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นายกสภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์

ขา้พเจ้ายินดีเป็นอย่างยิ่งท่ีเป็นตัวแทนของสถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาของสถาบัน ประจ�าปีการศึกษา 2559 นักศึกษา
ใหม่แต่ละคนอาจจะมาจากหลากหลายสถานที่ แต่เมื่อนักศึกษาได้เข้ามาศึกษา
ในสถาบนัแห่งนีแ้ล้ว นกัศกึษาท้ังหลายเปรยีบเสมอืนดอกบวัท่ีพร้อมจะเบ่งบาน
ด้วยแสงอรุณแห่งการเรียนรู้ ดังปรัชญาของสถาบันที่ว่า “การศึกษาคือบ่อเกิด
แห่งภูมิปัญญา”

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ท่ีนักศึกษาไดเ้ข้ามาศึกษาแห่งนี้ เป็น
สถาบันท่ีได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) ให้การ
สนบัสนนุนกัศกึษาท้ังด้านทุนการศกึษาและสถานท่ีฝึกประสบการณ์ โดยจดัการ
เรียนการสอนในสาขาวิชาท่ีมีความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงยังให้
นกัศกึษาได้ฝึกประสบการณ์กบับรษิทัและwองค์กรธุรกิจในกลุ่มพนัธมติร ตลอด
หลักสูตรการศึกษาอันเป็นโอกาสท่ีหาได้ยากในสถาบันอุดมศึกษา ท่ีนักศึกษา
ได้เรียนรู้งานในองค์กรท่ีมีประสบการณ์ในการท�างานจริงเช่นนี้ และอีกท้ังเมื่อ
ส�าเร็จการศึกษาสามารถมีอาชีพในทันทีและตรงกับสายงานที่เรียนมา

สุดท้ายนี้  ข ้าพเจ ้าขอให้นักศึกษาใหม่ทุกคนเก็บเกี่ยวความรู ้และ
ประสบการณ์ในรั้วของสถาบันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด พรอ้มท้ังประพฤติ
ปฏิบัติตน ตั้งม่ันอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม เพื่อท่ีจะน�าพานักศึกษาให้ประสบผล
ส�าเร็จในสิ่งที่ได้ตั้งใจไว้จนส�าเร็จเป็นบัณฑิตของสถาบันต่อไป

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์
นายกสภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
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ผู้ก่อตั้งสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

ข้าพเจ้าขอถือโอกาสในช่วงเปดิการศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา 2559 นี้ 
ขอต้อนรบัและแสดงความยนิดกีบันกัศกึษาใหม่ทุกคน ท่ีก้าวเข้าสู่รัว้ของสถาบนั
การจัดการปัญญาภิวัฒน์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดตั้งขึ้นโดย
องค์กรธุรกิจ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตท่ีมีประสบการณ์ด้านการเรียนภาคทฤษฎี
ควบคู่กับการเรียนภาคปฏิบัติหรือฝึกปฏิบัติงานตรงกับสาขาวิชาท่ีเรียนจริง 
(Work-based Education) เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ท่ีแตกต่างจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นทั่วไป ซึ่งนักศึกษาจะต้องมีความอดทน อดกลั้น เก็บเกี่ยว
ประสบการณ์ในการเรียน เชื่อว่าบัณฑิตท่ีส�าเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ 
จะเป็นผู้ท่ีมีวุฒิภาวะสูงและประสิทธิภาพเยี่ยมยอด เป็นท่ีต้องการขององค์กร
ธุรกิจชัน้น�าหลายๆ องค์กรท่ีต้องการบคุลากรท่ีมศีกัยภาพสูงสุด เพราะบคุลากร
เป็นปัจจัยส�าคัญในการขับเคลื่อนความส�าเร็จขององค์กร

ท้ายนี ้ข้าพเจ้าขออวยพรให้นกัศกึษาใหม่ทุกคนประสบความส�าเรจ็ตามท่ี
มุ่งหวัง และส�าเร็จการศึกษา สามารถน�าความรู้ความสามารถไปพัฒนาตนเอง 
องค์กรและประเทศชาติต่อไป

คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
ผู้ก่อตั้งสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
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สารจาก

อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์

ในนามของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ 
ประจ�าปีการศึกษา 2559 ทุกคนด้วยความยินดียิ่ง ขอให้นักศึกษาทุกคนภาค
ภูมิใจที่ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเล่าเรียน ณ สถาบันแห่งนี้

วันที่ 9 มีนาคม 2559 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มีอายุครบ 9 
ปี ซึ่งได้ผลิตบัณฑิตมาแล้ว 5 รุ่น กว่า 2,675 คน ออกสู่ตลาดแรงงานแล้วใน
ปีท่ีผ่านมา และอีกเพียงไม่กี่ปนีับจากนี้ ประเทศไทยจะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเรียกง่ายๆ ว่า AEC (ASEAN Economic 
Community) อย่างเต็มรูปแบบ ถือได้ว่าเป็นการเปล่ียนแปลงครั้งส�าคัญท่ี
จะมีผลต่อเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และวิถีชีวิตคนไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ตระหนักถึงโอกาสในการสร้างบุคลากร
ท่ีมีคุณภาพให้เป็นนักจัดการมืออาชีพ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
จึงได้พัฒนาและเปดิการเรียนการสอนหลักสูตรใหม่ๆ ท้ังระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีเรียนจบแล้วพร้อมท�างานและ
ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างมั่นคง

นกัศกึษาท่ีผ่านการศกึษาเล่าเรยีนจากสถาบนั จะเป็นบคุลากรท่ีมคีวามโดด
เด่นและแตกต่าง ด้วยวธีิการเรยีนการสอนท่ีเน้นการเรยีนทฤษฎคีวบคู่การเรยีน
ปฏบิตัหิรอืการฝึกงานตรงกบัสาขาวิชาท่ีเรยีนจรงิๆ อย่างเตม็ท่ี (Work-Based 
Education) และความเป็น “Corporate University” คือ การถ่ายทอด 
องค์ความรู้ท่ีได้จากประสบการณ์ในการท�างานจริงในกลุ่มซีพี ออลล์ และ
พันธมิตรทางธุรกิจ ท่ีมาจากการขยายความร่วมมือ (Networking) ออกไป
อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ

ในโอกาสนี ้ขออาราธนาคณุพระศรรีตันตรยัและส่ิงศกัดิสิ์ทธ์ิ โปรดอ�านวย
พรให้นักศึกษาใหม่ทุกคนจงมีแต่ความสุข ความเจริญ มีก�าลังใจท่ีแข็งแกร่ง 
มีสติปัญญาที่เพิ่มพูน ส�าเร็จการศึกษาสมดังความตั้งใจ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์
อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
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สภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ นายกสภาสถาบัน

ดร.บุญลือ ทองอยู่ อุปนายกสภาสถาบัน

ศาสตราจารย์เกียรติคุณปิยะวัติ บุญ-หลง กรรมการสภาสถาบัน

ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรศร กรรมการสภาสถาบัน

ศาสตราจารย์ธีระ สูตะบุตร กรรมการสภาสถาบัน

รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ กรรมการสภาสถาบัน

รองศาสตราจารย์ ดร.อาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์ กรรมการสภาสถาบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมพันธ์ หุ่นพยนต์ กรรมการสภาสถาบัน

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ กรรมการสภาสถาบัน

นายอ�ารุง สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการสภาสถาบัน

นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล กรรมการสภาสถาบัน

นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการสภาสถาบัน

นายสุวิทย์ ก่ิงแก้ว กรรมการสภาสถาบัน

นายสุรพันธ์ ปุสสเด็จ กรรมการสภาสถาบัน

นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กรรมการสภาสถาบัน

นายพรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล กรรมการสภาสถาบัน

นายสยาม โชคสว่างวงศ์ กรรมการสภาสถาบัน

รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ กรรมการสภาสถาบัน (โดยต�าแหน่ง)

รองศาสตราจารย์ ดร.เรืองศักดิ์ แก้วธรรมชัย กรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์
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ผู้บริหารสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ 
อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

นายสยาม โชคสว่างวงศ์ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

นายพรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมโรตม์ โกมลวนิช 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  

และรักษาการคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

รองศาสตราจารย์ ดร.เรืองศักดิ์ แก้วธรรมชัย 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงานวิชาการ  

และรักษาการผู้อ�านวยการส�านักการศึกษาท่ัวไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการจัดงานวิชาการ  
และรักษาการคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

นายพีรพงศ์ หิรัญวิริยะ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  

และรักษาการผู้อ�านวยการส�านักพัฒนานักศึกษา
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ดร.เลิศชัย สุธรรมานนท์ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  

รักษาการผู้อ�านวยการส�านักอธิการบดีและ 
รักษาการผู้อ�านวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบริหารคน 
และกลยุทธ์องค์การ คณะวิทยาการจัดการ

นายนที ทวีศรีเฟื่องฟุ้ง 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศูนย์นักศึกษาบัณฑิตจีน

นายสุวิทย์ ฉัตรชัยกนันท์ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสนับสนุนวิชาการ

นางปาริชาต บัวขาว 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองค์กร  

และรักษาการผู้อ�านวยการส�านักส่ือสารองค์กร
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คณะวิชา สำนัก วิทยาลัย
และหน่วยงานสนับสนุน ระดับปริญญาตรี
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คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ
Faculty of Business Administration

คณะบริหารธุรกิจจัดการเรียนการสอนและด�าเนินงานโดยยึดหลักปรัชญาและปณิธานของสถาบัน 
ซึ่งได้แก่

ปรัชญา
“การศึกษาคือบ่อเกิดแห่งภูมิปัญญา”

ปณิธาน
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้น�าอักษรย่อของสถาบัน (PIM) มาขยายความให้สอดคล้องกับ

ปรัชญาของสถาบัน ดังนี้ คือ
P : Practicality (ความรู้สู่การปฏิบัติ)
หมายถึง  ความมุ่งม่ันในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ดี สามารถน�าความรู้ท่ีได้จากการศึกษา

ไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติจริงได้
I : Innovation (นวัตกรรมและการสร้างสรรค์)
หมายถึง  ความมุ่งมัน่ในการผลติบณัฑติให้เป็นผู้มปัีญญาและความสามารถในการสร้างนวตักรรม 

เทคโนโลยี และแนวคิดใหม่ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมตามยุคสมัย
M : Morality (คุณธรรม จริยธรรม)
หมายถึง  ความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู ้มีความบริบูรณ์พร้อม กอปรด้วยคุณธรรม 

จริยธรรม เข้าใจในศิลปะและวัฒนธรรมท้ังของชาติตนและของประชาคมนานาชาติ มี
ความม่ันคงทางอารมณ์ ปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ต่างๆ ได้ มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ส่วนรวม และรักความถูกต้อง

วิสัยทัศน์
สร้างบัณฑิตเพื่อการจัดการธุรกิจอย่างมืออาชีพ ด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ และตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ โดยเน้นการเรียนรู้

จากประสบการณ์จริง (Work–based Education)
2. ผสมผสานองค์ความรู้เชิงวิชาการและองค์กรธุรกิจ เพื่อการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 

การบริการวิชาการ และท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (Combination of Academic and 
Professionals Expertise)

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรและคุณค่าต่อสังคมอย่างยั่งยืน 
(Collaborative Networking)
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สัญลักษณ์ประจ�าคณะ

สีประจ�าคณะ
สีฟ้าน�้าทะเล

สถานที่ติดต่อคณะ
ชั้น 10 อาคาร CP All Academy

ข้อมูลการติดต่อคณะ

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 ผู้ประสานงาน นายกิจจา อุ่นจิตต์
 E-mail kitjaunj@pim.ac.th
 เบอร์โทรศัพท์ 0-2837-1241

 •  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
(ในระบบการศึกษาทางไกล)

 ผู้ประสานงาน นางสาวภัสส์ณิชา กรสลี
 E-mail phasnichakro@pim.ac.th
 เบอร์โทรศัพท์ 0-2832-0288

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 ผู้ประสานงาน นางสาวประไพ ยิ่งสกุล
 E-mail prapaiyin@pim.ac.th
 เบอร์โทรศัพท์ 0-2832-0916

 •  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
(หลักสูตรนานาชาติ)

 ผู้ประสานงาน นางสาวปิยนุช หนูนุ่ม
 E-mail piyanutnun@pim.ac.th
 เบอร์โทรศัพท์ 0-2837-1234
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หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
Bachelor of Business Administration Program  

in Modern Trade Business Management

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)
 (อักษรย่อ) : บธ.บ. (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Business Administration
   (Modern Trade Business Management)
 (อักษรย่อ) : B.B.A. (Modern Trade Business Management)

ความเป็นมาและจุดเด่นของสาขาวิชา
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกในประเทศไทย ท่ีเปดิด�าเนินการ

จัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนท่ีผู้เรียนจะได้เรียนรู้ท้ังภาค
ทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติงานจริง (Work-base Education) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มิได้เป็นเพียงแต่เป็นผู้
มีความรู้ หากแต่เป็นผู้ที่เปี่ยมไปด้วยทักษะ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ ในการบริหารงานด้าน
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่อย่างแท้จริง

ในส่วนของการศกึษาภาคทฤษฎ ีนกัศกึษาจะได้ศกึษากบัคณาจารย์ผู้ทรงคณุวฒุใินห้องเรยีนท่ีครบ
ครันด้วยอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ในส่วนของการฝึกปฏิบัติงานจริง นักศึกษาจะได้ฝึก
เตรียมเข้าท�างานในร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ใน
กลุ่มบริษัท ซี พี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) ร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น เป็นห้องเรียนอีกรูปแบบหนึ่งที่
นักศึกษาจะได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะท่ีต่างจากการเรียนในห้องเรียน ท้ังการจัดการส่วนหน้าร้าน การ
บริหารจัดการร้าน การต้อนรับและการบริการลูกค้า ทัง้นี้เพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ทนัทหีลัง
ส�าเร็จการศึกษาในต�าแหน่งผู้บริหารระดับต้น และพัฒนาไปสู่ผูบ้ริหารระดับสูงต่อไป ตลอดจนการเปน็
เจ้าของธุรกิจ

ตลอด 4 ปี ของหลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจการค้าสมยัใหม่ นกัศกึษาจะ
ได้รบัการสนบัสนนุทุนการศกึษาจากบรษิทั ซ ีพ ีออลล์ จ�ากดั (มหาชน) และในระหว่างศกึษา นกัศกึษาจะ
มรีายได้จากการฝึกเตรยีมเข้าท�างาน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่จึงเป็นรปูแบบการศกึษา
ท่ีเปดิโอกาสให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสศึกษาและพัฒนาตนเองอย่างแท้จริง สมดังปณิธานของสถาบันท่ี
เป็นแหล่ง “สร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพ”

แนวทางในการประกอบอาชีพ
เมือ่ส�าเรจ็การศกึษาตามหลักสูตร บณัฑติสามารถประกอบอาชพีในสายการบรหิารจัดการธุรกจิการ

ค้าสมยัใหม่ในระดบับรหิาร ฝ่ายปฏบิตักิาร ฝ่ายสนบัสนนุสายงานด้านต่างๆ ในบรษิทัท่ีเกีย่วกบัธุรกิจการ
ค้าสมัยใหม่ และสามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวในด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เป็นต้น

18� คณะบริหารธุรกิจ�|�สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่



วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ธุรกิจ

อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ รวมท้ังภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและการบริการอื่นๆ ท่ีเป็นท่ี
ต้องการของสังคมโดยเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

2. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ได้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนสามารถ
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ

3. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความเป็นผู้น�า มีความใฝ่รู้ สามารถใช้ความรู้ด้านภาษาในการพูด
และเขียน รวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
1. ส�าเร็จการศึกษาไม่ต�่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ

เทียบเท่า
2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
3. ไม่เคยต้องโทษตามค�าพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีท่ีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันกระท�า

โดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
4. ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคที่เป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา หรือติดยาเสพติด
5. เป็นนกัศกึษาไทย และนกัศกึษาต่างชาตท่ีิมคีวามรู้ในภาษาไทยระดบัด ีหรอืเทียบเท่า กส็ามารถ

สมัครเข้าศึกษาได้

โครงสร้างหลักสูตร
จ�านวนหน่วยกิตที่ศึกษาตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวน 33 หน่วยกิต ประกอบด้วย

1.1 กลุ่มวิชาภาษา จ�านวน 15 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ จ�านวน 99 หน่วยกิต ประกอบด้วย
2.1 กลุ่มวิชาแกน จ�านวน 42 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาบังคับ จ�านวน 42 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาเลือก จ�านวน 15 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ�านวน 6 หน่วยกิต
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รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวน 33 หน่วยกิต แบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชา ดังนี้

1.1 กลุ่มวิชาภาษา จ�านวน 15 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาดังนี้
1.1.1 ภาษาไทย จ�านวน 3 หน่วยกิต เลือกเรียน 1 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

TH 57101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication) 3(3-0-6) -

TH 57102
ภาษากับวัฒนธรรมไทย
(Language and Thai Culture) 3(3-0-6) -

1.1.2 ภาษาอังกฤษ จ�านวน 12 หน่วยกิต เลือกเรียน 6 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

EN 57101
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(Foundation English) 2(1-2-3) -

EN 57102
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
(English for Real Life) 2(1-2-3) EN 57101

EN 57203
ภาษาอังกฤษในธุรกิจบริการและการขาย
(English in the Service and Sales Business) 2(1-2-3) EN 57102

EN 57204

ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอและการสื่อสาร
ในเชิงธุรกิจ
( English for Presentation and Communication 
in Business)

2(1-2-3) EN 57203

EN 57305
ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครและสัมภาษณ์งาน
(English for Job Application and Interview) 2(1-2-3) EN 57204

EN 57306
ภาษาอังกฤษในบริบทของสังคมทางธุรกิจ
(English for Social / Business Contexts) 2(1-2-3) EN 57204

EN 57307
ภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียน
(English in ASEAN Contexts) 2(1-2-3) EN 57204

EN 57308
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมออนไลน์
(English for Communication on Social Media) 2(1-2-3) EN 57204

EN 57409
ภาษาอังกฤษเพื่อการจดบันทึกย่อและการสรุปความ
(English for Note-Taking and Summarizing) 2(1-2-3) EN 57204
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

EN 57410
ภาษาอังกฤษส�าหรับการสอบวัดมาตรฐาน
(English for Standardized Tests) 2(1-2-3) EN 57204

1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต เลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SO 57101
บุคลิกภาพและสัมพันธภาพทางสังคม
(Personality and Social Relations) 3(3-0-6) -

SO 57102
การพัฒนาสังคม
(Social Development) 3(3-0-6) -

SO 57103
ประชาคมโลกกับอาเซียน
(Global Community and ASEAN) 3(3-0-6) -

SO 57104
การจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจ�าวัน
(Conflict Management in Daily Life) 3(3-0-6) -

SO 57105
ภาวะผู้น�าในสังคมยุคใหม่
(Leadership in Modern Society) 3(3-0-6) -

SO 57106
กฎหมายในชีวิตประจ�าวัน
(Law in Daily Life) 3(3-0-6) -

SO 57107
ความรู้เท่าทันสื่อ
(Media Literacy) 3(3-0-6) -

SO 57108
เศรษฐกิจและการเมืองไทย
(Thai Politics and Economy) 3(3-0-6) -

SO 57109
สหวิทยาการสังคมศาสตร์
(Integrated Social Science) 3(3-0-6) -

SO 57110
มนุษย์กับโลกาภิวัฒน์
(Man and Globalization) 3(3-0-6) -

SO 57111
ปัญหาสังคมร่วมสมัย
(Contemporary Social Problems) 3(3-0-6) -

SO 57112
สังคมชนบทและเมือง
(Rural and Urban Society) 3(3-0-6) -

SO 57113
จิตวิทยาเพื่อการท�างาน
(Psychology for Work) 3(3-0-6) -
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1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต เลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HM 57101
มนุษย์กับอารยธรรม
(Man and Civilization) 3(3-0-6) -

HM 57102
ความงดงามแห่งชีวติ
(Beauty of Life) 3(3-0-6) -

HM 57103
หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด
(GO and Thinking Skills Development) 3(3-0-6) -

HM 57104
ปรัชญากับการด�าเนินชีวิต
(Philosophy and living) 3(3-0-6) -

HM 57105
ไทยศึกษา
(Thai Studies) 3(3-0-6) -

HM 57106
สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
(Intergrated Humanities) 3(3-0-6) -

HM 57107
ศาสนากับสันติภาพ
(Religion and Peace) 3(3-0-6) -

HM 57108
ศิลปะการด�าเนินชีวิต
(Art of Living) 3(3-0-6) -

HM 57109
จริยศาสตร์ธุรกิจ
(Business Ethics) 3(3-0-6) -

HM 57110
มนุษย์กับการใช้เหตุผล
(Man and Reasoning) 3(3-0-6) -

HM 57111
การคิดเชิงวิพากษ์และสร้างสรรค์
(Critical and Creative Thinking) 3(3-0-6) -

HM 57112
ชีวิตกับวรรณกรรมสร้างสรรค์
(Life and Creative Literature) 3(3-0-6) -

HM 57113
นวัตกรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Innovations and Quality of Life Improvement) 3(3-0-6) -
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1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต เลือกเรียน 2 รายวิชา จาก
รายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SC 57101
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ�าวัน
(Mathematics and Statistics in Daily Life) 3(3-0-6) -

SC 57102
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Applications of Information Technology) 3(3-0-6) -

SC 57103
การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม
( Energy Conservation and Environmental 
Management)

3(3-0-6) -

SC 57104
เทคโนโลยีส�าหรับส�านักงานอัตโนมัติ
(Technology for Office Automation) 3(2-2-5) -

SC 57105
โภชนาการเพื่อสุขภาพ
(Nutrition for Health) 3(3-0-6) -

SC 57106
การจัดการการเงินส่วนบุคคล
(Personal Financial Management) 3(3-0-6) -

SC 57107
วิทยาศาสตร์กับชีวิต
(Science and Life) 3(3-0-6) -

SC 57108
สถิติเบื้องต้น
(Basic Statistics) 3(3-0-6) -

2. หมวดวิชาเฉพาะ จ�านวน 99 หน่วยกิต แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชา ดังนี้
2.1 กลุ่มวิชาแกน จ�านวน 42 หน่วยกิต มีรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BA 57101
หลักการตลาด
(Principles of Marketing) 3(3-0-6) -

BA 57102
การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ
(Business Managerial Accounting) 3(3-0-6) -

BA 57103
การจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
(Food Product Management) 3(3-0-6) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BA 57104
การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์
( Organization and Human Resource 
Management)

3(3-0-6) -

BA 57105
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
(Modern Trade Business Management) 3(3-0-6) -

BA 57106
เศรษฐศาสตร์การจัดการ
(Managerial Economics) 3(3-0-6) -

BA 57107
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
(Logistics and Supply Chain Management) 3(3-0-6) -

BA 57208
การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
( Quantitative Analysis and Business 
Statistics)

3(3-0-6) -

BA 57209
การเงินธุรกิจ
(Business Finance) 3(3-0-6) -

BA 57210
การจัดการด้านการผลิตและการปฏิบัติการ
(Operations Management) 3(3-0-6) -

BA 57211
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
( Information Systems for Modern Business 
Management)

3(3-0-6) -

BA 57312
การวิจัยเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
(Research for Business Development) 3(3-0-6) -

BA 57313
กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
(Business Law and Ethics) 3(3-0-6) -

BA 57414
การจัดการเชิงกลยุทธ์
(Strategic Management) 3(3-0-6) -

2.2 กลุ่มวิชาบังคับ จ�านวน 42 หน่วยกิต มีรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

MT 57101

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ 1
( Work-based Learning in Modern Trade 
Business Management 1 )

3(0-40-0) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

MT 57102

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ 2
( Work-based Learning in Modern Trade 
Business Management 2 )

3(0-40-0)

MT 57101 
หรือได้รับการ

อนุมัติจาก
คณบดี

MT 57203

การขายและมาตรฐานการบริการส�าหรับธุรกิจการค้า
สมัยใหม่
( Sales and Service Standards for Modern 
Trade Business)

3(3-0-6) -

MT 57204
การจัดการสินค้าส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
( Merchandise Management for Modern Trade 
Business)

3(3-0-6) -

MT 57205

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ 3
( Work-based Learning in Modern Trade 
Business Management 3)

3(0-40-0)

MT 57102
หรือได้รับการ

อนุมัติจาก
คณบดี

MT 57206

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ 4
( Work-based Learning in Modern Trade 
Business Management 4)

3(0-40-0)

MT 57205
หรือได้รับการ

อนุมัติจาก
คณบดี

MT 57307

พฤติกรรมลูกค้าและการวิเคราะห์ความต้องการของ
ลูกค้า
( Customer Behavior and Customer’s Need 
Analysis)

3(3-0-6) -

MT 57308
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
(Integrated Marketing Communication) 3(3-0-6) -

MT 57309
การจัดการร้านค้าคุณภาพ
(Quality Store Management) 3(3-0-6) -

MT 57310

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ 5
( Work-based Learning in Modern Trade 
Business Management 5)

3(0-40-0)

MT 57206
หรือได้รับการ

อนุมัติจาก
คณบดี

MT 57311

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ 6
( Work-based Learning in Modern Trade 
Business Management 6)

3(0-40-0)

MT 57310
หรือได้รับการ

อนุมัติจาก
คณบดี
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

MT 57412

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ 7
( Work-based Learning in Modern Trade 
Business Management 7)

3(0-40-0)

MT 57311
หรือได้รับการ

อนุมัติจาก
คณบดี

MT 57413

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ 8
( Work-based Learning in Modern Trade 
Business Management 8)

6(0-40-0)

MT 57412
หรือได้รับการ

อนุมัติจาก
คณบดี

2.3 กลุ่มวิชาเลือก จ�านวน 15 หน่วยกิต เลือกเรียน 5 รายวิชา จากรายวิชากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้

กลุ่มวิชาเลือกด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

MT 57214
การจัดการแฟรนไชส์
(Franchise Management) 3(3-0-6) -

MT 57215
การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
(Customer Relationship Management) 3(3-0-6) -

MT 57216
การสั่งซื้อสินค้าส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
( Merchandise Order for Modern Trade 
Business)

3(3-0-6) -

MT 57217
การส่งเสริมการตลาดส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
( Marketing Promotion for Modern Trade 
Business)

3(3-0-6) -

MT 57318
การสื่อสารส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
(Communication for Modern Trade Business) 3(3-0-6) -

MT 57319
ภาวะผู้น�าส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
(Leadership for Modern Trade Business) 3(3-0-6) -

MT 57320
กฎหมายส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
(Law for Modern Trade Business) 3(3-0-6) -

MT 57321
การป้องกันการสูญหายส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
(Loss Prevention for Modern Trade Business) 3(3-0-6) -

MT 57322
การจัดการธุรกิจแบบไม่มีหน้าร้าน
(Non-stored Business Management) 3(3-0-6) -

26� คณะบริหารธุรกิจ�|�สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่



รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

MT 57423

การสร้างเครือข่ายพันธมิตรและกลยุทธ์การสร้าง
ความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน
( Networking and Competitive Advantage 
Strategy)

3(3-0-6) -

MT 57424

นวัตกรรมสินค้าและบริการส�าหรับธุรกิจการค้า
สมัยใหม่
( Product and Service Innovations for Modern 
Trade Business)

3(3-0-6) -

MT 57425
การบูรณาการการค้าในตลาดอาเซียน
(Trading Integration in ASEAN Markets) 3(3-0-6) -

MT 57426
การจัดการธุรกิจค้าส่ง
(Wholesale Business Management) 3(3-0-6) -

MT 57427
ความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพและความงาม
(Foundation of Health and Beauty) 3(3-0-6) -

MT 57428
สัมมนาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
( Seminar in Modern Trade Business 
Management)

3(3-0-6) -

กลุ่มวิชาเลือกด้านภาษาจีน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BC 55101
ภาษาจีน 1
(Chinese 1) 3(2-2-5) -

BC 55102
ภาษาจีน 2
(Chinese 2) 3(2-2-5) BC 55101

BC 55206
ภาษาจีน 3
(Chinese 3) 3(2-2-5) BC 55102

BC 55207
ภาษาจีน 4
(Chinese 4) 3(2-2-5) BC 55206

BC 55338
ภาษาจีนธุรกิจ
(Business Chinese) 3(2-2-5) BC 55207

BC 55339
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางการตลาด
(Chinese for Marketing Communication) 3(2-2-5) BC 55338

คณะบริหารธุรกิจ�|�สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่� 27



กลุ่มวิชาเลือกด้านภาษาญี่ปุ่น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BJ 56101
ภาษาญี่ปุ่น 1
(Japanese 1) 3(2-2-5) -

BJ 56102
ภาษาญี่ปุ่น 2
(Japanese 2) 3(2-2-5) BJ 56101

BJ 56206
ภาษาญี่ปุ่น 3
(Japanese 3) 3(2-2-5) BJ 56102

BJ 56207
ภาษาญี่ปุ่น 4
(Japanese 4) 3(2-2-5) BJ 56206

BJ 56244
ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 
(Business Japanese) 3(2-2-5) BJ 56207

BJ 56328
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารทางการตลาด 
(Japanese for Marketing Communication) 3(2-2-5) BJ 56244

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ�านวน 6 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาใดๆ ในระดับปริญญาตรีท่ีเปดิสอนในสถาบันการจัดการ

ปัญญาภิวัฒน์ และสถาบันอุดมศึกษาอื่น ท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดยต้องได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษา

ท้ังนี ้ในรายวิชาทุกวชิาท่ีมีวิชาหรอืเง่ือนไขบงัคบัก่อน คณบดสีามารถอนมุตัใิห้นกัศกึษาลงทะเบยีน
ในรายวิชานั้นได้
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แผนการศึกษา

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษา 2

TH xxxxx กลุ่มวิชาภาษา (ภาษาไทย) 3

SO xxxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3

BA 57101 หลักการตลาด 3

BA 57102 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ 3

BA 57103 การจัดการผลิตภัณฑอ์าหาร 3

MT 57101 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 1 3

รวม 20

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษา 2

HM xxxxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3

SC xxxxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3

BA 57104 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ 3

BA 57105 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3

BA 57106 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 3

MT 57102 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 2 3

รวม 20
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แผนการศึกษา

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษา 2

SO xxxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3

HM xxxxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3

BA 57107 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3

BA 57208 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 3

MT 57203 การขายและมาตรฐานการบริการส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3

MT 57206 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3 3

รวม 20

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษา 2

SC xxxxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3

BA 57209 การเงินธุรกิจ 3

BA 57210 การจัดการด้านการผลิตและการปฏิบัติการ 3

BA 57211 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 3

MT 57204 การจัดการสินค้าส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3

MT 57206 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 4 3

รวม 20
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แผนการศึกษา

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษา 2

BA 57312 การวิจัยเพื่อการพัฒนาธุรกิจ 3

MT 57307 พฤติกรรมลูกค้าและการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า 3

MT 57308 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 3

MT 57310 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 5 3

กลุ่มวิชาเอกเลือก (1) 3

กลุ่มวิชาเอกเลือก (2) 3

รวม 20

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษา 2

BA 57312 กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ 3

MT 57309 การจัดการร้านค้าคุณภาพ 3

MT 57311 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 6 3

กลุ่มวิชาเอกเลือก (3) 3

กลุ่มวิชาเอกเลือก (4) 3

หมวดวิชาเลือกเสรี (1) 3

รวม 20
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แผนการศึกษา

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

BA 57414 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3

MT 57412 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 7 3

กลุ่มวิชาเอกเลือก (5) 3

หมวดวิชาเลือกเสรี (2) 3

รวม 12

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

MT 57413 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 8 6

รวม 6
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ค�ำอธิบำยรำยวิชำ

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษา
1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย

TH 57101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
( Thai for Communication)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การใช้ภาษาไทยมาตรฐานปัจจุบัน ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียนในโอกาสต่างๆ และการน�าเสนองาน

TH 57102 ภาษากับวัฒนธรรมไทย
( Language and Thai Culture)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหวา่งภาษาและวัฒนธรรม การใช้อวัจนภาษาไทย วัฒนธรรมไทยสมัยตา่งๆ ค่านิยมและการ
ปลูกฝังค่านิยม ประเพณีไทย วัฒนธรรมต่างชาติท่ีมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทย การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมไทย

1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

EN 57101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
( Foundation English)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None

การพัฒนาทักษะการฟังและพูด โดยเน้นความรู้ค�าศัพท์และโครงสร้างภาษาเพื่อการส่ือสารระดับพื้นฐาน ตลอด
จนความสามารถในการออกเสียงสระภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง เป็นการฟังเพื่อจับใจความส�าคัญและรายละเอียด
จากข้อความหรือบทสนทนาสั้นๆ การพูดทักทาย เริ่มบทสนทนา แนะน�าตนเอง ต้อนรับ ถามและตอบข้อมูลอย่าง
ง่ายในสถานการณ์ต่างๆ ทีพ่บในชีวิตประจ�าวัน รวมทัง้การอ่านและการเขียนข้อความภาษาอังกฤษสั้นๆ ทั้งในรูป
แบบทั่วไปและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
The development of listening and speaking skills focusing on vocabulary and basic communica-

tive sentence structures, as well as the ability to use correct pronunciation of English vowels. 
Listening for main ideas and specific details from short messages or short dialogues, including 
participating in a variety of simple situations such as greeting, introducing oneself, welcoming, 
asking for and giving in daily life information. Reading excerpts, and writing short messages in 
traditional and/or electronics formats included.
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EN 57102 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
( English for Real Life)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57101

Prerequisite : EN 57101

การพัฒนาทักษะการฟังและพูด โดยเน้นความรู้ค�าศัพท์และโครงสร้างภาษาเพื่อการส่ือสารระดับกลาง ตลอด
จนความสามารถในการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง เป็นการฟัง พูด และแสดงความคิดเห็นใน
สถานการณ์ต่างๆ ท่ีต้องใช้ภาษาท่ีซับซ้อนขึ้น รวมท้ังการติดต่อซื้อขาย การอ่านและเขียนเอกสาร/ข้อความเชิง
ธุรกิจเบื้องต้น เช่น รายละเอียดสินค้าบนฉลาก ค�าแนะน�าการใช้อุปกรณ์ เป็นต้น ทั้งในรูปแบบทั่วไปและผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
The development of listening and speaking skills focusing on vocabulary and communicative 
sentence structures at intermediate level, as well as the ability to use correct pronunciation of 
English consonants, with the ability to listen, speak and give opinions in a variety of situations 
requiring more complex language, as well as to conduct transactions. Reading and writing basic 
business documents and messages such as product labels, and manual instructions, both in 
traditional and/or electronics formats included.

EN 57203 ภาษาอังกฤษในธุรกิจบริการและการขาย
( English in the Service and Sales Business)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57102

Prerequisite : EN 57102

การพัฒนาทักษะการฟังและพูดเพื่อการบริการลูกค้าและการขาย โดยเน้นค�าศัพท์ ส�านวน การสนทนาโต้ตอบกับ
ลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ รวมท้ังการส่ือสารเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
ตลอดจนความสามารถในการออกเสียงพยัญชนะควบกล�้าในภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง
The development of listening and speaking skills for service and sales business focusing on 
vocabulary, expressions and dialogues required in communication to promote customer satis-

faction and to deal with on-the-spot solutions, as well as the ability to use correct pronunciation 
of English consonant clusters.

EN 57204 ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอและการสื่อสารในเชิงธุรกิจ
( English for Presentation and Communication in 
Business)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57203

Prerequisite : EN 57203

การบูรณาการทักษะทางภาษาทั้งสี่ คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนในการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน
อาชพี เพือ่น�าเสนอท้ังในรปูแบบการเขยีน/ตาราง และด้วยวาจา รวมถงึการน�าเสนอข้อมลูเกีย่วกบับรษิทัและสินค้า 
และการเขยีน การพดูเพือ่ส่งเสรมิการขายสินค้า/บรกิาร ฝึกปฏบิตัเิทคนคิในการน�าเสนอขัน้พืน้ฐาน ตลอดจนความ
สามารถในการใช้ระบบเน้นเสียงและจังหวะในภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง
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Integration of four skills in English language in researching the career information to present 
both in writing (table) and speaking will be focused. Basic products presentation and company 
profile including sales promotions, services are also included, as well as the ability to use cor-

rect pronunciation of English stress and rhythm patterns.

EN 57305 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครและสัมภาษณ์งาน
( English for Job Application and Interview)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

Prerequisite : EN 57204

พฒันาทักษะในการกรอกแบบฟอร์มใบสมคัร การเขยีนจดหมายสมคัรงาน การเขยีนประวตัส่ิวนตวั การสัมภาษณ์ 
โดยเน้นภาษาและค�าศพัท์เฉพาะท่ีใช้ในการสัมภาษณ์สมัครงาน รวมท้ังการค้นคว้าและน�าเสนอเนือ้หาท่ีเกีย่วข้อง
กับอาชีพที่สมัคร ตลอดจนความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษในรูปประโยคให้ถูกต้อง
The development of the skills in filling out a job application form, writing a cover letter, preparing 
a resume, and interviews, focusing on the language required in job application and interview, 
as well as conducting research and preparing presentation about the target job position. The 
ability to use sounds in connected speech correctly included.

EN 57306 ภาษาอังกฤษในบริบทของสังคมทางธุรกิจ
( English for Social / Business Contexts)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

Prerequisite : EN 57204

การเขียนจดหมายตามโอกาสต่างๆ ที่ผู้ท�างานในวงการธุรกิจต้องใช้ เช่น การแสดงความเสียใจ การแสดงความ
ยินดี การกล่าวต้อนรับผู้มาเยือน การรับรองลูกค้าและอาคันตุกะ การเป็นพิธีกรในการจัดประชุมสัมมนา และ
สามารถเขียนวาระการประชุมและรายงานการประชุมได้ ตลอดจนความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษ
ในรูปประโยคให้ถูกต้อง
A practice in business letter writing in a variety of situations such as letters of condolences, 
congratulations, as well as in welcoming guests and customers, performing the role of Master 
of the Ceremony in meetings along with writing minutes of the meeting and meeting schedules. 
The ability to use sounds in connected speech correctly included.

EN 57307 ภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียน
( English in ASEAN Contexts)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

Prerequisite : EN 57204

ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานอาชีพในตลาดอาเซียน โดยใช้ค�าศัพท์และ
ส�านวนท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานเฉพาะสาขา อาชีพเพื่อการติดต่อ และประสานงาน ระหว่างคู่ค้าจากประเทศ
สมาชิกอาเซียน รวมถึงความตระหนักในความแตกต่างทางวัฒนธรรมการท�างาน
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Listening, speaking, reading, and writing skills for careers in ASEAN, vocabulary and expressions 
related to specific types of careers and working in liaison with business partners among ASEAN 
countries, as well as an awareness of working culture differences.

EN 57308 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมออนไลน์
( English for Communication on Social Media)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

Prerequisite : EN 57204

ภาษาอังกฤษจากสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ข้อมูลสินค้า โฆษณา สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรือโซเชียลมีเดียอื่นๆ เป็นต้น และมีการจัดท�าโครงงานภาษาอังกฤษจากสื่อสังคมออนไลน์ 
(โซเชียลมีเดีย)
English from a variety of domestic and international media, for example, product information, 
advertisements, electronic media and other social media, etc., with a focus on English project 
assignments.

EN 57409 ภาษาอังกฤษเพื่อการจดบันทึกย่อและการสรุปความ
( English for Note-Taking and Summarizing)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

Prerequisite : EN 57204

ฝึกการจดบันทึกย่อ และการเขียนสรุปความ โดยเน้นทักษะการฟัง การอ่าน และการเขียนบันทึกย่อโดยเน้น การ
เขียนสรุปจากข่าวธุรกิจ ภาพยนตร์สั้น และสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย)
A practice in basic skills needed for note-taking and summarizing with an emphasis on listening, 
reading and writing short notes and summaries from business news, short films and social media.

EN 57410 ภาษาอังกฤษส�าหรับการสอบวัดมาตรฐาน
( English for Standardized Tests)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

Prerequisite : EN 57204

ทบทวนลักษณะภาษา โครงสร้างข้อสอบ ไวยากรณ์และค�าศัพท์ ข้อความท่ีตัดตอนมาส�าหรับอ่าน ลักษณะการ
สนทนา บทสนทนา และค�าพูดที่มักจะปรากฏในข้อสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ
A review of language patterns, test structures, grammar and vocabulary, reading excerpts, 
conversation styles and dialogues, common in standardized tests.
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1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

SO 57101 บุคลิกภาพและสัมพันธภาพทางสังคม
( Personality and Social Relations)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพท้ังภายในและภายนอก ทักษะการสร้าง
สัมพันธภาพระหวา่งบุคคล การวิเคราะห์ตนเองและผู้อื่นเพื่อเป็นพื้นฐานในการปรับปรุงตนเอง และสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลในสังคมต่างๆ

SO 57102 การพัฒนาสังคม
( Social Development)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับการพัฒนา ความหมายและมโนทัศน์ต่างๆ ของการพัฒนาสังคม การพัฒนาสังคม
กระแสหลัก อิทธพิลของโลกตะวันตก จีน และกระแสโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลประเทศที่ก�าลังพัฒนา การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน การศึกษาชุมชน หลักการและกระบวนการพัฒนาสังคมแบบมีส่วนร่วม

SO 57103 ประชาคมโลกกับอาเซียน
( Global Community and ASEAN)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการ ระบบความสัมพันธ์ในประชาคมโลก อาเซียน และประชาคมอาเซียนผลกระทบของ
เหตุการณ์ส�าคัญท่ีเกิดขึ้นในแต่ละภูมิภาคของโลกท่ีมีต่อภูมิภาคอาเซียน สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 
การเมือง และสิ่งแวดล้อมในประชาคมอาเซียน

SO 57104 การจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจ�าวัน
( Conflict Management in Daily Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัความขดัแย้ง การตอบสนองต่อปัญหาและความขดัแย้งในชวิีตอย่างสร้างสรรค์โดยใช้หลกั
สันติวิธีอันค�านึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและสิทธสิ่วนบุคคล การเจรจาต่อรอง การแสวงหาทางเลือกที่เหมาะสมใน
การบริหารจัดการความขัดแย้งเพื่อด�ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

SO 57105 ภาวะผู้น�าในสังคมยุคใหม่
( Leadership in Modern Society)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการของภาวะผู้น�าและสังคมยุคใหม่ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น�า ผู้น�ากับการใช้อ�านาจ 
คุณลักษณะและทักษะส�าคัญของผู้น�าในสังคมยุคใหม่ ผู้น�าในสภาวะวิกฤต ผู้น�ากับจิตส�านึกสาธารณะ คุณธรรม
และจริยธรรมของผู้น�า กรณีศึกษาผู้น�าที่ประสบความส�าเร็จ และผู้น�าท่ีล้มเหลว
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SO 57106 กฎหมายในชีวิตประจ�าวัน
( Law in Daily Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการทางยุติธรรม หลักการเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และหน้าท่ีพื้นฐาน
ของประชาชนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักทั่วไปในกฎหมายอาญา ความผิดอาญาท่ีควรรู้ หลัก
ทั่วไปว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา และหลักทั่วไปว่าด้วยกฎหมายภาษีอากร รวมทั้งการวิเคราะห์กรณีศึกษาส�าคัญ
ในชีวิตประจ�าวัน

SO 57107 ความรู้เท่าทันสื่อ
( Media Literacy)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศาสตร์และทักษะชีวิตในการเข้าถึง การวิเคราะห์ การวิพากษ์ การประเมินคุณค่า และการตอบสนองต่อข่าวสารท่ี
น�าเสนอผ่านสื่อประเภทต่างๆ ทั้งที่เป็นสื่อดั้งเดมิ สื่อใหม่ และสื่อเครือข่ายอย่างรู้เท่าทัน รวมทั้งการเรียนรู้ เข้าใจ
บทบาท หน้าที่ และสภาพของสื่อที่เป็นเสมือนเครื่องมือส�าคัญในระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม 
ตลอดจนการใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิต ครอบครัว และสังคม

SO 57108 เศรษฐกิจและการเมืองไทย
( Thai Politics and Economy)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ปรชัญา แนวคดิทฤษฎ ีเกีย่วกบัระบบการเมอืง การปกครอง และเศรษฐกิจไทย อดุมการณ์ โครงสร้าง องค์ประกอบ 
และกระบวนการทางการเมอืงในระบอบประชาธิปไตย รฐัธรรมนญูและการเลือกตัง้ ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อระบบ
การเมืองไทย การพัฒนาของระบบทุนนิยมไทย ปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย และมาตรการของรัฐบาลใน
การแก้ปัญหา และพัฒนาเศรษฐกิจ

SO 57109 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
( Integrated Social Science)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัสังคมศาสตร์ ความเป็นมาและลกัษณะส�าคญัของแนวคดิเกีย่วกบัเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 
และการเมืองในยุคต่างๆ การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสังคมยุคปัจจุบันโดยใช้แนวคิดทางสังคมศาสตร์ เพศกับวัย
รุ่น ภาวะผู้น�า การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม การวางแผนอนาคต และความรู้เท่าทันสื่อ

SO 57110 มนุษย์กับโลกาภิวัตน์
( Man and Globalization)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการ และลักษณะของโลกาภิวัตน์ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับโลกา
ภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง ปฏิกิริยาและผลกระทบของโลกาภิวัตน์ท่ีมีต่อวีถีชีวิตของ
มนุษย์ในสังคมปัจจุบัน
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SO 57111 ปัญหาสังคมร่วมสมัย
( Contemporary Social Problems)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย และขอบเขตของปัญหาสังคมร่วมสมยั หลกัการและทฤษฎีปัญหาสังคมร่วมสมยั ความสัมพันธ์ระหว่าง
เทคโนโลยีสมัยใหม่กับปัญหาสังคม วิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบของปัญหาสังคมร่วมสมัยท่ีมีต่อบุคคล กลุ่มคน 
และสังคม รวมทั้งแนวทางแก้ไข

SO 57112 สังคมชนบทและเมือง
( Rural and Urban Society)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการ และลักษณะของชนบทและเมือง ด้านสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ กระบวนการกลาย
เป็นเมือง ปัญหาของสังคมชนบทและเมืองอันเนื่องจากการพัฒนาประเทศ วิถีชีวิตของคนชนบทและคนเมืองใน
ยุคปัจจุบัน

SO 57113 จิตวิทยาเพื่อการท�างาน
( Psychology for Work)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ขอบเขตของจิตวิทยาเพื่อการท�างาน พฤติกรรมมนุษย์ ความแตกต่างระหว่างบุคคล แรงจูงใจ การส่ือสาร การ
สร้างความสัมพันธ์และการปรับตัวระหว่างคนท�างาน การแก้ปัญหาความขัดแย้งและความเครียดจากการท�างาน 
การน�าหลักจิตวิทยาประยุกต์ใช้ในการท�างาน

1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

HM 57101 มนุษย์กับอารยธรรม
( Man and Civilization)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายของอารยธรรม ความเป็นมาของอารยธรรมมนุษย์ เปรียบเทียบอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก 
ความเชื่อมโยงของอารยธรรมในอดีตกับปรากฏการณ์ทางสังคมในปัจจุบัน

HM 57102 ความงดงามแห่งชีวติ
( Beauty of Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคุณค่าและความงาม เน้นที่การรับรู้คุณค่า การสัมผัสความงามและการแสดงออก
ทางอารมณ์ของมนุษย์ เรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าและความงามในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด�ารงชีวิตของมนุษย์ ชีวิต
กับความงามในด้านศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม รวมไปถึงความงามในธรรมชาติรอบตัวมนุษย์
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HM 57103 หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด
( GO and Thinking Skill Development)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความเป็นมาของหมากล้อม กฎกติกาการเล่น การฝึกทักษะและเทคนิคการเล่นหมากล้อม การฝึกฝนหมากล้อม
เพื่อความสามารถในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การบูรณาการหมากล้อมเข้ากับวิถีชีวิต การบูรณาการความฉลาด
จากหมากล้อมกับปัญญาทางธรรม

HM 57104 ปรัชญากับการด�าเนินชีวิต
( Philosophy and Living)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและบทบาทของปรชัญาในการด�าเนนิชวีติ ความจรงิเกีย่วกบัจกัรวาล โลก และชวีติของมนษุย์ ธรรมชาติ
ของความรู้ เกณฑ์ตัดสินคุณค่าทางจริยธรรม อุดมคติของชีวิต การวิเคราะห์ปัญหาร่วมสมัยในเชิงปรัชญา

HM 57105 ไทยศึกษา
( Thai Studies)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความเป็นมาของชุมชนไทย โลกทัศน์พื้นฐานของสังคมไทยในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและศิลปวัฒนธรรม 
สภาพและปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบัน แนวโน้มและทางออกของสังคมไทยในอนาคต

HM 57106 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
( Integrated Humanities)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษยศาสตร์ วิวัฒนาการความคิดและความเชื่อของมนุษย์ ปฏิสัมพันธ์ต่อโลกและชีวิต
ในมิติของเหตุผลและอารมณ์ แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตในอุดมคติ คุณธรรมและจริยธรรม ศิลปะและวรรณกรรมท่ีมี
อิทธพิลต่อมนุษย์

HM 57107 ศาสนากับสันติภาพ
( Religion and Peace)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนาและสันติภาพ บทบาทของศาสนาต่อประเด็นสันติภาพ แนวคิดของศาสนาเกี่ยวกับ
สันติภาพ แนวคิดของศาสนาเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงและความขัดแย้ง แนวคิดของศาสนาเกี่ยวกับการสร้าง
สันติภาพ

HM 57108 ศิลปะการด�าเนินชีวิต
( Art of Living)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและส�าคัญของศิลปะการด�าเนินชีวิต ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น คุณค่าและความหมายของชีวิต การ
สร้างความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลและเป็นธรรมต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสิ่ง การแก้ปัญหาชีวิตอย่างสร้างสรรค์และการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
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HM 57109 จริยศาสตร์ธุรกิจ
( Business Ethics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายของจริยศาสตร์ธุรกิจ แนวคิดหรือทฤษฎีเกี่ยวกับจริยศาสตร์ธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับ
จริยธรรม แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจที่ส�าคัญ ปัญหาจรยิธรรมในระบบธุรกิจปัจจุบัน

HM 57110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล
( Man and Reasoning)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและบทบาทของเหตผุล รปูแบบการอ้างเหตผุล หลกัเกณฑ์และความสมเหตสุมผลของการอ้างเหตผุล 
ข้อบกพร่องของการอ้างเหตผุล ศกึษาวเิคราะห์การอ้างเหตผุลในชวิีตประจ�าวันและชดุเหตผุลต่างๆ ท่ีมีอทิธิพลใน
สังคมปัจจุบัน

HM 57111 การคิดเชิงวิพากษ์และสร้างสรรค์
( Critical and Creative Thinking)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ธรรมชาติของความคิด รูปแบบการคิดเชิงวิพากษ์ วัฒนธรรมการวิพากษ์ รูปแบบการคิดเชิงสรา้งสรรค์ การส่ง
เสริมการคิดเชิงวิพากษ์และเชิงสร้างสรรค์ในชีวิตประจ�าวัน

HM 57112 ชีวิตกับวรรณกรรมสร้างสรรค์
( Life and Creative Literature)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

มิติอันหลากหลายของชีวิตมนุษย์ท่ีสะท้อนผ่านผลงานสร้างสรรค์เชิงวรรณกรรมในรูปส่ือส่ิงพิมพ์ ภาพยนตร์ ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ และสื่ออื่นๆ เพื่อแสดงให้เห็นโลกทัศน์ คุณค่า ความเชื่อและศรัทธาของมนุษย์

HM 57113 นวัตกรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
( Innovations and Quality of Life Improvement)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและความส�าคัญของนวัตกรรมที่มีผลต่อชีวิตมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมกับความต้องการ
พื้นฐานของมนุษย์ ประโยชน์และตัวอย่างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ
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1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

SC 57101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ�าวัน
( Mathematics and Statistics in Daily Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การคิดเชิงวิเคราะห์ หลักความสมเหตุสมผลและการอ้างเหตุผล การน�าคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้แก้ปัญหาและ
ตดัสินใจในชวีติประจ�าวนั การตดัสินใจโดยใช้หลกัความน่าจะเป็น เทคนคิการน�าเสนอข้อมลูแบบต่างๆ การวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้น การอ่านค่าและตีความหมายจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต

SC 57102 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
( Applications of Information Technology)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสือ่สารและระบบเครือข่าย การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ต
เพือ่การตดิต่อส่ือสาร การค้นหาข้อมลู การศกึษาและน�าไปใช้เชงิพาณิชย์ ความรู้เบือ้งต้นทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ประเภทของระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น ความปลอดภัยของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
จริยธรรมในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

SC 57103 การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม
( Energy Conservation and Environmental 
Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและหลักการของการอนุรักษ์พลังงาน ความส�าคัญของการใช้และอนุรักษ์พลังงานอย่างถูกวิธี 
สถานการณ์ปัจจุบันและวิกฤตการณ์พลังงานของโลก ผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมของการใช้พลังงานอย่างไม่
ถูกต้อง หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท�างานและในโรงงานอุตสาหกรรม กฎหมายและมาตรฐานของการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม

SC 57104 เทคโนโลยีส�าหรับส�านักงานอัตโนมัติ
( Technology for Office Automation)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เกีย่วกบัส�านกังานอตัโนมตั ิบทบาทและการใช้คอมพวิเตอร์ในส�านกังาน ระบบตดิต่อส่ือสารและการประยกุต์
ใช้เครอืข่ายคอมพวิเตอร์ในส�านกังาน การใช้โปรแกรมประยกุต์ในส�านกังาน เช่น โปรแกรมประมวลผลค�า โปรแกรม
จัดการการค�านวณ โปรแกรมน�าเสนองาน โปรแกรมจัดการการนัดหมาย เป็นต้น การประชุมทางไกล แนวคิดของ
ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning) ระบบความปลอดภัยของข้อมูล

SC 57105 โภชนาการเพื่อสุขภาพ
( Nutrition for Health)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

บทบาทและความส�าคญัของโภชนาการท่ีมต่ีอร่างกาย สารอาหารประเภทต่างๆ โรคท่ีเกิดจากการบรโิภคอาหารท่ี
ไม่สมดลุและมพีษิ การควบคมุอาหารและน�า้หนกัของร่างกายอย่างปลอดภยั อาหารส�าหรบับคุคลในช่วงวัยต่างๆ 
อิทธพิลของความเชื่อและค่านิยมในการรับประทานอาหาร รวมทั้งอาหารแสลงโรค
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SC 57106 การจัดการการเงินส่วนบุคคล
( Personal Financial Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคดิเกีย่วกบัการบรหิารการเงินส่วนบคุคล ความเข้าใจจดุมุ่งหมายของการบรหิารการเงินส่วนบคุคล ความส�าคญั
ของการบริหารการเงินส่วนบุคคล การก�าหนดเง่ือนไขและเป้าหมายของการเงินส่วนบุคคล วงจรชีวิตของบุคคล 
คณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินส่วนบุคคล การจดบันทึกรายได้รายจ่ายส่วนบุคคลและครัวเรือน การวางแผน
และกลยุทธเ์กี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การบริหารความเส่ียงส่วนบุคคล และการออมเพื่อวัตถุประสงค์
ต่างๆ ของบุคคล

SC 57107 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
( Science and Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลของการใช้สารเคมีท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมและชีวิตประจ�าวัน 
ผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้ยาในชีวิตประจ�าวัน หลักการของเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) ผลท่ีเกิดขึ้น
จากการดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified Organisms: GMOs) ผลของรังสีจากดวงอาทิตย์และสาร
กมัมนัตรงัสีท่ีมีต่อชวีติและส่ิงแวดล้อม ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ท่ีมต่ีอมนษุย์ สภาพแวดล้อม 
สังคม การเมือง และวัฒนธรรม

SC 57108 สถิติเบื้องต้น
( Basic Statistics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักและวิธีการทางสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ท่ีน�ามาใช้ในงานด้านต่างๆ ได้แก่ การท�าประชามติ 
การวิจัยเชิงส�ารวจ โดยเน้นการวิเคราะห์จากกรณีศึกษาและผลการวิจัยท่ีใช้ข้อมูลจริง การเขียนรายงานผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถติิ

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

BA 57101 หลักการตลาด
( Principles of Marketing)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

บทบาทด้านการบริหารการตลาดยุคใหม่ท่ีมีต่อภาคธุรกิจและเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางการตลาดท้ังปัจจัย
ภายในและภายนอกท่ีมอีทิธิพลต่อระบบตลาด พฤตกิรรมผู้บรโิภคด้านกระบวนการตดัสินใจซือ้ การวิเคราะห์ส่วน
แบ่งการตลาด การก�าหนดตลาดเป้าหมาย การก�าหนดต�าแหน่งผลิตภัณฑ์ และการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการ
ตลาด ตลอดจนการท�าการสื่อสารทางตลาดแบบบูรณาการ
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BA 57102 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ
( Business Managerial Accounting)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความส�าคัญ บทบาท และประโยชน์ของการบัญชี กระบวนการจัดท�าบัญชีและการออกรายงานทางการเงิน การ
อ่านรายงานทางการเงนิ ต้นทุนและการวิเคราะห์ต้นทุน การจัดสรรต้นทุนทางอ้อม การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจส�าหรบัการวางแผนทางบญัช ีการใช้ข้อมูลทางการบญัชตีามบทบาทของผู้บรหิาร การใช้ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี รวมถึงแนวคิดในการควบคุมและตรวจสอบภายใน

BA 57103 การจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
( Food Product Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ประเภทของธุรกิจอาหาร การผลติเบือ้งต้น กระบวนการจดัการ การจดัเกบ็รกัษาและการคงสภาพผลติภณัฑ์ คณุค่า
อาหาร ฉลากโภชนาการ หลักการควบคุมคุณภาพ การจัดการความปลอดภัย การบริการและการจัดจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหาร

BA 57104 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์
( Organization and Human Resource Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

รูปแบบและโครงสร้างองค์การ แนวคิดทางการบริหารและหน้าที่การบริหาร วัฒนธรรมองค์การ การจัดการความ
ขัดแย้งและการจัดการการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวางแผน แหล่งในการสรรหา การคัด
เลือก การบริหารค่าตอบแทน การจัดสวัสดิการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม และการธ�ารงรักษา
บุคลากรในองค์การ

BA 57105 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
( Modern Trade Business Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ประเภทของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ นโยบายการค้าและแนวโน้มธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สินค้าและบริการ การเลือก
ท�าเลที่ตั้ง และรูปแบบที่ตั้งของธุรกิจ การออกแบบร้านค้าทั้งภายในและภายนอก การจัดวางผังร้านค้า ตลอดจน
ข้อดีและข้อจ�ากัดของการจัดผังร้านค้าแต่ละประเภท

BA 57106 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
( Managerial Economics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการทางเศรษฐศาสตร์ การวเิคราะห์อปุสงค์ การประมาณการและการพยากรณ์ การวิเคราะห์อปุทาน การผลติ
และต้นทุน ลักษณะโครงสร้างของตลาดทางธุรกิจและการก�าหนดราคา การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตัดสินใจ
ในการลงทุนทางธุรกิจ ตลอดจนการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจ
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BA 57107 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
( Logistics and Supply Chain Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

บทบาทของโลจสิติกส์และโซ่อุปทานที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ การด�าเนินงานด้านโลจิสติกส์ การบริการลูกค้า ระบบ
สารสนเทศ การขนส่ง การบริหารคงคลัง คลังสินค้า การจัดซื้อ การจัดการวัสดุและการพยากรณ์ การควบคุมงาน
โลจิสติกส์ และโลจิสติกส์โลก

BA 57208 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
( Quantitative Analysis and Business Statistics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้ทางคณิตศาสตรแ์ละสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ เทคนิคการตัดสินใจภายใต้ความแน่นอน
และความไม่แน่นอน การโปรแกรมเชิงเส้นตรง การวิเคราะห์ข่ายงานด้วยเทคนิค PERT/CPM ตลอดจนประยุกต์
ใช้สถิติเชิงพรรณาและสถิติเชิงอนุมานเพื่อวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ

BA 57209 การเงินธุรกิจ
( Business Finance)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความส�าคัญและเป้าหมายของการบริหารการเงินของธุรกิจ บทบาทหน้าท่ีของผู้จัดการทางการเงิน การวางแผน
และการวเิคราะห์ทางการเงิน ตลาดการเงิน การจดัหาและจดัสรรเงินทุน การบรหิารเงินทุนหมุนเวียน งบประมาณ
ลงทุน นโยบายดอกเบี้ยและสินเชื่อ นโยบายเงินปันผล ต้นทุนทางการเงิน ตลอดจนนโยบายอื่นๆ ทางการเงิน

BA 57210 การจัดการด้านการผลิตและการปฏิบัติการ
( Operations Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการ แนวคิด และกลยุทธ์ด้านการจัดการการผลิตและการด�าเนินการ การวางแผนกระบวนการผลิต การ
พยากรณ์การผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ การจัดล�าดับงานและตารางการผลิต การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิต 
ตลอดจนการควบคุมคุณภาพและการจัดการสินค้าคงคลัง

BA 57211 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
( Information Systems for Modern Business 
Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ลกัษณะและความส�าคญัของโครงสร้างระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการธุรกิจสมยัใหม่ ประเภทของระบบสารสนเทศ 
การพัฒนาระบบสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในธุรกิจสมัยใหม่ ระบบสารสนเทศในธุรกิจค้าปลีก
และค้าส่ง ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาธุรกิจบทบาทผู้บริหารในการจัดการระบบสารสนเทศ ตลอด
จนแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจสมัยใหม่
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BA 57312 การวิจัยเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
( Research for Business Development )

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ระเบยีบวธีิวจัิยทางธุรกิจ การวางแผนการออกแบบการวจิยัท้ังเชงิปรมิาณและคณุภาพ โดยการค้นหาปัญหาในการ
วิจัยจากการฝึกปฏิบัติงานประจ�า (Routine to Research) การเลือกและการสร้างเครื่องมือในการวิจัย การเลือก
วิธีการสุ่มตัวอย่าง การหาขนาดตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติที่ใช้พารามเิตอร์
และไม่ใช้พารามิเตอร์ ตลอดจนการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล การฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ผล
การวิจัยเพื่อน�ามาพัฒนาวางแผนทางธุรกิจให้เหมาะสมกับงาน

BA 57313 กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
( Business Law and Ethics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

กฎหมายเกีย่วกบัการจดัตัง้องค์กรธุรกิจ และกฎหมายเกีย่วกบัการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ เช่น กฎหมายซือ้ขาย 
เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ยืม ค�้าประกัน จ�านอง จ�าน�า หุ้นส่วน บริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวกับตราสารทางการเงิน ตลอด
จนการจดัเกบ็ภาษตีามประมวลรษัฎากร ในส่วนท่ีว่าด้วยเรือ่งภาษมูีลค่าเพิม่ ภาษธุีรกิจเฉพาะ ตลอดจนจรยิธรรม
ส�าคัญของผู้บริหารและพนักงาน ภายใต้หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ

BA 57414 การจัดการเชิงกลยุทธ์
( Strategic Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

บทบาทและความส�าคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ องค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ การวางแผน กลยุทธ์และกลวิธีในระดับต่างๆ ภายในองค์การ การก�าหนดกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ของธุรกิจ

2.2 กลุ่มวิชาบังคับ

MT 57101 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 1 
( Work-based Learning in Modern Trade Business 
Management 1)

3(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

นักศึกษาฝึกปฏิบัติการด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่อย่างเป็นระบบในสถานประกอบการท่ีทางสถาบันก�าหนด ใน
ต�าแหน่งเทียบเท่าพนกังานระดบัต้น เนือ้หาของการฝึกปฏบิตัปิระกอบไปด้วยการปฏบิตังิานเบือ้งต้นในร้านค้าเพือ่
ท�าการปรับพื้นฐานเบื้องต้นของการท�างานของนักศึกษา เช่น การจัดวางสินค้า การตรวจสอบจ�านวนสินค้า การ
รกัษาสุขอนามยั การรกัษาความสะอาดของร้านค้า และการให้บรกิารลกูค้า เป็นต้น ภายใต้การดแูลของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาทางด้านการฝึกปฏิบัติการและพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ โดยมีการจัดท�ารายงานผลการปฏิบัติ
งานจากหน่วยงานฝึกอบรมและจากสถานประกอบการต้นสังกัด โดยประเมินจากเวลาฝึกปฏิบัติ รายงาน และผล
การทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงาน
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MT 57102 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 2 
( Work-based Learning in Modern Trade Business 
Management 2)

3(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : MT 57101 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

นักศึกษาฝึกปฏิบัติการด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่อย่างเป็นระบบในสถานประกอบการท่ีทางสถาบันก�าหนด ใน
ต�าแหน่งเทียบเท่าพนักงานระดับสูง เนื้อหาของการฝึกปฏิบัติประกอบไปด้วยการปฏิบัติงานในร้านค้า เช่น การสั่ง
ซือ้สินค้าท่ีประหยดั การจดัวางสินค้าตามยอดขาย การบญัชเีบือ้งต้น การจดัการองค์การและการบรหิารบคุคลเบือ้ง
ต้น เป็นต้น ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านการฝึกปฏิบัติการและพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบ
การ โดยมีการจัดท�ารายงานผลการปฏิบัติงานจากหน่วยงานฝึกอบรมและจากสถานประกอบการต้นสังกัด โดย
ประเมินจากเวลาฝึกปฏิบัติ รายงาน และผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงาน

MT 57203 การขายและมาตรฐานการบริการส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
( Sales and Service Standards for Modern Trade 
Business)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายของการขาย คณุสมบตัขิองพนกังานขาย โอกาสความก้าวหน้าของอาชพีนกัขาย การเตรยีมความพร้อม
เพื่อมุ่งสู่นักขายมืออาชีพ เหตุผลที่ผู้บริโภคใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการ กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค ขั้น
ตอนการขาย วิธีการน�าเสนอสินค้า การให้บริการของพนักงานท้ังในขณะขายและการบริการหลังการขาย การ
ตอบค�าถามและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการขายและการบริการ การบันทึกยอดขายประจ�าวัน การควบคุม
และการตรวจสอบการบริการของพนักงานในร้านสาขา ตลอดจนจรรยาบรรณของพนักงานขายและการบริหาร
จัดการงานขาย

MT 57204 การจัดการสินค้าส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
( Merchandise Management for Modern Trade 
Business)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการพื้นฐานในการจัดการสินค้า ลักษณะการจัดแบ่งหมวดหมู่สินค้า อุปกรณ์ในการน�าเสนอสินค้า รูปแบบ
และเทคนิคในการน�าเสนอสินค้าให้ดูน่าสนใจและกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของลูกค้า การสั่งซื้อสินค้า การตรวจรับ
สนิค้า การจดัเรียงสนิค้า การจดัเก็บสนิค้า การส่งคืนสนิค้า การเปลีย่นสนิค้า การควบคมุคณุภาพสนิค้า การจดัท�า
รายงานประจ�าวนัเกีย่วกบัสินค้า ตลอดจนการวเิคราะห์รายงานเกีย่วกบัสินค้าเพือ่ใช้ประโยชน์ในการบรหิารร้านค้า

MT 57205 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3 
( Work-based Learning in Modern Trade Business 
Management 3)

3(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : MT 57102 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

นักศึกษาฝึกปฏิบัติการด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่อย่างเป็นระบบในสถานประกอบการท่ีทางสถาบันก�าหนด ใน
ต�าแหน่งเทียบเท่าผู้ช่วยผู้จัดการร้านระดบัต้น เนือ้หาของการฝึกปฏบิตัปิระกอบไปด้วยการปฏบิตังิานในร้านค้า เช่น 
การวิเคราะห์การสั่งซื้อสินค้า การพยากรณ์ยอดขาย การตัดจ่ายสินค้า การท�าบัญชี การบริหารจัดการทรัพยากร
ต่างๆ ภายในร้าน เป็นต้น ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านการฝึกปฏิบัติการและพนักงานพี่เลี้ยงใน
สถานประกอบการ โดยมีการจดัท�ารายงานผลการปฏบิตังิานจากหน่วยงานฝึกอบรมและจากสถานประกอบการต้น
สังกัด โดยประเมินจากเวลาฝึกปฏิบัติ รายงาน และผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงาน
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MT 57206 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 4 
( Work-based Learning in Modern Trade Business 
Management 4)

3(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : MT 57205 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

นักศึกษาฝึกปฏิบัติการด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่อย่างเป็นระบบในสถานประกอบการท่ีทางสถาบันก�าหนด ใน
ต�าแหน่งเทียบเท่าผู้ช่วยผู้จดัการร้านระดบัสูง เนือ้หาของการฝึกปฏบิตัปิระกอบไปด้วยการปฏบิตังิานขัน้สูงในร้าน
ค้า เช่น การวเิคราะห์ตลาด การจดัการสินค้าคงคลัง การบรหิารการเงินภายในร้าน การวเิคราะห์ข้อมูลการขายเชงิ
สถิติ การปรับปรุงการใช้ทรัพยากรต่างๆ ภายในร้านเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน หลักในการคัดและจัดวางสนิค้า 
เป็นต้น ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านการฝึกปฏิบัติการและพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ 
โดยมกีารจดัท�ารายงานผลการปฏบิตังิานจากหน่วยงานฝึกอบรมและจากสถานประกอบการต้นสังกดั โดยประเมนิ
จากเวลาฝึกปฏิบัติ รายงาน และผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงาน

MT 57307 พฤติกรรมลูกค้าและการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า 
( Customer Behavior and Customer’s Need Analysis)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ประเภทของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ความต้องการของลูกค้า พฤติกรรมในการซื้อสินค้า การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ในการซือ้สินค้าของลูกค้า ศกึษาข้อมูลเกีย่วกบัการใช้ประโยชน์จากรายงานต่างๆ เพือ่การด�าเนนิงานด้านวเิคราะห์ 
วิจัย วางแผนและพัฒนาทางธุรกิจ การตลาดและบริหารร้านค้าให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย การติดตาม
สถานการณ์ของร้านสาขาและการรายงานผลไปยังผู้บังคับบัญชา ตลอดจนการปรับตัวของร้านค้าเพื่อตอบสนอง
ความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า

MT 57308 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
( Integrated Marketing Communication)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

รูปแบบการส่งเสริมการตลาดของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ป้ายราคา สื่อสนับสนุนการส่งเสริมการขาย การติดตาม
ผลของการส่งเสริมการขาย การวิเคราะห์รายงานยอดขายสินค้า วิเคราะห์ความคุ้มค่าของสินค้าท่ีจัดรายการส่ง
เสรมิการขาย การวางแผนและการวดัประสิทธิภาพของการใช้พืน้ท่ีส�าหรบัสินค้าจดัรายการส่งเสรมิการขายส�าหรบั
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่

MT 57309 การจัดการร้านค้าคุณภาพ 
( Quality Store Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการและแนวคิดพื้นฐานในการจัดการร้านค้าให้มีคุณภาพ ผังกระบวนการท�างานมาตรฐานร้านระบบคุณภาพ 
การกระจายและการบรหิารเป้าหมาย การปฏบิตัติามกระบวนการและล�าดบัการท�างาน การตดิตามผลการด�าเนนิ
งานของร้านค้า การป้องกันและแก้ไขปัญหาของร้านค้า การส่ือสารภายในร้านคา้ การควบคุมดูแลสภาพร้านคา้ 
การควบคมุกระบวนการท�างานให้เป็นไปตามมาตรฐานของระบบร้านค้าคณุภาพ การบรหิารทรพัยากรบคุคลและ
การดแูลรกัษาอปุกรณ์ต่างๆ การบรหิารการขาย การจดัท�าเอกสารเพือ่ประโยชน์ในการวิเคราะห์ผลการด�าเนนิงาน
ของร้าน การด�าเนินงานตามนโยบายและทิศทางขององค์กร
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MT 57310 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 5 
( Work-based Learning in Modern Trade Business 
Management 5)

3(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : MT 57206 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

นักศึกษาฝึกปฏิบัติการด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่อย่างเป็นระบบในสถานประกอบการท่ีทางสถาบันก�าหนด ใน
ต�าแหน่งเทียบเท่าผู้จัดการร้านระดับต้น เนื้อหาของการฝึกปฏิบัติประกอบไปด้วยการจัดการท่ัวไปในร้านค้า เช่น 
การจดัการระบบสารสนเทศ การจัดการสินค้าเพือ่ลดต้นทุนและเพิม่ยอดขาย การจดัการการจดัซือ้ การส่งเสรมิการ
ตลาดและการขาย การเพิม่ประสิทธิภาพการบรหิารจดัการบคุลากร กฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบัธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
เป็นต้น ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านการฝึกปฏิบัติการและพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ 
โดยมกีารจดัท�ารายงานผลการปฏบิตังิานจากหน่วยงานฝึกอบรมและจากสถานประกอบการต้นสังกดั โดยประเมนิ
จากเวลาฝึกปฏิบัติ รายงาน และผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงาน

MT 57311 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 6 
( Work-based Learning in Modern Trade Business 
Management 6)

3(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : MT 57310 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

นักศึกษาฝึกปฏิบัติการด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่อย่างเป็นระบบในสถานประกอบการท่ีทางสถาบันก�าหนด ใน
ต�าแหนง่เทียบเท่าผู้จัดการร้านระดับสูง เนื้อหาของการฝกึปฏิบัติประกอบไปด้วยการจัดการขั้นสูงในร้านค้า เช่น 
การจดัการระบบสารสนเทศท่ีเชือ่มต่อกบัระบบส่วนกลาง การจดัการร้านสาขา การวิจัยเพือ่การปรบัปรงุการด�าเนนิ
ธุรกิจ การภาษอีากรท่ีเกีย่วข้องกบัธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การบรหิารความเส่ียงของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การจดัการ
บคุลากรข้ันสูงในร้านค้า เป็นต้น ภายใต้การดแูลของอาจารย์ท่ีปรกึษาทางด้านการฝึกปฏบิตักิารและพนกังานพีเ่ลีย้ง
ในสถานประกอบการ โดยมีการจดัท�ารายงานผลการปฏบิตังิานจากหน่วยงานฝึกอบรมและจากสถานประกอบการ
ต้นสังกัด โดยประเมินจากเวลาฝึกปฏิบัติ รายงาน และผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงาน

MT 57412 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 7 
( Work-based Learning in Modern Trade Business 
Management 7)

3(0-40 -0)

วิชาบังคับก่อน : MT 57311 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

นักศึกษาฝึกปฏิบัติการด้านการธุรกิจค้าสมัยใหม่อย่างเป็นระบบในสถานประกอบการท่ีทางสถาบันก�าหนด ใน
ต�าแหน่งเทียบเท่าผู้ช่วยผู้จัดการเขต เนื้อหาของการฝึกปฏิบัติประกอบไปด้วยการจัดการร้านค้าเพื่อการบริหาร
จดัการร้านสาขาจ�านวนหลายสาขาในพืน้ท่ีความรบัผดิชอบ เช่น การจดัการเชงิกลยทุธ์ การจดัการระบบสารสนเทศ
ท่ีเชือ่มต่อกบัระบบส่วนกลางและร้านสาขาต่างๆ การจดัการร้านสาขาแบบองค์รวม การวิจยัเพือ่การปรบัปรงุการ
ด�าเนินธุรกิจขั้นสูง การบริหารความเส่ียงของกลุ่มร้านค้าส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การจัดการบุคลากรขั้นสูง
รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรในร้านค้า เป็นต้น ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านการฝึกปฏิบัติการและ
พนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ โดยมีการจัดท�ารายงานผลการปฏิบัติงานจากหน่วยงานฝึกอบรมและจาก
สถานประกอบการต้นสังกัด โดยประเมินจากเวลาฝึกปฏิบัติ รายงาน และผลการทดสอบความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน
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MT 57413 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 8 
( Work-based Learning in Modern Trade Business 
Management 8)

6(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : MT 57412 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

นักศึกษาฝึกปฏิบัติการด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่อย่างเป็นระบบในสถานประกอบการท่ีทางสถาบันก�าหนด ใน
ต�าแหน่งเทียบเท่าผู้จัดการเขต เนื้อหาของการฝึกปฏิบัติประกอบไปด้วยการจัดการขั้นสูงเพื่อบริหารจัดการร้าน
สาขาจ�านวนหลายสาขาในพืน้ท่ีความรบัผดิชอบ โดยมกีารบรูณาการองค์ความรู้ต่างๆ ท่ีเรยีนมาในภาคทฤษฎแีละ
จากการฝึกปฏิบัติการทั้งหมดเข้าด้วยกัน นักศึกษาจะต้องมีการท�าโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจการค้า
สมยัใหม่ ภายใต้การดแูลของอาจารย์ท่ีปรกึษาทางด้านการฝึกปฏบิตักิารและพนกังานพีเ่ลีย้งในสถานประกอบการ 
โดยมกีารจดัท�ารายงานผลการปฏบิตังิานจากหน่วยงานฝึกอบรมและจากสถานประกอบการต้นสังกดั โดยประเมนิ
จากเวลาฝึกปฏิบัติ รายงาน และผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงาน

2.3 กลุ่มวิชาเลือก
2.3.1 กลุ่มวิชาเลือกด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

MT 57214 การจัดการแฟรนไชส์
( Franchise Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทของธุรกิจแฟรนไชส์ ขอ้ดีและข้อเสียในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ การ
จดัการและการจดัหาเงินทุนเพือ่การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ วิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจแฟรนไชส์ในสถานการณ์
ปัจจุบัน ตลอดจนจริยธรรมในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์

MT 57215 การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
( Customer Relationship Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและความส�าคัญของการจัดการความสัมพันธ์กับลูกคา้ ขั้นตอนในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกคา้ 
กลยุทธ์ในการรักษาลูกค้าเดิมและแนวทางในการสร้างลูกค้าใหม่ บทบาทและหน้าท่ีของผู้บริหาร พนักงาน 
เทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารที่มีต่อการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า เทคนิคและการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่ใช้ใน
การสร้างความสามารถในการแข่งขันและความพึงพอใจแก่ลูกค้าส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่

MT 57216 การสั่งซื้อสินค้าส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
( Merchandise Order for Modern Trade Business)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิดและนโยบายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑ์ในธุรกิจการคา้สมัยใหม่เพื่อการสร้างยอดขายและภาพ
ลกัษณ์ของธุรกิจ กระบวนการจดัซือ้จดัหาเพ่ือประกอบธุรกิจการค้าสมยัใหม่ ได้แก่ การหาความต้องการของลกูค้า 
การหาแหล่งผู้ขาย การคัดเลือกผู้ขายตลอดจนการควบคุมและประเมินคุณภาพสินค้าในกระบวนการจัดซื้อจัดหา 
การสั่งซื้อ สูตรการสั่งซื้อ การติดตามค�าสั่งซื้อ การรับสินค้า การจัดเก็บสินค้า การตรวจรับสินค้า การตรวจสอบ
สินค้าความมีตัวตนของสินค้า การตัดจ่ายสินค้า และการบันทึกบัญชี ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากรายงานเกี่ยว
กับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธผิลในการสั่งซื้อสินค้าส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
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MT 57217 การส่งเสริมการตลาดส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
( Marketing Promotion for Modern Trade Business)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การศึกษาสภาพแวดล้อมและสภาวะการแข่งขันทางการตลาด การก�าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและต�าแหน่งการ
ตลาดของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การก�าหนดกลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาด วิธีการส่งเสรมิการตลาดภายนอกและ
ภายในร้านค้า การส่งเสรมิการขาย การประชาสัมพนัธ์ และการจดักิจกรรมพเิศษเพือ่สนบัสนนุธุรกิจการค้าสมัยใหม่

MT 57318 การสื่อสารส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
( Communication for Modern Trade Business)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและความส�าคัญของการส่ือสาร องคป์ระกอบของการส่ือสาร ประเภทของการส่ือสารและส่ือท่ีใช้ใน
การส่ือสาร หลักในการส่ือสารท้ังภายในและภายนอกองค์กร และกลยุทธก์ารส่ือสารการตลาดส�าหรับธุรกิจการ
ค้าสมัยใหม่

MT 57319 ภาวะผู้น�าส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
( Leadership for Modern Trade Business)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและความส�าคัญของภาวะผู้น�าส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คุณสมบัติของผู้น�า ความท้าทายของการ
เป็นผู้น�า จริยธรรมผู้น�า การออกแบบโครงสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพขององค์การ การติดตามตรวจสอบดูแล
การปฏิบัติงานประจ�าวันของทีมงาน การบริหารจัดการความขัดแย้ง การพูดเพื่อโน้มนา้วใจ การเจรจาไกล่เกลี่ย 
ยุติปัญหา การตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของผู้น�า การสร้างวิสัยทัศน์และความ
สามารถในการจงูใจผู้ใต้บงัคบับญัชาให้มุ่งปฏิบตัต่ิอความส�าเรจ็ขององค์การ การวางแผน การก�าหนดรายละเอยีด
แผนงาน และการด�าเนินตามนโยบายด้านบุคลากรเพื่อก่อให้เกิดการท�างานที่มีประสิทธิผลสูงสุด

MT 57320 กฎหมายส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
( Law for Modern Trade Business)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ในประเทศไทย เช่น สินค้าและบริการ ผู้บริโภค แรงงาน สิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ในประเทศอาเซียน กฎหมายท่ีใช้ต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
ธุรกิจเอกชน การด�าเนินคดีทางกฎหมายส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่

MT 57321 การป้องกันการสูญหายส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
( Loss Prevention for Modern Trade Business)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

มาตรการรกัษาความปลอดภยัทรพัย์สินภายในของธุรกิจการค้าสมยัใหม่อนัเกิดจากการลกัขโมยของพนกังานและ
ลูกค้า การฉ้อโกงหรือการหลอกลวงของคู่ค้า ความผิดพลาดจากการบันทึกบัญชี ปฏิสัมพันธ์และการสอบสวน
พนักงานและลูกค้า กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายและการสูญหายส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
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MT 57322 การจัดการธุรกิจแบบไม่มีหน้าร้าน
( Non-stored Business Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ลักษณะ รูปแบบ เทคนิค และวิธีการจัดการธุรกิจแบบไม่มีหน้าร้าน ลูกค้าเป้าหมาย ลักษณะสินค้าท่ีเหมาะสม
กับการจ�าหน่าย วิธีการจ�าหน่ายสินค้าและบริการ รูปแบบและเทคนิคในการท�าการตลาดแบบออนไลน์ ตลอดจน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ส�าหรับธุรกิจออนไลน์

MT 57423 การสร้างเครือข่ายพันธมิตรและกลยุทธ์การสร้างความได้
เปรียบเหนือคู่แข่งขัน
( Networking and Competitive Advantage Strategy)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและความส�าคญัของการสร้างเครอืข่ายพนัธมติรทางธุรกิจ องค์ประกอบของการสร้างเครอืข่ายพนัธมติร
ทางธุรกิจ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการสร้างเครอืข่ายพนัธมติรทางธุรกิจ แนวทางหรอืวิธีการในการสร้าง
เครอืข่ายพนัธมติรทางธุรกิจ ตลอดจนแนวโน้มในการสร้างเครอืข่ายพนัธมิตรทางธุรกิจส�าหรบัธุรกิจการค้าสมัยใหม่

MT 57424 นวัตกรรมสินค้าและบริการส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
( Product and Service Innovations for Modern Trade 
Business)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ค�าจ�ากัดความและกระบวนการที่น�ามาซึ่งการสร้างสรรค์องค์ความรู้ของนวัตกรรม วงจรชีวิตของนวัตกรรม ผลก
ระทบของนวัตกรรมต่อการด�าเนินธุรกิจในแตล่ะช่วงวงจรชีวิตของธุรกิจ การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจด้วย
เทคโนโลยี การขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การด�าเนินคดีทางกฎหมายต่อ
ผู้ละเมิดฯ

MT 57425 การบูรณาการการค้าในตลาดอาเซียน
( Trading Integration in ASEAN Markets) 

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้ท่ัวไปเกีย่วกบัธุรกิจการค้าและสภาพแวดล้อมท่ีมผีลต่อการท�าธุรกิจการค้าในตลาดอาเซยีน การจดัการตลาด
การค้าในตลาดอาเซียน กฎหมายเกี่ยวกับการท�าธุรกิจการค้าในตลาดอาเซียน ความร่วมมือทางการค้าระหว่าง
ประเทศอาเซยีน ลกัษณะการลงทุนและเง่ือนไขการท�าธุรกิจการค้าในประเทศอาเซยีนส�าหรบัธุรกิจการค้าสมยัใหม่

MT 57426 การจัดการธุรกิจค้าส่ง
( Wholesale Business Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้พ้ืนฐานท่ัวไปเกี่ยวกับร้านค้าส่ง ความแตกต่างระหว่างธุรกิจค้าส่งกับธุรกิจค้าปลีก การจัดประเภทหรือ
หมวดหมู่สินค้าของธุรกิจค้าส่ง นโยบายด้านส่วนประสมการตลาดของธุรกิจค้าส่ง การเลือกท�าเลที่ตั้ง สิ่งอ�านวย
ความสะดวกพื้นฐานในการด�าเนินธุรกิจค้าส่ง การออกแบบภายในและภายนอก การจัดวางผังร้านค้า ข้อดีและข้อ
จ�ากัดของธุรกิจค้าส่ง แนวโน้มของรูปแบบธุรกิจค้าส่งในอนาคต
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MT 57427 ความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพและความงาม
( Foundation of Health and Beauty)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเรื่องยา วิตามิน เกลือแร่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ครอบคลุมการลดน�้าหนัก บ�ารุงผิว และบ�ารุง
ร่างกาย เวชส�าอาง การดูแลผิวพรรณ ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจสุขภาพและความงาม การบริการและเทคนิคการขาย
ในร้านสุขภาพ ความงาม ตลอดจนพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับยา

MT 57428 สัมมนาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
( Seminar in Modern Trade Business Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ประเด็นการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ท่ีเกิดขึ้นในช่วงเวลาท่ีศึกษา (Current Issues) โดยวิทยากรท่ีมี
ประสบการณ์ รวมทั้งการจัดท�ารายงานในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจและมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจการค้าสมัยใหม่

2.3.2 กลุ่มวิชาเลือกด้านภาษาจีน

BC 55101 ภาษาจีน 1
( Chinese 1)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

สัทอักษร (ระบบถอดเสียงด้วยอักษรโรมัน) และการออกเสียงภาษาจีนกลางอย่างถูกต้อง ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับ
อักษรจีน ค�าศัพท์ วลี และประโยคพื้นฐานในภาษาจีน

BC 55102 ภาษาจีน 2
( Chinese 2)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BC 55101

ค�าศัพท์ วลีและโครงสร้างประโยคความเดียวและความรวมที่ใช้ประจ�า ทักษะการใช้พจนานุกรมจีน

BC 55206 ภาษาจีน 3
( Chinese 3)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BC 55102

ค�าศัพท์ วลีและโครงสร้างประโยคความซ้อนที่ใช้ประจ�า ทักษะการอ่านความเรียง นิทานหรือบทความสั้นๆ เพื่อ
ความเข้าใจ

BC 55207 ภาษาจีน 4
( Chinese 4)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BC 55206

ค�าศัพท์ วลีและโครงสร้างประโยคความซ้อน การอ่านบทความท่ีมีค�าศัพท์และโครงสรา้งประโยคท่ีซับซ้อนและ
หลากหลาย
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BC 55338 ภาษาจีนธุรกิจ
( Business Chinese)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BC 55207

ค�าศพัท์ ส�านวน รปูแบบประโยคภาษาจนีท่ีใช้ในเชงิธุรกิจ การสนทนาเพือ่ตดิต่อประสานงาน การอ่านข้อเขยีนทาง
ธุรกิจ และการเขียนโต้ตอบทางธุรกิจ

BC 55339 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางการตลาด
( Chinese for Marketing Communication)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BC 55338

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการส่ือสารทางการตลาด ค�าศัพท์ ส�านวน รูปแบบประโยคภาษาจีนท่ีใช้ในการส่ือสาร
ทางการตลาด

2.3.3 กลุ่มวิชาเลือกด้านภาษาญี่ปุ่น

BJ 56101 ภาษาญี่ปุ่น 1
( Japanese 1)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นระดับพื้นฐาน ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ อักษรฮิระงะนะ อักษรคะตะคะ
นะ และอักษรคันจิ ในปริมาณที่เหมาะสมแก่การสื่อสารเบื้องต้น การฝึกการอออกเสียงและไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น
ระดับพื้นฐาน

BJ 56102 ภาษาญี่ปุ่น 2
( Japanese 2)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BJ 56101

การฝึกทักษะการฟัง พดู อ่านและเขยีนค�าศพัท์ และอกัษรคนัจเิพิม่ขึน้จากรายวิชาภาษาญ่ีปุ่น 1 อกีอย่างน้อย 100 
ตัว การฝึกออกเสียง การใช้ค�า และการฝึกประโยคพื้นฐานประเภทต่างๆ ส�านวนภาษาญี่ปุ่นอย่างง่ายท่ีจ�าเป็นต่อ
การสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน

BJ 56206 ภาษาญี่ปุ่น 3
( Japanese 3)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BJ 56102

การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนค�าศัพท์และอักษรคันจิเพิ่มขึ้นจากรายวิชาภาษาญี่ปุ่น 2 อีกอย่างน้อย 
150 ตัว การฝึกประโยคที่ซับซ้อนขึ้น ส�านวนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานที่จ�าเป็นต่อการสื่อสารในบริบทต่างๆ

BJ 56207 ภาษาญี่ปุ่น 4
( Japanese 4)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BJ 56206

การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนค�าศัพท์และอักษรคันจิเพิ่มขึ้นจากรายวิชาภาษาญี่ปุ่น 3 อีกอย่างน้อย 
200 ตวั การฝึกประโยคท่ีซบัซ้อนข้ึนและความเรยีง ส�านวนภาษาญีปุ่่นพืน้ฐานท่ีจ�าเป็นต่อการส่ือสารในบรบิทต่างๆ
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BJ 556244 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
( Business Japanese)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BJ 56207

การใช้ภาษาญีปุ่่นธุรกิจ โดยเน้นค�าศพัท์ในแวดวงธุรกิจ ท้ังการฟังการพดูเพือ่ใช้ในส�านกังานและองค์กรท่ีเกีย่วข้อง 
การอ่านบทความเชงิธุรกิจเพ่ือจบัประเดน็ส�าคญั การเขยีนและการส่งเอกสารทางธุรกิจ ท้ังจดหมายอเิลก็ทรอนกิส์ 
(e-mail) และจดหมายเชงิธุรกิจ อกีท้ังเพ่ือการแนะน�าตวัเองส�าหรบัการสมคัรเข้าท�างานในองค์กรญ่ีปุ่นต่างๆ รวม
ทั้งการสนทนาทางธุรกิจ การน�าเสนอผลงานและบุคคลเชิงธุรกิจ

BJ 56328 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารทางการตลาด
( Japanese for Marketing Communication)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BJ 56244

การใช้ภาษาญ่ีปุ่นเพือ่การตลาด และการเข้าใจถงึชนดิของสินค้าท่ีท�าการจ�าหน่าย อาทิ เช่น สามารถอ่านฉลากสินค้า 
ส่วนประกอบของสินค้า สถานที่ผลิต วันที่ผลิต วันหมดอายุ รวมทั้งการเข้าใจถึงเนื้อหาของการโฆษณาสินค้า และ
การประ ชาสัมพนัธ์สินค้าในช่วงส่งเสรมิการตลาด (Promotion) เพือ่กระตุ้นกระบวนการตดัสินใจซือ้ของผู้บรโิภค
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หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

(หลักสูตรในระบบการศึกษาทางไกล)



หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

(หลักสูตรในระบบการศึกษาทางไกล)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
(หลักสูตรในระบบการศึกษาทางไกล)

Bachelor of Business Administration Program  
in Modern Trade Business Management

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)
 (อักษรย่อ) : บธ.บ. (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Business Administration
   (Modern Trade Business Management)
 (อักษรย่อ) : B.B.A. (Modern Trade Business Management)

ความเป็นมาและจุดเด่นของสาขาวิชา
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกในประเทศไทย ท่ีเปดิด�าเนินการ

จัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนท่ีผู้เรียนจะได้เรียนรู้ท้ังภาค
ทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติงานจริง (Work-base Education) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มิได้เป็นเพียงแต่เป็นผู้
มีความรู้ หากแต่เป็นผู้ที่เปี่ยมไปด้วยทักษะ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ ในการบริหารงานด้าน
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่อย่างแท้จริง

ทั้งนี้คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการศึกษา
ในส่วนภูมภิาคจงึได้เปิดหลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการธุรกิจการค้าสมยัใหม่ หลกัสูตร
ในระบบการศกึษาทางไกล เพือ่ผลิตบณัฑติท่ีมคีวามรู้ และเป็นผู้ท่ีเตม็เป่ียมไปด้วยทักษะ ความสามารถ 
และความเชี่ยวชาญในการบริหารงานด้านธุรกิจค้าปลีกอย่างแท้จริง โดยท่ีนักศึกษาสามารถเรียนและ
ปฏบิตังิานได้ในภมิูภาคของตนโดยไม่จ�าเป็นต้องย้ายถิน่ เข้ามาในกรงุเทพฯซึง่มสีภาพแออดั รวมท้ังการ
จดัการเรยีนการสอนในระบบทางไกลท�าให้การพฒันาท้องถิน่สามารถท�าได้รวดเรว็ขึน้เนือ่งจากมกีารจ้าง
งานในท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเป็นผลให้รายได้หมุนเวียนอยู่ในท้องถิ่นของตนเอง ท�าให้เกิดการพัฒนาทางสังคม 
และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

 ในส่วนของการศึกษาภาคทฤษฎี นักศึกษาจะได้ศึกษากับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในห้องเรียนผ่าน
ส่ือการเรยีนการสอนท่ีทันสมัย  อาจารย์ผู้สอนสามารถเห็นบรรยากาศของห้องเรยีนทุกจังหวัด นกัศกึษา
สามารถโต้ตอบหรือถามค�าถามมายังอาจารย์ผู้สอนหลักผ่าน Skype และระบบ Web Conference 
เชื่อมต่อกันให้เห็นท้ังภาพและเสียง นักศึกษาในแต่ละจังหวัดสามารถส่ือสาร แสดงความคิดเห็น หรือ
น�าเสนองานผ่านระบบ เพื่อให้นักศึกษาจังหวัดอื่นๆ ได้มองเห็น และยังสามารถโต้ตอบกันได้ระหว่าง
ห้องเรยีนแต่ละจงัหวดั นอกจากนีห้้องเรยีนปลายทางแต่ละจังหวัดเป็นระบบรบัสัญญานภาพท่ีใช้อปุกรณ์
ดจิิตอลแบบ HD พร้อมกบัระบบ VDO on Demand ท่ีนกัศกึษาสามารถเข้าระบบไปดถู่ายทอดสด หรอื
ดูย้อนหลังได้ผ่านทางมือถือและแท็บเล็ต 

ในส่วนของการฝึกปฏิบัติงานจริง นักศึกษาจะได้ฝึกเตรียมเข้าท�างานในร้านสะดวกซื้อเซเว่น 
อีเลฟเว่น ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ในกลุ่มบริษัท ซี พี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) 
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ร้านสะดวกซือ้เซเว่น อเีลฟเว่น เป็นห้องเรยีนอกีรปูแบบหนึง่ท่ีนกัศกึษาจะได้เรยีนรู้และฝึกฝนทักษะท่ีต่าง
จากการเรียนในห้องเรียน ทั้งการจัดการส่วนหน้าร้าน การบริหารจัดการร้าน การต้อนรับและการบริการ
ลูกค้า ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ทันทีหลังส�าเร็จการศึกษาในต�าแหน่งผู้บริหารระดับต้น 
และพัฒนาไปสู่ผู้บริหารระดับสูงต่อไป ตลอดจนการเป็นเจ้าของธุรกิจ

ตลอด 4 ปี ของหลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจการค้าสมยัใหม่ นกัศกึษาจะ
ได้รบัการสนบัสนนุทุนการศกึษาจากบรษิทั ซ ีพ ีออลล์ จ�ากดั (มหาชน) และในระหว่างศกึษา นกัศกึษาจะ
มรีายได้จากการฝึกเตรยีมเข้าท�างาน สาขาวิชาการจดัการธุรกิจการค้าสมยัใหม่จึงเป็นรปูแบบการศกึษา
ท่ีเปดิโอกาสให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสศึกษาและพัฒนาตนเองอย่างแท้จริง สมดังปณิธานของสถาบันท่ี
เป็นแหล่ง “สร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพ”

แนวทางในการประกอบอาชีพ
เมือ่ส�าเรจ็การศกึษาตามหลกัสูตร บณัฑติสามารถประกอบอาชพีในสายการบรหิารจัดการธุรกจิการ

ค้าสมยัใหม่ในระดบับรหิาร ฝ่ายปฏบิตักิาร ฝ่ายสนบัสนนุสายงานด้านต่างๆ ในบรษิทัท่ีเกีย่วกบัธุรกิจการ
ค้าสมัยใหม่ และสามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวในด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เป็นต้น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ธุรกิจ

อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ รวมท้ังภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและการบริการอื่นๆ ท่ีเป็นท่ี
ต้องการของสังคมโดยเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

2. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ได้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนสามารถ
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ 

3. ลติบณัฑติท่ีมีคณุธรรม มีความเป็นผู้น�า มคีวามใฝ่รู้ สามารถใช้ความรู้ด้านภาษาในการพดูและ
เขียน รวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
1. ส�าเร็จการศึกษาไม่ต�่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบ

เท่า
2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
3. ไม่เคยต้องโทษตามค�าพิพากษาของศาล  เว้นแต่ในกรณีท่ีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันกระท�า

โดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
4. ไม่เป็นคนวิกลจริต  และไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคที่เป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา หรือติดยาเสพติด
5. เป็นนกัศกึษาไทย และนกัศกึษาต่างชาตท่ีิมคีวามรู้ในภาษาไทยระดบัด ีหรอืเทียบเท่า กส็ามารถ

สมัครเข้าศึกษาได้
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โครงสร้างหลักสูตร
จ�านวนหน่วยกิตที่ศึกษาตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวน 33 หน่วยกิต ประกอบด้วย

1.1 กลุ่มวิชาภาษา จ�านวน 15  หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จ�านวน  6  หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จ�านวน  6  หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ�านวน  6  หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ จ�านวน 99 หน่วยกิต ประกอบด้วย
2.1 กลุ่มวิชาแกน จ�านวน 42 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาบังคับ จ�านวน 42  หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาเลือก จ�านวน 15  หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ�านวน 6 หน่วยกิต
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รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวน 33 หน่วยกิต แบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชา ดังนี้

1.1 กลุ่มวิชาภาษา จ�านวน 15 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาดังนี้
1.1.1 ภาษาไทย จ�านวน 3 หน่วยกิต เลือกเรียน 1 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

TH 57101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication) 3(3-0-6) -

TH 57102
ภาษากับวัฒนธรรมไทย
(Language and Thai Culture) 3(3-0-6) -

1.1.2 ภาษาอังกฤษ จ�านวน 12 หน่วยกิต เลือกเรียน 6 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

EN 57101
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
(Foundation English) 2(1-2-3) -

EN 57102
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 
(English for Real Life) 2(1-2-3) EN 57101

EN 57203
ภาษาอังกฤษในธุรกิจบริการและการขาย 
(English in the Service and Sales Business) 2(1-2-3) EN 57102

EN 57204

ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอและการสื่อสาร
ในเชิงธุรกิจ 
(English for Presentation and Communication 
in Business)

2(1-2-3) EN 57203

EN 57305
ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครและสัมภาษณ์งาน 
(English for Job Application and Interview) 2(1-2-3) EN 57204

EN 57306
ภาษาอังกฤษในบริบทของสังคมทางธุรกิจ 
(English for Social / Business Contexts) 2(1-2-3) EN 57204

EN 57307
ภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียน 
(English in ASEAN Contexts) 2(1-2-3) EN 57204

EN 57308
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมออนไลน์ 
(English for Communication on Social Media) 2(1-2-3) EN 57204

EN 57409
ภาษาอังกฤษเพื่อการจดบันทึกย่อและการสรุปความ 
(English for Note-Taking and Summarizing) 2(1-2-3) EN 57204
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

EN 57410
ภาษาอังกฤษส�าหรับการสอบวัดมาตรฐาน 
(English for Standardized Tests) 2(1-2-3) EN 57204

1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต เลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SO 57101
บุคลิกภาพและสัมพันธภาพทางสังคม
(Personality and Social Relations) 3(3-0-6) -

SO 57102
การพัฒนาสังคม
(Social Development) 3(3-0-6) -

SO 57103
ประชาคมโลกกับอาเซียน
(Global Community and ASEAN) 3(3-0-6) -

SO 57104
การจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจ�าวัน
(Conflict Management in Daily Life) 3(3-0-6) -

SO 57105
ภาวะผู้น�าในสังคมยุคใหม่
(Leadership in Modern Society) 3(3-0-6) -

SO 57106
กฎหมายในชีวิตประจ�าวัน
(Law in Daily Life) 3(3-0-6) -

SO 57107
ความรู้เท่าทันสื่อ
(Media Literacy) 3(3-0-6) -

SO 57108
เศรษฐกิจและการเมืองไทย
(Thai Politics and Economy) 3(3-0-6) -

SO 57109
สหวิทยาการสังคมศาสตร์
(Integrated Social Science) 3(3-0-6) -

SO 57110
มนุษย์กับโลกาภิวัฒน์
(Man and Globalization) 3(3-0-6) -

SO 57111
ปัญหาสังคมร่วมสมัย
(Contemporary Social Problems) 3(3-0-6) -

SO 57112
สังคมชนบทและเมือง
(Rural and Urban Society) 3(3-0-6) -

SO 57113
จิตวิทยาเพื่อการท�างาน
(Psychology for Work) 3(3-0-6) -
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1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต เลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HM 57101
มนุษย์กับอารยธรรม
(Man and Civilization) 3(3-0-6) -

HM 57102
ความงดงามแห่งชีวติ
(Beauty of Life) 3(3-0-6) -

HM 57103
หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด
(GO and Thinking Skills Development) 3(3-0-6) -

HM 57104
ปรัชญากับการด�าเนินชีวิต
(Philosophy and living) 3(3-0-6) -

HM 57105
ไทยศึกษา
(Thai Studies) 3(3-0-6) -

HM 57106
สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
(Intergrated Humanities) 3(3-0-6) -

HM 57107
ศาสนากับสันติภาพ
(Religion and Peace) 3(3-0-6) -

HM 57108
ศิลปะการด�าเนินชีวิต
(Art of Living) 3(3-0-6) -

HM 57109
จริยศาสตร์ธุรกิจ
(Business Ethics) 3(3-0-6) -

HM 57110
มนุษย์กับการใช้เหตุผล
(Man and Reasoning) 3(3-0-6) -

HM 57111
การคิดเชิงวิพากษ์และสร้างสรรค์
(Critical and Creative Thinking) 3(3-0-6) -

HM 57112
ชีวิตกับวรรณกรรมสร้างสรรค์
(Life and Creative Literature) 3(3-0-6) -

HM 57113
นวัตกรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Innovations and Quality of Life Improvement) 3(3-0-6) -

62 คณะบริหารธุรกิจ | สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรในระบบการศึกษาทางไกล)



1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต เลือกเรียน 2 รายวิชา จาก
รายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SC 57101
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ�าวัน
(Mathematics and Statistics in Daily Life) 3(3-0-6) -

SC 57102
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Applications of Information Technology) 3(3-0-6) -

SC 57103
การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม
(Energy Conservation and Environmental 
Management)

3(3-0-6) -

SC 57104
เทคโนโลยีส�าหรับส�านักงานอัตโนมัติ
(Technology for Office Automation) 3(2-2-5) -

SC 57105
โภชนาการเพื่อสุขภาพ
(Nutrition for Health) 3(3-0-6) -

SC 57106
การจัดการการเงินส่วนบุคคล
(Personal Financial Management) 3(3-0-6) -

SC 57107
วิทยาศาสตร์กับชีวิต
(Science and Life) 3(3-0-6) -

SC 57108
สถิติเบื้องต้น
(Basic Statistics) 3(3-0-6) -

2. หมวดวิชาเฉพาะ จ�านวน 99 หน่วยกิต แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชา ดังนี้
2.1 กลุ่มวิชาแกน จ�านวน 42 หน่วยกิต มีรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BA 57101
หลักการตลาด
(Principles of Marketing) 3(3-0-6) -

BA 57102
การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ
(Business Managerial Accounting) 3(3-0-6) -

BA 57103
การจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
(Food Product Management) 3(3-0-6) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BA 57104
การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์
(Organization and Human Resource 
Management)

3(3-0-6) -

BA 57105
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
(Modern Trade Business Management) 3(3-0-6) -

BA 57106
เศรษฐศาสตร์การจัดการ
(Managerial Economics) 3(3-0-6) -

BA 57107
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
(Logistics and Supply Chain Management) 3(3-0-6) -

BA 57208
การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
(Quantitative Analysis and Business 
Statistics)

3(3-0-6) -

BA 57209
การเงินธุรกิจ
(Business Finance) 3(3-0-6) -

BA 57210
การจัดการด้านการผลิตและการปฏิบัติการ
(Operations Management) 3(3-0-6) -

BA 57211
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
(Information Systems for Modern Business 
Management)

3(3-0-6) -

BA 57312
การวิจัยเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
(Research for Business Development) 3(3-0-6) -

BA 57313
กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
(Business Law and Ethics) 3(3-0-6) -

BA 57414
การจัดการเชิงกลยุทธ์
(Strategic Management) 3(3-0-6) -

2.2 กลุ่มวิชาบังคับ จ�านวน 42 หน่วยกิต มีรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

MT 57101

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ 1
(Work-based Learning in Modern Trade 
Business Management 1)

3(0-40-0) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

MT 57102

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ 2
(Work-based Learning in Modern Trade 
Business Management 2)

3(0-40-0)

MT 57101 
หรือได้รับการ

อนุมัติจาก
คณบดี

MT 57203

การขายและมาตรฐานการบริการส�าหรับธุรกิจการค้า
สมัยใหม่
(Sales and Service Standards for Modern 
Trade Business)

3(3-0-6) -

MT 57204
การจัดการสินค้าส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
(Merchandise Management for Modern Trade 
Business)

3(3-0-6) -

MT 57205

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ 3
(Work-based Learning in Modern Trade 
Business Management 3)

3(0-40-0)

MT 57102
หรือได้รับการ

อนุมัติจาก
คณบดี

MT 57206

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ 4
(Work-based Learning in Modern Trade 
Business Management 4)

3(0-40-0)

MT 57205
หรือได้รับการ

อนุมัติจาก
คณบดี

MT 57307

พฤติกรรมลูกค้าและการวิเคราะห์ความต้องการของ
ลูกค้า
(Customer Behavior and Customer’s Need 
Analysis)

3(3-0-6) -

MT 57308
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
(Integrated Marketing Communication) 3(3-0-6) -

MT 57309
การจัดการร้านค้าคุณภาพ
(Quality Store Management) 3(3-0-6) -

MT 57310

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ 5
(Work-based Learning in Modern Trade 
Business Management 5)

3(0-40-0)

MT 57206
หรือได้รับการ

อนุมัติจาก
คณบดี

MT 57311

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ 6
(Work-based Learning in Modern Trade 
Business Management 6)

3(0-40-0)

MT 57310
หรือได้รับการ

อนุมัติจาก
คณบดี
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

MT 57412

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ 7
(Work-based Learning in Modern Trade 
Business Management 7)

3(0-40-0)

MT 57311
หรือได้รับการ

อนุมัติจาก
คณบดี

MT 57413

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ 8
(Work-based Learning in Modern Trade 
Business Management 8)

6(0-40-0)

MT 57412
หรือได้รับการ

อนุมัติจาก
คณบดี

2.3 กลุ่มวิชาเลือก จ�านวน 15 หน่วยกิต เลือกเรียน 5 รายวิชา จากรายวิชากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้

กลุ่มวิชาเลือกด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

MT 57214
การจัดการแฟรนไชส์
(Franchise Management) 3(3-0-6) -

MT 57215
การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
(Customer Relationship Management) 3(3-0-6) -

MT 57216
การสั่งซื้อสินค้าส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
(Merchandise Order for Modern Trade 
Business)

3(3-0-6) -

MT 57217
การส่งเสริมการตลาดส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
(Marketing Promotion for Modern Trade 
Business)

3(3-0-6) -

MT 57318
การสื่อสารส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
(Communication for Modern Trade Business) 3(3-0-6) -

MT 57319
ภาวะผู้น�าส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
(Leadership for Modern Trade Business) 3(3-0-6) -

MT 57320
กฎหมายส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
(Law for Modern Trade Business) 3(3-0-6) -

MT 57321
การป้องกันการสูญหายส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
(Loss Prevention for Modern Trade Business) 3(3-0-6) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

MT 57322
การจัดการธุรกิจแบบไม่มีหน้าร้าน
(Non-stored Business Management) 3(3-0-6) -

MT 57423

การสร้างเครือข่ายพันธมิตรและกลยุทธ์การสร้าง
ความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน
(Networking and Competitive Advantage 
Strategy)

3(3-0-6) -

MT 57424

นวัตกรรมสินค้าและบริการส�าหรับธุรกิจการค้าสมัย
ใหม่
(Product and Service Innovations for Modern 
Trade Business)

3(3-0-6) -

MT 57425
การบูรณาการการค้าในตลาดอาเซียน
(Trading Integration in ASEAN Markets) 3(3-0-6) -

MT 57426
การจัดการธุรกิจค้าส่ง
(Wholesale Business Management) 3(3-0-6) -

MT 57427
ความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพและความงาม
(Foundation of Health and Beauty) 3(3-0-6) -

MT 57428
สัมมนาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
(Seminar in Modern Trade Business 
Management)

3(3-0-6) -

กลุ่มวิชาเลือกด้านภาษาจีน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BC 55101
ภาษาจีน 1
(Chinese 1) 3(2-2-5) -

BC 55102
ภาษาจีน 2
(Chinese 2) 3(2-2-5) BC 55101

BC 55206
ภาษาจีน 3
(Chinese 3) 3(2-2-5) BC 55102

BC 55207
ภาษาจีน 4
(Chinese 4) 3(2-2-5) BC 55206
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BC 55338
ภาษาจีนธุรกิจ
(Business Chinese) 3(2-2-5) BC 55207

BC 55339
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางการตลาด
(Chinese for Marketing Communication) 3(2-2-5) BC 55338

กลุ่มวิชาเลือกด้านภาษาญี่ปุ่น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BJ 56101
ภาษาญี่ปุ่น 1
(Japanese 1) 3(2-2-5) -

BJ 56102
ภาษาญี่ปุ่น 2
(Japanese 2) 3(2-2-5) BJ 56101

BJ 56206
ภาษาญี่ปุ่น 3
(Japanese 3) 3(2-2-5) BJ 56102

BJ 56207
ภาษาญี่ปุ่น 4
(Japanese 4) 3(2-2-5) BJ 56206

BJ 56244
ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 
(Business Japanese) 3(2-2-5) BJ 56207

BJ 56328
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารทางการตลาด 
(Japanese for Marketing Communication) 3(2-2-5) BJ 56244

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ�านวน 6 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาใดๆ ในระดับปริญญาตรีท่ีเปดิสอนในสถาบันการจัดการ

ปัญญาภิวัฒน์ และสถาบันอุดมศึกษาอื่น ท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดยต้องได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษา

ท้ังนี ้ในรายวิชาทุกวชิาท่ีมีวิชาหรอืเง่ือนไขบงัคบัก่อน คณบดสีามารถอนมุตัใิห้นกัศกึษาลงทะเบยีน
ในรายวิชานั้นได้
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แผนการศึกษา

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษา 2

TH xxxxx กลุ่มวิชาภาษา (ภาษาไทย) 3

SO xxxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3

BA 57101 หลักการตลาด 3

BA 57102 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ 3

BA 57103 การจัดการผลิตภัณฑอ์าหาร 3

MT 57101 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 1 3

รวม 20

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษา 2

HM xxxxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3

SC xxxxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3

BA 57104 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ 3

BA 57105 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3

BA 57106 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 3

MT 57102 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 2 3

รวม 20
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แผนการศึกษา

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษา 2

SO xxxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3

HM xxxxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3

BA 57107 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3

BA 57208 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 3

MT 57203 การขายและมาตรฐานการบริการส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3

MT 57206 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3 3

รวม 20

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษา 2

SC xxxxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3

BA 57209 การเงินธุรกิจ 3

BA 57210 การจัดการด้านการผลิตและการปฏิบัติการ 3

BA 57211 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 3

MT 57204 การจัดการสินค้าส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3

MT 57206 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 4 3

รวม 20
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แผนการศึกษา

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษา 2

BA 57312 การวิจัยเพื่อการพัฒนาธุรกิจ 3

MT 57307 พฤติกรรมลูกค้าและการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า 3

MT 57308 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 3

MT 57310 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 5 3

กลุ่มวิชาเอกเลือก (1) 3

กลุ่มวิชาเอกเลือก (2) 3

รวม 20

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษา 2

BA 57312 กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ 3

MT 57309 การจัดการร้านค้าคุณภาพ 3

MT 57311 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 6 3

กลุ่มวิชาเอกเลือก (3) 3

กลุ่มวิชาเอกเลือก (4) 3

หมวดวิชาเลือกเสรี (1) 3

รวม 20
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แผนการศึกษา

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

BA 57414 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3

MT 57412 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 7 3

กลุ่มวิชาเอกเลือก (5) 3

หมวดวิชาเลือกเสรี (2) 3

รวม 12

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

MT 57413 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 8 6

รวม 6

72 คณะบริหารธุรกิจ | สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรในระบบการศึกษาทางไกล)



ค�ำอธิบำยรำยวิชำ

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษา

1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย

TH 57101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
( Thai for Communication)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การใช้ภาษาไทยมาตรฐานปัจจุบัน ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียนในโอกาสต่างๆ และการน�าเสนองาน

TH 57102 ภาษากับวัฒนธรรมไทย
( Language and Thai Culture)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหวา่งภาษาและวัฒนธรรม การใช้อวัจนภาษาไทย วัฒนธรรมไทยสมัยตา่งๆ ค่านิยมและการ
ปลูกฝังค่านิยม ประเพณีไทย วัฒนธรรมต่างชาติท่ีมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทย การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมไทย

1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

EN 57101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
( Foundation English)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None

การพัฒนาทักษะการฟังและพูด โดยเน้นความรู้ค�าศัพท์และโครงสร้างภาษาเพื่อการส่ือสารระดับพื้นฐาน ตลอด
จนความสามารถในการออกเสียงสระภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง เป็นการฟังเพื่อจับใจความส�าคัญและรายละเอียด
จากข้อความหรือบทสนทนาสั้นๆ การพูดทักทาย เริ่มบทสนทนา แนะน�าตนเอง ต้อนรับ ถามและตอบข้อมูลอย่าง
ง่ายในสถานการณ์ต่างๆ ทีพ่บในชีวิตประจ�าวัน รวมทัง้การอ่านและการเขียนข้อความภาษาอังกฤษสั้นๆ ทั้งในรูป
แบบทั่วไปและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
The development of listening and speaking skills focusing on vocabulary and basic communica-

tive sentence structures, as well as the ability to use correct pronunciation of English vowels. 
Listening for main ideas and specific details from short messages or short dialogues, including 
participating in a variety of simple situations such as greeting, introducing oneself, welcoming, 
asking for and giving in daily life information. Reading excerpts, and writing short messages in 
traditional and/or electronics formats included.
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EN 57102 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
( English for Real Life)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57101

Prerequisite : EN 57101

การพัฒนาทักษะการฟังและพูด โดยเน้นความรู้ค�าศัพท์และโครงสร้างภาษาเพื่อการส่ือสารระดับกลาง ตลอด
จนความสามารถในการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง เป็นการฟัง พูด และแสดงความคิดเห็นใน
สถานการณ์ต่างๆ ท่ีต้องใช้ภาษาท่ีซับซ้อนขึ้น รวมท้ังการติดต่อซื้อขาย การอ่านและเขียนเอกสาร/ข้อความเชิง
ธุรกิจเบื้องต้น เช่น รายละเอียดสินค้าบนฉลาก ค�าแนะน�าการใช้อุปกรณ์ เป็นต้น ทั้งในรูปแบบทั่วไปและผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
The development of listening and speaking skills focusing on vocabulary and communicative 
sentence structures at intermediate level, as well as the ability to use correct pronunciation of 
English consonants, with the ability to listen, speak and give opinions in a variety of situations 
requiring more complex language, as well as to conduct transactions. Reading and writing basic 
business documents and messages such as product labels, and manual instructions, both in 
traditional and/or electronics formats included.

EN 57203 ภาษาอังกฤษในธุรกิจบริการและการขาย
( English in the Service and Sales Business)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57102

Prerequisite : EN 57102

การพัฒนาทักษะการฟังและพูดเพื่อการบริการลูกค้าและการขาย โดยเน้นค�าศัพท์ ส�านวน การสนทนาโต้ตอบกับ
ลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ รวมท้ังการส่ือสารเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
ตลอดจนความสามารถในการออกเสียงพยัญชนะควบกล�้าในภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง
The development of listening and speaking skills for service and sales business focusing on 
vocabulary, expressions and dialogues required in communication to promote customer satis-

faction and to deal with on-the-spot solutions, as well as the ability to use correct pronunciation 
of English consonant clusters.

EN 57204 ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอและการสื่อสารในเชิงธุรกิจ
( English for Presentation and Communication in 
Business)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57203

Prerequisite : EN 57203

การบูรณาการทักษะทางภาษาทั้งสี่ คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนในการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน
อาชพี เพือ่น�าเสนอท้ังในรปูแบบการเขยีน/ตาราง และด้วยวาจา รวมถงึการน�าเสนอข้อมลูเกีย่วกบับรษิทัและสินค้า 
และการเขยีน การพดูเพือ่ส่งเสรมิการขายสินค้า/บรกิาร ฝึกปฏบิตัเิทคนคิในการน�าเสนอขัน้พืน้ฐาน ตลอดจนความ
สามารถในการใช้ระบบเน้นเสียงและจังหวะในภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง
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Integration of four skills in English language in researching the career information to present 
both in writing (table) and speaking will be focused. Basic products presentation and company 
profile including sales promotions, services are also included, as well as the ability to use cor-

rect pronunciation of English stress and rhythm patterns.

EN 57305 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครและสัมภาษณ์งาน
( English for Job Application and Interview)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

Prerequisite : EN 57204

พฒันาทักษะในการกรอกแบบฟอร์มใบสมคัร การเขยีนจดหมายสมคัรงาน การเขยีนประวตัส่ิวนตวั การสัมภาษณ์ 
โดยเน้นภาษาและค�าศพัท์เฉพาะท่ีใช้ในการสัมภาษณ์สมัครงาน รวมท้ังการค้นคว้าและน�าเสนอเนือ้หาท่ีเกีย่วข้อง
กับอาชีพที่สมัคร ตลอดจนความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษในรูปประโยคให้ถูกต้อง
The development of the skills in filling out a job application form, writing a cover letter, preparing 
a resume, and interviews, focusing on the language required in job application and interview, 
as well as conducting research and preparing presentation about the target job position. The 
ability to use sounds in connected speech correctly included.

EN 57306 ภาษาอังกฤษในบริบทของสังคมทางธุรกิจ
( English for Social / Business Contexts)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

Prerequisite : EN 57204

การเขียนจดหมายตามโอกาสต่างๆ ที่ผู้ท�างานในวงการธุรกิจต้องใช้ เช่น การแสดงความเสียใจ การแสดงความ
ยินดี การกล่าวต้อนรับผู้มาเยือน การรับรองลูกค้าและอาคันตุกะ การเป็นพิธีกรในการจัดประชุมสัมมนา และ
สามารถเขียนวาระการประชุมและรายงานการประชุมได้ ตลอดจนความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษ
ในรูปประโยคให้ถูกต้อง
A practice in business letter writing in a variety of situations such as letters of condolences, 
congratulations, as well as in welcoming guests and customers, performing the role of Master 
of the Ceremony in meetings along with writing minutes of the meeting and meeting schedules. 
The ability to use sounds in connected speech correctly included.

EN 57307 ภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียน
( English in ASEAN Contexts)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

Prerequisite : EN 57204

ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานอาชีพในตลาดอาเซียน โดยใช้ค�าศัพท์และ
ส�านวนท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานเฉพาะสาขา อาชีพเพื่อการติดต่อ และประสานงาน ระหว่างคู่ค้าจากประเทศ
สมาชิกอาเซียน รวมถึงความตระหนักในความแตกต่างทางวัฒนธรรมการท�างาน
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Listening, speaking, reading, and writing skills for careers in ASEAN, vocabulary and expressions 
related to specific types of careers and working in liaison with business partners among ASEAN 
countries, as well as an awareness of working culture differences.

EN 57308 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมออนไลน์
( English for Communication on Social Media)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

Prerequisite : EN 57204

ภาษาอังกฤษจากสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ข้อมูลสินค้า โฆษณา สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรือโซเชียลมีเดียอื่นๆ เป็นต้น และมีการจัดท�าโครงงานภาษาอังกฤษจากสื่อสังคมออนไลน์ 
(โซเชียลมีเดีย)
English from a variety of domestic and international media, for example, product information, 
advertisements, electronic media and other social media, etc., with a focus on English project 
assignments.

EN 57409 ภาษาอังกฤษเพื่อการจดบันทึกย่อและการสรุปความ
( English for Note-Taking and Summarizing)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

Prerequisite : EN 57204

ฝึกการจดบันทึกย่อ และการเขียนสรุปความ โดยเน้นทักษะการฟัง การอ่าน และการเขียนบันทึกย่อโดยเน้น การ
เขียนสรุปจากข่าวธุรกิจ ภาพยนตร์สั้น และสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย)
A practice in basic skills needed for note-taking and summarizing with an emphasis on listening, 
reading and writing short notes and summaries from business news, short films and social media.

EN 57410 ภาษาอังกฤษส�าหรับการสอบวัดมาตรฐาน
( English for Standardized Tests)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

Prerequisite : EN 57204

ทบทวนลักษณะภาษา โครงสร้างข้อสอบ ไวยากรณ์และค�าศัพท์ ข้อความท่ีตัดตอนมาส�าหรับอ่าน ลักษณะการ
สนทนา บทสนทนา และค�าพูดที่มักจะปรากฏในข้อสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ
A review of language patterns, test structures, grammar and vocabulary, reading excerpts, 
conversation styles and dialogues, common in standardized tests.

76 คณะบริหารธุรกิจ | สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรในระบบการศึกษาทางไกล)



1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

SO 57101 บุคลิกภาพและสัมพันธภาพทางสังคม
( Personality and Social Relations)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพท้ังภายในและภายนอก ทักษะการสร้าง
สัมพันธภาพระหวา่งบุคคล การวิเคราะห์ตนเองและผู้อื่นเพื่อเป็นพื้นฐานในการปรับปรุงตนเอง และสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลในสังคมต่างๆ

SO 57102 การพัฒนาสังคม
( Social Development)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับการพัฒนา ความหมายและมโนทัศน์ต่างๆ ของการพัฒนาสังคม การพัฒนาสังคม
กระแสหลัก อิทธพิลของโลกตะวันตก จีน และกระแสโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลประเทศที่ก�าลังพัฒนา การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน การศึกษาชุมชน หลักการและกระบวนการพัฒนาสังคมแบบมีส่วนร่วม

SO 57103 ประชาคมโลกกับอาเซียน
( Global Community and ASEAN)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการ ระบบความสัมพันธ์ในประชาคมโลก อาเซียน และประชาคมอาเซียนผลกระทบของ
เหตุการณ์ส�าคัญท่ีเกิดขึ้นในแต่ละภูมิภาคของโลกท่ีมีต่อภูมิภาคอาเซียน สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 
การเมือง และสิ่งแวดล้อมในประชาคมอาเซียน

SO 57104 การจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจ�าวัน
( Conflict Management in Daily Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัความขดัแย้ง การตอบสนองต่อปัญหาและความขดัแย้งในชวิีตอย่างสร้างสรรค์โดยใช้หลกั
สันติวิธีอันค�านึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและสิทธสิ่วนบุคคล การเจรจาต่อรอง การแสวงหาทางเลือกที่เหมาะสมใน
การบริหารจัดการความขัดแย้งเพื่อด�ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

SO 57105 ภาวะผู้น�าในสังคมยุคใหม่
( Leadership in Modern Society)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการของภาวะผู้น�าและสังคมยุคใหม่ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น�า ผู้น�ากับการใช้อ�านาจ 
คุณลักษณะและทักษะส�าคัญของผู้น�าในสังคมยุคใหม่ ผู้น�าในสภาวะวิกฤต ผู้น�ากับจิตส�านึกสาธารณะ คุณธรรม
และจริยธรรมของผู้น�า กรณีศึกษาผู้น�าที่ประสบความส�าเร็จ และผู้น�าท่ีล้มเหลว
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SO 57106 กฎหมายในชีวิตประจ�าวัน
( Law in Daily Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการทางยุติธรรม หลักการเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และหน้าท่ีพื้นฐาน
ของประชาชนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักทั่วไปในกฎหมายอาญา ความผิดอาญาท่ีควรรู้ หลัก
ทั่วไปว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา และหลักทั่วไปว่าด้วยกฎหมายภาษีอากร รวมทั้งการวิเคราะห์กรณีศึกษาส�าคัญ
ในชีวิตประจ�าวัน

SO 57107 ความรู้เท่าทันสื่อ
( Media Literacy)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศาสตร์และทักษะชีวิตในการเข้าถึง การวิเคราะห์ การวิพากษ์ การประเมินคุณค่า และการตอบสนองต่อข่าวสารท่ี
น�าเสนอผ่านสื่อประเภทต่างๆ ทั้งที่เป็นสื่อดั้งเดมิ สื่อใหม่ และสื่อเครือข่ายอย่างรู้เท่าทัน รวมทั้งการเรียนรู้ เข้าใจ
บทบาท หน้าที่ และสภาพของสื่อที่เป็นเสมือนเครื่องมือส�าคัญในระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม 
ตลอดจนการใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิต ครอบครัว และสังคม

SO 57108 เศรษฐกิจและการเมืองไทย
( Thai Politics and Economy)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ปรชัญา แนวคดิทฤษฎ ีเกีย่วกบัระบบการเมอืง การปกครอง และเศรษฐกิจไทย อดุมการณ์ โครงสร้าง องค์ประกอบ 
และกระบวนการทางการเมอืงในระบอบประชาธิปไตย รฐัธรรมนญูและการเลือกตัง้ ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อระบบ
การเมืองไทย การพัฒนาของระบบทุนนิยมไทย ปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย และมาตรการของรัฐบาลใน
การแก้ปัญหา และพัฒนาเศรษฐกิจ

SO 57109 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
( Integrated Social Science)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัสังคมศาสตร์ ความเป็นมาและลกัษณะส�าคญัของแนวคดิเกีย่วกบัเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 
และการเมืองในยุคต่างๆ การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสังคมยุคปัจจุบันโดยใช้แนวคิดทางสังคมศาสตร์ เพศกับวัย
รุ่น ภาวะผู้น�า การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม การวางแผนอนาคต และความรู้เท่าทันสื่อ

SO 57110 มนุษย์กับโลกาภิวัตน์
( Man and Globalization)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการ และลักษณะของโลกาภิวัตน์ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับโลกา
ภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง ปฏิกิริยาและผลกระทบของโลกาภิวัตน์ท่ีมีต่อวีถีชีวิตของ
มนุษย์ในสังคมปัจจุบัน
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SO 57111 ปัญหาสังคมร่วมสมัย
( Contemporary Social Problems)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย และขอบเขตของปัญหาสังคมร่วมสมยั หลกัการและทฤษฎีปัญหาสังคมร่วมสมยั ความสัมพันธ์ระหว่าง
เทคโนโลยีสมัยใหม่กับปัญหาสังคม วิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบของปัญหาสังคมร่วมสมัยท่ีมีต่อบุคคล กลุ่มคน 
และสังคม รวมทั้งแนวทางแก้ไข

SO 57112 สังคมชนบทและเมือง
( Rural and Urban Society)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการ และลักษณะของชนบทและเมือง ด้านสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ กระบวนการกลาย
เป็นเมือง ปัญหาของสังคมชนบทและเมืองอันเนื่องจากการพัฒนาประเทศ วิถีชีวิตของคนชนบทและคนเมืองใน
ยุคปัจจุบัน

SO 57113 จิตวิทยาเพื่อการท�างาน
( Psychology for Work)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ขอบเขตของจิตวิทยาเพื่อการท�างาน พฤติกรรมมนุษย์ ความแตกต่างระหว่างบุคคล แรงจูงใจ การส่ือสาร การ
สร้างความสัมพันธ์และการปรับตัวระหว่างคนท�างาน การแก้ปัญหาความขัดแย้งและความเครียดจากการท�างาน 
การน�าหลักจิตวิทยาประยุกต์ใช้ในการท�างาน

1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

HM 57101 มนุษย์กับอารยธรรม
( Man and Civilization)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายของอารยธรรม ความเป็นมาของอารยธรรมมนุษย์ เปรียบเทียบอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก 
ความเชื่อมโยงของอารยธรรมในอดีตกับปรากฏการณ์ทางสังคมในปัจจุบัน

HM 57102 ความงดงามแห่งชีวติ
( Beauty of Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคุณค่าและความงาม เน้นที่การรับรู้คุณค่า การสัมผัสความงามและการแสดงออก
ทางอารมณ์ของมนุษย์ เรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าและความงามในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด�ารงชีวิตของมนุษย์ ชีวิต
กับความงามในด้านศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม รวมไปถึงความงามในธรรมชาติรอบตัวมนุษย์

คณะบริหารธุรกิจ | สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรในระบบการศึกษาทางไกล) 79



HM 57103 หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด
( GO and Thinking Skill Development)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความเป็นมาของหมากล้อม กฎกติกาการเล่น การฝึกทักษะและเทคนิคการเล่นหมากล้อม การฝึกฝนหมากล้อม
เพื่อความสามารถในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การบูรณาการหมากล้อมเข้ากับวิถีชีวิต การบูรณาการความฉลาด
จากหมากล้อมกับปัญญาทางธรรม

HM 57104 ปรัชญากับการด�าเนินชีวิต
( Philosophy and Living)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและบทบาทของปรชัญาในการด�าเนนิชวีติ ความจรงิเกีย่วกบัจกัรวาล โลก และชวีติของมนษุย์ ธรรมชาติ
ของความรู้ เกณฑ์ตัดสินคุณค่าทางจริยธรรม อุดมคติของชีวิต การวิเคราะห์ปัญหาร่วมสมัยในเชิงปรัชญา

HM 57105 ไทยศึกษา
( Thai Studies)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความเป็นมาของชุมชนไทย โลกทัศน์พื้นฐานของสังคมไทยในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและศิลปวัฒนธรรม 
สภาพและปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบัน แนวโน้มและทางออกของสังคมไทยในอนาคต

HM 57106 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
( Integrated Humanities)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษยศาสตร์ วิวัฒนาการความคิดและความเชื่อของมนุษย์ ปฏิสัมพันธ์ต่อโลกและชีวิต
ในมิติของเหตุผลและอารมณ์ แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตในอุดมคติ คุณธรรมและจริยธรรม ศิลปะและวรรณกรรมท่ีมี
อิทธพิลต่อมนุษย์

HM 57107 ศาสนากับสันติภาพ
( Religion and Peace)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนาและสันติภาพ บทบาทของศาสนาต่อประเด็นสันติภาพ แนวคิดของศาสนาเกี่ยวกับ
สันติภาพ แนวคิดของศาสนาเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงและความขัดแย้ง แนวคิดของศาสนาเกี่ยวกับการสร้าง
สันติภาพ

HM 57108 ศิลปะการด�าเนินชีวิต
( Art of Living)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและส�าคัญของศิลปะการด�าเนินชีวิต ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น คุณค่าและความหมายของชีวิต การ
สร้างความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลและเป็นธรรมต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสิ่ง การแก้ปัญหาชีวิตอย่างสร้างสรรค์และการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
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HM 57109 จริยศาสตร์ธุรกิจ
( Business Ethics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายของจริยศาสตร์ธุรกิจ แนวคิดหรือทฤษฎีเกี่ยวกับจริยศาสตร์ธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับ
จริยธรรม แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจที่ส�าคัญ ปัญหาจรยิธรรมในระบบธุรกิจปัจจุบัน

HM 57110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล
( Man and Reasoning)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและบทบาทของเหตผุล รปูแบบการอ้างเหตผุล หลกัเกณฑ์และความสมเหตสุมผลของการอ้างเหตผุล 
ข้อบกพร่องของการอ้างเหตผุล ศกึษาวเิคราะห์การอ้างเหตผุลในชวิีตประจ�าวันและชดุเหตผุลต่างๆ ท่ีมีอทิธิพลใน
สังคมปัจจุบัน

HM 57111 การคิดเชิงวิพากษ์และสร้างสรรค์
( Critical and Creative Thinking)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ธรรมชาติของความคิด รูปแบบการคิดเชิงวิพากษ์ วัฒนธรรมการวิพากษ์ รูปแบบการคิดเชิงสรา้งสรรค์ การส่ง
เสริมการคิดเชิงวิพากษ์และเชิงสร้างสรรค์ในชีวิตประจ�าวัน

HM 57112 ชีวิตกับวรรณกรรมสร้างสรรค์
( Life and Creative Literature)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

มิติอันหลากหลายของชีวิตมนุษย์ท่ีสะท้อนผ่านผลงานสร้างสรรค์เชิงวรรณกรรมในรูปส่ือส่ิงพิมพ์ ภาพยนตร์ ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ และสื่ออื่นๆ เพื่อแสดงให้เห็นโลกทัศน์ คุณค่า ความเชื่อและศรัทธาของมนุษย์

HM 57113 นวัตกรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
( Innovations and Quality of Life Improvement)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและความส�าคัญของนวัตกรรมที่มีผลต่อชีวิตมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมกับความต้องการ
พื้นฐานของมนุษย์ ประโยชน์และตัวอย่างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

SC 57101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ�าวัน
( Mathematics and Statistics in Daily Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การคิดเชิงวิเคราะห์ หลักความสมเหตุสมผลและการอ้างเหตุผล การน�าคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้แก้ปัญหาและ
ตดัสินใจในชวีติประจ�าวนั การตดัสินใจโดยใช้หลกัความน่าจะเป็น เทคนคิการน�าเสนอข้อมลูแบบต่างๆ การวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้น การอ่านค่าและตีความหมายจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต
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SC 57102 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
( Applications of Information Technology)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสือ่สารและระบบเครือข่าย การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ต
เพือ่การตดิต่อส่ือสาร การค้นหาข้อมลู การศกึษาและน�าไปใช้เชงิพาณิชย์ ความรู้เบือ้งต้นทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ประเภทของระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น ความปลอดภัยของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
จริยธรรมในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

SC 57103 การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม
( Energy Conservation and Environmental 
Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและหลักการของการอนุรักษ์พลังงาน ความส�าคัญของการใช้และอนุรักษ์พลังงานอย่างถูกวิธี 
สถานการณ์ปัจจุบันและวิกฤตการณ์พลังงานของโลก ผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมของการใช้พลังงานอย่างไม่
ถูกต้อง หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท�างานและในโรงงานอุตสาหกรรม กฎหมายและมาตรฐานของการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม

SC 57104 เทคโนโลยีส�าหรับส�านักงานอัตโนมัติ
( Technology for Office Automation)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เกีย่วกบัส�านกังานอตัโนมตั ิบทบาทและการใช้คอมพวิเตอร์ในส�านกังาน ระบบตดิต่อส่ือสารและการประยกุต์
ใช้เครอืข่ายคอมพวิเตอร์ในส�านกังาน การใช้โปรแกรมประยกุต์ในส�านกังาน เช่น โปรแกรมประมวลผลค�า โปรแกรม
จัดการการค�านวณ โปรแกรมน�าเสนองาน โปรแกรมจัดการการนัดหมาย เป็นต้น การประชุมทางไกล แนวคิดของ
ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning) ระบบความปลอดภัยของข้อมูล

SC 57105 โภชนาการเพื่อสุขภาพ
( Nutrition for Health)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

บทบาทและความส�าคญัของโภชนาการท่ีมต่ีอร่างกาย สารอาหารประเภทต่างๆ โรคท่ีเกิดจากการบรโิภคอาหารท่ี
ไม่สมดลุและมพีษิ การควบคมุอาหารและน�า้หนกัของร่างกายอย่างปลอดภยั อาหารส�าหรบับคุคลในช่วงวัยต่างๆ 
อิทธพิลของความเชื่อและค่านิยมในการรับประทานอาหาร รวมทั้งอาหารแสลงโรค

SC 57106 การจัดการการเงินส่วนบุคคล
( Personal Financial Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคดิเกีย่วกบัการบรหิารการเงินส่วนบคุคล ความเข้าใจจดุมุ่งหมายของการบรหิารการเงินส่วนบคุคล ความส�าคญั
ของการบริหารการเงินส่วนบุคคล การก�าหนดเง่ือนไขและเป้าหมายของการเงินส่วนบุคคล วงจรชีวิตของบุคคล 
คณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินส่วนบุคคล การจดบันทึกรายได้รายจ่ายส่วนบุคคลและครัวเรือน การวางแผน
และกลยุทธเ์กี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การบริหารความเส่ียงส่วนบุคคล และการออมเพื่อวัตถุประสงค์
ต่างๆ ของบุคคล
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SC 57107 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
( Science and Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลของการใช้สารเคมีท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมและชีวิตประจ�าวัน 
ผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้ยาในชีวิตประจ�าวัน หลักการของเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) ผลท่ีเกิดขึ้น
จากการดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified Organisms: GMOs) ผลของรังสีจากดวงอาทิตย์และสาร
กมัมนัตรงัสีท่ีมีต่อชวีติและส่ิงแวดล้อม ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ท่ีมต่ีอมนษุย์ สภาพแวดล้อม 
สังคม การเมือง และวัฒนธรรม

SC 57108 สถิติเบื้องต้น
( Basic Statistics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักและวิธีการทางสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ท่ีน�ามาใช้ในงานด้านต่างๆ ได้แก่ การท�าประชามติ 
การวิจัยเชิงส�ารวจ โดยเน้นการวิเคราะห์จากกรณีศึกษาและผลการวิจัยท่ีใช้ข้อมูลจริง การเขียนรายงานผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถติิ

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

BA 57101 หลักการตลาด
( Principles of Marketing)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

บทบาทด้านการบริหารการตลาดยุคใหม่ท่ีมีต่อภาคธุรกิจและเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางการตลาดท้ังปัจจัย
ภายในและภายนอกท่ีมอีทิธิพลต่อระบบตลาด พฤตกิรรมผู้บรโิภคด้านกระบวนการตดัสินใจซือ้ การวิเคราะห์ส่วน
แบ่งการตลาด การก�าหนดตลาดเป้าหมาย การก�าหนดต�าแหน่งผลิตภัณฑ์ และการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการ
ตลาด ตลอดจนการท�าการสื่อสารทางตลาดแบบบูรณาการ

BA 57102 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ
( Business Managerial Accounting)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความส�าคัญ บทบาท และประโยชน์ของการบัญชี กระบวนการจัดท�าบัญชีและการออกรายงานทางการเงิน การ
อ่านรายงานทางการเงนิ ต้นทุนและการวิเคราะห์ต้นทุน การจัดสรรต้นทุนทางอ้อม การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจส�าหรบัการวางแผนทางบญัช ีการใช้ข้อมูลทางการบญัชตีามบทบาทของผู้บรหิาร การใช้ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี รวมถึงแนวคิดในการควบคุมและตรวจสอบภายใน
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BA 57103 การจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
( Food Product Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ประเภทของธุรกิจอาหาร การผลติเบือ้งต้น กระบวนการจดัการ การจดัเกบ็รกัษาและการคงสภาพผลติภณัฑ์ คณุค่า
อาหาร ฉลากโภชนาการ หลักการควบคุมคุณภาพ การจัดการความปลอดภัย การบริการและการจัดจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหาร

BA 57104 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์
( Organization and Human Resource Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

รูปแบบและโครงสร้างองค์การ แนวคิดทางการบริหารและหน้าที่การบริหาร วัฒนธรรมองค์การ การจัดการความ
ขัดแย้งและการจัดการการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวางแผน แหล่งในการสรรหา การคัด
เลือก การบริหารค่าตอบแทน การจัดสวัสดิการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม และการธ�ารงรักษา
บุคลากรในองค์การ

BA 57105 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
( Modern Trade Business Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ประเภทของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ นโยบายการค้าและแนวโน้มธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สินค้าและบริการ การเลือก
ท�าเลที่ตั้ง และรูปแบบที่ตั้งของธุรกิจ การออกแบบร้านค้าทั้งภายในและภายนอก การจัดวางผังร้านค้า ตลอดจน
ข้อดีและข้อจ�ากัดของการจัดผังร้านค้าแต่ละประเภท

BA 57106 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
( Managerial Economics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการทางเศรษฐศาสตร์ การวเิคราะห์อปุสงค์ การประมาณการและการพยากรณ์ การวิเคราะห์อปุทาน การผลติ
และต้นทุน ลักษณะโครงสร้างของตลาดทางธุรกิจและการก�าหนดราคา การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตัดสินใจ
ในการลงทุนทางธุรกิจ ตลอดจนการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจ

BA 57107 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
( Logistics and Supply Chain Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

บทบาทของโลจสิติกส์และโซ่อุปทานที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ การด�าเนินงานด้านโลจิสติกส์ การบริการลูกค้า ระบบ
สารสนเทศ การขนส่ง การบริหารคงคลัง คลังสินค้า การจัดซื้อ การจัดการวัสดุและการพยากรณ์ การควบคุมงาน
โลจิสติกส์ และโลจิสติกส์โลก
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BA 57208 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
( Quantitative Analysis and Business Statistics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้ทางคณิตศาสตรแ์ละสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ เทคนิคการตัดสินใจภายใต้ความแน่นอน
และความไม่แน่นอน การโปรแกรมเชิงเส้นตรง การวิเคราะห์ข่ายงานด้วยเทคนิค PERT/CPM ตลอดจนประยุกต์
ใช้สถิติเชิงพรรณาและสถิติเชิงอนุมานเพื่อวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ

BA 57209 การเงินธุรกิจ
( Business Finance)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความส�าคัญและเป้าหมายของการบริหารการเงินของธุรกิจ บทบาทหน้าท่ีของผู้จัดการทางการเงิน การวางแผน
และการวเิคราะห์ทางการเงิน ตลาดการเงิน การจดัหาและจดัสรรเงินทุน การบรหิารเงินทุนหมุนเวียน งบประมาณ
ลงทุน นโยบายดอกเบี้ยและสินเชื่อ นโยบายเงินปันผล ต้นทุนทางการเงิน ตลอดจนนโยบายอื่นๆ ทางการเงิน

BA 57210 การจัดการด้านการผลิตและการปฏิบัติการ
( Operations Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการ แนวคิด และกลยุทธ์ด้านการจัดการการผลิตและการด�าเนินการ การวางแผนกระบวนการผลิต การ
พยากรณ์การผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ การจัดล�าดับงานและตารางการผลิต การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิต 
ตลอดจนการควบคุมคุณภาพและการจัดการสินค้าคงคลัง

BA 57211 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
( Information Systems for Modern Business 
Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ลกัษณะและความส�าคญัของโครงสร้างระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการธุรกิจสมยัใหม่ ประเภทของระบบสารสนเทศ 
การพัฒนาระบบสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในธุรกิจสมัยใหม่ ระบบสารสนเทศในธุรกิจค้าปลีก
และค้าส่ง ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาธุรกิจบทบาทผู้บริหารในการจัดการระบบสารสนเทศ ตลอด
จนแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจสมัยใหม่

BA 57312 การวิจัยเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
( Research for Business Development)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ระเบยีบวธีิวจิยัทางธุรกิจ การวางแผนการออกแบบการวจิยัท้ังเชงิปรมิาณและคณุภาพ โดยการค้นหาปัญหาในการ
วิจัยจากการฝึกปฏิบัติงานประจ�า (Routine to Research) การเลือกและการสร้างเครื่องมือในการวิจัย การเลือก
วิธีการสุ่มตัวอย่าง การหาขนาดตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติที่ใช้พารามเิตอร์
และไม่ใช้พารามิเตอร์ ตลอดจนการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล การฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ผล
การวิจัยเพื่อน�ามาพัฒนาวางแผนทางธุรกิจให้เหมาะสมกับงาน
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BA 57313 กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
( Business Law and Ethics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

กฎหมายเกีย่วกบัการจดัตัง้องค์กรธุรกิจ และกฎหมายเกีย่วกบัการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ เช่น กฎหมายซือ้ขาย 
เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ยืม ค�้าประกัน จ�านอง จ�าน�า หุ้นส่วน บริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวกับตราสารทางการเงิน ตลอด
จนการจดัเกบ็ภาษตีามประมวลรษัฎากร ในส่วนท่ีว่าด้วยเรือ่งภาษมูีลค่าเพิม่ ภาษธุีรกิจเฉพาะ ตลอดจนจรยิธรรม
ส�าคัญของผู้บริหารและพนักงาน ภายใต้หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ

BA 57414 การจัดการเชิงกลยุทธ์
( Strategic Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

บทบาทและความส�าคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ องค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ การวางแผน กลยุทธ์และกลวิธีในระดับต่างๆ ภายในองค์การ การก�าหนดกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ของธุรกิจ

2.2 กลุ่มวิชาบังคับ

MT 57101 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 1 
( Work-based Learning in Modern Trade Business 
Management 1)

3(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

นักศึกษาฝึกปฏิบัติการด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่อย่างเป็นระบบในสถานประกอบการท่ีทางสถาบันก�าหนด ใน
ต�าแหน่งเทียบเท่าพนกังานระดบัต้น เนือ้หาของการฝึกปฏบิตัปิระกอบไปด้วยการปฏบิตังิานเบือ้งต้นในร้านค้าเพือ่
ท�าการปรับพื้นฐานเบื้องต้นของการท�างานของนักศึกษา เช่น การจัดวางสินค้า การตรวจสอบจ�านวนสินค้า การ
รกัษาสุขอนามยั การรกัษาความสะอาดของร้านค้า และการให้บรกิารลกูค้า เป็นต้น ภายใต้การดแูลของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาทางด้านการฝึกปฏิบัติการและพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ โดยมีการจัดท�ารายงานผลการปฏิบัติ
งานจากหน่วยงานฝึกอบรมและจากสถานประกอบการต้นสังกัด โดยประเมินจากเวลาฝึกปฏิบัติ รายงาน และผล
การทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงาน

MT 57102 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 2 
( Work-based Learning in Modern Trade Business 
Management 2)

3(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : MT 57101 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

นักศึกษาฝึกปฏิบัติการด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่อย่างเป็นระบบในสถานประกอบการท่ีทางสถาบันก�าหนด ใน
ต�าแหน่งเทียบเท่าพนักงานระดับสูง เนื้อหาของการฝึกปฏิบัติประกอบไปด้วยการปฏิบัติงานในร้านค้า เช่น การสั่ง
ซือ้สินค้าท่ีประหยดั การจดัวางสินค้าตามยอดขาย การบญัชเีบือ้งต้น การจดัการองค์การและการบรหิารบคุคลเบือ้ง
ต้น เป็นต้น ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านการฝึกปฏิบัติการและพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบ
การ โดยมีการจัดท�ารายงานผลการปฏิบัติงานจากหน่วยงานฝึกอบรมและจากสถานประกอบการต้นสังกัด โดย
ประเมินจากเวลาฝึกปฏิบัติ รายงาน และผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงาน
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MT 57203 การขายและมาตรฐานการบริการส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
( Sales and Service Standards for Modern Trade 
Business)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายของการขาย คณุสมบตัขิองพนกังานขาย โอกาสความก้าวหน้าของอาชพีนกัขาย การเตรยีมความพร้อม
เพื่อมุ่งสู่นักขายมืออาชีพ เหตุผลที่ผู้บริโภคใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการ กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค ขั้น
ตอนการขาย วิธีการน�าเสนอสินค้า การให้บริการของพนักงานท้ังในขณะขายและการบริการหลังการขาย การ
ตอบค�าถามและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการขายและการบริการ การบันทึกยอดขายประจ�าวัน การควบคุม
และการตรวจสอบการบริการของพนักงานในร้านสาขา ตลอดจนจรรยาบรรณของพนักงานขายและการบริหาร
จัดการงานขาย

MT 57204 การจัดการสินค้าส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
( Merchandise Management for Modern Trade Business)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการพื้นฐานในการจัดการสินค้า ลักษณะการจัดแบ่งหมวดหมู่สินค้า อุปกรณ์ในการน�าเสนอสินค้า รูปแบบ
และเทคนิคในการน�าเสนอสินค้าให้ดูน่าสนใจและกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของลูกค้า การสั่งซื้อสินค้า การตรวจรับ
สนิค้า การจดัเรียงสนิค้า การจดัเก็บสนิค้า การส่งคืนสนิค้า การเปลีย่นสนิค้า การควบคมุคณุภาพสนิค้า การจดัท�า
รายงานประจ�าวนัเกีย่วกบัสินค้า ตลอดจนการวเิคราะห์รายงานเกีย่วกบัสินค้าเพือ่ใช้ประโยชน์ในการบรหิารร้านค้า

MT 57205 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3 
( Work-based Learning in Modern Trade Business 
Management 3)

3(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : MT 57102 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

นักศึกษาฝึกปฏิบัติการด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่อย่างเป็นระบบในสถานประกอบการท่ีทางสถาบันก�าหนด ใน
ต�าแหน่งเทียบเท่าผู้ช่วยผู้จัดการร้านระดบัต้น เนือ้หาของการฝึกปฏบิตัปิระกอบไปด้วยการปฏบิตังิานในร้านค้า เช่น 
การวิเคราะห์การสั่งซื้อสินค้า การพยากรณ์ยอดขาย การตัดจ่ายสินค้า การท�าบัญชี การบริหารจัดการทรัพยากร
ต่างๆ ภายในร้าน เป็นต้น ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านการฝึกปฏิบัติการและพนักงานพี่เลี้ยงใน
สถานประกอบการ โดยมีการจดัท�ารายงานผลการปฏบิตังิานจากหน่วยงานฝึกอบรมและจากสถานประกอบการต้น
สังกัด โดยประเมินจากเวลาฝึกปฏิบัติ รายงาน และผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงาน

MT 57206 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 4 
( Work-based Learning in Modern Trade Business 
Management 4)

3(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : MT 57205 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

นักศึกษาฝึกปฏิบัติการด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่อย่างเป็นระบบในสถานประกอบการท่ีทางสถาบันก�าหนด ใน
ต�าแหน่งเทียบเท่าผู้ช่วยผู้จดัการร้านระดบัสูง เนือ้หาของการฝึกปฏบิตัปิระกอบไปด้วยการปฏบิตังิานขัน้สูงในร้าน
ค้า เช่น การวเิคราะห์ตลาด การจดัการสินค้าคงคลัง การบรหิารการเงินภายในร้าน การวเิคราะห์ข้อมูลการขายเชงิ
สถิติ การปรับปรุงการใช้ทรัพยากรต่างๆ ภายในร้านเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน หลักในการคัดและจัดวางสนิค้า 
เป็นต้น ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านการฝึกปฏิบัติการและพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ 
โดยมกีารจดัท�ารายงานผลการปฏบิตังิานจากหน่วยงานฝึกอบรมและจากสถานประกอบการต้นสังกดั โดยประเมนิ
จากเวลาฝึกปฏิบัติ รายงาน และผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงาน
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MT 57307 พฤติกรรมลูกค้าและการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า 
( Customer Behavior and Customer’s Need Analysis)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ประเภทของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ความต้องการของลูกค้า พฤติกรรมในการซื้อสินค้า การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ในการซือ้สินค้าของลูกค้า ศกึษาข้อมูลเกีย่วกบัการใช้ประโยชน์จากรายงานต่างๆ เพือ่การด�าเนนิงานด้านวเิคราะห์ 
วิจัย วางแผนและพัฒนาทางธุรกิจ การตลาดและบริหารร้านค้าให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย การติดตาม
สถานการณ์ของร้านสาขาและการรายงานผลไปยังผู้บังคับบัญชา ตลอดจนการปรับตัวของร้านค้าเพื่อตอบสนอง
ความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า

MT 57308 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
( Integrated Marketing Communication)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

รูปแบบการส่งเสริมการตลาดของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ป้ายราคา สื่อสนับสนุนการส่งเสริมการขาย การติดตาม
ผลของการส่งเสริมการขาย การวิเคราะห์รายงานยอดขายสินค้า วิเคราะห์ความคุ้มค่าของสินค้าท่ีจัดรายการส่ง
เสรมิการขาย การวางแผนและการวดัประสิทธิภาพของการใช้พืน้ท่ีส�าหรบัสินค้าจดัรายการส่งเสรมิการขายส�าหรบั
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่

MT 57309 การจัดการร้านค้าคุณภาพ 
( Quality Store Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการและแนวคิดพื้นฐานในการจัดการร้านค้าให้มีคุณภาพ ผังกระบวนการท�างานมาตรฐานร้านระบบคุณภาพ 
การกระจายและการบรหิารเป้าหมาย การปฏบิตัติามกระบวนการและล�าดบัการท�างาน การตดิตามผลการด�าเนนิ
งานของร้านค้า การป้องกันและแก้ไขปัญหาของร้านค้า การส่ือสารภายในร้านคา้ การควบคุมดูแลสภาพร้านคา้ 
การควบคมุกระบวนการท�างานให้เป็นไปตามมาตรฐานของระบบร้านค้าคณุภาพ การบรหิารทรพัยากรบคุคลและ
การดแูลรกัษาอปุกรณ์ต่างๆ การบรหิารการขาย การจดัท�าเอกสารเพือ่ประโยชน์ในการวิเคราะห์ผลการด�าเนนิงาน
ของร้าน การด�าเนินงานตามนโยบายและทิศทางขององค์กร

MT 57310 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 5 
( Work-based Learning in Modern Trade Business 
Management 5)

3(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : MT 57206 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

นักศึกษาฝึกปฏิบัติการด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่อย่างเป็นระบบในสถานประกอบการท่ีทางสถาบันก�าหนด ใน
ต�าแหน่งเทียบเท่าผู้จัดการร้านระดับต้น เนื้อหาของการฝึกปฏิบัติประกอบไปด้วยการจัดการท่ัวไปในร้านค้า เช่น 
การจดัการระบบสารสนเทศ การจัดการสินค้าเพือ่ลดต้นทุนและเพิม่ยอดขาย การจดัการการจดัซือ้ การส่งเสรมิการ
ตลาดและการขาย การเพิม่ประสิทธิภาพการบรหิารจดัการบคุลากร กฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบัธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
เป็นต้น ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านการฝึกปฏิบัติการและพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ 
โดยมกีารจดัท�ารายงานผลการปฏบิตังิานจากหน่วยงานฝึกอบรมและจากสถานประกอบการต้นสังกดั โดยประเมนิ
จากเวลาฝึกปฏิบัติ รายงาน และผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงาน
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MT 57311 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 6 
( Work-based Learning in Modern Trade Business 
Management 6)

3(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : MT 57310 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

นักศึกษาฝึกปฏิบัติการด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่อย่างเป็นระบบในสถานประกอบการท่ีทางสถาบันก�าหนด ใน
ต�าแหนง่เทียบเท่าผู้จัดการร้านระดับสูง เนื้อหาของการฝกึปฏิบัติประกอบไปด้วยการจัดการขั้นสูงในร้านค้า เช่น 
การจดัการระบบสารสนเทศท่ีเชือ่มต่อกบัระบบส่วนกลาง การจดัการร้านสาขา การวิจัยเพือ่การปรบัปรงุการด�าเนนิ
ธุรกิจ การภาษอีากรท่ีเกีย่วข้องกบัธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การบรหิารความเส่ียงของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การจดัการ
บคุลากรข้ันสูงในร้านค้า เป็นต้น ภายใต้การดแูลของอาจารย์ท่ีปรกึษาทางด้านการฝึกปฏบิตักิารและพนกังานพีเ่ลีย้ง
ในสถานประกอบการ โดยมีการจดัท�ารายงานผลการปฏบิตังิานจากหน่วยงานฝึกอบรมและจากสถานประกอบการ
ต้นสังกัด โดยประเมินจากเวลาฝึกปฏิบัติ รายงาน และผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงาน

MT 57412 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 7 
( Work-based Learning in Modern Trade Business 
Management 7)

3(0-40 -0)

วิชาบังคับก่อน : MT 57311 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

นักศึกษาฝึกปฏิบัติการด้านการธุรกิจค้าสมัยใหม่อย่างเป็นระบบในสถานประกอบการท่ีทางสถาบันก�าหนด ใน
ต�าแหน่งเทียบเท่าผู้ช่วยผู้จัดการเขต เนื้อหาของการฝึกปฏิบัติประกอบไปด้วยการจัดการร้านค้าเพื่อการบริหาร
จดัการร้านสาขาจ�านวนหลายสาขาในพืน้ท่ีความรบัผดิชอบ เช่น การจดัการเชงิกลยทุธ์ การจดัการระบบสารสนเทศ
ท่ีเชือ่มต่อกบัระบบส่วนกลางและร้านสาขาต่างๆ การจดัการร้านสาขาแบบองค์รวม การวิจยัเพือ่การปรบัปรงุการ
ด�าเนินธุรกิจขั้นสูง การบริหารความเส่ียงของกลุ่มร้านค้าส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การจัดการบุคลากรขั้นสูง
รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรในร้านค้า เป็นต้น ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านการฝึกปฏิบัติการและ
พนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ โดยมีการจัดท�ารายงานผลการปฏิบัติงานจากหน่วยงานฝึกอบรมและจาก
สถานประกอบการต้นสังกัด โดยประเมินจากเวลาฝึกปฏิบัติ รายงาน และผลการทดสอบความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน

MT 57413 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 8 
( Work-based Learning in Modern Trade Business 
Management 8)

6(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : MT 57412 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

นักศึกษาฝึกปฏิบัติการด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่อย่างเป็นระบบในสถานประกอบการท่ีทางสถาบันก�าหนด ใน
ต�าแหน่งเทียบเท่าผู้จัดการเขต เนื้อหาของการฝึกปฏิบัติประกอบไปด้วยการจัดการขั้นสูงเพื่อบริหารจัดการร้าน
สาขาจ�านวนหลายสาขาในพืน้ท่ีความรบัผดิชอบ โดยมกีารบรูณาการองค์ความรู้ต่างๆ ท่ีเรยีนมาในภาคทฤษฎแีละ
จากการฝึกปฏิบัติการทั้งหมดเข้าด้วยกัน นักศึกษาจะต้องมีการท�าโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจการค้า
สมยัใหม่ ภายใต้การดแูลของอาจารย์ท่ีปรกึษาทางด้านการฝึกปฏบิตักิารและพนกังานพีเ่ลีย้งในสถานประกอบการ 
โดยมกีารจดัท�ารายงานผลการปฏบิตังิานจากหน่วยงานฝึกอบรมและจากสถานประกอบการต้นสังกดั โดยประเมนิ
จากเวลาฝึกปฏิบัติ รายงาน และผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงาน

คณะบริหารธุรกิจ | สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรในระบบการศึกษาทางไกล) 89



2.3 กลุ่มวิชาเลือก
2.3.1 กลุ่มวิชาเลือกด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

MT 57214 การจัดการแฟรนไชส์
( Franchise Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทของธุรกิจแฟรนไชส์ ขอ้ดีและข้อเสียในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ การ
จดัการและการจดัหาเงินทุนเพือ่การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ วิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจแฟรนไชส์ในสถานการณ์
ปัจจุบัน ตลอดจนจริยธรรมในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์

MT 57215 การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
( Customer Relationship Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและความส�าคัญของการจัดการความสัมพันธ์กับลูกคา้ ขั้นตอนในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกคา้ 
กลยุทธ์ในการรักษาลูกค้าเดิมและแนวทางในการสร้างลูกค้าใหม่ บทบาทและหน้าท่ีของผู้บริหาร พนักงาน 
เทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารที่มีต่อการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า เทคนิคและการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่ใช้ใน
การสร้างความสามารถในการแข่งขันและความพึงพอใจแก่ลูกค้าส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่

MT 57216 การสั่งซื้อสินค้าส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
( Merchandise Order for Modern Trade Business)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิดและนโยบายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑ์ในธุรกิจการคา้สมัยใหม่เพื่อการสร้างยอดขายและภาพ
ลกัษณ์ของธุรกิจ กระบวนการจดัซือ้จดัหาเพ่ือประกอบธุรกิจการค้าสมยัใหม่ ได้แก่ การหาความต้องการของลกูค้า 
การหาแหล่งผู้ขาย การคัดเลือกผู้ขายตลอดจนการควบคุมและประเมินคุณภาพสินค้าในกระบวนการจัดซื้อจัดหา 
การสั่งซื้อ สูตรการสั่งซื้อ การติดตามค�าสั่งซื้อ การรับสินค้า การจัดเก็บสินค้า การตรวจรับสินค้า การตรวจสอบ
สินค้าความมีตัวตนของสินค้า การตัดจ่ายสินค้า และการบันทึกบัญชี ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากรายงานเกี่ยว
กับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธผิลในการสั่งซื้อสินค้าส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่

MT 57217 การส่งเสริมการตลาดส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
( Marketing Promotion for Modern Trade Business)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การศึกษาสภาพแวดล้อมและสภาวะการแข่งขันทางการตลาด การก�าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและต�าแหน่งการ
ตลาดของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การก�าหนดกลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาด วิธีการส่งเสรมิการตลาดภายนอกและ
ภายในร้านค้า การส่งเสรมิการขาย การประชาสัมพนัธ์ และการจดักิจกรรมพเิศษเพือ่สนบัสนนุธุรกิจการค้าสมัยใหม่

MT 57318 การสื่อสารส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
( Communication for Modern Trade Business)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและความส�าคัญของการส่ือสาร องคป์ระกอบของการส่ือสาร ประเภทของการส่ือสารและส่ือท่ีใช้ใน
การส่ือสาร หลักในการส่ือสารท้ังภายในและภายนอกองค์กร และกลยุทธก์ารส่ือสารการตลาดส�าหรับธุรกิจการ
ค้าสมัยใหม่
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MT 57319 ภาวะผู้น�าส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
( Leadership for Modern Trade Business)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและความส�าคัญของภาวะผู้น�าส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คุณสมบัติของผู้น�า ความท้าทายของการ
เป็นผู้น�า จริยธรรมผู้น�า การออกแบบโครงสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพขององค์การ การติดตามตรวจสอบดูแล
การปฏิบัติงานประจ�าวันของทีมงาน การบริหารจัดการความขัดแย้ง การพูดเพื่อโน้มนา้วใจ การเจรจาไกล่เกลี่ย 
ยุติปัญหา การตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของผู้น�า การสร้างวิสัยทัศน์และความ
สามารถในการจงูใจผู้ใต้บงัคบับญัชาให้มุ่งปฏิบตัต่ิอความส�าเรจ็ขององค์การ การวางแผน การก�าหนดรายละเอยีด
แผนงาน และการด�าเนินตามนโยบายด้านบุคลากรเพื่อก่อให้เกิดการท�างานที่มีประสิทธิผลสูงสุด

MT 57320 กฎหมายส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
( Law for Modern Trade Business)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ในประเทศไทย เช่น สินค้าและบริการ ผู้บริโภค แรงงาน สิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ในประเทศอาเซียน กฎหมายท่ีใช้ต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
ธุรกิจเอกชน การด�าเนินคดีทางกฎหมายส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่

MT 57321 การป้องกันการสูญหายส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
( Loss Prevention for Modern Trade Business)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

มาตรการรกัษาความปลอดภยัทรพัย์สินภายในของธุรกิจการค้าสมยัใหม่อนัเกิดจากการลกัขโมยของพนกังานและ
ลูกค้า การฉ้อโกงหรือการหลอกลวงของคู่ค้า ความผิดพลาดจากการบันทึกบัญชี ปฏิสัมพันธ์และการสอบสวน
พนักงานและลูกค้า กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายและการสูญหายส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่

MT 57322 การจัดการธุรกิจแบบไม่มีหน้าร้าน
( Non-stored Business Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ลักษณะ รูปแบบ เทคนิค และวิธีการจัดการธุรกิจแบบไม่มีหน้าร้าน ลูกค้าเป้าหมาย ลักษณะสินค้าท่ีเหมาะสม
กับการจ�าหน่าย วิธีการจ�าหน่ายสินค้าและบริการ รูปแบบและเทคนิคในการท�าการตลาดแบบออนไลน์ ตลอดจน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ส�าหรับธุรกิจออนไลน์

MT 57423 การสร้างเครือข่ายพันธมิตรและกลยุทธ์การสร้างความได้
เปรียบเหนือคู่แข่งขัน
( Networking and Competitive Advantage Strategy)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและความส�าคญัของการสร้างเครอืข่ายพนัธมติรทางธุรกิจ องค์ประกอบของการสร้างเครอืข่ายพนัธมติร
ทางธุรกิจ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการสร้างเครอืข่ายพนัธมติรทางธุรกิจ แนวทางหรอืวิธีการในการสร้าง
เครอืข่ายพนัธมติรทางธุรกิจ ตลอดจนแนวโน้มในการสร้างเครอืข่ายพนัธมิตรทางธุรกิจส�าหรบัธุรกิจการค้าสมัยใหม่
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MT 57424 นวัตกรรมสินค้าและบริการส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
( Product and Service Innovations for Modern Trade 
Business)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ค�าจ�ากัดความและกระบวนการที่น�ามาซึ่งการสร้างสรรค์องค์ความรู้ของนวัตกรรม วงจรชีวิตของนวัตกรรม ผลก
ระทบของนวัตกรรมต่อการด�าเนินธุรกิจในแตล่ะช่วงวงจรชีวิตของธุรกิจ การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจด้วย
เทคโนโลยี การขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การด�าเนินคดีทางกฎหมายต่อ
ผู้ละเมิดฯ

MT 57425 การบูรณาการการค้าในตลาดอาเซียน
( Trading Integration in ASEAN Markets) 

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้ท่ัวไปเกีย่วกบัธุรกิจการค้าและสภาพแวดล้อมท่ีมผีลต่อการท�าธุรกิจการค้าในตลาดอาเซยีน การจดัการตลาด
การค้าในตลาดอาเซียน กฎหมายเกี่ยวกับการท�าธุรกิจการค้าในตลาดอาเซียน ความร่วมมือทางการค้าระหว่าง
ประเทศอาเซยีน ลกัษณะการลงทุนและเง่ือนไขการท�าธุรกิจการค้าในประเทศอาเซยีนส�าหรบัธุรกิจการค้าสมยัใหม่

MT 57426 การจัดการธุรกิจค้าส่ง
( Wholesale Business Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้พ้ืนฐานท่ัวไปเกี่ยวกับร้านค้าส่ง ความแตกต่างระหว่างธุรกิจค้าส่งกับธุรกิจค้าปลีก การจัดประเภทหรือ
หมวดหมู่สินค้าของธุรกิจค้าส่ง นโยบายด้านส่วนประสมการตลาดของธุรกิจค้าส่ง การเลือกท�าเลที่ตั้ง สิ่งอ�านวย
ความสะดวกพื้นฐานในการด�าเนินธุรกิจค้าส่ง การออกแบบภายในและภายนอก การจัดวางผังร้านค้า ข้อดีและข้อ
จ�ากัดของธุรกิจค้าส่ง แนวโน้มของรูปแบบธุรกิจค้าส่งในอนาคต

MT 57427 ความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพและความงาม
( Foundation of Health and Beauty)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเรื่องยา วิตามิน เกลือแร่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ครอบคลุมการลดน�้าหนัก บ�ารุงผิว และบ�ารุง
ร่างกาย เวชส�าอาง การดูแลผิวพรรณ ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจสุขภาพและความงาม การบริการและเทคนิคการขาย
ในร้านสุขภาพ ความงาม ตลอดจนพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับยา

MT 57428 สัมมนาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
( Seminar in Modern Trade Business Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ประเด็นการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ท่ีเกิดขึ้นในช่วงเวลาท่ีศึกษา (Current Issues) โดยวิทยากรท่ีมี
ประสบการณ์ รวมทั้งการจัดท�ารายงานในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจและมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
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2.3.2 กลุ่มวิชาเลือกด้านภาษาจีน

BC 55101 ภาษาจีน 1
( Chinese 1)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

สัทอักษร (ระบบถอดเสียงด้วยอักษรโรมัน) และการออกเสียงภาษาจีนกลางอย่างถูกต้อง ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับ
อักษรจีน ค�าศัพท์ วลี และประโยคพื้นฐานในภาษาจีน

BC 55102 ภาษาจีน 2
( Chinese 2)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BC 55101

ค�าศัพท์ วลีและโครงสร้างประโยคความเดียวและความรวมที่ใช้ประจ�า ทักษะการใช้พจนานุกรมจีน

BC 55206 ภาษาจีน 3
( Chinese 3)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BC 55102

ค�าศัพท์ วลีและโครงสร้างประโยคความซ้อนที่ใช้ประจ�า ทักษะการอ่านความเรียง นิทานหรือบทความสั้นๆ เพื่อ
ความเข้าใจ

BC 55207 ภาษาจีน 4
( Chinese 4)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BC 55206

ค�าศัพท์ วลีและโครงสร้างประโยคความซ้อน การอ่านบทความท่ีมีค�าศัพท์และโครงสรา้งประโยคท่ีซับซ้อนและ
หลากหลาย

BC 55338 ภาษาจีนธุรกิจ
( Business Chinese)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BC 55207

ค�าศพัท์ ส�านวน รปูแบบประโยคภาษาจนีท่ีใช้ในเชงิธุรกิจ การสนทนาเพือ่ตดิต่อประสานงาน การอ่านข้อเขยีนทาง
ธุรกิจ และการเขียนโต้ตอบทางธุรกิจ

BC 55339 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางการตลาด
( Chinese for Marketing Communication)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BC 55338

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการส่ือสารทางการตลาด ค�าศัพท์ ส�านวน รูปแบบประโยคภาษาจีนท่ีใช้ในการส่ือสาร
ทางการตลาด
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2.3.3 กลุ่มวิชาเลือกด้านภาษาญี่ปุ่น

BJ 56101 ภาษาญี่ปุ่น 1
( Japanese 1)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นระดับพื้นฐาน ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ อักษรฮิระงะนะ อักษรคะตะคะ
นะ และอักษรคันจิ ในปริมาณที่เหมาะสมแก่การสื่อสารเบื้องต้น การฝึกการอออกเสียงและไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น
ระดับพื้นฐาน

BJ 56102 ภาษาญี่ปุ่น 2
( Japanese 2)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BJ 56101

การฝึกทักษะการฟัง พดู อ่านและเขยีนค�าศพัท์ และอกัษรคนัจเิพิม่ขึน้จากรายวิชาภาษาญ่ีปุ่น 1 อกีอย่างน้อย 100 
ตัว การฝึกออกเสียง การใช้ค�า และการฝึกประโยคพื้นฐานประเภทต่างๆ ส�านวนภาษาญี่ปุ่นอย่างง่ายท่ีจ�าเป็นต่อ
การสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน

BJ 56206 ภาษาญี่ปุ่น 3
( Japanese 3)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BJ 56102

การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนค�าศัพท์และอักษรคันจิเพิ่มขึ้นจากรายวิชาภาษาญี่ปุ่น 2 อีกอย่างน้อย 
150 ตัว การฝึกประโยคที่ซับซ้อนขึ้น ส�านวนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานที่จ�าเป็นต่อการสื่อสารในบริบทต่างๆ

BJ 56207 ภาษาญี่ปุ่น 4
( Japanese 4)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BJ 56206

การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนค�าศัพท์และอักษรคันจิเพิ่มขึ้นจากรายวิชาภาษาญี่ปุ่น 3 อีกอย่างน้อย 
200 ตวั การฝึกประโยคท่ีซบัซ้อนข้ึนและความเรยีง ส�านวนภาษาญีปุ่่นพืน้ฐานท่ีจ�าเป็นต่อการส่ือสารในบรบิทต่างๆ

BJ 556244 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
( Business Japanese)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BJ 56207

การใช้ภาษาญีปุ่่นธุรกิจ โดยเน้นค�าศพัท์ในแวดวงธุรกิจ ท้ังการฟังการพดูเพือ่ใช้ในส�านกังานและองค์กรท่ีเกีย่วข้อง 
การอ่านบทความเชงิธุรกิจเพ่ือจบัประเดน็ส�าคญั การเขยีนและการส่งเอกสารทางธุรกิจ ท้ังจดหมายอเิลก็ทรอนกิส์ 
(e-mail) และจดหมายเชงิธุรกิจ อกีท้ังเพ่ือการแนะน�าตวัเองส�าหรบัการสมคัรเข้าท�างานในองค์กรญ่ีปุ่นต่างๆ รวม
ทั้งการสนทนาทางธุรกิจ การน�าเสนอผลงานและบุคคลเชิงธุรกิจ

BJ 56328 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารทางการตลาด
( Japanese for Marketing Communication)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BJ 56244

การใช้ภาษาญ่ีปุ่นเพือ่การตลาด และการเข้าใจถงึชนดิของสินค้าท่ีท�าการจ�าหน่าย อาทิ เช่น สามารถอ่านฉลากสินค้า 
ส่วนประกอบของสินค้า สถานที่ผลิต วันที่ผลิต วันหมดอายุ รวมทั้งการเข้าใจถึงเนื้อหาของการโฆษณาสินค้า และ
การประ ชาสัมพนัธ์สินค้าในช่วงส่งเสรมิการตลาด (Promotion) เพือ่กระตุ้นกระบวนการตดัสินใจซือ้ของผู้บรโิภค
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หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

Bachelor of Business Administration Program  
in Logistics Management

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)
 (อักษรย่อ) : บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Business Administration
   (Logistics Management)
 (อักษรย่อ) : B.B.A. (Logistics Management)

ความเป็นมาและจุดเด่นของสาขาวิชา
ปจัจุบันสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งของประเทศไทย ได้เปดิสอนสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน ท่ีการจัดการขนส่งสินค้าและห่วงโซ่อุปทานเขา้มามีบทบาท
ส�าคัญในธรุกิจภาคต่างๆ เนื่องจากระบบการจัดการด้านโลจิสติกส์ทีด่ี สามารถลดต้นทุนสินค้าได้เป็นอัน
มาก สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาอีกแห่งหนึ่ง ที่เปิดด�าเนนิการสอนหลักสูตร
บรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการโลจิสตกิส์ ด้วยจุดเด่นท่ีแตกต่างจากหลกัสูตรของสถาบนัอืน่ คอื 
การเรยีนรู้คู่กบัการฝึกปฏบิตังิาน (Work-based Learning) ภายใต้สถานประกอบการชัน้เลศิทางการ
บริหารจัดการโลจิสติกส์

ตลอดหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นักศึกษาจะได้
เรียนรู้ภาคทฤษฎีจากคณาจารย์ผู้เปี่ยมด้วยความรู้และประสบการณ์ในสายงานโลจิสติกส์ เพื่อพัฒนา
นักศึกษาทั้งในด้านองค์ความรู้ แนวคิดในการท�างาน จนสามารถสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมได้ นอกจากนี้ 
นักศึกษายังได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการของกลุ่มบริษัทในกลุ่ม ซี พี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) 
ท้ังการฝึกงานในร้านสะดวกซือ้เซเว่น อเีลฟเว่น ศนูย์กระจายสินค้าต่างๆ ท้ังนี ้กเ็พือ่บ่มเพาะให้นกัศกึษา
มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ คือ “เรียนเป็น คิดเป็น ท�างานเป็น เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร และ
ปฏิบตัหิน้าท่ีบนพ้ืนฐานความถกูต้อง” บณัฑติท่ีจบการศกึษาจากสาขาวิชาการจดัการโลจสิตกิส์ จงึพร้อม
ท่ีจะท�างานทุกระดบัในสถานประกอบการ และด้วยประสบการณ์การท�างานท่ีส่ังสมมาจากระบบการเรยีน
รู้คู่กับปฏิบัติงาน บัณฑิตในสาขาวิชานี้ จึงพร้อมจะก้าวหน้าไปสู่ต�าแหน่งงานในระดับผู้บริหาร

แนวทางในการประกอบอาชีพ
เมือ่ส�าเรจ็การศกึษาตามหลักสูตร บณัฑติสามารถประกอบอาชพีในสายการบรหิารจดัการโลจสิตกิส์ 

โดยสามารถปฏิบัติงานในด้านการคลังสินค้า การกระจายสินค้า การจัดซื้อ การจัดส่ง และการบริการ
ลูกค้าในสายธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจการขนส่งทางเรือ ธุรกิจการขนส่งระหว่างประเทศ 
โรงงานอุตสาหกรรม ผู้ให้บริการคลังสินค้าและขนส่ง เป็นต้น
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานด้านโลจิสติกส์ 

โดยเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
2. ผลติบณัฑติท่ีมีความสามารถในการน�าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในภาคธุรกิจโลจสิตกิส์ และอตุสาห

กรรมอื่นๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ได้
3. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความเป็นผู้น�า มีความใฝ่รู้ สามารถใช้ความรู้ด้านภาษาในการพูด

และเขียน รวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
1. ส�าเร็จการศึกษาไม่ต�่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ

เทียบเท่า
2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
3. ไม่เคยต้องโทษตามค�าพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีท่ีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันกระท�า

โดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
4. ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคที่เป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา หรือติดยาเสพติด
5. เป็นนกัศกึษาไทย และนกัศกึษาต่างชาตท่ีิมคีวามรู้ในภาษาไทยระดบัด ีหรอืเทียบเท่า กส็ามารถ

สมัครเข้าศึกษาได้

โครงสร้างหลักสูตร
จ�านวนหน่วยกิตที่ศึกษาตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวน 33 หน่วยกิต ประกอบด้วย

1.1 กลุ่มวิชาภาษา จ�านวน 15 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ จ�านวน 99 หน่วยกิต ประกอบด้วย
2.1 กลุ่มวิชาแกน จ�านวน 42 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาบังคับ จ�านวน 42 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาเลือก จ�านวน 15 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ�านวน 6 หน่วยกิต
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รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวน 33 หน่วยกิต แบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชา ดังนี้

1.1 กลุ่มวิชาภาษา จ�านวน 15 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาดังนี้
1.1.1 ภาษาไทย จ�านวน 3 หน่วยกิต เลือกเรียน 1 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

TH 57101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication) 3(3-0-6) -

TH 57102
ภาษากับวัฒนธรรมไทย
(Language and Thai Culture) 3(3-0-6) -

1.1.2 ภาษาอังกฤษ จ�านวน 12 หน่วยกิต เลือกเรียน 6 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

EN 57101
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(Foundation English) 2(1-2-3) -

EN 57102
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
(English for Real Life) 2(1-2-3) EN 57101

EN 57203
ภาษาอังกฤษในธุรกิจบริการและการขาย
(English in the Service and Sales Business) 2(1-2-3) EN 57102

EN 57204

ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอและการสื่อสาร
ในเชิงธุรกิจ
( English for Presentation and Communication 
in Business)

2(1-2-3) EN 57203

EN 57305
ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครและสัมภาษณ์งาน
(English for Job Application and Interview) 2(1-2-3) EN 57204

EN 57306
ภาษาอังกฤษในบริบทของสังคมทางธุรกิจ
(English for Social / Business Contexts) 2(1-2-3) EN 57204

EN 57307
ภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียน
(English in ASEAN Contexts) 2(1-2-3) EN 57204

EN 57308
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมออนไลน์
(English for Communication on Social Media) 2(1-2-3) EN 57204

EN 57409
ภาษาอังกฤษเพื่อการจดบันทึกย่อและการสรุปความ
(English for Note-Taking and Summarizing) 2(1-2-3) EN 57204
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

EN 57410
ภาษาอังกฤษส�าหรับการสอบวัดมาตรฐาน
(English for Standardized Tests) 2(1-2-3) EN 57204

1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต เลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SO 57101
บุคลิกภาพและสัมพันธภาพทางสังคม
(Personality and Social Relations) 3(3-0-6) -

SO 57102
การพัฒนาสังคม
(Social Development) 3(3-0-6) -

SO 57103
ประชาคมโลกกับอาเซียน
(Global Community and ASEAN) 3(3-0-6) -

SO 57104
การจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจ�าวัน
(Conflict Management in Daily Life) 3(3-0-6) -

SO 57105
ภาวะผู้น�าในสังคมยุคใหม่
(Leadership in Modern Society) 3(3-0-6) -

SO 57106
กฎหมายในชีวิตประจ�าวัน
(Law in Daily Life) 3(3-0-6) -

SO 57107
ความรู้เท่าทันสื่อ
(Media Literacy) 3(3-0-6) -

SO 57108
เศรษฐกิจและการเมืองไทย
(Thai Politics and Economy) 3(3-0-6) -

SO 57109
สหวิทยาการสังคมศาสตร์
(Integrated Social Science) 3(3-0-6) -

SO 57110
มนุษย์กับโลกาภิวัฒน์
(Man and Globalization) 3(3-0-6) -

SO 57111
ปัญหาสังคมร่วมสมัย
(Contemporary Social Problems) 3(3-0-6) -

SO 57112
สังคมชนบทและเมือง
(Rural and Urban Society) 3(3-0-6) -

SO 57113
จิตวิทยาเพื่อการท�างาน
(Psychology for Work) 3(3-0-6) -
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1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต เลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HM 57101
มนุษย์กับอารยธรรม
(Man and Civilization) 3(3-0-6) -

HM 57102
ความงดงามแห่งชีวติ
(Beauty of Life) 3(3-0-6) -

HM 57103
หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด
(GO and Thinking Skills Development) 3(3-0-6) -

HM 57104
ปรัชญากับการด�าเนินชีวิต
(Philosophy and living) 3(3-0-6) -

HM 57105
ไทยศึกษา
(Thai Studies) 3(3-0-6) -

HM 57106
สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
(Intergrated Humanities) 3(3-0-6) -

HM 57107
ศาสนากับสันติภาพ
(Religion and Peace) 3(3-0-6) -

HM 57108
ศิลปะการด�าเนินชีวิต
(Art of Living) 3(3-0-6) -

HM 57109
จริยศาสตร์ธุรกิจ
(Business Ethics) 3(3-0-6) -

HM 57110
มนุษย์กับการใช้เหตุผล
(Man and Reasoning) 3(3-0-6) -

HM 57111
การคิดเชิงวิพากษ์และสร้างสรรค์
(Critical and Creative Thinking) 3(3-0-6) -

HM 57112
ชีวิตกับวรรณกรรมสร้างสรรค์
(Life and Creative Literature) 3(3-0-6) -

HM 57113
นวัตกรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Innovations and Quality of Life Improvement) 3(3-0-6) -
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1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต เลือกเรียน 2 รายวิชา จาก
รายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SC 57101
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ�าวัน
(Mathematics and Statistics in Daily Life) 3(3-0-6) -

SC 57102
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Applications of Information Technology) 3(3-0-6) -

SC 57103
การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม
( Energy Conservation and Environmental 
Management)

3(3-0-6) -

SC 57104
เทคโนโลยีส�าหรับส�านักงานอัตโนมัติ
(Technology for Office Automation) 3(2-2-5) -

SC 57105
โภชนาการเพื่อสุขภาพ
(Nutrition for Health) 3(3-0-6) -

SC 57106
การจัดการการเงินส่วนบุคคล
(Personal Financial Management) 3(3-0-6) -

SC 57107
วิทยาศาสตร์กับชีวิต
(Science and Life) 3(3-0-6) -

SC 57108
สถิติเบื้องต้น
(Basic Statistics) 3(3-0-6) -

2. หมวดวิชาเฉพาะ จ�านวน 99 หน่วยกิต แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชา ดังนี้
2.1 กลุ่มวิชาแกน จ�านวน 42 หน่วยกิต มีรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BA 57101
หลักการตลาด
(Principles of Marketing) 3(3-0-6) -

BA 57102
การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ
(Business Managerial Accounting) 3(3-0-6) -

BA 57103
การจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
(Food Product Management) 3(3-0-6) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BA 57104
การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์
( Organization and Human Resource 
Management)

3(3-0-6) -

BA 57105
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
(Modern Trade Business Management) 3(3-0-6) -

BA 57106
เศรษฐศาสตร์การจัดการ
(Managerial Economics) 3(3-0-6) -

BA 57107
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
(Logistics and Supply Chain Management) 3(3-0-6) -

BA 57208
การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
( Quantitative Analysis and Business 
Statistics)

3(3-0-6) -

BA 57209
การเงินธุรกิจ
(Business Finance) 3(3-0-6) -

BA 57210
การจัดการด้านการผลิตและการปฏิบัติการ
(Operations Management) 3(3-0-6) -

BA 57211
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
( Information Systems for Modern Business 
Management)

3(3-0-6) -

BA 57312
การวิจัยเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
(Research for Business Development) 3(3-0-6) -

BA 57313
กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
(Business Law and Ethics) 3(3-0-6) -

BA 57414
การจัดการเชิงกลยุทธ์
(Strategic Management) 3(3-0-6) -

2.2 กลุ่มวิชาบังคับ จ�านวน 42 หน่วยกิต มีรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

LG 57101
การจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า
(Transportation and Distribution Management) 3(3-0-6) BA 57101
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

LG 57102
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์ 1
( Work-based Learning in Logistics 
Management 1)

3(0-40-0) -

LG 57103
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์ 2
( Work-based Learning in Logistics 
Management 2)

3(0-40-0)

LG 57102 
หรือได้รับการ

อนุมัติจาก
คณบดี

LG 57204
การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง
(Warehouse and Inventory Management) 3(3-0-6) -

LG 57205
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
(International Business Management) 3(3-0-6) -

LG 57206
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์ 3
(Work-based Learning in Logistics 
Management 3)

3(0-40-0)

LG 57103  
หรือได้รับการ

อนุมัติจาก
คณบดี

LG 57207
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์ 4
( Work-based Learning in Logistics 
Management 4)

3(0-40-0)

LG 57206 
หรือได้รับการ

อนุมัติจาก
คณบดี

LG 57308
การจ�าลองสถานการณ์และการออกแบบคลังสินค้า 
(Simulation and Warehouse Design) 3(3-0-6)

BA 57208
หรือได้รับการ

อนุมัติจาก
คณบดี

LG 57309
สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์ 
(Seminar in Logistics Management) 3(3-0-6) -

LG 57310
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์ 5
( Work-based Learning in Logistics 
Management 5)

3(0-40-0)

LG 57207 
หรือได้รับการ

อนุมัติจาก
คณบดี

LG 57311
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์ 6
( Work-based Learning in Logistics 
Management 6)

3(0-40-0)

LG 57310 
หรือได้รับการ

อนุมัติจาก
คณบดี
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

LG 57412
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์ 7
( Work-based Learning in Logistics 
Management 7)

3(0-40-0)

LG 57311 
หรือได้รับการ

อนุมัติจาก
คณบดี

LG 57413
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์ 8
( Work-based Learning in Logistics 
Management 8)

6(0-40-0)

LG 57412 
หรือได้รับการ

อนุมัติจาก
คณบดี

2.3 กลุ่มวิชาเลือก จ�านวน 15 หน่วยกิต เลือกเรียน 5 รายวิชา จากรายวิชากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้

2.3.1 กลุ่มวิชาเลือกด้านการจัดการโลจิสติกส์

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

LG 57214
การตลาดโลจิสติกส์และการบริการ
(Logistics Marketing and Services) 3(3-0-6) BA 57101

BA 57107

LG 57215
ประเด็นคัดสรร และสถานการณ์ร่วมสมัย 
(Selected Topics and Current Issues) 3(3-0-6) -

LG 57316
การน�าเข้าและส่งออก 
(Import and Export) 3(3-0-6) -

LG 57317
การจัดซื้อและการจัดหาในโลจิสติกส์ 
(Purchasing and Procurement in Logistics) 3(3-0-6) -

LG 57318
การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยงในโลจิสติกส์ 
( Insurance and Risk Management in 
Logistics)

3(3-0-6) -

LG 57319
การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมด้าน
โลจิสติกส์
(Green Logistics Management)

3(3-0-6) -

LG 57320
การจัดการต้นทุนส�าหรับโลจิสติกส์
(Cost Management for Logistics) 3(3-0-6) BA 57107

LG 57321
ธุรกิจการขนส่งทางทะเลเบื้องต้น
(Introduction to Maritime Business) 3(3-0-6) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

LG 57322
การจัดการท่าเรือ 
(Port Management) 3(3-0-6) -

2.3.2 กลุ่มวิชาเลือกด้านภาษาจีน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BC 55101
ภาษาจีน 1
(Chinese 1) 3(2-2-5) -

BC 55102
ภาษาจีน 2
(Chinese 2) 3(2-2-5) BC 55101

BC 55206
ภาษาจีน 3
(Chinese 3) 3(2-2-5) BC 55102

BC 55207
ภาษาจีน 4
(Chinese 4) 3(2-2-5) BC 55206

BC 55338
ภาษาจีนธุรกิจ
(Business Chinese) 3(2-2-5) BC 55207

BC 55339
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางการตลาด
(Chinese for Marketing Communication) 3(2-2-5) BC 55338

2.3.3 กลุ่มวิชาเลือกด้านภาษาญี่ปุ่น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BJ 56101
ภาษาญี่ปุ่น 1
(Japanese 1) 3(2-2-5) -

BJ 56102
ภาษาญี่ปุ่น 2
(Japanese 2) 3(2-2-5) BJ 56101

BJ 56206
ภาษาญี่ปุ่น 3
(Japanese 3) 3(2-2-5) BJ 56102

BJ 56207
ภาษาญี่ปุ่น 4
(Japanese 4) 3(2-2-5) BJ 56206
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BJ 56244
ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 
(Business Japanese) 3(2-2-5) BJ 56207

BJ 56328
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารทางการตลาด 
(Japanese for Marketing Communication) 3(2-2-5) BJ 56244

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ�านวน 6 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาใดๆ ในระดับปริญญาตรีท่ีเปดิสอนในสถาบันการจัดการ

ปัญญาภิวัฒน์ และสถาบันอุดมศึกษาอื่น ท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดยต้องได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษา

ท้ังนี ้ในรายวิชาทุกวชิาท่ีมีวิชาหรอืเง่ือนไขบงัคบัก่อน คณบดสีามารถอนมุตัใิห้นกัศกึษาลงทะเบยีน
ในรายวิชานั้นได้
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แผนการศึกษา

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษา 2

TH xxxxx กลุ่มวิชาภาษา (ภาษาไทย) 3

SO xxxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3

BA 57101 หลักการตลาด 3

BA 57102 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ 3

BA 57103 การจัดการผลิตภัณฑอ์าหาร 3

LG 57102 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์ 1 3

รวม 20

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษา 2

HM xxxxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3

SC xxxxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3

BA 57105 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3

BA 57106 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 3

LG 57101 การจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า 3

LG 57103 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์ 2 3

รวม 20
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แผนการศึกษา

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษา 2

HM xxxxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3

SO xxxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3

BA 57103 การจัดการผลิตภัณฑอ์าหาร 3

BA 57104 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ 3

LG 57204 การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง 3

LG 57206 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์ 3 3

รวม 20

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษา 2

SC xxxxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3

BA 57208 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 3

BA 57209 การเงินธุรกิจ 3

LG 57205 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3

BA 57211 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 3

LG 57207 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์ 4 3

รวม 20
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แผนการศึกษา

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษา 2

BA 57312 การวิจัยเพื่อการพัฒนาธุรกิจ 3

BA 57210 การจัดการด้านการผลิตและการปฏิบัติการ 3

LG 57308 การจ�าลองสถานการณ์และการออกแบบคลังสินค้า 3

LG 57310 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์ 5 3

กลุ่มวิชาเอกเลือก (1) 3

กลุ่มวิชาเอกเลือก (2) 3

รวม 20

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxx กลุ่มวิชาภาษา 2

BA 57313 กฏหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ 3

LG 57309 สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์ 3

LG 57311 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์ 6 3

กลุ่มวิชาเอกเลือก (3) 3

กลุ่มวิชาเอกเลือก (4) 3

หมวดเลือกเสรี (1) 3

รวม 20
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แผนการศึกษา

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

BA 57414 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 

LG 57412 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์ 7 3

กลุ่มวิชาเอกเลือก (5) 3

หมวดเลือกเสรี (2) 3

รวม 12

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

LG 57413 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์ 8 6

รวม 6
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ค�ำอธิบำยรำยวิชำ

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษา

1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย

TH 57101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
( Thai for Communication)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การใช้ภาษาไทยมาตรฐานปัจจุบัน ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียนในโอกาสต่างๆ และการน�าเสนองาน

TH 57102 ภาษากับวัฒนธรรมไทย
( Language and Thai Culture)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหวา่งภาษาและวัฒนธรรม การใช้อวัจนภาษาไทย วัฒนธรรมไทยสมัยตา่งๆ ค่านิยมและการ
ปลูกฝังค่านิยม ประเพณีไทย วัฒนธรรมต่างชาติท่ีมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทย การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมไทย

1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

EN 57101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
( Foundation English)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None

การพัฒนาทักษะการฟังและพูด โดยเน้นความรู้ค�าศัพท์และโครงสร้างภาษาเพื่อการส่ือสารระดับพื้นฐาน ตลอด
จนความสามารถในการออกเสียงสระภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง เป็นการฟังเพื่อจับใจความส�าคัญและรายละเอียด
จากข้อความหรือบทสนทนาสั้นๆ การพูดทักทาย เริ่มบทสนทนา แนะน�าตนเอง ต้อนรับ ถามและตอบข้อมูลอย่าง
ง่ายในสถานการณ์ต่างๆ ทีพ่บในชีวิตประจ�าวัน รวมทัง้การอ่านและการเขียนข้อความภาษาอังกฤษสั้นๆ ทั้งในรูป
แบบทั่วไปและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
The development of listening and speaking skills focusing on vocabulary and basic communica-

tive sentence structures, as well as the ability to use correct pronunciation of English vowels. 
Listening for main ideas and specific details from short messages or short dialogues, including 
participating in a variety of simple situations such as greeting, introducing oneself, welcoming, 
asking for and giving in daily life information. Reading excerpts, and writing short messages in 
traditional and/or electronics formats included.

