ือมในตัวบท 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

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 รวมถึงจริยธรรมทางการตลาด 
และจรรยาบรรณของนักการตลาด
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EL 333 ความรู้เบื้องต้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6)                                                                              
 Introduction Entrepreneurship
  ความหมาย แนวคิด บทบาท กระบวนการ และพื้นฐาน 
การเป็นผู้ประกอบการ โครงสร้างและรูปแบบการประกอบการ 
วิสาหกิจชขนาดกลางและขนาดย่อมสมัยใหม่ ทักษะเชิงธุรกิจเพ่ือ 
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 การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเองอย่างเป็น
อิสระ

EL 342 การรู้ดิจิทัล 3(2-2-4)                                                               
 Digital Literary
  ทักษะการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป ทักษะการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการเรียนและการท�างาน

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
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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

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
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EL 375  ภาษาอังกฤษส�าหรับธุรกิจน�าเข้าส่งออก 3(3-0-6)                                            
 English for Import-Export 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�าเสนอสารสนเทศและองค์ความรู้มาอภปิราย 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
  การฟังเพลงและตีความเน้ือเพลงประเภทต่างๆ 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

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
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EO 
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
 หลกัทัว่ไปของเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยมลูค่า ราคา และการจดัการ 
ทรัพยากร พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยที่ก�าหนดอุปสงค์อุปทานของ 
สินค้าในตลาด ที่มีการแข่งขันโดยสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ กลยุทธ์ 
การแข่งขันของธุรกิจ ภายใต้ตลาดที่มีการแข่งขันโดยสมบูรณ์และ 
ไม่สมบูรณ์ การค้า การลงทนุ นโยบายการเงินและนโยบายการคลงั 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดุลการช�าระเงินระหว่าง 
ประเทศ แนวคิดและรปูแบบของเศรษฐกิจดิจทิลั ระบบการช�าระเงิน 
อิเล็กทรอนิกส์ของไทย (National E-payment)
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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 พร้อมท้ังปฏิบัติการใช้ 
คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ เพื่อสร้างสรรค์งานให้น่าสนใจด้วย 
โปรแกรมกราฟิกส�าเร็จรูป รวมทั้งการฝึกเทคนิคการตกแต่งภาพ

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

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(2-2-4)
 Chinese Art Appreciation
 ศิลปะจีนต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงช่วงเริ่มต้น 
สมัยประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ราชวงศ์ชางถึงราชวงศ์ชิง คุณค่าของ 
ความงามในผลงานศิลปะ แนวความคิด ความหมาย และการสร้างสรรค์ 
ผ่านผลงานศิลปะ ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรมและ 
งานประยุกต์ศิลป์ ท่ีมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตและความคิดของคนจีน 
ในปัจจุบัน

FA 355  จิตกรรมสีน�้ามัน 3(2-2-4)
 Oil Painting
 เทคนิคจิตรกรรมสีน�้ามัน การประสานกันของโครงสร้าง 
รปูทรง น�า้หนกั แสงเงา ท่ีว่าง มติ ิหลกัทัศนยีวิทยา และบรรยากาศ 
ของสี ทฤษฎีพื้นฐานเก่ียวกับการวาดภาพ เทคนิควิธีการต่างๆ 
ของการวาดภาพสีน�้ามัน จากแบบหุ่นนิ่งและทิวทัศน์

FA 356  จิตกรรมทิวทัศน์ 3(2-2-4)
 Landscape Painting
 เทคนคิต่างๆทางจติกรรม การประสานกันของโครงสร้าง 
รูปทรง สี น�้าหนัก ที่ว่าง มิติ หลักทัศนียวิทยาและบรรยากาศของส ี
เทคนิคการใช้สีชนิดต่างๆถ่ายทอดได้ตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ

FA 357  การวาดภาพคนเหมือน 3(2-2-4)
 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(2-2-4)
 Creative Drawing
 เทคนิคต่างๆทางการวาดภาพ การประสานกันของ 
โครงสร้างรูปทรง สี น�้าหนัก แสงเงา ที่ว่าง มิติ หลักทัศนียวิทยา 
และบรรยากาศของส ีเทคนคิต่างๆถ่ายทอดในลกัษณะงานสร้างสรรค์ 
และงานทดลอง

FA 360  การวาดภาพร่าง 3(2-2-4)
 Sketch Design
 เทคนิคการวาดเส้นอย่างรวดเร็ว การประสานกันของ 
โครงสร้าง รูปทรง น�้าหนัก แสงเงา ที่ว่าง มิติ และหลักทัศนีย 
วิทยา ทฤษฎพีืน้ฐานการร่างภาพ เทคนคิวิธกีารต่างๆ จากแบบหุ่นนิง่ 
ทิวทัศน์ และสถาปัตยกรรม

FA 361  จิตรกรรมสีน�้า 3(2-2-4)
 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(2-2-4)
 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  พ้ืนฐานการออกแบบแฟชั่น 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 

FC 203 งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3 (2-2-6)
 Food and Beverage Service Operation 
 การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบแผนกอาหาร เคร่ืองดื่ม 
ความรู้เรื่องอาหารและเครื่องด่ืม อุปกรณ์เคร่ืองใช้ในการบริการ  
หลักการ ข้ันตอนและเทคนิคการบริการอาหารและเครื่องด่ืม การ
จัดโต๊ะอาหาร การรับค�าสั่ง การเสิร์ฟและการบริการทั่วไป การเก็บ
และท�าความสะอาดโต๊ะ รูปแบบการบริการในโอกาสต่างๆ ปัญหา
และข้อร้องเรียนของแขกในการบริการและแนวทางแก้ไข 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 
ให้เหมาะสมกับสุขภาพคนไทย การฝึกปฏิบัติท�าอาหารตะวันตก

FC 205 โภชนศาสตร์เบื้องต้นและอาหารเฉพาะโรค 3(3-0-6)
  Fundamental Nutrition for Health and Specific 
 Disease Food 
 ภาวะโภชนาการปัจจุบัน ชนิดและหน้าที่ของสารอาหาร 
การย่อยและการดูดซึมของอาหาร ระบบขับถ่าย ฉลากโภชนาการ 
คุณค่าทางโภชนาการ ความต้องการสารอาหารและพลังงาน ความ
ต้องการสารอาหารในกลุม่วัยต่างๆ ความต้องการสารอาหารในแต่ละ
กลุ่มโรค 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 มติิ ทฤษฎสี ีความสมดุล ความสมัพนัธ์ระหว่างวตัถุ
กับพื้นที่ว่าง การฝึกปฏิบัติออกแบบน�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
ภูมิแพ้ การเสื่อมเสียของอาหาร การปนเปื้อนของอาหารและน�้า 
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



8  j  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

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 ปัจจัยที่มีผลต่อการเสื่อมเสีย

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 
ทั้ง่ขนาดสัน้และขนาดยาว การฝึกปฏบัิติเล่าเร่ือง การวิเคราะห์ในสือ่ 
ประเภทต่างๆ
 
FD 203  ศิลปะการเล่าเรื่องและการออกแบบสาร  3(3-0-6)
  Narrative Art and Message Design 
  องค์ประกอบพื้นฐานของศิลปะการเล่าเร่ือง กลวิธีการ
เล่าเรื่องในรูปแบบต่างๆ แนวคิดการออกแบบสารทางด้านเนื้อหา
และรูปแบบ การฝึกปฏิบัติใช้ภาพและเสียงเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
สื่อสารในงานนิเทศศาสตร์

FD 303 การเขียนบทภาพยนตร์          3(2-2-5)  
 Screenwriting                                                                
 ข้ันตอนและเทคนคิการเขียนบทภาพยนตร์ การฝึกปฏบัิติ
การเขียนบทภาพยนตร์บันเทิงและภาพยนตร์เชิงพาณิชย์

FD 308  ศิลปะการแสดงส�าหรับภาพยนตร์    3(1-5-3)                          
 Performing Arts for Film                           
 ทฤษฎีการแสดง และฝึกปฏิบัติการแสดงส�าหรับงาน
ภาพยนตร์ ศึกษาเทคนิคในการแสดงออกทางน�้าเสียง ท่าทาง การ
เคลื่อนไหวร่างกาย สีหน้าและอารมณ์ ให้เหมาะสมกับการแสดง
ภาพยนตร์ประเภทต่างๆ

FD 326  การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการผลิต 3(3-0-6)
 ภาพยนตร์    
 Special Topics in Film Production                   
         หัวข้อต่างๆทีเ่ก่ียวข้องกบัการผลติภาพยนตร์โดยสาขาวิชา
จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและก�าหนดหัวข้อในการศึกษาแต่ละภาค
ตามความเหมาะสม

FD 327  การศึกษาเฉพาะเรื่องทางภาพยนตร์ศึกษา 3(3-0-6)                                          
 Special Topics in Film Studies                        
 หัวข้อต่างๆที่เก่ียวข้องกับภาพยนตร์ศึกษาโดยสาขาวิชา
จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและก�าหนดหัวข้อในการศึกษาแต่ละภาค
ตามความเหมาะสม

FD 328  การศึกษาเฉพาะเรื่องทางสื่อดิจิทัล    3(3-0-6)                                          
 Special Topics in Digital Media                              
 หัวข้อต่างๆทีเ่ก่ียวข้องกับสือ่ดิจทิลัโดยสาขาวิชาจะเป็นผู้
พจิารณาคดัเลอืกและก�าหนดหัวข้อในการศึกษาแต่ละภาคตามความ
เหมาะสม  

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

  
  

FD 



10  j  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

FD 331 การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 1   3(2-2-5)                       
 Film and Digital Media Production 1                             
 แนวคดิและหลกัการพืน้ฐานในการผลติภาพยนตร์ การฝึก
ทกัษะการเตรยีมงาน การวางแผน การถ่ายท�า การตดัต่อภาพยนตร์
ด้วยระบบดิจิทัล การใช้งานและดูแลรักษาอุปกรณ์ การท�างานเป็น
ทีมผ่านโครงการผลิตภาพยนตร์สั้น

FD 332  การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 2    3(2-2-5)                        
 Film and Digital Media Production 2
รายวิชาบังคับก่อน : FD 331 การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 1                                                 
 การฝ ึกทักษะและความคิดสร ้างสรรค ์ในการผลิต
ภาพยนตร์ตามแนวคิดหลัก แนวภาพยนตร์ หรือโจทย์ที่ก�าหนด 
การท�างานเป็นทีมผ่านโครงการผลิตภาพยนตร์สั้นที่ใช้กระบวนการ
ทีล่ะเอยีดและซับซ้อนข้ึนจากวิชาการผลติภาพยนตร์และสือ่ดจิทัิล 1  

FD 333 ภาษาอังกฤษส�าหรับงานภาพยนตร์ 3(3-0-6)
 และสื่อดิจิทัล                          
 English for Film and Digital Media Production      
รายวิชาบังคับก่อน : LA 241  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1                                       
 ภาษาอังกฤษเฉพาะทางส�าหรับงานภาพยนตร์และสื่อ
ดิจิทัล การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ที่เป็นประโยชน์ส�าหรับ
งานภาพยนตร์ การฝึกเขียนโครงการและน�าเสนองานภาพยนตร์เป็น
ภาษาอังกฤษ

FD 334  การก�ากับภาพยนตร์     3(2-2-5)
 Film Directing   
 การท�างานของผูก้�ากับภาพยนตร์ บทบาทและหน้าท่ีความ
รับผดิชอบของผูก้�ากับภาพยนตร์ต่อทมีงาน  ข้ันตอนการท�างาน การฝึก 
ทักษะการเป็นผู้ก�ากับภาพยนตร์

FD 335  การตัดต่อภาพยนตร์                        3(2-2-5)   
 Film Editing                                                                             
 หลักและศิลปะการตัดต่อภาพยนตร์ การฝึกใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการเชื่อมต่อและการปรับแต่งภาพและเสียง การใช้
เทคนิคการตัดต่อรูปแบบต่างๆ เพื่อเล่าเรื่องและสื่อความหมาย

FD 337  คอมพิวเตอร์กราฟิกส�าหรับการผลิต 3(2-2-5)               
 ภาพยนตร์และสื่อดิจิทลั                                    
 Computer Graphics for Film and Digital Media 
  Production      
รายวิชาบังคับก่อน : FD 335 การตัดต่อภาพยนตร์        
  แนวคิดและหลักการออกแบบกราฟ ิกส�าหรับงาน
ภาพยนตร์และสือ่ดิจทัิล การฝึกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าหรบัการ
สร้างภาพเทคนิคพิเศษ

FD 338  การก�ากับภาพ      3(2-2-5)                        
 Cinematography                                                 
 การถ่ายภาพและการก�ากับภาพส�าหรับงานภาพยนตร์  
การฝึกทักษะการจัดแสง การออกแบบและจัดองค์ประกอบของภาพ 
การเลือกใช้อุปกรณ์ การใช้ไวยากรณ์ภาพยนตร์เพื่อสื่อความหมาย 
สื่ออารมณ์ และความตื่นตาตื่นใจ 

FD 339  ธุรกิจภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล    3(1-5-3)                
 Film and Digital Media Business                                            
 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล สภาวการณ์
ของธุรกิจภาพยนตร์ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต กรณีศึกษา
ของความส�าเร็จและความล้มเหลวในธุรกิจภาพยนตร์

FD 340  การศึกษาเฉพาะเรื่องทางธุรกิจภาพยนตร์    3(3-0-6)                                          
 Special Topics in Film Business 
 หัวข้อต่างๆที่เก่ียวข้องกับธุรกิจภาพยนตร์ท่ีสาขาวิชา
พิจารณาคัดเลือกและก�าหนดหัวข้อในแต่ละภาค    
 
FD 341  การวิเคราะห์และการวิจารณ์ภาพยนตร์   3(3-0-6)    
 Film  Analysis and Criticism                       
 ความหมายและความส�าคัญของการวิเคราะห์และการ
วิจารณ์ภาพยนตร์ ประเภท รูปแบบ ข้ันตอน รวมทัง้กรอบทฤษฎต่ีางๆ 
ในการวิเคราะห์และวิจารณ์ การฝึกทักษะการเรียบเรยีงและจดัล�าดับ
ความคิด กลวิธีการเขียนบทวิจารณ์ภาพยนตร์จากการชมภาพยนตร์
หายากและมีคุณค่า    
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FD 342  ภาพยนตร์ไทยศึกษา   3(3-0-6)                            
 Thai Film Studies                                                       
 ลกัษณะเฉพาะของภาพยนตร์ไทยตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบัุน 
เนือ้หา แนวคิด และลกัษณะเฉพาะทีเ่ป็นเอกลกัษณ์และรากเหง้าของ
ไทยในงานภาพยนตร์ การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างภาพยนตร์ 
กับสังคมและวัฒนธรรมไทยในแง่มุมต่างๆ

FD 349  การสร้างสรรค์ภาพถ่ายขั้นสูง   3(2-2-5)                                          
 Advanced Photography                                                  
 การฝึกถ่ายภาพนิง่เพือ่จดุประสงค์เฉพาะอย่าง สร้างสรรค์   
ฝึกการใช้อุปกรณ์ในระบบดิจิทัลและการใช้เทคนิคข้ันสูงเพื่อให้เกิด
ภาพถ่ายที่สวยงามและสื่อความหมาย   

FD 354 การเขียนบทภาพยนตร์ดัดแปลง             3(2-2-5)
   Writing for Adapted Screenplay  
รายวิชาบังคับก่อน : FD 303  การเขียนบทภาพยนตร์                     
 ข้ันตอนและเทคนคิการดัดแปลงต้นฉบับต่างๆ ให้เป็นบท
ภาพยนตร์ ฝึกปฏิบัติการเขียนบทภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจาก ต้นฉบับ
แบบต่างๆ

FD 356  พ้ืนฐานการเขียนส�าหรับงานภาพยนตร์    3(2-2-5)  
 Fundamental Writing for Film
 หลักการพื้นฐานและกลวิธีการสร้างสรรค์เร่ืองเล่าเพื่อ
ถ่ายทอดความคิดและจินตนาการเป็นภาพยนตร์ การฝึกทักษะการ
เขียนบทภาพยนตร์สั้น

FD 357  การสื่อความหมายในภาพยนตร์     3(3-0-6)  
 Film Semiotics                                             
 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อความหมายในภาพยนตร์ การฝึก
วิเคราะห์ความหมายในภาพยนตร์ การฝึกทักษะการใช้ภาษาและ
ไวยากรณ์ภาพยนตร์ในการเล่าเรื่องและถ่ายทอดความคิด

FD 358  ทักษะการอ่านและตีความส�าหรับ 3(3-0-6)
 งานภาพยนตร์     
 Reading and Interpreting Skills for Film 
 การฝึกทักษะการอ่านจบัใจความและตีความ การวิเคราะห์ 
แนวคิดหลักและกลวิธีการน�าเสนอของงานเขียนประเภทต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านภาพยนตร์

FD 359  ภาพยนตร์โฆษณา    3(2-2-5)      
 Advertising Film   
 ลกัษณะของภาพยนตร์โฆษณาประเภทต่างๆ ข้ันตอนการ
ผลติภาพยนตร์โฆษณา การฝึกทกัษะการผลติภาพยนตร์โฆษณาต้ังแต่
ขั้นตอนก่อนการถ่ายท�าไปจนถึงขั้นตอนหลังการถ่ายท�า 

FD 360  ภาพยนตร์สารคดี           3(2-2-5)      
 Documentary Film 
 ความหมายและสุนทรียะของภาพยนตร์สารคดี ประเภท
ของภาพยนตร์สารคดี เทคนิคและวิธีการน�าเสนอในภาพยนตร์
สารคดี การฝึกทักษะการผลิตภาพยนตร์สารคดีต้ังแต่ข้ันตอนก่อน
การถ่ายท�าไปจนถึงขั้นตอนหลังการถ่ายท�า

FD 361  ภาพยนตร์แอนิเมชั่น        3(2-2-5)      
 Animated Film                                                                           
 ความหมายและสนุทรยีะของภาพยนตร์แอนเิมช่ัน ประเภท
ของภาพยนตร์แอนิเมช่ัน การผลิตภาพยนตร์แอนิเมช่ันด้วยกล้อง 
การผลิตภาพยนตร์แอนิเมช่ันด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การฝึก
ทักษะการผลิตภาพยนตร์แอนิเมช่ันตั้งแต่ข้ันตอนก่อนการถ่ายท�าไป
จนถึงขั้นตอนหลังการถ่ายท�า

FD 362  การออกแบบงานสร้างในภาพยนตร์  3(2-2-5)    
 Production Design for Film                                          
 การออกแบบงานสร้างภาพยนตร์ โดยนกัศกึษาจะได้เรียน
รู้วิธีตีความบทภาพยนตร์ให้เป็นภาพ รวมทั้งฝึกออกแบบบรรยากาศ
ของภาพยนตร์ เช่น การเลือกแบบของแสงและสี รวมท้ังองค์
ประกอบของภาพยนตร์ให้เข้ากับบทภาพยนตร์ประเภทต่างๆ  
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FD 363  เสียงในงานภาพยนตร์   3(2-2-5)                        
 Sound for Film                                                             
 ทฤษฎเีสยีง ประเภทของเสยีงในงานภาพยนตร์ การเลอืก 
ใช้เสียงเพื่อสื่อความหมาย เทคนิคการบันทึกเสียงในการถ่ายท�า
ภาพยนตร์ การฝึกการใช้อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
ตัดต่อและปรับแต่งเสียง  

FD 364  ภาพยนตร์ในสื่ออื่น       3(2-2-5)                                          
 Film  in Other Media                                                 
 การฝึกผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รายการวิทยุและโทรทัศน์ หรือ
สื่อใหม่อื่น ๆ โดยใช้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ในแง่มุมต่างๆ

FD 365  การศึกษางานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 3(2-2-5)
 ในสถานประกอบการ     
 Field Trips to Film and Digital Media  
 Organization
 แนวคิดเก่ียวกับงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลในองค์กร
ต่างๆ   การศกึษาดูงานด้านโครงสร้างการท�างานภาพยนตร์และสือ่ 
ดจิทิลัขององค์กร  ลกัษณะงานภาพยนตร์และสือ่ดจิทิลั  กระบวนการ
ด�าเนินงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลในองค์กรสถานประกอบการ

FD 366  เทคนิคการแสดงเพื่อสื่อภาพยนตร์     3(2-2-5)                                  
 Acting Techniques for Film                                       
 หลกัและเทคนคิการแสดงสมยัใหม่ การฝึกปฏบัิติทางการ
แสดง การฝึกวิเคราะห์ตีความเพื่อสร้างบุคลิกตัวละครให้สมจริง
และสอดคล้องกับภาพยนตร์แนวต่างๆ  การฝึกวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาขณะแสดง การฝึกเทคนิคการแสดงหน้ากล้อง การฝึกทักษะ
การประเมินคุณภาพของนักแสดงในภาพยนตร์แนวต่างๆ     

FD 367  ภาพยนตร์อิสระและภาพยนตร์ทางเลือก     3(3-0-6)                     
 Independent and Alternative Film
 การเสริมสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะในการชม
ภาพยนตร์อิสระและภาพยนตร์ทางเลือก การศึกษาคุณค่าของ
ภาพยนตร์นอกกระแสหลัก ภาพยนตร์ทดลอง หรือภาพยนตร์ศิลปะ

FD 368  ภาพยนตร์เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม   3(1-4-4)    
 Film for Social and Community Development
 บทบาทเชิงสร้างสรรค์ของภาพยนตร์ต่อการพฒันาสงัคม
และชุมชน การฝึกพัฒนาโครงงานภาพยนตร์เพื่อน�าเสนอประเด็น
ทางสังคม หรือเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม

FD 369  ประวัติศาสตร์และทฤษฎีภาพยนตร์ 3(3-0-6)    
 History and Theories of Film                                         
  ประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์ พฒันาการของแนวคดิและ
ทฤษฎีภาพยนตร์ตั้งแต่ยุคแรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน  

FD 370  ภาพยนตร์บันเทิง     3(1-5-3)                     
 Feature Film    
 การฝึกปฏิบัติผลิตและจัดฉายภาพยนตร์บันเทิง การ
วางแผนด้านงบประมาณและบุคลากร การผลิตสื่อและออกแบบ
กิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์  

FD 391  โครงงานสร้างสรรค์ภาพยนตร์ 3(0-9-0)
 และสื่อดิจิทัล 1                                
 Capstone Project in Film and Digital Media 1                                           
 การน�ากรอบความคิด Design Thinking มาประยุกต์
เพื่อสร้างกระบวนการคิด การท�าความเข้าใจปัญหาตามโจทย์หรือ
ตามความต้องการขององค์การ หน่วยงานต่างๆโดยใช้วิธีการศึกษา
และรวบรวมข้อมลู  จากการสมัภาษณ์ การใช้แบบสอบถามเพือ่เก็บ
ข้อมูล การสังเกต หรือการจ�าลองสถานการณ์ เพื่อก�าหนดประเด็น
ปัญหาและแนวทางแก้ไข โดยผสมผสานมุมมองด้านนวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์เพื่อจัดท�าโครงงานด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 
โดยน�าเสนอแนวคิดผ่าน Idea Pitching

FD 392 โครงงานสร้างสรรค์ภาพยนตร์ 3(0-9-0)
 และสื่อดิจิทัล 2                 
 Capstone Project in Film and Digital Media 2                                           
 การน�ากรอบความคดิ Design Thinking มาประยุกต์เพือ่
จ�าลองการแก้ไขปัญหา หรอืสร้างต้นแบบจ�าลองด้านภาพยนตร์และ
สื่อดิจิทัล  แบบจ�าลองกระบวนการ แนวปฏิบัติที่ดี กระบวนทัศน์ 
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เพือ่สร้างประสบการณ์จริงจากการเรียนรู้ในวิชา Capstone Project 1 
โดยทดสอบกับกลุ ่มเป้าหมายเพื่อรวบรวมผลสะท้อนกลับและ 
ข้อเสนอแนะเพื่อน�ามาปรับแนวทางการพัฒนาโดยผู้เรียนน�าเสนอ
ต้นแบบจ�าลองผ่าน Project/Prototype Pitching

FD 403  การฝึกงานหรือโครงงานภาพยนตร์   3 หน่วยกิต     
 Film Internship or Film Project                                       
 ในภาคการศึกษาสุดท้ายส�าหรับนักศึกษาท่ีศึกษาวิชา
ต่างๆจนครบหลักสูตร มีแต้มเฉลี่ยตามเกณฑ์ นักศึกษาจะต้องเลือก
ระหว่างการเข้าฝึกงานวิชาชีพกับองค์กรด้านภาพยนตร์หรือธรุกิจสือ่
ดิจทัิล หรอืด�าเนนิการจดัท�าโครงงานภาพยนตร์ตามหัวข้อทีส่นใจและ
ได้รับอนุมัติจากสาขาวิชา  
     
FD 404  สัมมนาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล   3(3-0-6)                  
 Seminar in Film and Digital Media                       
 การจัดสัมมนาและแลกเปลี่ยนความรู ้ความคิดเห็น 
เก่ียวกับวิชาการและวิชาชีพภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เน้นการ
วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและอุปสรรคปัญหาของภาพยนตร์ใน
ประเทศไทย กลุ่มประเทศอาเซียนและจีนตลอดจนฝึกฝนทักษะ
การสัมมนาและแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างเพื่อนร่วมช้ันเรียนและ
วิทยากรภายนอกโดยการจัดสัมมนาทางภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

FD 413  สหกิจศึกษาทางด้านภาพยนตร์ 6 (600 ช่ัวโมง) 
 และสื่อดิจิทัล                                                
 Cooperative Education in Film and Digital Media                                         
 นกัศึกษาท่ีศกึษาวิชาต่าง ๆ  ครบหลกัสตูร และมแีต้มเฉลีย่ 
ไม่ต�า่ว่า 2.50 รวมท้ังมคีณุสมบติัครบถ้วนตามทีก่�าหนด สามารถเลอืก 
สหกิจศึกษา โดยเข้าท�างานในฐานะพนักงานช่ัวคราวในสถาน
ประกอบการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ พร้อมทั้งท�ารายงาน
สรุปการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 

FI 201  การเงินธุรกิจและเทคโนโลยีทางการเงิน  3(3-0-6)
 Business Finance and Finance Technology
 เป้าหมาย หน้าที ่และจรยิธรรมทางการเงิน 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

FT 201 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6)
 Business Finance
 เป้าหมาย หน้าทีแ่ละจริยธรรมทางการเงิน การวิเคราะห์
งบการเงิน การวางแผนและพยากรณ์ทางการเงิน การตัดสนิใจลงทนุ 
การก�าหนดโครงสร้างเงินทุนและต้นทุนเงินทุน มูลค่าเงินตามเวลา 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล และการบริหารเงินทุนหมุนเวียน การ
ประยุกต์เทคโนโลยีในงานด้านการเงิน เทคโนโลยีเสมอืนจริง (Virtual 
Reality : VR) และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented 
Reality : AR) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) สกุล
เงินเข้ารหัส Cryptocurrency การประยุกต์เทคโนโลยีการเงินใน
องค์การธุรกิจต่างๆ 

FT 301 การจัดการด้านการเงิน   3(3-0-6)
 Financial Management
รายวิชาบังคับก่อน : FT 201 การเงินธุรกิจ
 บทบาทและเครื่องมือทางการจัดการทางการเงิน 
การวางแผนและพยากรณ์ทางการเงิน การตัดสินใจลงทุนภายใต ้
ความไม่แน่นอนของผลตอบแทน การบริหารเงินทุนหมุนเวียนและ 
สินทรัพย์หมุนเวียน การวิเคราะห์การจัดหาและจัดสรรเงินทุน  
โครงสร้างเงินทุนและต้นทุนเงินทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผล  

FI 

FT
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ตลอดจนการบริหารการเงินในองค์กรธุรกิจ เพื่อบรรลุเป้าหมาย 
การเพิ่มมูลค่าให้องค์กร

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

FT 303 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน   3(3-0-6)
 Financial Risk Management 
รายวิชาบังคับก่อน : FT 201 การเงินธุรกิจ 
 ความหมายและประเภทความเสี่ยง กระบวนการบริหาร 
ความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินขององค์กร การวัด 
ขนาดของความเสีย่ง การจดัการความเสีย่ง และเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการ 
จัดการความเสี่ยง

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

FT 305 แนวคิดและเทคโนโลยีในการ 3(3-0-6)
 วิเคราะห์สินเชื่อ   
 Concerpt and Credit Analysis Technology 
 ความส�าคัญและประเภทของสนิเช่ือ ทัง้จากสถาบันการเงิน 
และจากแหล่งอื่น การก�าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการ 
พิจารณาให้สินเช่ือประเภทต่างๆ การรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ 
และและเชิงคุณภาพ การตรวจสอบข้อมลูและฐานะทางการเงินอย่าง 
ระมดัระวัง การประเมนิค่าความเสีย่ง การตรวจสอบสนิเช่ือ รายงาน 
ข้อมูลสินเชื่อ การจัดชั้นลูกหนี้ การควบคุมและติดตาม การเรียก 
เก็บหนี้ เทคนิคการบริหารหนี้ที่มีปัญหา ตลอดจนการน�าเทคโนโลย ี
สมัยใหม่มาใช้ในการวิเคราะห์สินเชื่อ

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

FT 307 การจัดการความมั่งคั่งทางการเงิน 3(3-0-6)
 Wealth Management
 การใช้เคร่ืองมอืทางการเงินมาวางแผนจดัการความมัง่ค่ัง 
ทางการเงินเพื่อให้เกิดอิสรภาพทางการเงิน ซ่ึงประกอบด้วย การ
สร้างความมั่งค่ัง การปกป้องความมั่งคั่ง การเพิ่มพูนความมั่งคั่ง 
และการส่งมอบความมั่งคั่ง ได้แก่ การวางแผนใช้จ่ายเงิน วางแผน 
หนี้สิน วางแผนลงทุน วางแผนประกัน รวมทั้งวางแผนมรดกและ 
วางแผนเพื่อตนเองในวัยเกษียณ การศึกษาเน้นการใช้กรณีศึกษา 
หลายช่วงชีวิตมาฝึกปฏบัิติให้เกิดทกัษะเชิงลกึและน�าไปปฏบัิตไิด้จรงิ  
และการใช้เทคโนโลยีในการจัดการความมั่งคั่งทางการเงิน
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FT 308 ปัญญาประดิษฐ์ส�าหรับเทคโนโลยี  3(3-0-6)
 ทางการเงิน 
 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

FT 309 การประเมินมูลค่าและการสร้าง  3(3-0-6)
 แบบจ�าลองทางการเงิน  
 Corporate Valuation and Modelling
 หลักการแนะแนวทางในการประเมินมูลค่าตราสารทาง 
การเงินและการลงทุน เทคนคิการประเมนิมลูค่ากิจการ ตลอดจนการ 
ประยุกต์ตัวแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อการประเมินมูลค่ากิจการ และ 
กิจกรรมต่างๆภายในกิจการ การใช้เทคโนโลยีประเมินมูลค่าและ 
สร้างแบบจ�าลองทางการเงิน

FT 310 นวัตกรรมทางการเงิน เทคโนโลยีการเงิน 3(3-0-6)
 และการลงทุน
 Financial Innovation Financial Technology 
 and Investment
วิชาบังคบัก่อน : FT 304 หลกัการลงทุนและการวิเคราะห์หลกัทรพัย์ 
 แนวคิดของนวัตกรรมทางการเงินและการลงทุน ปัจจัย 
และองค์ประกอบของนวัตกรรมทางการเงินและการลงทนุ กระบวน 
การและข้ันตอนของพัฒนการนวัตกรรมทางการเงินและการลงทุน 
องค์กรสถาบันที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรมทางการเงินในประเทศไทย 
และระดับสากล ประเภทของนวัตกรรมทางการเงินและการลงทุน 
เทคโนโลยีสมัยใหม่ด ้านนวัตกรรมทางการเงินและการลงทุน  
นวตักรรมการเงินและการลงทุนในองค์การธรุกิจต่างๆ เคร่ืองมอืและ 
ตราสารทางการเงินและการลงทุนสมัยใหม่ในศตวรรษที่ 21

FT 312 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน 3(3-0-6)
 Financial and Market and Insitutions 
 บทบาทหน้าทีแ่ละโครงสร้างของตลาดการเงิน กลไกของ 
ตลาดการเงนิและความส�าคญัต่อระบบเศรษฐกจิ ประเภทต่างๆของ 
ความเสี่ยงในตลาดการเงิน ประเภทและบทบาทางการบริหารของ 
สถาบันการเงิน บทบาทของหน่วยงานก�ากับดูแลตลาดการเงิน 
และสถาบันการเงิน ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อตลาดการเงินและสถาบัน 
การเงินและผลของการเปิดเสรีตลาดการเงินไทยท่ีมีต่อการตัดสินใจ 
ทางธุรกิจ

FT 313 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดการการเงิน 3(3-0-6)
 Data Analytics for Financial Management
 เทคนคิการวิเคราะห์ข้อมลูเพือ่งานด้านการเงิน เทคโนโลยี 
การเงินและการลงทนุ เทคนคิในการจดัการข้อมลูขนาดใหญ่ทางด้าน 
การเงิน เทคโนโลยีการเงิน และการลงทุน การประมวลผลข้อมูล 
ขนาดใหญ่และการพฒันาเทคโนโลยีทีใ่ช้ประมวลผลข้อมลูขนาดใหญ่ 
ทางด้านการเงิน เทคโนโลยีการเงิน และการลงทุน การประยุกต์เทคนคิ 
การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเงิน เทคโนโลยีการเงินและการลงทุน 
ในองค์กรธุรกิจต่างๆ

FT 314 การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน 3(3-0-6)
 Financial Feasibility Study 
  ขอบเขตและวงจรของโครงการ การคัดเลือกโครงการ 
กระบวนการวิเคราะห์โครงการ เครือ่งมอืและเทคนคิทีใ่ช้เป็นกลยุทธ์ 
ในการศึกษาความเป็นไปได้เพือ่การเติบโตทางการเงิน การวิเคราะห์ 
ด้านการเงิน โดยการน�าข้อมลูทางการเงินมาใช้ประเมนิความเป็นไปได้ 
ของโครงการประเภทต่างๆ เพื่อพิจารณาตัดสินใจเลือกโครงการ  
รวมท้ังการจัดท�ารายงานเพื่อน�าเสนอผลการวิเคราะห์และประเมิน 
ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ ตลอดจนการน�าโปรแกรม 
ส�าเร็จรูปมาใช้ประเมินทางเลือกในการลงทุน
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FT 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

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

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

FT 411 สหกิจศึกษาปฏิบัติงาน 9(0-0-27)
 Operational Co-Operative Education
 การปฏิบัติงานด้านการบริหารธุรกิจสาขาการเงินและ 
การลงทุน ในสถานประกอบการขณะทีก่�าลงัศึกษาอยู่ ซ่ึงเป็นการฝึก 
ปฏิบัติงาน 1 ภาคการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาน�าหลักการและวิธีการ 
ไปใช้ปฏบัิติงานจรงิทางด้านการเงิน เทคโนโลยีการเงิน และการลงทนุ 
การปฏบัิติงานในหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน การประเมนิผลการ 
ปฏบิติังานของนกัศกึษา จดัท�าโดยหลกัสตูรร่วมกับสถานประกอบการ

FT 412 สหกิจศึกษาช�านาญการ 9(0-0-27)
 Professional Co-Operative Education
วิชาบังคับก่อน : FT 411 สหกิจศึกษาปฏิบัติงาน
 การปฏบัิติงานในสถานประกอบการขณะท่ีก�าลงัศกึษาอยู่ 
และเป็นการฝึกปฏบัิตงิาน 2 ภาคการศึกษา เมือ่รวมกับสหกิจศกึษา 
ปฏิบัติงาน เพื่อให้ช�านาญการในการน�าหลักการและวิธีการไปใช ้
ปฏิบัติงานจริงทางด้านการเงิน เทคโนโลยีการเงิน และการลงทุน  
ให้นกัศกึษาปฏบัิติงานในบรษิทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ โดยม ี
หน้าทีร่บัผดิชอบในหน่วยงานอย่างแน่นอน เสมอืนหนึง่เป็นพนกังาน 
จริงของบริษัทนั้น เป็นการฝึกปฏิบัติงานด้านการเงินหรือการลงทุน 
ได้ฝึกฝนและประยุกต์ความรู้ในศาสตร์หรือการลงทุนจากการปฏิบัติ 
งานจริง ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยหลักสูตร 
ร่วมกับสถานประกอบการ

FT 451 โครงงานทางธุรกิจด้านการเงิน 6(0-18-0)
 Capstone Business Project in Finance, 
 Investment and Financial Technology
 การศึกษาเละเปรียบเทียบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารธุรกิจ ด้านการเงิน 
การลงทนุและเทคโนโลยีการเงิน การวางแผนและการออกแบบโครง
งานทางธุรกิจฯ การประยุกต์ทฤษฎีสู่การปฏิบัติในสภาพแวดล้อม
ที่ได้รับการแนะน�าจากผู้เช่ียวชาญ การพัฒนาโครงงานทางธุรกิจฯ 
การประเมินโครงงานทางธุรกิจ เพื่อสะท้อนการพัฒนารูปแบบการ
ปฏบิติัการในองค์การ จดัท�าและน�าเสนอบทสรุปทางนวัตกรรม จาก
ประเด็นและปัญหาที่พบจากกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ี
เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจด้านการเงิน การลงทุน 
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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



มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  j  3 

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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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		กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์	 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 และการประยุกต์ที่เกี่ยวข้อง

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 
ประยุกต์ในทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความงาม

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  
การประยุกต์โภชนศาสตร์ในด้านสุขภาพและความงาม