คณะบริหารธุรกิจ�|�สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์�� 111



EN 57102 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
( English for Real Life)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57101

Prerequisite : EN 57101

การพัฒนาทักษะการฟังและพูด โดยเน้นความรู้ค�าศัพท์และโครงสร้างภาษาเพื่อการส่ือสารระดับกลาง ตลอด
จนความสามารถในการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง เป็นการฟัง พูด และแสดงความคิดเห็นใน
สถานการณ์ต่างๆ ท่ีต้องใช้ภาษาท่ีซับซ้อนขึ้น รวมท้ังการติดต่อซื้อขาย การอ่านและเขียนเอกสาร/ข้อความเชิง
ธุรกิจเบื้องต้น เช่น รายละเอียดสินค้าบนฉลาก ค�าแนะน�าการใช้อุปกรณ์ เป็นต้น ทั้งในรูปแบบทั่วไปและผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
The development of listening and speaking skills focusing on vocabulary and communicative 
sentence structures at intermediate level, as well as the ability to use correct pronunciation of 
English consonants, with the ability to listen, speak and give opinions in a variety of situations 
requiring more complex language, as well as to conduct transactions. Reading and writing basic 
business documents and messages such as product labels, and manual instructions, both in 
traditional and/or electronics formats included.

EN 57203 ภาษาอังกฤษในธุรกิจบริการและการขาย
( English in the Service and Sales Business)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57102

Prerequisite : EN 57102

การพัฒนาทักษะการฟังและพูดเพื่อการบริการลูกค้าและการขาย โดยเน้นค�าศัพท์ ส�านวน การสนทนาโต้ตอบกับ
ลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ รวมท้ังการส่ือสารเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
ตลอดจนความสามารถในการออกเสียงพยัญชนะควบกล�้าในภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง
The development of listening and speaking skills for service and sales business focusing on 
vocabulary, expressions and dialogues required in communication to promote customer satis-
faction and to deal with on-the-spot solutions, as well as the ability to use correct pronunciation 
of English consonant clusters.

EN 57204 ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอและการสื่อสารในเชิงธุรกิจ
( English for Presentation and Communication in 
Business)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57203

Prerequisite : EN 57203

การบูรณาการทักษะทางภาษาทั้งสี่ คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนในการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน
อาชพี เพือ่น�าเสนอท้ังในรปูแบบการเขยีน/ตาราง และด้วยวาจา รวมถงึการน�าเสนอข้อมลูเกีย่วกบับรษิทัและสินค้า 
และการเขยีน การพดูเพือ่ส่งเสรมิการขายสินค้า/บรกิาร ฝึกปฏบิตัเิทคนคิในการน�าเสนอขัน้พืน้ฐาน ตลอดจนความ
สามารถในการใช้ระบบเน้นเสียงและจังหวะในภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง
Integration of four skills in English language in researching the career information to present 
both in writing (table) and speaking will be focused. Basic products presentation and company 
profile including sales promotions, services are also included, as well as the ability to use cor-
rect pronunciation of English stress and rhythm patterns.
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EN 57305 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครและสัมภาษณ์งาน
( English for Job Application and Interview)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

Prerequisite : EN 57204

พฒันาทักษะในการกรอกแบบฟอร์มใบสมคัร การเขยีนจดหมายสมคัรงาน การเขยีนประวตัส่ิวนตวั การสัมภาษณ์ 
โดยเน้นภาษาและค�าศพัท์เฉพาะท่ีใช้ในการสัมภาษณ์สมัครงาน รวมท้ังการค้นคว้าและน�าเสนอเนือ้หาท่ีเกีย่วข้อง
กับอาชีพที่สมัคร ตลอดจนความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษในรูปประโยคให้ถูกต้อง
The development of the skills in filling out a job application form, writing a cover letter, preparing 
a resume, and interviews, focusing on the language required in job application and interview, 
as well as conducting research and preparing presentation about the target job position. The 
ability to use sounds in connected speech correctly included.

EN 57306 ภาษาอังกฤษในบริบทของสังคมทางธุรกิจ
( English for Social / Business Contexts)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

Prerequisite : EN 57204

การเขียนจดหมายตามโอกาสต่างๆ ที่ผู้ท�างานในวงการธุรกิจต้องใช้ เช่น การแสดงความเสียใจ การแสดงความ
ยินดี การกล่าวต้อนรับผู้มาเยือน การรับรองลูกค้าและอาคันตุกะ การเป็นพิธีกรในการจัดประชุมสัมมนา และ
สามารถเขียนวาระการประชุมและรายงานการประชุมได้ ตลอดจนความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษ
ในรูปประโยคให้ถูกต้อง
A practice in business letter writing in a variety of situations such as letters of condolences, 
congratulations, as well as in welcoming guests and customers, performing the role of Master 
of the Ceremony in meetings along with writing minutes of the meeting and meeting schedules. 
The ability to use sounds in connected speech correctly included.

EN 57307 ภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียน
( English in ASEAN Contexts)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

Prerequisite : EN 57204

ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานอาชีพในตลาดอาเซียน โดยใช้ค�าศัพท์และ
ส�านวนท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานเฉพาะสาขา อาชีพเพื่อการติดต่อ และประสานงาน ระหว่างคู่ค้าจากประเทศ
สมาชิกอาเซียน รวมถึงความตระหนักในความแตกต่างทางวัฒนธรรมการท�างาน
Listening, speaking, reading, and writing skills for careers in ASEAN, vocabulary and expressions 
related to specific types of careers and working in liaison with business partners among ASEAN 
countries, as well as an awareness of working culture differences.
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EN 57308 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมออนไลน์
( English for Communication on Social Media)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

Prerequisite : EN 57204

ภาษาอังกฤษจากสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ข้อมูลสินค้า โฆษณา สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรือโซเชียลมีเดียอื่นๆ เป็นต้น และมีการจัดท�าโครงงานภาษาอังกฤษจากสื่อสังคมออนไลน์ 
(โซเชียลมีเดีย)
English from a variety of domestic and international media, for example, product information, 
advertisements, electronic media and other social media, etc., with a focus on English project 
assignments.

EN 57409 ภาษาอังกฤษเพื่อการจดบันทึกย่อและการสรุปความ
( English for Note-Taking and Summarizing)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

Prerequisite : EN 57204

ฝึกการจดบันทึกย่อ และการเขียนสรุปความ โดยเน้นทักษะการฟัง การอ่าน และการเขียนบันทึกย่อโดยเน้น การ
เขียนสรุปจากข่าวธุรกิจ ภาพยนตร์สั้น และสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย)
A practice in basic skills needed for note-taking and summarizing with an emphasis on listening, 
reading and writing short notes and summaries from business news, short films and social media.

EN 57410 ภาษาอังกฤษส�าหรับการสอบวัดมาตรฐาน
( English for Standardized Tests)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

Prerequisite : EN 57204

ทบทวนลักษณะภาษา โครงสร้างข้อสอบ ไวยากรณ์และค�าศัพท์ ข้อความท่ีตัดตอนมาส�าหรับอ่าน ลักษณะการ
สนทนา บทสนทนา และค�าพูดที่มักจะปรากฏในข้อสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ
A review of language patterns, test structures, grammar and vocabulary, reading excerpts, 
conversation styles and dialogues, common in standardized tests.

1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

SO 57101 บุคลิกภาพและสัมพันธภาพทางสังคม
( Personality and Social Relations)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพท้ังภายในและภายนอก ทักษะการสร้าง
สัมพันธภาพระหวา่งบุคคล การวิเคราะห์ตนเองและผู้อื่นเพื่อเป็นพื้นฐานในการปรับปรุงตนเอง และสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลในสังคมต่างๆ
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SO 57102 การพัฒนาสังคม
( Social Development)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับการพัฒนา ความหมายและมโนทัศน์ต่างๆ ของการพัฒนาสังคม การพัฒนาสังคม
กระแสหลัก อิทธพิลของโลกตะวันตก จีน และกระแสโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลประเทศที่ก�าลังพัฒนา การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน การศึกษาชุมชน หลักการและกระบวนการพัฒนาสังคมแบบมีส่วนร่วม

SO 57103 ประชาคมโลกกับอาเซียน
( Global Community and ASEAN)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการ ระบบความสัมพันธ์ในประชาคมโลก อาเซียน และประชาคมอาเซียนผลกระทบของ
เหตุการณ์ส�าคัญท่ีเกิดขึ้นในแต่ละภูมิภาคของโลกท่ีมีต่อภูมิภาคอาเซียน สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 
การเมือง และสิ่งแวดล้อมในประชาคมอาเซียน

SO 57104 การจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจ�าวัน
( Conflict Management in Daily Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัความขดัแย้ง การตอบสนองต่อปัญหาและความขดัแย้งในชวิีตอย่างสร้างสรรค์โดยใช้หลกั
สันติวิธีอันค�านึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและสิทธสิ่วนบุคคล การเจรจาต่อรอง การแสวงหาทางเลือกที่เหมาะสมใน
การบริหารจัดการความขัดแย้งเพื่อด�ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

SO 57105 ภาวะผู้น�าในสังคมยุคใหม่
( Leadership in Modern Society)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการของภาวะผู้น�าและสังคมยุคใหม่ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น�า ผู้น�ากับการใช้อ�านาจ 
คุณลักษณะและทักษะส�าคัญของผู้น�าในสังคมยุคใหม่ ผู้น�าในสภาวะวิกฤต ผู้น�ากับจิตส�านึกสาธารณะ คุณธรรม
และจริยธรรมของผู้น�า กรณีศึกษาผู้น�าที่ประสบความส�าเร็จ และผู้น�าท่ีล้มเหลว

SO 57106 กฎหมายในชีวิตประจ�าวัน
( Law in Daily Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการทางยุติธรรม หลักการเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และหน้าท่ีพื้นฐาน
ของประชาชนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักทั่วไปในกฎหมายอาญา ความผิดอาญาท่ีควรรู้ หลัก
ทั่วไปว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา และหลักทั่วไปว่าด้วยกฎหมายภาษีอากร รวมทั้งการวิเคราะห์กรณีศึกษาส�าคัญ
ในชีวิตประจ�าวัน
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SO 57107 ความรู้เท่าทันสื่อ
( Media Literacy)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศาสตร์และทักษะชีวิตในการเข้าถึง การวิเคราะห์ การวิพากษ์ การประเมินคุณค่า และการตอบสนองต่อข่าวสารท่ี
น�าเสนอผ่านสื่อประเภทต่างๆ ทั้งที่เป็นสื่อดั้งเดมิ สื่อใหม่ และสื่อเครือข่ายอย่างรู้เท่าทัน รวมทั้งการเรียนรู้ เข้าใจ
บทบาท หน้าที่ และสภาพของสื่อที่เป็นเสมือนเครื่องมือส�าคัญในระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม 
ตลอดจนการใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิต ครอบครัว และสังคม

SO 57108 เศรษฐกิจและการเมืองไทย
( Thai Politics and Economy)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ปรชัญา แนวคดิทฤษฎ ีเกีย่วกบัระบบการเมอืง การปกครอง และเศรษฐกิจไทย อดุมการณ์ โครงสร้าง องค์ประกอบ 
และกระบวนการทางการเมอืงในระบอบประชาธิปไตย รฐัธรรมนญูและการเลือกตัง้ ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อระบบ
การเมืองไทย การพัฒนาของระบบทุนนิยมไทย ปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย และมาตรการของรัฐบาลใน
การแก้ปัญหา และพัฒนาเศรษฐกิจ

SO 57109 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
( Integrated Social Science)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัสังคมศาสตร์ ความเป็นมาและลกัษณะส�าคญัของแนวคดิเกีย่วกบัเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 
และการเมืองในยุคต่างๆ การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสังคมยุคปัจจุบันโดยใช้แนวคิดทางสังคมศาสตร์ เพศกับวัย
รุ่น ภาวะผู้น�า การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม การวางแผนอนาคต และความรู้เท่าทันสื่อ

SO 57110 มนุษย์กับโลกาภิวัตน์
( Man and Globalization)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการ และลักษณะของโลกาภิวัตน์ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับโลกา
ภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง ปฏิกิริยาและผลกระทบของโลกาภิวัตน์ท่ีมีต่อวีถีชีวิตของ
มนุษย์ในสังคมปัจจุบัน

SO 57111 ปัญหาสังคมร่วมสมัย
( Contemporary Social Problems)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย และขอบเขตของปัญหาสังคมร่วมสมยั หลกัการและทฤษฎีปัญหาสังคมร่วมสมยั ความสัมพันธ์ระหว่าง
เทคโนโลยีสมัยใหม่กับปัญหาสังคม วิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบของปัญหาสังคมร่วมสมัยท่ีมีต่อบุคคล กลุ่มคน 
และสังคม รวมทั้งแนวทางแก้ไข
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SO 57112 สังคมชนบทและเมือง
( Rural and Urban Society)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการ และลักษณะของชนบทและเมือง ด้านสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ กระบวนการกลาย
เป็นเมือง ปัญหาของสังคมชนบทและเมืองอันเนื่องจากการพัฒนาประเทศ วิถีชีวิตของคนชนบทและคนเมืองใน
ยุคปัจจุบัน

SO 57113 จิตวิทยาเพื่อการท�างาน
( Psychology for Work)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ขอบเขตของจิตวิทยาเพื่อการท�างาน พฤติกรรมมนุษย์ ความแตกต่างระหว่างบุคคล แรงจูงใจ การส่ือสาร การ
สร้างความสัมพันธ์และการปรับตัวระหว่างคนท�างาน การแก้ปัญหาความขัดแย้งและความเครียดจากการท�างาน 
การน�าหลักจิตวิทยาประยุกต์ใช้ในการท�างาน

1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

HM 57101 มนุษย์กับอารยธรรม
( Man and Civilization)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายของอารยธรรม ความเป็นมาของอารยธรรมมนุษย์ เปรียบเทียบอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก 
ความเชื่อมโยงของอารยธรรมในอดีตกับปรากฏการณ์ทางสังคมในปัจจุบัน

HM 57102 ความงดงามแห่งชีวติ
( Beauty of Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคุณค่าและความงาม เน้นที่การรับรู้คุณค่า การสัมผัสความงามและการแสดงออก
ทางอารมณ์ของมนุษย์ เรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าและความงามในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด�ารงชีวิตของมนุษย์ ชีวิต
กับความงามในด้านศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม รวมไปถึงความงามในธรรมชาติรอบตัวมนุษย์

HM 57103 หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด
( GO and Thinking Skill Development)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความเป็นมาของหมากล้อม กฎกติกาการเล่น การฝึกทักษะและเทคนิคการเล่นหมากล้อม การฝึกฝนหมากล้อม
เพื่อความสามารถในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การบูรณาการหมากล้อมเข้ากับวิถีชีวิต การบูรณาการความฉลาด
จากหมากล้อมกับปัญญาทางธรรม

คณะบริหารธุรกิจ�|�สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์�� 117



HM 57104 ปรัชญากับการด�าเนินชีวิต
( Philosophy and Living)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและบทบาทของปรชัญาในการด�าเนนิชวีติ ความจรงิเกีย่วกบัจกัรวาล โลก และชวีติของมนษุย์ ธรรมชาติ
ของความรู้ เกณฑ์ตัดสินคุณค่าทางจริยธรรม อุดมคติของชีวิต การวิเคราะห์ปัญหาร่วมสมัยในเชิงปรัชญา

HM 57105 ไทยศึกษา
( Thai Studies)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความเป็นมาของชุมชนไทย โลกทัศน์พื้นฐานของสังคมไทยในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและศิลปวัฒนธรรม 
สภาพและปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบัน แนวโน้มและทางออกของสังคมไทยในอนาคต

HM 57106 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
( Integrated Humanities)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษยศาสตร์ วิวัฒนาการความคิดและความเชื่อของมนุษย์ ปฏิสัมพันธ์ต่อโลกและชีวิต
ในมิติของเหตุผลและอารมณ์ แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตในอุดมคติ คุณธรรมและจริยธรรม ศิลปะและวรรณกรรมท่ีมี
อิทธพิลต่อมนุษย์

HM 57107 ศาสนากับสันติภาพ
( Religion and Peace)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนาและสันติภาพ บทบาทของศาสนาต่อประเด็นสันติภาพ แนวคิดของศาสนาเกี่ยวกับ
สันติภาพ แนวคิดของศาสนาเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงและความขัดแย้ง แนวคิดของศาสนาเกี่ยวกับการสร้าง
สันติภาพ

HM 57108 ศิลปะการด�าเนินชีวิต
( Art of Living)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและส�าคัญของศิลปะการด�าเนินชีวิต ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น คุณค่าและความหมายของชีวิต การ
สร้างความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลและเป็นธรรมต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสิ่ง การแก้ปัญหาชีวิตอย่างสร้างสรรค์และการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

HM 57109 จริยศาสตร์ธุรกิจ
( Business Ethics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายของจริยศาสตร์ธุรกิจ แนวคิดหรือทฤษฎีเกี่ยวกับจริยศาสตร์ธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับ
จริยธรรม แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจที่ส�าคัญ ปัญหาจรยิธรรมในระบบธุรกิจปัจจุบัน
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HM 57110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล
( Man and Reasoning)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและบทบาทของเหตผุล รปูแบบการอ้างเหตผุล หลกัเกณฑ์และความสมเหตสุมผลของการอ้างเหตผุล 
ข้อบกพร่องของการอ้างเหตผุล ศกึษาวเิคราะห์การอ้างเหตผุลในชวิีตประจ�าวันและชดุเหตผุลต่างๆ ท่ีมีอทิธิพลใน
สังคมปัจจุบัน

HM 57111 การคิดเชิงวิพากษ์และสร้างสรรค์
( Critical and Creative Thinking)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ธรรมชาติของความคิด รูปแบบการคิดเชิงวิพากษ์ วัฒนธรรมการวิพากษ์ รูปแบบการคิดเชิงสรา้งสรรค์ การส่ง
เสริมการคิดเชิงวิพากษ์และเชิงสร้างสรรค์ในชีวิตประจ�าวัน

HM 57112 ชีวิตกับวรรณกรรมสร้างสรรค์
( Life and Creative Literature)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

มิติอันหลากหลายของชีวิตมนุษย์ท่ีสะท้อนผ่านผลงานสร้างสรรค์เชิงวรรณกรรมในรูปส่ือส่ิงพิมพ์ ภาพยนตร์ ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ และสื่ออื่นๆ เพื่อแสดงให้เห็นโลกทัศน์ คุณค่า ความเชื่อและศรัทธาของมนุษย์

HM 57113 นวัตกรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
( Innovations and Quality of Life Improvement)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและความส�าคัญของนวัตกรรมที่มีผลต่อชีวิตมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมกับความต้องการ
พื้นฐานของมนุษย์ ประโยชน์และตัวอย่างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

SC 57101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ�าวัน
( Mathematics and Statistics in Daily Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การคิดเชิงวิเคราะห์ หลักความสมเหตุสมผลและการอ้างเหตุผล การน�าคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้แก้ปัญหาและ
ตดัสินใจในชวีติประจ�าวนั การตดัสินใจโดยใช้หลกัความน่าจะเป็น เทคนคิการน�าเสนอข้อมลูแบบต่างๆ การวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้น การอ่านค่าและตีความหมายจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต

SC 57102 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
( Applications of Information Technology)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสือ่สารและระบบเครือข่าย การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ต
เพือ่การตดิต่อส่ือสาร การค้นหาข้อมลู การศกึษาและน�าไปใช้เชงิพาณิชย์ ความรู้เบือ้งต้นทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ประเภทของระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น ความปลอดภัยของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
จริยธรรมในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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SC 57103 การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม
( Energy Conservation and Environmental 
Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและหลักการของการอนุรักษ์พลังงาน ความส�าคัญของการใช้และอนุรักษ์พลังงานอย่างถูกวิธี 
สถานการณ์ปัจจุบันและวิกฤตการณ์พลังงานของโลก ผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมของการใช้พลังงานอย่างไม่
ถูกต้อง หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท�างานและในโรงงานอุตสาหกรรม กฎหมายและมาตรฐานของการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม

SC 57104 เทคโนโลยีส�าหรับส�านักงานอัตโนมัติ
( Technology for Office Automation)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เกีย่วกบัส�านกังานอตัโนมตั ิบทบาทและการใช้คอมพวิเตอร์ในส�านกังาน ระบบตดิต่อส่ือสารและการประยกุต์
ใช้เครอืข่ายคอมพวิเตอร์ในส�านกังาน การใช้โปรแกรมประยกุต์ในส�านกังาน เช่น โปรแกรมประมวลผลค�า โปรแกรม
จัดการการค�านวณ โปรแกรมน�าเสนองาน โปรแกรมจัดการการนัดหมาย เป็นต้น การประชุมทางไกล แนวคิดของ
ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning) ระบบความปลอดภัยของข้อมูล

SC 57105 โภชนาการเพื่อสุขภาพ
( Nutrition for Health)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

บทบาทและความส�าคญัของโภชนาการท่ีมต่ีอร่างกาย สารอาหารประเภทต่างๆ โรคท่ีเกิดจากการบรโิภคอาหารท่ี
ไม่สมดลุและมพีษิ การควบคมุอาหารและน�า้หนกัของร่างกายอย่างปลอดภยั อาหารส�าหรบับคุคลในช่วงวัยต่างๆ 
อิทธพิลของความเชื่อและค่านิยมในการรับประทานอาหาร รวมทั้งอาหารแสลงโรค

SC 57106 การจัดการการเงินส่วนบุคคล
( Personal Financial Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคดิเกีย่วกบัการบรหิารการเงินส่วนบคุคล ความเข้าใจจดุมุ่งหมายของการบรหิารการเงินส่วนบคุคล ความส�าคญั
ของการบริหารการเงินส่วนบุคคล การก�าหนดเง่ือนไขและเป้าหมายของการเงินส่วนบุคคล วงจรชีวิตของบุคคล 
คณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินส่วนบุคคล การจดบันทึกรายได้รายจ่ายส่วนบุคคลและครัวเรือน การวางแผน
และกลยุทธเ์กี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การบริหารความเส่ียงส่วนบุคคล และการออมเพื่อวัตถุประสงค์
ต่างๆ ของบุคคล

SC 57107 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
( Science and Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลของการใช้สารเคมีท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมและชีวิตประจ�าวัน 
ผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้ยาในชีวิตประจ�าวัน หลักการของเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) ผลท่ีเกิดขึ้น
จากการดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified Organisms: GMOs) ผลของรังสีจากดวงอาทิตย์และสาร
กมัมนัตรงัสีท่ีมีต่อชวีติและส่ิงแวดล้อม ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ท่ีมต่ีอมนษุย์ สภาพแวดล้อม 
สังคม การเมือง และวัฒนธรรม
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SC 57108 สถิติเบื้องต้น
( Basic Statistics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักและวิธีการทางสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ท่ีน�ามาใช้ในงานด้านต่างๆ ได้แก่ การท�าประชามติ 
การวิจัยเชิงส�ารวจ โดยเน้นการวิเคราะห์จากกรณีศึกษาและผลการวิจัยท่ีใช้ข้อมูลจริง การเขียนรายงานผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถติิ

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

BA 57101 หลักการตลาด
( Principles of Marketing)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

บทบาทด้านการบริหารการตลาดยุคใหม่ท่ีมีต่อภาคธุรกิจและเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางการตลาดท้ังปัจจัย
ภายในและภายนอกท่ีมอีทิธิพลต่อระบบตลาด พฤตกิรรมผู้บรโิภคด้านกระบวนการตดัสินใจซือ้ การวิเคราะห์ส่วน
แบ่งการตลาด การก�าหนดตลาดเป้าหมาย การก�าหนดต�าแหน่งผลิตภัณฑ์ และการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการ
ตลาด ตลอดจนการท�าการสื่อสารทางตลาดแบบบูรณาการ

BA 57102 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ
( Business Managerial Accounting)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความส�าคัญ บทบาท และประโยชน์ของการบัญชี กระบวนการจัดท�าบัญชีและการออกรายงานทางการเงิน การ
อ่านรายงานทางการเงนิ ต้นทุนและการวิเคราะห์ต้นทุน การจัดสรรต้นทุนทางอ้อม การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจส�าหรบัการวางแผนทางบญัช ีการใช้ข้อมูลทางการบญัชตีามบทบาทของผู้บรหิาร การใช้ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี รวมถึงแนวคิดในการควบคุมและตรวจสอบภายใน

BA 57103 การจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
( Food Product Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ประเภทของธุรกิจอาหาร การผลติเบือ้งต้น กระบวนการจดัการ การจดัเกบ็รกัษาและการคงสภาพผลติภณัฑ์ คณุค่า
อาหาร ฉลากโภชนาการ หลักการควบคุมคุณภาพ การจัดการความปลอดภัย การบริการและการจัดจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหาร

BA 57104 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์
( Organization and Human Resource Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

รูปแบบและโครงสร้างองค์การ แนวคิดทางการบริหารและหน้าที่การบริหาร วัฒนธรรมองค์การ การจัดการความ
ขัดแย้งและการจัดการการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวางแผน แหล่งในการสรรหา การคัด
เลือก การบริหารค่าตอบแทน การจัดสวัสดิการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม และการธ�ารงรักษา
บุคลากรในองค์การ
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BA 57105 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
( Modern Trade Business Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ประเภทของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ นโยบายการค้าและแนวโน้มธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สินค้าและบริการ การเลือก
ท�าเลที่ตั้ง และรูปแบบที่ตั้งของธุรกิจ การออกแบบร้านค้าทั้งภายในและภายนอก การจัดวางผังร้านค้า ตลอดจน
ข้อดีและข้อจ�ากัดของการจัดผังร้านค้าแต่ละประเภท

BA 57106 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
( Managerial Economics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการทางเศรษฐศาสตร์ การวเิคราะห์อปุสงค์ การประมาณการและการพยากรณ์ การวิเคราะห์อปุทาน การผลติ
และต้นทุน ลักษณะโครงสร้างของตลาดทางธุรกิจและการก�าหนดราคา การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตัดสินใจ
ในการลงทุนทางธุรกิจ ตลอดจนการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจ

BA 57107 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
( Logistics and Supply Chain Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

บทบาทของโลจสิติกส์และโซ่อุปทานที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ การด�าเนินงานด้านโลจิสติกส์ การบริการลูกค้า ระบบ
สารสนเทศ การขนส่ง การบริหารคงคลัง คลังสินค้า การจัดซื้อ การจัดการวัสดุและการพยากรณ์ การควบคุมงาน
โลจิสติกส์ และโลจิสติกส์โลก

BA 57208 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
( Quantitative Analysis and Business Statistics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้ทางคณิตศาสตรแ์ละสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ เทคนิคการตัดสินใจภายใต้ความแน่นอน
และความไม่แน่นอน การโปรแกรมเชิงเส้นตรง การวิเคราะห์ข่ายงานด้วยเทคนิค PERT/CPM ตลอดจนประยุกต์
ใช้สถิติเชิงพรรณาและสถิติเชิงอนุมานเพื่อวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ

BA 57209 การเงินธุรกิจ
( Business Finance)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความส�าคัญและเป้าหมายของการบริหารการเงินของธุรกิจ บทบาทหน้าท่ีของผู้จัดการทางการเงิน การวางแผน
และการวเิคราะห์ทางการเงิน ตลาดการเงิน การจดัหาและจดัสรรเงินทุน การบรหิารเงินทุนหมุนเวียน งบประมาณ
ลงทุน นโยบายดอกเบี้ยและสินเชื่อ นโยบายเงินปันผล ต้นทุนทางการเงิน ตลอดจนนโยบายอื่นๆ ทางการเงิน

BA 57210 การจัดการด้านการผลิตและการปฏิบัติการ
( Operations Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการ แนวคิด และกลยุทธ์ด้านการจัดการการผลิตและการด�าเนินการ การวางแผนกระบวนการผลิต การ
พยากรณ์การผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ การจัดล�าดับงานและตารางการผลิต การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิต 
ตลอดจนการควบคุมคุณภาพและการจัดการสินค้าคงคลัง
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BA 57211 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
( Information Systems for Modern Business 
Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ลกัษณะและความส�าคญัของโครงสร้างระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการธุรกิจสมยัใหม่ ประเภทของระบบสารสนเทศ 
การพัฒนาระบบสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในธุรกิจสมัยใหม่ ระบบสารสนเทศในธุรกิจค้าปลีก
และค้าส่ง ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาธุรกิจบทบาทผู้บริหารในการจัดการระบบสารสนเทศ ตลอด
จนแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจสมัยใหม่

BA 57312 การวิจัยเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
( Research for Business Development)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ระเบยีบวธีิวจัิยทางธุรกิจ การวางแผนการออกแบบการวจิยัท้ังเชงิปรมิาณและคณุภาพ โดยการค้นหาปัญหาในการ
วิจัยจากการฝึกปฏิบัติงานประจ�า (Routine to Research) การเลือกและการสร้างเครื่องมือในการวิจัย การเลือก
วิธีการสุ่มตัวอย่าง การหาขนาดตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติที่ใช้พารามเิตอร์
และไม่ใช้พารามิเตอร์ ตลอดจนการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล การฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ผล
การวิจัยเพื่อน�ามาพัฒนาวางแผนทางธุรกิจให้เหมาะสมกับงาน

BA 57313 กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
( Business Law and Ethics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

กฎหมายเกีย่วกบัการจดัตัง้องค์กรธุรกิจ และกฎหมายเกีย่วกบัการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ เช่น กฎหมายซือ้ขาย 
เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ยืม ค�้าประกัน จ�านอง จ�าน�า หุ้นส่วน บริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวกับตราสารทางการเงิน ตลอด
จนการจดัเกบ็ภาษตีามประมวลรษัฎากร ในส่วนท่ีว่าด้วยเรือ่งภาษมูีลค่าเพิม่ ภาษธุีรกิจเฉพาะ ตลอดจนจรยิธรรม
ส�าคัญของผู้บริหารและพนักงาน ภายใต้หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ

BA 57414 การจัดการเชิงกลยุทธ์
( Strategic Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

บทบาทและความส�าคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ องค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ การวางแผน กลยุทธ์และกลวิธีในระดับต่างๆ ภายในองค์การ การก�าหนดกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ของธุรกิจ
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2.2 กลุ่มวิชาบังคับ

LG 57101 การจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า
( Transportation and Distribution Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน :BA 57107

ความหมาย ความส�าคัญ และบทบาทของการขนส่งต่อการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ประเภท
และลักษณะของการขนส่ง การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) การเรียกร้องค่า
เสียหาย สิทธแิละความรับผิดของผู้ขนส่งทางทะเล การบรหิารงานขนส่ง การบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง 
การยกขนวัสดุและการใช้คอนเทนเนอร์ในการขนส่ง เอกสารการขนส่ง ต้นทุนและอัตราค่าขนส่ง กฎ
ระเบียบการขนส่ง

LG 57102 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์ 1
( Work-based Learning in Logistics Management 1)

3(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

นักศึกษาเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่อย่างเป็นระบบในสถานประกอบการที่ทางสถาบัน
ก�าหนด โดยได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติงานพื้นฐานภายในร้านค้าสมัยใหม่ซึ่งครอบคลุม
การขายสินค้าและการให้บริการ การสั่ง การจัดเก็บ การจัดเรียงสินค้าเบื้องต้น และการดูแลสภาพ
แวดล้อมของร้าน ระยะเวลาและจ�านวนชั่วโมงในการฝึกปฏิบัติเป็นไปตามที่คณะประกาศ ภายใต้การ
ดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความร่วมมือ
ระหว่างสถานประกอบการและสถาบัน

LG 57103 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์ 2
( Work-based Learning in Logistics Management 2)

3(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน  LG 57102 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

นกัศกึษาเรยีนรู้ภาคปฏบิตัด้ิานธุรกิจการค้าสมยัใหม่อย่างเป็นระบบในสถานประกอบการท่ีทางสถาบนัก�าหนด โดย
ได้รบัประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบตังิานตามหน้าท่ีภายในร้านค้าสมยัใหม่ซึง่ครอบคลมุการขายสินค้าและการ
ให้บรกิาร และการส่ังสินค้าเฉพาะกลุ่มและการดแูลสภาพแวดล้อมของร้าน ระยะเวลาและจ�านวนชัว่โมงในการฝึก
ปฏบิตัเิป็นไปตามท่ีคณะประกาศ ภายใต้การดแูลพนกังานพีเ่ลีย้งจากสถานประกอบการและมกีารประเมนิผลการ
ปฏิบัติงานตามความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและสถาบัน

LG 57204 การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง
( Warehouse and Inventory Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลกัการและวธีิในการจัดเกบ็สินค้าให้เพยีงพอกบัความต้องการ ลกัษณะของคลงัสินค้า หน้าท่ีหลกัของคลงัสินค้า 
การจัดวางผังพื้นท่ี การบรรจุภัณฑ์เพื่อการคลังสินค้า วิเคราะห์ความเหมาะสมระหว่างระดับสินค้าคงคลังหลัก
การและวธีิปฏบิตัใินการจดัการและควบคมุสินค้าคงคลงั เทคนคิในการจดัการและการควบคมุสินค้าคงคลงัโดยวธีิ
ต่างๆ การวางแผนความต้องการของวัสดุ การจัดการสินค้าคงคลังแบบทันเวลา การค�านวณต้นทุนในการจัดการ
เก็บสินค้าคงคลัง การบริหารสนิค้าคงคลังของคู่ค้า (Vendor Managed Inventory) และเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ใช้ในการจัดการสินค้าคงคลัง
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LG 57205 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
( International Business Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้และลักษณะทั่วไปของการค้าระหว่างประเทศ การสร้างรายได้จากการค้าระหว่างประเทศ 
กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศ เอกสารส�าหรับการค้าระหว่าง
ประเทศ เอกสารทางด้านการเงนิทางธนาคาร องค์การการค้าระหว่างประเทศและการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจ สิทธพิิเศษทางภาษีตามข้อตกลงระหว่างประเทศ การบรหิารและการจัดการความเสี่ยง
ระหว่างประเทศ

LG 57206 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์ 3
( Work-based Learning in Logistics Management 3)

3(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : LG 57103 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

นกัศกึษาฝึกปฏบิตังิานในศนูย์กระจายสินค้าในส่วนการส่ังซือ้สินค้า การจดัการสินค้าคงคลงั เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ในฐานะเป็นพนกังานชัว่คราวโดยมรีะยะเวลาในการฝึกปฏบิตังิานตามท่ีสถาบนัก�าหนด ภายใต้การดแูลของอาจารย์
นิเทศร่วมกับพนักงานที่ปรึกษาในสถานประกอบการ

LG 57207 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์ 4
( Work-based Learning in Logistics Management 4)

3(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : LG 57206 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานในศูนย์กระจายสินค้าในส่วนรับคืนสินค้าด้านส�านักงาน ในฐานะเป็นพนักงานชั่วคราวโดย
มรีะยะเวลาในการฝึกปฏบิตังิานตามท่ีสถาบนัก�าหนด ภายใต้การดแูลของอาจารย์นเิทศร่วมกบัพนกังานท่ีปรกึษา
ในสถานประกอบการ

LG 57308 การจ�าลองสถานการณ์และการออกแบบคลังสินค้า
( Simulation and Wearhouse Design)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : BA 57208 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ หรือได้
รับการอนุมัติจากคณบดี

การจ�าลองระบบงานแบบดสิครตีอเีวนท์ การสร้างแบบจ�าลอง และการใช้คอมพวิเตอร์ในการจ�าลองระบบงานโดย
จะเน้นถงึการประยกุต์ใช้ในปัญหาระบบแถวคอย การผลติ และการขนส่ง การวางผงั การวางแผนการไหลของวสัดุ 
หลักการจ�าลองแบบ การสร้างแบบจ�าลองในการออกแบบวิเคราะห์คลังสนิค้า

LG 57309 สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์
( Seminar in Logistics Management)

3(3-0-6)

เงื่อนไขบังคับ
ก่อน

: ไม่มี

การบูรณาการองค์ความรู้ และประสบการณ์ทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานท่ีศึกษามาท้ังหมดมาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์อย่างเป็นระบบในรูปแบบการสัมมนา การน�าเสนอประเด็นทางด้าน โลจิสติกส์ในปัจจุบันพร้อมสรุป
องค์ความรู้ร่วมกัน
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LG 57310 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์ 5 
( Work-based Learning in Logistics Management 5)

3(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : LG 57207 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

นกัศกึษาฝึกปฏบิตังิานในศนูย์กระจายสินค้า ในส่วนการส่ังซือ้สินค้าการจดัการสินค้าคงคลงั เทคโนโลยสีารสนเทศ
ในฐานะเป็นพนกังานชัว่คราวโดยมรีะยะเวลาในการฝึกปฏบิตังิานตามท่ีสถาบนัก�าหนด ภายใต้การดแูลของอาจารย์
ที่ปรึกษาร่วมกับพนักงานที่ปรึกษาในสถานประกอบการ

LG 57311 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์ 6
( Work-based Learning in Logistics Management 6)

3(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : LG 57310 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานในศูนย์กระจายสินค้าในส่วนรับคืนสินค้าด้านส�านักงานในฐานะเป็นพนักงานชั่วคราวโดยมี
ระยะเวลาในการฝึกปฏิบตังิานตามท่ีสถาบนัก�าหนดภายใต้การดแูลของอาจารย์ท่ีปรกึษาร่วมกบัพนกังานท่ีปรกึษา
ในสถานประกอบการ

LG 57412 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์ 7
( Work-based Learning in Logistics Management 7)

3(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : LG 57311 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

นกัศกึษาฝึกปฏบิตังิานในศนูย์กระจายสินค้า หรอืสถานประกอบการทางด้านโลจสิตกิส์สายส�านกังานและสายปฏบิตัิ
งาน ในฐานะเป็นพนักงานชั่วคราวโดยมีระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติงานตามที่สถาบันก�าหนด ภายใต้การดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับพนักงานที่ปรึกษาในสถานประกอบการ

LG 57413 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์ 8
( Work-based Learning in Logistics Management 8)

6(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : LG 57412 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

นกัศกึษาฝึกปฏบิตังิานในศนูย์กระจายสินค้า หรอืสถานประกอบการทางด้านโลจสิตกิส์สายส�านกังานและสายปฏบิตัิ
งาน ในฐานะเป็นพนักงานชั่วคราวโดยมีระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติงานตามท่ีสถาบันก�าหนด มีการท�าโครงงาน 
(Project-based Learning) ภายใต้การดแูลของอาจารย์ท่ีปรกึษาร่วมกบัพนกังานท่ีปรกึษาในสถานประกอบการ 

2.3 กลุ่มวิชาเลือก
2.3.1 กลุ่มวิชาเลือกด้านการจัดการโลจิสติกส์

LG 57214 การตลาดโลจิสติกส์และการบริการ
( Logistics Marketing and Services)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : BA 57101 และ BA 57107

การจัดการหน้าท่ีด้านการตลาดโลจิสติกส์ การวิเคราะห์ตลาดและสภาพแวดล้อม การวางแผนการตลาดส�าหรับ
โลจิสติกส์ การก�าหนดกลยุทธ์ การตลาดต่างประเทศ การตลาดบริการ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ บรรษัทภิบาล
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LG 57215 ประเด็นคัดสรร และสถานการณ์ร่วมสมัย
( Selected Topics and Current Issues)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความส�าคัญในการคัดเลือกหัวข้อทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานโลก (Global Supply Chain) ที่มีอิทธิพลและ
ผลกระทบต่อสถานการณ์โลจิสติกส์และการจัดการโซอุ่ปทาน ศึกษาและวิเคราะห์เหตุและปัจจัยอย่างเป็นระบบ 
การเรียนรู้ปัญหาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ผา่นส่ือต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปรียบเทียบน�าไปสู่การรับรู้และ
เตรียมพร้อมให้เข้ากับยุคสมัย

LG 57316 การน�าเข้าและส่งออก
( Import and Export)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความส�าคัญของการน�าเข้าส่งออก ลักษณะของเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ใบก�ากับสินคา้ ใบตราสง่สินค้า การ
ด�าเนินธุรกรรมกับธนาคาร การด�าเนินพิธีการศุลกากร พิกัดสินค้าและอัตราภาษีน�าเข้า การค�านวณอากรขาเข้า 
การประสานงานกับผู้รับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) การด�าเนินธุรกรรมด้านการขนส่ง
ระหว่างประเทศและศุลกากร สิทธปิระโยชน์ในการยกเว้นภาษีทางด้านการส่งเสริมการลงทุน และสิทธิประโยชน์
ทางด้านศุลกากร

LG 57317 การจัดซื้อและการจัดหาในโลจิสติกส์
( Purchasing and Procurement in Logistics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

บทบาทและหน้าท่ีการจดัซือ้จดัหาในโลจสิตกิส์ การคดัเลอืกผลติภณัฑ์ กลยทุธ์ในการประเมนิและเปรยีบเทียบด้าน
ราคา ผลิตภณัฑ์ คณุภาพ และอืน่ๆ วธีิการคดัเลอืกผู้รบัจดัส่งสินค้า การก�าหนดเวลาในการรบัจดัส่งสินค้า การเจรจา
ต่อรอง เงื่อนไขในการช�าระเงิน วิธีการจัดส่งสนิค้า การบริหารข้อตกลงและบริหารความสัมพันธ์กับผู้จัดส่งสนิค้า

LG 57318 การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยงในโลจิสติกส์
( Insurance and Risk Management in Logistics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความส�าคญัของการประกนัภัย บทบาทหน้าท่ีของผู้รบัประกนัภยัผู้เอาประกนัภยั และผู้รบัผลประโยชน์ การประกนั
ภยัสินค้าประเภทต่างๆ การประกนัภยัทางทะเล การประกนัภยัการขนส่ง การเรยีกร้องสินไหมทดแทน การวเิคราะห์
ความเสี่ยงด้านโลจิสติกส์ การจัดการและการลดความเสี่ยง การหาแนวทางป้องกันความเสี่ยง

LG 57319 การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมด้านโลจิสติกส์
( Green Logistics Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

บทบัญญัติและข้อบังคับด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการ ด้านการผลิต การขนส่ง
และบรรจภุณัฑ์ในการขนส่ง การวเิคราะห์ปัญหาท่ีเกีย่วข้องกบัความปลอดภยัและส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึน้ในการผลติ 
การจดัเกบ็ การล�าเลยีงและการขนส่งสินค้า โลจสิตกิส์ย้อนกลบั เทคโนโลยสีมัยใหม่ในการจดัการด้านส่ิงแวดล้อม 
รวมทั้งระบบ ISO ที่มีความส�าคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม
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LG 57320 การจัดการต้นทุนส�าหรับโลจิสติกส์
( Cost Management for Logistics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : BA 57107

การประมาณต้นทุนโลจสิตกิส์ การจดัท�างบประมาณ การวิเคราะห์ต้นทุนโลจสิตกิส์ การวิเคราะห์การเปลีย่นต้นทุน
เพือ่การตดัสินใจด้านโลจสิตกิส์วิธีการวัดและควบคมุผลการปฏบิตังิานด้าน โลจสิตกิส์ การลดต้นทุนด้านโลจสิตกิส์

LG 57321 ธุรกิจการขนส่งทางทะเลเบื้องต้น
( Introduction to Maritime Business)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การจัดการและองค์ประกอบที่ส�าคัญในธุรกิจการขนส่งทางเรือ ประเภทและลักษณะของสินค้าและเรือ หลักความ
ปลอดภยับนเรอื องค์กรท่ีเกีย่วข้องกบัธุรกิจการขนส่งทางทะเล เรอืจรและเรอืประจ�าเส้นทาง ตวักลางในธุรกิจการ
ขนส่งทางเรือ การเช่าเรือ การจัดโครงสร้างของบรษิัทเรือ การพัฒนาธุรกิจพาณิชยนาวีในอนาคต

LG 57322 การจัดการท่าเรือ
( Port Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

องค์ประกอบการปฏิบัติงานในท่าเรือ ระบบการปฏิบัติงานขนถ่ายสินค้าในท่าเรือ ได้แก่ การปฏิบัติงานขนถ่าย
สินค้าจากเรือ การเคลื่อนย้ายสินค้าและการจัดแผนผังเพื่อวางเก็บสินค้าในงานและในคลังสินค้า การรับและส่ง
มอบสินค้า การปฏิบัติงานในท่าเรือสนิค้าทั่วไปและท่าเรือตู้สินค้า ประสิทธิภาพและการจัดประสิทธิภาพเพื่อการ
ปรับปรุงและวางแผนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ท่าเรือในอนาคต การก�าหนดค่าภาระ กฎ ระเบียบและ
โครงสร้างการบริหารท่าเรือ

2.3.2 กลุ่มวิชาเลือกด้านภาษาจีน

BC 55101 ภาษาจีน 1
( Chinese 1)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

สัทอักษร (ระบบถอดเสียงด้วยอักษรโรมัน) และการออกเสียงภาษาจีนกลางอย่างถูกต้อง ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับ
อักษรจีน ค�าศัพท์ วลี และประโยคพื้นฐานในภาษาจีน

BC 55102 ภาษาจีน 2
( Chinese 2)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BC 55101

ค�าศัพท์ วลีและโครงสร้างประโยคความเดียวและความรวมที่ใช้ประจ�า ทักษะการใช้พจนานุกรมจีน

BC 55206 ภาษาจีน 3
( Chinese 3)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BC 55102

ค�าศัพท์ วลีและโครงสร้างประโยคความซ้อนที่ใช้ประจ�า ทักษะการอ่านความเรียง นิทานหรือบทความสั้นๆ เพื่อ
ความเข้าใจ
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BC 56207 ภาษาจีน 4
( Chinese 4)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BC 55206

ค�าศัพท์ วลีและโครงสร้างประโยคความซ้อน การอ่านบทความท่ีมีค�าศัพท์และโครงสรา้งประโยคท่ีซับซ้อนและ
หลากหลาย

BC 55338 ภาษาจีนธุรกิจ
( Business Chinese)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BC 55207

ค�าศพัท์ ส�านวน รปูแบบประโยคภาษาจนีท่ีใช้ในเชงิธุรกิจ การสนทนาเพือ่ตดิต่อประสานงาน การอ่านข้อเขยีนทาง
ธุรกิจ และการเขียนโต้ตอบทางธุรกิจ

BC 55339 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางการตลาด
( Chinese for Marketing Communication)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BC 55338

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการส่ือสารทางการตลาด ค�าศัพท์ ส�านวน รูปแบบประโยคภาษาจีนท่ีใช้ในการส่ือสาร
ทางการตลาด

2.3.3 กลุ่มวิชาเลือกด้านภาษาญี่ปุ่น

BJ 56101 ภาษาญี่ปุ่น 1
( Japanese 1)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นระดับพื้นฐาน ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ อักษรฮิระงะนะ อักษรคะตะคะ
นะ และอักษรคันจิ ในปริมาณที่เหมาะสมแก่การสื่อสารเบื้องต้น การฝึกการอออกเสียงและไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น
ระดับพื้นฐาน

BJ 56102 ภาษาญี่ปุ่น 2
( Japanese 2)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BJ 56101

การฝึกทักษะการฟัง พดู อ่านและเขยีนค�าศพัท์ และอกัษรคนัจเิพิม่ขึน้จากรายวิชาภาษาญ่ีปุ่น 1 อกีอย่างน้อย 100 
ตัว การฝึกออกเสียง การใช้ค�า และการฝึกประโยคพื้นฐานประเภทต่างๆ ส�านวนภาษาญี่ปุ่นอย่างง่ายท่ีจ�าเป็นต่อ
การสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน

BJ 56206 ภาษาญี่ปุ่น 3
( Japanese 3)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BJ 56102

การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนค�าศัพท์และอักษรคันจิเพิ่มขึ้นจากรายวิชาภาษาญี่ปุ่น 2 อีกอย่างน้อย 
150 ตัว การฝึกประโยคที่ซับซ้อนขึ้น ส�านวนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานที่จ�าเป็นต่อการสื่อสารในบริบทต่างๆ
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BJ 56207 ภาษาญี่ปุ่น 4
( Japanese 4)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BJ 56206

การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนค�าศัพท์และอักษรคันจิเพิ่มขึ้นจากรายวิชาภาษาญี่ปุ่น 3 อีกอย่างน้อย 
200 ตวั การฝึกประโยคท่ีซบัซ้อนข้ึนและความเรยีง ส�านวนภาษาญีปุ่่นพืน้ฐานท่ีจ�าเป็นต่อการส่ือสารในบรบิทต่างๆ

BJ 56244 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
( Business Japanese)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BJ 56207

การใช้ภาษาญีปุ่่นธุรกิจ โดยเน้นค�าศพัท์ในแวดวงธุรกิจ ท้ังการฟังการพดูเพือ่ใช้ในส�านกังานและองค์กรท่ีเกีย่วข้อง 
การอ่านบทความเชงิธุรกิจเพ่ือจบัประเดน็ส�าคญั การเขยีนและการส่งเอกสารทางธุรกิจ ท้ังจดหมายอเิลก็ทรอนกิส์ 
(e-mail) และจดหมายเชงิธุรกิจ อกีท้ังเพ่ือการแนะน�าตวัเองส�าหรบัการสมคัรเข้าท�างานในองค์กรญ่ีปุ่นต่างๆ รวม
ทั้งการสนทนาทางธุรกิจ การน�าเสนอผลงานและบุคคลเชิงธุรกิจ

BJ 56328 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารทางการตลาด
( Japanese for Marketing Communication)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BJ 56244

การใช้ภาษาญ่ีปุ่นเพือ่การตลาด และการเข้าใจถงึชนดิของสินค้าท่ีท�าการจ�าหน่าย อาทิ เช่น สามารถอ่านฉลากสินค้า 
ส่วนประกอบของสินค้า สถานที่ผลิต วันที่ผลิต วันหมดอายุ รวมทั้งการเข้าใจถึงเนื้อหาของการโฆษณาสินค้า และ
การประ ชาสัมพนัธ์สินค้าในช่วงส่งเสรมิการตลาด (Promotion) เพือ่กระตุ้นกระบวนการตดัสินใจซือ้ของผู้บรโิภค
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หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

(หลักสูตรนานาชาติ)



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

(หลักสูตรนานาชาติ)
Bachelor of Business Administration Program in 

Modern Trade Business Management 
(International Program)

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)
 (อักษรย่อ) : บธ.บ. (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Business Administration
   (Modern Trade Business Management)
 (อักษรย่อ) : B.B.A. (Modern Trade Business Management)

ความเป็นมาและจุดเด่นของสาขาวิชา
จากการเจริญเติบโตของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการเปดิ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (ASEAN Economic Community : AEC) การสร้างหลกัสูตรบรหิารธุรกิจ
บณัฑติ สาขาวชิาการจดัการธุรกิจการค้าสมยัใหม่ (หลกัสูตรนานาชาต)ิ จะช่วยพฒันาก�าลงัคนให้มคีวาม
พร้อมในการท�างานได้ทันที ช่วยสร้างโอกาส เพิ่มขีดความสามารถ และยกระดับทักษะด้านภาษาตา่ง
ประเทศให้พร้อมต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี

แนวทางในการประกอบอาชีพ
เมือ่ส�าเรจ็การศกึษาตามหลกัสูตร บณัฑติสามารถประกอบอาชพีในสายการบรหิารจัดการธุรกจิการ

ค้าสมยัใหม่ในระดบับรหิาร ฝ่ายปฏบิตักิาร ฝ่ายสนบัสนนุสายงานด้านต่างๆ ในบรษิทัท่ีเกีย่วกบัธุรกิจการ
ค้าสมัยใหม่ และสามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวในด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เป็นต้น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ผลิตบัณฑิตเป็นนักจัดการและผู้ประกอบการท่ีตรงกับความต้องการของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ รวมทั้งภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและการบริการอื่นๆ โดย
เน้นให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

2. ผลติบณัฑติท่ีมคีวามสามารถในการน�าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในภาคธุรกิจ และอตุสาหกรรมอืน่ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ได้ ตลอดจนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

3. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความเป็นผู้น�า มีความใฝ่รู้ 
4. ผลิตบัณฑิตที่มีกรอบความคิดที่เป็นสากล (International Mindset) มีทักษะการใช้ภาษาที่

ดีรวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
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คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
1. ส�าเร็จการศึกษาไม่ต�่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบ

เท่า
2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
3. ไม่เคยต้องโทษตามค�าพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีท่ีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันกระท�า

โดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
4. ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคที่เป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา หรือติดยาเสพติด
5. เป็นนกัศกึษาไทยและนกัศกึษาต่างชาตท่ีิมีทักษะการใช้ภาษาองักฤษในระดบัด ีเทียบเท่าผลการ

สอบ IELTS 5.0 หรือ TOEFL (IBT) 61 หรือผ่านการทดสอบที่จัดโดยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

โครงสร้างหลักสูตร
จ�านวนหน่วยกิตที่ศึกษาตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวน 31 หน่วยกิต ประกอบด้วย

1.1 กลุ่มวิชาภาษา ประกอบด้วย
1.1.1  ภาษาไทย จ�านวน 3 หน่วยกิต 
1.1.2 ภาษาอังกฤษ จ�านวน 10 หน่วยกิต 

1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต 
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ จ�านวน 90 หน่วยกิต ประกอบด้วย
2.1 กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ จ�านวน 42 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาบังคับ จ�านวน 36 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาเลือก จ�านวน 12 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ�านวน 6 หน่วยกิต
ก�าหนดให้เลือกเรียนให้ครบ 6 หน่วยกิต ตามโครงการสร้างหมวดวิชาเลือกเสรี โดยเลือกจากวิชา

ใดก็ได้ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี
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รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวน 31 หน่วยกิต แบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชา ดังนี้

1.1 กลุ่มวิชาภาษา ประกอบด้วย
1.1.1 ภาษาไทย เลือกเรียน จ�านวน 3 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

TH 58101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication) 3(3-0-6) -

TH 58102
ภาษากับวัฒนธรรมไทย
(Thai Language and Culture) 3(3-0-6) -

TH 58103
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
(Thai as a Foreign Language) 3(2-2-5) -

1.1.2 ภาษาอังกฤษ เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

EN 58101
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(Foundation English) 2(1-2-3) -

EN 58102
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
(English for Real Life) 2(1-2-3) -

EN 58103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน
(English for Everyday Communication) 2(1-2-3) -

EN 58104
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธผิล
(English for Effective Communication) 2(1-2-3) -

EN 58205
ภาษาอังกฤษส�าหรับธุรกิจบริการและการขาย
(English for Service and Sales Business) 2(1-2-3) -

EN 58206

ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอและการสื่อสาร
ในเชิงธุรกิจ
( English for Presentation and Communication 
in Business)

2(1-2-3) -

EN 58207
ภาษาอังกฤษเพื่อการท�างาน
(English for Work) 2(1-2-3) -

EN 58208
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
(English for Business Communication) 2(1-2-3) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

EN 58309
ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครและสัมภาษณ์งาน
(English for Job Application and Interview) 2(1-2-3) -

EN 58310
ภาษาอังกฤษในบริบทของสังคมทางธุรกิจ
(English for Social / Business Contexts) 2(1-2-3) -

EN 58311
ภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียน
(English in ASEAN Contexts) 2(1-2-3) -

EN 58312
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสื่อสังคมออนไลน์
(English for Communication on Social Media) 2(1-2-3) -

EN 58313
การพัฒนาทักษะการอ่านและการฟังจากสื่อ
( Developing Reading and Listening Skills 
from the Media)

2(1-2-3) -

EN 58314
การน�าเสนอทางธุรกิจ
(Business Presentation) 2(1-2-3) -

EN 58315
ทักษะการเขียนอย่างมีประสิทธผิล
(Effective Writing Skills) 2(1-2-3) -

EN 58416
ภาษาอังกฤษเพื่อการจดบันทึกย่อและการสรุปความ
(English for Note-Taking and Summarizing) 2(1-2-3) -

EN 58417
ภาษาอังกฤษส�าหรับการสอบวัดมาตรฐาน
(English for Standardized Tests) 2(1-2-3) -

1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SO 58101
บุคลิกภาพและสัมพันธภาพทางสังคม
(Personality and Social Relations) 3(3-0-6) -

SO 58102
ประชาคมโลกกับอาเซียน
(Global Community and ASEAN) 3(3-0-6) -

SO 58103
การจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจ�าวัน
(Conflict Management in Daily Life) 3(3-0-6) -

SO 58104
ภาวะผู้น�าในสังคมยุคใหม่
(Leadership in Modern Society) 3(3-0-6) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SO 58105
กฎหมายในชีวิตประจ�าวัน
(Law in Daily Life) 3(3-0-6) -

SO 58106
สหวิทยาการสังคมศาสตร์
(Integrated Social Science) 3(3-0-6) -

SO 58107
สังคมชนบทและเมือง
(Rural and Urban Society) 3(3-0-6) -

SO 58108
จิตวิทยาเพื่อการท�างาน
(Psychology for Work) 3(3-0-6) -

SO 58109
การจัดการข้ามวัฒนธรรม 
(Cross Cultural Management) 3(3-0-6) -

SO 58110
อัตลักษณ์บัณฑิตปัญญาภิวัฒน์
(Identities of Panyapiwat Graduates) 3(3-0-6) -

1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HM 58101
มนุษย์กับอารยธรรม
(Man and Civilization) 3(3-0-6) -

HM 58102
หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด
(GO and Thinking Skills Development) 3(3-0-6) -

HM 58103
ปรัชญากับการด�าเนินชีวิต
(Philosophy and living) 3(3-0-6) -

HM 58104
ไทยศึกษา
(Thai Studies) 3(3-0-6) -

HM 58105
สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
(Integrated Humanities) 3(3-0-6) -

HM 58106
นวัตกรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Innovations and Quality of Life Improvement) 3(3-0-6) -

HM 58107
สุนทรียภาพแห่งชีวิต
(Aesthetics of Life) 3(3-0-6) -

HM 58108
ศิลปะปริทัศน์
(Survey of Arts) 3(3-0-6) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HM 58109
นิเวศวัฒนธรรม
(Cultural Ecology) 3(3-0-6) -

HM 58110
ดุลยภาพแห่งการท�างานและนันทนาการ
(Balance of Work and Recreation) 3(3-0-6) -

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SC 58101
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ�าวัน
(Mathematics and Statistics in Daily Life) 3(3-0-6) -

SC 58102
โลกและสิ่งแวดล้อม
(Earth and Environment) 3(3-0-6) -

SC 58103
การใช้โปรแกรมประยุกต์ในองค์กรสมัยใหม่
(Applications Usage for Modern Organization) 3(2-2-5) -

SC 58104
ชีวิตและสุขภาพ
(Life and Health) 3(3-0-6) -

SC 58105

ความคิดสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์และนวัตกรรม
ธุรกิจ
( Creative Thinking for Sciences and Business 
Innovation)

3(3-0-6) -

SC 58106
การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่องานด้านวิทยาศาสตร์
(Applications Usage for Sciences) 3(2-2-5) -

SC 58107
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
( Business Information Technology 
Management)

3(3-0-6) -

2. หมวดวิชาเฉพาะ จ�านวน 90 หน่วยกิต แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชา ดังนี้
2.1 กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ จ�านวน 42 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

MI 59101
การตลาดเพื่อการจัดการธุรกิจ
(Business Managerial Marketing) 3(3-0-6) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

MI 59102
การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ
(Business Managerial Accounting) 3(3-0-6) -

MI 59103
การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
( Strategic Organizational and Human 
Resource Management)

3(3-0-6) -

MI 59104
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
(Modern Trade Business Management) 3(3-0-6) -

MI 59105
เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจ
(Business Managerial Economics) 3(3-0-6) -

MI 59206
สถิติประยุกต์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
(Applied Statistics for Business Decisions) 3(3-0-6) -

MI 59207
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
(Logistics and Supply Chain Management) 3(3-0-6) -

MI 59208
การเงินเพื่อการจัดการธุรกิจ
(Business Managerial Finance) 3(3-0-6) -

MI 59209
การจัดการและการปฏิบัติการทางธุรกิจ
(Business Operations Management) 3(3-0-6) -

MI 59310
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
(International Business Management) 3(3-0-6) -

MI 59311
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
(Business Entrepreneurship) 3(3-0-6) -

MI 59312
การวิจัยธุรกิจ
(Business Research) 3(3-0-6) -

MI 59313
กฎหมายธุรกิจ
(Business Laws) 3(3-0-6) -

MI 59414
การจัดการเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่
(Modern Strategic Management) 3(3-0-6) -
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2.2 กลุ่มวิชาบังคับ จ�านวน 36 หน่วยกิต มีรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

MI 59115

การขายและมาตรฐานการบริการส�าหรับธุรกิจการค้า
สมัยใหม่
( Sales and Service Standards for Modern 
Trade Business)

3(3-0-6) -

MI 59116

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ 1
( Work-based Learning in Modern Trade 
Business Management 1)

3(0-21-0) -

MI 59217

พฤติกรรมลูกค้าและการวิเคราะห์ความต้องการของ
ลูกค้า
( Customer Behavior and Customer’s Need 
Analysis)

3(3-0-6) -

MI 59218
การจัดการสินค้าส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
(Merchandise Management for Modern Trade 
Business)

3(3-0-6) -

MI 59219

นวัตกรรมสินค้าและบริการส�าหรับธุรกิจการค้าสมัย
ใหม่
( Product and Service Innovations for Modern 
Trade Business)

3(3-0-6) -

MI 59220

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ 2
( Work-based Learning in Modern Trade 
Business Management 2)

3(0-21-0) MI 59122

MI 59321
การวิเคราะห์และพยากรณ์ธุรกิจ
(Business Forecasing and Analysis) 3(3-0-6) -

MI 59322
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
(Integrated Marketing Communication) 3(3-0-6) -

MI 59323

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ 3
( Work-based Learning in Modern Trade 
Business Management 3)

3(0-21-0) MI 59223

MI 59424
ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ส�าหรับผู้ประกอบการ
(Strategic Leadership for Entrepreneurs) 3(3-0-6) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

MI 59425

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ 4
( Work-based Learning in Modern Trade 
Business Management 4)

6(0-42-0) MI 59324

2.3 กลุ่มวิชาเลือก จ�านวน 12 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

MI 59326
การจัดการแฟรนไชส์ 
(Franchise Management) 3(3-0-6) -

MI 59327
การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า 
(Customer Relationship Management) 3(3-0-6) -

MI 59328
การส่งเสริมการตลาดส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
( Marketing Promotion for Modern Trade 
Business)

3(3-0-6) -

MI 59329

การสร้างเครือข่ายพันธมิตรและกลยุทธ์การสร้าง
ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน 
( Networking and Competitive Advantage 
Strategy)

3(3-0-6) -

MI 59330
การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า 
(Product and Brand Management) 3(3-0-6) -

MI 59331
กลยุทธ์โซ่อุปทานเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก 
( Supply Chain Strategy for Competing in the 
Global Market)

3(3-0-6) -

MI 59332
การจัดการโลจิสติกส์อย่างยั่งยืน 
(Sustainable Logistics Management) 3(3-0-6) -

MI 59333
การจัดการการจัดซื้อและการจัดหาระดับโลก 
( Procurement Management and Global 
Sourcing)

3(3-0-6) -

MI 59334
วัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
เอเชีย 
(Food Culture and Behavior of ASIA)

3(3-0-6) -

MI 59335
การเขียนแผนธุรกิจส�าหรับผู้ประกอบการ 
(Business Plan for Entrepreneurs) 3(3-0-6) -

140� คณะบริหารธุรกิจ�|�สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่�(หลักสูตรนานาชาติ)



รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

MI 59336
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ 
(New Product and Service Development) 3(3-0-6) -

MI 59337
การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
(Change Management) 3(3-0-6) -

MI 59338

การเจรจาต่อรองและการจัดการความขัดแย้งทาง
ธุรกิจ 
( Business Negotiation and Conflict 
Management)

3(3-0-6) -

MI 59339

การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์ส�าหรับผู้ประกอบ
การ 
( Strategic Marketing Management for 
Entrepreneurs)

3(3-0-6) -

MI 59340
พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดโลก 
(Consumer Behavior in Global Market) 3(3-0-6) -

MI 59441

สถานการณ์ปัจจุบันทางการจัดการธุรกิจการค้าสมัย
ใหม่ 
( Current Situation in Modern Trade Business 
Management)

3(3-0-6) -

MI 59442
หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
(Selected Topics in Modern Trade) 3(3-0-6) -

MI 59443
สถาปัตยกรรมองค์กร 
(Enterprise Architecture) 3(3-0-6) -

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ�านวน 6 หน่วยกิต
ให้เลอืกเรยีนให้ครบ 6 หน่วยกิต ตามโครงสร้างหมวดวิชาเลอืกเสร ีโดยเลอืกจากวิชาใดกไ็ด้ท่ีเปิด

สอนในระดับปริญญาตรี 
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แผนการศึกษา

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษา 2

TH xxxxx กลุ่มวิชาภาษา (ภาษาไทย) 3

SO xxxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3

MI 59101 การตลาดเพื่อการจัดการธุรกิจ 3

MI 59102 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ 3

หมวดวิชาเลือกเสรี (1) 3

รวม 17

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษา 2

HM xxxxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3

SC xxxxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3

MI 59103 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 3

MI 59104 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3

MI 59105 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจ 3

MI 59115 การขายและมาตรฐานการบริการส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3

รวม 20

ปี 1 ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

MI 59122 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 1 3

รวม 3
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แผนการศึกษา

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษา 2

SO xxxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3

HM xxxxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3

MI 59206 สถิติประยุกต์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 3

MI 59207 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3

MI 59216 พฤติกรรมลูกค้าและการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า 3

รวม 17

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษา 2

SC xxxxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3

MI 59208 การเงินเพื่อการจัดการธุรกิจ 3

MI 59209 การจัดการและการปฏิบัติการทางธุรกิจ 3

MI 59217 การจัดการสินค้าส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3

MI 59218 นวัตกรรมสินค้าและบริการส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3

รวม 17

ปี 2 ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

MI 59123 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 2 3

รวม 3
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แผนการศึกษา

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxx กลุ่มวิชาภาษา 2

MI 59319 การวิเคราะห์และพยากรณ์ธุรกิจ 3

MI 59310 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3

MI 59311 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 3

MI 59320 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 3

กลุ่มวิชาเลือก (1) 3

รวม 17

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

MI 59312 การวิจัยธุรกิจ 3

MI 59313 กฎหมายธุรกิจ 3

กลุ่มวิชาเลือก (2) 3

กลุ่มวิชาเลือก (3) 3

รวม 12

ปี 3 ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

MI 59124 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3 3

รวม 3
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แผนการศึกษา

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

MI 59414 การจัดการเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่ 3

MI 59421 ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ส�าหรับผู้ประกอบการ 3

กลุ่มวิชาเลือก (4) 3

หมวดวิชาเลือกเสรี (2) 3

รวม 12

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

MI 59425 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 4 6

รวม 6
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ค�ำอธิบำยรำยวิชำ

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษา

1.1.1 ภาษาไทย

TH 58101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
( Thai for Communication)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การใช้ภาษาไทยมาตรฐาน ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนใน
โอกาสต่างๆ และการน�าเสนองาน

TH 58102 ภาษากับวัฒนธรรมไทย
( Thai Language and Culture)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ภาษากบัวฒันธรรมไทยท่ีมอีทิธิพลต่อการประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ การใช้ภาษาและวฒันธรรมไทยเพือ่ลดข้อ
ขดัแย้งในองค์กร การน�าความรู้ ความเข้าใจในภาษาและวฒันธรรมไทยไปใช้ประโยชน์ เพือ่การส่ือสารในสังคมและ
ทางธุรกิจอย่างมีประสิทธภิาพ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน

TH 58103 ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
( Thai as a Foreign Language)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

สนทนาภาษาไทยเกี่ยวกับชีวิตประจ�าวัน การใช้ค�าเฉพาะ ถาม-ตอบเกี่ยวกับเรื่องรอบๆ ตัว รูปและเสียงของ
พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ในภาษาไทย การประสมค�าอย่างง่าย ออกเสียงค�าให้ถูกต้อง ชัดเจน การใช้ค�าศัพท์และ
รูปประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย

1.1.2 ภาษาอังกฤษ

EN 58101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
( Foundation English)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพัฒนาทักษะการฟังและพูด โดยเน้นความรู้ค�าศัพท์และโครงสร้างภาษาเพื่อการส่ือสารระดับพื้นฐาน ตลอด
จนเน้นการฝึกให้สามารถออกเสียงสระภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง การฟังเพื่อจับใจความส�าคัญและรายละเอียดจาก
ข้อความหรือบทสนทนาสั้นๆ การพูดทักทาย เริ่มบทสนทนา แนะน�าตนเอง ต้อนรับ ถามและตอบข้อมูลอย่างง่าย
ในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีพบในชวีติประจ�าวนั รวมท้ังการอ่านและการเขยีนข้อความภาษาองักฤษส้ันๆ ท้ังในรปูแบบ
ทั่วไปและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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EN 58102 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
( English for Real Life)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพัฒนาทักษะการฟังและพดู โดยเน้นความรู้ค�าศพัท์และโครงสร้างภาษาเพือ่การส่ือสารระดบักลาง ตลอดจนเน้น
การฝึกให้สามารถออกเสียงพยญัชนะภาษาองักฤษให้ถกูต้อง เน้นการฟัง พดู และแสดงความคดิเห็นในสถานการณ์
ต่างๆ ที่ต้องใช้ภาษาที่ซับซ้อนขึ้น รวมทั้งการติดต่อซื้อขาย การอ่านและเขียนเอกสาร/ข้อความเชิงธุรกิจเบื้องต้น 
เช่น รายละเอียดสินค้าบนฉลาก ค�าแนะน�าการใช้อุปกรณ์ เป็นต้น ทั้งในรูปแบบทั่วไปและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

EN 58103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน
( English for Everyday Communication)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพฒันาทักษะการฟังและการพูด โดยเน้นความรู้ค�าศพัท์ และส�านวนภาษาเพือ่การส่ือสารในชวิีตประจ�าวัน การ
ออกเสียงอย่างถกูต้อง การเข้าใจความหมายของสาระท่ัวไปจากการฟังและการอ่าน และสามารถพดูคยุสนทนาใน
ชีวิตประจ�าวันรวมทั้งเทคนิคการอ่านต่างๆ และการจดบันทึกข้อความสั้นๆ

EN 58104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธผิล
( English for Effective Communication)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ ทักษะการอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน เน้นพัฒนาความ
คล่องแคล่ว ความถูกต้อง และความมั่นใจในการสื่อสาร การฝึกอ่านจับใจความ การฟังเชิงรุก การเขียนย่อหน้า 
พร้อมทั้งการฟังและอ่านนอกชั้นเรียนจากสื่อออนไลน์หรือหนังสือทั่วไป

EN 58205 ภาษาอังกฤษส�าหรับธุรกิจบริการและการขาย
( English for Service and Sales Business)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพัฒนาทักษะการฟังและพูดเพื่อการบริการลูกค้าและการขาย โดยเน้นค�าศัพท์ ส�านวน การสนทนาโต้ตอบกับ
ลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ รวมท้ังการส่ือสารเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
ตลอดจนเน้นการฝึกให้สามารถออกเสียงพยัญชนะควบกล�้าในภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง

EN 58206 ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอและการสื่อสารในเชิงธุรกิจ
( English for Presentation and Communication in 
Business)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การบูรณาการทักษะทางภาษาทั้งสี่ คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนในการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน
อาชพี เพือ่น�าเสนอท้ังในรปูแบบการเขยีน/ตาราง และด้วยวาจา รวมถงึการน�าเสนอข้อมลูเกีย่วกบับรษิทัและสินค้า 
และการเขยีน การพดูเพือ่ส่งเสรมิการขายสินค้า/บรกิาร ฝึกปฏบิตัเิทคนคิในการน�าเสนอขัน้พืน้ฐาน ตลอดจนความ
สามารถในการใช้การเน้นหนักเสียงและจังหวะในภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง
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EN 58207 ภาษาอังกฤษเพื่อการท�างาน
( English for Work)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในบริบทธุรกิจ เน้นภาษาท่ีใช้ในการท�างาน เช่น 
การกล่าวทักทาย การสนทนาทางโทรศัพท์ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการตระหนักถึงมรรยาทการ
ติดต่อทางธุรกิจ ความแตกต่างทางการส่ือสาร ความแตกต่างทางวัฒนธรรมการท�างาน ตลอดจนการสมัครงาน
และการสัมภาษณ์งาน

EN 58208 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
( English for Business Communication)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพัฒนาทักษะการสื่อสารที่จ�าเป็นในการสื่อสารทางธุรกิจ ความคล่องแคล่วและความถูกต้องของการพูด เน้น
การพัฒนาความสามารถในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมถึงความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
สื่อสารในบริบทธุรกิจ และความสามารถในการวิเคราะห์และอภิปรายประเด็นต่างๆ ทางธุรกิจในปัจจุบัน

EN 58309 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครและสัมภาษณ์งาน
( English for Job Application and Interview)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

พฒันาทักษะในการกรอกแบบฟอร์มใบสมคัร การเขยีนจดหมายสมคัรงาน การเขยีนประวตัส่ิวนตวั การสัมภาษณ์ 
โดยเน้นภาษาและค�าศพัท์เฉพาะท่ีใช้ในการสัมภาษณ์สมัครงาน รวมท้ังการค้นคว้าและน�าเสนอเนือ้หาท่ีเกีย่วข้อง
กับอาชีพที่สมัคร ตลอดจนความสามารถในการออกเสียงประโยคภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง

EN 58310 ภาษาอังกฤษในบริบทของสังคมทางธุรกิจ
( English for Social / Business Contexts)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การเขียนจดหมายตามโอกาสต่างๆ ที่ผู้ท�างานในวงการธุรกิจต้องใช้ เช่น การแสดงความเสียใจ การแสดงความ
ยินดี การกล่าวต้อนรับผู้มาเยือน การรับรองลูกค้าและอาคันตุกะ การเป็นพิธีกรในการจัดประชุมสัมมนา และ
สามารถเขียนวาระการประชุมและรายงานการประชุมได้ ตลอดจนความสามารถในการออกเสียงประโยคภาษา
อังกฤษให้ถูกต้อง

EN 58311 ภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียน
( English in ASEAN Contexts)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานอาชีพในตลาดอาเซียน โดยใช้ค�าศัพท์และ
ส�านวนท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานเฉพาะสาขา อาชีพเพื่อการติดต่อ และประสานงาน ระหว่างคู่ค้าจากประเทศ
สมาชิกอาเซียน รวมถึงความตระหนักในความแตกต่างทางวัฒนธรรมการท�างาน
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EN 58312 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสื่อสังคมออนไลน์
( English for Communication on Social Media)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ภาษาอังกฤษจากสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ข้อมูลสินค้า โฆษณา สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรือโซเชียลมีเดียอื่นๆ เป็นต้น และมีการจัดท�าโครงงานภาษาอังกฤษจากสื่อสังคมออนไลน์

EN 58313 การพัฒนาทักษะการอ่านและการฟังจากสื่อ
( Developing Reading and Listening Skills from the 
Media)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การฝึกทักษะการอ่านและการฟังภาษาองักฤษจากส่ือต่างๆ เช่น หนงัสือพมิพ์ ข่าวออนไลน์ เน้นการอ่านเพือ่จบัใจ
ความส�าคญั การพดูแสดงความคดิเห็นจากส่ือท่ีอ่าน เขยีนย่อความ พร้อมท้ังการเรยีนการสอนแบบห้องเรยีนกลบั
ด้านโดยการฟังและอ่านนอกชั้นเรียนจากสื่อออนไลน์และสื่อทั่วไป

EN 58314 การน�าเสนอทางธุรกิจ
( Business Presentation)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การฝึกพูดน�าเสนอหัวข้อต่างๆ ทางธุรกิจ เน้นส�านวนภาษาท่ีใช้ในการน�าเสนอ รวมถึงการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อ
เขียนโครงร่างการน�าเสนอ การเลือกใช้ถ้อยค�าเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับการน�าเสนอ และการพัฒนาเทคนิค
และสื่อการน�าเสนอ

EN 58315 ทักษะการเขียนอย่างมีประสิทธผิล
( Effective Writing Skills)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การฝึกเขยีนและศกึษาความแตกต่างของการใช้ภาษาและโครงสร้างในงานเขยีนรปูแบบต่างๆ การเขียนเรยีงความ 
การเขียนบทความอย่างง่าย การเขียนเชิงพรรณนา การเขียนโน้มน้าว การเขียนจดหมายธุรกิจ และจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงข้อความที่ใช้เพื่อแสดงไมตรีจิตในจดหมายธุรกิจ

EN 58416 ภาษาอังกฤษเพื่อการจดบันทึกย่อและการสรุปความ
( English for Note-Taking and Summarizing)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ฝึกการจดบันทึกย่อ และการเขียนสรุปความ โดยเน้นทักษะการฟัง การอ่าน และการเขียนบันทึกย่อโดยเน้นการ
เขียนสรุปจากข่าวธุรกิจ ภาพยนตร์สั้น และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)

EN 58417 ภาษาอังกฤษส�าหรับการสอบวัดมาตรฐาน
( English for Standardized Tests)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การทบทวนลกัษณะภาษา โครงสร้างข้อสอบ ไวยากรณ์และค�าศพัท์ ข้อความท่ีตดัตอนมาส�าหรบัการอ่าน ลกัษณะ
การสนทนา บทสนทนา และค�าพูดที่มักจะปรากฏในข้อสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ
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1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

SO 58101 บุคลิกภาพและสัมพันธภาพทางสังคม
( Personality and Social Relations)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก ระดับและรูปแบบของ
ความสัมพันธ์ ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล การวิเคราะห์ตนเองและผู้อื่นเพื่อเป็นพื้นฐานในการ
ปรับปรุงตนเองและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลในสังคมต่างๆ

SO 58102 ประชาคมโลกกับอาเซียน
( Global Community and ASEAN)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พฒันาการ ระบบความสัมพนัธ์ในประชาคมโลกและอาเซยีน ผลกระทบของเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในแต่ละ
ภมูภิาคของโลกท่ีมีต่อภูมิภาคอืน่และสังคมโลกโดยส่วนรวม จุดประสงค์ของการรวมกลุ่ม บทบาทหน้าท่ี และความ
เป็นมาขององค์กรระหว่างประเทศ ตลอดจนสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปัจจุบัน

SO 58103 การจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจ�าวัน
( Conflict Management in Daily Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัความขัดแย้ง ผลกระทบของความขดัแย้งในระดบัต่างๆ การตอบสนองต่อปัญหาและความ
ขดัแย้งในชวีติอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้หลกัสันตวิิธีอนัค�านงึถงึคณุธรรมจรยิธรรมและสิทธิส่วนบคุคล การเจรจาต่อ
รอง การแสวงหาทางเลอืกท่ีเหมาะสมในการบรหิารจดัการความขดัแย้ง เพือ่ด�ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมคีวามสุข

SO 58104 ภาวะผู้น�าในสังคมยุคใหม่
( Leadership in Modern Society)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการของภาวะผู้น�าและสังคมสมัยใหม่ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น�า ผู้น�ากับการใช้อ�านาจ
ในการปกครองและการบริหาร คุณลักษณะและทักษะส�าคัญของผู้น�าในสังคมยุคใหม่ ผู้น�าในสภาวะวิกฤต ผู้น�า
กับจิตส�านึกสาธารณะ คุณธรรมและจริยธรรมของผู้น�า กรณีศึกษาผู้น�าท่ีประสบความส�าเร็จ และผู้น�าท่ีล้มเหลว
ทั้งในระดับองค์กร และระดับประเทศ

SO 58105 กฎหมายในชีวิตประจ�าวัน
( Law in Daily Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการทางยุติธรรม หลักการเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และหน้าท่ีพื้นฐาน
ของประชาชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หลักทั่วไปในกฎหมายอาญา ความผิดอาญาท่ีควรรู้ หลักทั่วไปว่า
ด้วยนิติกรรมและสัญญา หลักทั่วไปว่าด้วยกฎหมายภาษีอากร รวมทั้งกฎหมายที่ส�าคัญในชีวิตประจ�าวัน เช่น กฏ
หมายมหาชน กฎหมายจราจร กฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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SO 58106 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
( Integrated Social Science)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัสังคมศาสตร์ ความเป็นมาและลกัษณะส�าคญัของแนวคดิเกีย่วกบัเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 
และการเมอืงในยคุต่างๆ การวเิคราะห์ประเดน็ปัญหาสังคมยคุปัจจบุนัโดยใช้แนวคดิทางสังคมศาสตร์ การแบ่งยคุ
ของประชากร เพศกับวัยรุ่น ภาวะผู้น�า การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม การวางแผนอนาคต และความรู้เท่าทันสื่อ

SO 58107 สังคมชนบทและเมือง
( Rural and Urban Society)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการ และลักษณะของสังคมชนบทและเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมชนบทกับเมืองและ
กระบวนการกลายเป็นเมืองสมัยใหม่ ผลกระทบของสังคมชนบทและเมืองอันเนื่องจากการพัฒนาสู่ความทันสมัย 
เรียนรู้วิถีชีวิตสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของคนชนบทและคนเมืองใน ยุคปัจจุบันผ่านกรณีศึกษา

SO 58108 จิตวิทยาเพื่อการท�างาน
( Psychology for Work)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

จิตวิทยาเพื่อการท�างาน พฤติกรรมมนุษย์ ความแตกต่างระหว่างบุคคล แรงจูงใจ การส่ือสาร การสร้างความ
สัมพนัธ์และการปรบัตวัระหว่างคนท�างาน การแก้ปัญหาความขดัแย้งและความเครยีดจากการท�างาน การน�าหลกั
จิตวิทยาประยุกต์ใช้ในการท�างาน

SO 58109 การจัดการข้ามวัฒนธรรม
( Cross Cultural Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและองค์ประกอบของวัฒนธรรม กระบวนการการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม การศึกษาเปรียบเทียบ
โครงสร้างทางวฒันธรรมท่ีเหมือนและแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่มประเทศ ความส�าคญัของการจดัการข้ามวัฒนธรรม 
รูปแบบและเทคนิคการจัดการข้ามวัฒนธรรม ระดับบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กร แนวทางการจัดการข้าม
วัฒนธรรมที่เหมาะสมและมีประสทิธภิาพในบริบทของกลุ่มประเทศ ASEAN

SO 58110 อัตลักษณ์บัณฑิตปัญญาภิวัฒน์
( Identities of Panyapiwat Graduate)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิดของมหาวทิยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจ (Corporate University) การจัดการศึกษาโดยใช้การท�างานเป็นฐาน 
(Work-based Education) อตัลักษณ์ของบณัฑติสถาบนัการจดัการปัญญาภวัิฒน์ การจดัการและการวางแผนการ
ใช้ชีวิต เช่น การวางแผนการเรียนควบคู่การท�างาน การบริหารเวลา การจัดการด้านการเงินส่วนตัว การวางแผน
ศึกษาต่อ เป็นต้น ความรู้เบื้องต้นของธุรกิจ ความส�าคัญของธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ ส่วนประกอบและรูปแบบ
ขององค์กรทางธุรกิจ และการบริหารธุรกิจด้านต่างๆ อาท ิด้านการเงิน ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านการตลาด ด้าน
ควบคุมและพัฒนาองค์กร
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1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

HM 58101 มนุษย์กับอารยธรรม
( Man and Civilization)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายของอารยธรรม ความเป็นมาของอารยธรรมมนุษย์ เปรียบเทียบอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก 
ความเชื่อมโยงของอารยธรรมในอดีตกับปรากฏการณ์ทางสังคมสมัยใหม่ โลกาภิวัฒน์และการผสมผสานทาง
วัฒนธรรมในโลกยุคปัจจุบัน

HM 58102 หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด
( GO and Thinking Skill Development)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความเป็นมาของหมากล้อม กฎกติกาการเล่น การฝึกทักษะและเทคนิคการเล่นหมากล้อม การฝึกฝนหมากล้อม
เพื่อความสามารถในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การบูรณาการหมากล้อมเข้ากับวิถีชีวิต การบูรณาการความฉลาด
จากหมากล้อมกับปัญญาทางธรรม

HM 58103 ปรัชญากับการด�าเนินชีวิต
( Philosophy and Living)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและบทบาทของปรัชญาในการด�าเนินชีวิต ทรรศนะที่เกี่ยวกับความจริงของจักรวาลโลก และชีวิตของ
มนุษย์ ธรรมชาติของความรู้ เกณฑ์ตัดสินคุณค่าทางจริยธรรม อุดมคติของชีวิต การวิเคราะห์ปัญหาร่วมสมัยใน
เชิงปรัชญา

HM 58104 ไทยศึกษา
( Thai Studies)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความเป็นมาของชุมชนไทย โลกทัศน์พื้นฐานของสังคมไทยในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและศิลปวัฒนธรรม 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชื่อในสังคมไทยในภูมิภาคต่างๆ สภาพและปัญหาของสังคมไทยใน
ปัจจุบัน แนวโน้มและทางออกของสังคมไทยในอนาคต

HM 58105 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
( Integrated Humanities)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัมนษุยศาสตร์ ววิฒันาการความคดิและความเชือ่ของมนษุย์ ปฏสัิมพนัธ์ต่อโลกและชวีติใน
มิติของเหตุผลและอารมณ์ แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตในอุดมคติ คุณธรรมและจริยธรรม จริยธรรมทางธุรกิจ ศิลปะและ
วรรณกรรมที่มีอิทธพิลต่อมนุษย์
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HM 58106 นวัตกรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
( Innovations and Quality of Life Improvement)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ท่ีมาและแนวคิดของนวัตกรรม ความหมายและประเภทของนวัตกรรม ความส�าคัญของนวัตกรรมท่ีมีผลต่อชีวิต
มนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมกับความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ ประโยชน์และตัวอย่างนวัตกรรมที่ก่อ
ให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ

HM 58107 สุนทรียภาพแห่งชีวิต
( Aesthetics of Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับการรับรู้คุณคา่และความงามตามธรรมชาติและความงามท่ีมนุษย์สร้างขึ้น การ
สัมผัสความงามและการแสดงออกทางอารมณ์ของมนุษย์ คุณค่าและความงามในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด�ารง
ชีวิตของมนุษย์ รวมไปถึงความงามในธรรมชาติรอบตัวมนุษย์

HM 58108 ศิลปะปริทัศน์
( Survey of Arts)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศกึษาและวพิากษ์ศลิปกรรมส�าคญัแขนงต่างๆ วิเคราะห์สุนทรยีภาพในเชงิศลิปะและเชงิช่างท่ีสะท้อนวิถชีวิีต สังคม 
ความคิด ความเชื่อ การรับและการถ่ายทอดมโนทัศน์ทางศิลปะและวิทยาการ ความหมาย และอรรถประโยชน์ใน
มิติทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะการศึกษาแนวคิดของศิลปินที่สร้างสรรค์งานของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

HM 58109 นิเวศวัฒนธรรม
( Cultural Ecology)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การแลกเปลีย่นเรยีนรู้ทางสังคม วฒันธรรม และวิถชีวิีตของท้องถิน่ ภมิูปัญญาท้องถิน่ การท่องเท่ียวทางเลอืกเชงิ
นเิวศท่ีหลากหลาย ปัญหาเชงินเิวศในโลกปัจจบุนั การใช้ทักษะภาษาในการส่ือสารตลอดจนการปรบัตวัเพือ่การอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างสันติและเข้าใจในความแตกต่าง

HM 58110 ดุลยภาพแห่งการท�างานและนันทนาการ
( Balance of Work and Recreation)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและมุมมองของการท�างาน คุณค่าของการท�างาน กรณีศึกษาประเทศท่ีพัฒนาแล้วจากการส่งเสริม
ให้คนในชาติรู้คุณค่าของการท�างาน ความหมายของความสมดุลระหว่างชีวิตและการท�างาน หลักการสร้างความ
สมดุลระหว่างชีวติและการท�างาน ความหมายของนันทนาการ ความส�าคัญของการจัดกิจกรรมนันทนาการ การ
บริหารและจัดการเวลา การจัดกิจกรรมนัทนาการเพื่อสร้างความสมดุลของชีวิตและการท�างาน
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1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

SC 58101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ�าวัน
( Mathematics and Statistics in Daily Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การน�าคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้แก้ปญัหาและตัดสินใจในชีวิตประจ�าวัน อันได้แก่ คณิตศาสตร์ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเงินส่วนบคุคล การวางแผนการออมเพือ่วตัถปุระสงค์ต่างๆ ของบคุคล การจดบนัทึกรายได้รายจ่ายส่วนบคุคล
และครวัเรอืน การวางแผนและกลยทุธ์เกีย่วกบัภาษเีงินได้บคุคลธรรมดา เทคนคิการน�าเสนอข้อมลูแบบต่างๆ การ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การอ่านค่าและตีความหมายจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

SC 58102 โลกและสิ่งแวดล้อม
( Earth and Environment)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความจริงท่ีเกี่ยวกับท้องฟ้า เอกภพ และจักรวาล บรรยากาศและภูมิศาสตร์ของโลก ธรณีวิทยากายภาพ และ
นิเวศวิทยา ภัยธรรมชาติและสถานการณ์ปัจจุบัน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มลภาวะและ
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม การจดัการส่ิงแวดล้อมแบบบรูณาการพลงังานทดแทนและการอนรุกัษ์พลงังาน กฎหมาย
และมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม

SC 58103 การใช้โปรแกรมประยุกต์ในองค์กรสมัยใหม่
( Applications Usage for Modern Organization)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้พืน้ฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ ได้แก่ การใช้คอมพวิเตอร์เบือ้งต้น และการจดัการซอฟต์แวร์ ความสามารถ
ในการใช้งานโปรแกรมส�านักงานส�าเร็จรูป เช่น โปรแกรมประมวลผลค�า โปรแกรมตารางค�านวณ และโปรแกรม
น�าเสนอ เป็นต้น ความสามารถในการใช้งานอินเทอร์เน็ต การสื่อสารสังคมออนไลน์ การรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูล และการใช้งานคอมพิวเตอร์และสื่อดิจิตอลอย่างถูกกฎหมาย

SC 58104 ชีวิตและสุขภาพ
( Life and Health)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

บทบาทและความส�าคัญของโภชนาการท่ีมีต่อร่างกาย สารอาหารประเภทต่างๆ อาหารเพื่อสุขภาพและอาหาร
ทางเลือก การควบคุมอาหารและน�้าหนักของร่างกายอย่างปลอดภัย โรคที่เกิดจากการบริโภค การออกก�าลังกาย
เพื่อสุขภาพและนันทนาการ การส่งเสรมิสุขภาพจติ และหลักการพื้นฐานทางด้านการยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ท�างาน (Ergonomics)

SC 58105 ความคิดสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์และนวัตกรรมธุรกิจ
( Creative Thinking for Sciences and Business 
Innovation)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความก้าวหน้าของการค้นคว้าทางวทิยาศาสตร์สาขาต่างๆ ท่ีผ่านมาจนถงึปัจจบุนั หลักการและแนวทางการคดิเชงิ
วทิยาศาสตร์ ความหมายและความส�าคญัของความคดิเชงิสร้างสรรค์ ลกัษณะของความคดิสร้างสรรค์และผู้มคีวาม
คดิสร้างสรรค์ การพฒันาทักษะกระบวนการคดิเชงิสร้างสรรค์ แนวทางการแก้ไขปัญหาเชงิสร้างสรรค์ แนวคดิและ
ประเภทของนวัตกรรมธุรกิจ ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมธุรกิจ เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์
เพื่อสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยี
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SC 58106 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่องานด้านวิทยาศาสตร์
( Applications Usage for Sciences)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการค�านวณทางวิทยาศาสตร์ จัดท�าเอกสารทางวิทยาศาสตร์ การวาดแผนภาพ
ประกอบในเอกสาร การออกแบบอินโฟกราฟกิ (Infographic) การสร้างส่ือประสม การออกแบบแอนิเมชัน 
(Animation) เบื้องต้น รวมถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อการค้นหาข้อมูลขั้นสูง และการน�าเสนอผลงานบนเว็บ

SC 58107 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
( Business Information Technology Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคดิเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ องค์ประกอบของเทคโนโลยสีารสนเทศ การใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ
ในงานด้านต่างๆ ของธุรกิจ เพื่อการด�าเนินงานในองค์กร เพื่อวางแผนและประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ การใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร ระบบเครือข่าย การค้นหาข้อมูล การใช้อินเตอร์เน็ตทางธุรกิจ การใช้
โปรแกรมประยุกต์ในส�านักงาน ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ ที่ใช้ในระบบ Digital Economy

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ

MI 59101 การตลาดเพื่อการจัดการธุรกิจ
( Business Managerial Marketing)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย และความส�าคญัของการตลาด สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่อการจดัการด้าน
การตลาด การวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์การแข่งขัน พฤติกรรมผู้บริโภค การวิจัยการตลาด การ
แบ่งส่วนตลาด การก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย และการวางต�าแหน่งผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดเพื่อ
การจัดการธุรกิจ บทบาทด้านการบริหารการตลาดยุคใหม่ท่ีมีต่อภาคธุรกิจและเศรษฐกิจ รวมท้ังการจัดการการ
ตลาดระหว่างประเทศ

MI 59102 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ
( Business Managerial Accounting)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

บทบาท และความส�าคัญของการบัญชี กระบวนการจัดท�าบัญชี ประเภทรายงานทางบัญชี การอ่านรายงานทาง
บญัช ีการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจส�าหรบัการวางแผนทางบญัช ีการน�าข้อมูลทางการบญัชไีปใช้ประโยชน์
ส�าหรับการจัดการธุรกิจ
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MI 59103 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
( Strategic Organizational and Human Resource 
Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคดิและหลักการบรหิารองค์การและจดัการทรพัยากรมนษุย์ หน้าท่ีการบรหิาร วัฒนธรรมองค์การ รปูแบบและ
โครงสร้างองค์การ การจดัการความขดัแย้งและการจดัการการเปลีย่นแปลง กลยทุธ์ต่างๆ ในการบรหิารทรพัยากร
มนษุย์ การวางแผนก�าลงัคน แหล่งในการสรรหา การคดัเลอืก การบรหิารค่าตอบแทน การจดัสวัสดกิาร การประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม แรงงานสัมพันธ์ และการธ�ารงรักษาบุคลากรในองค์การ

MI 59104 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
( Modern Trade Business Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย และความส�าคัญของการบริหารจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ประเภทของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
นโยบายการค้า กลยุทธ์ทางธุรกิจ แนวโน้มธุรกิจการค้าสมัยใหม่ในประเทศและต่างประเทศ การเลือกท�าเลที่ตั้ง 
และรปูแบบท่ีตัง้ของธุรกิจ การออกแบบร้านค้าท้ังภายในและภายนอก การจดัวางผงัร้านค้า ข้อดแีละข้อจ�ากดัของ
การจัดผังร้านค้าแต่ละประเภท ตลอดจนบทบาทของดิจิทัลและโลกออนไลน์ต่อการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

MI 59105 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจ
( Business Managerial Economics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลกัการทางเศรษฐศาสตร์ การวเิคราะห์อปุสงค์อปุทาน การผลิตและต้นทุน ลักษณะโครงสร้างของตลาดทางธุรกิจ
และการก�าหนดราคา การวิเคราะห์ความเส่ียงและการตัดสินใจในการลงทุนทางธุรกิจ ตลอดจนการประยุกต์ใช้
เศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจ

MI 59206 สถิติประยุกต์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
( Applied Statistics for Business Decisions)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิดของสถิติในธุรกิจและประเภทของข้อมูลธุรกิจ สถิติกับการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงสถิติ ตลอดจนประยุกต์ใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน เพื่อวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ

MI 59207 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
( Logistics and Supply Chain Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

บทบาทของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ การด�าเนินงานด้านโลจิสติกส์ในประเทศและระหว่าง
ประเทศ การบริการลูกค้า ระบบสารสนเทศ การขนส่ง การบริหารคงคลัง คลังสนิค้า การจัดซื้อ การจัดการวัสดุ
และการพยากรณ์ การควบคุมงานโลจิสติกส์ และโลจิสติกส์โลก
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MI 59208 การเงินเพื่อการจัดการธุรกิจ
( Business Managerial Finance)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย และความส�าคัญของการบริหารการเงนิเพื่อการจัดการธุรกิจ บทบาทหน้าท่ีทางการเงินของผู้บริหาร 
การวางแผนและการวเิคราะห์ทางการเงิน ตลาดการเงิน การจดัหาและจดัสรรเงินทุน การบรหิารเงินทุนหมุนเวียน 
งบประมาณลงทุน นโยบายดอกเบี้ยและสินเชื่อ นโยบายเงินปันผล ต้นทุนทางการเงิน บทบาทของสถาบันการเงิน
เพื่อการจัดการธุรกิจ รวมถึงการจัดการการเงินเพื่อการด�าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ

MI 59209 การจัดการและการปฏิบัติการทางธุรกิจ
( Business Operations Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิดและกลยุทธ์ด้านการจัดการการผลิตและการด�าเนินการทางธุรกิจ การวางแผนกระบวนการผลิต การ
พยากรณ์การผลิต การจัดล�าดับงานและตารางการผลิต การวางแผนวัตถุดิบ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
การปรับปรุงและเพ่ิมผลผลิต การจัดการเทคโนโลยี การควบคุมคุณภาพ การจัดการสินค้าคงคลัง การบริหาร
โครงการ ตลอดจนการจัดการสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ

MI 59414 การจัดการเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่
( Modern Strategic Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย ทฤษฎี หลักการ ความส�าคัญและประเภทของกลยุทธ์สมัยใหม่ เทคนิคในการวิเคราะห์สภาวะท้ัง
ภายในและภายนอก การน�าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมและการประเมินผล บทบาทของดิจิทัลและโลก
ออนไลนต์่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ รวมถึงเครื่องมือทางการจัดการท่ีทันสมัยเพื่อให้สามารถจัดการเชิงกลยุทธ์ได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

2.2 กลุ่มวิชาบังคับ

MI 59115 การขายและมาตรฐานการบริการส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
( Sales and Service Standards for Modern Trade 
Business)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายของการขายและมาตรฐานการบริการ คุณสมบัติของพนักงานขาย โอกาสความก้าวหน้าของอาชีพนัก
ขาย การเตรยีมความพร้อมเพือ่มุ่งสู่นกัขายมืออาชพี เหตผุลท่ีผู้บรโิภคใช้จ่ายเพือ่ซือ้สินค้าและบรกิาร กระบวนการ
ตัดสินใจของผู้บริโภค ขั้นตอนการขาย วิธีการน�าเสนอสินค้า การให้บริการของพนักงานท้ังในขณะขายและการ
บริการหลังการขาย การจัดการและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการขายและการบริการ การบันทึกยอดขาย
ประจ�าวนั การควบคมุและการตรวจสอบการบรกิารของพนกังาน ตลอดจนจรรยาบรรณของพนกังานขายและการ
บริหารจัดการงานขาย
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MI 59116 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 1
( Work-based Learning in Modern Trade Business 
Management 1)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การฝึกปฏบิตักิารด้านธุรกิจการค้าสมยัใหม่อย่างเป็นระบบในสถานประกอบการท่ีทางสถาบนัก�าหนด ในต�าแหน่ง
เทียบเท่าพนักงาน เนื้อหาของการฝึกปฏิบัติประกอบไปด้วยการปฏิบัติงานเบื้องต้นในร้านค้าเพื่อท�าการปรับพื้น
ฐานเบื้องต้นของการท�างานของนักศึกษา เช่น การจัดวางสินค้าตามยอดขาย การตรวจสอบจ�านวนสินค้า การสั่ง
ซือ้สินค้า การให้บรกิารลูกค้า เป็นต้น ภายใต้การดแูลของอาจารย์ท่ีปรกึษาทางด้านการฝึกปฏบิตักิารและพนกังาน
พี่เลี้ยงในสถานประกอบการ มีการจัดท�ารายงานผลการปฏิบัติงานจากหน่วยงานฝึกอบรมและจากสถานประกอบ
การต้นสังกัด โดยประเมินจากเวลาฝึกปฏิบัติ รายงาน และผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงาน

MI 59217 พฤติกรรมลูกค้าและการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
( Customer Behavior and Customer’s Need Analysis)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า ประเภทของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ความต้องการของลูกค้า 
กระบวนการตดัสินใจและพฤตกิรรมในการซือ้สินค้า การระบปัุญหา การหาข้อมลู การประเมนิทางเลอืก การตดัสิน
ใจซื้อ การประเมินหลังการซื้อ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้า ท้ังปจัจัยภายในและปจัจัย
ภายนอก การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการซื้อสินค้าของลูกค้า บทบาทของดิจิทัลและโลกออนไลน์ต่อพฤติกรรม
ของลูกค้า ตลอดจนการปรับตัวของร้านค้าเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า

MI 59218 การจัดการสินค้าส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
( Merchandise Management for Modern Trade 
Business)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการพื้นฐานในการจัดการสินค้าส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ลักษณะการจัดแบ่งหมวดหมู่สินค้า อุปกรณ์ใน
การน�าเสนอสินค้า กลยุทธ์ รูปแบบและเทคนิคในการน�าเสนอสินค้าให้ดูนา่สนใจและกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของ
ลูกค้า การจัดซื้อสินค้า การตรวจรับสินค้า การจัดเรียงสินค้า การจัดเก็บสินค้า การส่งคืนสินค้า การเปลี่ยนสินค้า 
การควบคุมคุณภาพสินค้า การจัดท�ารายงานประจ�าวันเกี่ยวกับสินค้า ตลอดจนการวิเคราะห์รายงานต่างๆ เกี่ยว
กับสินค้าเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารร้านค้า

MI 59219 นวัตกรรมสินค้าและบริการส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
( Product and Service Innovations for Modern Trade 
Business)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและประเภทของนวัตกรรมสินค้าและบริการ กระบวนการท่ีน�ามาซึ่งการสรา้งสรรค์องค์ความรู้ของ
นวัตกรรม วงจรชีวิตของนวัตกรรมสินค้าและบริการ บทบาทและผลกระทบของนวัตกรรมสินค้าและบริการตลอด
จนการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การด�าเนินคดีทางกฎหมายต่อผู้ละเมิดฯ 
และการจัดการเตรียมรับกับความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและความต้องการของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว อันจะน�าไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ
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MI 59220 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 2
( Work-based Learning in Modern Trade Business 
Management 2)

3(0-21-0)

วิชาบังคับก่อน MI 59116 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

การฝึกปฏิบัติการด้านธุรกิจในสถานประกอบการในหรือตา่งประเทศเกี่ยวกับฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ เนื้อหาของการ
ฝึกปฏบิตัปิระกอบไปด้วยการจดัการส�านกังานและการจดัการด้านการตลาด เช่น การวิเคราะห์ยอดขาย การบญัชี
เบือ้งต้น การจดัการองค์การ และการบรหิารบคุคลเบือ้งต้น เป็นต้น มกีารจดัท�ารายงานผลการปฏบิตังิานจากสถาน
ประกอบการต้นสังกดั โดยประเมนิจากเวลาฝึกปฏบิตั ิรายงาน และผลการทดสอบความสามารถในการปฏบิตังิาน

MI 59321 การวิเคราะห์และพยากรณ์ธุรกิจ
( Business Forecasing and Analysis)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การคาดการณ์ถงึส่ิงท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต โดยอาศยัการวิเคราะห์ข้อมูลในอดตี ข้อมูลปัจจบุนั และจากประสบการณ์ 
เพือ่น�าผลของการพยากรณ์นัน้มาวเิคราะห์หาแนวโน้มการเปลีย่นแปลงของธุรกิจหรอืสภาพแวดล้อมท่ีจะมีผลต่อ
ธุรกิจได้ในอนาคต และท�าให้สามารถท่ีจะวางแผนหรอืก�าหนดนโยบายเพือ่ให้บรรลวัุตถปุระสงค์ของธุรกิจได้ ช่วย
ให้ทราบถงึขนาดและความต้องการผลิตภัณฑ์ของตลาด เพือ่ลดความไม่แน่นอนของตลาดในอนาคต โดยใช้ผลการ
พยากรณ์มาวิเคราะห์และวางแผนในแผนกงานต่างๆ ของธุรกิจเพือ่ความอยู่รอดหรอืสร้างความได้เปรยีบทางธุรกิจ

MI 59322 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
( Integrated Marketing Communication)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

กระบวนการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ประโยชน์ของการสื่อสารทางการตลาด ส่วนประสมของการส่ง
เสริมการตลาด การก�าหนดงบประมาณส�าหรับกิจกรรมส่งเสริมการตลาด การโฆษณาและการเลือกส่ือโฆษณา 
การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ การวัดความมีประสิทธิผลของการส่งเสริมการตลาด การส่งเสริมการ
ตลาดโดยพนักงานขาย จริยธรรมในการสื่อสารทางการตลาด

MI 59323 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3
( Work-based Learning in Modern Trade Business 
Management 3)

3(0-21-0)

วิชาบังคับก่อน : MI 59220 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

การฝึกปฏิบัติการด้านธุรกิจในสถานประกอบการในหรือต่างประเทศ เพื่อการเป็นผู้ประกอบการหรือผู้บริหารใน
สถานประกอบการ เนื้อหาของการฝึกปฏิบัติประกอบไปด้วยการจัดการทางธุรกิจเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ หรือ
เป็นผู้บริหารในสถานประกอบการ เช่น การบริหารผลก�าไรขาดทุน การวิจัยเพื่อการปรับปรุงการด�าเนินธุรกิจ การ
อ่านและวิเคราะห์งบการเงนิ ตลอดจนรายงานทางบัญชีต่างๆ การบริหารงานบุคคล เป็นต้น มีการจัดท�ารายงาน
ผลการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการต้นสังกัด โดยประเมินจากเวลาฝึกปฏิบัติ รายงาน และผลการทดสอบ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
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MI 59424 ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ส�าหรับผู้ประกอบการ
( Strategic Leadership for Entrepreneurs)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและความส�าคัญของภาวะผู้น�าส�าหรับการเป็นผู้ประกอบการ คุณสมบัติและจริยธรรมของผู้น�า การ
ออกแบบโครงสร้างองค์การท่ีมีประสิทธิภาพ การสร้างวิสัยทัศน์และความสามารถในการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้มุ่งปฏิบัติต่อความส�าเร็จขององค์การ การวางแผน การด�าเนินตามนโยบายด้านบุคลากร การติดตามตรวจสอบ
ดูแลการปฏิบัติงานของทีมงาน การบริหารจัดการความขัดแย้ง การเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อยุติปัญหา การตัดสินใจใน
สถานการณ์ต่างๆ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของผู้น�า

MI 59425 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 4
( Work-based Learning in Modern Trade Business 
Management 4)

6(0-42-0)

วิชาบังคับก่อน : MI 59323 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

การฝึกปฏบิตักิารด้านธุรกิจการค้าสมยัใหม่อย่างเป็นระบบในสถานประกอบการท่ีทางสถาบนัก�าหนด เนือ้หาของ
การฝึกปฏิบัติประกอบไปด้วยการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจการค้าสมัยใหม่หรือองค์กรธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง
กับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เช่น การวิเคราะห์ตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพยากรณ์การขาย การบริหารการ
เงิน การบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น มีการจัดท�ารายงานผลการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการตน้สังกัด 
โดยประเมินจากเวลาฝึกปฏิบัติ รายงาน และผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงาน

2.3 กลุ่มวิชาเลือก

MI 59326 การจัดการแฟรนไชส์
( Franchise Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายของธุรกิจแฟรนไชส์ ประเภทของธุรกิจแฟรนไชส์ ข้อดีและข้อเสียในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ การ
จดัการและการจดัหาเงินทุนเพ่ือการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจแฟ
รนไชส์และสถานการณ์ธุรกิจแฟรนไชส์ในปัจจุบัน ตลอดจนจริยธรรมในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์

MI 59327 การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
( Customer Relationship Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและความส�าคัญของการจัดการความสัมพันธ์กับลูกคา้ ขั้นตอนในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกคา้ 
กลยุทธ์ในการรักษาลูกค้าเดิมและแนวทางในการสร้างลูกค้าใหม่ บทบาทและหน้าท่ีของผู้บริหาร พนักงาน 
เทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารที่มีต่อการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า เทคนิคและการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่ใช้ใน
การสร้างความสามารถเชงิการแข่งขันและความพึงพอใจแก่ลูกค้าส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
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MI 59328 การส่งเสริมการตลาดส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
( Marketing Promotion for Modern Trade Business)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมและสภาวะการแข่งขนัทางการตลาด การก�าหนดกลุ่มลกูค้าเป้าหมายและต�าแหน่งการ
ตลาดของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การก�าหนดกลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาด วิธีการส่งเสรมิการตลาดภายนอกและ
ภายในร้านค้า การส่งเสรมิการขาย การประชาสัมพนัธ์ และการจดักิจกรรมพเิศษเพือ่สนบัสนนุธุรกิจการค้าสมัยใหม่

MI 59329 การสร้างเครือข่ายพันธมิตรและกลยุทธ์การสร้างความได้
เปรียบเชิงการแข่งขัน
( Networking and Competitive Advantage Strategy)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย ความส�าคัญ และองค์ประกอบของการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ วิธีการสร้าง ปัญหาและ
แนวทางแก้ไขปัญหาในการสร้างเครอืข่ายพนัธมติรทางธุรกิจ ตลอดจนแนวโน้มในการสร้างเครอืข่ายพนัธมติรทาง
ธุรกิจส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน

MI 59330 การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า 
( Product and Brand Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความส�าคัญและแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า การจัดประเภทผลิตภัณฑ์ วงจรชีวิต
ผลติภณัฑ์ การออกแบบบรรจภัุณฑ์และป้ายฉลาก การพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ การตัง้ราคา องค์ประกอบและปัจจยัท่ี
มอีทิธิพลต่อความส�าเรจ็ของตราสินค้า รปูแบบของเครือ่งมอืท่ีใช้ในการส่ือสารตราสินค้า เพือ่สร้างการรบัรู้ให้เกิด
ขึ้นกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์การสร้างคุณค่าตราสินค้าให้แข็งแกร่งและเป็นที่ยอมรับ

MI 59331 กลยุทธ์โซ่อุปทานเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก
( Supply Chain Strategy for Competing in the Global 
Market)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

บทบาทโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในยุคโลกาภิวัตน์ กลยุทธ์โซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่า ปัจจัยผลักดันการปรับปรุง
โซ่อุปทาน การบูรณาการโซ่อุปทาน การบูรณาการระบบสารสนเทศ การพัฒนาองค์การโซ่อุปทาน ความส�าเร็จ
การจัดการโซ่อุปทาน การวัดผลการปฏิบัติงานโซ่อุปทาน ตลอดจนแนวโน้มและสถานการณ์โซ่อุปทานในปัจจุบัน
และอนาคต

MI 59332 การจัดการโลจิสติกส์อย่างยั่งยืน
( Sustainable Logistics Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิดการบูรณาการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน การขนส่งอย่างยั่งยืน การผลิตอย่างยั่งยืน การจัดซื้อ
จัดหาอย่างยั่งยืน การจัดเก็บสินค้าและคลังสินค้าอยา่งยั่งยืน การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม โลจิสติกส์ย้อนกลับและการน�ากลับมาใช้ใหม่ เทคโนโลยีการลดและการจัดการของเสีย ทิศทาง
และการพัฒนาโลจิสติกส์อย่างยั่งยืน และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

คณะบริหารธุรกิจ�|�สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่�(หลักสูตรนานาชาติ)� 161



MI 59333 การจัดการการจัดซื้อและการจัดหาระดับโลก
( Procurement Management and Global Sourcing)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความส�าคัญและวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดหา บทบาทของการจัดซื้อจัดหาท่ีมีผลต่อการจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน หลักการจัดซื้อ กลยุทธ์การจัดซื้อระหว่างประเทศ การบริหารเงินทุนในการจัดซื้อ การจัดหาคัดเลือก
ผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ในการประเมินและเปรียบเทียบด้านราคา ผลิตภัณฑ์ คุณภาพ และอื่นๆ การเจรจาต่อรอง การ
บริหารข้อตกลงและบริหารความสัมพันธ์กับผู้จัดส่งสินค้า เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศสมัยใหม่ในการจัดซื้อ
จัดหา การวัดประสิทธภิาพการจัดซื้อจัดหา และจริยธรรมการจัดซื้อ

MI 59334 วัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเอเชีย
( Food Culture and Behavior of ASIA)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

วฒันธรรมการบรโิภคอาหารและอาหารประจ�าชาตขิองประเทศต่างๆ ในเอเชยี โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซยีน 
วัตถุดิบและเครื่องปรุงที่ใช้ในการประกอบอาหาร ตลอดจนหลักเกณฑ์และข้อจ�ากัดต่างๆ มารยาทบนโต๊ะอาหาร 
รูปแบบการจัดโต๊ะอาหารและพฤติกรรมการบริโภคอาหารในทวีปเอเชีย

MI 59335 การเขียนแผนธุรกิจส�าหรับผู้ประกอบการ
( Business Plan for Entrepreneurs)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความส�าคัญ วิธกีารและเทคนิคการเขียนแผนธรุกิจส�าหรับการจัดตัง้ธุรกิจใหม่และธุรกิจที่มกีารด�าเนินการอยู่แล้ว 
เพือ่ให้ผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นเครือ่งมือวางแผนทบทวนแนวคดิในการด�าเนนิธุรกิจอย่างเป็นระบบ ตลอดจน
วิธีการน�าเสนอแผนธุรกิจเพื่อความร่วมมือและการสนับสนุนทางด้านการเงิน

MI 59336 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่
( New Product and Service Development)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย ความส�าคญั กระบวนการพฒันาและวางแผนการน�าผลติภณัฑ์และบรกิารใหม่เข้าสู่ตลาด การวเิคราะห์
และประเมนิสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ แนวโน้มและความต้องการของตลาด ซึง่น�ามาสู่การสร้างแนวความคดิ การก
ลั่นกรองเลือกแนวความคิด การประเมินแนวความคิด การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต้นแบบ การทดสอบตลาด
และน�าผลิตภัณฑ์และบริการใหม่เข้าสู่ตลาด

MI 59337 การบริหารการเปลี่ยนแปลง
( Change Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและวตัถปุระสงค์ของการเปลีย่นแปลง ปัจจยัท่ีท�าให้เกิดการเปลีย่นแปลง บทบาทของผู้น�าและบคุลากร
ในการบรหิารการเปลีย่นแปลง กรอบแนวคดิในการบรหิารการเปลีย่นแปลง แนวทางการส่ือสารในการบรหิารการ
เปลี่ยนแปลง ปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จของการบริหารการเปลี่ยนแปลง
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MI 59338 การเจรจาต่อรองและการจัดการความขัดแย้งทางธุรกิจ
( Business Negotiation and Conflict Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิด หลักการ และเทคนิคการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ การวางแผนการเจรจาต่อรอง การเลือกใช้และประเมิน
กลยุทธ์ท่ีใช้ในการเจรจาต่อรอง ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการเจรจาต่อรอง การจัดการความขัดแย้งใน
องค์การ กรอบความคิดในการวิเคราะห์ความขัดแย้งและเทคนิคส�าหรับการแก้ปัญหาความขัดแย้ง บทบาทของ
ผู้บริหารในการจัดการความขัดแย้ง

MI 59339 การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์ส�าหรับผู้ประกอบการ
( Strategic Marketing Management for Entrepreneurs)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย แนวคดิและความส�าคญัของการตลาดเชงิกลยทุธ์ การวิเคราะห์ปัจจยัแวดล้อมต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อ
การวางแผนการตลาดของผู้ประกอบการท้ังภายในและภายนอกองค์การ กลยทุธ์การแข่งขนัทางการตลาด รวมถงึ
กลยทุธ์ต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อการจดัการการตลาดเชงิกลยทุธ์ เพือ่ให้ผู้ประกอบการสามารถน�าไปบรหิารจดัการ
และด�าเนินงานด้านการตลาดให้เกิดประสิทธภิาพสูงสุด

MI 59340 พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดโลก
( Consumer Behavior in Global Market)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและความส�าคัญของพฤติกรรมผู้บริโภค แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค ประเภท
และพฤติกรรมของผู้บริโภคในตลาดโลก รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

MI 59441 สถานการณ์ปัจจุบันทางการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
(   Current Situation in Modern Trade Business 
Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ประเดน็การจัดการธุรกิจการค้าสมยัใหม่ท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาท่ีศกึษา (Current Issues) ซึง่อยู่ในรปูของกรณศีกึษา
สมัยใหม่โดยการจดัท�ารายงานถงึประเดน็และปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนัท่ีมีผลต่อการจดัการธุรกิจด้วยการน�า
ความรู้จากวิชาที่เคยศึกษามาประยุกต์ในการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการตลาด การ
จัดการองค์การการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทางการเงิน ข้อบังคับทางกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ 
รวมท้ังการจัดสัมมนาทางธุรกิจในหัวข้อท่ีนักศึกษาสนใจและมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เพื่อให้
นักศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมจากวิทยากรที่มีประสบการณ์โดยตรง

MI 59442 หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจการค้าสมัยใหม่
( Selected Topics in Modern Trade)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หัวข้อพเิศษท่ีเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชพีทางธุรกิจการค้าสมัยใหม่ โดยเนือ้หาครอบคลมุในเรือ่งการจดัการ
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ รวมถึงหัวข้ออื่นที่เชื่อมโยงกับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
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MI 59443 สถาปัตยกรรมองค์กร
( Enterprise Architecture)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและความส�าคัญของสถาปัตยกรรมองค์กรต่อการวางแผนทางธุรกิจ แนวคิด หลักการ และองค์
ประกอบของสถาปัตยกรรมองค์กร กระบวนการทางธุรกิจ โครงสร้างองค์กร การประยกุต์และบรูณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ากบัวสัิยทัศน์และกลยทุธ์ทางธุรกิจอย่างเป็นระบบ ปัจจยัท่ีจะช่วยท�าให้สถาปัตยกรรมองค์กรประสบ
ความส�าเรจ็ ตลอดจนปัจจยัเส่ียงต่างๆ การออกแบบ การสร้าง การจดัการและการธ�ารงรกัษาสถาปัตยกรรมองค์กร
อย่างมีประสิทธภิาพ เพื่อผลักดันให้องค์กรสามารถด�าเนินการตามนโยบายและวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ก�าหนดไว้
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รายชื่ออาจารย์และบุคลากรประจ�าคณะบริหารธุรกิจ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการจัดการงานวิชาการ 

และรักษาการคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

 2. อาจารย์ภาสประภา ตระกูลอินทร์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 

และรักษาการผู้อ�านวยการศูนย์-หน่วยการเรียนทางไกล

3. อาจารย์พรรณทิพา ทองมาศ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  

และรักษาการผู้อ�านวยการศูนย์ท่ีปรึกษา 
และพัฒนาอาชีพนักศึกษา

4. อาจารย์วริษา กังสวัสดิ์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

และรักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

5. อาจารย์ธันวิตา สิริวรภัทร พุทธพงษ์ศริิพร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

และรักษาการผู้อ�านวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (นานาชาติ)

6. อาจารย์สลิลาทพิย์ ทิพยไกรศร 
ผู้อ�านวยการศูนย์นวัตกรรมโลจิสติกส์ 

คณะบริหารธุรกิจ
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7. อาจารย์จิรารัตน์ จันทวัชรากร 
ผู้อ�านวยการศูนย์นวัตกรรม 

คณะบริหารธุรกิจ

8. อาจารย์ ดร. กานต์จิรา ลิมศิริธง 
รักษาการผู้อ�านวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

9. อาจารย์วลี เหราบัตย์ 
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

10. อาจารย์จิรวุฒิ หลอมประโคน 
ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

11. อาจารย์ณัฐวัฒน์ ข�าสนทิ 
ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

12. อาจารย์สิทธพิัทธ์ เลศิศรีชัยนนท์ 
ผู้จัดการฝ่ายหน่วยการเรียนทางไกล

13. อาจารย์กิตติพงศ์ คงธนาทรัพย ์
ผู้จัดการฝ่ายศูนย์นวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ

14. นางสาวอสิราภรณ์ ลาดละคร 
ผู้จัดการฝ่ายวิจัย
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15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ธัญญา สุพประดษิฐ์ชยั 
อาจารย์ประจ�า

16. อาจารย์ ดร.กิตติ เศรษฐวรพันธุ์ 
อาจารย์ประจ�า

17. อาจารย์ ดร.ปาลิดา ศรีศรก�าพล 
อาจารย์ประจ�า

18. อาจารย์ ดร.พีรภาว์ ทวีสุข 
อาจารย์ประจ�า

19. อาจารย์ ดร.บุญเลิศ วงศ์เจริญแสงสิริ 
อาจารย์ประจ�า

20. อาจารย์กิตติภพ ตันสุวรรณ 
อาจารย์ประจ�า

21. อาจารย์กิจปฏิภาณ วัฒนประจักษ์ 
อาจารย์ประจ�า

22. อาจารย์ ดร.ตันติกร พิชญ์พิบุล 
อาจารย์ประจ�า
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23. อาจารย์รัฐยา ผานิชชัย 
อาจารย์ประจ�า

24. อาจารย์วัลลภ สถิตาภา 
อาจารย์ประจ�า

25. อาจารย์วินัยชาญ สรรพโรจน์พัฒนา 
อาจารย์ประจ�า

26. อาจารย์วราภรณ์ คล้ายประยงค์ 
อาจารย์ประจ�า

27. อาจารย์แววไพลิน พันธุ์ภักดี 
อาจารย์ประจ�า

28. อาจารย์สุรัชดา เชิดบุญเมือง 
อาจารย์ประจ�า

29. อาจารย์เหมือนจิต จิตสุนทรชัยกุล 
อาจารย์ประจ�า

30. อาจารย์ธีรวีร์ วราธรไพบูลย์ 
อาจารย์ประจ�า
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31. อาจารย์กิติชัย ศรีสุขนาม 
อาจารย์ประจ�า

32. อาจารย์ภาคภูมิ ไข่มุก 
อาจารย์ประจ�า

33. อาจารย์ธง เบญจศีล 
อาจารย์ประจ�า

34. อาจารย์ณิชยา ศรีสุชาต 
อาจารย์ประจ�า

35. อาจารย์ณัฐพัชร์ อภิรุ่งเรืองสกุล 
อาจารย์ประจ�า

36. อาจารย์จารุวรรณ เมืองเจริญ 
อาจารย์ประจ�า

37. อาจารย์วรงรอง ศรีศิริรุ่ง 
อาจารย์ประจ�า

38. อาจารย์ศรินทิพย์ กาสุข 
อาจารย์ประจ�า
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39. อาจารย์ศิขริน ถวิลประวัติ 
อาจารย์ประจ�า

40. อาจารย์เพ็ญพัตรา ทาสระคู 
อาจารย์ประจ�า

41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภัสพร แสงพายัพ 
อาจารย์ประจ�า

42. อาจารย์จินตนา สีหาพงษ ์
อาจารย์ประจ�า

43. อาจารย์ภัทรพร กัลยา 
อาจารย์ประจ�า

44. อาจารย์ธันยธร ผดุงทรง 
อาจารย์ประจ�า

45. อาจารย์ภาณิสา อรรถจินดา 
อาจารย์ประจ�า

46. อาจารย์สาวิตรี มีถาวร 
อาจารย์ประจ�าหน่วยการเรียน จังหวัดนครราชสีมา
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47. อาจารย์กฤษณา วงศ์ไชยพรม 
อาจารย์ประจ�าหน่วยการเรียน จังหวัดล�าปาง

48. อาจารย์ณัฐธยาน์ น้อยเปียง 
อาจารย์ประจ�าหน่วยการเรียน จังหวัดล�าปาง

49. อาจารย์ณัฐกฤตา สุขสัน 
อาจารย์ประจ�าหน่วยการเรียน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

50. อาจารย์ ว่าที่ รต.เจษฎา สีดาเคน 
อาจารย์ประจ�าหน่วยการเรียน จังหวัดขอนแก่น

51. อาจารย์พัชรา ศรีบุญเรือง 
อาจารย์ประจ�าหน่วยการเรียน จังหวัดอุดรธานี

52. อาจารย์ขวัญชนก แก้วเหมือน 
อาจารย์ประจ�าหน่วยการเรียน จังหวัดสงขลา

53. อาจารย์ธัญญาพัชร สุขประเสริฐ 
อาจารย์ประจ�าหน่วยการเรียน จังหวัดเชียงใหม่

54. อาจารย์รฐา นาราสุรโชติ 
อาจารย์ประจ�าหน่วยการเรียน จังหวัดสมุทรปราการ
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55. อาจารย์ศศิยาพัชร พลสังข์กิติภพ 
อาจารย์ประจ�าหน่วยการเรียน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

56. อาจารย์ธัณย์นิชา อภิสิทธิ์ธีรกุล 
อาจารย์ประจ�าหน่วยการเรียน จังหวัดเพชรบุรี

57. อาจารย์หทัยทิพย์ พนาวงศ์ 
อาจารย์ประจ�าหน่วยการเรียน จังหวัดนครสวรรค์

58. อาจารย์ชมภูนุท นรินทรางกูล ณ อยุธยา 
อาจารย์ประจ�าหน่วยการเรียน ศูนย์อมตะนคร

59. อาจารย์วิไลลักษณ์ เผือกพิพัฒน์ 
อาจารย์ประจ�าหน่วยการเรียน จังหวัดชลบุรี

60. นางสาวโชติกา ดิษฐอ�านาจ 
เจ้าหน้าท่ีอาวุโสประจ�าคณะ

61. นายณชัยริทธิ์ หลงสมบูรณ์ 
เจ้าหน้าท่ีอาวุโสประจ�าคณะ

62. นางสาวศวิพร บุตราช 
เจ้าหน้าท่ีประจ�าคณะ
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63. นายพรประสิทธิ์ เงนิศรีตระกูล 
เจ้าหน้าท่ี

64. นางสาวไอลดา ศรียัง 
ผู้จัดการฝ่ายประจ�าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

65. นางสาววาลุกา อัครพันธุ ์
เจ้าหน้าท่ีอาวุโสประจ�าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

66. นายกิจจา อุ่นจิตต์ 
เจ้าหน้าท่ีประจ�าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัย

ใหม่

67. นางสาวประไพ ยิ่งสกุล 
เจ้าหน้าท่ีอาวุโสประจ�าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

68. นางสาวปิยนุช หนูนุ่ม 
ผู้จัดการฝ่ายหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (นานาชาติ)

69. นางสาวภัสส์ณิชา กรสล ี
ผู้จัดการฝ่ายหน่วยการเรียนทางไกล

70. นางสาวพรตบุตรี จุฑะกนก 
เจ้าหน้าท่ีอาวุโสหน่วยการเรียนทางไกล
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71. นางสาวปรียวรรณ์ สีพาชัย 
เจ้าหน้าท่ีอาวุโสหน่วยการเรียนทางไกล

72. นางสาวธวัลพร แสนดวง 
เจ้าหน้าท่ีอาวุโสหน่วยการเรียนทางไกล

73. นางสาวสุจติรา ปัตตานี 
เจ้าหน้าท่ีอาวุโสหน่วยการเรียนทางไกล

74. นางสาวณัฐพร นฤภัย 
เจ้าหน้าท่ีหน่วยการเรียนทางไกล

75. นายวรชัย จิรกมลศักดิ์ 
เจ้าหน้าท่ีประจ�าหน่วยการเรียน จังหวัดล�าปาง

76. นางสาวเพชรดา รัตนไตรมาศ 
เจ้าหน้าท่ีประจ�าหน่วยการเรียน จังหวัดเพชรบุรี

77. นายเอกชัย เวชบรรพต 
เจ้าหน้าท่ีประจ�าหน่วยการเรียน จังหวัดอุดรธานี

78. นางวิภาวดี ภิญโญธนวัต 
เจ้าหน้าท่ีประจ�าหน่วยการเรียน จังหวัดนครราชสีมา
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79. นางสาวสวรรยา จารุวภิา 
เจ้าหน้าท่ีประจ�าหน่วยการเรียน จังหวัดสงขลา

80. นางสาวกัญกุญชญา เตชะก�าธร 
เจ้าหน้าท่ีประจ�าหน่วยการเรียน จังหวัดขอนแก่น

81. นายธนารักษ์ ใบพฤกษ์ทอง 
เจ้าหน้าท่ีประจ�าหน่วยการเรียน จังหวัดสมุทรปราการ

82. นางสาวกชกร ยองประโคน 
เจ้าหน้าท่ีประจ�าหน่วยการเรียน จังหวัดชลบุรี

83. นางสาวพชรพรรณ พวงทอง 
เจ้าหน้าท่ีประจ�าหน่วยการเรียน จังหวัดนครสวรรค์

84. นางสาวอรอนงค์ ไวยวิชา 
เจ้าหน้าท่ีประจ�าหน่วยการเรียน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

85. นางสาวสุนสิา รุจิภักดิ์ 
เจ้าหน้าท่ีประจ�าหน่วยการเรียน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

86. นางสาวสวรส แสงทอง 
เจ้าหน้าท่ีประจ�าหน่วยการเรียน จังหวัดเชียงใหม่
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87. นางสาวธดิารัตน์ เหมรังคะ 
ผู้จัดการฝ่ายศูนย์นวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ

88. นายปริวรรต วารีศรี 
เจ้าหน้าท่ีประจ�าศูนย์นวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ

89. นายอนิวรรตน์ ทองพา 
เจ้าหน้าท่ีประจ�าศูนย์นวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ

90. นางสาวสุวรรณรัตน์ เหมือนเมือง 
เจ้าหน้าท่ีประจ�าศูนย์นวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ

91. นายศักดิ์สิทธิ์ ยศกรจารุกุล 
เจ้าหน้าท่ีประจ�าศูนย์นวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ

92. นางสาววรวัน กาญจนโสภณ 
ผู้จัดการฝ่ายศูนย์ท่ีปรึกษาและพัฒนาอาชีพนักศึกษา

93.นางสาวกันตินันท์ พิพัฒน์มณีกุล 
ผู้จัดการฝ่ายศูนย์ท่ีปรึกษาและพัฒนาอาชีพนักศึกษา

94. นางสาวเพ็ญนภา เหมสุวรรณ ์
เจ้าหน้าท่ีศูนย์ท่ีปรึกษาและพัฒนาอาชีพนักศึกษา
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95. นางสาววไิลพร ประมูล 
เจ้าหน้าท่ีศูนย์ท่ีปรึกษาและพัฒนาอาชีพนักศึกษา

96. นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีเมือง 
เจ้าหน้าท่ีศูนย์ท่ีปรึกษาและพัฒนาอาชีพนักศึกษา

97. นางสาวฐาปนีย์ จึงอ�านวยชัย 
เจ้าหน้าท่ีศูนย์ท่ีปรึกษาและพัฒนาอาชีพนักศึกษา

98. นางสาวจันทร์แรม ค�าหงษา 
เจ้าหน้าท่ีศูนย์ท่ีปรึกษาและพัฒนาอาชีพนักศึกษา

99. นางสาวฝนทิพย์ ซางซือมูล 
เจ้าหน้าท่ีศูนย์ท่ีปรึกษาและพัฒนาอาชีพนักศึกษา

100. นายพัฒนา โชคกาญจนาภรณ์ 
เจ้าหน้าท่ีศูนย์ท่ีปรึกษาและพัฒนาอาชีพนักศึกษา

101. นางสาวสริิวรรณ แนบสนิท 
เจ้าหน้าท่ีประจ�าศูนย์นวัตกรรมโลจิสติกส์

102. นางสาววกิานดา นิลเทพ 
เจ้าหน้าท่ีประจ�าศูนย์นวัตกรรมโลจิสติกส์

คู่มือนักศึกษา�ปีการศึกษา�2559�|�คณะบริหารธุรกิจ�� 177



คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี



คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
Faculty of Engineering and Technology

ปรัชญา
น�ำควำมรู้สู่กำรปฏิบัติสร้ำงนวัตกรรมมีคุณธรรมรับผิดชอบสังคม

ปณิธาน
มุ่งผลิตบัณฑิตที่รู้จริง สำมำรถปฏิบัติงำนได้  ตลอดจนมีควำมคิดสร้ำงสรรค์  ยึดมั่นในคุณธรรม

และจริยธรรม

วิสัยทัศน์
สร้ำงองค์กรกำรศึกษำด้ำนวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีชั้นน�ำ ท่ีเน้นกำรเรียนรู้ควบคูก่ับกำร

ท�ำงำนโดยปลูกฝังคุณธรรม และสร้ำงนวัตกรรมควำมรู้สู่สำกล 

พันธกิจ
1. สร้ำงบัณฑิตด้ำนวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี ท่ีมีคุณภำพได้มำตรฐำน และตรงกับควำม

ต้องกำรของภำคธุรกิจอตุสำหกรรม เป็นท่ีต้องกำรของสังคม โดยเน้นให้นกัศกึษำเรยีนรู้จำกประสบกำรณ์
จริง

2. สร้ำงองค์ควำมรู้วิจัยและพัฒนำองค์ควำมรู้ใหม่ด้ำนวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอันก่อให้
เกิดองค์ควำมรู้และกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม ซึ่งเป็นพื้นฐำนในกำรพัฒนำองค์กร สังคมและประเทศชำติ

3. สร้ำงสรรค์สังคม และบรกิำรชมุชนจดับรกิำรวิชำกำรด้ำนวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยท่ีีเป็น
ประโยชน์ต่อภำคอุตสำหกรรม ชุมชน สังคม และประเทศชำติ

4. สร้ำงเสริมคุณธรรมปลูกฝังจิตส�ำนึกของนักศึกษำให้เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม เสริมสร้ำง
จรรยำบรรณในวิชำชีพ และสืบสำนวัฒนธรรมที่ดีงำม

5. สร้ำงองค์กรพัฒนำคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
รวมท้ังเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน สำมำรถเจริญเติบโตอยำ่งยั่งยืน และสรำ้งควำมสุขในกำร
ท�ำงำนให้กับอำจำรย์และบุคลำกร

สัญลักษณ์ประจ�าคณะ

สีประจ�าคณะ
สีแดงเลือดหมู
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สถานที่ติดต่อคณะ
ชั้น 11 อำคำร CP All Academy

ข้อมูลการติดต่อคณะ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผู้ประสำนงำน นำงสำวสุอัมพร ปำนทรัพย์
 E-mail suampornpar@pim.ac.th
 เบอร์โทรศัพท์ 02-837-1005

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 ผู้ประสำนงำน นำงสำวสุพัตรำ วิริยะวิสุทธสิกุล
 E-mail supattavir@pim.ac.th
 เบอร์โทรศัพท์ 0-2832-0930

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 ผู้ประสำนงำน นำงสำวลักขณำ ค�ำทวี
 E-mail lukkanacum@pim.ac.th
 เบอร์โทรศัพท์ 0-2832-0336

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์
 ผู้ประสำนงำน นำงสำวณัฐภัทรำ สุรพงษ์รักตระกูล
 E-mail natthaphatthrasur@pim.ac.th
 เบอร์โทรศัพท์ 02-832-0423
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หลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Bachelor of Science Program in Information Technology

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
 (อักษรย่อ) : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Science (Information Technology)
 (อักษรย่อ) : B.Sc. (Information Technology)

ความเป็นมาและจุดเด่นของสาขาวิชา
ปัจจุบนั เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์และสารสนเทศมคีวามเจรญิก้าวหน้ารวดเรว็ และได้เข้ามามบีทบาท

ต่อการด�าเนนิงานขององค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอตุสาหกรรม พาณิชยกรรม ท้ังในภาครฐัและเอกชนเป็น
อย่างมาก ยงัผลให้ความต้องการบคุลากรท่ีเชีย่วชาญในเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์และสารสนเทศ เพิม่มาก
ขึ้นทุกปี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเปดิด�าเนินการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัย
ใหม่ ซึง่รวมถงึการออกแบบและสร้างระบบงานฐานข้อมูล การพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ การบรหิาร
โครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดเล็กถึงขนาดกลาง การสื่อสารข้อมูล การบริหารความปลอดภัย
ข้อมลูสารสนเทศและความรู้สมยัใหม่ด้านวทิยาศาสตร์บรกิาร โดยเน้นการเรยีนรู้เชงิทฤษฎคีวบคู่กบัการ
ปฏิบัติ และการท�างานจริง (Work-based Learning) เพื่อให้บัณฑิตสามารถน�าความรู้ที่ได้มาใช้ใน
การปฏบิตังิาน ในสถานประกอบการได้ทันทีภายหลงัส�าเรจ็การศกึษา ประกอบกบัได้มกีารจดัเนือ้หาวชิา
และกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อหล่อหลอมให้บัณฑิตเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมในการท�างานและการ
ด�าเนินชีวิต ทั้งยังปลูกฝังให้เป็นผู้ที่มีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ไปตลอดชีวิต (Life Long Learning) 

แนวทางในการประกอบอาชีพ
เมื่อส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร บัณฑิตสามารถท�างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีโอกาส

ได้รับคัดเลือกเข้าท�างานในบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ นอกจากนี้ยังสามารถ
วางแนวทางการประกอบอาชีพได้หลายแนวทาง อาทิ

1. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน สารสนเทศ
3. ผู้ดูแลระบบโครงข่ายและเครื่องแม่ข่าย
4. ผู้ประสานงานโครงการสารสนเทศ
5. นักโปรแกรม
6. นักทดสอบโปรแกรม
7. นักพัฒนาเว็บไซต์
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถน�าไปใช้ใน

การปฏิบัติงานจริง ได้แก่ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เข้าใจหลักการบริหารโครงการขนาดเล็กถึง
ขนาดกลางทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบและสร้างระบบงานประยุกต์ ตลอดจน การออกแบบ
โครงข่ายเพื่อการสื่อสารข้อมูล เป็นต้น

2. เพือ่ผลติบณัฑติให้มีความคดิรเิริม่ สร้างสรรค์ สามารถน�าความรู้และประสบการณ์ไปประยกุต์
ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความส�าเร็จในการประกอบอาชีพและพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรือง

3. เพือ่ผลติบณัฑิตให้มีบคุลกิภาพสง่างามเพยีบพร้อมด้วยจรยิธรรม ศลีธรรมอนัดงีาม มคีวามรบั
ผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติ

4. เพื่อปลูกฝังให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ไปตลอดชีวิต

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
1. ส�าเร็จการศึกษาไม่ต�่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบ

เท่า ในแผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ (ศิลป์ค�านวณ)
2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
3. ไม่เคยต้องโทษตามค�าพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีท่ีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันกระท�า

โดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
4. ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคที่เป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา หรือติดยาเสพติด

หลักสูตร
จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จ�านวน 129 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวน 31 หน่วยกิต ประกอบด้วย

1.1 กลุ่มวิชาภาษา
1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย จ�านวน 3 หน่วยกิต
1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จ�านวน 10 หน่วยกิต

1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ จ�านวน 92 หน่วยกิต ประกอบด้วย
2.1 กลุ่มวิชาแกน จ�านวน 16 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  จ�านวน 52 หน่วยกิต

2.2.1 กลุ่มวิชาประเด็นด้านองค์การและสารสนเทศ จ�านวน 9 หน่วยกิต
2.2.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ จ�านวน 18 หน่วยกิต
2.2.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ จ�านวน 16 หน่วยกิต
2.2.4 กลุ่มวิชาโครงสร้างพื้นฐานของระบบ จ�านวน 9 หน่วยกิต
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2.3 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา จ�านวน 9 หน่วยกิต
2.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ จ�านวน 15 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ�านวน 6 หน่วยกิต
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รายวิชา
1. หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป นกัศกึษาต้องศกึษารายวชิาในหมวดวชิาศกึษาท่ัวไป จ�านวน 31 หน่วยกิต 

จากกลุ่มวิชาดังนี้
1.1 กลุ่มวิชาภาษา เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

1.1.1 ภาษาไทย เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

TH 58101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication) 3(3-0-6) -

TH 58102
ภาษากับวัฒนธรรมไทย
(Thai Language and Culture) 3(3-0-6) -

TH 58103
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
(Thai as a Foreign Language) 3(2-2-5) -

1.1.2 ภาษาอังกฤษ เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

EN 58101
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(Foundation English) 2(1-2-3) -

EN 58102
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
(English for Real Life) 2(1-2-3) -

EN 58103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน
(English for Everyday Communication) 2(1-2-3) -

EN 58104
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธผิล
(English for Effective Communication) 2(1-2-3) -

EN 58205
ภาษาอังกฤษส�าหรับธุรกิจบริการและการขาย
(English for Service and Sales Business) 2(1-2-3) -

EN 58206

ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอและการสื่อสาร
ในเชิงธุรกิจ
( English for Presentation and Communication 
in Business)

2(1-2-3) -

EN 58207
ภาษาอังกฤษเพื่อการท�างาน 
(English for Work) 2(1-2-3) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

EN 58208
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
(English for Business Communication) 2(1-2-3) -

EN 58309
ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครและสัมภาษณ์งาน
(English for Job Application and Interview) 2(1-2-3) -

EN 58310
ภาษาอังกฤษในบริบทของสังคมทางธุรกิจ 
(English for Social / Business Contexts) 2(1-2-3) -

EN 58311
ภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียน
(English in ASEAN Contexts) 2(1-2-3) -

EN 58312
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสื่อสังคมออนไลน์ 
(English for Communication on Social Media) 2(1-2-3) -

EN 58313
การพัฒนาทักษะการอ่านและการฟังจากสื่อ 
(Developing Reading and Listening Skills 
from the Media)

2(1-2-3) -

EN 58314
การน�าเสนอทางธุรกิจ
(Business Presentation) 2(1-2-3) -

EN 58315
ทักษะการเขียนอย่างมีประสิทธผิล
(Effective Writing Skills) 2(1-2-3) -

EN 58416
ภาษาอังกฤษเพื่อการจดบันทึกย่อและการสรุปความ
(English for Note-Taking and Summarizing) 2(1-2-3) -

EN 58417
ภาษาอังกฤษส�าหรับการสอบวัดมาตรฐาน
(English for Standardized Tests) 2(1-2-3) -

1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เลือกเรียน 2 รายวิชา จ�านวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SO 58101
บุคลิกภาพและสัมพันธภาพทางสังคม 
(Personality and Social Relations) 3(3-0-6) -

SO 58102
ประชาคมโลกกับอาเซียน
(Global Community and ASEAN) 3(3-0-6) -

SO 58103
การจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจ�าวัน
(Conflict Management in Daily Life) 3(3-0-6) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SO 58104
ภาวะผู้น�าในสังคมยุคใหม่
(Leadership in Modern Society) 3(3-0-6) -

SO 58105
กฎหมายในชีวิตประจ�าวัน
(Law in Daily Life) 3(3-0-6) -

SO 58106
สหวิทยาการสังคมศาสตร์
(Integrated Social Science) 3(3-0-6) -

SO 58107
สังคมชนบทและเมือง
(Rural and Urban Society) 3(3-0-6) -

SO 58108
จิตวิทยาเพื่อการท�างาน
(Psychology for Work) 3(3-0-6) -

SO 58109
การจัดการข้ามวัฒนธรรม  
(Cross Cultural Management) 3(3-0-6) -

SO 58110
อัตลักษณ์บัณฑิตปัญญาภิวัฒน์
(Identities of Panyapiwat Graduates) 3(3-0-6) -

1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียน 2 รายวิชา จ�านวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HM 58101
มนุษย์กับอารยธรรม
(Man and Civilization) 3(3-0-6) -

HM 58102
หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด
(GO and Thinking Skills Development) 3(3-0-6) -

HM 58103
ปรัชญากับการด�าเนินชีวิต
(Philosophy and living) 3(3-0-6) -

HM 58104
ไทยศึกษา
(Thai Studies) 3(3-0-6) -

HM 58105
สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
(Integrated Humanities) 3(3-0-6) -

HM 58106
นวัตกรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Innovations and Quality of Life Improvement) 3(3-0-6) -

HM 58107
สุนทรียภาพแห่งชีวิต
(Aesthetics of Life) 3(3-0-6) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HM 58108
ศิลปะปริทัศน์
(Survey of Arts) 3(3-0-6) -

HM 58109
นิเวศวัฒนธรรม
(Cultural Ecology) 3(3-0-6) -

HM 58110
ดุลยภาพแห่งการท�างานและนันทนาการ 
(Balance of Work and Recreation) 3(3-0-6) -

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เลือกเรียน 2 รายวิชา จ�านวน 6 หน่วยกิต จาก
รายวิชา ต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SC 58101
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ�าวัน
(Mathematics and Statistics in Daily Life) 3(3-0-6) -

SC 58102
โลกและสิ่งแวดล้อม 
(Earth and Environment) 3(3-0-6) -

SC 58103
การใช้โปรแกรมประยุกต์ในองค์กรสมัยใหม่ 
(Applications Usage for Modern Organization) 3(2-2-5) -

SC 58104
ชีวิตและสุขภาพ 
(Life and Health) 3(3-0-6) -

SC 58105

ความคิดสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์และนวัตกรรม
ธุรกิจ
( Creative Thinking for Sciences and Business 
Innovation)

3(3-0-6) -

SC 58106
การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่องานด้านวิทยาศาสตร์
(Applications Usage for Sciences) 3(2-2-5) -

SC 58107
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
( Business Information Technology 
Management)

3(3-0-6) -
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2. หมวดวิชาเฉพาะ จ�านวน 92 หน่วยกิต แบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชา ดังนี้
2.1 กลุ่มวิชาแกน จ�านวน 16 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

EG 59110
โครงงานทางวศิวกรรมและเทคโนโลยี
(Engineering and Technology Project) 1(0-40-0) -

IT 59101
คณิตศาสตร์ส�าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Mathematics for Information Technology) 3(3-0-6) -

IT 59102
พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Fundamentals) 3(3-0-6) -

IT 59103
สถิติส�าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Statistics for Information Technology) 3(3-0-6) -

IT 59104
วิทยาศาสตร์ส�าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Sciences for Information Technology) 3(3-0-6) -

IT 59205
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
(Information Technology Project 1) 1(0-40-0) EG 59110

IT 59306
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
(Information Technology Project 2) 2(0-40-0) IT 59205

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จ�านวน 52 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
2.2.1 กลุ่มวิชาประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ จ�านวน 9 หน่วยกิต จาก
รายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

IT 59107
เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจ 
(Information Technology in Business) 3(3-0-6) -

IT 59208
พฤติกรรมองค์กรเทคโนโลยีสารสนเทศ
( Information Technology Organization 
Behavior)

3(3-0-6) -

IT 59409
การจัดการโครงการสารสนเทศ
(IT Project Management) 3(3-0-6) -
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2.2.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ จ�านวน 18 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

IT 59110
ระบบเว็บ
(Web Systems) 3(2-2-5) -

IT 59211
ระบบฐานข้อมูล
(Database Systems) 3(2-2-5) IT 59116

IT 59312
การสื่อสารทางวชิาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
( Information Technology Professional 
Communication) 

3(3-0-6) -

IT 59313
จริยธรรมและมาตรฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
( Ethics and Standards for Information 
Technology)

3(3-0-6) -

IT 59314
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(Management Information Systems) 3(3-0-6) -

IT 59315
ความมั่นคงของเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Security) 3(3-0-6) -

2.2.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ จ�านวน 16 หน่วยกิต จากรายวิชา
ดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

IT 59116
พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 
(Programming Fundamentals) 3(3-0-6) -

IT 59117
ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรม
(Programming Laboratory) 1(0-2-1) -

IT 59118
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
(Object Oriented Programming) 3(2-2-5) IT 59116

IT 59319
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
(Software Engineering) 3(2-2-5) IT 59118

IT 59320
การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
(Human-Computer Interaction) 3(3-0-6) -

IT 59321
การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
(Systems Analysis and Design) 3(3-0-6) -
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2.2.4 กลุ่มวิชาโครงสร้างพื้นฐานของระบบ จ�านวน 9 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

IT 59122
โครงสร้างคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
(Computer Structure and Operating System) 3(3-0-6) -

IT 59223
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
(Data Structure and Algorithm) 3(2-2-5) IT 59116

IT 59224
ระบบโครงข่าย 
(Networking Systems) 3(2-2-5) -

2.3 กลุ่มวชิาเลอืกเฉพาะสาขา เลอืกเรยีน 3 รายวชิา จ�านวน 9 หน่วยกิต จากรายวิชาดงัต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

IT 59425
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมจัดการ
ฐานข้อมูล
(Database Programming Workshop)

3(2-2-5) IT 59211

IT 59426
คลังข้อมูลและการท�าเหมืองข้อมูล
(Data Warehouse and Data Mining) 3(3-0-6) IT 59211

IT 59427
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Commerce) 3(3-0-6) -

IT 59428
หลักการออกแบบเว็บชุมชน
(Social Web Concepts and Design) 3(3-0-6) -

IT 59429

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Introduction to Information Technology 
Standard Processes)

3(3-0-6) -

IT 59430
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Laws) 3(3-0-6) -

IT 59431
การค้นคืนสารสนเทศ
(Information Retrieval) 3(3-0-6) -

IT 59432
ปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence) 3(3-0-6) IT 59223

IT 59433
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมจาวา
(JAVA Programming Workshop) 3(2-2-5) IT 59116
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

IT 59434
การพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบเปิด
(Open Source Software Development) 3(3-0-6) IT 59116

IT 59435
หลักการเขียนโปรแกรมเพื่อการสื่อสารในระบบ
โครงข่าย
(Network Programming)

3(2-2-5) IT 59116

IT 59436
การประยุกต์การวิจัยด�าเนินการ
(Applied Operations Research) 3(3-0-6) -

IT 59437 การสื่อสารในระบบไร้สายและระบบเคลื่อนที่
(Wireless and Mobile Communications) 3(3-0-6) IT 59224

IT 59438
คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนนิเมชั่นเบื้องต้น
( Introduction to Computer Graphics & 
Animation)

3(3-0-6) -

IT 59439
สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Seminar in Information Technology) 3(3-0-6) -

IT 59440
การจ�าลองสถานการณ์ด้วยตัวกระท�า
(Agent-based Simulation) 3(3-0-6) -

IT 59441
วิทยาการข้อมูลพื้นฐาน
(Introduction to Data Science) 3(3-0-6) -

IT 59442
การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data Management) 3(3-0-6) -

IT 59443
สถาปัตยกรรมองค์กร
(Enterprise Architecture) 3(3-0-6) -

IT 59444

เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการกระบวนการ
ทางธุรกิจ
( Information Technology in Business Process 
Management)

3(3-0-6) -

IT 59445
การทดสอบและการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์
(Software Testing and Quality Assurance) 3(2-2-5) IT 59319

IT 59446
หลักการจัดองค์ประกอบดิจิทัล
(Principles of Digital Compositing) 3(2-2-5)

IT 59447
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
(Selected Topics in Information Technology 1) 3(3-0-6) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

IT 59448
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
(Selected Topics in Information Technology 2) 3(3-0-6) -

IT 59449
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
(Selected Topics in Information Technology 3) 3(2-2-5) -

IT 59450
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 4
(Selected Topics in Information Technology 4) 3(2-2-5) -

2.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ จ�านวน 15 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาใดๆ ก็ตาม ท่ีเปดิสอนในสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

และสถาบันอุดมศึกษาอื่น ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ท้ังนีต้้องได้รบัความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรกึษา ท้ังนีใ้นรายวชิาทุกวชิาท่ีมีวชิาบงัคบัก่อน คณบดี

สามารถอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชานั้นได้
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แผนการศึกษา

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

TH xxxxx กลุ่มวิชาภาษาไทย 3

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 2

IT 59101 คณิตศาสตร์ส�าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3

IT 59102 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3

IT 59107 เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจ 3

IT 59116 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 3

IT 59117 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรม 1

รวม 18

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 2

IT 59103 สถิติส�าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3

IT 59104 วิทยาศาสตร์ส�าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3

IT 59110 ระบบเว็บ 3

IT 59118 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3

IT 59122 โครงสร้างคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 3

EG 59110 โครงงานทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี 1

EG 59112 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติส�าหรับวิศวกรและนักเทคโนโลยี 3

รวม 21
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แผนการศึกษา

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 2

SO xxxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3

SC xxxxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3

IT 59205 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1

IT 59208 พฤติกรรมองค์กรเทคโนโลยีสารสนเทศ 3

IT 59223 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 3

IT 59224 ระบบโครงขา่ย 3

รวม 18

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxxx กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 2

HM xxxxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3

HM xxxxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3

IT 59211 ระบบฐานข้อมูล 3

IT 59251 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3

IT xxxxx กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา 1 3

IT xxxxx กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา 2 3

รวม 20

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี�|�สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ� 195



แผนการศึกษา

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 2

SO xxxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3

SC xxxxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3

IT 59312 การส่ือสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 3

IT 59314 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3

IT 59321 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 3

IT xxxxx กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา 3 3

รวม 20

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

IT 59306 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2

IT 59313 จริยธรรม และมาตรฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3

IT 59315 ความมั่นคงของเทคโนโลยีสารสนเทศ 3

IT 59319 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3

IT 59320 การโตต้อบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 3

IT 59352 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 3

XX xxxxx วิชาเลือกเสรี 3

รวม 20
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แผนการศึกษา

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

IT 59409 การจัดการโครงการสารสนเทศ 3

XX xxxxx วิชาเลือกเสรี 3

รวม 6

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

IT 59453 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 6

รวม 6
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ค�ำอธิบำยรำยวิชำ

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษา

1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย

TH 58101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การใช้ภาษาไทยมาตรฐาน ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนใน
โอกาสต่างๆ และการน�าเสนองาน

TH 58102 ภาษากับวัฒนธรรมไทย
(Thai Language and Culture)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ภาษากบัวฒันธรรมไทยท่ีมอีทิธิพลต่อการประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ การใช้ภาษาและวฒันธรรมไทยเพือ่ลดข้อ
ขดัแย้งในองค์กร การน�าความรู้ ความเข้าใจในภาษาและวฒันธรรมไทยไปใช้ประโยชน์ เพือ่การส่ือสารในสังคมและ
ทางธุรกิจอย่างมีประสิทธภิาพ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน

TH 58103 ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
(Thai as a Foreign Language)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

สนทนาภาษาไทยเกี่ยวกับชีวิตประจ�าวัน การใช้ค�าเฉพาะ ถาม-ตอบเกี่ยวกับเรื่องรอบๆ ตัว รูปและเสียงของ
พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ในภาษาไทย การประสมค�าอย่างง่าย ออกเสียงค�าให้ถูกต้อง ชัดเจน การใช้ค�าศัพท์และ
รูปประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย

1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

EN 58101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(Foundation English)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพัฒนาทักษะการฟังและพูด โดยเน้นความรู้ค�าศัพท์และโครงสร้างภาษาเพื่อการส่ือสารระดับพื้นฐาน ตลอด
จนเน้นการฝึกให้สามารถออกเสียงสระภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง การฟังเพื่อจับใจความส�าคัญและรายละเอียดจาก
ข้อความหรือบทสนทนาสั้นๆ การพูดทักทาย เริ่มบทสนทนา แนะน�าตนเอง ต้อนรับ ถามและตอบข้อมูลอย่างง่าย
ในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีพบในชวีติประจ�าวนั รวมท้ังการอ่านและการเขยีนข้อความภาษาองักฤษส้ันๆ ท้ังในรปูแบบ
ทั่วไปและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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EN 58102 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
(English for Real Life)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพัฒนาทักษะการฟังและพดู โดยเน้นความรู้ค�าศพัท์และโครงสร้างภาษาเพือ่การส่ือสารระดบักลาง ตลอดจนเน้น
การฝึกให้สามารถออกเสียงพยญัชนะภาษาองักฤษให้ถกูต้อง เน้นการฟัง พดู และแสดงความคดิเห็นในสถานการณ์
ต่างๆ ที่ต้องใช้ภาษาที่ซับซ้อนขึ้น รวมทั้งการติดต่อซื้อขาย การอ่านและเขียนเอกสาร/ข้อความเชิงธุรกิจเบื้องต้น 
เช่น รายละเอียดสินค้าบนฉลาก ค�าแนะน�าการใช้อุปกรณ์ เป็นต้น ทั้งในรูปแบบทั่วไปและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

EN 58103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน
(English for Everyday Communication)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพฒันาทักษะการฟังและการพูด โดยเน้นความรู้ค�าศพัท์ และส�านวนภาษาเพือ่การส่ือสารในชวิีตประจ�าวัน การ
ออกเสียงอย่างถกูต้อง การเข้าใจความหมายของสาระท่ัวไปจากการฟังและการอ่าน และสามารถพดูคยุสนทนาใน
ชีวิตประจ�าวันรวมทั้งเทคนิคการอ่านต่างๆ และการจดบันทึกข้อความสั้นๆ

EN 58104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธผิล
(English for Effective Communication)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพฒันาความสามารถทางภาษาองักฤษ ทักษะการอ่าน การฟัง การพดู และการเขียนเน้นพฒันาความคล่องแคล่ว 
ความถูกต้อง และความมั่นใจในการสื่อสาร การฝึกอ่านจับใจความ การฟังเชิงรุก การเขียนย่อหน้า พร้อมทั้งการ
ฟังและอ่านนอกชั้นเรียนจากสื่อออนไลน์หรือหนังสือทั่วไป

EN 58205 ภาษาอังกฤษส�าหรับธุรกิจบริการและการขาย
(English for Service and Sales Business)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพัฒนาทักษะการฟังและพูดเพื่อการบริการลูกค้าและการขาย โดยเน้นค�าศัพท์ ส�านวน การสนทนาโต้ตอบกับ
ลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ รวมท้ังการส่ือสารเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
ตลอดจนเน้นการฝึกให้สามารถออกเสียงพยัญชนะควบกล�้าในภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง

EN 58206 ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอและการสื่อสารในเชิงธุรกิจ
( English for Presentation and Communication in 
Business)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การบูรณาการทักษะทางภาษาทั้งสี่ คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนในการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน
อาชพี เพือ่น�าเสนอท้ังในรปูแบบการเขยีน/ตาราง และด้วยวาจา รวมถงึการน�าเสนอข้อมลูเกีย่วกบับรษิทัและสินค้า 
และการเขยีน การพดูเพือ่ส่งเสรมิการขายสินค้า/บรกิาร ฝึกปฏบิตัเิทคนคิในการน�าเสนอขัน้พืน้ฐาน ตลอดจนความ
สามารถในการใช้การเน้นหนักเสียงและจังหวะในภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง
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EN 58207 ภาษาอังกฤษเพื่อการท�างาน
(English for Work)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในบริบทธุรกิจ เน้นภาษาท่ีใช้ในการท�างาน เช่น 
การกล่าวทักทาย การสนทนาทางโทรศัพท์ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการตระหนักถึงมรรยาทการ
ติดต่อทางธุรกิจ ความแตกต่างทางการส่ือสาร ความแตกต่างทางวัฒนธรรมการท�างาน ตลอดจนการสมัครงาน
และการสัมภาษณ์งาน

EN 58208 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
(English for Business Communication)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพัฒนาทักษะการสื่อสารที่จ�าเป็นในการสื่อสารทางธุรกิจ ความคล่องแคล่วและความถูกต้องของการพูด เน้น
การพัฒนาความสามารถในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมถึงความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
สื่อสารในบริบทธุรกิจ และความสามารถในการวิเคราะห์และอภิปรายประเด็นต่างๆ ทางธุรกิจในปัจจุบัน

EN 58309 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครและสัมภาษณ์งาน
(English for Job Application and Interview)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

พฒันาทักษะในการกรอกแบบฟอร์มใบสมคัร การเขยีนจดหมายสมคัรงาน การเขยีนประวตัส่ิวนตวั การสัมภาษณ์ 
โดยเน้นภาษาและค�าศพัท์เฉพาะท่ีใช้ในการสัมภาษณ์สมัครงาน รวมท้ังการค้นคว้าและน�าเสนอเนือ้หาท่ีเกีย่วข้อง
กับอาชีพที่สมัคร ตลอดจนความสามารถในการออกเสียงประโยคภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง

EN 58310 ภาษาอังกฤษในบริบทของสังคมทางธุรกิจ
(English for Social / Business Contexts)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การเขียนจดหมายตามโอกาสต่างๆ ที่ผู้ท�างานในวงการธุรกิจต้องใช้ เช่น การแสดงความเสียใจ การแสดงความ
ยินดี การกล่าวต้อนรับผู้มาเยือน การรับรองลูกค้าและอาคันตุกะ การเป็นพิธีกรในการจัดประชุมสัมมนา และ
สามารถเขียนวาระการประชุมและรายงานการประชุมได้ ตลอดจนความสามารถในการออกเสียงประโยคภาษา
อังกฤษให้ถูกต้อง

EN 58311 ภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียน
(English in ASEAN Contexts)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานอาชีพในตลาดอาเซียน โดยใช้ค�าศัพท์และ
ส�านวนท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานเฉพาะสาขา อาชีพเพื่อการติดต่อ และประสานงาน ระหว่างคู่ค้าจากประเทศ
สมาชิกอาเซียน รวมถึงความตระหนักในความแตกต่างทางวัฒนธรรมการท�างาน
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EN 58312 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสื่อสังคมออนไลน์
(English for Communication on Social Media)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ภาษาอังกฤษจากสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ข้อมูลสินค้า โฆษณา สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรือโซเชียลมีเดียอื่นๆ เป็นต้น และมีการจัดท�าโครงงานภาษาอังกฤษจากสื่อสังคมออนไลน์

EN 58313 การพัฒนาทักษะการอ่านและการฟังจากสื่อ
( Developing Reading and Listening Skills from the 
Media)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การฝึกทักษะการอ่านและการฟังภาษาองักฤษจากส่ือต่างๆ เช่น หนงัสือพมิพ์ ข่าวออนไลน์ เน้นการอ่านเพือ่จบัใจ
ความส�าคญั การพดูแสดงความคดิเห็นจากส่ือท่ีอ่าน เขยีนย่อความ พร้อมท้ังการเรยีนการสอนแบบห้องเรยีนกลบั
ด้านโดยการฟังและอ่านนอกชั้นเรียนจากสื่อออนไลน์และสื่อทั่วไป

EN 58314 การน�าเสนอทางธุรกิจ
(Business Presentation)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การฝึกพูดน�าเสนอหัวข้อต่างๆ ทางธุรกิจ เน้นส�านวนภาษาท่ีใช้ในการน�าเสนอ รวมถึงการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อ
เขียนโครงร่างการน�าเสนอ การเลือกใช้ถ้อยค�าเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับการน�าเสนอ และการพัฒนาเทคนิค
และสื่อการน�าเสนอ

EN 58315 ทักษะการเขียนอย่างมีประสิทธผิล
(Effective Writing Skills)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การฝึกเขยีนและศกึษาความแตกต่างของการใช้ภาษาและโครงสร้างในงานเขยีนรปูแบบต่างๆ การเขียนเรยีงความ 
การเขียนบทความอย่างง่าย การเขียนเชิงพรรณนา การเขียนโน้มน้าว การเขียนจดหมายธุรกิจ และจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงข้อความที่ใช้เพื่อแสดงไมตรีจิตในจดหมายธุรกิจ

EN 58416 ภาษาอังกฤษเพื่อการจดบันทึกย่อและการสรุปความ
(English for Note-Taking and Summarizing)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ฝึกการจดบันทึกย่อ และการเขียนสรุปความ โดยเน้นทักษะการฟัง การอ่าน และการเขียนบันทึกย่อโดยเน้นการ
เขียนสรุปจากข่าวธุรกิจ ภาพยนตร์สั้น และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)

EN 58417 ภาษาอังกฤษส�าหรับการสอบวัดมาตรฐาน
(English for Standardized Tests)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การทบทวนลกัษณะภาษา โครงสร้างข้อสอบ ไวยากรณ์และค�าศพัท์ ข้อความท่ีตดัตอนมาส�าหรบัการอ่าน ลกัษณะ
การสนทนา บทสนทนา และค�าพูดที่มักจะปรากฏในข้อสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ
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1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

SO 58101 บุคลิกภาพและสัมพันธภาพทางสังคม
(Personality and Social Relations)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก ระดับและรูปแบบของ
ความสัมพันธ์ ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล การวิเคราะห์ตนเองและผู้อื่นเพื่อเป็นพื้นฐานในการ
ปรับปรุงตนเองและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลในสังคมต่างๆ

SO 58102 ประชาคมโลกกับอาเซียน
(Global Community and ASEAN)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พฒันาการ ระบบความสัมพนัธ์ในประชาคมโลกและอาเซยีน ผลกระทบของเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในแต่ละ
ภมูภิาคของโลกท่ีมีต่อภูมิภาคอืน่และสังคมโลกโดยส่วนรวม จุดประสงค์ของการรวมกลุ่ม บทบาทหน้าท่ี และความ
เป็นมาขององค์กรระหว่างประเทศ ตลอดจนสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปัจจุบัน

SO 58103 การจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจ�าวัน
(Conflict Management in Daily Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัความขัดแย้ง ผลกระทบของความขดัแย้งในระดบัต่างๆ การตอบสนองต่อปัญหาและความ
ขดัแย้งในชวีติอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้หลกัสันตวิิธีอนัค�านงึถงึคณุธรรมจรยิธรรมและสิทธิส่วนบคุคล การเจรจาต่อ
รอง การแสวงหาทางเลอืกท่ีเหมาะสมในการบรหิารจดัการความขดัแย้ง เพือ่ด�ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมคีวามสุข

SO 58104 ภาวะผู้น�าในสังคมยุคใหม่
(Leadership in Modern Society)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการของภาวะผู้น�าและสังคมสมัยใหม่ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น�า ผู้น�ากับการใช้อ�านาจ
ในการปกครองและการบริหาร คุณลักษณะและทักษะส�าคัญของผู้น�าในสังคมยุคใหม่ ผู้น�าในสภาวะวิกฤต ผู้น�า
กับจิตส�านึกสาธารณะ คุณธรรมและจริยธรรมของผู้น�า กรณีศึกษาผู้น�าท่ีประสบความส�าเร็จ และผู้น�าท่ีล้มเหลว
ทั้งในระดับองค์กร และระดับประเทศ

SO 58105 กฎหมายในชีวิตประจ�าวัน
(Law in Daily Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการทางยุติธรรม หลักการเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และหน้าท่ีพื้นฐาน
ของประชาชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หลักทั่วไปในกฎหมายอาญา ความผิดอาญาท่ีควรรู้ หลักทั่วไปว่า
ด้วยนิติกรรมและสัญญา หลักทั่วไปว่าด้วยกฎหมายภาษีอากร รวมทั้งกฎหมายที่ส�าคัญในชีวิตประจ�าวัน เช่น กฏ
หมายมหาชน กฎหมายจราจร กฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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SO 58106 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
(Integrated Social Science)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัสังคมศาสตร์ ความเป็นมาและลกัษณะส�าคญัของแนวคดิเกีย่วกบัเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 
และการเมอืงในยคุต่างๆ การวเิคราะห์ประเดน็ปัญหาสังคมยคุปัจจบุนัโดยใช้แนวคดิทางสังคมศาสตร์ การแบ่งยคุ
ของประชากร เพศกับวัยรุ่น ภาวะผู้น�า การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม การวางแผนอนาคต และความรู้เท่าทันสื่อ

SO 58107 สังคมชนบทและเมือง
(Rural and Urban Society)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการ และลักษณะของสังคมชนบทและเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมชนบทกับเมืองและ
กระบวนการกลายเป็นเมืองสมัยใหม่ ผลกระทบของสังคมชนบทและเมืองอันเนื่องจากการพัฒนาสู่ความทันสมัย 
เรียนรู้วิถีชีวิตสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของคนชนบทและคนเมืองใน ยุคปัจจุบันผ่านกรณีศึกษา

SO 58108 จิตวิทยาเพื่อการท�างาน
(Psychology for Work)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

จิตวิทยาเพื่อการท�างาน พฤติกรรมมนุษย์ ความแตกต่างระหว่างบุคคล แรงจูงใจ การส่ือสาร การสร้างความ
สัมพนัธ์และการปรบัตวัระหว่างคนท�างาน การแก้ปัญหาความขดัแย้งและความเครยีดจากการท�างาน การน�าหลกั
จิตวิทยาประยุกต์ใช้ในการท�างาน

SO 58109 การจัดการข้ามวัฒนธรรม
(Cross Cultural Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและองค์ประกอบของวัฒนธรรม กระบวนการการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม การศึกษาเปรียบเทียบ
โครงสร้างทางวฒันธรรมท่ีเหมือนและแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่มประเทศ ความส�าคญัของการจดัการข้ามวัฒนธรรม 
รูปแบบและเทคนิคการจัดการข้ามวัฒนธรรม ระดับบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กร แนวทางการจัดการข้าม
วัฒนธรรมที่เหมาะสมและมีประสทิธภิาพในบริบทของกลุ่มประเทศ ASEAN

SO 58110 อัตลักษณ์บัณฑิตปัญญาภิวัฒน์
(Identities of Panyapiwat Graduate)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิดของมหาวทิยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจ (Corporate University) การจัดการศึกษาโดยใช้การท�างานเป็นฐาน 
(Work-based Education) อตัลักษณ์ของบณัฑติสถาบนัการจดัการปัญญาภวัิฒน์ การจดัการและการวางแผนการ
ใช้ชีวิต เช่น การวางแผนการเรียนควบคู่การท�างาน การบริหารเวลา การจัดการด้านการเงินส่วนตัว การวางแผน
ศึกษาต่อ เป็นต้น ความรู้เบื้องต้นของธุรกิจ ความส�าคัญของธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ ส่วนประกอบและรูปแบบ
ขององค์กรทางธุรกิจ และการบริหารธุรกิจด้านต่างๆ อาท ิด้านการเงิน ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านการตลาด ด้าน
ควบคุมและพัฒนาองค์กร
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1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

HM 58101 มนุษย์กับอารยธรรม
(Man and Civilization)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายของอารยธรรม ความเป็นมาของอารยธรรมมนุษย์ เปรียบเทียบอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก 
ความเชื่อมโยงของอารยธรรมในอดีตกับปรากฏการณ์ทางสังคมสมัยใหม่ โลกาภิวัฒน์และการผสมผสานทาง
วัฒนธรรมในโลกยุคปัจจุบัน

HM 58102 หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด
(GO and Thinking Skill Development)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความเป็นมาของหมากล้อม กฎกติกาการเล่น การฝึกทักษะและเทคนิคการเล่นหมากล้อม การฝึกฝนหมากล้อม
เพื่อความสามารถในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การบูรณาการหมากล้อมเข้ากับวิถีชีวิต การบูรณาการความฉลาด
จากหมากล้อมกับปัญญาทางธรรม

HM 58103 ปรัชญากับการด�าเนินชีวิต
(Philosophy and Living)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและบทบาทของปรัชญาในการด�าเนินชีวิต ทรรศนะที่เกี่ยวกับความจริงของจักรวาลโลก และชีวิตของ
มนุษย์ ธรรมชาติของความรู้ เกณฑ์ตัดสินคุณค่าทางจริยธรรม อุดมคติของชีวิต การวิเคราะห์ปัญหาร่วมสมัยใน
เชิงปรัชญา

HM 58104 ไทยศึกษา
(Thai Studies)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความเป็นมาของชุมชนไทย โลกทัศน์พื้นฐานของสังคมไทยในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและศิลปวัฒนธรรม 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชื่อในสังคมไทยในภูมิภาคต่างๆ สภาพและปัญหาของสังคมไทยใน
ปัจจุบัน แนวโน้มและทางออกของสังคมไทยในอนาคต

HM 58105 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
(Integrated Humanities)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัมนษุยศาสตร์ ววิฒันาการความคดิและความเชือ่ของมนษุย์ ปฏสัิมพนัธ์ต่อโลกและชวีติใน
มิติของเหตุผลและอารมณ์ แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตในอุดมคติ คุณธรรมและจริยธรรม จริยธรรมทางธุรกิจ ศิลปะและ
วรรณกรรมที่มีอิทธพิลต่อมนุษย์
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HM 58106 นวัตกรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Innovations and Quality of Life Improvement)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ท่ีมาและแนวคิดของนวัตกรรม ความหมายและประเภทของนวัตกรรม ความส�าคัญของนวัตกรรมท่ีมีผลต่อชีวิต
มนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมกับความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ ประโยชน์และตัวอย่างนวัตกรรมที่ก่อ
ให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ

HM 58107 สุนทรียภาพแห่งชีวิต
(Aesthetics of Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับการรับรู้คุณคา่และความงามตามธรรมชาติและความงามท่ีมนุษย์สร้างขึ้น การ
สัมผัสความงามและการแสดงออกทางอารมณ์ของมนุษย์ คุณค่าและความงามในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด�ารง
ชีวิตของมนุษย์ รวมไปถึงความงามในธรรมชาติรอบตัวมนุษย์

HM 58108 ศิลปะปริทัศน์
(Survey of Arts)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศกึษาและวพิากษ์ศลิปกรรมส�าคญัแขนงต่างๆ วิเคราะห์สุนทรยีภาพในเชงิศลิปะและเชงิช่างท่ีสะท้อนวิถชีวิีต สังคม 
ความคิด ความเชื่อ การรับและการถ่ายทอดมโนทัศน์ทางศิลปะและวิทยาการ ความหมาย และอรรถประโยชน์ใน
มิติทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะการศึกษาแนวคิดของศิลปินที่สร้างสรรค์งานของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

HM 58109 นิเวศวัฒนธรรม
(Cultural Ecology)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การแลกเปลีย่นเรยีนรู้ทางสังคม วฒันธรรม และวิถชีวิีตของท้องถิน่ ภมิูปัญญาท้องถิน่ การท่องเท่ียวทางเลอืกเชงิ
นเิวศท่ีหลากหลาย ปัญหาเชงินเิวศในโลกปัจจบุนั การใช้ทักษะภาษาในการส่ือสารตลอดจนการปรบัตวัเพือ่การอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างสันติและเข้าใจในความแตกต่าง

HM 58110 ดุลยภาพแห่งการท�างานและนันทนาการ
(Balance of Work and Recreation)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและมุมมองของการท�างาน คุณค่าของการท�างาน กรณีศึกษาประเทศท่ีพัฒนาแล้วจากการส่งเสริม
ให้คนในชาติรู้คุณค่าของการท�างาน ความหมายของความสมดุลระหว่างชีวิตและการท�างาน หลักการสร้างความ
สมดุลระหว่างชีวติและการท�างาน ความหมายของนันทนาการ ความส�าคัญของการจัดกิจกรรมนันทนาการ การ
บริหารและจัดการเวลา การจัดกิจกรรมนัทนาการเพื่อสร้างความสมดุลของชีวิตและการท�างาน
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1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

SC 58101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ�าวัน
(Mathematics and Statistics in Daily Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การน�าคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้แก้ปญัหาและตัดสินใจในชีวิตประจ�าวัน อันได้แก่ คณิตศาสตร์ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเงินส่วนบคุคล การวางแผนการออมเพือ่วตัถปุระสงค์ต่างๆ ของบคุคล การจดบนัทึกรายได้รายจ่ายส่วนบคุคล
และครวัเรอืน การวางแผนและกลยทุธ์เกีย่วกบัภาษเีงินได้บคุคลธรรมดา เทคนคิการน�าเสนอข้อมลูแบบต่างๆ การ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การอ่านค่าและตีความหมายจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

SC 58102 โลกและสิ่งแวดล้อม
(Earth and Environment)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความจริงท่ีเกี่ยวกับท้องฟ้า เอกภพ และจักรวาล บรรยากาศและภูมิศาสตร์ของโลก ธรณีวิทยากายภาพ และ
นิเวศวิทยา ภัยธรรมชาติและสถานการณ์ปัจจุบัน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มลภาวะและ
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม การจดัการส่ิงแวดล้อมแบบบรูณาการพลงังานทดแทนและการอนรุกัษ์พลงังาน กฎหมาย
และมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม

SC 58103 การใช้โปรแกรมประยุกต์ในองค์กรสมัยใหม่
(Applications Usage for Modern Organization)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้พืน้ฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ ได้แก่ การใช้คอมพวิเตอร์เบือ้งต้น และการจดัการซอฟต์แวร์ ความสามารถ
ในการใช้งานโปรแกรมส�านักงานส�าเร็จรูป เช่น โปรแกรมประมวลผลค�า โปรแกรมตารางค�านวณ และโปรแกรม
น�าเสนอ เป็นต้น ความสามารถในการใช้งานอินเทอร์เน็ต การสื่อสารสังคมออนไลน์ การรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูล และการใช้งานคอมพิวเตอร์และสื่อดิจิตอลอย่างถูกกฎหมาย

SC 58104 ชีวิตและสุขภาพ
(Life and Health)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

บทบาทและความส�าคัญของโภชนาการท่ีมีต่อร่างกาย สารอาหารประเภทต่างๆ อาหารเพื่อสุขภาพและอาหาร
ทางเลือก การควบคุมอาหารและน�้าหนักของร่างกายอย่างปลอดภัย โรคที่เกิดจากการบริโภค การออกก�าลังกาย
เพื่อสุขภาพและนันทนาการ การส่งเสรมิสุขภาพจติ และหลักการพื้นฐานทางด้านการยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ท�างาน (Ergonomics)
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SC 58105 ความคิดสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์และนวัตกรรมธุรกิจ
( Creative Thinking for Sciences and Business 
Innovation)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความก้าวหน้าของการค้นคว้าทางวทิยาศาสตร์สาขาต่างๆ ท่ีผ่านมาจนถงึปัจจบุนั หลักการและแนวทางการคดิเชงิ
วทิยาศาสตร์ ความหมายและความส�าคญัของความคดิเชงิสร้างสรรค์ ลกัษณะของความคดิสร้างสรรค์และผู้มคีวาม
คดิสร้างสรรค์ การพฒันาทักษะกระบวนการคดิเชงิสร้างสรรค์ แนวทางการแก้ไขปัญหาเชงิสร้างสรรค์ แนวคดิและ
ประเภทของนวัตกรรมธุรกิจ ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมธุรกิจ เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์
เพื่อสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยี

SC 58106 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่องานด้านวิทยาศาสตร์
(Applications Usage for Sciences)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการค�านวณทางวิทยาศาสตร์ จัดท�าเอกสารทางวิทยาศาสตร์ การวาดแผนภาพ
ประกอบในเอกสาร การออกแบบอินโฟกราฟกิ (Infographic) การสร้างส่ือประสม การออกแบบแอนิเมชัน 
(Animation) เบื้องต้น รวมถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อการค้นหาข้อมูลขั้นสูง และการน�าเสนอผลงานบนเว็บ

SC 58107 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
(Business Information Technology Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคดิเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ องค์ประกอบของเทคโนโลยสีารสนเทศ การใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ
ในงานด้านต่างๆ ของธุรกิจ เพื่อการด�าเนินงานในองค์กร เพื่อวางแผนและประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ การใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร ระบบเครือข่าย การค้นหาข้อมูล การใช้อินเตอร์เน็ตทางธุรกิจ การใช้
โปรแกรมประยุกต์ในส�านักงาน ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ ที่ใช้ในระบบ Digital Economy

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

EG 59110 โครงงานทางวศิวกรรมและเทคโนโลยี
(Engineering and Technology Project)

1(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

รูปแบบและลักษณะพิเศษของโครงการด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ความรู้เบื้องต้นในการท�าโครงงาน 
หลกัการและขัน้ตอนวิธีในการเขยีนและจดัท�าโครงงาน การวเิคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึน้และพจิารณาแนวทางในการแก้
ปัญหาโดยใช้หลกัการทางวศิวกรรมและเทคโนโลย ีการแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยขีนาดท่ีเหมาะ
สมกับเวลาและระดับปีการศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 ภายใต้การดูแลและให้ค�าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
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IT 59101 คณิตศาสตร์ส�าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Mathematics for Information Technology)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ทฤษฎีเซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น ตรรกศาสตร์เบื้องต้น พีชคณิต บูลีนกลุ่มและกลุ่มย่อย ทฤษฎีกราฟและ
แผนภาพต้นไม้ การแปลงเลขฐานต่างๆ

IT 59102 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Fundamentals)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประวัติความเป็นมาและการพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ ความแพร่หลาย
ของการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ทฤษฎพีืน้ฐาน ความรู้พืน้ฐานด้านอลักอรทึิม องค์ประกอบของคอมพวิเตอร์ องค์
ประกอบของระบบ ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ สื่อประสม ฐานข้อมูล เครือข่าย และความปลอดภัย

IT 59103 สถิติส�าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Statistics for Information Technology)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

สถิติกับการตัดสินใจและวางแผนในการด�ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตัวแปรสุ่ม ความน่าจะเป็น และการ
แจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงแบบทวินาม แบบปัวซองและแบบปกติ ประชากรและตัวอย่าง 
การส�ารวจตัวอย่าง การประมาณค่า และการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยและค่าสัดส่วนของประชากรชุด
เดียวและสองชุด การวางแผนการทดลองเบื้องต้น การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิง
เส้น การน�าเสนอข้อมูลแบบกราฟ

IT 59104 วิทยาศาสตร์ส�าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Sciences for Information Technology)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

เน้นแนวความคดิทางและหลกัการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีน�าไปประยกุต์ใช้ในสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
องค์ประกอบและการท�างานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การท�างานของตัวจับสัญญาณในรูปแบบต่างๆ การ
ท�างานของกระแสไฟฟ้า แบตเตอร์รี่ คลื่นต่างๆ เทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart Technology)

IT 59205 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
(Information Technology Project 1)

1(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : EG 59110

การแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีสาสนเทศโดยการน�าความรู้พื้นฐานจนถึงระดับชั้นปีท่ี 3 มาประยุกต์ใช้งานให้เป็น
รูปธรรม มีการท�ารายงานและน�าเสนอขั้นตอนวิธีตลอดจนผลลัพธ์โครงงาน โดยขนาดของโครงงานท่ีเหมาะสม
กับหน่วยกิต โครงการท่ีเลือกจะใช้โครงการจริงจากสถานประกอบการท่ีรว่มเป็นโครงข่ายพันธมิตรทางวิชาการ 
มีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้ค�าแนะน�า
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IT 59306 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
(Information Technology Project 2)

2(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : IT 59205

การแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีสาสนเทศโดยการน�าความรู้พื้นฐานระดับชั้นปีที่ 4 มาประยุกต์ใช้งานให้เป็นรูปธรรม 
มีการท�ารายงานและน�าเสนอขั้นตอนวิธี ตลอดจนผลลัพธ์โครงงาน และมีกรรมการในการประเมินให้คะแนน โดย
ขนาดของโครงงานท่ีเหมาะสมกับหน่วยกิต โครงการท่ีเลือกจะใช้โครงการจริงจากสถานประกอบการท่ีร่วมเปน็
โครงข่ายพันธมิตรทางวชิาการ มีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้ค�าแนะน�า

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 กลุ่มวิชาประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ

IT 59107 เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจ
(Information Technology in Business)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ลักษณะและความส�าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจ อิทธิพลของบริบททางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี 
และการเมืองที่มีต่อธุรกิจ ธุรกิจประเภทต่างๆ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนต่างๆ หน้าท่ีหลักของ
เทคโลยีสารสนเทศในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ การผลิต การตลาด การเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ลักษณะ
และองค์ประกอบของธุรกิจ รวมทั้งการจัดการต่างๆ ได้แก่ การวางแผน การจัดการองค์การ และการควบคุมและ
พัฒนาองค์การ กรณีศึกษาของเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจ

IT 59208 พฤติกรรมองค์กรเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Organization Behavior)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

รปูแบบขององค์กรและพฤตกิรรมท่ีแตกต่างทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศขององค์กรผู้ผลติ ผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้บรกิาร 
ผู้ใช้บริการ บทบาทและความรับผิดชอบขององค์กรแต่ละประเภท การสร้างรูปแบบองค์กรสมัยใหม่ ต�าแหน่ง
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ในองค์กร แนวโน้มและพฤติกรรมของบุคคลในองค์กรเทคโนโลยีสารสนเทศ

IT 59409 การจัดการโครงการสารสนเทศ
(IT Project Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ลักษณะการพัฒนางานสารสนเทศ การวางแผนโครงการ การจัดตารางเวลา การจัดสรรทรัพยากรการจัดองค์กร 
การตดิตามความคบืหน้าของโครงการ การควบคมุคณุภาพของโครงการ การวเิคราะห์ค่าใช้จ่ายในการท�าโครงการ 
ความส�าคัญของหน่วยงาน Project Management Office (PMO) การแก้ไขปัญหาและการวัดความส�าเร็จของ
โครงการ

2.2.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
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IT 59110 ระบบเว็บ
(Web Systems)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

พื้นฐานของการสร้างเว็บไซต์มาตรฐาน HTML, Cascaded Style Sheet (CSS) ส�าหรับการตกแต่งและวาง
โครงสร้างและหลักการออกแบบและเตรียมเนื้อหา วงจรการออกแบบเว็บไซต์(web development life cycle) 
และเครื่องมือท่ีช่วยสนับสนุนการท�างานในแต่ละขั้น, คุณลักษณะของระบบเวป (quality characteristics of 
web systems) และข้อที่ต้องพิจารณาด้านความปลอดภัย (security awareness)

IT 59211 ระบบฐานข้อมูล
(Database Systems)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : IT 59116

ระบบฐานข้อมูล แฟ้มข้อมูลและฐานขอ้มูล สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล หน่วยข้อมูลและความสัมพันธ์
ของหน่วยข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลด้วยวิธีแผนภาพอีอาร์ การออกแบบฐานข้อมูลด้วยวิธีนอร์มัลไลเซชัน 
โครงสร้างฐานข้อมูลแบบล�า ดับชั้น แบบโครงข่าย และแบบเชิงสัมพันธ์ ภาษาฐานข้อมูลและภาษาเรียกค้นข้อมูล

IT 59312 การสื่อสารทางวชิาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Professional Communication)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพูดและเขียนเชิงเทคนิค และการสื่อสารทางวชิาชีพ รวมทั้งการน�าเสนอโครงการ รายงานเทคนิคการน�าเสนอ
ผลงาน การเขียนรายงานอย่างเป็นทางการ การน�าเสนอข้อมูลในรูปแบบสารสนเทศกราฟิก (Infographic)

IT 59313 จริยธรรมและมาตรฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Ethics and Standards for Information Technology)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายของจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม ธรรมาภิบาลด้านองค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวปฏิบัติและ
มารยาทเกี่ยวกับจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ท้ังในด้านการเก็บรักษาข้อมูลของ
องค์กรและของลกูค้า จรยิธรรมในการจดัซือ้จดัจ้าง สัญญาและการปฏบิตัติามเง่ือนไขในสัญญา มาตรฐานวิชาชพี
และวิธีการปฏิบัติ รวมทั้งผลกระทบด้านเทคโนโลยีต่อสังคม

IT 59314 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(Management Information Systems)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การน�าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารงานองค์กรสมัยใหม่บทบาทและ
ความส�าคัญของสารสนเทศในการบริหารงาน การออกแบบระบบย่อย การก�าหนดโครงสร้างและขนาดของระบบ
ข้อมูล การพัฒนาระบบส�าหรับองค์การขนาดต่างๆ การใช้ข้อสนเทศในการรายงาน ควบคุมติดตามผล และช่วย
การตัดสินใจในทางธุรกิจ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้แก่ OLAP และ Data Warehousing
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IT 59315 ความมั่นคงของเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Security)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิดเกี่ยวกับความส�าคัญของข้อมูล ความส�าคัญของความม่ันคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการออกแบบ
ระบบงาน รวมท้ังศึกษาองค์ประกอบของนโยบายความปลอดภัยของสารสนเทศ การโจมตีข้อมูลความไม่ม่ันคง
ของข้อมูล ความน่าเชื่อถือของข้อมูล การซ่อมข้อมูล สภาพของสารสนเทศ การสืบค้นร่องรอยของการบุกรุก การ
จัดเก็บหลักฐาน ระบบจัดการความมั่นคงสารสนเทศและมาตรฐานความปลอดภัย

2.2.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์

IT 59116 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
(Programming Fundamentals)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ฝึกทักษะท่ีจ�าเป็นในการเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีด ีการใช้เครือ่งมือในการเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ 
การคอมไพล การเขยีนผงังานเพือ่อธิบายโครงสร้างของโปรแกรม การเขยีนโปรแกรมแบบโครงสร้าง การดบีกัและ
ทดสอบโปรแกรม การเขียนเอกสารก�ากับโปรแกรม

IT 59117 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรม
(Programing Laboratory)

1(0-2-1)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ปฏิบัติการทดลองที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับวิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรม

IT 59118 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
(Object Oriented Programming)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : IT 59116

หลักการเชิงวัตถุ ค่าคงที่ เรฟเฟอร์เรนซ์ การก�าหนดทับตัวกระท�า คลาส การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล คอนสตรัค
เตอร์ เดสสตรคัเตอร์ ล�าดบัการท�างานของคอนสตรคัเตอร์และเดสสตรคัเตอร์ การคดัลอกคอนสตรคัเตอร์ การแป
ลงคอนสตรัคเตอร์ วัตถุชั่วคราว การก�าหนดทับตัวกระท�า การสืบทอด การซ่อนชื่อ โพลิมอร์ฟิซึม ฟังก์ชันเสมือน
แท้ โอเวอร์ไรด์ดิ้ง คลาสนามธรรม การสืบทอดจากหลายคลาส การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

IT 59319 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
(Software Engineering)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : IT 59118

วิวัฒนาการของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การวางแผนโครงการซอฟต์แวร์ วิธีการก�าหนดและพัฒนาความต้องการ ข้อ
ก�าหนดของซอฟต์แวร์ วธีิการออกแบบซอฟต์แวร์แบบดัง้เดมิ และแบบเชงิออ็บเจกต์ การตรวจสอบซอฟต์แวร์เทียบ
กบัความต้องการเทียบกบัข้อก�าหนด การยนืยนัความถกูต้องของซอฟต์แวร์ การระบปัุญหา การทดสอบซอฟต์แวร์ 
ซอฟต์แวร์เมตรกิซ์ การรบัรองคณุภาพ การบรหิารโครงงานและโครงสร้างทีม การบ�ารงุรกัษาซอฟต์แวร์ และเครือ่ง
มือที่ช่วยในงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์
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IT 59320 การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
(Human-Computer Interaction)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการเบื้องต้นของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ ปัจจัยด้านมนุษย์ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
กระบวนการรับรู้ ผลศึกษาความใช้งานได้ สภาวะแวดล้อมของการใช้งาน แนวทางการออกแบบระบบที่มีมนุษย์
เป็นศูนย์กลาง การพัฒนาวิธีติดต่อผู้ใช้ที่มีประสิทธผิล มาตรฐานด้านความใช้งานได้ เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์และ
ระบบท่ีมีส่วนสัมพนัธ์กบัการใช้งานของ มนษุย์ ส่วนสนบัสนนุผู้บกพร่องในการรบัรู้การฝึกปฏบิตัปิฏบิตักิารทดลอง 
การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ของอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ แบบจ�าลอง และ วิธีการ ของการสื่อสาร การใช้งานระบบ
ออกแบบการเชื่อมต่อ การพิจารณาผู้ใช้ การน�าเสนอทางสายตา หลักการออกแบบ วิธีการออกแบบส่วนเชื่อมต่อ 
แนวทางการใช้ประโยชน์ การประเมินผล การพิจารณาในเชิงสังคม การใช้งานเป็นกลุ่มการใช้มัลติมีเดีย และมุม
มองในการใช้สื่อ

IT 59321 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
(Systems Analysis and Design)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

องค์ประกอบของระบบ วฏัจกัรของการวเิคราะห์ระบบ ระเบยีบวธีิวเิคราะห์ระบบ และเครือ่งมอืท่ีใช้ในการวเิคราะห์ 
การศึกษาความเป็นไปได้ในด้านของเทคนิค การด�าเนินงาน และความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์การใช้แผนภาพ
การไหลของข้อมูล แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล การออกแบบการน�าเข้าข้อมูล และการแสดงผลข้อมูล การ
ออกแบบฐานข้อมูล การเขียนเอกสารประกอบ การน�าเสนอผลการวิเคราะห์และออกแบบการจ�าลองระบบ

2.2.4 กลุ่มวิชาโครงสร้างพื้นฐานของระบบ

IT 59122 โครงสร้างคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
(Computer Structure and Operating System)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

องค์ประกอบของคอมพวิเตอร์ ท้ังฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระดบัต�า่ รวมท้ังตรรกะการท�างานของวงจรคอมพวิเตอร์ 
ภาษาแอสเซมบลี อุปกรณ์น�าเข้าและส่งออกข้อมูล หน่วยส�ารองข้อมูล การให้โปรแกรมท�างาน และแนวคิดที่ใช้
ในการออกแบบระบบปฏิบัติการสมัยใหม่ ได้แก่ โพรเซสโมเดลของการประมวลผล ความสัมพันธ์ระหว่างการ
กีดกัน และการท�างานร่วมกันของโพรเซส การใช้เซมาฟอร์ การส่งผ่านข้อความ และมอนิเตอร์นอกจากนั้นยัง
กล่าวถงึการตรวจจบัเดด็ล็อกของโพรเซสและการป้องกนั และยงักล่าวถงึการจดัการทรพัยากร ต่างๆ ตัง้แต่การจดั
ตารางท�างานให้โพรเซสเซอร์ การบริหารหน่วยความจ�า และการจัดการหน่วยความจ�าส�ารองและสุดท้ายยังกล่าว
ถึงสถาปัตยกรรมของระบบปฏิบัติการต่างๆ และทิศทางการออกแบบและพัฒนาของระบบปฏิบัติการในอนาคต

IT 59223 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
(Data Structure and Algorithm)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : IT 59116

โครงสร้างข้อมูลขั้นพื้นฐานและการกระท�าที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อาเรย์ สแตก คิว ลิสต์ ตาราง ต้นไม้และ กราฟ ชนิด
ข้อมลูนามธรรมในภาษาชัน้สูง อลักอรทึิมแบบเรยีกตวัเอง และแบบท�าซ�า้ การวิเคราะห์ความซบัซ้อนเชงิพืน้ท่ีและ
เชิงเวลา อัลกอริทึมการเรียงล�าดับและการค้นหา และความซับซ้อนของแต่ละวิธี
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IT 59224 ระบบโครงข่าย
(Networking Systems)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ภาพรวมและการท�างานของระบบเครอืข่าบ รปูแบบและมาตรฐาน OSI Model แนวคดิและองค์ประกอบของระบบ
เครือข่าย รวมทั้งหัวข้อเกี่ยวกับ LANs WANs Topology เซอร์วิสโพรไวเดอร์ แพคเก็ตเราท์เตอร์ สวิตช์ ระบบ
สื่อสารไร้สาย และโปรโตคอลบนอินเตอร์เน็ต

2.3 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา

IT 59425 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
(Database Programming Workshop)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : IT 59211

การน�าผลลัพธ์ซึ่งได้จากการเตรียมโครงงานสารสนเทศมาพัฒนาโปรแกรม ทดสอบ และติดตั้งกับระบบงานจริง 
ซึ่งจะได้ผลลัพธ์เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้จริง พร้อมทั้งเอกสารประกอบการบริหารโครงการ และเอกสาร
ในการออกแบบโปรแกรมที่จ�าเป็นทั้งหมด

IT 59426 คลังข้อมูลและการท�าเหมืองข้อมูล
(Data Warehouse and Data Mining)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : IT 59211

หลักการและความส�าคัญของคลังข้อมูล วิธีการเตรียม คัดเลือกกลั่นกรองและเก็บรวบรวมข้อมูลขององค์กร 
ประโยชน์และวิธีการสร้างคลังข้อมูล การแยกแยะประเภทของคลังข้อมูล ความหมาย หลักการและประโยชน์ของ
การท�าเหมอืงข้อมลู การวเิคราะห์ข้อมลูทางธุรกิจและการตลาดด้วยการท�าเหมืองข้อมูล การประเมินความพร้อม
ขององค์กรในการพฒันาคลงัข้อมูลและการท�าเหมอืงข้อมลู การน�าผลลพัธ์ของการท�าเหมอืงข้อมลูเพือ่ใช้คาดการณ์
และหากลุ่มเป้าหมายทางการตลาด แนวโน้มของคลังข้อมูลและการท�าเหมืองข้อมูลในอนาคต

IT 59427 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Commerce)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและประวัตคิวามเป็นมาของระบบพาณิชย์อเิลก็ทรอนกิส์ องค์ประกอบของระบบพาณิชย์อเิลก็ทรอนกิส์ 
ได้แก่ ระบบการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ระบบการซื้อขาย ระบบการช�าระเงิน ระบบการส่งสินค้าผ่านอุปกรณ์
อเิลก็ทรอนกิส์วางแผนระบบรกัษาความปลอดภยัของข้อมูลการค้าในรปูแบบอเิลก็ทรอนกิส์ ทดลองการออกแบบ
โครงงานและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี WWW ในงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

IT 59428 หลักการออกแบบเว็บชุมชน
(Social Web Concepts and Design)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการและวัตถุประสงค์ของเว็บชุมชน แนวคิด ความเป็นมา ประโยชน์ กลุ่มเป้าหมายและการออกแบบของเว็บ
ชุมชนที่แพร่หลายอยู่ในปัจจุบัน เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการพัฒนาเว็บชุมชน และเตรียมพร้อมการเข้าสู่เว็บยุคที่ 3
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IT 59429 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(Introduction to Information Technology Standard 
Processes)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

นิยามและประโยชนข์องกระบวนการมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเป็นมาและหลักการพื้นฐานของ
มาตรฐานที่เกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศแบบต่างๆ เช่น มาตรฐาน CMMI มาตรฐาน ITIL Best Practice 
มาตรฐาน ISO2000/IEC มาตรฐานการด�าเนนิงาน รวมถงึแนวทางการประยกุต์ใช้มาตรฐานต่างๆ กบัการบรหิาร
จัดการภายในองค์กร เพื่อลดความสูญเสียและความซ�้าซ้อนในการท�างาน วิธีการประเมินมาตรฐาน การฝึกอบรม
ในการน�าไปใช้และประเมิน

IT 59430 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Laws)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักนิติศาสตร์ กฎหมายการค้า กฎหมายสิทธิบัตร กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธ์ิเครื่องหมายการค้า 
การคุ้มครองการออกแบบวงจรรวม กฎหมายและกฎการค้าระหว่างประเทศเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
พาณิชย์อเิล็กทรอนกิส์ พระราชบญัญตัว่ิาด้วยการกระท�าผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ พระราชบญัญัตว่ิาด้วยธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

IT 59431 การค้นคืนสารสนเทศ
(Information Retrieval)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การค้นคืนบูลีน ค�าศัพท์และพจนานุกรม การสกัดคุณลักษณะ การให้คะแนน การให้น�้าหนักของค�าศัพท์ แบบ
จ�าลองปริภูมิเวกเตอร์ แบบจ�าลองภาษา การวัดประสิทธภิาพการค้นคืน การลดมิติ การจัดหมวดหมู่เอกสาร การ
ค้นคืนภาพและวีดิทัศน์

IT 59432 ปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : IT 59223

ความหมายของปัญญาประดิษฐ์ แนวทางในการแทนความรู้ และเทคนิคเชิงปัญญาประดิษฐ์ ได้แก่ วิธีการสืบค้น 
(Searching) ตรรกะคลมุเครอื (Fuzzy logic) และระบบท่ีใช้กฎ (Rule-based system) โครงข่ายประสาทเทียม 
ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม รวมทั้งเทคนคิพื้นฐานของการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และการประมวล
ผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language)
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IT 59433 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมจาวา
(JAVA Programming Workshop)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : IT 59116

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาจาวา ไวยากรณ์โปรแกรมภาษาจาวา ข้อยกเว้น อินพุต-เอาต์พุตในภาษา คลาส 
เป็นต้น การใช้อินเตอร์เฟส การเขียนโปรแกรมจาวาบนเว็บ การสร้างโปรแกรมติดต่อผู้ใช้งาน การจัดการกับอีเวน
ต์ของโปรแกรมติดต่อกับผู้ใช้งาน การเขียนโปรแกรมจาวาบนเว็บให้ใช้งานกับแอพพลิเคชั่น

IT 59434 การพัฒนาซอฟต์แวร์มาตรฐานเปิด
(Open Source Software Development)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : IT 59116

ประวัติและความเป็นมาของซอฟต์แวร์มาตรฐานเปิด ปรัชญาด้านซอฟต์แวร์มาตรฐานเปิด ความแตกต่างระหว่าง
ซอฟต์แวร์มาตรฐานเปิด และซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส นยิามและลขิสิทธ์ิของโอเพนซอร์ส ความส�าคญั ประเภทและ
รายละเอยีดของสัญญาอนญุาต กฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบัโอเพนซอร์ส การผลติและการตลาด ชมุชนโอเพนซอร์ การ
ประยุกต์ใช้งาน แบบจ�าลองทางธุรกิจและแนวโน้มในอนาคตของซอฟต์แวร์มาตรฐานเปดิและซอฟต์แวร์โอเพน
ซอร์ส วธีิการพฒันาซอฟต์แวร์มาตรฐานเปิดในหลายแพลตฟอร์ม การพฒันาซอฟต์แวร์มาตรฐานเปิดในภาษาต่างๆ

IT 59435 หลักการเขียนโปรแกรมเพื่อการสื่อสารในระบบโครงข่าย
(Network Programming)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : IT 59116

การเขยีนโปรแกรมเพือ่ตดิต่อระหว่างโพรเซส เทคนคิในการท�างานร่วมกนัระหว่างโพรเซส การบรหิารหน่วยความ
จ�าขั้นสูง การจัดการกับระบบไฟล์ ความมั่นคงในการท�างานแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ โพรเซสแบบมัลติเทรด และ
เทคนิคต่างๆ ในการสื่อสารผ่านโครงข่าย นอกจากนี้วิชานี้ยังกล่าวถึงการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ 32 บิต การ
เขยีนโปรแกรมแบบ DLL การเขยีนโปรแกรมบรกิารเว็บ การก�าหนดความส�าคญักบั เทรดเพือ่ปรบัปรงุประสิทธิภาพ 
การเขียนโปรแกรมไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์โดยใช้วินโดวส์ซอกเก็ต การใช้เนมไปป์ในการสื่อสารระหว่างโพรเซส การ
ใช้งานคอมโพเนนต์แบบกระจายโดยใช้ DCOM และการเขียนคอมโพเนนต์แบบ NET โดยใช้ SOAP

IT 59436 การประยุกต์การวิจัยด�าเนินการ
(Applied Operations Research)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การประยกุต์ใช้การวจิยัด�าเนนิการส�าหรบันกัเทคโนโลยสีารสนเทศ การประยกุต์ใช้โปรแกรมในการก�าหนดการเชงิ
เส้น หลักการแก้ปัญหาด้วยวิธีซิมเพล็ก ปัญหาการหาค่าเหมาะสมท่ีสุด ปัญหาการขนส่ง การจัดงาน การจ�าลอง
รูปแบบปัญหา การวิเคราะห์โครงข่ายงาน รูปแบบของแถวคอย การเขียนโปรแกรมเชิงพลวัต การน�าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในด้านการวิจัยด�าเนินงานมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาต่างๆ ตามหัวข้อทฤษฎีที่ได้ศึกษามา
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IT 59437 การสื่อสารในระบบไร้สายและระบบเคลื่อนที่
(Wireless and Mobile Communications)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : IT 59224

 ระบบการสือ่สารไร้สาย เทคโนโลยไีร้สายในยคุต่างๆ ระบบเครือข่ายไร้สาย อุปกรณ์คลื่อนที่ ข้อก�าหนดต่างๆ ใน
เครอืข่ายไร้ สายและอปุกรณ์เคลือ่นท่ี การจดัการเครอืข่าย การตดิตัง้ ระบบการประกนัประสิทธิภาพในการรบัส่ง
ข้อมูลในเครือข่ายไร้สาย โปรแกรมประยุกต์เครือข่ายระบบสื่อสารไร้สายและอุปกรณ์เคลื่อนที่

IT 59438 คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนนิเมชั่นเบื้องต้น
(Introduction to Computer Graphics & Animation)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างภาพด้วยคอมพิวเตอร ์ โครงสร้างข้อมูลส�าหรับกราฟกิเทคนิคการสร้างและการ
เก็บภาพ การย่อภาพ การขยายภาพ การย้ายต�าแหน่ง การหมุน การตัดภาพ กระบวนการสร้างภาพและระบายสี 
การท�าภาพเคลื่อนไหว ทฤษฎีสี และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยภาษาระดับสูง

IT 59439 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Seminar in Information Technology)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิดความเป็นมา วิธีการ และการประยุกต์ใช้ความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แพลตฟอร์ม ภาษาโปรแกรม และซอฟ์ตแวร์ใหม่ที่เป็นที่นิยมในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

IT 59440 การจ�าลองสถานการณ์ด้วยตัวกระท�า
(Agent-based Simulation)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัการสร้างตวัแบบ และสร้างสถานการณ์จ�าลอง เพือ่ศกึษาและแก้ปัญหาเกีย่วกบัพฤตกิรรม
ของมนษุย์ ปรากฎการณ์ธรรมชาต ิความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัทฤษฎแีถวคอย การจ�าลองสถานการณ์ด้วยวิธีการแบบ
ไม่ต่อเนือ่ง ทฏษฏแีละหลกัการจ�าลองสถานการณ์ด้วยตวักระท�า โดยใช้ซอฟต์แวร์ตวักระท�า (Agent) เป็นตวัแทน
ของหน่วยย่อยที่ต้องการจ�าลอง เช่น ประชาชน กระบวนการ การตรวจสอบและวิเคราะห์ผลลัพธ์จากแบบจ�าลอง

IT 59441 วิทยาการข้อมูลพื้นฐาน
(Introduction to Data Science)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การแสวงหาและการน�าเข้าข้อมูล การจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ กระบวนการเตรียมข้อมูลก่อนหน้า (Data 
Preprocessing) การสกดัคณุลกัษณะและการแทนข้อมลู การลดมติ ิการวเิคราะห์ข้อมลูด้วยแบบจ�าลองทางสถติิ
และการเรียนรู้ของเครื่อง การประมวลผลภาษาธรรมชาติการสร้างทัศนภาพ (Visualization)
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IT 59442 การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ชนดิของข้อมลูและความหมายของข้อมูลขนาดใหญ่ การประมวลผลแบบกระจายและขนาน ขัน้ตอนวิธีส�าหรบัการ
จัดการข้อมูลขนาดใหญ่ Data Aggregation, MapReduce ฐานข้อมูลแบบไร้โครงสร้าง การเขียนโปรแกรมแบบ 
NoSQL การท�าเหมืองข้อมูลขนาดใหญ่

IT 59443 สถาปัตยกรรมองค์กร
(Enterprise Architecture)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิดและทฤษฏีของสถาปัตยกรรมองคก์รครอบคลุมถึง สถาปัตยกรรมธุรกิจ สถาปัตยกรรมเทคโนโลยี 
สถาปัตยกรรมอพลิเคชัน สถาปัตยกรรมบริการ การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และ ธุรกิจขององค์กร โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย รวมถึงการวางโครงสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจ การวาง
โครงสร้างกลยุทธ์ทางสารสนเทศ การวางโครงสร้างกลยุทธ์ทางด้านเทคนิค การวางโครงสร้าง กลยุทธ์ทางการใช้ 
Application ต่างๆ ในการตอบโจทย์องค์กร

IT 59444 เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
( Information Technology in Business Process 
Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การน�าความรู้ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศไปใช้ในการจดัการกระบวนการทางธุรกิจ การประยกุต์ใช้เครือ่งมือในการ
จัดการกระบวนการจัดการ กระบวนการท�างาน และกระบวนการสนับสนุน การเข้าใจในขั้นตอนและกระบวนการ
ในการท�างานขององค์กร การพัฒนา การวัดประสิทธภิาพและการจ�าลองกระบวนการทางธุรกิจ

IT 59445 การทดสอบและการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์
(Software Testing and Quality Assurance)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : IT59319

การก�าหนดมาตรฐานการทดสอบ การก�าหนดมาตรฐานเอกสาร การทดสอบซอฟต์แวร์เพือ่ประกนัคณุภาพ กรรมวิธี
เทคนิคและการทดสอบ (Testing) การวัดผลการทดสอบ การวัดความซับซ้อนของโปรแกรม การใช้ค่าความซับ
ซ้อนในการบรหิารคณุภาพ การลดความซบัซ้อนของโปรแกรมและภาระการพฒันาโปรแกรมการจดัท�า Software 
Verification และ Validation (V&V)

IT 59446 หลักการจัดองค์ประกอบงานดิจิทัล
(Principles of Digital Compositing)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิดและทฤษฏีของการจัดองค์ประกอบของภาพดิจิทัล กระบวนการท�างานทั้งหมดของการสร้างองค์ประกอบ
ของภาพ วิชวลเอฟเฟคท์แบบดิจิทัล (Digital Visual Effect) การรวมภาพ พื้นฐานการท�ากรีนสกรีน เทคนิคการ
ประมวผลภาพเคลื่อนไหวสามมิติ การรวมภาพพื้นหลังกับภาพเคลื่อนไหว
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IT 59447 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
(Selected Topics in Information Technology 1)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ได้รับความเห็นชอบจากผู้สอน

หัวข้อด้านเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีแตกต่างจากวชิาท่ีเปิดสอนปกต ิเพือ่ให้ก้าวทันต่อการเปลีย่น แปลงของเทคโนโลยี
ในขณะนั้น

IT 59448 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
(Selected Topics in Information Technology 2)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ได้รับความเห็นชอบจากผู้สอน

หัวข้อด้านเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีแตกต่างจากวชิาท่ีเปิดสอนปกต ิเพือ่ให้ก้าวทันต่อการเปลีย่น แปลงของเทคโนโลยี
ในขณะนั้น

IT 59449 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
(Selected Topics in Information Technology 3)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ได้รับความเห็นชอบจากผู้สอน

หัวข้อด้านเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีแตกต่างจากวชิาท่ีเปิดสอนปกต ิเพือ่ให้ก้าวทันต่อการเปลีย่น แปลงของเทคโนโลยี
ในขณะนั้น

IT 59450 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 4
(Selected Topics in Information Technology 4)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ได้รับความเห็นชอบจากผู้สอน

หัวข้อด้านเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีแตกต่างจากวชิาท่ีเปิดสอนปกต ิเพือ่ให้ก้าวทันต่อการเปลีย่น แปลงของเทคโนโลยี
ในขณะนั้น

2.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ

EG 59112 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติส�าหรับวิศวกรและนักเทคโนโลยี
(Work-based Learning for Engineers and Technolo-
gists)

3(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

นักศึกษาเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบจากสถานประกอบการ นักศึกษาจะได้เรียน
รู้และการปรับตัวให้เข้ากับ ระบบของหน่วยงาน ผู้ร่วมงาน ผู้ใช้บริการ ในสภาพการท�างานจริง และได้รัประสบ
การณ์จากการฝึกปฎบิตังิานระดบัพืน้ฐานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ การเป็นผู้ช่วยผู้แก้ปัญหาเบือ้งต้นให้กบัผู้ใช้
งาน การเป็นผู้ช่วยผู้ตดิตัง้อปุกรณ์โครงข่ายระดบัพืน้ฐานระยะเวลาและจ�านวนชัว่โมงในการปฏบิตัใิห้เป็นไปตามท่ี
คณะประกาศ ภายใต้การควบคมุดแูลของพนกังานพีเ่ลีย้งของสถานประกอบการ การประเมนิผลการปฏบิตังิานให้
เป็นตามเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันระหว่างสถานประกอบการและสถาบัน
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IT 59251 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
(Work-based Learning in Information Technology 1)

3(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : EG 59112

นักศึกษาเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบจากสถานประกอบการ นักศึกษาได้รัประสบ
การณ์จากการฝึกปฎิบัติงานด้านต่างๆ ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับพื้นฐาน การเป็นผู้ช่วยผู้แก้ปัญหา
เบื้องต้นให้กับผู้ใช้งาน การเป็นผู้ช่วยผู้ติดตั้งอุปกรณ์โครงข่าย การเป็นผู้ช่วยผู้ทดสอบโปรแกรม ระยะเวลาและ
จ�านวนชั่วโมงในการปฏิบัติให้เป็นไปตามท่ีคณะประกาศ ภายใต้การควบคุมดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงของสถาน
ประกอบการ การประเมนิผลการปฏบิตังิานให้เป็นตามเกณฑ์ท่ีตกลงร่วมกนัระหว่างสถานประกอบการและสถาบนั

IT 59352 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
(Work-based Learning in Information Technology 2)

3(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : IT 59251

ความรู้นักศึกษาเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบจากสถานประกอบการ นักศึกษาได้
รัประสบการณ์จากการฝึกปฎิบัติงานด้านต่างๆ ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การเป็นผู้แก้ปัญหาเบื้องต้นให้
กับผู้ใช้งาน การเป็นผู้ติดตั้งอุปกรณ์โครงข่าย ผู้ทดสอบโปรแกรม ผู้เขียนโปรแกรมการใช้งาน ในระดับพื้นฐานที่
ไม่มคีวามซบัซ้อน ระยะเวลาและจ�านวนชัว่โมงในการปฏบิตัใิห้เป็นไปตามท่ีคณะประกาศ ภายใต้การควบคมุดแูล
ของพนกังานพ่ีเล้ียงของสถานประกอบการ การประเมนิผลการปฏบิตังิานให้เป็นตามเกณฑ์ท่ีตกลงร่วมกนัระหว่าง
สถานประกอบการและสถาบัน

IT 59453 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
(Work-based Learning in Information Technology 3)

6(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : IT 59352

ความรู้นักศึกษาเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบจากสถานประกอบการ นักศึกษาได้
รัประสบการณ์จากการฝึกปฎิบัติงานด้านต่างๆ ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การเป็นผู้แก้ปัญหาเบื้องต้นให้
กับผู้ใช้งาน การเป็นผู้ติดตั้งอุปกรณ์โครงข่าย ผู้ทดสอบโปรแกรม เขียนโปรแกรมการใช้งาน ในระดับที่มีความซับ
ซ้อนมากขึ้น ระยะเวลาและจ�านวนชั่วโมงในการปฏิบัติให้เป็นไปตามที่คณะประกาศ ภายใต้การควบคุมดูแลของ
พนักงานพี่เลี้ยงของสถานประกอบการ การประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นตามเกณฑ์ท่ีตกลงร่วมกันระหว่าง
สถานประกอบการและสถาบัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี�|�สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ� 219



หลักสูตร
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หลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
 (อักษรย่อ) : วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Engineering (Computer Engineering)
 (อักษรย่อ) : B.Eng. (Computer Engineering)

ความเป็นมาและจุดเด่นของสาขาวิชา
ปัจจุบันทุกประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดในเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงสาขา

วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ เน้นการพฒันาอตุสาหกรรมคอมพวิเตอร์ จึงมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ท่ีต้องมรีะบบ
การบรหิารจดัการองค์ความรู้ การพฒันาหรอืสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
ซึง่รวมถงึการเตรยีมบคุลากรทางวศิวกรรมคอมพวิเตอร์จ�านวนมากท่ีสามารถการประยกุต์ใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสมมาผสมผสานร่วมกับจุดแข็งในสังคมไทย จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก
ท่ีมีศกัยภาพและสามารถปรบัเปล่ียนได้ตามวิวัฒนาการของสาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ และรองรบั
การแข่งขนัทางธุรกิจคอมพวิเตอร์ท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการผลติบคุลากรทางวิศวกรรม
คอมพวิเตอร์ จ�าเป็นต้องมคีวามพร้อมท่ีจะปฏบิตังิานได้ทันที และมศีกัยภาพสูงในการพฒันาตนเองให้เข้า
กบัลกัษณะงานท้ังด้านวชิาการและวชิาชพีซึง่เป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของสถาบนัฯ ด้านมุ่งสู่ความ
เป็นเลศิในเทคโนโลยแีละการวจิยัซึง่สอดคล้องกบัพนัธกิจและแผนกลยทุธ์สถาบนัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์

แนวทางในการประกอบอาชีพ
เม่ือส�าเรจ็การศกึษาตามหลกัสูตร บณัฑติสามารถวางแนวทางการประกอบอาชพีได้หลายแนวทาง 

อาทิ
1. วิศวกรคอมพิวเตอร์ 
2. นักวิชาการด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
4. นักโปรแกรม
5. ผู้ดูแลระบบโครงข่าย
6. ผู้จัดการโครงการคอมพิวเตอร์
7. นักพัฒนาเว็บไซต์
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพือ่พฒันาบณัฑติสาขาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ท่ีมคีวามเป็นมอือาชพี มคีวามเชีย่วชาญ โดยเน้น

การเรียนรู้จากประสพการณ์จริงเพื่อตอบสนองความต้องการแรงงานในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3. ฝึกหัดและอบรมบัณฑิตสาขาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีวินัย เข้าใจวัฒนธรรม องค์กร รักการ

ท�างาน รักองค์กร และพร้อมที่จะเป็นสมาชิกขององค์กรอย่างยั่งยืน
4. ให้บริการทางวชิาการสาขาวชิาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แก่สังคม

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
1. ส�าเร็จการศึกษาไม่ต�่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบ

เท่า ในแผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
3. ไม่เคยต้องโทษตามค�าพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีท่ีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันกระท�า

โดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
4. ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคที่เป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษาหรือติดยาเสพติด

หลักสูตร
จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จ�านวน 136 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวน 31 หน่วยกิต ประกอบด้วย

1.1 กลุ่มวิชาภาษา ประกอบด้วย
1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย จ�านวน 3 หน่วยกิต
1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จ�านวน 10 หน่วยกิต

1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ จ�านวน 99 หน่วยกิต ประกอบด้วย
2.1 กลุ่มวิชาแกนทางวิศวกรรม จ�านวน 32 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  จ�านวน 46 หน่วยกิต

2.2.1 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ จ�านวน 13 หน่วยกิต
2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ จ�านวน 9 หน่วยกิต
2.2.3 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ จ�านวน 12 หน่วยกิต
2.2.4 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ จ�านวน 12 หน่วยกิต

2.3 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา จ�านวน 6 หน่วยกิต
2.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ จ�านวน 15 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ�านวน 6 หน่วยกิต
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รายวิชา
1. นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวน 31 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาดังนี้

1.1 กลุ่มวิชาภาษา เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
1.1.1 ภาษาไทย เลือกเรียน 1 รายวิชา จ�านวน 3 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

TH 58101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication) 3(3-0-6) -

TH 58102
ภาษากับวัฒนธรรมไทย
(Thai Language and Culture) 3(3-0-6) -

TH 58103
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
(Thai as a Foreign Language) 3(2-2-5) -

1.1.2 ภาษาอังกฤษ เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

EN 58101
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(Foundation English) 2(1-2-3) -

EN 58102
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
(English for Real Life) 2(1-2-3) -

EN 58103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน
(English for Everyday Communication) 2(1-2-3) -

EN 58104
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธผิล
(English for Effective Communication) 2(1-2-3) -

EN 58205
ภาษาอังกฤษส�าหรับธุรกิจบริการและการขาย
(English for Service and Sales Business) 2(1-2-3) -

EN 58206

ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอและการสื่อสาร
ในเชิงธุรกิจ
( English for Presentation and Communication 
in Business)

2(1-2-3) -

EN 58207
ภาษาอังกฤษเพื่อการท�างาน
(English for Work) 2(1-2-3) -

EN 58208
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
(English for Business Communication) 2(1-2-3) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

EN 58309
ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครและสัมภาษณ์งาน
(English for Job Application and Interview) 2(1-2-3) -

EN 58310
ภาษาอังกฤษในบริบทของสังคมทางธุรกิจ
(English for Social / Business Contexts) 2(1-2-3) -

EN 58311
ภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียน
(English in ASEAN Contexts) 2(1-2-3) -

EN 58312
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสื่อสังคมออนไลน์
(English for Communication on Social Media) 2(1-2-3) -

EN 58313
การพัฒนาทักษะการอ่านและการฟังจากสื่อ
( Developing Reading and Listening Skills 
from the Media)

2(1-2-3) -

EN 58314
การน�าเสนอทางธุรกิจ
(Business Presentation) 2(1-2-3) -

EN 58315
ทักษะการเขียนอย่างมีประสิทธผิล
(Effective Writing Skills) 2(1-2-3) -

EN 58416
ภาษาอังกฤษเพื่อการจดบันทึกย่อและการสรุปความ
(English for Note-Taking and Summarizing) 2(1-2-3) -

EN 58417
ภาษาอังกฤษส�าหรับการสอบวัดมาตรฐาน
(English for Standardized Tests) 2(1-2-3) -

1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เลือกเรียน 2 รายวิชา จ�านวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SO 58101
บุคลิกภาพและสัมพันธภาพทางสังคม
(Personality and Social Relations) 3(3-0-6) -

SO 58102
ประชาคมโลกกับอาเซียน
(Global Community and ASEAN) 3(3-0-6) -

SO 58103
การจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจ�าวัน
(Conflict Management in Daily Life) 3(3-0-6) -

SO 58104
ภาวะผู้น�าในสังคมยุคใหม่
(Leadership in Modern Society) 3(3-0-6) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SO 58105
กฎหมายในชีวิตประจ�าวัน
(Law in Daily Life) 3(3-0-6) -

SO 58106
สหวิทยาการสังคมศาสตร์
(Integrated Social Science) 3(3-0-6) -

SO 58107
สังคมชนบทและเมือง
(Rural and Urban Society) 3(3-0-6) -

SO 58108
จิตวิทยาเพื่อการท�างาน
(Psychology for Work) 3(3-0-6) -

SO 58109
การจัดการข้ามวัฒนธรรม 
(Cross Cultural Management) 3(3-0-6) -

SO 58110
อัตลักษณ์บัณฑิตปัญญาภิวัฒน์
(Identities of Panyapiwat Graduates) 3(3-0-6) -

1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียน 2 รายวิชา จ�านวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HM 58101
มนุษย์กับอารยธรรม
(Man and Civilization) 3(3-0-6) -

HM 58102
หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด
(GO and Thinking Skills Development) 3(3-0-6) -

HM 58103
ปรัชญากับการด�าเนินชีวิต
(Philosophy and living) 3(3-0-6) -

HM 58104
ไทยศึกษา
(Thai Studies) 3(3-0-6) -

HM 58105
สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
(Integrated Humanities) 3(3-0-6) -

HM 58106
นวัตกรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Innovations and Quality of Life Improvement) 3(3-0-6) -

HM 58107
สุนทรียภาพแห่งชีวิต
(Aesthetics of Life) 3(3-0-6) -

HM 58108
ศิลปะปริทัศน์
(Survey of Arts) 3(3-0-6) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HM 58109
นิเวศวัฒนธรรม
(Cultural Ecology) 3(3-0-6) -

HM 58110
ดุลยภาพแห่งการท�างานและนันทนาการ
(Balance of Work and Recreation) 3(3-0-6) -

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เลือกเรียน 2 รายวิชา จ�านวน 6 หน่วยกิต จาก
รายวิชา ต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SC 58101
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ�าวัน
(Mathematics and Statistics in Daily Life) 3(3-0-6) -

SC 58102
โลกและสิ่งแวดล้อม
(Earth and Environment) 3(3-0-6) -

SC 58103
การใช้โปรแกรมประยุกต์ในองค์กรสมัยใหม่
(Applications Usage for Modern Organization) 3(2-2-5) -

SC 58104
ชีวิตและสุขภาพ
(Life and Health) 3(3-0-6) -

SC 58105

ความคิดสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์และนวัตกรรม
ธุรกิจ
( Creative Thinking for Sciences and Business 
Innovation)

3(3-0-6) -

SC 58106
การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่องานด้านวิทยาศาสตร์
(Applications Usage for Sciences) 3(2-2-5) -

SC 58107
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
( Business Information Technology 
Management)

3(3-0-6) -

2. หมวดวิชาเฉพาะ นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ จ�านวน 99 หน่วยกิต โดย
แบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชา ดังนี้

2.1 กลุ่มวิชาแกนทางวิศวกรรมบังคับเรียน 15 รายวิชา จ�านวน 32 หน่วยกิต ในรายวิชาดัง
ต่อไปนี้
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

EG 59101
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mathematics 1) 3(3-0-6) -

EG 59102
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
(Engineering Mathematics 2) 3(3-0-6) EG 59101

EG 59104
ฟิสกิส์วิศวกรรม 1
(Engineering Physics 1) 3(3-0-6) -

EG 59105
ปฏิบัติการฟิสกิส์วิศวกรรม 1
(Engineering Physics Laboratory 1) 1(0-2-1) -

EG 59106
ฟิสกิส์วิศวกรรม 2
(Engineering Physics 2) 3(3-0-6) EG 59104

EG 59107
ปฏิบัติการฟิสกิส์วิศวกรรม 2
(Engineering Physics Laboratory 2) 1(0-2-1) EG 59105

EG 59110
โครงงานทางวศิวกรรมและเทคโนโลยี
(Engineering and Technology Project) 1(0-40-0) -

EG 59111
ความน่าจะเป็นและสถิติส�าหรับวิศวกร
(Probability and Statistics for Engineers) 3(3-0-6) -

CE 59101

วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับวิศวกร
คอมพิวเตอร์
( Circuits and Electronics for Computer 
Engineers)

3(3-0-6) -

CE 59102
ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(Circuit and Electronic Laboratory) 1(0-2-1) -

CE 59203
คณิตศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(Computer Engineering Mathematics) 3(3-0-6) -

CE 59204
โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
(Computer Engineering Project 1) 1(0-40-0) -

CE 59305
โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
(Computer Engineering Project 2) 2(0-40-0) -

IT 59116
พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
(Programming Fundamentals) 3(3-0-6) -

IT 59117
ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรม
(Programming Laboratory) 1(0-2-1) -
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2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จ�านวน 46 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
2.2.1 กลุ่มวิชาฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ จ�านวน 13 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

CE 59206
การออกแบบดิจิทัลลอจิก
(Digital Logic Design) 3(3-0-6) -

CE 59207
ปฏิบัติการออกแบบดิจิทัลลอจิก
(Digital Logic Design Laboratory) 1(0-2-1) -

CE 59208
การออกแบบดิจิทัลลอจิกขั้นสูง
(Advanced Digital Logic Design) 3(2-2-5) CE 59206

CE 59309
ไมโครโพรเซสเซอร์
(Microprocessor) 3(2-2-5) CE 59206

CE 59310
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
(Computer Architecture) 3(3-0-6) CE 59206

IT 59409
การจัดการโครงการสารสนเทศ
(IT Project Management) 3(3-0-6) -

2.2.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ จ�านวน 9 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

IT 59118
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
(Object Oriented Programming) 3(2-2-5) IT 59116

IT 59319
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
(Software Engineering) 3(2-2-5) IT 59118

IT 59223
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
(Data Structure and Algorithm) 3(2-2-5) IT 59116

2.2.3 กลุ่มวิชาโครงสร้างพื้นฐานของระบบ จ�านวน 12 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

IT 59211
ระบบฐานข้อมูล
(Database Systems) 3(2-2-5) IT 59116
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

CE 59211
โครงข่ายข้อมูล
(Data Networks) 3(2-2-5) IT 59116

CE 59212
โครงข่ายคอมพิวเตอร์
(Computer Networks) 3(2-2-5) CE 59211

CE 59313
ระบบปฎิบัติการ
(Operating Systems) 3(3-0-6) -

2.2.4 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ จ�านวน 12 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

CE 59314
การสื่อสารและการประมวลสัญญาณดิจิทัล
( Digital Communication and Signal 
Processing)

3(3-0-6) EG 59102

IT 59313
จริยธรรมและมาตรฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
( Ethics and Standards for Information 
Technology)

3(3-0-6) -

IT 59315
ความมั่นคงของเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Security) 3(3-0-6) -

IT 59321
การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
(Systems Analysis and Design) 3(3-0-6) -

2.3 กลุ่มวชิาเลอืกเฉพาะสาขา แบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชา เลอืกเรยีน 2 รายวิชา จ�านวน 6 หน่วยกิต 
จากรายวิชาต่อไปนี้

2.3.1 กลุ่มวิชาเลือกสาขาฮาร์ดแวร์

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

CE 59415
การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่มากเบื้องต้น
(Basic VLSI Design) 3(3-0-6) CE 59208

CE 59416
หุ่นยนต์เบื้องต้น
(Introduction to Robotics) 3(2-2-5) CE 59309

CE 59417
การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
(Computer Hardware Development) 3(2-2-5) CE 59310
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

CE 59418
ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง
(High Performance Computing Systems) 3(3-0-6) CE 59310

CE 59419
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
(Advanced Computer Architecture) 3(3-0-6) CE 59310

CE 59420
ระบบสมองกลฝังตัว
(Embedded Systems) 3(2-2-5) CE 59309

2.3.2 กลุ่มวิชาเลือกสาขาซอฟต์แวร์

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

CE 59421
การประมวลผลแบบกระจายและขนาน
(Distributed and Parallel Computing) 3(3-0-6) IT 59116

CE 59422
ปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence) 3(3-0-6) IT 59116

CE 59423
การเรียนรู้ของเครื่อง
(Machine Learning) 3(3-0-6) IT 59116

CE 59424
ระบบผู้เชี่ยวชาญ
(Expert Systems) 3(3-0-6) IT 59116

CE 59425
การจ�าลองระบบด้วยคอมพิวเตอร์
(Computer Simulation) 3(3-0-6) IT 59116

CE 59426
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมจาวา
(JAVA Programming Workshop) 3(2-2-5) IT 59116

CE 59427
การพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ
(System Software Development) 3(3-0-6) IT 59116

CE 59428
การออกแบบและสร้างระบบปฏิบัติการ
( Design and Implementation of Operating 
Systems)

3(3-0-6) IT 59116

CE 59429
การสร้างคอมไพเลอร์
(Compiler Construction) 3(3-0-6) IT 59116

CE 59430
เทคโนโลยีสื่อประสม
(Multimedia Technology) 3(3-0-6) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

CE 59431
การออกแบบเกม
(Games Design) 3(3-0-6) -

CE 59432
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
(Human and Computer Interaction) 3(3-0-6) -

CE 59433
การโปรแกรมเว็บเซอร์วิส
(Web Services Programming) 3(2-2-5) IT 59116

CE 59434
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส�าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(Application Development for Mobile Devices) 3(2-2-5) IT 59116

CE 59435
การบีบข้อมูลและสัญญาณ
(Data and Signal Compression) 3(3-0-6) CE 59203

CE 59436
การประมวลผลภาพ
(Image Processing) 3(3-0-6) CE 59203

CE 59437
การรู้จ�ารูปแบบ
(Pattern Recognition) 3(3-0-6) CE 59203

CE 59438
การรู้จ�าเสียงพูด
(Speech Recognition) 3(3-0-6) CE 59203

CE 59439
คอมพิวเตอร์กราฟิกและภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น
( Introduction to Computer Graphics and 
Animation)

3(3-0-6) -

IT 59409
การจัดการโครงงานสารสนเทศ
(IT Project Management) 3(3-0-6) -

IT 59425
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมจัดการฐาน
ข้อมูล
(Database Programming Workshop)

3(2-2-5) IT 59211

IT 59426
คลังข้อมูลและการท�าเหมืองข้อมูล
(Data Warehouse and Data Mining) 3(3-0-6) IT 59211

IT 59427
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Commerce) 3(3-0-6) -

IT 59428
หลักการออกแบบเว็บชุมชน
(Social Web Concepts and Design) 3(3-0-6) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

IT 59429

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
( Introduction to Information Technology 
Standard Processes)

3(3-0-6) -

IT 59430
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Laws) 3(3-0-6) -

IT 59441
วิทยาการข้อมูลพื้นฐาน
(Introduction to Data Science) 3(3-0-6) -

IT 59442
การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data Management) 3(3-0-6) -

IT 59443
สถาปัตยกรรมองค์กร
(Enterprise Architecture) 3(3-0-6) -

IT 59445
การทดสอบและการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์
(Software testing and Quality Assurance) 3(2-2-5) IT 59319

2.3.3 กลุ่มวิชาเลือกสาขาโครงข่าย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

CE 59440
หลักการเขียนโปรแกรมเพื่อการสื่อสารในระบบโครง
ข่าย
(Network Programming)

3(2-2-5) CE 59211

CE 59441
โครงข่ายโทรคมนาคม
(Telecommunication Networks) 3(3-0-6) -

CE 59442
การออกแบบระบบโครงข่ายแบบกว้าง
(Wide Area Network Design) 3(3-0-6) CE 59211

CE 59443
การออกแบบโครงข่ายในองค์กร
(Campus Network Design) 3(3-0-6) CE 59211

CE 59444
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
(Internet Technology) 3(3-0-6) CE 59211

CE 59445
ระบบโครงข่ายแบบทีซีพี/ไอพี
(TCP/IP Networks) 3(3-0-6) CE 59211

CE 59446
การสื่อสารไร้สาย
(Wireless Communication) 3(3-0-6) CE 59211
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

CE 59447
อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง
(Internet of Things) 3(2-2-5) CE 59211

2.3.4 กลุ่มวิชาเลือกการศึกษาเฉพาะเรื่อง

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

CE 59448
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
(Selected Topics in Computer Engineering 1) 3(3-0-6) -

CE 59449
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
(Selected Topics in Computer Engineering 2) 3(3-0-6) -

CE 59450
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 3
(Selected Topics in Computer Engineering 3) 3(2-2-5) -

CE 59451
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 4
(Selected Topics in Computer Engineering 4) 3(2-2-5) -

2.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ จ�านวน 15 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

EG 59112
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติส�าหรับวิศวกรและนักเทคโนโลยี
( Work-based Learning for Engineers and 
Technologists)

3(0-40-0) -

CE 59252
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
( Work-based Learning in Computer 
Engineering 1)

3(0-40-0) EG 59112

CE 59353
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
(Work-based Learning in Computer 
Engineering 2)

3(0-40-0) CE 59252

CE 59454
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3
( Work-based Learning in Computer 
Engineering 3)

6(0-40-0) CE 59252

CE 59451
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 4
(Selected Topics in Computer Engineering 4) 3(2-2-5) -
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ�านวน 6 หน่วยกิต
นกัศกึษาสามารถลงทะเบยีนเรยีนวชิาใด ๆ  กต็ามท่ีเปิดสอนในสถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน์ และ

สถาบนัอดุมศกึษาอืน่ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ ท้ังนีต้้องได้รบัความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรกึษา
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แผนการศึกษา

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

TH 58101 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3

EN 58101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

SO xxxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3

EG 59101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3

EG 59104 ฟสิิกส์วิศวกรรม 1 3

EG 59105 ปฏิบัติการฟสิิกส์วิศวกรรม 1 1

IT 59116 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 3

IT 59117 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรม 1

รวม 19

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN 58102 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2

EG 59102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3

EG 59106 ฟสิิกส์วิศวกรรม 2 3

EG 59107 ปฏิบัติการฟสิิกส์วิศวกรรม 2 1

EG 59110 โครงงานทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี 1

EG 59112 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติส�าหรับวิศวกรและนักเทคโนโลยี 3

IT 59118 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3

CE 59101 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์ 3

CE 59102 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1

รวม 20
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แผนการศึกษา

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN 58103 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ�าวัน 2

SC xxxxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3

IT 59110 ระบบฐานข้อมูล 3

IT 59223 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 3

CE 59203 คณิตศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3

CE 59206 การออกแบบดิจิทัลลอจิก 3

CE 59207 ปฏิบัติการออกแบบดิจิทัลลอจิก 1

CE 59211 โครงข่ายข้อมูล 3

รวม 21

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN 58104 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารอย่างมีประสิทธิผล 2

SO xxxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3

EG 59111 ความน่าจะเป็นและสถิติส�าหรับวิศวกร 3

IT 59321 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 3

CE 59204 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 1

CE 59208 การออกแบบดิจิทัลลอจิกขั้นสูง 3

CE 59212 โครงข่ายคอมพิวเตอร์ 3

CE 59252 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 3

รวม 21
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แผนการศึกษา

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN 58206 ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอและการส่ือสารในเชิงธุรกิจ 2

HM xxxxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3

SC xxxxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3

IT 59319 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3

CE 59309 ไมโครโพรเซสเซอร์ 3

CE 59313 ระบบปฎิบัติการ 3

CE 59314 การส่ือสารและการประมวลสัญญาณดิจิทัล 3

รวม 20

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

HM xxxxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3

IT 59313 จริยธรรมและมาตรฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3

IT 59315 ความมั่นคงของเทคโนโลยีสารสนเทศ 3

CE 59305 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 2

CE 59310 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3

CE 59353 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 3

รวม 17
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แผนการศึกษา

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

CE xxxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 3

CE xxxxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 3

xx xxxxx วิชาเลือกเสรี 3

xx xxxxx วิชาเลือกเสรี 3

รวม 12

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

CE 59454 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 6

รวม 6
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ค�ำอธิบำยรำยวิชำ

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษา

1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย

TH 58101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
( Thai for Communication)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การใช้ภาษาไทยมาตรฐาน ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนใน
โอกาสต่างๆ และการน�าเสนองาน

TH 58102 ภาษากับวัฒนธรรมไทย
( Thai Language and Culture)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ภาษากบัวฒันธรรมไทยท่ีมอีทิธิพลต่อการประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ การใช้ภาษาและวฒันธรรมไทยเพือ่ลดข้อ
ขดัแย้งในองค์กร การน�าความรู้ ความเข้าใจในภาษาและวฒันธรรมไทยไปใช้ประโยชน์ เพือ่การส่ือสารในสังคมและ
ทางธุรกิจอย่างมีประสิทธภิาพ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน

TH 58103 ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
( Thai as a Foreign Language)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

สนทนาภาษาไทยเกี่ยวกับชีวิตประจ�าวัน การใช้ค�าเฉพาะ ถาม-ตอบเกี่ยวกับเรื่องรอบๆ ตัว รูปและเสียงของ
พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ในภาษาไทย การประสมค�าอย่างง่าย ออกเสียงค�าให้ถูกต้อง ชัดเจน การใช้ค�าศัพท์และ
รูปประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย

1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

EN 58101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
( Foundation English)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพัฒนาทักษะการฟังและพูด โดยเน้นความรู้ค�าศัพท์และโครงสร้างภาษาเพื่อการส่ือสารระดับพื้นฐาน ตลอด
จนเน้นการฝึกให้สามารถออกเสียงสระภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง การฟังเพื่อจับใจความส�าคัญและรายละเอียดจาก
ข้อความหรือบทสนทนาสั้นๆ การพูดทักทาย เริ่มบทสนทนา แนะน�าตนเอง ต้อนรับ ถามและตอบข้อมูลอย่างง่าย
ในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีพบในชวีติประจ�าวนั รวมท้ังการอ่านและการเขยีนข้อความภาษาองักฤษส้ันๆ ท้ังในรปูแบบ
ทั่วไปและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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EN 58102 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
( English for Real Life)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพัฒนาทักษะการฟังและพดู โดยเน้นความรู้ค�าศพัท์และโครงสร้างภาษาเพือ่การส่ือสารระดบักลาง ตลอดจนเน้น
การฝึกให้สามารถออกเสียงพยญัชนะภาษาองักฤษให้ถกูต้อง เน้นการฟัง พดู และแสดงความคดิเห็นในสถานการณ์
ต่างๆ ที่ต้องใช้ภาษาที่ซับซ้อนขึ้น รวมทั้งการติดต่อซื้อขาย การอ่านและเขียนเอกสาร/ข้อความเชิงธุรกิจเบื้องต้น 
เช่น รายละเอียดสินค้าบนฉลาก ค�าแนะน�าการใช้อุปกรณ์ เป็นต้น ทั้งในรูปแบบทั่วไปและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

EN 58103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน
( English for Everyday Communication)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพฒันาทักษะการฟังและการพูด โดยเน้นความรู้ค�าศพัท์ และส�านวนภาษาเพือ่การส่ือสารในชวิีตประจ�าวัน การ
ออกเสียงอย่างถกูต้อง การเข้าใจความหมายของสาระท่ัวไปจากการฟังและการอ่าน และสามารถพดูคยุสนทนาใน
ชีวิตประจ�าวันรวมทั้งเทคนิคการอ่านต่างๆ และการจดบันทึกข้อความสั้นๆ

EN 58104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธผิล
( English for Effective Communication)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพฒันาความสามารถทางภาษาองักฤษ ทักษะการอ่าน การฟัง การพดู และการเขียนเน้นพฒันาความคล่องแคล่ว 
ความถูกต้อง และความมั่นใจในการสื่อสาร การฝึกอ่านจับใจความ การฟังเชิงรุก การเขียนย่อหน้า พร้อมทั้งการ
ฟังและอ่านนอกชั้นเรียนจากสื่อออนไลน์หรือหนังสือทั่วไป

EN 58205 ภาษาอังกฤษส�าหรับธุรกิจบริการและการขาย
( English for Service and Sales Business)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพัฒนาทักษะการฟังและพูดเพื่อการบริการลูกค้าและการขาย โดยเน้นค�าศัพท์ ส�านวน การสนทนาโต้ตอบกับ
ลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ รวมท้ังการส่ือสารเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
ตลอดจนเน้นการฝึกให้สามารถออกเสียงพยัญชนะควบกล�้าในภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง

EN 58206 ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอและการสื่อสารในเชิงธุรกิจ
( English for Presentation and Communication in 
Business)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การบูรณาการทักษะทางภาษาทั้งสี่ คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนในการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน
อาชพี เพือ่น�าเสนอท้ังในรปูแบบการเขยีน/ตาราง และด้วยวาจา รวมถงึการน�าเสนอข้อมลูเกีย่วกบับรษิทัและสินค้า 
และการเขยีน การพดูเพือ่ส่งเสรมิการขายสินค้า/บรกิาร ฝึกปฏบิตัเิทคนคิในการน�าเสนอขัน้พืน้ฐาน ตลอดจนความ
สามารถในการใช้การเน้นหนักเสียงและจังหวะในภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง

240 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์



EN 58207 ภาษาอังกฤษเพื่อการท�างาน
( English for Work)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในบริบทธุรกิจ เน้นภาษาท่ีใช้ในการท�างาน เช่น 
การกล่าวทักทาย การสนทนาทางโทรศัพท์ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการตระหนักถึงมรรยาทการ
ติดต่อทางธุรกิจ ความแตกต่างทางการส่ือสาร ความแตกต่างทางวัฒนธรรมการท�างาน ตลอดจนการสมัครงาน
และการสัมภาษณ์งาน

EN 58208 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
( English for Business Communication)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพัฒนาทักษะการสื่อสารที่จ�าเป็นในการสื่อสารทางธุรกิจ ความคล่องแคล่วและความถูกต้องของการพูด เน้น
การพัฒนาความสามารถในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมถึงความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
สื่อสารในบริบทธุรกิจ และความสามารถในการวิเคราะห์และอภิปรายประเด็นต่างๆ ทางธุรกิจในปัจจุบัน

EN 58309 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครและสัมภาษณ์งาน
( English for Job Application and Interview)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

พฒันาทักษะในการกรอกแบบฟอร์มใบสมคัร การเขยีนจดหมายสมคัรงาน การเขยีนประวตัส่ิวนตวั การสัมภาษณ์ 
โดยเน้นภาษาและค�าศพัท์เฉพาะท่ีใช้ในการสัมภาษณ์สมัครงาน รวมท้ังการค้นคว้าและน�าเสนอเนือ้หาท่ีเกีย่วข้อง
กับอาชีพที่สมัคร ตลอดจนความสามารถในการออกเสียงประโยคภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง

EN 58310 ภาษาอังกฤษในบริบทของสังคมทางธุรกิจ
( English for Social / Business Contexts)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การเขียนจดหมายตามโอกาสต่างๆ ที่ผู้ท�างานในวงการธุรกิจต้องใช้ เช่น การแสดงความเสียใจ การแสดงความ
ยินดี การกล่าวต้อนรับผู้มาเยือน การรับรองลูกค้าและอาคันตุกะ การเป็นพิธีกรในการจัดประชุมสัมมนา และ
สามารถเขียนวาระการประชุมและรายงานการประชุมได้ ตลอดจนความสามารถในการออกเสียงประโยคภาษา
อังกฤษให้ถูกต้อง

EN 58311 ภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียน
( English in ASEAN Contexts)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานอาชีพในตลาดอาเซียน โดยใช้ค�าศัพท์และ
ส�านวนท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานเฉพาะสาขา อาชีพเพื่อการติดต่อ และประสานงาน ระหว่างคู่ค้าจากประเทศ
สมาชิกอาเซียน รวมถึงความตระหนักในความแตกต่างทางวัฒนธรรมการท�างาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 241



EN 58312 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสื่อสังคมออนไลน์
( English for Communication on Social Media)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ภาษาอังกฤษจากสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ข้อมูลสินค้า โฆษณา สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรือโซเชียลมีเดียอื่นๆ เป็นต้น และมีการจัดท�าโครงงานภาษาอังกฤษจากสื่อสังคมออนไลน์

EN 58313 การพัฒนาทักษะการอ่านและการฟังจากสื่อ
( Developing Reading and Listening Skills from the 
Media)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การฝึกทักษะการอ่านและการฟังภาษาองักฤษจากส่ือต่างๆ เช่น หนงัสือพมิพ์ ข่าวออนไลน์ เน้นการอ่านเพือ่จบัใจ
ความส�าคญั การพดูแสดงความคดิเห็นจากส่ือท่ีอ่าน เขยีนย่อความ พร้อมท้ังการเรยีนการสอนแบบห้องเรยีนกลบั
ด้านโดยการฟังและอ่านนอกชั้นเรียนจากสื่อออนไลน์และสื่อทั่วไป

EN 58314 การน�าเสนอทางธุรกิจ
( Business Presentation)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การฝึกพูดน�าเสนอหัวข้อต่างๆ ทางธุรกิจ เน้นส�านวนภาษาท่ีใช้ในการน�าเสนอ รวมถึงการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อ
เขียนโครงร่างการน�าเสนอ การเลือกใช้ถ้อยค�าเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับการน�าเสนอ และการพัฒนาเทคนิค
และสื่อการน�าเสนอ

EN 58315 ทักษะการเขียนอย่างมีประสิทธผิล
( Effective Writing Skills)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การฝึกเขยีนและศกึษาความแตกต่างของการใช้ภาษาและโครงสร้างในงานเขยีนรปูแบบต่างๆ การเขียนเรยีงความ 
การเขียนบทความอย่างง่าย การเขียนเชิงพรรณนา การเขียนโน้มน้าว การเขียนจดหมายธุรกิจ และจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงข้อความที่ใช้เพื่อแสดงไมตรีจิตในจดหมายธุรกิจ

EN 58416 ภาษาอังกฤษเพื่อการจดบันทึกย่อและการสรุปความ
( English for Note-Taking and Summarizing)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ฝึกการจดบันทึกย่อ และการเขียนสรุปความ โดยเน้นทักษะการฟัง การอ่าน และการเขียนบันทึกย่อโดยเน้นการ
เขียนสรุปจากข่าวธุรกิจ ภาพยนตร์สั้น และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)

EN 58417 ภาษาอังกฤษส�าหรับการสอบวัดมาตรฐาน
( English for Standardized Tests)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การทบทวนลกัษณะภาษา โครงสร้างข้อสอบ ไวยากรณ์และค�าศพัท์ ข้อความท่ีตดัตอนมาส�าหรบัการอ่าน ลกัษณะ
การสนทนา บทสนทนา และค�าพูดที่มักจะปรากฏในข้อสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ
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1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

SO 58101 บุคลิกภาพและสัมพันธภาพทางสังคม
( Personality and Social Relations)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก ระดับและรูปแบบของ
ความสัมพันธ์ ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล การวิเคราะห์ตนเองและผู้อื่นเพื่อเป็นพื้นฐานในการ
ปรับปรุงตนเองและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลในสังคมต่างๆ

SO 58102 ประชาคมโลกกับอาเซียน
( Global Community and ASEAN)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พฒันาการ ระบบความสัมพนัธ์ในประชาคมโลกและอาเซยีน ผลกระทบของเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในแต่ละ
ภมูภิาคของโลกท่ีมีต่อภูมิภาคอืน่และสังคมโลกโดยส่วนรวม จุดประสงค์ของการรวมกลุ่ม บทบาทหน้าท่ี และความ
เป็นมาขององค์กรระหว่างประเทศ ตลอดจนสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปัจจุบัน

SO 58103 การจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจ�าวัน
( Conflict Management in Daily Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัความขัดแย้ง ผลกระทบของความขดัแย้งในระดบัต่างๆ การตอบสนองต่อปัญหาและความ
ขดัแย้งในชวีติอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้หลกัสันตวิิธีอนัค�านงึถงึคณุธรรมจรยิธรรมและสิทธิส่วนบคุคล การเจรจาต่อ
รอง การแสวงหาทางเลอืกท่ีเหมาะสมในการบรหิารจดัการความขดัแย้ง เพือ่ด�ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมคีวามสุข

SO 58104 ภาวะผู้น�าในสังคมยุคใหม่
( Leadership in Modern Society)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการของภาวะผู้น�าและสังคมสมัยใหม่ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น�า ผู้น�ากับการใช้อ�านาจ
ในการปกครองและการบริหาร คุณลักษณะและทักษะส�าคัญของผู้น�าในสังคมยุคใหม่ ผู้น�าในสภาวะวิกฤต ผู้น�า
กับจิตส�านึกสาธารณะ คุณธรรมและจริยธรรมของผู้น�า กรณีศึกษาผู้น�าท่ีประสบความส�าเร็จ และผู้น�าท่ีล้มเหลว
ทั้งในระดับองค์กร และระดับประเทศ

SO 58105 กฎหมายในชีวิตประจ�าวัน
( Law in Daily Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการทางยุติธรรม หลักการเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และหน้าท่ีพื้นฐาน
ของประชาชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หลักทั่วไปในกฎหมายอาญา ความผิดอาญาท่ีควรรู้ หลักทั่วไปว่า
ด้วยนิติกรรมและสัญญา หลักทั่วไปว่าด้วยกฎหมายภาษีอากร รวมทั้งกฎหมายที่ส�าคัญในชีวิตประจ�าวัน เช่น กฏ
หมายมหาชน กฎหมายจราจร กฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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SO 58106 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
( Integrated Social Science)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัสังคมศาสตร์ ความเป็นมาและลกัษณะส�าคญัของแนวคดิเกีย่วกบัเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 
และการเมอืงในยคุต่างๆ การวเิคราะห์ประเดน็ปัญหาสังคมยคุปัจจบุนัโดยใช้แนวคดิทางสังคมศาสตร์ การแบ่งยคุ
ของประชากร เพศกับวัยรุ่น ภาวะผู้น�า การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม การวางแผนอนาคต และความรู้เท่าทันสื่อ

SO 58107 สังคมชนบทและเมือง
( Rural and Urban Society)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการ และลักษณะของสังคมชนบทและเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมชนบทกับเมืองและ
กระบวนการกลายเป็นเมืองสมัยใหม่ ผลกระทบของสังคมชนบทและเมืองอันเนื่องจากการพัฒนาสู่ความทันสมัย 
เรียนรู้วิถีชีวิตสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของคนชนบทและคนเมืองใน ยุคปัจจุบันผ่านกรณีศึกษา

SO 58108 จิตวิทยาเพื่อการท�างาน
( Psychology for Work)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

จิตวิทยาเพื่อการท�างาน พฤติกรรมมนุษย์ ความแตกต่างระหว่างบุคคล แรงจูงใจ การส่ือสาร การสร้างความ
สัมพนัธ์และการปรบัตวัระหว่างคนท�างาน การแก้ปัญหาความขดัแย้งและความเครยีดจากการท�างาน การน�าหลกั
จิตวิทยาประยุกต์ใช้ในการท�างาน

SO 58109 การจัดการข้ามวัฒนธรรม
( Cross Cultural Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและองค์ประกอบของวัฒนธรรม กระบวนการการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม การศึกษาเปรียบเทียบ
โครงสร้างทางวฒันธรรมท่ีเหมือนและแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่มประเทศ ความส�าคญัของการจดัการข้ามวัฒนธรรม 
รูปแบบและเทคนิคการจัดการข้ามวัฒนธรรม ระดับบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กร แนวทางการจัดการข้าม
วัฒนธรรมที่เหมาะสมและมีประสทิธภิาพในบริบทของกลุ่มประเทศ ASEAN

SO 58110 อัตลักษณ์บัณฑิตปัญญาภิวัฒน์
( Identities of Panyapiwat Graduate)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิดของมหาวทิยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจ (Corporate University) การจัดการศึกษาโดยใช้การท�างานเป็นฐาน 
(Work-based Education) อตัลักษณ์ของบณัฑติสถาบนัการจดัการปัญญาภวัิฒน์ การจดัการและการวางแผนการ
ใช้ชีวิต เช่น การวางแผนการเรียนควบคู่การท�างาน การบริหารเวลา การจัดการด้านการเงินส่วนตัว การวางแผน
ศึกษาต่อ เป็นต้น ความรู้เบื้องต้นของธุรกิจ ความส�าคัญของธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ ส่วนประกอบและรูปแบบ
ขององค์กรทางธุรกิจ และการบริหารธุรกิจด้านต่างๆ อาท ิด้านการเงิน ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านการตลาด ด้าน
ควบคุมและพัฒนาองค์กร
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1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

HM 58101 มนุษย์กับอารยธรรม
( Man and Civilization)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายของอารยธรรม ความเป็นมาของอารยธรรมมนุษย์ เปรียบเทียบอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก 
ความเชื่อมโยงของอารยธรรมในอดีตกับปรากฏการณ์ทางสังคมสมัยใหม่ โลกาภิวัฒน์และการผสมผสานทาง
วัฒนธรรมในโลกยุคปัจจุบัน

HM 58102 หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด
( GO and Thinking Skill Development)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความเป็นมาของหมากล้อม กฎกติกาการเล่น การฝึกทักษะและเทคนิคการเล่นหมากล้อม การฝึกฝนหมากล้อม
เพื่อความสามารถในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การบูรณาการหมากล้อมเข้ากับวิถีชีวิต การบูรณาการความฉลาด
จากหมากล้อมกับปัญญาทางธรรม

HM 58103 ปรัชญากับการด�าเนินชีวิต
( Philosophy and Living)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและบทบาทของปรัชญาในการด�าเนินชีวิต ทรรศนะที่เกี่ยวกับความจริงของจักรวาลโลก และชีวิตของ
มนุษย์ ธรรมชาติของความรู้ เกณฑ์ตัดสินคุณค่าทางจริยธรรม อุดมคติของชีวิต การวิเคราะห์ปัญหาร่วมสมัยใน
เชิงปรัชญา

HM 58104 ไทยศึกษา
( Thai Studies)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความเป็นมาของชุมชนไทย โลกทัศน์พื้นฐานของสังคมไทยในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและศิลปวัฒนธรรม 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชื่อในสังคมไทยในภูมิภาคต่างๆ สภาพและปัญหาของสังคมไทยใน
ปัจจุบัน แนวโน้มและทางออกของสังคมไทยในอนาคต

HM 58105 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
( Integrated Humanities)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัมนษุยศาสตร์ ววิฒันาการความคดิและความเชือ่ของมนษุย์ ปฏสัิมพนัธ์ต่อโลกและชวีติใน
มิติของเหตุผลและอารมณ์ แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตในอุดมคติ คุณธรรมและจริยธรรม จริยธรรมทางธุรกิจ ศิลปะและ
วรรณกรรมที่มีอิทธพิลต่อมนุษย์
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HM 58106 นวัตกรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
( Innovations and Quality of Life Improvement)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ท่ีมาและแนวคิดของนวัตกรรม ความหมายและประเภทของนวัตกรรม ความส�าคัญของนวัตกรรมท่ีมีผลต่อชีวิต
มนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมกับความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ ประโยชน์และตัวอย่างนวัตกรรมที่ก่อ
ให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ

HM 58107 สุนทรียภาพแห่งชีวิต
( Aesthetics of Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับการรับรู้คุณคา่และความงามตามธรรมชาติและความงามท่ีมนุษย์สร้างขึ้น การ
สัมผัสความงามและการแสดงออกทางอารมณ์ของมนุษย์ คุณค่าและความงามในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด�ารง
ชีวิตของมนุษย์ รวมไปถึงความงามในธรรมชาติรอบตัวมนุษย์

HM 58108 ศิลปะปริทัศน์
( Survey of Arts)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศกึษาและวพิากษ์ศลิปกรรมส�าคญัแขนงต่างๆ วิเคราะห์สุนทรยีภาพในเชงิศลิปะและเชงิช่างท่ีสะท้อนวิถชีวิีต สังคม 
ความคิด ความเชื่อ การรับและการถ่ายทอดมโนทัศน์ทางศิลปะและวิทยาการ ความหมาย และอรรถประโยชน์ใน
มิติทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะการศึกษาแนวคิดของศิลปินที่สร้างสรรค์งานของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

HM 58109 นิเวศวัฒนธรรม
( Cultural Ecology)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การแลกเปลีย่นเรยีนรู้ทางสังคม วฒันธรรม และวิถชีวิีตของท้องถิน่ ภมิูปัญญาท้องถิน่ การท่องเท่ียวทางเลอืกเชงิ
นเิวศท่ีหลากหลาย ปัญหาเชงินเิวศในโลกปัจจบุนั การใช้ทักษะภาษาในการส่ือสารตลอดจนการปรบัตวัเพือ่การอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างสันติและเข้าใจในความแตกต่าง

HM 58110 ดุลยภาพแห่งการท�างานและนันทนาการ
( Balance of Work and Recreation)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและมุมมองของการท�างาน คุณค่าของการท�างาน กรณีศึกษาประเทศท่ีพัฒนาแล้วจากการส่งเสริม
ให้คนในชาติรู้คุณค่าของการท�างาน ความหมายของความสมดุลระหว่างชีวิตและการท�างาน หลักการสร้างความ
สมดุลระหว่างชีวติและการท�างาน ความหมายของนันทนาการ ความส�าคัญของการจัดกิจกรรมนันทนาการ การ
บริหารและจัดการเวลา การจัดกิจกรรมนัทนาการเพื่อสร้างความสมดุลของชีวิตและการท�างาน
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1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

SC 58101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ�าวัน
( Mathematics and Statistics in Daily Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การน�าคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้แก้ปญัหาและตัดสินใจในชีวิตประจ�าวัน อันได้แก่ คณิตศาสตร์ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเงินส่วนบคุคล การวางแผนการออมเพือ่วตัถปุระสงค์ต่างๆ ของบคุคล การจดบนัทึกรายได้รายจ่ายส่วนบคุคล
และครวัเรอืน การวางแผนและกลยทุธ์เกีย่วกบัภาษเีงินได้บคุคลธรรมดา เทคนคิการน�าเสนอข้อมลูแบบต่างๆ การ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การอ่านค่าและตีความหมายจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

SC 58102 โลกและสิ่งแวดล้อม
( Earth and Environment)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความจริงท่ีเกี่ยวกับท้องฟ้า เอกภพ และจักรวาล บรรยากาศและภูมิศาสตร์ของโลก ธรณีวิทยากายภาพ และ
นิเวศวิทยา ภัยธรรมชาติและสถานการณ์ปัจจุบัน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มลภาวะและ
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม การจดัการส่ิงแวดล้อมแบบบรูณาการพลงังานทดแทนและการอนรุกัษ์พลงังาน กฎหมาย
และมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม

SC 58103 การใช้โปรแกรมประยุกต์ในองค์กรสมัยใหม่
( Applications Usage for Modern Organization)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้พืน้ฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ ได้แก่ การใช้คอมพวิเตอร์เบือ้งต้น และการจดัการซอฟต์แวร์ ความสามารถ
ในการใช้งานโปรแกรมส�านักงานส�าเร็จรูป เช่น โปรแกรมประมวลผลค�า โปรแกรมตารางค�านวณ และโปรแกรม
น�าเสนอ เป็นต้น ความสามารถในการใช้งานอินเทอร์เน็ต การสื่อสารสังคมออนไลน์ การรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูล และการใช้งานคอมพิวเตอร์และสื่อดิจิตอลอย่างถูกกฎหมาย

SC 58104 ชีวิตและสุขภาพ
( Life and Health)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

บทบาทและความส�าคัญของโภชนาการท่ีมีต่อร่างกาย สารอาหารประเภทต่างๆ อาหารเพื่อสุขภาพและอาหาร
ทางเลือก การควบคุมอาหารและน�้าหนักของร่างกายอย่างปลอดภัย โรคที่เกิดจากการบริโภค การออกก�าลังกาย
เพื่อสุขภาพและนันทนาการ การส่งเสรมิสุขภาพจติ และหลักการพื้นฐานทางด้านการยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ท�างาน (Ergonomics)
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SC 58105 ความคิดสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์และนวัตกรรมธุรกิจ
( Creative Thinking for Sciences and Business 
Innovation)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความก้าวหน้าของการค้นคว้าทางวทิยาศาสตร์สาขาต่างๆ ท่ีผ่านมาจนถงึปัจจบุนั หลักการและแนวทางการคดิเชงิ
วทิยาศาสตร์ ความหมายและความส�าคญัของความคดิเชงิสร้างสรรค์ ลกัษณะของความคดิสร้างสรรค์และผู้มคีวาม
คดิสร้างสรรค์ การพฒันาทักษะกระบวนการคดิเชงิสร้างสรรค์ แนวทางการแก้ไขปัญหาเชงิสร้างสรรค์ แนวคดิและ
ประเภทของนวัตกรรมธุรกิจ ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมธุรกิจ เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์
เพื่อสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยี

SC 58106 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่องานด้านวิทยาศาสตร์
( Applications Usage for Sciences)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการค�านวณทางวิทยาศาสตร์ จัดท�าเอกสารทางวิทยาศาสตร์ การวาดแผนภาพ
ประกอบในเอกสาร การออกแบบอินโฟกราฟกิ (Infographic) การสร้างส่ือประสม การออกแบบแอนิเมชัน 
(Animation) เบื้องต้น รวมถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อการค้นหาข้อมูลขั้นสูง และการน�าเสนอผลงานบนเว็บ

SC 58107 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
( Business Information Technology Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคดิเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ องค์ประกอบของเทคโนโลยสีารสนเทศ การใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ
ในงานด้านต่างๆ ของธุรกิจ เพื่อการด�าเนินงานในองค์กร เพื่อวางแผนและประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ การใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร ระบบเครือข่าย การค้นหาข้อมูล การใช้อินเตอร์เน็ตทางธุรกิจ การใช้
โปรแกรมประยุกต์ในส�านักงาน ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ ที่ใช้ในระบบ Digital Economy

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกนทางวิศวกรรม

EG 59101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
( Engineering Mathematics 1)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

เรขาคณิตวิเคราะห์ พิกัดเชิงขั้ว สมการอิงตัวแปรเสริม พีชคณิตของเวกเตอร์ เส้นตรงและระนาบในปริภูมิสามมติิ 
ลิมิต ความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และการอินทิเกรตฟังก์ชันค่าจริงของหนึ่งตัวแปรจริง และการประยุกต์รูปแบบ
ยังไม่ก�าหนด เทคนิคการอินทิเกรต การอินทิเกรตเชิงตัวเลข อินทิกรัลไม่ตรงแบบ
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EG 59102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
( Engineering Mathematics 2)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : EG 59101 หรือได้รับความเห็นชอบจากคณบดี

อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ล�าดับและอนุกรมของจ�านวนจริงการกระจายแบบอนุกรมเทย์เลอร์ และการประมาณค่า
ฟังก์ชันมูลฐาน การประมาณค่าอินทิกรัลเวกเตอร์ เส้นตรงและระนาบในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่า
จริงของสองตัวแปร บทน�าสู่สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์

EG 59104 ฟิสกิส์วิศวกรรม 1
( Engineering Physics 1)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การเคลื่อนที่ของวัตถุใน 1, 2, 3 มิติ การเคลื่อนที่และแรงความโน้มถ่วง งานและพลังงานการชนกัน การเคลื่อนที่
แบบหมนุ วตัถใุนสภาพสมดลุ การยดืหยุ่นและการแตกหัก ของไหลในภาวะหยดุนิง่และเคลือ่นท่ี การเคลือ่นท่ีแบบ
สั่น เสียงและประยุกต์ความร้อนและทฤษฎีจลน์ กฎข้อ 1 และ 2 ของ อุณหพลศาสตร์

EG 59105 ปฏิบัติการฟิสกิส์วิศวกรรม 1
( Engineering Physics Laboratory 1)

1(0-2-1)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ปฏิบัติการทดลองที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับวิชาฟิสกิส์วิศวกรรม 1

EG 59106 ฟิสกิส์วิศวกรรม 2
( Engineering Physics 2)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : EG 59104 หรือได้รับความเห็นชอบจากคณบดี

ประจุไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า กฎของเกาสส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า การเหนียวน�า ตัวเหนี่ยวน�า กฎของฟาราเดย์ 
ทฤษฎคีลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า วงจรกระแสตรงและกระแสสลับ พืน้ฐานและคณุสมบตัเิบือ้งต้นของอปุกรณ์สารกึง่ตวัน�า
พื้นฐาน ไดโอด ทรานซิสเตอร์ การหักเหและการเบี่ยงเบนทางแสง โพลาไลเซชั่น กระจก เลนส์ และอุปกรณ์ทาง
แสง ฟิสกิส์สมัยใหม่ โครงสร้างของอะตอม ทฤษฎีควอนตัม

EG 59107 ปฏิบัติการฟิสกิส์วิศวกรรม 2
( Engineering Physics Laboratory 2)

1(0-2-1)

วิชาบังคับก่อน : EG 59105 หรือได้รับความเห็นชอบจากคณบดี

ปฏิบัติการทดลองที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับวิชาฟิสกิส์วิศวกรรม 2

EG 59110 โครงงานทางวศิวกรรมและเทคโนโลยี
( Engineering and Technology Project)

1(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

โครงงานทางวศิวกรรมและเทคโนโลยี เป็นการใช้ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อ
วเิคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้จรงิจากสถานประกอบการท่ีร่วมเป็นเครอืข่ายพนัธมติรทางวชิาการ 
มีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้ค�าแนะน�า และได้ผลลัพธ์เป็นแบบน�าเสนอกรอบแนวความคิดในการแก้ปัญหาด้วยวิธี
การทางวศิวกรรมและเทคโนโลยี
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EG 59111 ความน่าจะเป็นและสถิติส�าหรับวิศวกร
( Probability and Statistics for Engineers)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การน�าเสนอ และวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ทฤษฎีความน่าจะเป็น การแจกแจงทางสถิติ ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง การ
ประมาณค่า การอนมุานทางสถติ ิการทดสอบสมมตฐิาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน สหสัมพนัธ์ และการถดถอย 
การใช้วิธีการทางสถติิในการแก้ไขปัญหา การประยุกต์สถิติในเชิงวิศวกรรม

CE 59101 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์
( Circuits and Electronics for Computer Engineers)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง กระแสสลับ และวงจรหลายเฟส ลักษณะเฉพาะกระแสแรงดันของอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน วงจรไบอัสและการวิเคราะห์สัญญาณขนาดเล็กของทรานซิสเตอร์ 
วงจรขยายพื้นฐานและวงจรขยายก�าลัง วงจรขยายการด�าเนินงานและการประยุกต์ในวงจรเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น 
วงจรออสซิลเลเตอร์และวงจรป้อนก�าลัง วงจรแปลงระหว่างสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล

CE 59102 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
( Circuit and Electronic Laboratory)

1(0-2-1)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ปฏิบัติการทดลองที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับวิชาวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์

CE 59203 คณิตศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
( Computer Engineering Mathematics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์แบบไม่ต่อเนื่องและพีชคณิตเชิงเส้น เซตและพีชคณิต ของเซต ตรรกศาสตร์ 
ทฤษฎีจ�านวน ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ การแก้สมการเชิงเส้น วิธีก�าลังสองน้อยท่ีสุด การแปลงเชิงเส้น 
ทฤษฎีกราฟิกเบื้องต้นและการแปลงสัมพรรค

CE 59204 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
( Computer Engineering Project 1)

1(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

โครงงานวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ เป็นการน�าผลลพัธ์ซึง่ได้จากโครงงานทางวศิวกรรมและเทคโนโลย ีมาท�าการพฒันา
ระบบเพือ่แก้ปัญหาด้วยวธีิการทางวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ พร้อมท้ังเอกสารในการออกแบบระบบท่ีจ�าเป็นท้ังหมด

CE 59305 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
( Computer Engineering Project 2)

2(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นการน�าผลลัพธ์ซึ่งได้จากโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 มาท�าการพัฒนา
ระบบเพือ่แก้ปัญหาด้วยวธีิการทางวศิวกรรมคอมพวิเตอร์เพือ่ให้สามารถประยกุต์ใช้งานจรงิได้ รวมท้ังการทดสอบ
และติดตั้ง พร้อมทั้งรายงานฉบับสมบูรณ์
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IT 59116 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
( Programming Fundamentals)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ฝึกทักษะท่ีจ�าเป็นในการเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีด ีการใช้เครือ่งมือในการเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ 
การคอมไพล การเขยีนผงังานเพือ่อธิบายโครงสร้างของโปรแกรม การเขยีนโปรแกรมแบบโครงสร้าง การดบีกัและ
ทดสอบโปรแกรม การเขียนเอกสารก�ากับโปรแกรม

IT 59117 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรม
( Programing Laboratory)

1(0-2-1)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ปฏิบัติการทดลองที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับวิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรม

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จ�านวน 46 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
2.2.1 กลุ่มวิชาฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ จ�านวน 13 หน่วยกิต

CE 59206 การออกแบบดิจิทัลลอจิก
( Digital Logic Design)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ระบบเลขฐาน บูลีนพีชคณิต ลอจิกเกต วงจรคอมบิเนชันและวงจรซีเคว็นเชียล การออกแบบ CPU สถาปัตยกรรม
ของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การออกแบบ FPGA โดยใช้ภาษา VHDL หรือ Verilog การวิเคราะห์และการจ�าลอง
วงจรโดยคอมพิวเตอร์

CE 59207 ปฏิบัติการออกแบบดิจิทัลลอจิก
( Digital Logic Design Laboratory)

1(0-2-1)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ฝึกปฏิบัติการ วงจรดิจิทัลลอจิก วงจรลอจิกเกต คอมบิเนชัน วงจรซีเคว็นเชียล การออกแบบ FPGA ครอบคลุม
เนื้อหาวิชาการออกแบบดิจิทัลลอจิก

CE 59208 การออกแบบดิจิทัลลอจิกขั้นสูง
( Advanced Digital Logic Design)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : CE 59206 หรือได้รับความเห็นชอบจากคณบดี

แนวคิดและขั้นตอนการออกแบบระบบดิจิทลัขั้นสงูวงจรไฟไนต์สเตท การจ�าลองการโอนย้ายรีจิสเตอร์ การจ�าลอง
วงจรระดบัระบบ เทคนคิการท�าต้นแบบอย่างเรว็ การออกแบบเพือ่ให้สามารถทดสอบได้ การออกแบบระบบดจิทัิล 
โดยใช้ภาษา HDL และทดลองสร้างระบบบน PLD และ FPGA
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CE 59309 ไมโครโพรเซสเซอร์
( Microprocessor)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : CE 59206 หรือได้รับความเห็นชอบจากคณบดี

โครงสร้างของคอมพวิเตอร์ ระบบไมโครโปรเซสเซอร์หน่วยความจ�า อนิพตุ เอาท์พตุ การโปรแกรมด้วยภาษาแอส
แซมบลีและภาษาชั้นสูง การอินเตอร์เฟสแบบขนานและอนุกรม การอินเตอร์รัพท์ วงจรแปลงสัญญาณ อะนาลอก
เป็นดิจิทัลและดิจิทัลเป็นอะนาลอก การออกแบบไมโครโปรเซสเซอร์บอร์ดเดี่ยว การออกแบบและการจ�าลองการ
ท�างานด้วยคอมพิวเตอร์

CE 59310 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
( Computer Architecture)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : CE 59206 หรือได้รับความเห็นชอบจากคณบดี

สถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์ และระบบย่อยภายในคอมพิวเตอร์ เช่น สถาปัตยกรรมของตัวประมวลผล
และหน่วยค�านวณทางคณิตศาสตร์ การควบคุมเส้นทางของขอ้มูลสู่หน่วยประมวลผลกลาง การจัดการส่งข้อมูล
ระดับรีจิสเตอร์ ระบบจัดการการติดต่อ อุปกรณ์ภายนอก การประมวลผลแบบขนาน หลักการออกแบบระบบ
ฮาร์ดแวร์ของระบบคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสูง

2.2.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ จ�านวน 9 หน่วยกิต

IT 59118 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
( Object Oriented Programming)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : IT 59116

หลักการเชิงวัตถุ ค่าคงที่ เรฟเฟอร์เรนซ์ การก�าหนดทับตัวกระท�า คลาส การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล คอนสตรัค
เตอร์ เดสสตรคัเตอร์ ล�าดบัการท�างานของคอนสตรคัเตอร์และเดสสตรคัเตอร์ การคดัลอกคอนสตรคัเตอร์ การแป
ลงคอนสตรัคเตอร์ วัตถุชั่วคราว การก�าหนดทับตัวกระท�า การสืบทอด การซ่อนชื่อ โพลิมอร์ฟิซึม ฟังก์ชันเสมือน
แท้ โอเวอร์ไรด์ดิ้ง คลาสนามธรรม การสืบทอดจากหลายคลาส การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

IT 59319 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
( Software Engineering)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : IT 59118

วิวัฒนาการของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การวางแผนโครงการซอฟต์แวร์ วิธีการก�าหนดและพัฒนาความต้องการ ข้อ
ก�าหนดของซอฟต์แวร์ วธีิการออกแบบซอฟต์แวร์แบบดัง้เดมิ และแบบเชงิออ็บเจกต์ การตรวจสอบซอฟต์แวร์เทียบ
กบัความต้องการเทียบกบัข้อก�าหนด การยนืยนัความถกูต้องของซอฟต์แวร์ การระบปัุญหา การทดสอบซอฟต์แวร์ 
ซอฟต์แวร์เมตรกิซ์ การรบัรองคณุภาพ การบรหิารโครงงานและโครงสร้างทีม การบ�ารงุรกัษาซอฟต์แวร์ และเครือ่ง
มือที่ช่วยในงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์
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IT 59223 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
( Data Structure and Algorithm)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : IT 59116

โครงสร้างข้อมูลขั้นพื้นฐานและการกระท�าที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อาเรย์ สแตก คิว ลิสต์ ตาราง ต้นไม้และ กราฟ ชนิด
ข้อมลูนามธรรมในภาษาชัน้สูง อลักอรทึิมแบบเรยีกตวัเอง และแบบท�าซ�า้ การวิเคราะห์ความซบัซ้อนเชงิพืน้ท่ีและ
เชิงเวลา อัลกอริทึมการเรียงล�าดับและการค้นหา และความซับซ้อนของแต่ละวิธี

2.2.3 กลุ่มวิชาโครงสร้างพื้นฐานของระบบ จ�านวน 12 หน่วยกิต

IT 59211 ระบบฐานข้อมูล
( Database Systems)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : IT 59116

ระบบฐานข้อมูล แฟ้มข้อมูลและฐานขอ้มูล สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล หน่วยข้อมูลและความสัมพันธ์
ของหน่วยข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลด้วยวิธีแผนภาพอีอาร์ การออกแบบฐานข้อมูลด้วยวิธีนอร์มัลไลเซชัน 
โครงสร้างฐานข้อมูลแบบล�า ดับชั้น แบบโครงข่าย และแบบเชิงสัมพันธ์ ภาษาฐานข้อมูลและภาษาเรียกค้นข้อมูล

CE 59211 โครงข่ายข้อมูล
( Data Network)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : IT 59116 หรือได้รับความเห็นชอบจากคณบดี

แนวคิดพ้ืนฐานของการส่ือสารข้อมูล โมเดลโอเอสไอ ลักษณะของสัญญาณ การเข้ารหัสสัญญาณและการกล�้า
สัญญาณ การส่งข้อมูลที่เป็นดิจิทัล อุปกรณ์เชื่อมต่อ สายสัญญาณ ตัวกลางท่ีใช้ในการสื่อสาร การมัลติเพล็กซ์
ข้อมูล การเข้ารหัสข้อมูล การตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูล การควบคุมการส่งข้อมูล การส่งข้อ
มูลสวิตชิ่งแบบต่างๆ โพรโทคอลแบบจุดต่อจุด การท�างานและมาตรฐานระบบโครงข่ายท้องถิ่น (LAN) และ โครง
ข่ายแบบกว้าง WAN ที่ส�าคัญ

CE 59212 โครงข่ายคอมพิวเตอร์
( Computer Networks)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : CE 59211 หรือได้รับความเห็นชอบจากคณบดี

แนะน�าภาพรวมโครงข่ายคอมพิวเตอร์ ศึกษาแบบอ้างอิงส�าหรับโครงข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น แบบอ้างอิงโอเอสไอ 
แบบอ้างอิงทีซีพี/ไอพี หลักการพื้นฐานในการสื่อสารข้อมูลดิจิทัลผ่านตัวกลางต่างๆ ทั้งมีสายและไร้สาย แนวคิด
และข้อตกลงในการส่งต่อข้อมูลผ่านตัวกลางเป็นทอดๆ โครงข่ายท้องถิ่นและโครงข่ายข้ามถิ่น เช่น อีเทอร์เน็ต 
เอทีเอ็ม ข้อคิดส�าหรับการออกแบบส่วนรับผิดชอบโครงข่าย อัลกอริทึมการหาเส้นทาง กลวิธีควบคุมความคับคั่ง 
มาตรฐานและตัวอย่างโครงข่าย ข้อคิดส�าหรับการออกแบบส่วนรับผิดชอบการน�าส่งข้อมูลผ่านโครงข่าย คุณภาพ
การให้บริการ มาตรฐานและรายละเอียด ตัวอย่างโพรโทคอลน�าส่งข้อมูล เช่น ทีซีพี ยูดีพี เป็นต้น แนวทางและ
ตัวอย่างการน�าโครงข่ายคอมพิวเตอร์ไปใช้งาน เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เวิล์ดไวด์เว็บ และระบบการรักษา
ความมั่นคงผ่านโครงข่าย เป็นต้น

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 253



CE 59313 ระบบปฎิบัติการ
( Operating Systems)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

วิชานี้ศึกษาหลักการและแนวคิดท่ีใช้ในการออกแบบระบบปฏิบัติการสมัยใหม่ ได้แก่ โพรเซสโมเดลของการ
ประมวลผล ความสัมพันธ์ระหว่างการเกียดกัน และการท�างานร่วมกันของโพรเซส การใช้เซมาฟอร์ การส่งผ่าน
ข้อความ และมอนิเตอร์ นอกจากนั้นยังกล่าวถึงการตรวจจับเด็ดล็อกของ โพรเซสและการป้องกัน และยังกล่าวถึง
การจัดการทรัพยากรต่างๆ ตั้งแต่การจัดตารางท�างานให้โพรเซสเซอร์ การบริหารหน่วยความจ�า และการจัดการ
หน่วยความจ�าส�ารอง และสุดท้ายยังกล่าวถึงสถาปัตยกรรมของระบบปฏิบัติการต่างๆ และทิศทางการออกแบบ
และพัฒนาของระบบปฏิบัติการในอนาคต

2.2.4 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ จ�านวน 12 หน่วยกิต

CE 59314 การสื่อสารและการประมวลสัญญาณดิจิทัล
( Digital Communication and Signal Processing)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : EG 59102 หรือได้รับความเห็นชอบจากคณบดี

แนะน�าการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลและการประมวลผลสัญญาณเวลาไม่ต่อเนื่อง ระบบเชิงเส้นท่ีเวลาไม่ต่อ
เนื่อง สมการเชิงอนุพันธ์ การแปลงแบบ Z การแปลงฟูเรียร์ของเวลาไม่ต่อเนื่อง การแปลงจากอนาล็อกเป็นดิจิทัล 
และการแปลงดิจิทัลเป็นอนาล็อก การเพิ่มและลดข้อมูลโดยอาศัยแนวโน้ม การออกแบบวงจรกรองดิจิทัล การแป
ลงฟูเรียร์แบบไม่ต่อเนื่อง การแปลงฟูเรียร์แบบเร็ว การวิเคราะห์สเปกตรัม และการประยุกตใ์ช้การประมวลผล
สัญญาณดิจิทัล

IT 59313 จริยธรรมและมาตรฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
( Ethics and Standards for Information Technology)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายของจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม ธรรมาภิบาลด้านองค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวปฏิบัติและ
มารยาทเกี่ยวกับจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ท้ังในด้านการเก็บรักษาข้อมูลของ
องค์กรและของลกูค้า จรยิธรรมในการจดัซือ้จดัจ้าง สัญญาและการปฏบิตัติามเง่ือนไขในสัญญา มาตรฐานวิชาชพี
และวิธีการปฏิบัติ รวมทั้งผลกระทบด้านเทคโนโลยีต่อสังคม

IT 59315 ความมั่นคงของเทคโนโลยีสารสนเทศ
( Information Technology Security)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิดเกี่ยวกับความส�าคัญของข้อมูล ความส�าคัญของความม่ันคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการออกแบบ
ระบบงาน รวมท้ังศึกษาองค์ประกอบของนโยบายความปลอดภัยของสารสนเทศ การโจมตีข้อมูลความไม่ม่ันคง
ของข้อมูล ความน่าเชื่อถือของข้อมูล การซ่อมข้อมูล สภาพของสารสนเทศ การสืบค้นร่องรอยของการบุกรุก การ
จัดเก็บหลักฐาน ระบบจัดการความมั่นคงสารสนเทศและมาตรฐานความปลอดภัย
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IT 59321 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
( Systems Analysis and Design)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

องค์ประกอบของระบบ วฏัจกัรของการวเิคราะห์ระบบ ระเบยีบวธีิวเิคราะห์ระบบ และเครือ่งมอืท่ีใช้ในการวเิคราะห์ 
การศึกษาความเป็นไปได้ในด้านของเทคนิค การด�าเนินงาน และความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์การใช้แผนภาพ
การไหลของข้อมูล แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล การออกแบบการน�าเข้าข้อมูล และการแสดงผลข้อมูล การ
ออกแบบฐานข้อมูล การเขียนเอกสารประกอบ การน�าเสนอผลการวิเคราะห์และออกแบบการจ�าลองระบบ

2.3 กลุ่มวชิาเลือกเฉพาะสาขา แบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชา เลอืกเรยีน 2 รายวิชา จ�านวน 6 หน่วยกิต 
จากรายวิชาต่อไปนี้

2.3.1 กลุ่มวิชาเลือกสาขาฮาร์ดแวร์

CE 59415 การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่มากเบื้องต้น
( Basic VLSI Design)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : CE 59208 หรือได้รับความเห็นชอบจากคณบดี

วิวัฒนาการทางด้านวงจรรวม การเจือสาร การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่มาก การออก แบบระดับวงจร ระดับ
ลอจกิ การท�าเลย์เอาท์ การจ�าลองและการตรวจสอบการท�างานของวงจรรวมขนาดใหญ่มาก คอมพวิเตอร์เพือ่ช่วย
ในการออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่มาก

CE 59416 หุ่นยนต์เบื้องต้น
( Introduction to Robotics)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : CE 59309 หรือได้รับความเห็นชอบจากคณบดี

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีหุ่นยนต์และกรณีศึกษา แขนหุ่นยนต์แบบไคเนเมติกส์ แขนหุ่นยนต์แบบไดนามิกส์ 
แผนการวางรูปแบบของหุ่นยนต์ การควบคุมชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ วงจรให้ก�าเนิดสัญญาณแบบต่างๆ ท่ีใช้ในหุ่น
ยนต์ การมองเห็นของหุ่นยนต์ ภาษาโปรแกรมที่ใช้ควบคุมหุ่นยนต์

CE 59417 การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
( Computer Hardware Development)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : CE 59310

การออกแบบวงจร และลอจกิของฮาร์ดแวร์คอมพวิเตอร์ การจ�าลองการท�างาน การตรวจสอบและการสร้างระบบ
คอมพิวเตอร์ รวมถึงส่วนข้อมูล และวงจรควบคุมซีพียู การออกแบบระบบหน่วยความจ�า ออกแบบแคช การ
ออกแบบส่วน อินพุท-เอาท์พุท การเชื่อมต่อ การออกแบบบัส

CE 59418 ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง
( High Performance Computing Systems)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : CE 59310

ปัญหาขนาดใหญ่ ระบบคอมพวิเตอร์แบบขนาน ระบบคอมพวิเตอร์สมรรถนะสูง ซเูปอร์คอมพวิเตอร์ สถาปัตยกรรม
ของระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงแบบกระจาย ระบบอ็อบเจ็กต์แบบกระจาย ระบบโครงข่ายแบบกระจาย การ
วัดและการท�านายประสิทธภิาพ เครื่องแม่ข่ายที่ขยายตัวได้ ระบบคอมพิวเตอร์เมต้า และระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้
ในงานวิทยาศาสตร์
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CE 59419 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
( Advanced Computer Architecture)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : CE 59310

แนะน�าสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง สถาปัตยกรรมแบบขนาน หน่วยความจ�าและระบบติดต่อกับ
ภายนอก คอมพิวเตอร์ไปป์ไลน์และวิธีการเวกเตอร์ ศึกษาระบบแบบ SIMD และ MIMD ศึกษาคอมพิวเตอร์ท่ี
ประมวลผลแบบขนานอย่างหนัก โครงข่ายท่ีเชื่อมต่อระหว่างกัน การจัดการเรื่องหน่วยความจ�าและปัญหาการ
ท�างานไปพร้อมๆกัน อัลกอริทึมการควบคุมตัวประมวลหลายตัว ปัญหาเรื่องเด็ดล็อก การท�างานเขา้จังหวะกัน 
อัลกอริทึมแบบขนาน และการไหลของข้อมูลในคอมพิวเตอร์

CE 59420 ระบบสมองกลฝังตัว
( Embedded Systems)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : CE 59309

โครงสร้างการท�างานของไมโครคอนโทรลเลอร์ชนิดต่างๆ การออกแบบระบบสมองกลฝังตัวโดยใชไ้มโคร
คอนโทรลเลอร์ ระบบปฏบิตักิารแบบเรยีลไทม์ การโปรแกรมด้วยภาษาข้ันสูง หลกัการและวิธีการในการออกแบบ
ซอฟต์แวร์บนระบบสมองกลฝังตัวบนหลักการของการออกแบบระบบเรียลไทม์ ตัวอย่างการประยุกตไ์มโคร
คอนโทรลเลอร์ ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

2.3.2 กลุ่มวิชาเลือกสาขาซอฟต์แวร์

CE 59421 การประมวลผลแบบกระจายและขนาน
( Distributed and Parallel Computing)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : IT 59116 หรือได้รับความเห็นชอบจากคณบดี

ออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนแบบขนานและกระจาย การค�านวณแบบขนานใช้หน่วยความจ�าร่วมกันและหน่วย
ความจ�าแบบกระจาย ขั้นตอนวิธีเชิงกราฟ ขั้นตอนวิธีการแบ่งและพิชิต Multithreading การจัดการงานระหว่าง
เครื่องแม่ข่ายและลูกข่าย Event handler, Exception handling การประยุกต์ใช้การประมวลผลแบบกระจาย
และขนานในงานวิศวกรรม

CE 59422 ปัญญาประดิษฐ์
( Artificial Intelligence)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : IT 59116 หรือได้รับความเห็นชอบจากคณบดี

ความหมายของปัญญาประดิษฐ์ แนวทางในการแทนความรู้ รวมทั้งเฟรม สคริปต์ กฏ และลอจิก และเทคนิคเชิง
ปัญญาประดิษฐ์ ได้แก่ วิธีการค้นหาและวีคเมทอต ลอจิก และระบบที่ใช้กฎ โครงข่ายประสาทเทียม เจเนอริคทา
สก์ และอื่นๆ นอกจากนี้ยังแนะน�าถึงปัญหาที่ตรวจสอบ การเรียนรู้ของเครื่องจักร เอเจนต์ที่ใช้ฐานความรู้ความ
เข้าใจภาษาธรรมชาต ิการรับรู้ของคอมพิวเตอร์ การวางแผน และการเล่นเกม
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CE 59423 การเรียนรู้ของเครื่อง
( Machine Learning)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : IT 59116 หรือได้รับความเห็นชอบจากคณบดี

การเรียนรู้แบบมีผู้สอนและแบบไม่มีผู้สอน เช่น ขั้นตอนวิธีการค้นหาเพื่อนบ้านใกล้สุด k ตัว ต้นไม้ตัดสินใจ การ
เรียนรู้แบบเบย์ โครงข่ายประสาทเทียม ซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม เคมีน ฟัซซีซีมีน รวม
ถึงการลดมิติ

CE 59424 ระบบผู้เชี่ยวชาญ
( Expert Systems)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : IT 59116

การแทนข้อมูลเพือ่ใช้ในงานอนมุานโดยคอมพวิเตอร์ ห้วงค�าตอบ และการค้นหา ตรรกะและการวนิจิฉยัจากเหตไุป
สู่ผล การวินิจฉัยจากผลไปสู่เหตุ และความไม่แน่นอน ระบบอนุมานซึ่งก�ากับโดยรูปแบบ สถาปัตยกรรมของระบบ
ผู้เชี่ยวชาญ การรวบรวมความรู้ การประเมินผลระบบผู้เชี่ยวชาญ

CE 59425 การจ�าลองระบบด้วยคอมพิวเตอร์
( Computer Simulation)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : IT 59116

แนะน�าถึงพื้นฐานของการจ�าลองแบบและการจ�าลองระบบ ทั้งในระบบที่ต่อเนื่องและ ไม่ต่อเนื่อง เพื่อจะใช้ในการ
แก้ปัญหาและช่วยในการตัดสินใจในสาขาต่างๆ เนื้อหาประกอบด้วยโมเดลทางสถิติ ทฤษฎีแถวคอย การสร้าง
การสุ่มแบบต่างๆ ภาษาที่ใช้ในการจ�าลอง เทคนิคการจ�าลองด้วยดิจิทัลวิธีการแบบมอนติคาโล การออกแบบและ
วิเคราะห์ การทดลอง การทวนสอบ และการตรวจสอบความถูกต้องของการจ�าลองแบบ

CE 59426 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมจาวา
( JAVA Programming Workshop)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : IT 59116 หรือได้รับความเห็นชอบจากคณบดี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจาวา ไวยากรณ์โปรแกรมภาษาจาวา ข้อยกเว้น อินพุต-เอาต์พุตในภาษา คลาส เป็นต้น 
การใช้อินเตอร์เฟส การเขียนโปรแกรมจาวาบนเว็บ การสร้างโปรแกรมติดต่อผู้ใช้งาน การจัดการกับอีเวนต์ของ
โปรแกรมติดต่อกับผู้ใช้งาน การเขียนโปรแกรมจาวาบนเว็บให้ใช้งานกับแอพพลิเคชั่น

CE 59427 การพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ
( System Software Development)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : IT 59116

การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ โดยศึกษาส่วนประกอบต่างๆ ระบบ ปฏิบัติการ ส่วนประกอบของ 
MFC และการใช้งาน MFC ศึกษาสภาพแวดล้อมการพัฒนาโปรแกรม รูปแบบการสื่อสารระหว่างโปรแกรม ส่วน
เชื่อมต่อกับกราฟิกส์ การติดต่อกับอุปกรณ์อินพุต การสร้างเมนู การติดต่อกับไฟล์ การจัดการกับออบเจ็กต์ การ
บริหารหน่วยความจ�า การเขียนโปรแกรมแบบหลายเทรด การสร้างโปรแกรมแบบ DLL แบบ ActiveX และการ
เขียนโปรแกรมแบบโมเดลอ็อบเจกพื้นฐาน
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CE 59428 การออกแบบและสร้างระบบปฏิบัติการ
( Design and Implementation of Operationg Systems)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : IT 59116

แนะน�าทัศนศาสตร์คอมพิวเตอร์ โดยจะอธิบายถึงฟังก์ชันภาพและเรขาคณิตของภาพอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับงาน
ทางสาขานี้ การแทนค่าในโครงสร้างแบบสองมิติและสามมิติ การแปลภาพ การวิเคราะห์ภาพ และการแจกแจง
ภาพที่เป็นดิจิทัล นอกจากนั้นวิชานี้ยังกล่าวถึง การตัดส่วนภาพ การค้นหาลักษณะเด่นของภาพ การรู้จ�าภาพ มิติ
ของภาพ โมเดลแบบสามมิติ และการวิเคราะห์ภาพที่เปลี่ยนไปในเวลาต่างๆ

CE 59429 การสร้างคอมไพเลอร์
( Compiler Construction)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : IT 59116

ศึกษาภาพรวมของเครื่องมือแปลภาษาโปรแกรมระดับสูง การวิเคราะห์ค�า โทเคน ไฟไนต์ออโตมาตา ตาราง
สัญลักษณ์ การวิเคราะห์ไวยากรณ์ วจีวิภาค การตรวจสอบชนิดข้อมูล การจัดการสภาพแวดล้อมขณะโปรแกรม
ท�างาน การสร้างภาษากลางและภาษาเครื่อง และเทคนิคปรับปรุงโค้ดให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน พร้อมยกตัวอย่าง
การสร้างคอมไพเลอร์ส�าหรับภาษาที่ก�าหนด

CE 59430 เทคโนโลยีสื่อประสม
( Multimedia Technology)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศกึษาส่ือประเภทต่างๆ การจดัประเภทส่ือ คณุลกัษณะและความต้องการของข้อมลูส่ือประสม โมเดลและโครงสร้าง
การเกบ็ข้อมลูส่ือประสม ระบบสารสนเทศส่ือประสม มาตรฐานการบบีอดัข้อมูล คณุภาพการบรกิารของโปรแกรม
ประยุกต์สื่อประสม การท�างานพร้อมกันของสื่อประสม สภาพแวดล้อมการท�างานสื่อประสม สถาปัตยกรรมและ
องค์ประกอบของสื่อประสม ระบบสื่อประสมแบบกระจาย

CE 59431 การออกแบบเกม
( Games Design)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศกึษาเทคโนโลย ีวทิยาการ และศลิปะ ท่ีเกีย่วข้องกบัการสร้างเกมคอมพวิเตอร์ นกัศกึษาจะได้เรยีนเทคโนโลยขีอง
ซอฟต์แวร์ท่ีเกีย่วกบัการออกแบบเกม ประกอบด้วย ภาษาท่ีใช้เขยีนโปรแกรม รวมถงึภาษาแบบสครปิต์ด้วย ศกึษา
ระบบปฏบิตักิาร ระบบไฟล์ ระบบโครงข่าย กลไกการจ�าลองสถานการณ์ และระบบส่ือประสม การจ�าลองและโมเดล 
กราฟิกคอมพิวเตอร์ ปัญญาประดิษฐ์ การประมวลผลแบบเรียลไทม์ ทฤษฎีของเกม วิศวกรรมซอฟต์แวร์ของเกม 
การโต้ตอบระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ การออกแบบกราฟิก และความสวยงามของเกม

CE 59432 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
( Human and Computer Interaction)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แบบจ�าลอง และ วิธีการ ของการส่ือสาร การใช้งานระบบออกแบบการเชือ่มต่อ การพิจารณาผู้ใช้ การน�าเสนอทาง
สายตา หลักการออกแบบ วิธีการออกแบบส่วนเชื่อมต่อ แนวทางการใช้ประโยชน์ การประเมินผล การพิจารณา
ในเชิงสังคม การใช้งานเป็นกลุ่ม การใช้มัลติมีเดีย และมุมมองในการใช้สื่อ
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CE 59433 การโปรแกรมเว็บเซอร์วิส
( Web Services Programming)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : IT 59116 หรือได้รับความเห็นชอบจากคณบดี

เว็บเซอร์วิสเป็นโปรแกรมประยุกต์ระดับองค์กรบนพ้ืนฐานเว็บท่ีใช้มาตรฐานเปดิเอ็กซ์เอ็มแอล และโปรโตคอล
ส่ือสารในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเครื่องไคล์เอ็นท์ท่ีเรียกใช้ หลักการโครงสร้างของเว็บเซอร์วิส มาตรฐาน
เวบ็เซอร์วสิท่ีใช้ภาษาเอก็ซ์เอม็แอล เช่น เอสโอเอพ ีดบัเบลิยเูอสดแีอล และยดูดีไีอ คอมโพเน้นท์ต่างๆ การพฒันา
และการติดตั้งโปรแกรมประยุกต์เว็บเซอร์วิส

CE 59434 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส�าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
( Application Development for Mobile Devices)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : IT 59116 หรือได้รับความเห็นชอบจากคณบดี

สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ คุณลักษณะและข้อจ�ากัดของอุปกรณ์เคลื่อนท่ี เครื่องมือและภาษาท่ีใช้ส�าหรับพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์ หลักการของโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ส่วนติดต่อระบบส�าหรับโปรแกรมประยุกต์ การใช้
หน่วยความจ�าและส่วนเก็บบันทึกข้อมูล การติดต่อกับผู้ใช้ การส่ือสารกับระบบภายนอก การเชื่อมโยงกับระบบ
คอมพิวเตอร์ การจ�าลองเพื่อทดสอบและแก้ไขบนระบบคอมพิวเตอร์ ข้อค�านึงถึงด้านความมั่นคง

CE 59435 การบีบข้อมูลและสัญญาณ
( Data and Signal Compression)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : CE 59203

กล่าวถงึท้ังทฤษฎพีืน้ฐานและอลักอรทึิมในการปฏบิตั ิเพือ่การบบีอดัข้อมูลและสัญญาณ หัวข้อท่ีจะกล่าวถงึได้แก่ 
การเข้ารหัสแบบไม่มีการสูญเสีย เช่น การเข้ารหัสแบบฮัฟแมน และ แลมแพลซิฟ รวมทั้งการเข้ารหัสแบบมีการ
สูญเสีย เช่น การเข้ารหัสแบบสเกลาร์ควอนไตเซอร์ การเข้ารหัสโดยใช้เทคนิคการแปลงสัญญาณต่างๆ

CE 59436 การประมวลผลภาพ
( Image Processing)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : CE 59203 หรือได้รับความเห็นชอบจากคณบดี

ชนิดของภาพ การสุ่มและควอนไตซ์สัญญาณภาพ ปริภูมิสีและการแปลง การเพิ่มคุณภาพของภาพ รวมทั้งการก
รองและการเข้ารหัสสัญญาณภาพ การเลอืกและตดัส่วนภาพ คอมพวิเตอร์วทัิศน์เบือ้งต้น การประยกุต์ใช้งานด้าน
วิศวกรรม

CE 59437 การรู้จ�ารูปแบบ
( Pattern Recognition)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : CE 59203

การแทนข้อมูลรูปภาพ การแบ่งภาพออกเป็นส่วนๆ การปรับปรุงข้อมูลภาพ การหาข้อมูลลักษณะท่ีส�าคัญ การ
แปลงภาพเป็นรหัสข้อมูล วธีิการรู้จ�าภาพโดยใช้การตดัสินใจทางสถติ ิการตดัสินใจแบบเบย์ท่ีมีความผดิพลาดน้อย
ท่ีสุด และแบบอืน่ท่ีนอกเหนอืจากวธีิการของเบย์ การรู้จ�าภาพโดยใช้หลกัการทางภาษา การจ�าข้อมลูภาพแบบการ
วิเคราะห์โครงสร้างและแบบผสม เทคนิคการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์
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CE 59438 การรู้จ�าเสียงพูด
( Speech Recognition)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : CE 59203

ทบทวนคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการรู้จ�าเสียงพูด การก�าเนิดเสียงพูด การได้ยิน การวิเคราะห์เสียงพูด การให้รหัสเสียง
พูด รหัสการท�านายเสียงพูดแบบเชิงเส้น การสังเคราะห์เสียงพูด และ การรู้จ�าเสียงพูดของมนุษย์

CE 59439 คอมพิวเตอร์กราฟิกและภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น
( Introduction to Computer Graphics and Animation)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนะน�าระบบคอมพิวเตอรก์ราฟกิเบื้องต้น อุปกรณ์อินพุทเอาต์พุท การหาทางเดินของจุดจากภาพ การแปลงใน 
2 มิติ การเคลื่อนที่ การหมุน การสะท้อน การตัดเล็ม แนวความคิดการก�าหนดกรอบหน้าต่าง อัลกอริทึมการตัด 
การแปลงจากวินโดว์ไปยังวิวพอยน์ แนวความคิดการประมวลผลใน 3 มิติ การแสดงภาพใน 3 มิติ การแปลงใน 
3 มิติ การมองใน 3 มิติ การค�านวณหาเส้นประและพื้นผิวที่มองไม่เห็น การให้ระดับแสงและแสงสีกับวัตถุ การ
ประยุกต์ใช้งานของคอมพิวเตอร์กราฟิก

IT 59409 การจัดการโครงงานสารสนเทศ
( IT Project Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ลักษณะการพัฒนางานสารสนเทศ การวางแผนโครงการ การจัดตารางเวลา การจัดสรรทรัพยากรการจัดองค์กร 
การตดิตามความคบืหน้าของโครงการ การควบคมุคณุภาพของโครงการ การวเิคราะห์ค่าใช้จ่ายในการท�าโครงการ 
ความส�าคัญของหน่วยงาน Project Management Office (PMO) การแก้ไขปัญหาและการวัดความส�าเร็จของ
โครงการ

IT 59425 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
( Database Programming Workshop)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : IT 59211

การน�าผลลัพธ์ซึ่งได้จากการเตรียมโครงงานสารสนเทศมาพัฒนาโปรแกรม ทดสอบ และติดตั้งกับระบบงานจริง 
ซึ่งจะได้ผลลัพธ์เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้จริง พร้อมทั้งเอกสารประกอบการบริหารโครงการ และเอกสาร
ในการออกแบบโปรแกรมที่จ�าเป็นทั้งหมด

IT 59426 คลังข้อมูลและการท�าเหมืองข้อมูล
( Data Warehouse and Data Mining)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : IT 59211

หลักการและความส�าคัญของคลังข้อมูล วิธีการเตรียม คัดเลือกกลั่นกรองและเก็บรวบรวมข้อมูลขององค์กร 
ประโยชน์และวิธีการสร้างคลังข้อมูล การแยกแยะประเภทของคลังข้อมูล ความหมาย หลักการและประโยชน์ของ
การท�าเหมอืงข้อมลู การวเิคราะห์ข้อมลูทางธุรกิจและการตลาดด้วยการท�าเหมืองข้อมูล การประเมินความพร้อม
ขององค์กรในการพฒันาคลงัข้อมูลและการท�าเหมอืงข้อมลู การน�าผลลพัธ์ของการท�าเหมอืงข้อมลูเพือ่ใช้คาดการณ์
และหากลุ่มเป้าหมายทางการตลาด แนวโน้มของคลังข้อมูลและการท�าเหมืองข้อมูลในอนาคต
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IT 59427 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
( Electronic Commerce)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและประวัตคิวามเป็นมาของระบบพาณิชย์อเิลก็ทรอนกิส์ องค์ประกอบของระบบพาณิชย์อเิลก็ทรอนกิส์ 
ได้แก่ ระบบการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ระบบการซื้อขาย ระบบการช�าระเงิน ระบบการส่งสินค้าผ่านอุปกรณ์
อเิลก็ทรอนกิส์วางแผนระบบรกัษาความปลอดภยัของข้อมูลการค้าในรปูแบบอเิลก็ทรอนกิส์ ทดลองการออกแบบ
โครงงานและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี WWW ในงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

IT 59428 หลักการออกแบบเว็บชุมชน
( Social Web Concepts and Design)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการและวัตถุประสงค์ของเว็บชุมชน แนวคิด ความเป็นมา ประโยชน์ กลุ่มเป้าหมายและการออกแบบของเว็บ
ชุมชนที่แพร่หลายอยู่ในปัจจุบัน เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการพัฒนาเว็บชุมชน และเตรียมพร้อมการเข้าสู่เว็บยุคที่ 3

IT 59429 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
( Introduction to Information Technology Standard 
Processes)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

นิยามและประโยชนข์องกระบวนการมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเป็นมาและหลักการพื้นฐานของ
มาตรฐานที่เกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศแบบต่างๆ เช่น มาตรฐาน CMMI มาตรฐาน ITIL Best Practice 
มาตรฐาน ISO2000/IEC มาตรฐานการด�าเนนิงาน รวมถงึแนวทางการประยกุต์ใช้มาตรฐานต่างๆ กบัการบรหิาร
จัดการภายในองค์กร เพื่อลดความสูญเสียและความซ�้าซ้อนในการท�างาน วิธีการประเมินมาตรฐาน การฝึกอบรม
ในการน�าไปใช้และประเมิน

IT 59430 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
( Information Technology Laws)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักนิติศาสตร์ กฎหมายการค้า กฎหมายสิทธิบัตร กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธ์ิเครื่องหมายการค้า 
การคุ้มครองการออกแบบวงจรรวม กฎหมายและกฎการค้าระหว่างประเทศเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
พาณิชย์อเิล็กทรอนกิส์ พระราชบญัญตัว่ิาด้วยการกระท�าผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ พระราชบญัญัตว่ิาด้วยธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

IT 59441 วิทยาการข้อมูลพื้นฐาน
( Introduction to Data Science)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การแสวงหาและการน�าเข้าข้อมูล การจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ กระบวนการเตรียมข้อมูลก่อนหน้า (Data 
Preprocessing) การสกดัคณุลกัษณะและการแทนข้อมลู การลดมติ ิการวเิคราะห์ข้อมลูด้วยแบบจ�าลองทางสถติิ
และการเรียนรู้ของเครื่อง การประมวลผลภาษาธรรมชาติการสร้างทัศนภาพ (Visualization)
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IT 59442 การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
( Big Data Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ชนดิของข้อมลูและความหมายของข้อมูลขนาดใหญ่ การประมวลผลแบบกระจายและขนาน ขัน้ตอนวิธีส�าหรบัการ
จัดการข้อมูลขนาดใหญ่ Data Aggregation, MapReduce ฐานข้อมูลแบบไร้โครงสร้าง การเขียนโปรแกรมแบบ 
NoSQL การท�าเหมืองข้อมูลขนาดใหญ่

IT 59443 สถาปัตยกรรมองค์กร
( Enterprise Architecture)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิดและทฤษฏีของสถาปัตยกรรมองคก์รครอบคลุมถึง สถาปัตยกรรมธุรกิจ สถาปัตยกรรมเทคโนโลยี 
สถาปัตยกรรมอพลิเคชัน สถาปัตยกรรมบริการ การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และ ธุรกิจขององค์กร โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย รวมถึงการวางโครงสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจ การวาง
โครงสร้างกลยุทธ์ทางสารสนเทศ การวางโครงสร้างกลยุทธ์ทางด้านเทคนิค การวางโครงสร้าง กลยุทธ์ทางการใช้ 
Application ต่างๆ ในการตอบโจทย์องค์กร

IT 59445 การทดสอบและการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์
( Software Testing and Quality Assurance)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : IT59319

การก�าหนดมาตรฐานการทดสอบ การก�าหนดมาตรฐานเอกสาร การทดสอบซอฟต์แวร์เพือ่ประกนัคณุภาพ กรรมวิธี
เทคนิคและการทดสอบ (Testing) การวัดผลการทดสอบ การวัดความซับซ้อนของโปรแกรม การใช้ค่าความซับ
ซ้อนในการบรหิารคณุภาพ การลดความซบัซ้อนของโปรแกรมและภาระการพฒันาโปรแกรมการจดัท�า Software 
Verification และ Validation (V&V)

2.3.3 กลุ่มวิชาเลือกสาขาโครงข่าย

CE 59440 หลักการเขียนโปรแกรมเพื่อการสื่อสารในระบบโครงข่าย
( Network Programming)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : CE 59211

การเขยีนโปรแกรมเพือ่ตดิต่อระหว่างโพรเซส เทคนคิในการท�างานร่วมกนัระหว่างโพรเซส การบรหิารหน่วยความ
จ�าขั้นสูง การจัดการกับระบบไฟล์ ความมั่นคงในการท�างานแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ โพรเซสแบบมัลติเธรด และ
เทคนิคต่างๆ ในการสื่อสารผ่านโครงข่าย นอกจากนี้วิชานี้ยังกล่าวถึงการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ 32 บิต การ
เขยีนโปรแกรมแบบ DLL การเขยีนโปรแกรมบรกิารเว็บ การก�าหนดความส�าคญักบัเธรดเพือ่ปรบัปรงุประสิทธิภาพ 
การเขียนโปรแกรมไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์โดยใช้วินโดวส์ซอกเก็ต การใช้ เนมไปป์ในการสื่อสารระหว่างโพรเซส การ
ใช้งานคอมโพเนนต์แบบกระจายโดยใช้ DCOM และการเขียนคอมโพเนนต์แบบ .NET โดยใช้ SOAP
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CE 59441 โครงข่ายโทรคมนาคม
( Telecommunication Networks)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

โครงสร้างพืน้ฐานของระบบโครงข่ายโทรคมนาคม ประเภทของตวักลางและอปุกรณ์ในระบบโครงข่าย กรรมวธีิการ
เข้ารหัสข้อมลู และการส่งผ่านข้อมลู การส่ือสารแบบแถบความถีเ่บสแบนด์ และแถบความถีบ่รอดแบนด์ กรรมวิธี
ทางสัญญาณ โปรโตคอลการตดิต่อและการเชือ่มต่อระบบโครงข่าย การวางแผนและจดัการโครงข่ายโทรคมนาคม

CE 59442 การออกแบบระบบโครงข่ายแบบกว้าง
( Wide Area Network Design)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : CE 59211

แนะน�าแนวคดิพืน้ฐานของระบบโครงข่ายแบบกว้าง โดยจะอธิบายวิธีการในการสร้างโครงข่ายแบบกว้างท่ีเชือ่มต่อ
ระบบโครงข่ายเข้าด้วยกัน โดยพิจารณาถึงความต้องการใช้งาน และออกแบบโดยค�านึงถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ที่สุด เนื้อหาวชิาจะกล่าวถึง เทคนิคออกแบบโดยใช้มูลค่าโครงข่ายที่ดีที่สุด การเลือกใช้เทคโนโลยี เช่น ไอเอสดี
เอ็น เฟรมรีเลย์ เอทีเอ็ม เอสเอ็มดีเอส โซเน็ต และซีพีดีพี นอกจากนั้นวิชานี้ยังรวมถึงการบริการระบบโดยอาศัย
โปรโทคอลต่างๆ อีกด้วย

CE 59443 การออกแบบโครงข่ายในองค์กร
( Campus Network Design)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : CE 59211

กล่าวถึงระบบโครงข่ายภายในองค์กร การสร้างระบบโครงข่ายภายในองค์กร โดยใช้เทคโนโลยีสวิตซ์แบบหลาย
ชั้น ท่ีท�างานผ่านระบบโครงข่ายอินเทอรเ์น็ตความเร็วสูง วิชานี้จะกล่าวถึงท้ังแนวคิดในเรื่องของการหาเส้นทาง
และการสวิตซ์ โดยครอบคลุมทั้งการออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีโครงข่ายในระดับชั้นที่ 2 และ 3 นักศึกษาจะได้
ศึกษาการใช้งานโครงข่ายเสมือน สแปนนิ่งทรี การหาเส้นทางระหว่างโครงข่ายเสมือน เทคโนโลยีการซ�้าซ้อนของ
เกทเวย์ โครงข่ายไร้สาย โทรศัพท์ผ่านโครงข่าย และความมั่นคงในโครงข่าย

CE 59444 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
( Internet Technology)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : CE 59211

ศึกษาสถาปัตยกรรม การใช้งาน การให้บริการ และโปรโทคอลต่างๆ ในโครงข่ายอินเทอร์เน็ต เนื้อหาวิชาจะ
ประกอบด้วย เทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างเว็บทั้งแบบคงที่และแบบพลวัต การเชื่อมต่อของเว็บและสถาปัตยกรรม
ของอินเทอร์เน็ต การเชื่อมต่อระหว่างอินเทอร์เน็ตกับระบบสื่อสารอื่นๆ เช่น โทรทัศน์ โทรศัพท์ การท�างานของ
บริการต่างๆ ในอินเทอร์เน็ต ระบบการส่งข้อความและพูดคุย การค้นหาในอินเทอร์เน็ต การประมูลและการซื้อ
ขายในอินเทอร์เน็ต การท�าธุรกิจในอินเทอร์เน็ต เอเจนต์ในอินเทอร์เน็ต ระบบสื่อประสม การส่งภาพ และเสียง
ในอินเทอร์เน็ต การส่งข้อมูลแบบมัลติแคสต์ และโครงข่าย MBONE เทคโนโลยีแบบพุช และระบบความมั่นคง
ในอินเทอร์เน็ต
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CE 59445 ระบบโครงข่ายแบบทีซีพี/ไอพี
( TCP/IP Networks)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : CE 59211

วชิานีจ้ะกล่าวถงึโครงข่ายชนดิทีซพีไีอพซีึง่เป็นโครงข่ายท่ีมีการใช้งานมากท่ีสุดในโลก รายละเอยีดของวิชาประกอบ
ด้วย ระดบัชัน้ต่างๆ ของทีซพีไีอพ ีแอดเดรสในโครงข่ายอนิเทอร์เนต็ ระบบชือ่โดเมน รายละเอยีดของโปรโทคอลไอ
พี เออาร์พี ไอซีเอ็มพี ทีซีพี และ ยูดีพี การหาเส้นทางในโครงข่ายอินเทอร์เน็ต โพรโทคอลหาเส้นทาง ได้แก่ อาร์ไอ
พี โอเอสพีเอฟ ไอเอสไอเอส บีจีพี และอื่นๆ นอกจากนั้นอธิบายถึงอุปกรณ์หาเส้นทาง การหาเส้นทางในโครงข่าย
มลัตคิาสต์ ไอพเีวอร์ชนั 6 และโพรโทคอลประยกุต์ต่างๆ ได้แก่ โพรโทคอลไอจเีอม็พี เอฟทีพ ีเอสเอม็ทีพ ีและอืน่ๆ

CE 59446 การสื่อสารไร้สาย
( Wireless Communication)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : CE 59211

ระบบการส่ือสารไร้สาย แนวคดิการส่ือสารระบบเซลลลู่า การจดัเซล การแพร่กระจายและการลดทอนของคลืน่วทิยุ 
เทคนคิการมอดเูลต คณุสมบตัขิองช่องสัญญาณในระบบไร้สาย การรบกวนและสัญญาณรบกวนรปูแบบต่างๆ โครง
ข่ายไร้สายเทคนิคการเข้าถึง เช่น FDMA TDMA CDMA โปรโตคอลควบคุมการเข้าถึงมาตรฐานไร้สาย

CE 59447 อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง
( Internet of Everything)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : CE 59211

ความหมาย การท�างานของระบบ การเชือ่มต่อ เทคโนโลยเีซนเซอร์ (Sensor) รปูแบบการเชือ่มต่อระหว่างอปุกรณ์ 
ระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัว การเก็บข้อมูล การประยุกต์ใช้

2.3.4 กลุ่มวิชาเลือกการศึกษาเฉพาะเรื่อง

CE 59448 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
( Selected Topics in Computer Engineering 1)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หัวข้อด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ท่ีแตกต่างจากวิชาท่ีเปดิสอนปกติ เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีในขณะนั้น

CE 59449 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
( Selected Topics in Computer Engineering 2)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หัวข้อด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ท่ีแตกต่างจากวิชาท่ีเปดิสอนปกติ เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีในขณะนั้น
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CE 59450 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 3
( Selected Topics in Computer Engineering 3)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หัวข้อด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ท่ีแตกต่างจากวิชาท่ีเปดิสอนปกติ เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีในขณะนั้น

CE 59451 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 4
( Selected Topics in Computer Engineering 4)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หัวข้อด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ท่ีแตกต่างจากวิชาท่ีเปดิสอนปกติ เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีในขณะนั้น

2.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ จ�านวน 15 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้

EG 59112 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติส�าหรับวิศวกรและนักเทคโนโลยี 
( Work-based Learning for Engineers and Technolo-
gists)

3(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติในสถานประกอบการด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี

CE 59252 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
( Work-based Learning in Computer Engineering 1)

3(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : EG 59112 หรือได้รับความเห็นชอบจากคณบดี

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติในสถานประกอบการด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

CE 59353 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
( Work-based Learning in Computer Engineering 2)

3(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : CE 59252 หรือได้รับความเห็นชอบจากคณบดี

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติในสถานประกอบการด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

CE 59454 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3
( Work-based Learning in Computer Engineering 3)

6(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : CE 59252 หรือได้รับความเห็นชอบจากคณบดี

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติในสถานประกอบการด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ�านวน 6 หน่วยกิต
นกัศกึษาสามารถลงทะเบยีนเรยีนวิชาใดๆ กต็ามท่ีเปิดสอนในสถาบนัการจัดการปัญญาภวัิฒน์ และ

สถาบนัอดุมศกึษาอืน่ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ ท้ังนีต้้องได้รบัความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรกึษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 265



หลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ



หลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
 (อักษรย่อ) : วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering
 (อักษรย่อ) : B.Eng. (Industrial Engineering)

ความเป็นมาและจุดเด่นของสาขาวิชา
ปัจจุบนัภาคธุรกิจด้านต่างๆ มีแนวโน้มท่ีขยายตวัเพิม่มากขึน้ ท้ังในส่วนด้านของอปุสงค์ และอปุทาน 

โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม จนท�าให้การผลิตบุคลากรเฉพาะด้านท่ีมีองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรม 
อตุสาหการในระดบัปรญิญาบณัฑติ เกิดสภาวะขาดแคลนทรพัยากรบคุคล ท่ีมอีงค์ความรู้ ท้ังในเชงิทฤษฎี 
และปฏิบัติเฉพาะด้านร่วมกัน โดยการบูรณาการการเรียนการสอน ในทุกๆ ศาสตร์เชิงการจัดการ และ
เทคโนโลยอีตุสาหการม ท่ีสามารถต่อยอดได้ในอนาคต ซึง่ปัจจบุนันัน้ โดยเฉพาะภาคอตุสาหกรรม มีความ
จ�าเป็นของบคุลากรด้านนีเ้พิม่ขึน้ ท�าให้สอดคล้องกบัการพฒันาของธุรกิจทุกๆ ประเภท ท่ีเกีย่วเนือ่งกนัได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิต ท่ีมีความสามารถจะเชื่อมโยงปัจจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลัก

วิศวกรรมอุตสาหการ ท่ีมีความเข้าใจการแก้ปัญหาในหลายมิติ และช่วยน�าพาโครงการ ใหบ้รรลุเป้า
หมายแห่งความสมดุล และยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศ สามารถด�ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง ด้วยการพัฒนา
ที่สมดุลและยั่งยืน ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในยุคโลกาภิวัฒน์

2. เพื่อผลิตบัณฑิต ทีม่ีความพร้อมทีจ่ะเป็นผู้น�าทางวิชาชีพวิศวกร ทีม่ีคุณธรรมและจริยธรรม ใน
การประกอบวิชาชีพ เพื่อจรรโลงสถาบันวิชาชีพ ให้เป็นที่เชื่อถือของสังคม และเพื่อพัฒนาประเทศชาติ
ด้วยความรับผิดชอบ

3. เพื่อผลิตบัณฑิต ที่มีความพร้อมทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ควบคู่กันไป ผ่านการจัดการ
เรียนการสอน ท่ีให้ผู้เรียนมีการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของตน โดยตลอดระยะเวลาการศึกษา
ตลอดหลักสูตรฯ

4. เพื่อการเพิ่มศักยภาพ ให้นักบริหารมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถครอบคลุมตั้งแต่ วิศวกร
อุตสาหการ วิศวกรประเมินคุณภาพ วิศวกรคุณภาพ หรือวิศวกรสิ่งแวดล้อมเชิงอุตสาหกรรม

5. เพื่อการสร้างองค์ความรู้และส่งเสรมิ ที่มีลักษณะสหวิทยาการ โดยคณาจารย์และนักศึกษา ที่
จะมาร่วมพัฒนาแนวทางการเรียนการสอนวิศวกรรมอุตสาหการ และเพื่อแพร่ขยายองค์ความรู้ดังกล่าว
ออกไปในวงกว้าง และการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ให้ทันกับสถานการณ์ในกระแสโลกาภิวัตน ์ ท่ี
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
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แนวทางในการประกอบอาชีพ
เม่ือส�าเรจ็การศกึษาตามหลกัสูตร บณัฑติสามารถวางแนวทางการประกอบอาชพีได้หลายแนวทาง 

อาทิ
1. วิศวกรอุตสาหการ 
2. วิศวกรประเมินคุณภาพ 
3. วิศวกรคุณภาพ
4. นักจัดการอุตสาหกรรม 
5. นักจัดการการผลิต หรือวิศวกรสิ่งแวดล้อมเชิงอุตสาหกรรม

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
1. ส�าเร็จการศึกษาไม่ต�่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบ

เท่า ในแผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
3. ไม่เคยต้องโทษตามค�าพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีท่ีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันกระท�า

โดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
4. ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคที่เป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษาหรือติดยาเสพติด

หลักสูตร
จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จ�านวน 144 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวน 31 หน่วยกิต ประกอบด้วย

1.1 กลุ่มวิชาภาษา  13 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  3 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ จ�านวน 107 หน่วยกิต ประกอบด้วย
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  21 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวศิวกรรม   28 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะทางวศิวกรรมส�าหรับสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 31 หน่วยกิต
2.4 กลุ่มวิชาโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ  3 หน่วยกิต
2.5 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขาวศิวกรรมอุตสาหการ  9 หน่วยกิต

2.5.1 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้านการจัดการอุตสาหกรรม
2.5.2 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้านระบบการผลิต
2.5.3 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้านโลจิสติกส์
2.5.4 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

2.6 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ  15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ�านวน 6 หน่วยกิต
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รายวิชา
1. หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป นกัศกึษาต้องศกึษารายวชิาในหมวดวชิาศกึษาท่ัวไป จ�านวน 31 หน่วยกิต 

จากกลุ่มวิชาดังนี้
1.1 กลุ่มวิชาภาษา เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

1.1.1 ภาษาไทย เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

TH 58101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication) 3(3-0-6) -

TH 58102
ภาษากับวัฒนธรรมไทย
(Thai Language and Culture) 3(3-0-6) -

TH 58103
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
(Thai as a Foreign Language) 3(2-2-5) -

1.1.2 ภาษาอังกฤษ เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

EN 58101
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(Foundation English) 2(1-2-3) -

EN 58102
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
(English for Real Life) 2(1-2-3) -

EN 58103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน
(English for Everyday Communication) 2(1-2-3) -

EN 58104
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธผิล
(English for Effective Communication) 2(1-2-3) -

EN 58205
ภาษาอังกฤษส�าหรับธุรกิจบริการและการขาย
(English for Service and Sales Business) 2(1-2-3) -

EN 58206

ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอและการสื่อสาร
ในเชิงธุรกิจ
( English for Presentation and Communication 
in Business)

2(1-2-3) -

EN 58207
ภาษาอังกฤษเพื่อการท�างาน
(English for Work) 2(1-2-3) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

EN 58208
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
(English for Business Communication) 2(1-2-3) -

EN 58309
ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครและสัมภาษณ์งาน
(English for Job Application and Interview) 2(1-2-3) -

EN 58310
ภาษาอังกฤษในบริบทของสังคมทางธุรกิจ
(English for Social / Business Contexts) 2(1-2-3) -

EN 58311
ภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียน
(English in ASEAN Contexts) 2(1-2-3) -

EN 58312
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสื่อสังคมออนไลน์
(English for Communication on Social Media) 2(1-2-3) -

EN 58313
การพัฒนาทักษะการอ่านและการฟังจากสื่อ
(Developing Reading and Listening Skills 
from the Media)

2(1-2-3) -

EN 58314
การน�าเสนอทางธุรกิจ
(Business Presentation) 2(1-2-3) -

EN 58315
ทักษะการเขียนอย่างมีประสิทธผิล
(Effective Writing Skills) 2(1-2-3) -

EN 58416
ภาษาอังกฤษเพื่อการจดบันทึกย่อและการสรุปความ
(English for Note-Taking and Summarizing) 2(1-2-3) -

EN 58417
ภาษาอังกฤษส�าหรับการสอบวัดมาตรฐาน
(English for Standardized Tests) 2(1-2-3) -

1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เลือกเรียน 2 รายวิชา จ�านวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SO 58101
บุคลิกภาพและสัมพันธภาพทางสังคม
(Personality and Social Relations) 3(3-0-6) -

SO 58102
ประชาคมโลกกับอาเซียน
(Global Community and ASEAN) 3(3-0-6) -

SO 58103
การจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจ�าวัน
(Conflict Management in Daily Life) 3(3-0-6) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SO 58104
ภาวะผู้น�าในสังคมยุคใหม่
(Leadership in Modern Society) 3(3-0-6) -

SO 58105
กฎหมายในชีวิตประจ�าวัน
(Law in Daily Life) 3(3-0-6) -

SO 58106
สหวิทยาการสังคมศาสตร์
(Integrated Social Science) 3(3-0-6) -

SO 58107
สังคมชนบทและเมือง
(Rural and Urban Society) 3(3-0-6) -

SO 58108
จิตวิทยาเพื่อการท�างาน
(Psychology for Work) 3(3-0-6) -

SO 58109
การจัดการข้ามวัฒนธรรม 
(Cross Cultural Management) 3(3-0-6) -

SO 58110
อัตลักษณ์บัณฑิตปัญญาภิวัฒน์
(Identities of Panyapiwat Graduates) 3(3-0-6) -

1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียน 1 รายวิชา จ�านวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HM 58101
มนุษย์กับอารยธรรม
(Man and Civilization) 3(3-0-6) -

HM 58102
หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด
(GO and Thinking Skills Development) 3(3-0-6) -

HM 58103
ปรัชญากับการด�าเนินชีวิต
(Philosophy and living) 3(3-0-6) -

HM 58104
ไทยศึกษา
(Thai Studies) 3(3-0-6) -

HM 58105
สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
(Integrated Humanities) 3(3-0-6) -

HM 58106
นวัตกรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Innovations and Quality of Life Improvement) 3(3-0-6) -

HM 58107
สุนทรียภาพแห่งชีวิต
(Aesthetics of Life) 3(3-0-6) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HM 58108
ศิลปะปริทัศน์
(Survey of Arts) 3(3-0-6) -

HM 58109
นิเวศวัฒนธรรม
(Cultural Ecology) 3(3-0-6) -

HM 58110
ดุลยภาพแห่งการท�างานและนันทนาการ
(Balance of Work and Recreation) 3(3-0-6) -

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เลือกเรียน 3 รายวิชา จ�านวน 9 หน่วยกิต จาก
รายวิชา ต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SC 58101
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ�าวัน
(Mathematics and Statistics in Daily Life) 3(3-0-6) -

SC 58102
โลกและสิ่งแวดล้อม
(Earth and Environment) 3(3-0-6) -

SC 58103
การใช้โปรแกรมประยุกต์ในองค์กรสมัยใหม่
(Applications Usage for Modern Organization) 3(2-2-5) -

SC 58104
ชีวิตและสุขภาพ
(Life and Health) 3(3-0-6) -

SC 58105

ความคิดสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์และนวัตกรรม
ธุรกิจ
( Creative Thinking for Sciences and Business 
Innovation)

3(3-0-6) -

SC 58106
การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่องานด้านวิทยาศาสตร์
(Applications Usage for Sciences) 3(2-2-5) -

SC 58107
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
( Business Information Technology 
Management)

3(3-0-6) -

2. หมวดวิชาเฉพาะ จ�านวน 107 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ�านวน 21 หน่วยกิต จากรายวิชาดังนี้
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

EG 59101
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mathematics 1) 3(3-0-6) -

EG 59102
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
(Engineering Mathematics 2) 3(3-0-6) EG 59101

EG 59104
ฟิสกิส์วิศวกรรม 1
(Engineering Physics 1) 3(3-0-6) -

EG 59105
ปฏิบัติการฟิสกิส์วิศวกรรม 1
(Engineering Physics Laboratory 1) 1(0-2-1) -