HB	209	 การดูแลสุขภาพความงามเบื้องต้น			 3(3-0-6)
 Introduction to Health and Beauty Care
 ความหมายของสุขภาพและความงาม ความสัมพันธ์
ระหว่างสขุภาพกับความงาม 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 ลักษณะของผู้มีสุขภาพจิตดี 
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  พ้ืนฐานการพยาบาลส�าหรับสุขภาพ 3(3-0-6)
	 และความงาม		
 Fundamental Nursing for Health 
 and Beauty  
 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 
การดูแลและการป้องกันภาวะเสีย่งต่อสขุภาพและความงาม ฝึกปฏบัิต ิ
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 
ส่วนประกอบผลติภณัฑ์เคร่ืองส�าอาง วิธกีารผลติ การใช้เคร่ืองส�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 Meditation การเคลือ่นไหว 
และอืน่ๆ ความหมายของสขุภาพและสขุภาพแบบองค์รวม โภชนาการ 
และพืชสมุนไพรไทยที่ใช้ในการดูแลสุขภาพ การดูแลทั้งร่างกาย 
จติใจ จติวิญญาณ และสงัคม องค์ประกอบของสขุภาพแบบองค์รวม 
หลกัการดแูลสขุภาพองค์รวมและสปา หลกัการใช้ การแพทย์ทางเลอืก 
การแพทย์พื้นบ้านนานาชาติ ธรรมชาติบ�าบัด



มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  j  3 

HB	217	 กฎหมายและจริยธรรมทางสุขภาพ	 3(3-0-6)
	 และความงาม
 Laws and Ethics for Health and Beauty
 จริยธรรมในการประกอบอาชีพ ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับ 
กฎหมาย พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคบั และกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพและการบริการ แนวคิดเร่ือง 
การคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการสปา มาตรฐาน 
สถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ สิทธิและการคุ้มครองผู้บริโภค 
กฎหมายการล่วงละเมิดทางเพศ ความเสมอภาคชาย-หญิง 

HB	218		การนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ			 2(2-0-4)
 Thai Massage for Health
 แนวคิด หลักการ ประเภทของการนวดในสปา ได้แก่  
การนวดไทยและนวดอื่นๆ ประวัติความเป็นมาของการนวดไทย 
ภมูปัิญญาพืน้บ้าน วฒันธรรมการนวดไทยในภาคต่างๆ ประเภทของ 
การนวดไทย ทฤษฎีการแพทย์แผนไทยหลักเส้นประธานสิบความรู ้
พืน้ฐานกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาส�าหรับการนวดทฤษฎพีืน้ฐาน 
การนวดแผนไทย การเตรียมพร้อมส�าหรับการให้บริการนวดไทย  
หลักและวิธีการนวดแผนไทยแบบราชส�านัก แบบเชลยศักด์ิ  
การนวดส่วนต่างๆของร่างกาย การนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
และการนวดเพื่อการบ�าบัดโรค ประโยชน์ ข้อห้าม ข้อควรระวัง  
การให้ค�าแนะน�าหลังการรักษา การดูแลสุขภาพไทยแบบองค์รวม

HB	219		การฝึกปฏิบัติการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ	 2(0-6-0)
 Thai Massage for Health Practices
 ฝึกปฏิบัติการเตรียมพร้อมส�าหรับการให้บริการนวดไทย 
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
ฐานข้อมลู การใช้อนิเทอร์เนต็ในการสบืคนืข้อมลู การจดัท�าเว็บไซต์
ออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความงาม

HB	222		ฝึกงาน			 3(200	ช่ัวโมง)
 Internship
 การลงพื้น ท่ีฝ ึกปฏิ บั ติในสถานประกอบการช้ันน�า 
ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพทางด้านสุขภาพและความงาม เช่น สปา 
สถานเสริมความงาม ฟิตเนส โรงงานผลติเครือ่งส�าอาง ฯลฯ ศึกษา 
เก่ียวกับประวัตคิวามเป็นมาการจดัต้ังธรุกิจ การบรหิารภายในองค์กร 
และการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความงาม

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

HB	301	 มาตรฐานความปลอดภัยและการทดสอบ	 3(3-0-6)
	 สมบัติผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง		
 Safety Standard and Testing of Cosmetic   
 Properties
 ความรูม้าตรฐานเก่ียวกับความปลอดภยั และการทดสอบ
สมบัติทางด้านต่างๆของผลิตภัณฑ์เคร่ืองส�าอาง เช่น ความคงตัว 
ทางกายภาพ-เคมี ของเครื่องส�าอาง เป็นต้น

HB	302	 เทคโนโลยีเครื่องส�าอางส�าหรับการดูแลผิว		3(3-0-6)
 Cosmetic Technology for Skin Care
 ความรูพ้ืน้ฐานทีเ่ก่ียวข้องกับเคร่ืองส�าอางส�าหรับผวิหนงั 
พื้นฐานโครงสร้างผิวหนัง ประเภทของผิว การวิเคราะห์สภาพผิว 
หลักการเสริมบ�ารุงรักษาผิวหน้าและผิวกาย เทคนิคและวิธีการ
ดูแลผิว การขัดผิว การปรับสภาพผิว การให้ความชุ่มช้ืนแก่ผิว 
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 
 การดูแลเส้นผมและเลบ็ ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกับเคร่ืองส�าอาง 
ส�าหรับเส้นผมและเล็บ พื้นฐานโครงสร้างเส้นผมและเล็บ ส่วน
ประกอบในผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวกับเส้นผมและเล็บ ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียว
กับเส้นผมและเล็บประเภทต่างๆ นวัตกรรมใหม่ๆที่เก่ียวกับเส้นผม
และเล็บ

HB	304		เทคโนโลยีเครื่องส�าอางส�าหรับการตกแต่งสี	3(3-0-6)
	 และใบหน้า
 Cosmetic Technology for Color and Make up
 ความรู ้พื้นฐานท่ีเก่ียวข้องกับเครื่องส�าอางและการ 
แต่งหน้า ทฤษฎีสี ส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการแต่งหน้า 
ผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวกับการแต่งหน้า นวัตกรรมใหม่ๆที่เก่ียวกับการ 
แต่งหน้า

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 สมบัติของน�้ามันหอมระเหย  
วิธีประยุกต์น�้ามันหอมระเหยในรูปแบบต่างๆเพื่อสุขภาพ ข้อห้าม 
และข้อควรระวังในการใช้น�า้มนัหอมระเหยอย่างถูกต้องและปลอดภยั 
ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในสปา นวัตกรรมใหม่ๆท่ีเก่ียวกับเครื่องส�าอาง 
ส�าหรับสปา และการฝึกปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

HB	306		เทคนิคสปาขั้นต้นและการจัดการธุรกิจสปา		3(3-0-6)
 Basic Spa Technique and Spa Business 
 Management
 ความรูเ้บ้ืองต้นเก่ียวกับสปา ประวัตคิวามเป็นมา แนวคดิ 
ความหมาย องค์ประกอบและมาตรฐานของสปา ประเภทของสปา  
ประเภทของการให้บริการในสปา การนวดแบบต่างๆ มาตรฐาน 
การบริการสปา 5 ด้าน ความคาดหวังของลูกค้า การจัดรูปแบบ 
ของสปา บรรยากาศของสปาประเภทต่างๆ ประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากการ 
ท�าสปา องค์การที่เก่ียวข้องกับสปา ความรู้พื้นฐานในการจัดต้ัง 
ธรุกิจสปา เครือ่งมอืท่ีเก่ียวกับสปา การจดัท�าโปรโมช่ัน ประชาสมัพนัธ์  
การใช้ภาษาอังกฤษในงานบริการสปา



มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  j  5 

HB 307 การฝึกปฏิบัติเทคนิคสปาขั้นต้นและการจัดการ	1(0-3-0)
	 ธุรกิจสปา		
 Basic Spa Technique and Spa Business 
 Management Practice
 ฝึกปฏบัิติเก่ียวกับความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับสปา ประเภทของ 
การให้บรกิารในสปา การนวดแบบต่างๆ มาตรฐานการบริการสปา 5 
ด้าน ความรูพ้ืน้ฐานในการจดัตัง้ธรุกิจสปา เครือ่งมอืท่ีเก่ียวข้องกับสปา 
การจดัท�าโปรโมช่ันประชาสมัพนัธ์ การใช้ภาษาองักฤษในงานบรกิาร 
สปา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

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
 ความรูเ้บือ้งต้นเก่ียวกับน�า้ สมบตัขิองน�า้ การใช้ความร้อน 
ความเย็น การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนการให้บริการ ประโยชน์
และข้อควรระวัง การท�าความสะอาดอุปกรณ์ และฝึกปฏิบัต ิ
ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา

HB	321		การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์	 3(3-0-6)
	 เพื่อความงาม		
 Design and Development of Beauty Product
 การพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์เคร่ืองส�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
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HB	333		นวัตกรรมการออกก�าลังกาย			 3(3-0-6)
 Exercises Innovation
 กิจกรรมและรปูแบบการออกก�าลงักายท่ีเหมาะสมต่อการ
เปลีย่นแปลงทางสรีรวิทยา ของระบบต่างๆในร่างกายแต่ละช่วงอายุ 
ตัง้แต่วัยเด็ก วัยผูใ้หญ่ วัยสงูอายุ และวัยชรา เพือ่รักษาสมรรถภาพ
ทางกายให้อยู่ในสภาวะปกติ รวมทั้งออกแบบกิจกรรมใหม่ๆ ที่ช่วย
พัฒนาสมรรถภาพทางกาย

HB	334		ฝึกปฏิบัตินวัตกรรมการออกก�าลังกาย		1(0-3-0)
 Exercise Innovation Practice
 ฝึกปฏิบัติเก่ียวกับกิจกรรมและรูปแบบการออกก�าลังกาย 
ที่เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของระบบต่างๆใน
ร่างกายแต่ละช่วงอายุ ต้ังแต่วัยเดก็ วัยผูใ้หญ่ วัยสงูอายุ และวัยชรา 
เพื่อรักษาสมรรถภาพทางกายให้อยู่ในสภาวะปกติ รวมทั้งออกแบบ 
กิจกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยพัฒนาสมรรถภาพทางกาย

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)
 Fundamental Recreation Practices
 ฝึกปฏบิตัเิก่ียวกับการส่งเสริม การป้องกัน การรักษาและ 
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 Service Technology
 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  
ชีวจติ อาหารเมดิเตอร์เรเนยีน และกรดไขมนัไม่อิม่ตวัต�าแหน่งเดยีว  
อาหารตัดต่อยีน อาหารพเิศษท่ีบริการบนเคร่ืองบิน อาหารอนิทรย์ีและ 
อาหารปลอดสารพิษ อาหารจานด่วน อาหารอวกาศ อาหารไทย
และคุณค่าทางโภชนาการ อาหารส�าหรับผู้ป่วย ผลิตภัณฑ์น�้าด่ืม  
น�้าอัดลม และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การควบคุมอาหาร กรณีศึกษา 
เก่ียวกับปัญหาความปลอดภัยในอาหาร และกฎหมายนานาชาติ  
ที่เกี่ยวข้อง
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HB	385		โภชนาการกับการออกก�าลังกาย  3(3-0-6)
 Nutrition and Exercise
 ศึกษาอาหารชนิดต่างๆ ที่มีความส�าคัญต่อการออกก�าลัง
กาย การแปรสภาพเป็นพลังงานในร่างกาย โดยเฉพาะอย่างย่ิงที่ 
กล้ามเนือ้ ประโยชน์ทีไ่ด้จากอาหารชนดิต่างๆ เมือ่เข้าสูร่่างกายและ 
ปริมาณอาหารชนิดต่างๆ เพื่อเสริมสร้างก�าลังและความอดทนให้ 
นักกีฬาและบุคคลท่ัวไปในการที่จะท�าให้มีสุขภาพสมบูรณ์และ 
แข็งแรง

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 
ในอาหารเสรมิสขุภาพและเคร่ืองดืม่ พชืสมนุไพรทีใ่ช้ในโรคเร้ือรงั สตัว์ 
แร่ธาต ุและผลติภัณฑ์ธรรมชาตจิากทะเลเพือ่ความงามและสุขภาพ

HB	391		อาหารฟังก์ชั่นและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร			3(3-0-6)
 Functional Food and Supplement Products
 ความหมายและความส�าคัญของอาหารฟังก์ช่ันและ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ชนิด ผลต่อสุขภาพ กลไกการท�างาน และ
ความปลอดภัยของอาหาร ฟังก์ชั่นและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีต่อ
สมอง สายตา หัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินหายใจและปอด 
กระดูก การเพิ่มภูมิคุ้มกัน การควบคุมน�้าหนัก การออกก�าลังกาย 
และผิวพรรณ แนวโน้มปัจจุบันท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑ์อาหารและ 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

HB	392	โภชนบ�าบัดและพื้นฐานการก�าหนดอาหาร			3(3-0-6)
 Nutraceutical and Fundamental Dietetics 
 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 สังเกต วิเคราะห์ และฝึก
วางแผนรายการอาหาร พัฒนาต�ารับรายการอาหาร วัตถุดิบ การ
ผลิตและการจัดส่งอาหาร  

HB	394	การจัดการกิจกรรมทางการกีฬา			 3(3-0-6)
 Sport Activity Management
 ทฤษฎีและหลักการของการจัดการทางการกีฬา บทบาท
และหน้าทีข่องผูจ้ดัการทางการกีฬา 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 ที่สอดคล้องกับเนื้อหาของรายวิชา

HB	396	 กายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสุขภาพ	 3(3-0-6)
	 และความงาม		
 Gadget for Health and Beauty
 แนวคดิพืน้ฐานของกระบวนการนวัตกรรม การพฒันาแนว 
ความคิดส�าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมด้านสุขภาพ 
และความงาม การวิจารณ์และการวิเคราะห์สินค้ากายอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ด้านสุขภาพและความงาม ศึกษาความเป็นไปได้ทาง
ธุรกิจกายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สุขภาพและความงาม
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HB	397		ธุรกิจบริการผู้สูงอายุ			 3(3-0-6)
 Elderly Service Business
 ลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุ 
ภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การดแูลผู้สงูอายุ รปูแบบสนิค้าและบริการส�าหรบัผูส้งูอายุในปัจจบัุน 
การวิเคราะห์สถานการณ์และการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
เฉพาะสินค้าและบริการผู้สูงอายุ

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

HB	399		นวัตกรรมด้านความงาม			 3(3-0-6)
 Beauty Innovation
 การศกึษานวัตกรรมของผลติภณัฑ์เคร่ืองส�าอาง ตลอดจน 
รูปแบบของบรรจภุณัฑ์ ระเบียบข้อก�าหนดของคณะกรรมการอาหาร 
และยาแผนธุรกิจและเทคโนโลยีใหม่ๆทางด้านความงาม รวมไปถึง 
การน�าเทคโนโลยีท่ีทันสมยัมาประยุกต์ในเคร่ืองส�าอาง และแนวโน้ม
ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความงาม

HO	202		จิตวิทยาการบริการ			 3(3-0-6)
 Service Psychology
 ความหมาย ความส�าคัญ ลักษณะของการบริการ ความ
สัมพันธ์ระหว่างจิตวิทยากับผู้รับบริการกลุ่มต่างๆ การรับรู้และการ
จูงใจในการบริการ การสื่อความหมายและการสื่อสารในงานบริการ 
หลกัมนษุยสมัพนัธ์กับการท�างานเป็นทีม การพฒันาบคุลกิภาพ และ
มารยาทไทย จริยธรรมในฐานะผูใ้ห้บริการ ปัญหาและแนวทางแก้ไข

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

HO	204	 วัฒนธรรมไทยส�าหรับอุตสาหกรรม	 3(3-0-6)
 การบริการ
 Thai Culture for Hospitality Industry
 พัฒนาการของสังคมไทย เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย 
ในด้านต่างๆ ส�าหรบับุคลากรในอตุสาหกรรมการบรกิาร รวมถึงงาน 
เทศกาลประเพณีที่ส�าคัญ มารยาทและวิถีชีวิต ลักษณะสังคมไทย 
ในปัจจุบันและแนวโน้ม กรณีศึกษา

HO	303		งานส่วนหน้าโรงแรม			 3(2-2-6)
	 Hotel	Front	Office	Operation
 โครงสร้างการบรหิารและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของงาน 
ส่วนหน้าโรงแรม การปฏิบัติงานและเทคนิคในการส�ารองห้องพัก  
งานต้อนรับและลงทะเบียนเข้าพัก งานบริการผู ้เข้าพักด้านอื่นๆ 
งานการเงินส่วนหน้า การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ปัญหาในการ 
ด�าเนนิงาน สถิตทิีเ่ก่ียวข้องกับงานส่วนหน้าโรงแรม การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส�าหรับงานบริการส่วนหน้า

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

HO	306		การจัดการงานขายโรงแรม	 3(3-0-6)
 Hotel Sales Management
 ความสัมพันธ์ของการขายโดยบุคคลกับการตลาด การ
จดัการและเทคนคิการขายในแต่ละส่วนตลาด ข้ันตอนและกลยุทธ์การ
ขาย การวางแผนการขาย การควบคมุและตดิตามผลการปฏิบตังิาน 
การประเมนิคุณภาพและปริมาณงาน ความส�าคัญของแผนการตลาด
ที่มีต่อการขาย การพัฒนาบุคลากรส�าหรับงานขาย กรณีศึกษา

HO	307		การจัดการงานประชุมและนิทรรศการ			 3(3-0-6)
 Convention and Exhibition Management
 ความเป็นมา ความหมาย ความส�าคญั ประเภทและรปูแบบ 
การประชุมและงานนทิรรศการ องค์ประกอบของธรุกิจการจดัประชุม 
การวางแผนและการด�าเนินงานในข้ันตอนต่างๆของงานประชุม  
ผูใ้ห้บรกิารทีเ่ก่ียวข้อง องค์กรในประเทศและระหว่างประเทศท่ีส�าคัญ 
ในการส่งเสริมการจัดประชุม

HO	309	 การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรม			 3(3-0-6)
 Hotel Business Planning and Development
 ลกัษณะเฉพาะของธรุกิจโรงแรม การวางแผนและจดัการ 
เชงิกลยุทธ์ส�าหรบัธรุกิจโรงแรม การจดัการโครงการ การจดัการสนิค้า 
คงคลงั การควบคุม ก�ากับกลยุทธ์และการประเมนิผลเพือ่พฒันาธุรกิจ 
รวมถึงการบริหารคุณภาพ การเพิ่มผลผลิตและการพัฒนา 
เชิงนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจโรงแรม
 

HO	311	 การจัดการงานจัดเลี้ยง			 3(2-2-6)
 Banquet Management
 ความหมาย ความส�าคัญ ประเภทของงานจดัเลีย้งและธรุกิจ 
บริการจัดงานเลี้ยง ขั้นตอนด�าเนินการในการจัดงาน การวางแผน 
รายการอาหารเคร่ืองดื่มส�าหรับจัดงานเลี้ยง การจัดเตรียมสถานที ่
อุปกรณ์เครื่องใช้และการตกแต่ง การเตรียมบุคลากร การค�านวณ
ต้นทุน และแนวทางแก้ไข กรณีศึกษา การศึกษานอกสถานที่

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

HO	313	 การจัดการบาร์			 3(2-2-6)
 Bar Management
 ความหมายและความส�าคัญของบาร์ ประเภทเคร่ืองด่ืม  
วิธผีสมเครือ่งดืม่และการน�าเสนอ เพือ่บริการในโรงแรมและภตัตาคาร 
การสร้างสรรค์รายการเคร่ืองด่ืม การเตรยีมบาร์และอปุกรณ์ การจดัซ้ือ 
การคิดต้นทุนเครื่องดื่ม หลักการการบริการลูกค้า การส่งเสริมการ
ขายเครื่องดื่ม จริยธรรม กฎระเบียบและกฎหมายเก่ียวข้องกับ 
ธุรกิจบาร์ การศึกษานอกสถานที่

HO	314		การจัดการธุรกิจสปา			 3(3-0-6)
 Spa Business Management
 วิวัฒนาการของสปา ความรู้เก่ียวกับสปา และธุรกิจ 
ด้านสุขภาพ ผลิตภัณฑ์และบริการสปา แนวคิดเรื่องสุขภาพ 
องค์รวม หลกัการและระบบงานในการจดัการธุรกิจสปา การด�าเนนิงาน 
และกลยุทธ์การตลาด กฎระเบียบและจริยธรรมที่เก่ียวข้องในการ 
ด�าเนนิธรุกิจสปาและธุรกิจด้านสขุภาพ การดูแลสขุอนามัยส่วนบุคคล 
การศึกษานอกสถานที่
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HO	316		การจัดการแม่บ้าน		 3(2-2-6)
 Housekeeping Management
 โครงสร้างการบรหิารและหน้าท่ีความรบัผดิชอบของงาน 
แม่บ้าน ในโรงแรมและสถานประกอบการด้านสขุภาพ การท�าความ 
สะอาดห้องพักและพื้นที่สาธารณะ งานซักรีด งานห้องผ้า และงาน 
ดอกไม้ ระบบการด�าเนนิงานของแผนกแม่บ้าน การประสานงานกับ 
แผนกอื่นๆ การศึกษานอกสถานที่

HO	317		หลักการประกอบอาหารเบื้องต้น	 3(3-0-6)
 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 
หลักการ วิธีการ และเทคนิคการประกอบอาหารไทยประเภทต่างๆ 
การวางแผนรายการอาหาร การจัดการตกแต่งและน�าเสนออาหาร 
การค�านวณต้นทุนและราคา ฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารไทย

HO 320	 การประกอบอาหารตะวันตก	 3(2-3-6)
 Western Cooking
 ความรู้เก่ียวกับอาหารตะวันตก 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 ปัญหาและแนวทางแก้ไข 
การศึกษานอกสถานที่

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 รูปแบบและความส�าคญัของการตลาดดิจทิลั 
ในธรุกิจโรงแรม พฤติกรรมการซ้ือของลกูค้า กลยุทธ์การตลาดดิจทัิล 
การใช้สื่อการตลาดดิจิทัล จริยธรรมในการตลาดดิจิทัล กรณีศึกษา
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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  
หลักการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และสปา หลักการใช้การแพทย์ 
ทางเลือก การแพทย์พื้นบ้านนานาชาติ ธรรมชาติบ�าบัด

HO	327	 การดูแลสุขภาพทางเลือก	 3(3-0-6)
 Alternative Health Care
 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับศาสตร์การแพทย์ทางเลือก การ 
อธบิายและการวิเคราะห์และฝึกปฏบัิติวิธกีารดแูลสขุภาพทางเลอืกที่ 
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 
ในงานที่ได้รับมอบหมายซ่ึงสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพการโรงแรม
และการบริการเพื่อการท่องเที่ยว หรือตามที่ได้ก�าหนดไว้ การเขียน 
รายงานและการสัมมนาน�าเสนอผลการเรียนรู้ที่ได้รับจากการ 
ปฏิบัติงาน การประเมินผลโดยพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศ

HO	414	 โครงงานทางธุรกิจท่องเที่ยว	 6(1-18-0)
 และการบริการ 
 Capstone in Tourism and Hospitality 
 การศึกษาและเปรียบเทียบภาคทฤษฎีและปฏิบัติการ 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ การ 
วางแผนและพัฒนาโครงงานทางธุรกิจ การประเมินโครงงานทาง 
ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ เพื่อสะท้อนรูปแบบการด�าเนินงานใน 
องค์กร การน�าเสนอบทสรุปการพัฒนาโครงงานจากประเด็นและ
ปัญหาที่พบ

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

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

HR 
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HR	323		พนักงานสัมพันธ์และองค์การแห่งความสุข	 3(3-0-6)
	 ในยุคดิจิทัล
 Employee Relations and Happy 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 ทฤษฎทีีเ่ก่ียวข้องกับจติวิทยาและพฤตกิรรม 

องค์การ การวิเคราะห์ตัวแปรที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ระดับบุคคล 

กลุ่ม และองค์การ ปัจจัยชีวภาพ ความสามารถ บุคลิกภาพ ค่านิยม 

ทศันคติ การจงูใจ ความพงึพอใจ การสือ่สาร ภาวะผูน้�า อ�านาจและ 

การเมือง ความขัดแย้ง วัฒนธรรมองค์การและความเครียดในการ 

ปฏิบัติงาน

HR	325		ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์	 3(3-0-6)

	 เชิงนวัตกรรม	

 Human Resource Information System 

 and Invovation

 การน�าระบบสารสนเทศและโปรแกรมส�าเร็จรูปด้านการ 

บริหารทรัพยากรมนุษย์มาใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การฝึก 

ปฏิบัติการบริหารฐานข้อมูลทางด้านการสรรหาคัดเลือก การพัฒนา 

พนักงาน การจัดการผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทนและ 

สวัสดิการ รวมท้ังการปรับเปลีย่นฐานข้อมลูทัง้หมดเป็น Digital HR 

บทบาทและจรรยาบรรณของผู้ใช้ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากร 

มนุษย์

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

 Compensation Management

 ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีปรชัญาท่ีเก่ียวข้องกับแรงจงูใจและ 

ขวัญก�าลงัใจในการท�างาน หลกัการและองค์ประกอบของค่าตอบแทน 

ประเภทของค่าตอบแทน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการก�าหนด 

ค่าตอบแทน กระบวนการจดัท�าโครงสร้างค่าตอบแทน การประยุกต์ใช้ 

ให้สอดคล้องเหมาะสมกับกลยุทธ์ขององค์การ และจรรยาบรรณของ
ผู้บริหารค่าตอบแทน

HR 327	 องค์การพลวัติในยุคดิจิทัล			 3(3-0-6)

 Dynamic Organization in the Digital Age

 ศกึษาเก่ียวกับระบบและการออกแบบกลยุทธ์ขององค์การ 

เพื่อการขับเคลื่อนให้มีความได้เปรียบเหนือคู ่แข่งขัน มีผลการ 

ด�าเนนิงานท่ีดีข้ึนมุง่เน้นด้านการคิดอย่างเป็นระบบ การสร้างองค์การ 

ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง 

การวิเคราะห์ปัญหาองค์การที่เก่ียวกับ การท�างานของพนักงาน 

การท�างานเป็นกลุม่ วัฒนธรรมและโครงสร้างองค์การ การเปลีย่นแปลง 

ระบบการท�างานของคนในองค์การ และแนวทางการแก้ไขปัญหา

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

	 ทรัพยากรมนุษย์

 Labour Laws for Human Resource Management

 การน�ากฎหมายแรงงานมาปรับใช้กับการจดัการทรัพยากร 

มนษุย์ กฎหมายว่าด้วยการจดัหางานและคุ้มครองคนหางาน กฎหมาย 

ว่าด้วยการจ้างแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองแรงงาน กฎหมาย 

แรงงานสมัพนัธ์ กฎหมายเงินทดแทน กฎหมายประกันสงัคม กฎหมาย 

ว่าด้วยศาลแรงงาน และข้ันตอนการพิจารณาคดีของศาลแรงงาน 

และกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมทั้งกรณีศึกษาเก่ียวกับปัยหาแรงงาน 

ในองค์การ
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HR 329 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ		3(3-0-6)
	 ฝึกอบรม
 Human Resource Development and Training
 Management
 กรอบแนวคิดและการประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี หลักการ 
ทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากร 
มนษุย์ แผนพฒันาพนกังาน การใช้เคร่ืองมอืพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 
การวิเคราะห์ความจ�าเป็น การก�าหนดหลักสูตร การจัดท�าโครงการ 
การวางแผนด�าเนนิงาน และประเมนิผล การฝึกอบรม การฝึกทักษะ 
ในงานฝึกอบรม และจรรยาบรรณนักฝึกอบรม

HR	330	 ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงาน		 3(3-0-6)
	 และการบริหารผู้ที่มีความสามารถสูง
 Performance Management System and Talent
 Management
 ขอบเขต กระบวนการและองค์ประกอบของการจัดการ 
ผลการปฏิบัติงานที่เช่ือมโยงกับเป้าหมาขององค์กร การก�าหนด 
เป้าหมาย การก�าหนดตัวช้ีวดัของพนกังานและหน่วยงานให้สอดคล้อง 
กับเป้าหมายขององค์กร การประเมินผลการท�างาน เทคนิคการแจ้ง 
ผลการปฏบัิติงาน การน�าผลการประเมนิไปใช้เพือ่การตดัสนิใจในการ 
บริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร

HR	331	 ทุนทางปัญญา	 3(3-0-6)
 Intellectual Capital
 ศกึษาแนวความคดิทีเ่ก่ียวกับองค์ประกอบของทนุปัญญา  
3 ด้านได้แก่ ทุนทางด้านลูกค้า (Custumer Capital) ทุนทางด้าน 
องค์กร(Organization Capital) และทุนมนุษย์ (Human Capital)  
เพือ่สามารถน�าไปสร้างหรือก่อให้เกิด “คุณค่าเพิม่” และ “มลูค่าเพิม่” 
ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร

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

HR 333 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ข้ามวัฒนธรรม	 3(3-0-6)
 Cross Cultural Human Resource Management
 การศึกษานโยบายกลยุทธ์การด�าเนินงานของธุรกิจ 
ข้ามชาติบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการจัดการทรัพยากร 
มนุษย์ท่ีมีความแตกต่างทางวัฒนธรรม ประเพณี กฎหมาย  
สภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง

HR	334	 การบริหารและการน�าทีมพลวัติ	 3(3-0-6)
 Managing and Leading Team Dynamics
 การศึกษาองค์ประกอบด้านการบริหารเพื่อการพัฒนา 
องค์การ การก�าหนดเป้าหมายในการพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
กระบวนการพฒันา การบรหิารคุณภาพโดยรวม ทกัษะการบริหารทีม 
เพื่อความส�าเร็จ

HR	335	 การใช้เทคโนโลยีในงานด้านทรัพยากรมนุษย์	3(3-0-6)
 Using technology in a Human Resource 
 Management
 การศกึษาระบบงานบรหิารทรัพยากรมนษุย์ การใช้ระบบ 
สารสนเทศ การใช้ระบบงานบรกิารอเิลก็ทรอนกิส์ และการใช้ระบบ 
การให้บริการในงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 
HR	401		สัมมนาและการศึกษาเฉพาะด้าน	 3(3-0-6)
	 การจัดการทรัพยากรมนุษย์			
 Seminar and Special Topics in Human Resource 
 Management
 การบูรณาการแนวคิด ทฤษฎี เทคนิค และกรณีศึกษา
ทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การฝึกวิเคราะห์ อภิปราย 
น�าเสนอปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหาในการจัดการทรัพยากร 
มนุษย์ที่เกิดขึ้นภายใต้สภาพการท�างานที่เปลี่ยนแปลงไปของโลก

HR	411		สหกิจศึกษาปฏิบัติงาน	 9(0-0-27)
 Operational Co-Operative Education
 การปฏิบัติงานด้านการบริหารธุรกิจ สาขาการบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย์ ในสถานประกอบการในขณะท่ีก�าลังศึกษาอยู ่
ซ่ึงเป็นการฝึกปฏิบัติงาน 1 ภาคการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้น�า 
หลักการและวิธีการไปใช้กับการปฏิบัติงานจริงทางด้านการจัดการ 
ทรัพยากรมนุษย์ การปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
การประเมนิผลการปฏบัิติงานของนกัศกึษาจดัท�าโดยหลกัสตูรร่วมกับ 
สถานประกอบการ
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HR	412		สหกิจศึกษาช�านาญการ	 9(0-0-27)
 Professional Co-Operative  
 การปฏิบัตงิานในสถานประกอบการในขณะทีก่�าลงัศึกษา
อยู่และเป็นการฝึกปฏิบัติงาน 2 ภาคการศึกษาเมื่อรวมกับสหกิจ
ศกึษาปฏบิติังาน เพือ่ให้นกัศกึษาเกิดความช�านาญในการน�าหลกัการ 
และวิธกีารไปใช้กับการปฏบัิติงานจริง ทางด้านการจดัการทรัพยากร 
มนุษย์ ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน การประเมินผลการ 
ปฏบัิติงานของนกัศกึษาจดัท�าโดยหลกัสตูรร่วมกับสถานประกอบการ

HR	454		โครงงานทางธุรกิจด้านการจัดการ		 6(0-18-0)
	 ทรัพยากรมนุษย์	 	
Capstone Business Project in Human Management   
 การศึกษาและเปรียบเทียบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการบริหารธุรกิจด้านการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนและการออกแบบโครงงาน 
ทางธุรกิจฯ การประยุกต์ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ในสภาพแวดล้อมที่
ได้รับการแนะน�าจากผู้เช่ียวชาญ การพัฒนาโครงงานทางธุรกิจฯ 
การประเมินโครงงานทางธุรกิจเพื่อสะท้อนการพัฒนารูปแบบ 
การปฏิบัติการในองค์การ จัดท�าและน�าเสนอบทสรุปทางนวัตกรรม 
จากประเด็นและปัญหาที่พบจากกระบวนการวิเคราะห์สภาพ
แวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการบริหารธุรกิจด้านการจัดการทรัพยากร
มนุษย์
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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 331 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Research Methods Business
 แนวความคิด วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการวิจัย 
ธุรกิจและกระบวนการวิจัย การสร้างแนวคิดในการท�าวิจัย วิธีการ 
วิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การจัดเก็บและการจัดการข้อมูล 
ปัญหาของธุรกิจท่ีต้องใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ 
กระบวนการการท�าวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล 
โปรแกรมส�าเร็จรูปต่างๆ ที่ใช้ในการบันทึกและการวิเคราะห์ข้อมูล 
การเขียนข้อเสนอและด�าเนินการวิจัย

IB 332 พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล 3(3-0-6) 
 Consumer Behavior in the Digital Era
 ลักษณะทางจิตวิทยาของผู้บริโภคท่ีเก่ียวข้องกับทฤษฎ ี
การตลาดและการน�าไปใช้ พฤติกรรมการซ้ือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ 
กระบวนการตดัสนิใจซ้ือ และตวัแบบจ�าลองการตดัสนิใจของผูบ้รโิภค 
ซ่ึงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู ้บริโภคและกลยุทธ์ 
การตลาด อิทธิพลจากภายใน เช่น การจูงใจ ปฏิสัมพันธ์และการมี 
ส่วนร่วม บุคลิก ภาพพจน์ วิถีชีวิต ความเข้าใจ และการสื่อสาร 
อทิธพิลจากภายนอก เช่น วัฒนธรรมระดบัช้ันทางสงัคม กลุม่อ้างองิ 
และครอบครัว

IB 333 กลยุทธ์การจัดการธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business Management Strategy
 ทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติในการก�าหนดและใช้นโยบาย 
และกลยุทธ์ธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนกลยุทธ์และ 
กระบวนการจัดการ รวมถึง การพัฒนา การจัดสรร การเงิน 
และการด�าเนินงานของบริษัทการวิเคราะห์ปัญหา กระบวนการ 
ตัดสินใจการควบคุมและการจัดการ และการพัฒนานโยบายและ 
วัตถุประสงค์ของธุรกิจจริยธรรมและกฎข้อบังคับที่ เ ก่ียวข้อง 
และการประยุกต์ใช้ภับภาคธุรกิจ

 

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 กลยุทธ์หรือแนวคดิในการบรหิาร 
จดัการทีเ่หมาะสม ความส�าคญัและบทบาทของเทคโนโลยีทีม่ต่ีอการ 
ด�าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ

IB 411 สหกิจศึกษาปฏิบัติงาน 9(0-0-27) 
 Operational Co-Operative Education
 การปฏิบัติงานด้านการบริหารธุรกิจสาขาธุรกิจระหว่าง 
ประเทศ ในสถานประกอบการขณะก�าลังศึกษาอยู่ ซ่ึงเป็นการฝึก 
ปฏบัิติงาน 1 ภาคการศึกษาเพือ่ให้นกัศกึษาได้น�าหลกัการและวธีิการ 
ไปใช้กับการปฏบัิติงานจริงทางด้านธรุกิจระหว่างประเทศ การปฏบัิติ 
งานในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน การประเมินผลการปฏิบัติ 
งานของนักศึกษาจัดท�าโดยหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ
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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 454 โครงงานทางธุรกิจด้านธุรกิจ 6(0-18-0)
 ระหว่างประเทศ   
 Capstone Business Project in International 
 Business
 การศึกษาและเปรียบเทียบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารธุรกิจด้านธุรกิจ
ระหว่างประเทศ การวางแผนและการออกแบบโครงงานทางธรุกิจฯ 
การประยุกต์ทฤษฎสีูก่ารปฏบัิติ ในสภาพแวดล้อมทีไ่ด้รบัการแนะน�า
จากผู้เชี่ยวชาญ การพัฒนาโครงงานทางธุรกิจฯ การประเมินโครง
งานทางธุรกิจ เพื่อสะท้อนการพัฒนารูปแบบการปฏิบัติการใน
องค์การ จัดท�าและน�าเสนอบทสรุปทางนวัตกรรม จากประเดน็และ
ปัญหาที่พบจากกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับ
การบริหารธุรกิจด้านธุรกิจระหว่างประเทศ

ID 293 พื้นฐานการออกแบบตกแต่งภายใน 1  3(1-4-4)
 Fundamental to Interior Design 1
 องค์ประกอบและข้ันตอนการออกแบบตกแต่งภายในข้ัน 
พื้นฐาน ทฤษฎีและภาคปฏิบัติเรื่องสี การท�าหุ่นจ�าลองเพื่อน�าเสนอ 
แนวคิดพื้นฐานในการน�าเสนอผลงานการอ กแบบสองมิติ และ 
สามมติิท่ีสมัพนัธ์กับสภาพแวดล้อม ขนาดและสดัส่วนของเคร่ืองเรือน  
ที่สัมพันธ์กับสรีระมนุษย์

ID 

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 เครื่องเรือนทางตะวันตกและตะวัน
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
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ของวัสดุและการท�ารายละเอยีดส่วนประกอบ รวมทัง้ปัญหาของงาน 
ระบบ ที่เก่ียวข้องกับงานออกแบบตกแต่งภายในท้ังจากแบบและ
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 
ประโยชน์ใช้สอยเหมาะสมกับอาคารสถานท่ีทักษะการน�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 ส่งเสริมเอกลกัษณ์ของศลิปกรรม 
ไทย และการสร้างแนวทางในการออกแบบให้สอดคล้องกับความ 
ต้องการของผู้ใช้งาน