EG 59106
ฟิสกิส์วิศวกรรม 2
(Engineering Physics 2) 3(3-0-6) EG 59104

EG 59107
ปฏิบัติการฟิสกิส์วิศวกรรม 2
(Engineering Physics Laboratory 2) 1(0-2-1) EG 59105

EG 59108
เคมีวิศวกรรม
(Engineering Chemistry) 3(3-0-6) -

EG 59109
ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม
(Engineering Chemistry Laboratory) 1(0-2-1) -

2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวศิวกรรม จ�านวน 28 หน่วยกิต จากรายวิชาดังนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

EG 59110
โครงงานทางวศิวกรรมและเทคโนโลยี
(Engineering and Technology Project) 1(0-40-0) -

EG 59111
ความน่าจะเป็นและสถิติส�าหรับวิศวกร
(Probability and Statistics for Engineering) 3(3-0-6) -

EG 59113
การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing) 3(2-2-5) -

EG 59114
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
(Introduction to Computer Programming)  3(2-2-5) -

EG 59115
กลศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Mechanics) 3(3-0-6) EG 59104

EG 59116
วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials) 3(3-0-6) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

EG 59117
อุณหพลศาสตร์
(Thermodynamics) 3(3-0-6) EG 59104

EG 59118
วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น
(Introduction to Electrical Engineering) 3(3-0-6) -

EG 59119
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น
( Introduction to Electrical Engineering 
Laboratory)

1(0-2-1) -

EG 59120
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
(Mechanical Engineering Laboratory) 1(0-2-1) -

IE 59101
ปฏิบัติการฝึกฝีมือ
(Practice Laboratory) 1(0-2-1) -

IE 59202
กรรมวิธีการผลิต
(Manufacturing Processes) 3(3-0-6) -

2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมส�าหรับสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จ�านวน 31 หน่วยกิต 
จากรายวิชาดังนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

IE 59203
การศึกษาการท�างานทางอุตสาหกรรม
(Industrial Work Study) 3(3-0-6)

IE 59306
การวิจัยการด�าเนินงาน
(Operations Research) 3(3-0-6)

IE 59307
การวางแผนและควบคุมการผลิต
(Production Planning and Control) 3(3-0-6)

IE 59308
การควบคุมคุณภาพ
(Quality Control) 3(3-0-6) EG 59111

IE 59309
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
(Industrial Plant Design) 3(3-0-6) -

IE 59310
การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและงบประมาณ
(Industrial Cost Analysis and Budgeting) 3(3-0-6) -

IE 59311
ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
(Industrial Engineering Laboratory) 1(0-2-1) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

IE 59312
การจัดการองค์กรอุตสาหกรรม
(Industrial Organization Management) 3(3-0-6) -

IE 59415
วิศวกรรมความปลอดภัย
(Safety Engineering) 3(3-0-6) -

IE 59416
วิศวกรรมการบ�ารุงรักษา
(Maintenance Engineering) 3(3-0-6) -

IE 59417
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Economy) 3(3-0-6) -

2.4 กลุ่มวิชาโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ จ�านวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาดังนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

IE 59204
โครงงานทางวศิวกรรมอุตสาหการ 1
(Industrial Engineering Project 1) 1(0-40-0) -

IE 59313
โครงงานทางวศิวกรรมอุตสาหการ 2
(Industrial Engineering Project 2) 2(0-40-0) IE 59204

2.5 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขาวศิวกรรมอุตสาหการ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จาก
รายวิชาต่อไปนี้ ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกจากกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือจากหลาย
กลุ่มวิชา

2.5.1 กลุ่มวิชาเลือกทางด้านการจัดการอุตสาหกรรม

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

IE 59418
การจัดการทางวิศวกรรม
(Engineering Management) 3(3-0-6) -

IE 59419
การบริหารโครงการ
(Project Management) 3(3-0-6) -

IE 59420
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
(Product Development) 3(3-0-6) -

IE 59421
กฎหมายอุตสาหกรรม
(Industrial Law) 3(3-0-6) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

IE 59422
ระบบการจัดการคุณภาพ
(Quality Management System) 3(3-0-6) -

IE 59423
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางอุตสาหกรรม
(Industrial Management Information Systems) 3(3-0-6) -

IE 59424
หัวข้อพิเศษทางด้านการจัดการอุตสาหกรรม
(Special Topics in Industrial Management) 3(3-0-6) -

2.5.2 กลุ่มวิชาเลือกทางด้านระบบการผลิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

IE 59425
การทดสอบแบบไม่ท�าลาย
(Nondestructive Testing) 3(3-0-6) EG 59116

IE 59426
การวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุ
(Material Failure Analysis) 3(3-0-6) EG 59116

IE 59427
วิศวกรรมเครื่องมือกล
(Machine Tool Engineering) 3(3-0-6) IE 59202

IE 59428
คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต
(Computer Aided Manufacturing) 3(3-0-6) -

IE 59429
แมคคาทรอนิกส์
(Mechatronics) 3(3-0-6) -

IE 59430
ระบบผลิตขั้นสูง
(Advanced Manufacturing System) 3(3-0-6) IE 59202

IE 59431
ระบบผลิตแบบยืดหยุ่น
(Flexible Manufacturing System) 3(3-0-6) IE 59202

IE 59432
การจ�าลองสถานการณ์
(Simulation) 3(3-0-6) EG 59111

IE 59433
การวิจัยการด�าเนินงานขั้นสูง
(Advanced Operations Research) 3(3-0-6) IE 59312

IE 59434
การออกแบบการทดลอง
(Design of Experiment) 3(3-0-6) EG 59111

IE 59435
ระบบอัตโนมัติการผลิต
(Manufacturing Automation System) 3(3-0-6) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

IE 59436
หัวข้อพิเศษทางด้านระบบการผลิต
(Special Topics in Industrial Engineering) 3(3-0-6) -

2.5.3 กลุ่มวิชาเลือกทางด้านโลจิสติกส์

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

IE 59437
หลักการพื้นฐานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
(Principles of Logistics and Supply Chain) 3(3-0-6) -

IE 59438
การออกแบบระบบขนส่ง
(Transportation System Design) 3(3-0-6) -

IE 59439
การออกแบบคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
(Warehouse and Distribution Center Design) 3(3-0-6) -

IE 59440
การจัดการและควบคุมสินค้าคงคลัง
(Inventory Management and Control) 3(3-0-6) -

IE 59441
การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์
(Logistics Cost Management) 3(3-0-6) -

IE 59442
วิศวกรรมการขนถ่ายวัสดุ
(Material Handling Engineering) 3(3-0-6) -

IE 59443
หัวข้อพิเศษทางด้านโลจสิติกส์
(Special Topics in Logistics) 3(3-0-6) -

2.5.4 กลุ่มวิชาเลือกทางด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

IE 59444
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
(Energy and Environment) 3(3-0-6) -

IE 59445
การวางแผนพลังงานในอุตสาหกรรม
(Energy Planning for Industries) 3(3-0-6) -

IE 59446
การควบคุมมลพิษทางอุตสาหกรรม
(Industrial Pollution Control) 3(3-0-6) -

IE 59447
การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
(Environmental Impact Assessment) 3(3-0-6) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

IE 59448
การยศาสตร์อุตสาหกรรม
(Industrial Ergonomics) 3(3-0-6) -

IE 59449

การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม
( Occupational Safety, Health and 
Environment Management)

3(3-0-6) -

IE 59450
หัวข้อพิเศษทางด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
(Special Topics in Energy and Environment) 3(3-0-6) -

2.5.5 กลุ่มวิชาเลือกการศึกษาเฉพาะเรื่อง

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

CE 59448
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
(Selected Topics in Computer Engineering 1) 3(3-0-6) -

CE 59449
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
(Selected Topics in Computer Engineering 2) 3(3-0-6) -

CE 59450
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 3
(Selected Topics in Computer Engineering 3) 3(2-2-5) -

CE 59451
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 4
(Selected Topics in Computer Engineering 4) 3(2-2-5) -

2.6 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ จ�านวน 15 หน่วยกิต จากรายวิชาดังนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

EG 59112
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติส�าหรับวิศวกรและนักเทคโนโลยี
( Work-based Learning for EGineers and 
Technologists)

3(0-40-0) -

IE 59205
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิศวกรรมอุตสาหการ 1
( Work-based Learning for Industrial 
Engineering 1)

3(0-40-0) -

IE 59314
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิศวกรรมอุตสาหการ 2
( Work-based Learning for Industrial 
Engineering 2)

3(0-40-0) IE 59205
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

IE 59415
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิศวกรรมอุตสาหการ 3
( Work-based Learning for Industrial 
Engineering 3)

6(0-40-0) IE 59314

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ�านวน 6 หน่วยกิต รายวิชา ที่เปิดสอนในคณะต่างๆ ของสถาบันฯ โดย
นกัศกึษาจะต้องได้รบัความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรกึษา ถงึความเหมาะสม ท้ังในเรือ่งของความรู้ ความ
สามารถและเวลาเรียนก่อนท�าการลงทะเบียน จึงจะอนุมัติให้ลงทะเบียนได้
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แผนการศึกษา

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN 58101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

SO xxxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3

HM xxxxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3

EG 59101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3

EG 59104 ฟสิิกส์วิศวกรรม 1 3

EG 59105 ปฏิบัติการฟสิิกส์วิศวกรรม 1 1

EG 59108 เคมีวิศวกรรม 3

EG 59109 ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม 1

รวม 19

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN 58102 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2

TH xxxxx กลุ่มวิชาภาษาไทย 3

SC xxxxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3

EG 59102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3

EG 59106 ฟสิิกส์วิศวกรรม 2 3

EG 59107 ปฏิบัติการฟสิิกส์วิศวกรรม 2 1

EG 59110 โครงงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี 1

EG 59112 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติพื้นฐานส�าหรับวิศวกรและนักเทคโนโลยี 3

IE 59101 ปฏิบัติการฝึกฝีมือ 1

รวม 20
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แผนการศึกษา

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN58103 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ�าวัน 2

EG 59103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 3

EG 59111 ความน่าจะเป็นและสถิติส�าหรับวิศวกร 3

EG 59113 การเขียนแบบวิศวกรรม 3

EG 59114 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3

EG 59115 กลศาสตร์วิศวกรรม 3

IE 59203 การศึกษาการท�างานทางอุตสาหกรรม 3

รวม 20

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN 58206 ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอและการส่ือสารในเชิงธุรกิจ 2

SC xxxxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3

SO xxxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3

EG 59116 วัสดุวิศวกรรม 3

EG 59117 อุณหพลศาสตร์ 3

IE 59202 กรรมวิธีการผลิต 3

IE 59204 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 1

IE 59205 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิศวกรรมอุตสาหการ 1 3

รวม 21
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แผนการศึกษา

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN58311 ภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียน 2

EG 59118 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 3

EG 59119 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 1

IE 59306 การวิจัยด�าเนินการ 3

IE 59307 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3

IE 59308 การควบคุมคุณภาพ 3

IE 59309 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 3

รวม 18

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

SC xxxxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3

EG 59120 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1

IE 59310 การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและงบประมาณ 3

IE 59311 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 1

IE 59312 การจัดการองค์กรอุตสาหกรรม 3

IE 59313 โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2 2

IE 59314 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิศวกรรมอุตสาหการ 2 3

IE 59XXX วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 1 3

อุตสาหการ 1 3
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แผนการศึกษา

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

IE 59415 วิศวกรรมความปลอดภัย 3

IE 59416 วิศวกรรมการบ�ารุงรักษา 3

IE 59417 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3

IE 59XXX วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรม อุตสาหการ 2 3

IE 59XXX วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 3 3

XX XXXX วิชาเลือกเสรี 1 3

XX XXXX วิชาเลือกเสรี 2 3

รวม 21

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

IE 59415 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิศวกรรมอุตสาหการ 3 6

รวม 6

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 283



ค�ำอธิบำยรำยวิชำ

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษา

1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย

TH 58101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การใช้ภาษาไทยมาตรฐาน ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนใน
โอกาสต่างๆ และการน�าเสนองาน

TH 58102 ภาษากับวัฒนธรรมไทย
(Thai Language and Culture)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ภาษากบัวฒันธรรมไทยท่ีมอีทิธิพลต่อการประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ การใช้ภาษาและวฒันธรรมไทยเพือ่ลดข้อ
ขดัแย้งในองค์กร การน�าความรู้ ความเข้าใจในภาษาและวฒันธรรมไทยไปใช้ประโยชน์ เพือ่การส่ือสารในสังคมและ
ทางธุรกิจอย่างมีประสิทธภิาพ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน

TH 58103 ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
(Thai as a Foreign Language)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

สนทนาภาษาไทยเกี่ยวกับชีวิตประจ�าวัน การใช้ค�าเฉพาะ ถาม-ตอบเกี่ยวกับเรื่องรอบๆ ตัว รูปและเสียงของ
พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ในภาษาไทย การประสมค�าอย่างง่าย ออกเสียงค�าให้ถูกต้อง ชัดเจน การใช้ค�าศัพท์และ
รูปประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย

1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

EN 58101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(Foundation English)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพัฒนาทักษะการฟังและพูด โดยเน้นความรู้ค�าศัพท์และโครงสร้างภาษาเพื่อการส่ือสารระดับพื้นฐาน ตลอด
จนเน้นการฝึกให้สามารถออกเสียงสระภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง การฟังเพื่อจับใจความส�าคัญและรายละเอียดจาก
ข้อความหรือบทสนทนาสั้นๆ การพูดทักทาย เริ่มบทสนทนา แนะน�าตนเอง ต้อนรับ ถามและตอบข้อมูลอย่างง่าย
ในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีพบในชวีติประจ�าวนั รวมท้ังการอ่านและการเขยีนข้อความภาษาองักฤษส้ันๆ ท้ังในรปูแบบ
ทั่วไปและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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EN 58102 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
(English for Real Life)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพัฒนาทักษะการฟังและพดู โดยเน้นความรู้ค�าศพัท์และโครงสร้างภาษาเพือ่การส่ือสารระดบักลาง ตลอดจนเน้น
การฝึกให้สามารถออกเสียงพยญัชนะภาษาองักฤษให้ถกูต้อง เน้นการฟัง พดู และแสดงความคดิเห็นในสถานการณ์
ต่างๆ ที่ต้องใช้ภาษาที่ซับซ้อนขึ้น รวมทั้งการติดต่อซื้อขาย การอ่านและเขียนเอกสาร/ข้อความเชิงธุรกิจเบื้องต้น 
เช่น รายละเอียดสินค้าบนฉลาก ค�าแนะน�าการใช้อุปกรณ์ เป็นต้น ทั้งในรูปแบบทั่วไปและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

EN 58103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน
(English for Everyday Communication)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพฒันาทักษะการฟังและการพูด โดยเน้นความรู้ค�าศพัท์ และส�านวนภาษาเพือ่การส่ือสารในชวิีตประจ�าวัน การ
ออกเสียงอย่างถกูต้อง การเข้าใจความหมายของสาระท่ัวไปจากการฟังและการอ่าน และสามารถพดูคยุสนทนาใน
ชีวิตประจ�าวันรวมทั้งเทคนิคการอ่านต่างๆ และการจดบันทึกข้อความสั้นๆ

EN 58104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธผิล
(English for Effective Communication)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพฒันาความสามารถทางภาษาองักฤษ ทักษะการอ่าน การฟัง การพดู และการเขียนเน้นพฒันาความคล่องแคล่ว 
ความถูกต้อง และความมั่นใจในการสื่อสาร การฝึกอ่านจับใจความ การฟังเชิงรุก การเขียนย่อหน้า พร้อมทั้งการ
ฟังและอ่านนอกชั้นเรียนจากสื่อออนไลน์หรือหนังสือทั่วไป

EN 58205 ภาษาอังกฤษส�าหรับธุรกิจบริการและการขาย
(English for Service and Sales Business)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพัฒนาทักษะการฟังและพูดเพื่อการบริการลูกค้าและการขาย โดยเน้นค�าศัพท์ ส�านวน การสนทนาโต้ตอบกับ
ลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ รวมท้ังการส่ือสารเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
ตลอดจนเน้นการฝึกให้สามารถออกเสียงพยัญชนะควบกล�้าในภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง

EN 58206 ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอและการสื่อสารในเชิงธุรกิจ
( English for Presentation and Communication in 
Business)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การบูรณาการทักษะทางภาษาทั้งสี่ คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนในการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน
อาชพี เพือ่น�าเสนอท้ังในรปูแบบการเขยีน/ตาราง และด้วยวาจา รวมถงึการน�าเสนอข้อมลูเกีย่วกบับรษิทัและสินค้า 
และการเขยีน การพดูเพือ่ส่งเสรมิการขายสินค้า/บรกิาร ฝึกปฏบิตัเิทคนคิในการน�าเสนอขัน้พืน้ฐาน ตลอดจนความ
สามารถในการใช้การเน้นหนักเสียงและจังหวะในภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง
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EN 58207 ภาษาอังกฤษเพื่อการท�างาน
(English for Work)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในบริบทธุรกิจ เน้นภาษาท่ีใช้ในการท�างาน เช่น 
การกล่าวทักทาย การสนทนาทางโทรศัพท์ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการตระหนักถึงมรรยาทการ
ติดต่อทางธุรกิจ ความแตกต่างทางการส่ือสาร ความแตกต่างทางวัฒนธรรมการท�างาน ตลอดจนการสมัครงาน
และการสัมภาษณ์งาน

EN 58208 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
(English for Business Communication)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพัฒนาทักษะการสื่อสารที่จ�าเป็นในการสื่อสารทางธุรกิจ ความคล่องแคล่วและความถูกต้องของการพูด เน้น
การพัฒนาความสามารถในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมถึงความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
สื่อสารในบริบทธุรกิจ และความสามารถในการวิเคราะห์และอภิปรายประเด็นต่างๆ ทางธุรกิจในปัจจุบัน

EN 58309 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครและสัมภาษณ์งาน
(English for Job Application and Interview)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

พฒันาทักษะในการกรอกแบบฟอร์มใบสมคัร การเขยีนจดหมายสมคัรงาน การเขยีนประวตัส่ิวนตวั การสัมภาษณ์ 
โดยเน้นภาษาและค�าศพัท์เฉพาะท่ีใช้ในการสัมภาษณ์สมัครงาน รวมท้ังการค้นคว้าและน�าเสนอเนือ้หาท่ีเกีย่วข้อง
กับอาชีพที่สมัคร ตลอดจนความสามารถในการออกเสียงประโยคภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง

EN 58310 ภาษาอังกฤษในบริบทของสังคมทางธุรกิจ
(English for Social / Business Contexts)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การเขียนจดหมายตามโอกาสต่างๆ ที่ผู้ท�างานในวงการธุรกิจต้องใช้ เช่น การแสดงความเสียใจ การแสดงความ
ยินดี การกล่าวต้อนรับผู้มาเยือน การรับรองลูกค้าและอาคันตุกะ การเป็นพิธีกรในการจัดประชุมสัมมนา และ
สามารถเขียนวาระการประชุมและรายงานการประชุมได้ ตลอดจนความสามารถในการออกเสียงประโยคภาษา
อังกฤษให้ถูกต้อง

EN 58311 ภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียน
(English in ASEAN Contexts)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานอาชีพในตลาดอาเซียน โดยใช้ค�าศัพท์และ
ส�านวนท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานเฉพาะสาขา อาชีพเพื่อการติดต่อ และประสานงาน ระหว่างคู่ค้าจากประเทศ
สมาชิกอาเซียน รวมถึงความตระหนักในความแตกต่างทางวัฒนธรรมการท�างาน
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EN 58312 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสื่อสังคมออนไลน์
(English for Communication on Social Media)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ภาษาอังกฤษจากสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ข้อมูลสินค้า โฆษณา สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรือโซเชียลมีเดียอื่นๆ เป็นต้น และมีการจัดท�าโครงงานภาษาอังกฤษจากสื่อสังคมออนไลน์

EN 58313 การพัฒนาทักษะการอ่านและการฟังจากสื่อ
( Developing Reading and Listening Skills from the 
Media)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การฝึกทักษะการอ่านและการฟังภาษาองักฤษจากส่ือต่างๆ เช่น หนงัสือพมิพ์ ข่าวออนไลน์ เน้นการอ่านเพือ่จบัใจ
ความส�าคญั การพดูแสดงความคดิเห็นจากส่ือท่ีอ่าน เขยีนย่อความ พร้อมท้ังการเรยีนการสอนแบบห้องเรยีนกลบั
ด้านโดยการฟังและอ่านนอกชั้นเรียนจากสื่อออนไลน์และสื่อทั่วไป

EN 58314 การน�าเสนอทางธุรกิจ
(Business Presentation)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การฝึกพูดน�าเสนอหัวข้อต่างๆ ทางธุรกิจ เน้นส�านวนภาษาท่ีใช้ในการน�าเสนอ รวมถึงการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อ
เขียนโครงร่างการน�าเสนอ การเลือกใช้ถ้อยค�าเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับการน�าเสนอ และการพัฒนาเทคนิค
และสื่อการน�าเสนอ

EN 58315 ทักษะการเขียนอย่างมีประสิทธผิล
(Effective Writing Skills)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การฝึกเขยีนและศกึษาความแตกต่างของการใช้ภาษาและโครงสร้างในงานเขยีนรปูแบบต่างๆ การเขียนเรยีงความ 
การเขียนบทความอย่างง่าย การเขียนเชิงพรรณนา การเขียนโน้มน้าว การเขียนจดหมายธุรกิจ และจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงข้อความที่ใช้เพื่อแสดงไมตรีจิตในจดหมายธุรกิจ

EN 58416 ภาษาอังกฤษเพื่อการจดบันทึกย่อและการสรุปความ
(English for Note-Taking and Summarizing)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ฝึกการจดบันทึกย่อ และการเขียนสรุปความ โดยเน้นทักษะการฟัง การอ่าน และการเขียนบันทึกย่อโดยเน้นการ
เขียนสรุปจากข่าวธุรกิจ ภาพยนตร์สั้น และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)

EN 58417 ภาษาอังกฤษส�าหรับการสอบวัดมาตรฐาน
(English for Standardized Tests)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การทบทวนลกัษณะภาษา โครงสร้างข้อสอบ ไวยากรณ์และค�าศพัท์ ข้อความท่ีตดัตอนมาส�าหรบัการอ่าน ลกัษณะ
การสนทนา บทสนทนา และค�าพูดที่มักจะปรากฏในข้อสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ
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1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

SO 58101 บุคลิกภาพและสัมพันธภาพทางสังคม
(Personality and Social Relations)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก ระดับและรูปแบบของ
ความสัมพันธ์ ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล การวิเคราะห์ตนเองและผู้อื่นเพื่อเป็นพื้นฐานในการ
ปรับปรุงตนเองและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลในสังคมต่างๆ

SO 58102 ประชาคมโลกกับอาเซียน
(Global Community and ASEAN)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พฒันาการ ระบบความสัมพนัธ์ในประชาคมโลกและอาเซยีน ผลกระทบของเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในแต่ละ
ภมูภิาคของโลกท่ีมีต่อภูมิภาคอืน่และสังคมโลกโดยส่วนรวม จุดประสงค์ของการรวมกลุ่ม บทบาทหน้าท่ี และความ
เป็นมาขององค์กรระหว่างประเทศ ตลอดจนสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปัจจุบัน

SO 58103 การจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจ�าวัน
(Conflict Management in Daily Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัความขัดแย้ง ผลกระทบของความขดัแย้งในระดบัต่างๆ การตอบสนองต่อปัญหาและความ
ขดัแย้งในชวีติอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้หลกัสันตวิิธีอนัค�านงึถงึคณุธรรมจรยิธรรมและสิทธิส่วนบคุคล การเจรจาต่อ
รอง การแสวงหาทางเลอืกท่ีเหมาะสมในการบรหิารจดัการความขดัแย้ง เพือ่ด�ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมคีวามสุข

SO 58104 ภาวะผู้น�าในสังคมยุคใหม่
(Leadership in Modern Society)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการของภาวะผู้น�าและสังคมสมัยใหม่ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น�า ผู้น�ากับการใช้อ�านาจ
ในการปกครองและการบริหาร คุณลักษณะและทักษะส�าคัญของผู้น�าในสังคมยุคใหม่ ผู้น�าในสภาวะวิกฤต ผู้น�า
กับจิตส�านึกสาธารณะ คุณธรรมและจริยธรรมของผู้น�า กรณีศึกษาผู้น�าท่ีประสบความส�าเร็จ และผู้น�าท่ีล้มเหลว
ทั้งในระดับองค์กร และระดับประเทศ

SO 58105 กฎหมายในชีวิตประจ�าวัน
(Law in Daily Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการทางยุติธรรม หลักการเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และหน้าท่ีพื้นฐาน
ของประชาชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หลักทั่วไปในกฎหมายอาญา ความผิดอาญาท่ีควรรู้ หลักทั่วไปว่า
ด้วยนิติกรรมและสัญญา หลักทั่วไปว่าด้วยกฎหมายภาษีอากร รวมทั้งกฎหมายที่ส�าคัญในชีวิตประจ�าวัน เช่น กฏ
หมายมหาชน กฎหมายจราจร กฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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SO 58106 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
(Integrated Social Science)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัสังคมศาสตร์ ความเป็นมาและลกัษณะส�าคญัของแนวคดิเกีย่วกบัเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 
และการเมอืงในยคุต่างๆ การวเิคราะห์ประเดน็ปัญหาสังคมยคุปัจจบุนัโดยใช้แนวคดิทางสังคมศาสตร์ การแบ่งยคุ
ของประชากร เพศกับวัยรุ่น ภาวะผู้น�า การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม การวางแผนอนาคต และความรู้เท่าทันสื่อ

SO 58107 สังคมชนบทและเมือง
(Rural and Urban Society)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการ และลักษณะของสังคมชนบทและเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมชนบทกับเมืองและ
กระบวนการกลายเป็นเมืองสมัยใหม่ ผลกระทบของสังคมชนบทและเมืองอันเนื่องจากการพัฒนาสู่ความทันสมัย 
เรียนรู้วิถีชีวิตสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของคนชนบทและคนเมืองใน ยุคปัจจุบันผ่านกรณีศึกษา

SO 58108 จิตวิทยาเพื่อการท�างาน
(Psychology for Work)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

จิตวิทยาเพื่อการท�างาน พฤติกรรมมนุษย์ ความแตกต่างระหว่างบุคคล แรงจูงใจ การส่ือสาร การสร้างความ
สัมพนัธ์และการปรบัตวัระหว่างคนท�างาน การแก้ปัญหาความขดัแย้งและความเครยีดจากการท�างาน การน�าหลกั
จิตวิทยาประยุกต์ใช้ในการท�างาน

SO 58109 การจัดการข้ามวัฒนธรรม
(Cross Cultural Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและองค์ประกอบของวัฒนธรรม กระบวนการการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม การศึกษาเปรียบเทียบ
โครงสร้างทางวฒันธรรมท่ีเหมือนและแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่มประเทศ ความส�าคญัของการจดัการข้ามวัฒนธรรม 
รูปแบบและเทคนิคการจัดการข้ามวัฒนธรรม ระดับบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กร แนวทางการจัดการข้าม
วัฒนธรรมที่เหมาะสมและมีประสทิธภิาพในบริบทของกลุ่มประเทศ ASEAN

SO 58110 อัตลักษณ์บัณฑิตปัญญาภิวัฒน์
(Identities of Panyapiwat Graduate)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิดของมหาวทิยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจ (Corporate University) การจัดการศึกษาโดยใช้การท�างานเป็นฐาน 
(Work-based Education) อตัลักษณ์ของบณัฑติสถาบนัการจดัการปัญญาภวัิฒน์ การจดัการและการวางแผนการ
ใช้ชีวิต เช่น การวางแผนการเรียนควบคู่การท�างาน การบริหารเวลา การจัดการด้านการเงินส่วนตัว การวางแผน
ศึกษาต่อ เป็นต้น ความรู้เบื้องต้นของธุรกิจ ความส�าคัญของธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ ส่วนประกอบและรูปแบบ
ขององค์กรทางธุรกิจ และการบริหารธุรกิจด้านต่างๆ อาท ิด้านการเงิน ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านการตลาด ด้าน
ควบคุมและพัฒนาองค์กร
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1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

HM 58101 มนุษย์กับอารยธรรม
(Man and Civilization)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายของอารยธรรม ความเป็นมาของอารยธรรมมนุษย์ เปรียบเทียบอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก 
ความเชื่อมโยงของอารยธรรมในอดีตกับปรากฏการณ์ทางสังคมสมัยใหม่ โลกาภิวัฒน์และการผสมผสานทาง
วัฒนธรรมในโลกยุคปัจจุบัน

HM 58102 หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด
(GO and Thinking Skill Development)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความเป็นมาของหมากล้อม กฎกติกาการเล่น การฝึกทักษะและเทคนิคการเล่นหมากล้อม การฝึกฝนหมากล้อม
เพื่อความสามารถในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การบูรณาการหมากล้อมเข้ากับวิถีชีวิต การบูรณาการความฉลาด
จากหมากล้อมกับปัญญาทางธรรม

HM 58103 ปรัชญากับการด�าเนินชีวิต
(Philosophy and Living)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและบทบาทของปรัชญาในการด�าเนินชีวิต ทรรศนะที่เกี่ยวกับความจริงของจักรวาลโลก และชีวิตของ
มนุษย์ ธรรมชาติของความรู้ เกณฑ์ตัดสินคุณค่าทางจริยธรรม อุดมคติของชีวิต การวิเคราะห์ปัญหาร่วมสมัยใน
เชิงปรัชญา

HM 58104 ไทยศึกษา
(Thai Studies)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความเป็นมาของชุมชนไทย โลกทัศน์พื้นฐานของสังคมไทยในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและศิลปวัฒนธรรม 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชื่อในสังคมไทยในภูมิภาคต่างๆ สภาพและปัญหาของสังคมไทยใน
ปัจจุบัน แนวโน้มและทางออกของสังคมไทยในอนาคต

HM 58105 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
(Integrated Humanities)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัมนษุยศาสตร์ ววิฒันาการความคดิและความเชือ่ของมนษุย์ ปฏสัิมพนัธ์ต่อโลกและชวีติใน
มิติของเหตุผลและอารมณ์ แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตในอุดมคติ คุณธรรมและจริยธรรม จริยธรรมทางธุรกิจ ศิลปะและ
วรรณกรรมที่มีอิทธพิลต่อมนุษย์
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HM 58106 นวัตกรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Innovations and Quality of Life Improvement)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ท่ีมาและแนวคิดของนวัตกรรม ความหมายและประเภทของนวัตกรรม ความส�าคัญของนวัตกรรมท่ีมีผลต่อชีวิต
มนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมกับความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ ประโยชน์และตัวอย่างนวัตกรรมที่ก่อ
ให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ

HM 58107 สุนทรียภาพแห่งชีวิต
(Aesthetics of Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับการรับรู้คุณคา่และความงามตามธรรมชาติและความงามท่ีมนุษย์สร้างขึ้น การ
สัมผัสความงามและการแสดงออกทางอารมณ์ของมนุษย์ คุณค่าและความงามในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด�ารง
ชีวิตของมนุษย์ รวมไปถึงความงามในธรรมชาติรอบตัวมนุษย์

HM 58108 ศิลปะปริทัศน์
(Survey of Arts)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศกึษาและวพิากษ์ศลิปกรรมส�าคญัแขนงต่างๆ วิเคราะห์สุนทรยีภาพในเชงิศลิปะและเชงิช่างท่ีสะท้อนวิถชีวิีต สังคม 
ความคิด ความเชื่อ การรับและการถ่ายทอดมโนทัศน์ทางศิลปะและวิทยาการ ความหมาย และอรรถประโยชน์ใน
มิติทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะการศึกษาแนวคิดของศิลปินที่สร้างสรรค์งานของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

HM 58109 นิเวศวัฒนธรรม
(Cultural Ecology)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การแลกเปลีย่นเรยีนรู้ทางสังคม วฒันธรรม และวิถชีวิีตของท้องถิน่ ภมิูปัญญาท้องถิน่ การท่องเท่ียวทางเลอืกเชงิ
นเิวศท่ีหลากหลาย ปัญหาเชงินเิวศในโลกปัจจบุนั การใช้ทักษะภาษาในการส่ือสารตลอดจนการปรบัตวัเพือ่การอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างสันติและเข้าใจในความแตกต่าง

HM 58110 ดุลยภาพแห่งการท�างานและนันทนาการ
(Balance of Work and Recreation)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและมุมมองของการท�างาน คุณค่าของการท�างาน กรณีศึกษาประเทศท่ีพัฒนาแล้วจากการส่งเสริม
ให้คนในชาติรู้คุณค่าของการท�างาน ความหมายของความสมดุลระหว่างชีวิตและการท�างาน หลักการสร้างความ
สมดุลระหว่างชีวติและการท�างาน ความหมายของนันทนาการ ความส�าคัญของการจัดกิจกรรมนันทนาการ การ
บริหารและจัดการเวลา การจัดกิจกรรมนัทนาการเพื่อสร้างความสมดุลของชีวิตและการท�างาน
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1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

SC 58101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ�าวัน
(Mathematics and Statistics in Daily Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การน�าคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้แก้ปญัหาและตัดสินใจในชีวิตประจ�าวัน อันได้แก่ คณิตศาสตร์ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเงินส่วนบคุคล การวางแผนการออมเพือ่วตัถปุระสงค์ต่างๆ ของบคุคล การจดบนัทึกรายได้รายจ่ายส่วนบคุคล
และครวัเรอืน การวางแผนและกลยทุธ์เกีย่วกบัภาษเีงินได้บคุคลธรรมดา เทคนคิการน�าเสนอข้อมลูแบบต่างๆ การ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การอ่านค่าและตีความหมายจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

SC 58102 โลกและสิ่งแวดล้อม
(Earth and Environment)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความจริงท่ีเกี่ยวกับท้องฟ้า เอกภพ และจักรวาล บรรยากาศและภูมิศาสตร์ของโลก ธรณีวิทยากายภาพ และ
นิเวศวิทยา ภัยธรรมชาติและสถานการณ์ปัจจุบัน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มลภาวะและ
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม การจดัการส่ิงแวดล้อมแบบบรูณาการพลงังานทดแทนและการอนรุกัษ์พลงังาน กฎหมาย
และมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม

SC 58103 การใช้โปรแกรมประยุกต์ในองค์กรสมัยใหม่
(Applications Usage for Modern Organization)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้พืน้ฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ ได้แก่ การใช้คอมพวิเตอร์เบือ้งต้น และการจดัการซอฟต์แวร์ ความสามารถ
ในการใช้งานโปรแกรมส�านักงานส�าเร็จรูป เช่น โปรแกรมประมวลผลค�า โปรแกรมตารางค�านวณ และโปรแกรม
น�าเสนอ เป็นต้น ความสามารถในการใช้งานอินเทอร์เน็ต การสื่อสารสังคมออนไลน์ การรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูล และการใช้งานคอมพิวเตอร์และสื่อดิจิตอลอย่างถูกกฎหมาย

SC 58104 ชีวิตและสุขภาพ
(Life and Health)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

บทบาทและความส�าคัญของโภชนาการท่ีมีต่อร่างกาย สารอาหารประเภทต่างๆ อาหารเพื่อสุขภาพและอาหาร
ทางเลือก การควบคุมอาหารและน�้าหนักของร่างกายอย่างปลอดภัย โรคที่เกิดจากการบริโภค การออกก�าลังกาย
เพื่อสุขภาพและนันทนาการ การส่งเสรมิสุขภาพจติ และหลักการพื้นฐานทางด้านการยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ท�างาน (Ergonomics)
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SC 58105 ความคิดสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์และนวัตกรรมธุรกิจ
( Creative Thinking for Sciences and Business 
Innovation)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความก้าวหน้าของการค้นคว้าทางวทิยาศาสตร์สาขาต่างๆ ท่ีผ่านมาจนถงึปัจจบุนั หลักการและแนวทางการคดิเชงิ
วทิยาศาสตร์ ความหมายและความส�าคญัของความคดิเชงิสร้างสรรค์ ลกัษณะของความคดิสร้างสรรค์และผู้มคีวาม
คดิสร้างสรรค์ การพฒันาทักษะกระบวนการคดิเชงิสร้างสรรค์ แนวทางการแก้ไขปัญหาเชงิสร้างสรรค์ แนวคดิและ
ประเภทของนวัตกรรมธุรกิจ ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมธุรกิจ เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์
เพื่อสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยี

SC 58106 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่องานด้านวิทยาศาสตร์
(Applications Usage for Sciences)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการค�านวณทางวิทยาศาสตร์ จัดท�าเอกสารทางวิทยาศาสตร์ การวาดแผนภาพ
ประกอบในเอกสาร การออกแบบอินโฟกราฟกิ (Infographic) การสร้างส่ือประสม การออกแบบแอนิเมชัน 
(Animation) เบื้องต้น รวมถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อการค้นหาข้อมูลขั้นสูง และการน�าเสนอผลงานบนเว็บ

SC 58107 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
(Business Information Technology Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคดิเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ องค์ประกอบของเทคโนโลยสีารสนเทศ การใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ
ในงานด้านต่างๆ ของธุรกิจ เพื่อการด�าเนินงานในองค์กร เพื่อวางแผนและประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ การใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร ระบบเครือข่าย การค้นหาข้อมูล การใช้อินเตอร์เน็ตทางธุรกิจ การใช้
โปรแกรมประยุกต์ในส�านักงาน ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ ที่ใช้ในระบบ Digital Economy

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

EG 59101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mathematics 1)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

เรขาคณิตวิเคราะห์ พิกัดเชิงขั้ว สมการอิงตัวแปรเสริม พีชคณิตของเวกเตอร์ เส้นตรงและระนาบในปริภูมิสามมติิ 
ลิมิต ความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และการอินทิเกรตฟังก์ชันค่าจริงของหนึ่งตัวแปรจริง และการประยุกต์รูปแบบ
ยังไม่ก�าหนด เทคนิคการอินทิเกรต การอินทิเกรตเชิงตัวเลข อินทิกรัลไม่ตรงแบบ
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EG 59102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
(Engineering Mathematics 2)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : EG 59101 หรือได้รับความเห็นชอบจากคณบดี

อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ล�าดับและอนุกรมของจ�านวนจริงการกระจายแบบอนุกรมเทย์เลอร์ และการประมาณค่า
ฟังก์ชันมูลฐาน การประมาณค่าอินทิกรัลเวกเตอร์ เส้นตรงและระนาบในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่า
จริงของสองตัวแปร บทน�าสู่สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์

EG 59103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
(Engineering Mathematics 3)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : EG 59102

บทน�าสู่สมการเชิงอนุพันธ์ (Differential Equation) สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง (First Order Differential 
Equation) สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูงและการประยุกต์ (Differential Equation order n and Application) 
ผลการแปลงลาลาซ (Laplace Transformation) การหาค�าตอบของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งและอันดับ
ที่ (Solution of first order Differential Equation and order n) และระบบสมการเชิงอนุพันธ์ (System of 
Differential Equation)

EG 59104 ฟิสกิส์วิศวกรรม 1
(Engineering Physics 1)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การเคลื่อนที่ของวัตถุใน 1, 2, 3 มิติ การเคลื่อนที่และแรงความโน้มถ่วง งานและพลังงาน การชนกัน การเคลื่อนที่
แบบหมนุ วตัถใุนสภาพสมดลุ การยดืหยุ่นและการแตกหัก ของไหลในภาวะหยดุนิง่และเคลือ่นท่ี การเคลือ่นท่ีแบบ
สั่น เสียงและประยุกต์ความร้อนและทฤษฎีจลน์ กฎข้อ 1 และ 2 ของอุณหพลศาสตร์

EG 59105 ปฏิบัติการฟิสกิส์วิศวกรรม 1
(Engineering Physics Laboratory 1)

1(0-2-1)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ปฏิบัติการทดลองที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับวิชาฟิสกิส์วิศวกรรม 1

EG 59106 ฟิสกิส์วิศวกรรม 2
(Engineering Physics 2)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : EG 59104

ประจุไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า กฎของเกาสส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า การเหนี่ยวน�า ตัวเหนี่ยวน�า กฎของฟาราเดย์ 
ทฤษฎคีลืน่แม่เหล็กไฟฟ้า วงจรกระแสตรงและกระแสสลับ พืน้ฐานและคณุสมบตัเิบือ้งต้นของอปุกรณ์สารกึง่ตวัน�า
พื้นฐาน ไดโอด ทรานซิสเตอร์ การหักเหและการเบี่ยงเบนทางแสง โพลาไลเซชั่น กระจก เลนส์ และอุปกรณ์ทาง
แสง ฟิสกิส์สมัยใหม่ โครงสร้างของอะตอม ทฤษฎีควอนตัม
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EG 59107 ปฏิบัติการฟิสกิส์วิศวกรรม 2
(Engineering Physics Laboratory 2)

1(0-2-1)

วิชาบังคับก่อน : EG 59105 หรือได้รับความเห็นชอบจากคณบดี

ปฏิบัติการทดลองที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับวิชาฟิสกิส์วิศวกรรม 2

EG 59108 เคมีวิศวกรรม
(Engineering Chemistry)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ปริมาณสารสัมพันธ์ และทฤษฎีโครงสร้างอะตอม สมบัติของก๊าซ ของเหลว ของแข็ง และสารละลาย สมดุลเคมี 
สมดุลอิออน จลศาสตร์เคมี พันธะเคมี ตารางธาตุและสมบัติตารางธาตุ ธาตุเรพรีเซนเททีฟ อโลหะ โลหะทรานซิ
ชัน เทอร์โมเคมี เคมีไฟฟ้า

EG 59109 ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม
(Engineering Chemistry Laboratory) 

1(0-2-1)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี และ วิชาเรียนร่วม: EG 59108

ปฏิบัติการทดลองในเรื่องที่สอดคล้องกับรายวิชา EG 59108

2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวศิวกรรม

EG 59110 โครงงานทางวศิวกรรมและเทคโนโลยี
(Engineering and Technology Project)

1(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

โครงงานทางวศิวกรรมและเทคโนโลยี เป็นการใช้ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อ
วเิคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้จรงิจากสถานประกอบการท่ีร่วมเป็นเครอืข่ายพนัธมติรทางวชิาการ 
มีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้ค�าแนะน�า และได้ผลลัพธ์เป็นแบบน�าเสนอกรอบแนวความคิดในการแก้ปัญหาด้วยวิธี
การทางวศิวกรรมและเทคโนโลยี

EG 59111 ความน่าจะเป็นและสถิติส�าหรับวิศวกร
(Probability and Statistics for Engineering)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การน�าเสนอ และวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ทฤษฎีความน่าจะเป็น การแจกแจงทางสถิติ ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง การ
ประมาณค่า การอนมุานทางสถติ ิการทดสอบสมมตฐิาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน สหสัมพนัธ์ และการถดถอย 
การใช้วิธีการทางสถติิในการแก้ไขปัญหา การแสดงผลข้อมูลด้วยกราฟ และการประยุกต์สถิติในเชิงวิศวกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 295



EG 59113 การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

กราฟฟิกเชิงเรขาคณิต การเขียนรอยตัด รอยต่อ แผ่นคลี่ ระบบสัญลักษณ์ต่างๆ ในการเขียนแบบเครื่องกล การ
เขียนแบบระบบท่อ การเขียนแบบแนวเชื่อม การเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การก�าหนดความละเอียดของ
พื้นผิว การก�าหนดความคลาดเคล่ือนและขนาดเผื่อ การเขียนแบบภาพประกอบและภาพรายละเอียด การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในงานเขียนแบบ

EG 59114 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
(Introduction to Computer Programming)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ระบบจ�านวนโครงสร้างพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนวิธีและผังงาน วิธีการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ 
หัวข้อพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม ได้แก่ แบบชนิดข้อมูล ตัวปฏิบัติการ ตัวแปร ค่าคงที่ นิพจน์ โครงสร้างควบคุม 
ได้แก่ ล�าดับตัดสินใจ การท�าซ�้าโปรแกรมย่อย โครงสร้างข้อมูล

EG 59115 กลศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Mechanics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : EG 59104

การวิเคราะห์แรง สมดุลของแรง การประยุกต์สมการสมดุลกับโครงสร้าง และเครื่องจักรจุดศูนย์ถ่วง ทฤษฏีของ
แปปปัสคาน กลศาสตร์ของไหล ความฝืด การวิเคราะห์โดยใช้หลักของงานเสมือน เสถียรภาพของสมดุลเคเบิล 
โมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่ โมเมนต์ความเฉื่อยของมวล หลักความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์หาโมเมนต์ดัด แรง
เฉือน และการโก่งตัว

EG 59116 วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

สมบัติและโครงสร้างของวัสดุในงานวิศวกรรมประเภทโลหะ โลหะผสม เซรามิคพลาสติก ยางไม้ และคอนกรีต 
แผนภูมิสมดุล ลักษณะและการทดสอบสมบัติวัสดุ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสรา้งทางจุลภาค และมหภาคกับ
สมบัติของวัสดุ กรรมวิธีการผลิตของวัสดุแบบต่างๆ ผลของกรรมวิธีทางความร้อนต่อโครงสร้างทางจุลภาค และ
สมบัติของวัสดุ

EG 59117 อุณหพลศาสตร์
(Thermodynamics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : EG 59104

สัญลักษณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในวิชาพลศาสตร์ความร้อน คุณสมบัติของสารบริสุทธ์ิ สมการสภาวะของก๊าซอุดมคติและ
ก๊าซจริง ความสามารถการอัดตัว แผนภมูิและตารางทางเทอร์โมไดนามกิส์ กฎข้อทีห่นึ่งและสองทางเทอร์โมไดนา
มิกส์ เอนโทรปี การประยุกต์กฎข้อที่หนึ่ง กฎข้อที่สองทางเทอร์โมไดนามิกส์ และ เอนโทรปีเพื่อการค�านวณทาง
พลศาสตร์ความร้อนของกระบวนการจริง
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EG 59118 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น
(Introduction to Electrical Engineering)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับวงจร การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบไฟฟ้าก�าลังงเบื้อง
ต้น หม้อแปลง เครือ่งจกัรกลไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบั เครือ่งมือวัดไฟฟ้า อปุกรณ์และวงจรอเิลก็ทรอนกิส์ 
วงจรดิจิทัล ไอซี ทฤษฎีเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้งานระบบควบคุมทางวิศวกรรม

EG 59119 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น
(Introduction to Electrical Engineering Laboratory)

1(0-2-1)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี และ วิชาเรียนร่วม: EG 59118

ปฏิบัติการทดลองในเรื่องที่สอดคล้องกับรายวิชา EG 59118

EG 59120 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
(Mechanical Engineering Laboratory)

1(0-2-1)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ปฏบิตักิารเกีย่วกบั ความแขง็แรงของวสัด ุกลศาสตร์ของไหล กลศาสตร์เครือ่งจกัรกล และอณุหพลศาสตร์ การน�า
ความร้อน เพื่อให้นักศึกษาใช้เครื่องมือพื้นฐานในการวัด สามารถประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูลและวิจารณ์ผลการ
ทดลองประกอบภาคทฤษฎีที่เคยเรียนมา

IE 59101  ปฏิบัติการฝึกฝีมือ
(Practice Laboratory)

1(0-2-1)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ปฏบิตักิารท่ีเกีย่วข้องกบักระบวนการผลติงานโลหะพืน้ฐาน เช่น งานร่างแบบ งานโลหะแผ่น งานเชือ่ม งานกดั งาน
กลึง งานเจียระไน การใช้เครื่องมือวัดในงานวิศวกรรม เช่น เวอร์เนียร์ ไมโครมิเตอร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หลัก
การการท�างานที่ปลอดภัย การบ�ารุงรักษาเครื่องจักร

IE 59202 กรรมวิธีการผลิต
(Manufacturing Processes)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

กรรมวิธีการผลิตแบบต่างๆ เช่น การหล่อ การขึ้นรูป การเชื่อม การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องจักรการผลิต 
เทคโนโลยีซีเอ็นซีเบื้องต้น เทคโนโลยีแม่พิมพ์เบื้องต้น เป็นต้น ความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุกรรมวิธีการผลิต และ
ต้นทุนในการผลิต มาตรฐานการวัดละเอียดทางวิศวกรรม และความเที่ยงตรงการวัด ระบบมาตรฐานเรื่องความ
สามารถการแลกเปลี่ยนข้อก�าหนดของพิกัดความเผื่อ
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2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะทางวศิวกรรมส�าหรับสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

IE 59203  การศึกษาการท�างานทางอุตสาหกรรม
(Industrial Work Study)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลาในการท�างานของคน การใช้หลักเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหวในการออกแบบ 
และปรับปรุงการท�างานการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน เครื่องจักร ความสัมพันธ์ในการเคลื่อนไหว เวลา และการ
ไหลของวัสดุที่ใช้ในการผลิต วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือต่างๆ เช่น แผนภูมิการไหลของกระบวนการ 
แผนภูมิการผลิต แผนภูมิการท�างานหลายแบบ การศึกษาการเคลื่อนไหวอย่างละเอียด และ แผนภูมิไซโม เป็นต้น 
การหาเวลามาตรฐาน การสุ่มงาน และการใช้ปัจจัยในการประเมินค่า การวิเคราะห์งานเพื่อปรับปรุงวิธีการผลิต 
การจ่ายเงินค่าจ้างและจัดท�าแผนการจูงใจในการท�างาน

IE 59306 การวิจัยการด�าเนินงาน
(Operations Research)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การวิจัยการด�าเนินงานในการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมอุตสาหการ การโปรแกรมเชิงเส้นตรง ปัญหาการขนส่ง 
และปัญหาการมอบหมายงาน การโปรแกรมเชิงพลวัต ตัวแบบโครงข่าย ทฤษฏีแถวคอย ตัวแบบการจัดการพัสดุ
คงคลัง ตัวแบบมาร์คอฟ ทฤษฎีเกม

IE 59307 การวางแผนและควบคุมการผลิต
(Production Planning and Control)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวทางการวางแผนระบบการผลิต เทคนิคการพยากรณ์ การวางแผนการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุนและผลก�าไร
เพื่อการตัดสินใจ การจัดล�าดับการผลิต การควบคุมการผลิต การจัดสมดุลการผลิต การวัดปัจจัยส�าคัญท่ีใช้ใน
กระบวนการผลติ เพือ่ให้ค่าใช้จ่ายและเวลาสูญเปล่าต�า่ การจดัการพสัดคุงคลงั การควบคมุโครงการโดยใช้เทคนคิ 
PERT/CPM

IE 59308 การควบคุมคุณภาพ
(Quality Control)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : EG 59111

นยิามคณุภาพ เทคนคิทางด้านการจดัการคณุภาพ ต้นทุนคณุภาพ เทคนคิในการวิเคราะห์และปรบัปรงุคณุภาพ การ
ควบคุมคุณภาพและกระบวนการผลิตโดยใช้หลักสถิติ การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการผลิต แผนการ
สุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ ความน่าเชื่อถือทางวิศวกรรมในการผลิต หลักการประกันคุณภาพเบื้องต้น

IE 59309 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
(Industrial Plant Design)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการออกแบบโรงงาน การวเิคราะห์การออกแบบโรงงานขัน้ต้น การวางแผน และการจดัวางผงัส่ิงอ�านวยความ
สะดวก การขนถ่ายวัสดุ ลักษณะของปัญหาด้านการจัดวางผังโรงงานการเลือกท�าเลท่ีตั้งโรงงาน การวิเคราะห์
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ เพื่อการจัดวางผังโรงงาน และส่วนบริการและสนับสนุน รวมทั้งศึกษาข้อกฎหมายและข้อ
บังคับที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
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IE 59310 การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและงบประมาณ
(Industrial Cost Analysis and Budgeting)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลกัการบญัชเีบือ้งต้น เทคนคิพ้ืนฐานในการวิเคราะห์และจดัท�ารายงานทางการเงิน การวิเคราะห์และจดัท�าต้นทุน 
งานสั่งท�าและต้นทุนกระบวนการ การวิเคราะห์และจัดท�าต้นทุนมาตรฐาน การน�าผลการวิเคราะห์ต้นทุนมาใช้ใน
การวางแผนควบคุมและตัดสินใจ เพื่อปรับปรุงการด�าเนินงาน การจัดท�างบประมาณ การววิเคราะห์อัตราส่วน
ทางการเงนิ และกรณีศึกษาในงานอุตสาหกรรม

IE 59311 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
(Industrial Engineering Laboratory)

1(0-2-1)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

โดยมีเนื้อหาการปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับรายวิชาทางวิศวกรรมอุตสาหการ เชน่ ระบบอัตโนมัติ การศึกษาการ
เคลื่อนไหวและเวลา เป็นต้น

IE 59312 การจัดการองค์กรอุตสาหกรรม
(Industrial Organization Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การบริหารขั้นพื้นฐาน การก�าหนดนโยบาย และการวางแผน การสรรหาคัดเลือกและการจัดบุคคลเข้าท�างาน การ
อ�านวยการ การจูงใจ การบังคับบัญชา และการติดต่อส่ือสารภายในองค์กร การควบคุม ตลอดจนศึกษาหน้าท่ี
ความรับผิดชอบและความสัมพันธ์ของหน่วยงาน แต่ละหน่วยงานที่ประกอบกัน ภายในองค์กร ศึกษารูปแบบและ
ประเภทการจัดโครงสร้างองค์การ ศึกษาการประยุกต์การจัดโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับลักษณะการด�าเนิน
ธุรกิจอุตสาหกรรม ความรับผิดชอบทางกฎหมาย

IE 59415  วิศวกรรมความปลอดภัย
(Safety Engineering)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

อบุตัเิหตแุละอนัตรายต่างๆ ท่ีมอียู่ในอตุสาหกรรมการผลติ ทฤษฎแีละการวิเคราะห์สาเหตขุองอบุตัเิหต ุการป้องกนั
การเกิดอบุตัเิหตใุนงานอตุสาหกรรมการผลิต การวเิคราะห์และประเมนิความเส่ียง หลักการบรหิารความปลอดภัย
และการบริหารเพื่อควบคุมการสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุ การวางแผนและออกแบบเพื่อความปลอดภัย เช่น การ
วางผังโรงงาน อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักร การบ�ารุงรักษาเครื่องจักร 
เป็นต้น กฎหมายความปลอดภัยในการท�างาน กฎหมายแรงงาน และกฎหมายโรงงาน มาตรฐานความปลอดภัย
ทางอุตสาหกรรม การสาธารณสุขในโรงงาน หลักพื้นฐานการควบคุมสิ่งแวดล้อมทางอุตสาหกรรม และจิตวิทยา
อุตสาหกรรมขั้นต้น

IE 59416 วิศวกรรมการบ�ารุงรักษา
(Maintenance Engineering)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิดทางการบ�ารุงรักษา การบ�ารุงรักษาเชิงป้องกัน มูลเหตุของการเสื่อมสภาพ การตรวจสอบเครื่องจักรและ
อปุกรณ์ การวางแผนและการควบคมุกิจกรรมการบ�ารงุรกัษา การจดัการเกีย่วกบัวัสดแุละชิน้ส่วนส�ารอง วิเคราะห์
ความน่าเชื่อถือและความเสียหายทางสถิติ การวัดประเมินผลประสิทธิภาพการบ�ารุงรักษา
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IE 59417 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Economy)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คุณค่าของเงินตามเวลา ก�าไรและต้นทุน การประมาณเงินลงทุน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและการประเมินผลการ
ทดแทน ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ค่าเสื่อมราคาของการเงนิ การประเมินภาษีรายได้ หลักการและเทคนิค
มูลฐานของการวิเคราะห์โครงการทางวศิวกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์

2.4 กลุ่มวิชาโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ

IE 59204 โครงงานทางวศิวกรรมอุตสาหการ 1
(Industrial Engineering Project 1)

1(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การศึกษาขั้นต้นในโครงงานท่ีน่าสนใจทางวิศวกรรมอุตสาหการ และน�าเสนอโครงการในรายงานดังกล่าว ซึ่งจะ
เน้นการน�าเสนอรายงาน หลักการเขียนรายงานโครงงานทีด่ี เช่น การใช้ภาษาไทย แบบฟอร์มที่เป็นมาตรฐาน การ
ค้นคว้า เรียบเรียง และการใช้ข้อมูลทางวิศวกรรมศาสตร์มาสนับสนุน การเขียนอ้างอิงท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการ

IE 59313 โครงงานทางวศิวกรรมอุตสาหการ 2
(Industrial Engineering Project 2)

2(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : IE 59204

โครงงานที่น่าสนใจในแขนงต่างๆ ทางวศิวกรรมอุตสาหการ โดยศึกษาต่อเนื่องจากหัวข้อ IE 59204 ที่รวบรวม
ข้อมลูเนือ้หา วเิคราะห์ และสรปุประมวลผลท่ีสนบัสนนุการศกึษาหัวข้อท่ีขออนมุตัข้ิางต้น เพือ่สร้างองค์ความรู้ใหม่
แก่ผู้เรียน ในเชิงของการวิเคราะห์และสังเคราะห์ โดยการน�าเสนอโครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ

2.5 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขาวศิวกรรมอุตสาหการ
2.5.1 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้านการจัดการอุตสาหกรรม

IE 59418 การจัดการทางวิศวกรรม
(Engineering Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาหลักการเบื้องต้นและทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ พฤติกรรมของคนและมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร การเรียน
รู้วิธีเพิ่มผลผลิตสินค้าและบริการ การจัดการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในอุตสาหกรรม หลักการเบื้องต้นของ
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การเงิน การตลาด แนวทางการจัดการโครงการ กฎหมายอุตสาหกรรม

IE 59419 การจัดการโครงการ
(Project Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ ทบทวนกระบวนการจดัการโครงงาน ศกึษาโครงงานวิเคราะห์ส่ิงท่ีต้องการ
ศกึษาการวางแผนและออกแบบโครงงาน การวางแผนเครอืข่าย วธีิเทคนคิการรกัษาความสมดลุของทรพัยากร การ
คาดการณ์และการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์และกระบวนการ งบดุล การล�าดับขั้นตอน และการ ควบคุมโครงการ 
การวิเคราะห์และการประเมินทางเทคนคิ การปฏิบัติเศรษฐศาสตร์ และระบบการเงินของโครงงาน การจัดซื้อและ
การท�าสัญญา การทดสอบและการยอมรับ
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IE 59420 การพัฒนาผลิตภัณฑ์
(Product Development)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ความต้องการลูกค้า การกระจายหน้าท่ีทางคุณภาพ 
วศิวกรรมคณุค่า วิศวกรรมย้อนรอย การสร้างสรรค์และคดัเลอืกแนวคดิผลติภณัฑ์ การออกแบบเพ่ือการผลติ การ
ออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม การสร้างและทดสอบต้นแบบ

IE 59421  กฎหมายอุตสาหกรรม
(Industrial Law)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ข้อกฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการผลิตและการจ�าหน่ายทางอุตสาหกรรม การขออนุญาตผลิตอ�านาจหน้าท่ีการ
ด�าเนินการและควบคุมตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ การคุ้มครองผู้บริโภค กฏหมายว่าด้วยการก�าหนดราคาสนิค้าและ
การป้องกันการผูกขาด มาตรฐานการคุ้มครองแรงงานทั่วไป การจ่ายค่าตอบแทน การเลิกจ้างอัตราค่าจ้างข้ันต�่า 
กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งกล่าวถึงแรงงานสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง การเรียกร้อง การเจรจา การนัด
หยุดงาน วิธีระงับข้อพิพาท กระบวนการเจรจา ตลอดถึงการบังคับคดีใน ศาลแรงงาน กฎหมายประกอบที่ว่าด้วย
การปฎิบัติวิชาชีพวิศวกรรม กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

IE 59422  ระบบการจัดการคุณภาพ
(Quality Management System)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพ หลักการพ้ืนฐานและกลยุทธ์ส�าหรับระบบบริหารคุณภาพ การวางแผนคุณภาพ 
ภาวะผู้น�าส�าหรับการออกแบบระบบบริหารคุณภาพ ความมีส่วนร่วมของพนักงานในการส่งเสริมระบบบริหาร
คณุภาพ การให้ความส�าคญักบัลกูค้า การบรหิารข้อมลูเพือ่การตดัสินใจ การสร้างความสัมพนัธ์กบัผู้ส่งมอบ ระบบ
บรหิารคณุภาพในการจดัซือ้ การปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่ง มาตรฐานสากลส�าหรบัระบบบรหิารคณุภาพ ตวัอย่างการ
ประยุกต์ระบบบริหารคุณภาพในอุตสาหกรรมบริการ

IE 59423 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางอุตสาหกรรม
(Industrial Management Information Systems)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนะน�าระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ประเภทของระบบสารสนเทศ โครงสร้างของระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ การจัดหาระบบสารสนเทศ 
การคัดเลือกสารสนเทศ การทดสอบเพื่อการน�าไปใช้และบ�ารุงรักษาระบบ

IE 59424 หัวข้อพิเศษทางด้านการจัดการอุตสาหกรรม
(Special Topics in Industrial Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี แต่ต้องเป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป

ศกึษาหรอืค้นคว้าปัญหาเฉพาะทาง ตามท่ีอาจารย์ผู้สอนประจ�ารายวิชามอบหมาย โดยความเห็นชอบของหัวหน้า
หลักสูตร
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2.5.2 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้านระบบการผลิต

IE 59425 การทดสอบแบบไม่ท�าลาย
(Nondestructive Testing)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : EG 59116

นิยาม วัตถุประสงค์ ประเภท ตัวอย่างการทดสอบโดยไม่ท�าลาย ชนิดและสภาวะอันตรายของรอยบกพร่อง การ
แตกหัก หลักการวิธีการตรวจสอบทดสอบโดยวิธีการต่างๆ ทั้งเปรียบเทียบและการประยุกต์ใช้วิธีการทดสอบดัง
กล่าว โดยแบ่งตามประเภทของวัสดุและชนิดงานที่ตรวจสอบ

IE 59426 การวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุ
(Material Failure Analysis)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : EG 59116

รปูแบบ ขัน้ตอน วิธีการในการวเิคราะห์ความเสียหาย พฤตกิรรมของวัสดภุายใต้การรบัแรงทางกลในรปูแบบต่างๆ 
ในสภาพต่างๆ ผลของอณุหภมู ิและแรงดนัต่อวัสด ุสาเหตแุละทิศทางของการแตกหัก รวมท้ังผลท่ีได้รบัคณุสมบตัิ
ทางกายภาพและทางกลจากการออกแบบโดยกระบวนการแปรรปูต่างๆ อนัมีผลต่อการเสียหาย การสึกกร่อนเสีย
หายที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ

IE 59427 วิศวกรรมเครื่องมือกล
(Machine Tool Engineering)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : IE 59202

การออกแบบเครือ่งมอืกลส�าหรบังานตดั การเลอืกชนดิของวสัด ุและการก�าหนดขนาด รวมท้ังการออกแบบในงาน
ด้านเครือ่งจกัรกล งานเชือ่ม และอปุกรณ์เพือ่ตรวจสอบเครือ่งอดั เครือ่งฉดี การออกแบบแม่พมิพ์ การท�าแม่พิมพ์ 
รวมทั้งวัสดุที่ใช้และอบชุบด้วยความร้อน การแปรรูปด้วยเครื่องอัด และขึ้นรูปพลาสติก

IE 59428 คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต
(Computer Aided Manufacturing)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ฮาร์ดแวร์ทางกลของเครื่องจักร ส่วนของโปรแกรมที่ใช้กับเครื่องจักรกล อัลกอริทึม ส�าหรับอินเตอร์โปเลชั่นและ
การควบคุม การควบคุมแบบดิจิทัล หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น

IE 59429 แมคคาทรอนิกส์
(Mechatronics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การควบคุมเครื่องจักรกลชนิดต่างๆ ในอุตสาหกรรมท้ังส่วนประกอบท้ังทางด้านทางกล และไฟฟ้า ตัวควบคุม 
เทคนิคทางด้านการควบคุมการเคลื่อนที่ทัง้ทางกลและไฟฟ้า การโปรแกรมและการประยุกต์ ใช้งาน CNC และหุ่น
ยนต์ การทดสอบใช้งานร่วมกับเครื่องมือกล การออกแบบเครื่องจักรให้ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์และมีความ
สวยงาม การรวมเข้ากันเป็นระบบ
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IE 59430 ระบบผลิตขั้นสูง
(Advanced Manufacturing System)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : IE 59202

การน�าโปรแกรม CAD/CAM มาช่วยในการผลิต ระบบการวางแผนการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ (CAPP) การ
ประยุกต์ใช้งานการจัดการทรัพยากรการผลิต (MRP II) การควบคุมการผลิตในโรงงาน ระบบการเก็บข้อมูลใน
โรงงานอุตสาหกรรม การรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติ เทคโนโลยีรหัสแท่ง เครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ในโรงงาน
อุตสาหกรรม แนวคิดการผลิตแบบ JIT, Lean Manufacturing และแบบ Agile Manufacturing

IE 59431 ระบบผลิตแบบยืดหยุ่น
(Flexible Manufacturing System)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : IE 59202

การจดัการและส่วนประกอบของระบบการผลติแบบยดืหยุน่ การวางแผน และควบคมุการผลติ และการจดัการฐาน
ข้อมูลในระบบการผลิต และการน�าโปรแกรมระบบ CAD/CAM มาใช้ในระบบผลิตแบบยืดหยุ่น

IE 59432 การจ�าลองสถานการณ์
(Simulation)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : EG 59111

ประเภทของการจ�าลองแบบ ระบบงานแบบดสิครตีอเีวนท์ เลขสุ่มและการสร้างชดุเลขสุ่ม การเตรยีมการศกึษาเพือ่
ท�าแบบจ�าลอง การสร้างแบบจ�าลอง การตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของแบบจ�าลอง การประยุกต์ใช้ปัญหา
ระบบแถวคอย การผลิต และการขนส่ง

IE 59433 การวิจัยการด�าเนินงานขั้นสูง
(Advanced Operations Research)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : IE 59306

การโปรแกรมไดนามิกส์ การวเิคราะห์มาร์คอฟ ทฤษฎกีารตดัสินใจ และการโปรแกรมแบบไม่ใช่เชงิเส้น ความน่าจะ
เป็นและกระบวนการสโตแคสตคิ การประยกุต์ใช้ในอตุสาหกรรม และงานบรกิาร รวมท้ังคณุภาพในการด�าเนนิงาน

IE 59434 การออกแบบการทดลอง
(Design of Experiment)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : EG 59111

หลักการทดลอง ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการทดลอง ประเภทของการทดลอง การทดลองเชิงเปรียบเทียบอย่างง่าย 
การทดลองปัจจัยเดียวและการวิเคราะห์ความแปรปรวน การออกแบบเชิงแฟกทอเรียล การสร้างแบบจ�าลองการ
ถดถอยแบบพหุคูณ ข้อก�าหนดมาตรฐานของการทดลอง

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 303



IE 59435 ระบบอัตโนมัติการผลิต
(Manufacturing Automation System)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ระบบอตัโนมตั ิส่วนประกอบและการประยกุต์ใช้งานในการผลิตเบือ้งต้น ความรู้เบือ้งต้นของการวัดพืน้ฐานและการ
ประยุกต์ใช้งาน การวัดอุณหภูมิ การวัดแรงดัน การวัดการไหล การวัดระดับ เซนเซอร์และทรานดิวเซอร์ ชนิดของ
อปุกรณ์ท�างานในระบบควบคมุ มอเตอร์เอซ ีมอเตอร์เซอร์โว ชนดิของอปุกรณ์ส่ือสารในระบบอตัโนมัตต่ิางๆ การ
ประยกุต์ต่างๆ การประยกุต์ใช้ไมโครคอมพวิเตอร์ในการควบคมุกระบวนการผลติ ตวัควบคมุแบบโปรแกรมได้ และ
การเขยีนโปรแกรมส�าเรจ็รปูเพือ่การควบคมุระบบการผลติ พืน้ฐานและการประยกุต์ใช้หุ่นยนต์ในงานอตุสาหกรรม

IE 59436 หัวข้อพิเศษทางด้านระบบการผลิต
(Special Topics in Manufacturing Systems)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี แต่ต้องเป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป

ศกึษาหรอืค้นคว้าปัญหาเฉพาะทาง ตามท่ีอาจารย์ผู้สอนประจ�ารายวิชามอบหมาย โดยความเห็นชอบของหัวหน้า
หลักสูตรฯ

2.5.3 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้านโลจิสติกส์

IE 59437 หลักการพื้นฐานด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
(Principles of Logistics and Supply Chain)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ความส�าคัญของโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานต่อองค์กรและ
เศรษฐกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์ การวางแผนระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การบริการ
ลูกค้า การจัดซื้อ การจัดการพัสดุและสินค้าคงคลัง การบรรจุภัณฑ์ การขนส่ง การควบคุมการปฏิบัติงาน บทบาท
ของโลจิสติกส์ในการจัดการโซ่อุปทาน และแนวโน้มของโลจิสติกส์ในอนาคตทั้งในประเทศและระดับโลก

IE 59438 การออกแบบระบบขนส่ง
(Transportation System Design)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เกี่ยวกับระบบการขนส่งทางบก ทางอากาศ และทางน�้า การพยากรณ์ปริมาณความต้องการการขนส่ง การ
วเิคราะห์ความส�าคญัของปัจจยัต่างๆ ท่ีมผีลกระทบต่อระบบขนส่ง ปรมิาณการไหลของจราจร การจดัการการขนส่ง
เพือ่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การใช้แบบจ�าลองเพือ่ศกึษาพฤตกิรรมของระบบขนส่ง การวางแผนการพฒันาระบบ
และเส้นทางขนส่ง และการออกแบบการจัดเส้นทางการขนส่ง
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IE 59439 การออกแบบคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
(Warehouse and Distribution Center Design)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

รปูแบบต่างๆ ของคลังสินค้าและศนูย์กระจายสินค้า บทบาทและความส�าคญัของคลงัสินค้าและศนูย์กระจายสินค้า
ในห่วงโซ่อปุทานเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและประสิทธิภาพสูงสุด การเลอืกท�าเลท่ีตัง้โดยใช้ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์ 
และการวางผัง การวางแผนการไหลของวัสดุ หลักการจ�าลองแบบ การสร้างแบบจ�าลองในการออกแบบและการ
วเิคราะห์คลงัสินค้าและศนูย์กระจายสินค้า การพจิารณาปัจจยัทางการเงินเกีย่วกบัคลงัสินค้าและศนูย์กระจายสินค้า

IE 59440 การจัดการและควบคุมสินค้าคงคลัง
(Inventory Management and Control)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการและเป้าหมายของการเกบ็พสัดคุงคลงั ระบบของพสัดคุงคลงัแบบต่างๆ วิธีการค�านวณปรมิาณการส่ังซือ้
ที่ประหยัด และการวิเคราะห์ความไวของปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด การลดราคาตามปริมาณสินค้า การหาจุด
สั่งใหม่ การจัดการสินค้าคงคลังแบบ ABC วิธีการจัดการและเทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหารพัสดุคงคลัง

IE 59441 การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์
(Logistics Cost Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

องค์ประกอบของต้นทุนโลจสิตกิส์ ต้นทุนสินค้าคงคลังต่อยอดขาย การค�านวณต้นทุน โลจสิตกิส์ ต้นทุนฐานกิจกรรม 
(Activity-based Costing) การจดัท�างบประมาณ การวเิคราะห์การเปลีย่นแปลงต้นทุนเพือ่การตดัสินใจด้านโลจิ
สติกส์ วิธีการวัดและควบคุมผลประเมินการปฏิบัติงานด้าน โลจิสติกส์ การลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์

IE 59442 วิศวกรรมการขนถ่ายวัสดุ
(Material Handling Engineering)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ระบบการขนถ่ายวัสดุและการออกแบบระบบ การแยกประเภทและชนิดของเครื่องมือขนถ่ายวัสดุ ขอบเขตการใช้
งานของเครื่องมือขนถ่ายวัสดุ ชิ้นส่วนประกอบและหน้าท่ีการท�างานของส่วนประกอบของเครื่องมือขนถ่ายวัสดุ
ประเภทต่างๆ รวมทั้งระบบอัตโนมัติในการขนถ่ายวัสดุ

IE 59443 หัวข้อพิเศษทางด้านโลจสิติกส์
(Special Topics in Logistic)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี แต่ต้องเป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป

ศกึษาหรอืค้นคว้าปัญหาเฉพาะทาง ตามท่ีอาจารย์ผู้สอนประจ�ารายวิชามอบหมาย โดยความเห็นชอบของหัวหน้า
หลักสูตรฯ
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2.5.4 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

IE 59444 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
(Energy and Environment)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวหลักกการน�าพลังงานมาประยุกต์ใช้ บ่อเกิดของพลังงานรูปแบบต่างๆ ประโยชน์และโทษ
ท่ีได้จากการน�าพลังงานมาใช้ ระบบส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อประโยชน์ต่อชุมชน ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากการจัดการท่ีผิด
วตัถปุระสงค์ แนวทางการจดัการส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยนื การบรหิารจดัการอตุสาหกรรมท่ีสนบัสนนุการดแูลรกัษา
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

IE 59445 การวางแผนพลังงานในอุตสาหกรรม
(Energy Planning for Industries)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางระบบจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การจัดการท่ีมี
ความสอดคล้องกับข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ
พระราชบญัญตัอินรุกัษ์พลงังาน แนวทางการจดัการเพือ่การอนรุกัษ์พลงังานอย่างยัง่ยืน่ ระบบนเิวศเพือ่การจดัการ
ชุมชนโดยรอบ

IE 59446 การควบคุมมลพิษทางอุตสาหกรรม
(Industrial Pollution Control)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

มลพิษท่ีเกิดจากอุตสาหกรรม วิธีการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อการป้องกันและควบคุมมลพิษ ผลกระทบของ
มลพิษทางอุตสาหกรรมท่ีมีผลต่อส่ิงแวดล้อม ชุมชน และเศรษฐกิจ มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดล้อม ท่ีมาและ
ลักษณะของน�้าเสียทางอุตสาหกรรม และวิธีการบ�าบัด ที่มาของมลพิษทางอากาศ วิธีการควบคุมการแผ่รังสี ของ
เสียอันตรายและวิธีการก�าจัด กรณีศึกษาทางอุตสาหกรรม

IE 59447 การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
(Environmental Impact Assessment)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

กฎหมาย มาตรฐาน และปัจจัยท่ีอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของส่ิงแวดล้อม รวมท้ังการก�าหนดขอบเขตและ
ความเป็นไปได้ในการพัฒนาอาคารโรงงานอุตสาหกรรม การใช้เครื่องมือและวิธีการประเมินอย่างรัดกุมบนพื้น
ฐานตามหลักสถิติ

IE 59448 การยศาสตร์อุตสาหกรรม
(Industrial Ergonomics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับลักษณะทางร่างกาย การท�างานและความคิดของมนุษย์ขนาดสัดส่วนและการเคลื่อนไหว
ของร่างกาย ระบบโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อ การสร้างและใช้พลังงานของร่างกาย ระบบการควบคุมสั่งการ
และการตอบสนองต่อส่ิงกระตุ้นต่างๆ การวัดภาระงานและผลตอบความสามารถและข้อจ�ากัดของมนุษย์ ปัจจัย
มนุษย์ที่ส�าคัญกับการออกแบบงานทางอุตสาหกรรม การออกแบบอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร สถานีงาน และ
สภาพแวดล้อมในการท�างาน ปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ซ�้าซาก การท�างานกะ การจูงใจ 
อายุ และความล้าต่างๆ
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IE 59449 การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
( Occupational Safety , Health and Environment 
Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

พื้นฐานแนวคิดในการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม การน�าหลัก
การบริหารมาใช้ในงานความปลอดภัย อนามัย และส่ิงแวดล้อม กฎหมายและมาตรฐานต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย อนามัย และสิ่งแวดล้อม กองทุนเงินทดแทน หลักการป้องกัน ไต่ส่วนและวิเคราะห์อุบัติเหตุ การตรวจ
ความปลอดภัย อนามัย และสิ่งแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม รวมถึงกิจกรรมสนับสนุนงานความปลอดภัย อนามัย 
และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดประสิทธภิาพสูงสุด

IE 59450 หัวข้อพิเศษทางด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
(Special Topics in Energy and Environment)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี แต่ต้องเป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป

ศกึษาหรอืค้นคว้าปัญหาเฉพาะทาง ตามท่ีอาจารย์ผู้สอนประจ�ารายวิชามอบหมาย โดยความเห็นชอบของหัวหน้า
สาขาวชิา

2.6 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ

EG 59112 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติส�าหรับวิศวกรและนักเทคโนโลยี
( Work-based Learning for Engineers and Technolo-
gists)

3(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

นักศึกษาเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ จากสถานประกอบการ นักศึกษา
จะได้เรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับระบบของหน่วยงาน ผู้ร่วมงาน ผู้ใช้บริการ ในสภาพการท�างานจริง และได้รับ
ประสบการณ์จากการฝึกปฎิบตังิานระดบัพ้ืนฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีระยะเวลาและจ�านวนชัว่โมง
ในการปฏบิตัใิห้เป็นไปตามท่ีคณะประกาศ ภายใต้การควบคมุดแูลของพนกังาน พีเ่ลีย้งของสถานประกอบการ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นตามเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันระหว่าง สถานประกอบการและสถาบัน

IE 59205 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิศวกรรมอุตสาหการ 1
(Work-based Learning for Industrial Engineering 1)

3(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ฝึกงานด้านวิศวกรรมอตุสาหการในภาคการศกึษาฤดรู้อน กบัผู้ประกอบการ บรษิทั โรงงาน หรอืหน่วยงานราชการ 
หรอืรฐัวสิาหกิจ ท่ีภาควชิาฯ เห็นชอบ มกี�าหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 240 ชัว่โมง หรอืไม่น้อยกว่า 2 เดอืน นกัศกึษา
จะต้องส่งรายงานการฝึกงาน ให้แก่อาจารย์ทีป่รึกษา โดยสถาบันฯ จะต้องมกีารจดัเตรยีมอาจารย์นิเทศก์ก่อนการ
เข้าฝึกงานในสถานประกอบการ พร้อมท้ังมีค่าตอบแทนให้ตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการประสานงานความ
เข้าใจกับสถานประกอบการถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริง ในการเข้าฝึกงาน และจัดท�าโครงการของนักศึกษาร่วมด้วย
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IE 59314 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิศวกรรมอุตสาหการ 2
(Work-based Learning for Industrial Engineering 2)

3(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : IE 59205

ฝึกงานด้านวิศวกรรมอตุสาหการในภาคการศกึษาฤดรู้อน กบัผู้ประกอบการ บรษิทั โรงงาน หรอืหน่วยงานราชการ 
หรอืรฐัวสิาหกิจ ท่ีภาควชิาฯ เห็นชอบ มกี�าหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 240 ชัว่โมง หรอืไม่น้อยกว่า 2 เดอืน นกัศกึษา
จะต้องส่งรายงานการฝึกงาน ให้แก่อาจารย์ทีป่รึกษา โดยสถาบันฯ จะต้องมกีารจดัเตรยีมอาจารย์นิเทศก์ก่อนการ
เข้าฝึกงานในสถานประกอบการ พร้อมท้ังมีค่าตอบแทนให้ตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการประสานงานความ
เข้าใจกับสถานประกอบการถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริง ในการเข้าฝึกงาน และจัดท�าโครงการของนักศึกษาร่วมด้วย

IE 59415 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิศวกรรมอุตสาหการ 3
(Work-based Learning for Industrial Engineering 3)

6(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : IE 59314

ฝึกงานจรงิด้านวศิวกรรมอตุสาหการท่ีสถานประกอบการ ท่ีได้รบัความร่วมมอืกบัทางสถาบนัฯ เพือ่ท�าโครงงานทาง
วศิวกรรมอตุสาหการ ตามท่ีได้รบัมอบหมาย สร้างองค์ความรู้ในงานท่ีได้รบัมอบหมายจรงิ และพฒันาทักษะในการ
ท�างานร่วมกับผู้อื่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต มีก�าหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
640 ชั่วโมง หรือไม่น้อยกว่า 4 เดือน โดยนักศึกษาต้องส่งรายงานสรุปการฝึกภาคปฏิบัติให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษา
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หลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์



หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์

Bachelor of Engineering Program  
in Automotive Manufacturing Engineering

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิตยานยนต์)
 (อักษรย่อ) : วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิตยานยนต์)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Engineering Program
   in Automotive Manufacturing Engineering
 (อักษรย่อ) : B.Eng. (Automotive Manufacturing Engineering)

ความเป็นมาและจุดเด่นของสาขาวิชา
ปัจจบุนัอตุสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยถอืว่าเป็นอตุสาหกรรมหลักในการขบัเคล่ือนประเทศ 

การพัฒนาอตุสาหกรรมดงักล่าวอย่างเหมาะสม จะท�าให้ประเทศมคีวามม่ันคงทางเศรษฐกิจในระยะยาว
ได้ รวมท้ังรัฐบาลได้ให้ความส�าคัญกับการสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิง
แวดล้อม ดังนั้นการสร้างองค์ความรู้และบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมยานยนต์
ขั้นสูงจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งเพื่อเป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อนให้ประเทศสามารถพัฒนาได้อย่าง
ยั่งยืนและการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ของโลกอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถเข้าใจพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ 

ความสัมพันธ์ขององคป์ระกอบหลักของยานยนต์ ระบบการท�างานและส่วนประกอบต่างๆของรถยนต์ 
อีกทั้งความรู้พื้นฐานทั่วไปด้านวัสดุ การขึ้นรูปชิ้นส่วนหลักต่าง ๆ ระบบการผลิตยานยนต์ในปัจจุบันและ
แนวโน้มในอนาคต เข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าว เพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ๆ และมีความ
สามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธภิาพ

2. เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านยานยนต์ มีความรู้พื้นฐานทางด้านพลศาสตร์การเคลื่อนท่ียานยนต์ 
ด้านระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับยานยนต์ และระบบถ่ายเทอากาศส�าหรับยานยนต์

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
4. เพื่อส่งเสริมใหม้ีความรู้พื้นฐานทางวิชาการท้ังในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเพียงพอท่ีจะ

สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

แนวทางในการประกอบอาชีพ
เม่ือส�าเรจ็การศกึษาตามหลกัสูตร บณัฑติสามารถวางแนวทางการประกอบอาชพีได้หลายแนวทาง 

อาทิ
1. วิศวกรยานยนต์
2. วิศวกรการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วน ส่วนประกอบ 
3. วิศวกรโรงงานอุตสาหกรรม
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4. นักจัดการอุตสาหกรรม
5. นักจัดการการผลิต

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
1. ส�าเร็จการศึกษาไม่ต�่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบ

เท่า ในแผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
3. ไม่เคยต้องโทษตามค�าพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีท่ีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันกระท�า

โดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
4. ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคที่เป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษาหรือติดยาเสพติด

หลักสูตร
จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จ�านวน 141 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวน 31 หน่วยกิต ประกอบด้วย

1.1 กลุ่มวิชาภาษา  16 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  3 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  3 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ จ�านวน 104 หน่วยกิต ประกอบด้วย
2.1 วิชาพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  24 หน่วยกิต
2.2 วิชาพื้นฐานทางวศิวกรรม  24 หน่วยกิต
2.3 วชิาเฉพาะทางวิศวกรรมส�าหรบัสาขาวิศวกรรมการผลติยานยนต์ 28 หน่วยกิต
2.4 วิชาโครงงานวิศวกรรมการผลิตยานยนต์  4 หน่วยกิต
2.5 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขาวศิวกรรมอุตสาหการ  9 หน่วยกิต

2.5.1 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้านการผลิตยานยนต์
2.5.2 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้านระบบการผลิต
2.5.3 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้านการจัดการอุตสาหกรรม
2.5.4 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้านโลจิสติกส์
2.5.5 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

2.6 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ  15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ�านวน 6 หน่วยกิต
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รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวน 31 หน่วยกิต แบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชา ดังนี้

1.1 จ�านวน 16 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาดังนี้
1.1.1 ภาษาอังกฤษ เลือกเรียน 5 รายวิชา 10 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

EN 57101
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(Foundation English) 2(1-2-3) -

EN 57102
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
(English for Real Life) 2(1-2-3) EN 57101

EN 57203
ภาษาอังกฤษในธุรกิจบริการและการขาย
(English in the Service and Sales Business)  2(1-2-3) EN 57102

EN 57204

ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอและการสื่อสาร
ในเชิงธุรกิจ
( English for Presentation and Communication 
in Business)

2(1-2-3) EN 57203

EN 57305
ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครและสัมภาษณ์งาน
(English for Job Application and Interview) 2(1-2-3) EN 57204

EN 57306
ภาษาอังกฤษในบริบทของสังคมทางธุรกิจ 
(English for Social / Business Contexts) 2(1-2-3) EN 57204

EN 57307
ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพในตลาดอาเซียน
(English Skills for Professionals in ASEAN) 2(1-2-3) EN 57204

EN 57308
ภาษาอังกฤษเพื่อจากสื่อสังคมออนไลน์  
(โซเชียลมิเดีย)
(English from Social Media)

2(1-2-3) EN 57204

EN 57409
ภาษาอังกฤษเพื่อการจดบันทึกย่อและการสรุปความ
(English for Note-Taking and Summarizing) 2(1-2-3) EN 57204

EN 57410
ภาษาอังกฤษส�าหรับการสอบวัดมาตรฐาน
(English for Standardized Tests) 2(1-2-3) EN 57204

312� คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี�|�สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์



1.1.2 ภาษาญี่ปุ่น 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BJ 57101
ภาษาญี่ปุ่น 1
(Japanese 1) 3(2-2-5) -

1.1.3 ภาษาไทย เลือกเรียน 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

TH 57101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication) 3(3-0-6) -

TH 57102
ภาษากับวัฒนธรรมไทย
(Language and Thai Culture) 3(3-0-6) -

1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เลือกเรียน 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SO 57101
บุคลิกภาพและสัมพันธภาพทางสังคม 
(Personality and Social Relations) 3(3-0-6) -

SO 57102
การพัฒนาสังคม
(Social Development) 3(3-0-6) -

SO 57103
ประชาคมโลกกับอาเซียน
(Global Community and ASEAN) 3(3-0-6) -

SO 57104
การจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจ�าวัน
(Conflict Management in Daily Life) 3(3-0-6) -

SO 57105
ภาวะผู้น�าในสังคมยุคใหม่
(Leadership in Modern Society) 3(3-0-6) -

SO 57106
กฎหมายในชีวิตประจ�าวัน
(Law in Daily Life) 3(3-0-6) -

SO 57107
ความรู้เท่าทันสื่อ
(Media Literacy) 3(3-0-6) -

SO 57108
เศรษฐกิจและการเมืองไทย 
(Thai Politics and Economy) 3(3-0-6) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SO 57109
สหวิทยาการสังคมศาสตร์ 
(Integrated Social Science) 3(3-0-6) -

SO 57110
มนุษย์กับโลกาภิวัฒน์
(Man and Globalization) 3(3-0-6) -

SO 57111
ปัญหาสังคมร่วมสมัย
(Contemporary Social Problems) 3(3-0-6) -

SO 57112
สังคมชนบทและเมือง
(Rural and Urban Society) 3(3-0-6) -

SO 57113
จิตวิทยาเพื่อการท�างาน
(Psychology for Work) 3(3-0-6) -

1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียน 1 รายวิชา จ�านวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HM 57101
มนุษย์กับอารยธรรม
(Man and Civilization) 3(3-0-6) -

HM 57102
ความงดงามแห่งชีวติ
(Beauty of Life) 3(3-0-6) -

HM 57103
หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด
(GO and Thinking Skills Development) 3(3-0-6) -

HM 57104
ปรัชญากับการด�าเนินชีวิต
(Philosophy and living) 3(3-0-6) -

HM 57105
ไทยศึกษา
(Thai Studies) 3(3-0-6) -

HM 57106
สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
(Intergrated Humanities) 3(3-0-6) -

HM 57107
ศาสนากับสันติภาพ 
(Religion and Peace) 3(3-0-6) -

HM 57108
ศิลปะการด�าเนินชีวิต
(Art of Living) 3(3-0-6) -

HM 57109
จริยศาสตร์ธุรกิจ
(Business Ethics) 3(3-0-6) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HM 57110
มนุษย์กับการใช้เหตุผล
(Man and Reasoning) 3(3-0-6) -

HM 57111
การคิดเชิงวิพากษ์และสร้างสรรค์
(Critical and Creative Thinking) 3(3-0-6) -

HM 57112
ชีวิตกับวรรณกรรมสร้างสรรค์
(Life and Creative Literature) 3(3-0-6) -

HM 57113
นวัตกรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Innovations and Quality of Life Improvement) 3(3-0-6) -

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SC 57101
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ�าวัน
(Mathematics and Statistics in Daily Life) 3(3-0-6) -

SC 57102
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Applications of Information Technology) 3(3-0-6) -

และเลือกเรียน 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SC 57103
การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม
( Energy Conservation and Environmental 
Management)

3(3-0-6) -

SC 57104
เทคโนโลยีส�าหรับส�านักงานอัตโนมัติ
(Technology for Office Automation) 3(2-2-5) -

SC 57105
โภชนาการเพื่อสุขภาพ
(Nutrition for Health) 3(3-0-6) -

SC 57106
การจัดการการเงินส่วนบุคคล
(Personal Financial Management) 3(3-0-6) -

SC 57107
วิทยาศาสตร์กับชีวิต
(Science and Life) 3(3-0-6) -

SC 57108
สถิติเบื้องต้น
(Basic Statistics) 3(3-0-6) -
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2. หมวดวิชาเฉพาะ จ�านวน 104 หน่วยกิต
2.1 วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ�านวน 24 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

EG 57101
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
(EGineering Mathematics 1) 3(3-0-6) -

EG 57102
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
(EGineering Mathematics 2) 3(3-0-6) EG 57101

EG 57103
ฟิสกิส์วิศวกรรม 1
(EGineering Physics 1) 3(3-0-6) -

EG 57104
ปฏิบัติการฟิสกิส์วิศวกรรม 1
(EGineering Physics Laboratory 1) 1(0-3-1) -

EG 57105
ฟิสกิส์วิศวกรรม 2
(EGineering Physics 2) 3(3-0-6) EG 57103

EG 57106
ปฏิบัติการฟิสกิส์วิศวกรรม 2
(EGineering Physics Laboratory 2) 1(0-3-1) EG 57104

EG 57107
เคมีวิศวกรรม
(EGineering Chemistry) 3(3-0-6) -

EG 57108
ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม
(EGineering Chemistry Laboratory) 1(0-3-1) -

EG 57209
พีชคณิตเชิงเส้นและสมการดิฟเฟอเรนเชียล
(Linear Algebra and Differential Equations) 3(3-0-6) EG 57102

EG 57210
วิธีการคณิตศาสตร์ประยุกต์
(Methods of Applied Mathematics) 3(3-0-6) EG 57209

2.2 วิชาพื้นฐานทางวศิวกรรม จ�านวน 24 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

EG 57111
การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing) 3(2-2-5) -

EG 57112
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
(Introduction to Computer Programming) 3(2-2-5) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

EG 57213
กลศาสตร์วิศวกรรมภาคสถิตยศาสตร์
(Engineering Mechanics - Statics) 3(3-0-6) EG 57103

EG 57214
วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials) 3(3-0-6) -

EG 57215
อุณหพลศาสตร์และการถ่ายเทความร้อน
(Thermodynamics and Heat Transfer) 3(3-0-6) EG 57103

EG 57216
วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น
(Introduction to Electrical Engineering) 3(3-0-6) -

EG 57217
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น
( Introduction to Electrical Engineering 
Laboratory)

1(0-3-1) -

EG 57218
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
(Mechanical Engineering Laboratory) 1(0-3-1) -

IE 57101
ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการเบื้องต้น
( Introduction to Industrial Engineering 
Laboratory

1(0-3-1) -

IE 57202
กรรมวิธีการผลิต
(Manufacturing Processes) 3(3-0-6) -

2.3 วิชาเฉพาะทางวศิวกรรมส�าหรับสาขาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ จ�านวน 28 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

AE 57201
กลศาสตร์วิศวกรรมภาคพลศาสตร์
(Engineering Mechanics- Dynamics) 3(3-0-6) EG 57213

AE 57202
กลศาสตร์ของไหล
(Fluid Mechanics) 3(3-0-6) EG 57103

AE 57303
การออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล
(Mechanical Engineering Design) 3(3-0-6) AE 57201

AE 57304
คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบการผลิตและวิศวกรรม
(CAD/CAM/CAE) 3(3-0-6) -

AE 57305
กลศาสตร์ของวัสดุ
(Mechanics of Materials) 3(3-0-6) EG 57213
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

AE 57306
ทฤษฎีการแก้ไขปัญหาเชิงประดิษฐ์คิดค้น
(Theory of Inventive Problem Solving) 3(2-2-5) -

AE 57307
พลศาสตร์และการสั่นสะเทือน
(Dynamics and Vibrations) 3(3-0-6) AE 57201

AE 57308

พื้นฐานวิศวกรรมยานยนต์และเครื่องยนต์สันดาป
ภายใน
( Automotive Engineering Fundamental and 
Internal Combustion Engine)

3(3-0-6) -

AE 57309
การเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม
(Industrial Visit) 1(0-45-0)

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 2 ภาคการ
ศึกษาที่ 2 ขึ้น

ไป 

IE 57303
ระบบอัตโนมัติในการผลิต
(Manufacturing Automation Systems) 3(3-0-6) -

IE 59417
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Economy) 3(3-0-6) -

2.4 วิชาโครงงานวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ จ�านวน 4 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

AE 57410
โครงงานทางวศิวกรรมการผลิตยานยนต์ 1
( Automotive Manufacturing Engineering 
Project 1)

1(0-2-1) -

AE 57411
โครงงานทางวศิวกรรมการผลิตยานยนต์ 2
( Automotive Manufacturing Engineering 
Project 2)

3(0-6-3) AE 57410

2.5 วชิาเลอืกเฉพาะสาขาอตุสาหการและการผลติยานยนต์ เลือกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จาก
รายวิชาต่อไปนี้*

หมายเหตุ* นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกจากกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือจากหลายกลุ่ม
วิชาได้

2.5.1 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้านการผลิตยานยนต์
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

AE 57412
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือวัดส�าหรับยานยนต์
(Electronics and Insturment for Automobile) 3(3-0-6) EG 57216

AE 57305

AE 57413
อากาศพลศาสตร์ของยานพาหนะ
(Vehicle Aerodynamics) 3(3-0-6) AE 57201

AE 57305

AE 57414
ระบบส่งก�าลัง
(Power Train Systems) 3(3-0-6) AE 57303

AE 57415
พลศาสตร์ของยานพาหนะ
(Vehicle Dynamics) 3(3-0-6) AE 57201

AE 57303

AE 57416
การควบคุมและพลศาสต์ของระบบ
(System Dynamics and Controls) 3(3-0-6) AE 57201

AE 57303

AE 57417
เสียงรบกวน การสั่นสะเทือน และความแข็งกระด้าง
(Noise, Vibration and Harshness) 3(3-0-6) AE 57201

AE 57418
การตรวจวินิจฉัยและการบ�ารุงรักษายานยนต์
(Automotive Diagnostics and Maintenance) 3(3-0-6) AE 57201

AE 57419
การวิเคราะห์โครงสร้างยานพาหนะ
(Vehicle Structural Analysis) 3(3-0-6) AE 57201

AE 57420
ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์
(Automation and Robotics) 3(3-0-6) -

AE 57421
หัวข้อพิเศษทางด้านวศิวกรรมการผลิตยานยนต์
( Special Topics in Automotive Manufacturing 
Engineering)

3(3-0-6) นักศึกษา
ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป

2.5.2 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้านระบบการผลิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

EG 57219
ความน่าจะเป็นและสถิติส�าหรับวิศวกร
(Probability and Statistics for Engineer) 3(3-0-6) EG 57102

IE 57304
การศึกษาการท�างานทางอุตสาหกรรม
(Industrial Work Study) 3(3-0-6) -

IE 57305
การวิจัยการด�าเนินงาน
(Operations Research) 3(3-0-6) EG 57210
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

IE 57306
การวางแผนและควบคุมการผลิต
(Production Planning and Control)

3(3-0-6) -

IE 57307
การควบคุมคุณภาพ
(Quality Control) 3(3-0-6) EG 57219

IE 57308
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
(Industrial Plant Design) 3(3-0-6) -

IE 57309
วิศวกรรมความปลอดภัย
(Safety Engineering) 3(3-0-6) -

IE 57310
วิศวกรรมการบ�ารุงรักษา
(Maintenance Engineering) 3(3-0-6) -

IE 57411
การทดสอบแบบไม่ท�าลาย
(Nondestructive Testing) 3(3-0-6) EG 57214

IE 57412
การวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุ
(Material Failure Analysis) 3(3-0-6) EG 57214

IE 57413
วิศวกรรมเครื่องมือกล
(Machine Tool Engineering) 3(3-0-6) IE 57202

IE 57414
คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต
(Computer Aided Manufacturing)

3(3-0-6) -

IE 57415
แมคคาทรอนิกส์
(Mechatronics) 3(3-0-6) -

IE 57416
ระบบผลิตขั้นสูง
(Advanced Manufacturing System) 3(3-0-6) IE 57202

IE 57417
ระบบผลิตแบบยืดหยุ่น
(Flexible Manufacturing System) 3(3-0-6) IE 57202

IE 57418
การจ�าลองสถานการณ์
(Simulation) 3(3-0-6) EG 57219

IE 57419
การวิจัยการด�าเนินงานขั้นสูง
(Advanced Operations Research) 3(3-0-6) EG 57219
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

IE 57420
การออกแบบการทดลอง
(Design of Experiment) 3(3-0-6) EG 57219

IE 57421
หัวข้อพิเศษทางด้านระบบการผลิต
(Special Topics in Industrial Engineering) 3(3-0-6) นักศึกษา

ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป

2.5.3 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้านการจัดการอุตสาหกรรม

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

IE 57322
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Economy) 3(3-0-6) -

IE 57323
การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและงบประมาณ
(Industrial Cost Analysis and Budgeting) 3(3-0-6) -

IE 57324
การจัดการองค์การและการบริหารงานอุตสาหกรรม 
(Industrial Organization Management) 3(3-0-6) -

IE 57425
การจัดการทางวิศวกรรม
(Engineering Management) 3(3-0-6) -

IE 57426
การบริหารโครงการ
(Project Management) 3(3-0-6) -

IE 57427
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
(Product Development) 3(3-0-6) -

IE 57428
กฎหมายอุตสาหกรรม
(Industrial Law) 3(3-0-6) -

IE 57429
ระบบการจัดการคุณภาพ
(Quality Management System) 3(3-0-6) -

IE 57430
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางอุตสาหกรรม
(Industrial Management Information Systems) 3(3-0-6) -

IE 57431
หัวข้อพิเศษทางการจัดการอุตสาหกรรม
(Special Topics in Industrial Engineering) 3(3-0-6) นักศึกษา

ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
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2.5.4 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้านโลจิสติกส์

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

IE 57432
หลักการพื้นฐานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
(Principles of Logistics and Supply Chain) 3(3-0-6) -

IE 57433
การออกแบบระบบขนส่ง
(Transportation System Design) 3(3-0-6) -

IE 57434
การออกแบบคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า 
(Warehouse and Distribution Management) 3(3-0-6) -

IE 57435
การจัดการและควบคุมสินค้าคงคลัง 
(Inventory Management and Control) 3(3-0-6) -

IE 57436
การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์
(Logistics Cost Management) 3(3-0-6) -

 IE 57437
วิศวกรรมการขนถ่ายวัสดุ
(Material Handling Engineering) 3(3-0-6) -

IE 57438
หัวข้อพิเศษทางด้านโลจสิติกส์
(Special Topics in Logistic) 3(3-0-6) นักศึกษา

ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป

2.5.5 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

IE 57439
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
(Energy and Environment) 3(3-0-6) -

IE 57440
การวางแผนพลังงานในอุตสาหกรรม
(Energy Planning for Industries) 3(3-0-6) -

IE 57441
การควบคุมมลพิษทางอุตสาหกรรม
(Industrial Pollution Control) 3(3-0-6) -

IE 57442
การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
(Environmental Impact Assessment) 3(3-0-6) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

IE 57443
การยศาสตร์อุตสาหกรรม 
(Industrial Ergonomics) 3(3-0-6) -

IE 57444

การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม
( Occupational Safety, Health and 
Environment Management)

3(3-0-6) -

IE 57445
หัวข้อพิเศษทางด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
(Special Topics in Environment and Energy) 3(3-0-6) นักศึกษา

ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป

2.6 เรียนรู้ภาคปฏิบัติ จ�านวน 15 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

EG 57120
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติส�าหรับวิศวกรและนักเทคโนโลยี
( Work-based Learning for Engineers and 
Technologists)

3(0-40-0) -

AE 57222
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ 1
( Work-based Learning for Automotive 
Manufacturing Engineering 1)

3(0-40-0) -

AE 57323
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ 2
( Work-based Learning for Automotive 
Manufacturing Engineering 2)

3(0-40-0) AE 57222

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ�านวน 6 หน่วยกิต
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แผนการศึกษา

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN 57101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

BJ 57101 ภาษาญ่ีปุน่ 1 3

SO xxxx วิชากลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3

SC 57102 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ 3

EG 57101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3

EG 57103 ฟสิิกส์วิศวกรรม 1 3

EG 57104 ปฏิบัติการฟสิิกส์วิศวกรรม 1 1

EG 57107 เคมีวิศวกรรม 3

EG 57108 ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม 1

รวม 22

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN 57102 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2

TH xxxx วิชากลุ่มวิชาภาษาไทย 3

HM xxxx วิชากลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3

EG 57102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3

EG 57105 ฟสิิกส์วิศวกรรม 2 3

EG 57106 ปฏิบัติการฟสิิกส์วิศวกรรม 2 1

EG 57111 การเขียนแบบวิศวกรรม 3

EG 57112 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3

IE 57101 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการเบื้องต้น 1

รวม 22

ปี 1 ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EG 57120 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติพื้นฐานส�าหรับวิศวกรและนักเทคโนโลยี 3

รวม 3
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แผนการศึกษา

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN 57203 ภาษาอังกฤษในธุรกิจบริการและการขาย 2

SC 57101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ�าวัน 3

EG 57209 พีชคณิตเชิงเส้นและสมการดิฟเฟอเรนเชียล 3

EG 57213 กลศาสตร์วิศวกรรมภาคสถิตยศาสตร์ 3

EG 57214 วัสดุวิศวกรรม 3

EG 57215 อุณหพลศาสตรแ์ละการถ่ายเทความรอ้น 3

EG 57216 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 3

EG 57217 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 1

รวม 21

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN 57204 ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอและการส่ือสารในเชิงธุรกิจ 2

EG 57210 วิธีการคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3

SC xxxx วิชาเลือกกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3

IE 57202 กรรมวิธีการผลิต 3

EG 57218 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1

AE 57201 กลศาสตร์วิศวกรรมภาคพลศาสตร์ 3

AE 57202 กลศาสตร์ของของไหล 3

รวม 18

ปี 2 ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

AE 57222 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ 1 3

รวม 3
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แผนการศึกษา

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN 57307 ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพในตลาดอาเซียน 2

AE 57303 การออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล 3

AE 57304 คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบการผลิตและวิศวกรรม 3

AE 57305 กลศาสตร์ของวัสดุ 3

IE 57303 ระบบอัตโนมัติการผลิต 3

AE 57309 การเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม 1

รวม 15

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

AE 57306 ทฤษฎีการแก้ไขปัญหาเชิงประดิษฐ์คิดค้น 3

AE 57307 พลศาสตรแ์ละการส่ันสะเทือน 3

AE 57308 พื้นฐานวิศวกรรมยานยนต์และเครื่องยนต์สันดาปภายใน 3

AE XXXX วิชาเลือกส�าหรับวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ 1 3

อุตสาหการ 1 12

ปี 3 ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

AE 57323 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ 2 3

อุตสาหการ 1 3
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แผนการศึกษา

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

AE 57410 โครงงานทางวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ 1 1

AE XXXX วิชาเลือกส�าหรับวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ 2 3

AE XXXX วิชาเลือกส�าหรับวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ 3 3

XX XXXX วิชาเลือกเสรี 1 3

XX XXXX วิชาเลือกเสรี 2 3

รวม 13

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

AE 57411 โครงงานทางวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ 2 3

AE 57424 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ 3 6

รวม 9
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ค�ำอธิบำยรำยวิชำ

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษา

1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย

TH 57101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การใช้ภาษาไทยมาตรฐานปัจจุบัน ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียนในโอกาสต่างๆ และการน�าเสนองาน

TH 57102 ภาษากับวัฒนธรรมไทย
(Language and Thai Culture)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหวา่งภาษาและวัฒนธรรม การใช้อวัจนภาษาไทย วัฒนธรรมไทยสมัยตา่งๆ ค่านิยมและการ
ปลูกฝังค่านิยม ประเพณีไทย วัฒนธรรมต่างชาติท่ีมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทย การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมไทย

1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

EN 57101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(Foundation English)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพัฒนาทักษะการฟังและพูด โดยเน้นความรู้ค�าศัพท์และโครงสร้างภาษาเพื่อการส่ือสารระดับพื้นฐาน ตลอด
จนความสามารถในการออกเสียงสระภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง เป็นการฟังเพื่อจับใจความส�าคัญและรายละเอียด
จากข้อความหรือบทสนทนาสั้นๆ การพูดทักทาย เริ่มบทสนทนา แนะน�าตนเอง ต้อนรับ ถามและตอบข้อมูลอย่าง
ง่ายในสถานการณ์ต่างๆ ทีพ่บในชีวิตประจ�าวัน รวมทัง้การอ่านและการเขียนข้อความภาษาอังกฤษสั้นๆ ทั้งในรูป
แบบทั่วไปและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

EN 57102 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
(English for Real Life)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57101

การพัฒนาทักษะการฟังและพูด โดยเน้นความรู้ค�าศัพท์และโครงสร้างภาษาเพื่อการส่ือสารระดับกลาง ตลอด
จนความสามารถในการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง เป็นการฟัง พูด และแสดงความคิดเห็นใน
สถานการณ์ต่างๆ ท่ีต้องใช้ภาษาท่ีซับซ้อนขึ้น รวมท้ังการติดต่อซื้อขาย การอ่านและเขียนเอกสาร/ข้อความเชิง
ธุรกิจเบื้องต้น เช่น รายละเอียดสินค้าบนฉลาก ค�าแนะน�าการใช้อุปกรณ์ เป็นต้น ทั้งในรูปแบบทั่วไปและผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
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EN 57203 ภาษาอังกฤษในธุรกิจบริการและการขาย
(English in the Service and Sales Business)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57102

การพัฒนาทักษะการฟังและพูดเพื่อการบริการลูกค้าและการขาย โดยเน้นค�าศัพท์ ส�านวน การสนทนาโต้ตอบกับ
ลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ รวมท้ังการส่ือสารเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
ตลอดจนความสามารถในการออกเสียงพยัญชนะควบกล�้าในภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง

EN 57204 ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอและการสื่อสารในเชิงธุรกิจ
( English for Presentation and Communication in 
Business)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57203

การบูรณาการทักษะทางภาษาทั้งสี่ คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนในการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน
อาชพี เพือ่น�าเสนอท้ังในรปูแบบการเขยีน/ตาราง และด้วยวาจา รวมถงึการน�าเสนอข้อมลูเกีย่วกบับรษิทัและสินค้า 
และการเขยีน การพดูเพือ่ส่งเสรมิการขายสินค้า/บรกิาร ฝึกปฏบิตัเิทคนคิในการน�าเสนอขัน้พืน้ฐาน ตลอดจนความ
สามารถในการใช้ระบบเน้นเสียงและจังหวะในภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง

EN 57305 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครและสัมภาษณ์งาน
(English for Job Application and Interview)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

พฒันาทักษะในการกรอกแบบฟอร์มใบสมคัร การเขยีนจดหมายสมคัรงาน การเขยีนประวตัส่ิวนตวั การสัมภาษณ์ 
โดยเน้นภาษาและค�าศพัท์เฉพาะท่ีใช้ในการสัมภาษณ์สมัครงาน รวมท้ังการค้นคว้าและน�าเสนอเนือ้หาท่ีเกีย่วข้อง
กับอาชีพที่สมัคร ตลอดจนความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษในรูปประโยคให้ถูกต้อง

EN 57306 ภาษาอังกฤษในบริบทของสังคมทางธุรกิจ
(English for Social / Business Contexts)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204
การเขียนจดหมายตามโอกาสต่างๆ ที่ผู้ท�างานในวงการธุรกิจต้องใช้ เช่น การแสดงความเสียใจ การแสดงความ
ยินดี การกล่าวต้อนรับผู้มาเยือน การรับรองลูกค้าและอาคันตุกะ การเป็นพิธีกรในการจัดประชุมสัมมนา และ
สามารถเขียนวาระการประชุมและรายงานการประชุมได้ ตลอดจนความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษ
ในรูปประโยคให้ถูกต้อง
EN 57307 ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพในตลาดอาเซียน

(English Skills for Professionals in ASEAN)
2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานอาชีพในตลาดอาเซียน โดยใช้ค�าศัพท์และ
ส�านวนท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานเฉพาะสาขา อาชีพเพื่อการติดต่อ และประสานงาน ระหว่างคู่ค้าจากประเทศ
สมาชิกอาเซียน รวมถึงความตระหนักในความแตกต่างทางวัฒนธรรมการท�างาน
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EN 57308 ภาษาอังกฤษจากสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย)
(English from Social Media)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

ภาษาอังกฤษจากสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ข้อมูลสินค้า โฆษณา สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรือโซเชียลมีเดียอื่นๆ เป็นต้น และมีการจัดท�าโครงงานภาษาอังกฤษจากสื่อสังคมออนไลน์ 
(โซเชียลมีเดีย)

EN 57409 ภาษาอังกฤษเพื่อการจดบันทึกย่อและการสรุปความ
(English for Note-Taking and Summarizing)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

ฝึกการจดบันทึกย่อ และการเขียนสรุปความ โดยเน้นทักษะการฟัง การอ่าน และการเขียนบันทึกย่อโดยเน้น การ
เขียนสรุปจากข่าวธุรกิจ ภาพยนตร์สั้น และสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย)

EN 57410 ภาษาอังกฤษส�าหรับการสอบวัดมาตรฐาน
(English for Standardized Tests)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

ทบทวนลักษณะภาษา โครงสร้างข้อสอบ ไวยากรณ์และค�าศัพท์ ข้อความท่ีตัดตอนมาส�าหรับอ่าน ลักษณะการ
สนทนา บทสนทนา และค�าพูดที่มักจะปรากฏในข้อสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ

1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

SO 57101 บุคลิกภาพและสัมพันธภาพทางสังคม
(Personality and Social Relations)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพท้ังภายในและภายนอก ทักษะการสร้าง
สัมพันธภาพระหวา่งบุคคล การวิเคราะห์ตนเองและผู้อื่นเพื่อเป็นพื้นฐานในการปรับปรุงตนเอง และสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลในสังคมต่างๆ

SO 57102 การพัฒนาสังคม
(Social Development)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับการพัฒนา ความหมายและมโนทัศน์ต่างๆ ของการพัฒนาสังคม การพัฒนาสังคม
กระแสหลัก อิทธพิลของโลกตะวันตก จีน และกระแสโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลประเทศที่ก�าลังพัฒนา การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน การศึกษาชุมชน หลักการและกระบวนการพัฒนาสังคมแบบมีส่วนร่วม
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SO 57103 ประชาคมโลกกับอาเซียน
(Global Community and ASEAN)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการ ระบบความสัมพันธ์ในประชาคมโลก อาเซียน และประชาคมอาเซียนผลกระทบของ
เหตุการณ์ส�าคัญท่ีเกิดขึ้นในแต่ละภูมิภาคของโลกท่ีมีต่อภูมิภาคอาเซียน สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 
การเมือง และสิ่งแวดล้อมในประชาคมอาเซียน

SO 57104 การจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจ�าวัน
(Conflict Management in Daily Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัความขดัแย้ง การตอบสนองต่อปัญหาและความขดัแย้งในชวิีตอย่างสร้างสรรค์โดยใช้หลกั
สันติวิธีอันค�านึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและสิทธสิ่วนบุคคล การเจรจาต่อรอง การแสวงหาทางเลือกที่เหมาะสมใน
การบริหารจัดการความขัดแย้งเพื่อด�ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

SO 57105 ภาวะผู้น�าในสังคมยุคใหม่
(Leadership in Modern Society)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการของภาวะผู้น�าและสังคมยุคใหม่ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น�า ผู้น�ากับการใช้อ�านาจ 
คุณลักษณะและทักษะส�าคัญของผู้น�าในสังคมยุคใหม่ ผู้น�าในสภาวะวิกฤต ผู้น�ากับจิตส�านึกสาธารณะ คุณธรรม
และจริยธรรมของผู้น�า กรณีศึกษาผู้น�าที่ประสบความส�าเร็จ และผู้น�าท่ีล้มเหลว

SO 57106 กฎหมายในชีวิตประจ�าวัน
(Law in Daily Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการทางยุติธรรม หลักการเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และหน้าท่ีพื้นฐาน
ของประชาชนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักทั่วไปในกฎหมายอาญา ความผิดอาญาท่ีควรรู้ หลัก
ทั่วไปว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา และหลักทั่วไปว่าด้วยกฎหมายภาษีอากร รวมทั้งการวิเคราะห์กรณีศึกษาส�าคัญ
ในชีวิตประจ�าวัน

SO 57107 ความรู้เท่าทันสื่อ
(Media Literacy) 

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศาสตร ์และทักษะชี วิตในการเข ้าถึง การวิเคราะห ์ การวิพากษ ์ การประเมินคุณค ่า และการตอบ
สนองตอ่ข่าวสารท่ีน�าเสนอผ่านส่ือประเภทต่างๆ ท้ังท่ีเป็นส่ือดั้งเดิม ส่ือใหม่ และส่ือเครือข่ายอย่างรู ้ 
เท่าทัน รวมทั้งการเรียนรู้ เข้าใจบทบาท หน้าที่ และสภาพของสื่อท่ีเป็นเสมือนเครื่องมือส�าคัญในระบบเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ตลอดจนการใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิต ครอบครัว และสังคม
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SO 57108 เศรษฐกิจและการเมืองไทย
(Thai Politics and Economy)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ปรชัญา แนวคดิทฤษฎ ีเกีย่วกบัระบบการเมอืง การปกครอง และเศรษฐกิจไทย อดุมการณ์ โครงสร้าง องค์ประกอบ 
และกระบวนการทางการเมอืงในระบอบประชาธิปไตย รฐัธรรมนญูและการเลือกตัง้ ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อระบบ
การเมืองไทย การพัฒนาของระบบทุนนิยมไทย ปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย และมาตรการของรัฐบาลใน
การแก้ปัญหา และพัฒนาเศรษฐกิจ

SO 57109 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
(Integrated Social Science)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัสังคมศาสตร์ ความเป็นมาและลกัษณะส�าคญัของแนวคดิเกีย่วกบัเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 
และการเมืองในยุคต่างๆ การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสังคมยุคปัจจุบันโดยใช้แนวคิดทางสังคมศาสตร์ เพศกับวัย
รุ่น ภาวะผู้น�า การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม การวางแผนอนาคต และความรู้เท่าทันสื่อ

SO 57110 มนุษย์กับโลกาภิวัตน์
(Man and Globalization)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการ และลักษณะของโลกาภิวัตน์ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และการเมือง ปฏิกิริยาและผลกระทบของโลกาภิวัตน์ที่มีต่อวีถีชีวิตของมนุษย์ในสังคมปัจจุบัน

SO 57111 ปัญหาสังคมร่วมสมัย
(Contemporary Social Problems)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย และขอบเขตของปัญหาสังคมร่วมสมยั หลกัการและทฤษฎีปัญหาสังคมร่วมสมยั ความสัมพันธ์ระหว่าง
เทคโนโลยีสมัยใหม่กับปัญหาสังคม วิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบของปัญหาสังคมร่วมสมัยท่ีมีต่อบุคคล กลุ่มคน 
และสังคม รวมทั้งแนวทางแก้ไข

SO 57112 สังคมชนบทและเมือง
(Rural and Urban Society)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการ และลักษณะของชนบทและเมือง ด้านสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ กระบวนการกลาย
เป็นเมือง ปัญหาของสังคมชนบทและเมืองอันเนื่องจากการพัฒนาประเทศ วิถีชีวิตของคนชนบทและคนเมืองใน
ยุคปัจจุบัน

SO 57113 จิตวิทยาเพื่อการท�างาน
(Psychology for Work)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ขอบเขตของจิตวิทยาเพื่อการท�างาน พฤติกรรมมนุษย์ ความแตกต่างระหว่างบุคคล แรงจูงใจ การส่ือสาร การ
สร้างความสัมพันธ์และการปรับตัวระหว่างคนท�างาน การแก้ปัญหาความขัดแย้งและความเครียดจากการท�างาน 
การน�าหลักจิตวิทยาประยุกต์ใช้ในการท�างาน
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1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

HM 57101 มนุษย์กับอารยธรรม
(Man and Civilization)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายของอารยธรรม ความเป็นมาของอารยธรรมมนุษย์ เปรียบเทียบอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก 
ความเชื่อมโยงของอารยธรรมในอดีตกับปรากฏการณ์ทางสังคมในปัจจุบัน

HM 57102 ความงดงามแห่งชีวติ
(Beauty of Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคุณค่าและความงาม เน้นที่การรับรู้คุณค่า การสัมผัสความงามและการแสดงออก
ทางอารมณ์ของมนุษย์ เรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าและความงามในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด�ารงชีวิตของมนุษย์ ชีวิต
กับความงามในด้านศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม รวมไปถึงความงามในธรรมชาติรอบตัวมนุษย์

HM 57103 หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด
(GO and Thinking Skill Development)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความเป็นมาของหมากล้อม กฎกติกาการเล่น การฝึกทักษะและเทคนิคการเล่นหมากล้อม การฝึกฝนหมากล้อม
เพื่อความสามารถในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การบูรณาการหมากล้อมเข้ากับวิถีชีวิต การบูรณาการความฉลาด
จากหมากล้อมกับปัญญาทางธรรม

HM 57104 ปรัชญากับการด�าเนินชีวิต
(Philosophy and Living)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและบทบาทของปรชัญาในการด�าเนนิชวีติ ความจรงิเกีย่วกบัจกัรวาล โลก และชวีติของมนษุย์ ธรรมชาติ
ของความรู้ เกณฑ์ตัดสินคุณค่าทางจริยธรรม อุดมคติของชีวิต การวิเคราะห์ปัญหาร่วมสมัยในเชิงปรัชญา

HM 57105 ไทยศึกษา
(Thai Studies)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความเป็นมาของชุมชนไทย โลกทัศน์พื้นฐานของสังคมไทยในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและศิลปวัฒนธรรม 
สภาพและปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบัน แนวโน้มและทางออกของสังคมไทยในอนาคต

HM 57106 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
(Integrated Humanities)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษยศาสตร์ วิวัฒนาการความคิดและความเชื่อของมนุษย์ ปฏิสัมพันธ์ต่อโลกและชีวิต
ในมิติของเหตุผลและอารมณ์ แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตในอุดมคติ คุณธรรมและจริยธรรม ศิลปะและวรรณกรรมท่ีมี
อิทธพิลต่อมนุษย์
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HM 57107 ศาสนากับสันติภาพ
(Religion and Peace)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนาและสันติภาพ บทบาทของศาสนาต่อประเด็นสันติภาพ แนวคิดของศาสนาเกี่ยวกับ
สันติภาพ แนวคิดของศาสนาเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงและความขัดแย้ง แนวคิดของศาสนาเกี่ยวกับการสร้าง
สันติภาพ

HM 57108 ศิลปะการด�าเนินชีวิต
(Art of Living)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและส�าคัญของศิลปะการด�าเนินชีวิต ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น คุณค่าและความหมายของชีวิต การ
สร้างความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลและเป็นธรรมต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสิ่ง การแก้ปัญหาชีวิตอย่างสร้างสรรค์และการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

HM 57109 จริยศาสตร์ธุรกิจ
(Business Ethics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายของจริยศาสตร์ธุรกิจ แนวคิดหรือทฤษฎีเกี่ยวกับจริยศาสตร์ธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับ
จริยธรรม แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจที่ส�าคัญ ปัญหาจรยิธรรมในระบบธุรกิจปัจจุบัน

HM 57110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล
(Man and Reasoning)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและบทบาทของเหตผุล รปูแบบการอ้างเหตผุล หลกัเกณฑ์และความสมเหตสุมผลของการอ้างเหตผุล 
ข้อบกพร่องของการอ้างเหตผุล ศกึษาวเิคราะห์การอ้างเหตผุลในชวิีตประจ�าวันและชดุเหตผุลต่างๆ ท่ีมีอทิธิพลใน
สังคมปัจจุบัน

HM 57111 การคิดเชิงวิพากษ์และสร้างสรรค์
(Critical and Creative Thinking)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ธรรมชาติของความคิด รูปแบบการคิดเชิงวิพากษ์ วัฒนธรรมการวิพากษ์ รูปแบบการคิดเชิงสรา้งสรรค์ การส่ง
เสริมการคิดเชิงวิพากษ์และเชิงสร้างสรรค์ในชีวิตประจ�าวัน

HM 57112 ชีวิตกับวรรณกรรมสร้างสรรค์
(Life and Creative Literature)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

มิติอันหลากหลายของชีวิตมนุษย์ท่ีสะท้อนผ่านผลงานสร้างสรรค์เชิงวรรณกรรมในรูปส่ือส่ิงพิมพ์ ภาพยนตร์ ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ และสื่ออื่นๆ เพื่อแสดงให้เห็นโลกทัศน์ คุณค่า ความเชื่อและศรัทธาของมนุษย์
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HM 57113 นวัตกรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Innovations and Quality of Life Improvement)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและความส�าคัญของนวัตกรรมที่มีผลต่อชีวิตมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมกับความต้องการ
พื้นฐานของมนุษย์ ประโยชน์และตัวอย่างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

SC 57101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ�าวัน
(Mathematics and Statistics in Daily Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การคิดเชิงวิเคราะห์ หลักความสมเหตุสมผลและการอ้างเหตุผล การน�าคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้แก้ปัญหาและ
ตดัสินใจในชวีติประจ�าวนั การตดัสินใจโดยใช้หลกัความน่าจะเป็น เทคนคิการน�าเสนอข้อมลูแบบต่างๆ การวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้น การอ่านค่าและตีความหมายจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต

SC 57102 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Applications of Information Technology)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสือ่สารและระบบเครือข่าย การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ต
เพือ่การตดิต่อส่ือสาร การค้นหาข้อมลู การศกึษาและน�าไปใช้เชงิพาณิชย์ ความรู้เบือ้งต้นทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ประเภทของระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น ความปลอดภัยของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
จริยธรรมในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

SC 57103 การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม
( Energy Conservation and Environmental 
Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและหลักการของการอนุรักษ์พลังงาน ความส�าคัญของการใช้และอนุรักษ์พลังงานอย่างถูกวิธี 
สถานการณ์ปัจจุบันและวิกฤตการณ์พลังงานของโลก ผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมของการใช้พลังงานอย่างไม่
ถูกต้อง หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท�างานและในโรงงานอุตสาหกรรม กฎหมายและมาตรฐานของการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม

SC 57104 เทคโนโลยีส�าหรับส�านักงานอัตโนมัติ
(Technology for Office Automation)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เกีย่วกบัส�านกังานอตัโนมตั ิบทบาทและการใช้คอมพวิเตอร์ในส�านกังาน ระบบตดิต่อส่ือสารและการประยกุต์
ใช้เครอืข่ายคอมพวิเตอร์ในส�านกังาน การใช้โปรแกรมประยกุต์ในส�านกังาน เช่น โปรแกรมประมวลผลค�า โปรแกรม
จัดการการค�านวณ โปรแกรมน�าเสนองาน โปรแกรมจัดการการนัดหมาย เป็นต้น การประชุมทางไกล แนวคิดของ
ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning) ระบบความปลอดภัยของข้อมูล
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SC 57105 โภชนาการเพื่อสุขภาพ
(Nutrition for Health)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

บทบาทและความส�าคญัของโภชนาการท่ีมต่ีอร่างกาย สารอาหารประเภทต่างๆ โรคท่ีเกิดจากการบรโิภคอาหารท่ี
ไม่สมดลุและมพีษิ การควบคมุอาหารและน�า้หนกัของร่างกายอย่างปลอดภยั อาหารส�าหรบับคุคลในช่วงวัยต่างๆ 
อิทธพิลของความเชื่อและค่านิยมในการรับประทานอาหาร รวมทั้งอาหารแสลงโรค

SC 57106 การจัดการการเงินส่วนบุคคล
(Personal Financial Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคดิเกีย่วกบัการบรหิารการเงินส่วนบคุคล ความเข้าใจจดุมุ่งหมายของการบรหิารการเงินส่วนบคุคล ความส�าคญั
ของการบริหารการเงินส่วนบุคคล การก�าหนดเง่ือนไขและเป้าหมายของการเงินส่วนบุคคล วงจรชีวิตของบุคคล 
คณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินส่วนบุคคล การจดบันทึกรายได้รายจ่ายส่วนบุคคลและครัวเรือน การวางแผน
และกลยุทธเ์กี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การบริหารความเส่ียงส่วนบุคคล และการออมเพื่อวัตถุประสงค์
ต่างๆ ของบุคคล

SC 57107 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
(Science and Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลของการใช้สารเคมีท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมและชีวิตประจ�าวัน 
ผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้ยาในชีวิตประจ�าวัน หลักการของเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) ผลท่ีเกิดขึ้น
จากการดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified Organisms: GMOs) ผลของรังสีจากดวงอาทิตย์และสาร
กมัมนัตรงัสีท่ีมีต่อชวีติและส่ิงแวดล้อม ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ท่ีมต่ีอมนษุย์ สภาพแวดล้อม 
สังคม การเมือง และวัฒนธรรม

SC 57108 สถิติเบื้องต้น
(Basic Statistics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักและวิธีการทางสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ท่ีน�ามาใช้ในงานด้านต่างๆ ได้แก่ การท�าประชามติ 
การวิจัยเชิงส�ารวจ โดยเน้นการวิเคราะห์จากกรณีศึกษาและผลการวิจัยท่ีใช้ข้อมูลจริง การเขียนรายงานผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถติิ
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

EG 57101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mathematics 1)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ลิมิต ความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และการอินทิเกรตฟังก์ชันค่าจริงของหนึ่งตัวแปรจริง และการประยุกต์รูปแบบ
ยังไม่ก�าหนด เทคนิคการอินทิเกรต การอินทิเกรตเชิงตัวเลข อินทิกรัลไม่ตรงแบบ

EG 57102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
(Engineering Mathematics 2)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : EG 57101

อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ล�าดับและอนุกรมของจ�านวนจริง การกระจายแบบอนุกรมเทย์เลอร์ และการประมาณค่า
ฟังก์ชันมูลฐาน การประมาณค่าอินทิกรัลเวกเตอร์ เส้นตรงและระนาบในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่า
จริงของสองตัวแปร บทน�าสู่สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์

EG 57103 ฟิสกิส์วิศวกรรม 1
(Engineering Physics 1)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การเคลื่อนที่ของวัตถุใน 1, 2, 3 มิติ การเคลื่อนที่และแรงความโน้มถ่วง งานและพลังงาน การชนกัน การเคลื่อนที่
แบบหมนุ วตัถใุนสภาพสมดลุ การยดืหยุ่นและการแตกหัก ของไหลในภาวะหยดุนิง่และเคลือ่นท่ี การเคลือ่นท่ีแบบ
สั่น เสียงและประยุกต์ความร้อนและทฤษฎีจลน์ กฎข้อ 1 และ 2 ของอุณหพลศาสตร์

EG 57104 ปฏิบัติการฟิสกิส์วิศวกรรม 1
(Engineering Physics Laboratory 1)

1(0-3-1)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี และ วิชาเรียนร่วม: EG 57103

ปฏิบัติการทดลองในเรื่องที่สอดคล้องกับรายวิชา EG 57103

EG 57105 ฟิสกิส์วิศวกรรม 2
(Engineering Physics 2)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : EG 57103

ประจุไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า กฎของเกาสส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า การเหนี่ยวน�า ตัวเหนี่ยวน�า กฎของฟาราเดย์ 
ทฤษฎคีลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า วงจรกระแสตรงและกระแสสลบั พืน้ฐานและคณุสมบตัเิบือ้งต้นของอปุกรณ์สารกึง่ตวัน�า
พื้นฐาน ไดโอด ทรานซิสเตอร์ การหักเหและการเบี่ยงเบนทางแสง โพลาไลเซชั่น กระจก เลนส์ และอุปกรณ์ทาง
แสง ฟิสกิส์สมัยใหม่ โครงสร้างของอะตอม ทฤษฎีควอนตัม

EG 57106 ปฏิบัติการฟิสกิส์วิศวกรรม 2
(Engineering Physics Laboratory 2)

1(0-3-1)

วิชาบังคับก่อน : EG 57104 และ วิชาเรียนร่วม: EG 57105

ปฏิบัติการทดลองในเรื่องที่สอดคล้องกับรายวิชา EG 57105
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EG 57107 เคมีวิศวกรรม
(Engineering Chemistry)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ปริมาณสารสัมพันธ์ และทฤษฎีโครงสร้างอะตอม สมบัติของก๊าซ ของเหลว ของแข็ง และสารละลาย สมดุลเคมี 
สมดุลอิออน จลศาสตร์เคมี พันธะเคมี ตารางธาตุและสมบัติตารางธาตุ ธาตุเรพรีเซนเททีฟ อโลหะ โลหะทรานซิ
ชัน เทอร์โมเคมี เคมีไฟฟ้า

EG 57108 ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม
(Engineering Chemistry Laboratory)

1(0-3-1)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี และ วิชาเรียนร่วม: EG 57107

ปฏิบัติการทดลองในเรื่องที่สอดคล้องกับรายวิชา EG 57107

EG 57209 พีชคณิตเชิงเส้นและสมการดิฟเฟอเรนเชียล
(Linear Algebra and Differential Equations)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : EG 57102

ระบบต่างๆ ของสมการพชีคณิตเชงิเส้น เสปซเชงิเส้น ผลผลติภายใน ค่าและเวคเตอร์ไอเกนส์ ทฤษฎแีกนหลกั สม
การดฟิเฟอเรนเชยีลเชงิเส้นระดบัสูง วธีิการแปรผนัพารามิเตอร์ ระบบของสมการดฟิเฟอเรนเชยีลเชงิเส้นล�าดบัท่ี
หนึ่ง การวิเคราะห์เชิงปริมาณและระบบพลวัต

EG 57210 วิธีการคณิตศาสตร์ประยุกต์
(Methods of Applied Mathematics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : EG 57209

การใช้สมการอนุกรมแก้ปัญหา ฟังก์ชั่นพิเศษ การแปลงลาปลาซ อนุกรมฟูเรียร์ การแปลงฟูเรียร์และทฤษฎีคอน
เวอร์เจนซ์ ปัญหาค่าขอบข่าย สมการดฟิเฟอเรนเชยีลบางส่วนเชงิเส้นตรง บทน�าสู่เทนเซอร์ ตวัแปรเชงิซ้อน ฟังก์ชนั
วิเคราะห์ การอินทิเกรตเชิงเส้นและขอบเขต อนุกรมลอเรนท์ ทฤษฎีส่วนเหลือ

2.2 วิชาพื้นฐานทางวศิวกรรม

EG 57111 การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

กราฟฟกิเชิงเรขาคณิต การเขียนรอยตัด รอยตอ่ แผ่นคลี่ ระบบสัญญลักษณต์่างๆ ในการเขียนแบบเครื่องกล 
การเขียนแบบระบบท่อ การเขียนแบบแนวเชื่อม การเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การก�าหนดความละเอียด
ของพื้นผิว การก�าหนดความคลาดเคลื่อนและขนาดเผื่อ การเขียนแบบภาพประกอบและภาพรายละเอียด การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในงานเขียนแบบ
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EG 57112 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
(Introduction to Computer Programming)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ระบบจ�านวนโครงสร้างพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนวิธีและผังงาน วิธีการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ 
หัวข้อพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม ได้แก่ แบบชนิดข้อมูล ตัวปฏิบัติการ ตัวแปร ค่าคงที่ นิพจน์ โครงสร้างควบคุม 
ได้แก่ ล�าดับตัดสินใจ การท�าซ�้าโปรแกรมย่อย โครงสร้างข้อมูล

EG 57213 กลศาสตร์วิศวกรรมภาคสถิตยศาสตร์
(Engineering Mechanics–Statics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : EG 57103

การวิเคราะห์แรง สมดุลของแรง การประยุกต์สมการสมดุลกับโครงสร้าง และเครื่องจักรจุดศูนย์ถ่วง ทฤษฏีของ
แปปปัสคาน กลศาสตร์ของไหล ความฝืด การวิเคราะห์โดยใช้หลักของงานเสมือน เสถียรภาพของสมดุลเคเบิล 
โมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่ โมเมนต์ความเฉื่อยของมวล หลักความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์หาโมเมนต์ดัด แรง
เฉือน และการโก่งตัว

EG 57214 วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศกึษาสมบตัแิละโครงสร้างของวสัดใุนงานวศิวกรรมประเภทโลหะ โลหะผสม เซรามคิพลาสตกิ ยางไม้ และคอนกรตี 
แผนภูมิสมดุล ลักษณะและการทดสอบสมบัติวัสดุ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสรา้งทางจุลภาค และมหภาคกับ
สมบัติของวัสดุ กรรมวิธีการผลิตของวัสดุแบบต่างๆ ผลของกรรมวิธีทางความร้อนต่อโครงสร้างทางจุลภาค และ
สมบัติของวัสดุ

EG 57215 อุณหพลศาสตร์และการถ่ายเทความร้อน
(Thermodynamics and Heat Transfer)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : EG 57103

แนะน�าสัญลกัษณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในวิชาพลศาสตร์ความร้อน คณุสมบตัขิองสารบรสุิทธ์ิ สมการสภาวะของก๊าซอดุมคติ
และก๊าซจริง ความสามารถการอัดตัว แผนภูมิและตารางทางเทอร์โมไดนามิกส์ กฎข้อที่หนึ่งและสองทางเทอร์โม
ไดนามิกส์ เอนโทรปี การประยุกต์กฎข้อที่หนึ่ง กฎข้อที่สองทางเทอร์โมไดนามิกส์ และเอนโทรปีเพื่อการค�านวณ
ทางพลศาสตร์ความร้อนของกระบวนการจรงิ โหมดของการถ่ายเทความร้อน รปูแบบท่ัวไปของสมการการน�าความ
ร้อน การประยุกต์หลักการอุณหพลศาสตร์กับการถ่ายเทความร้อน

EG 57216 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น
(Introduction to Electrical Engineering)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับวงจร การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบไฟฟ้าก�าลังเบื้อง
ต้น หม้อแปลง เครือ่งจกัรกลไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบั เครือ่งมือวัดไฟฟ้า อปุกรณ์และวงจรอเิลก็ทรอนกิส์ 
วงจรดิจิทัล ไอซี ทฤษฎีเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้งานระบบควบคุมทางวิศวกรรม
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EG 57217 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น
(Introduction to Electrical Engineering Laboratory)

1(0-3-1)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี และวิชาเรียนร่วม: EG 57216

ปฏิบัติการทดลองในเรื่องที่สอดคล้องกับรายวิชา EG 57216

EG 57218 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
(Mechanical Engineering Laboratory)

1(0-3-1)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ปฏิบัติการเกี่ยวกับความแข็งแรงของวัสดุ กลศาสตร์ของไหล กลศาสตร์เครื่องจักรกล และอุณหพลศาสตร์ การน�า
ความร้อน เพื่อให้นักศึกษาใช้เครื่องมือพื้นฐานในการวัด สามารถประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูลและวิจารณ์ผลการ
ทดลองประกอบภาคทฤษฎีที่เคยเรียนมา

IE 57101 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการเบื้องต้น
(Introduction to Industrial Engineering Laboratory)

1(0-3-1)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ปฏบิตักิารท่ีเกีย่วข้องกบักระบวนการผลติงานโลหะพืน้ฐาน เช่น งานร่างแบบ งานโลหะแผ่น งานเชือ่ม งานกดั งาน
กลึง งานเจียระไน การใช้เครื่องมือวัดในงานวิศวกรรม เช่น เวอร์เนียร์ไมโครมิเตอร์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หลักการ
การท�างานที่ปลอดภัย การบ�ารุงรักษาเครื่องจักร

IE 57202 กรรมวิธีการผลิต
(Manufacturing Processes)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

กรรมวิธีการผลิตแบบต่างๆ เช่น การหล่อ การขึ้นรูป การเชื่อม การใช้อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องจักรการผลิต 
เทคโนโลยีซีเอ็นซีเบื้องต้น เทคโนโลยีแม่พิมพ์เบื้องต้น ความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุ กรรมวิธีการผลิต และต้นทุนใน
การผลิต มาตรฐานการวัดละเอยีดทางวศิวกรรม และความเท่ียงตรงของการวดั ระบบมาตรฐานเรือ่งความสามารถ
การแลกเปลี่ยนข้อก�าหนดของพิกัดความเผื่อ

2.3 วิชาเฉพาะทางวศิวกรรมส�าหรับสาขาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์

AE 57201 กลศาสตร์วิศวกรรมภาคพลศาสตร์
(Engineering Mechanics – Dynamics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : EG 57213

การเคลื่อนไหวของอนุภาคและเทหวัตถุเกร็งใน 2 มิติ ไคเนแมติกส์ ไคเนติกส์ กฎการเคลื่อนไหวของนิวตันข้อที่ 2 
สมการการเคลือ่นท่ี บทน�าสู่พลศาสตร์ 3 มติขิองเทหวตัถเุกรง็ อมิพลัส์และโมเมนตมั บทน�าสู่การส่ันสะเทือนเชงิกล 
ความถี่ธรรมชาติ การกระตุ้นและการหน่วง สมการการเคลื่อนไหวของการสั่นสะเทือนโดยอิสระและโดยบังคับ
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AE 57202 กลศาสตร์ของไหล
(Fluid Mechanics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : EG 57103

บทน�าและแนวคิดพื้นฐานของกลศาสตร์ของของไหล สนามความเค้น สถิตยศาสตร์ของของไหลและแรงลอยตัว 
สมการอนุรักษ์ของการเคลื่อนไหวของของไหลในรูปอินทิกรัล การอนุรักษ์มวล โมเมนตัม และพลังงาน สมการ
ของออยเลอร์และเบอร์นูลี บทน�าสู่สมการอนุรักษ์ในรูปแบบดิฟเฟอเรนเชียล การวิเคราะห์มิติและทฤษฎีบัคกิง
แฮมไพ การไหลแบบวิสคัสของของไหลอินคอมเพรสซิเบิลภายใน การไหลในท่อใหญ่และท่อเล็ก การวัดการไหล 
บทน�าสู่แนวคิดเบาน์ดารีเลเยอร์

AE 57303 การออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล
(Mechanical Engineering Design)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : AE 57201

หลกัพ้ืนฐานของการออกแบบทางวศิวกรรมเครือ่งกล และบทน�าสู่กระบวนการออกแบบ คณุสมบตัขิองวัสด ุทฤษฎี
ของการเสียหาย ความล้า การออกแบบส่วนประกอบเครือ่งจกัรกลพืน้ฐาน การพฒันาข้อก�าหนด การวางแผน การ
ออกแบบระดับแนวคิด การออกแบบผลิตภัณฑ์และการประเมินตัดสิน การออกแบบเพื่อการผลิตและการบ�ารุง
รกัษาง่าย โครงงานออกแบบเครือ่งจกัรกลพืน้ฐาน โครงงานออกแบบระบบเครือ่งจกัรกล โครงงานออกแบบระบบ
ความร้อนและของไหล

AE 57304 คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบการผลิตและวิศวกรรม
(CAD/CAM/CAE)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

บทน�าสู่คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบการผลิตและวิศวกรรม แบบจ�าลองทรงตัน 3 มิติ แนวคิดการออกแบบและ
การปฏิบัติการ การเชื่อมโยงการออกแบบและการผลิต

AE 57305 กลศาสตร์ของวัสดุ
(Mechanics of Materials)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : EG 57213

แรงและความเค้น ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด กฎของฮุก โมดุลัสยืดหยุ่น ความเค้นในคาน 
แรงเฉือน ไดอะแกรมโมเมนต์ดัดโค้ง การงอของคาน การบิด การพับตัวของเสา วงกลมมอร์ ความเค้นประสม
ประสาน เกณฑ์การเสียหาย ปัจจัยปลอดภัย

AE 57306 ทฤษฎีการแก้ไขปัญหาเชิงประดิษฐ์คิดค้น
(Theory of Inventive Problem Solving)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคดิ หลกัการ และวธีิการแก้ไขปัญหาเชงิประดษิฐ์คดิค้นหรอื TRIZ การประยกุต์ใช้ TRIZ กบังานด้านวศิวกรรม 
ระบบการผลิต และการบริหารจัดการ ฝึกปฏิบัติ TRIZ ด้วยกรณีศึกษาโดยกลุ่ม
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AE 57307 พลศาสตร์และการสั่นสะเทือน
(Dynamics and Vibrations)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : AE 57201

การวเิคราะห์ระบบท่ีมีดกีรอีอฟฟรดีอมเดีย่วและหลายค่า การส่ันสะเทือนแบบบดิ การส่ันสะเทือนอสิระและบงัคบั 
การหาค่าความถี่ธรรมชาติของโครงสร้าง ระบบแยก การวิเคราะห์โมดัล วิธีและเทคนิคในการลดและควบคุมการ
สั่นสะเทือน สมการลากรังก์

AE 57308 พื้นฐานวิศวกรรมยานยนต์และเครื่องยนต์สันดาปภายใน
( Automotive Engineering Fundamental and Internal 
Combustion Engine)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักพื้นฐานของระบบยานยนต์ ส่วนประกอบ และการออกแบบ เครื่องยนต์สันดาปภายในหลักการพื้นฐานในการ
ไหลของของไหล อุณหพลศาสตร์ เชื้อเพลิงและการเผาไหม้ วัฏภาคอากาศและเชื้อเพลิงอุดมคติ ระบบส่งก�าลัง 
แชสซิส ระบบรับน�้าหนัก ระบบบังคับทิศทาง เบรค ตัวถัง อากาศพลศาสตร์ของยานพาหนะและอิเล็กทรอนิกส์
ของยานยนต์ พลศาสตร์พื้นฐานของพาหนะ สมรรถนะและการขับเคลื่อน

AE 57309 การเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม
(Industrial Visit)

1(0-45-0)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี แต่ต้องเป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ขึ้นไป

นักศึกษาเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์หรือชิ้นส่วนยานยนต์ หรือหน่วยงานราชการ หรือ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาจะต้องส่งรายงานการเยี่ยมชมโรงงานให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษา

IE 57303 ระบบอัตโนมัติในการผลิต
(Manufacturing Automation Systems)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ระบบอัตโนมัติ ส่วนประกอบและการประยุกต์ใช้งานในการผลิตเบื้องต้น ความรู้เบื้องต้นของการวัดพื้นฐานและ
การประยุกต์ใช้งาน การวัดอุณหภูมิ การวัดแรงดัน การวัดการไหล การวัดระดับ เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 
ชนิดของอุปกรณ์ท�างานในระบบควบคุม มอเตอร์เอซี มอเตอร์เซอร์โว ชนิดของอุปกรณ์สื่อสารในระบบอัตโนมัติ
ต่างๆ การประยุกต์ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในการควบคุมกระบวนการผลิต ตัวควบคุมแบบโปรแกรมได้ และการ
เขียนโปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่อการควบคุมระบบการผลิต พื้นฐานและการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม 
การประยุกต์ใช้งานไมโครคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่อการควบคุมระบบการผลิต การใช้เครื่องมือวัด
คุมพื้นฐานต่างๆ ในระบบอัตโนมัติเพื่อการควบคุมระบบการผลิต
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2.4 วิชาโครงงานวิศวกรรมการผลิตยานยนต์

AE 57410 โครงงานทางวศิวกรรมการผลิตยานยนต์ 1
(Automotive Manufacturing Engineering Project 1)

1(0-2-1)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การศกึษาขัน้ต้นในโครงงานท่ีน่าสนใจทางวศิวกรรมการผลิตยานยนต์ และน�าเสนอโครงการในรายงานดงักล่าว ซึง่
จะเน้นการน�าเสนอรายงาน โดยใช้หลกัภาษาไทยท่ีถกูต้องตามหลกัไวยากรณ์ และหลักการเขยีนรายงานโครงงาน
ท่ีด ีเช่น การใช้ภาษาไทย แบบฟอร์มท่ีเป็นมาตรฐาน การค้นคว้า เรยีบเรยีง และการใช้ข้อมูลทางวิศวกรรมศาสตร์
มาสนับสนุน การเขียนอ้างอิงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

AE 57411 โครงงานทางวศิวกรรมการผลิตยานยนต์ 2
(Automotive Manufacturing Engineering Project 2)

3(0-6-3)

วิชาบังคับก่อน : AE 57410

โครงงานที่น่าสนใจในแขนงต่างๆ ทางวศิวกรรมอุตสาหการ โดยศึกษาต่อเนื่องจากหัวข้อ AME 4201 ที่รวบรวม
ข้อมูลเนื้อหา วิเคราะห์ และสรุปประมวลผลท่ีสนับสนุนการศึกษาหัวข้อท่ีขออนุมัติข้างต้น เพื่อสร้างองค์ความรู้
ใหม่แก่ผู้เรียน ในเชิงของการวิเคราะห์และสังเคราะห์ โดยการน�าเสนอโครงงานทางวิศวกรรมการผลิตยานยนต์
นั้น นักศึกษาจะต้องเสนอต่อคณะกรรมการสอบที่แต่งตั้งโดยสถาบันฯ ไม่น้อยกว่า 3 คน

2.5 วิชาเลือกเฉพาะสาขาอุตสาหการและการผลิตยานยนต์
2.5.1 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้านการผลิตยานยนต์

AE 57412 อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือวัดส�าหรับยานยนต์
(Electronics and Instrument for Automobile)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : EG 57216, AE 57305

บทน�าสู่วงจรเชิงเลข บทน�าสู่ไมโครโปรเซสเซอร์และระบบต่างๆ บนฐานไมโครโปรเซสเซอร์ เครื่องมือวัดขั้นพื้น
ฐาน การประยุกต์เครื่องมือวัดประเภทต่างๆ กับระบบยานยนต์

AE 57413 อากาศพลศาสตร์ของยานพาหนะ
(Vehicle Aerodynamics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : AE 57201, AE 57305

ผลของการออกแบบยานยนต์ต่ออากาศพลศาสตร์ การทดสอบอุโมงค์ลม เบาน์ดารีเลเยอร์และเวคส์ แรงเสียด
ทานและการฉุดจากแรงดัน โมเมนต์และแรงต่างๆ ทางอากาศพลศาสตร์ จุดศูนย์กลางแรงดันและเสถียรภาพของ
ยานพาหนะ

AE 57414 ระบบส่งก�าลัง
(Power Train Systems)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : AE 57303

ระบบส่งก�าลังแบบคนบังคับและระบบอัตโนมัติ พื้นฐานการปฏิบัติการส่งก�าลัง ส่วนประกอบเสริม ระบบเบรค 
ระบบบังคับเบรค การทรงตัวในที่ลสาดชันและเอียง ระบบรองรับการสั่นสะเทือนในการส่งก�าลัง
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AE 57415 พลศาสตร์ของยานพาหนะ
(Vehicle Dynamics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : AE 57201, AE 57303

พลศาสตร์ของยานยนต์ คณุสมบตัขิองยางอดัลม กลไกการรบัน�า้หนกัและการบงัคบัทิศทาง พลศาสตร์ของพาหนะ
ตามแนวแกน แบบจ�าลองจักรยานเชิงเส้น เสถียรภาพ แบบจ�าลองเครื่องยนต์เชิงเส้น ความสบายในการขับขี่

AE 57416 การควบคุมและพลศาสตร์ของระบบ
(Sytems Dynamics and Controls)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : AE 57201, AE 57303

แบบจ�าลองพลศาสตร์ของระบบ การตอบสนอง บทน�าสู่ระบบการควบคุม ลักษณะสมบัติของระบบการควบคุม
การป้อนกลับ สมรรถนะของระบบควบคุมการป้อนกลับ เสถียรภาพของระบบการป้อนกลับเชิงเส้น หลักส�าคัญ
ของการป้อนกลับ วิธีรูทโลคัส การวิเคราะห์โดเมนเวลาและการออกแบบระบบการควบคุม วิธีตอบสนองความถี่ 
เสถียรภาพของโดเมนความถี่และการชดเชย การใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบระบบควบคุม

AE 57417 เสียงรบกวน การสั่นสะเทือน และความแข็งกระด้าง
(Noise, Vibration and Harshness)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : AE 57201

ความส�าคัญของเสียงรบกวน การสั่นสะเทือนและความแข็งกระด้างต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ แหล่งของเสียงและ
การส่ันสะเทือน คณุภาพของเสียงรบกวน ความเร่ง ความเรว็ การขจดั และแรงกดดนั/ความเข้มของสียง มาตรวัด 
DB บทน�าสู่การสั่นสะเทือน การสั่นสะเทือนตอบสนองแบบอิสระและแบบบังคับของระบบหนึ่งและสองดีกรีออฟ
ฟรีดอม วิธีหาค่าความถี่ธรรมชาติและรูปทรงโหมดของระบบพหุดีกรีออฟฟรีดอม การวัดและการควบคุมการสั่น
สะเทือน ระบบติดตั้งชุดรับน�้าหนัก แบบจ�าลองถนนและอุโมงค์ลม มาตรฐานของเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน

AE 57418 การตรวจวินิจฉัยและการบ�ารุงรักษายานยนต์
(Automotive Diagnostics and Maintenance)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : AE 57201

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับชิ้นส่วนยานยนต์และหน้าที่ของชิ้นส่วน แนวทางการวิเคราะห์เหตุขัดข้อง เครื่องมือในการ
ตรวจวนิจิฉยัยานยนต์ การดแูลรถยนต์ด้วยตนเอง ความรู้เกีย่วกบัการบ�ารงุรกัษาตามช่วงเวลา การบ�ารงุรกัษาและ
การซ่อม เทคนิคการขับขี่อย่างระมัดระวัง

AE 57419 การวิเคราะห์โครงสร้างยานพาหนะ
(Vehicle Structural Analysis)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : AE 57201

การจ�าแนกชั้น หน้าที่ และส่วนประกอบของตัวถังรถยนต์ ภาระของแชสซี ความปลอดภัย การวิเคราะห์ความเค้น
และการเสียรูป วิธีการค�านวณและไฟไนท์เอลิเมนท์
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AE 57420 ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์
(Automation and Robotics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ระบบอัตโนมัติขั้นพื้นฐาน อุปกรณ์ เซนเซอร์ แอคชูเอเตอร์ ระบบขนถ่ายวัสดุ หุ่นยนต์และการประยุกต์ใช้

AE 57421 หัวข้อพิเศษทางด้านวศิวกรรมการผลิตยานยนต์
( Special Topics in Automotive Manufacturing Engi-
neering)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี แต่ต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป

ศกึษาหรอืค้นคว้าปัญหาเฉพาะทาง ตามท่ีอาจารย์ผู้สอนประจ�ารายวิชามอบหมาย โดยความเห็นชอบของหัวหน้า
หลักสูตรฯ

2.5.2 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้านระบบการผลิต

EG 57219 ความน่าจะเป็นและสถิติส�าหรับวิศวกร
(Probability and Statistics for Engineer)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : EG 57102

การน�าเสนอ และวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ทฤษฎีความน่าจะเป็น การแจกแจงทางสถิติ ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง การ
ประมาณค่า การอนมุานทางสถติ ิการทดสอบสมมตฐิาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน สหสัมพนัธ์ และการถดถอย 
การใช้วิธีการทางสถติิในการแก้ไขปัญหา การประยุกต์สถิติในเชิงวิศวกรรม

IE 57304 การศึกษาการท�างานทางอุตสาหกรรม
(Industrial Work Study)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลาในการท�างานของคน การใช้หลักเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหวในการออกแบบ
และปรับปรุงการท�างาน การปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน เครื่องจักร ความสัมพันธ์ในการเคล่ือนไหว เวลา และการ
ไหลของวัสดุที่ใช้ในการผลิต วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือต่างๆ เช่น แผนภูมิการไหลของกระบวนการ 
แผนภูมิการผลิต แผนภูมิการท�างานหลายแบบ การศึกษาการเคลื่อนไหวอย่างละเอียดและแผนภูมิไซโม เป็นต้น 
การหาเวลามาตรฐาน การสุ่มงาน และการใช้ปัจจัยในการประเมินค่า การวิเคราะห์งานเพื่อปรับปรุงวิธีการผลิต 
การจ่ายเงินค่าจ้างและจัดท�าแผนการจูงใจในการท�างาน

IE 57305 การวิจัยการด�าเนินงาน
(Operations Research)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : EG 57210

แนะน�าวิธีการวิจัยการปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมอุตสาหการ โดยเน้นการใช้ตัวแบบทาง
คณิตศาสตร์ สมการเชิงเสน้ ตัวแบบการขนส่งและการมอบหมายงาน ทฤษฏีเกม ทฤษฏีแถวคอย ตัวแบบการ
จัดการพัสดุคงคลัง และการใช้การจ�าลองสถานการณ์ในกระบวนการตัดสินใจ
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IE 57306 การวางแผนและควบคุมการผลิต
(Production Planning and Control)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนะน�าแนวทางการวางแผนระบบการผลิต เทคนิคการพยากรณ์ การวางแผนการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลก�าไรเพื่อการตัดสินใจ การจัดล�าดับการผลิต การควบคุมการผลิต การจัดสมดุลการผลิต การวัดปัจจัยส�าคัญ
ที่ใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อให้ค่าใช้จ่ายและเวลาสูญเปล่าต�่า การจัดการวัสดุคงคลัง การควบคุมโครงการโดยใช้
เทคนิค PERT/CPM

IE 57307 การควบคุมคุณภาพ
(Quality Control)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : EG 57219

นยิามคณุภาพ เทคนคิทางด้านการจดัการคณุภาพ ต้นทุนคณุภาพ เทคนคิในการวิเคราะห์และปรบัปรงุคณุภาพ การ
ควบคุมคุณภาพและกระบวนการผลิตโดยใช้หลักสถิติ การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการผลิต แผนการ
สุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ ความน่าเชื่อถือทางวิศวกรรมในการผลิต หลักการประกันคุณภาพเบื้องต้น

IE 57308 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
(Industrial Plant Design)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนะน�าและศึกษาหลักการออกแบบโรงงาน การวิเคราะห์การออกแบบโรงงานขั้นต้น การวางแผนและการจัดวาง
ผงัส่ิงอ�านวยความสะดวก การขนถ่ายวสัด ุลกัษณะของปัญหาด้านการจดัวางผงัโรงงานการเลอืกท�าเลท่ีตัง้โรงงาน 
การวเิคราะห์ลักษณะของผลิตภัณฑ์เพือ่การจดัวางผงัโรงงานและส่วนบรกิารและสนบัสนนุ รวมท้ังศกึษาข้อกฎหมาย
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม

IE 57309 วิศวกรรมความปลอดภัย
(Safety Engineering)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

อบุตัเิหตแุละอนัตรายต่างๆ ท่ีมอียู่ในอตุสาหกรรมการผลติ ทฤษฎแีละการวิเคราะห์สาเหตขุองอบุตัเิหต ุการป้องกนั
การเกิดอบุตัเิหตใุนงานอตุสาหกรรมการผลิต การวเิคราะห์และประเมนิความเส่ียง หลักการบรหิารความปลอดภัย
และการบริหารเพื่อควบคุมการสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุ การวางแผนและออกแบบเพื่อความปลอดภัย เช่น การ
วางผังโรงงาน อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักร การบ�ารุงรักษาเครื่องจักร 
เป็นต้น กฎหมายความปลอดภัยในการท�างาน กฎหมายแรงงาน และกฎหมายโรงงาน มาตรฐานความปลอดภัย
ทางอุตสาหกรรม การสาธารณสุขในโรงงาน หลักพื้นฐานการควบคุมสิ่งแวดล้อมทางอุตสาหกรรม และจิตวิทยา
อุตสาหกรรมขั้นต้น

IE 57310 วิศวกรรมการบ�ารุงรักษา
(Maintenance Engineering)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิดทางการบ�ารุงรักษา การบ�ารุงรักษาเชิงป้องกัน มูลเหตุของการเสื่อมสภาพ การตรวจสอบเครื่องจักรและ
อปุกรณ์ การวางแผนและการควบคมุกิจกรรมการบ�ารงุรกัษา การจดัการเกีย่วกบัวัสดแุละชิน้ส่วนส�ารอง วิเคราะห์
ความน่าเชื่อถือและความเสียหายทางสถิติ การวัดประเมินผลประสิทธิภาพการบ�ารุงรักษา หลักการและการ
ประยุกต์การบ�ารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วมหรือ TPM
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IE 57411 การทดสอบแบบไม่ท�าลาย
(Nondestructive Testing)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : EG 57214

นิยาม วัตถุประสงค์ ประเภท ตัวอย่างการทดสอบโดยไม่ท�าลาย ชนิดและสภาวะอันตรายของรอยบกพร่อง การ
แตกหัก หลักการและวธีิการตรวจสอบและทดสอบโดยวิธีการต่างๆ ท้ังการเปรยีบเทียบและการประยกุต์ใช้วิธีการ
ทดสอบดังกล่าว โดยแบ่งตามประเภทของวัสดุและชนิดงานที่ตรวจสอบ

IE 57412 การวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุ
(Material Failure Analysis)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : EG 57214

รูปแบบ ขั้นตอน วิธีการในการวิเคราะห์ความเสียหาย พฤติกรรมของวัสดุภายใต้การรับแรงทางกลในรูปแบบ
ต่างๆ ในสภาพต่างๆ ผลของอุณหภูมิ และแรงดันต่อวัสดุ สาเหตุและทิศทางของการแตกหัก รวมทั้งผลที่ได้รับ 
คุณสมบัติทางกายภาพและทางกลจากการออกแบบโดยกระบวนการแปรรูปต่างๆ อันมีผลต่อการเสียหาย การ
สึกกร่อนเสียหายที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ

IE 57413 วิศวกรรมเครื่องมือกล
(Machine Tool Engineering)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : IE 57202

การออกแบบเครือ่งมอืกลส�าหรบังานตดั การเลอืกชนดิของวสัด ุและการก�าหนดขนาด รวมท้ังการออกแบบในงาน
ด้านเครือ่งจกัรกล งานเชือ่ม และอปุกรณ์เพือ่ตรวจสอบ เครือ่งอดั เครือ่งฉดี การออกแบบแม่พมิพ์ การท�าแม่พมิพ์ 
รวมทั้งวัสดุที่ใช้และอบชุบด้วยความร้อน การแปรรูปด้วยเครื่องอัด และขึ้นรูปพลาสติก

IE 57414 คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต
(Computer Aided Manufacturing)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ฮาร์ดแวร์ทางกลของเครื่องจักร ส่วนของโปรแกรมท่ีใช้กับเครื่องจักรกล อัลกอริทึมส�าหรับอินเตอร์โปเลชั่นและ
การควบคุม การควบคุมโดยดิจิตอล หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น

IE 57415 แมคคาทรอนิกส์
(Mechatronics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การควบคุมเครื่องจักรกลชนิดต่างๆ ในอุตสาหกรรมท้ังส่วนประกอบท้ังทางด้านทางกลและไฟฟ้า ตัวควบคุม 
เทคนิคทางด้านการควบคุมการเคลื่อนที่ทั้งทางกลและไฟฟ้า การโปรแกรมและการประยุกต์ใช้งาน CNC และหุ่น
ยนต์ การทดสอบใช้งานร่วมกับเครื่องมือกล การออกแบบเครื่องจักรให้ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์และมีความ
สวยงาม การรวมเข้ากันเป็นระบบ
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IE 57416 ระบบผลิตขั้นสูง
(Advanced Manufacturing System)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : IE 57202

การน�าโปรแกรม CAD/CAM มาช่วยในการผลิต ระบบการวางแผนการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ (CAPP) การ
ประยุกต์ใช้งานการจัดการด้านวัสดุ (MRP II) การควบคุมการผลิตในโรงงาน ระบบการเก็บข้อมูลในโรงงาน
อตุสาหกรรม การรวบรวมข้อมลูอตัโนมัต ิเทคโนโลยบีาร์โค้ด เครอืข่ายระบบคอมพวิเตอร์ในโรงงานอตุสาหกรรม 
แนวคิดการผลิตแบบ JIT, Lean Manufacturing และแบบ Agile Manufacturing

IE 57417 ระบบผลิตแบบยืดหยุ่น
(Flexible Manufacturing System)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : IE 57202

การจัดการและส่วนประกอบของระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น การวางแผน และควบคุมการผลิต การจัดการฐาน
ข้อมูลในระบบการผลิต และการน�าโปรแกรมระบบ CAD/CAM มาใช้ในระบบผลิตแบบยืดหยุ่น

IE 57418 การจ�าลองสถานการณ์
(Simulation)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : EG 57219

จ�าลองระบบงานแบบดิสครีตอีเวนท์ การสร้างแบบจ�าลอง และการใช้คอมพิวเตอร์ในการจ�าลองระบบงาน โดยจะ
เน้นถึงการประยุกต์ใช้ในปัญหาระบบแถวคอย การผลิต และการขนส่ง

IE 57419 การวิจัยการด�าเนินงานขั้นสูง
(Advanced Operations Research)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ENG 2003

การโปรแกรมไดนามิกส์ การวิเคราะห์มาร์คอฟ ทฤษฎีการตัดสินใจ และการโปรแกรมแบบไม่ใช่เชิงเส้น ความน่า
จะเป็นและกระบวนการสโตแคสติค ทฤษฎีการตัดสินใจ การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม และงานบริการ รวมทั้ง
คุณภาพในการด�าเนินงาน

IE 57420 การออกแบบการทดลอง
(Design of Experiment)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : EG 57219

ทดลองเชิงเปรียบเทียบอย่างง่าย การทดลองปัจจัยเดียวและการวิเคราะห์ความแปรปรวน การออกแบบเชิงแฟก
ทอเรียล การสร้างแบบจ�าลองการถดถอยแบบพหุคูณ

IE 57421 หัวข้อพิเศษทางด้านระบบการผลิต
(Special Topics in Industrial Engineering)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี แต่ต้องเป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป

ศกึษาหรอืค้นคว้าปัญหาเฉพาะทาง ตามท่ีอาจารย์ผู้สอนประจ�ารายวิชามอบหมาย โดยความเห็นชอบของหัวหน้า
หลักสูตรฯ
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2.5.3 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้านการจัดการอุตสาหกรรม

IE 57322 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Economy)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คุณค่าของเงินตามเวลา ก�าไรและต้นทุน การประมาณเงินลงทุน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและการประเมินผลการ
ทดแทน ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ค่าเสื่อมราคาของการเงนิ การประเมินภาษีรายได้ หลักการและเทคนิค
มูลฐานของการวิเคราะห์โครงการทางวศิวกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์

IE 57323 การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและงบประมาณ
(Industrial Cost Analysis and Budgeting)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการบญัชเีบือ้งต้น เทคนคิพืน้ฐานในการวเิคราะห์และจดัท�ารายงานทางการเงินการวเิคราะห์และจดัท�าต้นทุน 
งานส่ังท�าและต้นทุนกระบวนการ การวเิคราะห์และจดัท�าต้นทุนมาตรฐาน การน�าผลการวิเคราะห์ต้นทุนมาใช้ในการ
วางแผนควบคมุและตดัสินใจ เพือ่ปรบัปรงุการด�าเนนิงาน การจดัท�างบประมาณ การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน

IE 57324 การจัดการองค์การและการบริหารงานอุตสาหกรรม
(Industrial Organization Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารขั้นพื้นฐาน การก�าหนดนโยบาย และการวางแผน การสรรหาคัดเลือกและการจัดบุคคล
เข้าท�างาน การอ�านวยการ การจูงใจ การบังคับบัญชา และการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร การควบคุม ตลอดจน
ศึกษาหน้าท่ีความรับผิดชอบและความสัมพันธ์ของหน่วยงานแต่ละหน่วยงานท่ีประกอบกันภายในองค์กร ศึกษา
รปูแบบและประเภทการจดัโครงสร้างองค์การ ศกึษาการประยกุต์การจดัโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกบัลกัษณะ
การด�าเนินธุรกิจอุตสาหกรรม

IE 57425 การจัดการทางวิศวกรรม
(Engineering Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาหลักการเบื้องต้นและทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ พฤติกรรมของคนและมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร การเรียน
รู้วิธีเพิ่มผลผลิตสินค้าและบริการ การจัดการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในอุตสาหกรรม หลักการเบื้องต้นของ
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การเงิน การตลาด แนวทางการจัดการโครงการ กฎหมายอุตสาหกรรม

IE 57426 การบริหารโครงการ
(Project Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ ทบทวนกระบวนการจดัการโครงงาน ศกึษาโครงงานวิเคราะห์ส่ิงท่ีต้องการ
ศึกษา การวางแผนและออกแบบโครงงาน การวางแผนเครือข่าย วิธีเทคนิคการรักษาความสมดุลของทรัพยากร 
การคาดการณ์และการตดัสินใจเลอืกผลติภณัฑ์และกระบวนการ งบดลุ การล�าดบัขัน้ตอน และการควบคมุโครงการ 
การวิเคราะห์และการประเมินทางเทคนคิ การปฏิบัติเศรษฐศาสตร์ และระบบการเงินของโครงงาน การจัดซื้อและ
การท�าสัญญา การทดสอบและการยอมรับ
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IE 57427 การพัฒนาผลิตภัณฑ์
(Product Development)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ความต้องการลูกค้า การกระจายหน้าท่ีทางคุณภาพ 
วศิวกรรมคณุค่า วิศวกรรมย้อนรอย การสร้างสรรค์และคดัเลอืกแนวคดิผลติภณัฑ์ การออกแบบเพ่ือการผลติ การ
ออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม การสร้างและทดสอบต้นแบบ

IE 57428 กฎหมายอุตสาหกรรม
(Industrial Laws)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ข้อกฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการผลิตและการจ�าหน่ายทางอุตสาหกรรม การขออนุญาตผลิต อ�านาจหน้าท่ีการ
ด�าเนินการและควบคุมตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ การคุ้มครองผู้บริโภค กฏหมายว่าด้วยการก�าหนดราคาสนิค้าและ
การป้องกันการผูกขาด มาตรฐานการคุ้มครองแรงงานทั่วไป การจ่ายค่าตอบแทน การเลิกจ้าง อัตราค่าจ้างข้ันต�่า 
กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งกล่าวถึงแรงงานสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง การเรียกร้อง การเจรจา การนัด
หยุดงาน วิธีระงับข้อพิพาท กระบวนการเจรจา ตลอดถึงการบังคับคดีในศาลแรงงาน กฎหมายประกอบที่ว่าด้วย
การปฎิบัติวิชาชีพวิศวกรรม กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

IE 57429 ระบบการจัดการคุณภาพ
(Quality Management System)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพ หลักการพ้ืนฐานและกลยุทธ์ส�าหรับระบบบริหารคุณภาพ การวางแผนคุณภาพ 
ภาวะผู้น�าส�าหรับการออกแบบระบบบริหารคุณภาพ ความมีส่วนร่วมของพนักงานในการส่งเสริมระบบบริหาร
คณุภาพ การให้ความส�าคญักบัลกูค้า การบรหิารข้อมลูเพือ่การตดัสินใจ การสร้างความสัมพนัธ์กบัผู้ส่งมอบ ระบบ
บรหิารคณุภาพในการจดัซือ้ การปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่ง มาตรฐานสากลส�าหรบัระบบบรหิารคณุภาพ ตวัอย่างการ
ประยุกต์ระบบบริหารคุณภาพในอุตสาหกรรมบริการ

IE 57430 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางอุตสาหกรรม
(Industrial Management Information Systems)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนะน�าระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ ชนดิของระบบสารสนเทศ โครงสร้างของระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกี่ยวขอ้งกับการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศ การทดสอบเพื่อการน�าไปใช้และบ�ารุงรักษาระบบ

IE 57431 หัวข้อพิเศษทางการจัดการอุตสาหกรรม
(Special Topics in Industrial Engineering)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี แต่ต้องเป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป

ศกึษาหรอืค้นคว้าปัญหาเฉพาะทาง ตามท่ีอาจารย์ผู้สอนประจ�ารายวิชามอบหมาย โดยความเห็นชอบของหัวหน้า
หลักสูตรฯ
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2.5.4 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้านโลจิสติกส์

IE 57432 หลักการพื้นฐานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
(Principles of Logistics and Supply Chain)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ความส�าคัญของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต่อองค์กรและเศรษฐกิจ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์ การวางแผนระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การบริการลูกค้า การ
จัดซื้อ การจัดการพัสดุและสินค้าคงคลัง การบรรจุภัณฑ์ การขนส่ง การควบคุมการปฏิบัติงาน บทบาทของโลจิสติ
กส์ในการจดัการโซ่อปุทาน และแนวโน้มของโลจสิตกิส์ในอนาคตท้ังในประเทศและระดบัโลก (Global Logistics)

IE 57433 การออกแบบระบบขนส่ง
(Transportation System Design)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เกี่ยวกับระบบการขนส่งทางบก ทางอากาศ และทางทะเล การพยากรณ์ปริมาณความต้องการการขนส่ง 
การวิเคราะห์ความส�าคัญของปัจจัยต่างๆท่ีมีผลกระทบต่อระบบขนส่ง ปริมาณการไหลของจราจร การจัดการ
การขนส่งเพื่อให้เกิดประสิทธภิาพสูงสุด การใช้แบบจ�าลองเพื่อศึกษาพฤติกรรมของระบบขนส่ง การวางแผนการ
พัฒนาระบบและเส้นทางขนส่ง

IE 57434 การออกแบบคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
(Warehouse and Distribution Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

รปูแบบต่างๆของคลงัสินค้าและศนูย์กระจายสินค้า บทบาทและความส�าคญัของคลงัสินค้าและศนูย์กระจายสินค้าใน
ห่วงโซ่อปุทานเพือ่สร้างมลูค่าเพิม่และประสิทธิภาพสูงสุด การเลอืกท�าเลท่ีตัง้ และการวางผงั การวางแผนการไหล
ของวัสดุ หลักการจ�าลองแบบ การสร้างแบบจ�าลองในการออกแบบและการวิเคราะห์คลังสนิค้าและศูนย์กระจาย
สินค้า การพิจารณาปัจจัยทางการเงนิเกี่ยวกับคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า

IE 57435 การจัดการและควบคุมสินค้าคงคลัง
(Inventory Management and Control)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการและวิธีการปฏิบัติในการจัดการและควบคุมสินค้าคงคลัง เทคนิคในการจัดการและควบคุมสินค้าคงคลัง
โดยวิธีต่างๆ การวางแผนความต้องการของวัสดุ การจัดการสินค้าคงคลังแบบทันเวลา การค�านวณต้นทุนในการ
จัดเก็บสินค้าคงคลังและการจัดการสินค้าคงคลังของคู่ค้า

IE 57436 การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์
(Logistics Cost Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

องค์ประกอบของต้นทุนโลจิสติกส์ การค�านวณต้นทุนโลจิสติกส์ ต้นทุนฐานกิจกรรม(Activity-based Costing) 
การจัดท�างบประมาณ การวิเคราะห์ตน้ทุนเพื่อการตัดสินใจด้านโลจิสติกส์ วิธีการวัดและควบคุมผลประเมินการ
ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ การลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์
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IE 57437 วิศวกรรมการขนถ่ายวัสดุ
(Material Handling Engineering)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ระบบการขนถ่ายวัสดุและการออกแบบระบบ การแยกประเภทและชนิดของเครื่องมือขนถ่ายวัสดุ ขอบเขตการใช้
งานของเครื่องมือขนถ่ายวัสดุ ชิ้นส่วนประกอบและหน้าท่ีการท�างานของส่วนประกอบของเครื่องมือขนถ่ายวัสดุ
ประเภทต่างๆ รวมทั้งระบบอัตโนมัติในการขนถ่ายวัสดุ

IE 57438 หัวข้อพิเศษทางด้านโลจสิติกส์
(Special Topics in Logistic)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี แต่ต้องเป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป

ศกึษาหรอืค้นคว้าปัญหาเฉพาะทาง ตามท่ีอาจารย์ผู้สอนประจ�ารายวิชามอบหมาย โดยความเห็นชอบของหัวหน้า
หลักสูตรฯ

2.5.5 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

IE 57439 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
(Energy and Environment)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวหลักการน�าพลังงานมาประยุกต์ใช้ บ่อเกิดของพลังงานรูปแบบต่างๆ ประโยชน์และโทษที่ได้
จากการน�าพลังงานมาใช้ ระบบสิ่งแวดล้อมที่เอื้อประโยชน์ต่อชุมชน ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการจัดการท่ีผิด
วตัถปุระสงค์ แนวทางการจดัการส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยนื การบรหิารจดัการอตุสาหกรรมท่ีสนบัสนนุการดแูลรกัษา
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

IE 57440 การวางแผนพลังงานในอุตสาหกรรม
(Energy Planning for Industries)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางระบบจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม ให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด การจัดการท่ีมี
ความสอดคล้องกับข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ
พระราชบัญญัติอนุรักษ์พลังงาน แนวทางการจัดการเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน ระบบนิเวศน์เพื่อการ
จัดการชุมชนโดยรอบ