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�าหรบัโครงการขนาด
ใหญ่พิเศษ

ID 327  คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบภายใน  3(2-2-4)
 Computer for Interior Design 
 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบตกแต่ง
ภายในด้วยโปรแกรมต่างๆ ส�าหรับการเขียนแบบเบ้ืองต้น 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  
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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

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
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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

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 
เปรียบเทยีบเป็นรายงานทีส่ามารถ น�ามาใช้ประกอบการออกแบบได้

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

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 ผังเครื่องเรือนส�าหรับพื้นที่ 
ใช้สอยส�าหรับการอยู่อาศัย

ID 400 โครงงานศิลปนิพนธ์  3(2-2-4)
 Art Thesis Preparation
รายวิชาบังคับก่อน : ID 325 การออกแบบภายใน 4
 การประมวลทฤษฎ ีวิธกีารหาข้อมลู การใช้เคร่ืองมอื 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�างานต่อเนื่องจากรายวิชาเตรียมโครงงาน 
ศลิปนพินธ์ ด้วยการศกึษาขอบเขตของงาน พจิารณาความเป็นไปได้
ของโครงการ กฎหมายและเทศบัญญัติที่เกี่ยวข้อง สภาพแวดล้อม 
การวิเคราะห์พื้นที่ภายใน รายละเอียดความต้องการของโครงการ 
แนวความคิดในการออกแบบ และวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวกับงาน
สถาปัตยกรรมภายใน นักศึกษาจะต้องปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา 
ศิลปนิพนธ์ในช่วงระหว่างการออกแบบ และรับการประเมินผลจาก
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คณะกรรมการศิลปนิพนธ์ งานศิลปนิพนธ์ประกอบด้วย เอกสาร
ภาคนพินธ์ งานออกแบบตกแต่งภายใน (สถาปัตยกรรมภายใน) และ
การท�าหุ่นจ�าลอง รวมถึงการจัดแสดงผลงานต่อสาธารณะ

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

IT 238 ระบบฐานข้อมูล  3(2-2-5)
 Database Systems
 แนวคิดเก่ียวกับระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมฐาน
ข้อมูล รูปแบบฐานข้อมูลแบบล�าดับชั้น แบบข่ายงาน แบบเชิงวัตถุ 
และ แบบเชิงสัมพันธ์  พีชคณิตสัมพันธ์ หลักการวิเคราะห์และ
ออกแบบฐานข้อมูล แบบจ�าลองอีอาร์ กระบวนการปรับบรรทัดฐาน 
การประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูลกับระบบธุรกิจ การใช้ภาษา SQL ใน
การจัดการโครงสร้างฐานข้อมูล การจัดการข้อมูล และการค้นคืน
ข้อมูลจากฐานข้อมูลด้วยเง่ือนไขท่ีมีความซับซ้อน การจัดการฐาน
ข้อมลูด้วยเทคนคิ NoSQL และพืน้ฐานการออกแบบฐานข้อมลูแบบ 
Document Oriented

IT 240 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 3(3-0-6)
 Data Communications and Networking
 พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประเภทของเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ องค์ประกอบพื้นฐานของเครือข่าย สถาปัตยกรรม 
เครือข่ายการเชื่อมต่อระหว่างระบบเปิด (OSI) มาตรฐานของการ
สือ่สารข้อมลูและอปุกรณ์ต่อพ่วง โปรโตคอลพืน้ฐานและโปรโตคอล
ย่อยต่างๆบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ปัญหาความมั่นคงในเครือข่าย 
การป้องกันและรักษาความมั่นคงเชิงกายภาพ มาตราฐานการรักษา
ความปลอดภัยและการกู้คืนระบบ

IT 262 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานนวัตกรรม 3(2-2-5)
 Information Technology for Innovation
 บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การด�าเนินงานในยุคดิจิทัล เครื่องประมวลผลข้อมูลและซอฟต์แวร์ 
ภาษาคอมพวิเตอร์ท่ีใช้ในการพฒันาซอฟต์แวร์ ข้อมลูและการบรหิาร
ข้อมลู การสือ่สารข้อมลูและเครอืข่าย อนิเทอร์เนต็และการประยุกต์ 
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยี IoTs เทคโนโลยีเสมือนจริง
และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม ภัยคุกคามและความมั่นคงของ
ระบบสารสนเทศ แนวคิดและความส�าคัญของจริยธรรม ศีลธรรม 
และปรัชญาแห่งวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ

IT 263 คณิตศาสตร์ส�าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
 Mathematics for Information Technology
 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน  เซต ตรรกศาสตร์  พีชคณิต
บูลนี ทฤษฎจี�านวนเบ้ืองต้น  การนบั ความสมัพนัธ์เวียนเกิด ทฤษฎี
ความน่าจะเป็น ความรูพ้ืน้ฐานเก่ียวกับทฤษฎขีองกราฟ การประยุกต์
ของกราฟ ต้นไม้และข่ายงาน ปัญหาการหาวิถีสัน้ทีส่ดุ เมทริกซ์และ
การประยุกต์

IT 264 หลักสถิติและความน่าจะเป็น 3(3-0-6)
 Principle of Statistics and Probability
 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น สถิติพรรณนา การประมาณค่า 
และการทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของ
ตวัแปรสุม่แบบต่อเนือ่งและไม่ต่อเนือ่ง การแจกแจงของตัวสถิติและ
การประยุกต์ใช้กับการตดัสนิใจและการวางแผนส�าหรบัการด�ารงชีวิต
ประจ�าวัน การสุ่มตัวอย่างและการก�าหนดขนาดตัวอย่าง

IT 265 กระบวนการทางธุรกิจ 3(3-0-6)
 Business Processes
 แนะน�ากระบวนการพืน้ฐานต่างๆ ทีใ่ช้ปฏบิติังานในธรุกิจ 
ได้แก่ การเงิน การบัญชี การจดัการทรพัยากรบุคคล การจดัซ้ือจดัหา 
การวางแผนจัดหาวัตถุดิบ การประกอบช้ินส่วนในโรงงาน การให้
บริการลูกค้า การจัดการวงจรชีวิตของข้อมูล การจัดการสั่งซื้อ การ
บริหารโครงการ และการจัดการแผนกลยุทธ์ขององค์กร การเขียน
แผนผังโมเดลธุรกิจ ความรู้เบ้ืองต้นทางกฎหมายเก่ียวกับทรัพย์สิน
ทางปัญญา กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศในบริบทของสังคมและองค์กร

IT 
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IT 266 แนวคิดและหลักการพัฒนาโปรแกรม 3(2-2-5)
 คอมพิวเตอร์ 
 Concepts and Principles of Computer Programming 
  ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับเทคนิคการออกแบบโปรแกรม
สมัยใหม่ ข้ันตอนวิธีส�าหรับการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์และ
โครงสร้างพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แนวคิดการ
เขียนโปรแกรมแบบต่างๆ เช่น การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง 
(Procedural Programming) การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object- 
Oriented Programming) การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์ (Event-
Driven Programming) และการเขียนโปรแกรมแบบแยกส่วน 
(Modular Programming) เป็นต้น รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหา 
กระบวนทัศน์และวิธกีารเขียนโปรแกรมทีส่อดคล้องกับการแก้ปัญหา
ต่างๆ ในรูปแบบท่ีทันสมัย การทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

IT 267 การพัฒนาระบบงานเชิงวัตถุ  3(2-2-5)
 Object-Oriented Application Development 
 แนวคิดและความรู้ในเชิงปฏบัิตขิองสถาปัตยกรรมเชิงวัตถุ 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานและส่วนติดต่อผู้ใช้บนพื้นฐาน
ของแนวคิดเชิงวัตถุ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ หลักการห่อหุ้ม  
(Encapsulation) และภาวะพหุสณัฐาน (Polymorphism) ในแนวคดิ 
เชิงวตัถุ การสร้างคลาส (Class) และอนิเทอร์เฟส (Interface) การ
สืบทอดคุณสมบัติ (Inheritance) การสร้างและใช้งานอินสแตนซ์ 
(Instance) การเขียนโปรแกรมจัดการกับข้อผิดพลาด การพัฒนา
ระบบงานโดยใช้แนวคิดและเทคโนโลยีเชิงวัตถุ

IT 322 การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
 Introduction of Software Quality Assurance
 การประกันคุณภาพ และการบ�ารุงรักษาในวัฏจักรของ
การพัฒนาซอฟต์แวร์ เทคนคิการทดสอบแบบต่างๆ การวัดคณุภาพ 
กฎระเบียบเก่ียวกับการประกันคุณภาพ ความพร้อมของซอฟต์แวร ์
ความน่าเชื่อถือของซอฟต์แวร์ ข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์ และการ
บ�ารุงรักษาซอฟต์แวร์

IT 344 การบรหิารระบบฐานข้อมูลและการประยุกต์ใช้3(2-2-5)
 Database Systems Administration and  
 Applications
รายวิชาบังคับก่อน : IT238 ระบบฐานข้อมูล
 การออกแบบฐานข้อมูลในระดับกายภาพ และบริหาร
จดัการฐานข้อมลู อนิเด็กซ์ การให้สทิธิแ์ละการยกเลกิสทิธิ ์ความคง
สภาพของข้อมูล ระบบความปลอดภัย การกู้และส�ารองข้อมูล และ
การปรับระบบให้มปีระสทิธภิาพ (Tuning) การประมวลผลข้อมลูแบบ
รายการ (Transaction Processing) ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาการเข้า
ถึงข้อมูลพร้อมกัน (Database Concurrency) การเขียนโปรแกรม
เพื่อจัดการข้อมูล การควบคุมและจัดการข้อผิดพลาด(Exception)  
การใช้งาน Store Procedure , Database Trigger

IT 345  การประยุกต์ใช้ระบบเครือข่าย 3(2-2-5)
 Network Systems Application
 ปฏบัิตกิารทีเ่ก่ียวข้องกับวิธีการติดต้ังสายสญัญาณ และวธิ ี
การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย เช่น แลนการ์ด ฮับ สวิตซ์ เราเตอร์  
วิธกีารตัง้ค่าอปุกรณ์เราเตอร์ สวิทซ์ พืน้ฐาน เช่น การเช่ือมต่อเครอืข่าย 
ทีอ่ยู่ห่างไกลกันเข้าด้วยกัน การต้ังค่าเราเตอร์เพือ่ใช้ในการค้นหาเส้น
ทางในเครือข่าย การต้ังค่าสวิทซ์เพื่อสร้างเครือข่ายท้องถ่ินเสมือน
การสร้างเส้นทางส�ารองด้วย Spanning Tree การรักษาความ
มั่นคงในอุปกรณ์เครือข่าย การสร้างเครือข่ายส่วนตัวผ่านเครือข่าย
สาธารณะ

IT 347 การบริหารโครงการทางด้านเทคโนโลยี 3(3-0-6)
 สารสนเทศ 
 Project Management for Information Technology
 ความส�าคัญและข้ันตอนการบริหารโครงการ การศึกษา
ความเป็นไปได้โครงการ การบริหารงบประมาณ เวลา ต้นทุน และ
คุณภาพของโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดการทรัพยากร
ภายในโครงการ การจัดการความเสี่ยงของโครงการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีในการบริหารงานโครงการ การน�า
เสนอข้อเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดตามและ
การประเมินผลโครงการ การบริหารความเปลี่ยนแปลง และการปิด
โครงการ
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IT 350  ปัญญาประดิษฐ์ 3(3-0-6)
 Artificial Intelligence 
 แนวความคิดเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ เทคนิคการค้นหา
ด้วยโครงสร้างต้นไม้แบบต่างๆ การใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหา ภาษา
ธรรมชาติ การตอบค�าถามและตัวประสาน การรบัรู้ทางภาพและการ
เรยีนรู้ รปูแบบการจ�าได้ กระบวนการเรียนรู้โดยการสบืค้น (Heuristics) 
การแทนความรู้ ลอจิกการค�านวณ และระบบผู้เชี่ยวชาญ

IT 352  การปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์  3(3-0-6)
 Software Process Improvement
 แนวคิดเบ้ืองต้นของกระบวนการซอฟต์แวร์และการ
ปรบัปรงุกระบวนการซอฟต์แวร์โดยใช้แบบจ�าลองความสามารถของ
กระบวนการซอฟต์แวร์ กระบวนการซอฟต์แวร์แบบรายบุคคลและ
แบบทีม เทคนิคการประเมินกระบวนการซอฟต์แวร์ การประยุกต์
ใช้แนวคิดของกระบวนการในงานอุตสาหกรรม

IT 354 การบริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์ 3(2-2-5)
 Server Administration  
 การติดต้ังระบบปฏิบัติการเครือข่าย การติดตั้งและการ
เซ็ตค่าบริการด้านเครือข่ายให้เครื่องบริการ เช่น web server, ftp 
server, mail server, dns server, dhcp server การปรับแต่งระบบ
เซิร์ฟเวอร์ ค�าสั่งพื้นฐานต่างๆ ที่จ�าเป็นชนิดของระบบแฟ้มข้อมูล
ในเครือข่าย สารบบ (Directory) การบริหารจัดการบัญชีรายช่ือ 
ผู้ใช้และการก�าหนดสิทธิการใช้งานเครือข่าย การบริหารเนื้อท่ีการ
ใช้งาน การบริหารจัดการเครือข่ายจากระยะไกล การจัดการด้าน
ความมั่นคง และแนวโน้มเทคโนโลยีของระบบปฏิบัติการเครือข่าย

IT 356   การประมวลผลภาพ 3(3-0-6)
 Image Processing 
 การศกึษาคุณลกัษณะของภาพดิจทิลั ข้ันตอนการรับภาพ
ให้อยู่ในรูปแบบสัญญาณดิจิทัล และการน�าภาพเข้ามาประมวลผล 
องค์ประกอบของระบบประมวลผลรูปภาพ ศึกษาทฤษฎี และค�าสั่ง
เพื่อใช้โปรแกรมทางการประมวลผลภาพในการทรานสฟอร์มภาพ 
การขจัดสัญญาณรบกวน การปรับปรุงภาพโดยใช้หลักการของการ
ขยายเพิ่ม (enhauncement) การคืนกลับ (restoration) การบีบ
อัดข้อมูลภาพ การแยกข้อมูลภาพ การแบ่งแยกวัตถุ แสดงตัวอย่าง
และวิธีการน�าการประมวลผลภาพไปใช้งานเบื้องต้น

IT 357   เหมืองข้อมูลและคลังข้อมูลเบื้องต้น 3(3-0-6)
 Introduction to Data Mining and Data Warehouse 
 แนวคิดคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล เทคนิคการออกแบบ 
และพัฒนาระบบคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล เคร่ืองมือและ
เทคโนโลยีอื่นๆที่เก่ียวกับการปฏิบัติการและการจัดด�าเนินการใน
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ การประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูลในเชิงธุรกิจ
และกรณีศึกษา

IT 358 โครงสร้างข้อมูล 3(3-0-6)
 Data Structures
 โครงสร้างข้อมูลพื้นฐานต่างๆและโครงสร้างข้อมูลแบบ 
อาเรย์ (Array), สแตก (Stack), คิว (Queue), ลสิต์ (List) และทรี (Tree) 
การจัดสรรเนื้อที่ของแหล่งจัดเก็บข้อมูล ข้ันตอนวิธี (algorithm)  
พืน้ฐานทีใ่ช้กับโครงสร้างข้อมลู เทคนคิการเรียงล�าดบัข้อมลูในรูปแบบ 
ต่างๆ เซ็ต ตารางแฮช กราฟ ปฏิบัติการท่ีเก่ียวข้องกับการใช้
ประโยชน์จากโครงสร้างข้อมูลแบบต่างๆ

IT 359 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
 และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  
 Computer System Organization and Computer 
  Architecture
 ลักษณะการท�างานของคอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีการเช่ือม
ประสานระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การท�างานของหน่วย 
ความจ�า หน่วยประมวลผลกลาง ระบบ I/O ล�าดับขั้นของหน่วย
ความจ�า โครงสร้างระบบปฏิบัติการ การจัดการกระบวนการ 
การจัดการหน่วยความจ�า และหน่วยความจ�าส�ารอง การจัดสรร
ทรัพยากรภายในระบบคอมพิวเตอร์ ระบบแฟ้มข้อมูล ระบบหน่วย
ประมวลผลหลายตัว และการสือ่สารระหว่างกระบวนการ การศึกษา
ตัวอย่างระบบปฏิบัติการในระบบคอมพิวเตอร์แบบต่างๆ

IT 360 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)
 Software Engineering
 คณุลกัษณะซอฟต์แวร์ หลกัการของวศิวกรรมซอฟต์แวร์ 
ระเบยีบวิธใีนการพฒันาซอฟต์แวร์ การวางแผน และจดัการโครงการ 
การประเมินเวลาและค่าใช้จ่าย วิเคราะห์และการระบุข้อก�าหนด 
เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ เทคนิคการวิเคราะห์
และออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ เทคนิคการตรวจสอบและ
การตรวจทานซอฟต์แวร์ วิวัฒนาการของซอฟต์แวร์ สภาพแวดล้อม
การผลิตซอฟต์แวร์และเคร่ืองมือช่วยจัดการโครงการ การสื่อสาร
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ทางวิชาชีพ ประเด็นที่เก่ียวกับการท�างานเป็นทีม และการบริหาร
จัดการการบริการ

IT 361   เทคโนโลยีเว็บและการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5)
 Web Technology and Programming
 หลักการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา Hyper Text Markup 
Language (HTML) และ Cascading Style Sheet (CSS) และ
พืน้ฐานการโปรแกรมส่วนผูใ้ช้ (Client side script) รวมถึงการสร้าง 
โปรแกรมบนเว็บด้วยโปรแกรมฝั่งเครื่องให้บริการ (Server side 
script) 

IT 362 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บขั้นสูง 3(2-2-5)
 Advanced Web Application Development 
รายวิชาบังคับก่อน : IT361 เทคโนโลยีเว็บและการเขียนโปรแกรม
 หลกัการเขียนโปรแกรมบนเว็บด้วยโปรแกรมฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ 
(Server side script) เพือ่ติดต่อกับฐานข้อมลูจากหลากหลายผูผ้ลติ  
การสร้างโปรแกรมเพือ่เพืม่ แก้ไขและลบข้อมลูในฐานข้อมลู  การสร้าง 
การท�างานทีม่กีาร upload files การใช้งาน Session และการประยุกต์
ใช้กับระบบช่ือผู้ใช้ หลักการน�าบางส่วนของโปรแกรมมาใช้ใหม่  
การประยุกต์ใช้เว็บเอพีไอในการสร้างโปรแกรมประยุกต์ และพื้น
ฐานของเว็บเซอร์วิสและการน�าเว็บเซอร์วิสไปใช้ให้เกิดประโยชน์

IT 363   เทคโนโลยีความมั่นคงและระบบรักษา 3(3-0-6)
 ความปลอดภัย 
 Security Systems and Technology
 ปัญหาความมั่นคงในระบบสารสนเทศ การจัดการความ
เสี่ยง ตลอดจนการป้องกันเชิงกายภาพและการควบคุมและรักษา
ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ การ
วัดระดับความปลอดภัย การควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ 
มาตรฐานการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั การกู้คืนระบบ ความมัน่คง
ของฮาร์ดแวร์ และความมั่นคงของซอฟต์แวร์ เทคนิคการเข้ารหัส
และถอดรหัส การประยุกต์ใช้คริปโตกราฟีและความมัน่คงของระบบ
เครือข่าย

IT 364 การออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
 และการจัดการ 
 Computer Network Design and Management
 การออกแบบระบบเครือข่ายพื้นฐานไปจนถึงระบบ 
เครอืข่ายขนาดใหญ่ การออกแบบโครงสร้างของศูนย์รวมข้อมลู การ
ออกแบบการเช่ือมต่อบรเิวณกว้าง (WAN technology)  การเลอืกใช้ 
งานโปรโตคอลในการค้นหาเส้นทางให้เหมาะสมกับเครือข่าย การ
ออกแบบไอพี แอดเดรส การออกแบบระบบเครือข่ายที่ใช้งานเกี่ยว
กับเสยีง (Voice Networks) การออกแบบระบบเครือข่ายไร้สาย การ
ออกแบบระบบเครือข่ายให้มีความปลอดภัย การจัดการระบบเครือ
ข่ายให้มีเสถียรภาพและพร้อมในการใช้งานอยู่ตลอดเวลา 

IT 366 การวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายสังคม 3(3-0-6)
 Social Network Analysis
 หลกัการและการสร้างแผนกลยุทธ์ส�าหรับการสบืค้นข้อมลู
ขนาดใหญ่จากเครือข่ายสังคมโดยใช้ทฤษฎีเครือข่ายและกราฟ การ
แทนค่าสิ่งต่างๆในเครือข่ายด้วยโหนดและเอดจ์ การใช้เคร่ืองมือ
วิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายสังคม และ ตัวอย่างของการน�าข้อมูลเครือ
ข่ายสังคมมาวิเคราะห์จนได้ผลลัพท์เป็นความรู้ใหม่

IT 367 การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ 3(3-0-6)
 Big Data Processing 
 หลักการพื้นฐานของการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่
และแนวโน้มของเทคโนโลยีด้านข้อมูล การวางแผนการออกแบบ
โครงสร้างพืน้ฐานของระบบประมวลผลข้อมลูขนาดใหญ่ เทคโนโลยี 
NoSQL อาทิเช่น Cassandra หรือ MongoDB หลักการการ
ออกแบบและวิเคราะห์ข้อมลูทีเ่ป็น Business Intelliegence พืน้ฐาน 
การท�า Data Mining หลกัการของ Data Scientist และอลักอริทมึ 
ในการพยากรณ์เบื้องต้น
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IT 368 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 3(3-0-6)
 Cloud Computing
 พื้นฐานและหลักการของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
การวางแผนและการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของระบบประมวล
ผลข้อมูลแบบกลุ่มเมฆ ซอฟต์แวร์บริการและการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์บนกลุม่เมฆ การเข้าถึงการประมวลผลและการจดัเก็บข้อมลู
แบบกลุม่เมฆ การเปลีย่นผ่านระบบเดมิสูก่ารประมวลผลบนกลุม่เมฆ

IT 369  แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีไอโอที 3(2-2-5)
 Introduction to IoT Technology
 หลกัการและความจ�าเป็นพืน้ฐานของ Internet of Things 
การรบัข้อมลูจากเซนเซอร์ เทคโนโลยีการบริหารจดัการข้อมลูจ�านวน
มาก เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงกระบวนการเก็บ
ข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานตามมาตรฐานเพื่อให้ได้มาซ่ึงการสื่อสาร
ระหว่างอปุกรณ์ การฝังระบบการประมวลผลลงในอปุกรณ์ทีส่ามารถ
สื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โครงสร้างพื้นฐานของระบบการ
ควบคุมระยะไกล และอนาคตของเทคโนโลยีนี้

IT 370 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบค้นคืน 3(3-0-6)
 สารสนเทศและโปรแกรมการค้นหา
 Introduction to Information Retrieval Systems and  
 Search Engines
 ส่วนประกอบของระบบค้นคืนสารสนเทศและโปรแกรม
การค้นหา ความแตกต่างระหว่างการค้นคืนข้อมูลในระบบฐาน
ข้อมูลและระบบค้นคืนสารสนเทศ แบบจ�าลองและวิธีการเพื่อการ
จัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ เทคนิคการค้นคืน การวิเคราะห์
ข้อความ การท�าดัชนี  เทคนคิการเรยีงล�าดบัผลของการค้นคืน การ
วัดประสิทธิภาพของการค้นคืน

IT 371 การเรียนรู้ของเครื่อง 3(3-0-6)
 Machine Learning
 พื้นฐานของการสร้างโปรแกรมในการเรียนรู้และความ
สมัพนัธ์กับสถิติศาสตร์  ฟังก์ชันการกระจายของความน่าจะเป็นและ
การประยุกต์ใช้กับการเขียนโปรแกรมการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้แบบ
ต่างๆ อาทิ การตัดสินใจโดยแผนภูมิต้นไม้ โครงข่ายประสาทเทียม 
เครือข่ายแบบเบย์ การเรียนรู้ด้วยการแทน การประยุกต์ใช้ความรู้
ในการแก้ไขปัญหาและงานในแต่ละประเภท

IT 372 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
 และการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ 
 Human-Computer Interaction and User Experience 
  Design
 หลักการเบ้ืองต้นของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
คอมพวิเตอร์ การวิเคราะห์พฤตกิรรมมนษุย์ การท�างาน เทคนคิการ
สงัเกต การออกแบบสอบถาม การวิเคราะห์และการโมเดลงาน วิธแีสดง 
ส่วนปฏิสัมพันธ์และเครื่องมือสร้างต้นแบบ ขั้นตอนการเรียนรู้ การ
ศึกษาการใช้งานและการวิเคราะห์โพรโทคอลการใช้ค�า การศึกษา
องค์ประกอบของการออกแบบภาพและการประยุกต์ใช้กับส่วนต่อ
ประสานกับผู้ใช้ การศึกษาประสบการณ์ผู้ใช้

IT 373  การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3(3-0-6)
 Information Systems Analysis and Design
 ความหมายความส�าคัญและองค์ประกอบของระบบ
สารสนเทศ กลยุทธ์และวงจรของการพฒันาระบบสารสนเทศ บทบาท 
และหน้าที่ของนักวิเคราะห์ระบบ การริเริ่มและการบริหารโครงการ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ การสร้างแผนภาพแสดงการไหลของข้อมลู แผนภาพ
แสดงความสมัพนัธ์ของข้อมลู และการออกแบบฐานข้อมลู การเขียน 
เอกสารประกอบการน�าเสนอผลการวิเคราะห์ การออกแบบส่วน
ติดต่อกับผู้ใช้งาน การออกแบบส่วนการรับข้อมูลและการแสดงผล
ข้อมูล การพัฒนาโปรแกรม การทดสอบ การติดตั้งและการบ�ารุง 
รกัษาระบบ แนวคดิเก่ียวกับระบบเชิงวัตถุ การวิเคราะห์และออกแบบ 
ระบบเชิงวัตถุโดยใช้ภาษายูเอ็มแอล 

IT 374 การพัฒนาระบบงานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่  3(2-2-5) 
 Mobile Application Development 
 ระบบปฏบัิตกิารทีใ่ช้ในอปุกรณ์เคลือ่นท่ี การออกแบบและ
พัฒนาระบบงานบนอุปกรณ์เคลื่อนท่ี การพัฒนาแอปพลิเคชันบน
อปุกรณ์เคลือ่นทีโ่ดยใช้ชุดพฒันาซอฟต์แวร์ (Software Development 
Kit) การใช้งานโมดูลในการตดิต่อสือ่สาร การใช้งานระบบฐานข้อมลู 
การรับส่งข้อมูลในระบบเครือข่าย การใช้งานอุปกรณ์ถ่ายภาพและ
ตัวตรวจจับสัญญาณต่างๆ การทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของ
โปรแกรม ตลอดจนกระบวนการจัดเตรียมแอปพลิเคชันเพื่อให้ผู้ใช้
สามารถน�าไปใช้งานได้จริง



มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  j  15 

IT 375  การออกแบบและพัฒนาระบบงาน 3(2-2-5)
 เพื่อให้บริการ  
 Application Service Design and Development 
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานเพื่อให้บริการแก่ 
แอปพลิเคชันในส่วน Back-End การสร้างและบ�ารุงรักษาตรรกะ
ในการท�างานและกระบวนการท�างานของแอปพลิเคชัน การติดต่อ 
ระบบฐานข้อมูลและเครือข่าย การด�าเนินการเพื่อความปลอดภัย
ของระบบ การเรียกใช้งานส่วนให้บริการอื่นๆ การท�างานร่วมกัน
โดยอาศัยการประมวลผลบนก้อนเมฆ

IT 376 การพัฒนาเว็บฟรอนต์เอ็น 3(2-2-5)
 Front-End Web Development 
 แนวคดิในการออกแบบและการจดัการเว็บไซต์ในรูปแบบ
ต่างๆ การเขียนโปรแกรมส่วนของผูร้บั (Client-Side Programming) 
ศกึษารูปแบบลกัษณะของภาษาทีใ่ช้ในการแสดงข้อมลู เช่น ภาษาเอช
ทีเอ็มแอล (HTML) การใช้งานซีเอสเอส (CSS) และจาวาสคริปต์ 
(JavaScript) การออกแบบและพัฒนาเว็บแบบเรสพอนซีฟ  
(Responsive) การใช้งานเฟรมเวิร์คที่ทันสมัยในการพัฒนา Front-
End

IT 377 การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ 3(2-2-5)
 และประสบการณ์ผู้ใช้
 User Interface and User Experience Design
 การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ สร้างส่วนต่อประสาน
ผู้ใช้ ออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ส�าหรับผู้ท่ีมีประสบการณ์ผู้ใช้
ต่างๆ วิเคราะห์และออกแบบชนิดของส่วนรับประสาทสัมผัส การ
บันทึกและแปลพฤติกรรมมนษุย์ การสร้างความพอใจโดยรวมส�าหรบั
ประสบการณ์ของผูใ้ช้โดยเน้นถึงประสบการณ์การใช้งานทีเ่ก่ียวข้อง
กับการพัฒนาแอปพลิเคชัน

IT 378  หลักการออกแบบอินโฟกราฟิก 3(2-2-5)
 Principle of Infographic Design
 กรรมวธิกีารรวบรวมและสรุปข้อมลูเพือ่สร้างสารสนเทศ 
และเทคนิคการน�าเสนอข้อมูลสารสนเทศในลักษณะของภาพนิ่ง 
หรอืภาพเคลือ่นไหวทีส่ามารถสือ่สารได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ความรู้ 
เบื้องต้นในการผลิตสื่อภาพ เสียง และแอนิเมชัน การประสานสื่อ
เข้ากนัด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม

IT 379 คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 3(2-2-5)
 Computer Graphic and Multimedia 
 แนวคิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก การประสานสื่อให้
เข้ากันด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม องค์ประกอบพื้นฐานของการสร้าง
ช้ินงานคอมพิวเตอร์กราฟิก การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อสร้าง
มัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์ 

IT 380 ตารางค�านวณขั้นสูงเพื่องานธุรกิจ 3(2-2-5)
 Advanced Spreadsheets for Business
 การใช้เคร่ืองมือท่ีอยู่ในโปรแกรมส�าเร็จรูป ส�าหรับการ
ท�างานประเภทตารางค�านวณ ในการแก้ปัญหางานธุรกิจ เช่น การ
จัดการด้านการขาย การจัดการด้านบัญชี การจัดการด้านบุคคล 
เป็นต้น รวมถึงการประยุกต์ใช้งานจริงในธุรกิจและการใช้งานเชื่อม
ต่อกับฐานข้อมูล

IT 381 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 เครือ่งมอื และ
โปรแกรมส�าเร็จรูป เพื่อสร้างอัจฉริยะภาพทางธุรกิจให้กับองค์กร

IT 382 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)
 Electronic Business
 เทคโนโลยีส�าหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ แบบจ�าลองทาง
ธุรกิจ โครงสร้างพื้นฐานของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์ธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบต่างๆ ของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การ
จดัการห่วงโซ่อปุทาน การจดัซ้ือจดัหาแบบอเิลก็ทรอนกิส์ การบรหิาร
ลกูค้าสมัพนัธ์ เป็นต้น รวมท้ังแนวทางในการจดัการเรือ่งความมัน่คง
ของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และการน�าไปใช้งาน
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IT 383 การประกอบธุรกิจออนไลน์ 3(3-0-6)
 Online Entrepreneur
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะ รูปแบบ เทคนิค และ
วิธีการด�าเนินงานของธุรกิจออนไลน์ คุณลักษณะท่ีส�าคัญส�าหรับผู้
ประกอบธุรกิจออนไลน์ การวางแผนธุรกิจ ตลาด และการแข่งขัน 
พฤติกรรมผู้บริโภคบนอินเทอร์เน็ต การคาดการณ์ผลด�าเนินการ
และผลตอบแทน เครื่องมือและเทคนิคการท�าการตลาดออนไลน์ให้
ประสบความส�าเร็จ

IT 384 การตลาดบนอินเตอร์เน็ตและสื่อทางสังคม 3(3-0-6)
 Internet Marketing and Social Media
 แนวคิดการตลาดบนอนิเทอร์เนต็และการใช้สือ่ทางสงัคม 
สภาพแวดล้อมทางธรุกิจส�าหรบัการท�าการตลาดบนอนิเทอร์เนต็ การ
ประยุกต์ใช้สื่อและเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการท�าการตลาด การ
ก�าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดบนอินเทอร์เน็ตและสื่อทางสังคม การ
ก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย ส่วนประสมทางการตลาดบนอินเทอร์เน็ต 
แนวทางการท�าการตลาด การบริหารลูกค้าสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ 
เทคโนโลยีของสื่อทางสังคม

IT 385 หลักส�าคัญของการพัฒนาเทคสตาร์ทอัพ 3(3-0-6)
 Principles of Tech Startup Development
 ความหมายของสตาร์ตอพั แนวคดิของการสร้างสตาร์ตอพั 
ผลิตภัณฑ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเทคสตาร์ตอัพ การ 
กระจายข่าวสารของผลิตภัณฑ์ การคัดสรรเทคโนโลยีเพื่อใช้ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการในการพัฒนาที่ยืดหยุ่นและมี
ประสทิธภิาพ การส่งมอบผลติภณัฑ์ และการบริหารจดัการสตาร์ตอพั 
อย่างยั่งยืน

IT 386 การเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการ 3(2-2-5)
 Procedural Programming
 แนวคิดหลักการเขียนโปรแกรมและโครงสร้างการ
ท�างานของภาษาซี การออกแบบขั้นตอน การท�างานของโปรแกรม 
เชิงกระบวนการ (Procedural Programming) โดยใช้โครงสร้าง
ควบคุมแบบต่างๆ การสร้างเง่ือนไข การวนซ�้าคลาสอาร์เรย์และ
แฟ้มข้อมูล การสร้างฟังก์ชันและโปรแกรมย่อย การแก้ไขความผิด
พลาดและการทดสอบโปรแกรม

IT 387 การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บด้วย .NET 3(2-2-5)
 Web Programming Development with .NET  
 Programming
 รูปแบบของข้อมูล การท�างานกับข้อมูล และสถานะของ
ข้อมลู การสร้างเว็บแอปพลเิคชันด้วยเทคโนโลยี ASP.NET การใช้งาน 
Master Page การใช้งานเคร่ืองมือในกลุ ่มเว็บคอนโทรลเพื่อ
ออกแบบเว็บไซต์ การประยุกต์ใช้เครื่องมือในกลุ่มเว็บคอนโทรล
ร่วมกับระบบฐานข้อมลู การพฒันาโปรแกรมบนเว็บเพือ่ตดิต่อระบบ
ฐานข้อมูล

IT 388 ระบบบริหารจัดการเนื้อหาบนเว็บ 3(2-2-5)
 Web-Content Management System
 การสร้างแอปพลิเคชันบนเว็บ การจัดการข้อมูลส�าหรับ
ระบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน (Front-End) การจัดการข้อมูลส�าหรับ
ระบบส่วนบริหารงานสนับสนุนขององค์กร (Back-End) การดูแล
รกัษาและการสร้างความมัน่คงส�าหรับแอปพลเิคชันบนเว็บ และการ
ฝึกปฏิบัติใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปส�าหรับบริหารจัดการเว็บไซต์

IT 401 หัวข้อปัจจุบันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
 Current Topics in Information Technology
 การศึกษาหัวข้อในปัจจุบันที่น่าสนใจทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ หัวข้อและเนื้อหาเปลี่ยนไปในแต่ละปี  โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสาขาวิชา

IT 402  หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับการวิเคราะห์ธุรกิจ 3(2-2-5)
 Special Topic in Business Analysis 
 การศึกษาหัวข้อในปัจจุบันเก่ียวกับเทคนิคและวิธีการใน
การวิเคราะห์ข้อมูลในทางธุรกิจที่น่าสนใจ โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสาขาวิชา
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IT 410  สหกิจศึกษา 6 (600 ช่ัวโมง)
 Cooperative Education
รายวิชาบังคับก่อน : ได้รับการพิจารณาจากทางคณะ
 การจัดการศึกษาซ่ึงให้นักศึกษาได้ไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ ในระหว่างทีก่�าลงัศึกษาอยู่  เพือ่ให้นกัศึกษาได้เช่ือมโยง 
การเรียนรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราว โดยปฏิบัติงานเต็ม
เวลาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สปัดาห์ และประเมนิผลจากการปฏบัิติ
งานของนกัศกึษาโดยสถานประกอบการร่วมกับหลกัสตูร (มกีารเตรียม 
ความพร้อมด้านสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษาเป็นจ�านวน 30 ชั่วโมง)

IT 431 โครงงานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 1 3(0-9-0)
 Capstone Project in Management Information 
 Systems 1
 แนวคดิเก่ียวกับระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ ประเภท
ของระบบสารสนเทศ บทบาทเชิงกลยุทธ์ของระบบสารสนเทศ 
แนวคิดเก่ียวกับการบัญชีการเงินส�าหรับผู้บริหาร แนวคิดเก่ียวกับ
ต้นทุนและวิธีการค�านวณต้นทุนตามวิธีการต่างๆ การบริหารสินค้า
คงคลัง การท�างานและตัวอย่างของระบบสารสนเทศที่ควบคุม
กระบวนการท�างานและเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงาน 
 การน�ากรอบแนวคิด Design thinking มาประยุกต์ 
เพื่อสร้างกระบวนการคิดซ่ึงเริ่มจากการท�าความเข้าใจปัญหา 
ตามโจทย์หรือตามความต้องการขององค์การ หน่วยงานต่างๆ  
โดยใช้วิธีการศึกษาและรวบรวมข้อมูล เช่น การสัมภาษณ์ การใช้
แบบสอบถามเพือ่เก็บข้อมลู  การสงัเกต หรือ การจ�าลองสถานการณ์ 
เป็นต้น เพื่อก�าหนดประเด็นที่เป็นปัญหา และหาแนวทางแก้ไข 
ปัญหานั้น โดยผสมผสานมุมมองด้านนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ จากนั้นให้ท�าการน�าเสนอแนวคิดผ่าน Idea pitching

IT 432 โครงงานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 2 3(0-9-0)
 Capstone Project in Management Information  
 Systems 2
 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ศึกษาการเขียน
ข้อเสนอโครงการ การเขียนแผนผังโมเดลธุรกิจ (Business Model 
Canvas) การท�าระบบต้นแบบ 
 การน�ากรอบแนวคิด Design thinking มาประยุกต์
เพื่อจ�าลองแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือสร้างต้นแบบจ�าลอง เช่น 
ต้นแบบผลติภณัฑ์  แบบจ�าลองกระบวนการ แนวปฏบิติัท่ีด ีกระบวน
ทัศน์ เพื่อสร้างประสบการณ์จริงจากการเรียนรู้ในวิชา Capstone 
proejcts 1 โดยจะมีการทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อรวบรวมผล
สะทอนกลับ (Feedback) และข้อเสนอแนะ อันจะสามารถน�ามา
ปรับแนวทางการพฒันา โดยท้ายสดุผูเ้รียนจะท�าการน�าเสนอต้นแบบ
จ�าลองผ่าน Project/Prototype pitching

IT 433 โครงงาน 1 3(0-0-9)
 Project 1
 การศกึษาค้นคว้าด้วยตัวเอง เป็นกลุม่หรือศึกษาเดีย่ว เพือ่
น�าเสนอหัวข้อและผลเบ้ืองต้นจากการศกึษาเพือ่แก้ปัญหาเชิงปฏบิตัิ
หรือการทดลองวิเคราะห์และเปรียบเทียบเชิงวิชาการในสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา

IT 434 โครงงาน 2 3(0-0-9)
 Project 2
รายวิชาบังคับก่อน : IT434  โครงงาน 1
 การศกึษาค้นคว้าด้วยตัวเอง เป็นกลุม่หรอืศกึษาเด่ียว ภาย
ใต้การดูแลของอาจารย์ท่ีปรกึษา เพ่ือน�าเสนอผลการศึกษาทีส่มบรูณ์
ในหัวข้อที่ต่อเนื่องจากที่ได้ศึกษาและเสนอไว้ในวิชาโครงงาน
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IG 301 พื้นฐานการออกแบบเกมและทฤษฎี 6(4-4-10)
 เกมมิฟิเคชัน  
 Game Design Fundamentals and 
 Gamification Theory  
 แนวคิดและหลักการออกแบบเกม 2 มิติ และ 3 มิติ 
ความเป็นมาของการพัฒนาเกม แนวคิดเกม ลักษณะของเกม
แต่ละประเภท การอธิบายเรื่องและเนื้อหาของเกม กลุ่มเป้าหมาย 
พฤติกรรมของกลุม่ผูเ้ล่นเกม กฎกติกา อปุสรรคในเกม การออกแบบ
แผนผังการท�างานของเกม หลักการน�าเสนอภาพและเสียงเพื่อ
สื่อสารสู่ผู้ใช้ วิธีการปฏิสัมพันธ์เบื้องต้นของผู้เล่นและเกม หลักการ
วิจารณ์เกม จริยธรรมในการพัฒนาเกม ตรวจสอบ ปรับปรุง และ
หาวิธีการแก้ไขปัญหา ศึกษาเทคนิคและรูปแบบของทฤษฏีเกม 
มิฟิเคชัน กฎเกณฑ์และการโต้ตอบต่างๆ วิเคราะห์ความหมาย 
เชิงสังคม ออกแบบเกมที่จะท�าให้เกิดความสนุกสนาน การน�า 
เกมนิฟิเคชันมาใช้ในการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในกิจกรรมอื่นๆ 
และเพื่อสร้างพฤติกรรมการเรียนรู้ 

IG 302 เทพปกรณัมกับการออกแบบเกม 3(2-2-5)
 Mythology and Game Design
 องค์ประกอบของวรรณกรรม เร่ืองเล่าต่างๆ ในแต่ละ
วัฒนธรรม และท�าความเข้าใจเก่ียวกับการเล่าเรื่องที่เก่ียวข้องกับ
เทพปรณัมในอารยธรรมตะวันออกและตะวันตก เพื่อสร้างแรง
บันดาลใจในการน�าเรื่องราวเหล่านั้นมาพัฒนาในส่วนการเล่าเร่ือง 
และการสร้างตัวละครได้อย่างเหมาะสมกับการพัฒนาเกม และงาน
แอนิเมชันสมัยใหม่

IG 303 การพัฒนาเกม 6(4-4-10)
 Game Development
 การศึกษาเคร่ืองประมวลผลเกมเพื่อการออกแบบ และ
พัฒนาเกมเบ้ืองต้นให้สามารถท�างานได้ทุกแพลตฟอร์มที่ได้รับ
ความนิยมในปัจจุบัน การเขียนโปรแกรมเชิงจินตภาพ (Visualize 
Programming) หรือ Block Programming ส�าหรับเกมการเขียน
โปรแกรมด้วยภาษา C# เบื้องต้นส�าหรับการควบคุมตัวละคร การ
จัดการเหตุการณ์ (Event Triggers) และเง่ือนไขภายในในเกม 
การออกแบบเกมหลายผู้เล่น (Multi Player)การจัดการภาพกราฟิก
ภายในเกม การจัดการไฟล์สื่อทั้งเสียง และ วีดิโอที่ใช้ประกอบ
การพัฒนาเกม เทคนิคของเคร่ืองประมวลผลเกมร่วมกับบริการบน 
กลุ่มเมฆ (Cloud Services) ส�าหรับสร้างโฆษณาเพื่อเกิดรายได้ 
ในแต่ละแพลตฟอร์มที่เลือกพัฒนา (Monetize) การบริหารจัดการ
โครงงานเกมร่วมกัน (Cloud Collaborate)
 
IG 304 การออกแบบงานกราฟิกและตัวละคร 6(4-4-10) 
 ส�าหรับเกมและแอนิเมชัน 3 มิติ 
 Graphic and Character Design for 3D Game  
 and Animation
 หลักการออกแบบวัตถุ ตัวละคร มนุษย์และสิ่งมีชีวิต 
สถาปัตยกรรมในรูปแบบ 3 มิติที่ประยุกต์ใช้กับการออกแบบเกม
และแอนิเมชัน การจัดพื้นผิว และแสง เพื่อประมวลผลออกมาเป็น 
ภาพกราฟิก 3 มิติที่เสมือนจริง แนวคิดการออกแบบและการจัด
วางสภาพแวดล้อมและระดับ (Level Design) ภายในเกม ทฤษฎี
และหลักการสร้างสภาพแวดล้อมสมจริง กลางวันและกลางคืน 
การใส่เอฟเฟกต์ที่เป็นปรากฏการทางธรรมชาติด้วยการจัดอนุภาค  
(Particle) ให้สมจรงิ การน�าแบบจ�าลอง 3 มติิของมนษุย์ และสิง่มชีีวิต
เชือ่มโยงกระดูกกับแบบจ�าลองให้เกิดท่าทางการเคลือ่นไหว (Rigging  
Animation) ไปจนถึงการเช่ือมโยงกระดูกกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเช่น 
รถยนต์ เครื่องบิน หรือต้นไม้ ฝึกปฏิบัติใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ 
เพื่อให้เกิดความช�านาญ และการประยุกต์ใช้กับเคร่ืองประมวลผล
เกม ที่ทันสมัยส�าหรับการสร้างงานเกมและงานแอนิเมชัน 3 มิติ
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IG 400 นวัตกรรมและธุรกิจเทคโนโลยี  6(0-18-0)
 Innovation and Technoprenuership 
 การศึกษาเปรียบเทียบองค์ความรู้ด้านทฤษฎีและการ
ปฏิบัติ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับภาคธุรกิจ โดยใช้
เทคโนโลยีและแนวคิดนวัตกรรม วิเคราะห์ประเมินปัญหาจาก
อุตสาหกรรมภายนอก สังคม หรือ ประเด็นหัวข้อความสนใจของ
ผู้เรียน ออกแบบและพัฒนาเป็นโครงงานด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี 
ไปจนถึงงานสร้างสรรค์ภายใต้การดูแลของอาจารย์ผู ้สอน หรือ 
ค�าแนะน�าจากผู้เช่ียวชาญ การประเมินโครงงานเพื่อสะท้อนการ
ท�างานในรูปแบบองค์กร การน�าเสนอและสรุปโครงงาน

IG 401 การเตรียมจุลนิพนธ์ส�าหรับการพัฒนาเกม 1(0-0-3)
 Senior Project Preparation for Game 
 Development
 การเตรยีมโครงงาน การศกึษาค้นคว้าด้วยตัวเอง มุง่เน้น
การใช้ทักษะท่ีได้รับตลอดทั้งหลักสูตร การพัฒนางานที่สะท้อนถึง
เอกลักษณ์ของตนเอง น�าเสนอหัวข้อและพัฒนาแนวความคิด การ 
เตรียมข้ันตอนการท�างาน การท�าวิจัยค้นคว้า เทคนิคท่ีจะน�ามาใช้
งานในโครงงานของนักศึกษา โดยมีอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานเป็น 
ผูด้แูลการศกึษาหัวข้อทีทั่นสมยัเข้ากับสถานการณ์ปัจจบัุนท่ีทางสาขา
วิชาก�าหนด จดัการสมัมนาน�าเสนอหัวข้อและรายละเอยีดทีไ่ด้ศกึษา
มาให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา และต้องส่งรายงานการสัมมนานั้น
 
IG 402   จุลนิพนธ์ส�าหรับการพัฒนาเกม 3(0-0-9)
         Senior Project for Game Development
รายวิชาบังคับก่อน :  IG401 การเตรียมจุลนิพนธ์สำาหรับการ
พัฒนาเกม
 การสร้างสรรค์โครงงาน มุง่เน้นการใช้ทักษะท่ีได้รับตลอด
ทั้งหลักสูตร การพัฒนางานท่ีสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของตนเอง น�า
เสนอหัวข้อและพฒันาแนวความคิด ออกแบบอย่างสร้างสรรค์ ตาม
แผนงานที่เตรียมไว้ โดยเน้นขั้นตอนการท�างานจริง และเข้าร่วมฟํง
ความคิดเห็นจาก ผู้บริโภค บุคลากรในอุตสาหกรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพื่อให้โครงงานสมบูรณ์แบบท่ีสุด โดยมีอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน
เป็นผู้ดูแล
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KA 201 ศิลปะเบื้องต้น 3(3-0-6)
 Introduction to Art
 ศึกษาความหมายของศิลปะโดยท่ัวไปและทดลองใช้สื่อ
ต่างๆ ในการสร้างศิลปะเบื้องต้น ด้วยการแสดงออกอย่างอิสระใน
เทคนิคที่มีความสอดคล้องกับทุกสาขาวิชาเอก เช่น เทคนิคเบื้องต้น
ของงานพมิพ์ การสร้างงานเชิงพาณชิย์ศิลป์ การทดลองใช้วัสดุ และ
การสร้างงาน 3 มิติ เป็นต้น ศึกษาถึงแนวความคิด เทคนิค และ
วัสดุ ในการสร้างงานศิลปะเบ้ืองต้นด้วยการแสดงออกอย่างอิสระ
ทั้งด้านจิตรกรรมสองมิติ ประติมากรรมสามมิติ เทคนิคภาพพิมพ์ 
ศิลปะการจัดวาง

KA 202 สุนทรียศิลป์ 3(2-2-6)
 Art Aesthetics
 ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีหลัก ในปรัชญาศิลปะ 
และสนุทรียศาสตร์ ทีม่บีทบาทส�าคญัและมอีทิธพิลต่อศิลปะสมยัใหม่ 
ฝึกปฏิบัติในการน�าความรู้ไปใช้ ประกอบความคิดในดารท�าความ
เข้าใจ วิเคราะห์ และสร้างสรรค์งานศิลปะและการออกแบบ

KA 203 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 3(3-0-6)
 History of Western Art
 ประวตัศิาสตร์ศลิปะตะวันตก  ในบริบทของประวัตศิาสตร์
สังคม ปรัชญาความเชื่อที่ 3 แสดงออกทางผลงานศิลปกรรม การ
วิเคราะห์ การเปรียบเทียบ ลักษณะและอิทธิพลของรูปแบบ
ศิลปกรรม ต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 
14 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21

KA 206  ทฤษฏีสี 3(2-2-6)
 Color Theory
 ความเป็นมาของทฤษฎีสี การใช้สีในการสะท้อนความ
หมาย และอารมณ์ในบริบทของการออกแบบ และแนวคิดในการ
สร้างปฏิสัมพันธ์ของสี แสง รูปแบบ และพื้นที่ในงานสร้างสรรค์

KA 207  การออกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ 3(2-2-6)
 Two- and Three-Dimensional Design
 หลักทฤษฎีและองค์ประกอบเบื้องต้นในการออกแบบ 
2 มิติ และ 3 มิติ กระบวนการความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ
จากการใช้ทัศนธาตุทางศิลปะและการออกแบบ (จุด เส้น ระนาบ
รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว สี น�้าหนัก พื้นที่ว่าง) หลักการออกแบบ 
(เอกภาพ จังหวะ ความสมดุล สัดส่วน การกินระวางพื้นที่ ความ
สัมพันธ์ของขนาดและพื้นที่ และการสื่อความหมาย)

KA 212  การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 3(2-2-4)
 ผลิตภัณฑ์ 1  
 Computer-Aided Product Design 1
 แนวคิดและปฏิบัติการน�าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มา
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ในลักษณะ 3 มิติข้ันพื้นฐาน 
โดยเรียนรู้ฝึกฝนจากโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ และการ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิตขั้นพื้นฐาน

KA 213  การถ่ายรูปดิจิทัล 3(2-2-6)
 Digital Photography
 การใช้กล้องถ่ายรปูประเภทต่างๆ ส่วนประกอบ วิธกีารใช้
และการบ�ารุงรักษา การจัดแสง  เรียนรู้การถ่ายภาพ และมุมกล้อง
ต่างๆ การจดัวางองค์ประกอบของภาพ การถ่ายภาพระบบดจิทัิลและ
การใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ

KA 214  การออกแบบภาพประกอบ 3(2-2-6)
 Illustration Design
 การออกแบบสร้างสรรค์ การออกแบบรูปภาพอื่นๆ การ
ส�ารวจสไตล์ของศิลปะที่หลากหลายที่ใช้สื่อต่างกัน การสร้างผลงาน
แบบดั้งเดิม วิธีดั้งเดิมกับวิธีดิจิทัล

KA 215  วาดเส้นเบื้องต้น 3(2-2-6)
 Basic Drawing
 ความรู้พื้นฐานของการท�าภาพ รวมไปด้วยความรู้ท่ัวไป
ทางรูปภาพ สถาปัตยกรรม เครือ่งมอืและวัสดลุายเส้นและตัวอกัษร 
เนื้อหารายละเอียดของการวาดภาพ
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KA 216  องค์ประกอบศิลป์ 1 3(2-2-6) 
 Art Composition 1
 ทฤษฎีพื้นฐาน ฝึกฝนทักษะในการจัดการองค์ประกอบ
ศิลป์ด้วยการใช้ทัศน์ธาตุ (จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว น�้าหนัก 
พืน้ทีว่่าง ส)ี และการจดัวางองค์ประกอบ ผนวกกับหลกัการออกแบบ
ขึ้นพื้นฐาน

KA 217  องค์ประกอบศิลป์ 2 3(2-2-6) 
 Art Composition 2
 ฝึกปฏิบัติการประกอบกันของรูปทรงให้เกิดความสมดุล 
จังหวะการเคลื่อนไหว ตามหลักทฤษฏีการจัดองค์ประกอบศิลป์  ให้
เกิดความเป็นภาพ และเน้นการสร้างสรรค์โดยใช้สตีามเทคนคิต่างๆ 
มาผนวกกับหลักการออกแบบ

KA 218  ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก 3(3-0-6)
 History of Eastern Art
 ประ วั ติศาสตร ์ ศิ ลปะตะวันออก ในบ ริบทของ
ประวัติศาสตร์ สังคม การเมือง ปรัชญา และความเชื่อ ที่ถ่ายทอด
ผ่านงานศิลปะของชนในชาติเอเชีย การวิเคราะห์ การเปรียบเทียบ
ลักษณะ และอิทธิพลของรูปแบบศิลปกรรมแต่ละสมัยของชาติ
ตะวันออก ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น อินเดีย และชาติอื่นๆในอาเซียน

KA 301  องค์ประกอบศิลป์ 3(2-2-6)
 Elements of Art
 หลักการพื้นฐานทางองค์ประกอบศิลป์ จุด เส้น สี น�้า
หนกั รปูร่างรปูทรง พืน้ผวิ ทีว่่าง และทศันธาตุต่างๆ สดัส่วน ความ
สมดุล ความเป็นเด่น ความกลมกลืน จังหวะและความเป็นเอกภาพ 
น�ามาจัดเข้าด้วยกันเพื่อสื่อให้เกิดความงาม ความสมบูรณ์ในการ
สัมผัสและรับรู้เนื้อหาสาระจากตัวผลงานศิลปะ

KA 302  การจัดการด้านศิลปะ 3(2-2-6)
 Art Management
 ความสัมพันธ์ระหว่างหลักการบริหารกับศิลปะโดย
พิจารณาจากแนวคิดทางการบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งเน้นใน

ศาสตร์ของการตลาด การบริหารจัดการองค์กรกับหลักการทางการ
สร้างสรรค์และการเผยแพร่งานศิลปะ

KA 303  ประวัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3(3-0-6)
 History of Product Design
 ประวัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ เร่ิมตั้งแต่ยุคการปฏิวัติ
อตุสาหกรรมจนถึงยุคปัจจบัุน วิเคราะห์แนวคดิและความเคลือ่นไหว
ของนักออกแบบชั้นน�าทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งปัจจัยทางด้าน
เศรษฐกิจ สงัคม วัฒนธรรม และสิง่แวดล้อม ทีส่่งผลต่อวิวัฒนาการ
ทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์

KA 304  กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3(1-4-4)
 Product Design Process
 หลักและกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ ค้นคว้า 
วิเคราะห์ข้อมูล การสร้างแนวความคิดข้ันตอนการพัฒนาความคิด
สูก่ารออกแบบ การวางแผนและปฏบัิติการออกแบบผลติภณัฑ์อย่าง
เป็นระบบ โดยค�านึงถึงปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์
อย่างเหมาะสม

KA 305  หลักการออกแบบตกแต่ง 3(2-2-6)
 Principles of Decorative Design
 เรียนรู้หลกัการออกแบบประเภทต่างๆ หลกัการออกแบบ
ข้ันพืน้ฐาน ท่ีมา แนวคิดและการออกแบบ ประยุกต์ใช้ ฝึกฝน ปฏบัิติ 
และสามารถน�าความรู้ไปใช้ได้จริง

KA 306  การออกแบบหน้าเว็บไซต์ 3(1-4-4)
 Web Page Design
 การออกแบบบนจอภาพ เช่น การน�าตัวอักษร ภาพถ่าย 
ภาพเคลือ่นไหว ฯลฯ ประยุกต์ใช้กับซอฟต์แวร์ ข้ันตอนการออกแบบ
สร้างเว็บไซต์ การวิเคราะห์จากเงื่อนไขการใช้งานกับธุรกิจประเภท
ต่างๆ และกลุ่มเป้าหมาย
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KA 307  การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 3(2-2-4)
 ผลิตภัณฑ์ 2  
 Computer-Aided Product Design 2
 หลกัการน�าโปรแกรมคอมพวิเตอร์มาเป็นเครือ่งมอืในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ในลักษณะ 3 มิติขั้นสูง เพื่อการน�าเสนอผลงาน
ในลกัษณะ 2 มติ ิการสร้างภาพเหมอืนจริง การสร้างภาพเคลือ่นไหว 
การสร้างต้นแบบ 3 มิติ โดยเรียนรู้ฝึกฝนจากโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
กับการออกแบบ

KA 309  การวาดภาพร่าง 3(2-2-6)
 Sketching
 พัฒนาส่งเสริมความสามารถทางการวาดภาพของ
นกัศึกษาและเปลีย่นแนวคดิทางวาดภาพของนกัศกึษา เช่น การวาด
ปูนปลาสเตอร์ การร่างหัวมนุษย์ องค์ประกอบการร่าง เป็นต้น

KA 310  วัฒนธรรมและการออกแบบ 3(2-2-6) 
 เชิงสร้างสรรค์         
 Culture and Creative Design
 ความตระหนักในผลกระทบและอิทธิพลท่ีมีต่อกัน ของ
วัฒนธรรมผลและงานศลิปะ และการออกแบบการน�าความตระหนกั
นี้ไปใช้ในการท�าโครงการศิลปะและการออกแบบที่แสดงความ
รับผิดชอบทางสังคมและวัฒนธรรม

KA 311  ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 1  3(2-2-6) 
 (ศิลปกรรมศาสตร์)  
 English for Specific Purposes 1 
 (Fine and Applied Arts)
 พฒันาทักษะการอ่าน ฝึกอ่านเพือ่จบัใจความและทศันคติ
ในข้อเขียนในหนังสือพิมพ์  นิตยสารและวารสารทางวิชาการแขนง
ต่างๆ เน้นการเพิ่มความรู้เรื่องศัพท์ ส�านวน และโครงภาษาที่ใช้อยู่
ในข้อเขียนเหล่านี้ การฝึกเขียน และพูดสรุปความสิ่งที่อ่าน

KA 312  ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 2  3(2-2-6) 
 (ศิลปกรรมศาสตร์)  
 English for Specific Purposes 2 
 (Fine and Applied Arts)
 พฒันาทักษะการพดู ฟัง อ่าน และเขียน เพือ่การสือ่สาร
ด้วยภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทางธุรกิจต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร การเตรยีมตวัสมคัรงาน การสมัภาษณ์งาน และการ
เร่ิมงานใหม่ เน้นความส�าคัญของการสือ่สารด้วยรปูภาษาทีเ่หมาะสม
กับสถานการณ์

KA 320  การวิจัยด้านศิลปะและการออกแบบ 3(3-0-6)
 Research in Art and Design
 การศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับด้านศิลปะและการ
ออกแบบ รวมถึงศกึษาเคร่ืองมอืแนวทางการวิจยั ข้ันตอน กระบวน
การวิจยั การวางแผน การเก็บข้อมลู การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ข้อมลู 
รวมถึงการเสนอรายงานการวิจัยผ่านสื่อประเภทต่างๆ

KA 331  การออกแบบเลขนศิลป์ 3(1-4-4)
 Graphic Design
 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี การรับรู้ ระบบภาษากราฟิก
ที่ผ่านกระบวนการขับเน้นออกมาในรูปแบบต่างๆ ฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบกราฟิกประเภทต่างๆ โดยใช้หลักการ และกระบวนการ
ออกแบบเพื่อสื่อสารความหมายหรือสัญญะผ่านงานกราฟิก

KA 332  การออกแบบบรรจุภัณฑ์  3(2-2-6)
 Packaging Design
 ทฤษฏีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ วิวัฒนาการของบรรจุ
ภัณฑ์ในยุคต่างๆ หน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์กับสิ่งแวดล้อม 
วัสด ุโครงสร้าง และเทคโนโลยีการผลติ มกีารออกแบบ แก้ไขปัญหา
ต่างๆ และเขียนแบบให้สามารถผลิตได้จริง
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KA 334  การออกแบบโปสเตอร์  3(2-2-6)
 Poster Design
 การพัฒนาของโปสเตอร์ การใช้การออกแบบโปสเตอร์
ในปัจจุบัน ความรู้ทั่วไปในด้านประเภท ฟังก์ชันของโปสเตอร์และ
รูปแบบการออกแบบ ประกอบรูปภาพและอักษร

KA 335  การออกแบบโฆษณา 3(2-2-6)
 Advertising Design
 การศึกษาทฤษฎี แนวคิด องค์ประกอบ กระบวนการ
วางแผนการโฆษณา วิเคราะห์ แนวโน้ม พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย  
ฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์ งานโฆษณาเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการสื่อสาร
ทางการตลาดเพื่อบอกกล่าวเผยแพร่ไปยังสื่อแต่ละประเภทอย่าง
เหมาะสม

KA 336  การออกแบบสิ่งทอ 3(2-2-6)       
 Textile Design
 การศึกษาประวัติสิ่งทอ คุณสมบัติของเส้นใย โครงสร้าง 
เทคนิคในการถักทอ การพิมพ์ย้อมการสร้างลวดลายประดับตกแต่ง 
การเลอืกสรรสิง่ทอให้เหมาะสม ฝึกปฏบัิตกิารออกแบบสิง่ทอประเภท
ต่างๆ เช่น เครื่องใช้ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องเรือน ของที่ระลึก

KA 337  ทฤษฎีและองค์ประกอบในการออกแบบ 3(2-2-6)
 พื้นที่ว่าง  
 Spatial Theory and Composition
 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพื้นที่ว่าง ผลกระทบใน
ด้านจิตวิทยา และการรับรู้ที่ว่างในงานออกแบบภายใน ผลกระทบ
ที่มนุษย์จะมีต่อกันเองภายในพื้นท่ีว่างนั้นๆโครงสร้างของพื้นท่ีว่าง 
และการจัดองค์ประกอบของพื้นที่ว่าง

KA 338  การออกแบบตัวพิมพ์ 3(2-2-6)
 Typographic Design
 ประวัติประเภทของตวัพมิพ์ หลกัการพืน้ฐานของตวัพมิพ์ 
การออกแบบ การใช้สี ภาพ และประเภทของตัวพิมพ์ ออกแบบเชิง
สร้างสรรค์

KA 339  การออกแบบอัตลักษณ์ 3(2-2-6)
 Corporate Identity Design
 พื้นฐานของแบรนด์ที่แสดงรูปลักษณ์ ประเด็นที่เกี่ยวกับ
รปูลกัษณ์ทีห่ลากหลาย การสร้างความคิดท่ีแสดงความเป็นหนึง่เดียว
และการสร้างผลงานที่สอดคล้องกับความต้องการที่เป็นจริงในทาง
ปฏิบัติ กลุ่มตลาดเป้าหมาย วิจัยความต้องการของผู้บริโภค

KA 375  ภาษาจีนเพื่อศิลปะและการออกแบบ       3(3-2-6)
 Chinese for Art and Design
รายวิชาบังคับก่อน : KI 374 ภาษาจีนเพื่อการเตรียมตัว ส�าหรับ
งานอาชีพ
 ทกัษะการสือ่สารด้านศลิปะ การใช้ภาษาน�าเสนอโครงการ
ต่างๆ และให้ข้อมลูด้านศลิปะอย่างมอือาชีพ การเขียนและการอ่าน
เอกสารภาษาจีนด้านศิลปะที่ใช้บ่อยในเชิงธุรกิจ

KA 410  สหกิจศึกษาประสบการณ์ทางศิลปะ 6(600 ช่ัวโมง)
 และการออกแบบ  
         Cooperative Education in Art and Design
 ให้นักศึกษาปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 1 ภาค
การศึกษา โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในหน่วยงานอย่างแน่นอนเสมือน
หนึ่งเป็นพนักงานของสถานประกอบการ การปฏิบัติงานดังกล่าวนี้
ต้องเป็นงานหรือต�าแหน่งงานที่นักศึกษาได้น�าความรู้และศาสตร์
ต่างๆ ที่ได้ศึกษาในสถานศึกษาไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง เมื่อเสร็จ
สิ้นการปฏิบัติงาน นักศึกษาต้องจัดท�ารายงานและน�าเสนอผลการ
ปฏิบัติงาน

KA 411  ศิลปนิพนธ์ 3(2-2-6)
 Art Project
 นกัศึกษาเลอืกรูปแบบการสือ่สารงานศลิปะ เขียนข้อเสนอ
ของโครงงานและสร้างผลงานการออกแบบผ่านกระบวนการวิจัย
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KB 
KB 200  หลักการบัญชี  3(3-0-6) 
 Principles of Accounting 
 แนวคิดพืน้ฐานทางการบัญชีและการประยุกต์ใช้ในธรุกิจ 
ความหมายและขอบเขตของการบัญชี อันได้แก่ สินทรัพย์ หนี้สิน 
ส่วนของเจ้าของ รายได้ ค่าใช้จ่าย ระบบบัญชี งบการเงิน และอืน่ๆ 

KB 201  การเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 
 Business Finance 
รายวิชาบังคับก่อน : KB 200 หลักการบัญชี 
 หลักการ วัตถุประสงค์ และเครื่องมือทางการเงิน การ
วางแผนและควบคุมทางการเงิน การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียน 
ทฤษฎีตลาดทุน ราคาของทุนและงบจ่ายลงทุน เงินปันผล ทฤษฎี
โครงสร้างเงินทุน การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การตัดสินใจจัดหา
แหล่งเงินทุนระยะยาว 

KB 202  การจัดการทรัพยากรมนุษย์  3(3-0-6) 
 Human Resource Management 
 หน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เช่น การจ้างงาน การ
จัดการค่าตอบแทน ผลประโยชน์ แรงงานสัมพันธ์ การวางแผน
ก�าลังคน การฝึกอบรมและการพัฒนา สุขภาพและความปลอดภัย 
การเปรียบเทียบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในวัฒนธรรมต่างๆ  
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในมุมมองที่หลากหลาย 

KB 203  จริยธรรมและกฎหมายธุรกิจ  3(3-0-6) 
 Business Laws and Ethics 
 ประเด็นทางจรยิธรรมทีป่รากฏในงานทางด้านธรุกิจในยุค
ปัจจุบัน หลักเหตุผลในการประเมินพฤติกรรมในองค์กรธุรกิจในแง่
ของจริยธรรม แนวคิดด้านจริยธรรมทางธุรกิจในยุคสมัยใหม่ ความ
รับผิดชอบทางสังคมขององค์กร กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการจัดตั้ง
องค์กรธุรกิจ และการควบคุมแนวปฏิบัติทางธุรกิจ ประเด็นท่ีน่า
สนใจในปัจจุบันเช่น การแข่งขันในองค์กรธุรกิจแบบยุติธรรมและอ
ยุติธรรม ความรบัผดิชอบต่อบุคลากร สงัคมและชุมชน ความซ่ือสตัย์

และยึดมั่นในจริยธรรมทางธุรกิจ สภาวะด้านจริยธรรมขององค์กร
ทางธุรกิจ 

KB 204  หลักการตลาด 3(3-0-6)
 Principles of Marketing
 ความหมายของตลาดและการตลาด ความส�าคัญของ
การตลาดท่ีมีผลต่อธุรกิจในแง่มุมต่างๆ ขอบเขต ความส�าคัญ 
องค์ประกอบของระบบการตลาด แนวความคิดทางการตลาด  
สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจท่ีมีผลต่อการด�าเนินกิจกรรมทางการตลาด 
พฤติกรรมผู้บริโภคและกระบวนการตัดสินใจซื้อ การแบ่งส่วนตลาด 
การเลือกตลาดเป้าหมาย และการก�าหนดต�าแหน่งผลิตภัณฑ์ การ
จัดการส่วนประสมทางการตลาด จริยธรรมของนักการตลาด

KB 205  ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
 Business Research Methods 
 แนวความคิด วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการวิจัย
ธุรกิจ อุปสรรคและปัญหาของธุรกิจที่ต้องใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือ
ในการตัดสินใจ กระบวนการการท�าวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยและการ
วิเคราะห์ข้อมูล โปรแกรมส�าเร็จรูปต่างๆท่ีใช้ในการบันทึกและการ
วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนข้อเสนอและด�าเนินการวิจัย

KB 206  เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  3(3-0-6) 
 Introduction to Economics 
 หลักเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจและการแก้ปัญหาพื้นฐาน
ทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพ ทฤษฎีพฤติกรรม
ผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิตและราคา ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และ
อุปทานและการน�าไปใช้ โครงสร้างและนิยามของตลาดและการ
ตั้งราคา รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร นโยบายการ
เงินและการคลังเพื่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การค้าและการเงิน
ระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและปัญหาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย 
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KB 207 หลักการจัดการและองค์การ  3(3-0-6) 
Principles of Management and Organization 
 แนวคิดและทฤษฎีที่เ ก่ียวกับการจัดการและองค์กร
วิวัฒนาการของการจัดการ กระบวนการในการจัดการที่เก่ียวข้อง
กับการวางแผน การจัดองค์กร การจัดการก�าลังคน ภาวะผู้น�า การ
จูงใจ การท�างานเป็นทีม การตัดสินใจและการควบคุม 

KB 209  การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการทางาน  3(3-2-6) 
 Computer Applications for Professional Work 
 การฝึกปฏิบัติใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นที่จ�าเป็น
ต่อบริบทการท�างาน โดยมุ่งเน้นที่โปรแกรมส�าเร็จรูป 

KB 213  การสื่อสารเชิงธุรกิจ      3(3-0-6)
  Business Communication
 แนวคิดและวิธีการสื่อสารทางธุรกิจ ท่ีมุ ่งเน้นทักษะ 
การสื่อสารด้วยวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษร ค�าทักทายและอ�าลา
ในสถานการณ์ทางธุรกิจ การบริการลูกค้า การขาย แผนกต้อนรับ
ส่วนหน้า เป็นต้น รวมถึงรูปแบบการเขียนจดหมายธุรกิจ ทักษะ
การเขียนบล๊อกของเครือข่ายธรุกิจ เรียนรู้วิธกีารสือ่สารทางธรุกิจใน 
สภาพแวดล้อมท่ีหลากหลาย ทักษะการสื่อสารเพื่อให้ได้งานการ
เขียนรายงานทางธุรกิจ และเข้าใจการเผยแพร่ข้อมูลและกลยุทธ์
การเจรจาต่อรอง
  
KB 301 การบัญชีเพื่อการจัดการ    3(3-0-6)                                                               
 Managerial Accounting 
 หลักการ วัตถุประสงค์ และลักษณะข้อมูลบัญชีส�าหรับ
การรายงานภายใน เพื่อใช้ในการตัดสินใจและการวางแผนเชิง 
กลยุทธ์  เคร่ืองมือทางบัญชีที่ใช้ในการวางแผนและควบคุม การ
ควบคุมงบประมาณ การวิเคราะห์ต้นทุนและก�าไร

KB 303 กลยุทธ์ส�าหรับการเข้าสู่ 3(3-0-6)
 ธุรกิจระหว่างประเทศ                                          
 International Business Entry Strategy 
 กลยุทธ์ของบริษัทและการจัดการนโยบายธุรกิจระดับ
โลก กระบวนการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ การเลือกตลาด
ระหว่างประเทศ การแปรสภาพธุรกิจให้เป็นธุรกิจระหว่างประเทศ 
และการเข้าสู่ตลาดโพ้นทะเล พันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับชาวต่างชาติ 
การเข้าร่วมการจัดนิทรรศการการค้า การท�าธุรกิจลักษณะการ
อนุญาตการผลิต แฟรนไชส์ และการจัดการส�านักงานย่อยในต่าง
ประเทศ

KB 306 การจัดการเพื่อความย่ังยืน             3(3-0-6)                                                    
 Sustainability Management 
 บทบาทของธุ ร กิจ ใน ยุคการ เปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ การผลติและบริโภคอย่างย่ังยืน นเิวศอตุสาหกรรม นเิวศ
เศรษฐศาสตร์ ระบบนิเวศ การเสาะหาผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน

KB 309 การจัดการเชิงกลยุทธ์     3(3-0-6)                                                                  
 Strategic Management 
 ทฤษฎีและการฝึกปฎิบัติในการก�าหนดและใช้นโยบาย
และกลยุทธ์ธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนกลยุทธ์และ
กระบวนการจดัการ การวิเคราะห์ปัญหา กระบวนการตดัสนิใจ การ
ควบคุมและการจัดการ และการพัฒนานโยบายและวัตถุประสงค ์
ของธุรกิจ

KB 311 ระบบสารสนเทศธุรกิจ      3(3-0-6)                                                                
 Business Information Systems   
 ภาพรวมของระบบสารสนเทศธุรกิจ การผสมผสาน
ระหว่างซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์กับทรัพยากรบุคคลรวมทั้งการน�า
ไปใช้ในธรุกจิ ซอฟต์แวร์ส�าหรับผูใ้ช้ข้ันปลาย บทบาทของข้อมลูและ
เทคโนโลยีในธุรกิจ คุณภาพของข้อมูล การวางแผนและการจัดการ
ระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ
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KB 312 หลักการการเป็นผู้ประกอบการ  3(3-0-6) 
         Principles of Entrepreneurship 
 วิวัฒนาการของการเป็นผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการ 
การพัฒนาความสร้างสรรค์และนวัตกรรม กฎหมายและข้อบังคับ
ระหว่างประเทศ โอกาศทางธุรกิจระหว่างประเทศ จรรยาบรรณใน
การเป็นผู้ประกอบการ

KB 313 การจัดการห่วงโซ่อุปทานระดับโลก        3(3-0-6)                                              
 Global Supply Chain Management 
 ความส�าคัญของการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีต่อธุรกรรม
ต่างๆ ของบรรษัทข้ามชาติและบริษัทที่เก่ียวข้องในตลาดท้องถ่ิน 
หัวข้อที่พิจารณาได้แก่ระบบการจัดจ�าหน่าย การจัดการวัตถุดิบ 
การจัดซ้ือและจัดจ้างระดับโลก การจัดการเก่ียวกับสินค้าและ
บริการจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคคนสุดท้าย การขนส่งระหว่างประเทศ  
การจัดการโกดังสินค้า การจัดการสต็อกสินค้าและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการด�าเนินการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

KB 314 ธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น             3(3-0-6)                                              
 Introduction to International Business 
 แนวคดิ ทฤษฎแีละความส�าคัญของธุรกิจระหว่างประเทศ 
หลักการด�าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ปัจจัยที่เก่ียวข้องและส่งผล 
กระทบต่อการด�าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ทั้งทางด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรมองค์กรของรฐัและเอกชนทีเ่ก่ียวข้อง
กับธุรกิจระหว่างประเทศ   
   