IE 57441 การควบคุมมลพิษทางอุตสาหกรรม
(Industrial Pollution Control)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษามลพิษที่เกิดจากอุตสาหกรรม วิธีการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อการป้องกันและควบคุมมลพิษ ผลกระทบ
ของมลพิษทางอุตสาหกรรมที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่มาและลักษณะของน�้าเสียทาง
อุตสาหกรรม และวิธีการบ�าบัด ที่มาของมลพษิทางอากาศ วิธีการควบคุมการแผ่รังสี ของเสียอันตรายและวิธีการ
ก�าจัด
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IE 57442 การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
(Environmental Impact Assessment)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษากฎหมาย มาตรฐาน และปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการก�าหนดขอบเขต
และความเป็นไปได้ในการพฒันาอาคารประเภทโรงงานอตุสาหกรรม และการแสวงหาแนวทางการพฒันาโครงการ
ท่ีดกีว่าด้วยการศกึษากรณตีวัอย่าง การใช้เครือ่งมอืและวิธีการประเมนิอย่างรดักมุบนพืน้ฐานทางหลักสถติ ิเพือ่ให้
เกิดประโยชน์กับการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดีต่อคุณภาพชีวิตอย่างแท้จริง

IE 57443 การยศาสตร์อุตสาหกรรม
(Industrial Ergonomics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบัลกัษณะทางร่างกาย การท�างานและความคดิของมนษุย์ขนาดสัดส่วนและการเคลือ่นไหวของ
ร่างกาย ระบบโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อ การสร้างและใช้พลังงานของร่างกาย ระบบการควบคุมสั่งการและ
การตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นต่างๆ การวัดภาระงานและผลตอบแทนความสามารถ และข้อจ�ากัดของมนุษย์ ปัจจัย
มนุษย์ที่ส�าคัญกับการออกแบบงานทางอุตสาหกรรม การออกแบบอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร สถานีงาน และ
สภาพแวดล้อมในการท�างาน ปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานซ�้าซาก การท�างานกะ การจูงใจ 
อายุ และความล้าต่างๆ

IE 57444 การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
( Occupational Safety, Health and Environment 
Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

พื้นฐานแนวคิดในการจัดการความปลอดภัย อนามัย และสิ่งแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม การน�าหลักการบริหาร
มาใช้ในงานความปลอดภัย อนามัย และส่ิงแวดล้อม กฎหมายและมาตรฐานต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับความปลอดภัย 
อนามัย และสิ่งแวดล้อม กองทุนเงนิทดแทน หลักการป้องกัน การไต่สวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุ การตรวจความ
ปลอดภัย อนามัย และสิ่งแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม รวมถึงกิจกรรมสนับสนุนงานความปลอดภัย อนามัย และ
สิ่งแวดล้อม ให้เกิดประสิทธภิาพสูงสุด

IE 57445 หัวข้อพิเศษทางด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
(Special Topics in Environment and Energy)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี แต่ต้องเป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป

ศกึษาหรอืค้นคว้าปัญหาเฉพาะทาง ตามท่ีอาจารย์ผู้สอนประจ�ารายวิชามอบหมาย โดยความเห็นชอบของหัวหน้า
หลักสูตรฯ
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2.6 วิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ

EG 57120 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติส�าหรับวิศวกรและนักเทคโนโลยี
( Work-based Learning for Engineers and Technolo-
gists)

3(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

นักศึกษาเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบจากสถานประกอบการ นักศึกษา
จะได้เรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับระบบของหน่วยงาน ผู้ร่วมงาน ผู้ใช้บริการ ในสภาพการท�างานจริง และได้รับ
ประสบการณ์จากการฝึกปฎิบตังิานระดบัพ้ืนฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีระยะเวลาและจ�านวนชัว่โมง
ในการปฏบิตัใิห้เป็นไปตามท่ีคณะประกาศ ภายใต้การควบคมุดแูลของพนกังานพีเ่ลีย้งของสถานประกอบการ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นตามเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันระหว่างสถานประกอบการและสถาบัน

AE 57222 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ 1
( Work-based Learning for Automotive Manufacturing 
Engineering 1)

3(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ฝึกงานด้านวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ในภาคการศึกษาฤดูร้อน กับผู้ประกอบการ บริษัท โรงงาน หรือหน่วยงาน
ราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ที่ภาควิชาฯ เห็นชอบ มีก�าหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง หรือไม่น้อยกว่า 2 
เดอืน นกัศกึษาจะต้องส่งรายงานการฝึกงาน ให้แก่อาจารย์ท่ีปรกึษา โดยสถาบนัฯ จะต้องมกีารจดัเตรยีมอาจารย์นิ
เทศก์ก่อนการเข้าฝึกงานในสถานประกอบการ พร้อมท้ังมค่ีาตอบแทนให้ตามความเหมาะสม เพือ่เป็นการประสาน
งานความเข้าใจกบัสถานประกอบการถงึวตัถปุระสงค์ท่ีแท้จรงิ ในการเข้าฝึกงาน และจดัท�าโครงการของนกัศกึษา
ร่วมด้วย

AE 57323 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ 2
( Work-based Learning for Automotive Manufacturing 
Engineering 2)

3(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : AE 57222

ฝึกงานด้านวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ในภาคการศึกษาฤดูร้อน กับผู้ประกอบการ บริษัท โรงงาน หรือหน่วยงาน
ราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ที่ภาควิชาฯ เห็นชอบ มีก�าหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง หรือไม่น้อยกว่า 2 
เดอืน นกัศกึษาจะต้องส่งรายงานการฝึกงาน ให้แก่อาจารย์ท่ีปรกึษา โดยสถาบนัฯ จะต้องมกีารจดัเตรยีมอาจารย์นิ
เทศก์ก่อนการเข้าฝึกงานในสถานประกอบการ พร้อมท้ังมีค่าตอบแทนให้ตามความเหมาะสม เพือ่เป็นการประสาน
งานความเข้าใจกบัสถานประกอบการถงึวตัถปุระสงค์ท่ีแท้จรงิ ในการเข้าฝึกงาน และจดัท�าโครงการของนกัศกึษา
ร่วมด้วย

AE 57424 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ 3
( Work-based Learning for Automotive Manufacturing 
Engineering 3)

6(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : AE 57323

ฝึกงานจรงิด้านวศิวกรรมการผลิตยานยนต์ท่ีสถานประกอบการ ท่ีได้รบัความร่วมมอืกบัทางสถาบนัฯ เพือ่ท�าโครง
งานทางวิศวกรรมอุตสาหการ ตามท่ีได้รับมอบหมาย สร้างองค์ความรู้ในงานท่ีได้รับมอบหมายจริง และพัฒนา
ทักษะในการท�างานร่วมกับผู้อื่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต มีก�าหนดระยะ
เวลาไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง หรือไม่น้อยกว่า 4 เดือน โดยนักศึกษาต้องส่งรายงาสรุปการฝึกภาคปฏิบัติให้แก่
อาจารย์ที่ปรึกษา
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รายชื่ออาจารย์และบุคลากรประจ�าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

1. รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ ชาญเกียรติก้อง 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดัชกรณ์ ตันเจริญ 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์

3. อาจารย์วรรณวิภา วงศ์วไิลสกุล 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

และรักษาการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

4. รองศาสตราจารย์ ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ 
รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ ศิริโอฬาร 
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา สงวนสัตย์ 
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

7. อาจารย์ ดร.พรรณเชษฐ ณ ล�าพูน 
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

8. รองศาสตราจารย์ ดร.ชม กิ้มปาน 
อาจารย์ประจ�า
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9. อาจารย์ ดร.ธันยวัต สมใจทวีพร 
อาจารย์ประจ�า

10. อาจารย์ ดร.เพ็ญศิริ มโนมัยสุพัฒน์ 
อาจารย์ประจ�า

11. อาจารย์พรศิริ ชาติปรีชา 
อาจารย์ประจ�า

12. อาจารย์พรศักดิ์ ปรีเลขา 
อาจารย์ประจ�า

13. อาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ผาภูมิ 
อาจารย์ประจ�า

14. อาจารย์ ดร.วสุธาน ตันบุญเฮง 
อาจารย์ประจ�า

15. อาจารย์ ดร.วีรวุฒิ ทัฬหิกรรม 
อาจารย์ประจ�า

16. อาจารย์อดิศร แขกซอง 
อาจารย์ประจ�า
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17. อาจารย์ ชนกานต์ กิ่งแก้ว 
อาจารย์ประจ�า

18. อาจารย์ชลิดา ชาญวิจิตร 
อาจารย์ประจ�า

19. อาจารย์จุฑาทพิย์ ลีลาธนาพพิัฒน์ 
อาจารย์ประจ�า

20. อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ พงศธรววิัฒน์ 
อาจารย์ประจ�า

21. อาจารย์สุคนธ์ทิพย์ เพิ่มศิลป์ 
อาจารย์ประจ�า

22. อาจารย์ ดร.วราภรณ์ กลิ่นบุญ 
อาจารย์ประจ�า

23. อาจารย์ นิพนธ์ ลภนะพันธุ์ 
อาจารย์ประจ�า

24. อาจารย์บัณฑิต อินทรีย์มีศักดิ์ 
อาจารย์ประจ�า
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25. นางสาวลักขณา ค�าทว ี
เจ้าหน้าท่ีอาวุโส

26. นางสาวณัฐภัทรา สุรพงษ์รักตระกูล 
เจ้าหน้าท่ีประจ�าคณะ

27. นางสาวสุพัตรา วริิยะวิสุทธสิกุล 
เจ้าหน้าท่ีประจ�าคณะ

28. นางสาวสุอัมพร ปานทรัพย ์
เจ้าหน้าท่ีประจ�าคณะ

29. นางสาววรพร เมืองธนชัย 
เจ้าหน้าท่ีประจ�าคณะ

30. นางสาวนงลักษณ์ นักธรรม 
เจ้าหน้าท่ีประจ�าคณะ

31. นางสาวนภิาพร ท้าวหน่อ 
เจ้าหน้าท่ีประจ�าคณะ

32. นางสาวอลสิรา เดชวงศ์ไพบูลย์ 
เจ้าหน้าท่ีประจ�าคณะ
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33. นายจักรพันธ์ จิตรพงษ์ 
เจ้าหน้าท่ีอาวุโสประจ�าห้องปฎิบัติการอิเล็กทรอนิกส์และ

ดิจิทัล

34. นายอดิศักดิ์ วงศ์ดียิ่ง 
เจ้าหน้าท่ีประจ�าห้องปฎิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ

35. นายสุภัทร์พล พลภักดี 
เจ้าหน้าท่ีประจ�าห้องปฎิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ

36. นายวันชัย มะลิทอง 
เจ้าหน้าท่ีประจ�าห้องปฏิบัติการฟสิิกส์

37. นายโชคกฤต สุปาณนนท์ 
เจ้าหน้าท่ีประจ�าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

38. นายศิพัฒน์พงษ์ สุวรรณวงศ์ 
เจ้าหน้าท่ีประจ�าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

39. นายสมภพ บูรณสมภพ 
เจ้าหน้าท่ีประจ�าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
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คณะศิลปศาสตร์



คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์
Faculty of Liberal Arts

ปรัชญา / Philosophy / 宗旨 / 理念
ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ คิดเป็น ท�างานเป็น เน้นคุณธรรม
The Faculty envisions its graduates to be competent professionals, able to think  

critically with moral awareness.
强技求知，养德育人。

道徳心とともに思慮深く明晰な思考力を持った、プロフェッショ ナルな人材を育

成すること。

ปณิธาน / Resolution / 愿景 / 学部標語
มุ่งผลิตบณัฑติท่ีมีความเชีย่วชาญด้านภาษาให้สามารถท�างานได้อย่างมืออาชพีและเป็นก�าลงัส�าคญั

ในการพัฒนาประเทศ
To produce graduates with language competence and capacity to work as  

professionals, as well as catalysts for national development.
为国家培养兼具专业语言能力及娴熟技能的优秀人才。

国の成長、発展に従事する高度な言語能力を有した、プロフェッショナルな人材の

育成。

วิสัยทัศน์ / Vision / 目标 / ビジョン
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ใน

การท�างานอย่างมืออาชีพและมีคุณธรรม
The Faculty envisions its graduates who are able to integrate and apply knowledge 

to their careers with professionalism and moral principles.
以培养有道德、有能力的知识创新型人才为目标。

道徳心とともに、総括的な知識と臨機応変な適応能力で職に従事する、優れた人材

を育成すること。
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พันธกิจ / Mission / 任务 /職務
ผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู้และทักษะในการสื่อสารทางธุรกิจ 
To produce graduates with knowledge and communication skills in business.
培养具有领导才能的商务人士。

卓越したビジネスコミュニケーション能力を持った、優れた社会人を育成する。

ส่งเสรมิการเรียนรู้และบูรณาการองค์ความรู้ทางธุรกิจและวัฒนธรรม 
To enhance learning and skills in business and cultural integration.
培养具有学习能力，文化知识整合能力的复合型人才。 

学習能力の向上と、ビジネスと文化の統合を奨励する。

จัดบริการวิชาการเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม 
To provide academic services as a means of social contributions.
提供优质全面的教育服务。 

社会貢献の場を広く展開する。

ส่งเสรมิการผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
To promote publication and dissemination of academic works.
促进学术研究的发展。 

研究活動、及び論文発表を奨励する。

ส่งเสรมิและท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม 
To promote and preserve arts and cultures.
增进文化和艺术的研习。 

芸術、及び文化の保護と促進に努める。

สัญลักษณ์และสีประจ�าคณะ

สีประจ�าคณะ
สีชมพูบานเย็น
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สถานที่ติดต่อคณะ
ชั้น 11 อาคาร CP All Academy

ข้อมูลการติดต่อคณะ

 • งานเลขานกุารประจ�าคณะศิลปศาสตร์
 ผู้ประสานงาน นางสาวพศิตาภาสิ์ บุญญาโชคอนันษ์
 E-mail phasitaphaboo@pim.ac.th
 เบอร์โทรศัพท์ 02-837-1456

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
 ผู้ประสานงาน นางสาวนิศาชล อุไรสกุล
 E-mail nisachonura@pim.ac.th 
 เบอร์โทรศัพท์ 02-832-0495

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
 ผู้ประสานงาน นางสาวอรปราง แย้มขุนทอง
 E-mail ornprangyam@pim.ac.th
 เบอร์โทรศัพท์ 02-832-0408

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
 ผู้ประสานงาน นางสาวพัชรี ศรีใส
 E-mail patchareesri@pim.ac.th 
 เบอร์โทรศัพท์ 02-832-0960
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หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ



หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

Bachelor of Arts Program in Business Chinese

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ)
 (อักษรย่อ) : ศศ.บ. (ภาษาจีนธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Arts (Business Chinese)
 (อักษรย่อ) : B.A. (Business Chinese)

ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม มีความรอบรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรมจีน มีความช�านาญในการ

ใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและน�าเสนอในเชิงธุรกิจ

ความส�าคัญ
ขัว้อ�านาจเศรษฐกิจโลกก�าลังย้ายจากตะวันตกไปตะวนัออก ในศตวรรษใหม่ประเทศจนีจะมบีทบาท

ส�าคญัยิง่ในเวทีโลก ภาษาจนีจงึเป็นกลไกส�าคญัหนึง่ในฐานะภาษาเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ บัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ในฐานะผู้เข้าสู่องค์กรที่ต้องติดต่อสัมพันธ์กับประเทศจีนหรือชาวจีนโดยตรง เช่นเจ้า
หน้าที่ประสานงานต่างประเทศ ผู้ท�างานหรือด�าเนนิธุรกิจการค้ากับชาวจีน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขนัของประเทศ คณะศลิปศาสตร์ สถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน์ จงึเลง็เห็นความส�าคญัในการ
ท่ีจะผลิตบณัฑติด้านภาษาจนีธุรกิจท่ีมคีวามพร้อมท้ังความสามารถด้านการส่ือสารด้วยภาษาจนีและความ
รู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัธุรกิจ เพือ่สนบัสนนุการแลกเปลีย่นด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ เตรยีมพร้อม
ส�าหรับโอกาสที่จะมาถึงเมื่อไทยก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ

การเขียนภาษาจีน สามารถน�าไปใช้ในเชิงธุรกิจและการประกอบอาชีพต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
2. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ในเรื่องสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมของจีน 

สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจได้ 
3. เพือ่ผลติบณัฑติให้มีความคดิสร้างสรรค์ มีทักษะในการคดิเชงิวเิคราะห์และสังเคราะห์ สามารถ

น�าความรู้ไปบูรณาการกับประสบการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
1. ส�าเรจ็การศกึษาไม่ต�า่กว่ามัธยมศกึษาตอนปลายตามหลกัสูตรกระทรวงศกึษาธิการหรอืเทียบเท่า
2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
3. ไม่เคยต้องโทษตามค�าพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีท่ีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันกระท�า

โดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
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4. ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคที่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา หรือติดยาเสพติด

หลักสูตร
จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จ�านวน 138 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวน 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย

1.1 กลุ่มวิชาภาษา จ�านวน 15 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ�านวน 3 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ จ�านวน 102 หน่วยกิต ประกอบด้วย
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จ�านวน 12 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเอก จ�านวน 90 หน่วยกิต

2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ จ�านวน 69 หน่วยกิต
2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก จ�านวน 21 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ�านวน 6 หน่วยกิต

รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ศึกษาตลอดหลักสูตร จ�านวน 30 หน่วยกิต แบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชาดังนี้

1.1 กลุ่มวิชาภาษา จ�านวน 15 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

TH 55101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
(Thai for Communication) 3(3-0-6) -

EN 55102
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวัน 
(English in Daily Life) 3(2-2-5) -

EN 55103
ภาษาอังกฤษในการท�างาน 
(English in Working Place) 3(2-2-5) -

EN 55104
ภาษาอังกฤษในการบริการธุรกิจ 
(English in Business Services) 3(2-2-5) -

EN 55105
การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
(English Speaking Skill Development) 3(2-2-5) -
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1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต
บังคับเรียน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SO 55103
ประชาคมโลกกับอาเซียน 
(Global Community and ASEAN) 3(3-0-6) -

เลือกเรียน 1 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SO 55101
บุคลิกภาพและสัมพันธภาพทางสังคม 
(Personality and Social Relations) 3(3-0-6) -

SO 55102
การพัฒนาสังคม 
(Social Development) 3(3-0-6) -

SO 55104
การจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจ�าวัน 
(Conflict Management in Daily Life) 3(3-0-6) -

SO 55105
ภาวะผู้น�าในสังคมยุคใหม่ 
(Leadership in Modern Society) 3(3-0-6) -

SO 55106
กฎหมายในชีวิตประจ�าวัน 
(Law in Daily Life) 3(3-0-6) -

SO 55107
การบริหารงานบุคคล 
(Personnel Administration) 3(3-0-6) -

SO 55108
วัฒนธรรมข้ามชาติกับการท�างาน 
(Working in Intercultural Setting) 3(3-0-6) -

SO 55109
การพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม 
(Holistic Health Development) 3(3-0-6) -

SO 55111
เศรษฐกิจและการเมืองไทย 
(Thai Economy and Politics) 3(3-0-6) -
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1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต
บังคับเรียน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HM 55104
หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด 
(GO and Thinking Skills Development) 3(3-0-6) -

เลือกเรียน 1 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HM 55101
มนุษย์กับอารยธรรม 
(Man and Civilization) 3(3-0-6) -

HM 55102
ความงดงามแห่งชีวติ 
(Beauty of Life) 3(3-0-6) -

HM 55103
ศาสนศึกษาเพื่อสันติสุขและสันติภาพ 
(Religion Studies for Tranquility and Peace) 3(3-0-6) -

HM 55105
ปรัชญากับการด�าเนินชีวิต 
(Philosophy and living) 3(3-0-6) -

HM 55106
ไทยศึกษา 
(Thai Studies) 3(3-0-6) -

HM 55107
การพัฒนาทักษะชีวิต 
(Life Skills Development) 3(3-0-6) -

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ�านวน 3 หน่วยกิต เลือกเรียน 1 รายวิชา จาก
รายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SC 55101
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ�าวัน 
(Mathematics and Statistics in Everyday Life) 3(3-0-6) -

SC 55102
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Applications of Information Technology) 3(3-0-6) -

SC 55103
การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม 
(Energy Conservation and Environmental 
Management)

3(3-0-6) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SC 55104
เทคโนโลยีส�าหรับส�านักงานอัตโนมัติ 
(Technology for Office Automation) 3(3-0-6) -

SC 55105
โภชนาการเพื่อสุขภาพ 
(Nutrition for Health) 3(3-0-6) -

SC 55108
การจัดการการเงินส่วนบุคคล
(Personal Financial Management) 3(3-0-6) -

2. หมวดวิชาเฉพาะ จ�านวน 102 หน่วยกิต ประกอบด้วย
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 12 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BA 55100
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 
(Introduction to Business) 3(3-0-6) -

BA 55300
การบัญชีและการเงินธุรกิจ 
(Accounting and Business Finance) 3(3-0-6) -

BA 55301
กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ 
(Business Law and Ethics) 3(3-0-6) -

BC 55237
คอมพิวเตอร์ภาษาจีนเพื่อส�านักงาน
(Chinese in Office Computer Application) 3(2-2-5) BC 55102

2.2 กลุ่มวิชาเอก 90 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 69 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BC 55101
ภาษาจีน 1
(Chinese 1) 3(2-2-5) -

BC 55102
ภาษาจีน 2
(Chinese 2) 3(2-2-5) BC 55101

BC 55103
การฟังและการพูดภาษาจีน 1
(Chinese Listening and Speaking 1) 3(2-2-5) -

BC 55104
การฟังและการพูดภาษาจีน 2
(Chinese Listening and Speaking 2) 3(2-2-5) BC 55103
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BC 55105
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านภาษาจีนธุรกิจ 1
(Work-based Learning in Business Chinese 1) 3(0-40-20) -

BC 55206
ภาษาจีน 3
(Chinese 3) 3(2-2-5) BC 55102

BC 55207
ภาษาจีน 4
(Chinese 4) 3(2-2-5) BC 55206

BC 55208
การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ 1
(Business Chinese Conversation 1) 3(2-2-5) BC 55104

BC 55209
การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ 2
(Business Chinese Conversation 2) 3(2-2-5) BC 55208

BC 55210
การอ่านภาษาจีนธุรกิจ 1
(Business Chinese Reading 1) 3(2-2-5) BC 55102

BC 55211
การอ่านภาษาจีนธุรกิจ 2
(Business Chinese Reading 2) 3(2-2-5) BC 55210

BC 55212
การอ่านภาษาจีนเชิงวิเคราะห์
(Analytical Reading in Chinese) 3(2-2-5) BC 55206

BC 55213
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านภาษาจีนธุรกิจ 2
(Work-based Learning in Business Chinese 2) 3(0-40-20)

BC 55314
การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ 1
(Business Chinese Writing 1) 3(2-2-5) BC 55207

BC 55315
การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ 2
(Business Chinese Writing 2) 3(2-2-5) BC 55314

BC 55316
การแปลจีน–ไทย
(Chinese–Thai Translation) 3(2-2-5) BC 55207

BC 55317
การแปลไทย–จีน
(Thai-Chinese Translation) 3(2-2-5) BC 55207

BC 55318
การน�าเสนอเชิงธุรกิจด้วยภาษาจีน
(Business Presentation in Chinese) 3(2-2-5) BC 55207

BC 55319
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านภาษาจีนธุรกิจ 3
(Work-based Learning in Business Chinese 3) 3(0-40-20) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BC 55420
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านภาษาจีนธุรกิจ 4
(Work-based Learning in Business Chinese 4) 6(0-40-20) -

BC 55421
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านภาษาจีนธุรกิจ 5
(Work-based Learning in Business Chinese 5) 6(0-40-20) -

2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก 21 หน่วยกิต เลือกเรียน 7 วิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BC 55322
ภาษาจีนเพื่อธุรกิจโรงแรม
(Chinese for Hotel Business) 3(2-2-5) BC 55207

BC 55323
ภาษาจีนเพื่อธุรกิจสายการบิน
(Chinese for Airline Business) 3(2-2-5) BC 55207

BC 55324
ภาษาจีนเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว
(Chinese for Tourism) 3(2-2-5) BC 55207

BC 55325
ภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
(Chinese for International Business) 3(2-2-5) BC 55207

BC55326
ภาษาจีนเพื่อธุรกิจโลจิสติกส์
(Chinese for Logistics) 3(2-2-5) BC 55207

BC 55327
ภาษาจีนเพื่อธุรกิจค้าปลีก
(Chinese for Retail Business) 3(2-2-5) BC 55207

BC 55328
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารการตลาด
(Chinese for Marketing Communication) 3(2-2-5) BC 55207

BC 55329
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน
(Introduction to China) 3(3-0-6) -

BC 55330
เศรษฐกิจจีนร่วมสมัย
(Contemporary Chinese Economy) 3(3-0-6) -

BC 55331
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจจีน
(Introduction to Chinese Business Law) 3(3-0-6) -

BC 55332
วัฒนธรรมการค้าของชาวจีน
(Chinese Trading Culture) 3(3-0-6)

BC 55333
ปรัชญาขงจื่อกับการท�าธุรกิจ
(Confucius Philosophy and Business) 3(3-0-6)

คณะศิลปศาสตร์ | สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 371



รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BC 55334
วรรณคดีจีนกับแนวคิดทางธุรกิจ
(Chinese Literature and Business Concepts) 3(3-0-6)

BC 55335
ประวัติศาสตร์จีนร่วมสมัย
(Contemporary Chinese History) 3(3-0-6)

BC 55336
สุนทรียภาพในวรรณคดีจีน
(Aesthetic in Chinese Literature) 3(3-0-6) BC 55207
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แผนการศึกษา

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

TH 55101 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-5)

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)

SO xxxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3(3-0-6)

HM xxxxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3(3-0-6)

SC xxxxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)

BC 55101 ภาษาจีน 1 3(2-2-5)

BC 55103 การฟังและการพูดภาษาจีน 1 3(2-2-5)

รวม 21

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)

SO 55103 ประชาคมโลกกับอาเซียน 3(3-0-6)

HM 55104 หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด 3(3-0-6)

BA 55100 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 3(3-0-6)

BC 55102 ภาษาจีน 2 3(2-2-5)

BC 55104 การฟังและการพูดภาษาจีน 2 3(2-2-5)

BC 55105 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านภาษาจีนธุรกิจ 1 3(0-40-20)

รวม 21
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แผนการศึกษา

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

BC 55206 ภาษาจีน 3 3(2-2-5)

BC 55208 การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ 1 3(2-2-5)

BC 55210 การอ่านภาษาจีนเชิงธุรกิจ 1 3(2-2-5)

BC xxxxx วิชาเอกเลือก 1 3(x-x-x)

XX xxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)

XX xxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)

BC 55213 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านภาษาจีนธุรกิจ 2 3(0-40-20)

รวม 21

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

BC 55237 คอมพิวเตอร์ภาษาจีนในส�านักงาน 3(2-2-5)

BC 55207 ภาษาจีน 4 3(2-2-5)

BC 55209 การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ 2 3(2-2-5)

BC 55211 การอ่านภาษาจีนเชิงธุรกิจ 2 3(2-2-5)

BC 55212 การอ่านภาษาจีนเชิงวิเคราะห์ 3(2-2-5)

BC xxxxx วิชาเอกเลือก 2 3(x-x-x)

BC xxxxx วิชาเอกเลือก 3 3(x-x-x)

รวม 21
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แผนการศึกษา

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)

BA 55300 การบัญชีและการเงินธุรกิจ 3(3-0-6)

BC 55314 การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ 1 3(2-2-5)

BC 55316 การแปลจีน-ไทย 3(2-2-5)

BC xxxxx วิชาเอกเลือก 4 3(x-x-x)

BC xxxxx วิชาเอกเลือก 5 3(x-x-x)

BC 55319 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านภาษาจีนธุรกิจ 3 3(0-40-20)

รวม 21

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)

BA 55301 กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6)

BC 55315 การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ 2 3(2-2-5)

BC 55317 การแปลไทย-จีน 3(2-2-5)

BC 55318 การน�าเสนอเชิงธุรกิจด้วยภาษาจีน 3(2-2-5)

BC xxxxx วิชาเอกเลือก 6 3(x-x-x)

BC xxxxx วิชาเอกเลือก 7 3(x-x-x)

รวม 21
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แผนการศึกษา

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

BC 55420 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านภาษาจีนธุรกิจ 4 6(0-40-20)

รวม 6

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

BC 55421 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านภาษาจีนธุรกิจ 5 6(0-40-20)

รวม 6
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ค�ำอธิบำยรำยวิชำ

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์

TH 55101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication)

3(3-0-6)

วิชาบังคับ : ไม่มี

การใช้ภาษาไทยมาตรฐานปัจจุบัน ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ฝึกทักษะ การฟัง การพูด และการเขียน
ในโอกาสต่างๆ 

EN 55102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวัน
(English in Daily Life)

3(2-2-5)

วิชาบังคับ : ไม่มี

การใช้ภาษาองักฤษในชวีติประจ�าวนัโดยเน้นค�าศพัท์ และโครงสร้างไวยากรณ์ การฟังและการพดูท่ีใช้ในสถานการณ์
ต่างๆ การออกเสียงที่ถูกต้อง และวัฒนธรรมสากลที่จ�าเป็นต่อการสื่อสารกับชาวต่างชาติ

EN 55103 ภาษาอังกฤษในการท�างาน
(English for Work)

3(2-2-5)

วิชาบังคับ : ไม่มี

การใช้ภาษาองักฤษในท่ีท�างานโดยเน้นค�าศพัท์ ส�านวน ส�าหรบัการตดิต่อและประสานงาน การสนทนาทางโทรศพัท์ 
การเขียนจดหมายอิเลคทรอนิกส์ และวัฒนธรรมการท�างานกับชาวต่างชาติ

EN 55104 ภาษาอังกฤษในการบริการธุรกิจ
(English in Business Services)

3(2-2-5)

วิชาบังคับ : ไม่มี

การใช้ภาษาองักฤษโดยเน้นค�าศพัท์ ส�านวน เพือ่การบรกิาร การสนทนาโต้ตอบกบัลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ การ
สื่อสารเพื่อสร้างความพึงพอใจกับลูกค้า

EN 55105 การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
(English Speaking Skill Development)

3(2-2-5)

วิชาบังคับ : ไม่มี

ฝึกสนทนาในสถานการณ์เชิงธุรกิจที่แท้จริงที่เกี่ยวข้องกับการต้อนรับลูกค้า การตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์ เน้น
ความสามารถที่จะสื่อสารได้อย่างมีประสิทธภิาพในเรื่องต่างๆ ตั้งแต่เรื่องตัวบุคคล อาชีพการงาน ตลอดจนความ
รู้ทั่วไป
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1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

SO 55101 บุคลิกภาพและสัมพันธภาพทางสังคม
(Personality and Social Relations)

3(3-0-6)

วิชาบังคับ : ไม่มี

ความหมายและองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพท้ังภายในและภายนอก ทักษะการสร้าง
สัมพันธภาพระหวา่งบุคคล การวิเคราะห์ตนเองและผู้อื่นเพื่อเป็นพื้นฐานในการปรับปรุงตนเอง และสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลในสังคมต่างๆ 

SO 55102 การพัฒนาสังคม
(Social Development)

3(3-0-6)

วิชาบังคับ : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการของการพัฒนาสังคม แนวคิดการพัฒนาสังคมที่ส�าคัญ คือการพัฒนาสู่ความทันสมัย การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ประชาสังคม และความรับผิดชอบต่อสังคม อิทธิพลของโลกตะวันตก จีน และโลกาภิวัตน์ที่ส่ง
ผลต่อประเทศก�าลังพัฒนา การพัฒนาสังคมไทยและผลกระทบอันเนื่องจากการพัฒนาท่ีล้มเหลว รวมทั้งแนวทาง
การพัฒนาที่เหมาะสมกับสังคมไทย 

SO 55103 ประชาคมโลกกับอาเซียน
(Global Community and ASEAN)

3(3-0-6)

วิชาบังคับ : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการ ระบบความสัมพันธ์ในประชาคมโลก และอาเซียน ผลกระทบของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
แต่ละภมูภิาคของโลกท่ีมต่ีอภมูภิาคอืน่และสังคมโลก โดยส่วนรวม บทบาทของประชาคมโลกและอาเซยีนต่อสภาพ
ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในปัจจุบัน 

SO 55104 การจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจ�าวัน
(Conflict Management in Daily Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับ : ไม่มี

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัความขดัแย้ง การตอบสนองต่อปัญหาและความขดัแย้งในชวิีตอย่างสร้างสรรค์โดยใช้หลกั
สันติวิธีอันค�านึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและสิทธสิ่วนบุคคล การเจรจาต่อรอง การแสวงหาทางเลือกที่เหมาะสมใน
การบริหารจัดการความขัดแย้งเพื่อด�ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

SO 55105 ภาวะผู้น�าในสังคมยุคใหม่
(Leadership of Modern Society)

3(3-0-6)

วิชาบังคับ : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการของภาวะผู้น�าและสังคมยุคใหม่ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น�า ผู้น�ากับการใช้อ�านาจ
ในการปกครองและการบริหาร คุณลักษณะและทักษะส�าคัญของผู้น�าในสังคมยุคใหม่ ผู้น�าในสภาวะวิกฤต ผู้น�า
กับจิตส�านึกสาธารณะ คุณธรรมและจริยธรรมของผู้น�า กรณีศึกษาผู้น�าท่ีประสบความส�าเร็จ และผู้น�าท่ีล้มเหลว
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SO 55106 กฎหมายในชีวิตประจ�าวัน
(Law in Daily Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับ : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม หลักการเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และหน้าท่ีพื้นฐานของ
ประชาชนตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมายรฐัธรรมนญู หลกัท่ัวไปในกฎหมายอาญา ความผดิอาญาท่ีควรรู้ หลกัท่ัวไป
ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา และหลักทั่วไปว่าด้วยกฎหมายภาษีอากร

SO 55107 การบริหารงานบุคคล
(Personnel Administration)

3(3-0-6)

วิชาบังคับ : ไม่มี

ศึกษาหลักและหน้าทีส่�าคัญเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล โครงสร้างและระบบการบริหารงานบุคคล การวางแผน
งานบุคคล การจัดการคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนาการประเมินผล การจ่ายค่าตอบแทน การเลื่อนขั้น และ
ความดคีวามชอบ การพฒันาทรพัยากรบคุคลและการบ�ารงุรกัษาทรพัยากรบคุคล การสร้างพลงับคุคลในองค์การ 
ตลอดจนการจัดสวัสดิการและการสร้างขวัญและก�าลังใจของคนงาน

SO 55108 วัฒนธรรมข้ามชาติกับการท�างาน
(Working in Intercultural Setting)

3(3-0-6)

วิชาบังคับ : ไม่มี

การท�างานในวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง การติดต่อส่ือสารระหว่างวัฒนธรรมและประเด็นละเอียดอ่อนดา้นวัฒนธรรม 
ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเม่ือเผชญิกบัวัฒนธรรมใหม่ แนวทางในการบรหิารจดัการวัฒนธรรมข้ามชาต ิเพือ่
ให้เกิดประสิทธภิาพในการท�างานและการเพิ่มผลผลิต

SO 55109 การพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม
(Holistic Health Development)

3(3-0-6)

วิชาบังคับ : ไม่มี

องค์ประกอบของสุขภาพท่ีด ีการเสรมิสร้างสุขภาพแบบองค์รวม เพือ่การมีคณุภาพชวิีตท่ีด ีปัจจัยท่ีส่งผลต่อสุขภาพ 
การดูแลตนเองแบบบูรณาการ การออกก�าลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ จิตใจ และอารมณ์ การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสุขภาพจติ การเจรญิสตแิละฝึกสมาธิ การด�าเนนิชวิีตอย่างบคุคลท่ีมสุีขภาพดตีามนยิามขององค์การอนามยั
โลก (World Health Organization : WHO)

SO 55110 ความรู้เท่าทันสื่อ
(Media Literacy)

3(3-0-6)

วิชาบังคับ : ไม่มี

ศาสตร์และทักษะชีวิตในการเข้าถึง การวิเคราะห์ การวิพากษ์ การประเมินคุณค่า และการตอบสนองต่อข่าวสารท่ี
น�าเสนอผ่านสือ่ประเภทต่างๆ ทัง้ทีเ่ป็นสือ่ดั้งเดิม (Traditional Media) สือ่ใหม่ และสือ่เครือข่ายทางสงัคม (New 
& Social Media) อย่างรู้เท่าทัน รวมทั้งการเรียนรู้ เข้าใจบทบาท หน้าท่ี และสภาพของสื่อท่ีเป็นเสมือนเครื่อง
มือส�าคัญในระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ตลอดจนการใช้ส่ือให้เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนิน
ชีวิต ครอบครัว และสังคม
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SO 55111 เศรษฐกิจและการเมืองไทย
(Thai Economy and Politics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับ : ไม่มี

ทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาระบบการเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจไทย อุดมการณ์ โครงสร้าง องค์
ประกอบ และกระบวนการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง ปัจจัยที่ส่งผลกระ
ทบต่อระบบการเมืองไทย การพัฒนาของระบบทุนนิยมไทย ปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย และมาตรการ
ของรัฐบาลในการแก้ปัญหา และพัฒนาเศรษฐกิจ

1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

HM 55101 มนุษย์กับอารยธรรม
(Man and Civilization)

3(3-0-6)

วิชาบังคับ : ไม่มี

เปรยีบเทียบววิฒันาการและลกัษณะของอารยธรรมตะวันตกและตะวันออกตัง้แต่ยคุโบราณจนถงึปัจจบุนั การเชือ่ม
โยงอารยธรรมในอดีตกับปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีเป็นอยู่ปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจสังคมท่ีเป็นอยู่ปัจจุบัน
อย่างเป็นระบบ ตลอดจนการท�าความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และมรดกทางวัฒนธรรม

HM 55102 ความงดงามแห่งชีวติ
(Beauty of Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคุณค่าและความงาม เน้นที่การรับรู้คุณค่า การสัมผัสความงามและการแสดงออก
ทางอารมณ์ของมนุษย์ เรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าและความงามในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด�ารงชีวิตของมนุษย์ ชีวิต
กับความงามในด้านศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม รวมไปถึงความงามในธรรมชาติรอบตัวมนุษย์

HM 55103 ศาสนศึกษาเพื่อสันติสุขและสันติภาพ
(Religion Studies for Tranquility and Peace)

3(3-0-6)

วิชาบังคับ : ไม่มี

ความหมายและขอบข่ายของศาสนา ประเภทของศาสนา คุณค่าและอิทธพิลของศาสนาต่อชวีติและสงัคม แนวคดิ
ส�าคัญและหลักปฏิบัติในการด�าเนินชีวิต ทั้งมติิปัจเจกบุคคลและสังคมของศาสนาต่างๆ ที่ว่าด้วยการมีชีวิตอย่าง
สันติสุขและการสร้างสรรค์สังคมให้มีสันติภาพ 

HM 55104 หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด
(GO and Thinking Skills Development)

3(3-0-6)

วิชาบังคับ : ไม่มี

กฎกติกาการเล่นหมากล้อม การฝึกทักษะและเทคนิคการเล่นหมากล้อม การฝึกฝนหมากล้อมเพื่อความสามารถ
ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การบูรณาการหมากล้อมเข้ากับวิถีชีวิต การบูรณาการความฉลาดจากหมากล้อมกับ
ปัญญาทางธรรม
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HM 55105 ปรัชญากับการด�าเนินชีวิต
(Philosophy and Living)

3(3-0-6)

วิชาบังคับ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับชีวิตของมนุษย์ ความจริงเกี่ยวกับโลกจักรวาลและชีวิตของมนุษย์ ธรรมชาติของ
ความรู้ การตัดสินทางจรยิธรรม อุดมคติของชีวิต ปรัชญากับการวิเคราะห์ปัญหาร่วมสมัยเพื่อความเข้าใจและก่อ
เกิดส�านึกแห่งการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสมดุลและสันติ

HM 55106 ไทยศึกษา
(Thai Studies)

3(3-0-6)

วิชาบังคับ : ไม่มี

ความเป็นมาของชุมชนไทย โลกทัศน์ไทย พื้นฐานของสังคมไทยในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และศิลป
วัฒนธรรม สภาพและปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบัน ตลอดจนแนวโน้มของสังคมไทยในอนาคต 

HM 55107 การพัฒนาทักษะชีวิต
(Life Skills Development)

3(3-0-6)

วิชาบังคับ : ไม่มี

การพัฒนาทักษะชีวิตที่จ�าเป็น โดยเน้นทักษะการคิด ภาวะการเป็นผู้น�า การอยู่ร่วมกันในสังคม การเสียสละเพื่อ
ส่วนรวมและการมีจิตส�านึกสาธารณะ การจัดการปัญหาความขัดแย้งในชีวิตประจ�าวัน

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

SC 55101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ�าวัน
(Mathematics and Statistics in Everyday Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับ : ไม่มี

การพัฒนาระบบการคดิเชงิวิเคราะห์ หลกัความสมเหตสุมผลและการใช้เหตผุล คณิตศาสตร์กบัการแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจในชีวิตประจ�าวัน การตัดสินใจโดยใช้หลักการความน่าจะเป็น เทคนิคการน�าเสนอข้อมูลแบบต่างๆ การ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การอ่านค่าและตีความหมายจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

SC 55102 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Applications of Information Technology)

3(3-0-6)

วิชาบังคับ : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสือ่สารและระบบเครือข่าย การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ต
เพือ่การตดิต่อส่ือสาร การค้นหาข้อมลู การศกึษาและน�าไปใช้เชงิพาณิชย์ ความรู้เบือ้งต้นทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ประเภทของระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น ความปลอดภัยของการใช้เทคโนโลยีสารสนสนเทศ และ
จริยธรรมในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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SC 55103 การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม
( Energy Conservation and Environmental 
Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับ : ไม่มี

ความหมายและหลักการของการอนุรักษ์พลังงาน ความส�าคัญของการใช้และอนุรักษ์พลังงานอย่างถูกวิธี 
สถานการณ์ปัจจุบันและวิกฤตการณ์พลังงานของโลก ผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมของการใช้พลังงานอย่างไม่
ถูกต้อง หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท�างานและในโรงงานอุตสาหกรรม กฎหมายและมาตรฐานของการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม 

SC 55104 เทคโนโลยีส�าหรับส�านักงานอัตโนมัติ
(Technology for Office Automation)

3(3-0-6)

วิชาบังคับ : ไม่มี

ความรู้เกีย่วกบัส�านกังานอตัโนมตั ิบทบาทและการใช้คอมพวิเตอร์ในส�านกังาน ระบบตดิต่อส่ือสารและการประยกุต์
ใช้เครอืข่ายคอมพวิเตอร์ในส�านกังาน การใช้โปรแกรมประยกุต์ในส�านกังาน เช่น โปรแกรมประมวลผลค�า โปรแกรม
จัดการการค�านวณ โปรแกรมน�าเสนองาน โปรแกรมจัดการการนัดหมาย เป็นต้น การประชุมทางไกล แนวคิดของ
ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning) ระบบความปลอดภัยของข้อมูล

SC 55105 โภชนาการเพื่อสุขภาพ
(Nutrition for Health)

3(3-0-6)

วิชาบังคับ : ไม่มี

บทบาทและความส�าคญัของโภชนาการท่ีมต่ีอร่างกาย สารอาหารประเภทต่างๆ โรคท่ีเกิดจากการบรโิภคอาหารท่ี
ไม่สมดลุและมพีษิ การควบคมุอาหารและน�า้หนกัของร่างกายอย่างปลอดภยั อาหารส�าหรบับคุคลในช่วงวัยต่างๆ 
อิทธพิลของความเชื่อและค่านิยมในการรับประทานอาหาร รวมทั้งอาหารแสลงโรค

SC 55106 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย
(Introduction to Research)

3(3-0-6)

วิชาบังคับ : ไม่มี

ประเภทของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น การเขียนโครงการวิจัย การวางแผนการวิจัย เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง 
เทคนิคการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเขียนรายงานการวิจัย และจรรยาบรรณ
ของนักวิจัย

SC 55107 การประยุกต์ใช้สถิติเพื่อการวิจัยสังคมศาสตร์
(Statistical Application for Social Science Research)

3(3-0-6)

วิชาบังคับ : ไม่มี

แนวคิด และวิธีการในการประยุกต์ใช้สถิติพื้นฐานในฐานะเครื่องมือในการวิจัยในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ ได้แก่ 
การใช้สถติเิชงิบรรยาย สถติเิชงิพรรณนา การทดสอบสมมตฐิาน การวิเคราะห์ข้อมลู ตลอดจนการสรปุผลเชือ่มโยง
กบัการวจิยัการส่ือสาร อาทิในการส�ารวจความคดิเห็น (Poll) การวิจยัแบบส�ารวจ (Survey) โดยเน้นการวิเคราะห์
กรณีศึกษา จากการวิจัยที่นักศึกษาเก็บข้อมูลจริง
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SC 55108 การจัดการการเงินส่วนบุคคล
(Personnel Financial Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับ : ไม่มี

แนวคดิเกีย่วกบัการบรหิารการเงินส่วนบคุคล ความเข้าใจจดุมุ่งหมายของการบรหิารการเงินส่วนบคุคล ความส�าคญั
ของการบริหารการเงินส่วนบุคคล การก�าหนดเง่ือนไขและเป้าหมายของการเงินส่วนบุคคล วงจรชีวิตของบุคคล 
คณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินส่วนบุคคล การจดบันทึกรายได้รายจ่ายส่วนบุคคลและครัวเรือน การวางแผน
และกลยุทธเ์กี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การบริหารความเส่ียงส่วนบุคคล และการออมเพื่อวัตถุประสงค์
ต่างๆ ของบุคคล

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน

BA 55100 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
(Introduction to Business)

3(3-0-6)

วิชาบังคับ : ไม่มี

ลกัษณะและความส�าคญัของธุรกิจ อทิธิพลของบรบิททางสังคม เศรษฐกิจ และการเมอืงท่ีมต่ีอธุรกิจ ธุรกิจประเภท
ต่างๆ หน้าที่หลักในการประกอบธุรกิจ ด้านการผลิต การตลาด การเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ลักษณะและ
องค์ประกอบของธุรกิจ รวมทั้งการจัดการองค์การ การควบคุมและพัฒนาองค์การ

BA 55300 การบัญชีและการเงินธุรกิจ
(Accounting and Business Finance)

3(3-0-6)

วิชาบังคับ : ไม่มี

ความหมาย วัตถปุระสงค์ ความส�าคญัของการบญัช ีการใช้ประโยชน์ของข้อมลูทางการบญัช ีการจดัท�างบการเงิน
ของกิจการให้บริการ กิจการซื้อมาขายไป และกิจการผลิตสินค้า วิธีการบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ความส�าคัญ
และเป้าหมายของการบรหิารการเงินของธุรกิจ การวางแผนและการบรหิารการเงินเชงิธุรกิจ การจดัหาและจดัสรร
เงนิทุน การบริหารเงนิทุนหมุนเวียน

BA 55301 กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
(Business Law and Ethics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับ : ไม่มี

กฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจ และกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ หลักกฎหมายซื้อขาย 
เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กู้ยืม ค�้าประกัน จ�านอง จ�าน�า รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับตราสารทางการเงิน ตราสารทุน ตราสาร
หนี้ และตั๋วเงิน รวมทั้งจริยธรรมส�าคัญของผู้บริหารและพนักงาน หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ

BC 55237 คอมพิวเตอร์ภาษาจีนในส�านักงาน
(Chinese in Office Computer Application)

3(2-2-5)

วิชาบังคับ : BC 55102

การใช้คอมพิวเตอร์ด้วยระบบปฏิบัติการภาษาจีน การป้อนข้อมูล บันทึก และพิมพ์ข้อมูลที่เป็นภาษาจีน การน�า
เสนอภาษาจีนด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป การใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลที่เป็นภาษาจีน
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2.2 วิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ

BC 55101 ภาษาจีน 1
(Chinese 1)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

สัทอักษรและการออกเสียงภาษาจีนกลางอย่างถูกต้อง ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับอักษรจีน ค�าศัพท์ วลี และประโยค
พื้นฐานในภาษาจีน

BC 55102 ภาษาจีน 2
(Chinese 2)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BC 55101

ค�าศัพท์ วลีและโครงสร้างประโยคความเดี่ยวและความรวมที่ใช้ประจ�า ทักษะการใช้พจนานุกรมจีน

BC 55103 การฟังและการพูดภาษาจีน 1
(Chinese Listening and Speaking 1)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ทักษะการฟังเพื่อความเขา้ใจในเนื้อหาส้ันๆ เน้นการฝึกฟังจากส่ือประเภทต่างๆ การสนทนาเรื่องราวในชีวิต
ประจ�าวัน 

BC 55104 การฟังและการพูดภาษาจีน 2
(Chinese Listening and Speaking 2)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BC 55103

ทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจในเนื้อหาที่มีความยาวมากขึ้น ทักษะการพูด โดยเน้นการอธิบาย การเล่าเรื่องอย่าง
ง่าย และส�านวนที่ใช้เป็นประจ�า ฝึกทักษะการฟังและการพูดในโอกาสต่างๆ 

BC 55105 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านภาษาจีนธุรกิจ 1
(Work-based Learning in Business Chinese 1)

3(0-40-20)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การฝึกปฏบิตังิานในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 400 ชม. เรยีนรู้ทักษะการท�างานในส�านกังาน และมกีารรายงาน
ผลการปฏบิตังิานอย่างเป็นระบบ ในความดแูลของอาจารย์ท่ีปรกึษาร่วมกบัพนกังานท่ีปรกึษาในสถานประกอบการ

BC 55206 ภาษาจีน 3
(Chinese 3)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BC 55102

ค�าศัพท์ วลีและโครงสร้างประโยคความซ้อนที่ใช้ประจ�า ทักษะการอ่านความเรียง นิทานหรือบทความสั้นๆ เพื่อ
ความเข้าใจ
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BC 55207 ภาษาจีน 4
(Chinese 4)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BC 55206

ค�าศัพท์ วลีและโครงสร้างประโยคความซ้อน การอ่านบทความท่ีมีค�าศัพท์และโครงสรา้งประโยคท่ีซับซ้อนและ
หลากหลาย 

BC 55208 การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ 1
(Business Chinese Conversation 1)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BC 55104

ทักษะการสนทนาเชิงธุรกิจ ด้านการติดต่อ การเสนอราคา การสั่งซื้อ การส่งมอบสินค้า การช�าระเงิน โดยฝึกฝน
จากบทสนทนาที่สมมตขิึ้นจากสถานการณ์ในการเจรจาธุรกิจ 

BC 55209 การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ 2
(Business Chinese Conversation 2)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BC 55208

ทักษะการสนทนาภาษาจีนเชิงธุรกิจในรูปแบบต่างๆ การเสนอสินคา้อยา่งเป็นทางการต่อองค์กรหรือหน่วยงาน
ต่างๆ การปรึกษาหารือ รวมถึงวิธีการต่อรองราคา

BC 55210 การอ่านภาษาจีนเชิงธุรกิจ 1
(Business Chinese Reading 1)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BC 55102

ทักษะการอ่านงานเขียนที่เกี่ยวกับธุรกิจอย่างง่าย โดยเน้นการจับใจความส�าคัญ และวัตถุประสงค์ของผู้เขียน

BC 55211 การอ่านภาษาจีนเชิงธุรกิจ 2
(Business Chinese Reading 2)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BC 55210

ทักษะการอ่านงานเขยีนท่ีเกีย่วกบัธุรกิจท่ีมเีนือ้หาซบัซ้อน โดยเน้นการตคีวาม และน�าไปส่ือสารต่อได้อย่างถกูต้อง

BC 55212 การอ่านภาษาจีนเชิงวิเคราะห์
(Analytical Reading in Chinese)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BC 55206

ทักษะการอ่านเพือ่วเิคราะห์ข้อเท็จจรงิ ความคดิเห็น จดุมุ่งหมายในการเขยีน การวิเคราะห์โครงสร้างประโยค การ
วิเคราะห์ความหมายระดับค�า วลี ประโยค และย่อหน้า

BC 55213 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านภาษาจีนธุรกิจ 2
(Work-based Learning in Business Chinese 2)

3(0-40-20)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 400 ชม. เรียนรู้ทักษะการท�างานในธุรกิจการให้บริการ และ
มีการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ในความดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมกับพนักงานท่ีปรึกษาใน
สถานประกอบการ
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BC 55314 การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ 1
(Business Chinese Writing 1)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BC 55207

ทักษะการเขียนข้อความท่ัวไปในรูปแบบต่างๆ การเขียนบันทึกเชิงธุรกิจ ข้อความประชาสัมพันธ์ บัตรเชิญและ
บัตรอวยพร

BC 55315 การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ 2
(Business Chinese Writing 2)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BC 55314

ทักษะการเขียนข้อความและจดหมายธุรกิจประเภทต่างๆ บันทึกการประชุม การเขียนรายงานข่าวเชิงธุรกิจ

BC 55316 การแปลจีน - ไทย
(Chinese - Thai Translation)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BC 55207

ทฤษฎแีละกลวิธีในการแปลภาษาจนีเป็นภาษาไทย ทักษะการแปลภาษาจนีเป็นภาษาไทย โดยเน้นการแปลข้อความ 
บทสนทนาทางธุรกิจ

BC 55317 การแปลไทย - จีน
(Thai - Chinese Translation)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BC 55207

ทฤษฎแีละกลวิธีในการแปลภาษาไทยเป็นภาษาจนี ทักษะการแปลภาษาไทยเป็นภาษาจนี โดยเน้นการแปลข้อความ 
บทสนทนาทางธุรกิจ

BC 55318 การน�าเสนอเชิงธุรกิจด้วยภาษาจีน
(Business Presentation in Chinese)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BC 55207

ทักษะการใช้ภาษาจีนในการน�าเสนอเชงิธุรกิจ การใช้ส่ือและเทคนคิในการน�าเสนอ เรยีนรู้ขัน้ตอนและกระบวนการ
จัดท�าโครงการธุรกิจ ตลอดจนการน�าเสนอด้วยภาษาจีน

BC 55319 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านภาษาจีนธุรกิจ 3
(Work-based Learning in Business Chinese 3)

3(0-40-20)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 400 ชม. เรียนรู้ด้านสังคม วัฒนธรรมและการท�างานของจีน 
มีการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ในความดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมกับพนักงานท่ีปรึกษาใน
สถานประกอบการ
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BC 55420 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านภาษาจีนธุรกิจ 4
(Work-based Learning in Business Chinese 4)

6(0-40-20)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 600 ชม. เรียนรู้ทักษะการท�างานโดยใช้ภาษาจีน และมีการ
รายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ในความดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมกับพนักงานท่ีปรึกษาในสถาน
ประกอบการ

BC 55421 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านภาษาจีนธุรกิจ 5
(Work-based Learning in Business Chinese 5)

6(0-40-20)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 600 ชม. เรียนรู้ทักษะการท�างานในอาชีพที่สนใจ และมีการ
รายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ในความดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมกับพนักงานท่ีปรึกษาในสถาน
ประกอบการ

2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก

BC 55322 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการโรงแรม
(Chinese for Hotel Business)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BC 55207

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม ค�าศัพท์ ส�านวน รูปแบบประโยคภาษาจีนที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม 

BC 55323 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจสายการบิน
(Chinese for Airline Business)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BC 55207

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจสายการบิน ค�าศัพท์ ส�านวน รูปแบบประโยคภาษาจีนที่ใช้ในธุรกิจสายการบิน

BC 55324 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว
(Chinese for Tourism)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BC 55207

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยว ค�าศัพท์ ส�านวน รูปแบบประโยคภาษาจีนที่ใช้ในธุรกิจท่องเที่ยว

BC 55325 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
(Chinese for International Business)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BC 55207

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัธุรกิจระหว่างประเทศ ค�าศพัท์ ส�านวน รปูแบบประโยคภาษาจนีท่ีใช้ในธุรกิจระหว่างประเทศ
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BC 55326 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจโลจิสติกส์
(Chinese for Logistics)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BC 55207

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจโลจิสติกส์ ค�าศัพท์ ส�านวน รูปแบบประโยคภาษาจีนที่ใช้ในธุรกิจโลจิสติกส์

BC 55327 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจค้าปลีก
(Chinese for Retail Business)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BC 55207

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก ค�าศัพท์ ส�านวน รูปแบบประโยคภาษาจีนที่ใช้ในธุรกิจค้าปลีก 

BC 55328 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางการตลาด
(Chinese for Marketing Communication)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BC 55207

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการส่ือสารทางการตลาด ค�าศัพท์ ส�านวน รูปแบบประโยคภาษาจีนท่ีใช้ในการส่ือสาร
ทางการตลาด

BC 55329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน
(Introduction to China)

3(3-0-6)

วิชาบังคับ : ไม่มี

ลักษณะการปกครอง เขตการปกครอง ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความ
เชื่อและทัศนคติของชาวจีน กลุ่มชาติพันธุ์ และระบบการศึกษาของจีน

BC 55330 เศรษฐกิจจีนร่วมสมัย
(Contemporary Chinese Economy)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ระบบและนโยบายทางเศรษฐกิจของจีน การพัฒนาเศรษฐกิจ ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น

BC 55331 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจจีน
(Introduction to Chinese Business Law)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทางธุรกิจของจีน กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายการลงทุน กฎหมาย
ว่าด้วยสัญญา กฎหมายแรงงานของประเทศจีน 

BC 55332 วัฒนธรรมการค้าของชาวจีน
(Chinese Trading Culture)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิด ความเชื่อ และวิสัยทัศน์ ในการท�าการค้าของชาวจีนในยุคปัจจุบัน
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BC 55333 ปรัชญาขงจื่อกับการท�าธุรกิจ
(Confucius Philosophy and Business)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ปรัชญาขงจื่อและแนวคิดเรื่องมนุษยธรรม (เหริน) ท�านองคลองธรรม (อี้) จารีตประเพณี (หลี่) สัตยธรรม (ซิ่น) ที่
น�ามาประยุกต์ใช้กับการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน

BC 55334 วรรณคดีจีนกับแนวคิดทางธุรกิจ
(Chinese Literature and Business Concepts)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิดทางธุรกิจที่ได้จากวรรณคดีและวรรณกรรมจีนที่น�ามาประยุกต์ใช้ในธุรกิจปัจจุบัน เน้นการศึกษาวรรณคดี
และวรรณกรรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับธุรกิจ ได้แก่ ต�าราพิชัยสงครามซุนอู่ สามก๊ก และจ้าน กว๋อเช่อ 

BC 55335 ประวัติศาสตร์จีนร่วมสมัย
(Contemporary Chinese History)

3(3-0-6)

วิชาบังคับ : ไม่มี

ประวตัศิาสตร์ตัง้แต่ก่อตัง้ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี จนถงึปัจจบุนั เน้นเหตกุารณ์ และบคุคลส�าคญัท่ีส่งผลก
ระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจจีน

BC 55336 สุนทรียภาพในวรรณคดีจีน
(Aesthetics in Chinese Literature)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : BC 55207

ประวัติวรรณคดีจีนโดยสังเขป ผลงานประพันธ์ชิ้นส�าคัญในแต่ละยุคสมัยและจุดมุ่งหมายในการประพันธ์ ความ
หมายและความงามในเชิงวรรณศิลป์ของบทประพันธ์ต่างๆ 
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หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

Bachelor of Arts Program in Business Japanese

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ)
 (อักษรย่อ) : ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Arts (Business Japanese)
 (อักษรย่อ) : B.A. (Business Japanese)

ปรัชญา
เชีย่วชาญการส่ือสารภาษาญีปุ่่นในเชงิธุรกิจ รอบรู้สังคมและวฒันธรรมญีปุ่่น รเิริม่สร้างสรรค์ และ

มีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

ความส�าคัญ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีกําลังจะเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2558 จะกลายเป็นจุด

เปลี่ยนครั้งสําคัญของเศรษฐกิจไทยในทุกด้านทั้งอุตสาหกรรมการผลิต การบริการ การเคลื่อนย้าย การ
ลงทุน แรงงาน และเงินทุน ท้ังนี ้ภายใต้ข้อตกลง AEC ท่ีกําหนดให้สามารถนําเข้าวตัถดุบิในกลุ่มประเทศ
อาเซียน (ASEAN) ได้โดยไม่เสียภาษี สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานไดอ้ย่างเสรี จะทําให้เกิดตลาดและ
ฐานการผลิตที่เป็นหนึ่งเดียว (Single Market and Production Base) ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิต
สินค้าและบริการ ทําให้สามารถผลติสินค้าและให้บริการในราคาที่ถูกลง จึงเป็นเหตุผลที่สําคัญประการ
หนึ่งที่ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นมหาอํานาจทางเศรษฐกิจของโลกได้ย้ายฐานการผลิตเข้ามาอยู่ในประเทศไทย กล่าว
กันว่า ญี่ปุ่นเป็นประเทศท่ีเข้ามาลงทุนในไทยมากท่ีสุด ดังนั้น จึงมีความจําเป็นท่ีบุคลากรไทยซึ่งมีจุด
อ่อนทางด้านภาษาต่างประเทศจะเร่งพัฒนาทักษะทางด้านภาษา เพื่อรับมือกับการแข่งขันท่ีจะรุนแรง
ขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาญี่ปุ่น ซึ่งจะกลายเป็นกลไกสําคัญประการหนึ่งในฐานะภาษาท่ีเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ 

บัณฑิตสาขาวิชาภาษาญ่ีปุน่ธุรกิจ จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใน
ฐานะผู้เข้าสู่องค์กรท่ีต้องติดต่อสัมพันธ์กับประเทศญี่ปุ่นหรือชาวญี่ปุ่นโดยตรง เช่น เจ้าหน้าท่ีประสาน
งานต่างประเทศ ผู้ทํางานหรือดําเนินธุรกิจการค้ากับชาวญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จึงเล็งเห็นความสําคัญในการที่จะผลติ
บณัฑติ สาขาภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ ท่ีมีความพร้อมท้ังความสามารถด้านการส่ือสารด้วยภาษาญ่ีปุ่น และความ
รู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัธุรกิจ เพือ่สนบัสนนุการแลกเปลีย่นด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ เตรยีมพร้อม
สําหรับโอกาสที่จะมาถึงเมื่อไทยก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ผลติบณัฑติให้เป็นผู้มคีวามเชีย่วชาญด้านการส่ือสารภาษาญีปุ่่นสาํหรบันาํไปใช้ในเชงิธุรกิจ 

สามารถบรหิารจดัการได้ตรงตามวตัถปุระสงค์ขององค์กรท้ังภาครฐัและภาคเอกชน รวมถงึประกอบอาชพี
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธภิาพ
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2. เพือ่ผลติบณัฑติให้เป็นผู้มคีวามรอบรู้ในเรือ่งสังคมและวัฒนธรรมของญีปุ่่นเป็นอย่างด ีสามารถ
ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง และนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจได้ 

3. เพือ่ผลิตบณัฑติให้เป็นผู้มคีวามคดิรเิริม่สร้างสรรค์ในงานธุรกิจ มทัีกษะในการคดิเชงิวิเคราะห์
และสังเคราะห์องค์ความรู้ สามารถนาํความรู้ด้านภาษาญีปุ่่นไปบรูณาการกบังานธุรกิจและประสบการณ์
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพด้วย
การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทํางาน

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
1. สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบ

เท่า
2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
3. ไม่เคยต้องโทษตามคําพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีท่ีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันกระทํา

โดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
4. ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคที่เป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา หรือติดยาเสพติด

หลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จํานวน 138 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย

1.1 กลุ่มวิชาภาษา จํานวน 15 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จํานวน 6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จํานวน 6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จํานวน 3 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 102 หน่วยกิต ประกอบด้วย
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จํานวน 12 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเอก จํานวน 90 หน่วยกิต

2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ จํานวน 69 หน่วยกิต
2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก จํานวน 21 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน 6 หน่วยกิต

รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ศึกษาตลอดหลักสูตร จํานวน 30 หน่วยกิต แบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชาดังนี้

1.1 กลุ่มวิชาภาษา จํานวน 15 หน่วยกิต
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

TH 55101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
(Thai for Communication) 3(3-0-6) -

EN 55102
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
(English in Daily Life) 3(2-2-5) -

EN 55103
ภาษาอังกฤษในการทํางาน 
(English in Working Place) 3(2-2-5) -

EN 55104
ภาษาอังกฤษในการบริการธุรกิจ 
(English in Business Services) 3(2-2-5) -

EN 55105
การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
(English Speaking Skill Development) 3(2-2-5) -

1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จํานวน 6 หน่วยกิต

บังคับเรียน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SO 55103
ประชาคมโลกกับอาเซียน 
(Global Community and ASEAN) 3(3-0-6) -

เลือกเรียน 1 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SO 55101
บุคลิกภาพและสัมพันธภาพทางสังคม 
(Personality and Social Relations) 3(3-0-6) -

SO 55102
การพัฒนาสังคม 
(Social Development) 3(3-0-6) -

SO 55104
การจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจําวัน 
(Conflict Management in Daily Life) 3(3-0-6) -

SO 55105
ภาวะผู้นําในสังคมยุคใหม่ 
(Leadership in Modern Society) 3(3-0-6) -

SO 55106
กฎหมายในชีวิตประจําวัน 
(Law in Daily Life) 3(3-0-6) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SO 55107
การบริหารงานบุคคล 
(Personnel Administration) 3(3-0-6) -

SO 55108
วัฒนธรรมข้ามชาติกับการทํางาน 
(Working in Intercultural Setting) 3(3-0-6) -

SO 55109
การพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม 
(Holistic Health Development) 3(3-0-6) -

SO 55111
เศรษฐกิจและการเมืองไทย 
(Thai Economy and Politics) 3(3-0-6) -

1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จํานวน 6 หน่วยกิต

บังคับเรียน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HM 55104
หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด 
(GO and Thinking Skills Development) 3(3-0-6) -

เลือกเรียน 1 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HM 55101
มนุษย์กับอารยธรรม 
(Man and Civilization) 3(3-0-6) -

HM 55102
ความงดงามแห่งชีวติ 
(Beauty of Life) 3(3-0-6) -

HM 55103
ศาสนศึกษาเพื่อสันติสุขและสันติภาพ 
(Religion Studies for Tranquility and Peace) 3(3-0-6) -

HM 55105
ปรัชญากับการดําเนินชีวิต 
(Philosophy and living) 3(3-0-6) -

HM 55106
ไทยศึกษา 
(Thai Studies) 3(3-0-6) -

HM 55107
การพัฒนาทักษะชีวิต 
(Life Skills Development) 3(3-0-6) -

394 คณะศิลปศาสตร์ | สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ



1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จํานวน 3 หน่วยกิต เลือกเรียน 1 รายวิชา จาก
รายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SC 55101
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจําวัน 
(Mathematics and Statistics in Everyday Life) 3(3-0-6) -

SC 55102
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Applications of Information Technology) 3(3-0-6) -

SC 55103
การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม 
( Energy Conservation and Environmental 
Management)

3(3-0-6) -

SC 55104
เทคโนโลยีสําหรับสํานักงานอัตโนมัติ 
(Technology for Office Automation) 3(3-0-6) -

SC 55105
โภชนาการเพื่อสุขภาพ 
(Nutrition for Health) 3(3-0-6) -

SC 55108
การจัดการการเงินส่วนบุคคล
(Personal Financial Management) 3(3-0-6) -

2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 102 หน่วยกิต ประกอบด้วย
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 12 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BA 55100
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 
(Introduction to Business) 3(3-0-6) -

BA 55300
การบัญชีและการเงินธุรกิจ 
(Accounting and Business Finance) 3(3-0-6) -

BA 55301
กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ 
(Business Law and Ethics) 3(3-0-6) -

BJ 56143
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
(Introduction to Japan) 3(2-2-5) -
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2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BJ 56100
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
(Basic Japanese)

prerequi-
site

-

BJ 56101
ภาษาญี่ปุ่น 1
(Japanese 1) 3(3-0-6) -

BJ 56102
ภาษาญี่ปุ่น 2
(Japanese 2) 3(3-0-6) BJ 56101

BJ 56103
การสนทนาภาษาญี่ปุ่น
(Japanese Conversation) 3(2-2-5) -

BJ 56104
การอ่านภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 
(Basic Japanese Reading) 3(2-2-5) BJ 56101

BJ 56105
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1
(Work-based Learning in Business Japanese) 3(0-40-20) -

BJ 56206
ภาษาญี่ปุ่น 3
(Japanese 3) 3(3-0-6) BJ 56102

BJ 56207
ภาษาญี่ปุ่น 4
(Japanese 4) 3(3-0-6) BJ 56206

BJ 56208
การเขียนภาษาญี่ปุ่น 
(Japanese Writing) 3(2-2-5) BJ 56102

BJ 56209
การแปลภาษาญี่ปุ่น 
(Japanese Translation) 3(2-2-5) BJ 56102

BJ 56210
การอ่านภาษาญี่ปุ่นเชิงวิเคราะห์ 
(Analytical Reading in Japanese) 3(2-2-5) BJ 56104

BJ 56211
การสนทนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 
(Business Japanese Conversation) 3(2-2-5) BJ 56103

BJ 56212
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2
(Work-based Learning in Business Japanese) 3(0-40-20) -

BJ 56313
การอ่านภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 
(Business Japanese Reading) 3(2-2-5) BJ 56104
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BJ 56314
การเขียนภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 
(Business Japanese Writing) 3(2-2-5) BJ 56208

BJ 56315
การแปลภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 
(Business Japanese Translation) 3(2-2-5) BJ 56209

BJ 56316
การนําเสนอเชิงธุรกิจด้วยภาษาญี่ปุ่น 
(Business Presentation in Japanese) 3(2-2-5) BJ 56207

BJ 56317
ภาษาญี่ปุ่นสําหรับภาคอุตสาหกรรม
(Japanese for Industry) 3(2-2-5) BJ 56207

BJ 56318
สัมมนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
(Seminar in Business Japanese) 3(2-2-5) BJ 56207

BJ 56319
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3
(Work-based Learning in Business Japanese) 3(0-40-20) -

BJ 56420
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 4
(Work-based Learning in Business Japanese) 6(0-40-20) -

BJ 56421
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 5
(Work-based Learning in Business Japanese) 6(0-40-20) -

2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BJ 56322
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจการโรงแรม 
Japanese for Hotel Business

3(2-2-5) BJ 56207

BJ 56323
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจสายการบิน 
Japanese for Airline Business

3(2-2-5) BJ 56207

BJ 56324
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว 
Japanese for Tourism

3(2-2-5) BJ 56207

BJ 56325
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ 
Japanese for International Business

3(2-2-5) BJ 56207

BJ 56326
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจโลจิสติกส์ 
Japanese for Logistics Business

3(2-2-5) BJ 56207

BJ 56327
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจค้าปลีก 
Japanese for Retail Business

3(2-2-5) BJ 56207
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BJ 56328
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารทางการตลาด 
(Japanese for Marketing Communication) 3(2-2-5) BJ 56207

BJ 56329
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อสํานักงาน
(Japanese for Office) 3(2-2-5) BJ 56207

BJ 56330
ภาษาญี่ปุ่นสําหรับงานล่าม
(Japanese for Interpretation) 3(2-2-5) BJ 56207

BJ 56331
การแปลการ์ตูนญี่ปุ่น
(Japanese Cartoon Translation) 3(2-2-5) BJ 56207

BJ 56232
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการให้บริการ
(Introduction to Service) 3(3-0-6) -

BJ 56233
การพัฒนาทักษะและบุคลิกภาพในงานบริการ
(Skills and Personality Development in Service) 3(3-0-6) -

BJ 56234
จิตวิทยาการบริการ
(Service Psychology) 3(3-0-6) -

BJ 56235
จริยธรรมการให้บริการ
(Service Ethics) 3(3-0-6) -

BJ 56236
ศิลปะการต้อนรับ
(Arts of hospitality) 3(3-0-6) -

BJ 56237
พฤติกรรมผู้บริโภค
(Consumer Behavior) 3(3-0-6) -

BJ 56238
เศรษฐกิจญี่ปุ่นร่วมสมัย 
(Contemporary Japanese Economy) 3(3-0-6) -

BJ 56239
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจญี่ปุ่น 
(Introduction to Japanese Business Law) 3(3-0-6) -

BJ 56240
วัฒนธรรมการค้าของชาวญี่ปุ่น 
(Japanese Trading Culture) 3(3-0-6) -

BJ 56241
ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นร่วมสมัย 
(Contemporary of Japanese History) 3(3-0-6) -

BJ 56242
คอมพิวเตอร์ภาษาญี่ปุ่นในสํานักงาน 
(Japanese in Office Computer Application) 3(2-2-5) BJ 56102
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แผนการศึกษา

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

TH 56101 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6)

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 1 3(2-2-5)

SO xxxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1 3(3-0-6)

HM xxxxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์1 3(3-0-6)

SC xxxxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)

BJ 56101 ภาษาญ่ีปุน่ 1 3(3-0-6)

BJ 56103 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 3(2-2-5)

รวม 21

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 2 3(2-2-5)

SO 56103 ประชาคมโลกกับอาเซียน 3(3-0-6)

HM 56104 หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด 3(3-0-6)

BJ 56143 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น 3(3-0-6)

BJ 56102 ภาษาญ่ีปุน่ 2 3(3-0-6)

BJ 56104 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเบื้องตน้ 3(2-2-5)

BJ 56105 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ 1 3(0-40-20)

รวม 21
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แผนการศึกษา

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 3 3(2-2-5)

BA 55100 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 3(3-0-6)

BJ 56206 ภาษาญ่ีปุน่ 3 3(3-0-6)

BJ 56208 การเขียนภาษาญี่ปุ่น 3(2-2-5)

BJ 56209 การแปลภาษาญี่ปุ่น 3(2-2-5)

BJ xxxxx วิชาเอกเลือก 1 3(x-x-x)

XX xxxxx วิชาเลือกเสรี 1 3(x-x-x)

รวม 21

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 4 3(2-2-5)

BJ 56207 ภาษาญ่ีปุน่ 4 3(3-0-6)

BJ 56210 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเชิงวิเคราะห์ 3(2-2-5)

BJ 56211 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3(2-2-5)

BJ xxxxx วิชาเอกเลือก 2 3(x-x-x)

BJ xxxxx วิชาเอกเลือก 3 3(x-x-x)

BJ 56212 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ 2 3(0-40-20)

รวม 21
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แผนการศึกษา

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

BA 55300 การบัญชีและการเงินธุรกิจ 3(3-0-6)

BA 55301 กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6)

BJ 56313 การอ่านภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3(2-2-5)

BJ 56314 การเขียนภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3(2-2-5)

BJ 56316 การนําเสนอเชิงธุรกิจด้วยภาษาญี่ปุ่น 3(2-2-5)

BJ xxxxx วิชาเอกเลือก 4 3(x-x-x)

XX xxxxx วิชาเลือกเสรี 2 3(x-x-x)

รวม 21

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

BJ 56315 การแปลภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3(2-2-5)

BJ 56317 ภาษาญ่ีปุน่สําหรับภาคอุตสาหกรรม 3(2-2-5)

BJ 56318 สัมมนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3(2-2-5)

BJ xxxxx วิชาเอกเลือก 5 3(x-x-x)

BJ xxxxx วิชาเอกเลือก 6 3(x-x-x)

BJ xxxxx วิชาเอกเลือก 7 3(x-x-x)

BJ 56319 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ 3 3(0-40-20)

รวม 21
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แผนการศึกษา

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

BJ 56420 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ 4 6(0-40-20)

รวม 6

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

BJ 56421 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ 5 6(0-40-20)

รวม 6
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ค�ำอธิบำยรำยวิชำ

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษา

TH 56101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
( Thai for Communication)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การใช้ภาษาไทยมาตรฐานปัจจุบัน ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ฝึกทักษะ การฟัง การพูด และการเขียน
ในโอกาสต่างๆ

EN 56102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
( English in Daily Life)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การใช้ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนัโดยเน้นคาํศพัท์ และโครงสร้างไวยากรณ์ การฟังและการพูดท่ีใช้ในสถานการณ์
ต่างๆ การออกเสียงที่ถูกต้อง และวัฒนธรรมสากลที่จําเป็นต่อการสื่อสารกับชาวต่างชาติ

EN 56103 ภาษาอังกฤษในการทํางาน
( English for Work)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การใช้ภาษาองักฤษในท่ีทํางานโดยเน้นคําศพัท์ สํานวน สําหรบัการตดิต่อและประสานงาน การสนทนาทางโทรศพัท์ 
การเขียนจดหมายอิเลคทรอนิกส์ และวัฒนธรรมการทํางานกับชาวต่างชาติ

EN 56104 ภาษาอังกฤษในการบริการธุรกิจ
( English in Business Services)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การใช้ภาษาองักฤษโดยเน้นคําศพัท์ สํานวน เพือ่การบรกิาร การสนทนาโต้ตอบกบัลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ การ
สื่อสารเพื่อสร้างความพึงพอใจกับลูกค้า

EN 56105 การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
( English Speaking Skill Development)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ฝึกสนทนาในสถานการณ์เชิงธุรกิจที่แท้จริงที่เกี่ยวข้องกับการต้อนรับลูกค้า การตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์ เน้น
ความสามารถที่จะสื่อสารได้อย่างมีประสิทธภิาพในเรื่องต่างๆ ตั้งแต่เรื่องตัวบุคคล อาชีพการงาน ตลอดจนความ
รู้ทั่วไป
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1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

SO 56101 บุคลิกภาพและสัมพันธภาพทางสังคม
( Personality and Social Relations)

3(3-0-6)

วิชาบังคับ : ไม่มี

ความหมายและองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพท้ังภายในและภายนอก ทักษะการสร้าง
สัมพันธภาพระหวา่งบุคคล การวิเคราะห์ตนเองและผู้อื่นเพื่อเป็นพื้นฐานในการปรับปรุงตนเอง และสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลในสังคมต่างๆ 

SO 56102 การพัฒนาสังคม
( Social Development)

3(3-0-6)

วิชาบังคับ : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการของการพัฒนาสังคม แนวคิดการพัฒนาสังคมที่สําคัญ คือการพัฒนาสู่ความทันสมัย การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ประชาสังคม และความรับผิดชอบต่อสังคม อิทธิพลของโลกตะวันตก จีน และโลกาภิวัตน์ที่ส่ง
ผลต่อประเทศกําลังพัฒนา การพัฒนาสังคมไทยและผลกระทบอันเนื่องจากการพัฒนาท่ีล้มเหลว รวมทั้งแนวทาง
การพัฒนาที่เหมาะสมกับสังคมไทย 

SO 56103 ประชาคมโลกกับอาเซียน
( Global Community and ASEAN)

3(3-0-6)

วิชาบังคับ : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการ ระบบความสัมพันธ์ในประชาคมโลก และอาเซียน ผลกระทบของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
แต่ละภมูภิาคของโลกท่ีมต่ีอภมูภิาคอืน่และสังคมโลก โดยส่วนรวม บทบาทของประชาคมโลกและอาเซยีนต่อสภาพ
ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในปัจจุบัน 

SO 56104 การจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจําวัน
( Conflict Management in Daily Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับ : ไม่มี

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัความขดัแย้ง การตอบสนองต่อปัญหาและความขดัแย้งในชวิีตอย่างสร้างสรรค์โดยใช้หลกั
สันติวิธีอันคํานึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและสิทธสิ่วนบุคคล การเจรจาต่อรอง การแสวงหาทางเลือกที่เหมาะสมใน
การบริหารจัดการความขัดแย้งเพื่อดํารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

SO 56105 ภาวะผู้นําในสังคมยุคใหม่
( Leadership of Modern Society)

3(3-0-6)

วิชาบังคับ : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการของภาวะผู้นําและสังคมยุคใหม่ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นํา ผู้นํากับการใช้อํานาจ
ในการปกครองและการบริหาร คุณลักษณะและทักษะสําคัญของผู้นําในสังคมยุคใหม่ ผู้นําในสภาวะวิกฤต ผู้นํา
กับจิตสํานึกสาธารณะ คุณธรรมและจริยธรรมของผู้นํา กรณีศึกษาผู้นําท่ีประสบความสําเร็จ และผู้นําท่ีล้มเหลว
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SO 56106 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
( Law in Daily Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับ : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม หลักการเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และหน้าท่ีพื้นฐานของ
ประชาชนตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมายรฐัธรรมนญู หลกัท่ัวไปในกฎหมายอาญา ความผดิอาญาท่ีควรรู้ หลกัท่ัวไป
ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา และหลักทั่วไปว่าด้วยกฎหมายภาษีอากร

SO 56107 การบริหารงานบุคคล
( Personnel Administration)

3(3-0-6)

วิชาบังคับ : ไม่มี

ศึกษาหลักและหน้าทีส่าํคัญเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล โครงสร้างและระบบการบริหารงานบุคคล การวางแผน
งานบุคคล การจัดการคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนาการประเมินผล การจ่ายค่าตอบแทน การเลื่อนขั้น และ
ความดคีวามชอบ การพฒันาทรพัยากรบคุคลและการบาํรงุรกัษาทรพัยากรบคุคล การสร้างพลงับคุคลในองค์การ 
ตลอดจนการจัดสวัสดิการและการสร้างขวัญและกําลังใจของคนงาน

SO 56108 วัฒนธรรมข้ามชาติกับการทํางาน
( Working in Intercultural Setting)

3(3-0-6)

วิชาบังคับ : ไม่มี

การทํางานในวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง การติดต่อส่ือสารระหว่างวัฒนธรรมและประเด็นละเอียดอ่อนด้านวัฒนธรรม 
ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเม่ือเผชญิกบัวัฒนธรรมใหม่ แนวทางในการบรหิารจดัการวัฒนธรรมข้ามชาต ิเพือ่
ให้เกิดประสิทธภิาพในการทํางานและการเพิ่มผลผลิต

SO 56109 การพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม
( Holistic Health Development)

3(3-0-6)

วิชาบังคับ : ไม่มี

องค์ประกอบของสุขภาพท่ีด ีการเสรมิสร้างสุขภาพแบบองค์รวม เพือ่การมีคณุภาพชวิีตท่ีด ีปัจจัยท่ีส่งผลต่อสุขภาพ 
การดูแลตนเองแบบบูรณาการ การออกกําลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ จิตใจ และอารมณ์ การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสุขภาพจติ การเจรญิสตแิละฝึกสมาธิ การดาํเนนิชวิีตอย่างบคุคลท่ีมสุีขภาพดตีามนยิามขององค์การอนามยั
โลก (World Health Organization : WHO)

SO 56110 ความรู้เท่าทันสื่อ
( Media Literacy)

3(3-0-6)

วิชาบังคับ : ไม่มี

ศาสตร์และทักษะชีวิตในการเข้าถึง การวิเคราะห์ การวิพากษ์ การประเมินคุณค่า และการตอบสนองต่อข่าวสารท่ี
นําเสนอผ่านสือ่ประเภทต่างๆ ทัง้ทีเ่ป็นสือ่ดั้งเดิม (Traditional Media) สือ่ใหม่ และสือ่เครือข่ายทางสงัคม (New 
& Social Media) อย่างรู้เท่าทัน รวมทั้งการเรียนรู้ เข้าใจบทบาท หน้าท่ี และสภาพของสื่อท่ีเป็นเสมือนเครื่อง
มือสําคัญในระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ตลอดจนการใช้ส่ือให้เป็นประโยชน์ต่อการดําเนิน
ชีวิต ครอบครัว และสังคม
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SO 56111 เศรษฐกิจและการเมืองไทย
( Thai Economy and Politics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับ : ไม่มี

ทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาระบบการเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจไทย อุดมการณ์ โครงสร้าง องค์
ประกอบ และกระบวนการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง ปัจจัยที่ส่งผลกระ
ทบต่อระบบการเมืองไทย การพัฒนาของระบบทุนนิยมไทย ปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย และมาตรการ
ของรัฐบาลในการแก้ปัญหา และพัฒนาเศรษฐกิจ

1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

HM 56101 มนุษย์กับอารยธรรม
( Man and Civilization)

3(3-0-6)

วิชาบังคับ : ไม่มี

เปรยีบเทียบววิฒันาการและลกัษณะของอารยธรรมตะวันตกและตะวันออกตัง้แต่ยคุโบราณจนถงึปัจจบุนั การเชือ่ม
โยงอารยธรรมในอดีตกับปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีเป็นอยู่ปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจสังคมท่ีเป็นอยู่ปัจจุบัน
อย่างเป็นระบบ ตลอดจนการทําความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และมรดกทางวัฒนธรรม

HM 56102 ความงดงามแห่งชีวติ
( Beauty of Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคุณค่าและความงาม เน้นที่การรับรู้คุณค่า การสัมผัสความงามและการแสดงออก
ทางอารมณ์ของมนุษย์ เรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าและความงามในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดํารงชีวิตของมนุษย์ ชีวิต
กับความงามในด้านศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม รวมไปถึงความงามในธรรมชาติรอบตัวมนุษย์

HM 56103 ศาสนศึกษาเพื่อสันติสุขและสันติภาพ
( Religion Studies for Tranquility and Peace)

3(3-0-6)

วิชาบังคับ : ไม่มี

ความหมายและขอบข่ายของศาสนา ประเภทของศาสนา คุณค่าและอิทธพิลของศาสนาต่อชวีติและสงัคม แนวคดิ
สําคัญและหลักปฏิบัติในการดําเนินชีวิต ทั้งมติิปัจเจกบุคคลและสังคมของศาสนาต่างๆ ที่ว่าด้วยการมีชีวิตอย่าง
สันติสุขและการสร้างสรรค์สังคมให้มีสันติภาพ 

HM 56104 หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด
( GO and Thinking Skills Development)

3(3-0-6)

วิชาบังคับ : ไม่มี

กฎกติกาการเล่นหมากล้อม การฝึกทักษะและเทคนิคการเล่นหมากล้อม การฝึกฝนหมากล้อมเพื่อความสามารถ
ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การบูรณาการหมากล้อมเข้ากับวิถีชีวิต การบูรณาการความฉลาดจากหมากล้อมกับ
ปัญญาทางธรรม
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HM 56105 ปรัชญากับการดําเนินชีวิต
( Philosophy and Living)

3(3-0-6)

วิชาบังคับ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับชีวิตของมนุษย์ ความจริงเกี่ยวกับโลกจักรวาลและชีวิตของมนุษย์ ธรรมชาติของ
ความรู้ การตัดสินทางจรยิธรรม อุดมคติของชีวิต ปรัชญากับการวิเคราะห์ปัญหาร่วมสมัยเพื่อความเข้าใจและก่อ
เกิดสํานึกแห่งการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสมดุลและสันติ

HM 56106 ไทยศึกษา
( Thai Studies)

3(3-0-6)

วิชาบังคับ : ไม่มี

ความเป็นมาของชุมชนไทย โลกทัศน์ไทย พื้นฐานของสังคมไทยในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และศิลป
วัฒนธรรม สภาพและปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบัน ตลอดจนแนวโน้มของสังคมไทยในอนาคต 

HM 56107 การพัฒนาทักษะชีวิต
( Life Skills Development)

3(3-0-6)

วิชาบังคับ : ไม่มี

การพัฒนาทักษะชีวิตที่จําเป็น โดยเน้นทักษะการคิด ภาวะการเป็นผู้นํา การอยู่ร่วมกันในสังคม การเสียสละเพื่อ
ส่วนรวมและการมีจิตสํานึกสาธารณะ การจัดการปัญหาความขัดแย้งในชีวิตประจําวัน

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

SC 56101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจําวัน
( Mathematics and Statistics in Everyday Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับ : ไม่มี

การพัฒนาระบบการคดิเชงิวิเคราะห์ หลกัความสมเหตสุมผลและการใช้เหตผุล คณิตศาสตร์กบัการแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจในชีวิตประจําวัน การตัดสินใจโดยใช้หลักการความน่าจะเป็น เทคนิคการนําเสนอข้อมูลแบบต่างๆ การ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การอ่านค่าและตีความหมายจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

SC 56102 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
( Applications of Information Technology)

3(3-0-6)

วิชาบังคับ : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสือ่สารและระบบเครือข่าย การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ต
เพือ่การตดิต่อส่ือสาร การค้นหาข้อมลู การศกึษาและนาํไปใช้เชงิพาณิชย์ ความรู้เบือ้งต้นทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ประเภทของระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น ความปลอดภัยของการใช้เทคโนโลยีสารสนสนเทศ และ
จริยธรรมในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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SC 56103 การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม
( Energy Conservation and Environmental 
Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับ : ไม่มี

ความหมายและหลักการของการอนุรักษ์พลังงาน ความสําคัญของการใช้และอนุรักษ์พลังงานอย่างถูกวิธี 
สถานการณ์ปัจจุบันและวิกฤตการณ์พลังงานของโลก ผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมของการใช้พลังงานอย่างไม่
ถูกต้อง หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทํางานและในโรงงานอุตสาหกรรม กฎหมายและมาตรฐานของการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม 

SC 56104 เทคโนโลยีสําหรับสํานักงานอัตโนมัติ
( Technology for Office Automation)

3(3-0-6)

วิชาบังคับ : ไม่มี

ความรู้เกีย่วกบัสาํนกังานอตัโนมัต ิบทบาทและการใช้คอมพวิเตอร์ในสาํนกังาน ระบบตดิต่อส่ือสารและการประยกุต์
ใช้เครอืข่ายคอมพวิเตอร์ในสาํนกังาน การใช้โปรแกรมประยกุต์ในสาํนกังาน เช่น โปรแกรมประมวลผลคาํ โปรแกรม
จัดการการคํานวณ โปรแกรมนําเสนองาน โปรแกรมจัดการการนัดหมาย เป็นต้น การประชุมทางไกล แนวคิดของ
ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning) ระบบความปลอดภัยของข้อมูล

SC 56105 โภชนาการเพื่อสุขภาพ
( Nutrition for Health)

3(3-0-6)

วิชาบังคับ : ไม่มี

บทบาทและความสําคญัของโภชนาการท่ีมต่ีอร่างกาย สารอาหารประเภทต่างๆ โรคท่ีเกิดจากการบรโิภคอาหารท่ี
ไม่สมดลุและมพีษิ การควบคมุอาหารและน้ําหนกัของร่างกายอย่างปลอดภยั อาหารสําหรบับคุคลในช่วงวัยต่างๆ 
อิทธพิลของความเชื่อและค่านิยมในการรับประทานอาหาร รวมทั้งอาหารแสลงโรค

SC 56106 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย
( Introduction to Research)

3(3-0-6)

วิชาบังคับ : ไม่มี

ประเภทของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น การเขียนโครงการวิจัย การวางแผนการวิจัย เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง 
เทคนิคการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเขียนรายงานการวิจัย และจรรยาบรรณ
ของนักวิจัย

SC 56107 การประยุกต์ใช้สถิติเพื่อการวิจัยสังคมศาสตร์
( Statistical Application for Social Science Research)

3(3-0-6)

วิชาบังคับ : ไม่มี

แนวคิด และวิธีการในการประยุกต์ใช้สถิติพื้นฐานในฐานะเครื่องมือในการวิจัยในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ ได้แก่ 
การใช้สถติเิชงิบรรยาย สถติเิชงิพรรณนา การทดสอบสมมตฐิาน การวิเคราะห์ข้อมลู ตลอดจนการสรปุผลเชือ่มโยง
กบัการวจิยัการส่ือสาร อาทิในการสาํรวจความคดิเห็น (Poll) การวิจยัแบบสาํรวจ (Survey) โดยเน้นการวิเคราะห์
กรณีศึกษา จากการวิจัยที่นักศึกษาเก็บข้อมูลจริง
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SC 56108 การจัดการการเงินส่วนบุคคล
( Personnel Financial Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับ : ไม่มี

แนวคดิเกีย่วกบัการบรหิารการเงินส่วนบคุคล ความเข้าใจจดุมุ่งหมายของการบรหิารการเงินส่วนบคุคล ความสําคญั
ของการบริหารการเงินส่วนบุคคล การกําหนดเง่ือนไขและเป้าหมายของการเงินส่วนบุคคล วงจรชีวิตของบุคคล 
คณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินส่วนบุคคล การจดบันทึกรายได้รายจ่ายส่วนบุคคลและครัวเรือน การวางแผน
และกลยุทธเ์กี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การบริหารความเส่ียงส่วนบุคคล และการออมเพื่อวัตถุประสงค์
ต่างๆ ของบุคคล

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

BA 55100 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
( Introduction to Business)

3(3-0-6)

วิชาบังคับ : ไม่มี

ลกัษณะและความสาํคญัของธุรกิจ อทิธิพลของบรบิททางสังคม เศรษฐกิจ และการเมอืงท่ีมต่ีอธุรกิจ ธุรกิจประเภท
ต่างๆ หน้าที่หลักในการประกอบธุรกิจ ด้านการผลิต การตลาด การเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ลักษณะและ
องค์ประกอบของธุรกิจ รวมทั้งการจัดการองค์การ การควบคุมและพัฒนาองค์การ

BA 55300 การบัญชีและการเงินธุรกิจ
( Accounting and Business Finance)

3(3-0-6)

วิชาบังคับ : ไม่มี

ความหมาย วัตถปุระสงค์ ความสําคญัของการบญัช ีการใช้ประโยชน์ของข้อมลูทางการบญัช ีการจดัทํางบการเงิน
ของกิจการให้บริการ กิจการซื้อมาขายไป และกิจการผลิตสินค้า วิธีการบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ความสําคัญ
และเป้าหมายของการบรหิารการเงินของธุรกิจ การวางแผนและการบรหิารการเงินเชงิธุรกิจ การจดัหาและจดัสรร
เงนิทุน การบริหารเงนิทุนหมุนเวียน

BA 55301 กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
( Business Law and Ethics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับ : ไม่มี

กฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจ และกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ หลักกฎหมายซื้อขาย 
เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กู้ยืม คํ้าประกัน จํานอง จํานํา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับตราสารทางการเงิน ตราสารทุน ตราสาร
หนี้ และตั๋วเงิน รวมทั้งจริยธรรมสําคัญของผู้บริหารและพนักงาน หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ

BJ 56143 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
( Introduction to Japan)

3(3-0-6)

วิชาบังคับ : ไม่มี

การใช้คอมพิวเตอร์ด้วยระบบปฏิบัติการภาษาจีน การป้อนข้อมูล บันทึก และพิมพ์ข้อมูลที่เป็นภาษาจีน การนํา
เสนอภาษาจีนด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป การใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลที่เป็นภาษาจีน
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2.2 วิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ

BJ 56100  ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
( Prerequisite Course Basic Japanese)

3(3-0-6)

 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น ฝึกเขียนอักษรฮิระงะนะ อักษร
คะตะคะนะ อักษรผสม และอักษรคันจิเบื้องต้น

BJ 56101 ภาษาญี่ปุ่น 1
( Japanese 1)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนคําศัพท์ สํานวน ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับพื้นฐานและรู้อักษรคันจิพื้นฐาน
ประมาณ 100 ตัว

BJ 56102 ภาษาญี่ปุ่น 2
( Japanese 2)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : BJ 56101

ทักษะการฟัง พดู อ่าน และเขยีนคําศพัท์ สํานวน ไวยากรณ์ท่ีเกีย่วข้องกบัชวีติประจําวนั และอกัษรคนัจเิพิม่ขึน้จาก
รายวิชาภาษาญี่ปุ่น 1 อีกอย่างน้อย 100 ตัว การฝึกออกเสียงการใช้คํา และการฝึกประโยคพื้นฐานประเภทต่างๆ

BJ 56103 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น
( Japanese Conversation)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ทักษะการสนทนาในชีวิตประจําวัน เข้าใจรูปแบบการสนทนาจากสถานการณ์ต่างๆ เน้นการฝึกฟังและพูดจากสื่อ
หลากหลายประเภท และพูดสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม

BJ 56104 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
( Basic Japanese Reading)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BJ 56101

ทักษะการอ่านคําศัพท์ สํานวน ประโยค ข้อความ บทความอย่างง่าย ฝึกการจับใจความสําคัญของเรื่องที่อ่าน โดย
เน้นการออกเสียงภาษาญี่ปุ่นให้ถูกต้อง

BJ 56105 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1
( Work-based Learning in Business Japanese 1)

3(0-40-20)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง เรียนรู้ทักษะการทํางานในสํานักงาน และมีการ
รายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ในความดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมกับพนักงานท่ีปรึกษาในสถาน
ประกอบการ
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BJ 56206 ภาษาญี่ปุ่น 3
( Japanese 3)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : BJ 56102

ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนคําศัพท์ สํานวน ไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน และอักษรคันจิเพิ่มขึ้น
จากรายวิชาภาษาญี่ปุ่น 2 อีกอย่างน้อย 150 ตัว การฝึกประโยคที่ซับซ้อนขึ้น

BJ 56207 ภาษาญี่ปุ่น 4
( Japanese 4)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : BJ 56206

ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนคําศัพท์ สํานวน ไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน และอักษรคันจิเพิ่มขึ้น
จากรายวิชาภาษาญี่ปุ่น 3 อีกอย่างน้อย 150 ตัว การฝึกประโยคที่ซับซ้อนขึ้นและความเรียง

BJ 56208 การเขียนภาษาญี่ปุ่น
( Japanese Writing)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BJ 56102

ทักษะการเขียนประโยคภาษาญี่ปุ่นโดยเน้นความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ เขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่นสั้นๆ ได้

BJ 56209 การแปลภาษาญี่ปุ่น
( Japanese Translation)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BJ 56102

ทฤษฎแีละกลวธีิในการแปลภาษาญีปุ่่นเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาญีปุ่่น ฝึกแปลประโยคท่ีมโีครงสร้าง
อย่างง่ายๆ จนถึงประโยคที่ซับซ้อนขึ้น ทั้งจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น

BJ 56210 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเชิงวิเคราะห์
( Analytical Reading in Japanese)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BJ 56104

ทักษะการอ่านเพือ่วเิคราะห์ข้อเท็จจรงิ ความคดิเห็น จดุมุ่งหมายในการเขยีน การวิเคราะห์โครงสร้างประโยค การ
วิเคราะห์ความหมายระดับคํา วลี ประโยค และย่อหน้า

BJ 56211 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
( Business Japanese Conversation)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BJ 56103

ทักษะการสนทนาเชิงธุรกิจ ด้านการติดต่อ การเสนอราคา การสั่งซื้อ การส่งมอบสินค้า การชําระเงิน โดยฝึกฝน
จากบทสนทนาที่สมมตขิึ้นจากสถานการณ์ในการเจรจาธุรกิจ
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BJ 56212 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2
( Work-based Learning in Business Japanese 2)

3(0-40-20)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง เรียนรู้ทักษะการทํางานในธุรกิจการให้บริการ 
และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ในความดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมกับพนักงานท่ีปรึกษา
ในสถานประกอบการ

BJ 56313 การอ่านภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
( Business Japanese Reading)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BJ 56104

ทักษะการอ่านงานเขยีนท่ีเกีย่วกบัธุรกิจท่ีมเีนือ้หาซบัซ้อน โดยเน้นการตคีวาม และนําไปส่ือสารต่อได้อย่างถกูต้อง

BJ 56314 การเขียนภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
( Business Japanese Writing)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BJ 56208

ทักษะการเขียนข้อความทางธุรกิจประเภทต่างๆ บันทึกการประชุม การเขียนรายงาน ข่าวเชิงธุรกิจ

BJ 56315 การแปลภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
( Business Japanese Translation)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BJ 56209

ฝึกแปลบทความจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น รวมทั้งศึกษาสํานวนต่างๆ โดย
เน้นการแปลเอกสารทางธุรกิจ จดหมายธุรกิจ รายงาน หนังสือ คู่มือ ฯลฯ

BJ 56316 การนําเสนอเชิงธุรกิจด้วยภาษาญี่ปุ่น
( Business Presentation in Japanese)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BJ 56207

ทฤษฎแีละกลวธีิการใช้ภาษาญีปุ่่นในการนําเสนองานเชงิธุรกิจ การใช้ส่ือและเทคนคิในการนําเสนอ เรยีนรูข้ัน้ตอน 
กระบวนการจัดทําโครงการธุรกิจ และนําเสนองานด้วยภาษาญี่ปุ่นอย่างมืออาชีพ

BJ 56317 ภาษาญี่ปุ่นสําหรับภาคอุตสาหกรรม
( Japanese for Industry)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BJ 56207

ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัอุตสาหกรรม ระบบการบริหารงานในรูปแบบของชาวญีปุ่่น คาํศพัท์ สาํนวน รปูแบบประโยค
ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในแวดวงธุรกิจภาคอุตสาหกรรม

BJ 56318 สัมมนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
( Seminar in Business Japanese)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BJ 56207

สัมมนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ โดยการนําเสนอประสบการณ์อาชีพเกี่ยวกับการใช้ภาษาญี่ปุ่น
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BJ 56319 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3
( Work-based Learning in Business Japanese 3)

3(0-40-20)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง เรียนรู้ด้านสังคม วัฒนธรรมและการทํางานของ
ญีปุ่่น มกีารรายงานผลการปฏบิตังิานอย่างเป็นระบบ ในความดแูลของอาจารย์ท่ีปรกึษาร่วมกบัพนกังานท่ีปรกึษา
ในสถานประกอบการ

BJ 56420 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 4
( Work-based Learning in Business Japanese 4)

6(0-40-20)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง เรียนรู้ทักษะการทํางานโดยใช้ภาษาญี่ปุ่น และ
มีการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ในความดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมกับพนักงานท่ีปรึกษาใน
สถานประกอบการ

BJ 56421 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 5
( Work-based Learning in Business Japanese 5)

6(0-40-20)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง เรียนรู้ทักษะการทํางานในอาชีพท่ีสนใจ 
และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานโดยนําเสนอผลงานอย่างเป็นระบบ ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับ
พนักงานที่ปรึกษาในสถานประกอบการ

2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก

BJ 56322 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจการโรงแรม
( Japanese for Hotel Business)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BJ 56207

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม คําศัพท์ สํานวน รูปแบบประโยคภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม

BJ 56323 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจสายการบิน
( Japanese for Airline Business)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BJ 56207

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัธุรกิจสายการบนิ คาํศพัท์ สาํนวน รปูแบบประโยคภาษาญีปุ่่นท่ีใช้สาํหรบัพนกังานต้อนรบั
บนเครื่องบิน

BJ 56324 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว
( Japanese for Tourism)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BJ 56207

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจท่องเท่ียว คําศัพท์ สํานวน รูปแบบประโยคภาษาญ่ีปุ่นท่ีใช้ในธุรกิจท่องเท่ียว การ
จองตั๋ว การจองห้องพัก การรับโทรศัพท์ และการให้บริการในรูปแบบต่างๆ
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BJ 56325 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
( Japanese for International Business)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BJ 56207

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ คําศัพท์ สํานวน รูปแบบประโยคภาษาญี่ปุ่นท่ีใช้ในธุรกิจระหว่าง
ประเทศ

BJ 56326 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจโลจิสติกส์
( Japanese for Logistics Business)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BJ 56207

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจโลจิสติกส์ คําศัพท์ สํานวน รูปแบบประโยคภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในธุรกิจโลจิสติกส์

BJ 56327 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจค้าปลีก
( Japanese for Retail Business)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BJ 56207

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก คําศัพท์ สํานวน รูปแบบประโยคภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในธุรกิจค้าปลีก

BJ 56328 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารทางการตลาด
( Japanese for Marketing Communication)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BJ 56207

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาด คําศัพท์ สํานวน รูปแบบประโยคภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในการสื่อสาร
ทางการตลาด

BJ 56329 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อสํานักงาน
( Japanese for Office)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BJ 56207

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานสํานักงาน ระบบการทํางานของชาวญี่ปุ่น คําศัพท์ สํานวน รูปแบบประโยคภาษาญี่ปุ่น
ที่ใช้ในสํานักงาน

BJ 56330 ภาษาญี่ปุ่นสําหรับงานล่าม
( Japanese for Interpretation)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BJ 56207

ทักษะการใช้ภาษาญีปุ่่นในการทาํงานล่าม ล่ามจากเอกสาร ล่ามจากภาษาไทยเป็นภาษาญ่ีปุ่น ล่ามจากภาษาญ่ีปุ่น
เป็นภาษาไทย

BJ 56331 การแปลการ์ตูนญี่ปุ่น
( Japanese Cartoon Translation)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BJ 56207

ทักษะการแปลการ์ตนูญีปุ่่นเป็นภาษาไทย ฝึกแปลคํา วล ีประโยค หรอืภาษาสแลงเป็นภาษาไทยได้อย่างเหมาะสม
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BJ 56232 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการให้บริการ
( Introduction to Service)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการให้บริการ ความแตกต่างระหว่างการให้บริการของไทยกับญี่ปุ่น เทคนิคการบริการใน
วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่น พฤติกรรมการบริการ คุณสมบัติของผู้ให้บริการชาวไทยที่พึงปฏิบัติต่อชาวญี่ปุ่น ขั้นตอน
การบริการ ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการบริการ การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ และการปฏิบัติงาน
ด้านการบริการให้ประสบความสําเร็จ

BJ 56233 การพัฒนาทักษะและบุคลิกภาพในงานบริการ
( Skills and Personality Development in Service)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพฒันาทักษะการให้บรกิาร การวิเคราะห์ความต้องการของลกูค้าชาวญีปุ่่น การพฒันาทักษะและบคุลกิภาพใน
การติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าชาวญี่ปุ่น การใช้รูปแบบการสื่อสารและภาษาท่าทางท่ีเหมาะ
สมกบัลูกค้าประเภทต่างๆ เทคนคิการปฏเิสธลูกค้าในงานบรกิาร การตดิตามการให้บรกิารและการรกัษามาตรฐาน
คุณภาพ การประเมินคุณภาพการบริการและความพึงพอใจของลูกค้าชาวญี่ปุ่น

BJ 56234 จิตวิทยาการบริการ
( Service Psychology)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของการบริการ ความสัมพันธ์ของการนําจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการให้
บริการควบคู่ไปกับบริบททางวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าโดยใช้แนวคิดทางสังคม การ
ตลาดและลักษณะของประชากรศาสตร์ ตลอดจนพัฒนาทักษะการให้บริการและบุคลิกภาพของผู้ให้บริการ รวม
ทั้งกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

BJ 56235 จริยธรรมการให้บริการ
( Service Ethics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจริยธรรมและการบริการ แนวทางในการเสริมสร้างและปลูกฝังจริยธรรมแก่ผู้ให้บริการ 
แรงกดดันต่อการตัดสินใจกับคุณค่าทางจริยธรรม ตัวอย่างการให้บริการอย่างมีจริยธรรมในธุรกิจประเภทต่างๆ 
ของชาวญี่ปุ่น และข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับจริยธรรมในการให้บริการ

BJ 56236 ศิลปะการต้อนรับ
( Arts of hospitality)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศลิปะในการต้อนรบัลูกค้าชาวญีปุ่่น การทักทายตามธรรมเนยีมญ่ีปุ่น การแนะนาํตวั การบรกิาร การรู้จกัลูกค้าชาว
ญี่ปุ่นในงานบริการต่างๆ เช่น งานบริการในโรงแรม งานบริการในงานแสดงสินค้า การบริการเครื่องดื่ม-อาหาร 
งานบริการบนเครื่องบิน งานบริการในการท่องเที่ยว
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BJ 56237 พฤติกรรมผู้บริโภค
( Consumer Behavior)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคชาวไทยและชาวญี่ปุ่น การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค อิทธิพลทางสภาพ
แวดล้อมท่ีมีต่อพฤติกรรมผู้บริโภค อิทธิพลส่วนบุคคลท่ีมีต่อพฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้
บริโภคชาวไทยและชาวญี่ปุ่น พฤติกรรมผู้บริโภคกับการนําไปใช้

BJ 56238 เศรษฐกิจญี่ปุ่นร่วมสมัย
( Contemporary Japanese Economy)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระบบและนโยบายทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่น การพัฒนาเศรษฐกิจ ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น
BJ 56239 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจญี่ปุ่น

( Introduction to Japanese Business Law)
3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบักฎหมายทางธุรกิจของญีปุ่่น กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายการลงทุน กฎหมาย
ว่าด้วยสัญญา กฎหมายแรงงานของประเทศญี่ปุ่น

BJ 56240 วัฒนธรรมการค้าของชาวญี่ปุ่น
( Japanese Trading Culture)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิด ความเชื่อ และวิสัยทัศน์ ในการทําการค้าของชาวญี่ปุ่นในยุคปัจจุบัน

BJ 56241 ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นร่วมสมัย
( Contemporary Japanese History)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ประวัติศาสตร์ตั้งแต่ก่อตั้งประเทศญี่ปุ่นจนถึงปัจจุบัน เน้นเหตุการณ์ และบุคคลสําคัญท่ีส่งผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจญี่ปุ่น

BJ 56242 คอมพิวเตอร์ภาษาญี่ปุ่นในสํานักงาน
( Japanese in Office Computer Application)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BJ 56102

การใช้คอมพวิเตอร์ด้วยระบบปฏบิตักิารภาษาญีปุ่่น การป้อนข้อมูล บนัทึก และพมิพ์ข้อมูลท่ีเป็นภาษาญ่ีปุ่น การนาํ
เสนอภาษาญี่ปุ่นด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป การใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นคว้าข้อมูลที่เป็นภาษาญี่ปุ่น
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หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

Bachelor of Arts Program 
in Communicative English for Business

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ)
 (อักษรย่อ) : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Arts (Communicative English for Business)
 (อักษรย่อ) : B.A. (Communicative English for Business)

ปรัชญา
เชี่ยวชาญการส่ือสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงธุรกิจ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมผ่านกระบวนการเรียนการสอนแบบ Work-based Education เพื่อผสมผสานวัฒนธรรม
การท�างานที่แตกต่างได้เป็นอย่างดี มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

ความส�าคัญ
จากข้อบัญญัติที่ 34 ในกฎบัตรอาเซียนที่กล่าวว่า “ภาษาที่ใช้ในการท�างานของอาเซียนคือภาษา

องักฤษ” แสดงให้เห็นว่าภาษาองักฤษจะกลายเป็นภาษาหนึง่ท่ีมคีวามส�าคญัอย่างมากในการตดิต่อส่ือสาร
ทัง้กับภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศสมาชิกอาเซียน การรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนถือ
เป็นจุดเปลี่ยนครั้งส�าคัญของเศรษฐกิจไทยในทุกด้าน ธุรกิจต่างๆ ทั้งด้านอุตสาหกรรม ด้านบริการและ
ด้านอื่นๆ จะมีการแข่งขันสูง นอกจากนี้ประเทศสมาชิก AEC ยังสามารถเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรี 
ท�าให้ประชาชนของประเทศสมาชิกจ�าเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันได้โดยมีภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง ดังนั้น
จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้ท่ีต้องการประสบความส�าเร็จทางธุรกิจจ�าเป็นต้องเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ
ประกอบกับมีความรู้ด้านเศรษฐกิจและมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับ
คู่แข่งทางธุรกิจจากประเทศต่างๆ ได้

ด้วยเหตุนี้ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จึงได้เล็งเห็นความส�าคัญในการ
ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ ท่ีมีความพร้อมท้ังความสามารถด้านการ
ส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษ และความรู้เกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงข้อมูลทางธุรกิจ พร้อมท่ีจะก้าวสู่ความ
เป็นประชาคมอาเซยีน รวมถงึมีส่วนช่วยในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในฐานะผู้ใช้ภาษา
อังกฤษในการติดต่อสื่อสาร เช่น ต�าแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ ผู้ท�างานหรือด�าเนนิธุรกิจ
การค้ากับบริษัทข้ามชาติ ฯลฯ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันมุ่งสู่สากล

วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อน�าไปใช้ในเชิงธุรกิจ 

สามารถบริหารจัดการได้ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงประกอบ
อาชีพได้อย่างมีประสิทธภิาพ
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2. เพือ่ผลติบณัฑติให้มีความรู้และความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยแีละนวัตกรรมในการท�างาน
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีประสบการณ์ในการท�างานจริง โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ 

Work-based Learning
4. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้และความเข้าใจในวัฒนธรรมการท�างานตามรูปแบบตะวันตกและ

ตะวันออก และสามารถผสมผสานวัฒนธรรมการท�างานทั้งสองซีกโลกได้เป็นอย่างดี
5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพด้วยการเสริมสร้างทัศนคติ

ที่ดีในการท�างาน

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
1. เป็นผู้ส�าเรจ็การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายหรอืประกาศนยีบตัรวิชาชพี (ปวช.) หรอืสอบ

ผ่านการศึกษาระดับเกรด12จากโรงเรียนนานาชาติหรือเทียบเท่าหรือ
2. เป็นผู้ส�าเรจ็การศกึษาจากต่างประเทศสอบผ่านการศกึษาเทียบเท่าระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย

จากประเทศนั้นและได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการหรือ
3. เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
4. เป็นผูส้�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ

และส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง

หลักสูตร
จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จ�านวน 135 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวน 33 หน่วยกิต ประกอบด้วย

1.1 กลุ่มวิชาภาษา จ�านวน 15 หน่วยกิต
1.1.1 ภาษาไทย จ�านวน 3 หน่วยกิต
1.1.2 ภาษาอังกฤษ จ�านวน 12 หน่วยกิต

1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ�านวน 3 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ จ�านวน 96 หน่วยกิต ประกอบด้วย
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จ�านวน 21 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเอก จ�านวน 75 หน่วยกิต

2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ จ�านวน 48 หน่วยกิต
2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก จ�านวน 27 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ�านวน 6 หน่วยกิต

รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวน 33 หน่วยกิต แบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชา ดังนี้ 

1.1 กลุ่มวิชาภาษา เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ประกอบด้วย
1.1.1  ภาษาไทย เลือกเรียน 1 รายวิชา จ�านวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

TH 57101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
(Thai for Communication) 3(3-0-6) -

EN 57102
ภาษากับวัฒนธรรมไทย
( Language and Thai Culture) 3(2-2-5) -

1.1.2 ภาษาอังกฤษ เลือกเรียน 6 รายวิชา จ�านวน 12 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

EN 57101
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
( Foundation English) 2(1-2-3) -

EN 57102
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
( English for Real Life) 2(1-2-3) EN 57101

EN 57203
ภาษาอังกฤษในธุรกิจบริการและการขาย
( English in the Service and Sales Business) 2(1-2-3) EN 57102

EN 57204

ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอและการสื่อสาร
ในเชิงธุรกิจ
( English for Presentation and Communication 
in Business)

2(1-2-3) EN 57203

EN 57305
ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครและสัมภาษณ์งาน
( English for Job Application and Interview) 2(1-2-3) EN 57204

EN 57306
ภาษาอังกฤษในบริบทของสังคมทางธุรกิจ
( English for Social / Business Contexts) 2(1-2-3) EN 57204

EN 57307
ภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียน
( English in ASEAN Contexts) 2(1-2-3) EN 57204

EN 57308
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมออนไลน์
( English for Communication on Social Media) 2(1-2-3) EN 57204

EN 57409
ภาษาอังกฤษเพื่อการจดบันทึกย่อและการสรุปความ
( English for Note-Taking and Summarizing) 2(1-2-3) EN 57204

EN 57410
ภาษาอังกฤษส�าหรับการสอบวัดมาตรฐาน
( English for Standardized Tests) 2(1-2-3) EN 57204
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1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เลือกเรียน 2 รายวิชา จ�านวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SO 57101
บุคลิกภาพและสัมพันธภาพทางสังคม
( Personality and Social Relations) 3(3-0-6) -

SO 57102
การพัฒนาสังคม
( Social Development) 3(3-0-6) -

SO 57103
ประชาคมโลกกับอาเซียน
( Global Community and ASEAN) 3(3-0-6) -

SO 57104
การจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจ�าวัน
( Conflict Management in Daily Life) 3(3-0-6) -

SO 57105
ภาวะผู้น�าในสังคมยุคใหม่
( Leadership in Modern Society) 3(3-0-6) -

SO 57106
กฎหมายในชีวิตประจ�าวัน
( Law in Daily Life) 3(3-0-6) -

SO 57107
ความรู้เท่าทันสื่อ
( Media Literacy) 3(3-0-6) -

SO 57108
เศรษฐกิจและการเมืองไทย
( Thai Politics and Economy) 3(3-0-6) -

SO 57109
สหวิทยาการสังคมศาสตร์
( Integrated Social Science) 3(3-0-6) -

SO 57110
มนุษย์กับโลกาภิวัฒน์
( Man and Globalization) 3(3-0-6) -

SO 57111
ปัญหาสังคมร่วมสมัย
( Contemporary Social Problems) 3(3-0-6) -

SO 57112
สังคมชนบทและเมือง
( Rural and Urban Society) 3(3-0-6) -

SO 57113
จิตวิทยาเพื่อการท�างาน
( Psychology for Work) 3(3-0-6) -
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1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียน 2 รายวิชา จ�านวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HM 57101
มนุษย์กับอารยธรรม
( Man and Civilization) 3(3-0-6) -

HM 57102
ความงดงามแห่งชีวติ
( Beauty of Life) 3(3-0-6) -

HM 57103
หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด
( GO and Thinking Skills Development) 3(3-0-6) -

HM 57104
ปรัชญากับการด�าเนินชีวิต
( Philosophy and living) 3(3-0-6) -

HM 57105
ไทยศึกษา
( Thai Studies) 3(3-0-6) -

HM 57106
สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
( Intergrated Humanities) 3(3-0-6) -

HM 57107
ศาสนากับสันติภาพ
( Religion and Peace) 3(3-0-6) -

HM 57108
ศิลปะการด�าเนินชีวิต
( Art of Living) 3(3-0-6) -

HM 57109
จริยศาสตร์ธุรกิจ
( Business Ethics) 3(3-0-6) -

HM 57110
มนุษย์กับการใช้เหตุผล
( Man and Reasoning) 3(3-0-6) -

HM 57111
การคิดเชิงวิพากษ์และสร้างสรรค์
( Critical and Creative Thinking) 3(3-0-6) -

HM 57112
ชีวิตกับวรรณกรรมสร้างสรรค์
( Life and Creative Literature) 3(3-0-6) -

HM 57113
นวัตกรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
( Innovations and Quality of Life Improvement) 3(3-0-6) -
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1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เลือกเรียน 2 รายวิชา จ�านวน 6 หน่วยกิต จาก
รายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SC 57101
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ�าวัน
( Mathematics and Statistics in Daily Life) 3(3-0-6) -

SC 57102
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
( Applications of Information Technology) 3(3-0-6) -

SC 57103
การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม
( Energy Conservation and Environmental 
Management)

3(3-0-6) -

SC 57104
เทคโนโลยีส�าหรับส�านักงานอัตโนมัติ
( Technology for Office Automation) 3(2-2-5) -

SC 57105
โภชนาการเพื่อสุขภาพ
( Nutrition for Health) 3(3-0-6) -

SC 57106
การจัดการการเงินส่วนบุคคล
( Personal Financial Management) 3(3-0-6) -

SC 57107
วิทยาศาสตร์กับชีวิต
( Science and Life) 3(3-0-6) -

SC 57108
สถิติเบื้องต้น
( Basic Statistics) 3(3-0-6) -

2. หมวดวิชาเฉพาะ จ�านวน 96 หน่วยกิต ประกอบด้วย
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จ�านวน 21 หน่วยกิต มีรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BE 58101
การจัดการธุรกิจและการตลาด
( Business Management and Marketing) 3(3-0-6) -

BE 58102
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
( Intercultural Communication) 3(3-0-6) -

BE 58203
เศรษฐศาสตร์ การเงิน และการบัญชี
( Economics Finance and Accounting) 3(3-0-6)

BE 58101 หรือ
ได้รับการอนุมัติ

จากคณบดี
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BE 58204
การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์
( Office and HR Managements) 3(3-0-6)

BE 58203 หรือ
ได้รับการอนุมัติ

จากคณบดี

BE 58205
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
( Business Computing) 3(2-2-5) -

BE 58206

ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศ
ในอาเซียน
( Socio-cultural Background of ASEAN 
Countries)

3(3-0-6) -

BE 58307
การผลิตและการวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติ
( Productions, Quantitative Analysis and 
Statistics)

3(3-0-6)
BE 58204 หรือ
ได้รับการอนุมัติ

จากคณบดี

2.2 กลุ่มวิชาเอก จ�านวน 75 หน่วยกิต แบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชา ดังนี้
2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ จ�านวน 48 หน่วยกิต มีรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BE 58108
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบททางธุรกิจ
( English Grammar in Business Context) 3(2-2-5) -

BE 58109
กลยุทธ์การฟังเพื่อความเข้าใจในบริบททางธุรกิจ 
(Strategies for Listening Comprehension
in Business Context)

3(2-2-5) -

BE 58110
ทักษะการฟังและการพูดในบริบททางธุรกิจ
( Listening and Speaking Skills in Business 
Context)

3(2-2-5)
BE 58109 หรือ
ได้รับการอนุมัติ

จากคณบดี

BE 58111

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารทางธุรกิจ 1
( Work-based Learning in Communicative 
English for Business 1)

3(320 
ชม.) -

BE 58212
การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ
( Business English Conversation) 3(2-2-5)

BE 58110 หรือ
ได้รับการอนุมัติ

จากคณบดี

BE 58213
กลยุทธ์การอ่านในบริบททางธุรกิจ
( Strategies for English Reading in Business 
Context)

3(3-0-6) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BE 58214
ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนจดหมายติดต่อทางธุรกิจ
( English Business Correspondence) 3(3-0-6) -

BE 58215
การแปลในบริบททางธุรกิจ
( Translation in Business Contexts) 3(3-0-6)

BE 58213 หรือ
ได้รับการอนุมัติ

จากคณบดี

BE 58216

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารทางธุรกิจ 2
( Work-based Learning in Communicative 
English for Business 2)

3(320 
ชม.)

BE 58111 หรือ
ได้รับการอนุมัติ

จากคณบดี

BE 58317
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
( Communicative English Writing for Business) 3(3-0-6)

BE 58214 หรือ
ได้รับการอนุมัติ

จากคณบดี

BE 58318
ภาษาอังกฤษในการประชุมทางธุรกิจ
( English for Business Meeting) 3(2-2-5)

BE 58214 หรือ
ได้รับการอนุมัติ

จากคณบดี

BE 58319

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารทางธุรกิจ 3
( Work-based Learning in Communicative 
English for Business 3)

3(320 
ชม.)

BE 58216 หรือ
ได้รับการอนุมัติ

จากคณบดี

BE 58420

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารทางธุรกิจ 4
( Work-based Learning in Communicative 
English for Business 4)

6(640 
ชม.)

BE 58319 หรือ
ได้รับการอนุมัติ

จากคณบดี

BE 58421

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารทางธุรกิจ 5
( Work-based Learning in Communicative 
English for Business 5)

6(640 
ชม.)

BE 58420 หรือ
ได้รับการอนุมัติ

จากคณบดี

2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก จ�านวน 27 หน่วยกิต แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชา ดังนี้

กลุ่มวิชาด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่
เลือกเรียน 3 รายวิชา จ�านวน 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BE 58222
ภาษาอังกฤษเพื่อการค้าสมัยใหม่
( English for Modern Trade) 3(2-2-5) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BE 58223
ภาษาอังกฤษส�าหรับห่วงโซ่อุปทาน
( English for Supply Chain) 3(3-0-6) -

BE 58324
สัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
(Seminar in English Applications for Modern 
Trade Business)

3(2-2-5)

BE 58222,
BE 58223

หรือได้รับการ
อนุมัติจากคณบดี

BE 58425
ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้ประกอบการธุรกิจสมัยใหม่ 
(English for Modern Trade Entrepreneurs) 3(3-0-6) -

BE 58426
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
( English for International Trade) 3(3-0-6) -

กลุ่มวิชาด้านธุรกิจบริการ
เลือกเรียน 3 รายวิชา จ�านวน 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BE 58127
ภาษาอังกฤษเพื่อการดูแลและการสร้างความสัมพันธ์
กับลูกค้า
( English for Customer Care and engagement)

3(2-2-5) -

BE 58328
ภาษาอังกฤษส�าหรับงานอีเว้นท์และการจัด
นิทรรศการ (English for Events and Exhibitions) 3(2-2-5) -

BE 58329
สัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจบริการ
( Seminar in English Applications for Service 
Business)

3(2-2-5)

BE 58127,
BE 58328

หรือได้รับการ
อนุมัติจากคณบดี

BE 58430
ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
( English for Hospitality Industry) 3(2-2-5) -

BE 58431
ภาษาอังกฤษส�าหรับงานเลขานุการและงานส�านักงาน 
(English for Secretarial and Office Work) 3(3-0-6) -

กลุ่มวิชาด้านธุรกิจสุขภาพและการแพทย์
เลือกเรียน 3 รายวิชา จ�านวน 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BE 58332
ภาษาอังกฤษส�าหรับการบริการด้านสุขภาพและการ
แพทย์
( English for Health and Medical Services)

3(3-0-6) -

BE 58333
ภาษาอังกฤษส�าหรับธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ
( English for Health Food Business) 3(3-0-6) -

BE 58334

สัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจด้านสุขภาพและ
การแพทย์
( Seminar in English Applications for Health 
and Medical Business)

3(2-2-5)

BE 58332,
BE 58333

หรือได้รับการ
อนุมัติจากคณบดี

BE 58435
ภาษาอังกฤษส�าหรับธุรกิจฟิตเนส สปา และความงาม 
(English for Fitness, Spa and Beauty 
Business)

3(3-0-6) -

BE 58436
ภาษาอังกฤษส�าหรับบริการผู้ป่วยพิเศษ
( English for Special-need Patients Services) 3(3-0-6) -

3. หมวดวิชาเลือกเสรี เลือกเรียนจ�านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
นกัศกึษาสามารถลงทะเบยีนเรยีนจากรายวชิาท่ีเปิดสอนในระดบัปรญิญาตรขีองสถาบนัการจัดการ

ปัญญาภิวัฒน์ ทั้งนี้ในรายวิชาทุกวิชา ที่มีวิชาหรือเงื่อนไขบังคับก่อน คณบดีสามารถอนุมัติให้นักศึกษา
ลงทะเบียนในรายวิชานั้นได้ หรือสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยต้องได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษา
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แผนการศึกษา

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (1) 2(1-2-3)

TH xxxxx กลุ่มวิชาภาษาไทย 3(3-0-6)

SO xxxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (1) 3(3-0-6)

HM xxxxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์(1) 3(3-0-6)

SC xxxxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (1) 3(3-0-6)

BE 58108 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบททางธุรกิจ 3(2-2-5)

BE 58109 กลยุทธ์การฟังเพื่อความเข้าใจในบริบททางธุรกิจ 3(2-2-5)

รวม 20

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

HM xxxxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์(2) 3(3-0-6)

SO xxxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (2) 3(3-0-6)

BE 58101 การจัดการธุรกิจและการตลาด 3(3-0-6)

BE 58102 การส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม 3(3-0-6)

BE 58110 ทักษะการฟังและการพูดในบริบททางธุรกิจ 3(2-2-5)

BE 58127 ภาษาอังกฤษเพื่อการดูแลและการสร้างความสัมพันธก์ับลูกค้า 3(2-2-5)

BE 58111 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
ทางธุรกิจ 1 3(320 ชม.)

รวม 21
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แผนการศึกษา

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (2) 2(1-2-3)

SC xxxxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (2) 3(3-0-6)

BE 58203 เศรษฐศาสตร์ การเงิน และการบัญชี 3(3-0-6)

BE 58212 การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(2-2-5)

BE 58213 กลยุทธ์การอ่านในบริบททางธุรกิจ 3(3-0-6)

BE 58222 ภาษาอังกฤษเพื่อการคา้สมัยใหม่ 3(2-2-5)

BE 58216 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านภาษาอังกฤษ 
เพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ 2 3(320 ชม.)

รวม 20

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (3) 2(1-2-3)

BE 58204 การจัดการองค์การ และทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)

BE 58205 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3(2-2-5)

BE 58206 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศในอาเซียน 3(3-0-6)

BE 58214 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนจดหมายติดต่อทางธุรกิจ 3(3-0-6)

BE 58215 การแปลในบริบททางธุรกิจ 3(3-0-6)

BE 58223 ภาษาอังกฤษส�าหรับห่วงโซ่อุปทาน 3(3-0-6)

รวม 20
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แผนการศึกษา

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (4) 2(1-2-3)

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (5) 2(1-2-3)

BE 58317 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ 3(3-0-6)

BE 58324 สัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3(2-2-5)

BE 58328 ภาษาอังกฤษส�าหรับงานอีเว้นท์และจัดนิทรรศการ 3(2-2-5)

BE 58332 ภาษาอังกฤษส�าหรับการบริการด้านสุขภาพและการแพทย์ 3(3-0-6)

BE 58333 ภาษาอังกฤษส�าหรับธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6)

วิชาเลือกเสรี (1) 3(x-x-x)

รวม 22

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (6) 2(1-2-3)

BE 58307 การผลิตและการวิเคราะหเ์ชิงปริมาณและสถิติ 3(3-0-6)

BE 58318 ภาษาอังกฤษในการประชุมทางธุรกิจ 3(2-2-5)

BE 58329 สัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจบริการ 3(2-2-5)

BE 58334 สัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 
ด้านสุขภาพและการแพทย์ 3(2-2-5)

BE 58319 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านภาษาอังกฤษ 
เพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ 3 3(320 ชม.)

วิชาเลือกเสรี (2) 3(x-x-x)

รวม 20
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แผนการศึกษา

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

BE 58420 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทาง
ธุรกิจ 4 6(640 ชม.)

รวม 6

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

BE 58421 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทาง
ธุรกิจ 5 6(640 ชม.)

รวม 6



ค�ำอธิบำยรำยวิชำ

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษา

1.1.1 ภาษาไทย

TH 57101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
( Thai for Communication)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การใช้ภาษาไทยมาตรฐาน ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนใน
โอกาสต่างๆ และการน�าเสนองาน

TH 57102 ภาษากับวัฒนธรรมไทย
( Thai Language and Culture)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ภาษากบัวฒันธรรมไทยท่ีมอีทิธิพลต่อการประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ การใช้ภาษาและวฒันธรรมไทยเพือ่ลดข้อ
ขัดแย้งในองค์การ การน�าความรู้ ความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมไทยไปใช้ประโยชน์ เพื่อการสื่อสารในสังคม
และทางธุรกิจอย่างมีประสิทธภิาพ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน

1.1.2 วิชาภาษาอังกฤษ

EN 57101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
( Foundation English)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพัฒนาทักษะการฟังและพูด โดยเน้นความรู้ค�าศัพท์และโครงสร้างภาษาเพื่อการส่ือสารระดับพื้นฐาน ตลอด
จนความสามารถในการออกเสียงสระภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง เป็นการฟังเพื่อจับใจความส�าคัญและรายละเอียด
จากข้อความหรือบทสนทนาสั้นๆ การพูดทักทาย เริ่มบทสนทนา แนะน�าตนเอง ต้อนรับ ถามและตอบข้อมูลอย่าง
ง่ายในสถานการณ์ต่างๆ ทีพ่บในชีวิตประจ�าวัน รวมทัง้การอ่านและการเขียนข้อความภาษาอังกฤษสั้นๆ ทั้งในรูป
แบบทั่วไปและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

EN 57102 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
( English for Real Life)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57101

การพัฒนาทักษะการฟังและพูด โดยเน้นความรู้ค�าศัพท์และโครงสร้างภาษาเพื่อการส่ือสารระดับกลาง ตลอด
จนความสามารถในการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง เป็นการฟัง พูด และแสดงความคิดเห็นใน
สถานการณ์ต่างๆ ท่ีต้องใช้ภาษาท่ีซับซ้อนขึ้น รวมท้ังการติดต่อซื้อขาย การอ่านและเขียนเอกสาร/ข้อความเชิง
ธุรกิจเบื้องต้น เช่น รายละเอียดสินค้าบนฉลาก ค�าแนะน�าการใช้อุปกรณ์ เป็นต้น ทั้งในรูปแบบทั่วไปและผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
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EN 57203 ภาษาอังกฤษในธุรกิจบริการและการขาย
( English in the Service and Sales Business)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57102

การพัฒนาทักษะการฟังและพูดเพื่อการบริการลูกค้าและการขาย โดยเน้นค�าศัพท์ ส�านวน การสนทนาโต้ตอบกับ
ลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ รวมท้ังการส่ือสารเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
ตลอดจนความสามารถในการออกเสียงพยัญชนะควบกล�้าในภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง

EN 57204 ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอและการสื่อสารในเชิงธุรกิจ
( English for Presentation and Communication in 
Business)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57203

การบูรณาการทักษะทางภาษาทั้งสี่ คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนในการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน
อาชพี เพือ่น�าเสนอท้ังในรปูแบบการเขยีน/ตาราง และด้วยวาจา รวมถงึการน�าเสนอข้อมลูเกีย่วกบับรษิทัและสินค้า 
และการเขยีน การพดูเพือ่ส่งเสรมิการขายสินค้า/บรกิาร ฝึกปฏบิตัเิทคนคิในการน�าเสนอขัน้พืน้ฐาน ตลอดจนความ
สามารถในการใช้ระบบเน้นเสียงและจังหวะในภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง

EN 57305 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครและสัมภาษณ์งาน
( English for Job Application and Interview)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

พฒันาทักษะในการกรอกแบบฟอร์มใบสมคัร การเขยีนจดหมายสมคัรงาน การเขยีนประวตัส่ิวนตวั การสัมภาษณ์ 
โดยเน้นภาษาและค�าศพัท์เฉพาะท่ีใช้ในการสัมภาษณ์สมัครงาน รวมท้ังการค้นคว้าและน�าเสนอเนือ้หาท่ีเกีย่วข้อง
กับอาชีพที่สมัคร ตลอดจนความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษในรูปประโยคให้ถูกต้อง

EN 57306 ภาษาอังกฤษในบริบทของสังคมทางธุรกิจ
( English for Social / Business Contexts)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

การเขียนจดหมายตามโอกาสต่างๆ ที่ผู้ท�างานในวงการธุรกิจต้องใช้ เช่น การแสดงความเสียใจ การแสดงความ
ยินดี การกล่าวต้อนรับผู้มาเยือน การรับรองลูกค้าและอาคันตุกะ การเป็นพิธีกรในการจัดประชุมสัมมนา และ
สามารถเขียนวาระการประชุมและรายงานการประชุมได้ ตลอดจนความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษ
ในรูปประโยคให้ถูกต้อง

EN 57307 ภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียน
( English in ASEAN Contexts)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานอาชีพในตลาดอาเซียน โดยใช้ค�าศัพท์และ
ส�านวนท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานเฉพาะสาขา อาชีพเพื่อการติดต่อ และประสานงาน ระหว่างคู่ค้าจากประเทศ
สมาชิกอาเซียน รวมถึงความตระหนักในความแตกต่างทางวัฒนธรรมการท�างาน

คณะศิลปศาสตร์�|�สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ� 433



EN 57308 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมออนไลน์
( English for Communication on Social Media)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

ภาษาอังกฤษจากสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ข้อมูลสินค้า โฆษณา สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรือโซเชียลมีเดียอื่นๆ เป็นต้น และมีการจัดท�าโครงงานภาษาอังกฤษจากสื่อสังคมออนไลน์ 
(โซเชียลมีเดีย)

EN 57409 ภาษาอังกฤษเพื่อการจดบันทึกย่อและการสรุปความ
( English for Note-Taking and Summarizing)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

ฝึกการจดบันทึกย่อ และการเขียนสรุปความ โดยเน้นทักษะการฟัง การอ่าน และการเขียนบันทึกย่อโดยเน้น การ
เขียนสรุปจากข่าวธุรกิจ ภาพยนตร์สั้น และสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย)

EN 57410 ภาษาอังกฤษส�าหรับการสอบวัดมาตรฐาน
( English for Standardized Tests)

2 (1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

ทบทวนลักษณะภาษา โครงสร้างข้อสอบ ไวยากรณ์และค�าศัพท์ ข้อความท่ีตัดตอนมาส�าหรับอ่าน ลักษณะการ
สนทนา บทสนทนา และค�าพูดที่มักจะปรากฏในข้อสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ 

1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

SO 57101 บุคลิกภาพและสัมพันธภาพทางสังคม
( Personality and Social Relations)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพท้ังภายในและภายนอก ทักษะการสร้าง
สัมพันธภาพระหวา่งบุคคล การวิเคราะห์ตนเองและผู้อื่นเพื่อเป็นพื้นฐานในการปรับปรุงตนเอง และสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลในสังคมต่างๆ

SO 57102 การพัฒนาสังคม
( Social Development)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับการพัฒนา ความหมายและมโนทัศน์ต่างๆ ของการพัฒนาสังคม การพัฒนาสังคม
กระแสหลัก อิทธพิลของโลกตะวันตก จีน และกระแสโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลประเทศที่ก�าลังพัฒนา การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน การศึกษาชุมชน หลักการและกระบวนการพัฒนาสังคมแบบมีส่วนร่วม
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SO 57103 ประชาคมโลกกับอาเซียน
( Global Community and ASEAN)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการ ระบบความสัมพันธ์ในประชาคมโลก อาเซียน และประชาคมอาเซียนผลกระทบของ
เหตุการณ์ส�าคัญท่ีเกิดขึ้นในแต่ละภูมิภาคของโลกท่ีมีต่อภูมิภาคอาเซียน สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 
การเมือง และสิ่งแวดล้อมในประชาคมอาเซียน

SO 57104 การจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจ�าวัน
( Conflict Management in Daily Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัความขดัแย้ง การตอบสนองต่อปัญหาและความขดัแย้งในชวิีตอย่างสร้างสรรค์โดยใช้หลกั
สันติวิธีอันค�านึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและสิทธสิ่วนบุคคล การเจรจาต่อรอง การแสวงหาทางเลือกที่เหมาะสมใน
การบริหารจัดการความขัดแย้งเพื่อด�ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

SO 57105 ภาวะผู้น�าในสังคมยุคใหม่
( Leadership in Modern Society)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการของภาวะผู้น�าและสังคมยุคใหม่ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น�า ผู้น�ากับการใช้อ�านาจ 
คุณลักษณะและทักษะส�าคัญของผู้น�าในสังคมยุคใหม่ ผู้น�าในสภาวะวิกฤต ผู้น�ากับจิตส�านึกสาธารณะ คุณธรรม
และจริยธรรมของผู้น�า กรณีศึกษาผู้น�าที่ประสบความส�าเร็จ และผู้น�าท่ีล้มเหลว

SO 57106 กฎหมายในชีวิตประจ�าวัน
( Law in Daily Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการทางยุติธรรม หลักการเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และหน้าท่ีพื้นฐาน
ของประชาชนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักทั่วไปในกฎหมายอาญา ความผิดอาญาท่ีควรรู้ หลัก
ทั่วไปว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา และหลักทั่วไปว่าด้วยกฎหมายภาษีอากร รวมทั้งการวิเคราะห์กรณีศึกษาส�าคัญ
ในชีวิตประจ�าวัน

SO 57107 ความรู้เท่าทันสื่อ
( Media Literacy)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศาสตร์และทักษะชีวิตในการเข้าถึง การวิเคราะห์ การวิพากษ์ การประเมินคุณค่า และการตอบสนองต่อข่าวสารท่ี
น�าเสนอผ่านสื่อประเภทต่างๆ ทั้งที่เป็นสื่อดั้งเดมิ สื่อใหม่ และสื่อเครือข่ายอย่างรู้เท่าทัน รวมทั้งการเรียนรู้ เข้าใจ
บทบาท หน้าที่ และสภาพของสื่อที่เป็นเสมือนเครื่องมือส�าคัญในระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม 
ตลอดจนการใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิต ครอบครัว และสังคม
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SO 57108 เศรษฐกิจและการเมืองไทย
( Thai Politics and Economy)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ปรชัญา แนวคดิทฤษฎ ีเกีย่วกบัระบบการเมอืง การปกครอง และเศรษฐกิจไทย อดุมการณ์ โครงสร้าง องค์ประกอบ 
และกระบวนการทางการเมอืงในระบอบประชาธิปไตย รฐัธรรมนญูและการเลือกตัง้ ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อระบบ
การเมืองไทย การพัฒนาของระบบทุนนิยมไทย ปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย และมาตรการของรัฐบาลใน
การแก้ปัญหา และพัฒนาเศรษฐกิจ

SO 57109 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
( Integrated Social Science)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัสังคมศาสตร์ ความเป็นมาและลกัษณะส�าคญัของแนวคดิเกีย่วกบัเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 
และการเมืองในยุคต่างๆ การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสังคมยุคปัจจุบันโดยใช้แนวคิดทางสังคมศาสตร์ เพศกับวัย
รุ่น ภาวะผู้น�า การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม การวางแผนอนาคต และความรู้เท่าทันสื่อ

SO 57110 มนุษย์กับโลกาภิวัตน์
( Man and Globalization)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการ  และ ลักษณะของโลกาภิ วั ตน ์ ความ สัมพันธ ์ร ะหว ่า งมนุษย ์กั บ โลกา 
ภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง ปฏิกิริยาและผลกระทบของโลกาภิวัตน์ท่ีมีต่อวีถีชีวิตของ
มนุษย์ในสังคมปัจจุบัน

SO 57111 ปัญหาสังคมร่วมสมัย
( Contemporary Social Problems)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย และขอบเขตของปัญหาสังคมร่วมสมยั หลกัการและทฤษฎีปัญหาสังคมร่วมสมยั ความสัมพันธ์ระหว่าง
เทคโนโลยีสมัยใหม่กับปัญหาสังคม วิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบของปัญหาสังคมร่วมสมัยท่ีมีต่อบุคคล กลุ่มคน 
และสังคม รวมทั้งแนวทางแก้ไข

SO 57112 สังคมชนบทและเมือง
( Rural and Urban Society)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการ และลักษณะของชนบทและเมือง ด้านสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ กระบวนการกลาย
เป็นเมือง ปัญหาของสังคมชนบทและเมืองอันเนื่องจากการพัฒนาประเทศ วิถีชีวิตของคนชนบทและคนเมืองใน
ยุคปัจจุบัน
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SO 57113 จิตวิทยาเพื่อการท�างาน
( Psychology for Work)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ขอบเขตของจิตวิทยาเพื่อการท�างาน พฤติกรรมมนุษย์ ความแตกต่างระหว่างบุคคล แรงจูงใจ การส่ือสาร การ
สร้างความสัมพันธ์และการปรับตัวระหว่างคนท�างาน การแก้ปัญหาความขัดแย้งและความเครียดจากการท�างาน 
การน�าหลักจิตวิทยาประยุกต์ใช้ในการท�างาน

1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

HM 57101 มนุษย์กับอารยธรรม
( Man and Civilization)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายของอารยธรรม ความเป็นมาของอารยธรรมมนุษย์ เปรียบเทียบอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก 
ความเชื่อมโยงของอารยธรรมในอดีตกับปรากฏการณ์ทางสังคมในปัจจุบัน

HM 57102 ความงดงามแห่งชีวติ
( Beauty of Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคุณค่าและความงาม เน้นที่การรับรู้คุณค่า การสัมผัสความงามและการแสดงออก
ทางอารมณ์ของมนุษย์ เรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าและความงามในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด�ารงชีวิตของมนุษย์ ชีวิต
กับความงามในด้านศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม รวมไปถึงความงามในธรรมชาติรอบตัวมนุษย์

HM 57103 หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด
( GO and Thinking Skill Development)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความเป็นมาของหมากล้อม กฎกติกาการเล่น การฝึกทักษะและเทคนิคการเล่นหมากล้อม การฝึกฝนหมากล้อม
เพื่อความสามารถในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การบูรณาการหมากล้อมเข้ากับวิถีชีวิต การบูรณาการความฉลาด
จากหมากล้อมกับปัญญาทางธรรม

HM 57104 ปรัชญากับการด�าเนินชีวิต
( Philosophy and Living)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและบทบาทของปรชัญาในการด�าเนนิชวีติ ความจรงิเกีย่วกบัจกัรวาล โลก และชวีติของมนษุย์ ธรรมชาติ
ของความรู้ เกณฑ์ตัดสินคุณค่าทางจริยธรรม อุดมคติของชีวิต การวิเคราะห์ปัญหาร่วมสมัยในเชิงปรัชญา
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HM 57105 ไทยศึกษา
( Thai Studies)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความเป็นมาของชุมชนไทย โลกทัศน์พื้นฐานของสังคมไทยในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและศิลปวัฒนธรรม 
สภาพและปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบัน แนวโน้มและทางออกของสังคมไทยในอนาคต

HM 57106 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
( Integrated Humanities)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษยศาสตร์ วิวัฒนาการความคิดและความเชื่อของมนุษย์ ปฏิสัมพันธ์ต่อโลกและชีวิต
ในมิติของเหตุผลและอารมณ์ แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตในอุดมคติ คุณธรรมและจริยธรรม ศิลปะและวรรณกรรมท่ีมี
อิทธพิลต่อมนุษย์

HM 57107 ศาสนากับสันติภาพ
( Religion and Peace)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนาและสันติภาพ บทบาทของศาสนาต่อประเด็นสันติภาพ แนวคิดของศาสนาเกี่ยวกับ
สันติภาพ แนวคิดของศาสนาเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงและความขัดแย้ง แนวคิดของศาสนาเกี่ยวกับการสร้าง
สันติภาพ

HM 57108 ศิลปะการด�าเนินชีวิต
( Art of Living)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและส�าคัญของศิลปะการด�าเนินชีวิต ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น คุณค่าและความหมายของชีวิต การ
สร้างความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลและเป็นธรรมต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสิ่ง การแก้ปัญหาชีวิตอย่างสร้างสรรค์และการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

HM 57109 จริยศาสตร์ธุรกิจ
( Business Ethics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายของจริยศาสตร์ธุรกิจ แนวคิดหรือทฤษฎีเกี่ยวกับจริยศาสตร์ธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับ
จริยธรรม แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจที่ส�าคัญ ปัญหาจรยิธรรมในระบบธุรกิจปัจจุบัน

HM 57110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล
( Man and Reasoning)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและบทบาทของเหตผุล รปูแบบการอ้างเหตผุล หลกัเกณฑ์และความสมเหตสุมผลของการอ้างเหตผุล 
ข้อบกพร่องของการอ้างเหตผุล ศกึษาวเิคราะห์การอ้างเหตผุลในชวิีตประจ�าวันและชดุเหตผุลต่างๆ ท่ีมีอทิธิพลใน
สังคมปัจจุบัน
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HM 57111 การคิดเชิงวิพากษ์และสร้างสรรค์
( Critical and Creative Thinking)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ธรรมชาติของความคิด รูปแบบการคิดเชิงวิพากษ์ วัฒนธรรมการวิพากษ์ รูปแบบการคิดเชิงสรา้งสรรค์ การส่ง
เสริมการคิดเชิงวิพากษ์และเชิงสร้างสรรค์ในชีวิตประจ�าวัน

HM 57112 ชีวิตกับวรรณกรรมสร้างสรรค์
( Life and Creative Literature)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

มิติอันหลากหลายของชีวิตมนุษย์ท่ีสะท้อนผ่านผลงานสร้างสรรค์เชิงวรรณกรรมในรูปส่ือส่ิงพิมพ์ ภาพยนตร์ ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ และสื่ออื่นๆ เพื่อแสดงให้เห็นโลกทัศน์ คุณค่า ความเชื่อและศรัทธาของมนุษย์

HM 57113 นวัตกรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
( Innovations and Quality of Life Improvement)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและความส�าคัญของนวัตกรรมที่มีผลต่อชีวิตมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมกับความต้องการ
พื้นฐานของมนุษย์ ประโยชน์และตัวอย่างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

SC 57101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ�าวัน
( Mathematics and Statistics in Daily Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การคิดเชิงวิเคราะห์ หลักความสมเหตุสมผลและการอ้างเหตุผล การน�าคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้แก้ปัญหาและ
ตดัสินใจในชวีติประจ�าวนั การตดัสินใจโดยใช้หลกัความน่าจะเป็น เทคนคิการน�าเสนอข้อมลูแบบต่างๆ การวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้น การอ่านค่าและตีความหมายจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต

SC 57102 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
( Applications of Information Technology)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสือ่สารและระบบเครือข่าย การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ต
เพือ่การตดิต่อส่ือสาร การค้นหาข้อมลู การศกึษาและน�าไปใช้เชงิพาณิชย์ ความรู้เบือ้งต้นทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ประเภทของระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น ความปลอดภัยของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
จริยธรรมในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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SC 57103 การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม
( Energy Conservation and Environmental 
Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและหลักการของการอนุรักษ์พลังงาน ความส�าคัญของการใช้และอนุรักษ์พลังงานอย่างถูกวิธี 
สถานการณ์ปัจจุบันและวิกฤตการณ์พลังงานของโลก ผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมของการใช้พลังงานอย่างไม่
ถูกต้อง หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท�างานและในโรงงานอุตสาหกรรม กฎหมายและมาตรฐานของการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม

SC 57104 เทคโนโลยีส�าหรับส�านักงานอัตโนมัติ
( Technology for Office Automation)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เกีย่วกบัส�านกังานอตัโนมตั ิบทบาทและการใช้คอมพวิเตอร์ในส�านกังาน ระบบตดิต่อส่ือสารและการประยกุต์
ใช้เครอืข่ายคอมพวิเตอร์ในส�านกังาน การใช้โปรแกรมประยกุต์ในส�านกังาน เช่น โปรแกรมประมวลผลค�า โปรแกรม
จัดการการค�านวณ โปรแกรมน�าเสนองาน โปรแกรมจัดการการนัดหมาย เป็นต้น การประชุมทางไกล แนวคิดของ
ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning) ระบบความปลอดภัยของข้อมูล

SC 57105 โภชนาการเพื่อสุขภาพ
( Nutrition for Health)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

บทบาทและความส�าคญัของโภชนาการท่ีมต่ีอร่างกาย สารอาหารประเภทต่างๆ โรคท่ีเกิดจากการบรโิภคอาหารท่ี
ไม่สมดลุและมพีษิ การควบคมุอาหารและน�า้หนกัของร่างกายอย่างปลอดภยั อาหารส�าหรบับคุคลในช่วงวัยต่างๆ 
อิทธพิลของความเชื่อและค่านิยมในการรับประทานอาหาร รวมทั้งอาหารแสลงโรค

SC 57106 การจัดการการเงินส่วนบุคคล
( Personal Financial Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคดิเกีย่วกบัการบรหิารการเงินส่วนบคุคล ความเข้าใจจดุมุ่งหมายของการบรหิารการเงินส่วนบคุคล ความส�าคญั
ของการบริหารการเงินส่วนบุคคล การก�าหนดเง่ือนไขและเป้าหมายของการเงินส่วนบุคคล วงจรชีวิตของบุคคล 
คณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินส่วนบุคคล การจดบันทึกรายได้รายจ่ายส่วนบุคคลและครัวเรือน การวางแผน
และกลยุทธเ์กี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การบริหารความเส่ียงส่วนบุคคล และการออมเพื่อวัตถุประสงค์
ต่างๆ ของบุคคล

SC 57107 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
( Science and Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลของการใช้สารเคมีท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมและชีวิตประจ�าวัน 
ผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้ยาในชีวิตประจ�าวัน หลักการของเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) ผลท่ีเกิดขึ้น
จากการดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified Organisms: GMOs) ผลของรังสีจากดวงอาทิตย์และสาร
กมัมนัตรงัสีท่ีมีต่อชวีติและส่ิงแวดล้อม ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ท่ีมต่ีอมนษุย์ สภาพแวดล้อม 
สังคม การเมือง และวัฒนธรรม

440� คณะศิลปศาสตร์�|�สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ



SC 57108 สถิติเบื้องต้น
( Basic Statistics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักและวิธีการทางสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ท่ีน�ามาใช้ในงานด้านต่างๆ ได้แก่ การท�าประชามติ 
การวิจัยเชิงส�ารวจ โดยเน้นการวิเคราะห์จากกรณีศึกษาและผลการวิจัยท่ีใช้ข้อมูลจริง การเขียนรายงานผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถติิ

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (จ�านวน 21 หน่วยกิต)

BE 58101 การจัดการธุรกิจและการตลาด
( Business Management and Marketing)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

บทบาทและความส�าคัญของการตลาดยุคใหม่ต่อภาคธุรกิจและเศรษฐกิจ ทฤษฏี หลักการ แนวคิดในการจัดการ
การตลาดสมัยใหม่ กระบวนการท�าธุรกิจ การวิเคราะห์ส่วนแบ่งการตลาด สภาพแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลตอ่ระบบ
ตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การวางแผนและก�าหนดกลยุทธ์ การจัดการและการพัฒนาส่วนผสมทางการตลาด การ
ประเมินผล

BE 58102 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
( Intercultural Communication)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลกัการและกลวธีิการส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม ความแตกต่างทางวฒันธรรมและความคดิระหว่างโลกตะวนัออก
และตะวันตก ท้ังวจันภาษาและอวจันภาษา มารยาททางสังคม ซึง่อาจมผีลกระทบต่อการท�าธุรกิจในโลกโลกาภวิฒัน์

BE 58203 เศรษฐศาสตร์ การเงิน และการบัญชี
( Economics Finance and Accounting)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : BE 58101 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

หลักการทางเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์อุปสงค์ อุปทาน การวิเคราะห์งบการเงิน งบประมาณลงทุน และนโยบาย
ทางการเงนิ วิธีการทางบัญชีเกี่ยวกับเงินสดและเงินฝากธนาคารลูกหนี้

BE 58204 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์
( Office and HR Managements)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : BE 58203 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

ความรู้เกีย่วกบัรปูแบบและโครงสร้างองค์การ วิธีการด�าเนนิงานองค์การธุรกิจ การจดัการความขดัแย้ง การบรหิาร
ทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลและการควบคุมการปฏิบัติงาน การจัดการค่าจ้าง เงินเดือน 
สวัสดิการ การธ�ารงรักษาบุคลากรในองค์การ
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BE 58205 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
( Business Computing)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

รูปแบบการท�างานของส�านักงานอัตโนมัติ ระบบติดต่อสื่อสาร การใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในส�านักงาน การใช้
โปรแกรมประยุกต์ในส�านักงาน ได้แก่ โปรแกรมการจัดการเอกสาร โปรแกรมการค�านวณ โปรแกรมการน�าเสนอ
งาน โปรแกรมจัดการนัดหมาย การจัดการฐานข้อมูลองค์กร ระบบความปลอดภัยของข้อมูล

BE 58206 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศในอาเซียน
( Socio-cultural Background of ASEAN Countries)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ภมูหิลงัทางสังคมและวัฒนธรรมของชาตต่ิางๆในกลุ่มประเทศอาเซยีน เพือ่เข้าใจความเหมือนและความแตกต่าง
ในการด�าเนินชีวิต แนวคิดท่ีแตกต่างในการประกอบธุรกิจ การศึกษาปัญหาผ่านบทบาทสมมุติและกรณีศึกษาท่ี
เป็นประเด็นในขณะนั้น

BE 58307 การผลิตและการวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติ
( Productions, Quantitative Analysis and Statistics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : BE 58204 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

หลกัการ แนวคดิ กลยทุธ์ด้านการจดัการการผลติ ประเภทระบบและปัญหาทางการผลติ การควบคมุคณุภาพ โดย
การประยกุต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถติใินการวิเคราะห์เชงิปรมิาณ เพือ่การวางแผนและตดัสินใจทางธุรกจิ

2.2 กลุ่มวิชาเอก (จ�านวน 75 หน่วยกิต)
2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ (จ�านวน 48 หน่วยกิต)

BE 58108 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบททางธุรกิจ
( English Grammar in Business Context)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

โครงสร้างไวยากรณ์ในระดับประโยคและข้อความสั้นๆ การใช้ไวยากรณ์ให้เหมาะกับโอกาสและสถานการณ์ทาง
ธุรกิจ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และการแปลเชิงธุรกิจ

BE 58109 กลยุทธ์การฟังเพื่อความเข้าใจในบริบททางธุรกิจ
( Strategies for Listening Comprehension in Business 
Context)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

เทคนคิและทักษะการฟังในระดบัค�า วล ีและประโยค การจบัท�านองเสียงของบทสนทนาท่ีเกีย่วข้องในสถานการณ์
ทางธุรกิจ การเขียนบทสรุปจากข้อความที่ได้ยิน การสัมภาษณ์ ข่าวธุรกิจ การโฆษณา
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BE 58110 ทักษะการฟังและการพูดในบริบททางธุรกิจ
( Listening and Speaking Skills in Business Context)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BE 58109 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

ทักษะการฟังเพ่ือจบัใจความส�าคญัและรายละเอยีดจาก การฟังข่าวธุรกิจ การดภูาพยนตร์ การวิเคราะห์และตคีวาม
หมายเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งในแง่ของสังคม และธุรกิจ

BE 58111 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง
ธุรกิจ 1
( Work-based Learning in Communicative English for 
Business 1)

3(320 ชม.)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การเรียนรู้ทักษะการท�างานในส�านักงานเข้าใจความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมในการท�างาน และมีรายงานผล
การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับพนักงานที่ปรึกษาในสถานประกอบการ

BE 58212 การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ
( Business English Conversation)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BE 58110 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

การสนทนาทางธุรกิจทั้งแบบเผชิญหน้าและทางโทรศัพท์ การใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ที่หลาก
หลาย เรียนรู้การเข้าสังคมและวัฒนธรรมทางธุรกิจ

BE 58213 กลยุทธ์การอ่านในบริบททางธุรกิจ
( Strategies for English Reading in Business Context)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

กลวิธีการอ่านแบบค้นหา และแบบจับใจความ การเดาความหมายของค�าศัพท์จากบริบท ค�าศัพท์ วลี และรูป
ประโยคท่ีใช้ในบรบิทเชงิธุรกิจ การอ่านเชงิธุรกิจ จากส่ือส่ิงพมิพ์ ส่ืออเิลคทรอนคิส์ในปัจจบุนั ข้อมลูสถติทิางธุรกิจ

BE 58214 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนจดหมายติดต่อทางธุรกิจ
( English Business Correspondence)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการและรูปแบบของการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ ที่ใช้ในงานธุรกิจที่หลากหลาย

BE 58215 การแปลในบริบททางธุรกิจ
( Translation in Business Contexts)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : BE 58212 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

หลักและเทคนิคการแปลเอกสารทางธุรกิจ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ การ
ประยุกต์ใช้พจนานุกรมและเครื่องมือช่วยแปล
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BE 58216 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง
ธุรกิจ 2
( Work-based Learning in Communicative English for 
Business 2)

3(320 ชม.)

วิชาบังคับก่อน : BE 58117 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

การเรยีนรู้ทักษะการท�างานในการจดัการลูกค้าสัมพนัธ์ ความเข้าใจในพฤตกิรรมผู้บรโิภคและจรยิธรรมของการให้
บริการ ที่เกี่ยวกับธุรกิจการให้บริการ และมีรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ในความดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษาร่วมกับพนักงานที่ปรึกษาในสถานประกอบการ

BE 58317 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
( Communicative English Writing for Business)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : BE 58213 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

ขั้นตอนโครงสร้างภาษา และประเภทการเขียนทางธุรกิจ การเขียนแผ่นพับเพื่อการประชาสัมพันธ์การเขียนเพื่อ
เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ การเขียนเพื่อการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย

BE 58318 ภาษาอังกฤษในการประชุมทางธุรกิจ
( English for Business Meeting)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BE 58213 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

รูปแบบและกฎเกณฑ์การประชุมทางธุรกิจ การจัดท�าวาระการประชุม การถกประเด็น กาน�าเสนอ การลงมติ การ
ย่อและสรุปข้อมูลที่น�าเสนอ

BE 58319 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง
ธุรกิจ 3
( Work-based Learning in Communicative English for 
Business 3)

3(320 ชม.)

วิชาบังคับก่อน : BE 58218 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

การเรียนรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร ภาวะผู้น�าและผู้ตาม การจัดการความขัดแย้ง และการบริหารการเงิน 
และมีรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ในความดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมกับพนักงานท่ีปรึกษาใน
สถานประกอบการ

BE 58420 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง
ธุรกิจ 4
( Work-based Learning in Communicative English for 
Business 4

6(640 ชม.)

วิชาบังคับก่อน : BE 58319 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

การเรียนรู้ทกัษะการท�างานทีใ่ช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธภิาพ และมีโครงงาน หรือแผนธุรกิจเป็นรูปเล่มอย่าง
เป็นระบบ โดยอยู่ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับพนักงานที่ปรึกษาในสถานประกอบการ
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BE 58421 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง
ธุรกิจ 5
( Work-based Learning in Communicative English for 
Business 5)

6(640 ชม.)