KB 315 การจัดการการน�าเข้าและส่งออก   3(3-0-6)                                                        
 Import and Export Management 
 หลักการปฏิบัติในการส่งออกและน�าเข้า กฎหมาย 
พระราชบัญญัติและข้อก�าหนดในการส่งออกและน�าเข้า วิธีปฏิบัติ
และเตรียมการด้านเอกสาร การท�าสัญญาซ้ือขาย วิธีการด้าน
ศุลกากร การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง การช�าระเงิน การจัดการและ
การจดัหน่วยงานของแผนกส่งสนิค้าออกและเข้า หน่วยงานของทาง
ราชการ และสถาบันเอกชนที่เก่ียวข้องกับการน�าเข้าและส่งออก
สินค้า

KB 317 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและการจัดการ   3(3-0-6)                                     
 Cross-Cultural Communication and 
 Management 
 วัฒนธรรมต่างๆและความสามารถในการสือ่สารระหว่าง
วัฒนธรรม การพัฒนาการรับรู้เชิงวัฒนธรรมของรูปแบบวัฒนธรรม
ต่างๆรวมถึงค่านยิมและมาตรฐาน การสือ่สารในเชิงวัจนภาษา และ
อวัจนภาษา การจดัการการสือ่สารภายในองค์กรท่ีมคีวามหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม

KB 319 การจัดการธุรกิจอัจฉริยะ  3(3-0-6)
 Business Intelligence Management 
 ความส�าคัญและวิธีการด�าเนินการของแผนกธุรกิจ
อัจฉริยะในองค์กร การวิเคราะห์และติดตามวิธีการท�างานของธุรกิจ
อจัฉริยะของคู่แข่งหรอืหุ้นส่วน แหล่งข้อมลูต่างๆทางธรุกิจ การสร้าง
ความร่วมมือระหว่างฝ่ายธุรกิจอัจฉริยะกับฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายการ
ตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และฝ่ายการเงิน ความส�าคัญของ
ธุรกิจอัจฉริยะกับกลยุทธ์พัฒนาองค์กร

KB 320 การจัดการองค์การระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
 Multinational Organization Management 
 หลักการ ทฤษฎีและต้นแบบของธุรกิจและการจัดการ
ระหว่างประเทศ ภมูหิลงัของธุรกิจระหว่างประเทศ โครงสร้างสภาวะ
แวดล้อมเชิงเปรียบเทียบ องค์กรด้านการค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศ สภาวะแวดล้อมทางการเงินระหว่างประเทศ กลยุทธ์ ธรุกิจ
ระหว่างประเทศ

KB 321 การจัดการแบรนด์     3(3-0-6)
 Brand Management 
 ความหมายของตราสินค้า มูลค่าตราสินค้า ความส�าคัญ
ของการสร้างตราสินค้า กลยุทธ์การจัดการตราสินค้า วิธีการสร้าง
ตราสินค้าให้ยั่งยืน
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KB 350 การจัดการการบริการ          3(3-0-6)
 Service Operation Management 
 การจัดการการให ้บริการ คุณลักษณะของบริการ 
มาตรฐาน การวางแผน การจัดตารางและการควบคุมการบริการ 
ความสมดุลของอปุสงค์อปุทาน การจดัการการเก็บคงคลงั การจดัการ
ศักยภาพ และการปรับปรุงคุณภาพการบริการ

KB 351 พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6)
 Consumer Behavior 
 ลักษณะทางจิตวิทยาของผู้บริโภคท่ีเก่ียวข้องกับทฤษฎี
การตลาดและการน�าไปใช้ พฤติ-กรรมการซ้ือ ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือ และตัวแบบจ�าลองการตัดสินใจของ 
ผู้บริโภคซ่ึงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริโภคและ
กลยุทธ์การตลาด

KB 355 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ  3(3-0-6)
 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา   
 Introduction to Southeast Asian Studies  
 ความส�าคัญของภูมิภาค ลักษณะภูมิศาสตร์ พัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร์การเมอืง เศรษฐกิจ สงัคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี 
ความเหมือนและความแตกต่างภายในภูมิภาค

KB360 ประเด็นเศรษฐกิจโลก  3(3-0-6)
 Issues in Global Economy 
 ศกึษาปัญหาเศรษฐกิจโลกและการเช่ือมโยงกับประเด็นที่
เก่ียวข้อง เช่น ทรพัยากร การพฒันา การค้าระหว่างประเทศภายใน
ขอบเขตภูมิศาสตร์ทางเศรษฐกิจ สถานการณ์โลกาภิวัฒน์ ทฤษฎี
และรูปแบบของเศรษฐกิจการเมือง ประวัติความเป็นมา แนวโน้ม
ผู้บริโภค และบทบาทด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและประเด็นอื่นๆ

KB 361 ธุรกิจและการก�ากับดูแลกิจการทั่วโลก  3(3-0-6)
 Business and Global Governance 
 หลักการก�ากับดูแล และกฎระเบียบท่ีส�าคัญทางธุรกิจ
ระหว่างประเทศ ทฤษฎีบรรทัดฐาน และทฤษฎีการอธิบายที่ส�าคัญ 
แนวทางการบริหารธุรกิจและการก�ากับดูแลกิจการระดับโลก การ
วิเคราะห์ การเปรียบเทียบและการประยุกต์ใช้ในการด�าเนินธุรกิจ 
การใช้กรณีศึกษาเพ่ือศึกษาข้อเท็จจริง กลยุทธ์ทางธุรกิจ และ
รูปแบบสถาบัน

KB 362 ความเป็นผู้น�าที่เน้นอุดมการณ์  3(3-0-6)
 Value Based Leadership 
 ความเป็นผู้น�าที่มีประสิทธิภาพ ความสัมพันธ์ระหว่าง
อุดมการณ์และการตัดสินใจ อุดมการณ์ที่ส�าคัญภายใต้สถานการณ์
ที่ยากล�าบาก การสื่อสารภายในองค์กรถึงอุดมการณ์และสิ่งท่ีมี
ความส�าคัญ ความเป็นผู้น�าของบุคคลและองค์กร การเจรจาต่อรอง
ระหว่างอุดมการณ์ของบุคคลและส่วนรวม

KB 375  ภาษาจีนธุรกิจ 3(3-2-6)
 Business Chinese
รายวิชาบังคับก่อน : KI 374
 ทกัษะการสือ่สารภาษาจนีภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
เช่น การใช้ภาษาจีนกลางในการติดต่อสื่อสารทางด้านธุรกิจและ
มารยาทในการติดต่อทางธุรกิจ

KB 410 สหกิจศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ    6(600 ช่ัวโมง)
 Cooperation Education in Business
 (ต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ข้ึนไป)
 นักศึกษาปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 1 ภาคการ
ศึกษา โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในหน่วยงานอย่างแน่นอนเสมือนหนึ่ง
เป็นพนักงานของสถานประกอบการ การปฏิบัติงานดังกล่าวนี้ต้อง
เป็นงานหรือต�าแหน่งงานที่นักศึกษาได้น�าความรู้และศาสตร์ต่างๆที่
ได้ศึกษาในสถานศึกษาไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฎบิติังาน นกัศึกษาต้องจดัท�ารายงานและน�าเสนอผลการปฏบัิตงิาน



มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  j  9 

KE 

KE 101 ภาษาอังกฤษ 1   3(3-0-6)
 English 1
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน 
และการเขียน ในสถานการณ์ทีเ่ป็นทางการและก่ึงทางการ โดยเน้น
การรับรูเ้นือ้หาทีห่ลากหลายผ่านการอ่านและการฟัง ฝึกพดูและเขียน
เพื่อน�าเสนอและการแสดงความคิดเห็น

KE 102  ภาษาอังกฤษ 2    3(3-0-6)
 English 2
รายวิชาบังคับก่อน: LE101 ภาษาอังกฤษ 1
 พัฒนาความรู ้เร่ืองรูปภาษา ระดับค�าและไวยากรณ์  
เพื่อเพิ่มความสามารถในการสื่อสาร ฝึกจับประเด็นส�าคัญและ 
ความคิดเห็นจากการอ่าน การฟัง ฝึกความคล่องในการสื่อสารด้วย
การพูดและการเขียน

KE 121  ภาษาอังกฤษ 1  3(3-0-6) 
 English 1 
 เสรมิสร้างความแข็งแกร่งของความรู้เดิมของผูเ้รยีน โดย
เน้นการสื่อสาร ด้วยการพูดในการสถานการณ์ประจ�าวัน ฝึกการใช้
ภาษาอังกฤษในการแลกเปลี่ยนข่าวสารและสาระตามความต้องการ
ด้านสังคมและการท�างาน การอ่านเอกสารและข้อความต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องโดยตรง การพัฒนา การรับรู้ข้ามวัฒนธรรม
 
KE 122  ภาษาอังกฤษ 2  3(3-0-6) 
 English 2 
รายวิชาบังคับก่อน: KE121 ภาษาอังกฤษ 1 
 พัฒนาทักษะการสื่อสาร สาหรับการปฏิสัมพันธ์ในท่ี
ท�างาน ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับงานอาชีพ 
ทั้งในฐานะสมาชิกและหัวหน้าทีม การอ่านเอกสารที่เก่ียวข้องกับ
งานท่ีไม่ซับซ้อน โดยเน้นการเพิ่มความรู้ด้วยส�านวน โครงสร้าง
ประโยค และข้อความ 

KE 311  ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม  3(3-2-6) 
 English for Hospitality 
 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารภายในแผนกต่างๆ 
ของโรงแรม การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับลูกค้า การสร้าง
ประโยคที่ถูกต้องตามหลักโครงสร้าง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท�า
เอกสารภาษาอังกฤษ

KE 316  การเขียนเบื้องต้นเพื่อการท่องเที่ยว  3(3-2-6) 
 Basic Writing for Tourism 
 การเขียนประโยคที่ถูกต้องตามหลักโครงสร้างภาษา
องักฤษ ตัง้แต่ประโยคความเดยีวจนถึงประโยคความซ้อน การเขียน
ย่อหน้าและบทความขนาดสัน้ทีม่คีวามเช่ือมโยง ความรู้เบ้ืองต้นเรือ่ง
การใช้เครื่องหมายวรรคตอน การฝึกทักษะการเขียนในบริบทการ
ท่องเที่ยว 

KE 327  การสนทนาภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
 English Conversation 
 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับรูปแบบการสนทนาที่ใช้ท่ัวไปใน
ภาษาอังกฤษ การให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเองและสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
การถามค�าถาม การอธิบายเหตกุารณ์และกระบวนการ เน้นประเด็น
ทางสังคมและวัฒนธรรมของการสื่อสาร เช่น ความสุภาพ การให้
ความสนใจและการต่อรองเมื่อเกิดการเข้าใจผิด มคอ.๒

KE 325  ทักษะการอ่านเบื้องต้น  3(3-0-6) 
 Basic Reading Skills 
 การพฒันาทักษะการอ่านอย่างมปีระสทิธภิาพ รวมท้ังการ
อ่านแบบเร็วและข้ามค�าเพือ่หาใจความส�าคัญ การอ่านอย่างรวดเร็ว
เพื่อหาข้อมูลที่ต้องการ และการอนุมาน การพัฒนาทักษะในการ
ตีความ เพื่อเดาความหมายค�าศัพท์จากบริบทในระดับประโยคและ
บทความ การจ�าแนกข้อเท็จจริงออกจากข้อคิดเห็น การวิเคราะห์
ระดับเบื้องต้นของตัวบทประเภทต่างๆ 
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KE 333  การอ่านเชิงธุรกิจ  3(3-0-6) 
 Reading in Business 
รายวิชาบังคับก่อน : KE 325 ทักษะการอ่านเบื้องต้น 
 การศึกษาบทความต่างๆ ที่มักพบในการท�างาน ได้แก่ 
รายงานทางธุรกิจ สัญญา ข้อตกลง เอกสารโต้ตอบและข่าว การ
พัฒนาค�าศัพท์และส�านวนที่ใช้ในบริบทต่างๆ ทางธุรกิจ กลวิธี และ
แหล่งข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนาทักษะการอ่านแบบอิสระ 

KF 
KF 301  การจัดการด้านการเงิน  3(3-0-6)
 Financial Management 
 บทบาทของการจัดการด้านการเงิน การวางแผนการ
พยากรณ์ทางการเงิน การตดัสนิใจลงทนุภายใต้ความไม่แน่นอนของ
ผลตอบแทน การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนงบลงทุน ต้นทุนของ 
เงินทุนและโครงสร้างเงินทุน การจัดการเงินทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าทาง
ธุรกิจ นโยบายเงินปันผล การปรับปรุงการควบคุมรวบรวมและ 
การซื้อกิจการ การเลิกกิจการ 

KF 303 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน 3(3-0-6)
 Financial Report Analysis
 ความหมาย วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์และการ 
ตัดสินใจทางการเงิน เพื่อนสนับสนุนการวางแผนธุรกิจในอนาคต 
การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงินทุกด้าน โดยอาศยัข้อมลูจาก
งบการเงินและการหาข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ การวิเคราะห์อัตราส่วน
ทางการเงิน เส้นแนวโน้ม การย่อส่วนตามแนวดิ่ง การวิเคราะห์งบ
กระแสเงินสด งบการเงินล่วงหน้า การเขียนรายงานทางการเงินและ
กรณีศึกษาโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปเป็นเครื่องมือ 

KF 305 การจัดการธุรกิจประกันภัย  3(3-0-6)
 Insurance Business Management 
 ความหมายและประโยชน์ของการประกันภัย ทฤษฎีและ
พืน้ฐานของการประกันภยั โครงสร้างและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของ
ธุรกิจประกันภัย กฎเกณฑ์ที่บริษัทประกะกันวินาศภัย และบริษัท
ประกันภยัชีวติต้องปฏบัิต ิการค�านวณเบีย้ประกัน การค�านวณมลูค่า
เวนคืนกรมธรรม์ สิทธิประโยชน์การลดหย่อนภาษีเงินได้ จรรยา

บรรณและศลีธรรมของธุรกิจประกันภยั กองทนุประกันภยั การสอบ
รับใบอนุญาตธุรกิจประกันภัย

KF 306  หลักการลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์  3(3-0-6)
  Principle of investment and Securities Analysis
 กระบวนการลงทุน การวิเคราะห์ผลตอบแทนและ 
ความเสี่ยง เรื่องในการลงทุน ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ ข้อสันนิษฐาน
ตลาดมีประสิทธิภาพ การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ การวิเคราะห์
ตราสารทุน การวิเคราะห์ตราสารหนี้ การวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์ 
การวิเคราะห์การลงทนุทางเลอืก การวิเคราะห์หลกัทรัพย์และการให้
ความเพื่อการลงทุน 

KF 307  การจัดการความมั่นคงทางการเงิน  3(3-0-6)
 Wealth Management
 การใช้เคร่ืองมอืทางการเงินมาวางแผนจดัการความมัง่ค่ัง
ทางการเงิน เพื่อให้เกิดอิสรภาพทางการเงินซ่ึงประกอบด้วย การ
สร้างความมัน่ค่ัง การปกป้องความมัง่ค่ัง การเพิม่พนูความมัง่คัง่ และ
การส่งมอบความมัง่ค่ัง ได้แก่ การวางแผนใช้จ่ายเงิน วางแผนหนีส้นิ 
วางแผนลงทนุ วางแผนประกัน รวมทัง้วางแผนมรดก และวางแผน
เพือ่ตนเองในวัยเกษยีณ การศึกษาเน้นการใช้กรณศึีกษาในหลายช่วง 
ของชีวิตมาฝึกบัฏิบัติให้เกิดทักษะเชิงลึกและน�าไปปฏิบัติได้จริง 
การใช้เทคโนโลยีในการจัดการความมั่นคงทางการเงิน

KF 311  การบริหารการเงินระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
 International Financial Management
 ความหมาย บทบาทและความส�าคญัของธรุกิจข้ามชาติกับ
การเงินระหว่างประเทศ ดลุการช�าระเงิน ตลาดปรวิรรตเงินตราและ
อตัราแลกเปลีย่น ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงและการพยากรณ์
อัตราแลกเปลี่ยน การจัดการการเงินด้านการค้าระหว่างประเทศ 
ความเสี่ยงและการป้องกันความเสี่ยง การระดมเงินทุนจากตลาด
การเงินระหว่างประเทศ และต้นทุนของเงินทุน การลงทุนโดยตรง
กับต่างประเทศ การจัดท�างบลงทุน 
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KF 331  การบัญชีขั้นกลาง 1 3(3-0-6)
 Intermediate Accounting 1 
 แนวคิดการรบัรูแ้ละการวัดค่าองค์ประกอบงบการเงินตาม
มาตรการบัญชี แม่บทการบัญชีของสนิทรัพย์ท่ีเก่ียวกับลกูหนี ้ตัว๋เงินรับ 
สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
การตีราคา การด้อยค่า รวมทัง้การน�าเสนอรายงานทางการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
KF 332  การบัญชีขั้นกลาง 2  3(3-0-6)
 Intermediate Accounting 2
 รายวิชาบังคับก่อน : KB 331 การบัญชีขั้นกลาง 1
 แนวคิดการรบัรูแ้ละการวัดค่าองค์ประกอบงบการเงินตาม
มาตรการบัญชี แม่บทการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไม่
หมุนเวียน ส่วนของเจ้าของ การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ  
การเลิกกิจการและช�าระบัญชี ก�าไรต่อหุ้น การรับรู้รายได้ สัญญา
เช่าระยะยาว งบกระแสเงินสด รวมทั้งการน�าเสนอในรายงานทาง 
การเงินตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

KF 333  การบัญชีต้นทุน 3(3-0-6)
 Cost Accounting  
 แนวคิดการบัญชีต้นทุน ระบบบัญชีต้นทุนวิธีการบัญชี
ต้นทุนงานสั่งท�า ต้นทุนช่วงการผลิต การปันส่วนต้นทุน การบัญชี
ต้นทุนกิจกรรม ระบบบัญชีต้นทุนมาตรฐาน การบัญชีส�าหรับ 
เศษวัสดุ ผลิตภัณฑ์ร่วม และผลิตภัณฑ์พลอยได้ การปันส่วนต้นทุน 
ทุกแผนกบริการ 

KF 334 การบัญชีบริหาร  3(3-0-6)
 Managerial Accounting 
รายวิชาบังคับก่อน : KF 333 การบัญชีต้นทุน 
 แนวคิดการบัญชีและข้อมูลบัญชี เพื่อการจัดการธุรกิจ
นวัตกรรมการบัญชีและการบริหาร การจ�าแนกและการวิเคราะห์
ต้นทุน การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ต้นทุน ปรมิาณ และก�าไร การจดัท�า 
งบการเงินเพื่อการตัดสินใจ การตัดสินระยะสั้น การตัดสินใจใน
การลงทุน การใช้ต้นทุนเพื่อการวางแผนและการควบคุมธุรกิจ การ
ก�าหนดราคาผลติภณัฑ์ และการบรหิาร การบัญชีตามความรบัผดิชอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และราคาโอน 

KF 336 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  3(3-0-6)
  Accounting Information Systems  
 แนวคิดเก่ียวกับระบบสารสนเทศทางด้านการบัญชี  
เคร่ืองมือที่ใช่ในการจัดท�าสารสนเทศเพื่อการบริหาร วงจรทาง
ธุรกิจ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศในองค์กร ระบบเครือข่าย  
ความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงในระบบสารสนเทศทางด้าน
การบัญชี แนวคิดเก่ียวกับระบบการวางแผนเก่ียวกับทรัพยากร
องค์กร (Enterprise Resource Planning – ERP) ระบบการจดัการ
ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management – CRM) 
และระบบการจดัการห่วงโซ่อปุทาน (Supply Chain Management 
– SCM) แนวคิดเก่ียวกับระบบสารสนเทศทางการบัญในวงจรรายได้ 
วงจรค่าใช้จ่าย วงจรผลิต และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ความ
รู้พื้นฐานในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี และการ
ประยุกต์ใช้เพือ่การบรหิารงาน หลกัการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี

KF 337  การวิเคราะห์และการบริหารต้นทุน 3(3-0-6)
 Cost Analysis and Management 
 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารยุคใหม่ การบริหารต้นทุน 
ในเชิงกลยุทธ์และเทคนคิทางการบรหิารทีส่�าคญัในการวิเคราะห์และ
บริหารต้นทนุ แนวคดิใหม่ในระบบการบัญชีต้นทนุ เช่น ต้นทนุเป้าหมาย 
ต้นทุนฐานกิจกรรม

KF 338  การตรวจสอบและควบคุมภายใน  3(3-0-6)
  Internal Audit and Control 
รายวิชาบังคับก่อน : KF337 การวิเคราะห์และการบริหารต้นทุน
 แนวคิดการการตรวจสอบและควบคุมภายใน การก�ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการตรวจสอบ ปัจจัยในการพิจารณา 
ลักษณะและเทคนิคของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
วิวัฒนาการของการตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์และประเภท
ของการตรวจสอบภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยง และการ
ตรวจสอบ การวางแผนการตรวจสอบ การการตรวจสอบและควบคุม
ภายในวงจรต่างๆ รายงานและการติดตามผลการตรวจสอบ
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KF 351  วาณิชธนกิจ  3 (3-0-6)
  Investment Banking 
 การสอบทานธุรกิจ การปรับโครงสร้างกิจการ การจัดท�า
งบประมาณการทางการเงิน รวมทัง้ขอบเขตของวานชิธนกิจ บทบาท
หน้าทีข่องวานชิธนากร คุณสมบติัและจรรยาบรรณของวานชิธนากร 
กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงาน เช่น ส�านกังานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

KF 352 การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ 3 (3-0-6)
 Portfolio Management
รายวิชาบังคับก่อน : KF 306 หลักการลงทุนและการวิเคราะห์
  หลักทรัพย์
 ความหมายของกลุ่มหลักทรัพย์และค�าจ�ากัดความของ
ตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ กระบวนการบริหารกลุม่หลกัทรพัย์ 
ประโยชน์ของการลงทุนเป็นกลุ่มหลักทรัพย์ ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์
สมัยใหม่ กลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ การใช้ตราสารเพื่อเพิ่ม
ผลตอบแทนและบริหารความเสี่ยงของกลุ่มหลักทรัพย์ การวัดและ
การประเมินผลการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์

KF 353  การจัดการการเงินส่วนบุคคล  3 (3-0-6)
  Personal Financial Management 
 ความหมายและความส�าคัญของการเงินส่วนบุคคล การ
รู้จักการออม รู้จักหา รู้จักใช้ และรู้จักขยายผลเงินออม นอกจากนี้
ต้องรู้จักใช้เคร่ืองมือทางการเงินในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 
โดยเริ่มจากการตรวจสอบฐานะทาการเงินส่วนบุคคล ด้วยการจัก
ท�างบการเงินส่วนบุคคลและการใช้อัตราส่วนในการวิเคราะห์ การ
ก�าหนดเป้าหมายและการวางแผนทางการเงินในแต่ละช่วงชีวิตของ
บุคคลเพื่อให้เกิดอิสรภาพทางการเงิน ซ่ึงประกอบด้วย การสร้าง
ความมั่งคั่ง การปกป้องความมั่งค่ัง การเพิ่มพูนความมั่งคั่ง และ
การส่งมอบความมั่งค่ัง โดยการวางแผนการใช้จ่ายและการบริหาร
หนี้ การรู้จักใช้เครดิตอย่างเหมาะสม การวางแผนประกันภัยอย่าง
มีประสิทธิภาพ การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การวางแผน
การลงทุนการใช้กองทุนรวมเพื่อการบริหารการเงินส่วนบุคคล การ
แผนเพื่อวัยเกษียณ และการวางแผนมรดก

KF 354 การบริหารสินเชื่อ 3 (3-0-6)
 Credit Management 
 ความส�าคัญ และประเภทของสินเช่ือ ทั้งจากสถาบัน
การเงินและแหล่งอื่น การก�าหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการ
พิจารณา ให้สินเชื่อประเภทต่างๆ การรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ การตรวจสอบข้อมูลอย่างระมัดระวัง การประเมิน
ความเสี่ยง การตรวจสอบสินเชื่อ รายงานข้อมูลสินเชื่อ การจัดชั้น
ลุกหนี้ การควบคุมและติดตาม การเรียกเก็บหนี้ เทคนิคการบริหาร
หนี้ที่มีปัญหา ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในแง่ของผู้ให้
และผู้ขอสินเชื่อ

KF 355  การบริหารความเสี่ยงในองค์กร   3 (3-0-6)
 Enterprise Risk Management 
รายวิชาบังคับก่อน : KF 338 การควบคุมและตรวจสอบภายใน 
 ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์และองค์ประกอบของ
การบริหารความเสี่ยงแนวใหม่ ศึกษาองค์ประกอบของการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กร 8 องค์ประกอบ ตามโครงสร้างการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กรเชิงบูรณาการ Enterprise Risk Management 
(ERM) พิจารณาความเสี่ยงประเภทต่างๆ และการจัดการเพื่อ
ก�าจัดโอกาสหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ การประเมินระดับความ
น่าจะเกิดและผลกระทบ เทคนิคการประเมินความเสี่ยง การเมิน
กระบวนการการบรหิารความเสีย่ง การบริหารความเสีย่งในทุกระดบั 
ตลอดจนบทบาทและความรับผิดชอบของบุคลากรในองค์กร 

KF 356  การบัญชีเฉพาะกิจการ  3 (3-0-6)
 Accounting for Specific Enterprises 
 ลักษณะการด�าเนินงานเฉพาะกิจการ การบัญชีและการ
ควบคุมภายในเกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ 
และค่าใช้จ่าย รายงานผลการด�าเนนิงานและการแสดงฐานะทางการ
เงินของกิจการนั้นๆ เช่น ธนาคาร สถาบันทางการเงิน โรงพยาบาล 
โรงแรม การเกษตรกรรม ธุรกิจ การท่องเที่ยว สหกรณ์ มรดกและ
ทรัสตี การประกันภัย ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นต้น
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KF 360  สัมมนาทางการเงิน และการบัญชี  3 (3-0-6)
 Seminar in Finance and Accounting
รายวิชาบังคับก่อน : KF 301 การจัดการด้านการเงิน 
 การประยุกต์และการวิเคราะห์โดยใช้ความรู้ทางการเงิน
และการบัญชีเพื่อตัดสินใจเก่ียวกับประเด็นต่างๆ จากกรณีศึกษา
และเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยวิธีจัดท�ารายงาน การน�าเสนอ และการ
อภิปรายในชั้นเรียน

KG 

KG 131 ความคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงนวัตกรรม  3(3-0-6)
 Critical and Innovation Mindset
 ความเข้าใจในปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหา วิธี
การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ความคิด เชิงสร้างสรรค์ และ
รูปแบบการคิดแนวข้าง เทคนิคและเครื่องมือส�าหรับการสร้างความ
คดิเห็นและทางแก้ปัญหา การมจีติสงัเกตและการต้ังค�าถาม ประเภท
ของนวัตกรรม กระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม การฟังเชิงวิเคราะห์ 
และการโต้แย้งอย่างมีเหตุผล

KG 132  การจัดการสารนิเทศและข้อมูล  3(3-0-6)
 Information and Data Management 
 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการจัดประเภทเอกสารสารนิเทศ 
แคตตาล็อกห้องสมุด วิธีการค้นหาสารนิเทศ และข้อมูลประเภท
ต่างๆ การใช้เครื่องมือและทักษะ เช่น แผนที่ความคิด และสมุด
แผนที่ความรู้ในการสร้างฐานข้อมูลเอกสาร การสมัครเป็นสมาชิก 
และการตดิตามสารนเิทศล่าสดุ วิธกีารพืน้ฐาน เคร่ืองมอื และทักษะ
ในการวิเคราะห์สารนิเทศและข้อมูล

KG 133  ความคิดเชิงธุรกิจและการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ 3(3-0-6)
 Business Mind and Start-up Thinking
 แนวคิดเร่ืองธุรกิจส�าหรับการบริหารในยุคโลกาภิวัตน์ 
บทบาทและความส�าคัญของการบรหิารธรุกิจสมยัใหม่ องค์ประกอบ
และการเขียนแผนธรุกิจ การเตรียมความพร้อมด้านสมรรถนะส�าหรับ
ผู้ประกอบการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจ การจัดการ
ความเสี่ยง

KG 134  การเมืองระหว่างประเทศ  3(3-0-6)
 และประเด็นร้อนของโลก   
 International Politics and Global Hot Issus
 ทฤษฎแีละแนวคดิของความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศและ
องค์การ โครงสร้างและลกัษณะของสภาพโลกาภวัิตน์ของโลก กลไก
ของระบบการเมืองและเศรษฐกิจโลก อิทธิพลและเครื่องมือที่ใช้
ของประเทศที่มีบทบาทส�าคัญ การพัฒนา สาเหตุ และโอกาสของ
ประเด็นส�าคัญของโลก

KG 135  อารยธรรมโลกเชิงวิเคราะห์  3(3-0-6)
 Critical Views of World Civilizations
 พื้นฐานทางอารยธรรมที่มีรากฐานแห่งพัฒนาการ ก่อให้
เกิดการเรียนรู้ในด้านความคิด การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ 
สังคม ศาสนา ความเชื่อ ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุคปัจจุบัน

KG 145  เส้นทางสู่คุณค่าสูงสุด 3(3-0-6)
 The Paths to the Ultimate Values
 ค�าถามเชิงปรัชญาเก่ียวกับจักรวาล ตัวบุคคลและความ
หมายของชีวิต ระบบคุณค่าของตะวันตกและตะวันออก นักคิดที่มี
อทิธพิลมากท่ีสดุ และหลกัค�าสอนของเขาเหล่านัน้ ในเร่ืองจริยธรรม 
คุณธรรม ลัทธิ ปรัชญาและประเด็นสังคม ความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณค่าและความพึงพอใจจากความสุข การส�ารวจและการอภิปราย
เกี่ยวกับชีวิตของบุคคล
 
KG 146  พลเมืองสมัยใหม่และจิตสาธารณะ  3(3-0-6)
 Modern Citizens and Public Mind
 ความรับผิดชอบและบทบาทเชิงสังคมของพลเมืองสมัย
ใหม่ การวิเคราะห์เชิงวิจารณ์และชุมชนการเรียนรู้ผ่านหลกัการและ
ทฤษฎีที่หลากหลาย สังคมวิทยา มานุษยวิทยา สิ่งแวดล้อม และ
การใช้ทฤษฎีเหล่านี้เพื่อประโยชน์ของชุมชน การสร้างคุณลักษณะ
ในเรื่องของความรับผิดชอบและการช่วยเหลือสังคม
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KG 147  การสร้างผลงานศิลปะชิ้นเอก 3(3-0-6)
 The Making of Art Masterpieces
 ศิลปะและความสัมพันธ์ระหว่างความสุข ความพึงพอใจ
และคุณภาพชีวิต ศิลปะที่บ่งบอกถึงปรัชญาการด�ารงชีวิตและจิต
วิญญาณของมนุษย์ มาตรฐานและวิธีการให้เกิดสุนทรียะและความ
ชื่นชม องค์ประกอบและกระบวนการทัศนศิลป์ ดั้งเดิม ของเจ้าของ
และผลงานชิ้นเอก ที่มีอิทธิพลมากที่สุดที่เป็นภาพวาดและดนตรี

KG 151  ชีวิตที่มีสุขภาพดีและมีความสุข  3(3-0-6)
 Healthy Life and Happiness
 แนวความคิดของชีวิตที่มีสุขภาพดีและมีความสุข ทฤษฎี
ของจิตวิทยาเชิงบวก องค์ประกอบของจิตวิทยา ความตระหนักและ
ความนับถือตนเอง การมีความรักและความสุขในชีวิตสมัยใหม่ การ
วิเคราะห์กรณีศึกษาของผู้น�าที่ประสบความส�าเร็จ การพัฒนาการ
รูจ้กัตนเองและทักษะการสร้างความสมัพนัธ์กับบคุคลอืน่ในทมีอย่าง
มีประสิทธิผล

KG 154  คณิตศาสตร์และสถิติส�าหรับธุรกิจ  3(3-0-6)
 และชีวิตประจ�าวัน
 Mathematics and Statistics for Business 
 and Daily Life
 พืน้ฐานทีส่�าคัญของคณติศาสตร์ส�าหรบัธรุกิจ การค�านวณ
ดอกเบ้ียและการลงทุน ค่าเสื่อมราคา มูลค่าปัจจุบันและมูลค่า
รายปี รากฐานของการประกันภัย ภาษีรายได้ส่วนบุคคล ธรรมดา 
สถิติส�าหรับชีวิตและอาชีพ สถิติส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การ
ตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน

KG 155  อาเซียนและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม       3(3-0-6)
 ASEAN and Cross-Cultural Communication
 บทบาทอาเซียนในเวทีโลก โครงสร้างของสถาบันและ
กระบวนการตัดสินใจ ประเทศสมาชิก การเปรียบเทียบระหว่าง
อาเซียนและอยูี การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจของเออซีีและอาเซียน
บวกจีน ภายใต้กลยุทธ์แถบ-เส้นทาง(Belt-Road Strategy) ความ
แตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา การเมือง เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรม อปุสรรคและความสบัสนทางวัฒนธรรม การสือ่สารข้าม
วัฒนธรรม และการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมโลกาภิวัตน์

KH 

KH 150  ทักษะการสื่อสารภาษาไทย  3(3-0-6) 
 Communication Skills in Thai 
 ค�าและความหมาย การเรียบเรียงประโยคและการแก้ไข
ประโยคบกพร่อง การย่อความ การเรียบเรียงข้อมลูจากเอกสาร การ
เขียนย่อหน้า และการเขียนเรียงความ 
 
KH 160  ทักษะการสื่อสารภาษาไทยส�าหรับ  3(3-0-6)
 ชาวต่างชาติ 
 Communication Skills in Thai for 
 Non-Native Speakers 
 การสือ่สารโดยใช้ภาษาไทยพืน้ฐานในชีวิตประจ�าวัน เน้น 
การสนทนาเบื้องต้น โดยการฝึกออกเสียง การพูดและการฟัง โดย
ใช้สัทอักษร ฝึกการสังเกตและการใช้วัจนภาษาที่เหมาะสมในบริบท
ต่าง ๆ โดยผสมผสานวัฒนธรรมของไทยและจีนที่เหมาะสม

KH 351  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1  3(3-2-6) 
 Communicative Thai 1 
 การอ่านและการเขียนด้วยอกัษรไทย ฝึกออกเสยีง สะกดค�า  
เรียนรู้ศัพท์และไวยากรณ์เบ้ืองต้น ฝึกสนทนาเบ้ืองต้นในชีวิต 
ประจ�าวัน 

KH 352  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2  3(3-2-6) 
 Communicative Thai 2 
รายวิชาบังคับก่อน : KH 351 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1 
 ฝึกอ่านและเขียนข้อความขนาดสัน้ด้วยอกัษรไทย เพิม่พนู
ความรู้ด้านศัพท์และไวยากรณ์จากบทอ่าน การใช้พจนานุกรม 
ฝึกการสนทนาด้วยบทบาทสมมุติจากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิต 
ประจ�าวัน



มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  j  15 

KH 353  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3  3(3-2-6) 
 Communicative Thai 3 
รายวิชาบังคับก่อน : KH 352 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2 
 ฝึกอ่านและฟัง จบัใจความระดับย่อหน้าสัน้ๆ ในข่าวหรือ
บทความง่ายๆ โดยเป็นกลไกเพื่อเชื่อมโยงเนื้อหา ฝึกเขียนและพูด
ข้อความขนาดสั้นเพื่อการเล่าเรื่องและแสดงเนื้อหาสาระ

KH 354  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 4  3(3-2-6) 
 Communicative Thai 4 
 ฝึกอ่านและฟังเพื่อจับใจความและแสดงความคิดเห็นใน
ข้อความทีแ่สดงเนือ้หาสาระ การเปรยีบเทยีบและการวิพากษ์วิจารณ์ 
ฝึกพูดและเขียนเพื่อเสนอเนื้อหาสาระ โดยเน้นเรื่องการเรียบเรียง
และเช่ือมโยงเนือ้ความ ฝึกการตรวจการใช้ถ้อยค�าและส�านวนภาษา
เบื้องต้น 

KH 355  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 5  3(3-2-6) 
 Communicative Thai 5 
รายวิชาบังคับก่อน : KH 354 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 4 
 ฝึกอ่านและฟังข้อความท่ีมีความซับซ้อนของเนื้อหาและ
รูปภาษา การย่อความจากการอ่านและการฟัง การจับเจตนาและ
วัจนลีลาของผู้พูดและผู้ฟัง ฝึกการเขียนและการพูดด้วยเนื้อหา
ที่ผู้เรียนสนใจ เน้นความเรียงประเภทต่างๆ และวัจนลีลาต่างๆ 
ฝึกการตรวจการใช้ถ้อยค�าและส�านวนภาษา

KH 391  การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจ�าวัน  (3-0-6) 
 Thai Conversation in Daily Life 
 การฝึกสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ทีห่ลากหลายมากข้ึน
ในชีวิตประจ�าวัน พฒันาทกัษะการออกเสยีงท่ีถูกต้อง ฝึกใช้กลวิธีการ
สื่อสารที่เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล

KH 392  ภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยวและงานการบริการ  (3-0-6) 
 Thai for Tourism and Hospitality Service 
รายวิชาบังคับก่อน : KH 353 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการท่องเท่ียวและงานบริการ ศัพท์
และส�านวนที่ใช้ในการท่องเที่ยวและงานบริการ ฝึกทักษะการฟัง 
การพดู การอ่านและการเขียนผ่านสถานการณ์จ�าลองทีเ่ก่ียวข้องกับ
งานด้านการท่องเทีย่วและงานบริการ ศพัท์และส�านวนทีเ่ก่ียวข้องกับ
ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และจิตวิทยาการบริการ

KH 393  ทักษะการแปลเบื้องต้น  (3-0-6) 
 Basic Translation Skills 
รายวิชาบังคับก่อน : KH 353 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3
 ทักษะการแปลเบื้องต้น ฝึกแปลข้อความขนาดสั้นในการ
สนทนาและข้อความจากต้นฉบับภาษาไทยและภาษาจีน ฝึกเทคนิค
การสืบค้นทรัพยากรการแปล ฝึกการเรียบเรียงและขัดเกลาภาษา
ฉบับแปล

KI 

KI 371  ภาษาจีน 1  3(3-2-6) 
 Chinese 1 
 ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนเบื้องต้น การ
ออกเสียงและการเขียนอักษรจีน พื้นฐานวัฒนธรรมจีน 

KI 372  ภาษาจีน 2  3(3-2-6) 
 Chinese 2 
รายวิชาบังคับก่อน: KI 371 ภาษาจีน 1 
 ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนรูปประโยคพื้นฐานเพื่อ
การสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน 

KI 373  ภาษาจีน 3  3(3-2-6) 
 Chinese 3 
รายวิชาบังคับก่อน: KI 372 ภาษาจีน 2 
 ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนรูปประโยคที่ซับซ้อน
ข้ึน เน้นการอ่านเอกสารและบทความด้านการท่องเที่ยวที่เผยแพร่
ผ่านสื่อต่างๆ การสนทนาในสถานการณ์จ�าลอง
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KI 374  ภาษาจีนเพื่อการเตรียมตัวส�าหรับงานอาชีพ  3(3-2-6) 
 Chinese for Career Preparation 
รายวิชาบังคับก่อน: KI 373 ภาษาจีน 3 
 ทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อเตรียมพร้อมในการท�างาน 
การใช้ภาษาจีนเพื่อการท�างานในองค์กร และเพื่องานบริการด้าน
ธุรกิจ การพูดและการเขียนในรูปแบบต่างๆ 

KT 

KT 302  การจัดการโรงแรมและที่พักแรม  3(3-0-6) 
 Hotel and Lodging Management 
 ประวัตคิวามเป็นมาโดยย่อของการเตบิโตและพฒันาการ
ของอุตสาหกรรมที่พักแรม ประเภทและลักษณะเด่นของที่พักแรม
ต่างๆ โครงสร้างองค์การและการจัดการธุรกิจที่พักแรมโดยเน้น
โรงแรมเป็นสาคัญ 

KT 305  การจัดการธุรกิจน�าเที่ยว  3(3-0-6) 
 Travel Business Management 
 รูปแบบโครงสร้างและการด�าเนินงานของตัวแทนและ
บริษัทน�าเที่ยวในปัจจุบัน บทบาทและความรับผิดชอบ ประเภทของ
การน�าเท่ียวและรายการน�าเที่ยว การจัดการรายได้และการตลาด 
ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ 

KT 311  พฤติกรรมนักท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
 Tourist Behavior 
 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว อิทธิพลที่กระตุ้นให้เกิดความ
ต้องการด้านการท่องเที่ยว แนวทางในการทาความเข้าใจถึงทฤษฎี
แรงจงูใจ การแบ่งลกัษณะความต้องการของนกัท่องเท่ียว พฤติกรรม
นักท่องเที่ยวและการจัดแบ่งตลาดทางท่องเท่ียว กระบวนการ
ตัดสินใจของนักท่องเที่ยว

KT 316  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
 การท่องเที่ยว 
 Introduction to Tourism Industry 
 นิยามค�าศัพท ์และความสาคัญของการท ่องเที่ยว 
วิวัฒนาการของการท่องเท่ียวทั้งระดับประเทศและนานาชาติ 
องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ปัจจัยที่มีผลต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ผลกระทบจากการท่องเท่ียว กฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว องค์กรด้านการท่องเที่ยวทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ

KT 317  การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและการจัดการ  3(3-0-6) 
 Cross Cultural Communication and 
 Management 
 วัฒนธรรมต่างๆและความสามารถในการสือ่สารระหว่าง
วัฒนธรรม การพัฒนาการรับรู้เชิงวัฒนธรรมของรูปแบบวัฒนธรรม
ต่างๆรวมถึงค่านยิมและมาตรฐาน การสือ่สารในเชิงวัจนภาษา และ
อวัจนภาษา การจดัการการสือ่สารภายในองค์กรท่ีมคีวามหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม

KT 318  การตลาดการท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
 Tourism Marketing 
 ปรัชญาทางการตลาดและหลักการ ปัจจัยที่ส่งผลกระ
ทบต่อการตลาดการท่องเที่ยว พฤติกรรมผู้ซ้ือ การวางแผนและ
การจัดการส่วนประสมการตลาด กลยุทธ์การตลาดในแต่ละช่วง
ชีวิตของธุรกิจ แผนการตลาด การวิจัยทางการตลาดและจริยธรรม
ทางการตลาด

KT 319  ระบบสารสนเทศการท่องเที่ยว  3(2-3-4) 
 Tourism Information Systems 
 ระบบสารสนเทศในการท่องเที่ยว การใช้งานโปรแกรม
ส�าเร็จรูปในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยนักศึกษาจะได้ฝึก
ปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป 
ประเภทต่างๆ 
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KT 321  การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
 Tourism Planning and Development 
 ความส�าคัญของการวางแผน และการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว กระบวนการสร้างแผน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน 
การเก็บข้อมูล การเขียนแผนพัฒนาการท่องเที่ยว 

KT 322 การจัดการโลจิสติกส์ส�าหรับ 3(3-0-6)
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
 Logistics Management for Tourism Industry 
 ความส�าคัญ องค์ประกอบ และการพัฒนาของโลจิสติ
กส์ในอุตสาหกรรมการ การด�าเนินงาน และการจัดการธุรกิจขนส่ง
เพื่อการท่องเท่ียว การจัดการทรัพยากรการขนส่ง การจัดการการ
ไหลเวียนของนักท่องเที่ยว และระบบการส�ารองที่นั่งและการให้
บริการลูกค้า 

KT 325  ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1  3(3-2-6) 
 English for Tourism 1 
 ทักษะการฟัง การพูดภาษาอังกฤษส�าหรับธุรกิจการ
ท่องเท่ียว ส�านวนและภาษาในงานบรกิารด้านการท่องเท่ียว รวมถึง
การรับจอง การน�าเที่ยว การให้ข้อมูลสถานที่และรายการน�าเที่ยว 
การสนทนาทางโทรศัพท์

KT 326  ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2  3(3-2-6) 
 English for Tourism 2 
รายวิชาบังคับก่อน KT 323 
 ทักษะการเขียนและอ่านภาษาอังกฤษในธุรกิจการ
ท่องเที่ยว ส�านวนและภาษาในสื่อประชาสัมพันธ์ทางการท่องเท่ียว 
การเสนอข้อมูลรายการน�าเที่ยว การเขียนและอ่านเอกสารรายงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

KT 350  การพัฒนาและการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6)
 ทางการท่องเที่ยว 
 Tourism Resources Development 
 and Management 
 การพัฒนาและจัดการทรัพยากรทางการท่องเที่ยว การ
อนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเท่ียว การสร้างผลิตภัณฑ์ทางการ
ท่องเที่ยว และตลาดทางการท่องเที่ยว ผลกระทบจากการพัฒนา
ทรัพยากรการท่องเที่ยวต่อชุมชน 

KT 356  การจัดการที่พักตากอากาศ  3(3-0-6) 
 Resort Management 
 รูปแบบต่างๆของกิจการท่ีพักตากอากาศ ข้ันตอนการ
พัฒนาที่พัก หลักการออกแบบ การจัดการและการด�าเนินการ การ
จัดสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อการพักผ่อน รวมถึงรูปแบบกิจกรรม
ส�าหรับกลุ่มผู้พักประเภทต่างๆ

KT 360  การจัดการการท่องเที่ยวทางเลือก  3(3-0-6) 
 Alternative Tourism Management 
 แนวคิดความส�าคัญ และลักษณะของการท่องเท่ียว
ที่ทางเลือก พัฒนาการของการท่องเที่ยวทางเลือก ประเภทของการ
ท่องเทีย่วทางเลอืก ศกึษาความต้องการของนกัท่องเทีย่วเฉพาะกลุม่ 
และการจัดการเพื่อสนองตอบความต้องการของตลาดการท่องเท่ียว
เฉพาะ 

KT 362  การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน  3(3-0-6) 
 Sustainable Tourism Development 
 แนวคิดของการพัฒนาการท่องเท่ียวแบบย่ังยืน สังคม 
เศรษฐกิจและสิง่แวดล้อมทีเ่ก่ียวข้องกับการจดัการการท่องเท่ียว มติิ
ของความย่ังยืนในบริบทของการท่องเที่ยว การพัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรการท่องเท่ียว บทบาทของหน่วยงาน บุคคลและชุมชน
ที่เก่ียวข้องในการพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวแบบย่ังยืน แนวทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยวแบบย่ังยืนในองค์การที่เก่ียวข้องและในธุรกิจ
การท่องเที่ยว 
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KT 363  การจัดการการปฏิบัติการด้านอาหาร 3(3-0-6)
 และเครื่องดื่ม 
 Food and Beverage Operations Management 
 แนวคิดและหลักการในการจัดการด้านการบริการอาหาร 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการจัดการ ระบบงานในการจัดการ รวมถึง การ
วางแผนรายการอาหาร การควบคุมต้นทุน การจัดซ้ือ การตรวจ
รับและจัดเก็บ การค�านวณการผลิตอาหารและวิเคราะห์ต้นทุน 
หลักการและเทคนิคของการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ และการฝึกภาคปฏิบัติ มคอ.๒ 

KT 364  การจัดการงานประชุม นิทรรศการ 3(3-0-6)
 และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 
 MICE Management 
 ภาพรวม นิยาม การพัฒนา ความส�าคัญทางสังคม
และเศรษฐกิจ และมิติต่างๆของอุตสาหกรรมการจัดประชุม การ
ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมขนาดใหญ่ และนิทรรศการ 
(MICE) การฝึกการวางแผน การจัดงาน การปฏิบัติและการจัดการ
งาน MICE 

KT 365  การจัดการการบริการ  3(3-0-6) 
 Service Operations Management 
 การจัดการการให ้บริการ คุณลักษณะของบริการ 
มาตรฐาน การวางแผน การจัดตารางและการควบคุมการบริการ 
ความสมดุลของอปุสงค์อปุทาน การจดัการการเก็บคงคลงั การจดัการ
ศักยภาพ และการปรับปรุงคุณภาพการบริการ

KT 370  การสื่อสารเชิงธุรกิจ  3(3-0-6) 
 Business Communication 
 แนวคิดและแนวปฎิบัติในการสื่อสารเชิงธุรกิจ เน้นการ
ฝึกทักษะโต้ตอบด้วยวาจาในบริบทการทางานที่หลากหลาย รวมถึง
ฝึกทักษะสื่อสารในการแนะน�าตัว การทักทาย การให้บริการลูกค้า 
การขายและการตลาด การติดต่อประสานงาน ภาษาในการประชุม
และเจรจาต่อรอง ประเด็นทางด้านการสื่อสารธุรกิจในวัฒนธรรม
สากล

KT 375  ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว  3(3-2-6) 
 Chinese for Tourism 
รายวิชาบังคับก่อน: KI 374 ภาษาจีนเพื่อการเตรียมตัวส�าหรับงาน
อาชีพ 
 ทักษะการสื่อสารภาษาจีนในธุรกิจการท่องเท่ียว การใช้
ภาษาในการน�าเสนอผลงานและโครงงาน การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว การเขียนและอ่านเอกสารภาษาจีนที่ใช้ทั่วไปในธุรกิจ
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L
LA 
LA 020 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  0(3-2-6)
 Essential English 
 การสนทนาในชีวิตประจ�าวนัโดยใช้กิจกรรมท่ีหลากหลาย 
พฒันาค�าศพัท์และรปูภาษาผ่านด่านทกัษะการพดู  การฟัง การอ่าน 
และการเขียน การอ่านจับใจความส�าคัญการเรียนรู้ภาษาโดยใช้สื่อ
ออนไลน์
 
LA 121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  3(3-2-6)
 English for Communication 1
 ทกัษะการสือ่สารในสถานการณ์ต่างๆ ในท่ีท�างาน การเพิม่พนู 
ค�าศัพท์และรูปภาษา การอ่านเพื่อจับใจความส�าคัญ การเขียนประโยค
และการเขียนข้อความขนาดสั้น
 
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 และโครงงานอิสระในบริบทธุรกิจและ
สังคม

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

LA 271 ภาษาอังกฤษส�าหรับงานบริการสุขภาพ 3(2-2-6)
 และความงาม 1
 English for Health and Beauty Services 1
รายวิชาบังคับก่อน : LA 102 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
 พืน้ฐานของภาษาองักฤษในงานบริการสขุภาพและความงาม 
การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ เน้นทักษะการอ่าน การสนทนา และการ 
พฒันาศพัท์ ฝึกทกัษะการอ่านและสนทนาในระดับถ่ายโอนระดบัสือ่สาร 
และระดับวิเคราะห์ เช่น การรู้ศัพท์ การอ้างถึง ใจความส�าคัญ  
เหตแุละผล ทัศนคติของผูเ้ขียนและสรุปความ บทอ่านทีใ่ช้ในการฝึกจะมี 
เนื้อหาเกี่ยวกับสาขาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความงาม

LA 272 ภาษาอังกฤษส�าหรับงานบริการสุขภาพ 3(2-2-6)
 และความงาม 2
 English for Health and Beauty Services 2
รายวิชาบังคับก่อน : LA 271 ภาษาอังกฤษสำาหรับงานบริการ
  สุขภาพและความงาม 1
 พัฒนาทักษะภาษา เน้นทักษะการฟังและการพูดเก่ียวกับ 
เนื้อหาที่เก่ียวกับสาขาวิชาบูรณาการสุขภาพและความงามข้ันสูง  
รวมไปถึงศัพท์เทคนคิต่างๆทีใ่ช้ในการปฏบัิตงิาน การใช้ภาษาต่างประเทศ 
ในการสื่อสาร ศัพท์เฉพาะของผลิตภัณฑ์ในสปารูปแบบต่างๆ

LA 281 ภาษาอังกฤษเพื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม 3(3-2-4)
 และการออกแบบ 1
 English for Innovation and Design 1
รายวิชาบังคับก่อน : LA 122 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 ทักษะการฟังและการพดูเพือ่การสือ่สารในองค์กร การสนทนา 
ทางโทรศัพท์ การอภปิรายและการประชุม การอ่านและการเขียนข้อความ 
บันทึก ไปรษณย์ีอเิลก็ทรอนกิส์ โดยเน้นรูปและหน้าท่ีของภาษา สถานการณ์ 
จ�าลอง และโครงงานอสิระในบริบทเทคโนโลยี นวัตกรรม และการออกแบบ 

LA 282 ภาษาอังกฤษเพื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม 3(3-2-4)
 และการออกแบบ 2
 English for Innovation and Design 2
รายวิชาบังคับก่อน : LA 281 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อเทคโนโลยี
  นวัตกรรมและการออกแบบ 1
 ทักษะการฟังและการพูดเพื่องานอาชีพ การเขียนรายงาน 
การบรรยายแผนภมู ิการแนะน�าตนเองเพือ่การสมัภาษณ์งาน การเขียน 
ประวัติส่วนตัวและจดหมายสมัครงาน การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
ในองค์กร สถานการณ์จ�าลองในบริบทเทคโนโลยี นวัตกรรม และ 
การออกแบบ
 

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

LB
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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 รวมทั้งศึกษาถึงระบอบกฎหมายระหว่าง
ประเทศในเร่ืองต่างๆ เช่น กฎหมายทะเล กฎหมายการทตูและกงสลุ 
การใช้ก�าลังในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความรับผิดชอบ
ระหว่างประเทศ และการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ

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 ้ผลแห่งหน้ี 
ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน โอนสิทธิเรียกร้องความระงับหนี้ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

LG 215 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง  3(3-0-6)
 และลาภมิควรได้ 
 Wrongful Acts, Management of Affairs Without 
 Mandate and Undue Enrichment
 ความหมายและความรับผิดในเหตุละเมิด แนวคิดเร่ือง
ความรบัผดิเด็ดขาด 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
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LG 221  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 ภาคทั่วไป  3(3-0-6)
 Law of Civil Procedure 1 : General Principles 
 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยภาคทั่วไป วิธี
พิจารณาความแพ่งในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา

LG 224  กฎหมายการคลังและภาษีอากร 3(3-0-6)
 Law of Public Finance and Taxation  
 แนวความคิดและทฤษฎีว่าด้วยการคลังและภาษีอากร 
ความหมายและขอบเขตของภาษอีากร ภาษอีากรประเภทต่างๆ ตาม
ประมวลรษัฎากร รวมท้ังกฎหมายล�าดับรองทีเ่ก่ียวข้อง นโยบายหรอื
มาตรการทางภาษีเพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศ

LG 228  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 3(3-0-6)
 Law on Intellectual Property 
 กฎหมายเครือ่งหมายการค้า ลขิสทิธิ ์สทิธบิตัร และความลบั 
ทางการค้า หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการได้มาซ่ึงสทิธ ิการคุม้ครองสทิธ ิ
การละเมิดสิทธิ รวมท้ังการเยียวยาทางกฎหมายและหลักความ
คุ้มครองตามข้อตกลงหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

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  3(3-0-6)
 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�าระหนี้ การค�้าประกัน จ�านอง จ�าน�า 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 253 กฎหมายมหาชน : หลักทั่วไป 3(3-0-6)
 Introduction to Public Law
 แนวคิดและทฤษฎีทางกฎหมายมหาชนเบื้องต้น รวมทั้ง 
หลักการและกฎเกณฑ์ต่างๆทางกฎหมายมหาชน ท้ังในแง่ของ
กฎหมายสารบัญญัติและกฎหมายวิธีสบัญญัติของกฎหมายมหาชน
ในภาพรวม ที่เป็นพื้นฐานของกฎหมายมหาชน

LG 254  กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6)
 Constitutional Law
 แนวคิดและทฤษฎีกฎหมายของกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
หลกัการและกฎเกณฑ์ต่างๆทางกฎหมายรฐัธรรมนญู รวมทัง้สถาบัน
การเมอืงต่างๆตามรฐัธรรมนญู อ�านาจหน้าท่ีขององค์กรและสถาบัน
ต่างๆ ตามรฐัธรรมนญู กฎหมายพืน้ฐานส�าคญัท่ีเก่ียวกับการเลอืกต้ัง 
พรรคการเมือง ตลอดจนสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชน

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
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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 
บทบาทของทนายความและโนตารีพับบลิก 

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
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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�าคกุตามมาตรฐานการปฏบัิติตาม
มาตรฐานของสหประชาชาติ

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
และกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง 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
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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

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
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LG 326  กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด   3 (3-0-6)
 Drugs Law
             อนุสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ และกฎหมาย
เก่ียวกับยาเสพติด นโยบายและมาตรการทางกฎหมายในการป้องกนั
และปราบปรามยาเสพติด มาตราการป้องกัน ควบคุม แก้ไขและการ
รักษา บ�าบัด ฟื้นฟู ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด สิทธิและเสรีภาพของ
ผู้เสพยาเสพติด

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  กฎหมายผังเมืองและการควบคุมอาคาร 3(3-0-6)
 Law Relating to Town and Country Planning 
 and Construction
 ความเป็นมาและลกัษณะส�าคญัของกฎหมาย ว่าด้วยการ
ผงัเมอืงและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร องค์กรท่ีเก่ียวข้อง วิธี

การและมาตรการบังคับทางผงัเมอืงและควบคุมอาคาร ความสมัพนัธ์ 
กับกฎหมายอืน่ๆท่ีเก่ียวข้อง ปัญหาทัว่ไปเก่ียวกับการพฒันาของเมอืง
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 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

LG 352  อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  3(3-0-6)
 Economic Crimes
 อาชญากรรมเศรษฐกิจและบทกฎหมายที่ใช้ป้องกันและ
ปราบปรามผู้กระท�าความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
ทั้งที่เป็นกฎหมายภายในและสนธิสัญญาหรือข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ รวมถึงกลไกความร่วมมือป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
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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
การเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
การแสวงหาประโยชน์และการลงทุนในทรัพยากรธรรมชาติของไทย

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�ากบัดูแลของ
รัฐต่อองค์กรท้องถิ่นและปัญหาในทางปฏิบัติ
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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
และทฤษฎีท่ีสัมพันธ์กันระหว่างกฎหมายกับเศรษฐศาสตร์ในเรื่องที่
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 394 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 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

LG 461  สัมมนากฎหมายในกระบวนการยุติธรรม  3(3-0-6)
 Seminar in Judiciary Process
 สัมมนาประเด็นปัญหาส�าคัญหรือคดีที่น่าสนใจเก่ียวกับ
กฎหมายต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม จ�าลองสถานการณ์จริง
ในการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายในกระบวนการยุติธรรม รวมถึง
วิเคราะห์ปัญหาและค้นหาแนวทางหรือข้อกฎหมายในการแก้ไข
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายในกระบวนการยุติธรรม
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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 
ประสิทธิภาพการใช้ภาษาที่เน้นการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  
ในบริบทของงานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ โดยเริ่ม
เรียนรู้ศัพท์ส�านวนเฉพาะทาง

LH 302 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม  3(2-2-6)
 English for Hotel Services 
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษส�าหรับ
งานบริการในโรงแรม การรับจอง การต้อนรับลงทะเบียนเข้าพัก 
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 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 
ในการเข้าสู่งานอาชีพและในการปฏิบัติงาน การเขียนจดหมาย 
โต้ตอบ การขอและให้ข้อมลู การแนะน�าตวัและนดัหมาย ส�านวนภาษา 
ที่ใช้สื่อสารทางธุรกิจและบริการลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ การแก ้
ปัญหาข้อร้องเรียนรวมทั้งการเขียนบันทึกรายงานการปฏิบัติงาน

 

LH
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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 Career in Hospitality
    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
ตดิต่อผู้ส่งและรบัสนิค้า 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 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 

LI

LJ
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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

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) และเทคโนโลยีความเป็นจรงิเสรมิ (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�านวณปริมาณการสัง่ซ้ือประเภทต่างๆ การก�าหนดจดุสัง่ซ้ือและ
ระดับสินค้าคงคลังปลอดภัย การวัดประสิทธิภาพการจัดการอุปสงค์
และสินค้าคงคลัง

LS
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LS 320 การจัดการจัดหาและจัดซื้อระดับโลก   3(3-0-6)
 Procurement Management and Global Sourcing
 แนวคิดและนโยบายเก่ียวกับการจดัซ้ือและจดัหา ส�าหรบั
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
ปฏบิติัการคลงัสนิค้า เช่น การหยิบสนิค้าแบบต่างๆ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจดัการคลงัสนิค้า การประยุกต์เทคโนโลยีอตัโนมติั
ที่ทันสมัยมาสนับสนุนการด�าเนินงานคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ

LS 323  การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ในการจัดการ 3(3-0-6)
 โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
 Big 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
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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�าหรับธรุกิจผูใ้ห้บริการโลจสิติกส์ และ
การจดัการต้นทนุโลจสิตกิส์อตุสาหกรรม การแยกประเภทต้นทนุและ
พืน้ฐานการค�านวณต้นทนุโลจสิตกิส์ การวางแผนการค�านวณต้นทุน
โลจิสติกส์ การค�านวณต้นุทนตามปัจจัยน�าเข้า การค�านวณต้นทุน
ตามฐานกิจกรรมโลจสิติกส์ การวเิคราะห์จดุคุ้มทนุส�าหรับการจดัการ
โลจิสติกส์ การคิดราคาค่าขนส่งตามข้อก�าหนดการขนส่งสินค้าแบบ 
ต่างๆ การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจจ ้างงานภายนอกหรือ 
ด�าเนินการเอง

LS 327  ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตัดสินใจ 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

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
และเอกสารทีเ่ก่ียวข้องกับการขนส่ง การหีบห่อ การส่งเสรมิการขาย 
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ การประกันภัย และการเตรียม 
เอกสารในการส่งออกและน�าเข้า
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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 การต้ังเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง 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
 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

LS 413  การฝึกงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน   3(300 ช.ม.)
 Logistics and Supply Chain Internship
 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยงานที่ได้รับ 
มอบหมายสอดคล้องกับวิชาในสาขาวิชา

LS 454  โครงงานทางธุรกิจด้านการจัดการ 6(0-18-0)
 โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
 Capstone Business Project in Logistics 
 and Supply Chain Management
 การศึกษาและเปรียบเทียบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการบริหารธุรกิจด้านการ 
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การวางแผนและการออกแบบ 
โครงงานทางธรุกิจฯการประยุกต์ทฤษฎสีูก่ารปฏบัิตใินสภาพแวดล้อม
ที่ได้รับการแนะน�าจากผู้เช่ียวชาญ การพัฒนาโครงงานทางธุรกิจฯ 
การประเมินโครงงานทางธุรกิจ เพื่อสะท้อนการพัฒนารูปแบบ 
การปฏิบัติการในองค์การ จัดท�าและน�าเสนอบทสรุปทางนวัตกรรม 
จากประเด็นและปัญหาที่พบจากกระบวนการวิเคราะห์สภาพ
แวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารธุรกิจด้านการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน
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LV 351 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-6)
 Communicatitve Vietnamese 1
 ทกัษะพืน้ฐานในการฟัง การพดู การอ่าน การเขียนภาษา 
เวียดนาม และการออกเสยีงอย่างถูกต้องโดยรู้ค�าศัพท์อย่างน้อย 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 ความรู้พื้นฐานในกฎหมาย
ประเภทต่างๆ ท้ังในแง่ของกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน  
สิทธิหน้าท่ีของประชาชน การระงับข้อพิพาทและกระบวนการ
ยุติธรรมของไทย กรณีตัวอย่างการใช้กฎหมายท่ีเกิดข้ึนในชีวิต
ประจ�าวัน

LW 295  กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน    3(3-0-6)
 Laws and Ethics of Mass Media
 หลักและเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสาร และการแสดงออก 
ซ่ึงความคิดเห็นทางสื่อมวลชน กฎหมายเก่ียวกับการหมิ่นประมาท
และละเมดิท�าให้ผูอ้ืน่เสยีช่ือเสยีง และกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง ตลอดจน 
องค์การที่เป็นผู้บังคับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

LW 296  กฎหมายและประเด็นทางสังคมของวิชาชีพ   3(3-0-6)
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
 Laws and Social Issues in information
 Technolog Profession
 ความรู้เบ้ืองต้นทางกฎหมายเก่ียวกับทรัพย์สนิทางปัญญา 
และกฎหมายที่เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริบทของสังคม 
และองค์กร การรบัรองสถานะทางกฎหมายของข้อมลูทางอเิลก็ทรอนกิส์ 
ลายมอืช่ืออเิลก็ทรอนกิส์และและการรบัรอง หลกัเกณฑ์ฺในการจดัเก็บ 
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 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
 ความรู้เบ้ืองต้นทางกฎหมายเก่ียวกับทรัพย์สนิทางปัญญา 
พระราชบัญญัตว่ิาด้วยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ 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

LV

LW
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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  
 ทบทวนความรูเ้ก่ียวกับพชีคณติ ฟังก์ชันและฟังก์ชันอดิศยั 
การอุปนัยทางคณิตศาสตร์ เว็กเตอร์ใน 2 และ 3 มิติ เมทริกซ์และ 
ระบบสมการเชิงเส้น ล�าดับ อนุกรม ลิมิตและความต่อเนื่องของ 
ฟังก์ชัน

MA 209 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6)
 Engineering Mathematics 1 
รายวิชาบังคับก่อน : MA 208 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
 อนพุนัธ์ของฟังก์ชัน รปูแบบยังไม่ก�าหนดผลต่างเชงิอนพุนัธ์ 
และการประมาณค่าเชิงเส้น อนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันค่าสุดขีด 
และการประยุกต์ปริพันธ์ไม่จ�ากัดเขตสมการเชิงอนุพันธ์แบบแยก 
ตัวแปรเทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์จ�ากัดเขตและการประยุกต ์
การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ อนุพันธ์และปริพันธ์ 
ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ ปริพันธ์ตามเส้น

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 การประยุกต์ของปริพันธ์หลายช้ันเพื่อหาพื้นที่  
ปริมาตรมวล จุดศูนย์กลางมวลและโมเมนต์ การแปลงลาปลาส 
การแปลงฟูรีเย

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

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
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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 โดยผ่านเครื่องมือทางการตลาดและ 
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 
ส่วนประสมการสือ่สารทางการตลาดเชิงบูรณาการ เคร่ืองมอืสือ่สาร
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
จูงใจและการประเมินคนกลางในช่องทางการตลาด นโยบายและ
กลยุทธ์การตลาด ทีม่ผีลต่อการจดัการช่องทางการตลาดในยคุดิจทิลั 
ตลอดจนกระบวนการจดัการโซ่อปุทาน การจดัการส่งก�าลงับ�ารุงทาง
ธุรกิจ และการกระจายสินค้าที่มีผลต่อการจัดการช่องทางการตลาด 
การใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดระบบข้อมูลในช่องทางการตลาดและการก
ระจายสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศูนย์กระจายสินค้า 
การจัดการสินค้าคงคลัง การกระจายสินค้า เป็นต้น การประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการช่องทางการตลาด เช่น ระบบ
อาร์เอฟไอดี การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

MG 304 การจดัการขายและศลิปะการขายในยุคดจิทิลั  3(3-0-6)
 Sales management and Salesmanship 
 in the Digital Era
 ความสัมพันธ์และการจัดสายงานบริหารของฝ่ายขาย 
กระบวนการสรรหาคัดเลือก การอบรมพนักงานขาย การสร้างแรง
จูงใจแก่พนักงานขาย การควบคุมงบประมาณและค่าใช้จ่ายในด้าน
การขาย การแบ่งเขตและโครงสร้างการขาย การบรหิารลกูค้ารายใหญ่ 
การประเมินผลงานของพนักงานขาย กระบวนการขายโดยใช้
พนักงานขาย การใช้เทคโนโลยีทันสมัยในยุคดิจิทัล ที่เก่ียวข้องกับ
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 
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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�าเสนอคุณค่าแก่องค์กรธุรกิจที่เป็นเป้าหมายและลูกค้า (ตลาด
ธุรกิจ) รวมถึงบริษัทเอกชน สถาบันและองค์กรต่างๆของรัฐ วิธี
ส่งเสริมการตลาดที่ใช้กับตลาดธุรกิจ เครื่องมือสมัยใหม่ท่ีใช้ในการ
ท�าการตลาดกับตลาดธุรกิจ กระบวนการติดต่อสื่อสารระหว่างธุรกิจ
กับธุรกิจ การบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า รวมทั้งเทคนิคการเจรจา 
ต่อรองกับธุรกิจ

MG 321  การตลาดบริการและการจัดการบริการ   3(3-0-6)
 Service Marketing and Service Operation 
 Management
 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับธุรกิจบริการ พฤตกรรมลูกค้าใน
สิ่งแวดล้อมของการบริการและกลยุทธ์การเลือกตลาดอย่างถูกต้อง 
การวางต�าแหน่งและการออกแบบการบริการ กลยุทธ์การตลาดของ
ธุรกิจบริการ การวางแผนและการจัดการการบริการ ความสมดุล
ของอุปสงค์และอุปทาน แนวทางการบริหารคุณภาพงานบริการ 
กลยุทธ์การวางแผนและพัฒนาการบริการ การจัดการประสิทธิภาพ
การบริการ รวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพของบริการ การผสมผสาน
ระหว่างการตลาดและการจดัการทรัพยากรมนษุย์ในธรุกิจบรกิาร การ
ตลาดโดยสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การจัดการการร้องทุกข์ และ
ปรับปรงุการบรกิาร รวมถึงอทิธพิลของเทคโนโลยีสมยัใหม่ทีม่ต่ีอการ
บริการ และการประยุกต์การตลาดบริการเพื่อสร้างความได้เปรียบ 
ในการแข่งขัน
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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
 การศกึษาเรียนรูแ้ละค้นคว้าเพิม่เตมิเก่ียวกับหัวข้อส�าคัญ 
เรื่องธุรกิจบริการและการก�าหนดกลยุทธ์ การจัดตั้งและด�าเนินการ
ธรุกิจบรกิารเฉพาะอย่าง ตลอดจนการบริหารธรุกิจบริการมุง่สูค่วาม
เป็นเลศิ โดยน�าเอาหลกัวิชาการรตลาดบรกิารและทฤษฎทีีเ่ก่ียวข้อง 
ไปวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ การศึกษาธุรกิจบริการในบริบทของ 
ASEAN

MG 330  การสร้างสือ่ดจิิทลัเพือ่การสือ่สารการตลาด    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 การพฒันาเพิม่ความจงรกัภกัดีของลกูค้าต่อกิจการ สนิค้าและ
บริการ การตลาดเชิงประสบการณ์กับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์

MG 401 สัมมนาและการศึกษาเฉพาะเรื่อง   3(3-0-6)
 ด้านการตลาด
 Seminar and Special Topics in Marketing
 สมัมนาถึงลกัษณะงาน การวิเคราะห์ปัญหาทางการตลาด 
วิธีตัดสินใจในการแก้ปัญหาทางการตลาดที่เกิดข้ึน โดยใช้การ
วิเคราะห์กรณีศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศ การวิเคราะห์
ประเดน็ทางการตลาดท่ีน่าสนใจในสถานการณ์ปัจจบัุน 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 
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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 ภาคการศึกษา เมือ่รวมกับสหกิจศกึษาปฏบัิตงิาน เพือ่ให้นกัศกึษา
ช�านาญการน�าหลักการและวิธีการไปใช้กับการปฏิบัติงานจริงทาง
ด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับงานขาย งานบริการลูกค้า งานกิจกรรม
ทางการตลาด งานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมการขาย 
เป็นต้น ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน การประเมินผลการ
ปฏบัิติงานของนกัศกึษาจดัท�าโดยหลกัสตูรร่วมกับสถานประกอบการ

MG 454 โครงงานทางธุรกิจด้านการตลาดยุคดิจิทัล   6(0-18-0)
 Capstone Business Project in Marketing in 
 the Digital Era
 การศึกษาและเปรียบเทียบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับการบรหิารธรุกิจด้านการตลาด 
การวางแผนและการออกแบบโครงงานทางธุรกิจฯ การประยุกต ์
ทฤษฎีสู ่การปฏิบัติในสภาพแวดล้อมท่ีได ้ รับการแนะน�าจาก 
ผู้เชี่ยวชาญ การพัฒนาโครงงานทางธุรกิจฯ การประเมินโครงงาน

ทางธุรกิจ เพื่อสะท้อนการพัฒนารูปแบบการปฏิบัติการในองค์การ 
จัดท�าและน�าเสนอบทสรุปทางนวัตกรรม จากประเด็นและปัญหา
ที่พบจากกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับการ
บริหารธุรกิจด้านการตลาด

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 011 โลจิสติกส์พื้นฐาน    3(3-0-6)
 Basic Logistics
 ความส�าคัญและผลกระทบของระบบโลจสิติกส์ มลูค่าของ 
ระบบโลจิสติกส์ องค์ประกอบเครื่องมือ ปัจจัยส�าคัญของระบบ 
โลจิสติกส์ แนวทางการด�าเนินงานและการจัดการ กรณีศึกษา 
โลจิสติกส์

ML 012 การบริหารงานวิศวกรรม    3(3-0-6)
 Engineering Administration
 รูปแบบงานวิศวกรรม แนวความคิด ความส�าคัญและ 
ปัญหาในงานวิศวกรรม รูปแบบโครงการภาครัฐและเอกชน วิธีการ 
จดัจ้างและประมลู ทรพัยากรและงบประมาณ การบรหิารต้นทนุและ 
เวลาเครือ่งมอืและสารสนเทศทีจ่�าเป็น แนวทางการด�าเนนิงานและ 
การจัดการ กรณีศึกษาการบริหารวิศวกรรม

 

MK

ML
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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
 การบรหิารสนิค้าคงคลงัและออกแบบคลงัสนิค้าท่ีได้มกีาร
จดัเก็บส่วนของค่าใช่จ่ายท่ีเกิดข้ึน การเลอืกสถานท่ีตัง้และการวางผงั
คลังสินค้า การวิเคราะห์ความส�าคัญของสินค้า อัตราการหมุนเวียน
ของสินค้าคงคลัง การบันทึกสินค้าคงคลัง การจัดการของเสียและ
พัสดุ การออกแบบการจัดเก็บ การควบคุมกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับการกระจายสินค้า การใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ขนถ่าย เพื่อให้เกิด
การจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการดูการปฏิบัติงานจริง

ML 203 การขนส่งและการกระจายสินค้า    3(3-0-6)
 Transportation and Distribution
 บทบาทของการขนส่งและการกระจายสินค้าที่มีต ่อ 
เศรษฐกิจ องค์ประกอบของระบบการขนส่ง รูปแบบการขนส่ง และ

ประเภทของผูป้ระกอบการขนส่ง ข้อพจิารณาทางเศรษฐกิจและการ
บรกิารของรูปแบบการขนส่งแบบต่างๆ การเลอืกผูป้ระกอบการขนส่ง 
การเลือกเส้นทางและตารางการขนส่ง การวางแผนใช้เวลาใน
การขนส่ง การเลอืกเคร่ืองมอืหรืออปุกรณ์ทีใ่ช้ส�าหรับการขนส่ง 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
ควบคมุการจดัจ�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 
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ML 206 การควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์กร   3(3-0-6)
 Total Quality Management                                                                                                                  
 การบริหารและการรับรองคุณภาพทั่วท้ังองค์กรหลักการ 
และแนวคิดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับคณุภาพ เช่น การตรวจสอบคุณภาพ 
การควบคุมคุณภาพและบริหารคุณภาพ และการบูรณาการเข้ากับ 
ธุรกิจ กลยุทธ์ทางการบริหารคุณภาพทั่วท้ังองค์การ 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