วิชาบังคับก่อน : BE 58420 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

การเรยีนรู้ทักษะการท�างานในอาชพีท่ีสนใจ และน�าโครงงาน หรอืแผนธุรกิจท่ีได้จดัท�าในรายวิชา CEB 4401 การ
เรยีนรู้ภาคปฏบิตัด้ิานภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารทางธุรกิจ 4 มาปรบัปรงุ ตามค�าแนะน�าของอาจารย์ท่ีปรกึษาร่วม
กับพนักงานที่ปรึกษาในสถานประกอบการ และน�าเสนอผลของการปรับโครงงาน หรือแผนธุรกิจ แบบปากเปล่า

2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก (จ�านวน 27 หน่วยกิต)

กลุ่มวิชาด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (เลือกเรียน 3 รายวิชา จ�านวน 9 หน่วยกิต)

BE 58222 ภาษาอังกฤษเพื่อการค้าสมัยใหม่
( English for Modern Trade)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ค�าศัพท์ และส�านวนท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการการจัดการการค้าสมัยใหม่ การวางแผน การควบคุมการเคลื่อน
ย้ายสินค้าและบรกิาร การส่ังซือ้ การตรวจสอบคลังสินค้า วงจรชวิีตสินค้า การจดัท�ารายงานข้อมูลทางการค้า การ
ติดต่อเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างประเทศ

BE 58223 ภาษาอังกฤษส�าหรับห่วงโซ่อุปทาน
( English for Supply Chain)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การอ่าน การแปลเอกสารภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ การจัดการโลจิสติกส์การกรอกแบบ
ฟอร์ม การเขียนรายงานท่ีใช้ในธุรกิจน�าเข้าส่งออก การฝึกสนทนาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางซัพพลายเชน การ
ควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ

BE 58324 สัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจการค้าสมัยใหม่
( Seminar in English Applications for Modern Trade 
Business)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BE 58222 และ BE 58223 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

การใช้ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจท่ีเกี่ยวขอ้งกับการค้าสมัยใหม่ ความรู้ทางด้านกฎหมายการคา้ระหว่างประเทศ 
การเงนิ สกุลเงนิตราต่างประเทศ เน้นกรณีศึกษาจากสถานการณ์ปัจจุบัน การวิเคราะห์และอภิปรายปัญหาการน�า
ทักษะภาษาอังกฤษมาประยุกต์ใช้กับการค้าสมัยใหม่ การน�าเสนอผลงานค้นคว้าของนักศึกษาในการแก้ไขปัญหา
การใช้ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจด้านการค้าสมัยใหม่
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BE 58425 ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้ประกอบการธุรกิจสมัยใหม่
( English for Modern Trade Entrepreneurs)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อน�าไปใช้ในงานท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจสมัยใหม่ การสรุปความท่ีได้จากการอ่าน
ข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจ การน�าเสนอข้อมูลเพื่อน�าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจสมัยใหม่

BE 58426 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
( English for International Trade)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ค�าศัพท์ ส�านวน และรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษจากเอกสารท่ีใช้ในการติดตอ่ธุรกิจน�าเข้าและส่งออกระหว่าง
ประเทศ การประยุกต์ใช้บทบาทสมมติและกรณีศึกษาในสถานการณ์ทางธุรกิจ

กลุ่มวิชาด้านธุรกิจบริการ (เลือกเรียน 3 รายวิชา จ�านวน 9 หน่วยกิต)

BE 58127 ภาษาอังกฤษเพื่อการดูแลและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
( English for Customer Care and Engagement)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษในบริบททางธุรกิจเพื่อการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ลักษณะส�านวนภาษา
อังกฤษที่ใช้ สถานการณ์จ�าลองในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า

BE 58328 ภาษาอังกฤษส�าหรับงานอีเว้นท์และการจัดนิทรรศการ
( English for Events and Exhibitions)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ค�าศัพท์และส�านวนในการให้ข้อมูลและสร้างความบันเทิง การน�าเสนอ การประสานงาน การจัดงานอีเว้นท์ การ
ฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดงานอีเว้นท์ในสถานการณ์จ�าลอง

BE 58329 สัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจบริการ
( Seminar in English Applications for Service 
Business)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BE 58127 และ BE 58328 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

การใช้ภาษาอังกฤษในวงการธุรกิจด้านการบริการโดยเน้นกรณีศึกษาจากสถานการณ์ปัจจุบัน การวิเคราะห์และ
อภิปรายปัญหาการน�าทักษะภาษาอังกฤษมาประยุกตใ์ช้กับงานธุรกิจด้านการบริการ การน�าเสนอผลงานค้นคว้า
ของนักศึกษาในการแก้ไขปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจด้านการบริการ
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BE 58430 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
( English for Hospitality Industry)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

โครงสร้างและค�าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีใช้ในอุตสาหกรรมบริการ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนตลอดจน
การฝึกท�างานในสถานการณ์จ�าลอง

BE 58431 ภาษาอังกฤษส�าหรับงานเลขานุการและงานส�านักงาน
( English for Secretarial and Office Work)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ภาษาองักฤษในงานเลขานกุารและงานส�านกังาน ค�าศพัท์และส�านวนเกีย่วกบัอปุกรณ์ส�านกังานการนดัหมาย การ
โต้ตอบทางโทรศัพท์ การโต้ตอบจดหมายท้ังทางปกติและทางอิเล็กทรอนิกส์ การประสานงานกับหน่วยงานอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง

กลุ่มวิชาด้านธุรกิจสุขภาพและการแพทย์ (เลือกเรียน 3 รายวิชา จ�านวน 9 หน่วยกิต)

BE 58332 ภาษาอังกฤษส�าหรับการบริการด้านสุขภาพและการแพทย์
( English for Health and Medical Services)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ค�าศัพท์เทคนิค วลี ส�านวนและรูปประโยคท่ีใช้ในงานบริการด้านสุขภาพและการแพทย์ของโรงพยาบาล สถาน
บริบาล ศูนย์สุขภาพ การทักทายต้อนรับ การสอบถาม การบันทึกประวัติและข้อมูล การให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับ
สุขภาพและยา การนดัหมายและการยกเลกิการนดัหมาย การตดิต่อส่ือสารกบัผู้ร่วมงานในงานธุรกิจสถานพยาบาล 
การแจ้งข่าวร้าย การให้ก�าลังใจทั้งผู้ป่วยและญาติ

BE 58333 ภาษาอังกฤษส�าหรับธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ
( English for Health Food Business)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การส่ือสารภาษาองักฤษในธุรกิจอาหารเพือ่สุขภาพ การอ่านข้อมลู ข่าวสารภาษาองักฤษท่ีเกีย่วข้องการสรปุความ
เพื่อน�าเสนอข้อมูล

BE 58334 สัมมนาการใช้ภาษาองักฤษเชงิธุรกิจด้านสุขภาพและการแพทย์
( Seminar in English Applications for Health and 
Medical Business)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BE 58332 และ BE 58333 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

การใช้ภาษาอังกฤษในวงการธุรกิจสุขภาพ เน้นกรณีศึกษาจากสถานการณ์ปัจจุบัน การวิเคราะห์และอภิปราย
ปัญหา การน�าทักษะภาษาอังกฤษมาประยุกต์ใช้กับงานด้านธุรกิจด้านสุขภาพและการแพทย์ การน�าเสนอผลงาน
ค้นคว้าของนักศึกษาในการแก้ไขปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
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BE 58435 ภาษาอังกฤษส�าหรับธุรกิจฟิตเนส สปา และความงาม
( English for Fitness, Spa and Beauty Business)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ค�าศัพท์และส�านวนภาษาที่ใช้ในการจัดการธุรกิจฟิตเนส สปา และความงาม การน�าเสนอ กรณีศึกษาการจัดการ
ธุรกิจทั้ง 3 ประเภท

BE 58436 ภาษาอังกฤษส�าหรับบริการผู้ป่วยพิเศษ
( English for Special-need Patients Services)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การส่ือสารภาษาองักฤษส�าหรบัการให้บรกิารผู้ป่วยพเิศษ การเรยีนรู้ค�าศพัท์ทางด้านการแพทย์และพยาบาล ทักษะ
และภาษาในการบนัทึกข้อมูลของผู้ป่วย การรายงานปากเปล่า การเขยีนรายงานเบือ้งต้นเกีย่วกบัสุขภาพของผู้ป่วย
พิเศษ การสนทนาเพื่อติดต่อกับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย
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รายชื่ออาจารย์และบุคลากรประจ�าคณะศิลปศาสตร์

1. อาจารย์ทิพวรรณ อภิวันท์วรรัตน์ 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

2. อาจารย์สุพิชญา ชัยโชติรานันท์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาคร สมเสริฐ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

4. อาจารย์โอฬาร สุมนานุสรณ์ 
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

5. อาจารย์เกวรินทร์ ฉันทนะสุขศิลป์ 
อาจารย์ประจ�า 

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

6. อาจารย์ขนิษฐา พมิานมาศสุริยา 
อาจารย์ประจ�า 

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

7. อาจารย์ธนาพร ปัญญาอมรวัฒน์ 
อาจารย์ประจ�า 

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

8. อาจารย์อนุช สุทธิธนกูล 
อาจารย์ประจ�า 

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
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9. อาจารย์สรสิช ผดุงรัชดากิจ 
อาจารย์ประจ�า 

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

10. อาจารย์ ดร.นลินทิพย์ เขียวข�าแสง 
อาจารย์ประจ�า 

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

11. อาจารย์ปุณยวีร์ สุเชาว์อินทร์ 
อาจารย์ประจ�า 

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

12. อาจารย์ ดร.วิลาสนิี พิบูลย์เศรษฐ์ 
อาจารย์ประจ�า 

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

13. อาจารย์ Zhang Li 
อาจารย์ประจ�า 

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

14. นางสาวนศิาชล อุไรสกุล 
เจ้าหน้าท่ี 

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

15. อาจารย์สิริขวัญ สงวนผล 
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

16. อาจารย์ Kazuyoshi Tajima 
อาจารย์ประจ�า 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
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17. อาจารย์ ดร.Hideo Maruyama 
อาจารย์ประจ�า 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

18. พ.อ. หญิง ผศ. นงลักษณ์ ลิ้มศิริ 
อาจารย์ประจ�า 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

19. อาจารย์วิษณุ หาญศึก 
อาจารย์ประจ�า 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

20. อาจารย์วรัญญา มหาจุนทการ 
อาจารย์ประจ�า 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

21. นางสาวอรปราง แย้มขุนทอง 
เจ้าหน้าท่ีอาวุโส 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

22. อาจารย์ ดร.ศิรินันท์ กฤษณจินดา 
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ

23. อาจารย์นิธิ ไพศาลวรจิต 
อาจารย์ประจ�า 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ

24. อาจารย์อุมาพร ใยถาวร 
อาจารย์ประจ�า 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ
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25. อาจารย์พิชญา ติยะรัตนาชัย 
อาจารย์ประจ�า 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ

26. อาจารย์กิตติยา เกิดปลั่ง 
อาจารย์ประจ�า 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ

27. อาจารย์ลักษณพันธ์ บ�ารุงรัตนกุล 
อาจารย์ประจ�า 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ

28. อาจารย์ฐิติมา กมลเนตร 
อาจารย์ประจ�า 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ

29. อาจารย์ Puja Singh 
อาจารย์ประจ�า 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ

30. นางสาวพัชรี ศรีใส 
เจ้าหน้าท่ี 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ

31. อาจารย์สาธติา ธนทรัพย์เกษม 
ผู้อ�านวยการศูนย์อารยปัญญา

32. นางแอลินี พาโลมัส ศรีเมือง 
ผู้จัดการฝ่ายศูนย์อารยปัญญา
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33. นางนวลนลินทร์ จันทรทีประ 
เจ้าหน้าท่ีอาวุโสศูนย์อารยปัญญา

34. นางสาวสริิธร เหมพรหมราช 
เจ้าหน้าท่ีศูนย์อารยปัญญา

35. นางสาวสุพัตรา กล้าแข็ง 
เจ้าหน้าท่ีอาวุโสงานส่วนกลางคณะ

36. นางสาวจตุพร สุขเจรญิ 
เจ้าหน้าท่ี 

งานแผนและงานประกันคุณภาพการศึกษา

37. นางสาวพัชรวรรณ สิทธปิัญญา 
เจ้าหน้าท่ีอาวุโส 

ศูนย์ท่ีปรึกษาและพัฒนาอาชีพนักศึกษา

38. นางสาวกรธกิา ปานเกิด 
เจ้าหน้าท่ี 

ศูนย์ท่ีปรึกษาและพัฒนาอาชีพนักศึกษา
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คณะนิเทศศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์ 
Faculty of Communication Arts

ปรัชญา
คณะนเิทศศาสตร์ สถาบนัการจดัการปัญญาภวัิฒน์ มุ่งมัน่ผลติบณัฑติในวิชาเอกการส่ือสารองค์กร

และแบรนด์ และวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ โดยเน้นพฒันาความรู้ด้านวิชาการและวิชาชพี จรยิธรรม
และความรับผิดชอบต่อสังคม ในการเป็นนักนิเทศศาสตร์ ที่สามารถท�างานได้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาค
ปฏิบัติ รวมทั้งสามารถใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านการสื่อสารไปพัฒนาตนเอง องค์กร สังคม และ
ประเทศชาติ อย่างครบเครื่อง รอบด้าน ท�างานได้ทันที

ปณิธาน
มุ่งมั่นผลิตนักนิเทศศาสตร์ที่ครบเครื่อง รอบด้าน ท�างานได้ทันที

วิสัยทัศน์
เป็นผู้น�าประเดน็สังคมด้านวชิาชพีนเิทศศาสตร์ บนพืน้ฐานจรยิธรรมและความรบัผดิชอบในวชิาชพี

พันธกิจ
คณะนิเทศศาสตร์ มุ่งเน้นในการปฏิบัติตามพันธกิจของสถาบันที่ยึดมั่นในปรัชญา P: Practical-

ity (ความรู้สู่การปฏิบัติ) I: Innovation (นวัตกรรมและการสร้างสรรค์) และ M: Morality (คุณธรรม 
จริยธรรม) โดยการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้และพื้นฐานการคิดด้านนิเทศศาสตร์ท่ีครบเครื่อง ท้ังความรู้
ความสามารถในการวางแผน การบริหารจัดการ ความเขา้ใจในธุรกิจ และกระบวนการส่ือสาร ความ
สามารถในการคิด วิเคราะห์ และมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้ในงานวิชาชีพนิเทศศาสตร์
บนพ้ืนฐานคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ นอกจากนั้น ยังมีทักษะรอบด้านให้มีศักยภาพ
ในการท�างานท่ีตอบสนองตามความต้องการของวิชาชีพได้ โดยมีทักษะหลากหลาย (Multi-skilled) 
สามารถประยกุต์ใช้องค์ความรู้เพือ่การส่ือสารหลากช่องทาง (Multi-platforms) และสร้างสรรค์เนือ้หา
ที่หลากหลาย (Multi-contents) เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาองค์กรและสังคมอย่างยั่งยืน ยิ่งไปกว่านั้น 
ยังเป็นผู้ที่พร้อมท�างานได้ทันที ทั้งคุณสมบัติด้านทัศนคติเชิงบวก การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความเป็นผู้น�า 
ความอดทนอดกลัน้ ความสามารถในการท�างานเป็นทีม และการเรยีนรู้ด้วยตนเองตลอดชวิีต (Lifelong 
learning) ด้วยกระบวนการเรยีนรู้จากผู้ทรงคณุวฒุด้ิานนเิทศศาสตร์ ร่วมกบันกัวชิาชพีท่ีมชีือ่เสียงระดบั
ประเทศ ผ่านการเรียนรู้ในชั้นเรียน กระบวนการท�าโครงงาน กิจกรรม และการเรียนรู้จากประสบการณ์
ฝึกปฏิบัติงานจริง (Work-based Learning) ณ สถานประกอบการ
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หลักสูตร

นิเทศศาสตรบัณฑิต



หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Communication Arts

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : นิเทศศาสตรบัณฑิต
 (อักษรย่อ) : นศ.บ.
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Communication Arts
 (อักษรย่อ) : B. Comm. Arts

วิชาเอก
การสือ่สารองค์กรและแบรนด์ (Corporate and Brand Communication) มุ่งผลติบณัฑติ

ให้มีคุณลักษณะเด่นในการส่ือสารเชิงกลยุทธ์ ผลิตส่ือได้อย่างสร้างสรรค์ มีความเข้าใจในธุรกิจ และ
สามารถใช้วิธีทางการส่ือสารในการแก้ปัญหาให้กับธุรกิจได้โดยอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อ
สังคม ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในสายงานสื่อสารองค์กรและสื่อสารแบรนด์ควบคู่กัน เน้นทักษะ
การส่ือสารและการบริหารจัดการการส่ือสารท้ังภายในและภายนอกองค์กรธุรกิจ สามารถมองทิศทาง
ของธุรกิจ วางแผนกลยทุธ์การส่ือสารท่ีเหมาะสมสอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนั รวมท้ังเข้าใจในความ
ต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร ความรบัผดิชอบต่อสังคมขององค์กร เพือ่ให้องค์กรและแบรนด์
อยู่ในตลาดได้อย่างยั่งยืน

วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ (Convergent Journalism) มุ่งผลติบณัฑติในสายวิชาชพีข่าว 
มีความเป็นผู้ประกอบการข่าว สามารถท�างานในสภาพแวดล้อมที่มีการผสานทักษะ (Multi-skills) ทั้ง
ในการบรหิารจดัการงานข่าว การจดัการเนือ้หา และการส่ือสารผ่านช่องทางส่ือท่ีหลากหลายพร้อม ๆ  กนั 
(Multi-platforms) ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
เข้าใจและประยุกต์ใช้หลากเทคโนโลยี (Multi-technology) และสร้างสรรค์เนื้อหาได้หลากหลาย 
(Multi-contents) มีคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

ความเป็นมาและจุดเด่นของสาขาวิชา
คณะนิเทศศาสตร์ได้รับมอบหมายจากสถาบันในการด�าเนินการหลักสูตรตามพันธกิจของสถาบัน

ในการสร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพในเชิงวิชาการและสามารถปฏิบัติงานได้จริง โดยสามารถใช้องค์ความรู้
ด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชนเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง องค์กร และสังคม ดังนั้น คณะ
นเิทศศาสตร์จงึพัฒนาหลกัสูตรฯ วชิาเอกการส่ือสารองค์กรและแบรนด์เพือ่ผลติบณัฑติท่ีมคีวามสามารถ
ในการใช้การส่ือสารเชงิกลยทุธ์ิเพือ่ประโยชน์ต่อการพฒันาองค์กรและแบรนด์ท้ังภาครฐัและเอกชน โดย
สร้างสรรค์งานด้านการส่ือสารเพื่อส่งเสริมงานภาพลักษณ์องค์กรบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม 
อันจะน�าไปสู่ความยั่งยืนของธุรกิจ และวิชาเอกวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ท่ีมุ่งให้บัณฑิตท�างานใน
สายอาชีพสื่อมวลชนบนพื้นฐานจริยธรรม คุณธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นผู้น�าในการ
ก�าหนดทิศทางประเด็นในสังคมเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาสังคม

มิติท่ีส�าคัญของการท�างานในฐานะนักส่ือสารองค์กรและส่ือสารแบรนด์ท่ีก�าลังจะเปลี่ยนแปลงไป
ตามภูมิทัศน์ส่ือใหม่ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี คือ ต้องมีความเข้าใจในธุรกิจ บริบททางสังคม และ
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ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย การวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่น�าไปใช้ในการวางแผนก�าหนดทิศทางการส่ือสารท้ังภายนอก
และภายในองค์กร การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสร้างสรรค์ส่ือ ทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อ
น�าเสนอสิ่งใหม่ ๆ ให้กับองค์กร และแบรนด์องค์กรในอนาคต รวมถึงการเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจ

ด้วยเหตนุี ้บทบาทของนกันเิทศศาสตร์ในอนาคต จงึจ�าเป็นต้องสามารถบรูณาการการส่ือสารได้ใน
แบบ 360 องศา โดยมคีวามสามารถในการประยกุต์ใช้เทคโนโลยดีจิทัิล เพือ่ตอบสนองรปูแบบการส่ือสาร 
การรบัสาร การเข้าถงึข้อมูล และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยไีด้ ต้องสามารถน�าเสนอส่ิงใหม่ ๆ  มีความ
คิดสร้างสรรค์ สามารถวางแผนอย่างเป็นระบบ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม และธุรกิจ ซึ่งทุกองค์กรทุกภาคส่วนไม่ว่าภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ส่วนใหญ่มอง
ว่าทิศทางส่ือสารจะเป็นลกัษณะการส่ือสารจากทุกทิศทาง และต้องการการตอบสนองท่ีมปีฏสัิมพนัธ์อย่าง
รวดเรว็ รอบคอบ และมปีระสิทธิภาพ ท�าให้งานด้านการส่ือสารองค์กรและการส่ือสารแบรนด์ ต้องพฒันา
แนวคดิและวถิปีฏบิตัใิห้ตอบสนองรปูแบบการส่ือสารท่ีเปลีย่นแปลงไปในทิศทางท่ีหลอมรวมการท�างาน
ระหว่างการสื่อสารองค์กรและแบรนด์ เพื่อสร้างกลยุทธ์สื่อสารแบบครบถ้วน รอบด้าน และเน้นการกระ
ตุ้นแนวคิดใหม่ ชูประเด็นการเป็นผู้น�าทั้งด้านธุรกิจและสังคมควบคู่กัน เพื่อให้บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญ
ในการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ สร้างสรรค์งานบนพื้นฐานของจรยิธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

นอกจากนี้ ปัจจัยเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลยังผลักดันให้องค์กรส่ือท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ
ต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างและการบริหารองคก์ร เพื่อให้สามารถแข่งขันกับตลาดส่ือท่ีเปดิกว้างมากขึ้น 
และจ�านวนผู้ประกอบการในส่ือโทรทัศน์มีเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับลักษณะของส่ือใหม่ยุคดิจิทัล ท�าให้
ส่ือต้องสนใจความต้องการของผู้รับสารมากขึ้น การปฏิสัมพันธ์และการพัฒนารูปแบบของส่ือแบบข้าม
แพลตฟอร์ม จึงเป็นผลให้เกิดการปรับรูปแบบโครงสร้างขององค์กร รูปแบบการบริหาร การจัดการ
บุคลากรและกระบวนการท�างานใหม่ เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้

ดังนั้น นักวิชาชีพในอุตสาหกรรมข่าวต้องการบุคลากรท่ีมีความพร้อม ท้ังความคิดสร้างสรรค์ 
ทักษะในการท�างานข่าว ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สามารถส่ือสารผ่านหลากหลาย
ช่องทาง (Multi-platforms) เข้าใจบริบททางสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง และประกอบอาชีพบนพื้นฐาน
จรยิธรรมส่ือ นอกจากนี ้จากการประเมินทิศทางภูมิทัศน์ส่ือหลากหลายช่องทาง การบรูณาการเทคโนโลยี
เข้าสู่รูปแบบของการผลิตเนื้อหาและตอบสนองความตอ้งการของผู้รับสาร พบว่า ในระยะยาวเมื่อการ
ใช้งานเทคโนโลยีและการพัฒนาทักษะของบุคลากรตอบสนองทันการปรับตัวของอุตสาหกรรมส่ือแล้ว 
การแข่งขันจะน�าไปสู่การพัฒนาเนื้อหาที่แตกต่างและสร้างสรรค์ การพัฒนาบัณฑิตจึงจ�าเป็นต้องมองไป
สู่อนาคตของการสร้างรูปแบบเนื้อหาที่หลากหลาย (Multi-content) เพิ่มเติมด้วย ซึ่งจะท�าให้บัณฑิต
สาขาวิชาเอกวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์สามารถหลอมรวมได้ท้ังในแง่ของทักษะ (Skill Conver-
gence) เทคโนโลย ี(Technology Convergence) และเนือ้หา (Content Convergence) พร้อม
ก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมสื่อ เป็นผู้ประกอบการสื่อ และเข้าไปร่วมก�าหนดทิศทางและพัฒนาวงการสื่อของ
ประเทศไทยได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น คณะนิเทศศาสตร์จึงพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต วิชาเอก
วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ คือ หลากทักษะ หลายคอนเทนต์ เป็นทุกแพลตฟอร์ม เข้าใจบริบททาง
สังคมอย่างรอบด้าน และมีจริยธรรมแห่งวิชาชีพ

หลักการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เน้นการเรียนการสอนท่ีตอบโจทย์ตลาดแรงงาน
จริง ด้วยการเน้นการให้ความรู้แบบรอบด้านและการฝึกปฏิบัติงาน (Work-based Education) การ
บูรณาการ องค์ความรู้ที่จ�าเป็นและเกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธภิาพภายใต้บริบทเฉพาะที่สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งเน้นการเรียนการสอนในสองวิชาเอก ดังนี้
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1. การสื่อสารองค์กรและแบรนด์ (Corporate and Brand Communication)
2. วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ (Convergent Journalism)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�าเร็จการศึกษา
1. นักสื่อสารองค์กร/นักประชาสัมพันธ์
2. นักสื่อสารแบรนด์/นักสร้างสรรค์และพัฒนาแบรนด์/ผู้จัดการแบรนด์
3. นักวางแผนกลยุทธ์/นักสื่อสารการตลาด
4. นักบริหารความสัมพันธ์/ผู้เชี่ยวชาญด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
5. นักข่าวในองค์กรข่าวที่มีความหลากหลายช่องทางการสื่อสาร
6. ผู้ประกอบการด้านข่าว
7. นักเขียนอิสระ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้และพื้นฐานการคิดด้านนิเทศศาสตร์ท่ีครบเครื่อง ท้ังความรู้ความ

สามารถในการวางแผน การบริหารจัดการ ความเข้าใจในธุรกิจ และกระบวนการสื่อสาร ความสามารถ
ในการคิด วิเคราะห์ และมีความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือน�าไปประยุกต์ใช้ในงานวิชาชีพนิเทศศาสตร์บนพื้น
ฐานคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

2. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะรอบด้านให้มีศักยภาพในการท�างานท่ีตอบสนองตามความตอ้งการ
ของวิชาชีพได้ โดยมีทักษะหลากหลาย (Multi-skilled) สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อการสื่อสาร
หลากช่องทาง (Multi-platforms) และสร้างสรรค์เนื้อหาที่หลากหลาย (Multi-contents) เพื่อตอบ
โจทย์การพัฒนาองค์กรและสังคมอย่างยั่งยืน

3. เพือ่ผลติบณัฑติท่ีมคีณุภาพ พร้อมในการท�างานได้ทันที ท้ังคณุสมบตัด้ิานทัศนคตเิชงิบวก การ
คดิรเิริม่สร้างสรรค์ ความเป็นผู้น�า ความอดทนอดกลัน้ ความสามารถในการท�างานเป็นทีม และการเรยีน
รู้ด้วยตนเองตลอดชวีติ (Lifelong learning) ด้วยกระบวนการเรยีนรู้จากผู้ทรงคณุวุฒด้ิานนเิทศศาสตร์ 
ร่วมกบันกัวิชาชพีท่ีมีชือ่เสียงระดบัประเทศ ผ่านการเรยีนรู้ในชัน้เรยีน กระบวนการท�าโครงงาน กิจกรรม 
และการเรียนรู้จากประสบการณ์ฝึกปฏิบัติงานจริง (Work-based Learning) ณ สถานประกอบการ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2558

หลักสูตร
จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต
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โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวน 31 หน่วยกิต ประกอบด้วย

1.1 กลุ่มวิชาภาษา 13 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ จ�านวน 99 หน่วยกิต ประกอบด้วย
2.1 กลุ่มวิชาแกน 51 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเอก 48 หน่วยกิต

2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 21 หน่วยกิต
2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต
2.2.3 กลุ่มวิชาเอกเฉพาะทาง 12 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ�านวน 6 หน่วยกิต

รายวิชา
1. หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป นกัศกึษาต้องศกึษารายวชิาในหมวดวชิาศกึษาท่ัวไป จ�านวน 31 หน่วยกิต 

จากกลุ่มวิชาดังนี้
1.1 กลุ่มวิชาภาษา เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

1.1.1 ภาษาไทย เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

TH 58101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
( Thai for Communication) 3(3-0-6) -

TH 58102
ภาษากับวัฒนธรรมไทย
( Thai Language and Culture) 3(3-0-6) -

TH 58103
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
( Thai as a Foreign Language) 3(2-2-5) -

1.1.2 ภาษาอังกฤษ เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

EN 58101
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
( Foundation English) 2(1-2-3) -

EN 58102
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
( English for Real Life) 2(1-2-3) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

EN 58103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน
( English for Everyday Communication) 2(1-2-3) -

EN 58104
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธผิล
( English for Effective Communication) 2(1-2-3) -

EN 58205
ภาษาอังกฤษส�าหรับธุรกิจบริการและการขาย
( English for Service and Sales Business) 2(1-2-3) -

EN 58206

ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอและการสื่อสารในเชิง
ธุรกิจ
( English for Presentation and Communication 
in Business)

2(1-2-3) -

EN 58207
ภาษาอังกฤษเพื่อการท�างาน
( English for Work) 2(1-2-3) -

EN 58208
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
( English for Business Communication) 2(1-2-3) -

EN 58309
ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครและสัมภาษณ์งาน
( English for Job Application and Interview) 2(1-2-3) -

EN 58310
ภาษาอังกฤษในบริบทของสังคมทางธุรกิจ
( English for Social / Business Contexts) 2(1-2-3) -

EN 58311
ภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียน
( English in ASEAN Contexts) 2(1-2-3) -

EN 58312
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสื่อสังคมออนไลน์
( English for Communication on Social Media) 2(1-2-3) -

EN 58313
การพัฒนาทักษะการอ่านและการฟังจากสื่อ
( Developing Reading and Listening Skills 
from the Media)

2(1-2-3) -

EN 58314
การน�าเสนอทางธุรกิจ
( Business Presentation) 2(1-2-3) -

EN 58315
ทักษะการเขียนอย่างมีประสิทธผิล
( Effective Writing Skills) 2(1-2-3) -

EN 58416
ภาษาอังกฤษเพื่อการจดบันทึกย่อและการสรุปความ
( English for Note-Taking and Summarizing) 2(1-2-3) -

EN 58417
ภาษาอังกฤษส�าหรับการสอบวัดมาตรฐาน
( English for Standardized Tests) 2(1-2-3) -

462� คู่มือนักศึกษา�ปีการศึกษา�2559�|�คณะนิเทศศาสตร์



1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เลือกเรียน 2 รายวิชา จ�านวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SO 58101
บุคลิกภาพและสัมพันธภาพทางสังคม
( Personality and Social Relations) 3(3-0-6) -

SO 58102
ประชาคมโลกกับอาเซียน
( Global Community and ASEAN) 3(3-0-6) -

SO 58103
การจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจ�าวัน
( Conflict Management in Daily Life) 3(3-0-6) -

SO 58104
ภาวะผู้น�าในสังคมยุคใหม่
( Leadership in Modern Society) 3(3-0-6) -

SO 58105
กฎหมายในชีวิตประจ�าวัน
( Law in Daily Life) 3(3-0-6) -

SO 58106
สหวิทยาการสังคมศาสตร์
( Integrated Social Science) 3(3-0-6) -

SO 58107
สังคมชนบทและเมือง
( Rural and Urban Society) 3(3-0-6) -

SO 58108
จิตวิทยาเพื่อการท�างาน
( Psychology for Work) 3(3-0-6) -

SO 58109
การจัดการข้ามวัฒนธรรม 
( Cross Cultural Management) 3(3-0-6) -

SO 58110
อัตลักษณ์บัณฑิตปัญญาภิวัฒน์
( Identities of Panyapiwat Graduates) 3(3-0-6) -

1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียน 2 รายวิชา จ�านวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HM 58101
มนุษย์กับอารยธรรม
( Man and Civilization) 3(3-0-6) -

HM 58102
หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด
( GO and Thinking Skills Development) 3(3-0-6) -

HM 58103
ปรัชญากับการด�าเนินชีวิต
( Philosophy and living) 3(3-0-6) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HM 58104
ไทยศึกษา
( Thai Studies) 3(3-0-6) -

HM 58105
สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
( Integrated Humanities) 3(3-0-6) -

HM 58106
นวัตกรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
( Innovations and Quality of Life Improvement) 3(3-0-6) -

HM 58107
สุนทรียภาพแห่งชีวิต
( Aesthetics of Life) 3(3-0-6) -

HM 58108
ศิลปะปริทัศน์
( Survey of Arts) 3(3-0-6) -

HM 58109
นิเวศวัฒนธรรม
( Cultural Ecology) 3(3-0-6) -

HM 58110
ดุลยภาพแห่งการท�างานและนันทนาการ
( Balance of Work and Recreation) 3(3-0-6) -

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เลือกเรียน 2 รายวิชา จ�านวน 6 หน่วยกิต จาก
รายวิชา ต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SC 58101
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ�าวัน
( Mathematics and Statistics in Daily Life) 3(3-0-6) -

SC 58102
โลกและสิ่งแวดล้อม
( Earth and Environment) 3(3-0-6) -

SC 58103
การใช้โปรแกรมประยุกต์ในองค์กรสมัยใหม่
( Applications Usage for Modern Organization) 3(2-2-5) -

SC 58104
ชีวิตและสุขภาพ
( Life and Health) 3(3-0-6) -

SC 58105

ความคิดสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์และนวัตกรรม
ธุรกิจ
( Creative Thinking for Sciences and Business 
Innovation)

3(3-0-6) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SC 58106
การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่องานด้านวิทยาศาสตร์
( Applications Usage for Sciences) 3(2-2-5) -

SC 58107
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
( Business Information Technology 
Management)

3(3-0-6) -

2. หมวดวิชาเฉพาะ นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ จ�านวน 99 หน่วยกิต โดย
แบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชาดังนี้

2.1 กลุ่มวิชาแกน เรียน 17 รายวิชา จ�านวน 51 หน่วยกิต ในรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

CA 59101
การสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน
( Communication in Everyday Life) 3(3-0-6) -

CA 59102
พื้นฐานทางธุรกิจและการตลาดส�าหรับนิเทศศาสตร์
( Business and Marketing Foundation for 
Communication Arts)

3(3-0-6) -

CA 59103
พื้นฐานการเขียนเพื่อการสื่อสารผ่านสื่อ
( Fundamental Media Writing) 3(3-0-6) -

CA 59104

ความรู้พื้นฐานการเป็นพลเมืองส�าหรับนัก
นิเทศศาสตร์
( Citizenship Foundation for Communication 
Arts)

3(3-0-6) -

CA 59105
ความรู้เท่าทันสื่อ
( Media Literacy) 3(3-0-6) -

CA 59106
การถ่ายภาพ
( Photography) 3(2-2-5) -

CA 59107
พาณิชย์ศิลป์เพื่อการสื่อสาร
( Commercial Arts for Communication) 3(2-2-5) -

CA 59208
ประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายและจริยธรรมสื่อ
( Issues in Media Law and Ethics) 3(3-0-6) -

CA 59209
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านนิเทศศาสตร์ 1
( Work-based Learning in Communication Arts 1) 3(0-40-0)

ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ
การฝึกปฏิบัติ

งาน คณะ
นิเทศศาสตร์
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

CA 59210
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านนิเทศศาสตร์ 2
( Work-based Learning in Communication Arts 2) 3(0-40-0)

ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ
การฝึกปฏิบัติ

งาน คณะ
นิเทศศาสตร์

CA 59311
การวิจัยการสื่อสาร
( Communication Research) 3(3-0-6) -

CA 59312
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านนิเทศศาสตร์ 3
( Work-based Learning in Communication Arts 3) 3(0-40-0)

ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ
การฝึกปฏิบัติ

งาน คณะ
นิเทศศาสตร์

CA 59313
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านนิเทศศาสตร์ 4
( Work-based Learning in Communication Arts 4) 3(0-40-0)

ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ
การฝึกปฏิบัติ

งาน คณะ
นิเทศศาสตร์

CA 59414
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านนิเทศศาสตร์ 5
( Work-based Learning in Communication Arts 5) 3(0-40-0)

ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ
การฝึกปฏิบัติ

งาน คณะ
นิเทศศาสตร์

CA 59415
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านนิเทศศาสตร์ 6
( Work-based Learning in Communication Arts 6) 3(0-40-0)

ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ
การฝึกปฏิบัติ

งาน คณะ
นิเทศศาสตร์

CA 59416
การบูรณาการองค์ความรู้นิเทศศาสตร์
( Communication Arts Knowledge Integration) 3(3-0-6)

ชั้นปีที่ 4
หรือลงทะเบียน
มาแล้วไม่น้อย

กว่า 99 
หน่วยกิต

CA 59417
โครงงานนวัตกรรมนิเทศศาสตร์
( Innovative Project for Communication Arts) 3(0-6-3)

CA 59209
CA 59210 
CA 59312 
CA 59313 
CA 59414
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2.2 กลุ่มวชิาเอก เลอืกเรยีนวชิาเอกใดวิชาเอกหนึง่จากวิชาเอกการส่ือสารองค์กรและแบรนด์ 
(Corporate and Brand Communication) หรือวิชาเอกวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ (Con-
vergent Journalism) ดังนี้

2.2.1 วิชาเอกการสื่อสารองค์กรและแบรนด์ (Corporate and Brand Communi-
cation) เลือกเรียน 18 รายวิชา จ�านวน 48 หน่วยกิต ดังนี้

2.2.1.1 วิชาเอกบังคับ บังคับเรียน 9 รายวิชา จ�านวน 21 หน่วยกิต
2.2.1.2 วิชาเอกเลือก เลือกเรียน 5 รายวิชา จ�านวน 15 หน่วยกิต
2.2.1.3 วิชาเอกเฉพาะทาง เลือกเรียน 4 รายวิชา จ�านวน 12 หน่วยกิต

2.2.1.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ การส่ือสารองค์กรและแบรนด ์ (Corporate and 
Brand Communication Major Requirement) บังคับเรียน 9 รายวิชา 
จ�านวน 21 หน่วยกิต ในรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

CB 59101
ความรู้พื้นฐานการสื่อสารองค์กรและแบรนด์ 
( Introduction to Corporate and Brand 
Communication)

3(3-0-6) -

CB 59102
การฝึกการคิดเชิงสร้างสรรค์และผลิตงาน
เชิงปฏิบัติการ 1
( In-house Creative and Production Workshop 1)

1(0-2-1) -

CB 59103
ความคิดและกลยุทธ์เชิงสร้างสรรค์
( Creative Thinking and Strategy) 3(3-0-6) -

CB 59104
การฝึกการคิดเชิงสร้างสรรค์และผลิตงาน
เชิงปฏิบัติการ 2
( In-house Creative and Production Workshop 2)

1(0-2-1) -

CB 59205
การวิเคราะห์การตลาดและการเข้าใจผู้บริโภคเชิงลึก
( Marketing Analysis and Consumer Insights) 3(3-0-6) -

CB 59206

การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการและการวางแผน
การสื่อสารเชิงกลยุทธ์
( Integrated Marketing Communications and 
Strategic Communication Planning)

3(3-0-6) -

CB 59207
กลยุทธ์การสร้างเนื้อหาและการเล่าเรื่อง
( Content Strategy and Storytelling) 3(3-0-6) CA 59103

CB 59208
การฝึกการคิดเชิงสร้างสรรค์และผลิตงาน
เชิงปฏิบัติการ 3
( In-house Creative and Production Workshop 3)

1(0-2-1) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

CB 59209
การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
( Stakeholders Relationship Management) 3(3-0-6) -

2.2.1.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก การส่ือสารองค์กรและแบรนด์ (Corporate and 
Brand Communication Major Electives) เลือกเรียน 5 รายวิชา จ�านวน 
15 หน่วยกิต ในรายวิชาดังต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่ได้รับการอนุมัติจากคณบดี

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

CB 59210
การจัดการการประชาสัมพันธ์
( Public Relations Management) 3(3-0-6) -

CB 59211
การสร้างแบรนด์อย่างยั่งยืน
( Sustainable Branding) 3(3-0-6) -

CB 59312
กลยุทธ์การสื่อสารและการผลิตสื่อภายในองค์กร
( Internal Communication Strategy and Media 
Production)

3(2-2-5) -

CB 59313
การพูดและเขียนเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ
( Speaking and Writing for Business 
Communication)

3(3-0-6) -

CB 59314
กลยุทธ์และการบริหารโครงการกิจกรรมพิเศษ
( Event Strategy and Management) 3(3-0-6) -

CB 59315
การสื่อสารเพื่อการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
( Communication for Business Sustainability) 3(3-0-6) -

CB 59316
การบริหารจัดการชื่อเสียงและภาวะวิกฤต
( Reputation and Crisis Management) 3(3-0-6) -

CB 59317
กลยุทธ์การวางแผนการใช้สื่อ
( Media Planning Strategy) 3(3-0-6) CB 59206

CB 59318
การสื่อสารการตลาดดิจิทัล
( Digital Marketing Communications) 3(2-2-5) CA 59107

2.2.1.3 กลุ่มวิชาเอกเฉพาะทาง การส่ือสารองค์กรและแบรนด์ (Corporate 
and Brand Communication Major Specialization) เลือกเรียน 4 
รายวชิา จ�านวน 12 หน่วยกิต ในรายวชิาดงัต่อไปนี ้หรอืรายวชิาท่ีได้รบัการอนมัุติ
จากคณบดี
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

CB 59419
การบริหารลูกค้าและชุมชนสัมพันธ์
( Customer and Community Relationship 
Management)

3(3-0-6) -

CB 59420
ความรู้พื้นฐานอุตสาหกรรมสินค้าทรงคุณค่า
( Foundation of Luxury Industry) 3(3-0-6) -

CB 59421
การจัดการส่วนหน้าร้านและการขายในธุรกิจค้าปลีก
ของสินค้าทรงคุณค่า
( Luxury Retail Store and Sales Management)

3(3-0-6) -

CB 59422
การสื่อสารแบรนด์ทรงคุณค่า
( Luxury Brand Communication) 3(3-0-6) -

CB 59423
การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร
( Corporate Identity Design) 3(2-2-5) CA 59107

CB 59424
การถ่ายภาพเฉพาะทาง
( Specialized Photography) 3(2-2-5) CA 59106

CB 59425
ภาษาอังกฤษเพื่องานสร้างสรรค์
( English for Creative Communication) 3(3-0-6) -

CB 59426
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารองค์กร
( English for Corporate Communication) 3(3-0-6) -

CJ 59211
การผลติเนือ้หาส�าหรบัเวบ็ไซต์และส่ืออนิเตอร์แอคทีฟ
( Content Production for Website and 
Interactive Media)

3(2-2-5) CA 59107

CJ 59321
แอนิเมชั่นและเทคโนโลยีสามมิติ
( Animation and 3D Visualization) 3(2-2-5) CA 59107

CJ 59322

การประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
ออนไลน์ส�าหรับงานนิเทศศาสตร์
( Data Mining and Online Analytics Application 
for Communication Arts)

3(2-2-5) -

CJ 59323

การตลาดและการจัดการส�าหรับธุรกิจ 
สื่อคอนเวอร์เจ้นท์
( Marketing and Management for Convergent 
Media Business)

3(3-0-6) -

CJ 59324
การวิเคราะห์ผู้รับสารและการออกแบบเนื้อหา
( Audience Analysis and Content Design) 3(3-0-6) -
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2.2.2 วิชาเอกวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ (Convergent Journalism) เลือก
เรียน18 รายวิชา จ�านวน 48 หน่วยกิต ดังนี้

2.2.2.1 วิชาเอกบังคับ บังคับเรียน 9 รายวิชา จ�านวน 21 หน่วยกิต
2.2.2.2 วิชาเอกเลือก เลือกเรียน 5 รายวิชา จ�านวน 15 หน่วยกิต
2.2.2.3 วิชาเอกเฉพาะทาง เลือกเรียน 4 รายวิชา จ�านวน 12 หน่วยกิต

2.2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ (Convergent 
Journalism Major Requirement) บังคับเรียน 9 รายวิชา จ�านวน 21 
หน่วยกิต ในรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

CJ 59101
ความรู้พื้นฐานวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์
( Introduction to Convergent Journalism) 3(3-0-6) -

CJ 59102
การฝึกผลิตสื่อเชิงปฏิบัติการ 1
( In-house Media Workshop 1) 1(0-2-1) -

CJ 59103
การรายงานข่าวคอนเวอร์เจ้นท์
( Convergent News Reporting) 3(2-2-5) -

CJ 59104
การฝึกผลิตสื่อเชิงปฏิบัติการ 2
( In-house Media Workshop 2) 1(0-2-1) -

CJ 59205
การเล่าเรื่องข้ามสื่อ
( Trans-media Storytelling) 3(2-2-5) -

CJ 59206
การถ่ายภาพวารสารศาสตร์
( Photojournalism) 3(2-2-5) CA 59106

CJ 59207
การวิเคราะห์ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบัน
( Current Affairs and News Analysis) 3(3-0-6) -

CJ 59208
การฝึกผลิตสื่อเชิงปฏิบัติการ 3
( In-house Media Workshop 3) 1(0-2-1) -

CJ 59309
การบริหารกองบรรณาธิการสื่อคอนเวอร์เจ้นท์
( Editorial Management for Convergent Media) 3(3-0-6) -

2.2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ (Convergent 
Journalism Major Electives) เลือกเรียน 5 รายวิชา จ�านวน 15 หน่วยกิต 
จากรายวิชาดังต่อไปนี้
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

CJ 59210
การสื่อสารข้อมูลด้วยภาพและกราฟิก
( Infographic and Data Visualization) 3(2-2-5) CA 59107

CJ 59211
การผลติเนือ้หาส�าหรบัเวบ็ไซต์และส่ืออนิเตอร์แอคทีฟ
( Content Production for Website and 
Interactive Media)

3(2-2-5) CA 59107

CJ 59212
การผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์
( Radio and Television News Production)

3(2-2-5) -

CJ 59213
บุคลิกภาพและการแสดงออกผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์
(Personality and Performance for Television) 3(2-2-5) -

CJ 59314
การรายงานข่าวเชิงข้อมูล
( Data Journalism) 3(2-2-5) -

CJ 59315
โครงงานฝึกปฏิบัติผลิตนิตยสาร
( Magazine Workshop) 3(2-2-5) -

CJ 59316
โครงงานฝึกปฏิบัติรายงานข่าวเชงิสืบสวน
( Investigative Reporting Workshop) 3(1-4-4) -

CJ 59417
สารคดีข้ามสื่อ
( Documentary across Media) 3(2-2-5) -

2.2.2.3 กลุ่มวชิาเอกเฉพาะทาง วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ (Convergent 
Journalism Major Specialization) เลือกเรียน 4 รายวิชา จ�านวน 12 
หน่วยกิต ในรายวิชาดังต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่ได้รับการอนุมัติจากคณบดี

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

CJ 59318
การศึกษาประวัติศาสตร์เพื่องานวารสารศาสตร์
( Historical Studies for Journalism Practice) 3(3-0-6) -

CJ 59319
ประเด็นโลกและอาเซียนส�าหรับนักข่าว
( Global and ASEAN Issues for Journalists) 3(3-0-6) -

CJ 59320
การสื่อสารการเมืองและวารสารศาสตร์
( Political Communication and Journalism) 3(3-0-6) -

CJ 59321
แอนิเมชั่นและเทคโนโลยีสามมิติ
( Animation and 3D Visualization) 3(2-2-5) CA 59107
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

CJ 59322

การประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
ออนไลน์ส�าหรับงานนิเทศศาสตร์
( Data Mining and Online Analytics Application 
for Communication Arts)

3(2-2-5) -

CJ 59323
การตลาดและการจดัการส�าหรบัธุรกิจส่ือคอนเวอร์เจ้นท์
( Marketing and Management for Convergent 
Media Business)

3(3-0-6) -

CJ 59324
การวิเคราะห์ผู้รับสารและการออกแบบเนื้อหา
( Audience Analysis and Content Design) 3(3-0-6) -

CJ 59425

การรายงานข่าวต่างประเทศและการปฏิบัติงานข่าว
ระหว่างประเทศ
( Reporting Foreign Issues and International 
News Practices)

3(3-0-6) -

CJ 59426
พื้นฐานภาษาอังกฤษส�าหรับนักข่าว
( Basic English for Journalists) 3(3-0-6) -

CJ 59427
ภาษาอังกฤษขั้นสูงส�าหรับนักข่าว
( Advanced English for Journalists) 3(3-0-6) CJ 59426

CB 59318
การสื่อสารการตลาดดิจิทัล
( Digital Marketing Communications) 3(2-2-5) CA 59107

CB 59423
การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร
( Corporate Identity Design) 3(2-2-5) CA 59107

CB 59424
การถ่ายภาพเฉพาะทาง
( Specialized Photography) 3(2-2-5) CA 59106

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
นักศึกษาเลือกเรียนวิชาเลือกเสรี จ�านวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี

ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือสถาบันอุดมศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยได้รับ
อนุมัติจากคณบดีและคณะต้นสังกัดของรายวิชาที่เลือกเรียน หรือจากรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

CA 59418
การใช้เสียงในงานสื่อสารมวลชน
( Media Voice Training) 3(2-2-5) -

CA 59419
การพูดเพื่องานกิจกรรมและนันทนาการ
( Speaking for Events and Recreation) 3(3-0-6) -

472� คู่มือนักศึกษา�ปีการศึกษา�2559�|�คณะนิเทศศาสตร์



รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

CA 59420
การสื่อสารในบริบททางธุรกิจระหว่างประเทศ 
(Communication in Global Business Context) 3(3-0-6) -

CA 59421
การเขียนเชิงปฏิบัติการ 1: เรื่องแต่ง
( Writer’s Workshop 1: Fiction) 3(3-0-6) -

CA 59422
การเขียนเชิงปฏิบัติการ 2: การเขียนบท
( Writer’s Workshop 2: Script Writing) 3(3-0-6) -

CA 59423
การเขียนเชิงปฏิบัติการ 3: การเขียนเพื่อสื่อดิจิทัล
( Writer’s Workshop 3: Digital Content Writing) 3(3-0-6) -

CA 59424
สื่อในวัฒนธรรมประชานิยม
( Media in Popular Culture) 3(3-0-6) -

CA 59425

โครงงานฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ประกอบการด้าน
นิเทศศาสตร์
( Entrepreneurship Workshop for 
Communication Arts)

3(2-2-5) -

CA 59426
การสื่อสารเพื่อบริบทเฉพาะ
( Communication for Specific Context) 3(3-0-6) -

CB 59427

การรณรงค์การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ส�าหรับการกีฬา
และบันเทิง
( Strategic Communication Campaign for 
Sport and Entertainment)

3(3-0-6) -

CB 59428
การบริหารจัดการความสัมพันธ์กลุ่มแฟนคลับ
( Fan Club Relationship Management) 3(3-0-6) -

CB 59429
โครงการความรบัผดิชอบต่อสังคมส�าหรบัธุรกิจค้าปลกี
( Corporate Social Responsibility Project for 
Modern Trade Business)

3(3-0-6) -

CB 59430
การสื่อสารและการส่งเสริมการขายสินค้าแฟชั่น
( Fashion Communication and Promotion) 3(3-0-6) -

CJ 59428
วารสารศาสตร์เพื่อแฟชั่นและวิถีชีวิต
( Fashion and Lifestyle Journalism) 3(2-2-5) -

CJ 59429
วารสารศาสตร์เพื่อการกีฬาและบันเทิง
( Sport and Entertainment Journalism) 3(2-2-5) -
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แผนการศึกษา 
ส�าหรับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกการสื่อสารองค์กรและแบรนด์

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

TH xxxxx กลุ่มวิชาภาษา 3

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษา 2

SO xxxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3

CA 59101 การส่ือสารในชีวิตประจ�าวัน 3

CA 59102 พื้นฐานทางธุรกิจและการตลาดส�าหรับนิเทศศาสตร์ 3

CA 59103 พื้นฐานการเขียนเพื่อการส่ือสารผ่านส่ือ 3

CB 59101 ความรู้พ้ืนฐานการส่ือสารองค์กรและแบรนด์ 3

CB 59102 การฝึกการคิดเชิงสร้างสรรค์และผลิตงานเชิงปฏิบัติการ 1 1

รวม 21

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษา 2

SO xxxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3

CA 59104 ความรู้พ้ืนฐานการเป็นพลเมืองส�าหรับนักนิเทศศาสตร์ 3

CA 59105 ความรู้เท่าทันส่ือ 3

CA 59106 การถ่ายภาพ 3

CA 59107 พาณิชย์ศิลป์เพื่อการส่ือสาร 3

CB 59103 ความคิดและกลยุทธ์เชิงสร้างสรรค์ 3

CB 59104 การฝึกการคิดเชิงสร้างสรรค์และผลิตงานเชิงปฏิบัติการ 2 1

รวม 21

474� คู่มือนักศึกษา�ปีการศึกษา�2559�|�คณะนิเทศศาสตร์



แผนการศึกษา 
ส�าหรับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกการสื่อสารองค์กรและแบรนด์

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษา 2

SC xxxxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3

CA 59208 ประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายและจริยธรรมส่ือ 3

CA 59209 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านนิเทศศาสตร์ 1 3

CB 59205 การวิเคราะห์การตลาดและการเข้าใจผู้บริโภคเชิงลึก 3

CB 59206 การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการและการ
วางแผนการส่ือสารเชิงกลยุทธ์ 3

CB 59207 กลยุทธ์การสร้างเนื้อหาและการเล่าเรื่อง 3

CB 59208 การฝึกการคิดเชิงสร้างสรรค์และผลิตงานเชิงปฏิบัติการ 3 1

รวม 20

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxxx กลุ่มวิชาภาษา 2

HM xxxxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3

CA 59210 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านนิเทศศาสตร์ 2 3

CB 59209 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 3

CB 59210 การจัดการการประชาสัมพันธ์ 3

CB 59211 การสร้างแบรนดอ์ย่างยั่งยืน 3

รวม 17
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แผนการศึกษา 
ส�าหรับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกการสื่อสารองค์กรและแบรนด์

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษา 2

SC xxxxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3

CA 59311 การวิจัยการส่ือสาร 3

CA 59312 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านนิเทศศาสตร์ 3 3

CB 59313 การพูดและเขียนเพื่อการส่ือสารเชิงธุรกิจ 3

CJ 59321 แอนิเมชั่นและเทคโนโลยีสามมิติ 3

รวม 17

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

HM xxxxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3

CA 59313 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านนิเทศศาสตร์ 4 3

CB 59315 การส่ือสารเพ่ือการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 3

CB 59316 การบริหารจัดการชื่อเสียงและภาวะวิกฤต 3

xx xxxxx วิชาเลือกเสรี 3

รวม 15
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แผนการศึกษา 
ส�าหรับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกการสื่อสารองค์กรและแบรนด์

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

CA 59414 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านนิเทศศาสตร์ 5 3

CB 59420 ความรู้พ้ืนฐานอุตสาหกรรมสินค้าทรงคุณค่า 3

CB 59421 การจัดการส่วนหน้าร้านและการขายในธุรกิจค้าปลีกของสินค้า
ทรงคุณค่า 3

CB 59423 การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร 3

xx xxxxx วิชาเลือกเสรี 3

รวม 15

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

CA 59415 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านนิเทศศาสตร์ 6 3

CA 59416 การบูรณาการองค์ความรู้นิเทศศาสตร์ 3

CA 59417 โครงงานนวัตกรรมนิเทศศาสตร์ 3

รวม 9
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แผนการศึกษา 
แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร ส�าหรับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

TH xxxxx กลุ่มวิชาภาษา 3

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษา 2

SO xxxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3

CA 59101 การส่ือสารในชีวิตประจ�าวัน 3

CA 59102 พื้นฐานทางธุรกิจและการตลาดส�าหรับนิเทศศาสตร์ 3

CA 59103 พื้นฐานการเขียนเพื่อการส่ือสารผ่านส่ือ 3

CJ 59101 ความรู้พ้ืนฐานวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ 3

CJ 59102 การฝึกผลิตส่ือเชิงปฏิบัติการ 1 1

รวม 21

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษา 2

SO xxxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3

CA 59104 ความรู้พ้ืนฐานการเป็นพลเมืองส�าหรับนักนิเทศศาสตร์ 3

CA 59105 ความรู้เท่าทันส่ือ 3

CA 59106 การถ่ายภาพ 3

CA 59107 พาณิชย์ศิลป์เพื่อการส่ือสาร 3

CJ 59103 การรายงานข่าวคอนเวอร์เจ้นท์ 3

CJ 59104 การฝึกผลิตส่ือเชิงปฏิบัติการ 2 1

รวม 21
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แผนการศึกษา 
แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร ส�าหรับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษา 2

SC xxxxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3

CA 59208 ประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายและจริยธรรมส่ือ 3

CA 59209 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านนิเทศศาสตร์ 1 3

CJ 59205 การเล่าเรื่องข้ามส่ือ 3

CJ 59206 การถ่ายภาพวารสารศาสตร์ 3

CJ 59207 การวิเคราะห์ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบัน 3

CJ 59208 การฝึกผลิตส่ือเชิงปฏิบัติการ 3 1

รวม 21

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษา 2

HM xxxxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3

CA 59210 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านนิเทศศาสตร์ 2 3

CJ 59210 การส่ือสารข้อมูลดว้ยภาพและกราฟกิ 3

CJ 59212 การผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 3

CJ 59213 บุคลิกภาพและการแสดงออกผ่านส่ือวิทยุโทรทัศน์ 3

รวม 17
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แผนการศึกษา 
แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร ส�าหรับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษา 2

SC xxxxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3

CA 59311 การวิจัยการส่ือสาร 3

CA 59312 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านนิเทศศาสตร์ 3 3

CJ 59309 การบริหารกองบรรณาธิการส่ือคอนเวอร์เจ้นท์ 3

CJ 59314 การรายงานข่าวเชิงข้อมูล 3

รวม 17

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

HM xxxxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3

CA 59313 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านนิเทศศาสตร์ 4 3

CJ 59321 แอนิเมชั่นและเทคโนโลยีสามมิติ 3

CJ 59322 การประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์
ส�าหรับงานนิเทศศาสตร์ 3

xx xxxxx วิชาเลือกเสรี 3

รวม 15
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แผนการศึกษา 
แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร ส�าหรับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

CA 59414 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านนิเทศศาสตร์ 5 3

CJ 59417 สารคดีข้ามส่ือ 3

CJ 59425 การรายงานข่าวต่างประเทศและการปฏิบัติงานข่าวระหว่าง
ประเทศ 3

CJ 59426 พื้นฐานภาษาอังกฤษส�าหรับนักข่าว 3

xx xxxxx วิชาเลือกเสรี 3

รวม 15

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

CA 59415 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านนิเทศศาสตร์ 6 3

CA 59416 การบูรณาการองค์ความรู้นิเทศศาสตร์ 3

CA 59417 โครงงานนวัตกรรมนิเทศศาสตร์ 3

รวม 9
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ค�ำอธิบำยรำยวิชำ

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษา

1.1.1 ภาษาไทย

TH 58101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การใช้ภาษาไทยมาตรฐาน ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนใน
โอกาสต่างๆ และการน�าเสนองาน

TH 58102 ภาษากับวัฒนธรรมไทย
(Thai Language and Culture)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ภาษากบัวฒันธรรมไทยท่ีมอีทิธิพลต่อการประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ การใช้ภาษาและวฒันธรรมไทยเพือ่ลดข้อ
ขดัแย้งในองค์กร การน�าความรู้ ความเข้าใจในภาษาและวฒันธรรมไทยไปใช้ประโยชน์ เพือ่การส่ือสารในสังคมและ
ทางธุรกิจอย่างมีประสิทธภิาพ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน

TH 58103 ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
(Thai as a Foreign Language)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

สนทนาภาษาไทยเกี่ยวกับชีวิตประจ�าวัน การใช้ค�าเฉพาะ ถาม-ตอบเกี่ยวกับเรื่องรอบๆ ตัว รูปและเสียงของ
พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ในภาษาไทย การประสมค�าอย่างง่าย ออกเสียงค�าให้ถูกต้อง ชัดเจน การใช้ค�าศัพท์และ
รูปประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย

1.1.2 ภาษาอังกฤษ

EN 58101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(Foundation English)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพัฒนาทักษะการฟังและพูด โดยเน้นความรู้ค�าศัพท์และโครงสร้างภาษาเพื่อการส่ือสารระดับพื้นฐาน ตลอด
จนเน้นการฝึกให้สามารถออกเสียงสระภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง การฟังเพื่อจับใจความส�าคัญและรายละเอียดจาก
ข้อความหรือบทสนทนาสั้นๆ การพูดทักทาย เริ่มบทสนทนา แนะน�าตนเอง ต้อนรับ ถามและตอบข้อมูลอย่างง่าย
ในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีพบในชวีติประจ�าวนั รวมท้ังการอ่านและการเขยีนข้อความภาษาองักฤษส้ันๆ ท้ังในรปูแบบ
ทั่วไปและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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EN 58102 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
(English for Real Life) 

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพัฒนาทักษะการฟังและพดู โดยเน้นความรู้ค�าศพัท์และโครงสร้างภาษาเพือ่การส่ือสารระดบักลาง ตลอดจนเน้น
การฝึกให้สามารถออกเสียงพยญัชนะภาษาองักฤษให้ถกูต้อง เน้นการฟัง พดู และแสดงความคดิเห็นในสถานการณ์
ต่างๆ ที่ต้องใช้ภาษาที่ซับซ้อนขึ้น รวมทั้งการติดต่อซื้อขาย การอ่านและเขียนเอกสาร/ข้อความเชิงธุรกิจเบื้องต้น 
เช่น รายละเอียดสินค้าบนฉลาก ค�าแนะน�าการใช้อุปกรณ์ เป็นต้น ทั้งในรูปแบบทั่วไปและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

EN 58103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน
(English for Everyday Communication)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพฒันาทักษะการฟังและการพูด โดยเน้นความรู้ค�าศพัท์ และส�านวนภาษาเพือ่การส่ือสารในชวิีตประจ�าวัน การ
ออกเสียงอย่างถกูต้อง การเข้าใจความหมายของสาระท่ัวไปจากการฟังและการอ่าน และสามารถพดูคยุสนทนาใน
ชีวิตประจ�าวันรวมทั้งเทคนิคการอ่านต่างๆ และการจดบันทึกข้อความสั้น

EN 58104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธผิล
(English for Effective Communication)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ ทักษะการอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน เน้นพัฒนาความ
คล่องแคล่ว ความถูกต้อง และความมั่นใจในการสื่อสาร การฝึกอ่านจับใจความ การฟังเชิงรุก การเขียนย่อหน้า 
พร้อมทั้งการฟังและอ่านนอกชั้นเรียนจากสื่อออนไลน์หรือหนังสือทั่วไป

EN 58205 ภาษาอังกฤษส�าหรับธุรกิจบริการและการขาย
(English for Service and Sales Business)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพัฒนาทักษะการฟังและพูดเพื่อการบริการลูกค้าและการขาย โดยเน้นค�าศัพท์ ส�านวน การสนทนาโต้ตอบกับ
ลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ รวมท้ังการส่ือสารเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
ตลอดจนเน้นการฝึกให้สามารถออกเสียงพยัญชนะควบกล�้าในภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง

EN 58206 ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอและการสื่อสารในเชิงธุรกิจ
( English for Presentation and Communication in 
Business)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การบูรณาการทักษะทางภาษาทั้งสี่ คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนในการหาข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับงาน
อาชพี เพือ่น�าเสนอท้ังในรปูแบบการเขยีน/ตาราง และด้วยวาจา รวมถงึการน�าเสนอข้อมลูเกีย่วกบับรษิทัและสินค้า 
และการเขยีน การพดูเพือ่ส่งเสรมิการขายสินค้า/บรกิาร ฝึกปฏบิตัเิทคนคิในการน�าเสนอขัน้พืน้ฐาน ตลอดจนความ
สามารถในการใช้การเน้นหนักเสียงและจังหวะในภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง
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EN 58207 ภาษาอังกฤษเพื่อการท�างาน
(English for Work)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในบริบทธุรกิจ เน้นภาษาท่ีใช้ในการท�างาน เช่น 
การกล่าวทักทาย การสนทนาทางโทรศัพท์ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการตระหนักถึงมรรยาทการ
ติดต่อทางธุรกิจ ความแตกต่างทางการส่ือสาร ความแตกต่างทางวัฒนธรรมการท�างาน ตลอดจนการสมัครงาน
และการสัมภาษณ์งาน

EN 58208 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
(English for Business Communication)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพัฒนาทักษะการสื่อสารที่จ�าเป็นในการสื่อสารทางธุรกิจ ความคล่องแคล่วและความถูกต้องของการพูด เน้น
การพัฒนาความสามารถในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมถึงความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
สื่อสารในบริบทธุรกิจ และความสามารถในการวิเคราะห์และอภิปรายประเด็นต่างๆ ทางธุรกิจในปัจจุบัน

EN 58309 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครและสัมภาษณ์งาน
(English for Job Application and Interview)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

พฒันาทักษะในการกรอกแบบฟอร์มใบสมคัร การเขยีนจดหมายสมคัรงาน การเขยีนประวตัส่ิวนตวั การสัมภาษณ์ 
โดยเน้นภาษาและค�าศพัท์เฉพาะท่ีใช้ในการสัมภาษณ์สมัครงาน รวมท้ังการค้นคว้าและน�าเสนอเนือ้หาท่ีเกีย่วข้อง
กับอาชีพที่สมัคร ตลอดจนความสามารถในการออกเสียงประโยคภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง

EN 58310 ภาษาอังกฤษในบริบทของสังคมทางธุรกิจ
(English for Social / Business Contexts)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

การเขียนจดหมายตามโอกาสต่างๆ ที่ผู้ท�างานในวงการธุรกิจต้องใช้ เช่น การแสดงความเสียใจ การแสดงความ
ยินดี การกล่าวต้อนรับผู้มาเยือน การรับรองลูกค้าและอาคันตุกะ การเป็นพิธีกรในการจัดประชุมสัมมนา และ
สามารถเขียนวาระการประชุมและรายงานการประชุมได้ ตลอดจนความสามารถในการออกเสียงประโยคภาษา
อังกฤษให้ถูกต้อง

EN 58311 ภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียน
(English in ASEAN Contexts)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานอาชีพในตลาดอาเซียน โดยใช้ค�าศัพท์และ
ส�านวนท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานเฉพาะสาขา อาชีพเพื่อการติดต่อ และประสานงาน ระหว่างคู่ค้าจากประเทศ
สมาชิกอาเซียน รวมถึงความตระหนักในความแตกต่างทางวัฒนธรรมการท�างาน
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EN 58312 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสื่อสังคมออนไลน์
(English for Communication on Social Media)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ภาษาอังกฤษจากสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ข้อมูลสินค้า โฆษณา สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรือโซเชียลมีเดียอื่นๆ เป็นต้น และมีการจัดท�าโครงงานภาษาอังกฤษจากสื่อสังคมออนไลน์

EN 58313 การพัฒนาทักษะการอ่านและการฟังจากสื่อ
( Developing Reading and Listening Skills from the 
Media)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การฝึกทักษะการอ่านและการฟังภาษาองักฤษจากส่ือต่างๆ เช่น หนงัสือพมิพ์ ข่าวออนไลน์ เน้นการอ่านเพือ่จบัใจ
ความส�าคญั การพดูแสดงความคดิเห็นจากส่ือท่ีอ่าน เขยีนย่อความ พร้อมท้ังการเรยีนการสอนแบบห้องเรยีนกลบั
ด้านโดยการฟังและอ่านนอกชั้นเรียนจากสื่อออนไลน์และสื่อทั่วไป

EN 58314 การน�าเสนอทางธุรกิจ
(Business Presentation)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การฝึกพูดน�าเสนอหัวข้อต่างๆ ทางธุรกิจ เน้นส�านวนภาษาท่ีใช้ในการน�าเสนอ รวมถึงการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อ
เขียนโครงร่างการน�าเสนอ การเลือกใช้ถ้อยค�าเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับการน�าเสนอ และการพัฒนาเทคนิค
และสื่อการน�าเสนอ

EN 58315 ทักษะการเขียนอย่างมีประสิทธผิล
(Effective Writing Skills)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การฝึกเขียน และศึกษาความแตกต่างของการใช้ภาษาและโครงสรา้งในงานเขียนรูปแบบ ต่างๆ การเขียนเรียง
ความ การเขยีนบทความอย่างง่าย การเขยีนเชงิพรรณนา การเขยีนโน้มน้าว การเขยีนจดหมายธุรกิจ และจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงข้อความที่ใช้เพื่อแสดงไมตรีจิตในจดหมายธุรกิจ

EN 58416 ภาษาอังกฤษเพื่อการจดบันทึกย่อและการสรุปความ
(English for Note-Taking and Summarizing)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ฝึกการจดบันทึกย่อ และการเขียนสรุปความ โดยเน้นทักษะการฟัง การอ่าน และการเขียนบันทึกย่อโดยเน้นการ
เขียนสรุปจากข่าวธุรกิจ ภาพยนตร์สั้น และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)

EN 58417 ภาษาอังกฤษส�าหรับการสอบวัดมาตรฐาน
(English for Standardized Tests)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การทบทวนลกัษณะภาษา โครงสร้างข้อสอบ ไวยากรณ์และค�าศพัท์ ข้อความท่ีตดัตอนมาส�าหรบัการอ่าน ลกัษณะ
การสนทนา บทสนทนา และค�าพูดที่มักจะปรากฏในข้อสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ
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1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

SO 58101 บุคลิกภาพและสัมพันธภาพทางสังคม
(Personality and Social Relations)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก ระดับและรูปแบบของ
ความสัมพันธ์ ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล การวิเคราะห์ตนเองและผู้อื่นเพื่อเป็นพื้นฐานในการ
ปรับปรุงตนเองและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลในสังคมต่างๆ

SO 58102 ประชาคมโลกกับอาเซียน
(Global Community and ASEAN)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พฒันาการ ระบบความสัมพนัธ์ในประชาคมโลกและอาเซยีน ผลกระทบของเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในแต่ละ
ภมูภิาคของโลกท่ีมีต่อภูมิภาคอืน่และสังคมโลกโดยส่วนรวม จุดประสงค์ของการรวมกลุ่ม บทบาทหน้าท่ี และความ
เป็นมาขององค์กรระหว่างประเทศ ตลอดจนสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปัจจุบัน

SO 58103 การจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจ�าวัน
(Conflict Management in Daily Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัความขัดแย้ง ผลกระทบของความขดัแย้งในระดบัต่างๆ การตอบสนองต่อปัญหาและความ
ขดัแย้งในชวีติอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้หลกัสันตวิิธีอนัค�านงึถงึคณุธรรมจรยิธรรมและสิทธิส่วนบคุคล การเจรจาต่อ
รอง การแสวงหาทางเลอืกท่ีเหมาะสมในการบรหิารจดัการความขดัแย้ง เพือ่ด�ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมคีวามสุข

SO 58104 ภาวะผู้น�าในสังคมยุคใหม่
(Leadership in Modern Society)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการของภาวะผู้น�าและสังคมสมัยใหม่ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น�า ผู้น�ากับการใช้อ�านาจ
ในการปกครองและการบริหาร คุณลักษณะและทักษะส�าคัญของผู้น�าในสังคมยุคใหม่ ผู้น�าในสภาวะวิกฤต ผู้น�า
กับจิตส�านึกสาธารณะ คุณธรรมและจริยธรรมของผู้น�า กรณีศึกษาผู้น�าท่ีประสบความส�าเร็จ และผู้น�าท่ีล้มเหลว
ทั้งในระดับองค์กร และระดับประเทศ

SO 58105 กฎหมายในชีวิตประจ�าวัน
(Law in Daily Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการทางยุติธรรม หลักการเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ และหน้าท่ีพื้นฐาน
ของประชาชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หลักทั่วไปในกฎหมายอาญา ความผิดอาญาท่ีควรรู้ หลักทั่วไปว่า
ด้วยนิติกรรมและสัญญา หลักทั่วไปว่าด้วยกฎหมายภาษีอากร รวมทั้งกฎหมายที่ส�าคัญในชีวิตประจ�าวัน เช่น กฏ
หมายมหาชน กฎหมายจราจร กฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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SO 58106 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
(Integrated Social Science)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัสังคมศาสตร์ ความเป็นมาและลกัษณะส�าคญัของแนวคดิเกีย่วกบัเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 
และการเมอืงในยคุต่างๆ การวเิคราะห์ประเดน็ปัญหาสังคมยคุปัจจบุนัโดยใช้แนวคดิทางสังคมศาสตร์ การแบ่งยคุ
ของประชากร เพศกับวัยรุ่น ภาวะผู้น�า การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม การวางแผนอนาคต และความรู้เท่าทันสื่อ

SO 58107 สังคมชนบทและเมือง
(Rural and Urban Society)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการ และลักษณะของสังคมชนบทและเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมชนบทกับเมืองและ
กระบวนการกลายเป็นเมืองสมัยใหม่ ผลกระทบของสังคมชนบทและเมืองอันเนื่องจากการพัฒนาสู่ความทันสมัย 
เรียนรู้วิถีชีวิตสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของคนชนบทและคนเมือง ในยุคปัจจุบันผ่านกรณีศึกษา

SO 58108 จิตวิทยาเพื่อการท�างาน
(Psychology for Work)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

จิตวิทยาเพื่อการท�างาน พฤติกรรมมนุษย์ ความแตกต่างระหว่างบุคคล แรงจูงใจ การส่ือสาร การสร้างความ
สัมพนัธ์และการปรบัตวัระหว่างคนท�างาน การแก้ปัญหาความขดัแย้งและความเครยีดจากการท�างาน การน�าหลกั
จิตวิทยาประยุกต์ใช้ในการท�างาน

SO 58109 การจัดการข้ามวัฒนธรรม
(Cross Cultural Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและองค์ประกอบของวัฒนธรรม กระบวนการการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม การศึกษาเปรียบเทียบ
โครงสร้างทางวฒันธรรมท่ีเหมือนและแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่มประเทศ ความส�าคญัของการจดัการข้ามวัฒนธรรม 
รูปแบบและเทคนิคการจัดการข้ามวัฒนธรรม ระดับบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กร แนวทางการจัดการข้าม
วัฒนธรรมที่เหมาะสมและมีประสทิธภิาพในบริบทของกลุ่มประเทศ ASEAN

SO 58110 อัตลักษณ์บัณฑิตปัญญาภิวัฒน์
(Identities of Panyapiwat Graduate)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิดของมหาวทิยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจ (Corporate University) การจัดการศึกษาโดยใช้การท�างานเป็นฐาน 
(Work-based Education) อตัลักษณ์ของบณัฑติสถาบนัการจดัการปัญญาภวัิฒน์ การจดัการและการวางแผนการ
ใช้ชีวิต เช่น การวางแผนการเรียนควบคู่การท�างาน การบริหารเวลา การจัด การด้านการเงินส่วนตัว การวางแผน
ศึกษาต่อ เป็นต้น ความรู้เบื้องต้นของธุรกิจ ความส�าคัญของธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ ส่วนประกอบและรูปแบบ
ขององค์กรทางธุรกิจ และการบริหารธุรกิจด้านต่างๆ อาท ิด้านการเงิน ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านการตลาด ด้าน
ควบคุมและพัฒนาองค์กร
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1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

HM 58101 มนุษย์กับอารยธรรม
(Man and Civilization)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายของอารยธรรม ความเป็นมาของอารยธรรมมนุษย์ เปรียบเทียบอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก 
ความเชื่อมโยงของอารยธรรมในอดีตกับปรากฏการณ์ทางสังคมสมัยใหม่ โลกาภิวัฒน์และการผสมผสานทาง
วัฒนธรรมในโลกยุคปัจจุบัน

HM 58102 หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด
(GO and Thinking Skill Development)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความเป็นมาของหมากล้อม กฎกติกาการเล่น การฝึกทักษะและเทคนิคการเล่นหมากล้อม การฝึกฝนหมากล้อม
เพื่อความสามารถในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การบูรณาการหมากล้อมเข้ากับวิถีชีวิต การบูรณาการความฉลาด
จากหมากล้อมกับปัญญาทางธรรม

HM 58103 ปรัชญากับการด�าเนินชีวิต
(Philosophy and Living)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและบทบาทของปรชัญาในการด�าเนนิชวีติ ทรรศนะท่ีเกีย่วกบัความจรงิของจกัรวาล โลก และชวิีตของ
มนุษย์ ธรรมชาติของความรู้ เกณฑ์ตัดสินคุณค่าทางจริยธรรม อุดมคติของชีวิต การวิเคราะห์ปัญหาร่วมสมัยใน
เชิงปรัชญา

HM 58104 ไทยศึกษา
(Thai Studies)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความเป็นมาของชุมชนไทย โลกทัศน์พื้นฐานของสังคมไทยในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและศิลปวัฒนธรรม 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชื่อในสังคมไทยในภูมิภาคต่างๆ สภาพ และปัญหาของสังคมไทยใน
ปัจจุบัน แนวโน้มและทางออกของสังคมไทยในอนาคต

HM 58105 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
(Integrated Humanities)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัมนษุยศาสตร์ ววิฒันาการความคดิและความเชือ่ของมนษุย์ ปฏสัิมพนัธ์ต่อโลกและชวีติใน
มิติของเหตุผลและอารมณ์ แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตในอุดมคติ คุณธรรมและจริยธรรม จริยธรรมทางธุรกิจ ศิลปะและ
วรรณกรรมที่มีอิทธพิลต่อมนุษย์
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HM 58106 นวัตกรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Innovations and Quality of Life Improvement)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ท่ีมาและแนวคิดของนวัตกรรม ความหมายและประเภทของนวัตกรรม ความส�าคัญของนวัตกรรมท่ีมีผลต่อชีวิต
มนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมกับความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ ประโยชน์และตัวอย่างนวัตกรรมที่ก่อ
ให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ

HM 58107 สุนทรียภาพแห่งชีวิต
(Aesthetics of Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับการรับรู้คุณคา่และความงามตามธรรมชาติและความงามท่ีมนุษย์สร้างขึ้น การ
สัมผัสความงามและการแสดงออกทางอารมณ์ของมนุษย์ คุณค่าและความงามในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด�ารง
ชีวิตของมนุษย์ รวมไปถึงความงามในธรรมชาติรอบตัวมนุษย์

HM 58108 ศิลปะปริทัศน์
(Survey of Arts)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศกึษาและวพิากษ์ศลิปกรรมส�าคญัแขนงต่างๆ วิเคราะห์สุนทรยีภาพในเชงิศลิปะและเชงิช่างท่ีสะท้อนวิถชีวิีต สังคม 
ความคิด ความเชื่อ การรับและการถ่ายทอดมโนทัศน์ทางศิลปะและวิทยาการ ความหมาย และอรรถประโยชน์ใน
มิติทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะการศึกษาแนวคิดของศิลปินที่สร้างสรรค์งานของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

HM 58109 นิเวศวัฒนธรรม
(Cultural Ecology)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การแลกเปลีย่นเรยีนรู้ทางสังคม วฒันธรรม และวิถชีวิีตของท้องถิน่ ภมิูปัญญาท้องถิน่ การท่องเท่ียวทางเลอืกเชงิ
นเิวศท่ีหลากหลาย ปัญหาเชงินเิวศในโลกปัจจบุนั การใช้ทักษะภาษาในการส่ือสารตลอดจนการปรบัตวัเพือ่การอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างสันติและเข้าใจในความแตกต่าง

HM 58110 ดุลยภาพแห่งการท�างานและนันทนาการ
(Balance of Work and Recreation)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและมุมมองของการท�างาน คุณค่าของการท�างาน กรณีศึกษาประเทศท่ีพัฒนาแล้วจากการส่งเสริม
ให้คนในชาติรู้คุณค่าของการท�างาน ความหมายของความสมดุลระหว่างชีวิตและการท�างาน หลักการสร้างความ
สมดุลระหว่างชีวติและการท�างาน ความหมายของนันทนาการ ความส�าคัญของการจัดกิจกรรมนันทนาการ การ
บริหารและจัดการเวลา การจัดกิจกรรมนัทนาการเพื่อสร้างความสมดุลของชีวิตและการท�างาน
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1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

SC 58101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ�าวัน
(Mathematics and Statistics in Daily Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การน�าคณิตศาสตร์และสถติมิาใช้แก้ปัญหาและตดัสินใจในชวีติประจ�าวนั อนัได้แก่ คณิตศาสตร์ท่ีเกีย่วข้องกบัการ
เงินส่วนบคุคล การวางแผนการออมเพือ่วตัถปุระสงค์ต่างๆ ของบคุคล การจดบนัทึกรายได้รายจ่ายส่วนบคุคลและ
ครัวเรือน การวางแผนและกลยุทธ์เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เทคนิคการน�าเสนอข้อมูลแบบต่างๆ การ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การอ่านค่าและตีความหมายจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

SC 58102 โลกและสิ่งแวดล้อม
(Earth and Environment)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความจริงท่ีเกี่ยวกับท้องฟ้า เอกภพ และจักรวาล บรรยากาศและภูมิศาสตร์ของโลก ธรณีวิทยากายภาพ และ
นิเวศวิทยา ภัยธรรมชาติและสถานการณ์ปัจจุบัน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มลภาวะและ
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม การจดัการส่ิงแวดล้อมแบบบรูณาการพลงังานทดแทน และการอนรุกัษ์พลงังาน กฎหมาย
และมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม

SC 58103 การใช้โปรแกรมประยุกต์ในองค์กรสมัยใหม่
(Applications Usage for Modern Organization)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้พืน้ฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ ได้แก่ การใช้คอมพวิเตอร์เบือ้งต้น และการจดัการซอฟต์แวร์ ความสามารถ
ในการใช้งานโปรแกรมส�านักงานส�าเร็จรูป เช่น โปรแกรมประมวลผลค�า โปรแกรมตารางค�านวณ และโปรแกรม
น�าเสนอ เป็นต้น ความสามารถในการใช้งานอินเทอร์เน็ต การสื่อสารสังคมออนไลน์ การรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูล และการใช้งานคอมพิวเตอร์และสื่อดิจิทัลอย่างถูกกฎหมาย

SC 58104 ชีวิตและสุขภาพ
(Life and Health)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

บทบาทและความส�าคัญของโภชนาการท่ีมีต่อร่างกาย สารอาหารประเภทต่างๆ อาหารเพื่อสุขภาพและอาหาร
ทางเลือก การควบคุมอาหารและน�้าหนักของร่างกายอย่างปลอดภัย โรคที่เกิดจากการบริโภค การออกก�าลังกาย
เพื่อสุขภาพและนันทนาการ การส่งเสริมสุขภาพจติ และหลักการพื้นฐานทางด้านการยศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ท�างาน (Ergonomics)
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SC 58105 ความคิดสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์และนวัตกรรมธุรกิจ
( Creative Thinking for Sciences and Business 
Innovation)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความก้าวหน้าของการค้นคว้าทางวทิยาศาสตร์สาขาต่างๆ ท่ีผ่านมาจนถงึปัจจบุนั หลักการและแนวทางการคดิเชงิ
วทิยาศาสตร์ ความหมายและความส�าคญัของความคดิเชงิสร้างสรรค์ ลกัษณะของความคดิสร้างสรรค์และผู้มคีวาม
คดิสร้างสรรค์ การพฒันาทักษะกระบวนการคดิเชงิสร้างสรรค์ แนวทางการแก้ไขปัญหาเชงิสร้างสรรค์ แนวคดิและ
ประเภทของนวัตกรรมธุรกิจ ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมธุรกิจ เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์
เพื่อสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยี

SC 58106 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่องานด้านวิทยาศาสตร์
(Applications Usage for Sciences)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการค�านวณทางวิทยาศาสตร์ จัดท�าเอกสารทางวิทยาศาสตร์ การวาดแผนภาพ
ประกอบในเอกสาร การออกแบบอินโฟกราฟกิ (Infographic) การสร้างส่ือประสม การออกแบบแอนิเมชัน 
(Animation) เบื้องต้น รวมถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อการค้นหาข้อมูลขั้นสูง และการน�าเสนอผลงานบนเว็บ

SC 58107 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
(Business Information Technology Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคดิเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ องค์ประกอบของเทคโนโลยสีารสนเทศ การใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ
ในงานด้านต่างๆ ของธุรกิจ เพื่อการด�าเนินงานในองค์กร เพื่อวางแผนและประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ การใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร ระบบเครือข่าย การค้นหาข้อมูล การใช้อินเทอร์เน็ตทางธุรกิจ การใช้
โปรแกรมประยุกต์ในส�านักงาน ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ ที่ใช้ในระบบ Digital Economy

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

CA 59101 การสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน
(Communication in Everyday Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการ แนวคิด และทฤษฎีการสื่อสารเบื้องต้น โดยเน้นพัฒนาทักษะการสื่อสารท่ีจ�าเป็นในชีวิตประจ�าวัน การ
สื่อสารภายในบุคคล ความเข้าใจตนเอง การสร้างความเชื่อมั่น และอัตลักษณ์ส่วนบุคคล การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
ความเข้าใจในผู้รบัสาร เข้าใจบรบิทในการส่ือสาร อาทิ กรอบสังคม วฒันธรรม ค่านยิม กาลเทศะ มารยาทท่ีดใีนการ
ส่ือสาร การใช้ส่ือสังคมเพือ่การส่ือสารในชวีติประจ�าวัน ตลอดจนการพดูและการน�าเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
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CA 59102 พื้นฐานทางธุรกิจและการตลาดส�าหรับนิเทศศาสตร์
( Business and Marketing Foundation for Communica-
tion Arts)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้พ้ืนฐานเพื่อความเข้าใจภาพกว้างขององค์กรธุรกิจ โครงสร้าง องค์กร ตลอดจนสภาพแวดล้อมท่ีส่งผลก
ระทบทางธุรกิจ ความเชื่อมโยงของส่วนต่างๆ ท่ีส่งผลต่อการวางกลยุทธแ์ละการด�าเนินตามเป้าหมายองค์กร 
วัฒนธรรมองค์กร กระบวนการทางการตลาด และการสื่อสารการตลาด กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ตลอดจนจริยธรรม
ทางธุรกิจและการตลาด

CA 59103 พื้นฐานการเขียนเพื่อการสื่อสารผ่านสื่อ
(Fundamental Media Writing)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการพื้นฐานในการเขียนผ่านสื่อ การสรุปประเด็น การจับใจความ การก�าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ใน
การเขียน การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การเลือกใช้ภาษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับช่องทาง การสื่อสารและบริบท
ในการส่ือสาร ฝึกทักษะเบื้องต้นในการเขียนรูปแบบตา่งๆ เช่น การเขียนรายงาน การเขียนข่าว และการเขียน
บทความเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อประเภทต่างๆ เป็นต้น

CA 59104 ความรู้พื้นฐานการเป็นพลเมืองส�าหรับนักนิเทศศาสตร์
(Citizenship Foundation for Communication Arts)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาระบอบการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สิทธิ หน้าท่ี การมีส่วนร่วม และความ
รับผิดชอบของการเปน็พลเมืองไทย ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ต่างๆ ของประเทศ อาทิ การเมืองการ
ปกครอง การพฒันาของระบบทุนนยิมไทย ปัญหาการพฒันาเศรษฐกิจของไทย ปัญหาสังคม การแก้ไขและพฒันา
สังคม เพื่อเป็นพื้นฐานการเป็นนักนิเทศศาสตร์ที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติ

CA 59105 ความรู้เท่าทันสื่อ
(Media Literacy)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลัก แนวคิด ทฤษฎี บทบาทหน้าที่ จริยธรรม และความรับผิดชอบของสื่อมวลชน ภูมิทัศน์ของสื่อท่ีเปลี่ยนแปลง 
และผลกระทบของส่ือท่ีมีต่อบุคคล สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม โดยสามารถน�าไปวิเคราะห์ วิพากษ์ 
ประเมินคุณค่า และการตอบสนองต่อข่าวสารท่ีน�าเสนอผ่านสื่อประเภทต่างๆ ทั้งสื่อดั้งเดิม สื่อดิจิทัล สื่อออนไลน์ 
และส่ือสังคมออนไลน์ อย่างรู้เท่าทัน กระบวนการท�างานของส่ือในยคุปัจจบุนัท้ังในฐานะผู้ส่งสารและผู้รบัสาร รวม
ท้ัง ความรบัผดิชอบของผู้ส่งสารและผู้รบัสารในกระบวนการส่ือสารสองทาง และใช้การส่ือสารเพือ่ส่งเสรมิการเป็น
พลเมืองที่มีบทบาทต่อการพัฒนาสังคม
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CA 59106 การถ่ายภาพ
(Photography)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการ และเทคนิคการถ่ายภาพขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยประเภทของกล้อง การเลือกใช้กล้องและเลนส์เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการถ่ายภาพลักษณะต่างๆ การจัดองค์ประกอบภาพ เทคนิคการถ่ายภาพประเภทต่างๆ การเล่า
เรื่องด้วยภาพ ตลอดจนเทคนิคการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการตกแต่งภาพ เพื่อน�าไปใช้ในงานนิเทศศาสตร์

CA 59107 พาณิชย์ศิลป์เพื่อการสื่อสาร
(Commercial Arts for Communication)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

พื้นฐานความรู้ทางศลิปะ ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการออกแบบกราฟิกโดยใช้โปรแกรมต่างๆ เป็นการผสม
ผสานระหว่างการจดัการข้อมูล ความสามารถทางศลิปะ การส่ือความหมายในการออกแบบเพือ่จดุมุ่งหมายในงาน
นิเทศศาสตร์ ได้แก่ พื้นฐานการออกแบบอินโฟกราฟิก เครื่องหมายตราสินค้า การจัดหน้าสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ ฉลากสินค้า และบรรจุภัณฑ์

CA 59208 ประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายและจริยธรรมสื่อ
(Issues in Media Law and Ethics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

กรณีศึกษาประเด็นส�าคัญทางกฎหมายและจริยธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการท�างานของส่ือ สิทธิและเสรีภาพของการ
แสดงความคิดเห็น ขอบเขตของสิทธิเสรีภาพตามกฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณของส่ือมวลชน กฎหมาย
ท่ีเกี่ยวข้อง ไดแ้ก่ พระราชบัญญัติการพิมพ์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม พระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์ พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ รวมท้ังศึกษาประเด็นท่ีเกี่ยวข้องการโฆษณา 
และการคุ้มครองผู้บริโภค

CA 59209 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านนิเทศศาสตร์ 1
(Work-based Learning in Communication Arts 1)

3(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการฝึกปฏิบัติงานคณะ
นิเทศศาสตร์

การฝึกปฏิบัติงานด้านนิเทศศาสตร์ ตามเป้าหมายท่ีก�าหนดโดยคณะ/วิชาเอก มีระยะฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 
40 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ภายใต้การดแูลของอาจารย์ท่ีปรกึษาทางด้านการฝึกปฏิบตักิารและพนกังานพีเ่ลีย้งในสถาน
ประกอบการ โดยมีการจัดท�ารายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน การประเมินผลการฝึกปฏิบัติการจะ
ประเมินจากผลงาน พัฒนาการในการท�างาน และพัฒนาการทางวิชาชีพ รายงาน และน�าเสนอผลงานด้วยวาจา
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CA 59210 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านนิเทศศาสตร์ 2 3(0-40-0)
วิชาบังคับก่อน : ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการฝึกปฏิบัติงานคณะ

นิเทศศาสตร์

การฝึกปฏิบัติงานด้านนิเทศศาสตร์ ตามเป้าหมายท่ีก�าหนดโดยคณะ/วิชาเอก มีระยะฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 
40 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ภายใต้การดแูลของอาจารย์ท่ีปรกึษาทางด้านการฝึกปฏิบตักิารและพนกังานพีเ่ลีย้งในสถาน
ประกอบการ โดยมีการจัดท�ารายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน การประเมินผลการฝึกปฏิบัติการจะ
ประเมินจากผลงาน พัฒนาการในการท�างาน และพัฒนาการทางวิชาชีพ รายงาน และน�าเสนอผลงานด้วยวาจา

CA 59311 การวิจัยการสื่อสาร
(Communication Research)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลกัการ และแนวคดิในการวจิยัเพ่ือน�ามาใช้ประโยชน์ในวิชาชพีนเิทศศาสตร์ ความหมาย ประเภท แนวคดิพืน้ฐาน
และประโยชน์ของการวิจัยนิเทศศาสตร์ การเลือกใช้ประเภทการวิจัยให้สอดคล้องกับลักษณะข้อมูลที่ต้องการ ขั้น
ตอนการด�าเนินการวิจัย การก�าหนดปัญหาน�าวิจัย การทบทวนวรรณกรรม แนวความคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เทคนคิการเกบ็รวบรวมข้อมูล การใช้สถติแิละโปรแกรมส�าเรจ็รปู การวเิคราะห์ข้อมลูและการสรปุผลการวจิยั โดย
การฝึกท�าวิจัยในสถานการณ์จริง

CA 59312 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านนิเทศศาสตร์ 3
(Work-based Learning in Communication Arts 3)

3(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการฝึกปฏิบัติงานคณะ
นิเทศศาสตร์

การฝึกปฏิบัติงานด้านนิเทศศาสตร์ ตามเป้าหมายท่ีก�าหนดโดยคณะ/วิชาเอก มีระยะฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 
40 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ภายใต้การดแูลของอาจารย์ท่ีปรกึษาทางด้านการฝึกปฏิบตักิารและพนกังานพีเ่ลีย้งในสถาน
ประกอบการ โดยมีการจัดท�ารายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน การประเมินผลการฝึกปฏิบัติการจะ
ประเมินจากผลงาน พัฒนาการในการท�างาน และพัฒนาการทางวิชาชีพ รายงาน และน�าเสนอผลงานด้วยวาจา

CA 59313 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านนิเทศศาสตร์ 4
(Work-based Learning in Communication Arts 4)

3(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการฝึกปฏิบัติงานคณะ
นิเทศศาสตร์

การฝึกปฏิบัติงานด้านนิเทศศาสตร์ ตามเป้าหมายท่ีก�าหนดโดยคณะ/วิชาเอก มีระยะฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 
40 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ภายใต้การดแูลของอาจารย์ท่ีปรกึษาทางด้านการฝึกปฏิบตักิารและพนกังานพีเ่ลีย้งในสถาน
ประกอบการ โดยมีการจัดท�ารายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน การประเมินผลการฝึกปฏิบัติการจะ
ประเมินจากผลงาน พัฒนาการในการท�างาน และพัฒนาการทางวิชาชีพ รายงาน และน�าเสนอผลงานด้วยวาจา
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CA 59414 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านนิเทศศาสตร์ 5
(Work-based Learning in Communication Arts 5)

3(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการฝึกปฏิบัติงานคณะ
นิเทศศาสตร์

การฝึกปฏิบัติงานด้านนิเทศศาสตร์ ตามเป้าหมายท่ีก�าหนดโดยคณะ/วิชาเอก มีระยะฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 
40 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ภายใต้การดแูลของอาจารย์ท่ีปรกึษาทางด้านการฝึกปฏิบตักิารและพนกังานพีเ่ลีย้งในสถาน
ประกอบการ โดยมีการจัดท�ารายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน การประเมินผลการฝึกปฏิบัติการจะ
ประเมินจากผลงาน พัฒนาการในการท�างาน และพัฒนาการทางวิชาชีพ รายงาน และน�าเสนอผลงานด้วยวาจา

CA 59415 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านนิเทศศาสตร์ 6
(Work-based Learning in Communication Arts 6)

3(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการฝึกปฏิบัติงานคณะ
นิเทศศาสตร์

การฝึกปฏิบัติงานด้านนิเทศศาสตร์ ตามเป้าหมายท่ีก�าหนดโดยคณะ/วิชาเอก มีระยะฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 
40 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ภายใต้การดแูลของอาจารย์ท่ีปรกึษาทางด้านการฝึกปฏิบตักิารและพนกังานพีเ่ลีย้งในสถาน
ประกอบการ โดยมีการจัดท�ารายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน การประเมินผลการฝึกปฏิบัติการจะ
ประเมินจากผลงาน พัฒนาการในการท�างาน และพัฒนาการทางวิชาชีพ รายงาน และน�าเสนอผลงานด้วยวาจา

CA 59416 การบูรณาการองค์ความรู้นิเทศศาสตร์
(Communication Arts Knowledge Integration)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ชั้นปีที่ 4 หรือลงทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต

การบรูณาการองค์ความรู้นเิทศศาสตร์จากการเรยีน และประสบการณ์ฝึกงาน มาใช้ในวเิคราะห์ สังเคราะห์ ประเดน็
ปัญหา สถานการณ์ส�าคัญ กรณีศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ที่มีผลต่อการท�างานนิเทศศาสตร์ โดยการ
อภิปราย และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพเฉพาะทางท่ีจ�าเป็น เพื่อเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่การท�างานในวชิาชีพ

CA 59417 โครงงานนวัตกรรมนิเทศศาสตร์
(Innovative Project for Communication Arts)

3(0-6-3)

วิชาบังคับก่อน : CA 59209, CA 59210, CA 59312, CA 59313, 59414 
และ/หรือ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการฝึกปฏิบัติงาน
คณะนิเทศศาสตร์

การบรูณาการองค์ความรู้และประสบการณ์จากการเรยีนและการฝึกงาน เพือ่สร้างสรรค์โครงงานนวตักรรมท่ีตอบ
โจทย์วิชาชีพตามเป้าหมายเฉพาะบุคคลของนักศึกษา และ/หรือ สถานประกอบการ ภายใต้การดูแลของอาจารย์
ที่ปรึกษา และนักวิชาชีพจากสถานประกอบการ
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2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกการสื่อสารองค์กรและแบรนด์

2.2.1.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ การส่ือสารองค์กรและแบรนด์ บังคับเรียน 9 รายวิชา จ�านวน 21 
หน่วยกิต ในรายวิชาดังต่อไปนี้

CB 59101 ความรู้พื้นฐานการสื่อสารองค์กรและแบรนด์
(Introduction to Corporate and Brand Communication)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมาย ความส�าคญัและบทบาทของการส่ือสารองค์กร และแบรนด์องค์กร ท่ีมต่ีอผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียท้ังภายใน
และภายนอก แนวคิดและทฤษฎี จรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคมในการสื่อสาร บริบทที่มีผลต่อความ
ส�าเร็จด้านการสื่อสารขององค์กรและแบรนด์ การก�าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กร กลยุทธ์การสร้างอัตลักษณ์
ขององค์กรและแบรนด์ โดยเน้นกรณีศึกษา

CB 59102 การฝึกการคิดเชิงสร้างสรรค์และผลิตงานเชิงปฏิบัติการ 1
(In-house Creative and Production Workshop 1)

1(0-2-1)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โครงงานฝึกปฏบิตัทัิกษะการสร้างสรรค์งาน กระบวนการบรหิารจดัการ กระบวนการคดิเชงิสร้างสรรค์ เทคนคิและ
วิธีการออกแบบ และผลิตงาน เพื่อวัตถุประสงค์ของงานสื่อสารองค์กรและแบรนด์

การวัดผลเป็น : S หรือ U

CB 59103 ความคิดและกลยุทธ์เชิงสร้างสรรค์
(Creative Thinking and Strategy)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการ แนวคิด องค์ประกอบ ทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดเชิงสรา้งสรรค์ กลยุทธ์เชิงสร้างสรรค์ท่ีสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ทางการตลาดและกลุ่มเป้าหมาย ปัจจัยในการก�าหนดกลยุทธ์ กระบวนการสร้างสรรค์เพื่องานด้าน
นิเทศศาสตร์

CB 59104 การฝึกการคิดเชิงสร้างสรรค์และผลิตงานเชิงปฏิบัติการ 2
(In-house Creative and Production Workshop 2)

1(0-2-1)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โครงงานฝึกปฏบิตัทัิกษะการสร้างสรรค์งาน กระบวนการบรหิารจดัการ กระบวนการคดิเชงิสร้างสรรค์ เทคนคิและ
วิธีการออกแบบ และผลิตงาน เพื่อวัตถุประสงค์ของงานสื่อสารองค์กรและแบรนด์

การวัดผลเป็น : S หรือ U

CB 59205 การวิเคราะห์การตลาดและการเข้าใจผู้บริโภคเชิงลึก
(Marketing Analysis and Consumer Insights)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลกัการวเิคราะห์ทางการตลาด การแสวงหาข้อมลูด้านการตลาดด้วยวธีิพืน้ฐาน การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมของ
ธุรกิจ เช่น คู่แข่ง โอกาส และอปุสรรคทางธุรกิจ การแบ่งกลุ่มผู้บรโิภค กระบวนการวิเคราะห์ผูบ้รโิภคในเชงิลกึด้าน
จิตวิทยาการบริโภคสื่อ ด้วยเครื่องมือส�าเร็จรูปต่างๆ ทิศทางแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค และธุรกิจในปัจจุบันทั้ง
ระดับประเทศ และระดับโลก เพื่อน�ามาวางแผนการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ
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CB 59206 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการและการวางแผนการสื่อสาร
เชิงกลยุทธ์
( Integrated Marketing Communications and Strategic 
Communication Planning)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลกัการ แนวคดิ รปูแบบของเครือ่งมอืการส่ือสารการตลาดเชงิบรูณาการ เน้นการผสมผสานการใช้เครือ่งมือหลาก
หลายรูปแบบ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา การส่งเสรมิการขาย การตลาดทางตรง การตาดแบบปากต่อ
ปาก การตลาดบนส่ือสังคมออนไลน์ การตลาดผ่านส่ือดจิทัิล ส่ือท่ีสร้างปฏสัิมพันธ์กบัผู้บรโิภค ฯลฯ และกระบวนการ
วางแผนกลยุทธก์ารส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องในการก�าหนดกลยุทธ์ การประเมินผลตาม
วตัถปุระสงค์ของแผน และการฝึกทักษะการวางแผนการส่ือสารเชงิกลยทุธ์ โดยประยกุต์จากกรณศีกึษาท่ีเกีย่วข้อง

CB 59207 กลยุทธ์การสร้างเนื้อหาและการเล่าเรื่อง
(Content Strategy and Storytelling)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : CA 59103 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

หลักการ แนวคิดในการสร้างเนื้อหา และการเขียนเชิงกลยุทธ์ การฝึกปฏิบัติการวางกลยุทธผ์า่นการสร้างสรรค์
เนือ้หาเพือ่การส่ือสารอย่างมปีระสิทธิภาพตามวัตถปุระสงค์ของงานส่ือสารองค์กรและส่ือสารแบรนด์ การวิเคราะห์
ผู้รับสารเพื่อออกแบบเนื้อหาให้สอดคล้องกับผู้รับสาร การโน้มน้าวใจ การให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจ การ
เขยีนประเภทต่างๆ โดยใช้เทคนคิการเล่าเรือ่งผ่านช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลายท้ังส่ือดัง้เดมิและส่ือใหม่ อาทิ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆ ภาพข่าว บทความ บทบรรณาธิการ บทสัมภาษณ์ การจัดท�าแฟ้มข่าวส�าหรับ
ส่ือมวลชน การเขียนประกาศ ตลอดจนการเตรียมบทพูด ค�ากล่าวในโอกาสต่างๆ ส�าหรับผู้บริหาร การเขียน
ข้อความและบทโฆษณา การเขียนผ่านสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ โฆษณาทางเว็บไซต์สื่อสังคม
ออนไลน์ เป็นต้น บนพื้นฐานจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

CB 59208 การฝึกการคิดเชิงสร้างสรรค์และผลิตงานเชิงปฏิบัติการ 3
(In-house Creative and Production Workshop 3)

1(0-2-1)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

โครงงานฝึกปฏบิตัทัิกษะการสร้างสรรค์งาน กระบวนการบรหิารจดัการ กระบวนการคดิเชงิสร้างสรรค์ เทคนคิและ
วิธีการออกแบบ และผลิตงาน เพื่อวัตถุประสงค์ของงานสื่อสารองค์กรและแบรนด์

การวัดผลเป็น : S หรือ U
CB 59209 การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(Stakeholders Relationship Management)
3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการ แนวคิด และกลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร ได้แก่ ลูกค้า 
ผู้จดัจ�าหน่าย หน่วยงานภาครฐัและเอกชน นกัลงทุนหรอืผู้ถอืหุ้น กลุ่มผลประโยชน์ เฉพาะทาง (Special Interest 
Groups) ส่ือมวลชน และสังคมภายนอก การวเิคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพือ่ก�าหนดส่ือหรอืวิธีการในการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือ สนับสนุนองค์กร ธ�ารงรักษาความสัมพันธ์ และชื่อเสียงขององค์กร 
อันจะน�าพาองค์กรไปสู่ความส�าเร็จตามเป้าหมายอย่างยั่งยืน
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2.2.1.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก การส่ือสารองค์กรและแบรนด์ เลือกเรียน 5 รายวิชา จ�านวน 15 
หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้

CB 59210 การจัดการการประชาสัมพันธ์
(Public Relations Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิด ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ กลยุทธ์และเทคนิคการประชาสัมพันธ์ หลักการและแนวคิดในการบริหาร
จัดการด้านงานประชาสัมพันธ์ อาท ิการบริหารจัดการภาพลักษณ์ การบริหารความสัมพันธ์ ภายในองค์กร การ
บรหิารความสัมพันธ์กบัสาธารณชน การบรหิารความสัมพนัธ์กบัส่ือมวลชน ภายใต้กรอบจรยิธรรมของท้ังสองฝ่าย

CB 59211 การสร้างแบรนด์อย่างยั่งยืน
(Sustainable Branding)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

กระบวนการ แนวคิด หลักการ กลยุทธ์การสรา้งแบรนด์ท่ีส่งผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น
สังคม ชุมชน และสังคม การก�าหนดค�ามั่นสัญญา และเรื่องราวของแบรนด์ การเข้าใจเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาองค์กร
อย่างยั่งยืน การใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดอย่างบูรณาการ โดยเน้นการศึกษาจากกรณีศึกษาของแบรนด์ที่
มีความยั่งยืน

CB 59312 กลยุทธ์การสื่อสารและการผลิตสื่อภายในองค์กร
( Internal Communication Strategy and Media 
Production)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการ ประเภท วิธีการ ทิศทางการสื่อสาร และกลยุทธ์การสื่อสารภายในองค์กร การออกแบบสร้างสรรค์และ
ผลิตสื่อที่ใช้รณรงค์ภายในองค์กร เพื่อสร้างความเข้าใจในค่านยิมและวัฒนธรรมขององค์กร ความผูกพัน ความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการมีส่วนร่วมของบุคลากร ท�าให้การท�างานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

CB 59313 การพูดและเขียนเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ
(Speaking and Writing for Business Communication)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการ แนวคิด และการฝึกปฏิบัติการพูดและเขียนเชิงธุรกิจในฐานะนักสื่อสารองค์กร และสื่อสารแบรนด์ ได้แก่ 
การเขียนบันทึกและจดหมายโต้ตอบทางธุรกิจผ่านทางจดหมาย อีเมล์ เว็บบล็อก สื่อสังคมออนไลน์ เอกสารการ
ประชุม การเขียนโครงการและแผนการสื่อสาร การเขียนรายงานประจ�าปี รวมทั้งการพูดในการติดต่อสื่อสารทาง
ธุรกิจ การน�าเสนอโครงงาน การน�าเสนอความคิดเห็นในที่ประชุม

CB 59314 กลยุทธ์และการบริหารโครงการกิจกรรมพิเศษ
(Event Strategy and Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการ กระบวนการในการจดักิจกรรมพเิศษ อาทิ การจดัแถลงข่าว การจดันทิรรศการ การจดักิจกรรมพเิศษเพือ่
มวลชนสัมพนัธ์ ชมุชนสัมพนัธ์ ส่ือมวลชนสัมพันธ์ การเปิดตวัสินค้าและบรกิารใหม่ โดยเน้นการเรยีนรู้กลยทุธ์การ
บริหารจัดการโครงการกิจกรรมพิเศษ และการฝึกปฏิบัติทั้งในรูปแบบของโครงงาน (Project-based Learning) 
เพือ่ให้เข้าใจท้ังกระบวนการท�างาน อาทิ การวางแผน กลยทุธ์ทางการตลาด การบรหิารโครงการ งบประมาณ การ
หาผู้สนับสนุนทางการเงนิ การแบ่งงานและก�าลังคน การสร้างสรรค์กิจกรรมบนเวที และการประเมินผลโครงการ
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CB 59315 การสื่อสารเพื่อการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
(Communication for Business Sustainability)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักแนวคิดของการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และวิธีการสื่อสารเพื่อสนับสนุนความยั่งยืนของธุรกิจ โดยศึกษาผ่าน
กรณศีกึษา และ/หรอืลงมือปฏิบตัจิรงิ เช่น แนวคดิความรบัผดิชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ การสร้างค่านยิมร่วม
กันขององค์กรและสังคม การด�าเนินธุรกิจเพื่อสังคม การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม เป็นต้น

CB 59316 การบริหารจัดการชื่อเสียงและภาวะวิกฤต
(Reputation and Crisis Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิด หลักการบริหารจัดการอัตลักษณ์ ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงขององค์กรและแบรนด์ การบริหารการ
เปลีย่นแปลง การบรหิารจดัการประเดน็ การจดัการการส่ือสารในภาวะวิกฤต ประเภทของภาวะวิกฤต กระบวนการ
วางแผนการแก้ไขภาวะวกิฤต กลยทุธ์และเทคนคิในการใช้ส่ือเป็นเครือ่งมือในการแก้ไขปัญหา การประเมินกระแส
ประชามต ิการก�าหนดวาระข่าวสาร การฟ้ืนฟภูาพลกัษณ์และชือ่เสียงขององค์กร วิธีการบรหิารจดัการวิกฤตในส่ือ
ประเภทต่างๆ ได้แก่ สื่อดั้งเดิม และสื่อใหม่ รวมทั้งการบริหารจัดการภาวะวิกฤตบนสื่อดิจิทัล

CB 59317 กลยุทธ์การวางแผนการใช้สื่อ
(Media Planning Strategy)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : CB 59206 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

หลักการ กระบวนการวางแผนกลยุทธ์การใช้สื่อ การวิเคราะห์ข้อมูล หลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกใช้สื่อแต่ละ
ประเภท การก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์การส่ือสาร การวางกลยุทธ์และกลวิธีในการเลือกใช้ส่ือ การ
วางแผนงบประมาณท้ังส่ือออฟไลน์และส่ือออนไลน์ ตลอดจนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์

CB 59318 การสื่อสารการตลาดดิจิทัล
(Digital Marketing Communications)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : CA 59107 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

หลกัการ องค์ประกอบ ประเภท การวางกลยทุธ์และรปูแบบการใช้ส่ือดจิทัิลในการส่ือสารการตลาดให้เกิดประโยชน์
ต่อองค์กรและแบรนด์ เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการส่ือสารผ่านส่ือดิจิทัล กระบวนการออกแบบ การ
สร้างสรรค์เนื้อหา การสร้างภาพประกอบ การน�าเสนอ การเล่าเรื่องราว และเครื่องมือต่างๆ เพื่อการสื่อสารผ่าน
สื่อดิจิทัล รวมถึงการจัดสรรงบประมาณเพื่อการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อดิจิทัลในประเภทต่างๆ อย่างเหมาะสม 
เป็นเครื่องมือทางการตลาดให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและแบรนด์บนพื้นฐานจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อ
สังคมบนสื่อดิจิทัล
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2.2.1.3 วิชาเอกเฉพาะทาง การส่ือสารองคก์รและแบรนด์ เลือกเรียน 4 รายวิชา จ�านวน 12 
หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้

CB 59419 การบริหารลูกค้าและชุมชนสัมพันธ์
(Customer and Community Relationship Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

รูปแบบ และเทคนิคการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและชุมชนแวดล้อม กระบวนการจัดการลูกค้าและชุมชน
สัมพันธ์ เช่น การวิเคราะห์และท�าความเข้าใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและชุมชนแวดล้อม การวางแผน การเลือกใช้
ส่ือท้ังส่ือดั้งเดิมและส่ือดิจิทัลเพื่องานลูกค้าสัมพันธ์ (Digital Customer Relationship Management) การ
ด�าเนินงานลูกค้าและชุมชนสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและชุมชน การประเมินผล การสร้างและ
รักษาฐานข้อมูลลูกค้า โดยเน้นกรณีศึกษา

CB 59420 ความรู้พื้นฐานอุตสาหกรรมสินค้าทรงคุณค่า
(Foundation of Luxury Industry)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย ค�านิยาม ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสินค้าทรงคุณค่า ความเข้าใจถึงมุมมองทางวัฒนธรรม
ของสินค้าทรงคุณค่าในประเทศต่างๆ ศึกษารากฐาน แนวทางการสื่อสาร การจัดการอย่างยั่งยืนของสินค้า และ
แบรนด์ทรงคณุค่าท่ีมต้ีนก�าเนดิในประเทศต่างๆ ความส�าคญัของอตุสาหกรรมสินค้าทรงคณุค่าต่อระบบเศรษฐกิจ 
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย จริยธรรม และเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการ
ธุรกิจสินค้าทรงคุณค่า แนวโน้มในการบริโภคสินค้าทรงคุณค่าทั่วโลก จิตวิทยาในการบริโภค ปัจจัยและส่วนผสม
ที่ท�าให้อุตสาหกรรมประสบความส�าเร็จ

CB 59421 การจัดการส่วนหน้าร้านและการขายในธุรกิจค้าปลีกของสินค้า
ทรงคุณค่า
(Luxury Retail Store and Sales Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การท�าความเข้าใจโครงสร้างและรูปแบบของการจัดการค้าปลีกของสินค้าและแบรนด์ทรงคุณค่า การจัดการส่วน
หน้าร้าน และการขายในร้านค้าปลีกอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างยอดขายและความพึงพอใจแก่ลูกค้า ด้วย
บรรยากาศ และการจดัแสดงสินค้าท่ีเหมาะสมสอดคล้องกบัแบรนด์ การบรหิารสินค้าหน้าร้าน กระบวนการขาย จติ
วญิญาณในการให้บรกิาร ศลิปะและจติวทิยาในการขายเพือ่การเข้าถงึลกูค้า การสร้างรปูแบบมาตรฐานในการน�า
เสนอข้อมลูท่ีเกีย่วข้องกบัตวัสินค้าและบรกิารอย่างมปีระสิทธิภาพ รวมถงึการพฒันาและส่งเสรมิบคุลกิภาพในการ
เป็นตัวแทนแบรนด์ทรงคุณค่า เช่น กริยามารยาท และการวางตัวในสังคม การแต่งกายที่เหมาะสมสอดคล้องและ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ เป็นต้น

CB 59422 การสื่อสารแบรนด์ทรงคุณค่า
(Luxury Brand Communication)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลกัการ แนวคดิ รปูแบบและเทคนคิการสร้างแบรนด์ทรงคณุค่าด้วยการส่ือสารเชงิกลยทุธ์ การส่ือสารองค์ประกอบ
และลักษณะเฉพาะตัวของแบรนด์ทรงคุณค่า คุณค่าของแบรนดท์รงคุณค่าท่ีเป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ ทักษะการ
วิเคราะห์กลุม่ลูกค้าเป้าหมายและตัดสินใจจากมุมมองของผู้จัดการแบรนดท์รงคุณค่าในรูปแบบต่างๆ รวมท้ัง
อภปิรายกรณศีกึษาจากกลยทุธ์การส่ือสารแบรนด์ทรงคณุค่าท่ีประสบความส�าเรจ็และล้มเหลว รวมท้ังการวางแผน
และการเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ การสื่อสารแบรนด์ทรงคุณค่า
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CB 59423 การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร
(Corporate Identity Design)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : CA 59107 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

การวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด แนวโน้มด้านการออกแบบ และแนวโน้มผู้บริโภค เพื่อวางแผนกลยุทธ์การ
ออกแบบแบรนด์ โดยเน้นท่ีการใช้เครื่องมือและโปรแกรมกราฟกิในการออกแบบอัตลักษณ์ และองค์ประกอบ
ต่างๆ เช่น คู่มืออัตลักษณ์องค์กร โลโก้ ฉลาก บรรจุภัณฑ์ ไปจนถึงสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์หลากรูปแบบ 
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างสร้างสรรค์ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราว และสร้างประสบการณ์ที่เฉพาะเจาะจงของ
แบรนด์สู่ผู้บริโภค

CB 59424 การถ่ายภาพเฉพาะทาง
(Specialized Photography)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : CA 59106 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

หลกัการ แนวคดิ และการฝึกปฏบิตักิารถ่ายภาพเฉพาะด้าน อาทิ ถ่ายภาพข่าวประชาสัมพนัธ์ ถ่ายภาพโฆษณา ถ่าย
ภาพกิจกรรมพเิศษประเภทต่างๆ ถ่ายภาพผลิตภณัฑ์ ถ่ายภาพแฟชัน่ ฯลฯ โดยค�านงึถงึการน�าไปใช้ในส่ือประเภท
ต่างๆ หรอืประกอบเนือ้หา ตลอดจนการประกอบอาชพีช่างภาพอสิระ ช่องทางในการน�าเสนอ เผยแพร่ และจ�าหน่าย

CB 59425 ภาษาอังกฤษเพื่องานสร้างสรรค์
(English for Creative Communication) 

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพฒันาทักษะการใช้ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารเชงิสร้างสรรค์ อาทิ การเลือกใช้ค�าศพัท์และรปูประโยคท่ีเหมาะ
สมในการสร้างสรรค์ข้อความ บอกเล่าเรื่องราว ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ การเขียนจดหมายและอีเมลเพื่อ
โน้มน้าวใจ การสร้างสรรค์ข้อความโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ รวมไปถึงการโต้ตอบและโน้มน้าวใจเป็นภาษาอังกฤษ

CB 59426 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารองค์กร
(English for Corporate Communication)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพฒันาทักษะภาษาองักฤษอย่างบรูณาการ โดยเน้นการพดูและเขยีน เพือ่ใช้ในการส่ือสารภายในและภายนอก
องค์กรอยา่งเหมาะสมท้ังรูปแบบและกาละเทศะ เช่น การโต้ตอบในท่ีประชุม การน�าเสนอแผนงาน การเขียน
ข้อความประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ การเขียนและแปลข่าวประชาสัมพันธ์ การสรุปข่าว การเขียนบทสัมภาษณ์ 
การโต้ตอบอีเมล ฯลฯ

CJ 59211 การผลิตเนื้อหาส�าหรับเว็บไซต์และสื่ออินเตอร์แอคทีฟ
( Content Production for Website and Interactive 
Media)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : CA 59107 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

การวิเคราะห์ผู้รับสาร การออกแบบ และจัดการเนื้อหาส�าหรับสื่อใหม่ ประเภท เว็บไซต์ และ สื่อสังคมออนไลน์ 
โดยเนน้ความคิดสร้างสรรค์ท่ีสมดุลท้ังประโยชน์ของเนื้อหา การมอนิเตอร์และวิเคราะห์ผู้รับสาร แนวโน้มของ
ประเด็นการสนทนาบนโลกออนไลน์ การสร้างชุมชนเครือข่ายออนไลน์ การพัฒนารูปแบบเนื้อหาและกิจกรรม
ส�าหรับส่ือใหม่ การสร้างเนื้อหาอินเตอร์แอคทีฟส�าหรับส่ือเว็บไซต์และส่ือสังคมออนไลน์ การท�าการตลาดและ
บริหารจัดการเนื้อหาข้ามส่ือระหว่างส่ือดั้งเดิมและส่ือใหม่ รวมถึงจริยธรรมและความรับผิดชอบในการส่ือสาร
ผ่านสื่อเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์
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CJ 59321 แอนิเมชั่นและเทคโนโลยีสามมิติ
(Animation and 3D Visualization)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : CA 59107 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

เทคนิคการสร้างสรรคก์ารส่ือข่าวดว้ยเทคโนโลยีรูปแบบต่างๆ อาทิ การน�าเสนอข่าวเสมือนจริง (Immersive) 
แอนิเมชั่น (Animation) การสร้างภาพด้วยเทคโนโลยี 2D หรือ 3D การตัดต่อภาพ กราฟิก วิดีโอ ด้วยโปรแกรม
ส�าเร็จรูปต่างๆ เพื่อสร้างประสทิธผิลในการสื่อข่าวให้มีรูปแบบที่สร้างสรรค์

CJ 59322 การประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์
ส�าหรับงานนเิทศศาสตร์
( Data Mining and Online Analytics Application for 
Communication Arts)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการ แนวคดิ และเทคนคิในการประยกุต์ใช้เหมอืงข้อมลูและข้อมลูออนไลน์ส�าหรบังานนเิทศศาสตร์ เครือ่งมอื
ในการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์ กระบวนการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล (Data Mining) การประมวล
ผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์ (Online Analytic) เพื่อใช้ในงานด้านนิเทศศาสตร์ อาทิ การเข้าใจผู้บริโภค การ
วิเคราะห์การสนทนาและกระแสโลกออนไลน์ การวิเคราะห์เทรนด์และประเด็นเพื่อใช้ในการวางแผนการพัฒนา
เนื้อหาสื่อ ฯลฯ

CJ 59323 การตลาดและการจัดการส�าหรับธุรกิจสื่อคอนเวอร์เจ้นท์
( Marketing and Management for Convergent Media 
Business)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการ และแนวคดิในการจดัการธุรกิจส่ือ กระบวนการวเิคราะห์ผู้รบัสาร ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ วฒันธรรม 
วถิชีวีติ จติวทิยาในการบรโิภคส่ือ ท้ังช่องทาง รปูแบบและลกัษณะในการบรโิภคส่ือ และการตลาด เพือ่น�ามาใช้ใน
การวางกลยุทธ์เนื้อหา การวางแผนการตลาด การหาแหล่งสนับสนุนทางการเงิน และทิศทางการพัฒนาธุรกิจสื่อ 
โดยเน้นความสมดุลระหว่างจริยธรรมของสื่อและกลไกทางการตลาด

CJ 59324 การวิเคราะห์ผู้รับสารและการออกแบบเนื้อหา
(Audience Analysis and Content Design)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การวิเคราะห์ผู้รับสาร เข้าใจจิตวิทยาในการบริโภคส่ือและสาร เพศ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ช่องทาง รูปแบบและ
ลักษณะในการบริโภคส่ือและสาร ความต้องการด้านเนื้อหา ตลอดจนการออกแบบเนื้อหาให้สอดคล้องกับผู้รับ
สาร บนพื้นฐานจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม เน้นกรณีศึกษาและโครงงาน
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2.2.2 วิชาเอกวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์
2.2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ บังคับเรียน 9 รายวิชา จ�านวน 21 

หน่วยกิต ในรายวิชาดังต่อไปนี้

CJ 59101 ความรู้พื้นฐานวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์
(Introduction to Convergent Journalism)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการ แนวคิดของวารสารศาสตร์ในยุคหลอมรวมส่ือ พฤติกรรมการใช้ส่ือของคนรุ่นใหม่ การปรับตัวของ
สื่อมวลชนดั้งเดิมเข้าสู่ยุดิจิทัล อุตสาหกรรมสื่อวารสารศาสตร์ การผสานทั้งในแง่ของเทคโนโลยีที่น�ามาใช้ในการ
เผยแพร่ข่าว การบริหารจัดการงานข่าว จริยธรรมในการรายงานข่าว กระบวนการท�างานข่าวที่สอดรับกับสภาพ
องค์กรท่ีมีการผลิตส่ือหลากหลายช่องทาง ในแง่การจัดการองค์กร การแบ่งงาน การรายงานข่าว การบรรณาธิ
กร การผลิต การออกแบบ ลักษณะของเนื้อหา การตลาด รูปแบบทางธุรกิจ ตลอดจนความผสานในแง่ของเนื้อหา 
บทบาทของนักข่าวพลเมือง เครือข่ายทางสังคมที่มีต่องานข่าว การรับข่าวสารของประชาชน

CJ 59102 การฝึกผลิตสื่อเชิงปฏิบัติการ 1
(In-house Media Workshop 1)

1(0-2-1)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

โครงงานกองบรรณาธิการจ�าลองเพื่อฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อ อาท ิสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ และสื่อ
สังคมออนไลน์ ส�าหรับงานด้านวารสารศาสตร์ บนพื้นฐานจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
การวัดผลเป็น : S หรือ U

CJ 59103 การรายงานข่าวคอนเวอร์เจ้นท์
(Convergent News Reporting)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการ แนวคดิ และการฝึกทักษะเกีย่วกบัการส่ือข่าว การเขยีนข่าวตามหลกัวารสารศาสตร์เพือ่เผยแพร่ผ่านช่อง
ทางต่างๆ ได้แก่ ส่ือส่ิงพมิพ์ ส่ือวทิยกุระจายเสียง ส่ือวิทยโุทรทัศน์ ส่ือออนไลน์ และส่ือสังคมออนไลน์ คณุลกัษณะ
และโครงสร้างของการเขยีนข่าว การพจิารณาองค์ประกอบและคณุค่าข่าว ประเดน็ข่าว แหล่งข่าว การแสวงหาและ
การเกบ็รวบรวมข้อมลู ภาพนิง่และภาพเคลือ่นไหวท่ีใช้ในการประกอบงานข่าว การเลอืกข่าวท่ีเหมาะสมสอดคล้อง
กับธรรมชาติของสื่อ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการสื่อข่าว

CJ 59104 การฝึกผลิตสื่อเชิงปฏิบัติการ 2
(In-house Media Workshop 2)

1(0-2-1)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

โครงงานกองบรรณาธิการจ�าลองเพื่อฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อ อาท ิสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ และสื่อ
สังคมออนไลน์ ส�าหรับงานด้านวารสารศาสตร์ บนพื้นฐานจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
การวัดผลเป็น : S หรือ U
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CJ 59205 การเล่าเรื่องข้ามสื่อ
(Trans-media Storytelling)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการ แนวคิด และศิลปะการเล่าเรื่องข้ามสื่อ ระหว่างสื่อดั้งเดมิ คือ สื่อโทรทัศน์ วิทยุ และสิ่งพิมพ์ กับสื่อใหม่ 
คือ สื่อเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ และสื่อบนสมาร์ทโฟน โดยเน้นการเชื่อมโยงการเล่าเรื่องเพื่อน�าเสนอเรื่องราว 
ประเดน็ และเหตกุารณ์ในการรายงานข่าวเชงิลึกและรอบด้าน การเข้าใจกลุ่มผู้รบัสารและใช้การเล่าเรือ่งท่ีเหมาะ
สมกับสื่อแต่ละช่องทาง ตลอดจนจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมในการสื่อสารแบบข้ามสื่อ

CJ 59206 การถ่ายภาพวารสารศาสตร์
(Photojournalism)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : CA 59106 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

แนวคิด ทฤษฎี และการฝึกทักษะการถ่ายภาพวารสารศาสตร์ การเล่าเรื่องด้วยภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว องค์
ประกอบภาพ การถ่ายภาพในสถานการณ์ต่างๆ อาทิ การถ่ายภาพชมุนมุประท้วง การถ่ายภาพแหล่งข่าว การถ่าย
ภาพเหตุการณ์ การน�าภาพไปใช้ในงานวารสารศาสตร์ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ คุณสมบัติ
เฉพาะของช่างภาพวารสารศาสตร์ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ช่างภาพวารสารศาสตร์

CJ 59207 การวิเคราะห์ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบัน
(Current Affairs and News Analysis)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการวิเคราะห์ ตีความข่าว และสถานการณ์การเมือง สังคม เศรษฐกิจในปัจจุบัน ผลกระทบของสถานการณ์ที่
มต่ีอการรายงานข่าว เพือ่น�าข้อมูลมาใช้เป็นบรบิทในการต่อยอดประเดน็ข่าวรายงานข่าวหลากหลายมติ ิรอบด้าน 
การเขียนบทวิเคราะห์ และบทความแสดงความคิดเห็น

CJ 59208 การฝึกผลิตสื่อเชิงปฏิบัติการ 3
(In-house Media Workshop 3)

1(0-2-1)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

โครงงานกองบรรณาธิการจ�าลองเพื่อฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อ อาท ิสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ และสื่อ
สังคมออนไลน์ ส�าหรับงานด้านวารสารศาสตร์ บนพื้นฐานจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
การวัดผลเป็น : S หรือ U

CJ 59309 การบริหารกองบรรณาธิการสื่อคอนเวอร์เจ้นท์
(Editorial Management for Convergent Media)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการ แนวคิดในการบริหารจัดการกองบรรณาธิการสื่อคอนเวอร์เจ้นท์ ตั้งแต่โครงสร้างองค์กรสื่อ การจัดการ
กองบรรณาธิการ การบรรณาธิกรข่าว และการบริหารจัดการเนื้อหาเพื่อการผลิตเนื้อหาผ่านส่ือหลากหลายช่อง
ทางส�าหรับกองบรรณาธิการท่ีมีการท�างานแบบข้ามส่ือ รวมท้ังเข้าใจปัจจัยและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีมีผล
ต่อการบริหารจัดการสื่อคอนเวอร์เจ้นท์ และการบริหารจัดการบนพื้นฐานจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
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2.2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ เลือกเรียน 5 รายวิชา จ�านวน 15 
หน่วยกิต ในรายวิชาดังต่อไปนี้

CJ 59210 การสื่อสารข้อมูลด้วยภาพและกราฟิก
(Infographic and Data Visualization)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : CA 59107 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

เทคนิคการสร้างสรรค์ และการน�าเสนอข้อมูลด้วยการใชทั้ศนภาษาเพื่อความสวยงามและน่าสนใจ ด้วยการใช้
กราฟิก ภาพ กราฟ แผนท่ี การสร้างหัวข้อ การจดัหมวดหมู่ของข้อมลู การจดัทิศทางของข้อมลู รวมท้ังการออกแบบ
จัดหน้าในการน�าเสนองานทางวารสารศาสตร์

CJ 59211 การผลิตเนื้อหาส�าหรับเว็บไซต์และสื่ออินเตอร์แอคทีฟ
( Content Production for Website and Interactive 
Media)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : CA 59107 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

การวิเคราะห์ผู้รับสาร การออกแบบ และจัดการเนื้อหาส�าหรับสื่อใหม่ ประเภท เว็บไซต์ และ สื่อสังคมออนไลน์ 
โดยเนน้ความคิดสร้างสรรค์ท่ีสมดุลท้ังประโยชน์ของเนื้อหา การมอนิเตอร์และวิเคราะห์ผู้รับสาร แนวโน้มของ
ประเด็นการสนทนาบนโลกออนไลน์ การสร้างชุมชนเครือข่ายออนไลน์ การพัฒนารูปแบบเนื้อหาและกิจกรรม
ส�าหรับส่ือใหม่ การสร้างเนื้อหาอินเตอร์แอคทีฟส�าหรับส่ือเว็บไซต์และส่ือสังคมออนไลน์ การท�าการตลาดและ
บริหารจัดการเนื้อหาข้ามส่ือระหว่างส่ือดั้งเดิมและส่ือใหม่ รวมถึงจริยธรรมและความรับผิดชอบในการส่ือสาร
ผ่านสื่อเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์

CJ 59212 การผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
(Radio and Television News Production)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการ แนวคดิ และการฝึกปฏบิตัใินการผลติรายการข่าววิทยกุระจายเสียง และวิทยโุทรทัศน์ ตัง้แต่กระบวนการ
สื่อข่าว การเขียนบทข่าว การคัดเลือกข่าว การผลิตรายการข่าวรูปแบบต่างๆ และการเป็นผู้ประกาศข่าว รวมถึง
จริยธรรมและการรับผิดชอบต่อสังคมในการท�าข่าววิทยุและโทรทัศน์

CJ 59213 บุคลิกภาพและการแสดงออกผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์
(Personality and Performance for Television)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการ แนวคิด และฝึกปฏิบัติการพูด การแสดงออกผ่านสื่อ อาทิ การประกาศข่าว การจัดรายการวิทยุ รายการ
โทรทัศน์ การเป็นพธีิกรด�าเนนิรายการ ฯลฯ เทคนคิการใช้เสียง การพฒันาบคุลกิภาพ การเคลือ่นไหวร่างกาย การ
แสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง การแต่งกาย ที่เหมาะสมสอดคล้องกับกาลเทศะ การเล่าเรื่อง และรูปแบบรายการ

CJ 59314 การรายงานข่าวเชิงข้อมูล
(Data Journalism)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการ แนวคิดในการรายงานข่าวเชิงลึกด้วยฐานข้อมูล การใช้อินเทอร์เน็ตในการแสวงหาข้อมูลจากฐานข้อมูล 
การแกะรอยข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากหลากหลายแหล่งที่มา อาทิ บุคคล เอกสารทางราชการ ข้อมูลเชิง
ประวัติศาสตร์ สถิติและงานวิจัย บนพื้นฐานกฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
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CJ 59315 โครงงานฝึกปฏิบัติผลิตนิตยสาร
(Magazine Workshop)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการ แนวคิด และการฝึกปฏิบัติในการผลิตนิตยสารทั้งในรูปแบบของสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล องค์ประกอบของ
นติยสาร ลลีาและรปูแบบการเขยีนและการเล่าเรือ่งในแบบของนติยสาร การถ่ายภาพ การออกแบบภาพประกอบ 
การออกแบบจดัหน้า การท�าส่ือมลัดมิเีดยี และส่ืออนิเตอร์แอคทีฟส�าหรบันติยสารดจิทัิล รปูแบบธุรกิจ การหาราย
ได้จากโฆษณา การตลาด และจริยธรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

CJ 59316 โครงงานฝึกปฏิบัติรายงานข่าวเชงิสืบสวน
(Investigative Reporting Workshop)

3(1-4-4)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ฝึกปฏิบัติในรูปแบบโครงงานรายงานข่าวเชิงสืบสวน อาทิ ข่าวการเมือง เศรษฐกิจ การตลาด กีฬา วัฒนธรรม โดย
นักศึกษาจะต้องน�าเสนอเนื้อหาผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ 
และสื่อออนไลน์ ภายใต้การก�ากับดูแลของอาจารย์และนักข่าวที่ปรึกษา

CJ 59417 สารคดีข้ามสื่อ
(Documentary across Media)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการ แนวคิด และฝึกปฏิบัติผลิตสารคดีข้ามสื่อ อาท ิสื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
ออนไลน์ โดยค�านึงถึงตัวบท เสียง การบรรยาย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว การเล่าเรื่อง รวมถึงความเข้าใจในช่อง
ทางในการเผยแพร่ การหาแหล่งทุนสนับสนุนรายการ

2.2.2.3 กลุ่มวิชาเอกเฉพาะทาง วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ เลือกเรียน 4 รายวิชา จ�านวน 12 
หน่วยกิต ในรายวิชาดังต่อไปนี้หรือรายวิชาที่ได้รับอนุมัติจากคณบดี

CJ 59318 การศึกษาประวัติศาสตร์เพื่องานวารสารศาสตร์
(Historical Studies for Journalism Practice)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การตีความ วิเคราะห์ อภิปรายองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย ประวัติศาสตร์โลก ประวัติศาสตร์ชาติ
อาเซียน ทั้งววิัฒนาการ เหตุการณ์ส�าคัญในประวัติศาสตร์ ความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ในเชิงประวัติศาสตร์ทาง
สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ที่มีผลต่อสถานการณ์และการพัฒนาสังคมปัจจุบัน ท�าความเข้าใจ หาความหมาย 
วเิคราะห์การเชือ่มโยงเหตแุละผลของการเกิดปรากฎการณ์ต่างๆ วเิคราะห์การรายงานข่าว ในสังคมกบับรบิทเชงิ
ประวัติศาสตร์ เพื่อน�าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการสร้างเนื้อหาเชิงวารสารศาสตร์ที่รอบด้าน

CJ 59319 ประเด็นโลกและอาเซียนส�าหรับนักข่าว
(Global and ASEAN Issues for Journalists)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การตีความ วิเคราะห์ อภิปราย สถานการณ์และประเด็นทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองโลกและ
อาเซียน ที่มีส่งผลต่อประเทศไทย ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่างๆ บทบาทของประเทศไทยในสังคม
โลกและประชาคมอาเซียน การวิเคราะห์เนื้อหาและประเด็นท่ีสะท้อนในส่ือ ตลอดจนการพัฒนาการเนื้อหาเชิง
วารสารศาสตร์โดยใช้บริบทองค์ความรู้เกี่ยวกับวิถีโลก และวิถีอาเซียนในเชิงวิเคราะห์
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CJ 59320 การสื่อสารการเมืองและวารสารศาสตร์
(Political Communication and Journalism)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการ แนวคดิการส่ือสารทางการเมอืง การเปลีย่นแปลงในพฒันาการส่ือสารทางการเมอืง การใช้เทคโนโลยแีละ
รปูแบบการส่ือสารการเมืองในยคุส่ือหลอมรวม การก�าหนดวาระทางสังคม บทบาทของพลเมือง องค์กร หน่วยงาน 
สถาบันทางการเมือง และส่ือมวลชนต่อการส่ือสารประเด็นทางการเมือง การสร้างพื้นท่ีสาธารณะในการส่ือสาร
การเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง วิเคราะห์ประเด็นและทิศทางในการสื่อสารทางการเมือง และบทบาทของ
สื่อมวลชน การพัฒนาเนื้อหาในเชิงวิเคราะห์ต่อประเด็นการสื่อสารทางการเมืองส�าหรับงานด้านวารสารศาสตร์

CJ 59321 แอนิเมชั่นและเทคโนโลยีสามมิติ
(Animation and 3D Visualization)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : CA 59107 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

เทคนิคการสร้างสรรคก์ารส่ือข่าวดว้ยเทคโนโลยีรูปแบบต่างๆ อาทิ การน�าเสนอข่าวเสมือนจริง (Immersive) 
แอนิเมชั่น (Animation) การสร้างภาพด้วยเทคโนโลยี 2D หรือ 3D การตัดต่อภาพ กราฟิก วิดีโอ ด้วยโปรแกรม
ส�าเร็จรูปต่างๆ เพื่อสร้างประสทิธผิลในการสื่อข่าวให้มีรูปแบบที่สร้างสรรค์

CJ 59322 การประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์
ส�าหรับงานนเิทศศาสตร์
( Data Mining and Online Analytics Application for 
Communication Arts)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการ แนวคดิ และเทคนคิในการประยกุต์ใช้เหมอืงข้อมลูและข้อมลูออนไลน์ส�าหรบังานนเิทศศาสตร์ เครือ่งมอื
ในการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์ กระบวนการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล (Data Mining) การประมวล
ผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์ (Online Analytic) เพื่อใช้ในงานด้านนิเทศศาสตร์ อาทิ การเข้าใจผู้บริโภค การ
วิเคราะห์การสนทนาและกระแสโลกออนไลน์ การวิเคราะห์เทรนด์และประเด็นเพื่อใช้ในการวางแผนการพัฒนา
เนื้อหาสื่อ ฯลฯ

CJ 59323 การตลาดและการจัดการส�าหรับธุรกิจสื่อคอนเวอร์เจ้นท์
( Marketing and Management for Convergent Media 
Business)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการ และแนวคดิในการจดัการธุรกิจส่ือ กระบวนการวเิคราะห์ผู้รบัสาร ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ วฒันธรรม 
วถิชีวีติ จติวทิยาในการบรโิภคส่ือ ท้ังช่องทาง รปูแบบและลกัษณะในการบรโิภคส่ือ และการตลาด เพือ่น�ามาใช้ใน
การวางกลยุทธ์เนื้อหา การวางแผนการตลาด การหาแหล่งสนับสนุนทางการเงิน และทิศทางการพัฒนาธุรกิจสื่อ 
โดยเน้นความสมดุลระหว่างจริยธรรมของสื่อและกลไกทางการตลาด
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CJ 59324 การวิเคราะห์ผู้รับสารและการออกแบบเนื้อหา
(Audience Analysis and Content Design)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การวิเคราะห์ผู้รับสาร เข้าใจจิตวิทยาในการบริโภคส่ือและสาร เพศ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ช่องทาง รูปแบบและ
ลักษณะในการบริโภคส่ือและสาร ความต้องการด้านเนื้อหา ตลอดจนการออกแบบเนื้อหาให้สอดคล้องกับผู้รับ
สาร บนพื้นฐานจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม เน้นกรณีศึกษาและโครงงาน

CJ 59425 การรายงานข่าวต่างประเทศและการปฏิบัติงานข่าวระหว่าง
ประเทศ
( Reporting Foreign Issues and International News 
Practices)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การรายงานข่าวต่างประเทศส�าหรบัองค์กรส่ือในประเทศไทย โดยเข้าใจสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมอืง 
และวัฒนธรรมและกระแสโลก ทั้งภูมิภาคเอเชีย และอื่นๆ ที่ก�าลังมีบทบาทส�าคัญต่อเศรษฐกิจและการเมืองโลก 
บทบาทของผู้ส่ือข่าวต่างประเทศในประเทศไทย รวมท้ังหลักในการท�างานวารสารศาสตร์ขององค์กรส่ือในต่าง
ประเทศ ส�านักข่าวต่างประเทศ โดยเน้นความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสื่อมวลชน สิทธิ เสรีภาพ แนวปฏิบัติ 
และความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน รวมทั้งข้อจ�ากัดในการรายงานข่าวของประเทศในแต่ละภูมิภาค

CJ 59426 พื้นฐานภาษาอังกฤษส�าหรับนักข่าว
(Basic English for Journalists)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการ แนวคดิในการการอ่านและสรปุใจความข่าวภาษาองักฤษ ค�าศพัท์ในข่าวและ การท�างานข่าว รปูแบบการ
เขียนข่าวภาษาอังกฤษ ย่อความ การจดบันทึก สรุปประเด็น เขียนข้อความสั้น ค�าบรรยายใต้ภาพ แปลข่าวภาษา
อังกฤษ การใช้ภาษาอังกฤษในงานข่าว อาท ิการประสานงาน การสอบถามข้อมูล การประสานแหล่งข่าว การตั้ง
ค�าถามและสัมภาษณ์

CJ 59427 ภาษาอังกฤษขั้นสูงส�าหรับนักข่าว
(Advanced English for Journalists)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : CJ 59426 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

หลักการ แนวคิด และฝึกปฏิบัติในการเขียนเพื่องานวารสารศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ อาทิ ข่าวออนไลน์ ข่าว
หนังสือพิมพ์ ข่าวโทรทัศน์ สารคดี การน�าเสนอในรูปแบบต่างๆ และช่องทางสื่อต่างๆ

CB 59318 การสื่อสารการตลาดดิจิทัล
(Digital Marketing Communications)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : CA 59107 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

หลกัการ องค์ประกอบ ประเภท การวางกลยทุธ์และรปูแบบการใช้ส่ือดจิทัิลให้เกิดประโยชน์ต่อแบรนด์ เทคนคิการ
คดิเชงิสร้างสรรค์เพือ่การส่ือสารแบรนด์ผ่านส่ือดจิทัิล กระบวนการออกแบบ การสร้างสรรค์เนือ้หา การสร้างภาพ
ประกอบ การน�าเสนอ และการเล่าเรือ่งราวเพือ่การส่ือสารแบรนด์ผ่านส่ือดจิทัิล รวมถงึการจดัสรรงบประมาณผ่าน
สื่อดิจิทัลในประเภทต่างๆ อย่างเหมาะสม
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CB 59423 การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร
(Corporate Identity Design)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : CA 59107 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

การวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด แนวโน้มด้านการออกแบบ และแนวโน้มผู้บริโภค เพื่อวางแผนกลยุทธ์การ
ออกแบบแบรนด์ โดยเน้นท่ีการใช้เครื่องมือและโปรแกรมกราฟกิในการออกแบบอัตลักษณ์ และองค์ประกอบ
ต่างๆ เช่น คู่มืออัตลักษณ์องค์กร โลโก้ ฉลาก บรรจุภัณฑ์ ไปจนถึงสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์หลากรูปแบบ 
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างสร้างสรรค์ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราว และสร้างประสบการณ์ที่เฉพาะเจาะจงของ
แบรนด์สู่ผู้บริโภค

CB 59424 การถ่ายภาพเฉพาะทาง
(Specialized Photography)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : CA 59106 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

หลักการ แนวคิด และการฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพเฉพาะด้าน อาทิ ถ่ายภาพสารคดี ถ่ายภาพโฆษณา ถ่ายภาพ
ผลิตภัณฑ์ ถ่ายภาพแฟชั่น ฯลฯ โดยค�านึงถึงการน�าไปใช้ในสื่อประเภทต่างๆ หรือ ประกอบเนื้อหา ตลอดจนการ
ประกอบอาชีพช่างภาพอิสระ ช่องทางในการน�าเสนอ เผยแพร่ และจ�าหน่าย

3. 3. หมวดวิชาเลือกเสรี
เลือกเรียนจ�านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของสถาบัน 

การจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือสถาบันอุดมศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยได้รับอนุมัติจาก
อาจารย์ ที่ปรึกษาและคณะวิชาต้นสังกัดวิชาที่เลือกเรียน หรือรายวิชาเลือกเสรีของคณะดังต่อไปนี้

CA 59418 การใช้เสียงในงานสื่อสารมวลชน
(Media Voice Training)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการ เทคนิค และการฝึกปฏิบัติการออกเสียง การใช้ค�า การแสดงออกทางอารมณ์ รูปแบบของการใช้เสียง
เพื่องานสื่อสารมวลชนประเภทต่างๆ ได้แก่ การพากย์ การบรรยายประกอบ การลงเสียงส�าหรับงานโฆษณา ส
ปอตประเภทต่างๆ สารคดี ละครวิทยุ

CA 59419 การพูดเพื่องานกิจกรรมและนันทนาการ
(Speaking for Events and Recreation)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการ เทคนิคการพูดเพื่องานกิจกรรม และนันทนาการ อาทิ การพูดเพื่องานพิธีกร ผู้ด�าเนินรายการในงาน
กิจกรรมพิเศษ กิจกรรมนันทนาการ การน�าเสนอและขายงาน เน้นถึงวิธีล�าดับความคิด การใช้ถ้อยค�าส�านวน 
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การใช้ส่ือประกอบการพูดและการน�าเสนอ ฯลฯ เพื่อให้การส่ือสารสัมฤทธ์ิผลตาม
วัตถุประสงค์ของงาน
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CA 59420 การสื่อสารในบริบททางธุรกิจระหว่างประเทศ
(Communication in Global Business Context)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการส่ือสารในบริบททางธุรกิจระหวา่งประเทศ การประสานหรือท�างานในองค์กร
ระหว่างประเทศ การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ โดยเน้นศึกษาลักษณะ ประเภท เทคนิค และเครื่องมือในการเจรจา
ต่อรองในสังคมโลกาภิวัตน์ ความหมายของวัฒนธรรม รูปแบบและบริบททางวัฒนธรรม อาทิ วัฒนธรรมที่แตก
ต่างกันขององค์กร ภูมิภาค สถานะทางสังคมเศรษฐกิจ อายุ อิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีส่งผลต่อการเจรจาต่อรอง
ทางธุรกิจ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีลักษณะ High Context และ Low Context มารยาทในการด�าเนิน
การทางธุรกิจภายใต้ความแตกต่างทางวัฒนธรรม โดยเน้นกรณีศึกษา

CA 59421 การเขียนเชิงปฏิบัติการ 1: เรื่องแต่ง
(Writer’s Workshop 1: Fiction)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการ แนวคิด และฝึกปฏิบัติการผลิตงานเขียนประเภทเรื่องแต่ง ได้แก่ เรื่องสั้น นิยาย การวิเคราะห์กลุ่มเป้า
หมาย กระบวนการคดิโครงเรือ่งงานเขยีน สร้างตวัละคร เทคนคิการเล่าเรือ่ง และการใช้เทคนคิเชงิวารสารศาสตร์
ในการสืบค้น รวบรวมข้อมูล เพื่อต่อยอดสู่งานเขียนนิยายและเรื่องสั้น

CA 59422 การเขียนเชิงปฏิบัติการ 2: การเขียนบท
(Writer’s Workshop 2: Script Writing)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการ แนวคดิ และฝึกปฏิบตัใินการผลติงานเขียนประเภทบทรายการผ่านส่ือวทิย ุกระจายเสียง ส่ือวิทยโุทรทัศน์ 
และสื่อออนไลน์ อาท ิบทละคร และบทดัดแปลงข้ามสื่อจากหนังสือ นิยาย การ์ตูน ฯลฯ ฝึกการวิเคราะห์กลุ่มเป้า
หมาย กระบวนการคิดโครงเรื่องงานเขียน สร้างตัวละคร และการใช้เทคนิคการเล่าเรื่องเชิงวารสารศาสตร์

CA 59423 การเขียนเชิงปฏิบัติการ 3: การเขียนเพื่อสื่อดิจิทัล
(Writer’s Workshop 3: Digital Content Writing)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการ แนวคิด และการฝึกปฏิบัติในการผลิตงานเขียนเพื่อสื่อดิจิทัล การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย จิตวิทยาผู้รับ
สาร การใช้เทคนิคเชิงวารสารศาสตร์ในการสร้างสรรค์เนื้อหา รูปแบบและเทคนิคการเล่าเรื่อง การบริหารจัดการ
เนื้อหา โฆษณาและผู้สนับสนุนทางการเงิน และการตลาด

CA 59424 สื่อในวัฒนธรรมประชานิยม
(Media in Popular Culture)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ภาพสะท้อนของสื่อมวลชน ที่ถูกน�าเสนอผ่านสื่อประชานิยม 
โดยเน้นฝึกทักษะการศกึษา ค้นคว้าวจิยั และท�าความเข้าใจหลกัการและเหตผุลของ ตวับท การวเิคราะห์ภาพความ
จริง และภาพตัวแทนของสื่อที่ถูกน�าเสนอผ่านสื่อประชานิยม
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CA 59425 โครงงานฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ประกอบการด้านนิเทศศาสตร์
(Entrepreneurship Workshop for Communication Arts)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลกัการ แนวคดิในการเป็นผู้ประกอบการด้านนเิทศศาสตร์ การวางแผนธุรกิจท่ีบรูณาการความรู้ด้านนเิทศศาสตร์
และส่ือสารมวลชน แผนโครงงานการด�าเนนิการทางธุรกิจการเงินและงบประมาณ การวเิคราะห์ช่องทางการตลาด 
การวางกลยุทธ์ การหาแหล่งสนับสนุนการลงทุน โดยผู้เรียนจะได้ทดลองเขียนแผนธุรกิจ ผลิตเนื้อหาจ�าลอง และ
ทดสอบการน�าเสนอ ภายใต้หลักจริยธรรมวารสารศาสตร์ท่ีเน้นความสมดุลและเท่ียงธรรม โดยมีคณาจารย์และ
นักวิชาชีพเป็นที่ปรึกษาโครงการ

CA 59426 การสื่อสารเพื่อบริบทเฉพาะ
(Communication for Specific Context)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ทักษะและวิธีการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เน้นการเขียนและการผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่อย่างง่าย เช่น การเขียน
ข่าว บทความ บทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สกู๊ป เรื่องเล่า ฯลฯ การวิเคราะห์ผู้รับสารเพื่อทราบความ
ต้องการด้านเนือ้หา การสร้างสรรค์เนือ้หา เพือ่การด�าเนนิธุรกิจในบรบิทเฉพาะด้าน เช่น ธุรกิจเกษตร อาหาร ยาน
ยนต์ ค้าปลีก เป็นต้น

CB 59427 การรณรงค์การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ส�าหรับการกีฬาและบันเทิง
(Strategic Communication Campaign for Sport and 
Entertainment)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การฝึกปฏิบัติจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการกีฬาและบันเทิงด้วยกรณีศึกษาจากองค์กรจริง ตั้งแต่การรับทราบความ
ต้องการของลกูค้า วเิคราะห์สถานการณ์ก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย และวตัถปุระสงค์การส่ือสาร การออกแบบสาร การ
วางกลยุทธ์ และกลวิธีในการสื่อสาร การเลือกใช้สื่อ งบประมาณ การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรม ตลอด
จนการประเมนิและวดัผลโครงการโดยต้องน�าเสนอผลงานพร้อมท้ังจดัท�ารายงานประกอบการน�าเสนอผลงาน ภาย
ใต้การควบคุม และการประเมินผลของคณาจารย์ร่วมกับหน่วยงานภายนอก

CB 59428 การบริหารจัดการความสัมพันธ์กลุ่มแฟนคลับ
(Fan Club Relationship Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการและแนวคิดในการบริหารจัดการแฟนคลับส�าหรับกลุ่มธุรกิจกีฬาและบันเทิง ประเภท ธรรมชาติ จิตวิทยา 
และกระบวนการของการเป็นแฟน (Fandomization) กระบวนการเข้าสู่การเป็นแฟน การรวมกลุ่มของแฟนคลับ 
การจัดตั้งแฟนคลับ การสื่อสารกับกลุ่มแฟนคลับ ความเชื่อมโยงกับทีมหรือบริษัทต้นสังกัด นักกีฬา ศิลปิน ดารา 
กิจกรรมสัมพันธ์ สิทธปิระโยชน์ ตลอดจนการธ�ารงรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน โดยเน้นกรณีศึกษาธุรกิจการกีฬา
และบันเทิง
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CB 59429 โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมส�าหรับธุรกิจค้าปลีก
( Corporate Social Responsibility Project for Modern 
Trade Business)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การฝึกปฏิบัติวางแผนและจัดกิจกรรมโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยกรณีศึกษาจากองค์กรจริง การจัด
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะกลยุทธ์การส่ือสารเชิงกลยุทธ์ขององค์กรท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับ
กิจการธุรกิจค้าปลีก และสะท้อนความตั้งใจขององค์กรที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม การวางแผนโครงการ 
การวเิคราะห์สถานการณ์การก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย และวัตถปุระสงค์การส่ือสาร การออกแบบสาร การวางกลยทุธ์ 
และกลวธีิในการส่ือสาร การเลือกใช้ส่ือ งบประมาณ การประชาสัมพนัธ์และส่งเสรมิกิจกรรม ตลอดจนการประเมนิ
และวดัผลโครงการโดยต้องน�าเสนอผลงานพร้อมท้ังจดัท�ารายงานประกอบการน�าเสนอผลงาน ภายใต้การควบคมุ
และการประเมินผลของคณาจารย์ร่วมกับหน่วยงานภายนอก

CB 59430 การสื่อสารและการส่งเสริมการขายสินค้าแฟชั่น
(Fashion Communication and Promotion)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การรวมทักษะทางภาพและความคดิสร้างสรรค์ รวมทั้งความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับการออกแบบ การค้าปลีก และ
การสื่อสาร การท�านายหรือพยากรณ์เทรนด์ แฟชั่น การรวมภาพและการเล่าเรื่อง ความรู้เรื่องภาพเพื่อใช้ในการ
ท�าโปรโมชั่นต่างๆ

CJ 59428 วารสารศาสตร์เพื่อแฟชั่นและวิถีชีวิต
(Fashion and Lifestyle Journalism)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลกั แนวคดิ และการฝึกปฏิบตัใินการน�าเสนอข่าวแฟชัน่และวิถชีวิีตผ่านส่ือวารสารศาสตร์ องค์ประกอบและคณุค่า
ของข่าว ประเดน็ข่าว การเกบ็รวบรวมข้อมลู การถ่ายภาพเพือ่การส่ือสารรปูแบบ ต่างๆ เช่น ภาพข่าว ภาพสารคดี 
ภาพแฟชั่น ความสัมพันธ์ระหว่างส่ือกับเนื้อหา ลักษณะและประเภทของการน�าเสนอข่าวแฟชั่นและวิถีชีวิต ท้ัง
การเขียน การพูด การจัดรายการ และการผลิตสื่อ อาท ิการเขียนบทวิจารณ์ การเขียนเชิงสารคดี ในสื่อประเภท
ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรทัศน์ และสื่ออินเทอร์เน็ต รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างนัก
ข่าวและแหล่งข่าวท่ีเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และจริยธรรมและจรรยาบรรณของส่ือมวลชนในการน�าเสนอข่าวสารการ
แฟชัน่ และวถิชีวีติ ท่ีมีผลกระทบทางสังคม ธุรกิจ โดยเน้นการจดัท�าโครงงานจากกรณศีกึษาธุรกิจแฟชัน่และวถิชีวีติ

CJ 59429 วารสารศาสตร์เพื่อการกีฬาและบันเทิง
(Sport and Entertainment Journalism)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลัก แนวคิด และการฝึกปฏิบัติในการน�าเสนอข่าวการกีฬาและบันเทิง ผ่านสื่อวารสารศาสตร์ ทั้งจากมุมมองของ
ส่ือมวลชน และนกัส่ือสารองค์กร ได้แก่ การรายงานข่าวกฬีาและบนัเทิง องค์ประกอบและคณุค่าของข่าว ประเดน็
ข่าว ภาพข่าว ลักษณะและประเภทของการน�าเสนอข่าวสารกีฬาและบันเทิงในสื่อประเภทต่างๆ ทั้งสื่อท่ีมีก�าหนด
เผยแพร่เป็นประจ�า และสื่อเฉพาะกิจ ทักษะการน�าเสนอทั้งการเขียน การพากษ์ การจัดรายการ และการผลิตสื่อ 
รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างนักข่าวและนักสื่อสารองค์กร กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของส่ือมวลชนและนักส่ือสารองค์กรในการน�าเสนอข่าวสารการกีฬาและบันเทิง โดยเน้นการจัดท�าโครงงานจาก
กรณีศึกษาธุรกิจกีฬาและบันเทิง

512� คู่มือนักศึกษา�ปีการศึกษา�2559�|�คณะนิเทศศาสตร์



รายชื่ออาจารย์และบุคลากรประจ�าคณะนิเทศศาสตร์

1. อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล 
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์

2. อาจารย์ชัยวุฒิ รื่นเริง 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จินตวีร์ เกษมศุข 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

4. อาจารย์วิสาข์ เชี่ยวสมุทร 
หัวหน้าสาขา

5. อาจารย์สกุลศรี ศรีสารคาม 
หัวหน้าสาขา

6. อาจารย์กานต์ เชาวน์นิรัติศัย 
อาจารย์ประจ�า

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญ์ณณัฐ อนุรักติพันธุ์ 
อาจารย์ประจ�า

8. อาจารย์ภัทราวดี ธีเลอร์ 
อาจารย์ประจ�า
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9. อาจารย์ ดร.พิทยา พละพลีวัลย์ 
อาจารย์ประจ�า

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์พาพร มหาสนิไพศาล 
อาจารย์ประจ�า

11. นางสาวมลทพิย์ แสนคณึง 
ผู้จัดการฝ่าย

12. นายนฑากร เขียวชอุ่ม 
เจ้าหน้าท่ีเทคนิค

13. นายธิติพันธุ์ รักษาความดี 
เจ้าหน้าท่ีเทคนิค

14. นางสาวฤทัยรัตน์ เกษมวรคณี 
เลขานุการประจ�าคณะ

15. นางสาวสุคนธา ฟูสุวรรณ 
เลขานุการประจ�าคณะ
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คณะวิทยาการจัดการ



คณะวิทยาการจัดการ 
Faculty of Management Sciences

ปรัชญา
เป็นผู้รอบรู้เชิงบูรณาการ บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสาธารณชน

ปณิธาน
คณะวิทยาการจัดการมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ท่ีจะจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภายใต้ปณิธาน

ท่ีว่า มุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีแนวคิดเชิงบูรณาการอย่างสร้างสรรค์ เป็นก�าลังส�าคัญของสังคมไทย ยึดมั่นใน
อุดมการณ์ และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

วิสัยทัศน์
คณะวิทยาการจัดการ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการจัดการให้เป็น

ที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง จึงก�าหนดวิสัยทัศน์ว่า
ในเวลา 5 ปี จะเป็นคณะวชิาท่ีรวมศาสตร์ และสาขาวชิาด้านการจดัการเชงิบรูณาการท่ีหลากหลาย 

ในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

พันธกิจ
สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 4 ด้าน คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการ

วิชาการ และการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
1. จดัและพฒันาการศกึษาระดบัอดุมศกึษาด้านการจดัการท่ีทันสมัยและเท่าทันกระแสพลวัตต่างๆ 

ของโลก
2. ผลิตบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ ตามแบบผลการเรียนรู้ใหม่ของสถาบันฯ คือ DJT Model 

(Deutsche Japan Thailand Business Model) ซึ่งประกอบด้วย การคิดค้นนวัตกรรม (Inno-
vation) ความคิดสร้างสรรค์ (Creative) ทักษะการรู้สารสนเทศ (Information Literacy Skills) 
และเทคโนโลย ี(Technology skill) มคีวามยืดหยุ่น (Flexibility) และความเรียบง่าย (Relaxation)

3. ส่งเสริมให้มีการวิจัยในลักษณะการจัดการต่างๆ เพื่อน�าองค์ความรู้ไปพัฒนานวัตกรรมหรือ
งานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

4. บริการวิชาการ โดยประสานความคิดและความร่วมมือกับเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพต่างๆ 
5. เสริมสร้าง และพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ในวิชาชีพ มีความรับ

ผิดชอบต่อสังคม และมีจิตส�านึกในการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ เสริมสร้างระบบและกลไกใน
การประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธภิาพ

516� คู่มือนักศึกษา�ปีการศึกษา�2559�|�คณะวิทยาการจัดการ



สัญลักษณ์ประจ�าคณะ

สีประจ�าคณะ
สีส้ม

สถานที่ติดต่อคณะ
ชั้น 10 อาคาร CP All Academy

ข้อมูลการติดต่อคณะ

 • หลักสตูรบรหิารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจดัการอสงัหารมิทรพัย์และทรพัยากรอาคาร
 ผู้ประสานงาน นางสาวปาณิศา ยมยะมาลี
 E-mail panisayom@pim.ac.th
 เบอร์โทรศัพท์ 0-2837-1084

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 ผู้ประสานงาน นางสาวพรรณธิภา คงเพ็ชร
 E-mail phantipakon@pim.ac.th
 เบอร์โทรศัพท์ 0-2837-1322

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
 ผู้ประสานงาน นางสาวปิยะธดิา โพธิ์สาน
 E-mail piyathidapho@pim.ac.th
 เบอร์โทรศัพท์ 0-2832-0289

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 ผู้ประสานงาน นางสาวจิราพร คชแก้ว
 E-mail chiraphonkho@pim.ac.th
 เบอร์โทรศัพท์ 0-2837-1089
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หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์
และทรัพยากรอาคาร



หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์
และทรัพยากรอาคาร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร

Bachelor of Business Administration Program  
in Modern Trade Business Management

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : บรหิารธุรกิจบณัฑติ (การจัดการอสังหารมิทรพัย์และทรพัยากรอาคาร)
 (อักษรย่อ) : บธ.บ. (การจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Business Administration
   (Real Estate and facility Management)
 (อักษรย่อ) : B.B.A. (Real Estate and facility Management)

ความเป็นมาและจุดเด่นของสาขาวิชา
1. .การจดัการอสังหารมิทรพัย์และทรพัยากรอาคาร เกีย่วข้องกบัความปลอดภยั ประสิทธิภาพใน

การท�างานและการใช้อาคาร ต้นทุน มูลค่า และภาพลักษณ์ขององค์กร อาคารและทรัพยากรกายภาพ
2. การขาดการบรหิารจดัการท่ีดแีละเป็นระบบ จะส่งผลเสียหลายด้าน เช่น อาคารต้องเส่ือมสภาพ

ก่อนเวลาอนัควร อาคารมมีลูค่าทรพัย์สินต�า่กว่าเวลาท่ีควรจะเป็น ตลอดไปจนถงึอาคารกลายเป็นอปุสรรค
ท่ีลดทอนประสิทธิภาพในการท�างานของผู้ท่ีท�างานในอาคาร และท�าให้อาคารนัน้ต้องเลิกใช้งานก่อนเวลา
อันควรที่โครงสร้างอาคารจะหมดสภาพ

3. การจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร เป็นเรื่องท่ีมีศาสตรค์วามรู้เฉพาะทาง จึงมี
ความจ�าเป็นอย่างมากในการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว

4. การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคารด้วยบุคลากรท่ีได้รับการศึกษามา
เป็นการเฉพาะ และมีความรู้รอบด้านในการปฏิบัติงานจัดการอาคาร จะช่วยให้อาคารมีสภาพและ
ประสิทธิภาพในระดับท่ีดี ผู้ใช้อาคารได้รับความสะดวก ปลอดภัย ผู้ลงทุนหรือเจ้าของอาคารได้รับผล
ตอบแทนและมูลค่าของอาคารที่เพิ่มสูงมากขึ้น ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานและมีความรู ้ความสามารถเฉพาะด้านการจัดการ

อสังหารมิทรัพย์และทรัพยากรอาคาร ในระดับของการจัดการ
2. ผลิตบัณฑิตท่ีมีองค์ความรู้ในเรื่องของขอบเขตการปฏิบัติวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ

อสังหารมิทรัพย์และทรัพยากรอาคาร 
3. ผลติบณัฑติท่ีสามารถน�าองค์ความรู้ไปประยกุต์ใช้ในทางปฏบิตักิบัอาคารแต่ละประเภทอาคารได้
4. ผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อเจ้าของอาคาร ผู้ใช้อาคาร และสังคม ได้เป็นอย่างดี
5. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความเป็นผู้น�า มีความใฝ่รู้ สามารถใช้ความรู้ด้านภาษาในการพูด

และเขียน รวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
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จากความเป็นมา และวัตถุประสงค์ดังได้กล่าวมาข้างต้น หลักสูตรนี้จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อผลิต
บัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

1. มีองค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจที่เพียงพอต่อการด�าเนินธุรกิจ
2. มอีงค์ความรู้ด้านงานอาคารและอสังหารมิทรพัย์ท่ีเพยีงพอต่อการจัดการอสังหารมิทรพัย์และ

ทรัพยากรอาคาร
3. สามารถบรูณาการศาสตร์ของการจดัการเข้ากบัศาสตร์ของการออกแบบ การก่อสร้าง และการ

บ�ารุงรักษางานอาคารและทรัพยากรกายภาพ และความเข้าใจด้านอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างเพียงพอต่อ
การด�าเนินงาน

4. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ที่สามารถติดต่อสื่อสารได้ในระดับดี
5. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์รวมท้ังซอฟท์แวร์เบื้องต้นท่ีใช้ในการจัดการด้านต่างๆ 

ได้เป็นอย่างดี
6. มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธภิาพ
7. มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ
โดยคุณลักษณะดังกล่าวจะสอดคล้องกับองค์ความรู้หลักของหลักสูตรที่ได้แสดงดังรูปด้านล่างนี้

 ཛ คณิตศาสตร์
 ཛ วิทยาศาสตร์
 ཛ ปรัชญา
 ཛ เศรษฐศาสตร์
 ཛ สถิติ
 ཛ ภาษาต่างประเทศ

 ཛ Design & Con-
struction

 ཛ Interior & Space
 ཛ Landscape
 ཛ Engineering
 ཛ Building Code &Law
 ཛ Environment

 ཛ Accounting
 ཛ Finance
 ཛ  Human Re-
sources

 ཛ Marketing
 ཛ  Data & Info 
Managament

 ཛ BM Principle
 ཛ  Facilities Ser-
vices

 ཛ  O & M Manage-
ment

 ཛ  Risk Manage-
ment

 ཛ FM Professional Practice
 ཛ Real Estate Management

ความรู้พื้นฐาน ความรู้
บริหารธุรกิจ

ความรู้เฉพาะ
สาขา BM/FM/
Real estate 

(การจัดการอาคาร
และทรัพย์สิน และ
อสังหาริมทรัพย์)

ความรู้ด้าน
กายภาพและ
สิ่งแวดล้อม

RFM

รูปแสดงองค์ความรู้ด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร

แนวทางในการประกอบอาชีพ
เม่ือส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพในสาขาวิชาการจัดการ

อสังหารมิทรัพย์และทรัพยากรอาคาร ในต�าแหน่งหรือหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. “ผู้จัดการอาคาร” ในอาคารประเภทต่างๆ อาคารขนาดใหญ่หรือใหญ่พิเศษ หลายประเภท 

อาท ิอาคารส�านักงาน อาคารชุดพักอาศัย โครงการหมู่บ้าน ศูนย์การค้า อาคารเอนกประสงค์ อาคาร
การศึกษา อาคารสันทนาการ 
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2. “ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ (Operations Manager)” ของบริษัทผู้ให้บริการงานอาคาร 
(Facility Service Provider)

3. “เจ้าหน้าท่ี/ผู้จดัการงานอาคารสถานท่ี หรอืงานด้านทรพัยากรกายภาพ” ของหน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น กรมโยธาธิการ ท�าหนา้ท่ีในการจัดการ อาคารราชการ อาคาร
สาธารณะ รวมไปถึงพื้นที่บริการสาธารณะของเมือง

4. “เจ้าหน้าท่ี/พนกังาน หรอืงานด้านอสังหารมิทรพัย์” ของบรษิทัพฒันาโครงการอสังหารมิทรพัย์
ต่างๆ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
1. เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ

สอบผ่านการศึกษาระดับเกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติ หรือเทียบเท่า หรือ
2. เป็นผู้ส�าเรจ็การศกึษาจากต่างประเทศ สอบผ่านการศกึษาเทียบเท่าระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย

จากประเทศนั้น และได้รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
3. เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
4. เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ 

และส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง

โครงสร้างหลักสูตร
จ�านวนหน่วยกิตที่ศึกษาตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวน 33 หน่วยกิต ประกอบด้วย

1.1 กลุ่มวิชาภาษา จ�านวน 15 หน่วยกิต
1.1.1 ภาษาไทย จ�านวน 3 หน่วยกิต
1.1.2 ภาษาอังกฤษ จ�านวน 12 หน่วยกิต

1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ จ�านวน 99 หน่วยกิต ประกอบด้วย
2.1 กลุ่มวิชาแกน จ�านวน 30 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาบังคับ จ�านวน 57 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาเลือก จ�านวน 12 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ�านวน 6 หน่วยกิต

คณะวิทยาการจัดการ | สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร 521



รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวน 33 หน่วยกิต แบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชา ดังนี้

1.1 กลุ่มวิชาภาษา จ�านวน 15 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาดังนี้
1.1.1 ภาษาไทย จ�านวน 3 หน่วยกิต เลือกเรียน 1 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

TH 57101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
( Thai for Communication) 3(3-0-6) -

TH 57102
ภาษากับวัฒนธรรมไทย
( Language and Thai Culture) 3(3-0-6) -

1.1.2 ภาษาอังกฤษ จ�านวน 12 หน่วยกิต เลือกเรียน 6 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

EN 57101
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
( Foundation English) 2(1-2-3) -

EN 57102
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
( English for Real Life) 2(1-2-3) EN 57101

EN 57203
ภาษาอังกฤษในธุรกิจบริการและการขาย
( English in the Service and Sales Business) 2(1-2-3) EN 57102

EN 57204

ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอและการสื่อสาร
ในเชิงธุรกิจ
( English for Presentation and Communication 
in Business)

2(1-2-3) EN 57203

EN 57305
ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครและสัมภาษณ์งาน
( English for Job Application and Interview) 2(1-2-3) EN 57204

EN 57306
ภาษาอังกฤษในบริบทของสังคมทางธุรกิจ
( English for Social / Business Contexts) 2(1-2-3) EN 57204

EN 57307
ภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียน
( English in ASEAN Contexts) 2(1-2-3) EN 57204

EN 57308
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมออนไลน์
( English for Communication on Social Media) 2(1-2-3) EN 57204

EN 57409
ภาษาอังกฤษเพื่อการจดบันทึกย่อและการสรุปความ
( English for Note-Taking and Summarizing) 2(1-2-3) EN 57204
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

EN 57410
ภาษาอังกฤษส�าหรับการสอบวัดมาตรฐาน
( English for Standardized Tests) 2(1-2-3) EN 57204

1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต เลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SO 57101
บุคลิกภาพและสัมพันธภาพทางสังคม
( Personality and Social Relations) 3(3-0-6) -

SO 57102
การพัฒนาสังคม
( Social Development) 3(3-0-6) -

SO 57103
ประชาคมโลกกับอาเซียน
( Global Community and ASEAN) 3(3-0-6) -

SO 57104
การจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจ�าวัน
( Conflict Management in Daily Life) 3(3-0-6) -

SO 57105
ภาวะผู้น�าในสังคมยุคใหม่
( Leadership in Modern Society) 3(3-0-6) -

SO 57106
กฎหมายในชีวิตประจ�าวัน
( Law in Daily Life) 3(3-0-6) -

SO 57107
ความรู้เท่าทันสื่อ
( Media Literacy) 3(3-0-6) -

SO 57108
เศรษฐกิจและการเมืองไทย
( Thai Politics and Economy) 3(3-0-6) -

SO 57109
สหวิทยาการสังคมศาสตร์
( Integrated Social Science) 3(3-0-6) -

SO 57110
มนุษย์กับโลกาภิวัฒน์
( Man and Globalization) 3(3-0-6) -

SO 57111
ปัญหาสังคมร่วมสมัย
( Contemporary Social Problems) 3(3-0-6) -

SO 57112
สังคมชนบทและเมือง
( Rural and Urban Society) 3(3-0-6) -

SO 57113
จิตวิทยาเพื่อการท�างาน
( Psychology for Work) 3(3-0-6) -
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1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต เลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HM 57101
มนุษย์กับอารยธรรม
( Man and Civilization) 3(3-0-6) -

HM 57102
ความงดงามแห่งชีวติ
( Beauty of Life) 3(3-0-6) -

HM 57103
หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด
( GO and Thinking Skills Development) 3(3-0-6) -

HM 57104
ปรัชญากับการด�าเนินชีวิต
( Philosophy and living) 3(3-0-6) -

HM 57105
ไทยศึกษา
( Thai Studies) 3(3-0-6) -

HM 57106
สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
( Intergrated Humanities) 3(3-0-6) -

HM 57107
ศาสนากับสันติภาพ
( Religion and Peace) 3(3-0-6) -

HM 57108
ศิลปะการด�าเนินชีวิต
( Art of Living) 3(3-0-6) -

HM 57109
จริยศาสตร์ธุรกิจ
( Business Ethics) 3(3-0-6) -

HM 57110
มนุษย์กับการใช้เหตุผล
( Man and Reasoning) 3(3-0-6) -

HM 57111
การคิดเชิงวิพากษ์และสร้างสรรค์
( Critical and Creative Thinking) 3(3-0-6) -

HM 57112
ชีวิตกับวรรณกรรมสร้างสรรค์
( Life and Creative Literature) 3(3-0-6) -

HM 57113
นวัตกรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
( Innovations and Quality of Life Improvement) 3(3-0-6) -

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต เลือกเรียน 2 รายวิชา จาก
รายวิชาต่อไปนี้
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SC 57101
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ�าวัน
( Mathematics and Statistics in Daily Life) 3(3-0-6) -

SC 57102
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
( Applications of Information Technology) 3(3-0-6) -

SC 57103
การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม
( Energy Conservation and Environmental 
Management)

3(3-0-6) -

SC 57104
เทคโนโลยีส�าหรับส�านักงานอัตโนมัติ
( Technology for Office Automation) 3(2-2-5) -

SC 57105
โภชนาการเพื่อสุขภาพ
( Nutrition for Health) 3(3-0-6) -

SC 57106
การจัดการการเงินส่วนบุคคล
( Personal Financial Management) 3(3-0-6) -

SC 57107
วิทยาศาสตร์กับชีวิต
( Science and Life) 3(3-0-6) -

SC 57108
สถิติเบื้องต้น
( Basic Statistics) 3(3-0-6) -

2. หมวดวิชาเฉพาะ จ�านวน 99 หน่วยกิต แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชา ดังนี้
2.1 กลุ่มวิชาแกน จ�านวน 30 หน่วยกิต 10 รายวิชา จากรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BA 57101
หลักการตลาด
( Principles of Marketing) 3(3-0-6) -

BA 57102
การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ
( Business Managerial Accounting) 3(3-0-6) -

BA 57104
การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์
( Organization and Human Resource 
Management)

3(3-0-6) -

BA 57106
เศรษฐศาสตร์การจัดการ
( Managerial Economics) 3(3-0-6) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BA 57208
การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
( Quantitative Analysis and Business 
Statistics)

3(3-0-6) -

BA 57209
การเงินธุรกิจ
( Business Finance) 3(3-0-6) -

BA 57210
การจัดการด้านการผลิตและการปฏิบัติการ
( Operations Management) 3(3-0-6) -

BA 57312
การวิจัยเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
( Research for Business Development) 3(3-0-6) -

BA 57313
กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
( Business Law and Ethics) 3(3-0-6) -

BA 57414
การจัดการเชิงกลยุทธ์
( Strategic Management) 3(3-0-6) -

2.2 กลุ่มวิชาบังคับ จ�านวน 57 หน่วยกิต 18 รายวิชา จากรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

RF 58101

ความรู้เบื้องต้นด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์และ
ทรัพยากรอาคาร
( Introduction to Real Estate and Facility 
Management)

3(3-0-6) -

RF 58102
หลักการจัดการอาคารและทรัพยากรอาคาร
( Principles of Building and Facility 
Management)

3(3-0-6) -

RF 58103

หลักการเบื้องต้นด้านการออกแบบและก่อสร้าง
อาคาร
( Principles of Building Design and 
Construction)

3(3-0-6) -

RF 58104

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์
และทรัพยากรอาคาร 1
( Work-based Learning in Real Estate and 
Facility Management 1)

3(320 ชม.) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

RF 58205

หลักการเบื้องต้นของการออกแบบโครงสร้างอาคาร
และวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร
( Principles of Building Structure and 
Engineering Systems)

3(3-0-6) -

RF 58206
การจัดการอาคารและทรัพยากรอาคาร
( Building and Facility Management) 3(3-0-6) -

RF 58207
การปฏิบัติการดูแลและบ�ารุงรักษาอาคาร 1
( Facility Operations and Maintenance 1) 3(3-0-6) -

RF 58208
การปฏิบัติการดูแลและบ�ารุงรักษาอาคาร 2
( Facility Operations and Maintenance 2) 3(3-0-6) -

RF 58209

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์
และทรัพยากรอาคาร 2
( Work-based Learning in Real Estate and 
Facility Management 2)

3(320 ชม.)

RF 58104
หรือได้รับการ

อนุมัติจาก
คณบดี

RF 58310
ธุรกิจอสังหารมิทรัพย์เบื้องต้น
( Introductions to Real Estate Business) 3(3-0-6) -

RF 58311
กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
อสังหารมิทรัพย์
( Real Estate Law &Regulation)

3(3-0-6) -

RF 58312
งานบริการและงานสนับสนุนของอาคารและ
ทรัพยากรอาคาร
( Building and Facility Services and Support)

3(3-0-6) -

RF 58313
การบริหารทรัพย์สินและการเจรจาต่อรอง
( Property Management and Negotiation) 3(3-0-6) -

RF 58314
การจัดการความปลอดภัยและสุขอนามัยในอาคาร
( Building Health and Safety Management) 3(3-0-6) -

RF 58315

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์
และทรัพยากรอาคาร 3
( Work-based Learning in Real Estate and 
Facility Management 3)

3(320 ชม.)

RF 58214
หรือได้รับการ

อนุมัติจาก
คณบดี

RF 58316

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์
และทรัพยากรอาคาร 4
( Work-based Learning in Real Estate and 
Facility Management 4)

3(320 ชม.)

RF 58315
หรือได้รับการ

อนุมัติจาก
คณบดี
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

RF 58417

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์
และทรัพยากรอาคาร 5
( Work-based Learning in Real Estate and 
Facility Management 5)

3(320 ชม.)

RF 58316
หรือได้รับการ

อนุมัติจาก
คณบดี

RF 58418

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์
และทรัพยากรอาคาร 6
( Work-based Learning in Real Estate and 
Facility Management 6)

6(640 ชม.)

RF 58417
หรือได้รับการ

อนุมัติจาก
คณบดี

2.3 กลุ่มวิชาเลือก จ�านวน 12 หน่วยกิต เลือกเรียน 4 รายวิชา จากรายวิชา ดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

RF 58219
การบริหารความเสี่ยงของอสังหารมิทรัพย์และ
ทรัพยากรอาคาร
( Real Estate and Facility Risk Management)

3(3-0-6) -

RF 58320

เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับการจัดการทรัพยากร
อาคาร
( Information Technology for Facility 
Management)

3(3-0-6) -

RF 58321
การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
( Energy and Environmental Management) 3(3-0-6) -

RF 58422
การจัดการโครงการก่อสร้าง 
( Construction Project Management) 3(3-0-6) -

RF 58423
การตรวจสอบและส่งมอบงาน
( Work Inspection and Commissioning) 3(3-0-6) -

RF 58424
การวิเคราะห์และประเมินอสังหารมิทรัพย์  
( Analysis and Evaluation of Real Estate) 3(3-0-6) -

RF 58425

การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อโครงการพัฒนา
อสังหารมิทรัพย์ 
( Feasibility Study for Real Estate 
Development Project)

3(3-0-6) -

RF 58426

หัวข้อส�าคัญด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์และ
ทรัพยากรอาคารในสภาวการณ์ปัจจุบัน 
( Current Topics in Real Estate and Facility 
Management)

3(3-0-6) นักศึกษาชั้นปี
สุดท้าย
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

RF 58427

การปฏิบัติวิชาชีพด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์
และทรัพยากรอาคาร
( Professional Practices in Real Estate and 
Facility Management)

3(3-0-6) -

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ�านวน 6 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาใดๆ ในระดับปริญญาตรีท่ีเปดิสอนในสถาบันการจัดการ

ปัญญาภิวัฒน์ และสถาบันอุดมศึกษาอื่น ท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดยต้องได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษา

ท้ังนี ้ในรายวิชาทุกวชิาท่ีมีวิชาหรอืเง่ือนไขบงัคบัก่อน คณบดสีามารถอนมุตัใิห้นกัศกึษาลงทะเบยีน
ในรายวิชานั้นได้
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แผนการศึกษา

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

TH xxxxx กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ (ภาษาไทย) 3

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ 1) 2

SO xxxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1 3

BA 57101 หลักการตลาด 3

BA 57104 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ 3

RF 58101 ความรู้เบื้องต้นด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์
และทรัพยากรอาคาร 3

RF 58102 หลักการจัดการอาคารและทรัพยากรอาคาร 3

รวม 20

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ 2) 2

SO xxxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 2 3

HM xxxxx กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 1 3

BA 57102 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ 3

BA 57106 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 3

RF 58103 หลักการเบื้องต้นดา้นการออกแบบและก่อสร้างอาคาร 3

RF 58104 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์
และทรัพยากรอาคาร 1 3

รวม 20
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แผนการศึกษา

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ 3) 2

HM xxxxx กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 2 3

SC xxxxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1 3

BA 57209 การเงินธุรกิจ 3

RF 58205 หลักการเบื้องต้นของการออกแบบโครงสร้างอาคาร
และวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร 3

RF 58206 การจัดการอาคารและทรัพยากรอาคาร 3

RF 58207 การปฏิบัติการดูแลและบ�ารุงรักษาอาคาร 1 3

รวม 20

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ 4) 2

SC xxxxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 3

BA 57208 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 3

BA 57210 การจัดการด้านการผลิตและปฏิบัติการ 3

RF 58208 การปฏิบัติการดูแลและบ�ารุงรักษาอาคาร 2 3

RF 58209 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์
และทรัพยากรอาคาร 2 3

RF xxxxx กลุ่มวิชาเลือก 1 3

รวม 20
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แผนการศึกษา

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ 5) 2

BA 57312 การวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจ 3

RF 58310 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น 3

RF 58311 กฎหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 3

RF 58312 งานบริการและงานสนับสนุนของอาคารและทรัพยากรอาคาร 3

RF 58315 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์
และทรัพยากรอาคาร 3 3

รวม 17

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ 6) 2

BA 57313 กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ 3

RF 58313 การบริหารทรัพย์สินและการเจรจาต่อรอง 3

RF 58314 การจัดการความปลอดภัยและสุขอนามัยในอาคาร 3

RF xxxxx กลุ่มวิชาเลือก 2 3

xx-xxxxx กลุ่มวิชาเลือกเสรี 1 3

RF 58316 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์
และทรัพยากรอาคาร 4 3

รวม 20
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แผนการศึกษา

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

BA 57414 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3

RF xxxxx กลุ่มวิชาเลือก 3 3

RF xxxxx กลุ่มวิชาเลือก 4 3

xx-xxxxx กลุ่มวิชาเลือกเสรี 2 3

RF 58417 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์
และทรัพยากรอาคาร 5 3

รวม 15

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

RF 58418 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์
และทรัพยากรอาคาร 6 6

รวม 6
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ค�ำอธิบำยรำยวิชำ

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษา

1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย

TH 57101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
( Thai for Communication)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การใช้ภาษาไทยมาตรฐานปัจจุบัน ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียนในโอกาสต่างๆ และการน�าเสนองาน

TH 57102 ภาษากับวัฒนธรรมไทย
( Language and Thai Culture)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหวา่งภาษาและวัฒนธรรม การใช้อวัจนภาษาไทย วัฒนธรรมไทยสมัยตา่งๆ ค่านิยมและการ
ปลูกฝังค่านิยม ประเพณีไทย วัฒนธรรมต่างชาติท่ีมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทย การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมไทย

1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

EN 57101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
( Foundation English)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None

การพัฒนาทักษะการฟังและพูด โดยเน้นความรู้ค�าศัพท์และโครงสร้างภาษาเพื่อการส่ือสารระดับพื้นฐาน ตลอด
จนความสามารถในการออกเสียงสระภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง เป็นการฟังเพื่อจับใจความส�าคัญและรายละเอียด
จากข้อความหรือบทสนทนาสั้นๆ การพูดทักทาย เริ่มบทสนทนา แนะน�าตนเอง ต้อนรับ ถามและตอบข้อมูลอย่าง
ง่ายในสถานการณ์ต่างๆ ทีพ่บในชีวิตประจ�าวัน รวมทัง้การอ่านและการเขียนข้อความภาษาอังกฤษสั้นๆ ทั้งในรูป
แบบทั่วไปและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
The development of listening and speaking skills focusing on vocabulary and basic communica-

tive sentence structures, as well as the ability to use correct pronunciation of English vowels. 
Listening for main ideas and specific details from short messages or short dialogues, including 
participating in a variety of simple situations such as greeting, introducing oneself, welcoming, 
asking for and giving in daily life information. Reading excerpts, and writing short messages in 
traditional and/or electronics formats included.
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EN 57102 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
( English for Real Life)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57101

Prerequisite : EN 57101

การพัฒนาทักษะการฟังและพูด โดยเน้นความรู้ค�าศัพท์และโครงสร้างภาษาเพื่อการส่ือสารระดับกลาง ตลอด
จนความสามารถในการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง เป็นการฟัง พูด และแสดงความคิดเห็นใน
สถานการณ์ต่างๆ ท่ีต้องใช้ภาษาท่ีซับซ้อนขึ้น รวมท้ังการติดต่อซื้อขาย การอ่านและเขียนเอกสาร/ข้อความเชิง
ธุรกิจเบื้องต้น เช่น รายละเอียดสินค้าบนฉลาก ค�าแนะน�าการใช้อุปกรณ์ เป็นต้น ทั้งในรูปแบบทั่วไปและผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
The development of listening and speaking skills focusing on vocabulary and communicative 
sentence structures at intermediate level, as well as the ability to use correct pronunciation of 
English consonants, with the ability to listen, speak and give opinions in a variety of situations 
requiring more complex language, as well as to conduct transactions. Reading and writing basic 
business documents and messages such as product labels, and manual instructions, both in 
traditional and/or electronics formats included.