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
ระหว่างวัสดุและกรรมวิธกีารผลติ และการหาต้นทุนการผลติเบ้ืองต้น

ML 211 การศึกษาความเป็นไปได้ของ 3(3-0-6)                                                                                               
 โครงการอุตสาหกรรม
 Industrial Project Feasibility Study
 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการท่ีเกิดข้ึนใน
โรงงานหรือโครงการอุตสาหกรรม โดยใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์
วิศวกรรม ความรูท้างการผลติ ความรูท้างการบรหิารวิศวกรรมและ
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
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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

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�าหรับการวางแผน
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
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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

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
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ML 315 การออกแบบโรงงานและระบบอ�านวย 3(3-0-6)
 ความสะดวก
 Industrial Plant and Facility Design
 แนวคิดเบื้องต้นของการออกแบบโรงงาน ลักษณะและ
ปัญหาในการเลือกท�าเลที่ต้ังโรงงาน การวิเคราะห์เบื้องต้นในการ
ออกแบบโรงงาน การจัดผังโรงงานตามชนิดของกรรมวิธี ผลิตภัณฑ์
และกระบวนการผลิต การจัดระบบความอ�านวยความสะดวกด้าน
สาธารณูปโภคให้เหมาะสม โดยเน้นเรื่องความปลอดภัยและต้นทุน 
การขนถ่ายวัสดุ การวิเคราะห์ผลติภณัฑ์ประเภทหลกัของการบรกิาร
และหน้าที่สนับสนุนในโรงงาน

ML 316  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

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 โรคทีเ่กิดจากการท�างานผดิวิธ ีการควบคมุอนัตรายในสถานท่ี 
ท�างาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนและคอมพิวเตอร์ช่วยการท�างาน 

ML 401 โครงงานวศิวกรรมการจดัการและโลจสิตกิส์ 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
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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
และผลงานท่ีได้ระหว่างการเข้าท�างานดังกล่าว โดยคณะกรรมการ
ร่วมระหว่างสถานประกอบการและอาจารย์ประจ�าสาขาวิชา

MS 201  องค์การและการจดัการเชงิกลยุทธ์ในยุคดจิทิลั 3(3-0-6)
 Organization and Strategic Management 
 in the Digital Era
 แนวคิดและทฤษฎท่ีีเก่ียวข้องกับองค์การ และการจดัการ
เชิงกลยุทธ์ในยุคดิจิทัลเก่ียวกับการจัดการองค์การ การจัดก�าลังคน 
การสัง่การ ภาวะผูน้�า การจงูใจ การท�างานเป็นทีม การตดิต่อสือ่สาร 
การตัดสินใจ และการควบคุม จริยธรรมในการจัดการ การประยุกต์
เทคโนโลยีในการจดัการองค์การ การสร้างองค์การสมรรถนะสงูอย่าง
ย่ังยืนส�าหรับยุคดิจทัิล แนวคดิและรูปแบบองค์การสมยัใหม่ยุคปฏวัิติ
อุตสาหกรรม 4.0 การก�าหนดทิศทางกลยุทธ์ขององค์การยุคดิจิทัล 
ปฏิสัมพันธ์ขององค์การกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

MS 301  ภาวะผู้น�าเชงินวตักรรมและพฤตกิรรมองค์การ  3(3-0-6
 Innovative Leadership and Organizational 
 Behavior
 บทบาทของผูน้�าเชิงนวัตกรรมในศตวรรษที ่21 ท่ีมคีวามคดิ 
สร้างสรรค์และสามารถพัฒนาทีมงานที่มีความรู้และทักษะที่จ�าเป็น
ส�าหรับองค์การสมัยใหม่ หลักการ ทฤษฎี และปัจจัยด้านพฤติกรรม
องค์การท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท�างานระดับบุคคลและทีมงาน
ภายในองค์การ ศาสตร์และศิลป์ในการจัดการความขัดแย้งและ 

เจรจาต่อรอง การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
เพือ่เสรมิสร้างประสทิธภิาพและประสทิธิผลในการท�างาน และความ
ได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การ

MS 302 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)
 ในสังคมยุคดิจิทัล
 Innovation and Change Management 
 in Digital Society
 แนวคิดและทฤษฎีด้านการจัดการนวัตกรรมและการ
จดัการการเปลีย่นแปลงทีเ่กิดข้ึนในองค์กร การประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน
การจดัการนวัตกรรมและการเปลีย่นแปลงเพือ่วิเคราะห์และน�าเสนอ
ทางเลือกให้กับองค์กร น�าไปสู่ผลสัมฤทธิ์แห่งการสร้างนวัตกรรม 
และการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กร ภายใต้สภาพ
แวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคมยุคดิจิทัล

MS 303 การจัดการโครงการและคุณภาพ 3(3-0-6)
 ในศตวรรษที่ 21   
 Project and Quality Management 
 in the 21st Century
รายวิชาบังคับก่อน : MS 201 องค์การและการจัดการเชิงกลยุทธ์
  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 Making 
 in High-Performance Organization
รายวิชาบังคับก่อน : MS 201 องค์การและการจัดการเชิงกลยุทธ์
  ในยุคดิจิทัล
 MS 301 ภาวะผู้นำาเชิงนวัตกรรม
  และพฤติกรรมองค์การ
 กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจเพื่อ 
เสรมิสร้างสมรรถนะระดบัสงูในองค์กรยุคใหม่ให้สามารถปรบัตัวได้ดี

MS
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ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนา
ความสามารถขององค์กรในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดการกับ
ปัญหาและการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์

MS 305 การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างโมเดล 3(3-0-6)
 ทางธุรกิจ  
 Entrepreneurship and Business Model 
 Generation
รายวิชาบังคับก่อน : MS 201 องค์การและการจัดการเชิงกลยุทธ์
  ในยุคดิจิทัล
 การเป็นผู ้ประกอบการที่มีศักยภาพสูงในบริบทของ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ การก�าหนดแบบแผน แนวทางกลยุทธ ์
การประเมิน และกระบวนการเบื้องต้น เพื่อการออกแบบโมเดลทาง
ธรุกิจทีส่ร้างสรรค์หรอืทีม่นีวัตกรรม โดยค�านงึถึงจรยิธรรมทางธรุกิจ
ส�าหรับผู้ประกอบการ

MS 306 การจัดการธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6)
 เพื่อสังคม
 Business Management and Social 
 Entrepreneurship
รายวิชาบังคับก่อน : MS 201 องค์การและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
  ในยุคดิจิทัล
 การจัดการธุรกิจและการเป็นผู ้ประกอบการท่ีมุ ่งเน้น 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักจริยธรรมและ
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
ในการประกอบการ การก�าหนดและประเมนิทางเลอืกในการประกอบ
การ การก�าหนดแนวคิดทางธุรกิจ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทาง
ธุรกิจ การเลือกรูปแบบองค์กรธุรกิจ การสร้างนวัตกรรมในตัวแบบ
ธุรกิจที่มีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันและสามารถตอบสนองความ
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 ในการประกอบการที่มีความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง 
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การเขียนแผนการตลาดอย่างมีชั้นเชิง การตลาดแบบกองโจร การ
โฆษณาและการส่งเสรมิการขายอย่างสร้างสรรค์ การวิจยัการตลาด
ส�าหรบัธรุกจิ SMEs การออกแบบผลติภัณฑ์และบรรจภุัณฑ์ 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 การบริหารระบบภาษีและสิทธิประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ 
SMEs  การบรหิารความคล่องตัวทางการเงิน การบรหิารความเสีย่ง
ทางการเงินและการลงทุน คุณธรรมและจริยธรรมด้านการเงินและ
ภาษทีีเ่ก่ียวข้องกับผูป้ระกอบการ การสร้างความมัน่คัง่ทางธรุกิจและ
การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

MS 311 กลยุทธ์และกระบวนการสร้างนวัตกรรม 3(3-0-6)
 ทางธุรกิจ    
 Business Innovation Strategy and Process
 มมุมองความคิดเชิงเศรษฐศาสตร์เก่ียวกับนวัตกรรมและ
ผลกระทบต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม แนวคิดสมัยใหม่ด้านการ
จัดการเชิงกลลยุทธ์และการจัดการนวัตกรรม กระบวนการสร้าง
นวัตกรรมในองค์กร เคร่ืองมืออันทรงพลังในการค้นหาข้อมูลและ
พฒันาทางเลอืกเชิงนวัตกรรมเพือ่การแก้ปัญหาเก่ียวกับกลยุทธ์ธรุกิจ 
รวมถึงการขับเคลื่อนความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาขีดความ
สามารถเชงินวัตกรรมในระดบับคุคลและทมีงาน เพือ่การระบโุอกาส 
อปุสรรค และปัจจยัสนบัสนนุเชิงนวัตกรรมอนัจะน�าไปสูก่ารก�าหนด
กลยุทธ์และกระบวนการสร้างนวัตกรรม ที่สามารถสร้างความแตก
ต่างและความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กรธุรกิจในระยะยาว

MS 312  การจัดการนวัตกรรมแบบเปิด     3(3-0-6)
 Management of Open Innovation
 หลักการและข้ันตอนการสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วน
เก่ียวข้องจากภายนอกองค์กรเพื่อร่วมสร้างนวัตกรรม บทบาทของ
ผู้บริหารกับการสร้างเครือข่ายนวัตกรรม การใช้ประโยชน์จากเครือ

ข่ายนวัตกรรม การจัดการความร่วมมือและความสัมพันธ์กับลูกค้า 
ผู้จัดหาวัตถุดิบ ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องภายนอกในการสร้าง
นวตักรรม

MS 313 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการประกอบการ 3(3-0-6)
 เชิงนวัตกรรม   
 E-Commerce for Innovative Enterprises
รายวิชาบังคับก่อน : MS 308 การแสวงหาโอกาสและนวัตกรรม 
  ในการประกอบการเพื่อการจัดตั้งธุรกิจ
 วิวัฒนาการและทิศทางของพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ เครือ่งมอื
ทางการค้าในยุคดิจิทัล ข้อพิจารณาเก่ียวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อการประเมินทางเลือกในการประกอบการเชิงนวัตกรรม  
ข้อควรระวังเก่ียวกับการค้าออนไลน์ การปรับเปลี่ยน และ/หรือ
พฒันาแผนการจดัการธรุกิจเชิงกลยุทธ์ เพือ่สร้างความส�าเรจ็ในการ
ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการจัดการเว็บไซต์และ
สือ่อเิลก็ทรอนกิส์ขององค์กรธรุกิจ การบริหารการจบัคูแ่ละเครอืข่าย
ธุรกิจ SMEs นโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในการ
ประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

MS 314 ผู้ประกอบการเทคโนโลยีศักยภาพสูง 3(3-0-6)
 Smart Technology Ventures
 แนวคดิการสร้างและพฒันาการเป็นผูป้ระกอบการเทคโนโลยี 
การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจด้วยการผสานเทคโนโลยีใหม่ การประเมิน 
ความเป็นไปได้และความเสี่ยงของธุรกิจ การเขียนแผนการน�าเสนอ 
เพื่อระดมทุน การจดสิทธิบัตรนวัตกรรมเทคโนโลยีและการจัดการ 
สิทธิบัตรของหุ้นส่วนที่เก่ียวข้อง การสร้างและการจัดการองค์กร 
ในรปูแบบหุ้นส่วนทีม่วัีฒนธรรมองค์กรแตกต่างกันให้สามารถขับเคลือ่น 
ไปสู่เป้าหมายธุรกิจเดียวกัน การจัดการเชิงกลยุทธ์และเชิงพลวัตที่เน้น 
การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง การปกป้องนวัตกรรมทาง 
เทคโนโลยีขององค์กร รวมทั้งการจัดการผลตอบแทนให้แก่หุ้นส่วนเพื่อ 
น�าไปสู่การสร้างและพัฒนาธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

MS 315 การเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
 International Entrepreneurship
 กรอบความคิดเก่ียวกับการเป็นผู ้ประกอบการระหว่าง 
ประเทศ กลยุทธ์การก้าวสู่สากลของธุรกิจ SMEs ในระดับภูมิภาค 
และระดับโลก อุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศส�าหรับธุรกิจขนาด 



14  j  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

กลางและขนาดย่อม ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศและกฎระเบียบ 
ทีเ่ก่ียวข้อง การพฒันาการเป็นผูป้ระกอบการระหว่างประเทศในบรบิทของ 
ประเทศไทย และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน+จีน

MS 401 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับการเริ่มต้น 3(3-0-6)
 การประกอบการธุรกิจและนวัตกรรม   
 Special Topics in Entrepreneurial Startup 
 and Innovation
รายวิชาบังคับก่อน : MS 305 การเป็นผู้ประกอบการและ 
  การสร้างโมเดลทางธุรกิจ
 การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อแสวงหาโอกาสในการ
ประกอบการเชิงนวัตกรรม การก�าหนดและประเมนิทางเลอืกในการ
ประกอบการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธรุกิจ และการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ เพื่อการประกอบการในยุคเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมยัใหม่ น�าไปสูก่ารเขียนโครงร่างแนวคิด 
ทางธุรกิจ ท่ีสะท้อนการบูรณาการความรู้ในการประกอบการ 
เชิงนวัตกรรม และการสร้างนวัตกรรมในตัวแบบธุรกิจ และการน�า
เสนอแผนงานโครการจัดตั้งธุรกิจ SMEs ใหม่ที่มึความโดดเด่นด้าน
นวัตกรรมและกลยุทธ์ในการประกอบการ

MS 411 สหกิจศึกษาปฏิบัติงาน      9(0-0-27)
 Operational Co-Operative Education
 การปฏิบัติงานด้านการบริหารธุรกิจสาขาการจัดการ 
และการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล ในสถานประกอบการขณะที่ก�าลัง 
ศกึษาอยู่ ซ่ึงเป็นการฝึกปฏบัิติงาน 1 ภาคการศึกษา เพือ่ให้นกัศกึษา 
ได้น�าหลักการและวิธีการไปใช้กับการปฏิบัติงานจริง ทางด้าน 
การจัดการธุรกิจ และ/หรือ การเป็นผู้ประกอบการ และ/หรือ
การประยุกต์ใช้การจัดการในงานด้านอื่นๆ การปฏิบัติงานใน
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน การประเมินผลการปฏิบัติ
งานของนักศึกษาจัดท�าโดยหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ 

MS 412 สหกิจศึกษาช�านาญการ    9(0-0-27)
 Professional Co-Operative Education
รายวิชาบังคับก่อน : MS 411  สหกิจศึกษาปฏิบัติงาน
 การปฏบัิติงานในสถานประกอบการขณะทีก่�าลงัศกึษาอยู่  
และเป็นการฝึกปฏิบัติงาน 2 ภาคการศึกษาเมื่อรวมกับสหกิจศึกษา 
ปฏิบัติงาน เพื่อให้นักศึกษาเกิดความช�านาญในการน�าหลักการ 

และวิธีการไปใช้กับการปฏิบัติงานจริงทางด้านการจัดการธุรกิจ  
และ/หรือ การเป็นผูป้ระกอบการ และ/หรือการประยุกต์ใช้การจดัการ 
ในงานด้านอืน่ๆ ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนการประเมนิผล 
การปฏบิตังิานของนกัศึกษาจดัท�าโดยหลกัสตูรร่วมกับสถานประกอบการ
 
MS 454  โครงงานทางธุรกิจด้านการจัดการ 6(0-18-0)
 และการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล   
 Capstone Business Project in management 
 and Digital Entrepreneurship
 การศึกษาและเปรียบเทียบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการบริหารธุรกิจด้านการ 
จัดการและการเป็นผู ้ประกอบการดิจิทัล การวางแผนและการ
ออกแบบโครงงานทางธุรกิจฯการประยุกต์ทฤษฎีสู ่การปฏิบัติใน 
สภาพแวดล้อมที่ได้รับการแนะน�าจากผู ้เช่ียวชาญ การพัฒนา 
โครงงานทางธุรกิจฯ การประเมินโครงงานทางธุรกิจ เพื่อสะท้อน
การพัฒนารูปแบบการปฏิบัติการในองค์การ จัดท�าและน�าเสนอ 
บทสรุปทางนวัตกรรม จากประเด็นและปัญหาท่ีพบจากกระบวนการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการบริหารธุรกิจด้านการ
จัดการและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล
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NM 101 แนวโน้มสุขภาพในสังคม    3(3-0-6)
 Social Health Trend 
 ปัญหาสุขภาพของประชากรในประเทศไทย โครงสร้าง 
ประชากร แนวโน้มของปัญหาในแต่ละกลุม่อายุ ปัญหาสขุภาพของคน 
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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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 
ที่เป็นพลวัตของเวทีนานาชาติกับพลวัตการเมืองภายในประเทศ  
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) ปัญหาคอร์รัปชั่นในหน่วยงานภาครัฐ 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 
สีเขียว กรณีศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาในประเทศต่างๆ 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 พลวัต
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 205 สุนทรียศาสตร์ทางการแสดง   3 (2-2-6)
 Aesthetics in Performing Arts 
 ศึกษาความหมาย ความส�าคัญของสุนทรียศาสตร์ ความ 
สัมพันธ์ของสุนทรียศาสตร์ในสาขานิเทศศาสตร์ สุนทรียศาสตร ์
ในการเห็น ในการฟัง และทางการแสดงหรือการเคลื่อนไหว เกณฑ์ 
การตัดสินความงาม ประสบการณ์ทางสุนทรียศาสตร์ และปัญหา 
สุนทรียศาสตร์

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 เพื่อพัฒนาสุนทรียะและทักษะ
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 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
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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 ท่ีส่งอทิธพิลต่อศิลปะ และวรรณคดี 
การละครในยุคสมัยต่างๆ 

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 
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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

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
ทางศิลปะการแสดง 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
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PC 372 เทคนิคการแสดงเฉพาะทาง    3 (2-2-6) 
  Selected  Performing Arts Technique
  เทคนคิในการแสดงหรือสร้างสรรค์ผลงาน จากผูเ้ช่ียวชาญ 
ในศาสตร์ต่างๆ  เช่น เทคนคิละครใบ้ เทคนคิการแสดงลปิซิงค์ ฯลฯ 
เน้นการเรียนรู้ฝึกฝนทักษะต่างๆเพื่อน�าไปประยุกต์ใช้ในงานวิชาชีพ

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
และตรงจังหวะ รวมท้ังสามารถสื่ออารมณ์เพลงออกมาได้อย่างถูก
ต้อง
 

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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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�าเนินงาน  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

PC 405  การเตรียมฝึกงานหรือสารนิพนธ์  3 (2-2-5)                       
 Internship or Thesis  Preparation
 การเตรียมความพร้อมเพื่อการไปฝึกงานหรือสร้างสรรค์
ผลงานสารนิพนธ์ในภาคเรียนสุดท้ายในด้านที่นักศึกษาสนใจ 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
       นักศึกษาที่ศึกษาครบหลักสูตร แต้มเฉลี่ยไม่ต�่ากว่า 2.50  
รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก�าหนด สามารถเลือกสหกิจศึกษา  
โดยเข้าท�างานในฐานะพนกังานช่ัวคราวในหน่วยงานหรอืองค์กรด้าน
การสื่อสารการแสดง 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
 นกัศกึษาทีผ่่านสหกิจศึกษา 1 มาแล้ว ให้ท�างานในฐานะ
พนักงานช่ัวคราวในสถานประกอบการต่อเนื่องเป็นเวลาอีกไม่น้อย
กว่า 16 สัปดาห์ พร้อมทั้งท�าโครงงาน และรายงานผล ภายใต้การ
ควบคุมของหลักสูตรร่วมกับหน่วยงานภายนอก
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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 
เว็กเตอร์สองมิติ 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 
แพลนเนตตารี ่เจอร์นลั แบริง่และโรลลิง่แบร่ิง คุณลกัษณะของแขนกล 
กรรมวิธใีนการออกแบบ ทฤษฎขีองความเสยีหายทีใ่ช้ในการออกแบบ 
ช้ินส่วนทางกล กลไกในการส่งถ่ายก�าลังและข้อต่อ กลไก รูปร่าง
และการเคลื่อนไหวของมือจับ ทฤษฎี การวิเคราะห์ทางพลศาสตร์
ของแขนกล การวางแผนการเคลื่อนที่ และการใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
ในการออกแบบ

RE 334 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 3(2-3-6)
 Pneumatic and Hydraulic
 ศึกษาพื้นฐานของนิวแมติกส์ อุปกรณ์การท�างานของ
ระบบนิวแมติกส์ การบังคับทิศทางและการปรับความเร็วในระบบ
นิวแมติกส์ วงจรนิวแมติกส์เบื้องต้น หลักการของระบบไฮดรอลิกส์ 
อุปกรณ์การท�างานของระบบไฮดรอลิกส์ วงจรไฮดรอลิกส์เบ้ืองต้น 
ระบบปั๊ม

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



4  j  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

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 การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ 3(3-0-6)
 และรูปลักษณ์หุ่นยนต์ 
 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  ความสัมพนัธร์ะหว่างการประมวล
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�างานของคอมพวิเตอร์กราฟิกและการเช่ือมต่อกับอปุกรณ์รอบนอก 
การสร้างแบบประกอบช้ินส่วน การแสดงรายละเอียดของช้ินส่วน
และจ�าลองการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

RE 372 อุณหพลศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล  3(3-0-6) 
 Thermodynamics and Fluid Mechanics
รายวิชาบังคับก่อน : MA 209 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
 นยิามและสงักัปพืน้ฐาน หน่วยเอสไอ กฎข้อทีศู่นย์ กฎข้อ
ทีห่นึง่  และข้อทีส่องของเทอร์โมไดนามกิส์ 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 
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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 โครงงานวิศวกรรมหุ่นยนต์ 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 6 (0-600-0)
 และระบบอัตโนมัติ 
 Co-Operative Education in Robotics 
 and Automation Engineering
 การจัดการศึกษาซ่ึงให้นักศึกษาได้ไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการระหว่างทีก่�าลงัศกึษาอยู่ เพือ่ให้นกัศึกษาได้เช่ือมโยงการ
เรียนรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการเสมือนเป็นพนักงานช่ัวคราว โดยปฏิบัติงานเต็มเวลา
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สปัดาห์ และประเมนิผลจากการปฏบิติังาน
ของนักศึกษาโดยสถานประกอบการร่วมกับสาขาวิชา
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T
TH
TH 104  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
 Thai for Communication
 การใช้ค�าและประโยค การอ่านจบัใจความและสรุปความ 
การเขียนประโยคและการเขียนข้อความขนาดสั้น

TL 201 ความรู้พื้นฐานทางวรรณกรรมไทย   3(3-0-6)
 Preliminary of Thai Literature  
 วิวฒันาการของวรรณกรรมไทยสมยัสโุขทยัจนถึงปัจจบัุน 
ในด้านรูปแบบ เนือ้หา ตลอดจนลกัษณะเด่นและคุณค่าของวรรณกรรม 
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
 โครงสร้างของภาษาท่ีใช้ในสังคมไทย โครงสร้างของ 
สังคมไทยความสัมพันธ์ของภาษากับสังคม ภาษากับโลกทัศน์  
การเปลีย่นแปลงของภาษาอนัเนือ่งมาจากสภาพสงัคมและวัฒนธรรม

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 บทประพนัธ์ วรรณกรรม และงานวิจารณ์ การฝึกวิเคราะห์ 
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
 ศกึษาหลกัการและเทคนคิการอ่าน ค�าศัพท์ ส�านวน และ
โครงสร้างประโยคในทางธุรกิจ ฝึกปฏิบัติการอ่านจับใจความส�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
 หลกัการเขียนรายงาน จดหมาย และบันทึกข้อความ การ
ฝึกเขียนประเภทต่างๆและศิลปะการใช้ภาษาไทยในการบริหารงาน 
ส�านักงาน

TL



2 j  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

TL 309 การเขียนเชิงวิชาการ 3(3-0-6)
 Academic Writing   
 การเขียนเชิงวิชาการรูปแบบต่างๆ การใช้ภาษาและ 
ส�านวนโวหารเชิงวิชาการ การศึกษาค้นคว้า การรวบรวมและ 
เรียบเรียงข้อมูล 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 การฝึกการเขียนบทความและสารคดี

TL 312 การเขียนสร้างสรรค์ 3(3-0-6)
 Creative Writing
 หลักการคิดสร้างสรรค์ ศิลปะการใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค ์
กลวิธีการเขียนสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ ฝึกการเขียนเล่าเรื่อง  
การเขียนแสดงความรู้สึก 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 Novel Writing
 องค์ประกอบ หลกัการเขียนเรือ่งสัน้และนวนยิาย วิเคราะห์ 
ลักษณะการเขียน การเขียนเรื่องสั้นและนวนิยาย

TL 315 การเขียนเพื่อการแสดง 3(3-0-6)
 Script Writing
 หลักและกลวิธีการเขียนบทและแปรรูปวรรณกรรมเพื่อ
การแสดงประเภทต่างๆ การฝึกเขียนบทเพื่อการแสดง

TL 316  การเขียนร้อยกรอง 3(3-0-6)
 Poetry Writing
 รูปแบบ หลักการประพันธ์ร้อยกรองไทยแต่ละประเภท 
การฝึกเขียนร้อยกรองประเภทต่างๆ

TL 317  การแปลภาษาไทย 3(3-0-6)
 Translation into Thai
 หลักการแปล การแปลภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย 
ทั้งในระดับประโยคและระดับย่อหน้า การฝึกแปล

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 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)
 Pali 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 การสอนภาษาไทยให้สำาหรับ
  ชาวต่างประเทศ
      หลักการสร้างแบบเรียนส�าหรับชาวต่างประเทศ การ
วิเคราะห์และเปรียบเทียบแบบเรียนภาษาไทยส�าหรับชาวต่าง 
ประเทศ การสร้างแบบเรียนภาษาไทยส�าหรับชาวต่างประเทศ 
ให้สอดคล้องกับผู้เรียนและบริบทสังคม

TL 327 วรรณกรรมเอกของไทย 3(3-0-6)
 Masterpieces of Thai Literature
 เนื้อหา รูปแบบ แนวคิด ลักษณะเด่น คุณค่าและ 
ภาพสะท้อนสงัคมของวรรณกรรมเอกของไทยในสมยัสโุขทยั อยุธยา 
และรัตนโกสินทร์

TL 328 วรรณกรรมอาเซียน 3(3-0-6)
 ASEAN Literature
 เนื้อหา รูปแบบ แนวคิด ลักษณะเด่น คุณค่าและ 
ภาพสะท้อนสังคมในวรรณกรรมจากภูมิภาคอาเซียน

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 
คนไทยที่สะท้อนในวรรณกรรมค�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 การฝึกเขียนเรื่องข�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 342 การพัฒนาทักษะการฟัง 3(3-0-6)
 Listening Skill Development
 การพัฒนาทักษะการฟัง การสรุปความจากสิ่งท่ีได้ฟัง  
การฝึกฟังจากบทฟังประเภทต่างๆ เช่น บทสนทนา ประกาศ โฆษณา 
ข่าว สารคดีโทรทัศน์

TL 343 การพัฒนาทักษะการพูด 3(3-0-6)
 Speaking Skill Development
 หลักการพูด การประเมินการพูดของตนเองและผู้อื่น  
การพูดแนะน�าตัว การพูดเล่าเรื่อง การพูดชักจูงใจ การพูดแสดง
ความคิดเห็น การพูดในโอกาสพิเศษต่างๆ

TL 344 ภาษาไทยเพื่อการโรงแรม 3(3-0-6)
 Thai for Hospitality
 ความรูด้้านการใช้ภาษาไทยเก่ียวกับธรุกิจการโรงแรมและ
การบริการ กรณีศึกษาในธุรกิจการโรงแรมและบริการต่างๆ

TL 345 ทักษะการล่ามเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
 ทางธุรกิจ 
 Introductory Interpretation for Business 
 Communication
 ทักษะการล่ามเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ เทคนิค
ในการจับใจความและสื่อความข้ามภาษาของผู้เป็นสื่อกลางในการ
สื่อสารในบริบททางธุรกิจต่างๆ ฝึกปฏิบัติการสื่อสารข้ามภาษา 
ในสถานการณ์สมมติต่างๆ

TL 401 สัมมนาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน 3(3-0-6)
 Simenar in Current Thai Usage
 การวิเคราะห์ลักษณะและปัญหาของการใช้ภาษาไทย 
ในปัจจุบัน และแนวทางการแก้ไข
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TL 402 การฝึกงานวิชาชีพ 3(200 ช่ัวโมง)
 Internship
 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 
ประกอบการในงานท่ีเก่ียวข้องกับหลักสูตรภาษาไทยเพื่ออาชีพ  
ไม่น้อยกว่า 600 ช่ัวโมง ประเมนิผลจากการตรวจเย่ียมและน�าเสนอ 
รายงาน ผลการท�างานและผลงานทีไ่ด้ระหว่างการเข้าท�างานดังกล่าว 
โดยคณะกรรมการร่วมระหว่างสถานประกอบการและอาจารย์ประจ�า 
หลักสูตร

TO

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 และสถานภาพทางเศรษฐกิจและสงัคม การ
เลอืกจดุหมายปลายทางการท่องเทีย่วศกึษาแนวโน้มและสถานการณ์ 
ปัจจุบันของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว

TO 302  ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว   3(3-0-6)
 Tourism Geography
 ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการท่องเที่ยว ลักษณะทาง
กายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของแหล่งท่องเที่ยวทั้งของโลกและ
ประเทศไทย แผนที่และเส้นทางการเดินทางท่องเที่ยว การแบ่งเขต
เวลาและเขตวัฒนธรรมของโลก การน�าความรูด้้านภมูศิาสตร์และสัง่
ออนไลน์ด้านภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
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TO 303  งานมัคคุเทศก์   3(2-2-6)
 Tour Guiding
 ความหมาย ประเภท บทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณของ
มคัคเุทศก์ วิธปีฏบัิติงานของมคัคเุทศก์ในประเทศ วธิปีฏบิตังิานของ 
หัวหน้าทัวร์ในต่างประเทศ เทคนิคการน�าเที่ยว เทคนิคการสื่อ 
ความหมาย การฝึกพูดให้ข้อมูลรายการน�าเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยว 
และบรกิารส�าหรบันกัท่องเทีย่ว มนษุยสมัพนัธ์ส�าหรบังานมคัคุเทศก์ 
การให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวกฎหมายที่เก่ียวข้องในงาน 
มัคคุเทศก์ ระเบียบพิธีการเข้าออกราชอาณาจักรและพิธีการ 
ทางศุลกากร การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การศึกษานอกสถานที่

TO 305  การตลาดการท่องเที่ยว   3(3-0-6)
 Tourism Marketing
 ความหมาย ความส�าคัญของการตลาดท่องเท่ียว ปัจจยัท่ีม ี
ผลกระทบต่อการตลาดการท่องเที่ยว สภาพแวดล้อมการตลาด 
พฤติกรรมการซื้อของนักท่องเที่ยว การแบ่งส่วนตลาดการท่องเที่ยว 
องค์ประกอบและการพัฒนาส่วนประสมการตลาด การด�าเนินงาน 
การตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ การตลาดแบบธุรกิจ 
ออนไลน์ กรณีศึกษา
TO 306  การจัดการธุรกิจน�าเที่ยว   3(3-0-6)
 Tour Business Management
 ความส�าคัญ ประเภทธุรกิจน�าเท่ียว การจัดต้ังบริษัท 
โครงสร้างการจดัการและการด�าเนนิงาน รปูแบบของการจดัน�าเท่ียว 
การติดต่อธุรกิจกับตัวแทนการท่องเที่ยวและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
กลยุทธ์การตลาด การบริหารงานบุคคลและการเงิน การจัดการ 
ความเสีย่ง ปัญหาและแนวโน้มการด�าเนนิธรุกิจจดัน�าเทีย่ว กรณศึีกษา 

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 ศิลปวัฒนธรรมตะวันตกเพื่อการน�าเที่ยว    3(3-0-6)
 Western Arts and Culture for Guided Tours
 ศิลปะและวัฒนธรรมตะวันตกท่ีเก่ียวข้องกับการน�าชม
แหล่งท่องเท่ียวต่างประเทศ การแบ่งยุคสมัย แนวคิดและรูปแบบ
ทางศิลปกรรมต้ังแต่สมัยโบราณถึงสมัยปัจจุบัน กรณีศึกษาศิลป
วัฒนธรรมตะวันตกในประเทศไทย

TO 317 การพัฒนาจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว  3(3-0-6)
 Tourism Destination Development
 ความหมาย ลักษณะของจุดหมายปลายทางท่องเท่ียว
และแหล่งท่องเที่ยวประเภทต่างๆ แนวคิดและตัวช้ีวัดในการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบบูรณาการ การประเมินศักยภาพของ
แหล่งท่องเท่ียว การสื่อความหมายในแหล่งท่องเท่ียว แนวทาง 
และกระบวนการแบบต่างๆในการพัฒนาจุดหมายปลายทาง 
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 
ในการจัดน�าเที่ยว การวางแผนและการแก้ไขปัญหาในการน�าเที่ยว  
มีการปฏิบัติจัดน�าเที่ยวนอกสถานที่
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TO 320  การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว   3(3-0-6)
 Tourism Resource Development
 ความหมาย ความส�าคัญ ประเภททรพัยากรการท่องเทีย่ว 
สิง่แวดล้อมและความสมดุลของระบบนเิวศในแหล่งท่องเท่ียว 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 
ในประเทศและระหว่างประเทศ การประยุกต์ใช้ความรูด้้านโลจสิติกส์ 
เพื่อการบริการด้านการท่องเท่ียว แนวโน้มเทคโนโลยีการขนส่ง 
และการด�าเนินงานขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว
 
TO 411  โครงการทางธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 1 3(1-4-4)
 Capstone in Tourism and Hospitality 1
 การวางแผนและพฒันาโครงงานทางธรุกิจท่องเท่ียวและ 
บริการ โดยพิจารณาจากลักษณะเฉพาะมาตรฐาน การจัดการ 
ประสิทธิภาพการควบคุมคุณภาพของการบริการ

TO 412  โครงการทางธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 2 3(1-4-4)
 Capstone in Tourism and Hospitality 2
 การด�าเนินโครงงานทางธุรกิจท่องเที่ยวและบริการตาม 
ข้ันตอนระเบียบวิธีวิจัย รวมถึงการส�ารวจ การเก็บรวบรวมและ 
วิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงาน

TO 413  โครงการทางธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3  3(1-4-4)
 Capstone in Tourism and Hospitality 3
 การน�าเสนอและอภปิรายโครงงานทางธรุกิจท่องเทีย่วและ 
บริการที่ออกแบบและจัดท�าโดยนักศึกษาภายใต้การแนะน�าของ 
อาจารย์ เพื่อให้เกิดผลในการพัฒนาทางธุรกิจ

TO 322  ประวัติศาสตร์และศิลปกรรมไทย 3(3-0-6)
 เพื่อการน�าเที่ยว
 Thai History and Art for Guided Tours 
 ความหมาย ความส�าคัญ ประวัติศาสตร์ที่ส�าคัญส�าหรับ 
การน�าเที่ยวในประเทศไทย พัฒนาการและรูปแบบทางศิลปกรรม 
สถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม ท่ีปรากฏในแหล่ง 
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของไทย การศึกษานอกสถานที่
TO 323  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 324  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
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TO 325  ประสบการณ์วิชาชีพในธุรกิจน�าเที่ยว   3(2-2-6)
 Field Experience in Tour Business
รายวิชาบังคับก่อน : TL 303 งานมัคคุเทศก์
 TO 306 การจัดการธุรกิจนำาเที่ยว
 การเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ภายนอกชั้นเรียน 
โดยน�าความรู ้ในภาคทฤษฎีไปใช ้ในสถานประกอบการธุรกิจ 
น�าเที่ยวจริง โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศและติดตามนักศึกษา 
เพื่อประเมินผล และจัดให้มีการปัจฉิมนิเทศและน�าเสนอช้ินงาน 
จากนักศึกษาเพื่อประเมินผล

TO 329  วิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม   3(3-0-6)
 Research for Tourism and Hotel Studies
 ความหมายและความส�าคัญของการวิจัย ลักษณะและ 
ประเภทการวิจยัด้านการท่องเทีย่วและการโรงแรม กระบวนการวิจยั 
การก�าหนดปัญหา การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลและการ 
วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การน�าเสนอผลผลการ 
วิจัยไปประยุกต์ใช้ในกิจการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม

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(2-2-6)
 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 450 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 ศิลปวัฒนธรรม นิทาน และเรื่องสั้น

ZH 309  การอ่านภาษาจีนธุรกิจ    3(2-2-6)
 Business Chinese Reading
รายวิชาบังคับก่อน : ZH 308 การอ่านภาษาจีน 
 ทักษะการอ่านภาษาจีนเพื่องานธุรกิจ ประยุกต์ใช้เทคนิค 
การรวบรวมความ เจาะความ และอนมุานความ การอ่านเนือ้หาสาระ 
ความรู้ด้านธุรกิจและด้านการตลาดท่้ังที่เป็นสื่อมัลติมีเดีย 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 เขียนภาษาจนีเพือ่การสือ่สารในงาน 
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 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 ์ที่ น� า เ ท่ียว 
ในประเทศไทย ศัพท์ส�านวนท่ีใช้ในการบรรยายสถานท่ีท่องเท่ียว  
เทศกาลอาหารและศิลปหัตถกรรม การอ่านก�าหนดการและเอกสาร 
ที่ใช้ในการน�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 เป็นต้น ทกัษะการฟัง 
พูด อ่าน เขียน  ในการติดต่อกับลูกค้าของธนาคาร และการจัดการ
เอกสารของธนาคาร

ZH 357  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการลงทุน 3(2-2-6)
 ในประเทศจีน
 Introduction to Investment Law in China
รายวิชาบังคับก่อน : ZH 201 ภาษาจีนเพื่องานธุรกิจ  
 กฎหมายการลงทุนในประเทศจีนโดยสังเขป เรียนรู ้
นโยบายการค้า การลงทนุ อตัราภาษศีลุกากรและอืน่ๆของประเทศจนี 

ZH 358  ศิลปะการเขียนตัวอักษรจีน 3(2-2-6)
 Chinese Calligraphy
 การเขียนตัวอักษรจีนด้วยพู่กันจีน ให้ถูกต้องสวยงาม 
ตามหลักการเขียนตัวอักษรจีน 
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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
ศึกษาการใช้ภาษา โครงสร้างของประโยคในรูปแบบต่างๆที่ใช้ใน
วงการสื่อมวลชน

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 5
 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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A 
AT 250 Accounting for Business  3 (3-0-6)
 Principles and accounting entry for double-entry 
accounting system, accounting transaction analysis and 
economic situation; preparation of trail balance, statement of 
financial position and basic financial statement; accounting 
information system; application of financial statement data 
to assess organization performance.