EN 57203 ภาษาอังกฤษในธุรกิจบริการและการขาย
( English in the Service and Sales Business)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57102

Prerequisite : EN 57102

การพัฒนาทักษะการฟังและพูดเพื่อการบริการลูกค้าและการขาย โดยเน้นค�าศัพท์ ส�านวน การสนทนาโต้ตอบกับ
ลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ รวมท้ังการส่ือสารเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
ตลอดจนความสามารถในการออกเสียงพยัญชนะควบกล�้าในภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง
The development of listening and speaking skills for service and sales business focusing on 
vocabulary, expressions and dialogues required in communication to promote customer satis-
faction and to deal with on-the-spot solutions, as well as the ability to use correct pronunciation 
of English consonant clusters.

EN 57204 ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอและการสื่อสารในเชิงธุรกิจ
( English for Presentation and Communication in 
Business)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57203

Prerequisite : EN 57203

การบูรณาการทักษะทางภาษาทั้งสี่ คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนในการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน
อาชพี เพือ่น�าเสนอท้ังในรปูแบบการเขยีน/ตาราง และด้วยวาจา รวมถงึการน�าเสนอข้อมลูเกีย่วกบับรษิทัและสินค้า 
และการเขยีน การพดูเพือ่ส่งเสรมิการขายสินค้า/บรกิาร ฝึกปฏบิตัเิทคนคิในการน�าเสนอขัน้พืน้ฐาน ตลอดจนความ
สามารถในการใช้ระบบเน้นเสียงและจังหวะในภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง
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Integration of four skills in English language in researching the career information to present 
both in writing (table) and speaking will be focused. Basic products presentation and company 
profile including sales promotions, services are also included, as well as the ability to use cor-

rect pronunciation of English stress and rhythm patterns.

EN 57305 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครและสัมภาษณ์งาน
( English for Job Application and Interview)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

Prerequisite : EN 57204

พฒันาทักษะในการกรอกแบบฟอร์มใบสมคัร การเขยีนจดหมายสมคัรงาน การเขยีนประวตัส่ิวนตวั การสัมภาษณ์ 
โดยเน้นภาษาและค�าศพัท์เฉพาะท่ีใช้ในการสัมภาษณ์สมัครงาน รวมท้ังการค้นคว้าและน�าเสนอเนือ้หาท่ีเกีย่วข้อง
กับอาชีพที่สมัคร ตลอดจนความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษในรูปประโยคให้ถูกต้อง
The development of the skills in filling out a job application form, writing a cover letter, preparing 
a resume, and interviews, focusing on the language required in job application and interview, 
as well as conducting research and preparing presentation about the target job position. The 
ability to use sounds in connected speech correctly included.

EN 57306 ภาษาอังกฤษในบริบทของสังคมทางธุรกิจ
( English for Social / Business Contexts)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

Prerequisite : EN 57204

การเขียนจดหมายตามโอกาสต่างๆ ที่ผู้ท�างานในวงการธุรกิจต้องใช้ เช่น การแสดงความเสียใจ การแสดงความ
ยินดี การกล่าวต้อนรับผู้มาเยือน การรับรองลูกค้าและอาคันตุกะ การเป็นพิธีกรในการจัดประชุมสัมมนา และ
สามารถเขียนวาระการประชุมและรายงานการประชุมได้ ตลอดจนความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษ
ในรูปประโยคให้ถูกต้อง
A practice in business letter writing in a variety of situations such as letters of condolences, 
congratulations, as well as in welcoming guests and customers, performing the role of Master 
of the Ceremony in meetings along with writing minutes of the meeting and meeting schedules. 
The ability to use sounds in connected speech correctly included.

EN 57307 ภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียน
( English in ASEAN Contexts)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

Prerequisite : EN 57204

ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานอาชีพในตลาดอาเซียน โดยใช้ค�าศัพท์และ
ส�านวนท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานเฉพาะสาขา อาชีพเพื่อการติดต่อ และประสานงาน ระหว่างคู่ค้าจากประเทศ
สมาชิกอาเซียน รวมถึงความตระหนักในความแตกต่างทางวัฒนธรรมการท�างาน
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Listening, speaking, reading, and writing skills for careers in ASEAN, vocabulary and expressions 
related to specific types of careers and working in liaison with business partners among ASEAN 
countries, as well as an awareness of working culture differences.

EN 57308 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมออนไลน์
( English for Communication on Social Media)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

Prerequisite : EN 57204

ภาษาอังกฤษจากสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ข้อมูลสินค้า โฆษณา สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรือโซเชียลมีเดียอื่นๆ เป็นต้น และมีการจัดท�าโครงงานภาษาอังกฤษจากสื่อสังคมออนไลน์ 
(โซเชียลมีเดีย)
English from a variety of domestic and international media, for example, product information, 
advertisements, electronic media and other social media, etc., with a focus on English project 
assignments.

EN 57409 ภาษาอังกฤษเพื่อการจดบันทึกย่อและการสรุปความ
( English for Note-Taking and Summarizing)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

Prerequisite : EN 57204

ฝึกการจดบันทึกย่อ และการเขียนสรุปความ โดยเน้นทักษะการฟัง การอ่าน และการเขียนบันทึกย่อโดยเน้น การ
เขียนสรุปจากข่าวธุรกิจ ภาพยนตร์สั้น และสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย)
A practice in basic skills needed for note-taking and summarizing with an emphasis on listening, 
reading and writing short notes and summaries from business news, short films and social media.

EN 57410 ภาษาอังกฤษส�าหรับการสอบวัดมาตรฐาน
( English for Standardized Tests)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

Prerequisite : EN 57204

ทบทวนลักษณะภาษา โครงสร้างข้อสอบ ไวยากรณ์และค�าศัพท์ ข้อความท่ีตัดตอนมาส�าหรับอ่าน ลักษณะการ
สนทนา บทสนทนา และค�าพูดที่มักจะปรากฏในข้อสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ
A review of language patterns, test structures, grammar and vocabulary, reading excerpts, 
conversation styles and dialogues, common in standardized tests.
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1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต เลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

SO 57101 บุคลิกภาพและสัมพันธภาพทางสังคม
( Personality and Social Relations)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพท้ังภายในและภายนอก ทักษะการสร้าง
สัมพันธภาพระหวา่งบุคคล การวิเคราะห์ตนเองและผู้อื่นเพื่อเป็นพื้นฐานในการปรับปรุงตนเอง และสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลในสังคมต่างๆ

SO 57102 การพัฒนาสังคม
( Social Development)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับการพัฒนา ความหมายและมโนทัศน์ต่างๆ ของการพัฒนาสังคม การพัฒนาสังคม
กระแสหลัก อิทธพิลของโลกตะวันตก จีน และกระแสโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลประเทศที่ก�าลังพัฒนา การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน การศึกษาชุมชน หลักการและกระบวนการพัฒนาสังคมแบบมีส่วนร่วม

SO 57103 ประชาคมโลกกับอาเซียน
( Global Community and ASEAN)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการ ระบบความสัมพันธ์ในประชาคมโลก อาเซียน และประชาคมอาเซียนผลกระทบของ
เหตุการณ์ส�าคัญท่ีเกิดขึ้นในแต่ละภูมิภาคของโลกท่ีมีต่อภูมิภาคอาเซียน สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 
การเมือง และสิ่งแวดล้อมในประชาคมอาเซียน

SO 57104 การจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจ�าวัน
( Conflict Management in Daily Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัความขดัแย้ง การตอบสนองต่อปัญหาและความขดัแย้งในชวิีตอย่างสร้างสรรค์โดยใช้หลกั
สันติวิธีอันค�านึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและสิทธสิ่วนบุคคล การเจรจาต่อรอง การแสวงหาทางเลือกที่เหมาะสมใน
การบริหารจัดการความขัดแย้งเพื่อด�ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

SO 57105 ภาวะผู้น�าในสังคมยุคใหม่
( Leadership in Modern Society)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการของภาวะผู้น�าและสังคมยุคใหม่ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น�า ผู้น�ากับการใช้อ�านาจ 
คุณลักษณะและทักษะส�าคัญของผู้น�าในสังคมยุคใหม่ ผู้น�าในสภาวะวิกฤต ผู้น�ากับจิตส�านึกสาธารณะ คุณธรรม
และจริยธรรมของผู้น�า กรณีศึกษาผู้น�าที่ประสบความส�าเร็จ และผู้น�าท่ีล้มเหลว
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SO 57106 กฎหมายในชีวิตประจ�าวัน
( Law in Daily Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการทางยุติธรรม หลักการเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และหน้าท่ีพื้นฐาน
ของประชาชนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักทั่วไปในกฎหมายอาญา ความผิดอาญาท่ีควรรู้ หลัก
ทั่วไปว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา และหลักทั่วไปว่าด้วยกฎหมายภาษีอากร รวมทั้งการวิเคราะห์กรณีศึกษาส�าคัญ
ในชีวิตประจ�าวัน

SO 57107 ความรู้เท่าทันสื่อ
( Media Literacy)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศาสตร์และทักษะชีวิตในการเข้าถึง การวิเคราะห์ การวิพากษ์ การประเมินคุณค่า และการตอบสนองต่อข่าวสารท่ี
น�าเสนอผ่านสื่อประเภทต่างๆ ทั้งที่เป็นสื่อดั้งเดมิ สื่อใหม่ และสื่อเครือข่ายอย่างรู้เท่าทัน รวมทั้งการเรียนรู้ เข้าใจ
บทบาท หน้าที่ และสภาพของสื่อที่เป็นเสมือนเครื่องมือส�าคัญในระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม 
ตลอดจนการใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิต ครอบครัว และสังคม

SO 57108 เศรษฐกิจและการเมืองไทย
( Thai Politics and Economy)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ปรชัญา แนวคดิทฤษฎ ีเกีย่วกบัระบบการเมอืง การปกครอง และเศรษฐกิจไทย อดุมการณ์ โครงสร้าง องค์ประกอบ 
และกระบวนการทางการเมอืงในระบอบประชาธิปไตย รฐัธรรมนญูและการเลือกตัง้ ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อระบบ
การเมืองไทย การพัฒนาของระบบทุนนิยมไทย ปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย และมาตรการของรัฐบาลใน
การแก้ปัญหา และพัฒนาเศรษฐกิจ

SO 57109 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
( Integrated Social Science)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัสังคมศาสตร์ ความเป็นมาและลกัษณะส�าคญัของแนวคดิเกีย่วกบัเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 
และการเมืองในยุคต่างๆ การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสังคมยุคปัจจุบันโดยใช้แนวคิดทางสังคมศาสตร์ เพศกับวัย
รุ่น ภาวะผู้น�า การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม การวางแผนอนาคต และความรู้เท่าทันสื่อ

SO 57110 มนุษย์กับโลกาภิวัตน์
( Man and Globalization)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการ และลักษณะของโลกาภิวัตน์ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับโลกา
ภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง ปฏิกิริยาและผลกระทบของโลกาภิวัตน์ท่ีมีต่อวีถีชีวิตของ
มนุษย์ในสังคมปัจจุบัน
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SO 57111 ปัญหาสังคมร่วมสมัย
( Contemporary Social Problems)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย และขอบเขตของปัญหาสังคมร่วมสมยั หลกัการและทฤษฎีปัญหาสังคมร่วมสมยั ความสัมพันธ์ระหว่าง
เทคโนโลยีสมัยใหม่กับปัญหาสังคม วิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบของปัญหาสังคมร่วมสมัยท่ีมีต่อบุคคล กลุ่มคน 
และสังคม รวมทั้งแนวทางแก้ไข

SO 57112 สังคมชนบทและเมือง
( Rural and Urban Society)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการ และลักษณะของชนบทและเมือง ด้านสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ กระบวนการกลาย
เป็นเมือง ปัญหาของสังคมชนบทและเมืองอันเนื่องจากการพัฒนาประเทศ วิถีชีวิตของคนชนบทและคนเมืองใน
ยุคปัจจุบัน

SO 57113 จิตวิทยาเพื่อการท�างาน
( Psychology for Work)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ขอบเขตของจิตวิทยาเพื่อการท�างาน พฤติกรรมมนุษย์ ความแตกต่างระหว่างบุคคล แรงจูงใจ การส่ือสาร การ
สร้างความสัมพันธ์และการปรับตัวระหว่างคนท�างาน การแก้ปัญหาความขัดแย้งและความเครียดจากการท�างาน 
การน�าหลักจิตวิทยาประยุกต์ใช้ในการท�างาน

1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต เลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

HM 57101 มนุษย์กับอารยธรรม
( Man and Civilization)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายของอารยธรรม ความเป็นมาของอารยธรรมมนุษย์ เปรียบเทียบอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก 
ความเชื่อมโยงของอารยธรรมในอดีตกับปรากฏการณ์ทางสังคมในปัจจุบัน

HM 57102 ความงดงามแห่งชีวติ
( Beauty of Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคุณค่าและความงาม เน้นที่การรับรู้คุณค่า การสัมผัสความงามและการแสดงออก
ทางอารมณ์ของมนุษย์ เรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าและความงามในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด�ารงชีวิตของมนุษย์ ชีวิต
กับความงามในด้านศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม รวมไปถึงความงามในธรรมชาติรอบตัวมนุษย์
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HM 57103 หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด
( GO and Thinking Skill Development)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความเป็นมาของหมากล้อม กฎกติกาการเล่น การฝึกทักษะและเทคนิคการเล่นหมากล้อม การฝึกฝนหมากล้อม
เพื่อความสามารถในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การบูรณาการหมากล้อมเข้ากับวิถีชีวิต การบูรณาการความฉลาด
จากหมากล้อมกับปัญญาทางธรรม

HM 57104 ปรัชญากับการด�าเนินชีวิต
( Philosophy and Living)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและบทบาทของปรชัญาในการด�าเนนิชวีติ ความจรงิเกีย่วกบัจกัรวาล โลก และชวีติของมนษุย์ ธรรมชาติ
ของความรู้ เกณฑ์ตัดสินคุณค่าทางจริยธรรม อุดมคติของชีวิต การวิเคราะห์ปัญหาร่วมสมัยในเชิงปรัชญา

HM 57105 ไทยศึกษา
( Thai Studies)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความเป็นมาของชุมชนไทย โลกทัศน์พื้นฐานของสังคมไทยในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและศิลปวัฒนธรรม 
สภาพและปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบัน แนวโน้มและทางออกของสังคมไทยในอนาคต

HM 57106 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
( Integrated Humanities)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษยศาสตร์ วิวัฒนาการความคิดและความเชื่อของมนุษย์ ปฏิสัมพันธ์ต่อโลกและชีวิต
ในมิติของเหตุผลและอารมณ์ แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตในอุดมคติ คุณธรรมและจริยธรรม ศิลปะและวรรณกรรมท่ีมี
อิทธพิลต่อมนุษย์

HM 57107 ศาสนากับสันติภาพ
( Religion and Peace)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนาและสันติภาพ บทบาทของศาสนาต่อประเด็นสันติภาพ แนวคิดของศาสนาเกี่ยวกับ
สันติภาพ แนวคิดของศาสนาเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงและความขัดแย้ง แนวคิดของศาสนาเกี่ยวกับการสร้าง
สันติภาพ

HM 57108 ศิลปะการด�าเนินชีวิต
( Art of Living)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและส�าคัญของศิลปะการด�าเนินชีวิต ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น คุณค่าและความหมายของชีวิต การ
สร้างความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลและเป็นธรรมต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสิ่ง การแก้ปัญหาชีวิตอย่างสร้างสรรค์และการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
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HM 57109 จริยศาสตร์ธุรกิจ
( Business Ethics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายของจริยศาสตร์ธุรกิจ แนวคิดหรือทฤษฎีเกี่ยวกับจริยศาสตร์ธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับ
จริยธรรม แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจที่ส�าคัญ ปัญหาจรยิธรรมในระบบธุรกิจปัจจุบัน

HM 57110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล
( Man and Reasoning)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและบทบาทของเหตผุล รปูแบบการอ้างเหตผุล หลกัเกณฑ์และความสมเหตสุมผลของการอ้างเหตผุล 
ข้อบกพร่องของการอ้างเหตผุล ศกึษาวเิคราะห์การอ้างเหตผุลในชวิีตประจ�าวันและชดุเหตผุลต่างๆ ท่ีมีอทิธิพลใน
สังคมปัจจุบัน

HM 57111 การคิดเชิงวิพากษ์และสร้างสรรค์
( Critical and Creative Thinking)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ธรรมชาติของความคิด รูปแบบการคิดเชิงวิพากษ์ วัฒนธรรมการวิพากษ์ รูปแบบการคิดเชิงสรา้งสรรค์ การส่ง
เสริมการคิดเชิงวิพากษ์และเชิงสร้างสรรค์ในชีวิตประจ�าวัน

HM 57112 ชีวิตกับวรรณกรรมสร้างสรรค์
( Life and Creative Literature)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

มิติอันหลากหลายของชีวิตมนุษย์ท่ีสะท้อนผ่านผลงานสร้างสรรค์เชิงวรรณกรรมในรูปส่ือส่ิงพิมพ์ ภาพยนตร์ ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ และสื่ออื่นๆ เพื่อแสดงให้เห็นโลกทัศน์ คุณค่า ความเชื่อและศรัทธาของมนุษย์

HM 57113 นวัตกรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
( Innovations and Quality of Life Improvement)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและความส�าคัญของนวัตกรรมที่มีผลต่อชีวิตมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมกับความต้องการ
พื้นฐานของมนุษย์ ประโยชน์และตัวอย่างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ
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1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต เลือกเรียน 2 รายวิชา จาก
รายวิชาต่อไปนี้

SC 57101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ�าวัน
( Mathematics and Statistics in Daily Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การคิดเชิงวิเคราะห์ หลักความสมเหตุสมผลและการอ้างเหตุผล การน�าคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้แก้ปัญหาและ
ตดัสินใจในชวีติประจ�าวนั การตดัสินใจโดยใช้หลกัความน่าจะเป็น เทคนคิการน�าเสนอข้อมลูแบบต่างๆ การวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้น การอ่านค่าและตีความหมายจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต

SC 57102 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
( Applications of Information Technology)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสือ่สารและระบบเครือข่าย การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ต
เพือ่การตดิต่อส่ือสาร การค้นหาข้อมลู การศกึษาและน�าไปใช้เชงิพาณิชย์ ความรู้เบือ้งต้นทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ประเภทของระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น ความปลอดภัยของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
จริยธรรมในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

SC 57103 การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม
( Energy Conservation and Environmental Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและหลักการของการอนุรักษ์พลังงาน ความส�าคัญของการใช้และอนุรักษ์พลังงานอย่างถูกวิธี 
สถานการณ์ปัจจุบันและวิกฤตการณ์พลังงานของโลก ผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมของการใช้พลังงานอย่างไม่
ถูกต้อง หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท�างานและในโรงงานอุตสาหกรรม กฎหมายและมาตรฐานของการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม

SC 57104 เทคโนโลยีส�าหรับส�านักงานอัตโนมัติ
( Technology for Office Automation)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เกีย่วกบัส�านกังานอตัโนมตั ิบทบาทและการใช้คอมพวิเตอร์ในส�านกังาน ระบบตดิต่อส่ือสารและการประยกุต์
ใช้เครอืข่ายคอมพวิเตอร์ในส�านกังาน การใช้โปรแกรมประยกุต์ในส�านกังาน เช่น โปรแกรมประมวลผลค�า โปรแกรม
จัดการการค�านวณ โปรแกรมน�าเสนองาน โปรแกรมจัดการการนัดหมาย เป็นต้น การประชุมทางไกล แนวคิดของ
ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning) ระบบความปลอดภัยของข้อมูล

SC 57105 โภชนาการเพื่อสุขภาพ
( Nutrition for Health)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

บทบาทและความส�าคญัของโภชนาการท่ีมต่ีอร่างกาย สารอาหารประเภทต่างๆ โรคท่ีเกิดจากการบรโิภคอาหารท่ี
ไม่สมดลุและมพีษิ การควบคมุอาหารและน�า้หนกัของร่างกายอย่างปลอดภยั อาหารส�าหรบับคุคลในช่วงวัยต่างๆ 
อิทธพิลของความเชื่อและค่านิยมในการรับประทานอาหาร รวมทั้งอาหารแสลงโรค
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SC 57106 การจัดการการเงินส่วนบุคคล
( Personal Financial Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคดิเกีย่วกบัการบรหิารการเงินส่วนบคุคล ความเข้าใจจดุมุ่งหมายของการบรหิารการเงินส่วนบคุคล ความส�าคญั
ของการบริหารการเงินส่วนบุคคล การก�าหนดเง่ือนไขและเป้าหมายของการเงินส่วนบุคคล วงจรชีวิตของบุคคล 
คณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินส่วนบุคคล การจดบันทึกรายได้รายจ่ายส่วนบุคคลและครัวเรือน การวางแผน
และกลยุทธเ์กี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การบริหารความเส่ียงส่วนบุคคล และการออมเพื่อวัตถุประสงค์
ต่างๆ ของบุคคล

SC 57107 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
( Science and Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลของการใช้สารเคมีท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมและชีวิตประจ�าวัน 
ผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้ยาในชีวิตประจ�าวัน หลักการของเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) ผลท่ีเกิดขึ้น
จากการดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified Organisms: GMOs) ผลของรังสีจากดวงอาทิตย์และสาร
กมัมนัตรงัสีท่ีมีต่อชวีติและส่ิงแวดล้อม ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ท่ีมต่ีอมนษุย์ สภาพแวดล้อม 
สังคม การเมือง และวัฒนธรรม

SC 57108 สถิติเบื้องต้น
( Basic Statistics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักและวิธีการทางสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ท่ีน�ามาใช้ในงานด้านต่างๆ ได้แก่ การท�าประชามติ 
การวิจัยเชิงส�ารวจ โดยเน้นการวิเคราะห์จากกรณีศึกษาและผลการวิจัยท่ีใช้ข้อมูลจริง การเขียนรายงานผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถติิ

2. หมวดวิชาเฉพาะ จ�านวน 99 หน่วยกิต แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชา ดังนี้
2.1 กลุ่มวิชาแกน จ�านวน 30 หน่วยกิต 10 รายวิชา จากรายวิชาดังต่อไปนี้

BA 57101 หลักการตลาด
( Principles of Marketing)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

บทบาทด้านการบริหารการตลาดยุคใหม่ท่ีมีต่อภาคธุรกิจและเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางการตลาดท้ังปัจจัย
ภายในและภายนอกท่ีมอีทิธิพลต่อระบบตลาด พฤตกิรรมผู้บรโิภคด้านกระบวนการตดัสินใจซือ้ การวิเคราะห์ส่วน
แบ่งการตลาด การก�าหนดตลาดเป้าหมาย การก�าหนดต�าแหน่งผลิตภัณฑ์ และการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการ
ตลาด ตลอดจนการท�าการสื่อสารทางตลาดแบบบูรณาการ
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BA 57102 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ
( Business Managerial Accounting)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความส�าคัญ บทบาท และประโยชน์ของการบัญชี กระบวนการจัดท�าบัญชีและการออกรายงานทางการเงิน การ
อ่านรายงานทางการเงนิ ต้นทุนและการวิเคราะห์ต้นทุน การจัดสรรต้นทุนทางอ้อม การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจส�าหรบัการวางแผนทางบญัช ีการใช้ข้อมูลทางการบญัชตีามบทบาทของผู้บรหิาร การใช้ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี รวมถึงแนวคิดในการควบคุมและตรวจสอบภายใน

BA 57104 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์
( Organization and Human Resource Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

รูปแบบและโครงสร้างองค์การ แนวคิดทางการบริหารและหน้าที่การบริหาร วัฒนธรรมองค์การ การจัดการความ
ขัดแย้งและการจัดการการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวางแผน แหล่งในการสรรหา การคัด
เลือก การบริหารค่าตอบแทน การจัดสวัสดิการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม และการธ�ารงรักษา
บุคลากรในองค์การ

BA 57106 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
( Managerial Economics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการทางเศรษฐศาสตร์ การวเิคราะห์อปุสงค์ การประมาณการและการพยากรณ์ การวิเคราะห์อปุทาน การผลติ
และต้นทุน ลักษณะโครงสร้างของตลาดทางธุรกิจและการก�าหนดราคา การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตัดสินใจ
ในการลงทุนทางธุรกิจ ตลอดจนการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจ

BA 57208 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
( Quantitative Analysis and Business Statistics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้ทางคณิตศาสตรแ์ละสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ เทคนิคการตัดสินใจภายใต้ความแน่นอน
และความไม่แน่นอน การโปรแกรมเชิงเส้นตรง การวิเคราะห์ข่ายงานด้วยเทคนิค PERT/CPM ตลอดจนประยุกต์
ใช้สถิติเชิงพรรณาและสถิติเชิงอนุมานเพื่อวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ

BA 57209 การเงินธุรกิจ
( Business Finance)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความส�าคัญและเป้าหมายของการบริหารการเงินของธุรกิจ บทบาทหน้าท่ีของผู้จัดการทางการเงิน การวางแผน
และการวเิคราะห์ทางการเงิน ตลาดการเงิน การจดัหาและจดัสรรเงินทุน การบรหิารเงินทุนหมุนเวียน งบประมาณ
ลงทุน นโยบายดอกเบี้ยและสินเชื่อ นโยบายเงินปันผล ต้นทุนทางการเงิน ตลอดจนนโยบายอื่นๆ ทางการเงิน
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BA 57210 การจัดการด้านการผลิตและการปฏิบัติการ
( Operations Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการ แนวคิด และกลยุทธ์ด้านการจัดการการผลิตและการด�าเนินการ การวางแผนกระบวนการผลิต การ
พยากรณ์การผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ การจัดล�าดับงานและตารางการผลิต การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิต 
ตลอดจนการควบคุมคุณภาพและการจัดการสินค้าคงคลัง

BA 57312 การวิจัยเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
( Research for Business Development)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ระเบยีบวธีิวจัิยทางธุรกิจ การวางแผนการออกแบบการวจิยัท้ังเชงิปรมิาณและคณุภาพ โดยการค้นหาปัญหาในการ
วิจัยจากการฝึกปฏิบัติงานประจ�า (Routine to Research) การเลือกและการสร้างเครื่องมือในการวิจัย การเลือก
วิธีการสุ่มตัวอย่าง การหาขนาดตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติที่ใช้พารามเิตอร์
และไม่ใช้พารามิเตอร์ ตลอดจนการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล การฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ผล
การวิจัยเพื่อน�ามาพัฒนาวางแผนทางธุรกิจให้เหมาะสมกับงาน

BA 57313 กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
( Business Law and Ethics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

กฎหมายเกีย่วกบัการจดัตัง้องค์กรธุรกิจ และกฎหมายเกีย่วกบัการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ เช่น กฎหมายซือ้ขาย 
เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ยืม ค�้าประกัน จ�านอง จ�าน�า หุ้นส่วน บริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวกับตราสารทางการเงิน ตลอด
จนการจดัเกบ็ภาษตีามประมวลรษัฎากร ในส่วนท่ีว่าด้วยเรือ่งภาษมูีลค่าเพิม่ ภาษธุีรกิจเฉพาะ ตลอดจนจรยิธรรม
ส�าคัญของผู้บริหารและพนักงาน ภายใต้หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ

BA 57414 การจัดการเชิงกลยุทธ์
( Strategic Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

บทบาทและความส�าคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ องค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ การวางแผน กลยุทธ์และกลวิธีในระดับต่างๆ ภายในองค์การ การก�าหนดกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ของธุรกิจ
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2.2 กลุ่มวิชาบังคับ จ�านวน 57 หน่วยกิต 18 รายวิชา จากรายวิชาดังต่อไปนี้

RF 58101 ความรู้เบื้องต้นด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากร
อาคาร
( Introduction to Real Estate and Facility Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ภาพรวมและความเป็นมาของการพฒันารปูแบบการจดัการอสังหารมิทรพัย์และทรพัยากรอาคารในเชงิธุรกิจตัง้แต่
ขนาดย่อมจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ ที่ต้องสอดคล้องท้ังในด้านของเศรษฐกิจ เทคโนโลยี ช่วงเวลา และนโยบายภาค
รัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง บทบาทความสัมพันธ์ในองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ต่างๆ ในอันที่จะพัฒนาและส่งเสรมิสาขาวชิาชีพให้มีความเหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน และมีการพัฒนาอย่างต่อ
เนื่องในอนาคต

RF 58102 หลักการจัดการอาคารและทรัพยากรอาคาร
( Principles of Building and Facility Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการ ทฤษฎี และแนวคิดด้านการจัดการอาคารและทรัพยากรอาคาร การวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการใช้
ประโยชน์ การวางแผนด�าเนนิงานท้ังในเชงิทรพัยากรบคุคล และทรพัยากรกายภาพ การจดัท�าเอกสาร การควบคมุ
ประสิทธิภาพ ระบบการตรวจสอบและประเมินผล ระบบสนับสนุนต่างๆ เพื่อการด�าเนินงานภายในองค์กร เช่น 
ฝ่ายบุคคล ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นต้น

RF 58103 หลักการเบื้องต้นด้านการออกแบบและก่อสร้างอาคาร
( Principles of Building Design and Construction)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลกัพืน้ฐาน ทฤษฎี และแนวคดิด้านงานออกแบบ อ่านแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ ท่ีเกีย่วข้องต่างๆ ท้ัง
งานสถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน ภูมิทัศน์ และวิศวกรรม ขั้นตอนการบริหารงานออกแบบ แนวทางการประยุกต์
กระบวนการออกแบบอย่างเป็นระบบที่สามารถส่งผลต่อสถาปัตยกรรม สภาพแวดล้อม ความงาม งานวิศวกรรม 
และการก่อสร้าง ขัน้ตอน วธีิการก่อสร้าง และวสัดปุระกอบอาคารเบือ้งต้น ระบบโครงสร้างวศิวกรรม ระบบประกอบ
อาคารที่เหมาะสมกับงานก่อสร้างอาคารประเภทต่างๆ

RF 58104 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์
และทรัพยากรอาคาร 1 
( Work-based Learning in Real Estate and Facility 
Management 1)

3(320 ชม.)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

นักศึกษาฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคารในสถานประกอบการท่ีก�าหนด ใน
ต�าแหน่งเทียบเท่า ผู้ปฏิบัติงานส่วนบริการอาคาร โดยฝึกปฏิบัติการเบื้องต้นดา้นจัดการอสังหาริมทรัพย์และ
ทรัพยากรอาคาร เพื่อให้เข้าใจองค์ประกอบพื้นฐานของการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร งาน
บริการอาคารท่ีเกี่ยวข้อง ภายใต้การดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษาทางด้านการฝึกปฏิบัติงานและพนักงานพี่เลี้ยงใน
สถานประกอบการ โดยมีการจัดท�ารายงานผลการปฏิบัติงานจากหน่วยงานฝึกอบรมและจากสถานประกอบการ
ต้นสังกัด โดยประเมินจากเวลาฝึกปฏิบัติ รายงาน และผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงาน
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RF 58205 หลักการเบื้องต้นของการออกแบบโครงสร้างอาคารและ
วิศวกรรมระบบประกอบอาคาร
( Principles of Building Structure and Engineering 
Systems)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการพ้ืนฐาน ทฤษฎ ีและแนวคดิของการออกแบบ สัญลกัษณ์แบบ เทคนคิและวสัดกุารก่อสร้าง และการควบคมุ
งานก่อสร้างในส่วนของงานวศิวกรรมโครงสร้าง และวศิวกรรมระบบประกอบอาคาร ได้แก่ งานวศิวกรรมไฟฟ้าและ
ส่ือสาร งานวศิวกรรมสุขาภบิาล งานวศิวกรรมเครือ่งกล งานวิศวกรรมป้องกนัอคัคภียั และงานประสานระบบจดัการ
อาคารอัตโนมัติ (Building Automation System: BAS) เป็นต้น ตามความจ�าเป็นในแต่ละประเภทของอาคาร

RF 58206 การจัดการอาคารและทรัพยากรอาคาร 
( Building and Facility Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการ ทฤษฏี แนวคิดพื้นฐานและกรณีศึกษาของการจัดการอาคาร การวางแผน และการก�าหนดงบประมาณ
ของอาคารชนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ พร้อมการส�ารวจภาคสนาม (Field Survey) โดยนักศึกษาต้อง
ส�ารวจการควบคมุการปฏบิตังิานอาคารในพืน้ท่ีปฏบิตังิานจรงิ ภายใต้การก�ากบัดแูลของอาจารย์ประจ�าวชิาและมี
การจัดท�ารายงานผลการเรียนภาคสนาม

RF 58207 การปฏิบัติการดูแลและบ�ารุงรักษาอาคาร 1 
( Facility Operations and Maintenance 1)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ทฤษฎีและแนวความคิดของการก�ากับ ควบคุม ซ่อมบ�ารุงและดูแลรักษางานระบบวิศวกรรมไฟฟ้าก�าลังในอาคาร 
ไฟฟ้าส่องสว่างและสื่อสารภายในอาคาร รวมทั้งระบบควบคุมอาคารอัติโนมัติ (Building Automatic System : 
BAS) และการจดัการพลงังานภายในอาคาร รวมถงึข้ันตอนการด�าเนนิงาน ตรวจสอบ ตดิตาม วิเคราะห์และประเมิน
ผลเพื่อให้การบ�ารุงรักษาเกิดประสิทธภิาพสูงสุด ภายใต้กรอบระยะเวลาและงบประมาณท่ีก�าหนด

RF 58208 การปฏิบัติการดูแลและบ�ารุงรักษาอาคาร 2 
( Facility Operations and Maintenance 2)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ทฤษฎีและแนวความคิดของการก�ากับ ควบคุม ซ่อมบ�ารุงและดูแลรักษางานระบบวิศวกรรมปรับอากาศ ระบบ
ลิฟท์และทางเลื่อน ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภัยและดับเพลิง รวมถึงขั้นตอนการด�าเนินงาน ตรวจสอบ 
ติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลเพื่อให้การบ�ารุงรักษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้กรอบระยะเวลาและงบ
ประมาณที่ก�าหนด
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RF 58209 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์
และทรัพยากรอาคาร 2 
( Work-based Learning in Real Estate and Facility 
Management 2)

3(320 ชม.)

วิชาบังคับก่อน : RF 58104 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

นักศึกษาฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคารในสถานประกอบการท่ีก�าหนด ใน
ต�าแหน่งเทียบเท่า ผู้ปฏิบัติงานส่วนบริการอาคาร โดยฝึกปฏิบัติการงานบริการอาคาร (Facility Service) เพื่อ
ให้เข้าใจงานบรกิารอาคาร ภายใต้การดแูลของอาจารย์ท่ีปรกึษาทางด้านการฝึกปฏบิตังิานและพนกังานพีเ่ลีย้งใน
สถานประกอบการ โดยมีการจดัท�ารายงานผลการปฏบิตังิานจากหน่วยงานฝึกอบรมและจากสถานประกอบการต้น
สังกัด โดยประเมินจากเวลาฝึกปฏิบัติ รายงาน และผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงาน

RF 58310 ธุรกิจอสังหารมิทรัพย์เบื้องต้น
( Introductions to Real Estate Business)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของธุรกิจอสังหารมิทรัพย์ ตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การวิเคราะห์ภาพรวม
ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ การตัดสินใจทางด้านการเงินและการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ระบบสารสนเทศพื้น
ฐานเพื่อธุรกิจอสังหารมิทรัพย์ การตรวจสอบเอกสารสิทธ ิ การประกันภัย ภาษี สภาพแวดล้อม และแนวทางใน
การศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

RF 58311 กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
อสังหารมิทรัพย์
( Real Estate Law &Regulation)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เช่น กฎหมายผังเมือง กฎระเบียบข้อก�าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และการควบคุมการก่อสร้างอาคาร พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พระราชบัญญัติ
อาคารชุด กฎกระทรวงและเทศบัญญัติท้องถิ่น กฎหมายตรวจสอบอาคาร กฎหมายด้านพลังงาน กฎหมายส่ิง
แวดล้อม กฎหมายวิชาชีพ กฎหมายภาษี ข้อก�าหนดเรื่องความปลอดภัยในการท�างาน ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรรมสิทธิ์ และศึกษาเพิ่มเติมจากกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นใน
การด�าเนินการจัดการอาคาร รวมทั้งกลยุทธ์ในการระงับกรณีพิพาท การบริหารความขัดแย้ง ข้อร้องเรียนต่างๆ 
ของผู้ใช้อาคาร และจรรยาบรรณของผู้จัดการอาคาร

RF 58312 งานบริการและงานสนับสนุนของอาคารและทรัพยากรอาคาร
( Building and Facility Services and Support)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการ ทฤษฎี แนวคิด ของการสร้างระบบสนับสนุนและบริการ การวางแผนด�าเนินงานท่ีมีผลต่อการสร้าง
ประสิทธิภาพการด�าเนินงานและการใช้ประโยชน์ของพื้นท่ีอย่างคุ้มค่า การจัดการท่ีค�านึงถึงความงาม รูปแบบ
การซ่อมบ�ารงุและดแูลรกัษา แนวทางการจดัการภมิูทัศน์โดยรอบ ให้เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย ปลอดภยั มีความ
สะดวกและเหมาะสมในการใช้งาน และมีความคุ้มค่าสูงสุด
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RF 58313 การบริหารทรัพย์สินและการเจรจาต่อรอง
( Property Management and Negotiation)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวความคิด วิธีการ ข้อกฎหมาย ในการแปรรูปสินทรัพย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเน้นไปท่ีอาคารท่ีต้อง
มีการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้งาน หรือการสร้างมูลค่าสนิทรัพย์ที่มีอยู่แล้วให้เกิดผลตอบแทนมากที่สุด 
นอกจากนั้นยังรวมถึงการเป็นตัวแทนในการขายสินทรัพย์ทอดตลาด โดยอยู่ภายใต้กรอบของวิชาชีพการบริหาร
ทรัพย์สิน รวมท้ังศึกษาแนวคิดและธรรมชาติของข้อขัดแย้ง การเปล่ียงแปลงความขัดแย้งท่ีมีอยู่ให้เป็นความขัด
แย้งเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งเทคนคิการเจรจาต่อรอง เพื่อให้เกิดข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน

RF 58314 การจัดการความปลอดภัยและสุขอนามัยในอาคาร
( Building Health and Safety Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคดิ ระบบ วธีิการ และขัน้ตอนในการจดัการความปลอดภยัและสุขอนามยัในอาคาร ข้อกฎหมายและมาตรฐาน
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หลักการป้องกันการแพร่กระจายเชื่อโรค การวิเคราะห์ และประเมินความปลอดภัยและสุข
อนามัยในอาคาร คุณภาพของสภาพแวดล้อมในอาคาร เช่น การควบคุมอุณหภูมิในอาคาร สภาวะน่าสบาย แสง
สว่างที่เพียงพอ เป็นต้น การจัดท�าระบบเอกสาร และข้อบังคับเตือนภัยต่างๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมที่สนับสนุน
ความปลอดภัยและสุขอนามัยในอาคาร

RF 58315 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์
และทรัพยากรอาคาร 3 
( Work-based Learning in Real Estate and Facility 
Management 3)

3(320 ชม.)

วิชาบังคับก่อน : RF 58209 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

นักศึกษาฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคารในสถานประกอบการท่ีก�าหนด ใน
ต�าแหน่งเทียบเท่า หัวหน้าช่าง/หัวหน้าส่วนบรกิารอาคาร/พนักงานส่วนงานการจัดการอาคาร โดยฝึกปฏิบัติงาน
ระบบไฟฟ้าก�าลังในอาคาร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบจัดการอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System) 
และระบบสื่อสารในอาคาร ศึกษาหลักการและวิธีการการควบคุม ดูแล และบ�ารุงรักษาระบบไฟฟ้าก�าลังในอาคาร 
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบอาคารอตัโนมัต ิ(Building Automation System) และระบบส่ือสารในอาคาร การดแูล
และบ�ารงุรกัษาระบบประกอบอาคาร ภายใต้การดแูลของอาจารย์ท่ีปรกึษาทางด้านการฝึกปฏิบตังิานและพนกังานพี่
เลีย้งในสถานประกอบการ โดยมีการจดัท�ารายงานผลการปฏบิตังิานจากหน่วยงานฝึกอบรมและจากสถานประกอบ
การต้นสังกัด โดยประเมินจากเวลาฝึกปฏิบัติ รายงาน และผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงาน
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RF 58316 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์
และทรัพยากรอาคาร 4 
( Work-based Learning in Real Estate and Facility 
Management 4)

3(320 ชม.)

วิชาบังคับก่อน : RF 58315 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

นักศึกษาฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคารในสถานประกอบการท่ีก�าหนด ใน
ต�าแหน่งเทียบเท่า หัวหน้าช่าง/หัวหน้าส่วนบรกิารอาคาร/พนักงานส่วนงานการจัดการอาคาร โดยฝึกปฏิบัติงาน
ระบบปรับอากาศแบบรวม ระบบลิฟต์และทางเลื่อน ระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัยและดับเพลิงใน
อาคาร ศึกษาหลักการและวิธีการการควบคุม ดูแล และบ�ารุงรักษาระบบปรับอากาศแบบรวม ระบบลิฟต์และทาง
เลือ่น ระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกนัอคัคภัียและดบัเพลงิในอาคาร การดแูลและบ�ารงุรกัษาระบบประกอบอาคาร 
ภายใต้การดแูลของอาจารย์ท่ีปรกึษาทางด้านการฝึกปฏบิตังิานและพนกังานพีเ่ลีย้งในสถานประกอบการ โดยมกีาร
จดัท�ารายงานผลการปฏบิตังิานจากหน่วยงานฝึกอบรมและจากสถานประกอบการต้นสังกดั โดยประเมินจากเวลา
ฝึกปฏิบัติ รายงาน และผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงาน

RF 58417 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์
และทรัพยากรอาคาร 5 
( Work-based Learning in Real Estate and Facility 
Management 5)

3(320 ชม.)

วิชาบังคับก่อน : RF 58316 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

นักศึกษาฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคารในสถานประกอบการที่
ก�าหนด ในต�าแหน่งเทียบเท่า ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร โดยฝึกปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ เช่น การ
วางแผนงาน การจัดการส�านักงาน การจัดองค์กร การบริหารงานบุคคล การบริหารการเงนิ การบริหาร
จัดการพื้นที่ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านการฝึกปฏิบัติงานและพนักงานพี่เลี้ยงใน
สถานประกอบการ โดยมีการจัดท�ารายงานผลการปฏิบัติงานจากหน่วยงานฝึกอบรมและจากสถาน
ประกอบการต้นสังกัด โดยประเมินจากเวลาฝึกปฏิบัติ รายงาน และผลการทดสอบความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

RF 58418 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์
และทรัพยากรอาคาร 6 
( Work-based Learning in Real Estate and Facility 
Management 6)

6(640 ชม.)

วิชาบังคับก่อน : RF 58417 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

นักศึกษาฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคารในสถานประกอบการท่ีก�าหนด ใน
ต�าแหน่งเทียบเท่า ผู้จดัการอาคาร โดยนกัศกึษาฝึกปฏิบตัด้ิานจดัการอาคารและอสังหารมิทรพัย์ ในสถานประกอบ
การท่ีก�าหนด โดยมีการบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ ท่ีเรียนมาในภาคทฤษฎีและจากการฝึกปฏิบัติการท้ังหมด
เข้าด้วยกัน โดยนักศึกษาต้องเป็นผู้จัดท�าและน�าเสนอโครการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับอาคาร สถาน
ประกอบการ หรือหน่วยงานที่ตนเองฝึกงาน ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านการฝึกปฏิบัติงานและ
โครงการวิจัยและพนักงานพี่เล้ียงในสถานประกอบการ โดยมีการจัดท�ารายงานผลการปฏิบัติงานจากหน่วยงาน
ฝึกอบรมและจากสถานประกอบการต้นสังกัด โดยประเมินจากเวลาฝึกปฏิบัติ รายงาน และผลการทดสอบความ
สามารถในการปฏิบัติงาน
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2.3 กลุ่มวิชาเลือก จ�านวน 12 หน่วยกิต เลือกเรียน 4 รายวิชา จากรายวิชา ดังต่อไปนี้

RF 58219 การบริหารความเสี่ยงของอสังหารมิทรัพย์และ
ทรัพยากรอาคาร
( Real Estate and Facility Risk Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงภัยในองค์การธุรกิจ ท่ีมีผลต่อการด�าเนินการด้านการจัดการ
อสังหารมิทรัพย์และทรัพยากรอาคาร เช่น ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย โรคติดต่อ สวัสดิภาพ และทรัพย์สิน 
เป็นต้น การประเมนิ และตรวจสอบ การวเิคราะห์ สังเคราะห์ รปูแบบกระบวนการท�างาน เช่น ระบบเตอืนภยัต่างๆ 
กระบวนการอพยพ เป็นต้น วธีิการแก้ไขจากผลกระทบท่ีเกิดขึน้ งบประมาณ ทรพัยากรบคุคล พร้อมท้ังการวางแผน
เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยผ่านกรณีศึกษาเพิ่มเติมจากกรณีศึกษาปัญหาพิเศษต่างๆ

RF 58320 เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับการจัดการทรัพยากรอาคาร
( Information Technology for Facility Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการ ทฤษฎี และแนวคิดเบื้องต้น ความส�าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดจน
การใช้งานคอมพิวเตอร์ส�าหรับส�านักงานทั่วไป และการใช้โปรแกรมประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากร
อาคารในปัจจุบัน เช่น ระบบ Smart Building โปรแกรม BIM (Building Information Modeling) ระบบอาคาร
อัตโนมัติ (Building Automation System) เป็นต้น

RF 58321 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
( Energy and Environmental Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ทฤษฎีและแนวคิดด้านการจัดการพลังงานและส่ิงแวดล้อมให้สอดคล้องกับความจ�าเป็นในการท�างาน พฤติกรรม
การใช้อาคาร และเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการใช้
อาคาร เช่น การใช้พลังงานทดแทน การอนุรักษ์พลังงาน (Sustainable Energy) แนวคิดด้านการใช้ไฟฟ้าและ
แสงสว่าง เป็นต้น

RF 58422 การจัดการโครงการก่อสร้าง
( Construction Project Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการ ทฤษฎี แนวคิดพื้นฐานของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การวางแผนงานให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด การวางแผนโครงการ การประมาณราคางานก่อสร้างและการจัดท�างบประมาณโครงการ การจัดหาทีมงาน
และหัวหน้าโครงการ การจดัการพืน้ท่ีของภายในโครงการก่อสร้าง การควบคมุและตดิตามโครงการ รปูแบบสัญญา
และระบบเอกสารเพื่อการจัดการงานก่อสร้าง การปิดโครงการและการส่งมอบโครงการ
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RF 58423 การตรวจสอบและส่งมอบงาน
( Work Inspection and Commissioning)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ระบบ วธีิการ และขัน้ตอนในการตรวจสอบงาน การบรหิารข้อแก่ไขในงานก่อสร้าง (Defect Work) การประเมนิและ
ปรับแต่งสภาพอาคาร การจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การรับประกันผลงานก่อสร้าง รูปแบบการประสาน
งานเพือ่การส่งมอบงานตามล�าดบัความส�าคญัของอาคารและประเภทอาคารแต่ละประเภท ข้อกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง 
เช่น การขออนุญาติเปิดใช้อาคาร การเชื่อมทาง หรือการเชื่อมระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น

RF 58424 การวิเคราะห์และประเมินอสังหารมิทรัพย์  
( Analysis and Evaluation of Real Estate)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการและแนวคิดในการวิเคราะห์และประเมินอสังหาริมทรัพย์ ปัจจัยท่ีเป็นตัวก�าหนด และมีผลกระทบต่อ
อสังหาริมทรัพย์ การประเมินผลดี ผลเสีย ความเสี่ยง และการประเมินราคาให้ตรงตามวัตถุประสงค์ การอภิปราย
และรายงานผล ตัวอย่างกรณีศึกษา

RF 58425 การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
( Feasibility Study for Real Estate Development 
Project)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศกึษาและวเิคราะห์ความเป็นไปได้เพ่ือการพัฒนาอสังหารมิทรพัย์ ด้านโยบาย กฎมาย เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม โดยศึกษาเครื่องมือต่างๆ ท่ีน�ามาใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ SWOT Analysis การ
วิเคราะห์ทางการตลาด การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการก่อสร้าง การวิเคราะห์ทางกฎหมายและผลกระทบสิ่ง
แวดล้อม รวมถึงสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมในท้องถิ่น และการวิเคราะห์ทางการเงิน ที่สะท้อนถึงการวางแผน
งบประมาณที่มีประสิทธภิาพของโครงการอสังหารมิทรัพย์ทั้งในระยะเริ่มต้น ระยะกลาง และระยะยาว 

RF 58426 หัวข้อส�าคัญด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากร
อาคารในสภาวการณ์ปัจจุบัน
( Current Topics in Real Estate and Facility 
Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

น�าหัวข้อต่างๆ ที่เป็นประเด็นส�าคัญในสถานการณ์ปัจจุบันมาศึกษา เพื่อให้สามารถน�าความรู้ท้ังจากการเรียนใน
ชัน้เรยีนและการฝึกปฏบิตังิานในสถานประกอบการ มาใช้เป็นข้อมลูในการวิเคราะห์ โดยอาจจดัในรปูแบบสัมมนา
หรือการศึกษาโครงงาน
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RF 58427 การปฏิบัติวิชาชีพด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์และ
ทรัพยากรอาคาร 
( Professional Practices in Real Estate and Facility 
Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

องค์ประกอบของแนวโน้ม ปัจจัยและผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี พลังงาน และสิ่ง
แวดล้อมท่ีเกิดจากการปฏิบัติวิชาชีพนักจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร ผ่านทางกรณีศึกษา ท่ีเน้น
ในเชิงการคิดวิเคราะห์อย่างเชื่อมโยงและการแก้ปัญหาในเรื่องของการจัดการอาคารประเภทต่างๆ จากหลายมุม
มอง ภายใต้การอภปิรายน�าของกลุ่มวทิยากรจากหลากหลายสาขาวชิาการและวชิาชพี นอกจากนัน้จะมกีารสัมมนา
เชิงปฏิบัติการวิชาชีพ ซึ่งเน้นการสร้างความเข้าใจองค์ความรู้ในภาพรวมและการปรับสภาพร่างกายและจิตใจ ให้
พร้อมในการปฎิบัติวิชาชีพในอนาคต
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บริหารธุรกิจบัณฑิต
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารคนและองค์การ

Bachelor of Business Administration Program 
in People and Organization Management

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารคนและองค์การ)
 (อักษรย่อ) : บธ.บ. (การบริหารคนและองค์การ)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Business Administration
   (People and Organization Management)
 (อักษรย่อ) : B.B.A. (People and Organization Management)

ความเป็นมาและจุดเด่นของสาขาวิชา
ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรท่ีมีค่า มีความส�าคัญสูงสุดในองค์กร ดังนั้น สถานการณ์ปัจจุบัน

ท่ีองค์การท้ังภาครัฐและธุรกิจต้องมีการปรับกลยุทธ์องค์การสู่องค์การประสิทธิภาพสูง (High 
Performance Organization) ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศ มีความได้เปรียบในการ
แข่งขันอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาองค์การในทุกด้าน รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การให้มี
ประสิทธภิาพพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนองค์การไปสู่เป้าหมาย

เมื่อเป็นเช่นนี้จึงเป็นโอกาสของสถาบันท่ีจะมีส่วนช่วยเพ่ิมนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีความ
พร้อมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความเป็นมืออาชีพในการท�างาน 
พร้อมจะเป็นนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีมาตรฐานวิชาชีพตามท่ีสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่ง
ประเทศไทยและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดท�าขึ้น และพร้อมจะปรับเปลี่ยนองค์การได้ตามเวลาและ
สถานการณ์ขององค์การได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะท�าให้นักศึกษามีความสามารถปฏิบัติงานได้จริงในองค์การ 
ท้ังนี้ทางหลักสูตรยังมีการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานของนักศึกษาตลอดหลักสูตร และ
ออกใบรับรองความสามารถทางวิชาชีพ (HR Competency) ให้นักศึกษา ซึ่งใบรับรองความสามารถ
ทางวิชาชีพนี้ สอดคลอ้งกับใบรับรองความสามารถทางวิชาชีพท่ีทางสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่ง
ประเทศไทย (PMAT) และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดท�าขึ้นที่จะยกระดับความเป็น
นักวิชาชีพบริหารทรัพยากรมนุษย์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์จึงมีความจ�าเป็นต้องจัดท�าหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ ด้านการจัดการส�าหรับองค์กรท้ังภาครัฐและภาคธุรกิจท่ีมีศักยภาพสูง เพื่อตอบสนอง
ความต้องการก�าลงัคนท่ียงัมคีวามขาดแคลนอยู่อกีมาก โดยก�าลงัคนท่ีผลติจะต้องมคีวามพร้อมท่ีจะปฏบิตัิ
งานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานที่จะไปปฏิบัติ

ปรัชญาของหลักสูตร
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้ก�าหนดปรัชญาของสถาบันว่า “การศึกษาคือบ่อเกิดแห่ง

ภูมิปัญญา (Education is the Matrix of Intellect) และมุ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน 
(Work- based Learning) และสอดคล้องกบักรอบแนวความคดิในการจดัการศกึษาแบบ DJT Model 
(Deutsche Japan Thailand) กล่าวคือ ใช้องค์ความรู้ท่ีมีการพัฒนาจากตะวันออกผสมผสานกับ
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ตะวันตก เน้นการเรียนรู้จากการได้ปฏิบัติงาน (Work-based Learning) หรือประสบการณ์ที่ได้ผ่าน
กรณีศึกษาที่เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทขององค์การ

โดยความเชื่อในปรัชญาพื้นฐานข้างต้นและให้มีความสอดคล้องกับสาระส�าคัญของหลักสูตรนี้ จึง
ก�าหนดปรัชญาของหลักสูตร ไว้ดังนี้ “สร้างนักบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ” เนื่องจากหลักสูตรนี้
เป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้ส�าเร็จการศึกษามีความสามารถด้านภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในด้าน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีความสมบูรณ์พร้อมในด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
โดยการเติมเต็มความรู้และประสบการณ์ ทั้งมิติขององค์กรและมิติทรัพยากรมนุษย์จากนักวิชาการและ
ผู้บริหารที่ประสบความส�าเร็จ เพื่อพร้อมเป็นนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่สมบูรณ์ในอนาคต

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ผลิตบัณฑิตด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อสนอง

ความต้องการก�าลังคนทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ
2. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์และตรงกับความ

ต้องการขององค์การท้ังภาครัฐและภาคธุรกิจท่ีเป็นท่ีต้องการของสังคมโดยเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วย
ประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง (Work-based Learning) ณ สถานประกอบการ

3. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการน�าความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ไปประยุกต์ใช้
ในภาครฐัและภาคธุรกิจ เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัและพฒันาให้สอดคล้องกบัสถานการณ์
ที่เปลี่ยนไป

4. ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นผู้น�าที่มีคุณธรรม น�าความรู้ มีความใฝ่รู้ และพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5. มีความสามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อแสวงหาความรู้ เผยแพร่ความรู้ และใช้

ในการด�ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

แนวทางในการประกอบอาชีพ
เมื่อส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพในสายงานการจัดการทรัพยากร

มนุษย์ ในระดับปฏิบัติการ สายงานด้านต่างๆ ในทุกองค์การทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. งานด้านบุคคล
2. งานด้านการฝึกอบรม
3. งานด้านพัฒนาองค์การ
4. งานด้านสรรหาและว่าจ้างพนักงาน

5. งานด้านบริหารค่าตอบแทน และสวัสดิการ
6. งานด้านแรงงานสัมพันธ์
7. งานสายส�านักงาน

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) โดยเป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.2558
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หลักสูตร
จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวน 31 หน่วยกิต ประกอบด้วย

1.1 กลุ่มวิชาภาษา
1.1.1 ภาษาไทย จ�านวน 3 หน่วยกิต
1.1.2 ภาษาอังกฤษ จ�านวน 10 หน่วยกิต

1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ จ�านวน 99 หน่วยกิต ประกอบด้วย
2.1 กลุ่มวิชาแกน จ�านวน 27 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาบังคับ จ�านวน 51 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาเลือก จ�านวน 21 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ�านวน 6 หน่วยกิต
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รายวิชา
1. หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป นกัศกึษาต้องศกึษารายวชิาในหมวดวชิาศกึษาท่ัวไป จ�านวน 31 หน่วยกิต 

จากกลุ่มวิชาดังนี้
1.1 กลุ่มวิชาภาษา เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

1.1.1 ภาษาไทย เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

TH 58101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication) 3(3-0-6) -

TH 58102
ภาษากับวัฒนธรรมไทย
(Thai Language and Culture) 3(3-0-6) -

TH 58103
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
(Thai as a Foreign Language) 3(2-2-5) -

1.1.2 ภาษาอังกฤษ เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

EN 58101
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
( Foundation English) 2(1-2-3) -

EN 58102
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
( English for Real Life) 2(1-2-3) -

EN 58103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน
( English for Everyday Communication) 2(1-2-3) -

EN 58104
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธผิล
( English for Effective Communication) 2(1-2-3) -

EN 58205
ภาษาอังกฤษส�าหรับธุรกิจบริการและการขาย
( English for Service and Sales Business) 2(1-2-3) -

EN 58206

ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอและการสื่อสารในเชิง
ธุรกิจ
( English for Presentation and Communication 
in Business)

2(1-2-3) -

EN 58207
ภาษาอังกฤษเพื่อการท�างาน
( English for Work) 2(1-2-3) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

EN 58208
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
( English for Business Communication) 2(1-2-3) -

EN 58309
ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครและสัมภาษณ์งาน
( English for Job Application and Interview) 2(1-2-3) -

EN 58310
ภาษาอังกฤษในบริบทของสังคมทางธุรกิจ
( English in Social / Business Contexts) 2(1-2-3) -

EN 58311
ภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียน
( English in ASEAN Contexts) 2(1-2-3) -

EN 58312
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสื่อสังคมออนไลน์
( English for Communication on Social Media) 2(1-2-3) -

EN 58313
การพัฒนาทักษะการอ่านและการฟังจากสื่อ
( Developing Reading and Listening Skills from 
the Media)

2(1-2-3) -

EN 58314
การน�าเสนอทางธุรกิจ
( Business Presentation) 2(1-2-3) -

EN 58315
ทักษะการเขียนอย่างมีประสิทธผิล
( Effective Writing Skills) 2(1-2-3) -

EN 58416
ภาษาอังกฤษเพื่อการจดบันทึกย่อและการสรุปความ
( English for Note-Taking and Summarizing) 2(1-2-3) -

EN 58417
ภาษาอังกฤษส�าหรับการสอบวัดมาตรฐาน
( English for Standardized Tests) 2(1-2-3) -

1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เลือกเรียน 2 รายวิชา จ�านวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SO 58101
บุคลิกภาพและสัมพันธภาพทางสังคม
( Personality and Social Relations) 3(3-0-6) -

SO 58102
ประชาคมโลกกับอาเซียน
( Global Community and ASEAN) 3(3-0-6) -

SO 58103
การจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจ�าวัน
( Conflict Management in Daily Life) 3(3-0-6) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SO 58104
ภาวะผู้น�าในสังคมยุคใหม่
( Leadership in Modern Society) 3(3-0-6) -

SO 58105
กฎหมายในชีวิตประจ�าวัน
( Law in Daily Life) 3(3-0-6) -

SO 58106
สหวิทยาการสังคมศาสตร์
( Integrated Social Science) 3(3-0-6) -

SO 58107
สังคมชนบทและเมือง
( Rural and Urban Society) 3(3-0-6) -

SO 58108
จิตวิทยาเพื่อการท�างาน
( Psychology for Work) 3(3-0-6) -

SO 58109
การจัดการข้ามวัฒนธรรม 
( Cross Cultural Management) 3(3-0-6) -

SO 58110
อัตลักษณ์บัณฑิตปัญญาภิวัฒน์
( Identities of Panyapiwat Graduates) 3(3-0-6) -

1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียน 2 รายวิชา จ�านวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HM 58101
มนุษย์กับอารยธรรม
( Man and Civilization) 3(3-0-6) -

HM 58102
หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด
( GO and Thinking Skills Development) 3(3-0-6) -

HM 58103
ปรัชญากับการด�าเนินชีวิต
( Philosophy and living) 3(3-0-6) -

HM 58104
ไทยศึกษา
( Thai Studies) 3(3-0-6) -

HM 58105
สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
( Integrated Humanities) 3(3-0-6) -

HM 58106
นวัตกรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
( Innovations and Quality of Life Improvement) 3(3-0-6) -

HM 58107
สุนทรียภาพแห่งชีวิต
( Aesthetics of Life) 3(3-0-6) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HM 58108
ศิลปะปริทัศน์
( Survey of Arts) 3(3-0-6) -

HM 58109
นิเวศวัฒนธรรม
( Cultural Ecology) 3(3-0-6) -

HM 58110
ดุลยภาพแห่งการท�างานและนันทนาการ
( Balance of Work and Recreation) 3(3-0-6) -

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เลือกเรียน 2 รายวิชา จ�านวน 6 หน่วยกิต จาก
รายวิชา ต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SC 58101
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ�าวัน
( Mathematics and Statistics in Daily Life) 3(3-0-6) -

SC 58102
โลกและสิ่งแวดล้อม
( Earth and Environment) 3(3-0-6) -

SC 58103
การใช้โปรแกรมประยุกต์ในองค์การสมัยใหม่
( Applications Usage for Modern Organization) 3(2-2-5) -

SC 58104
ชีวิตและสุขภาพ
( Life and Health) 3(3-0-6) -

SC 58105

ความคิดสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์และนวัตกรรม
ธุรกิจ
( Creative Thinking for Sciences and Business 
Innovation)

3(3-0-6) -

SC 58106
การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่องานด้านวิทยาศาสตร์
( Applications Usage for Sciences) 3(2-2-5) -

SC 58107
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
( Business Information Technology 
Management)

3(3-0-6) -

2. หมวดวิชาเฉพาะ นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ จ�านวน 99 หน่วยกิต ดังนี้
2.1 กลุ่มวิชาแกน บังคับเรียน 9 รายวิชา จ�านวน 27 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BA 57101
หลักการตลาด
( Principles of Marketing) 3(3-0-6) -

BA 57102
การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ
( Business Managerial Accounting) 3(3-0-6) -

BA 57104
การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์
( Organization and Human Resource 
Management)

3(3-0-6) -

BA 57106
เศรษฐศาสตร์การจัดการ
( Managerial Economics) 3(3-0-6) -

BA 57208
การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
( Quantitative Analysis and Business Statis-
tics)

3(3-0-6) -

BA 57209
การเงินธุรกิจ
( Business Finance) 3(3-0-6) -

BA 57210
การจัดการด้านการผลิตและการปฏิบัติการ
( Operations Management) 3(3-0-6) -

BA 57312
การวิจัยเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
( Research for Business Development) 3(3-0-6) -

BA 57313
กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
( Business Law and Ethics) 3(3-0-6) -

2.2 กลุ่มวิชาบังคับ ให้ศึกษา 16 รายวิชา จ�านวน 51 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

PO 59101
การบริหารคน
( People Management) 3(3-0-6) -

PO 59102
การวางแผนและการสรรหาคน
( Planning and Recruitment) 3(3-0-6) -

PO 59103
จิตวิทยาอุตสาหกรรม
(Industrial Psychology) 3(3-0-6) -

PO 59204
พฤติกรรมคนและองค์การ
(People and Organization Behavior) 3(3-0-6)
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

PO 59205
การพัฒนาองค์การ
( Organizational Development) 3(3-0-6) -

PO 59306
การเรียนรู้และพัฒนาคน
(Learning and Development) 3(3-0-6) -

PO 59307

ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการบริหาร
ค่าตอบแทน 
( Performance Management System and 
Compensation Management)

3(3-0-6) -

PO 59408

กฎหมายแรงงาน บุคลากรสัมพันธ์และการสร้าง
ความผูกพันในองค์การ
( Labour Law and Employee Relations and 
Engagement )

3(3-0-6) -

PO 59409
ภาวะผู้น�า
( Leadership) 3(3-0-6) -

PO 59110

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการบริหารคนและองค์การ 
1
( Work-based Learning in People and 
Organization Management 1)

3(0-40-0) -

PO 59211

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการบริหารคนและองค์การ 
2
( Work-based Learning in People and 
Organization Management 2)

3(0-40-0) PO 59110

PO 59212

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการบริหารคนและองค์การ 
3
( Work-based Learning in People and 
Organization Management 3)

3(0-40-0) PO 59211

PO 59313

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการบริหารคนและองค์การ 
4
( Work-based Learning in People and 
Organization Management 4)

3(0-40-0) PO 59212

PO 59314

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการบริหารคนและองค์การ 
5
( Work-based Learning in People and 
Organization Management 5)

3(0-40-0) PO 59313
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

PO 59415

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการบริหารคนและองค์การ 
6
( Work-based Learning in People and 
Organization Management 6)

3(0-40-0) PO 59314

PO 59416

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการบริหารคนและองค์การ 
7
( Work-based Learning in People and 
Organization Management 7)

6(0-40-0) นักศึกษาชั้นปี
สุดท้าย

2.3 กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
2.3.1 กลุ่มวชิาเลอืกด้านการบรหิารคนและองค์การ เลอืกเรยีนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
จากรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

PO 59217
องค์การแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้
( Learning Organization and Knowledge 
Management)

3(3-0-6) -

PO 59218
การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
( Safety and Occupational Health 
Management)

3(3-0-6) -

PO 59319
การจัดการองค์การประสิทธภิาพสูง
( High Performance Organization Management) 3(3-0-6) -

PO 59320
การบริหารคนในองค์การธุรกิจระหว่างประเทศ
( People Management in International 
Business Organization)

3(3-0-6) -

PO 59321
การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการบริหารคนและองค์การ
( Data Analytics in People and Organization 
Management)

3(3-0-6) -

PO 59422
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ การโค้ช และการเป็นพี่
เลี้ยง
( Action Learning Coaching and Mentoring)

3(3-0-6) -

PO 59423
บทบาทหุ้นส่วนทางธุรกิจของนักบริหารทรัพยากร
มนุษย์
( Human Resource Business Partner)

3(3-0-6) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

PO 59424
การจัดการอย่างเป็นผู้ประกอบการ
( Entrepreneurship Management) 3(3-0-6) -

PO 59425
ประเด็นและแนวโน้มด้านการบริหารคนระดับโลก
( Global Issues and Trends in People 
Management)

3(3-0-6) -

2.3.2 วชิาเลือกในสาขาวชิาอืน่ นกัศกึษาสามารถเลือกเรยีนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
ของสาขาวิชาอื่นท่ีเปดิสอนในสถาบัน หรือเลือกเรียนวิชาด้านภาษาต่างประเทศภาษาท่ี
สอง ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 9 หน่วยกิต โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BA 57105
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
(Modern Trade Business Management) 3(3-0-6) -

BA 57107
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
(Logistics and Supply Chain Management) 3(3-0-6) -

BA 57211
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
( Information Systems for Modern Business 
Management)

3(3-0-6) -

BA 57414
การจัดการเชิงกลยุทธ์
(Strategic Management) 3(3-0-6) -

BE 58109
กลยุทธ์การฟังเพื่อความเข้าใจในบริบททางธุรกิจ
( Strategies for Listening Comprehension in 
Business Context)

3(2-2-5) -

CA 59101
การสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน
(Communication in Everyday Life) 3(3-0-6) -

LG 57205
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
(International Business Management) 3(3-0-6) -

RF 58314
การจัดการความปลอดภัยและสุขอนามัยในอาคาร
(Building Health and Safety Management) 3(3-0-6) -

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ�านวน 6 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาใดๆ ก็ตามท่ีเปดิสอนในสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

และสถาบันอุดมศึกษาอื่น ท้ังภายในและภายนอกประเทศ ท้ังนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษาหรืออาจารย์ประจ�าหลักสูตร
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แผนการศึกษา

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

TH xxxxx กลุ่มวิชาภาษาไทย 3

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 2

SC xxxxx กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3

BA 57101 หลักการตลาด 3

BA 57104 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ 3

PO 59101 การบริหารคน 3

รวม 17

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 2

SO xxxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3

SC xxxxx กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3

BA 57102 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ 3

PO 59102 การวางแผนและการสรรหาคน 3

PO 59103 จิตวิทยาอุตสาหกรรม 3

PO 59110 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการบริหารคนและองค์การ 1 3

รวม 20
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แผนการศึกษา

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 2

SO xxxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3

BA 57106 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 3

BA 57208 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 3

PO 59204 พฤติกรรมคนและองค์การ 3

PO 59211 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการบริหารคนและองค์การ 2 3

xx xxxxx วิชาเลือก 1 3

รวม 20

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 2

HM xxxxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3

BA 57209 การเงินธุรกิจ 3

BA 57210 การจัดการด้านการผลิตและการปฏิบัติการ 3

PO 59205 การพัฒนาองค์การ 3

PO 59212 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการบริหารคนและองค์การ 3 3

xx xxxxx วิชาเลือก 2 3

รวม 20
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แผนการศึกษา

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 2

BA 57312 การวิจัยเพื่อการพัฒนาธุรกิจ 3

BA 57313 กฏหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ 3

PO 59306 การเรียนรู้และพัฒนาคน 3

PO 59313 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการบริหารคนและองค์การ 4 3

xx xxxxx วิชาเลือก 3 3

xx xxxxx วิชาเลือก 4 3

รวม 20

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

PO 59307
ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการบริหาร
ค่าตอบแทน 3

PO 59314 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการบริหารคนและองค์การ 5 3

HM xxxxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3

xx xxxxx วิชาเลือก 5 3

xx xxxxx วิชาเลือก 6 3

xx xxxxx วิชาเลือกเสรี 3

รวม 18
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แผนการศึกษา

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

PO 59408
กฎหมายแรงงาน บุคลากรสัมพันธ์และการสร้างความ
ผูกพันในองค์การ 3

PO 59409 ภาวะผู้น�า 3

PO 59415 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการบริหารคนและองค์การ 6 3

xx xxxxx วิชาเลือก 7 3

xx xxxxx วิชาเลือกเสรี 3

รวม 15

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

PO 59416 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการบริหารคนและองค์การ 7 6

รวม 6
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ค�ำอธิบำยรำยวิชำ

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษา

1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย

TH 58101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
( Thai for Communication)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การใช้ภาษาไทยมาตรฐาน ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนใน
โอกาสต่างๆ และการน�าเสนองาน

TH 58102 ภาษากับวัฒนธรรมไทย
( Thai Language and Culture)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ภาษากบัวฒันธรรมไทยท่ีมอีทิธิพลต่อการประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ การใช้ภาษาและวฒันธรรมไทยเพือ่ลดข้อ
ขัดแย้งในองค์การ การน�าความรู้ ความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมไทยไปใช้ประโยชน์ เพื่อการสื่อสารในสังคม
และทางธุรกิจอย่างมีประสิทธภิาพ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน

TH 58103 ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
( Thai as a Foreign Language)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

สนทนาภาษาไทยเกี่ยวกับชีวิตประจ�าวัน การใช้ค�าเฉพาะ ถาม-ตอบเกี่ยวกับเรื่องรอบๆ ตัว รูปและเสียงของ
พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ในภาษาไทย การประสมค�าอย่างง่าย ออกเสียงค�าให้ถูกต้อง ชัดเจน การใช้ค�าศัพท์และ
รูปประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย

1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

EN 58101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
( Foundation English)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพัฒนาทักษะการฟังและพูด โดยเน้นความรู้ค�าศัพท์และโครงสร้างภาษาเพื่อการส่ือสารระดับพื้นฐาน ตลอด
จนเน้นการฝึกให้สามารถออกเสียงสระภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง การฟังเพื่อจับใจความส�าคัญและรายละเอียดจาก
ข้อความหรือบทสนทนาสั้นๆ การพูดทักทาย เริ่มบทสนทนา แนะน�าตนเอง ต้อนรับ ถามและตอบข้อมูลอย่างง่าย
ในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีพบในชวีติประจ�าวนั รวมท้ังการอ่านและการเขยีนข้อความภาษาองักฤษส้ันๆ ท้ังในรปูแบบ
ทั่วไปและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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EN 58102 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
( English for Real Life)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพัฒนาทักษะการฟังและพดู โดยเน้นความรู้ค�าศพัท์และโครงสร้างภาษาเพือ่การส่ือสารระดบักลาง ตลอดจนเน้น
การฝึกให้สามารถออกเสียงพยญัชนะภาษาองักฤษให้ถกูต้อง เน้นการฟัง พดู และแสดงความคดิเห็นในสถานการณ์
ต่างๆ ที่ต้องใช้ภาษาที่ซับซ้อนขึ้น รวมทั้งการติดต่อซื้อขาย การอ่านและเขียนเอกสาร/ข้อความเชิงธุรกิจเบื้องต้น 
เช่น รายละเอียดสินค้าบนฉลาก ค�าแนะน�าการใช้อุปกรณ์ เป็นต้น ทั้งในรูปแบบทั่วไปและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

EN 58103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน
( English for Everyday Communication)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพฒันาทักษะการฟังและการพูด โดยเน้นความรู้ค�าศพัท์ และส�านวนภาษาเพือ่การส่ือสารในชวิีตประจ�าวัน การ
ออกเสียงอย่างถกูต้อง การเข้าใจความหมายของสาระท่ัวไปจากการฟังและการอ่าน และสามารถพดูคยุสนทนาใน
ชีวิตประจ�าวันรวมทั้งเทคนิคการอ่านต่างๆ และการจดบันทึกข้อความสั้นๆ

EN 58104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธผิล
( English for Effective Communication)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพฒันาความสามารถทางภาษาองักฤษ ทักษะการอ่าน การฟัง การพดู และการเขียนเน้นพฒันาความคล่องแคล่ว 
ความถูกต้อง และความมั่นใจในการสื่อสาร การฝึกอ่านจับใจความ การฟังเชิงรุก การเขียนย่อหน้า พร้อมทั้งการ
ฟังและอ่านนอกชั้นเรียนจากสื่อออนไลน์หรือหนังสือทั่วไป

EN 58205 ภาษาอังกฤษส�าหรับธุรกิจบริการและการขาย
( English for Service and Sales Business)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพัฒนาทักษะการฟังและพูดเพื่อการบริการลูกค้าและการขาย โดยเน้นค�าศัพท์ ส�านวน การสนทนาโต้ตอบกับ
ลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ รวมท้ังการส่ือสารเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
ตลอดจนเน้นการฝึกให้สามารถออกเสียงพยัญชนะควบกล�้าในภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง

EN 58206 ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอและการสื่อสารในเชิงธุรกิจ
( English for Presentation and Communication in 
Business)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การบูรณาการทักษะทางภาษาทั้งสี่ คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนในการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน
อาชพี เพือ่น�าเสนอท้ังในรปูแบบการเขยีน/ตาราง และด้วยวาจา รวมถงึการน�าเสนอข้อมลูเกีย่วกบับรษิทัและสินค้า 
และการเขยีน การพดูเพือ่ส่งเสรมิการขายสินค้า/บรกิาร ฝึกปฏบิตัเิทคนคิในการน�าเสนอขัน้พืน้ฐาน ตลอดจนความ
สามารถในการใช้การเน้นหนักเสียงและจังหวะในภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง
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EN 58207 ภาษาอังกฤษเพื่อการท�างาน
( English for Work)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในบริบทธุรกิจ เน้นภาษาท่ีใช้ในการท�างาน เช่น 
การกล่าวทักทาย การสนทนาทางโทรศัพท์ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการตระหนักถึงมรรยาทการ
ติดต่อทางธุรกิจ ความแตกต่างทางการส่ือสาร ความแตกต่างทางวัฒนธรรมการท�างาน ตลอดจนการสมัครงาน
และการสัมภาษณ์งาน

EN 58208 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
( English for Business Communication)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพัฒนาทักษะการสื่อสารที่จ�าเป็นในการสื่อสารทางธุรกิจ ความคล่องแคล่วและความถูกต้องของการพูด เน้น
การพัฒนาความสามารถในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมถึงความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
สื่อสารในบริบทธุรกิจ และความสามารถในการวิเคราะห์และอภิปรายประเด็นต่างๆ ทางธุรกิจในปัจจุบัน

EN 58309 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครและสัมภาษณ์งาน
( English for Job Application and Interview)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

พฒันาทักษะในการกรอกแบบฟอร์มใบสมคัร การเขยีนจดหมายสมคัรงาน การเขยีนประวตัส่ิวนตวั การสัมภาษณ์ 
โดยเน้นภาษาและค�าศพัท์เฉพาะท่ีใช้ในการสัมภาษณ์สมัครงาน รวมท้ังการค้นคว้าและน�าเสนอเนือ้หาท่ีเกีย่วข้อง
กับอาชีพที่สมัคร ตลอดจนความสามารถในการออกเสียงประโยคภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง

EN 58310 ภาษาอังกฤษในบริบทของสังคมทางธุรกิจ
( English for Social / Business Contexts)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การเขียนจดหมายตามโอกาสต่างๆ ที่ผู้ท�างานในวงการธุรกิจต้องใช้ เช่น การแสดงความเสียใจ การแสดงความ
ยินดี การกล่าวต้อนรับผู้มาเยือน การรับรองลูกค้าและอาคันตุกะ การเป็นพิธีกรในการจัดประชุมสัมมนา และ
สามารถเขียนวาระการประชุมและรายงานการประชุมได้ ตลอดจนความสามารถในการออกเสียงประโยคภาษา
อังกฤษให้ถูกต้อง

EN 58311 ภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียน
( English in ASEAN Contexts)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานอาชีพในตลาดอาเซียน โดยใช้ค�าศัพท์และ
ส�านวนท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานเฉพาะสาขาอาชีพเพื่อการติดต่อ และประสานงาน ระหว่างคู่ค้าจากประเทศ
สมาชิกอาเซียน รวมถึงความตระหนักในความแตกต่างทางวัฒนธรรมการท�างาน
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EN 58312 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสื่อสังคมออนไลน์
( English for Communication on Social Media)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ภาษาอังกฤษจากสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ข้อมูลสินค้า โฆษณา สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรือโซเชียลมีเดียอื่นๆ เป็นต้น และมีการจัดท�าโครงงานภาษาอังกฤษจากสื่อสังคมออนไลน์

EN 58313 การพัฒนาทักษะการอ่านและการฟังจากสื่อ
( Developing Reading and Listening Skills from the 
Media)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การฝึกทักษะการอ่านและการฟังภาษาองักฤษจากส่ือต่างๆ เช่น หนงัสือพมิพ์ ข่าวออนไลน์ เน้นการอ่านเพือ่จบัใจ
ความส�าคญั การพดูแสดงความคดิเห็นจากส่ือท่ีอ่าน เขยีนย่อความ พร้อมท้ังการเรยีนการสอนแบบห้องเรยีนกลบั
ด้านโดยการฟังและอ่านนอกชั้นเรียนจากสื่อออนไลน์และสื่อทั่วไป

EN 58314 การน�าเสนอทางธุรกิจ
( Business Presentation)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การฝึกพูดน�าเสนอหัวข้อต่างๆ ทางธุรกิจ เน้นส�านวนภาษาท่ีใช้ในการน�าเสนอ รวมถึงการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อ
เขียนโครงร่างการน�าเสนอ การเลือกใช้ถ้อยค�าเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับการน�าเสนอและการพัฒนาเทคนิค
และสื่อการน�าเสนอ

EN 58315 ทักษะการเขียนอย่างมีประสิทธผิล
( Effective Writing Skills)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การฝึกเขยีนและศกึษาความแตกต่างของการใช้ภาษาและโครงสร้างในงานเขยีนรปูแบบต่างๆ การเขียนเรยีงความ 
การเขียนบทความอย่างง่าย การเขียนเชิงพรรณนา การเขียนโน้มน้าว การเขียนจดหมายธุรกิจ และจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงข้อความที่ใช้เพื่อแสดงไมตรีจิตในจดหมายธุรกิจ

EN 58416 ภาษาอังกฤษเพื่อการจดบันทึกย่อและการสรุปความ
( English for Note-Taking and Summarizing)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ฝึกการจดบันทึกย่อ และการเขียนสรุปความ โดยเน้นทักษะการฟัง การอ่าน และการเขียนบันทึกย่อโดยเน้นการ
เขียนสรุปจากข่าวธุรกิจ ภาพยนตร์สั้น และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)

EN 58417 ภาษาอังกฤษส�าหรับการสอบวัดมาตรฐาน
( English for Standardized Tests)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การทบทวนลกัษณะภาษา โครงสร้างข้อสอบ ไวยากรณ์และค�าศพัท์ ข้อความท่ีตดัตอนมาส�าหรบัการอ่าน ลกัษณะ
การสนทนา บทสนทนา และค�าพูดที่มักจะปรากฏในข้อสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ
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1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

SO 58101 บุคลิกภาพและสัมพันธภาพทางสังคม
( Personality and Social Relations)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก ระดับและรูปแบบของ
ความสัมพันธ์ ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล การวิเคราะห์ตนเองและผู้อื่นเพื่อเป็นพื้นฐานในการ
ปรับปรุงตนเองและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลในสังคมต่างๆ

SO 58102 ประชาคมโลกกับอาเซียน
( Global Community and ASEAN)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พฒันาการ ระบบความสัมพนัธ์ในประชาคมโลกและอาเซยีน ผลกระทบของเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในแต่ละ
ภมูภิาคของโลกท่ีมีต่อภูมิภาคอืน่และสังคมโลกโดยส่วนรวม จุดประสงค์ของการรวมกลุ่ม บทบาทหน้าท่ี และความ
เป็นมาขององค์การระหว่างประเทศ ตลอดจนสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปัจจุบัน

SO 58103 การจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจ�าวัน
( Conflict Management in Daily Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัความขัดแย้ง ผลกระทบของความขดัแย้งในระดบัต่างๆ การตอบสนองต่อปัญหาและความ
ขดัแย้งในชวีติอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้หลกัสันตวิิธีอนัค�านงึถงึคณุธรรมจรยิธรรมและสิทธิส่วนบคุคล การเจรจาต่อ
รอง การแสวงหาทางเลือกท่ีเหมาะสมในการบรหิารจดัการความขดัแย้งเพือ่ด�ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

SO 58104 ภาวะผู้น�าในสังคมยุคใหม่
( Leadership in Modern Society)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการของภาวะผู้น�าและสังคมสมัยใหม่ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น�า ผู้น�ากับการใช้อ�านาจ
ในการปกครองและการบริหาร คุณลักษณะและทักษะส�าคัญของผู้น�าในสังคมยุคใหม่ ผู้น�าในสภาวะวิกฤต ผู้น�า
กับจิตส�านึกสาธารณะ คุณธรรมและจริยธรรมของผู้น�า กรณีศึกษาผู้น�าท่ีประสบความส�าเร็จ และผู้น�าท่ีล้มเหลว
ทั้งในระดับองค์การ และระดับประเทศ

SO 58105 กฎหมายในชีวิตประจ�าวัน
( Law in Daily Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการทางยุติธรรม หลักการเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และหน้าท่ีพื้นฐาน
ของประชาชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หลักทั่วไปในกฎหมายอาญา ความผิดอาญาท่ีควรรู้ หลักทั่วไปว่า
ด้วยนิติกรรมและสัญญา หลักทั่วไปว่าด้วยกฎหมายภาษีอากร รวมทั้งกฎหมายที่ส�าคัญในชีวิตประจ�าวัน เช่น กฏ
หมายมหาชน กฎหมายจราจร กฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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SO 58106 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
( Integrated Social Science)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัสังคมศาสตร์ ความเป็นมาและลกัษณะส�าคญัของแนวคดิเกีย่วกบัเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 
และการเมอืงในยคุต่างๆ การวเิคราะห์ประเดน็ปัญหาสังคมยคุปัจจบุนัโดยใช้แนวคดิทางสังคมศาสตร์ การแบ่งยคุ
ของประชากร เพศกับวัยรุ่น ภาวะผู้น�า การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม การวางแผนอนาคต และความรู้เท่าทันสื่อ

SO 58107 สังคมชนบทและเมือง
( Rural and Urban Society)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการ และลักษณะของสังคมชนบทและเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมชนบทกับเมืองและ
กระบวนการกลายเป็นเมืองสมัยใหม่ ผลกระทบของสังคมชนบทและเมืองอันเนื่องจากการพัฒนาสู่ความทันสมัย 
เรียนรู้วิถีชีวิตสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของคนชนบทและคนเมืองในยุคปัจจุบันผ่านกรณีศึกษา

SO 58108 จิตวิทยาเพื่อการท�างาน
( Psychology for Work)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

จิตวิทยาเพื่อการท�างาน พฤติกรรมมนุษย์ ความแตกต่างระหว่างบุคคล แรงจูงใจ การส่ือสาร การสร้างความ
สัมพนัธ์และการปรบัตวัระหว่างคนท�างาน การแก้ปัญหาความขดัแย้งและความเครยีดจากการท�างาน การน�าหลกั
จิตวิทยาประยุกต์ใช้ในการท�างาน

SO 58109 การจัดการข้ามวัฒนธรรม
( Cross Cultural Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและองค์ประกอบของวัฒนธรรม กระบวนการการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม การศึกษาเปรียบเทียบ
โครงสร้างทางวฒันธรรมท่ีเหมือนและแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่มประเทศ ความส�าคญัของการจดัการข้ามวัฒนธรรม 
รูปแบบและเทคนิคการจัดการข้ามวัฒนธรรม ระดับบุคคล กลุ่มบุคคลและองค์การ แนวทางการจัดการข้าม
วัฒนธรรมที่เหมาะสมและมีประสทิธภิาพในบริบทของกลุ่มประเทศ ASEAN

SO 58110 อัตลักษณ์บัณฑิตปัญญาภิวัฒน์
( Identities of Panyapiwat Graduate)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิดของมหาวิทยาลัยแห่งองค์การธรุกิจ (Corporate University) การจัดการศึกษาโดยใช้การท�างานเป็นฐาน 
(Work-based Education) อตัลักษณ์ของบณัฑติสถาบนัการจดัการปัญญาภวัิฒน์ การจดัการและการวางแผนการ
ใช้ชีวิต เช่น การวางแผนการเรียนควบคู่การท�างาน การบริหารเวลา การจัดการด้านการเงินส่วนตัว การวางแผน
ศึกษาต่อ เป็นต้น ความรู้เบื้องต้นของธุรกิจ ความส�าคัญของธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ ส่วนประกอบและรูปแบบ
ขององค์การทางธุรกิจ และการบริหารธุรกิจด้านต่างๆ อาทิ ด้านการเงิน ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านการตลาด 
ด้านควบคุมและพัฒนาองค์การ
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1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

HM 58101 มนุษย์กับอารยธรรม
( Man and Civilization)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายของอารยธรรม ความเป็นมาของอารยธรรมมนุษย์ เปรียบเทียบอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก 
ความเชื่อมโยงของอารยธรรมในอดีตกับปรากฏการณ์ทางสังคมสมัยใหม่ โลกาภิวัฒน์และการผสมผสานทาง
วัฒนธรรมในโลกยุคปัจจุบัน

HM 58102 หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด
( GO and Thinking Skill Development)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความเป็นมาของหมากล้อม กฎกติกาการเล่น การฝึกทักษะและเทคนิคการเล่นหมากล้อม การฝึกฝนหมากล้อม
เพื่อความสามารถในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การบูรณาการหมากล้อมเข้ากับวิถีชีวิต การบูรณาการความฉลาด
จากหมากล้อมกับปัญญาทางธรรม

HM 58103 ปรัชญากับการด�าเนินชีวิต
( Philosophy and Living)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและบทบาทของปรัชญาในการด�าเนินชีวิต ทรรศนะที่เกี่ยวกับความจริงของจักรวาลโลก และชีวิตของ
มนุษย์ ธรรมชาติของความรู้ เกณฑ์ตัดสินคุณค่าทางจริยธรรม อุดมคติของชีวิต การวิเคราะห์ปัญหาร่วมสมัยใน
เชิงปรัชญา

HM 58104 ไทยศึกษา
( Thai Studies)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความเป็นมาของชุมชนไทย โลกทัศน์พื้นฐานของสังคมไทยในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและศิลปวัฒนธรรม 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชื่อในสังคมไทยในภูมิภาคต่างๆ สภาพและปัญหาของสังคมไทยใน
ปัจจุบัน แนวโน้มและทางออกของสังคมไทยในอนาคต

HM 58105 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
( Integrated Humanities)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัมนษุยศาสตร์ ววิฒันาการความคดิและความเชือ่ของมนษุย์ ปฏสัิมพนัธ์ต่อโลกและชวีติใน
มิติของเหตุผลและอารมณ์ แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตในอุดมคติ คุณธรรมและจริยธรรม จริยธรรมทางธุรกิจ ศิลปะและ
วรรณกรรมที่มีอิทธพิลต่อมนุษย์
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HM 58106 นวัตกรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
( Innovations and Quality of Life Improvement)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ท่ีมาและแนวคิดของนวัตกรรม ความหมายและประเภทของนวัตกรรม ความส�าคัญของนวัตกรรมท่ีมีผลต่อชีวิต
มนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมกับความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ ประโยชน์และตัวอย่างนวัตกรรมที่ก่อ
ให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ

HM 58107 สุนทรียภาพแห่งชีวิต
( Aesthetics of Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับการรับรู้คุณค่าและความงามตามธรรมชาติและ
ความงามที่มนุษย์สร้างขึ้น การสัมผัสความงามและการแสดงออกทางอารมณ์ของมนุษย์ คุณค่าและความงามใน
ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด�ารงชีวิตของมนุษย์ รวมไปถึงความงามในธรรมชาติรอบตัวมนุษย์

HM 58108 ศิลปะปริทัศน์
( Survey of Arts)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศกึษาและวพิากษ์ศลิปกรรมส�าคญัแขนงต่างๆ วิเคราะห์สุนทรยีภาพในเชงิศลิปะและเชงิช่างท่ีสะท้อนวิถชีวิีต สังคม 
ความคิด ความเชื่อ การรับและการถ่ายทอดมโนทัศน์ทางศิลปะและวิทยาการ ความหมาย และอรรถประโยชน์ใน
มิติทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะการศึกษาแนวคิดของศิลปินที่สร้างสรรค์งานของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

HM 58109 นิเวศวัฒนธรรม
( Cultural Ecology)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การแลกเปลีย่นเรยีนรู้ทางสังคม วฒันธรรม และวิถชีวิีตของท้องถิน่ ภมิูปัญญาท้องถิน่ การท่องเท่ียวทางเลอืกเชงิ
นเิวศท่ีหลากหลาย ปัญหาเชงินเิวศในโลกปัจจบุนั การใช้ทักษะภาษาในการส่ือสารตลอดจนการปรบัตวัเพือ่การอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างสันติและเข้าใจในความแตกต่าง

HM 58110 ดุลยภาพแห่งการท�างานและนันทนาการ
( Balance of Work and Recreation)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและมุมมองของการท�างาน คุณค่าของการท�างาน กรณีศึกษาประเทศท่ีพัฒนาแล้วจากการส่งเสริม
ให้คนในชาติรู้คุณค่าของการท�างาน ความหมายของความสมดุลระหว่างชีวิตและการท�างาน หลักการสร้างความ
สมดุลระหว่างชีวติและการท�างาน ความหมายของนันทนาการ ความส�าคัญของการจัดกิจกรรมนันทนาการ การ
บริหารและจัดการเวลา การจัดกิจกรรมนัทนาการเพื่อสร้างความสมดุลของชีวิตและการท�างาน
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1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต เลือกเรียน 2 รายวิชา จาก
รายวิชาต่อไปนี้

SC 58101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ�าวัน
( Mathematics and Statistics in Daily Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การน�าคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้แก้ปญัหาและตัดสินใจในชีวิตประจ�าวัน อันได้แก่ คณิตศาสตร์ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเงินส่วนบคุคล การวางแผนการออมเพือ่วตัถปุระสงค์ต่างๆ ของบคุคล การจดบนัทึกรายได้รายจ่ายส่วนบคุคล
และครวัเรอืน การวางแผนและกลยทุธ์เกีย่วกบัภาษเีงินได้บคุคลธรรมดา เทคนคิการน�าเสนอข้อมลูแบบต่างๆ การ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การอ่านค่าและตีความหมายจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

SC 58102 โลกและสิ่งแวดล้อม
( Earth and Environment)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความจริงท่ีเกี่ยวกับท้องฟ้า เอกภพ และจักรวาล บรรยากาศและภูมิศาสตร์ของโลก ธรณีวิทยากายภาพ และ
นิเวศวิทยา ภัยธรรมชาติและสถานการณ์ปัจจุบัน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มลภาวะและ
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม การจดัการส่ิงแวดล้อมแบบบรูณาการพลงังานทดแทนและการอนรุกัษ์พลงังาน กฎหมาย
และมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม

SC 58103 การใช้โปรแกรมประยุกต์ในองค์การสมัยใหม่
( Applications Usage for Modern Organization)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้พืน้ฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ ได้แก่ การใช้คอมพวิเตอร์เบือ้งต้น และการจดัการซอฟต์แวร์ ความสามารถ
ในการใช้งานโปรแกรมส�านักงานส�าเร็จรูป เช่น โปรแกรมประมวลผลค�า โปรแกรมตารางค�านวณ และโปรแกรม
น�าเสนอ เป็นต้น ความสามารถในการใช้งานอินเทอร์เน็ต การสื่อสารสังคมออนไลน์ การรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูล และการใช้งานคอมพิวเตอร์และสื่อดิจิตอลอย่างถูกกฎหมาย

SC 58104 ชีวิตและสุขภาพ
( Life and Health)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

บทบาทและความส�าคัญของโภชนาการท่ีมีต่อร่างกาย สารอาหารประเภทต่างๆ อาหารเพื่อสุขภาพและอาหาร
ทางเลือก การควบคุมอาหารและน�้าหนักของร่างกายอย่างปลอดภัย โรคที่เกิดจากการบริโภค การออกก�าลังกาย
เพื่อสุขภาพและนันทนาการ การส่งเสรมิสุขภาพจติ และหลักการพื้นฐานทางด้านการยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ท�างาน (Ergonomics)
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SC 58105 ความคิดสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์และนวัตกรรมธุรกิจ
( Creative Thinking for Sciences and Business 
Innovation

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความก้าวหน้าของการค้นคว้าทางวทิยาศาสตร์สาขาต่างๆ ท่ีผ่านมาจนถงึปัจจบุนั หลักการและแนวทางการคดิเชงิ
วทิยาศาสตร์ ความหมายและความส�าคญัของความคดิเชงิสร้างสรรค์ ลกัษณะของความคดิสร้างสรรค์และผู้มคีวาม
คดิสร้างสรรค์ การพฒันาทักษะกระบวนการคดิเชงิสร้างสรรค์ แนวทางการแก้ไขปัญหาเชงิสร้างสรรค์ แนวคดิและ
ประเภทของนวัตกรรมธุรกิจ ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมธุรกิจ เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์
เพื่อสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยี

SC 58106 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่องานด้านวิทยาศาสตร์
( Applications Usage for Sciences)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการค�านวณทางวิทยาศาสตร์ จัดท�าเอกสารทางวิทยาศาสตร์ การวาดแผนภาพ
ประกอบในเอกสาร การออกแบบอินโฟกราฟกิ (Infographic) การสร้างส่ือประสม การออกแบบแอนิเมชัน 
(Animation) เบื้องต้น รวมถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อการค้นหาข้อมูลขั้นสูง และการน�าเสนอผลงานบนเว็บ

SC 58107 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
( Business Information Technology Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคดิเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ องค์ประกอบของเทคโนโลยสีารสนเทศ การใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ
ในงานด้านต่างๆ ของธุรกิจ เพื่อการด�าเนินงานในองค์การ เพื่อวางแผนและประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ การ
ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร ระบบเครือข่าย การค้นหาข้อมูล การใช้อินเตอร์เน็ตทางธุรกิจ การใช้
โปรแกรมประยุกต์ในส�านักงาน ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ ที่ใช้ในระบบ Digital Economy

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

BA 57101 หลักการตลาด
( Principles of Marketing)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

บทบาทด้านการบริหารการตลาดยุคใหม่ท่ีมีต่อภาคธุรกิจและเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางการตลาดท้ังปัจจัย
ภายในและภายนอกท่ีมอีทิธิพลต่อระบบตลาด พฤตกิรรมผู้บรโิภคด้านกระบวนการตดัสินใจซือ้ การวิเคราะห์ส่วน
แบ่งการตลาด การก�าหนดตลาดเป้าหมาย การก�าหนดต�าแหน่งผลิตภัณฑ์ และการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการ
ตลาด ตลอดจนการท�าการสื่อสารทางตลาดแบบบูรณาการ
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BA 57102 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ
( Business Managerial Accounting)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความส�าคัญ บทบาท และประโยชน์ของการบัญชี กระบวนการจัดท�าบัญชีและการออกรายงานทางการเงิน การ
อ่านรายงานทางการเงนิ ต้นทุนและการวิเคราะห์ต้นทุน การจัดสรรต้นทุนทางอ้อม การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจส�าหรบัการวางแผนทางบญัช ีการใช้ข้อมูลทางการบญัชตีามบทบาทของผู้บรหิาร การใช้ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี รวมถึงแนวคิดในการควบคุมและตรวจสอบภายใน

BA 57104 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์
( Organization and Human Resource Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

รูปแบบและโครงสร้างองค์การ แนวคิดทางการบริหารและหน้าที่การบริหาร วัฒนธรรมองค์การ การจัดการความ
ขัดแย้งและการจัดการการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวางแผน แหล่งในการสรรหา การคัด
เลือก การบริหารค่าตอบแทน การจัดสวัสดิการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม และการธ�ารงรักษา
บุคลากรในองค์การ

BA 57106 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
( Managerial Economics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการทางเศรษฐศาสตร์ การวเิคราะห์อปุสงค์ การประมาณการและการพยากรณ์ การวิเคราะห์อปุทาน การผลติ
และต้นทุน ลักษณะโครงสร้างของตลาดทางธุรกิจและการก�าหนดราคา การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตัดสินใจ
ในการลงทุนทางธุรกิจ ตลอดจนการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจ

BA 57208 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
( Quantitative Analysis and Business Statistics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้ทางคณิตศาสตรแ์ละสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ เทคนิคการตัดสินใจภายใต้ความแน่นอน
และความไม่แน่นอน การโปรแกรมเชิงเส้นตรง การวิเคราะห์ข่ายงานด้วยเทคนิค PERT/CPM ตลอดจนประยุกต์
ใช้สถิติเชิงพรรณาและสถิติเชิงอนุมานเพื่อวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ

BA 57209 การเงินธุรกิจ
( Business Finance)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความส�าคัญและเป้าหมายของการบริหารการเงินของธุรกิจ บทบาทหน้าท่ีของผู้จัดการทางการเงิน การวางแผน
และการวเิคราะห์ทางการเงิน ตลาดการเงิน การจดัหาและจดัสรรเงินทุน การบรหิารเงินทุนหมุนเวียน งบประมาณ
ลงทุน นโยบายดอกเบี้ยและสินเชื่อ นโยบายเงินปันผล ต้นทุนทางการเงิน ตลอดจนนโยบายอื่นๆ ทางการเงิน
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BA 57210 การจัดการด้านการผลิตและการปฏิบัติการ
( Operations Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการ แนวคิด และกลยุทธ์ด้านการจัดการการผลิตและการด�าเนินการ การวางแผนกระบวนการผลิต การ
พยากรณ์การผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ การจัดล�าดับงานและตารางการผลิต การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิต 
ตลอดจนการควบคุมคุณภาพและการจัดการสินค้าคงคลัง

BA 57312 การวิจัยเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
( Research for Business Development )

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ระเบยีบวธีิวจัิยทางธุรกิจ การวางแผนการออกแบบการวจิยัท้ังเชงิปรมิาณและคณุภาพ โดยการค้นหาปัญหาในการ
วิจัยจากการฝึกปฏิบัติงานประจ�า (Routine to Research) การเลือกและการสร้างเครื่องมือในการวิจัย การเลือก
วิธีการสุ่มตัวอย่าง การหาขนาดตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติที่ใช้พารามเิตอร์
และไม่ใช้พารามิเตอร์ ตลอดจนการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล การฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ผล
การวิจัยเพื่อน�ามาพัฒนาวางแผนทางธุรกิจให้เหมาะสมกับงาน

BA 57313 กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
( Business Law and Ethics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์การธุรกิจ และกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ เช่น กฎหมายซื้อ
ขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ยืม ค�้าประกัน จ�านอง จ�าน�า หุ้นส่วน บริษัท และกฎหมายท่ีเกี่ยวกับตราสารทางการเงิน 
ตลอดจนการจัดเก็บภาษีตามประมวลรัษฎากร ในส่วนท่ีว่าด้วยเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตลอดจน
จริยธรรมส�าคัญของผู้บริหารและพนักงาน ภายใต้หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ

2.2 กลุ่มวิชาบังคับ

PO 59101 การบริหารคน
( People Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย แนวคดิ ทฤษฎด้ีานการบรหิารคน ท้ังแบบตะวนัออกและตะวนัตก ท่ีเป็นพืน้ฐานและพฒันาการของการ
บริหารคนในเรื่อง การวางแผนก�าลังคน การสรรหา คัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติ
งาน การบริหารค่าตอบแทน แรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุ การธ�ารงรักษาบุคลากรให้
เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และบทบาทของนักบริหารคนในองค์การ
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PO 59102 การวางแผนและการสรรหาคน
( Planning and Recruitment)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนก�าลังคน ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์การ (business strate-
gies) โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และภายในองค์การ การพยากรณ์ก�าลังคน (people forecasting 
process) วิเคราะห์ความต้องการก�าลังคน (people demand) วิเคราะห์ก�าลังคนที่มีอยู่ (people supply) การ
วิเคราะห์งาน (job analysis) ก�าหนดคุณสมบัติของงานและคุณสมบัติของบุคคลในการท�างานต�าแหน่งงานนั้นๆ 
รวมถึงเครื่องมือในการสรรหา และคัดเลือก (recruitment and selection) บุคคลที่เหมาะสมเข้าปฏิบัติงานจาก
ภายในและภายนอกองค์การด้วยเทคนิควิธีการต่างๆ เช่น การใช้แบบทดสอบ การสัมภาษณ์งาน รวมทั้งการโยก
ย้ายและแต่งตัง้บคุคลให้เหมาะสมกบัต�าแหน่งงาน เพือ่การท�างานท่ีมปีระสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อองค์การ

PO 59103 การเรียนรู้และพัฒนาคน
( Learning and Development)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วข้องกบัการเรยีนรู้และพฒันา เครือ่งมอืในการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ท่ีเหมาะสม การเลอืก
ใช้รูปการเรียนรู้การพัฒนาและการฝึกอบรม การติดตามวัดผลและประเมินผลโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
รวมทั้งการวางแผนพัฒนาส่วนบุคคล (individual development planning) การพัฒนาตามสมรรถนะ (com-
petency development) การพัฒนาสายอาชีพ (career development) วางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(career planning) และการวางแผนผู้สืบต่อ (succession planning) เพือ่ให้สอดคล้องกบัการจดัการในองค์การ

PO 59204 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
( Industrial Psychology)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิด หลักการและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับจิตวิทยาท่ัวไปและจิตวิทยาอุตสาหกรรม ความแตกต่างระหว่างบุคคลท่ี
เกี่ยวข้องกับการท�างาน สภาพแวดล้อมในการท�างาน และหลักการทางจิตวิทยาท่ีน�าไปประยุกต์กับการท�างาน 
เช่น ทัศนคติ แรงจูงใจ ความคับข้องใจ ความปลอดภัย และการสื่อสาร

PO 59205 การพัฒนาองค์การ
( Organizational Development)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคดิทฤษฎแีละกระบวนการในการพฒันาองค์การด้านโครงสร้าง กระบวนการท�างาน วฒันธรรมองค์การ ระบบ
คุณภาพ การบริหารความเสี่ยง ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย ทิศทางขององค์การ เทคนิคการตรวจประเมินองค์การ

PO 59306 ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการบริหารค่าตอบแทน
( Performance Management System and 
Compensation Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความเป็นมา หลักการ การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน กระบวนการบริหารผลงาน การประเมินผลการปฏิบัติ
งาน การก�าหนดระบบสมรรถนะ (competency) เครื่องมือในการประเมินผลงานและการประเมินสมรรถนะ การ
วัดและประเมินผลในงานด้านการบริหารคน (people measurement) รวมท้ังการน�าผลการประเมินไปใช้ใน
กระบวนการบริหารคนและองค์การ การเชื่อมโยงระบบบริหารผลการปฏิบัติงานสู่การให้รางวัล ค่าจ้าง เงินเดือน 
และค่าตอบแทนอืน่ๆ การประเมนิค่างาน การบรหิารค่าจ้างและสวัสดกิารและการก�าหนดโครงสร้างรวมถงึวิธีการ
จ่ายค่าตอบแทนแบบจูงใจ
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PO 59307 พฤติกรรมคนและองค์การ
( People and Organization Behavior)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมคนในองค์การระดับบุคคล โดยสอดแทรกการน�าเครื่องมือทางจิตวิทยามาใช้วิเคราะห์
เพื่อค้นหาศักยภาพภายในตนเอง กระบวนการจัดการและพัฒนาตนเอง ระดับกลุ่มและระดับองคก์าร ซึ่งมีผลก
ระทบต่อการบริหาร การสร้างวัฒนธรรมองค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์การ การ
ใช้พลังของกลุ่มให้เป็นประโยชน์ต่อองค์การ การสร้างขวัญและก�าลังใจให้กับบุคคลในองค์การ รวมถึงการพัฒนา
พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ

PO 59408 กฎหมายแรงงาน บุคลากรสัมพันธ์และการสร้างความผูกพัน
ในองค์การ
( Labour Law and Employee Relations and Engage-
ment)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความเป็นมา หลักกฎหมายแรงงาน พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ ์ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายเกี่ยว
กับสัญญาการจ้างงาน กฎหมายประกันสังคม หลักการบุคลากรสัมพันธ์ กระบวนการเจรจาต่อรอง การระงับข้อ
พิพาทแรงงาน การดูแลในเรื่องคุณภาพชีวิตของลูกจ้าง การส่งเสริมความผูกพันอันดีระหว่างองค์การและลูกจ้าง

PO 59409 ภาวะผู้น�า
( Leadership)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย ผู้น�าและภาวะผู้น�า คุณลักษณะและบทบาทหน้าที่ แนวทางการประยุกต์จิตวิทยากับบุคคล และการ
ท�างานเป็นทีม ในสภาพแวดล้อมต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องกบัการท�างาน การจงูใจ การสร้างขวญัก�าลงัใจ การส่ือสาร การ
จัดการสิ่งแวดล้อมกับการท�างาน การบริหารความขัดแย้ง การจัดการการเปลี่ยนแปลง

PO 59110 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการบริหารคนและองค์การ 1
( Work-based Learning in People and Organization 
Management 1)

3(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

นักศึกษาเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านธุรกิจอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการท่ีทางสถาบันก�าหนด ในต�าแหน่งเทียบ
เท่าพนักงานระดับต้น โดยได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติงานพื้นฐานภายในภาคธุรกิจ ระยะเวลาและ
จ�านวนชั่วโมงในการฝึกปฏิบัติเป็นไปตามท่ีคณะประกาศ ภายใต้การดูแลพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการ
และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความร่วมมือกันระหว่างสถานประกอบการและสถาบัน
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PO 59211 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการบริหารคนและองค์การ 2
( Work-based Learning in People and Organization 
Management 2)

3(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : HR 58110 หรือได้รับอนุมัติจากคณบดี

นักศึกษาเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการบริหารคนและองค์การ อย่างเป็นระบบในสถานประกอบการท่ีทางสถาบัน
ก�าหนด ในด้านการเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานเจ้าหน้าท่ีบุคคลในด้านการช่วยเตรียมข้อมูลการด�าเนินงานด้านบริหาร
คนและองค์การท่ีมีระบบข้ันตอนก�าหนด มีขอบข่ายงานท่ีก�าหนดชัดเจน โดยได้รับประสบการณต์รงจากการฝึก
ปฏิบัติงานตามหน้าทีภ่ายในสถานประกอบการ ซึ่งระยะเวลาและจ�านวนชั่วโมงในการฝึกปฏิบัติเป็นไปตามที่คณะ
ประกาศ ภายใต้การดแูลพนกังานพ่ีเล้ียงจากสถานประกอบการและมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานตามความร่วม
มือกันระหว่างสถานประกอบการและสถาบัน

PO 59212 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการบริหารคนและองค์การ 3
( Work-based Learning in People and Organization 
Management 3)

3(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : PO 59211 หรือได้รับอนุมัติจากคณบดี

นักศึกษาเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการบริหารคนและองค์การ อย่างเป็นระบบในสถานประกอบการท่ีทางสถาบัน
ก�าหนด ในด้านการเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานเจ้าหน้าท่ีบุคคลในขอบข่ายงานท่ีก�าหนดชัดเจน โดยได้รับประสบการณ์
ตรงจากการฝึกปฏบิตังิานตามหน้าท่ีภายในสถานประกอบการซึง่ระยะเวลาและจ�านวนชัว่โมงในการฝึกปฏบิตัเิป็น
ไปตามท่ีคณะประกาศ ภายใต้การดแูลพนกังานพีเ่ลีย้งจากสถานประกอบการและมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ตามความร่วมมือกันระหว่างสถานประกอบการและสถาบัน

PO 59313 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการบริหารคนและองค์การ 4
( Work-based Learning in People and Organization 
Management 4)

3(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : PO 59212 หรือได้รับอนุมัติจากคณบดี

นักศึกษาเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการบริหารคนและองค์การ อย่างเป็นระบบในสถานประกอบการท่ีทางสถาบัน
ก�าหนด ในด้านการเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บุคคลในขอบข่ายงานที่มีระบบก�าหนด โดยได้รับประสบการณ์
ตรงจากการฝึกปฏิบตังิานตามหน้าท่ีภายในสถานประกอบการ ซึง่ระยะเวลาและจ�านวนชัว่โมงในการฝึกปฏบิตัเิป็น
ไปตามท่ีคณะประกาศ ภายใต้การดแูลพนกังานพีเ่ลีย้งจากสถานประกอบการและมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ตามความร่วมมือกันระหว่างสถานประกอบการและสถาบัน

PO 59314 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการบริหารคนและองค์การ 5
( Work-based Learning in People and Organization 
Management 5)

3(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : PO 59313 หรือได้รับอนุมัติจากคณบดี

นักศึกษาเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการบริหารคนและองค์การ อย่างเป็นระบบในสถานประกอบการท่ีทางสถาบัน
ก�าหนด ในด้านการเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บุคคลในขอบข่ายงานที่มีระบบก�าหนด โดยได้รับประสบการณ์
ตรงจากการฝึกปฏิบตังิานตามหน้าท่ีภายในสถานประกอบการ ซึง่ระยะเวลาและจ�านวนชัว่โมงในการฝึกปฏบิตัเิป็น
ไปตามท่ีคณะประกาศ ภายใต้การดแูลพนกังานพีเ่ลีย้งจากสถานประกอบการและมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ตามความร่วมมือกันระหว่างสถานประกอบการและสถาบัน
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PO 59415 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการบริหารคนและองค์การ 6
( Work-based Learning in People and Organization 
Management 6)

3(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : PO 59314 หรือได้รับอนุมัติจากคณบดี

นักศึกษาเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการบริหารคนและองค์การ อย่างเป็นระบบในสถานประกอบการท่ีทางสถาบัน
ก�าหนด ในด้านปฏบิตังิานในฐานะเจ้าหน้าท่ีบคุคลหรอืเจ้าหน้าท่ีสายงานอืน่ภายใต้การสอนแนะน�างานของพีเ่ลีย้ง 
(mentor) โดยได้รบัประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏบิตังิานตามหน้าท่ีภายในสถานประกอบการ ซึง่ระยะเวลาและ
จ�านวนชั่วโมงในการฝึกปฏิบัติเป็นไปตามท่ีคณะประกาศ ภายใต้การดูแลพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการ
และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความร่วมมือกันระหว่างสถานประกอบการและสถาบัน

PO 59416 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการบริหารคนและองค์การ 7
( Work-based Learning in People and Organization 
Management 7)

6(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

นักศึกษาเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการบริหารคนและองค์การ อย่างเป็นระบบในสถานประกอบการท่ีทางสถาบัน
ก�าหนด โดยปฏิบัติงานในฐานะเจ้าหน้าที่บุคคลหรือเจ้าหน้าที่สายงานอื่น ภายใต้การควบคุมสอนงานของหัวหน้า
งาน โดยได้รบัประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบตังิานตามหน้าท่ีภายในสถานประกอบการ ซึง่ระยะเวลาและจ�านวน
ชัว่โมงในการฝึกปฏบิตัเิป็นไปตามท่ีคณะประกาศ ภายใต้การดแูลพนกังานซึง่ท�าหน้าท่ีผู้บงัคบับญัชาในหน่วยงาน
ใดหน่วยงานหนึง่ และด�าเนนิโครงการท่ีเกีย่วกบัการพัฒนาหรอืแก้ปัญหาใดปัญหาหนึง่ของหน่วยงานนัน้ภายในค�า
แนะน�าของอาจารย์ที่ปรึกษา การประเมินผลการเรียนรู้ การด�าเนินโครงการ และผลการด�าเนินการเป็นความร่วม
มือกันระหว่างสถานประกอบการและสถาบัน

2.3 กลุ่มวิชาเลือก

PO 59217 องค์การแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้
( Learning Organization and Knowledge Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิดและทฤษฎีการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ การวัดประสิทธิภาพองค์การ การ
วิเคราะห์บรรยากาศการท�างานและวัฒนธรรมองค์การ เครื่องมือและกระบวนการในการพัฒนาองค์การท่ีมีการ
เรียนรู้ในทุกระดับท่ัวท้ังองค์การ กระบวนการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การสร้างองค์การ
นวัตกรรม (creative and innovation organization)

PO 59218 การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
( Safety and Occupational Health Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการของความปลอดภัยและอาชีวอนามัย หลักการยศาสตร์ (ergonomics) กับความปลอดภัย การจัดและ
บริหารองคก์ารความปลอดภัย พฤติกรรมมนุษย์และการจูงใจ วิธีการเสนอความคิดให้เกิดการจัดตั้งระบบความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการ การตรวจสอบวิเคราะห์ และการประเมินค่าความเสียหาย หลักการ ระเบียบและ
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
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PO 59319 การจัดการองค์การประสิทธภิาพสูง
( High Performance Organization Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิด แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การประสิทธภิาพสูง เครื่องมือทางการบริหารคนและองค์การเพื่อน�าองค์การ
ไปสู่การพัฒนาองค์การประสิทธิภาพสูง การศกึษาวิเคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอก กระบวนการพฒันากลยทุธ์ 
การบริหารกลยุทธ์ให้เชื่อมโยงสอดคล้องทั้งองค์การ การประเมินผลสัมฤทธิ์ การจัดการความเสี่ยงขององค์การ

PO 59320 การบริหารคนในองค์การธุรกิจระหว่างประเทศ
( People Management in International Business Orga-
nization)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคดิ และวฒันธรรมการปฏบิตังิานของชาตต่ิางๆ การบรหิารคนและองค์การ ภายใต้ความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
การบรหิารคนในองค์การนานาชาต ิแนวคดิความเป็นมาของธุรกิจข้ามชาต ิ(multi national enterprises) เรยีนรู้
วฒันธรรมท่ีหลากหลาย และการบรหิารจดัการวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย (cross cultural management) บทบาท
และหน้าที่ของนักบริหารคนในองค์การระดับนานาชาติและการจัดการบุคลากรข้ามชาติ (expatriates)

PO 59321 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการบริหารคนและองค์การ
( Data Analytics in People and Organization 
Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีว่าด้วยข้อมูล สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ
วิเคราะห์และเสนอทางเลือกเพื่อการตัดสินใจในการบริหารคนและองค์การ รวมท้ังศึกษาวิธีการในการเลือกใช้
โปรแกรมส�าเร็จรูปได้อย่างมีประสิทธภิาพ ตรงกับความต้องการขององค์การ และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ

PO 59422 การเรียนรู้จากการปฏิบัติ การโค้ช และการเป็นพี่เลี้ยง
( Action Learning Coaching and Mentoring)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการเรยีนรู้จากการปฏบิตั ิขัน้ตอน กระบวนการเรยีนรู้จากการปฏบิตั ิแนวคดิและทฤษฎี
เกี่ยวกับการโค้ช (coaching) หลักพื้นฐานของการโค้ช ความรู้และทักษะการโค้ช กระบวนการโค้ช แนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับการเป็นพี่เลี้ยง วิธีการ ขั้นตอนการท�าระบบพี่เลี้ยงในองค์การ

PO 59423 บทบาทหุ้นส่วนทางธุรกิจของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
( Human Resource Business Partner)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย แนวคิด บทบาทและหน้าท่ีของนักบริหารคนหรือนักบริหารทรัพยากรมนุษย์กับการเป็นหุ้นส่วนทาง
ธุรกิจ การวดัความส�าเรจ็ขององค์การ ประสิทธิผลของการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ การจดัจ้างกิจการภายนอก (out-

source) การสร้างองค์การที่มีสุขภาพดี (healthy organization) และเติบโตอย่างยั่งยืน (sustainable growth) 
ความท้าทายของนักบริหารคนหรือนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ในฐานะหุ้นส่วนทางธุรกิจ
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PO 59424 การจัดการอย่างเป็นผู้ประกอบการ
( Entrepreneurship Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย แนวคิด รูปแบบผู้ประกอบการภายในองค์การ การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การด�าเนินงานขององค์การ 
การก่อตั้งหน่วยธุรกิจใหม่ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์การสู่การสร้างธุรกิจใหม่ และการด�าเนินงานที่เกี่ยว
กับนวัตกรรม โดยการแสวงหาแนวคิดหรือลู่ทางใหม่ๆ เพื่อพัฒนาสินค้าหรือบริการ และกระบวนการท�างานตาม
แนวคิดผู้ประกอบการเพื่อสังคม (social entrepreneurship) การด�าเนินธุรกิจเพื่อสังคมโดยสามารถแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน (sustainability)

PO 59425 ประเด็นและแนวโน้มด้านการบริหารคนระดับโลก
( Global Issues and Trends in People Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความเป็นมาของกระแสโลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลงยุคสมัย ภาวะผู้น�าในสถานการณ์ต่างๆ รอบโลก วิเคราะห์
สถานการณ์ เหตกุารณ์ ข่าวสารทุกแขนงทุกมมุโลก เพือ่เชือ่มโยงและพฒันาระบบการบรหิารคนให้ทันต่อเหตกุารณ์
ปัจจุบันนั้นๆ
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หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

Bachelor of Business Administration Program 
in Aviation Business Management

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน)
 (อักษรย่อ) : บธ.บ. (การจัดการธุรกิจการบิน)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Business Administration
   (Aviation Business Management)
 (อักษรย่อ) : B.B.A. (Aviation Business Management)

ความเป็นมาและจุดเด่นของสาขาวิชา
อตุสาหกรรมการบนิ เป็นอตุสาหกรรมสาขาหนึง่ของกระบวนการงานด้านโลจิสตกิส์และ การขนส่ง 

ซึ่งปัจจุบันอุตสาหกรรมการบิน มีความส�าคัญและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากภาวะความ
ต้องการในการเดินทางท่ีสะดวกรวดเร็วขึ้น การตอบสนองด้านการท่องเท่ียว การประกอบธุรกิจด้าน
การค้าระหว่างประเทศ ท่ีส�าคัญประเทศไทยก�าลังก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซยีน ซึง่นัน่หมายถงึการตดิต่อค้าขาย การเจรจา การศกึษา แรงงาน การด�าเนนิกิจกรรมต่างๆ ระหว่าง
ประเทศสมาชกิอาเซยีนด้วยกนั 10 ประเทศ จะเกิดขึน้อย่างมากมาย ซึง่ประเทศไทยนบัว่าเป็นศนูย์กลาง
ของอาเซียนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในแง่ของชัยภูมิที่ตั้ง และประเทศไทยได้
มีความคาดหวังว่า จะเป็นประเทศศูนย์กลางด้านการขนส่งทางอากาศ หรือที่เรียกว่า ฮับการขนส่งทาง
อากาศ ของอาเซียน เมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ก�าเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการ ในปี พ.ศ. 2558 
หรืออีก 2 ปีข้างหน้า

ดังนั้น ประเทศไทยจึงจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อจะก้าวเข้าสู่ความเป็น 
ศูนย์กลางด้านการขนส่งทางอากาศของอาเซียน ท้ังในดา้น สนามบิน เครื่องมือและองคป์ระกอบด้าน
การบนิ และบคุลากรด้านธุรกิจการบนิ ซึง่มส่ีวนส�าคญัอย่างยิง่ในการน�าพาธุรกิจด้านการบนิและการขนส่ง
ทางอากาศของประเทศไทยพฒันาให้ก้าวหน้าและทันสมยั เพือ่รองรบัการเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ท่ีตั้งอยู่ในเขต
กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ที่เป็นแหล่งความต้องการแรงงานและแหล่งกระจายสินค้า คน และการบริการ ไป
ยังท่ัวทุกภาคของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน และยังตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีท่ีมีการพัฒนาระบบขนส่ง
และโลจสิตกิส์เพือ่ตอบสนองต่อธุรกิจการค้า การท่องเท่ียว อย่างต่อเนือ่งโดยสามารถใช้เขตพืน้ท่ีให้เกิด
ประโยชน์ต่อหลักสูตร และเชิญผู้มีประสบการณ์ในสายงาน มาบรรยายเสริมให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง
และพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตได้เป็นอย่างดี อีกท้ังยังมีการศึกษาดูงานจากสภาพการปฏิบัติงานจริง
ในสถานประกอบการต่างๆ และการฝกึงานภาคสนามในเขตพื้นท่ีกรุงเทพฯ ปริมณฑลเพื่อให้นักศึกษา
ได้เรียนรู้ทักษะการปฏิบัติงานจริง จึงเป็นโอกาสที่ดีในการที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์จะร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรของประเทศ เพื่อตอบสนองต่อการเปดิเสรีทางการค้า 
และการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพได้มาตรฐานและตรงกบัความต้องการของตลาดแรงงานด้านธุรกิจการบนิ 

โดยเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
2. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการน�าความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจการบิน และ

อุตสาหกรรมการบริการอื่นๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนสามารถสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ๆ ได้

3. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความเป็นผู้น�า มีความใฝ่รู้ สามารถใช้ความรู้ด้านภาษาในการพูด และเขียน 
รวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี

แนวทางในการประกอบอาชีพ
เมื่อส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพในสายการบริหารจัดการด้าน

ธุรกิจการบินและอุตสาหกรรมการบริการ เช่น
- พนักงานบริการและต้อนรับบนเครื่องบิน (แอร์โฮสเตส และสจ๊วต)
- เจ้าหน้าที่บรกิารและต้อนรับภาคพื้น
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายขนส่งสนิค้าทางอากาศ เจ้าหน้าที่แผนกคลังสนิค้าทางอากาศ (Air Cargo)
- เจ้าหน้าที่ในองค์การและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบิน เช่น การท่าอากาศยานแห่ง

ประเทศไทย กรมศุลกากร กรมการบินพลเรือน ส�านักงานต�ารวจตรวจคนเข้าเมือง
- เจ้าหน้าท่ีแผนกส�ารองท่ีนัง่และจดัจ�าหน่ายบตัรโดยสารของบรษิทั ตวัแทนการท่องเท่ียว ตวัแทน

ส่งเสรมิการตลาดสายการบิน ชิปปิ้งสายการบิน
- ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นอาจารย์สถาบันการศึกษา วิทยากรบรรยาย ฯลฯ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
1. ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา
3. ไม่เคยต้องโทษตามค�าพิพากษาของศาล เว้นแต่กรณีท่ีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันกระท�าโดย

ประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
4. ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคที่เป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา หรือติดยาเสพติด
5. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี

หลักสูตร
จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต
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โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน จ�านวน 3 หน่วยกิต ประกอบด้วย วิชาปรับพื้นฐาน

1.1 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานส�าหรับธุรกิจการบิน จ�านวน 3 หน่วยกิต
1.2 วิชาว่ายน�้าและพลศึกษา ไม่นับหน่วยกิต

2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวน 31 หน่วยกิต ประกอบด้วย
2.1 กลุ่มวิชาภาษา จ�านวน 13 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต
2.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเฉพาะ จ�านวน 102 หน่วยกิต ประกอบด้วย
3.1 กลุ่มวิชาแกน จ�านวน 24 หน่วยกิต
3.2 กลุ่มวิชาบังคับ จ�านวน 66 หน่วยกิต
3.3 กลุ่มวิชาเลือก จ�านวน 12 หน่วยกิต

4. หมวดวิชาเลือกเสรี จ�านวน 6 หน่วยกิต
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รายวิชา
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน จ�านวน 3 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

AV 57101
ภาษาอังกฤษพื้นฐานส�าหรับธุรกิจการบิน
( Basic English for Aviation Business 
Management)

3(3-0-6) -

AV 57102
ว่ายน�้าและพลศึกษา
( Swimming and Physical Education)

ไม่นับ
หน่วยกิต -

2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวน 31 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาภาษา

2.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย จ�านวน 3 หน่วยกิต เลือกเรียน 1 รายวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

TH 57101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
( Thai for Communication) 3(3-0-6) -

TH 57102
ภาษากับวัฒนธรรมไทย
( Language and Thai Culture) 3(3-0-6) -

2.1.2 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จ�านวน 10 หน่วยกิต เลือกเรียน 5 รายวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

EN 57101
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
( Foundation English) 2(1-2-3) -

EN 57102
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
( English for Real Life) 2(1-2-3) EN 57101

EN 57203
ภาษาอังกฤษในธุรกิจบริการและการขาย
( English in the Service and Sales Business) 2(1-2-3) EN 57102

EN 57204

ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอและการสื่อสาร
ในเชิงธุรกิจ
( English for Presentation and Communication 
in Business)

2(1-2-3) EN 57203
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

EN 57305
ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครและสัมภาษณ์งาน
( English for Job Application and Interview) 2(1-2-3) EN 57204

2.2 กลุ่มสังคมศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต เลือกเรียน 2 รายวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SO 57101
บุคลิกภาพและสัมพันธภาพทางสังคม
( Personality and Social Relations) 3(3-0-6) -

SO 57102
การพัฒนาสังคม
( Social Development) 3(3-0-6) -

SO 57103
ประชาคมโลกกับอาเซียน
( Global Community and ASEAN) 3(3-0-6) -

SO 57104
การจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจ�าวัน
( Conflict Management in Daily Life) 3(3-0-6) -

SO 57105
ภาวะผู้น�าในสังคมยุคใหม่
( Leadership in Modern Society) 3(3-0-6) -

SO 57106
กฎหมายในชีวิตประจ�าวัน
( Law in Daily Life) 3(3-0-6) -

SO 57107
ความรู้เท่าทันสื่อ
( Media Literacy) 3(3-0-6) -

SO 57108
เศรษฐกิจและการเมืองไทย
( Thai Politics and Economy) 3(3-0-6) -

SO 57109
สหวิทยาการสังคมศาสตร์
( Integrated Social Science) 3(3-0-6) -

SO 57110
มนุษย์กับโลกาภิวัฒน์
( Man and Globalization) 3(3-0-6) -

SO 57111
ปัญหาสังคมร่วมสมัย
( Contemporary Social Problems) 3(3-0-6) -

SO 57112
สังคมชนบทและเมือง
( Rural and Urban Society) 3(3-0-6) -

SO 57113
จิตวิทยาเพื่อการท�างาน
( Psychology for Work) 3(3-0-6) -
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2.3 กลุ่มมนุษยศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต เลือกเรียน 2 รายวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HM 57101
มนุษย์กับอารยธรรม
( Man and Civilization) 3(3-0-6) -

HM 57102
ความงดงามแห่งชีวติ
( Beauty of Life) 3(3-0-6) -

HM 57103
หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด
( GO and Thinking Skills Development) 3(3-0-6) -

HM 57104
ปรัชญากับการด�าเนินชีวิต
( Philosophy and living) 3(3-0-6) -

HM 57105
ไทยศึกษา
( Thai Studies) 3(3-0-6) -

HM 57106
สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
( Intergrated Humanities) 3(3-0-6) -

HM 57107
ศาสนากับสันติภาพ
( Religion and Peace) 3(3-0-6) -

HM 57108
ศิลปะการด�าเนินชีวิต
( Art of Living) 3(3-0-6) -

HM 57109
จริยศาสตร์ธุรกิจ
( Business Ethics) 3(3-0-6) -

HM 57110
มนุษย์กับการใช้เหตุผล
( Man and Reasoning) 3(3-0-6) -

HM 57111
การคิดเชิงวิพากษ์และสร้างสรรค์
( Critical and Creative Thinking) 3(3-0-6) -

HM 57112
ชีวิตกับวรรณกรรมสร้างสรรค์
( Life and Creative Literature) 3(3-0-6) -

HM 57113
นวัตกรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
( Innovations and Quality of Life Improvement) 3(3-0-6) -
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2.4 กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต เลือกเรียน 2 รายวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SC 57101
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ�าวัน
( Mathematics and Statistics in Daily Life) 3(3-0-6) -

SC 57102
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
( Applications of Information Technology) 3(3-0-6) -

SC 57103
การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม
( Energy Conservation and Environmental 
Management)

3(3-0-6) -

SC 57104
เทคโนโลยีส�าหรับส�านักงานอัตโนมัติ
( Technology for Office Automation) 3(2-2-5) -

SC 57105
โภชนาการเพื่อสุขภาพ
( Nutrition for Health) 3(3-0-6) -

SC 57106
การจัดการการเงินส่วนบุคคล
( Personal Financial Management) 3(3-0-6) -

SC 57107
วิทยาศาสตร์กับชีวิต
( Science and Life) 3(3-0-6) -

SC 57108
สถิติเบื้องต้นเพื่อการวิจัย
( Basic Statistics) 3(3-0-6) -

3. หมวดวิชาเฉพาะ จ�านวน 102 หน่วยกิต แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชา ดังนี้
3.1 กลุ่มวิชาแกน จ�านวน 24 หน่วยกิต มีรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BA 57101
หลักการตลาด
( Principles of Marketing) 3(3-0-6) -

BA57102
การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ
( Business Managerial Accounting) 3(3-0-6) -

BA 57104
การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์
( Organization and Human Resource 
Management)

3(3-0-6) -

BA 57106
เศรษฐศาสตร์การจัดการ
( Managerial Economics) 3(3-0-6) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BA 57208
การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
( Quantitative Analysis and Business Statis-
tics)

3(3-0-6) -

BA 57209
การเงินธุรกิจ
( Business Finance) 3(3-0-6) -

BA 57210
การจัดการด้านการผลิตและการปฏิบัติการ
( Operations Management) 3(3-0-6) -

BA 57313
กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
( Business Law and Ethics) 3(3-0-6) -

3.2 กลุ่มวิชาบังคับ จ�านวน 66 หน่วยกิต มีรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

AV 57103
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านธุรกิจการบิน 1
( Work-based Learning in Aviation Business 1) 3(0-500-0) -

AV 57204
หลักการจัดการธุรกิจการบิน
( Principle of Aviation Business Management) 3(3-0-6) -

AV 57205
การจัดการองค์การด้านการบริการและการท่องเที่ยว
( Services and Tourism Organization 
Management)

3(3-0-6) -

AV 57206
การจัดการงานคลังสินค้าทางอากาศ
( Air Cargo Management) 3(3-0-6) -

AV 57207
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน 1
( English for Aviation Business Management 1) 3(3-0-6) -

AV 57208
การตลาดในกิจกรรมสายการบิน
( Airline Marketing) 3(3-0-6) -

AV 57209
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านธุรกิจการบิน 2
( Work-based Learning in Aviation Business 2) 3(0-500-0) AV 57103

AV 57310
การจัดการทรัพยากรบุคคลด้านธุรกิจการบิน
( Aviation Human Resource Management) 3(3-0-6) -

AV 57311
การพัฒนาบุคลิกภาพส�าหรับนักศึกษาธุรกิจการบิน
( Personality Development for Aviation) 3(3-0-6) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

AV 57312
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน 2
( English for Aviation Business Management) 3(3-0-6) AV 57207

AV 57313
การจัดการงานบริการบนเครื่องบิน
( In-flight Services Management) 3(3-0-6) -

AV57314
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน 3
( English for Aviation Business Management) 3(3-0-6) AV 57312

AV 57315
ภาษาอังกฤษส�าหรับการบริการภาคพื้นดิน
( English for Ground Services) 3(3-0-6) -

AV 57316
การจัดการงานบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน
( Passenger Ground Services Business 
Management)

3(3-0-6) -

AV 58317
อาหารเครื่องดื่มในการบริการเครื่องบิน
( In-flight Meals and Beverages) 3(3-0-6) -

AV 57318
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านธุรกิจการบิน 3
( Work-based Learning in Aviation Business 3) 3(0-500-0) AV 57209

AV 57419
ภาษาอังกฤษส�าหรับการบริการบนเครื่องบิน
( English for In-flight Services) 3(3-0-6) -

AV 57420
การจัดการท่าอากาศยาน
( Airport Managment) 3(3-0-6) -

AV 57421
การจัดการควบคุมจราจรทางอากาศ
( Air Traffic Control Managment) 3(3-0-6) -

AV 57422
สัมนาธุรกิจการบิน
( Seminar in Avition Business) 3(3-0-6) -

AV 58423
กฏหมายและระเบียบการบินพลเรือน
( Civil Aviation Laws and Regulations) 3(3-0-6) -

AV 57424
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านธุรกิจการบิน 4
( Work-based Learning in Aviation Business 4) 3(0-100-0) AV 57318
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3.3 กลุ่มวิชาเลือก ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยเลือกจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือ
เลือกคละกลุ่มได้ จากรายวิชาดังต่อไปนี้

กลุ่มวิชาเลือกด้านการจัดการธุรกิจการบิน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

AV 57225
การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าทางธุรกิจการบิน
( Customer Relationship Management for 
Aviation Business)

3(3-0-6) AV 57204

AV 57226
เทคนิคการเจรจาต่อรองทางธุรกิจการบิน
( Negotiations Technic for Aviation Business) 3(3-0-6) AV 57204

AV 57227
การจัดการความสัมพันธ์ผู้ค้าทางธุรกิจการบิน
( Supplier Relationship Management for 
Aviation Business)

3(3-0-6) AV 57204

AV 57328
กลยุทธ์ซัพพลายเชนในธุรกิจการบิน
( Supply Chain Strategy for Aviation Business

3(3-0-6) AV 57204

AV 57329
การจัดการกระจายตัวสินค้าในธุรกิจการบิน
( Distridution Management for Aviation 
Business)

3(3-0-6) AV 57204

กลุ่มวิชาเลือกด้านการจัดการโลจิสติกส์

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

LG 57215
ประเด็นคัดสรร และสถานการณ์ร่วมสมัย 
( Selected Topics and Current Issues) 3(3-0-6) -

LG 57316
การน�าเข้าและส่งออก 
( Import and Export) 3(3-0-6) -

LG 57317
การจัดซื้อและการจัดหาในโลจิสติกส์ 
( Purchasing and Procurement in Logistics) 3(3-0-6) -

LG 57318
การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยงในโลจิสติกส์ 
( Insurance and Risk Management in 
Logistics)

3(3-0-6) -

LG 57319
การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
ด้านโลจิสติกส์
( Green Logistics Management)

3(3-0-6) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

LG 57321
ธุรกิจการขนส่งทางทะเลเบื้องต้น
( Introduction to Maritime Business) 3(3-0-6) -

LG 57322
การจัดการท่าเรือ 
( Port Management) 3(3-0-6) -

กลุ่มวิชาเลือกด้านการจัดการการค้าสมัยใหม่

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

MT 57214
การจัดการแฟรนไชส์
( Franchise Management) 3(3-0-6) -

MT 57215
การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
( Customer Relationship Management) 3(3-0-6) -

MT 57216
การสั่งซื้อสินค้าส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
( Merchandise Order for Modern Trade 
Business)

3(3-0-6) -

MT 57217
การส่งเสริมการตลาดส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
( Marketing Promotion for Modern Trade 
Business)

3(3-0-6) -

MT 57318
การสื่อสารส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
( Communication for Modern Trade Business) 3(3-0-6) -

MT 57319
ภาวะผู้น�าส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
( Leadership for Modern Trade Business) 3(3-0-6) -

MT 57320
กฎหมายส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
( Law for Modern Trade Business) 3(3-0-6) -

MT 57321
การป้องกันการสูญหายส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
( Loss Prevention for Modern Trade Business) 3(3-0-6) -

MT 57322
การจัดการธุรกิจแบบไม่มีหน้าร้าน
( Non-stored Business Management) 3(3-0-6) -

MT 57423

การสร้างเครือข่ายพันธมิตรและกลยุทธ์การสร้าง
ความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน
( Networking and Competitive Advantage 
Strategy)

3(3-0-6) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

MT 57424

นวัตกรรมสินค้าและบริการส�าหรับธุรกิจการค้า
สมัยใหม่
( Product and Service Innovations for Modern 
Trade Business)

3(3-0-6) -

MT 57425
การบูรณาการการค้าในตลาดอาเซียน
( Trading Integration in ASEAN Markets) 3(3-0-6) -

MT 57426
การจัดการธุรกิจค้าส่ง
( Wholesale Business Management) 3(3-0-6) -

MT 57427
ความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพและความงาม
( Foundation of Health and Beauty) 3(3-0-6) -

MT 57428
สัมมนาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
( Seminar in Modern Trade Business 
Management)

3(3-0-6) -

กลุ่มวิชาเลือกด้านการจัดการธุรกิจอาหาร

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

FB 57315
วัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
อาเซียน
( Food Culture and Behavior of ASEAN)

3(3-0-6) -

FB 57316
การจัดการอาหารเชิงนวัตกรรม
( Food Innovation Management) 3(2-1-4) -

FB 57317
การจัดการธุรกิจอาหารไทย
( Thai Food Business Management) 3(3-0-6) -

FB 57318
การจัดการวัตถุดิบและการแปรรูป
( Raw Materials Management and Processing) 3(3-0-6) -

FB 57320
ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ
( Healthy and Functional Food Business) 3(3-0-6) -

FB 57321

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพ
ทางประสาทสัมผัส 
( Food Product Development and Sensory 
Evaluation)

3(2-1-4) -

FB 57322
การจัดการและการผลิตเครื่องดื่ม 
( Management and Production of Beverage) 3(2-1-4) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

FB 57323

การจัดการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจการค้า
สมัยใหม่
( Food and Beverage Management for Modern 
Trade Business)

3(3-0-6) -

FB 57325
การจัดการธุรกิจอาหารเร่งด่วน
( Quick Service Restaurant Management) 3(3-0-6) -

FB 57327
เทคนิคการบริการลูกค้าในธุรกิจบริการอาหาร
( Customer Service Technique for 
Foodservices)

3(3-0-6) -

กลุ่มวิชาเลือกด้านภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

EN 57306
ภาษาอังกฤษในบริบทของสังคมทางธุรกิจ
( English for Social / Business Contexts) 2(1-2-3) EN 57204

EN 57307
ภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียน
( English in ASEAN Contexts) 2(1-2-3) EN 57204

EN 57308
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมออนไลน์
( English for Communication on Social Media) 2(1-2-3) EN 57204

EN 57409
ภาษาอังกฤษเพื่อการจดบันทึกย่อและการสรุปความ
( English for Note-Taking and Summarizing) 2(1-2-3) EN 57204

EN 57410
ภาษาอังกฤษส�าหรับการสอบวัดมาตรฐาน
( English for Standardized Tests) 2(1-2-3) EN 57204

กลุ่มวิชาเลือกด้านภาษาจีน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BC 55101
ภาษาจีน 1
( Chinese 1) 3(2-2-5) -

BC 55102
ภาษาจีน 2
( Chinese 2) 3(2-2-5) BC 55101

BC 55206
ภาษาจีน 3
( Chinese 3) 3(2-2-5) BC 55102
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BC 55207
ภาษาจีน 4
( Chinese 4) 3(2-2-5) BC 55206

BC 55338
ภาษาจีนธุรกิจ
( Business Chinese) 3(2-2-5) BC 55207

BC 55339
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางการตลาด
( Chinese for Marketing Communication) 3(2-2-5) BC 55338

กลุ่มวิชาเลือกด้านภาษาญี่ปุ่น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BJ 56101
ภาษาญี่ปุ่น 1
( Japanese 1) 3(2-2-5) -

BJ 56102
ภาษาญี่ปุ่น 2
( Japanese 2) 3(2-2-5) BJ 56101

BJ 56206
ภาษาญี่ปุ่น 3
( Japanese 3) 3(2-2-5) BJ 56102

BJ 56207
ภาษาญี่ปุ่น 4
( Japanese 4) 3(2-2-5) BJ 56206

BJ 56244
ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 
( Business Japanese) 3(2-2-5) BJ 56207

BJ 56328
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารทางการตลาด 
( Japanese for Marketing Communication) 3(2-2-5) BJ 56244

4. หมวดวิชาเลือกเสรี จ�านวน 6 หน่วยกิต
นกัศกึษาสามารถลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาใดๆ กต็ามท่ีเปิดสอนในสถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน์ 

และสถาบันอุดมศึกษาอื่น ท้ังภายในและภายนอกประเทศ ท้ังนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษา

ทั้งนี้ในรายวิชาทุกวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน คณบดีสามารถอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชา
นั้นได้
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แผนการศึกษา

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษา 2

TH xxxxx กลุ่มวิชาภาษา (ภาษาไทย) 3

SO xxxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3

HM xxxxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3

SC xxxxx กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 3

BA 57101 หลักการตลาด 3

AV 57101 ภาษาอังกฤษพื้นฐานส�าหรับธุรกิจการบิน 3

รวม 20

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษา 2

SO xxxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3

HM xxxxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3

BA 57102 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ 3

BA 57104 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ 3

BA 57106 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 3

AV 57102 ว่ายน�้าและพลศึกษา -

AV 57103 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านธุรกิจการบิน 1 3

รวม 20
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แผนการศึกษา

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษา 2

BA 57208 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 3

BA 57209 การเงินธุรกิจ 3

AV 57204 หลักการจัดการธุรกิจการบิน 3

AV 57205 การจัดการองค์การด้านการบริการและการท่องเที่ยว 3

AV 57206 การจัดการคลังสินค้าทางอากาศ 3

xx xxxxx หมวดวิชาเลือกเสรี (1) 3

รวม 20

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษา 2

SC xxxxx กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 3

BA 57210 การจัดการด้านการผลิตและการปฏิบัติการ 3

AV 57207 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน 1 3

AV 57208 การตลาดในกิจการสายการบิน 3

AV 57209 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านธุรกิจการบิน 2 3

xx xxxxx กลุ่มวิชาเลือก (1) 3

รวม 20
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แผนการศึกษา

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxx กลุ่มวิชาภาษา 2

BA 57313 กฏหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ 3

AV 57310 การจัดการทรัพยากรบุคคลด้านธุรกิจการบิน 3

AV 57311 การพัฒนาบุคลิกภาพส�าหรับธุรกิจการบิน 3

AV 57312 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน 2 3

AV 57313 การจัดการงานบริการบนเครื่องบิน 3

xx xxxxx กลุ่มวิชาเลือก (2) 3

รวม 20

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

AV 57314 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน 3 3

AV 57315 ภาษาอังกฤษส�าหรับการบริการภาคพื้นดิน 3

AV 57316 การจัดการงานบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน 3

AV 57317 อาหารเครื่องดื่มในการบริการบนเครื่องบิน 3

AV 57318 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านธุรกิจการบิน 3 3

xxx xxxxx กลุ่มวิชาเลือก (3) 3

รวม 18
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แผนการศึกษา

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

AV 57419 ภาษาอังกฤษส�าหรับการบริการบนเครื่องบิน 3

AV 57420 การจัดการท่าอากาศยาน 3

AV 57421 การจัดการควบคุมจราจรทางอากาศ 3

AV 57422 สัมมนาธุรกิจการบิน 3

AV 57423 กฏหมายและระเบียบการบินพลเรือน 3

xx xxxxx กลุ่มวิชาเลือก (4) 3

xx xxxxx กลุ่มวิชาเลือกเสรี (2) 3

รวม 21

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

AV 57424 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านธุรกิจการบิน 4 3

รวม 3
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ค�ำอธิบำยรำยวิชำ

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษา

1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย

TH 57101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การใช้ภาษาไทยมาตรฐานปัจจุบัน ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียนในโอกาสต่างๆ และการน�าเสนองาน

TH 57102 ภาษากับวัฒนธรรมไทย
(Language and Thai Culture)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหวา่งภาษาและวัฒนธรรม การใช้อวัจนภาษาไทย วัฒนธรรมไทยสมัยตา่งๆ ค่านิยมและการ
ปลูกฝังค่านิยม ประเพณีไทย วัฒนธรรมต่างชาติท่ีมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทย การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมไทย

1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

EN 57101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(Foundation English)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพัฒนาทักษะการฟังและพูด โดยเน้นความรู้ค�าศัพท์และโครงสร้างภาษาเพื่อการส่ือสารระดับพื้นฐาน ตลอด
จนความสามารถในการออกเสียงสระภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง เป็นการฟังเพื่อจับใจความส�าคัญและรายละเอียด
จากข้อความหรือบทสนทนาสั้นๆ การพูดทักทาย เริ่มบทสนทนา แนะน�าตนเอง ต้อนรับ ถามและตอบข้อมูลอย่าง
ง่ายในสถานการณ์ต่างๆ ทีพ่บในชีวิตประจ�าวัน รวมทัง้การอ่านและการเขียนข้อความภาษาอังกฤษสั้นๆ ทั้งในรูป
แบบทั่วไปและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

EN 57102 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
(English for Real Life)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57101 

การพัฒนาทักษะการฟังและพูด โดยเน้นความรู้ค�าศัพท์และโครงสร้างภาษาเพื่อการส่ือสารระดับกลาง ตลอด
จนความสามารถในการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง เป็นการฟัง พูด และแสดงความคิดเห็นใน
สถานการณ์ต่างๆ ท่ีต้องใช้ภาษาท่ีซับซ้อนขึ้น รวมท้ังการติดต่อซื้อขาย การอ่านและเขียนเอกสาร/ข้อความเชิง
ธุรกิจเบื้องต้น เช่น รายละเอียดสินค้าบนฉลาก ค�าแนะน�าการใช้อุปกรณ์ เป็นต้น ทั้งในรูปแบบทั่วไปและผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
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EN 57203 ภาษาอังกฤษในธุรกิจบริการและการขาย
(English in the Service and Sales Business)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57102 

การพัฒนาทักษะการฟังและพูดเพื่อการบริการลูกค้าและการขาย โดยเน้นค�าศัพท์ ส�านวน การสนทนาโต้ตอบกับ
ลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ รวมท้ังการส่ือสารเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
ตลอดจนความสามารถในการออกเสียงพยัญชนะควบกล�้าในภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง

EN 57204 ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอและการสื่อสารในเชิงธุรกิจ 
( English for Presentation and Communication in 
Business)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57203 

การบูรณาการทักษะทางภาษาทั้งสี่ คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนในการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน
อาชพี เพือ่น�าเสนอท้ังในรปูแบบการเขยีน/ตาราง และด้วยวาจา รวมถงึการน�าเสนอข้อมลูเกีย่วกบับรษิทัและสินค้า 
และการเขยีน การพดูเพือ่ส่งเสรมิการขายสินค้า/บรกิาร ฝึกปฏบิตัเิทคนคิในการน�าเสนอขัน้พืน้ฐาน ตลอดจนความ
สามารถในการใช้ระบบเน้นเสียงและจังหวะในภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 

EN 57305 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครและสัมภาษณ์งาน
(English for Job Application and Interview)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204 

พฒันาทักษะในการกรอกแบบฟอร์มใบสมคัร การเขยีนจดหมายสมคัรงาน การเขยีนประวตัส่ิวนตวั การสัมภาษณ์ 
โดยเน้นภาษาและค�าศพัท์เฉพาะท่ีใช้ในการสัมภาษณ์สมัครงาน รวมท้ังการค้นคว้าและน�าเสนอเนือ้หาท่ีเกีย่วข้อง
กับอาชีพที่สมัคร ตลอดจนความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษในรูปประโยคให้ถูกต้อง

1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

SO 57101 บุคลิกภาพและสัมพันธภาพทางสังคม
(Personality and Social Relations)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพท้ังภายในและภายนอก ทักษะการสร้าง
สัมพันธภาพระหวา่งบุคคล การวิเคราะห์ตนเองและผู้อื่นเพื่อเป็นพื้นฐานในการปรับปรุงตนเอง และสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลในสังคมต่างๆ

SO 57102 การพัฒนาสังคม
(Social Development)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับการพัฒนา ความหมายและมโนทัศน์ต่างๆ ของการพัฒนาสังคม การพัฒนาสังคม
กระแสหลัก อิทธพิลของโลกตะวันตก จีน และกระแสโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลประเทศที่ก�าลังพัฒนา การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน การศึกษาชุมชน หลักการและกระบวนการพัฒนาสังคมแบบมีส่วนร่วม
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SO 57103 ประชาคมโลกกับอาเซียน
(Global Community and ASEAN)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการ ระบบความสัมพันธ์ในประชาคมโลก อาเซียน และประชาคมอาเซียนผลกระทบของ
เหตุการณ์ส�าคัญท่ีเกิดขึ้นในแต่ละภูมิภาคของโลกท่ีมีต่อภูมิภาคอาเซียน สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 
การเมือง และสิ่งแวดล้อมในประชาคมอาเซียน

SO 57104 การจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจ�าวัน
(Conflict Management in Daily Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัความขดัแย้ง การตอบสนองต่อปัญหาและความขดัแย้งในชวิีตอย่างสร้างสรรค์โดยใช้หลกั
สันติวิธีอันค�านึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและสิทธสิ่วนบุคคล การเจรจาต่อรอง การแสวงหาทางเลือกที่เหมาะสมใน
การบริหารจัดการความขัดแย้งเพื่อด�ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

SO 57105 ภาวะผู้น�าในสังคมยุคใหม่ 
(Leadership in Modern Society)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการของภาวะผู้น�าและสังคมยุคใหม่ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น�า ผู้น�ากับการใช้อ�านาจ 
คุณลักษณะและทักษะส�าคัญของผู้น�าในสังคมยุคใหม่ ผู้น�าในสภาวะวิกฤต ผู้น�ากับจิตส�านึกสาธารณะ คุณธรรม
และจริยธรรมของผู้น�า กรณีศึกษาผู้น�าที่ประสบความส�าเร็จ และผู้น�าท่ีล้มเหลว

SO 57106 กฎหมายในชีวิตประจ�าวัน
(Law in Daily Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการทางยุติธรรม หลักการเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และหน้าท่ีพื้นฐาน
ของประชาชนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักทั่วไปในกฎหมายอาญา ความผิดอาญาท่ีควรรู้ หลัก
ทั่วไปว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา และหลักทั่วไปว่าด้วยกฎหมายภาษีอากร รวมทั้งการวิเคราะห์กรณีศึกษาส�าคัญ
ในชีวิตประจ�าวัน

SO 57107 ความรู้เท่าทันสื่อ
(Media Literacy)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศาสตร์และทักษะชีวิตในการเข้าถึง การวิเคราะห์ การวิพากษ์ การประเมินคุณค่า และการตอบสนองต่อข่าวสารท่ี
น�าเสนอผ่านสื่อประเภทต่างๆ ทั้งที่เป็นสื่อดั้งเดมิ สื่อใหม่ และสื่อเครือข่ายอย่างรู้เท่าทัน รวมทั้งการเรียนรู้ เข้าใจ
บทบาท หน้าที่ และสภาพของสื่อที่เป็นเสมือนเครื่องมือส�าคัญในระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม 
ตลอดจนการใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิต ครอบครัว และสังคม
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SO 57108 เศรษฐกิจและการเมืองไทย
(Thai Politics and Economy)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ปรชัญา แนวคดิทฤษฎ ีเกีย่วกบัระบบการเมอืง การปกครอง และเศรษฐกิจไทย อดุมการณ์ โครงสร้าง องค์ประกอบ 
และกระบวนการทางการเมอืงในระบอบประชาธิปไตย รฐัธรรมนญูและการเลือกตัง้ ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อระบบ
การเมืองไทย การพัฒนาของระบบทุนนิยมไทย ปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย และมาตรการของรัฐบาลใน
การแก้ปัญหา และพัฒนาเศรษฐกิจ

SO 57109 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
(Integrated Social Science)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัสังคมศาสตร์ ความเป็นมาและลกัษณะส�าคญัของแนวคดิเกีย่วกบัเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 
และการเมืองในยุคต่างๆ การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสังคมยุคปัจจุบันโดยใช้แนวคิดทางสังคมศาสตร์ เพศกับวัย
รุ่น ภาวะผู้น�า การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม การวางแผนอนาคต และความรู้เท่าทันสื่อ

SO 57110 มนุษย์กับโลกาภิวัตน์
(Man and Globalization)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการ และลักษณะของโลกาภิวัตน์ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับโลกา
ภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง ปฏิกิริยาและผลกระทบของโลกาภิวัตน์ท่ีมีต่อวีถีชีวิตของ
มนุษย์ในสังคมปัจจุบัน

SO 57111 ปัญหาสังคมร่วมสมัย
(Contemporary Social Problems)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย และขอบเขตของปัญหาสังคมร่วมสมยั หลกัการและทฤษฎีปัญหาสังคมร่วมสมยั ความสัมพันธ์ระหว่าง
เทคโนโลยีสมัยใหม่กับปัญหาสังคม วิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบของปัญหาสังคมร่วมสมัยท่ีมีต่อบุคคล กลุ่มคน 
และสังคม รวมทั้งแนวทางแก้ไข

SO 57112 สังคมชนบทและเมือง
(Rural and Urban Society)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการ และลักษณะของชนบทและเมือง ด้านสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ กระบวนการกลาย
เป็นเมือง ปัญหาของสังคมชนบทและเมืองอันเนื่องจากการพัฒนาประเทศ วิถีชีวิตของคนชนบทและคนเมืองใน
ยุคปัจจุบัน 
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SO 57113 จิตวิทยาเพื่อการท�างาน
(Psychology for Work)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ขอบเขตของจิตวิทยาเพื่อการท�างาน พฤติกรรมมนุษย์ ความแตกต่างระหว่างบุคคล แรงจูงใจ การส่ือสาร การ
สร้างความสัมพันธ์และการปรับตัวระหว่างคนท�างาน การแก้ปัญหาความขัดแย้งและความเครียดจากการท�างาน 
การน�าหลักจิตวิทยาประยุกต์ใช้ในการท�างาน

1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

HM 57101 มนุษย์กับอารยธรรม
(Man and Civilization)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายของอารยธรรม ความเป็นมาของอารยธรรมมนุษย์ เปรียบเทียบอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก 
ความเชื่อมโยงของอารยธรรมในอดีตกับปรากฏการณ์ทางสังคมในปัจจุบัน

HM 57102 ความงดงามแห่งชีวติ
(Beauty of Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคุณค่าและความงาม เน้นที่การรับรู้คุณค่า การสัมผัสความงามและการแสดงออก
ทางอารมณ์ของมนุษย์ เรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าและความงามในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด�ารงชีวิตของมนุษย์ ชีวิต
กับความงามในด้านศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม รวมไปถึงความงามในธรรมชาติรอบตัวมนุษย์

HM 57103 หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด
(GO and Thinking Skill Development)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความเป็นมาของหมากล้อม กฎกติกาการเล่น การฝึกทักษะและเทคนิคการเล่นหมากล้อม การฝึกฝนหมากล้อม
เพื่อความสามารถในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การบูรณาการหมากล้อมเข้ากับวิถีชีวิต การบูรณาการความฉลาด
จากหมากล้อมกับปัญญาทางธรรม

HM 57104 ปรัชญากับการด�าเนินชีวิต
(Philosophy and Living)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและบทบาทของปรชัญาในการด�าเนนิชวีติ ความจรงิเกีย่วกบัจกัรวาล โลก และชวีติของมนษุย์ ธรรมชาติ
ของความรู้ เกณฑ์ตัดสินคุณค่าทางจริยธรรม อุดมคติของชีวิต การวิเคราะห์ปัญหาร่วมสมัยในเชิงปรัชญา
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HM 57105 ไทยศึกษา
(Thai Studies)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความเป็นมาของชุมชนไทย โลกทัศน์พื้นฐานของสังคมไทยในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและศิลปวัฒนธรรม 
สภาพและปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบัน แนวโน้มและทางออกของสังคมไทยในอนาคต 

HM 57106 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
(Integrated Humanities)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษยศาสตร์ วิวัฒนาการความคิดและความเชื่อของมนุษย์ ปฏิสัมพันธ์ต่อโลกและชีวิต
ในมิติของเหตุผลและอารมณ์ แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตในอุดมคติ คุณธรรมและจริยธรรม ศิลปะและวรรณกรรมท่ีมี
อิทธพิลต่อมนุษย์

HM 57107 ศาสนากับสันติภาพ
(Religion and Peace)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนาและสันติภาพ บทบาทของศาสนาต่อประเด็นสันติภาพ แนวคิดของศาสนาเกี่ยวกับ
สันติภาพ แนวคิดของศาสนาเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงและความขัดแย้ง แนวคิดของศาสนาเกี่ยวกับการสร้าง
สันติภาพ

HM 57108 ศิลปะการด�าเนินชีวิต
(Art of Living)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและส�าคัญของศิลปะการด�าเนินชีวิต ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น คุณค่าและความหมายของชีวิต การ
สร้างความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลและเป็นธรรมต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสิ่ง การแก้ปัญหาชีวิตอย่างสร้างสรรค์และการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

HM 57109 จริยศาสตร์ธุรกิจ
(Business Ethics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายของจริยศาสตร์ธุรกิจ แนวคิดหรือทฤษฎีเกี่ยวกับจริยศาสตร์ธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับ
จริยธรรม แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจที่ส�าคัญ ปัญหาจรยิธรรมในระบบธุรกิจปัจจุบัน

HM 57110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล
(Man and Reasoning)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและบทบาทของเหตผุล รปูแบบการอ้างเหตผุล หลกัเกณฑ์และความสมเหตสุมผลของการอ้างเหตผุล 
ข้อบกพร่องของการอ้างเหตผุล ศกึษาวเิคราะห์การอ้างเหตผุลในชวิีตประจ�าวันและชดุเหตผุลต่างๆ ท่ีมีอทิธิพลใน
สังคมปัจจุบัน
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HM 57111 การคิดเชิงวิพากษ์และสร้างสรรค์
(Critical and Creative Thinking)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ธรรมชาติของความคิด รูปแบบการคิดเชิงวิพากษ์ วัฒนธรรมการวิพากษ์ รูปแบบการคิดเชิงสรา้งสรรค์ การส่ง
เสริมการคิดเชิงวิพากษ์และเชิงสร้างสรรค์ในชีวิตประจ�าวัน 

HM 57112 ชีวิตกับวรรณกรรมสร้างสรรค์
(Life and Creative Literature)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

มิติอันหลากหลายของชีวิตมนุษย์ท่ีสะท้อนผ่านผลงานสร้างสรรค์เชิงวรรณกรรมในรูปส่ือส่ิงพิมพ์ ภาพยนตร์ ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ และสื่ออื่นๆ เพื่อแสดงให้เห็นโลกทัศน์ คุณค่า ความเชื่อและศรัทธาของมนุษย์

HM 57113 นวัตกรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Innovations and Quality of Life Improvement)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและความส�าคัญของนวัตกรรมที่มีผลต่อชีวิตมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมกับความต้องการ
พื้นฐานของมนุษย์ ประโยชน์และตัวอย่างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

SC 57101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ�าวัน
(Mathematics and Statistics in Daily Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การคิดเชิงวิเคราะห์ หลักความสมเหตุสมผลและการอ้างเหตุผล การน�าคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้แก้ปัญหาและ
ตดัสินใจในชวีติประจ�าวนั การตดัสินใจโดยใช้หลกัความน่าจะเป็น เทคนคิการน�าเสนอข้อมลูแบบต่างๆ การวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้น การอ่านค่าและตีความหมายจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต

SC 57102 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Applications of Information Technology)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสือ่สารและระบบเครือข่าย การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ต
เพือ่การตดิต่อส่ือสาร การค้นหาข้อมลู การศกึษาและน�าไปใช้เชงิพาณิชย์ ความรู้เบือ้งต้นทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ประเภทของระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น ความปลอดภัยของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
จริยธรรมในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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SC 57103 การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม
(Energy Conservation and Environmental Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและหลักการของการอนุรักษ์พลังงาน ความส�าคัญของการใช้และอนุรักษ์พลังงานอย่างถูกวิธี 
สถานการณ์ปัจจุบันและวิกฤตการณ์พลังงานของโลก ผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมของการใช้พลังงานอย่างไม่
ถูกต้อง หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท�างานและในโรงงานอุตสาหกรรม กฎหมายและมาตรฐานของการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม

SC 57104 เทคโนโลยีส�าหรับส�านักงานอัตโนมัติ
(Technology for Office Automation) 

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เกีย่วกบัส�านกังานอตัโนมตั ิบทบาทและการใช้คอมพวิเตอร์ในส�านกังาน ระบบตดิต่อส่ือสารและการประยกุต์
ใช้เครอืข่ายคอมพวิเตอร์ในส�านกังาน การใช้โปรแกรมประยกุต์ในส�านกังาน เช่น โปรแกรมประมวลผลค�า โปรแกรม
จัดการการค�านวณ โปรแกรมน�าเสนองาน โปรแกรมจัดการการนัดหมาย เป็นต้น การประชุมทางไกล แนวคิดของ
ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning) ระบบความปลอดภัยของข้อมูล

SC 57105 โภชนาการเพื่อสุขภาพ
(Nutrition for Health)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

บทบาทและความส�าคญัของโภชนาการท่ีมต่ีอร่างกาย สารอาหารประเภทต่างๆ โรคท่ีเกิดจากการบรโิภคอาหารท่ี
ไม่สมดลุและมพีษิ การควบคมุอาหารและน�า้หนกัของร่างกายอย่างปลอดภยั อาหารส�าหรบับคุคลในช่วงวัยต่างๆ 
อิทธพิลของความเชื่อและค่านิยมในการรับประทานอาหาร รวมทั้งอาหารแสลงโรค

SC 57106 การจัดการการเงินส่วนบุคคล
(Personal Financial Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคดิเกีย่วกบัการบรหิารการเงินส่วนบคุคล ความเข้าใจจดุมุ่งหมายของการบรหิารการเงินส่วนบคุคล ความส�าคญั
ของการบริหารการเงินส่วนบุคคล การก�าหนดเง่ือนไขและเป้าหมายของการเงินส่วนบุคคล วงจรชีวิตของบุคคล 
คณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินส่วนบุคคล การจดบันทึกรายได้รายจ่ายส่วนบุคคลและครัวเรือน การวางแผน
และกลยุทธเ์กี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การบริหารความเส่ียงส่วนบุคคล และการออมเพื่อวัตถุประสงค์
ต่างๆ ของบุคคล

SC 57107 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
(Science and Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลของการใช้สารเคมีท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมและชีวิตประจ�าวัน 
ผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้ยาในชีวิตประจ�าวัน หลักการของเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) ผลท่ีเกิดขึ้น
จากการดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified Organisms: GMOs) ผลของรังสีจากดวงอาทิตย์และสาร
กมัมนัตรงัสีท่ีมีต่อชวีติและส่ิงแวดล้อม ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ท่ีมต่ีอมนษุย์ สภาพแวดล้อม 
สังคม การเมือง และวัฒนธรรม
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SC 57108 สถิติเบื้องต้นเพื่อการวิจัย
(Basic Statistics) 

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักและวิธีการทางสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ท่ีน�ามาใช้ในงานด้านต่างๆ ได้แก่ การท�าประชามติ 
การวิจัยเชิงส�ารวจ โดยเน้นการวิเคราะห์จากกรณีศึกษาและผลการวิจัยท่ีใช้ข้อมูลจริง การเขียนรายงานผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถติิ

2. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

AV 57101 ภาษาอังกฤษพื้นฐานส�าหรับธุรกิจการบิน
(Basic English for Aviation Business Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การฝึกใช้ศัพท์เทคนิคทีเ่กี่ยวข้องกับผู้โดยสารเครื่องบิน อุปกรณ์และสถานที่ปฏิบัติงานของสายการบิน (Aviation 
Terminology) 

AV 57102 ว่ายน�้าและพลศึกษา
(Swimming and Physical Education)

ไม่นับหน่วยกิต

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การฝึกและเรียนรู้วัตถุประสงค์ของการอบอุ่นร่างกาย ท่าประกอบการว่ายน�้า การหายใจ และการใช้อวัยวะส่วน
ต่างๆ การรักษาสภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอ

3. หมวดวิชาเฉพาะ
3.1 กลุ่มวิชาแกน

BA 57101 หลักการตลาด
(Principles of Marketing)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

บทบาทด้านการบริหารการตลาดยุคใหม่ท่ีมีต่อภาคธุรกิจและเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางการตลาดท้ังปัจจัย
ภายในและภายนอกท่ีมอีทิธิพลต่อระบบตลาด พฤตกิรรมผู้บรโิภคด้านกระบวนการตดัสินใจซือ้ การวิเคราะห์ส่วน
แบ่งการตลาด การก�าหนดตลาดเป้าหมาย การก�าหนดต�าแหน่งผลิตภัณฑ์ และการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการ
ตลาด ตลอดจนการท�าการสื่อสารทางตลาดแบบบูรณาการ

BA 57102 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ
(Business Managerial Accounting)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความส�าคัญ บทบาท และประโยชน์ของการบัญชี กระบวนการจัดท�าบัญชีและการออกรายงานทางการเงิน การ
อ่านรายงานทางการเงนิ ต้นทุนและการวิเคราะห์ต้นทุน การจัดสรรต้นทุนทางอ้อม การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจส�าหรบัการวางแผนทางบญัช ีการใช้ข้อมูลทางการบญัชตีามบทบาทของผู้บรหิาร การใช้ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี รวมถึงแนวคิดในการควบคุมและตรวจสอบภายใน
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BA 57104 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์
(Organization and Human Resource Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

รูปแบบและโครงสร้างองค์การ แนวคิดทางการบริหารและหน้าที่การบริหาร วัฒนธรรมองค์การ การจัดการความ
ขัดแย้งและการจัดการการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวางแผน แหล่งในการสรรหา การคัด
เลือก การบริหารค่าตอบแทน การจัดสวัสดิการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม และการธ�ารงรักษา
บุคลากรในองค์การ

BA 57106 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
(Managerial Economics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลกัการทางเศรษฐศาสตร์ การวเิคราะห์อปุสงค์ การประมาณการและการพยากรณ์การวิเคราะห์อปุทาน การผลติ
และต้นทุน ลักษณะโครงสร้างของตลาดทางธุรกิจและการก�าหนดราคา การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตัดสินใจ
ในการลงทุนทางธุรกิจ ตลอดจนการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจ

BA 57208 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
(Quantitative Analysis and Business Statistics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้ทางคณิตศาสตรแ์ละสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ เทคนิคการตัดสินใจภายใต้ความแน่นอน
และความไม่แน่นอน การโปรแกรมเชิงเส้นตรง การวิเคราะห์ข่ายงานด้วยเทคนิค PERT/CPM ตลอดจนประยุกต์
ใช้สถิติเชิงพรรณาและสถิติเชิงอนุมานเพื่อวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ

BA 57209 การเงินธุรกิจ
(Business Finance)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความส�าคัญและเป้าหมายของการบริหารการเงินของธุรกิจ บทบาทหน้าท่ีของผู้จัดการทางการเงิน การวางแผน
และการวเิคราะห์ทางการเงิน ตลาดการเงิน การจดัหาและจดัสรรเงินทุน การบรหิารเงินทุนหมุนเวียน งบประมาณ
ลงทุน นโยบายดอกเบี้ยและสินเชื่อ นโยบายเงินปันผล ต้นทุนทางการเงิน ตลอดจนนโยบายอื่นๆ ทางการเงิน

BA 57210 การจัดการด้านการผลิตและการปฏิบัติการ
(Operations Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการ แนวคิด และกลยุทธ์ด้านการจัดการการผลิตและการด�าเนินการ การวางแผนกระบวนการผลิต การ
พยากรณ์การผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ การจัดล�าดับงานและตารางการผลิต การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิต 
ตลอดจนการควบคุมคุณภาพและการจัดการสินค้าคงคลัง
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BA 57313 กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
(Business Law and Ethics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

กฎหมายเกีย่วกบัการจดัตัง้องค์กรธุรกิจ และกฎหมายเกีย่วกบัการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ เช่น กฎหมายซือ้ขาย 
เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ยืม ค�้าประกัน จ�านอง จ�าน�า หุ้นส่วน บริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวกับตราสารทางการเงิน ตลอด
จนการจดัเกบ็ภาษตีามประมวลรษัฎากร ในส่วนท่ีว่าด้วยเรือ่งภาษมูีลค่าเพิม่ ภาษธุีรกิจเฉพาะ ตลอดจนจรยิธรรม
ส�าคัญของผู้บริหารและพนักงาน ภายใต้หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ

3.2 กลุ่มวิชาบังคับ

AV 57103 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านธุรกิจการบิน 1
(Work-based Learning in Aviation Business 1)

3(0-500-0)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ฝกึการปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมการบริการและการบริหารธุรกิจ ภายใต้การควบคุมและประเมินผลของ
คณาจารย์ร่วมกบัหน่วยงานภายนอกท่ีรบันกัศกึษาเข้าฝึกงาน ระบบการท�างานจรงิในสถานประกอบการ เพือ่เสรมิ
สร้างให้นักศึกษามีความพร้อมด้านงานอาชีพจากการปฏิบัติงานพื้นฐานอย่างมีหลักการและเป็นระบบ นักศึกษา
เน้นประสบการณ์ท�างาน (Work Based Learning) ที่ตรงกับสาขาวิชาชีพของนักศึกษาท่ีเป็นงานที่เป็นประโยชน์
ต่อองค์กร รวมถึงมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากคณาจารย์ร่วมกับสถานประกอบการและนักศึกษาจะต้อง
จัดท�ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ฝึกงาน) หลังเสร็จสิ้นการฝึกงาน 

AV 57204 หลักการจัดการธุรกิจการบิน
(Principle of Aviation Business Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน ความส�าคัญ ความหมาย ประวัติความเป็นมา ลักษณะที่ส�าคัญและ
องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการบิน องค์กร หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการบิน รูปแบบการจัดการ 
และการด�าเนนิงานท่าอากาศยาน การจดัการบรกิารด้าน การบนิ การบรกิารผู้โดยสารและสินค้า การจดัการลกูค้า
สัมพันธ์ การจัดการธุรกิจการบินเบื้องต้น 

AV 57205 การจัดการองค์การด้านการบริการและการท่องเที่ยว
(Services and Tourism Organization Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

วิวัฒนาการ รูปแบบ ประเภท โครงสร้าง และลักษณะของอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและการบริการ 

AV 57206 การจัดการงานคลังสินค้าทางอากาศ
(Air Cargo Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

รูปแบบ วิธีการ และกระบวนการ ในการด�าเนินงาน การปฏิบัติการคลังสินค้าทางอากาศ ในภาคทฤษฎีและเชิง
ศึกษากรณีตัวอย่าง
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AV 57207 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน 1
(English for Aviation Business Manangement 1)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การฝึกทักษะด้านการพูด ฟัง อ่าน เขียน และหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ รวมถึงศัพย์เฉพาะทาง ในด้านธุรกิจ
การบินในระดับเบื้องต้น ให้เข้าใจ สามารถน�าไปปฏิบัตงานในสายวิชาชีพด้านธุรกิจการบินได้อย่างถูกต้องและ
ครอบคลุมทุกอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุกิจการบิน รวมถึงทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการเตรียมตัวสอบ TOEIC 
(Test of English for International Communi- cation) ในระดับเบื้องต้น ที่มีความจ�าเป็นในการประกอบ
วิชาชีพด้านธุรกิจการบิน

AV 57208 การตลาดในกิจการสายการบิน
(Airline Marketing)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ระบบการตลาดและการขายของธุรกิจสายการบนิ ธุรกิจการเดนิทาง โดยเน้นท่ีกลไกการปฏบิตังิานร่วมกนัระหว่าง
สายการบนิ บรษิทัท่องเท่ียวและตวัแทนจ�าหน่ายตัว๋โดยสาร การก�าหนดราคา การบรหิารรายได้ ตลอดจนหลกัการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์การส่งเสรมิการขายและการตลาดแบบ E-marketing

AV 57209 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านธุรกิจการบิน 2
(Work-based Learning in Aviation Business 2)

3(0-500-0)

วิชาบังคับก่อน : AV 58120

ฝึกการปฏิบัติงาน ด้านงานบริการภาคพื้น (Catering, Cargo, Freight Forwarder, Custom) ที่ท่าอากาศยาน
และบริษัทจัดจ�าหน่ายบัตรโดยสารสายการบิน เพื่อให้นักศึกษาสามารถน�าความรู้และทักษะต่างๆ ที่ได้ศึกษา ไป
ประยุกต์ใช้ในการฝึกงานในบริษัทสายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ท่าอากาศยานและบริษัทสายการบิน 
องค์กรท่ีให้บรกิารภาคพืน้ดนิในสนามบนิและนอกเขตสนามบนิท่ีเกีย่วข้อง ภายใต้การควบคมุและประเมินผลของ
คณาจารย์ร่วมกบัหน่วยงานภายนอกท่ีรบันกัศกึษาเข้าฝึกงาน ระบบการ ท�างานจรงิในสถานประกอบการ เพือ่เสรมิ
สร้างให้นักศึกษามีความพร้อมด้านงานอาชีพจากการปฏิบัติงานพื้นฐานอย่างมีหลักการและเป็นระบบ นักศึกษา
เน้นประสบการณ์ท�างาน (Work Based Learning) ที่ตรงกับสาขาวิชาชีพของนักศึกษาท่ีเป็นงานที่เป็นประโยชน์
ต่อองค์กร รวมถึงมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากคณาจารย์ร่วมกับสถานประกอบการและนักศึกษาจะต้อง
จัดท�ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ฝึกงาน) หลังเสร็จสิ้นการฝึกงาน