BA 173  Digital Entrepreneurship  3 (3-0-6)
 Concept of digital entrepreneurship; adjust business 
methods which focus on SME in order to be compete in adding 
value to products and service innovation; value-adding of 
products and services by applying digital technology and 
extend innovation; components of digital entrepreneur to be 
successful and responsible to society ethnically; determine 
digital business strategy, online and social marketing, find 
source of funds, organization management for digital business, 
and organization development as social enterprise. 

BA 174  High Value Services  3 (3-0-6)
 Concept of high value services, new direction 
of high value services, business opportunity and new 
profession in high value services; drive economy and  
entrepreneurs of country to change from traditional services 
to high value services by using knowledgeable workforce, 
experts, and high skilled labor; workforce that use creative 
thinking, innovation, science and technology, and research 
development. 

BA 251 Quantitative Analysis and Business  3 (3-0-6)
 Statistics 
 Business problem analysis and decision-making 
under resource constraint in mathematic model such as 
linear program model, transport model, and other models; 
simulation for business planning and decision-making; 
data analysis using suitable statistics; descriptive statistic 
related to business research.

BA 252 Business Laws      3 (3-0-6)
 Laws related to business organization management 
and business activities; civil and commercial laws which 
are related to managing business; laws related to financial 
instruments; laws related to financial institutions and stock 
market; intellectual property laws; laws related to labor; 
insurance law; ethics in business operation; electronic  
transaction laws; laws related to financial technology and 
new concepts in finance such as Bitcoin and crowdfunding 
etc.

BB 302 Hotel and Lodging Management  3(3-0-6)
 Brief history of the growth and development of
the lodging industry; various types of lodging establishments 
and their main features; organizational structure and  
management of lodging with an emphasis on hotel  
management.

Course Descriptions

International Program 2019

B 

BA

AT

BB

HP
Text Box
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BB 305 Travel Business Management  3(3-0-6)
 Existing structures and operations of travel 
agencies and tour operators; their roles and responsibilities;
types of tours and programs; revenue and marketing 
management; rules and regulation.

BB 316 Introduction to Tourism Industry 3 (3-0-6)
 Definitions and significance of tourism; evolution  
of tourism at the international and the national level;  
components of the tourism industry; factors influencing 
travel; impacts of tourism; tourism related laws; international 
and national organizations relating to tourism.

BB 319 Tourism Information Systems  3(3-0-6)
 Information technology in the tourism industry; the 
application of various information technology software and
systems in the hospitality and tourism industry; a practice 
with a system simulation in the computer lab

BB 360 Alternative Tourism Management  3(3-0-6)
 Concepts, signficance and features of alternative
tourism; development and types of alternative tourism; 
the study of tourists’ needs; and management in response
to a specific market’s requirements.

BC 101 Communicative English 1           3(3-0-6)  
 Development and practice of communicative 
English skills, focusing on listening and conversation in a 
variety of situations with an emphasis on politeness, small 
talk and telephone conversations; reading paragraphs for 
main ideas and supporting details; and writing short texts  
such as E-mails and other business correspondence; 
discussion of cross-cultural communication issues

BC 102 Communicative English 2 3 (3-0-6)  
 Prerequisite:  BC101 Communicative English 1 
Enhancing language communication skills for career 
purposes focusing on the job-seeking process including 
resumes, cover letters and job interviews; examining com-
mon workplace conversation topics for new employees; 
writing a company profile including job descriptions, busi-
ness activities and future plans

BC 201 English Structure   3 (3-0-6) 
 Review and practice of grammar in various contexts 
with emphasis on phrases and sentence structures, parts 
of speech, tense structures and collocations

BC 202 Basic Research Skills 3 (3-0-6)
        Fundamentals of primary and secondary research; 
theoretical premises and principles of research and research 
design; quantitative and qualitative approaches to research; 
preparing a research proposal

BC 203   Public Speaking Skills   3 (3-0-6)
 Development of public speaking skills; understanding 
principles of reasoning, audience analysis, organizing 
materials, outlining speeches, and delivery skills, including 
techniques to lessen public speaking anxiety and use 
effective visual aids

BC 204  Intercultural Business Communication 3 (3-0-6)                                        
 Exploring the practices, beliefs, and values that 
form the basis of cultural behaviors; interpreting the emerging 
needs of intercultural communication in the global workplace; 
 recognizing and resolving conflicts and misunderstandings in 
business communication; promoting intercultural awareness 
and examining successful multicultural businesses through 
case studies

BC
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BC 205  Entrepreneurship and Start-up  3 (3-0-6)
 Business Development                                                              
 Introduction to entrepreneurial concepts, meaning 
and roles; evaluation of business skills and commitment 
necessary to successfully operate an entrepreneurial venture; 
reviewing the challenges and opportunities of entrepreneurship; 
key business management techniques necessary for being 
an entrepreneur; focusing on opportunities, customers and 
operations; maximizing innovation and developing a competitive 
advantage; analyzing future economic trends and viability 
of start-up business opportunities

BC 206  International Business Organization  3 (3-0-6)
 and Management                                                                                                                             
 Principles, theories and models of business  
management in the domestic and international context;  
comparative environmental frameworks including trade and  
investment; functions and management of marketing,  
accounting, production, finance and human resources; with 
emphasis on leadership, teamwork and decision-making 
skills; examine organizational frameworks of multinational 
corporations and key international business strategies  

BC 207 Principles of Marketing  3 (3-0-6) 
 and  Innovative  Marketing  strategies    
     Overview of the underpinning concepts of marketing 
and the various effects on business, stakeholders and the 
natural environment; scope, significance and conceptual  
development of product and service markets; the business  
environment affecting marketing activities; market segmentation, 
targeting and positioning; market share; development and 
management of new products; pricing and distribution 
strategies; marketing ethics ; utilizing state-of-the-art  
marketing platforms and social media applications
 

BC 208 Marketing Communication  3 (3-0-6)
 for Entrepreneurs     
 Developing marketing strategies for entrepreneurial 
business plans including target market analysis, rebranding 
an existing product, SWOT analysis, marketing campaigns, 
pricing policies; integrated marketing communications. Topics 
include planning and executing of product promotion, 
strategic development, segmenting and positioning. 

BC 209  Introduction to Accounting   3 (3-0-6)                                             
 and Finance for Entrepreneurs          
 Principles and practice of basic accounting 
and financial concepts for managing startup businesses, 
combining elements of budget controls, financial plans, 
analysis of financial performance and interpretation of 
financial statements to improve entrepreneurial decisions       

BC 301 Conversational English  3 (3-0-6)
 Introduction to general conversational patterns 
in English; providing information about oneself and one’s 
environment; asking questions; describing events and 
procedures; focus on socio-cultural aspects of communica-
tion such as politeness, paying attention and negotiating 
misunderstandings

BC 302 English Pronunciation  3 (3-0-6)                       
 Practice of pronunciation patterns in English with 
emphasis on pronunciation of difficult sounds in English;  
intonation, word and sentence stress and rhythm; introduction 
to the phonetic alphabet and phonetic transcription        
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BC 303 Effective Reading Skills 3 (3-0-6)
 Development of effective reading strategies 
including skimming, scanning and drawing inferences; 
development of skills to infer lexical meaning from context 
at sentence and text levels; differentiation of fact from 
opinion; introductory analysis of a variety of genres

BC 304  Analytical Reading (3-0-6)                                                            
 Prerequisite: BC 303  Effective Reading Skills 
Development of reading competence through increased 
complexity of texts; analysis of text types and structures; 
practice in identifying a variety of text types and styles of 
writing and how this is used to assist various interpretations; 
development of paraphrasing and summarizing skills; analysis 
of implication and inference, authors’ points of view and 
how to respond to and critique texts in terms of balance, 
persuasiveness and general communicative success

BC 305 Essentials in Writing Skills   3 (3-0-6)                                                                       
       Composition of structurally correct sentences, 
ranging from simple to complex; composition of paragraphs 
and short texts that are coherent and logically organized; 
introduction to the appropriate use of punctuation in English; 
the writing process from planning to proofreading
   
BC 306 Academic Writing Skills 3 (3-0-6)
Prerequisite : BC 305 Essential Writing Skills
 Focus on the structural and rhetorical features of 
specific academic writing genres through the progression of 
the stages of the writing process, including brainstorming 
techniques, developing and synthesizing arguments, outlining, 
drafting, editing, and writing incisively, as well as developing 
paraphrasing skills and effectively using various quotation 
and citation methods

BC 307 Reading in Business 3 (3-0-6) 
Prerequisite : BC303  Effective Reading Skills
 Exposure to various texts common to the professional 
environment, including business reports, contracts and 
agreements, correspondence, and news; development of 
lexicon and phraseology across a variety of business related 
contexts; basic strategies and resources for independent 
reading skills development

BC 308 Business Writing 1    3 (3-0-6)
 Style, tone and common formulaic expressions used 
in typical office environments and formal communication, 
with a focus on e-mail correspondence and common 
business writing techniques, short messages; emphasis 
on accuracy, formatting and proofreading

BC 309   Business Writing 2 (3-0-6)
Prerequisite : BC 308 Business Writing 1
 Further development of writing skills in business 
contexts, with emphasis on writing agendas and minutes 
for meetings, memos, proposals, copywriting and reports, 
resumes and cover letters; more advanced business writing 
techniques for professional purposes

BC 310  English for Entrepreneurs  3 (3-0-6)                         
 Development of language communication skills 
essential for future entrepreneurs with emphasis on client, 
supplier and investor interactions; focus on professional 
greetings and introductions, business descriptions, target 
markets, planning for the future, basic transactional  
conversations, sales, marketing, and customer service 
training related to entrepreneurial startups  

 
                                                                           



มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  j  5 

BC 311 Language Skills for Digital   3 (3-0-6)        
 Communications                                    
 Development of language skills in digital platforms 
used  for business communication including using social 
media for marketing and advertising purposes      

BC 312  Business Presentation Skills  3 (3-0-6)
 Application of  presentation techniques in business 
contexts including organizing data, formatting information, 
and  preparing effective visual aids; discussion and study 
of various delivery techniques in business environments

BC 401 Capstone Business Project 1 3 (3-0-6)
Prerequisite: BE202 Basic Research Skills
 Applying a design thinking framework to create 
a thinking process which begins by understanding the 
problems and needs of organizations using data gathering 
and study methods such as interview, questionnaire,  
observation, or simulation, etc.; identifying problem issues 
and finding solutions by utilizing innovations and creative 
thinking, present solutions via idea pitching

BC 402 Capstone Business Project 2 3 (3-0-6)
Prerequisite:  BC 208 Marketing Communication 
  for Entrepreneurs
 Applying a design thinking framework to find solutions 
to problems or using replication such as prototypes, process 
reproductions, best practice, or paradigms, etc. to create 
real experience from Capstone Business Project 1; testing 
the target group to gather feedback and suggestions for 
improvement; learners present their ideas using project 
or prototype pitching
 
  

BN 101 English Use 1  3(3-2-6)
 English communication skill in a variety of situations 
at work; increase vocabulary and language; reading skills 
to adress important issues; writing sentences and short 
message.

BN 102 English Use 2 3(3-2-6)
Prerequisite: BN 101 English Use 1
 English communication skill in a variety of situations 
at work; vocabulary and business sentences; reading to 
address important issues; writing business documents.

BN 303 International Business Entry Strategy  3(3-0-6)
 Corporate strategy and policy management with a 
global focus; process of business environmental diagnosis;
international market selection; business internationalization 
and overseas market entry; strategic alliance with foreigners, 
trade exhibition; licensing, franchising and overseas subsidiary 
management.

BN 315 Import and Export Management  3(3-0-6)
 Principles and practices of export and import; 
rules, regulations and restrictions of export and import; 
documentations; buying and selling contracts; customs  
procedures; packing handling and transporting; export-import 
payments; organizing and managing export-import departments; 
government offices and private institutions relating to 
export-import business

BN
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BN 317 Cross Cultural Communication 3(3-0-6) 
 and Management  
 Cultures and intercultural communication compe-
tence; development of intercultural awareness of cultural 
patterns of behavior as well as values and standards;  
barriers in intercultural communication; verbal and non-verbal 
communication; communication management in multi-cultural 
organization; intercultural ethics and resolving ethical  
dilemmas within cross-cultural contexts.

BN 318 Business Analysis and Planning  3 (3-0-6)
 Definition and component of business planning, type 
of business plan, setting business goals, structure, analysis 
of business environment, and customer and competitor 
evaluation; choosing target market and marketing strategy, 
financial budgeting, financial assessment, production  
management, human resource management, and assessment 
and evaluation business outcomes; proposing ideas for 
business operations together with business plans and 
business analysis.  

BN 319 Research Methods in Business 3 (3-0-6)
 Concepts, objectives, and importance of business 
research and research process;  conceptualization of research 
study; qualitative and quantitative research methods; data 
collection and management; challenges and problems in 
business which needs a research as the decision making 
tools; package software for data recording and data 
analysis; writing a research proposal and conduct research.

BN 320 Business Communication 3 (3-0-6)
 Core concepts and practices in business  
communication with emphasis on verbal interaction; common 
interactions in business including introductions’ greetings 
and partings, getting acquainted with others, customer 
service transactions, sales and marketing, telephoning and 
front desk interactions’ development of vocabulary and 
language from various professional discourses

BN 321 Advance Business Communication 3 (3-0-6)
Prerequistite: BN 320 Business Communication
 Further development of fundamental language 
and pragmatic skills in communication in business and 
professional contexts; language of sales, meetings and 
negotiations; aspects of intercultural business communication 
 
BN 322 Sustainable Business Management 3 (3-0-6)
 Applications of principles of sustainability to business 
development; link sustainability theory to business operation 
for long-term benefits; overview of the challenges of 
sustainability in terms of climate change, resource  
constraints, expectations of corporate governance; issues 
of carbon management, waste management, and resource 
management in corporate level; applications of innovation 
and technology for business sustainability development; 
roles of government, business, and education sectors in 
a dynamic world.

BN 323 Business Management Strategy 3 (3-0-6)
 Theory and practice of defining and implementing 
business polices and strategies; the link between strategic 
planning and the process of management including  
developing, organizing, financing, and operating of a  
business firm; competitive and comparative analysis,  
problem analysis, the decision-making process, administration 
and control, and development of policies and objectives; 
ethics, regulations, and application in business sector. 

BN 324 International Business  3 (3-0-6)
 and Multinational Enterprises 
 Concepts, theories, essences, and background of 
international business and multinational enterprises (MNEs); 
factors influencing and relating to international business 
including politics, economics, society and culture; relevant 
governments and privates organizations including compara-
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tive environmental structure, rules and laws, international 
business and investment institutions, international monetary 
environment, and ethical matters.

BN 325 Global Marketing 3 (3-0-6)
 Global marketing skills; understanding and  
interpreting complex arrays of dynamic environmental 
influences; analyzing and tartgeting market opportunities; 
defining global market strategy; creating and managing 
global marketing programs in a sustainable and ethical 
manner; implementing different social media for marketing 
purposes.

BN 326 General Conversation 3 (3-0-6)
 Introduction to general conversational patterns 
in English; providing information about oneself and one’s  
environment; asking questions, and describing events and 
procedures; focus on socio-cultural aspects of communication 
such as politeness, paying attention and negotiating  
misunderstandings.

BN 327 Basic Reading Skills  3 (3-0-6)
 Development of effective reading strategies 
including skimming, scanning and drawing inferences; 
development of skills to infer lexical meaning from context 
at sentence and text levels; differentiation of fact from 
opinion; introductory analysis of a variety of genres.

BN 328 Reading in Business 3 (3-0-6)
Prerequisite: BN 327 Basic Reading Skills                  
 Exposure to various texts common to the profes-
sional environment, including business reports, contracts 
and agreements, correspondence, and news; development 
of lexicon and phraseology across a variety of business 
related contexts;  basic strategies and resources for in-
dependent reading skills development. 

BN 329 Fundamentals of Writing 3 (3-0-6)
 Composition of structurally correct sentences, 
ranging from simple to complex; composition of paragraphs 
and short texts that are coherent and logically organized; 
introduction to the appropriate use of punctuation 
in English; and the writing process from planning to  
proof-reading.

BN 330 Business Writing 3 (3-0-6)
Prerequisite: BN 329 Fundamental of Writing                  
 Style, tone and common formulaic expressions 
used in general inter and intra office professional and 
business writing, with a focus on electronic (e-mail) and 
traditional business correspondence, messages and short 
communication; emphasis on accuracy, formatting and 
proofreading.

BN 363 Value-Based Business Management 3 (3-0-6)
 Concepts, theories and principles of managing 
business in organization level incorporating value-based idea; 
development of value-based organizations; the influence 
of organization members toward work and business 
decision-making of management level;  applications of 
multidisciplinary approach; management of an organization 
to achieve both short and long term goals in local, regional 
and global level in responsible to business communities 
and society.

BN 364 Consumer Behavior in Digital Era 3 (3-0-6)
 Psychological aspects of consumers in relation to 
marketing theories and practices and buyer behaviors; factors 
influencing buyers’ decision-making process, and consumer 
decision-making models that explain the relationship 
between consumer behavior and marketing strategy; internal 
influences such as motivation and involvement, personality, 
self-image, life-style, perception, and communication; 
external influences such as culture, social class, reference 
groups and family.
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BN 411 Operation Co-operative Education 9 (0-0-27)
 Business operation in company during studying in 
the university which is practical operation for 1 semester; 
aim for students to apply principles and operation methods 
in real work place in government and private sector; 
evaluation of student work in collaboration with company.

BN 450 Seminar in Business 3 (3-0-6)
 The study of contemporary issues related to 
business; factors leading to business success or failure in 
the current context; research and presentation in a topic 
of interests.  

BN 451 Capstone Business Project 1 3 (0-9-0)
 A study to compare and contrast theory and 
practice; analyzing business environment in relation to 
business administration; planning and designing business 
project.

BN 452 Capstone Business Project 2 3 (0-9-0)
 Applying theory to practice in a supervised  
environment; developing business project to reflect actual 
business context in an organization.

BN 453 Capstone Business Project 3 3 (0-9-0)
 Evaluating business project to reflect business 
practice development in an organization; prepare and 
present innovative solutions from complex business issues 
and problems regarding business management; planning, 
designing, and applying processes; and applying and 
developing business project.

CB 355 Chinese 1  3(3-0-6)
 Listening, speaking, reading, and writing skills 
and practice in correct pronunciation using the Pinyin 
transcription system and Chinese characters; vocabularies 
used in everyday’s life; a mastery of at least 400 words.

CB 356 Chinese 2  3(3-0-6)
Prerequisite; CB 355 Chinese 1
 Expressions, phrases and sentence final particles;
practice conversations in various situations; writing simple
sentences; a mastery of another 400 new words.

CB 357 Chinese 3  3(3-0-6)
Prerequisite: CB 356 Chinese 2
 Listening, speaking, reading, and writing skillls in
general situations; Chinese grammar and language  
expressions through the study of excerpts, compositions
and short articles; a mastery of another 400 new words.

CB 359 Chinese Listening and Speaking Skills  3(3-0-6)
 Listening and speaking Chinese; the use of words,
expressions, exclamations, phrases and sentence, final 
particles for various situations; recounting experiences and
listening to short passages.

CB 360 Business Chinese Conversation  3(3-0-6)
Prerequisite; CB 359 Chinese Listening and Speaking Skills
 Listening, speaking, reading, and writing Chinese
for general business; expressions used in various situations
with colleagues and business partners.

C 
CB
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CE 150 Introduction to Robotics 3 (3-0-6)
 Principles of robot and robotics in order to reduce 
manpower and cost, increase productivity and reduce effect 
on environment; applications of innovative robots in  
order to support human daily life and various industries;  
robots for production, service, medical use, recreation and  
entertainment, education, and tourism; using simple robot 
and robotics.

CT 151 Artificial Intelligent World and IoTs 3 (3-0-6)
 World of Artificial Intelligence (AI); using technology 
 and intelligent tools in order to help human in solving 
business problems and increase efficiency of complex 
daily life; using resources to reduce effect on environment; 
connecting various tools via Internet to create benefits 
for business and society; application of AI and IoTs in 
business and daily life to create business opportunity and 
new professions in the future.

CT 152 Introduction to Virtual Reality  3 (3-0-6)
 and Augmented Reality 
 Principles of Virtual Reality (VR) and Augmented 
Reality (AR), applications of VR and AR in daily life; 
application of VR and AR in arts, medicine, education, 
tourism, recreation and entertainment, manufacturing and 
commercial industries; case study related to VR and AR 
development for Google,  Facebook,  and Apple; apply 
and try VR and AR systems.

EO 250 Business Economics 3 (3-0-6)
 Principles of economics in terms of value, price, 
and resource management; consumer behavior; demand 
and supply factors of products in perfect and imperfect 
competitive markets; competitive strategy of business 
in perfect and imperfect competitive markets; trading,  
investment, financial and fiscal policy; international money 
exchange rate; international balance of payment; concepts 
and type of digital economy; and national e-payment 
system of Thailand.

FI 250 Business Finance and Financial  3 (3-0-6)
 Technology 
Prerequisite: AT 250 Accounting for Business 
 Objectives, roles and ethics in finance; analysis of  
financial budget; planning and forecasting of finance;  
investment decision; determination of capital structure and 
capital costs; time value of money; dividend policy and working 
capital management; applications of technology in financial 
matters such as virtual  reality  (VR)  and  Augmented  Reality 
(AR)  including  Artificial  Intelligence  (AI),  blockchain technology, 
and  electronic  money  like  Bitcoin;  applications  of  financial 
technology in business organizations.

CE

CT

EO
E 

F 
FI
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GE 152 Philosophy and Life  3(3-0-6)
 The theories, concepts and principles of philosophy; 
the application of philosophy in analyses and criticisms of
various issues in daily life and society; and the adoption of
ethical, moral, and philosophical thoughts for improving 
quality of life.

GE 153 Thai Studies  3(3-0-6)
 The foundations of Thai civilization and ethnic 
groups; development in various aspects including history,
politics, government, economy, society, religion, and arts;
the preservation of Thai culture; improving the Thai way of
life in the present and the future.

GE 166 Positive Psychology for Quality of Life 3(3-0-6)
 The integration of knowledge and psychological 
theories by learning about human development and 
nature. To contribute and uplift psychological attributes; 
self-awareness, self-esteem, intelligence quotient, emotional 
intelligence, adaptation and problem-solving skills (adversity 
quotient) and good ethics by emphasizing positive thinking 
to fulfill a student’s life.

GE 167 Public Mind for the Community  3(3-2-6)
 Critical analysis and learning communities through 
various principles and theories; sociology, anthropology, 
psychology and environments, and the implementation 
of these theories in communities aiming at community 
benefits and building character in terms of responsibility 
and contributions to society.

GE 168 Civic Education 3(2-2-6)
 Definitions of citizenship in a democratic society;
focusing on the realization of Thai and global citizens’ roles 
in terms of responsibility, participation, law-abidingness, 
ethics and morality.

GE 190  Thai Society and Economy  3(3-0-6)
 in Thailand 4.0  
 Concepts of Thailand 4.0, society, economy and 
progressive industry; apply innovation and technology to 
extent traditional industry and create new industry; new 
direction of the country in society and economic; business 
opportunities and new professions; development of sustainable 
and responsible society and economy.

GE 191  Creative Thinking and Innovation   3 (3-0-6)
 Creative thinking and Innovation which focus on 
production of innovative products; driven the country using 
technology and creative ideas; human capital development 
applying creative thinking and innovation; success factors 
in businesses and workers entering workforce.

GE 192  New Economy and Cultures of AEC 3 (3-0-6) 
 Countries and China 
 Roles of ASEAN Economic Community (AEC) 
and China towards Thailand; adjustment and impacts on 
economy, new business, society, and cultures of AEC 
countries and China; learning cultural differences including 
environment, art, and cultural of AEC countries and China; 
communication across culture.

GE 193  Life and Digital Culture 3 (3-0-6)
 Way of life of human in digital era; concept of 
digital citizen; knowledge of new communication tools to 
develop oneself to increase quality of life in digital era; 
self-esteem and value the others; utilization of digital sys-
tem creatively and responsible to society; digital culture; 
digital security, digital etiquette, digital access, digital right 
and responsibility, and digital law.     

G 
GE
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JP 351 Communicative Japanese 1  3(3-2-6)
 Listening, speaking, reading and writing Japanese
for communication in daily life. 

JP 352 Communicative Japanese 2  3(3-2-6)
Prerequisite: JP 351 Communicative Japanese 1
 Listening, speaking, reading and writing Japanese
for communication in daily life at more complex level.

JP 353 Communicative Japanese 3  3(3-2-6)
Prerequisite: JP 352 Communicative Japanese 2
 Further study and practice of Japanese listening,
speaking, reading and writing skills with the use of complex
structures.
JP 358 Japanese for Customer Service  3(3-0-6)
Prerequisite: JB 352 Communicative Japanese 2
 Listening, speaking, reading and writing Japanese
for customer service and customer contact in various 
situations.
 
JP 361 Japanese for Business  3(3-2-6)
Prerequisite: JP 353 communicative Japanese 3
 Listening, speaking, reading and writing Japanese 
for a business communication with colleagues and busi-
ness partners in various situations; e-mail communication;  
finding information on the internet.

LE 101 English Use 1  3(3-0-6)
 Consolidation and further development of students’ 
fundamental English skills, placing an emphasis on how 
English speakers communicate in a variety of contexts and
situations; subjects covered include small talk, student-
teacher interactions, and politeness strategies, as well as a
variety of short texts, such as E-mail: consideration of 
crosscultural communication issues.

LE 102 English Use 2  3(3-0-6)
Prerequisite : LE 101 English Use 1
 Continuation of the objectives set forth in English
Use 1, namely to improve communication skills, both oral
and textual in a variety of situations and requirements.

LS 250 Innovation in Operations, Logistics  3 (3-0-6)
 and Supply Chain Management 
 Basic concepts and important of production  
management and operation; design and managing  
production system and operation under current technological 
change; design and process of product; project management; 
productivity plan; layout of the company; inventory control; 
logistic management to transport and distribute product 
including supply chain management in order to collaborate 
with every units in the supply chain to increase efficacy and 
competitive competency of the organization; applications 
of technology in logistics such as Virtual Reality (VR) and 
Augmented Reality (AR), Artificial Intelligence (AI), etc.; 
utilize technology in logistics in business organization.

J 
JP

L 
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LS 351 Procurement Management  3 (3-0-6)
 and Global Sourcing 
 Procurement concept and policy for business in 
global level; procurement regulations, procurement planning 
and process; choosing and evaluating partner process; 
produce or buying decision, negotiation, and partner  
relationship management; quality control for procurement, 
electronic procurement system, development of efficient 
procurement strategy; creating alliances and collaboration 
for procurement.

LS 352 Logistics and Supply Chain Strategy  3 (3-0-6)
 in Digital Age 
 Industry analysis, completion, and business supply 
chain; organization structure, define logistics and supply chain 
strategy; considerations of digital technology to determine 
price competition strategy, efficiency in response to customers’ 
needs and other needs; transfer from strategy to activity in 
organization; determine objectives in operation, evaluation, 
including reviewing and adjusting operation in accordance 
with business environment in digital era with ongoing 
changing factors.

LS 353 Regulations for International Logistics 3 (3-0-6)
 Roles and importance of international logistics; 
regulations of land, water, and air transport in national 
and international levels including a variety of continuing 
transportation; international payment methods; regulations 
of international trading, documents of international trading, 
international contract and method of payment; customs; 
international transport management including package for 
exporting, tracking responsibility and transport operation; 
international product delivery condition; international credit 
trading including insurance.

LS 354 Global Network Transportation  3 (3-0-6)
 and Distribution Management 
 Basic concept of transportation and distribution 
of products, network transportation design and connection 
in order to transport product efficiently; choosing route 
and type of transportation by considering cost, benefits 
and condition; important points related to transportation 
namely packaging, law related to transportation in national 
and global level, distribution center management including 
cost reduction, transportation, and application of technol-
ogy to control transport operation.

LS 355 Security and Risk Management  3(3-0-6)
 in Supply Chain 
 Concept of security and risk management in 
logistics and supply chain using risk analysis, uncertainty 
analysis, conditions that cause disasters, cost, and risk; risk 
management framework and process; integrated security  
and risk  with logistics  and supply chain activities; policy 
and strategy formation including definition of process 
related to security; capital establishment using risk level; 
warning system and risk index; development and use of 
risk management in organization; ethics and governance 
of management level for security and risk management 
in logistics and supply chain.

LW 153 Law in Everday Life  3(3-0-6)
 Law related to daily life; rule of law; principles 
of consitutional democracy; basic knowledge in various 
laws including private law, public law, rights and duties of 
citizens, dispute resolution, and justice system of Thailand;
case studies of law use in daily life

LW
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MA 154  Mathematics and Statistics  3 (3-0-6) 
 Applications of mathematics and statistics to 
develop innovation and technology of the 21st century 
and Thailand 4.0; principles of mathematics and statistics, 
function, equation, probability theory, random variable, 
random sampling, estimation, hypothesis testing, collection 
and analysis of data, and using statistical program; mathematic 
and statistic skills of new professions that are going to 
happen in Thailand economy 4.0. 

MG 350  Consumer Behavior in Digital Era 3 (3-0-6)
 Concept of consumer behavior; psychological 
aspects of consumers in relation to model in studying 
consumer  behavior, external factors, black box, response 
of buyers; trends of consumer behavior and suitable mar-
keting strategy; consumer behavior in e-commerce market; 
consumer behavior in ASEAN market.

MG 351 Innovative Marketing Ideas   3 (3-0-6)
 for Product Management and 
 Branding in Digital Era 
 Concept of innovative product mix and brand 
creation; study of product life cycle; development and 
creating new product; product positioning, packaging; 
roles and responsibility of product manager; definition 
and importance of brand, type of brand; branding process 
through marketing tools, brand evaluation, and usage of 
new media for branding including studying success factors 
and mistake in brand creating from case study.

 MG 352 Integrated Marketing Communication 3 (3-0-6)
 and Content Marketing 
 Communication process, objectives, roles and 
importance of marketing communication; related commu-
nication theory, integrated marketing communication and 
creating content in order to integrate communication in 
marketing accordingly.

MG 357  Digital Marketing 3 (3-0-6)
 Definition and importance of digital marketing; 
analyses of marketing environment, analyses of needs and 
behavior of consumer in digital era, roles of digital market-
ing and integrated communication; customer relationship 
management in digital era; using online social network 
and new media; up-to-date and timely strategic plan for 
marketing both aggressive and passive strategy focus on 
learning from practicing.

MG 358 Marketing Strategy and Planning  3 (3-0-6)
 in Digital Era 
 Definition, roles, and importance of marketing 
strategy; new marketing concept, marketing plan process, 
internal and external analyses of environment, analysis 
of consumer behavior and completion analysis; market 
segmentation; define target market, production positioning; 
marketing-mix strategy namely, product strategy, price 
strategy, distribution strategy, and communication strategy 
for marketing plan.

M 
MA

MG
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MS 251 Organization and Strategic 3 (3-0-6)
 Management in the Digital Era 
 Concepts and theories in organizations and  
strategic management in digital era which are related to  
organization management, human capital management, the  
command, leadership, motivation, team work, communication, 
decision-making, and ethical control management;  
applications of technology in organization management; 
establishment of sustainable high competency organization 
for digital era; concepts and types of modern organiza-
tions in industrial era 4.0;  identify strategic direction of 
organization in digital era; relation of an organization and 
internal and external environment.

MS 351  Discovery and Exploitation of  (3-0-6)
 Entrepreneurial Opportunities and Innovation 3
 Pursuing business opportunity using concept of 
entrepreneur of the 21st century and relevant challenge 
which lead to initiative and business startup process; 
cover information searching for entrepreneurship; define 
and assessment of entrepreneur choices, define business 
ideas, analyses of possibility in business; choosing type 
of business organization; creating innovation in business 
model with competitive advantage and able to respond to 
customers’ needs, and choosing creative business opera-
tion method in the golden era of digital entrepreneur.

MS 353 Unique and Creative Marketing  3 (3-0-6)
 Management for New Entrepreneurs 
 Marketing concept for new entrepreneur society; 
thinking method development of timely entrepreneur; creating 
remarkable marketing process and strategy; application 
of marketing process in entrepreneurship with competitive 
advantage; writing insight marketing plan; Guerrilla 
Marketing; creative advertisement and sales promotion; 
market research for SMEs; product design and packaging; 
utilization of franchise business and online marketing.

MS 354 Money and Wealth Management  3 (3-0-6)
 for Small and Medium Businesses
Pre-requisite: FI 250 Business Finance 
  and Financial Technology
 New financial management method, accessibility 
to source of funding for entrepreneur, financial analysis and 
planning; tax management system and relevant benefits for 
SMEs, financial flexibility management; moral and ethics 
in finance and tax for entrepreneur; creating sustainable 
business wealth and growth.

MS 355 International Entrepreneurship 3(3-0-6)
 Concept and framework of international  
entrepreneurship; international entry strategy of SME in 
regional and global levels; difficulty in international trade 
for small business; international trading regulations and 
related rules; developing to be international entrepreneur in 
Thai context including neighboring countries and ASEAN.

MS 357 E-Commerce for Innovative  3 (3-0-6)
 Enterprise 
Pre-requisite: MS 351 Discovery and Exploitation of  
  Entrepreneurial Opportunities 
  and Innovation
 Evolution and direction of electronic commerce 
(e-commerce), commercial tools in digital era; consider-
ations of e-commerce to assess choices for innovative 
entrepreneurship, warnings for e-commerce; adjustment 
and/or development of strategic business management 
plan to build success in e- commerce entrepreneurship; 
website management technique and electronic media for 
business organization; matching management and business 
network of SMEs; privacy policy and security in electronic 
business entrepreneurship.

MS
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SC 156 Science and Technology 3 (3-0-6)
 Applications of science and technology in business 
and daily life; nanotechnology, hydrogen car, 3-D printing 
system; business opportunities and new profession in science 
and technology; using science and technology creatively 
and responsible for society with no effects on nature 
and environment.

TL 150  Communication Skills in Thai  3 (3-0-6)
 Use of words and sentences; reading for main idea 
and summarizing, writing sentences and short messages

TL 160  Communication Skills in Thai for  3 (3-0-6)
 Non-native Speakers                      
 Basic Thai language for daily life, emphasis 
on appropriate expressions, intonation, pronunciation, 
and behaviors in a variety of contexts through phonetic  
approaches

TL 351   Communicative Thai 1  3 (3-0-6)
 Communication in daily life, Thai characters; 
including basic reading and writing

TL 352   Communicative Thai 2 3 (3-0-6)
Prerequisite : TL 351 Communicative Thai 1 
 Communication in various situations such as in 
the bank, hospital, and embassy; learning the principles 
of reading, writing and reading at an advanced level

S 
SC

T 
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TL 353 Communicative Thai 3 3 (3-0-6)
Prerequisite: TL 352 Communicative Thai 2 
 Listening, reading, speaking and writing Thai with 
complicated structured, related simple sentenced; opinions 
on various issues such as family, travel and tourism, im-
portant events, etc.

TL 354  Thai for Specific Purposes 1 3 (3-0-6)                                                                                                                                           
 Listening, reading, speaking and writing Thai in 
business and communication in the office
  
TL 355  Thai for Specific Purposes 2 3 (3-0-6)                                                                                                                                         
Prerequisite: TL 354 Thai for Specific Purposes 1 
 Listening, reading, speaking and writing Thai for 
academic purposes

 

ZH 150 Chinese for Communication  3 (3-0-6)
 Pronunciation, conversation skills with Chinese 
phonetic system-Hanyu Pinyin; principles of Chinese  
alphabet writing; mastering 150 Chinese words that are 
necessary for communication

ZH 391 Communicative Chinese 1 3 (3-0-6)                                 
 Fundamentals of Chinese language communication 
skills focusing on listening, speaking, reading and writing 
skills; practicing correct pronunciation using the Pinyin 
transcription system and Chinese characters focused on 
vocabulary used in everyday life; mastery of at least 250 
words

Z 
ZH
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ZH 392 Communicative Chinese 2  3 (3-0-6)
Prerequisite: ZH 391 Communicative Chinese 1 
 Chinese language communication skills focusing 
on listening, speaking, reading and writing skills in various 
situations; writing simple sentences covering phrases and 
final particles; enhancing mastery of an additional 300 
words

ZH 393 Communicative Chinese 3 3 (3-0-6)                                                                                                                                         
 Chinese language communication skills focusing 
on listening, speaking, reading and writing skills in various 
situations; practice of Chinese grammar and language 
expressions; enhancing mastery of another 350 new words

ZH 394  Conversational Chinese 3 (3-0-6)                                                                                                                           
Prerequisite: ZH 393 Communicative Chinese 3 
 Development of Chinese language communication 
skills, emphasizing listening and conversation skills covering 
the use of words, expressions, exclamations, phrases, 
sentences and final particles for various situations; practice 
of recounting experiences and listening to short passages 

ZH 395 Chinese for Business Communication 3 (3-0-6)
Prerequisite:  ZH 394 Chinese Listening and Speaking  
  Skills 
 Application of Chinese listening, speaking, reading, 
and writing skills for general business communication with 
a focus on expressions used in various business situations 
with colleagues and clients