AV 57310 การจัดการทรัพยากรบุคคลด้านธุรกิจการบิน
(Aviation Human Resource Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคดิในการบรหิารจดัการบคุลากรด้านการบนิ เพือ่ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดต่อความปลอดภยัในการบนิตามหลัก 
CRM ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานของที่เกี่ยวข้องกับการบินในด้านการสื่อสาร การท�างานเป็นทีม การ
บริหารภาระงานและความรู้ด้านเทคนคิ โดยจะเน้นจากกรณีศึกษาของสายการบินต่างๆ
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AV 57311 การพัฒนาบุคลิกภาพส�าหรับนักศึกษาธุรกิจการบิน
(Personality Development for Aviation)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

บทบาทและความส�าคญัของบคุลกิภาพท่ีมีต่อบคุลากรในอตุสาหกรรมบรกิาร รวมท้ังหลกัในการพฒันาบคุลิกภาพ
ด้านต่างๆ เช่น การติดต่อสื่อสาร การแต่งกาย มารยาททางสังคม และการสร้างมนุษยสัมพันธ์ แนวคิดและทฤษฎี
ทางจติวิทยาที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมบริการ หลักมนุษยสัมพันธ์ในการบริการ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่องานบริการ 
การประยุกต์ใช้หลักการทางจิตวิทยาเพื่อพัฒนางานการบริการเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

AV 57312 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน 2
(English for Aviation Business Manangement 2)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : AV 58207 

การฝึกทักษะด้านการพูด ฟัง อ่าน เขียน และหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ รวมถึงศัพย์เฉพาะทาง เช่น การ
ประชาสัมพันธ์ ในสนามบิน การแก้ปัญหาการส�ารองที่นั่ง การบริการเช็คอินและการขึ้นเครื่องบิน การต้อนรับผู้
โดยสารขาเข้าและขาออก ด้านธุรกิจการบินในระดับกลาง ให้เข้าใจ สามารถน�าไปปฏิบัติงานในสายวิชาชีพด้าน
ธุรกิจการบนิได้อย่างถกูต้องและครอบคลมุทุกอาชพีท่ีเกีย่วข้องกบัธุกิจการบนิ รวมถงึทักษะทางภาษาองักฤษเพือ่
ใช้ในการเตรียมตัวสอบ TOEIC (Test of English for International Communication) ในระดับกลาง ที่มีความ
จ�าเป็นในการประกอบวิชาชีพธุรกิจการบิน

AV 57313 การจัดการงานบริการบนเครื่องบิน
(In-flight Services Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักและวิธีการบริหารเที่ยวบิน มารยาทในการบริการ การใช้อุปกรณ์ที่ใช้บริการ การบริการในระหว่างเที่ยวบิน 
การดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

AV 57314 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน 3
(English for Aviation Business Manangement 3)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : AV 58312 

การฝึกทักษะด้านการพูด ฟัง อ่าน เขียน และหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ รวมถึงศัพย์เฉพาะทาง เช่น ศัพท์ที่ใช้
ในกิจการสนามบนิ การจราจรทางอากาศ การขนส่งทางอากาศการแก้ปัญหาของผู้โดยสาร การตดิต่อประสานงาน
ระหว่างประเทศ ภาษาองักฤษเพือ่การน�าเข้าและส่งออก ด้านธุรกิจการบนิในระดบัสูง ให้เข้าใจ สามารถน�าไปปฏบิตัิ
งานในสายวชิาชพีด้านธุรกิจการบนิได้อย่างถกูต้องและครอบคลมุทุกอาชพีท่ีเกีย่วข้องกบัธุกิจการบนิ รวมถงึทักษะ
ทางภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการเตรียมตัวสอบ TOEIC (Test of English for International Communication) 
ในระดับสูง ที่มีความจ�าเป็นในการประกอบวิชาชีพด้านธุรกิจการบิน

AV 57315 ภาษาอังกฤษส�าหรับการบริการภาคพื้นดิน
 (English for Ground Services)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การฝึกทักษะภาษาอังกฤษในสถานการณ์ตา่งๆ ซึ่งจ�าเป็นต่อการท�างานในอาชีพ พนักงานภาคพื้นดินของสาย
การบิน อาท ิการประชาสัมพันธ์ในสนามบิน การแก้ปัญหาการ ส�ารองท่ีนั่ง การบริการเช็คอินและการขึ้นเครื่อง 
การต้อนรับผู้โดยสารขาเข้าและขาออก เป็นต้น 
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AV 57316 การจัดการงานบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน
(Passenger Ground Services Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ระบบการให้บรกิารผู้โดยสารภาคพืน้ดนิของบรษัิทสายการบนิและท่าอากาศยาน งานบรกิารผู้โดยสาร การควบคมุ
น�้าหนักสัมภาระ ความสมดุลของเครื่อง การจัดเตรียมเอกสาร และการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

AV 57317 อาหารเครื่องดื่มในการบริการบนเครื่องบิน
(In-flight Meals and Beverages)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เกีย่วกบัลักษณะและชนดิของอาหารและเครือ่งดืม่ท่ีสร้างความพงึพอใจให้แก่ผู้โดยสารบนเครือ่งบนิ ระบบ
การจดัอาหารและเครือ่งดืม่ส�าหรบัสายการบนิต่างๆ การจดัเตรยีมการน�าเสนอ การก�าหนดเมน ูการส�ารองอาหาร 
ในกรณีเร่งด่วน การล�าเลียงขนส่ง และการประสานงานกับสายการบินและครัวการบิน

AV 57318 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านธุรกิจการบิน 3
(Work-based Learning in Aviation Business 3)

3(0-500-0)

วิชาบังคับก่อน : AV 57209 

ฝึกการปฏิบัติงาน ด้านงานบริการภาคพื้น (Ground Sevcices, Ground Handling, Reservation, Airport 
management) ณ ท่าอากาศยาน สายการบนิ บรษิทัจดัจ�าหน่ายบตัรโดยสารสายการบนิ เพือ่ให้นกัศกึษาสามารถ
น�าความรู้และทักษะต่างๆ ท่ีได้ศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการฝึกงานในบริษัทสายการบินและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เช่น ท่าอากาศยานและบรษัิทจดัจ�าหน่ายบตัรโดยสารสายการบนิ ภายใต้การควบคมุและประเมินผลของคณาจารย์
ร่วมกับหน่วยงานภายนอกท่ีรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน ระบบการ ท�างานจริงในสถานประกอบการ เพื่อเสริมสรา้ง
ให้นักศึกษามีความพร้อมด้านงานอาชีพจากการปฏิบัติงานพื้นฐานอย่างมีหลักการและเป็นระบบ นักศึกษาเน้น
ประสบการณ์ท�างาน (Work Based Learning) ที่ตรงกับสาขาวิชาชีพของนักศึกษาท่ีเป็นงานที่เป็นประโยชน์ต่อ
องค์กร รวมถึงมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากคณาจารย์ร่วมกับสถานประกอบการและนักศึกษาจะต้องจัด
ท�ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ฝึกงาน) หลังเสร็จสิ้นการฝึกงาน 

AV 57319 ภาษาอังกฤษส�าหรับการบริการบนเครื่องบิน
(English for In-flight Service)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การฝึกทักษะภาษาอังกฤษท้ังในการต้อนรับผู้โดยสารบนเครื่องบินการให้ข้อมูลด้านความปลอดภัย การบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม การดูแลผู้โดยสารระหว่างเที่ยวบิน และการประกาศข่าวสารค�าแนะน�าต่างๆ บนเครื่องบิน 

AV 57420 การจัดการท่าอากาศยาน
(Airport Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการท่าอากาศยาน ธุรกิจท่าอากาศยาน กรรมสิทธ์และสิทธิในการประกอบการ ท่า
อากาศยานรูปแบบกรรมสิทธ์ิ การวางแผนงานท่าอากาศยาน โครงสร้างในการจัดการ และการด�าเนินงานท่า
อากาศยาน ภายในประเทศ และระหว่างประเทศ
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AV 57421 การจัดการควบคุมจราจรทางอากาศ
(Air Traffic Control Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

การจดัองค์กรการจราจรทางอากาศ หน้าท่ีและความรบัผดิชอบของหน่วยงานบรกิารจราจรทางอากาศ การบรกิาร
ควบคุมจราจรทางอากาศ การบริการข่าวสารการบินและการระวังภัย ข้อก�าหนดเกี่ยวกับการติดต่อส่ือสาร การ
ค้นหา และช่วยเหลือผู้ประสบภัย การประสานการค้นหาและช่วยเหลือ การติดต่อทางวิทยุ โทรศัพท์ ค�าและวลี
ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร การเดินอากาศเบื้องต้น การค�านวณระยะทาง ความเร็วและเวลา การเดินอากาศโดยวิธี
การค�านวณเบื้องต้น กรณีศึกษา

AV 57422 สัมมนาธุรกิจการบิน
(Seminar in Aviation Business)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การวิเคราะห์ ปัญหากรณีศึกษา การด�าเนินธุรกิจการบินในปัจจุบัน การน�าข้อมูลสารสนเทศ ความเปลี่ยนแปลง
ทางด้านวชิาการ ความรู้ เทคนิค และเทคโนโลยีใหม่ๆ เกี่ยวกับธุรกิจ การบิน อภิปรายแนวโน้มของธุรกิจการบิน
ในอนาคต

AV 57423 กฎหมายและระเบียบการบินพลเรือน
(Civil Aviation Laws and Regulations)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

หลักกฎหมาย และระเบียบการบินพลเรือนระดับสากลและระดับท้องถิ่นพื้นฐาน การบังคับใช้และการก�ากับดูแล
จากหน่วยงานของรัฐ ข้อเสนอแนะและการประกันภัย ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน

AV 57424 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านธุรกิจการบิน 4
(Work-based Learning in Aviation Business 4)

3(0-1000-0)

วิชาบังคับก่อน : AV 57318 

ฝึกการปฏิบัติงาน ด้านงาน Airline Business ที่เน้นการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดย
จัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการสายการบิน ธุรกิจการบิน เพื่อ
ให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ท�าให้นักศึกษามีคุณภาพตรงตามท่ีสถานประกอบ
การต้องการมากท่ีสุด จะเปน็กลไกส�าคัญท่ีจะท�าให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง เกิดผลประโยชน์ร่วมกันสูงสุด นักศึกษา
จะปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ ในลักษณะพนักงานชั่วคราวที่จะต้องลงมือปฏิบัติงานจริงในสาขาท่ีตนเรียนมา 
ซึ่งท�าให้ได้รับประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง มีการพัฒนาตนเองทางด้านความคิด การ
สังเกต การตดัสินใจการวิเคราะห์ และประเมนิผลอย่างเป็นรปูแบบ รวมท้ังการจดัเตรยีม และน�าเสนอรายงานจาก
ประสบการณ์การท�างานจรงิของตนเอง การผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎแีละปฏบิตัเิข้าด้วยกนัรวมท้ังการมองเห็น
แนวทางด้านงานอาชีพของตนเองชัดเจนขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
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4. กลุ่มวิชาเลือก
4.1 กลุ่มวิชาเลือกด้านการจัดการธุรกิจการบิน

AV 57225 การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าทางธุรกิจการบิน
( Customer Relationship Management for Aviation 
Business)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : AV 57204

แนวคิดการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าในธุรกิจด้านสายการบิน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง นโยบายการตลาดบริการ
ลกูค้า การจดักลุ่มลกูค้า กระบวนการบรกิารลกูค้า กิจกรรมความสัมพนัธ์ลกูค้า นวัตกรรม และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
การตรวจประเมินวัดผลแนวโน้มอนาคต ใช้กรณีศึกษาประกอบ

AV 57226 เทคนิคการเจรจาต่อรองทางธุรกิจการบิน
(Negotiations Technic for Aviation Business)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : AV 57204

แนวคิด การเจรจาอย่างชาญฉลาดในสายการบินและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง ประเภทของการเจรจา หลักการเจรจา 
การเตรียมตัวเจรจา ยุทธวิธีการเจรจา ทักษะในการเจรจา เครื่องมือส�าหรับการน�าไปปฏิบัติ แนวโน้มในอนาคต
ในการใช้กรณีศึกษาประกอบ

AV 57227 การจัดการความสัมพันธ์ผู้ค้าทางธุรกิจการบิน
( Supplier Relationship Management for Aviation 
Business)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : AV 57204

แนวคิดทางการจัดความสัมพันธ์ผู้ค้าในธุรกิจสายการบินและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง นโยบายการจัดหา การก�าหนด
คุณสมบัติผู้ค้า การคัดเลือกผู้ค้า การตรวจประเมินผู้ค้า การอนุมัติบัญชีผู้ค้า กิจกรรมความสัมพันธ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ การประเมินผล การปฏิบัติงาน แนวโน้มอนาคต ใช้กรณีศึกษาประกอบ

AV 57328 กลยุทธ์ซัพพลายเชนในธุรกิจการบิน
(Supply Chain Strategy for Aviation Business)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : AV 57204

แนวคิด กลยุทธ์ในธุรกิจสายการบินและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง การปฏิวัติธุรกิจการบินเชิง บูรณาการ การเปรียบ
สมรรถนะองค์การ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ระบบเครือข่ายสากล ระบบการปฏิบัติการยืดหยุ่นฉับไว ความมีผล
ประโยชน์ร่วม การวัดผลลัพธ์ธุรกิจ แนวโน้มในอนาคต ใช้กรณี ศึกษาประกอบ

AV 57329 การจัดการกระจายตัวสินค้าในธุรกิจการบิน
(Distribution Management for Aviation Business)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : AV 57204

แนวคิดการจัดการกระจายตัวสินค้าในธุรกิจสายการบินการคลังสินค้า การขนส่ง การกระจายตัวสินค้า การจัด
องค์การและบุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มอนาคตใช้กรณีศึกษาประกอบ
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4.2 กลุ่มวิชาเลือกด้านการจัดการโลจิสติกส์

LG 57215 ประเด็นคัดสรร และสถานการณ์ร่วมสมัย
(Selected Topics and Current Issues) 

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความส�าคัญในการคัดเลือกหัวข้อทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานโลก (Global Supply Chain) ที่มีอิทธิพลและ
ผลกระทบต่อสถานการณ์โลจิสติกส์และการจัดการโซอุ่ปทาน ศึกษาและวิเคราะห์เหตุและปัจจัยอย่างเป็นระบบ 
การเรียนรู้ปัญหาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ผา่นส่ือต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปรียบเทียบน�าไปสู่การรับรู้และ
เตรียมพร้อมให้เข้ากับยุคสมัย

LG 57316 การน�าเข้าและส่งออก
(Import and Export)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความส�าคัญของการน�าเข้าส่งออก ลักษณะของเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ใบก�ากับสินคา้ ใบตราสง่สินค้า การ
ด�าเนินธุรกรรมกับธนาคาร การด�าเนินพิธีการศุลกากร พิกัดสินค้าและอัตราภาษีน�าเข้า การค�านวณอากรขาเข้า 
การประสานงานกับผู้รับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) การด�าเนินธุรกรรมด้านการขนส่ง
ระหว่างประเทศและศุลกากร สิทธปิระโยชน์ในการยกเว้นภาษีทางด้านการส่งเสริมการลงทุน และสิทธิประโยชน์
ทางด้านศุลกากร

LG 57317 การจัดซื้อและการจัดหาในโลจิสติกส์
(Purchasing and Procurement in Logistics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

บทบาทและหน้าท่ีการจดัซือ้จดัหาในโลจสิตกิส์ การคดัเลอืกผลติภณัฑ์ กลยทุธ์ในการประเมนิและเปรยีบเทียบด้าน
ราคา ผลิตภณัฑ์ คณุภาพ และอืน่ๆ วธีิการคดัเลอืกผู้รบัจดัส่งสินค้า การก�าหนดเวลาในการรบัจดัส่งสินค้า การเจรจา
ต่อรอง เงื่อนไขในการช�าระเงิน วิธีการจัดส่งสนิค้า การบริหารข้อตกลงและบริหารความสัมพันธ์กับผู้จัดส่งสนิค้า

LG 57318 การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยงในโลจิสติกส์
(Insurance and Risk Management in Logistics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความส�าคญัของการประกนัภัย บทบาทหน้าท่ีของผู้รบัประกนัภยัผู้เอาประกนัภยั และผู้รบัผลประโยชน์ การประกนั
ภยัสินค้าประเภทต่างๆ การประกนัภยัทางทะเล การประกนัภยัการขนส่ง การเรยีกร้องสินไหมทดแทน การวเิคราะห์
ความเสี่ยงด้านโลจิสติกส์ การจัดการและการลดความเสี่ยง การหาแนวทางป้องกันความเสี่ยง

LG 57319 การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมด้านโลจิสติกส์
(Green Logistics Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

บทบัญญัติและข้อบังคับด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการ ด้านการผลิต การขนส่ง
และบรรจภุณัฑ์ในการขนส่ง การวเิคราะห์ปัญหาท่ีเกีย่วข้องกบัความปลอดภยัและส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึน้ในการผลติ 
การจดัเกบ็ การล�าเลยีงและการขนส่งสินค้า โลจสิตกิส์ย้อนกลบั เทคโนโลยสีมัยใหม่ในการจดัการด้านส่ิงแวดล้อม 
รวมทั้งระบบ ISO ที่มีความส�าคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม
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LG 57321 ธุรกิจการขนส่งทางทะเลเบื้องต้น
(Introduction to Maritime Business)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การจัดการและองค์ประกอบที่ส�าคัญในธุรกิจการขนส่งทางเรือ ประเภทและลักษณะของสินค้าและเรือ หลักความ
ปลอดภยับนเรอื องค์กรท่ีเกีย่วข้องกบัธุรกิจการขนส่งทางทะเล เรอืจรและเรอืประจ�าเส้นทาง ตวักลางในธุรกิจการ
ขนส่งทางเรือ การเช่าเรือ การจัดโครงสร้างของบรษิัทเรือ การพัฒนาธุรกิจพาณิชยนาวีในอนาคต

LG 57322 การจัดการท่าเรือ
(Port Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

องค์ประกอบการปฏิบัติงานในท่าเรือ ระบบการปฏิบัติงานขนถ่ายสินค้าในท่าเรือ ได้แก่ การปฏิบัติงานขนถ่าย
สินค้าจากเรือ การเคลื่อนย้ายสินค้าและการจัดแผนผังเพื่อวางเก็บสินค้าในงานและในคลังสินค้า การรับและส่ง
มอบสินค้า การปฏิบัติงานในท่าเรือสนิค้าทั่วไปและท่าเรือตู้สินค้า ประสิทธิภาพและการจัดประสิทธิภาพเพื่อการ
ปรับปรุงและวางแผนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ท่าเรือในอนาคต การก�าหนดค่าภาระ กฎ ระเบียบและ
โครงสร้างการบริหารท่าเรือ

4.3 กลุ่มวิชาเลือกด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

MT 57214 การจัดการแฟรนไชส์
(Franchise Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทของธุรกิจแฟรนไชส์ ขอ้ดีและข้อเสียในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ การ
จดัการและการจดัหาเงินทุนเพือ่การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ วิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจแฟรนไชส์ในสถานการณ์
ปัจจุบัน ตลอดจนจริยธรรมในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์

MT 57215 การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
(Customer Relationship Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและความส�าคัญของการจัดการความสัมพันธ์กับลูกคา้ ขั้นตอนในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกคา้ 
กลยุทธ์ในการรักษาลูกค้าเดิมและแนวทางในการสร้างลูกค้าใหม่ บทบาทและหน้าท่ีของผู้บริหาร พนักงาน 
เทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารที่มีต่อการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า เทคนิคและการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่ใช้ใน
การสร้างความสามารถในการแข่งขันและความพึงพอใจแก่ลูกค้าส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
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MT 57216 การสั่งซื้อสินค้าส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
(Merchandise Order for Modern Trade Business)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิดและนโยบายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑ์ในธุรกิจการคา้สมัยใหม่เพื่อการสร้างยอดขายและภาพ
ลกัษณ์ของธุรกิจ กระบวนการจดัซือ้จดัหาเพ่ือประกอบธุรกิจการค้าสมยัใหม่ ได้แก่ การหาความต้องการของลกูค้า 
การหาแหล่งผู้ขาย การคัดเลือกผู้ขายตลอดจนการควบคุมและประเมินคุณภาพสินค้าในกระบวนการจัดซื้อจัดหา 
การสั่งซื้อ สูตรการสั่งซื้อ การติดตามค�าสั่งซื้อ การรับสินค้า การจัดเก็บสินค้า การตรวจรับสินค้า การตรวจสอบ
สินค้าความมีตัวตนของสินค้า การตัดจ่ายสินค้า และการบันทึกบัญชี ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากรายงานเกี่ยว
กับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธผิลในการสั่งซื้อสินค้าส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่

MT 57217 การส่งเสริมการตลาดส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
(Marketing Promotion for Modern Trade Business)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การศึกษาสภาพแวดล้อมและสภาวะการแข่งขันทางการตลาด การก�าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและต�าแหน่งการ
ตลาดของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การก�าหนดกลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาด วิธีการส่งเสรมิการตลาดภายนอกและ
ภายในร้านค้า การส่งเสรมิการขาย การประชาสัมพนัธ์ และการจดักิจกรรมพเิศษเพือ่สนบัสนนุธุรกิจการค้าสมัยใหม่

MT 27318 การสื่อสารส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
(Communication for Modern Trade Business)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและความส�าคัญของการส่ือสาร องคป์ระกอบของการส่ือสาร ประเภทของการส่ือสารและส่ือท่ีใช้ใน
การส่ือสาร หลักในการส่ือสารท้ังภายในและภายนอกองค์กร และกลยุทธก์ารส่ือสารการตลาดส�าหรับธุรกิจการ
ค้าสมัยใหม่

MT 57319 ภาวะผู้น�าส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
(Leadership for Modern Trade Business)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและความส�าคัญของภาวะผู้น�าส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คุณสมบัติของผู้น�า ความท้าทายของการ
เป็นผู้น�า จริยธรรมผู้น�า การออกแบบโครงสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพขององค์การ การติดตามตรวจสอบดูแล
การปฏิบัติงานประจ�าวันของทีมงาน การบริหารจัดการความขัดแย้ง การพูดเพื่อโน้มนา้วใจ การเจรจาไกล่เกลี่ย 
ยุติปัญหา การตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของผู้น�า การสร้างวิสัยทัศน์และความ
สามารถในการจงูใจผู้ใต้บงัคบับญัชาให้มุ่งปฏิบตัต่ิอความส�าเรจ็ขององค์การ การวางแผน การก�าหนดรายละเอยีด
แผนงาน และการด�าเนินตามนโยบายด้านบุคลากรเพื่อก่อให้เกิดการท�างานที่มีประสิทธิผลสูงสุด
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MT 57320 กฎหมายส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
(Law for Modern Trade Business)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ในประเทศไทย เช่น สินค้าและบริการ ผู้บริโภค แรงงาน สิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ในประเทศอาเซียน กฎหมายท่ีใช้ต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
ธุรกิจเอกชน การด�าเนินคดีทางกฎหมายส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่

MT 57321 การป้องกันการสูญหายส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
(Loss Prevention for Modern Trade Business)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

มาตรการรกัษาความปลอดภยัทรพัย์สินภายในของธุรกิจการค้าสมยัใหม่อนัเกิดจากการลกัขโมยของพนกังานและ
ลูกค้า การฉ้อโกงหรือการหลอกลวงของคู่ค้า ความผิดพลาดจากการบันทึกบัญชี ปฏิสัมพันธ์และการสอบสวน 
พนักงานและลูกค้า กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายและการสูญหายส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่

MT 57322 การจัดการธุรกิจแบบไม่มีหน้าร้าน
(Non-stored Business Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ลักษณะ รูปแบบ เทคนิค และวิธีการจัดการธุรกิจแบบไม่มีหน้าร้าน ลูกค้าเป้าหมาย ลักษณะสินค้าท่ีเหมาะสม
กับการจ�าหน่าย วิธีการจ�าหน่ายสินค้าและบริการ รูปแบบและเทคนิคในการท�าการตลาดแบบออนไลน์ ตลอดจน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ส�าหรับธุรกิจออนไลน์

MT 57423 การสร้างเครือข่ายพันธมิตรและกลยุทธ์การสร้างความได้
เปรียบเหนือคู่แข่งขัน
(Networking and Competitive Advantage Strategy)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและความส�าคญัของการสร้างเครอืข่ายพนัธมติรทางธุรกิจ องค์ประกอบของการสร้างเครอืข่ายพนัธมติร
ทางธุรกิจ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการสร้างเครอืข่ายพนัธมติรทางธุรกิจ แนวทางหรอืวิธีการในการสร้าง
เครอืข่ายพนัธมติรทางธุรกิจ ตลอดจนแนวโน้มในการสร้างเครอืข่ายพนัธมิตรทางธุรกิจส�าหรบัธุรกิจการค้าสมัยใหม่

MT 57424 นวัตกรรมสินค้าและบริการส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
( Product and Service Innovations for Modern Trade 
Business)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ค�าจ�ากัดความและกระบวนการที่น�ามาซึ่งการสร้างสรรค์องค์ความรู้ของนวัตกรรม วงจรชีวิตของนวัตกรรม ผลก
ระทบของนวัตกรรมต่อการด�าเนินธุรกิจในแตล่ะช่วงวงจรชีวิตของธุรกิจ การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจด้วย
เทคโนโลยี การขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การด�าเนินคดีทางกฎหมายต่อ
ผู้ละเมิดฯ
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MT 57425 การบูรณาการการค้าในตลาดอาเซียน
(Trading Integration in ASEAN Markets)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้ท่ัวไปเกีย่วกบัธุรกิจการค้าและสภาพแวดล้อมท่ีมผีลต่อการท�าธุรกิจการค้าในตลาดอาเซยีน การจดัการตลาด
การค้าในตลาดอาเซียน กฎหมายเกี่ยวกับการท�าธุรกิจการค้าในตลาดอาเซียน ความร่วมมือทางการค้าระหว่าง
ประเทศอาเซยีน ลกัษณะการลงทุนและเง่ือนไขการท�าธุรกิจการค้าในประเทศอาเซยีนส�าหรบัธุรกิจการค้าสมยัใหม่

MT 57426 การจัดการธุรกิจค้าส่ง
(Wholesale Business Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้พ้ืนฐานท่ัวไปเกี่ยวกับร้านค้าส่ง ความแตกต่างระหว่างธุรกิจค้าส่งกับธุรกิจค้าปลีก การจัดประเภทหรือ
หมวดหมู่สินค้าของธุรกิจค้าส่ง นโยบายด้านส่วนประสมการตลาดของธุรกิจค้าส่ง การเลือกท�าเลที่ตั้ง สิ่งอ�านวย
ความสะดวกพื้นฐานในการด�าเนินธุรกิจค้าส่ง การออกแบบภายในและภายนอก การจัดวางผังร้านค้า ข้อดีและข้อ
จ�ากัดของธุรกิจค้าส่ง แนวโน้มของรูปแบบธุรกิจค้าส่งในอนาคต

MT 57427 ความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพและความงาม
(Foundation of Health and Beauty)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเรื่องยา วิตามิน เกลือแร่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ครอบคลุมการลดน�้าหนัก บ�ารุงผิว และบ�ารุง
ร่างกาย เวชส�าอาง การดูแลผิวพรรณ ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจสุขภาพและความงาม การบริการและเทคนิคการขาย
ในร้านสุขภาพ ความงาม ตลอดจนพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับยา

MT 57428 สัมมนาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
(Seminar in Modern Trade Business Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ประเด็นการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ท่ีเกิดขึ้นในช่วงเวลาท่ีศึกษา (Current Issues) โดยวิทยากรท่ีมี
ประสบการณ์ รวมทั้งการจัดท�ารายงานในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจและมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจการค้าสมัยใหม่

4.4 กลุ่มวิชาเลือกด้านการจัดการธุรกิจอาหาร

FB 57315 วัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของอาเซียน
(Food Culture and Behavior of ASEAN)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

อาหารประจ�าชาติอาเซียน วัตถุดิบและเครื่องปรุงที่ใช้ในการประกอบ วัฒนธรรมและมารยาทบนโต๊ะอาหาร รูป
แบบการจัดโต๊ะอาหารและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มประเทศอาเซียน

628� คณะวิทยาการจัดการ�|�สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน



FB 57316 การจัดการอาหารเชิงนวัตกรรม
(Food Innovation Management)

3(2-1-4)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายของอาหารเชงินวตักรรม กระบวนการพฒันาอาหารเชงินวตักรรม การบรูณาการความรู้ด้านอาหารกบั
วัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ พฤติกรรมการบริโภคกระแสความนิยมการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเชิงนวัตกรรม 

FB 57317 การจัดการธุรกิจอาหารไทย
(Thai Food Business Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ประเภทของอาหารไทย (อาหารพื้นเมือง อาหารท้องถิ่น อาหารประจ�าภาค) เอกลักษณ์อาหาร รูปแบบของธุรกิจ
อาหารไทย กระบวนการบรหิารจดัการ กระบวนการผลติ การประกนัคณุภาพและการควบคมุคณุภาพ การควบคมุ
ต้นทุน การตลาดและการจัดจ�าหน่ายในธุรกิจอาหารไทย

FB 57318 การจัดการวัตถุดิบและการแปรรูป
(Raw Materials Management and Processing)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ประเภทและแหล่งท่ีมาของวัตถดุบิในการผลติอาหาร การเลอืกซือ้ การเกบ็รกัษา การประกนัคณุภาพ การตรวจสอบ
คณุภาพจากการเส่ือมเสีย การแปรรปูอาหารด้วยวธีิต่างๆ เช่น การใช้ความร้อน การใช้ความเยน็ การแช่แขง็ เป็นต้น

FB 57320 ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ
(Healthy and Functional Food Business)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

โภชนาการเบื้องต้น บทบาทของอาหารและโภชนาการท่ีมีผลต่อร่างกาย ปจัจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก
บรโิภคอาหาร ความต้องการสารอาหารและปรมิาณสารอาหารท่ีควรได้รบัในแต่ละวันของผู้บรโิภควัยต่างๆ ฉลาก
โภชนาการ การวางแผนรายการอาหารตามหลกัโภชนาการเพือ่ธุรกิจ หลกัการเตรยีมและวธีิการประกอบอาหารเพือ่
รกัษาคณุค่าทางโภชนาการ ประเภทของผลิตภณัฑ์อาหารเพือ่สุขภาพ คณุค่าทางโภชนาการของอาหาร กระบวนการ
ผลติอาหารเพือ่สุขภาพ การประกนัและการควบคมุคณุภาพอาหารเพือ่สุขภาพ สถานการณ์และแนวโน้มการตลาด
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ การวางแผนและด�าเนินงานธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ

FB 57321 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัส
(Food Product Development and Sensory Evaluation)

3(2-1-4)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความจ�าเป็นในการพฒันาผลติภัณฑ์อาหาร ความส�าคญัของผู้บรโิภคท่ีมีต่อการพฒันาผลติภณัฑ์อาหาร หลกัและ
วิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร พื้นฐานประสาทสัมผัสของมนุษย์ ความส�าคัญและวิธีการประเมินคุณภาพอาหาร
โดยใช้ประสาทสัมผัสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการควบคุมคุณภาพอาหาร 
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FB 57322 การจัดการและการผลิตเครื่องดื่ม
(Management and Production of Beverage)

3(2-1-4)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ประเภทของเครื่องดื่ม กระบวนการผลิต เครื่องมือ อุปกรณ์และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เทคนิคการท�าเครื่องดื่ม
การเกบ็รกัษา การวเิคราะห์และการประกนัคณุภาพเครือ่งดืม่ การจดับรกิารเครือ่งดืม่การค�านวณต้นทุน การขนส่ง
การจัดจ�าหน่ายและแนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

FB 57323 การจัดการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจค้าปลีก
(Food and Beverage Management for Retail Business)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

รปูแบบการจดับรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ในธุรกิจค้าปลีก การวางแผนและการจดัการอาหารและเครือ่งดืม่ประเภท
ต่างๆ ในธุรกิจค้าปลกี ปัจจยัท่ีมีผลต่อการก�าหนดกลยทุธ์การขาย และการตลาดของธุรกิจอาหารและเครือ่งดืม่ การ
วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีตอ่กระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจค้าปลีก การประกัน
คณุภาพและการควบคมุคณุภาพอาหารและเครือ่งดืม่ในธุรกิจค้าปลกี การขนส่ง การใช้อปุกรณ์เครือ่งมือและการ
บ�ารงุรกัษา กฎหมายและข้อบงัคบัต่างๆ ท่ีเกีย่วข้อง แนวโน้มทางการตลาดของอาหารและเครือ่งดืม่ในธุรกจิค้าปลกี

FB 57325 การจัดการธุรกิจอาหารเร่งด่วน
(Quick Service Restaurant Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ประวัตคิวามเป็นมาของธุรกิจอาหารเร่งด่วน ประเภทของอาหารแบบเร่งด่วน กระบวนการบรหิารจดัการภายในร้าน 
การควบคมุคณุภาพอาหารและการบรกิารท่ีด ีค�านวณต้นทุน กฎหมายและข้อบงัคบัต่างๆ ท่ีเกีย่วข้อง สถานการณ์
และแนวโน้มทางการตลาดของธุรกิจอาหารเร่งด่วน

FB 57327  เทคนิคการบริการลูกค้าในธุรกิจบริการอาหาร
(Customer Service Technique for Foodservices)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

บุคลิกภาพของผู้ให้บริการอาหาร จิตวิทยาในการให้บริการ วิธีการเพิ่มคุณค่าและคุณภาพการบริการให้แก่ลูกค้า 
เทคนคิและวธีิการให้บรกิาร การจดัการความเปลีย่นแปลง (คน วตัถดุบิ ลกูค้า) เทคนคิการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

4.5 กลุ่มวิชาเลือกด้านภาษาอังกฤษ

EN 57306 ภาษาอังกฤษในบริบทของสังคมทางธุรกิจ
(English for Social / Business Contexts)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

การเขียนจดหมายตามโอกาสต่างๆ ที่ผู้ท�างานในวงการธุรกิจต้องใช้ เช่น การแสดงความเสียใจ การแสดงความ
ยินดี การกล่าวต้อนรับผู้มาเยือน การรับรองลูกค้าและอาคันตุกะ การเป็นพิธีกรในการจัดประชุมสัมมนา และ
สามารถเขียนวาระการประชุมและรายงานการประชุมได้ ตลอดจนความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษ
ในรูปประโยคให้ถูกต้อง
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EN 57307 ภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียน
(English in ASEAN Contexts)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานอาชีพในตลาดอาเซียน โดยใช้ค�าศัพท์และ
ส�านวนท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานเฉพาะสาขา อาชีพเพื่อการติดต่อ และประสานงาน ระหว่างคู่ค้าจากประเทศ
สมาชิกอาเซียน รวมถึงความตระหนักในความแตกต่างทางวัฒนธรรมการท�างาน

EN 57308 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย)
(English for Social Media)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน EN 57204

ภาษาอังกฤษจากสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ข้อมูลสินค้า โฆษณา สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรือโซเชียลมีเดียอื่นๆ เป็นต้น และมีการจัดท�าโครงงานภาษาอังกฤษจากสื่อสังคมออนไลน์ 
(โซเชียลมีเดีย)

EN 57409 ภาษาอังกฤษเพื่อการจดบันทึกย่อและการสรุปความ
(English for Note-Taking and Summarizing)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

ฝึกการจดบันทึกย่อ และการเขียนสรุปความ โดยเน้นทักษะการฟัง การอ่าน และการเขียนบันทึกย่อโดยเน้น การ
เขียนสรุปจากข่าวธุรกิจ ภาพยนตร์สั้น และสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย)

EN 57410 ภาษาอังกฤษส�าหรับการสอบวัดมาตรฐาน
(English for Standardized Tests)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

ทบทวนลักษณะภาษา โครงสร้างข้อสอบ ไวยากรณ์และค�าศัพท์ ข้อความท่ีตัดตอนมาส�าหรับอ่าน ลักษณะการ
สนทนา บทสนทนา และค�าพูดที่มักจะปรากฏในข้อสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ

4.6 กลุ่มวิชาเลือกด้านภาษาจีน

BC 55101 ภาษาจีน 1
(Chinese 1)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

สัทอักษร (ระบบถอดเสียงด้วยอักษรโรมัน) และการออกเสียงภาษาจีนกลางอย่างถูกต้อง ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับ
อักษรจีน ค�าศัพท์ วลี และประโยคพื้นฐานในภาษาจีน

BC 55102 ภาษาจีน 2
(Chinese 2)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BC 55101

ค�าศัพท์ วลีและโครงสร้างประโยคความเดียวและความรวมที่ใช้ประจ�า ทักษะการใช้พจนานุกรมจีน
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BC 55206 ภาษาจีน 3
(Chinese 3)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BC 55102

ค�าศัพท์ วลีและโครงสร้างประโยคความซ้อนที่ใช้ประจ�า ทักษะการอ่านความเรียง นิทานหรือบทความสั้นๆ เพื่อ
ความเข้าใจ

BC 55207 ภาษาจีน 4
(Chinese 4)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BC 55206

ค�าศัพท์ วลีและโครงสร้างประโยคความซ้อน การอ่านบทความท่ีมีค�าศัพท์และโครงสรา้งประโยคท่ีซับซ้อนและ
หลากหลาย

BC 55338 ภาษาจีนธุรกิจ
(Business Chinese)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BC 55207

ค�าศพัท์ ส�านวน รปูแบบประโยคภาษาจนีท่ีใช้ในเชงิธุรกิจ การสนทนาเพือ่ตดิต่อประสานงาน การอ่านข้อเขยีนทาง
ธุรกิจ และการเขียนโต้ตอบทางธุรกิจ

BC 55339 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางการตลาด
(Chinese for Marketing Communication)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BC 55338

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาด ค�าศัพท์ ส�านวน รูปแบบประโยค ภาษาจีนที่มใช้ในการสื่อสาร
ทางการตลาด

4.7 กลุ่มวิชาเลือกด้านภาษาญี่ปุ่น

BJ 56101 ภาษาญี่ปุ่น 1 
(Japanese 1)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นระดับพื้นฐาน ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ อักษรฮิระงะนะ อักษรคะ
ตะคะนะ และอักษรคันจิ ในปริมาณที่เหมาะสมแก่การสื่อสารเบื้องต้น การฝึกการอออกเสียงและไวยากรณ์ภาษา
ญี่ปุ่นระดับพื้นฐาน

BJ 56102 ภาษาญี่ปุ่น 2 
(Japanese 2)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BJ 56101 

การฝึกทักษะการฟัง พดู อ่านและเขยีนค�าศพัท์ และอกัษรคนัจเิพิม่ขึน้จากรายวิชาภาษาญ่ีปุ่น 1 อกีอย่างน้อย 100 
ตัว การฝึกออกเสียง การใช้ค�า และการฝึกประโยคพื้นฐานประเภทต่างๆ ส�านวนภาษาญี่ปุ่นอย่างง่ายท่ีจ�าเป็นต่อ
การสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน
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BJ 56206 ภาษาญี่ปุ่น 3 
(Japanese 3)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BJ 56102 

การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนค�าศัพท์และอักษรคันจิเพิ่มขึ้นจากรายวิชาภาษาญี่ปุ่น 2 อีกอย่างน้อย 
150 ตัว การฝึกประโยคที่ซับซ้อนขึ้น ส�านวนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานที่จ�าเป็นต่อการสื่อสารในบริบทต่างๆ 

BJ 56207 ภาษาญี่ปุ่น 4 
(Japanese 4)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BJ 56206

การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนค�าศัพท์และอักษรคันจิเพิ่มขึ้นจากรายวิชาภาษาญี่ปุ่น 3 อีกอย่างน้อย 
200 ตวั การฝึกประโยคท่ีซบัซ้อนข้ึนและความเรยีง ส�านวนภาษาญีปุ่่นพืน้ฐานท่ีจ�าเป็นต่อการส่ือสารในบรบิทต่างๆ

BJ 56244 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 
(Business Japanese)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BJ 56207

การใช้ภาษาญีปุ่่นธุรกิจ โดยเน้นค�าศพัท์ในแวดวงธุรกิจ ท้ังการฟังการพดูเพือ่ใช้ในส�านกังานและองค์กรท่ีเกีย่วข้อง 
การอ่านบทความเชงิธุรกิจเพ่ือจบัประเดน็ส�าคญั การเขยีนและการส่งเอกสารทางธุรกิจ ท้ังจดหมายอเิลก็ทรอนกิส์ 
(e-mail) และจดหมายเชงิธุรกิจ อกีท้ังเพ่ือการแนะน�าตวัเองส�าหรบัการสมคัรเข้าท�างานในองค์กรญ่ีปุ่นต่างๆ รวม
ทั้งการสนทนาทางธุรกิจ การน�าเสนอผลงานและบุคคลเชิงธุรกิจ

BJ 56328 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารทางการตลาด
(Japanese for Marketing Communication)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BJ 56244

การใช้ภาษาญ่ีปุ่นเพือ่การตลาด และการเข้าใจถงึชนดิของสินค้าท่ีท�าการจ�าหน่าย อาทิ เช่น สามารถอ่านฉลากสินค้า 
ส่วนประกอบของสินค้า สถานที่ผลิต วันที่ผลิต วันหมดอายุ รวมทั้งการเข้าใจถึงเนื้อหาของการโฆษณาสินค้า และ
การประชาสัมพันธ์สินค้าในช่วงส่งเสริมการตลาด (Promotion) เพื่อกระตุ้นกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
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หลักสูตร

ศิลปศาสตร์บัณฑิต
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หลักสูตร

ศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

Bachelor of Arts Program 
in Hotel and Tourism Management

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
 (อักษรย่อ) : ศศ.บ. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Arts (Hotel and Tourism Management)
 (อักษรย่อ) : B.A. (Hotel and Tourism Management)

ความเป็นมาและจุดเด่นของสาขาวิชา
1. เน้นอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
2. เรยีนรู้จากการบรกิารขัน้พืน้ฐานจนถงึระดบัการบรหิาร เน้นความเป็นมอือาชพี โดยสร้างสรรค์

การบรกิารขัน้สูง เหนอืความคาดหวงัของผู้รบับรกิารซึง่มคีวามแตกต่างกนัทางด้านวัฒนธรรม (Cultural 
Awareness)

3. เรียนเน้นการบริการที่เป็นส่วนตัวแบบต้นห้อง (Butler Service)
4. มีห้องฝึกปฏิบัติการที่หลากหลาย อาท ิห้องปฏิบัติการครัว (Kitchen) ประกอบด้วยครัวร้อน 

ครัวเย็น และครัวเบเกอรี่, ห้องปฏิบัติการเครื่องดื่ม (Bar) และกาแฟ (Barista), ห้องปฏิบัติการแผนก
ต้อนรับส่วนหน้า (Front Office) และการจองห้องพัก (Reservation), ห้องประชุม ห้องสัมมนา และ
ห้องพักแขก

5. เรียนจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์จากภาคธุรกิจจริง
6. ศึกษาดูงานในสถานที่จริงตามวิชาที่เรียน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ด้านการจัดการโรงแรมและการท่อง

เที่ยว
2. เพ่ือผลติบณัฑติท่ีมีคณุธรรมจรยิธรรม ทัศนคตท่ีิด ีมจิีตบรกิารสูง และมบีคุลกิภาพท่ีน่าเชือ่ถอื 

คงไว้ซึง่วฒันธรรมไทยในการให้บรกิาร สามารถท�างานให้มมีาตรฐานอย่างมอือาชพีเทียบเท่าระดบัสากล 
3. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีท�างานได้หลายด้านในอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเท่ียว ด้วยรูป

แบบการเรียนรู้ควบคู่กับการท�างานในสถานประกอบการ

แนวทางในการประกอบอาชีพ
1. งานในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ธุรกิจน�าเที่ยว ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจสปา
2. งานในธุรกิจการบนิ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย กรมศลุกากร กรมการขนส่งทางอากาศ 

ส�านักงานต�ารวจตรวจคนเข้าเมือง บริษัทวิทยุการบิน
3. ธุรกิจงานจัดเลี้ยง ธุรกิจการจัดประชุม การจัดการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัล การจัดงานแสดง

สินค้าและการจัดงานนิทรรศการ
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4. เจ้าหน้าท่ีของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เช่น กรมการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
ส�านกังานส่งเสรมิการจดัประชมุและนทิรรศการ แผนกส�ารองท่ีนัง่และจดัจ�าหน่ายบตัรโดยสารของบรษิทั 
เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
1. เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ

สอบผ่านการศึกษาระดับเกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติ หรือเทียบเท่า หรือ
2. เป็นผู้ส�าเรจ็การศกึษาจากต่างประเทศ สอบผ่านการศกึษาเทียบเท่าระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย

จากประเทศนั้น และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
3. เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
4. เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ 

และส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง 

หลักสูตร
จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวน 31 หน่วยกิต ประกอบด้วย

1.1 กลุ่มวิชาภาษา จ�านวน 13 หน่วยกิต
1.1.1 ภาษาไทย จ�านวน 3 หน่วยกิต
1.1.2 ภาษาอังกฤษ จ�านวน 10 หน่วยกิต

1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวน 102 หน่วยกิต ประกอบด้วย
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จ�านวน 27 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ จ�านวน 13 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก จ�านวน 6 หน่วยกิต

2.3.1 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ จ�านวน 6 หน่วยกิต
2.3.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ จ�านวน 6 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ�านวน 6 หน่วยกิต
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รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวน 31 หน่วยกิต   แบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชา ดังนี้

1.1 กลุ่มวิชาภาษา เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต ประกอบด้วย
1.1.1 ภาษาไทย เลือกเรียน 1 รายวิชา จ�านวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

TH 57101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication) 3(3-0-6) -

TH 57102
ภาษากับวัฒนธรรมไทย
(Language and Thai Culture) 3(3-0-6) -

1.1.2 ภาษาอังกฤษ จ�านวน 12 หน่วยกิต เลือกเรียน 6 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

EN 57101
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(Foundation English) 2(1-2-3) -

EN 57102
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
(English for Real Life) 2(1-2-3) EN 57101

EN 57203
ภาษาอังกฤษในธุรกิจบริการและการขาย
(English in the Service and Sales Business) 2(1-2-3) EN 57102

EN 57204

ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอและการสื่อสาร
ในเชิงธุรกิจ
( English for Presentation and Communication 
in Business)

2(1-2-3) EN 57203

EN 57305
ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครและสัมภาษณ์งาน
(English for Job Application and Interview) 2(1-2-3) EN 57204

EN 57306
ภาษาอังกฤษในบริบทของสังคมทางธุรกิจ
(English for Social / Business Contexts) 2(1-2-3) EN 57204

EN 57307
ภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียน
(English in ASEAN Contexts) 2(1-2-3) EN 57204

EN 57308
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมออนไลน์
(English for Communication on Social Media) 2(1-2-3) EN 57204

EN 57409
ภาษาอังกฤษเพื่อการจดบันทึกย่อและการสรุปความ
(English for Note-Taking and Summarizing) 2(1-2-3) EN 57204
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

EN 57410
ภาษาอังกฤษส�าหรับการสอบวัดมาตรฐาน
(English for Standardized Tests) 2(1-2-3) EN 57204

1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เลือกเรียน 2 รายวิชา จ�านวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SO 57101
บุคลิกภาพและสัมพันธภาพทางสังคม
(Personality and Social Relations) 3(3-0-6) -

SO 57102
การพัฒนาสังคม
(Social Development) 3(3-0-6) -

SO 57103
ประชาคมโลกกับอาเซียน
(Global Community and ASEAN) 3(3-0-6) -

SO 57104
การจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจ�าวัน
(Conflict Management in Daily Life) 3(3-0-6) -

SO 57105
ภาวะผู้น�าในสังคมยุคใหม่
(Leadership in Modern Society) 3(3-0-6) -

SO 57106
กฎหมายในชีวิตประจ�าวัน
(Law in Daily Life) 3(3-0-6) -

SO 57107
ความรู้เท่าทันสื่อ
(Media Literacy) 3(3-0-6) -

SO 57108
เศรษฐกิจและการเมืองไทย
(Thai Politics and Economy) 3(3-0-6) -

SO 57109
สหวิทยาการสังคมศาสตร์
(Integrated Social Science) 3(3-0-6) -

SO 57110
มนุษย์กับโลกาภิวัฒน์
(Man and Globalization) 3(3-0-6) -

SO 57111
ปัญหาสังคมร่วมสมัย
(Contemporary Social Problems) 3(3-0-6) -

SO 57112
สังคมชนบทและเมือง
(Rural and Urban Society) 3(3-0-6) -

SO 57113
จิตวิทยาเพื่อการท�างาน
(Psychology for Work) 3(3-0-6) -
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1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียน 2 รายวิชา จ�านวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HM 57101
มนุษย์กับอารยธรรม
(Man and Civilization) 3(3-0-6) -

HM 57102
ความงดงามแห่งชีวติ
(Beauty of Life) 3(3-0-6) -

HM 57103
หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด
(GO and Thinking Skills Development) 3(3-0-6) -

HM 57104
ปรัชญากับการด�าเนินชีวิต
(Philosophy and living) 3(3-0-6) -

HM 57105
ไทยศึกษา
(Thai Studies) 3(3-0-6) -

HM 57106
สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
(Intergrated Humanities) 3(3-0-6) -

HM 57107
ศาสนากับสันติภาพ
(Religion and Peace) 3(3-0-6) -

HM 57108
ศิลปะการด�าเนินชีวิต
(Art of Living) 3(3-0-6) -

HM 57109
จริยศาสตร์ธุรกิจ
(Business Ethics) 3(3-0-6) -

HM 57110
มนุษย์กับการใช้เหตุผล
(Man and Reasoning) 3(3-0-6) -

HM 57111
การคิดเชิงวิพากษ์และสร้างสรรค์
(Critical and Creative Thinking) 3(3-0-6) -

HM 57112
ชีวิตกับวรรณกรรมสร้างสรรค์
(Life and Creative Literature) 3(3-0-6) -

HM 57113
นวัตกรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Innovations and Quality of Life Improvement) 3(3-0-6) -

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เลือกเรียน 2 รายวิชา จ�านวน 6 หน่วยกิต จาก
รายวิชาต่อไปนี้
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SC 57101
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ�าวัน
(Mathematics and Statistics in Daily Life) 3(3-0-6) -

SC 57102
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Applications of Information Technology) 3(3-0-6) -

SC 57103
การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม
( Energy Conservation and Environmental 
Management)

3(3-0-6) -

SC 57104
เทคโนโลยีส�าหรับส�านักงานอัตโนมัติ
(Technology for Office Automation) 3(2-2-5) -

SC 57105
โภชนาการเพื่อสุขภาพ
(Nutrition for Health) 3(3-0-6) -

SC 57106
การจัดการการเงินส่วนบุคคล
(Personal Financial Management) 3(3-0-6) -

SC 57107
วิทยาศาสตร์กับชีวิต
(Science and Life) 3(3-0-6) -

SC 57108
สถิติเบื้องต้นเพื่อการวิจัย
(Basic Statistics) 3(3-0-6) -

2. หมวดวิชาเฉพาะ จ�านวน 102 หน่วยกิต แบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชา ดังนี้
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จ�านวน 24 หน่วยกิต มีรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HT 57101
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว
(Introduction to Hotel and Tourism Management)

3(3-0-6) -

HT 57102
จิตวิทยาการบริการ
(Service Psychology) 3(3-0-6) -

HT 57103
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
(Tourist Behavior) 3(3-0-6) -

HT 57104
การจัดการคุณภาพการบริการ
(Service Quality Management) 3(3-0-6) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HT 57205
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
(Cross Cultural Communication) 3(3-0-6) -

HT 57206

จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส�าหรับการโรงแรม
และการท่องเที่ยว
( Professional Ethics and Laws for Hotel and 
Tourism)

3(3-0-6) -

HT 57307

เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว
( Information Technology for Hotel and 
Tourism)

3(2-2-5) -

HT 57408

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส�าหรับการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว
( Human Resource Management for Hotel and 
Tourism)

3(3-0-6) -

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ จ�านวน 30 หน่วยกิต มีรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HT 57209
การด�าเนินงานและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
( Food and Beverage Service Operations and 
Management)

3(2-2-5) -

HT 57310
การด�าเนินงานและการจัดการตัวแทนการท่องเที่ยว
(Travel Agency Operations and Management) 3(3-0-6) -

HT 57311
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(Sustainable Tourism Development) 3(3-0-6) -

HT 57312
การด�าเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน
(Housekeeping Operations and Management) 3(2-2-5) -

HT 57313
การด�าเนินงานและการจัดการบริการส่วนหน้า
(Front Office Operations and Management) 3(2-2-5) -

HT 57414
การวางแผนและพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว
( Tourism Business Planning and 
Development)

3(3-0-6) -

HT 57415
การตลาดส�าหรับการโรงแรมและการท่องเที่ยว
(Marketing for Hotel and Tourism) 3(3-0-6) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HT 57416

การเงินและบัญชีธุรกิจส�าหรับการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว
( Business Finance and Accounting for Hotel 
and Tourism)

3(3-0-6) -

HT 57417
สัมมนาด้านธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว
(Seminar on Hotel and Tourism Business) 3(3-0-6) -

HT 57418

การส�ารวจและการวิจัยส�าหรับอุตสาหกรรมการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว
( Survey and Research for Hotel and Tourism 
Industry)

3(3-0-6) -

2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก จ�านวน 30 หน่วยกิต แบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชา ดังนี้
2.3.1 กลุ่มวชิาความสนใจเฉพาะ เลอืกเรยีน 5 รายวิชา จ�านวน 15 หน่วยกิต จากรายวิชา

ต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HT 57119
การจัดการภัตตาคารและการจัดเลี้ยง
(Restaurant and Banquet Management) 3(2-2-5) -

HT 57220
การประกอบอาหารและการจัดการครัว
(Food Preparation and Kitchen Management) 3(2-2-5) -

HT 57221
ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
(Tourism Geography) 3(3-0-6) -

HT 57222
การบริหารจัดการการขนส่ง
(Transportation Management) 3(3-0-6) -

HT 57323
ทักษะการขายและการต่อรอง
(Selling and Negotiation Skills) 3(3-0-6) -

HT 57324

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับอุตสาหกรรม
โรงแรมและท่องเที่ยว
( Electronic Transactions for Hotel and 
Tourism Industry)

3(3-0-6) -

HT 57325
การบริการต้นห้องส�าหรับธุรกิจบริการ
(Butler Service for Hospitality Business) 3(3-0-6) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HT 57326
การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อ
เป็นรางวัล
(MICE Management)

3(3-0-6) -

HT 57427

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพส�าหรับการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว
( Preparation for Professional Experience in 
Hotel and Tourism)

3(2-2-5) -

2.3.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ เลือกเรยีน 1 กลุ่มภาษา 5 รายวชิา จ�านวน 15 หน่วยกติ 
จากกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้

กลุ่มภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HT 57128
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 1
(English for Hotel and Tourism 1) 3(2-2-5) -

HT 57229
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 2
(English for Hotel and Tourism 2) 3(2-2-5) HT 57128

HT 57230
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 3
(English for Hotel and Tourism 3) 3(2-2-5) HT 57229

HT 57331
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 4
(English for Hotel and Tourism 4) 3(2-2-5) HT 57230

HT 57332
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 5
(English for Hotel and Tourism 5) 3(2-2-5) HT 57331

กลุ่มภาษาญี่ปุ่น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HT 57133
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 1
(Japanese for Hotel and Tourism 1) 3(2-2-5) -

HT 57234
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 2
(Japanese for Hotel and Tourism 2) 3(2-2-5) HT 57133

HT 57235
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 3
(Japanese for Hotel and Tourism 3) 3(2-2-5) HT 57234
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HT 57336
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 4
(Japanese for Hotel and Tourism 4) 3(2-2-5) HT 57235

HT 57337
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 5
(Japanese for Hotel and Tourism 5) 3(2-2-5) HT 57336

กลุ่มภาษาจีน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HT 57138
ภาษาจีนเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 1
(Chinese for Hotel and Tourism 1) 3(2-2-5) -

HT 57239
ภาษาจีนเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 2
(Chinese for Hotel and Tourism 2) 3(2-2-5) HT 57138

HT 57240
ภาษาจีนเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 3
(Chinese for Hotel and Tourism 3) 3(2-2-5) HT 57239

HT 57341
ภาษาจีนเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 4
(Chinese for Hotel and Tourism 4) 3(2-2-5) HT 57240

HT 57342
ภาษาจีนเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 5
(Chinese for Hotel and Tourism 5) 3(2-2-5) HT 57341

2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ�านวน 18 หน่วยกิต มีรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HT 57143

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 1
( Work-based Learning in Hotel & Tourism 
Management 1)

2(0-40-0) -

HT 57244

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 2
( Work-based Learning in Hotel & Tourism 
Management 2)

2(0-40-0) HT 57143
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HT 57245

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 3
( Work-based Learning in Hotel & Tourism 
Management 3)

2(0-40-0) HT 57244

HT 57346

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 4
( Work-based Learning in Hotel & Tourism 
Management 4)

2(0-40-0) HT 57245

HT 57347

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 5
( Work-based Learning in Hotel & Tourism 
Management 5)

2(0-40-0) HT 57346

HT 57448

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 6
( Work-based Learning in Hotel & Tourism 
Management 6)

2(0-40-0) HR 57347

HT 57449

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 7
( Work-based Learning in Hotel & Tourism 
Management 7)

6(0-40-0) HT 57448

3. หมวดวิชาเลือกเสรี เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 2 รายวิขา จ�านวน 6 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HT 57450
การจัดดอกไม้และแกะสลักผักผลไม้
( Flower Arrangement and Vegetable Fruit 
Carving)

3(2-2-5) -

HT 57451
การจัดการและด�าเนินงานเครื่องดื่ม
(Beverage Operations and Management) 3(2-2-5) -

HT 57452
การจัดการธุรกิจการบินและจัดจ�าหน่ายตั๋วเครื่องบิน
(Airline Business Management and Ticketing) 3(2-2-5) -

HT 57453
การจัดการสปา
(Spa Management) 3(3-0-6) -

HT 57454
การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงสร้างสรรค์
(Cultural and Creative Tourism Management) 3(3-0-6) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HT 57455
การจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
(Health Tourism Management) 3(3-0-6) -

HT 57456
การท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียน
(Tourism in ASEAN) 3(3-0-6) -

HT 57457
การเป็นผู้ประกอบการส�าหรับการพัฒนาธุรกิจบริการ
( Entrepreneurship for Hospitality Business 
Development)

3(3-0-6) -

HT 57458
ศึกษาดูงาน
(Education Field Trip) 2(0-6-0) -

HT 57459
หัวข้อพิเศษส�าหรับการโรงแรมและการท่องเที่ยว
(Special Topics for Hotel and Tourism) 1(1-0-2) -
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แผนการศึกษา

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

TH xxxxx กลุ่มวิชาภาษาไทย 3

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 2

SC xxxxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3

HT 57101
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 3

HT 57102 จิตวิทยาการบริการ 3

รวม 14

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 2

SO xxxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3

SC xxxxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3

HT 57103 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 3

HT 57104 การจัดการคุณภาพการบริการ 3

HT 57143
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 1 2

รวม 20
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แผนการศึกษา

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 2

SO xxxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3

HT 57209 การด�าเนินงานและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม 3

HT xxxxx วิชาเลือก 1 3

HT xxxxx วิชาภาษาต่างประเทศ 1 3

HT 57244
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 2 2

รวม 16

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

HM xxxxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3

HT 57205 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3

HT 57206
จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส�าหรับการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 3

HT xxxxx วิชาเลือก 2 3

HT xxxxx วิชาภาษาต่างประเทศ 2 3

HT 57245
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 3 2

รวม 17
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แผนการศึกษา

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 2

HT 57310 การด�าเนินงานและการจัดการตัวแทนการท่องเที่ยว 3

HT 57311 การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3

HT xxxxx วิชาเลือก 3 3

HT xxxxx วิชาภาษาต่างประเทศ 3 3

HT 57346
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 4 2

รวม 16

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

HM xxxxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3

HT 57307
เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 3

HT 57312 การด�าเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน 3

HT 57313 การด�าเนินงานและการจัดการบริการส่วนหน้า 3

HT xxxxx วิชาเลือก 4 3

HT xxxxx วิชาเลือกภาษาต่างประเทศ 4 3

HT 57347
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 5 2

รวม 20
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แผนการศึกษา

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 2

HT 57414 การวางแผนและพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว 3

HT 57415 การตลาดส�าหรับการโรงแรมและการท่องเที่ยว 3

HT 57416
การเงินและบัญชีธุรกิจส�าหรับการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 3

HT xxxxx วิชาเลือก 5 3

HT xxxxx วิชาภาษาต่างประเทศ 5 3

HT 57448
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 6 2

รวม 19

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

HT 57408
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส�าหรับการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 3

HT 57417 สัมมนาด้านธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว 3

HT 57418
การส�ารวจและการวิจัยส�าหรับอุตสาหกรรมการโรงแรม
และการท่องเที่ยว 3

วิชาเลือกเสรี 1 3

วิชาเลือกเสรี 2 3

HT 57449
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 7 6

รวม 21
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ค�ำอธิบำยรำยวิชำ

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษา

1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย

TH 57101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
( Thai for Communication)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การใช้ภาษาไทยมาตรฐานปัจจุบัน ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียนในโอกาสต่างๆ และการน�าเสนองาน

TH 57102 ภาษากับวัฒนธรรมไทย
( Language and Thai Culture)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหวา่งภาษาและวัฒนธรรม การใช้อวัจนภาษาไทย วัฒนธรรมไทยสมัยตา่งๆ ค่านิยมและการ
ปลูกฝังค่านิยม ประเพณีไทย วัฒนธรรมต่างชาติท่ีมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทย การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมไทย

1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

EN 57101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
( Foundation English)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพัฒนาทักษะการฟังและพูด โดยเน้นความรู้ค�าศัพท์และโครงสร้างภาษาเพื่อการส่ือสารระดับพื้นฐาน ตลอด
จนความสามารถในการออกเสียงสระภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง เป็นการฟังเพื่อจับใจความส�าคัญและรายละเอียด
จากข้อความหรือบทสนทนาสั้นๆ การพูดทักทาย เริ่มบทสนทนา แนะน�าตนเอง ต้อนรับ ถามและตอบข้อมูลอย่าง
ง่ายในสถานการณ์ต่างๆ ทีพ่บในชีวิตประจ�าวัน รวมทัง้การอ่านและการเขียนข้อความภาษาอังกฤษสั้นๆ ทั้งในรูป
แบบทั่วไปและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

EN 57202 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
( English for Real Life)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ENL 57101

การพัฒนาทักษะการฟังและพูด โดยเน้นความรู้ค�าศัพท์และโครงสร้างภาษาเพื่อการส่ือสารระดับกลาง ตลอด
จนความสามารถในการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง เป็นการฟัง พูด และแสดงความคิดเห็นใน
สถานการณ์ต่างๆ ท่ีต้องใช้ภาษาท่ีซับซ้อนขึ้น รวมท้ังการติดต่อซื้อขาย การอ่านและเขียนเอกสาร/ข้อความเชิง
ธุรกิจเบื้องต้น เช่น รายละเอียดสินค้าบนฉลาก ค�าแนะน�าการใช้อุปกรณ์ เป็นต้น ทั้งในรูปแบบทั่วไปและผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
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EN 57203 ภาษาอังกฤษในธุรกิจบริการและการขาย
( English in the Service and Sales Business)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57102

การพัฒนาทักษะการฟังและพูดเพื่อการบริการลูกค้าและการขาย โดยเน้นค�าศัพท์ ส�านวน การสนทนาโต้ตอบกับ
ลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ รวมท้ังการส่ือสารเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
ตลอดจนความสามารถในการออกเสียงพยัญชนะควบกล�้าในภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง

EN 57204 ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอและการสื่อสารในเชิงธุรกิจ
( English for Presentation and Communication in 
Business)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57203

การบูรณาการทักษะทางภาษาทั้งสี่ คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนในการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน
อาชพี เพือ่น�าเสนอท้ังในรปูแบบการเขยีน/ตาราง และด้วยวาจา รวมถงึการน�าเสนอข้อมลูเกีย่วกบับรษิทัและสินค้า 
และการเขยีน การพดูเพือ่ส่งเสรมิการขายสินค้า/บรกิาร ฝึกปฏบิตัเิทคนคิในการน�าเสนอขัน้พืน้ฐาน ตลอดจนความ
สามารถในการใช้ระบบเน้นเสียงและจังหวะในภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง

EN 57305 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครและสัมภาษณ์งาน
( English for Job Application and Interview)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

พฒันาทักษะในการกรอกแบบฟอร์มใบสมคัร การเขยีนจดหมายสมคัรงาน การเขยีนประวตัส่ิวนตวั การสัมภาษณ์ 
โดยเน้นภาษาและค�าศพัท์เฉพาะท่ีใช้ในการสัมภาษณ์สมัครงาน รวมท้ังการค้นคว้าและน�าเสนอเนือ้หาท่ีเกีย่วข้อง
กับอาชีพที่สมัคร ตลอดจนความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษในรูปประโยคให้ถูกต้อง

EN 57306 ภาษาอังกฤษในบริบทของสังคมทางธุรกิจ
( English for Social / Business Contexts)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

การเขียนจดหมายตามโอกาสต่างๆ ที่ผู้ท�างานในวงการธุรกิจต้องใช้ เช่น การแสดงความเสียใจ การแสดงความ
ยินดี การกล่าวต้อนรับผู้มาเยือน การรับรองลูกค้าและอาคันตุกะ การเป็นพิธีกรในการจัดประชุมสัมมนา และ
สามารถเขียนวาระการประชุมและรายงานการประชุมได้ ตลอดจนความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษ
ในรูปประโยคให้ถูกต้อง

EN 57307 ภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียน
( English in ASEAN Contexts)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานอาชีพในตลาดอาเซียน โดยใช้ค�าศัพท์และ
ส�านวนท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานเฉพาะสาขา อาชีพเพื่อการติดต่อ และประสานงาน ระหว่างคู่ค้าจากประเทศ
สมาชิกอาเซียน รวมถึงความตระหนักในความแตกต่างทางวัฒนธรรมการท�างาน
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EN 57308 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมออนไลน์
( English for Communication on Social Media)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

ภาษาอังกฤษจากสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ข้อมูลสินค้า โฆษณา สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรือโซเชียลมีเดียอื่นๆ เป็นต้น และมีการจัดท�าโครงงานภาษาอังกฤษจากสื่อสังคมออนไลน์ 
(โซเชียลมีเดีย)

EN 57409 ภาษาอังกฤษเพื่อการจดบันทึกย่อและการสรุปความ
( English for Note-Taking and Summarizing)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

ฝึกการจดบันทึกย่อ และการเขียนสรุปความ โดยเน้นทักษะการฟัง การอ่าน และการเขียนบันทึกย่อโดยเน้น การ
เขียนสรุปจากข่าวธุรกิจ ภาพยนตร์สั้น และสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย)

EN 57410 ภาษาอังกฤษส�าหรับการสอบวัดมาตรฐาน
( English for Standardized Tests)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

ทบทวนลักษณะภาษา โครงสร้างข้อสอบ ไวยากรณ์และค�าศัพท์ ข้อความท่ีตัดตอนมาส�าหรับอ่าน ลักษณะการ
สนทนา บทสนทนา และค�าพูดที่มักจะปรากฏในข้อสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ

1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

SO 57101 บุคลิกภาพและสัมพันธภาพทางสังคม
( Personality and Social Relations)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพท้ังภายในและภายนอก ทักษะการสร้าง
สัมพันธภาพระหวา่งบุคคล การวิเคราะห์ตนเองและผู้อื่นเพื่อเป็นพื้นฐานในการปรับปรุงตนเอง และสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลในสังคมต่างๆ

SO 57102 การพัฒนาสังคม
( Social Development)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับการพัฒนา ความหมายและมโนทัศน์ต่างๆ ของการพัฒนาสังคม การพัฒนาสังคม
กระแสหลัก อิทธพิลของโลกตะวันตก จีน และกระแสโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลประเทศที่ก�าลังพัฒนา การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน การศึกษาชุมชน หลักการและกระบวนการพัฒนาสังคมแบบมีส่วนร่วม
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SO 57103 ประชาคมโลกกับอาเซียน
( Global Community and ASEAN)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการ ระบบความสัมพันธ์ในประชาคมโลก อาเซียน และประชาคมอาเซียนผลกระทบของ
เหตุการณ์ส�าคัญท่ีเกิดขึ้นในแต่ละภูมิภาคของโลกท่ีมีต่อภูมิภาคอาเซียน สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 
การเมือง และสิ่งแวดล้อมในประชาคมอาเซียน

SO 57104 การจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจ�าวัน
( Conflict Management in Daily Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัความขดัแย้ง การตอบสนองต่อปัญหาและความขดัแย้งในชวิีตอย่างสร้างสรรค์โดยใช้หลกั
สันติวิธีอันค�านึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและสิทธสิ่วนบุคคล การเจรจาต่อรอง การแสวงหาทางเลือกที่เหมาะสมใน
การบริหารจัดการความขัดแย้งเพื่อด�ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

SO 57105 ภาวะผู้น�าในสังคมยุคใหม่ 
( Leadership in Modern Society)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการของภาวะผู้น�าและสังคมยุคใหม่ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น�า ผู้น�ากับการใช้อ�านาจ 
คุณลักษณะและทักษะส�าคัญของผู้น�าในสังคมยุคใหม่ ผู้น�าในสภาวะวิกฤต ผู้น�ากับจิตส�านึกสาธารณะ คุณธรรม
และจริยธรรมของผู้น�า กรณีศึกษาผู้น�าที่ประสบความส�าเร็จ และผู้น�าท่ีล้มเหลว

SO 57106 กฎหมายในชีวิตประจ�าวัน
( Law in Daily Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการทางยุติธรรม หลักการเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และหน้าท่ีพื้นฐาน
ของประชาชนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักทั่วไปในกฎหมายอาญา ความผิดอาญาท่ีควรรู้ หลัก
ทั่วไปว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา และหลักทั่วไปว่าด้วยกฎหมายภาษีอากร รวมทั้งการวิเคราะห์กรณีศึกษาส�าคัญ
ในชีวิตประจ�าวัน

SO 57107 ความรู้เท่าทันสื่อ
( Media Literacy)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศาสตร์และทักษะชีวิตในการเข้าถึง การวิเคราะห์ การวิพากษ์ การประเมินคุณค่า และการตอบสนองต่อข่าวสารท่ี
น�าเสนอผ่านสื่อประเภทต่างๆ ทั้งที่เป็นสื่อดั้งเดมิ สื่อใหม่ และสื่อเครือข่ายอย่างรู้เท่าทัน รวมทั้งการเรียนรู้ เข้าใจ
บทบาท หน้าที่ และสภาพของสื่อที่เป็นเสมือนเครื่องมือส�าคัญในระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม 
ตลอดจนการใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิต ครอบครัว และสังคม
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SO 57108 เศรษฐกิจและการเมืองไทย
( Thai Politics and Economy)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ปรชัญา แนวคดิทฤษฎ ีเกีย่วกบัระบบการเมอืง การปกครอง และเศรษฐกิจไทย อดุมการณ์ โครงสร้าง องค์ประกอบ 
และกระบวนการทางการเมอืงในระบอบประชาธิปไตย รฐัธรรมนญูและการเลือกตัง้ ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อระบบ
การเมืองไทย การพัฒนาของระบบทุนนิยมไทย ปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย และมาตรการของรัฐบาลใน
การแก้ปัญหา และพัฒนาเศรษฐกิจ

SO 57109 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
( Integrated Social Science)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัสังคมศาสตร์ ความเป็นมาและลกัษณะส�าคญัของแนวคดิเกีย่วกบัเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 
และการเมืองในยุคต่างๆ การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสังคมยุคปัจจุบันโดยใช้แนวคิดทางสังคมศาสตร์ เพศกับวัย
รุ่น ภาวะผู้น�า การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม การวางแผนอนาคต และความรู้เท่าทันสื่อ

SO 57110 มนุษย์กับโลกาภิวัตน์
( Man and Globalization)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการ และลักษณะของโลกาภิวัตน์ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับโลกา
ภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง ปฏิกิริยาและผลกระทบของโลกาภิวัตน์ท่ีมีต่อวีถีชีวิตของ
มนุษย์ในสังคมปัจจุบัน

SO 57111 ปัญหาสังคมร่วมสมัย
( Contemporary Social Problems)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย และขอบเขตของปัญหาสังคมร่วมสมยั หลกัการและทฤษฎีปัญหาสังคมร่วมสมยั ความสัมพันธ์ระหว่าง
เทคโนโลยีสมัยใหม่กับปัญหาสังคม วิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบของปัญหาสังคมร่วมสมัยท่ีมีต่อบุคคล กลุ่มคน 
และสังคม รวมทั้งแนวทางแก้ไข

SO 57112 สังคมชนบทและเมือง
( Rural and Urban Society)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการ และลักษณะของชนบทและเมือง ด้านสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ กระบวนการกลาย
เป็นเมือง ปัญหาของสังคมชนบทและเมืองอันเนื่องจากการพัฒนาประเทศ วิถีชีวิตของคนชนบทและคนเมืองใน
ยุคปัจจุบัน 
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SO 57113 จิตวิทยาเพื่อการท�างาน
( Psychology for Work)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ขอบเขตของจิตวิทยาเพื่อการท�างาน พฤติกรรมมนุษย์ ความแตกต่างระหว่างบุคคล แรงจูงใจ การส่ือสาร การ
สร้างความสัมพันธ์และการปรับตัวระหว่างคนท�างาน การแก้ปัญหาความขัดแย้งและความเครียดจากการท�างาน 
การน�าหลักจิตวิทยาประยุกต์ใช้ในการท�างาน

1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

HM 57101 มนุษย์กับอารยธรรม
( Man and Civilization)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายของอารยธรรม ความเป็นมาของอารยธรรมมนุษย์ เปรียบเทียบอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก 
ความเชื่อมโยงของอารยธรรมในอดีตกับปรากฏการณ์ทางสังคมในปัจจุบัน

HM 57102 ความงดงามแห่งชีวติ
( Beauty of Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคุณค่าและความงาม เน้นที่การรับรู้คุณค่า การสัมผัสความงามและการแสดงออก
ทางอารมณ์ของมนุษย์ เรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าและความงามในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด�ารงชีวิตของมนุษย์ ชีวิต
กับความงามในด้านศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม รวมไปถึงความงามในธรรมชาติรอบตัวมนุษย์

HM 57103 หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด
( GO and Thinking Skill Development)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความเป็นมาของหมากล้อม กฎกติกาการเล่น การฝึกทักษะและเทคนิคการเล่นหมากล้อม การฝึกฝนหมากล้อม
เพื่อความสามารถในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การบูรณาการหมากล้อมเข้ากับวิถีชีวิต การบูรณาการความฉลาด
จากหมากล้อมกับปัญญาทางธรรม

HM 57104 ปรัชญากับการด�าเนินชีวิต
( Philosophy and Living)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและบทบาทของปรชัญาในการด�าเนนิชวีติ ความจรงิเกีย่วกบัจกัรวาล โลก และชวีติของมนษุย์ ธรรมชาติ
ของความรู้ เกณฑ์ตัดสินคุณค่าทางจริยธรรม อุดมคติของชีวิต การวิเคราะห์ปัญหาร่วมสมัยในเชิงปรัชญา
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HM 57105 ไทยศึกษา
( Thai Studies)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความเป็นมาของชุมชนไทย โลกทัศน์พื้นฐานของสังคมไทยในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและศิลปวัฒนธรรม 
สภาพและปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบัน แนวโน้มและทางออกของสังคมไทยในอนาคต 

HM 57106 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
( Integrated Humanities)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษยศาสตร์ วิวัฒนาการความคิดและความเชื่อของมนุษย์ ปฏิสัมพันธ์ต่อโลกและชีวิต
ในมิติของเหตุผลและอารมณ์ แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตในอุดมคติ คุณธรรมและจริยธรรม ศิลปะและวรรณกรรมท่ีมี
อิทธพิลต่อมนุษย์

HM 57107 ศาสนากับสันติภาพ
( Religion and Peace)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนาและสันติภาพ บทบาทของศาสนาต่อประเด็นสันติภาพ แนวคิดของศาสนาเกี่ยวกับ
สันติภาพ แนวคิดของศาสนาเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงและความขัดแย้ง แนวคิดของศาสนาเกี่ยวกับการสร้าง
สันติภาพ

HM 57108 ศิลปะการด�าเนินชีวิต
( Art of Living)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและส�าคัญของศิลปะการด�าเนินชีวิต ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น คุณค่าและความหมายของชีวิต การ
สร้างความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลและเป็นธรรมต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสิ่ง การแก้ปัญหาชีวิตอย่างสร้างสรรค์และการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

HM 57109 จริยศาสตร์ธุรกิจ
( Business Ethics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายของจริยศาสตร์ธุรกิจ แนวคิดหรือทฤษฎีเกี่ยวกับจริยศาสตร์ธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับ
จริยธรรม แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจที่ส�าคัญ ปัญหาจรยิธรรมในระบบธุรกิจปัจจุบัน

HM 57110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล
( Man and Reasoning)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและบทบาทของเหตผุล รปูแบบการอ้างเหตผุล หลกัเกณฑ์และความสมเหตสุมผลของการอ้างเหตผุล 
ข้อบกพร่องของการอ้างเหตผุล ศกึษาวเิคราะห์การอ้างเหตผุลในชวิีตประจ�าวันและชดุเหตผุลต่างๆ ท่ีมีอทิธิพลใน
สังคมปัจจุบัน
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HM 57111 การคิดเชิงวิพากษ์และสร้างสรรค์
( Critical and Creative Thinking)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ธรรมชาติของความคิด รูปแบบการคิดเชิงวิพากษ์ วัฒนธรรมการวิพากษ์ รูปแบบการคิดเชิงสรา้งสรรค์ การส่ง
เสริมการคิดเชิงวิพากษ์และเชิงสร้างสรรค์ในชีวิตประจ�าวัน 

HM 57112 ชีวิตกับวรรณกรรมสร้างสรรค์
( Life and Creative Literature)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

มิติอันหลากหลายของชีวิตมนุษย์ท่ีสะท้อนผ่านผลงานสร้างสรรค์เชิงวรรณกรรมในรูปส่ือส่ิงพิมพ์ ภาพยนตร์ ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ และสื่ออื่นๆ เพื่อแสดงให้เห็นโลกทัศน์ คุณค่า ความเชื่อและศรัทธาของมนุษย์

HM 57113 นวัตกรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
( Innovations and Quality of Life Improvement)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและความส�าคัญของนวัตกรรมที่มีผลต่อชีวิตมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมกับความต้องการ
พื้นฐานของมนุษย์ ประโยชน์และตัวอย่างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

SC 57101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ�าวัน
( Mathematics and Statistics in Daily Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การคิดเชิงวิเคราะห์ หลักความสมเหตุสมผลและการอ้างเหตุผล การน�าคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้แก้ปัญหาและ
ตดัสินใจในชวีติประจ�าวนั การตดัสินใจโดยใช้หลกัความน่าจะเป็น เทคนคิการน�าเสนอข้อมลูแบบต่างๆ การวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้น การอ่านค่าและตีความหมายจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต

SC 57102 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
( Applications of Information Technology)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสือ่สารและระบบเครือข่าย การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ต
เพือ่การตดิต่อส่ือสาร การค้นหาข้อมลู การศกึษาและน�าไปใช้เชงิพาณิชย์ ความรู้เบือ้งต้นทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ประเภทของระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น ความปลอดภัยของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
จริยธรรมในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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SC 57103 การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม
( Energy Conservation and Environmental Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและหลักการของการอนุรักษ์พลังงาน ความส�าคัญของการใช้และอนุรักษ์พลังงานอย่างถูกวิธี 
สถานการณ์ปัจจุบันและวิกฤตการณ์พลังงานของโลก ผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมของการใช้พลังงานอย่างไม่
ถูกต้อง หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท�างานและในโรงงานอุตสาหกรรม กฎหมายและมาตรฐานของการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม

SC 57104 เทคโนโลยีส�าหรับส�านักงานอัตโนมัติ
( Technology for Office Automation) 

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เกีย่วกบัส�านกังานอตัโนมตั ิบทบาทและการใช้คอมพวิเตอร์ในส�านกังาน ระบบตดิต่อส่ือสารและการประยกุต์
ใช้เครอืข่ายคอมพวิเตอร์ในส�านกังาน การใช้โปรแกรมประยกุต์ในส�านกังาน เช่น โปรแกรมประมวลผลค�า โปรแกรม
จัดการการค�านวณ โปรแกรมน�าเสนองาน โปรแกรมจัดการการนัดหมาย เป็นต้น การประชุมทางไกล แนวคิดของ
ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning) ระบบความปลอดภัยของข้อมูล

SC 57105 โภชนาการเพื่อสุขภาพ
( Nutrition for Health)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

บทบาทและความส�าคญัของโภชนาการท่ีมต่ีอร่างกาย สารอาหารประเภทต่างๆ โรคท่ีเกิดจากการบรโิภคอาหารท่ี
ไม่สมดลุและมพีษิ การควบคมุอาหารและน�า้หนกัของร่างกายอย่างปลอดภยั อาหารส�าหรบับคุคลในช่วงวัยต่างๆ 
อิทธพิลของความเชื่อและค่านิยมในการรับประทานอาหาร รวมทั้งอาหารแสลงโรค

SC 57106 การจัดการการเงินส่วนบุคคล
( Personal Financial Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคดิเกีย่วกบัการบรหิารการเงินส่วนบคุคล ความเข้าใจจดุมุ่งหมายของการบรหิารการเงินส่วนบคุคล ความส�าคญั
ของการบริหารการเงินส่วนบุคคล การก�าหนดเง่ือนไขและเป้าหมายของการเงินส่วนบุคคล วงจรชีวิตของบุคคล 
คณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินส่วนบุคคล การจดบันทึกรายได้รายจ่ายส่วนบุคคลและครัวเรือน การวางแผน
และกลยุทธเ์กี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การบริหารความเส่ียงส่วนบุคคล และการออมเพื่อวัตถุประสงค์
ต่างๆ ของบุคคล

SC 57107 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
( Science and Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลของการใช้สารเคมีท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมและชีวิตประจ�าวัน 
ผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้ยาในชีวิตประจ�าวัน หลักการของเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) ผลท่ีเกิดขึ้น
จากการดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified Organisms: GMOs) ผลของรังสีจากดวงอาทิตย์และสาร
กมัมนัตรงัสีท่ีมีต่อชวีติและส่ิงแวดล้อม ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ท่ีมต่ีอมนษุย์ สภาพแวดล้อม 
สังคม การเมือง และวัฒนธรรม
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SC 57108 สถิติเบื้องต้นเพื่อการวิจัย
( Basic Statistics) 

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักและวิธีการทางสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ท่ีน�ามาใช้ในงานด้านต่างๆ ได้แก่ การท�าประชามติ 
การวิจัยเชิงส�ารวจ โดยเน้นการวิเคราะห์จากกรณีศึกษาและผลการวิจัยท่ีใช้ข้อมูลจริง การเขียนรายงานผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถติิ

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (จ�านวน 24 หน่วยกิต)

HT 57101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
( Introduction to Hotel and Tourism Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิด องค์ประกอบ ความเป็นมา วิวัฒนาการและรูปแบบของอุตสาหกรรมการบริการ ซึ่งรวมธุรกิจโรงแรมและ
ที่พัก ธุรกิจท่องเที่ยว และธุรกิจอาหาร โครงสร้างและประเภทของธุรกิจโรงแรมและที่พัก แผนผังองค์กร แนวคิด 
รูปแบบ และการจัดการโรงแรมเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและโรงแรมสีเขียว (Eco Hotel and Green Hotel) แนว
โน้มการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมโรงแรมและท่องเที่ยวในอนาคต ศึกษาดูงานนอกสถานที่

HT 57102 จิตวิทยาการบริการ
( Service Psychology)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความส�าคญัและคณุลักษณะของธุรกิจการบรกิาร แนวคดิและทฤษฎทีางจติวทิยาในการประยกุต์ใช้กบัความต้องการ
ของบคุคลเพือ่ให้เกิดความพงึพอใจสูงสุด หลกัการใช้มนษุยสัมพนัธ์ในการบรกิาร ปัจจยัท่ีมีอทิธิพลต่องานบรกิาร 
ศิลปะในการพูดและการแสดงออก เทคนิคการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อ เกิดปัญหาลูกค้าไม่พอใจ

HT 57103 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
( Tourist Behavior)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิด และหลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว ความแตกต่างทางด้านภูมิศาสตร์ สังคม และ
วัฒนธรรม การแบ่งประเภทนักท่องเที่ยว องค์ประกอบในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว การจ�าแนกประเภทของ
การบริการตามลักษณะของนักท่องเท่ียว พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวท่ีเป็นปัญหาและการแก้ไข การดูแลตนเอง
ให้ปลอดภัยระหว่างการเดินทาง

HT 57104 การจัดการคุณภาพการบริการ
( Service Quality Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ปรัชญา แนวคิด หลักการ และรูปแบบการบริการ ความส�าคัญของคุณภาพการให้บริการ การวางแผนการบริการ
ลูกค้า คุณภาพการปฏิบัติงานในการบริการและการวัดผล มาตรฐานการให้บริการอย่างมืออาชีพในธุรกิจโรงแรม
และท่องเท่ียว ความเข้าใจในอารมณ์และความต้องการของผู้รับบริการท่ีมีความแตกต่างกัน วิธีปฏิบัติเพื่อสร้าง
ความอดทนในการรองรบัอารมณ์ของผู้รบับรกิาร วิธีการสรรหาการบรกิารแบบสร้างสรรค์ การฝึกอบรมพนกังาน
ให้เล็งเห็นความส�าคัญของการบรกิารอย่างมีประสิทธภิาพ
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HT 57205 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
( Cross Cultural Communication)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคดิ หลกัการการส่ือสารระหว่างวฒันธรรม อทิธิพลท่ีส่งผลต่อความแตกต่างทางด้านวฒันธรรม ภาษา เชือ้ชาติ 
ศาสนา และประเพณี อันน�าไปสู่การสื่อสารที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมในกลุ่มชนที่แตกต่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ความส�าคัญของการสื่อสารส�าหรับการท�างานในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว เรียนรู้ปัญหาและการแก้ไข

HT 57206 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส�าหรับการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว
( Professional Ethics and Laws for Hotel and Tourism)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

จรยิธรรมส�าคญัของผู้บรหิารและพนกังาน หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมท้ังศกึษาและพจิารณากฎหมายท่ีก�ากบั
ดูแลอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว พระราชบัญญัติ และข้อบังคับต่างๆ ในการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ

HT 57307 เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับการโรงแรมและการท่องเที่ยว
( Information Technology for Hotel and Tourism)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวโน้มการใช้เทคโนโลยสี�าหรบัการโรงแรมและการท่องเท่ียว ระบบปฏบิตักิารสารสนเทศ โปรแกรมคอมพวิเตอร์
ส�าเร็จรูปต่างๆท่ีใช้ในการจองห้องพักและการด�าเนินงานบริการส่วนหน้า ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนใน
ห้องปฏิบัติการสารสนเทศ การใช้ Internet WIFI Hotspot และระบบต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง กับการจัดหาช่องทาง
สื่อสาร พร้อมทั้งการแก้ไขปัญหา

HT 57408 การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส�าหรับการโรงแรม
และท่องเที่ยว
( Human Resources Management and Development 
for Hotel and Tourism)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวความคดิ ทฤษฎีการบรหิาร และพฒันาทรพัยากรมนษุย์ในอตุสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเท่ียว บทบาท
ของนักทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร การวางแผนก�าลังคน การสรรหา การคัดเลือก การก�าหนดค่าตอบแทน การ
จัดปฐมนิเทศ แรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัยในการท�างาน การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การวางแผนความ
ก้าวหน้า การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการธ�ารงรักษาบุคลากรให้เกิด ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูงสุด 
เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการในองค์กร
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2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ (จ�านวน 30 หน่วยกิต)

HT 57209 การด�าเนินงานและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
( Food and Beverage Service Operations and 
Management)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ขอบเขต แผนผงัองค์กร หน้าท่ีความรบัผดิชอบของแผนกอาหารและเครือ่งดืม่ หลกัการและ การด�าเนนิงาน มารยาท
และข้อปฏบิตัใินการต้อนรบัและบรกิาร การจดัโต๊ะอาหารประเภทต่างๆ เครือ่งมอือปุกรณ์ท่ีเลอืกใช้ อ�านวยความ
สะดวกต่างๆ รวมท้ังบริการท่ีเหนือความคาดหวังให้กับผู้รับบริการ การควบคุมคุณภาพ หลักทฤษฎีและปฏิบัติ
เกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขลักษณะในการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม มารยาทในการรับประทานอาหาร
แบบตะวันตก ศึกษาดูงานนอกสถานที่

HT 57310 การด�าเนินงานและการจัดการตัวแทนการท่องเที่ยว
( Travel Agency Operations and Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ประวัติการท่องเที่ยว ความส�าคัญ บทบาท วิธีการวางแผนการท่องเที่ยว บทบาทและหน้าท่ีของมัคคุเทศก์ที่มีต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บุคลิกลักษณะที่จ�าเป็นของมัคคุเทศก์ ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับงานมัคคุเทศก์ การด�าเนิน
งานตวัแทนท่องเท่ียว การตดิต่อประสานงาน การเชือ่มโยงระบบกบัสายการบนิต่างๆ การจองตัว๋ความร่วมมือกบั
ธุรกิจบริการต่างๆ การใช้ระบบสารสนเทศ และแนวโน้มทางธุรกิจ ปัญหาท่ีเกิดจาก การท่องเที่ยว เช่น ยาเสพติด 
การค้ามนุษย์ เป็นต้น พร้อมทั้งแนวทางและการป้องกันแก้ไข ศึกษาดูงานนอกสถานที่

HT 57311 การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
( Sustainable Tourism Development)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน นโยบาย และปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียว การ
วางแผนพัฒนา การบริหารจัดการ การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งนวัตกรรมทางการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน

HT 57312 การด�าเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน
( Housekeeping Operations and Management)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

โครงสร้างและหน้าที่ของงานแม่บ้าน การจัดเตรียมห้องพัก การน�าส่งผ้าภายในโรงแรม บริการ ซักรีด และในส่วน
พืน้ท่ีสาธารณะในโรงแรม สุขลกัษณะและความปลอดภยัส�าหรบังานแม่บ้าน การดแูลรกัษาอปุกรณ์ต่างๆเบือ้งต้น
ในห้องพกัแขก เช่น ไฟฟ้า เครือ่งปรบัอากาศ และน�า้ประปา การจดัท�าบญัช ีรายละเอยีดส่ิงของเครือ่งใช้ การรบัค�า
ร้องเรยีนจากแขกท่ีเข้าพักในกรณต่ีางๆ การประสานงานกบัแผนกต่างๆในโรงแรม อ�านวยความสะดวกต่างๆ รวม
ทั้งบริการที่เหนือความคาดหวังให้กับผู้รับบริการ ศึกษาดูงานนอกสถานที่
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HT 57313 การด�าเนินงานและการจัดการบริการส่วนหน้า
( Front Office Operations and Management)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

โครงสร้างและหน้าท่ีของแผนกบริการส่วนหน้า งานส�ารองห้องพัก การบริการด้านสัมภาระและกระเป๋าเดินทาง
ของผู้เข้าพัก และงานโทรศัพท์เพ่ือติดต่อส่ือสารภายในและภายนอกโรงแรม อ�านวยความสะดวกต่างๆ รวมท้ัง
บริการท่ีเหนือความคาดหวังให้กับผู้รับบริการ ดูแลบัญชีห้องพัก ขั้นตอนการจองห้องพักและการค�านวณราคา
ห้องพัก โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในแผนกบริการส่วนหน้า ศึกษาดูงานนอกสถานที่

HT 57414 การวางแผนและพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว
( Tourism Business Planning and Development)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

รูปแบบและประเภทธุรกิจท่องเท่ียว วิธีการและเทคนิคของการวางรูปแบบ และโปรแกรม การท่องเท่ียว การ
วางแผนพัฒนาธุรกิจน�าเที่ยว ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและการด�าเนินธุรกิจ การตลาด การ
ด�าเนินการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสาร และการแข่งขัน

 HT 57415 การตลาดส�าหรับการโรงแรมและการท่องเที่ยว
( Marketing for Hotel and Tourism)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการตลาดเบื้องต้น แนวคิด ทฤษฎีการตลาด ศึกษาพฤติกรรมลูกค้า การวางแผนการตลาด การส่งเสริม
แผนการตลาดและการขาย การวิเคราะห์แนวโน้มการตลาดในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว ศึกษาพฤติกรรมลูกค้า 
การสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มาใชบ้ริการ เทคนิคการแก้ไขปัญหา จิตวิทยาในการขายตลอดจนจรรยาบรรณ
ของผู้ให้บริการ

HT 57416 การเงินและบัญชีธุรกิจส�าหรับการโรงแรมและการท่องเที่ยว
( Business Finance and Accounting for Hotel and 
Tourism)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลกัการเบือ้งต้นการเงินและการบญัช ีทฤษฎีและแนวคดิเพือ่ใช้ประโยชน์ในการวางแผน ตดัสินใจและควบคมุการ
ด�าเนินงานของธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว การวิเคราะห์รายงานทางการเงินของธุรกิจ การควบคุมภายใน ความ
รู้ท่ัวไปเกี่ยวกับต้นทุน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การจัดท�างบประมาณเพื่อการวางแผนก�าไรและการบริหารงานใน
ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว

HT 57417 สัมมนาด้านธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว
( Seminar on Hotel and Tourism Business)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในธุรกิจการโรงแรมและการท่องเท่ียว กระบวนการบริหาร สถานการณ์ ปัจจัยต่างๆท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อน�ามาอภิปรายหาวิธีแก้ไข การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและปัญหาต่างๆ ในธุรกิจโรงแรมและการท่อง
เท่ียว โดยได้เชญิผู้ทรงคณุวฒุแิละมีผูมี้ประสบการณ์ในสาขาวิชาชพีต่างๆ ท่ีนกัศกึษามคีวามสนใจมาบรรยาย และ
แบ่งปันความรู้เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป
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HT 57418 การส�ารวจและการวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว
( Survey and Research for Hotel and Tourism Industry)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

รูปแบบ ขั้นตอน และระเบียบวิธีการวิจัยที่เหมาะสมและสอดคล้องในอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
การส�ารวจ การตั้งปัญหา การออกแบบการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์
กรณีศึกษา การใช้โปรแกรมสถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการน�าเสนอผลงานวิจัย

2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก (จ�านวน 30 หน่วยกิต)
2.3.1 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ จ�านวน 15 หน่วยกิต

HT 57119 การจัดการภัตตาคารและการจัดเลี้ยง
( Restaurant and Banquet Management)

3(3-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลกัการจดัการภัตตาคารและการจดัเล้ียง โครงสร้าง หน้าท่ี และความรบัผดิชอบของผู้จัดการและบคุลากร อ�านวย
ความสะดวกต่างๆ รวมท้ังบริการท่ีเหนือความคาดหวังให้กับผู้รับบริการ มาตรฐานการให้บริการ การควบคุม
คุณภาพ การควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย การควบคุมก�าลังคน ความปลอดภัย และสุขลักษณะในห้องอาหารและ
การจดัเลีย้ง ตลอดจนการจดัซือ้วตัถดุบิและเครือ่งมอืเครือ่งใช้ในภตัตาคาร และการจดัเล้ียง การฝึกอบรมบคุลากร
และการให้บริการลูกค้า

HT 57220 การประกอบอาหารและการจัดการครัว
( Food Preparation and Kitchen Management)

3(3-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

โครงสร้างและหน่วยงานในแผนกครัว ประเภทห้องครัว หลักการและเทคนิคต่างๆ ในการประกอบอาหาร ความ
ปลอดภยัและสุขลักษณะของบคุลากร เครือ่งมอืและอปุกรณ์ต่างๆท่ีใช้ในครวั ความรู้พืน้ฐาน กระบวนการ และขัน้
ตอนการปรุงอาหาร การวางแผนรายการอาหาร การออกแบบรายการอาหารการควบคุมต้นทุนของวัตถุดิบ และ
มาตรฐานการให้บริการอาหาร มีการดูงานนอกสถานที่

HT 57221 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
( Tourism Geography)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ภูมิประเทศ และภูมิอากาศของประเทศไทยและของโลก แหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญทางธรรมชาติประวัติศาสตร์และ
ความเป็นมาของประเทศไทยและต่างประเทศ สภาพภูมศิาสตร์กับการท่องเที่ยว การวางแผนการจัดน�าเที่ยวให้มี
ประสิทธภิาพ

HT 57222 การบริหารจัดการการขนส่ง
( Transportation Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ประวัติ รูปแบบการขนส่งประเภทต่างๆ หลักการบริหารการขนส่ง การวางแผน ระเบียบข้อบังคับของการขนส่ง
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ การพฒันาการขนส่งประเภทต่างๆ การขนส่งท่ีเกือ้หนนุต่อการพฒันาอตุสาหกรรม
ท่องเที่ยว มาตรฐานความปลอดภัย และการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ
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HT 57323 ทักษะการขายและการต่อรอง
( Selling and Negotiation Skills)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หน้าที่ บทบาทของพนักงานขาย เทคนิคการขายอย่างมีระบบ ขั้นตอนการด�าเนินงาน กลยุทธ์การสื่อสารกับลูกค้า
อย่างมีประสิทธภิาพ เข้าใจความต้องการของลูกค้า การเจรจาต่อรอง การตัดสินใจ การโต้แย้งอย่างมีเหตุผล

HT 57324 ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับอุตสาหกรรมโรงแรมและ
ท่องเที่ยว
( Electronic Transactions for Hotel and Tourism 
Industry)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การท�าธุรกิจผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติใช้คอมพิวเตอร์ การท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจ
บริการที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การกระท�าผิดการใช้คอมพิวเตอร์ และการป้องกัน การท�าธุรกิจผ่าน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประยุกต์ให้สามารถใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบัน การแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การบริหารจัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์ รวมท้ังการท�าธุรกิจ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

HT 57325 การบริการต้นห้องส�าหรับธุรกิจบริการ
( Butler Service for Hospitality Business)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

บทบาทหน้าท่ี ขอบเขตความรบัผดิชอบของพนกังานต้นห้อง บคุลกิลกัษณะท่ีจ�าเป็นของพนกังานต้นห้อง โครงสร้าง
หน่วยงาน มาตรฐานการควบคุมคุณภาพการให้บริการ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานต้นห้อง การให้บริการแบบ
มืออาชีพ โดยยึดแบบอย่างการบริการของประเทศท่ีได้รับการยอมรับระดับสากล เช่น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ความเข้าใจการให้บริการขั้นสูงเหนือความคาดหวัง การสร้างความพึงพอใจเละ
เข้าใจความต้องการของลูกค้า การฝึกทักษะการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและข้อ
เรียกร้องต่างๆของผู้รับบริการ ศิลปะการพูดและการแสดงออกต่อผู้รับบริการ

HT 57326 การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็น
รางวัล
( MICE Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้พื้นฐาน ความส�าคัญ ลักษณะ รูปแบบ และความแตกต่างของธุรกิจการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็น
รางวัล การจัดงานแสดง และการจัดนิทรรศการ แนวโน้มของการเจริญเติบโตของแต่ละธุรกิจ การเลือกกลุ่มตลาด
เป้าหมาย การเสนอแผนงาน และการประเมินงาน มีการดูงานนอกสถานที่
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HT 57427 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพส�าหรับการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว
( Preparation for Professional Experience in Hotel and 
Tourism)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

จดัให้มกิีจกรรมเพือ่เตรยีมความพร้อมของผู้เรยีนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชพีในสายการโรงแรมและการท่อง
เท่ียว พฒันาผู้เรยีนเรือ่งบคุลกิภาพ การแต่งหน้าและท�าผม พฒันาทักษะความรู้ และความเข้าใจ รวมท้ังสร้างแรง
จงูใจ และคณุลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัวชิาชพี โดยมกีารเชญิผู้ทรงคณุวุฒใินอตุสาหกรรมโรงแรมและการท่องเท่ียว
มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

2.3.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ จ�านวน 15 หน่วยกิต เลอืกเรยีน 1 กลุ่มภาษา 5 รายวิชา

กลุ่มภาษาอังกฤษ

HT 57128 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 1 
( English for Hotel and Tourism 1)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ค�าศัพท์ส�าหรับการปฏิบัติงานในแผนกต่างๆ ของโรงแรม เช่น แผนกส�ารองห้องพัก
แผนกต้อนรับ แผนกอาหารและเครื่องดื่ม และแผนกแม่บ้าน ค�าทักทายที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน โครงสร้างประโยค
พื้นฐาน โดยมุ่งเน้นรูปแบบการสนทนาอย่างง่าย

HT 57229 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 2 
( English for Hotel and Tourism 2)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : HT 57128

โครงสร้างประโยคขั้นพื้นฐานต่อจากภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 1 เรียนรู้ค�าศัพท์เพิ่มเติม มุ่ง
เน้นการฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อให้สามารถสื่อสารเรื่องราวในชีวิตประจ�าวันได้

HT 57230 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 3
( English for Hotel and Tourism 3)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : HT 57229

ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อสื่อสารข้อมูลและความรู้สึกนึกคิดได้ อย่างถูกต้อง เรียนรู้ค�า
ศัพท์เพิ่มเติมต่อจากภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 2 ฝึกส�านวนที่ใช้ใน การบริการและสนทนา
กับนักท่องเที่ยว

HT 57331 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 4
( English for Hotel and Tourism 4)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : HT 57230

ฝึกทักษะด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์จ�าลองในการปฏิบัติงาน ท้ังในการท�างานโรงแรม
และท่องเที่ยว ฝึกการอ่านและการเขียนบทความแต่ละประเภท รวมทั้งจดหมายธุรกิจและรายงานประเภทต่างๆ
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HT 57332 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 5 
( English for Hotel and Tourism 5)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : HT 57331

ฝึกทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูง ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้ค�าศัพท์และโครงสร้างระดับสูง 
สามารถสรปุใจความส�าคญั การน�าเสนอรายงานท่ีเกีย่วข้อง การอภปิรายเดีย่วและกลุ่มการฝึกท�าข้อสอบวัดระดบั
ภาษาอังกฤษ (TOEIC) เพื่อใช้ในธุรกิจบริการ

กลุ่มภาษาญี่ปุ่น

HT 57133 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 1
( Japanese for Hotel and Tourism 1)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การใช้ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ค�าศัพท์ส�าหรับการปฏิบัติงานในแผนกต่างๆ ของโรงแรม เช่น แผนกส�ารองห้องพัก
แผนกต้อนรับ แผนกอาหารและเครื่องดื่ม และแผนกแม่บ้าน ค�าทักทายที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน โครงสร้างประโยค
พื้นฐาน โดยมุ่งเน้นรูปแบบการสนทนาอย่างง่าย

HT 57234 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 2
( Japanese for Hotel and Tourism 2)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : HT 57133

โครงสร้างประโยคขัน้พ้ืนฐานต่อจากภาษาญีปุ่่นเพือ่การโรงแรมและการท่องเท่ียว 1 เรยีนรู้ค�าศพัท์เพิม่เตมิ มุ่งเน้น
การฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อให้สามารถสื่อสารเรื่องราวในชีวิตประจ�าวันได้

HT 57235 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 3
( Japanese for Hotel and Tourism 3)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : HT 57234

ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อสื่อสารข้อมูลและความรู้สึกนึกคิดได้อย่างถูกต้อง เรียนรู้ค�า
ศัพท์เพิ่มเติมต่อจากภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 2 ฝึกส�านวนที่ใช้ในการบริการและสนทนากับ
นักท่องเที่ยว

HT 57336 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 4
( Japanese for Hotel and Tourism 4)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : HT 57235

ฝึกทักษะด้านการฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์จ�าลองในการปฏิบัติงาน ท้ังในการท�างานโรงแรมและ
งานท่องเที่ยว ฝึกการอ่านและการเขียนบทความแต่ละประเภท รวมทั้งจดหมายธุรกิจ และรายงานประเภทต่างๆ
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HT 57337 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 5
( Japanese for Hotel and Tourism 5)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : HT 57336

ฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้ค�าศัพท์ และโครงสร้างระดับสูง 
สามารถสรุปใจความส�าคัญ การน�าเสนอรายงานที่เกี่ยวข้อง และการอภิปรายเดี่ยวและกลุ่ม

กลุ่มภาษาจีน

HT 57138 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 1
( Chinese for Hotel and Tourism 1)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การใช้ภาษาจีนเบื้องต้น ค�าศัพท์ส�าหรับการปฏิบัติงานในแผนกต่างๆ ของโรงแรม เช่น แผนกส�ารองห้องพักแผนก
ต้อนรับ แผนกอาหารและเครื่องดื่ม และแผนกแม่บ้าน ค�าทักทายท่ีใช้ในชีวิตประจ�าวัน โครงสร้างประโยคพื้นฐาน 
โดยมุ่งเน้นรูปแบบการสนทนาอย่างง่าย

HT 57239 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 2
( Chinese for Hotel and Tourism 2)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : HT 57138

โครงสร้างประโยคขั้นพื้นฐานต่อจากภาษาจีนเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 1 เรียนรู้ค�าศัพท์เพิ่มเติม มุ่งเน้น
การฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อให้สามารถสื่อสารเรื่องราวในชีวิตประจ�าวันได้

HT 57240 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 3
( Chinese for Hotel and Tourism 3)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : HT 57239

ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อสื่อสารข้อมูลและความรู้สึกนึกคิดได้อย่างถูกต้อง เรียนรู้ค�า
ศัพท์เพิ่มเติมต่อจากภาษาจีนเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 2 ฝึกส�านวนที่ใช้ในการบริการและสนทนากับนัก
ท่องเที่ยว

HT 57341 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 4
( Chinese for Hotel and Tourism 4)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : HT 57240

ฝึกทักษะด้านการฟังและการพูดภาษาจีนในสถานการณ์จ�าลองในการปฏิบัติงาน ท้ังในงานโรงแรมและงานท่อง
เที่ยว ฝึกการอ่านและการเขียนบทความแต่ละประเภท รวมทั้งจดหมายธุรกิจและรายงานประเภทต่างๆ
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HT 57342 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว 5
( Chinese for Hotel and Tourism 5)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : HT 57341

ฝึกทักษะภาษาจนีขัน้สูง ด้านการฟัง การพดู การอ่าน และการเขยีน การใช้ค�าศพัท์ และโครงสร้างระดบัสูง สามารถ
สรุปใจความส�าคัญ การน�าเสนอรายงานที่เกี่ยวข้อง และการอภิปรายเดี่ยวและกลุ่ม

2.4 หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ�านวน 18 หน่วยกิต

HT 57143 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 1
( Work-based Learning in Hotel and Tourism 
Management 1)

2(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

นักศึกษาเรียนรู้ภาคปฏิบัติในธุรกิจอุตสาหกรรมบริการในสถานประกอบการท่ีทางสถาบันก�าหนด ในต�าแหน่ง
เทียบเท่าพนักงานระดับต้น โดยฝึกทักษะการท�างานร่วมกับผู้อื่น การดูแลเอาใจใส่และให้บริการเพื่อให้ลูกค้าเกิด
ความพอใจสูงสุด โดยได้รบัประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏบิตังิานพืน้ฐานภายในภาคธุรกิจ ระยะเวลาและจ�านวน
ชัว่โมงในการฝึกปฏิบตัเิป็นไปตามท่ีคณะประกาศ ภายใต้การดแูลพนกังานพีเ่ลีย้งจากสถานประกอบการและมกีาร
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามความร่วมมือกันระหว่างสถานประกอบการและสถาบัน

HT 57244 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 2
( Work-based Learning in Hotel and Tourism 
Management 2)

2(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : HT 57413 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

นกัศกึษาเรยีนรู้ภาคปฏิบตัด้ิานการบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ในสถานประกอบการกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร โรงแรม
หรือรีสอร์ท โดยฝึกทักษะการให้บริการ การเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มอย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานร่วม
กันเป็นทีม ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าท่ีมาใช้บริการ ซึ่งระยะเวลา และจ�านวนชั่วโมงในการ
ฝึกปฏิบัติเป็นไปตามที่คณะประกาศ ภายใต้การดูแลพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการและมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามความร่วมมือกันระหว่างสถานประกอบการและสถาบัน

HT 57245 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 3
( Work-based Learning in Hotel and Tourism 
Management 3)

2(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : HT 57244 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

นกัศกึษาเรยีนรู้ภาคปฏบิตัด้ิานการประกอบอาหารและการจดัการครวั ในสถานประกอบการกลุ่มธุรกิจร้านอาการ 
โรงแรมหรอืรสีอร์ท โดยฝึกทักษะการประกอบอาหาร การปรงุอาหาร ขัน้ตอนการจดัเตรยีมอาหาร การปฏบิตังิาน
ในครัวประเภทต่างๆ อาท ิครัวร้อน ครัวเย็น และครัวเบเกอรี่ ซึ่งระยะเวลาและจ�านวนชั่วโมงในการฝึกปฏิบัติเป็น
ไปตามท่ีคณะประกาศ ภายใต้การดแูลพนกังานพีเ่ลีย้งจากสถานประกอบการและมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ตามความร่วมมือกันระหว่างสถานประกอบการและสถาบัน
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HT 57346 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 4
( Work-based Learning in Hotel and Tourism 
Management 4)

2(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : HT 57245 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

นกัศกึษาเรยีนรู้ภาคปฏบิตัด้ิานการด�าเนนิงานและการจดัการตวัแทนท่องเท่ียว ในสถานประกอบการกลุ่มธุรกิจน�า
เท่ียว ฝึกปฏบิตัด้ิานการด�าเนนิงาน การตลาด การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ระบบคอมพวิเตอร์ท่ีใช้ และเรยีนรู้การเต
รยีมเอกสารเดนิทางส�าหรบันกัท่องเท่ียว เป็นต้น ซึง่ระยะเวลาและจ�านวนชัว่โมงในการฝึกปฏบิตัเิป็นไปตามท่ีคณะ
ประกาศ ภายใต้การดแูลพนกังานพ่ีเล้ียงจากสถานประกอบการและมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานตามความร่วม
มือกันระหว่างสถานประกอบการและสถาบัน

HT 57347 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 5
( Work-based Learning in Hotel and Tourism 
Management 5)

2(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : HT 57346 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

นกัศกึษาเรยีนรู้ภาคปฏิบตัใินแผนกห้องพกั (Rooms Division) โดยหมุนเวยีนฝึกปฏบิตัใินส่วนงานแม่บ้านและงาน
บรกิารส่วนหน้า ส่วนงานแม่บ้าน อาทิ การท�าความสะอาดห้องพกัแขก พืน้ท่ีสาธารณะ แผนกซกัรดี การจดัดอกไม้ 
เป็นต้น ส่วนงานบริการส่วนหน้า อาท ิการจองห้องพัก การเช็คอินเช็คเอ้าท์ลูกค้า การรับโทรศัพท์ การบริการด้าน
สัมภาระและกระเป๋าเดนิทางของผู้เข้าพกั ระบบคอมพวิเตอร์ และมาตรฐาน การให้บรกิาร ซึง่ระยะเวลาและจ�านวน
ชัว่โมงในการฝึกปฏิบตัเิป็นไปตามท่ีคณะประกาศ ภายใต้การดแูลพนกังานพีเ่ลีย้งจากสถานประกอบการและมกีาร
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามความร่วมมือกันระหว่างสถานประกอบการและสถาบัน

HT 57448 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 6
( Work-based Learning in Hotel and Tourism 
Management 6)

2(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : HT 57347 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

นักศึกษาเรียนรู้ภาคปฏิบัติในส่วนงานการจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (MICE) ใน
สถานประกอบการกลุ่มธุรกิจการประชมุ จดัเลีย้ง หรอืนทิรรศการ ซึง่ระยะเวลาและจ�านวนชัว่โมงในการฝึกปฏบิตัิ
เป็นไปตามท่ีคณะประกาศ ภายใต้การดแูลพนกังานพีเ่ล้ียงจากสถานประกอบการและมกีารประเมนิผลการปฏบิตัิ
งานตามความร่วมมือกันระหว่างสถานประกอบการและสถาบัน

HT 57449 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 7
( Work-based Learning in Hotel and Tourism 
Management 7)

6(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : HT 57448 หรือได้รับการอนุมัติจากคณบดี

นักศึกษาเรียนรู้ภาคปฏิบัติในสถานประกอบการกลุ่มธุรกิจโรงแรมหรือรีสอร์ท ธุรกิจท่องเท่ียว ธุรกิจสปา ธุรกิจ
การประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล หรือธุรกิจบริการอื่นๆ ตามความสนใจและความถนัด
ของนักศึกษา โดยฝึกปฏิบัติเป็นนักศึกษาฝึกงานระดับสั่งการ ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบตามความเหมาะสมจาก
อาจารย์และคณบดี ซึ่งระยะเวลาและจ�านวนชั่วโมงในการฝกึปฏิบัติเป็นไปตามท่ีคณะประกาศ ภายใต้การดูแล
พนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความร่วมมือกันระหว่างสถาน
ประกอบการและสถาบัน

670 คณะวิทยาการจัดการ | สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว



3. หมวดวิชาเลือกเสรี

HT 57450 การจัดดอกไม้และการแกะสลักผักผลไม้
( Flower Arrangement and Vegetable Fruit Carving)

3(3-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

รูปแบบการจัดดอกไม้ในรูปทรงต่างๆ ประเภทการจัดดอกไม้ทั้งแบบตะวันออกและตะวันตก การเลือกซื้อดอกไม้ 
การน�าเอาดอกไม้หรือใบไม้ ตลอดจนวัสดุตา่งๆ มาจัดให้อยู่ในองค์ประกอบทางศิลปะ หลักการและเทคนิคการ
แกะสลักผักและผลไม้ วิธีใช้มีดแกะสลัก การเลือกผักและผลไม้มาแกะสลัก ขั้นตอน และวิธีการแกะสลัก ตลอด
จนการประยุกต์ใช้ศิลปะการจัดดอกไม้และการแกะสลักผักผลไม้ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมบริการ งานโรงแรม งาน
จัดเลี้ยง งานประชุม และนิทรรศการต่างๆ

HT 57451 การจัดการและด�าเนินงานเครื่องดื่ม
( Beverage Operations and Management)

3(3-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

เรยีนรู้ประวตัคิวามเป็นมา ความรู้เบือ้งต้นของเครือ่งดืม่ประเภทต่างๆ ท้ังมีแอลกอฮอล์ อาทิ ไวน์ เบยีร์ เหล้า และ
ไม่มีแอลกอฮอล์ อาท ิชา กาแฟ เป็นต้น การผสมเครื่องดื่มประเภทค็อกเทล การชิมไวน์ การชงกาแฟ การเรียน
รู้เรื่องแก้วประเภทต่างๆที่ใช้กับไวน์และเครื่องดื่มประเภทต่างๆ ได้อย่างถูกต้องตามหลักสากลนิยมจรรยาบรรณ
และมารยาทของพนักงานแผนกเครื่องดื่ม การสั่งซื้อของ การตรวจเช็คของ ขั้นตอนปฏิบัติในการเสิร์ฟเครื่องดื่ม 
ตลอดจนการเตรียม การดูแลรักษา และท�าความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้

HT 57452 การจัดการธุรกิจการบินและจัดจ�าหน่ายตั๋วเครื่องบิน
( Airline Business Management and Ticketing)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ข้อมูลพ้ืนฐาน โครงสร้างหน่วยงาน ขอบเขต และการด�าเนินงานในอุตสาหกรรมธุรกิจการบิน ระบบการจองตั๋ว
เครือ่งบนิ การเขยีนตัว๋ การจดัจ�าหน่ายตัว๋ การขนส่งสินค้าทางอากาศ หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องกบัธุรกิจการบนิ ความ
สัมพนัธ์ระหว่างบรษัิทการบนิและธุรกิจการบนิ มาตรฐานการให้บรกิาร ปัญหาและอปุสรรคในการด�าเนนิธุรกิจการ
บินภายในประเทศและระหว่างประเทศ

HT 57453 การจัดการสปา
( Spa Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้น ประเภท รูปแบบและองค์ประกอบของธุรกิจสปา ผลิตภัณฑ์ต่างๆท่ีใช้ในธุรกิจสปา รวมท้ังกฎ
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ มีการศึกษานอกสถานที่

HT 57454 การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงสร้างสรรค์
( Cultural and Creative Tourism Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิด ความเป็นมา องค์ประกอบของการจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและเชิงสร้างสรรค์ การเชื่อมโยง
กบัการท่องเท่ียวเชงิอนรุกัษ์และเชงิธรรมชาต ิบทบาทหน้าท่ีของผู้ท่ีเกีย่วข้องในการวางแผน การอนรุกัษ์ และการ
พัฒนา การด�าเนินงาน การจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เพ่ือให้เกิดความ
ยั่งยืน การวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา ศึกษาจากกรณีศึกษา
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HT 57455 การจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
( Health Tourism Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

รปูแบบ หลกัการ และองค์ประกอบของการจดัการการท่องเท่ียวเชงิสุขภาพ บทบาทหน้าท่ีของผู้ท่ีเกีย่วข้องในการ
วางแผน การอนุรักษ์ และการพัฒนาการด�าเนินงานการจัดการการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพการวิเคราะห์และแกไ้ข
ปัญหา โดยศึกษาจากกรณีศึกษา

HT 57456 การท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียน
( Tourism in ASEAN)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

เรียนรู้เอกลักษณข์องแต่ละชาติ จุดเด่นและจุดต่างด้านการท่องเท่ียว นโยบาย การวิเคราะห์ศักยภาพ และแผน
พัฒนาการท่องเที่ยวASEAN การเตรียมความพร้อมและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือตลอดจนการเตรียมการ
ด้านมาตรฐานวชิาชพีส�าหรบับคุลากรด้านการท่องเท่ียวเพือ่รองรบัการเคล่ือนย้ายแรงงานและการส่งเสรมิการท่อง
เที่ยวร่วมกันให้สอดคล้องกับความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจของ AEC

HT 57457 การเป็นผู้ประกอบการส�าหรับการพัฒนาธุรกิจบริการ
( Entrepreneurship for Hospitality Business Develop-
ment)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความเข้าใจเบือ้งต้นเกีย่วกบัธุรกิจบรกิาร ศกึษาบทบาท คณุลกัษณะของการเป็นเจ้าของธุรกิจ การวางแผนพฒันา
ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท บริษัทน�าเท่ียว และธุรกิจบริการอื่นๆ การศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ การหาส
ถานท่ีตั้ง การออกแบบ การประเมินสภาพแวดล้อม การบ�ารุงรักษา รวมถึงแนวทางและโอกาสการเป็นเจ้าของ
ธุรกิจในอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ

HT 57458 ศึกษาดูงาน
( Education Field Trip)

2(0-6-0)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาการด�าเนินในธุรกิจบริการ เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุระกิจท่องเท่ียว ธุรกิจน�าเท่ียว และธุรกิจการจัดประชุม 
นทิรรศการ และการท่องเท่ียวเพือ่เป็นรางวลั โดยศกึษาดงูานจากสถานประกอบการจรงิเพือ่เพิม่พนูประสบการณ์ 
เปิดโลกทัศน์ ภายใต้การควบคุมดูแลของคณาจารย์ในสาขาวิชา

HT 57459 หัวข้อพิเศษส�าหรับการโรงแรมและการท่องเที่ยว
( Special Topics for Hotel and Tourism)

1(1-0-2)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

เชญิวทิยากร ผู้เชีย่วชาญในธุรกิจโรงแรม รสีอร์ท ธุรกิจน�าเท่ียว ธุรกิจสปา และธุรกิจบรกิารอืน่ๆ ท่ีมีประสบการณ์ 
หรือประกอบธุรกิจประสบความส�าเร็จ มาบรรยายในหัวข้อต่างๆ ที่ได้รับความนิยม
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รายชื่ออาจารย์และบุคลากรประจ�าคณะวิทยาการจัดการ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมโรตม์ โกมลวนิช 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และรักษาการคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

2. อาจารย์ ดร.อุราเพ็ญ ยิ้มประเสริฐ 
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

3. อาจารย์ ดร.ณตา ทับทิมจรูญ 
รองคณบดีฝ่ายวิจัย

4. อาจารย์ภูม ศรีสุข 
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

5. อาจารย์อริญชย์ โชคเสรีสุวรรณ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

6. อาจารย์ ดร.เลิศชัย สุธรรมานนท์ 
รักษาการผู้อ�านวยการ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ

7. อาจารย์ฐาปณีย์ พันธุ์เพชร 
หัวหน้าสาขา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร

8. อาจารย์วิเชศ ค�าบุญรัตน์ 
หัวหน้าสาขา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารคนและองค์การ
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9. อาจารย์วิสาขา วัฒนปกรณ์ 
หัวหน้าสาขา 

หลักสูตรบริหารศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว

10. อาจารย์โชติรส โฮลแมน 
หัวหน้าสาขา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

11. อาจารย์ ดร.อุทัย สวนกูล 
อาจารย์ประจ�า 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ

12. อาจารย์ ดร.ฐิติวรรณ สินธุ์นอก 
อาจารย์ประจ�า 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ

13. อาจารย์ ดร.บ�ารุง สาริบุตร 
อาจารย์ประจ�า 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ

14. อาจารย์ ดร.สกลทร นทีสวัสดิ์ 
อาจารย์ประจ�า 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ

15. อาจารย์ ดร.ธนาสิทธิ์ เพิ่มเพียร 
อาจารย์ประจ�า 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ

16. อาจารย์พิมพ์ยิหวา จ�ารูญวงษ ์
อาจารย์ประจ�า 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร
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17. อาจารย์ชิษณุชา ขุนจง 
อาจารย์ประจ�า 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร

18. อาจารย์ธงชัย สัญญาอริยาภรณ์ 
อาจารย์ประจ�า 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร

19. อาจารย์เกศยา โอสถานุเคราะห์ 
อาจารย์ประจ�า 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารคนและองค์การ

20. อาจารย์ ดร.กัญชพร ศรมณี 
อาจารย์ประจ�า 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารคนและองค์การ

21. อาจารย์ ดร.พรรณทิวา นวะมะรัตน์ 
อาจารย์ประจ�า 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารคนและองค์การ

22. อาจารย์เสาวลักษณ์ พรหมหาชัย 
อาจารย์ประจ�า 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเท่ียว

23. อาจารย์พุทธพงศ์ บุรุษหงส ์
อาจารย์ประจ�า 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเท่ียว

24. อาจารย์อรรจนา เกตุแก้ว 
อาจารย์ประจ�า 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเท่ียว
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25. อาจารย์รจิต คงหาญ 
อาจารย์ประจ�า 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเท่ียว

26. อาจารย์จิรวัฒน์ อร่ามรักษ์ 
อาจารย์ประจ�า 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

27. อาจารย์รพีพร ตันจ้อย 
อาจารย์ประจ�า 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

28. อาจารย์วายูน ศาลาอนุกูลกิจ 
อาจารย์ประจ�า 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

29. อาจารย์อรทัย เกียติวิรุฬห์พล 
อาจารย์ประจ�า 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

30. อาจารย์แพร สินอนุวงศ์ 
อาจารย์ประจ�า 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

31. นางอนุตตรีย์ โชติสรรพวัฒน์ 
เจ้าหน้าท่ีอาวุโส 

เลขาคณะวิทยาการจัดการ

32. นางสาวทพิวรรณ อ่อนพงษ์ 
เจ้าหน้าท่ี 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์กร
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33. นางสาวปาณิศา ยมยะมาล ี
เจ้าหน้าท่ี 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร

34. นางสาวพรรณธภิา คงเพ็ชร 
เจ้าหน้าท่ี 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารคนและองค์การ

35. นางสาวจริาพร คชแก้ว 
เจ้าหน้าท่ี 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเท่ียว

36.  นายนพปฎล ปทานนท์ 
เจ้าหน้าท่ี 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเท่ียว

37. นางสาวนรศิรา พลายมาศ 
เจ้าหน้าท่ี 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

38.  นางสาวปิยะธดิา โพธิ์สาน 
เจ้าหน้าท่ี 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

39.  นางสาวอรจริา กาศโอสถ 
เจ้าหน้าท่ี 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

40.  นางสาวปวติรา วัฒนะปราน 
เจ้าหน้าท่ี 

ศูนย์ท่ีปรึกษาและพัฒนาอาชีพนักศึกษา
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41.  นายวันเฉลิม สังตะโม้ 
เจ้าหน้าท่ี 

ศูนย์ท่ีปรึกษาและพัฒนาอาชีพนักศึกษา

42.  นางสาววฤณ ปฐมวิชัยวัฒน์ 
เจ้าหน้าท่ี 

ศูนย์ท่ีปรึกษาและพัฒนาอาชีพนักศึกษา

43. นางสาวชดิชนก จันทาทับ 
เจ้าหน้าท่ี 

ศูนย์ท่ีปรึกษาและพัฒนาอาชีพนักศึกษา
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คณะนวัตกรรม
การจัดการเกษตร



คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร 
Faculty of Innovative Agricultural Management

ปรัชญา
“นวัตกรรมการจัดการเกษตร คือ พลังส�าคัญในการสร้างสรรค์ความส�าเร็จสู่สังคมเกษตร”

ปณิธาน
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (Innovation) ความรู้สู่การปฏิบัติ (Action Learning) และความ

บริบูรณ์พร้อม (Morality)

วิสัยทัศน์
คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร “มุ่งพัฒนานักจัดการเกษตร ท่ีมีความเชี่ยวชาญวิชาการและ

วิชาชีพ เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรและรักองค์กร รักการท�างาน และเป็นสมาชิกขององค์กรอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ
สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 4 ด้าน คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการ 

วิชาการ และการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. จดัและพฒันาการศกึษาระดบัอดุมศกึษาด้านการจดัการท่ีทันสมัยและเท่าทันกระแสพลวัตต่างๆ 

ของโลก
2. ผลิตบัณฑิตคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร ตามแบบผลการเรียนรู้ใหม่ของสถาบันคือ DJT 

Model (Deutsche Japan Thailand Model) ซึง่ประกอบด้วย การคดิค้นนวัตกรรม (Innovation) 
ความคิดสร้างสรรค์ (Creative) ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ (Information Literacy Skills) และ
เทคโนโลยี (Technology skill) มีความยืดหยุ่น (Flexibility) และความเรียบง่าย (Relaxation)

3. ส่งเสรมิให้มีการวจิยัในลกัษณะการจดัการต่างๆเพ่ือน�าองค์ความรู้ไปพฒันานวตักรรมหรอืงาน
สร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

4. บริการวิชาการ โดยประสานความคิดและความร่วมมือกับเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพต่างๆ
5. เสรมิสร้าง และพฒันาคนรุ่นใหม่ท่ีมคีณุธรรม จรยิธรรมและอดุมการณ์ในวิชาชพีมคีวามรบัผดิ

ชอบต่อสังคม และมีจิตส�านึกในการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ
6. เสริมสร้างระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธภิาพ

สัญลักษณ์ประจ�าคณะ
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สีประจ�าคณะ
สีเหลืองทอง

สถานที่ติดต่อคณะ
ชั้น 9 อาคาร CP All Academy

ข้อมูลการติดต่อคณะ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตร
 ผู้ประสานงาน อาจารย์พิไลลักษณ์ พิชัยวัตต์
 E-mail pilailuckpic@pim.ac.th
 เบอร์โทรศัพท์ 02-832-0986-7

คู่มือนักศึกษา�ปีการศึกษา�2559�|�คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร�� 681



หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตร



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตร

Bachelor of Science Program  
in Innovative Agricultural Management

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการเกษตร)
 (อักษรย่อ) : วท.บ. (นวัตกรรมการจัดการเกษตร)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Science (Innovative Agricultural Management)
 (อักษรย่อ) : B.Sc. (Innovative Agricultural Management)

จุดเด่นของสาขา
เป็นศาสตร์ที่บูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ การเกษตร นวัตกรรม เศรษฐศาสตร์ ร่วมกับองค์ความ

รู้ในการจัดการกระบวนการเชิงธุรกิจมาพัฒนาเป็นหลักสูตรที่มีความทันสมัย และตรงกับความต้องการ
ของสถานประกอบการและประเทศชาติ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการบูรณาการนวัตกรรมสาขาต่างๆ ท่ีทันสมัยเข้ากับ

วิทยาการด้านการเกษตร เศรษฐศาสตร์ และ การจัดการเป็นนวัตกรรมการจัดการเกษตรท่ีเหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมในการประกอบการเกษตรท่ีรับผิดชอบอยู่ สามารถด�าเนินกิจกรรมตา่งๆ ได้อย่างมี
ประสิทธภิาพและมีคุณค่าต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและธุรกิจเอกชน

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพและประสบการณ์สูงในการประกอบวิชาชีพได้ทันที โดยมีความรู้
ที่ทันสมัย ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งทั้งด้านวชิาการ วิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานจริงได้

3. เพือ่พฒันาบณัฑติท่ีมีความซือ่สัตย์ คณุธรรม จรยิธรรมและอดุมการณ์ในวิชาชพีเป็นท่ียอมรบั
ในสังคม ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีจิตส�านึกในการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ

4. เพือ่พฒันาบณัฑติให้มส่ีวนร่วมในงานวิจัยและพฒันาองค์ความรู้กบัผู้เชีย่วชาญด้านนวัตกรรม
การเกษตร เพื่อน�าความรู้มาใช้ปฏิบัติงานจริง ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน สังคม ประเทศชาติ

คุณลักษณะของบัณฑิต
ด้วยจดุเด่นและวตัถปุระสงค์ของสาขาวิชาดงัได้กล่าวมาข้างต้น หลกัสูตรจึงได้ถกูพฒันาขึน้มาเพือ่

ผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุลกัษณะของการเป็นนกัจดัการการเกษตร ท่ีมคีวามสามารถน�าความรู้ความเชีย่วชาญ
ในวิชาการและเทคโนโลยีการเกษตรไปบูรณการร่วมกับทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และการจัดการ โดย
ประยกุต์ใช้ในการจดัการปัจจยัการผลติพชืและทรพัยากรการเกษตรเพือ่ผลิตพืชให้บรรลถุงึวตัถปุระสงค์
ของการจัดการการเกษตรในเชิงธุรกิจ คือ มีการจัดการใช้ทรัพยากรและปัจจัยการผลิตให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของฟาร์มได้แก่ ดิน น�้า อุณหภูมิ ความชื้นและแสง ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
พืช เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางด้านผลิตภาพ (Productivities) ด้านคุณภาพ (Quality) และความ
สามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) ให้กับธุรกิจเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม

หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตร
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ท้ังยังเป็นผู้ท่ีมีจิตใจในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นนักเทคโนโลยี
การเกษตรทีท่นัสมัยเรียนรู้เท่าทนัเทคโนโลยีการเกษตรใหม่ๆ เป็นผู้มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพทางการ
เกษตรของตนเองพร้อมท้ังมีความเป็นผู้มคีณุธรรมและจรยิธรรม ซึง่น�าไปสู่การพฒันาศกัยภาพตน สังคม 
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ

แนวทางในการประกอบอาชีพ
เมือ่ส�าเรจ็การศกึษาตามหลกัสูตร บณัฑติสามารถประกอบอาชพีในสาขาวิชานวัตกรรมการจดัการ

เกษตร ในต�าแหน่งหรือหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ผู้ประกอบการอิสระด้านการเกษตรและการจัดการระบบเกษตร อาทิ สามารถประกอบธุรกิจ

การจัดการผลิตพืชแปลงขนาดใหญ่แบบครบวงจร ธุรกิจบริการจัดการด้วยเครื่องจักรกลเกษตรอย่าง
ประณีต การส่งเสริมระบบธุรกิจเกษตรครบวงจร ธุรกิจส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรครบวงจร ธุรกิจ
อุตสาหกรรมเกษตร ธุรกิจการจัดการฟาร์มขนาดใหญ่ ตลอดจนการค้าและการส่งออกน�าเข้าผลผลิต
เกษตรขั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิได้

2. ท�างานในธุรกิจเอกชนส่วนงานบริหารจัดการในธุรกิจเกษตร อาทิ การผลิตสินคา้เกษตร
เชิงพาณิชย์และการบริหารจัดการโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร อาหาร ธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตพืชเป็น
พลังงานทดแทน ธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร ธุรกิจฟาร์ม ธุรกิจจ�าหน่ายปัจจัยการเกษตรและสินค้าเกษตร 
การส่งเสริมการขาย รวมทั้งการค้าและการส่งออกน�าเข้าผลผลิตเกษตร

3. เจ้าหน้าที่ของภาครัฐและรัฐวสิาหกิจ อาท ิกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนองค์กรในระดับท้องถิ่น

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
ตามข้อบังคับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาเป็นผู้

ส�าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า

โครงสร้างหลักสูตร
จ�านวนหน่วยกิตที่ศึกษาตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวน 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย

1.1 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ จ�านวน 12 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ จ�านวน 100 หน่วยกิต ประกอบด้วย
2.1 กลุ่มวิชาบังคับ จ�านวน 52 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จ�านวน 42 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาเลือก จ�านวน 6 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ�านวน 6 หน่วยกิต

รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวน 30 หน่วยกิต แบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชา ดังนี้

1.1 กลุ่มวิชาภาษา เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตจากรายวิชา ดังต่อไปนี้
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

TH 56101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
( Thai for Communication) 3(3-0-6) -

EN 56102
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวัน 
( English in Daily Life) 3(2-2-5) -

EN 56103
ภาษาอังกฤษในการท�างาน 
( English in Working Place) 3(2-2-5) -

EN 56104
ภาษาอังกฤษในการบริการธุรกิจ 
( English in Business Services) 3(2-2-5) -

EN 56105
การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
( English Speaking Skill Development) 3(2-2-5) -

1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิตเลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SO 56101
บุคลิกภาพและสัมพันธภาพทางสังคม 
( Personality and Social Relations) 3(3-0-6) -

SO 56102
การพัฒนาสังคม 
( Social Development) 3(3-0-6) -

SO 56104
การจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจ�าวัน 
( Conflict Management in Daily Life) 3(3-0-6) -

SO 56105
ภาวะผู้น�าในสังคมยุคใหม่ 
( Leadership in Modern Society) 3(3-0-6) -

SO 56106
กฎหมายในชีวิตประจ�าวัน 
( Law in Daily Life) 3(3-0-6) -

SO 56107
การบริหารงานบุคคล 
( Personnel Administration) 3(3-0-6) -

SO 56108
วัฒนธรรมข้ามชาติกับการท�างาน 
( Working in Intercultural Setting) 3(3-0-6) -

SO 56109
การพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม 
( Holistic Health Development) 3(3-0-6) -

SO 56110
ความรู้เท่าทันสื่อ
( Media Literacy) 3(3-0-6)
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SO 56111
เศรษฐกิจและการเมืองไทย 
( Thai Economy and Politics) 3(3-0-6) -

1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชา ต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HM 56101
มนุษย์กับอารยธรรม 
( Man and Civilization) 3(3-0-6) -

HM 56102
ความงดงามแห่งชีวติ 
( Beauty of Life) 3(3-0-6) -

HM 56103
ศาสนศึกษาเพื่อสันติสุขและสันติภาพ 
( Religion Studies for Tranquility and Peace) 3(3-0-6) -

HM 56104
หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด 
( GO and Thinking Skills Development) 3(3-0-6) -

HM 56105
ปรัชญากับการด�าเนินชีวิต 
( Philosophy and living) 3(3-0-6) -

HM 56106
ไทยศึกษา 
( Thai Studies) 3(3-0-6) -

HM 56107
การพัฒนาทักษะชีวิต 
( Life Skills Development) 3(3-0-6) -

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เลือกเรียน 6 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SC 56101
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ�าวัน
( Mathematical and Statistical in Everyday 
Life)

3(3-0-6) -

SC 56101
การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
( Applications of Information Technology) 3(3-0-6) -

SC 56103
การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม
( Energy Conservation and Environmental 
Management)

3(3-0-6) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SC 56104
เทคโนโลยีส�าหรับส�านักงานอัตโนมัติ
( Technology for Office Automation) 3(2-2-5) -

SC 56105
โภชนาการเพื่อสุขภาพ
( Nutrition for Health) 3(3-0-6) -

SC 56106
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย
( Introduction to Research) 3(3-0-6) -

SC 56107
การประยุกต์ใช้สถิติเพื่อการวิจัยสังคมศาสตร์
( Statistical Application for Social Science 
Research)

3(3-0-6) -

SC 56108
การจัดการการเงินส่วนบุคคล
( Personal Financial Management) 3(3-0-6) -

2. หมวดวิชาเฉพาะเรียนไม่น้อยกว่าจ�านวน 84 หน่วยกิตดังนี้
2.1 กลุ่มวิชาบังคับ จ�านวน 52 หน่วยกิต มีรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

IA 56101
เคมีเพื่อธุรกิจเกษตร
( Chemistry for Agribusiness) 3(3-0-6) -

IA 56102
เคมีเพื่อธุรกิจเกษตร ปฎิบัติการ
( Laboratory General Chemistry) 1(0-3-0) -

IA 56103
หลักชีววิทยา
( Principle of Biology) 3(3-0-6) -

IA 56104
ชีววิทยาปฎิบัติการ
( Laboratory in Biology) 1(0-3-0) -

IA 56105
ฟิสกิส์
( Physics) 3(3-0-6)

IA 56106
ฟิสกิส์ปฏิบัติการ
( Laboratory in Physics) 1(0-3-0)

IA 56107

การเรียนรู้ภาคปฎิบัติด้านนวัตกรรมการจัดการ
เกษตร 1
( Work-based Learning in Innovative 
Agricultural Management 1)

3(0-40-0) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

IA 56208
ภูมิอากาศเกษตร
( Agricultural Climatology) 3(3-0-6) -

IA 56209
การตลาดสินค้าเกษตรทั่วไป
( General Agricultural Marketing) 3(3-0-6)

IA 56210

การเรียนรู้ภาคปฎิบัติด้านนวัตกรรมการจัดการ
เกษตร 2
( Work-based Learning in Innovative 
Agricultural Management 2)

3(0-40-0) -

IA 56311
การปรับปรุงพันธุ์พืชและเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
( Plant Breeding and Seed Technology) 3(3-0-6) -

IA 56312
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
( Post Harvest Technology) 3(2-3-4) -

IA 56313
สถิติพื้นฐานและการวิจัยทางการเกษตร
( Agricultural Research and Basic Statistics) 3(3-0-6) -

IA 56314
คณิตศาสตร์พื้นฐานเพื่อการลงทุนทางธุรกิจเกษตร
( Basic Mathematics for Agribusiness and 
Investment Project)

3(3-0-6) BA 55330

IA 56315

การเรียนรู้ภาคปฎิบัติด้านนวัตกรรมการจัดการ
เกษตร 3
( Work-based Learning in Innovative 
Agricultural Management 3)

4(0-40-0) -

IA 56416
พืชอุตสาหกรรมและพืชพลังงาน
( Industrial and Renewable Energy Crops) 3(2-3-4) -

IA 56417

การเรียนรู้ภาคปฎิบัติด้านนวัตกรรมการจัดการ
เกษตร 4
( Work-based Learning in Innovative 
Agricultural Management 4)

6(0-40-0) -

FB 55204
การจัดการวัตถุดิบและการแปรรูป
( Raw Materials Management and Processing) 3(3-0-6) -
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2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จ�านวน 42 หน่วยกิต มีรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

IA 56118
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืช
( Crop Science and Technology) 3(3-0-6) -

IA 56119
วิทยาศาสตร์ทางดนิ
( Soil Science) 3(2-3-4) IA 56101

IA 56120
การจัดการและพัฒนาธุรกิจเกษตร
( Agribusiness Management and Development) 3(3-0-6) -

IA 56221
นวัตกรรมการจัดการสุขภาพพืช
( Plant Health Management Innovation) 3(2-3-4) -

IA 56222
การเลี้ยงสัตว์เชิงอุตสาหกรรม
( Industrial Animal Production) 3(2-3-4) IA 56103

IA 56223
เศรษฐศาสตร์การจัดการฟาร์มสมัยใหม่
( Economic of Modern Farm Management) 3(3-0-6) -

IA 56324
การจัดการชลประทานเพื่อการเกษตรสมัยใหม่
( Modern Agricultural Irrigation Management) 3(3-0-6) -

IA 56325
เครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงเกษตร
( Modern Farm Machinery and Farm 
Equipment)

3(3-0-6) -

IA 56326
การเพิ่มประสิทธภิาพทางการเกษตร
( Efficiency Improvement in Agriculture) 3(3-0-6) IA 56312

IA 56327
 นวัตกรรมและเกษตรความแม่นย�าสูง
( Innovation and Precision Agriculture) 3(3-0-6) SC 56101

IA 56328

กฏหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานสากลด้าน
การเกษตร
( Laws, Regulations and Global Standards in 
Agriculture)

3(3-0-6) -

BA 55101
หลักการตลาด
( Principles of Marketing) 3(3-0-6) -

BA 55117
การจัดการและองค์การ
( Management and Organization) 3(3-0-6) -

BA 55330
การบัญชีและการเงินธุรกิจ
( Accounting and Business Finance) 3(3-0-6)
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3. กลุ่มวิชาเลือก จ�านวน 6 หน่วยกิต โดยเลือกเรียน 2 รายวิชาจากรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

IA 56229
การขยายพันธุ์พืช และการจัดการโรงเรือนสมัยใหม่
( Plant Propagation and Modern Nursery 
Manangement)

3(2-3-4) IA 56120

IA 56230
การจัดการธุรกิจประมง
( Fishery Business Management) 3(3-0-6) -

IA 56231
การจัดการเลี้ยงสัตว์ครบวงจร
( Integrated Livestock Management) 3(3-0-6) -

IA 56332
เทคโนโลยชีวีภาพ และนาโนเทคโนโลยทีางการเกษตร
( Biotechnology and Nanotechnology in 
Agriculture)

3(2-3-4) IA 56103

IA 56433
 เทคนิคการจัดการปฎิบัติการส�าหรับธุรกิจเกษตร
( Operations Management Techniques for 
Agribusiness)

3(3-0-6) IA 56120

IA 56434
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีทางการเกษตร
( Innovation in Agricultural Technology) 3(3-0-6) -

IA 56435
ประเด็นคัดสรรด้านนวัตกรรมการจัดการเกษตร
( Selected Topics in Innovative Agricultural 
Management)

3(3-0-6) -

IA 56436
หัวข้อเฉพาะเรื่องด้านนวัตกรรมการจัดการเกษตร
( Special Topics in Innovative Agricultural 
Management)

3(3-0-6) -

BA 55107
หลักการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
( Principles of Logistics and Supply Chain 
Management)

3(3-0-6) -

RT 55316
ศิลปะการขาย
( Salemanship) 3(3-0-6) -

RT 55419
การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม
( Enterprenureship and Innovation)  3(3-0-6) -

IT 55305
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
( Electronic Commerce) 3(3-0-6) -

IT 55307
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
( Management Information Systems) 3(3-0-6) -
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4. หมวดวิชาเลือกเสรี เลือกเรียนจ�านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
โดยเลอืกเรยีนจากรายวชิาท่ีเปิดสอนในระดบัปรญิญาตรขีองสถาบนัการจดัการปัญญาภวัิฒน์ หรอื

สถาบัน อุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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แผนการศึกษา

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

IA 56101 เคมีเพื่อธุรกิจเกษตร 3(3-0-6)

IA 56102 เคมีเพื่อธุรกิจเกษตรปฎิบัติการ 1(0-3-0)

IA 56103 หลักชีววิทยา 3(3-0-6)

IA 56104 ชีววิทยาปฎิบัติการ 1(0-3-0)

SC 56101 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)

TH 56101 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6)

HM 56101 มนุษย์กับอารยธรรม 3(3-0-6)

SO 56101 บุคลิกภาพและสัมพันธภาพทางสังคม 3(3-0-6)

รวม 20

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

IA 56118 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืช 3(3-0-6)

IA 56119 วิทยาศาสตร์ทางดิน 3(2-3-4)

IA 56120 การจัดการและพัฒนาธุรกิจเกษตร 3(3-0-6)

BA 55101 หลักการตลาด 3(3-0-6)

EN 56103 ภาษาอังกฤษในการท�างาน 3(2-2-5)

IA 56105 ฟสิิกส์ 3(3-0-6)

IA 56106 ฟสิิกส์ปฏิบัติการ 1(0-3-0)

รวม 19

ปี 1 ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

IA 56107 การเรียนรู้ภาคปฎิบัติด้านนวัตกรรมการจัดการเกษตร 1 3(0-40-0)

รวม 3
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แผนการศึกษา

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

IA 56222 การเลี้ยงสัตว์เชิงอุตสาหกรรม 3(2-3-4)

IA 56223 เศรษฐศาสตร์การจัดการฟาร์มสมัยใหม่ 3(3-0-6)

IA 56209 การตลาดสินค้าเกษตรท่ัวไป 3(3-0-6)

BA 55330 การบัญชีและการเงินธุรกิจ 3(3-0-6)

EN 56104 ภาษาอังกฤษในการบริการธุรกิจ 3(2-2-5)

SO 56106 กฎหมายในชีวิตประจ�าวัน 3(3-0-6)

รวม 18

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

IA 56208 ภูมิอากาศเกษตร 3(3-0-6)

IA 56221 นวัตกรรมการจัดการสุขภาพพืช 3(2-3-4)

FB 55204 การจัดการวัตถุดิบและการแปรรูป 3(3-0-6)

SC 56101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ�าวัน 3(3-0-6)

BA 55117 การจัดการและองค์การ 3(3-0-6)

HM 56107 การพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6)

รวม 18

ปี 2 ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

IA 56210 การเรียนรู้ภาคปฎิบัติด้านนวัตกรรมการจัดการเกษตร 2 3(0-40-0)

รวม 3
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แผนการศึกษา

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

IA 56311 การปรับปรุงพันธุ์พืชและเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ 3(3-0-6)

IA 56324 การจัดการชลประทานเพื่อการเกษตรสมัยใหม่ 3(3-0-6)

IA 56325 เครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงทางการเกษตร 3(3-0-6)

IA 56312 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3(2-3-4)

IA 56313 สถิติพื้นฐานและการวิจัยทางการเกษตร 3(3-0-6)

EN 56105 การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)

รวม 18

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

IA 56326 การเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตร 3(3-0-6)

IA 56327 นวัตกรรมและเกษตรความแม่นย�าสูง 3(3-0-6)

IA 56328 กฏหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานสากลด้านการเกษตร 3(3-0-6)

IA 56314 คณิตศาสตร์พื้นฐานเพ่ือการลงทุนทางธุรกิจเกษตร 3(3-0-6)

XX xxxxx เลือกจากกลุ่มวิชาเลือก 3(3-0-6)

รวม 15

ปี 3 ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

IA 56315 การเรียนรู้ภาคปฎิบัติด้านนวัตกรรมการจัดการเกษตร 3 4(0-40-0)

รวม 4
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แผนการศึกษา

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

IA 56416 พืชอุตสาหกรรมและพืชพลังงาน 3(2-3-4)

XX xxxxx เลือกจากกลุ่มวิชาเลือก 3(3-0-6)

XX xxxxx วิชาเลือกเสรี 6 (x-x-x)

รวม 12

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

IA 56417 การเรียนรู้ภาคปฎิบัติด้านนวัตกรรมการจัดการเกษตร 4 6(0-40-0)

รวม 6

คู่มือนักศึกษา�ปีการศึกษา�2559�|�คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร�� 695



ค�าอธิบายรายวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์

TH 56101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
( Thai for Communication)

3( 3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การใช้ภาษาไทยมาตรฐานปัจจุบัน ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ฝึกทักษะ การฟัง การพูด และการเขียน
ในโอกาสต่างๆ

EN 56102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวัน
( English in Daily Life)

3( 2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การใช้ภาษาองักฤษในชวีติประจ�าวนัโดยเน้นค�าศพัท์ และโครงสร้างไวยากรณ์ การฟังและการพดูท่ีใช้ในสถานการณ์
ต่างๆ การออกเสียงที่ถูกต้อง และวัฒนธรรมสากลที่จ�าเป็นต่อการสื่อสารกับชาวต่างชาติ

EN 56103 ภาษาอังกฤษในการท�างาน
( English for Work)

3( 2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การใช้ภาษาองักฤษในท่ีท�างานโดยเน้นค�าศพัท์ ส�านวน ส�าหรบัการตดิต่อและประสานงาน การสนทนาทางโทรศพัท์ 
การเขียนจดหมายอิเลคทรอนิกส์ และวัฒนธรรมการท�างานกับชาวต่างชาติ

EN 56104 ภาษาอังกฤษในการบริการธุรกิจ
( English in Business Services)

3( 2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การใช้ภาษาองักฤษโดยเน้นค�าศพัท์ ส�านวน เพือ่การบรกิาร การสนทนาโต้ตอบกบัลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ การ
สื่อสารเพื่อสร้างความพึงพอใจกับลูกค้า

EN 56105 การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
( English Speaking Skill Development)

3( 2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ฝึกสนทนาในสถานการณ์เชิงธุรกิจที่แท้จริงที่เกี่ยวข้องกับการต้อนรับลูกค้า การตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์ เน้น
ความสามารถที่จะสื่อสารได้อย่างมีประสิทธภิาพในเรื่องต่างๆ ตั้งแต่เรื่องตัวบุคคล อาชีพการงาน ตลอดจนความ
รู้ทั่วไป
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1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

SO 56101 บุคลิกภาพและสัมพันธภาพทางสังคม
( Personality and Social Relations)

3( 3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพท้ังภายในและภายนอก ทักษะการสร้าง
สัมพันธภาพระหวา่งบุคคล การวิเคราะห์ตนเองและผู้อื่นเพื่อเป็นพื้นฐานในการปรับปรุงตนเอง และสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลในสังคมต่างๆ

SO 56102 การพัฒนาสังคม
( Social Development)

3( 3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการของการพัฒนาสังคม แนวคิดการพัฒนาสังคมที่ส�าคัญ คือการพัฒนาสู่ความทันสมัย การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ประชาสังคม และความรับผิดชอบต่อสังคม อิทธิพลของโลกตะวันตก จีน และโลกาภิวัตน์ที่ส่ง
ผลต่อประเทศก�าลังพัฒนา การพัฒนาสังคมไทยและผลกระทบอันเนื่องจากการพัฒนาท่ีล้มเหลว รวมทั้งแนวทาง
การพัฒนาที่เหมาะสมกับสังคมไทย

SO 56104 การจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจ�าวัน
( Conflict Management in Daily Life)

3( 3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัความขดัแย้ง การตอบสนองต่อปัญหาและความขดัแย้งในชวิีตอย่างสร้างสรรค์โดยใช้หลกั
สันติวิธีอันค�านึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและสิทธสิ่วนบุคคล การเจรจาต่อรอง การแสวงหาทางเลือกที่เหมาะสมใน
การบริหารจัดการความขัดแย้งเพื่อด�ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

SO 56105 ภาวะผู้น�าในสังคมยุคใหม่
( Leadership of Modern Society)

3( 3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการของภาวะผู้น�าและสังคมยุคใหม่ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น�า ผู้น�ากับการใช้อ�านาจ
ในการปกครองและการบริหาร คุณลักษณะและทักษะส�าคัญของผู้น�าในสังคมยุคใหม่ ผู้น�าในสภาวะวิกฤต ผู้น�า
กับจิตส�านึกสาธารณะ คุณธรรมและจริยธรรมของผู้น�า กรณีศึกษาผู้น�าท่ีประสบความส�าเร็จ และผู้น�าท่ีล้มเหลว

SO 56106 กฎหมายในชีวิตประจ�าวัน
( Law in Daily Life)

3( 3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม หลักการเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และหน้าท่ีพื้นฐานของ
ประชาชนตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมายรฐัธรรมนญู หลกัท่ัวไปในกฎหมายอาญา ความผดิอาญาท่ีควรรู้ หลกัท่ัวไป
ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา และหลักทั่วไปว่าด้วยกฎหมายภาษีอากร
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SO 56107 การบริหารงานบุคคล
( Personnel Administration)

3( 3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาหลักและหน้าทีส่�าคัญเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล โครงสร้างและระบบการบริหารงานบุคคล การวางแผน
งานบุคคล การจัดการคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนาการประเมินผล การจ่ายค่าตอบแทน การเลื่อนขั้น และ
ความดคีวามชอบ การพฒันาทรพัยากรบคุคลและการบ�ารงุรกัษาทรพัยากรบคุคล การสร้างพลงับคุคลในองค์การ 
ตลอดจนการจัดสวัสดิการและการสร้างขวัญและก�าลังใจของคนงาน

SO 56108 วัฒนธรรมข้ามชาติกับการท�างาน
( Working in Intercultural Setting)

3( 3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การท�างานในวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง การติดต่อส่ือสารระหว่างวัฒนธรรมและประเด็นละเอียดอ่อนดา้นวัฒนธรรม 
ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเม่ือเผชญิกบัวัฒนธรรมใหม่ แนวทางในการบรหิารจดัการวัฒนธรรมข้ามชาต ิเพือ่
ให้เกิดประสิทธภิาพในการท�างานและการเพิ่มผลผลิต

SO 56109 การพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม
( Holistic Health Development)

3( 3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

องค์ประกอบของสุขภาพท่ีด ีการเสรมิสร้างสุขภาพแบบองค์รวม เพือ่การมีคณุภาพชวิีตท่ีด ีปัจจัยท่ีส่งผลต่อสุขภาพ 
การดูแลตนเองแบบบูรณาการ การออกก�าลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ จิตใจ และอารมณ์ การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสุขภาพจติ การเจรญิสตแิละฝึกสมาธิ การด�าเนนิชวิีตอย่างบคุคลท่ีมสุีขภาพดตีามนยิามขององค์การอนามยั
โลก (World Health Organization : WHO)

SO 56110 ความรู้เท่าทันสื่อ
( Media Literacy)

3( 3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศาสตร์และทักษะชีวิตในการเข้าถึง การวิเคราะห์ การวิพากษ์ การประเมินคุณค่า และการตอบสนองต่อข่าวสารท่ี
น�าเสนอผ่านสือ่ประเภทต่างๆ ทัง้ทีเ่ป็นสือ่ดั้งเดิม (Traditional Media) สือ่ใหม่ และสือ่เครือข่ายทางสงัคม (New 
& Social Media) อย่างรู้เท่าทัน รวมทั้งการเรียนรู้ เข้าใจบทบาท หน้าท่ี และสภาพของสื่อท่ีเป็นเสมือนเครื่อง
มือส�าคัญในระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ตลอดจนการใช้ส่ือให้เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนิน
ชีวิต ครอบครัว และสังคม

SO 56111 เศรษฐกิจและการเมืองไทย
( Thai Economy and Politics)

3( 3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาระบบการเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจไทย อุดมการณ์ โครงสร้าง องค์
ประกอบ และกระบวนการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง ปัจจัยที่ส่งผลกระ
ทบต่อระบบการเมืองไทย การพัฒนาของระบบทุนนิยมไทย ปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย และมาตรการ
ของรัฐบาลในการแก้ปัญหา และพัฒนาเศรษฐกิจ
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1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

HM 56101 มนุษย์กับอารยธรรม
( Man and Civilization)

3( 3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

เปรยีบเทียบววิฒันาการและลกัษณะของอารยธรรมตะวันตกและตะวันออกตัง้แต่ยคุโบราณจนถงึปัจจบุนั การเชือ่ม
โยงอารยธรรมในอดีตกับปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีเป็นอยู่ปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจสังคมท่ีเป็นอยู่ปัจจุบัน
อย่างเป็นระบบ ตลอดจนการท�าความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และมรดกทางวัฒนธรรม

HM 56102 ความงดงามแห่งชีวติ
( Beauty of Life)

3( 3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคุณค่าและความงาม เน้นที่การรับรู้คุณค่า การสัมผัสความงามและการแสดงออก
ทางอารมณ์ของมนุษย์ เรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าและความงามในด้านต่างๆท่ีเกี่ยวกับการด�ารงชีวิตของมนุษย์ ชีวิต
กับความงามในด้านศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม รวมไปถึงความงามในธรรมชาติรอบตัวมนุษย์

HM 56103 ศาสนศึกษาเพื่อสันติสุขและสันติภาพ
( Religion Studies for Tranquility and Peace)

3( 3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและขอบข่ายของศาสนา ประเภทของศาสนา คุณค่าและอิทธพิลของศาสนาต่อชวีติและสงัคม แนวคดิ
ส�าคัญและหลักปฏิบัติในการด�าเนินชีวิต ทั้งมติิปัจเจกบุคคลและสังคมของศาสนาต่างๆ ที่ว่าด้วยการมีชีวิตอย่าง
สันติสุขและการสร้างสรรค์สังคมให้มีสันติภาพ

HM 56104 หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด
( GO and Thinking Skills Development)

3( 3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

กฎกติกาการเล่นหมากล้อม การฝึกทักษะและเทคนิคการเล่นหมากล้อม การฝึกฝนหมากล้อมเพื่อความสามารถ
ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การบูรณาการหมากล้อมเข้ากับวิถีชีวิต การบูรณาการความฉลาดจากหมากล้อมกับ
ปัญญาทางธรรม

HM 56105 ปรัชญากับการด�าเนินชีวิต
( Philosophy and Living)

3( 3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับชีวิตของมนุษย์ ความจริงเกี่ยวกับโลกจักรวาลและชีวิตของมนุษย์ ธรรมชาติของ
ความรู้ การตัดสินทางจรยิธรรม อุดมคติของชีวิต ปรัชญากับการวิเคราะห์ปัญหาร่วมสมัยเพื่อความเข้าใจและก่อ
เกิดส�านึกแห่งการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสมดุลและสันติ
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HM 56106 ไทยศึกษา
( Thai Studies)

3( 3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความเป็นมาของชุมชนไทย โลกทัศน์ไทย พื้นฐานของสังคมไทยในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และศิลป
วัฒนธรรม สภาพและปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบัน ตลอดจนแนวโน้มของสังคมไทยในอนาคต

HM 56107 การพัฒนาทักษะชีวิต
( Life Skills Development)

3( 3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพัฒนาทักษะชีวิตที่จ�าเป็น โดยเน้นทักษะการคิด ภาวะการเป็นผู้น�า การอยู่ร่วมกันในสังคม การเสียสละเพื่อ
ส่วนรวมและการมีจิตส�านึกสาธารณะ การจัดการปัญหาความขัดแย้งในชีวิตประจ�าวัน

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

SC 56101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ�าวัน
( Mathematics and Statistics in Everyday Life)

3( 3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพัฒนาระบบการคดิเชงิวิเคราะห์ หลกัความสมเหตสุมผลและการใช้เหตผุล คณิตศาสตร์กบัการแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจในชีวิตประจ�าวัน การตัดสินใจโดยใช้หลักการความน่าจะเป็น เทคนิคการน�าเสนอข้อมูลแบบต่างๆ การ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การอ่านค่าและตีความหมายจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

SC 56102 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
( Applications of Information Technology)

3( 3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสือ่สารและระบบเครือข่าย การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ต
เพือ่การตดิต่อส่ือสาร การค้นหาข้อมลู การศกึษาและน�าไปใช้เชงิพาณิชย์ ความรู้เบือ้งต้นทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ประเภทของระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น ความปลอดภัยของการใช้เทคโนโลยีสารสนสนเทศ และ
จริยธรรมในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

SC 56103 การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม
( Energy Conservation and Environmental 
Management)

3( 3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและหลักการของการอนุรักษ์พลังงาน ความส�าคัญของการใช้และอนุรักษ์พลังงานอย่างถูกวิธี 
สถานการณ์ปัจจุบันและวิกฤตการณ์พลังงานของโลก ผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมของการใช้พลังงานอย่างไม่
ถูกต้อง หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท�างานและในโรงงานอุตสาหกรรม กฎหมายและมาตรฐานของการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม
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SC 56104 เทคโนโลยีส�าหรับส�านักงานอัตโนมัติ
( Technology for Office Automation)

3( 3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เกีย่วกบัส�านกังานอตัโนมตั ิบทบาทและการใช้คอมพวิเตอร์ในส�านกังาน ระบบตดิต่อส่ือสารและการประยกุต์
ใช้เครอืข่ายคอมพวิเตอร์ในส�านกังาน การใช้โปรแกรมประยกุต์ในส�านกังาน เช่น โปรแกรมประมวลผลค�า โปรแกรม
จัดการการค�านวณ โปรแกรมน�าเสนองาน โปรแกรมจัดการการนัดหมาย เป็นต้น การประชุมทางไกล แนวคิดของ
ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning) ระบบความปลอดภัยของข้อมูล

SC 56105 โภชนาการเพื่อสุขภาพ
( Nutrition for Health)

3( 3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

บทบาทและความส�าคญัของโภชนาการท่ีมีต่อร่างกาย สารอาหารประเภทต่าง ๆ  โรคท่ีเกิดจากการบรโิภคอาหารท่ี
ไม่สมดลุและมพีษิ การควบคมุอาหารและน�า้หนกัของร่างกายอย่างปลอดภยั อาหารส�าหรบับคุคลในช่วงวัยต่างๆ 
อิทธพิลของความเชื่อและค่านิยมในการรับประทานอาหาร รวมทั้งอาหารแสลงโรค

SC 56106 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย
( Introduction to Research)

3( 3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ประเภทของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น การเขียนโครงการวิจัย การวางแผนการวิจัย เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง 
เทคนิคการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเขียนรายงานการวิจัย และจรรยาบรรณ
ของนักวิจัย

SC 56107 การประยุกต์ใช้สถิติเพื่อการวิจัยสังคมศาสตร์
( Statistical Application for Social Science Research)

3( 3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิด และวิธีการในการประยุกต์ใช้สถิติพื้นฐานในฐานะเครื่องมือในการวิจัยในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ ได้แก่ 
การใช้สถติเิชงิบรรยาย สถติเิชงิพรรณนา การทดสอบสมมตฐิาน การวิเคราะห์ข้อมลู ตลอดจนการสรปุผลเชือ่มโยง
กบัการวจิยัการส่ือสาร อาทิในการส�ารวจความคดิเห็น (Poll) การวิจยัแบบส�ารวจ (Survey) โดยเน้นการวิเคราะห์
กรณีศึกษา จากการวิจัยที่นักศึกษาเก็บข้อมูลจริง

SC 56108 การจัดการการเงินส่วนบุคคล
( Personnel Financial Management)

3( 3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคดิเกีย่วกบัการบรหิารการเงินส่วนบคุคล ความเข้าใจจดุมุ่งหมายของการบรหิารการเงินส่วนบคุคล ความส�าคญั
ของการบริหารการเงินส่วนบุคคล การก�าหนดเง่ือนไขและเป้าหมายของการเงินส่วนบุคคล วงจรชีวิตของบุคคล 
คณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินส่วนบุคคล การจดบันทึกรายได้รายจ่ายส่วนบุคคลและครัวเรือน การวางแผน
และกลยุทธเ์กี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การบริหารความเส่ียงส่วนบุคคล และการออมเพื่อวัตถุประสงค์
ต่างๆ ของบุคคล
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาบังคับ

IA 56101 เคมีเพื่อธุรกิจเกษตร
( Chemistry for Agribusiness)

3( 3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

อะตอม และอเิลก็ตรอนในอะตอม ระบบพรีอิอดกิ พนัธะเคมี ปฎกิรยิาเคมี ก๊าซ ของเหลว และของแขง็ สารละลาย 
อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น จลนพลศาสตร์เบื้องต้น สมดุลเคมี สารละลายอิเล็กโทรไลต์ และการแตกตัวเป็นไอออน 
กรดและเบส สมดุลของไอออน เคมีไฟฟ้า

IA 56102 เคมีเพื่อธุรกิจเกษตรปฎิบัติการ
( Laboratory General Chemistry)

1( 0-3-0)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ปฎิบัติการส�าหรับวิชาเคมีเพื่อธุรกิจเกษตร

IA 56103 หลักชีววิทยา
( Principle of Biology)

3( 3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการทั่วไปของสิ่งมีชีวิต องค์ประกอบของเซลล์ เมแทบอลิซึมในเซลล์และสิ่งมีชีวิตอิทธิพลของชีวเคมีต่อเซลล์
และอนภุาคของเซลล์ ขบวนการตอบสนองและการประสานงานภายในร่างกายท้ังระบบประสาทและระบบต่อมไร้
ท่อ การสืบพันธุ์และการเจริญพันธุ์ พันธุกรรมและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

IA 56104 ชีววิทยาปฎิบัติการ
( Laboratory in Biology)

1( 0-3-0)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ปฎิบัติการส�าหรับหลักวิชาชีววิทยา

IA 56105 ฟิสกิส์
( Physics)

3( 3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การเคลือ่นท่ี สถติยศาสตร์ เครือ่งกล การส่ันและคลืน่ แสง เสียง นวิเคลยีร์ฟิสิกส์ การประยกุต์ในการจดัการเกษตร

IA 56106 ฟิสกิส์ปฎิบัติการ
( Laboratory in Physics)

1( 0-3-0)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ปฎิบัติการส�าหรับฟิสกิส์

702� คู่มือนักศึกษา�ปีการศึกษา�2559�|�คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร



IA 56107 การเรียนรู้ภาคปฎิบัติด้านนวัตกรรมการจัดการเกษตร 1
( Work-based Learning in Innovative Agricultural 
Management 1) 

3( 0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การฝึกปฎิบัติงานในระบบนวัตกรรมการจัดการค้าปลีกสมัยใหม่โดยปฏิบัติงานในหน้าท่ีงานท่ีก�าหนดไว้ในระบบ
ร้านค้าปลีก การจัดการหน้าร้าน การบริหารสินค้าในร้าน การให้บริการลูกค้า การตรวจนับสินค้า เพื่อสร้าง
ประสบการณ์เรยีนรู้พืน้ฐานการจดัการทางธุรกิจ ทักษะการขายและการบรกิารลกูค้าในร้านจ�าหน่ายสินค้าแปรรปู
จากสินค้าเกษตร การจดัการร้าน การบรหิารจดัการสินค้าเกษตร การขนส่งและ การตลาดสินค้าอปุโภค และบรโิภค

IA 56208 ภูมิอากาศเกษตร
( Agricultural Climatology)

3( 3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ลักษณะภูมิอากาศของโลก การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศกับการเกษตร การเกิดและการเปลี่ยนแปลงขององค์
ประกอบทางอุตุนิยมวิทยา การตรวจวัดลักษณะภูมิอากาศ การจ�าแนกเขตภูมิอากาศ เขตภูมิอากาศเกษตรของ
ประเทศไทย อิทธิพลของภูมิอากาศต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืชและสัตว์ จุลภูมิอากาศกับผลผลิต
ทางการเกษตร การประยุกต์ใช้ข้อมูลทางภูมิอากาศในการผลิตทางการเกษตรและการจัดการทรัพยากรและส่ิง
แวดล้อม

IA 56209 การตลาดสินค้าเกษตรทั่วไป
( General Agricultural Marketing)

3( 3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย ความส�าคัญของการตลาดสินค้าเกษตร บทบาทหน้าท่ี การซื้อขายและก�าหนดราคาสินค้า ต้นทุน
และส่วนเหลื่อมการตลาด ระเบียบกฏเกณฑ์ และสัญญาซื้อขาย ราคาสนิค้าและการวิเคราะห์ราคา นโยบายและ
มาตราการของรัฐต่อการตลาด การตลาดสินค้าเฉพาะอย่าง เช่น สินค้าธัญพืชและพืชไร่ พืชสวน ปศุสัตว์ สัตว์น�้า
และผลิตภัณฑ์สัตว์น�้า ตลาดปัจจัยการผลิตทางการเกษตร การตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า บทบาทของรัฐในการ
ปรับปรุงระบบตลาดสินค้าเกษตร

IA 56210 การเรียนรู้ภาคปฎิบัติด้านนวัตกรรมการจัดการเกษตร 2
( Work-based Learning in Innovative Agricultural 
Management 2)

3( 0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การฝึกปฏบิตัด้ิานนวตักรรมการจดัการธุรกิจปัจจยัการผลิต ภาคสนามด้านการส่งเสรมิและการขายปัจจยัการผลติ
ทางด้านเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย สารป้องกัน ก�าจัด ศัตรูพืช การประชุมเกษตรกร การเตรียมการจัดท�าแปลงสาธิต เทคนิค
วธีิการส่งเสรมิการขาย การแก้ไข้ปัญหาในภาคสนาม การตดิต่อร่วมมอืวางแผนการส่งเสรมิร่วมกบัสถาบนัการเงิน 
การติดตามผลการส่งเสริม เพื่อให้เกิดประสบการณ์ในการส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร
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IA 56311 การปรับปรุงพันธุ์พืชและเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
( Plant Breeding and Seed Technology)

3( 3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

พนัธุกรรมและการปรบัปรงุพนัธ์ุ ก�าเนดิของเมล็ดพนัธ์ุ การปลกู การเกบ็เกีย่ว การเกบ็รกัษาเมล็ดพนัธ์ุ การทดสอบ
ความงอก กฎหมาย การตรวจสอบ และการรับรองตามมาตรฐานสากล โรคติดต่อทางเมล็ดพันธุ์หลัก ปัจจัยท่ี
เกี่ยวข้องในการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช การวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสม เทคนิคใหม่ๆในการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้
มีผลผลิตและคุณภาพสูง การตลาดของเมล็ดพันธุ์พืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญ

IA 56312 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
( Post Harvest Technology)

3( 2-3-4)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การเตรยีมการก่อนการเกบ็เกีย่ว กระบวนการในการเกบ็เกีย่วผลผลติท่ีเหมาะสมส�าหรบัพชืเศรษฐกิจทีส�าคญั การ
เปลี่ยนแปลงของพืชหลังจากการเก็บเกี่ยว การรักษาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าว 
ปาล์มน�้ามัน ยางพารา อ้อย มันส�าปะหลัง ไม้ผล

IA 56313 สถิติพื้นฐานและการวิจัยทางการเกษตร
( Agricultural Research and Basic Statistics)

3 ( 3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

สถติพิืน้ฐานและการประยกุต์ใช้ ความหมายและความส�าคญัของงานวจิยั ประเภทของงานวจิยั การวางแผนงานวิจยั 
การเขียนโครงการ การทดสอบ การทดลอง การสืบค้นข้อมูล การประมวลผลการน�าเสนอ และการเขียนรายงาน

IA 56314 คณิตศาสตร์พื้นฐานเพื่อการลงทุนทางธุรกิจเกษตร
( Basic Mathematics for Agribusiness and Investment 
Project)

3( 3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : BA 55330

คณิตศาสตรพ์ื้นฐาน การใช้คณิตศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์การลงทุนในโครงการธุรกิจเกษตร ขั้นตอนการศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการ แผนธุรกิจของโครงการลงทุนทางธุรกิจเกษตร การประเมินค่าโครงการ การบริหาร
จัดการ การควบคุมและการประเมินผลโครงการจากกรณีศึกษา

IA 56315 การเรียนรู้ภาคปฎิบัติด้านนวัตกรรมการจัดการเกษตร 3
( Work-based Learning in Innovative Agricultural 
Management 3)

4( 0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การฝึกปฏบิตัเิพือ่ผลิตพชืเศรษฐกิจครบวงจร นวตักรรมการจดัการความรู้และงานวิจยัพฒันาพนัธ์ุ การใช้เครือ่งจกัร
กลในการเพาะกล้า ด�านา การผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ด้วยเครื่องเก็บเกี่ยว (Combine Har-

vester) การบริหารจัดการโรงงานแปรรูปเมล็ดพันธุ์พืช การจัดการ การปฏิบัติงานเพาะกล้ายาง ปาล์มน�้ามัน 
การจัดการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์แก่เกษตรกร เพื่อให้เกิดทักษะประสบการณ์ในการท�างานจริงทางด้านการ
พัฒนาพันธุ์พืช การส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ โดยได้รับประสบการณ์และพื้นฐานการปฏิบัติงานเป็นระบบโดย
ใช้จักรการเกษตร
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IA 56416 พืชอุตสาหกรรมและพืชพลังงาน
( Industrial and Renewable Energy Crops)

3( 2-3-4)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

พชืเศรษฐกิจส�าคญั เช่น ธัญพชื พชืโปรตนี พชืน�า้มนั พชืน�า้ตาล พชืพลงังาน พืชอตุสาหกรรม เป็นต้น พฤกษศาสตร์
ของพืชแต่ละชนิด แหล่งปลูกและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม พันธุ์และการจัดการ การจัดการแปลงปลูก โรคและ
แมลงศัตรู การใช้ประโยชน์และการแปรรูป ระบบธุรกิจพืชเศรษฐกิจ

IA 56417 การเรียนรู้ภาคปฎิบัติด้านนวัตกรรมการจัดการเกษตร 4
( Work-based Learning in Innovative Agricultural 
Management 4)

6( 0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การฝึกปฎิบัติในสถานประกอบการจริง ประยุกต์ใชน้วัตกรรมในสถานประกอบการ และงานส่งเสริมตามความ
เหมาะสมของโปรแกรมการผลิตพืชเศรษฐกิจครบวงจร เรียนรู้การใช้วิชาการ เพื่อการประกอบการธุรกิจเกษตร

FB 55204 การจัดการวัตถุดิบและการแปรรูป
( Raw Materials Management and Processing)

3( 3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แหล่งที่มา ประเภท คุณภาพของวัตถุดิบในการผลิตอาหาร การเลือกซื้อ การเก็บรักษา การควบคุมและการตรวจ
สอบคุณภาพ การเส่ือมเสีย การแปรรูปอาหารด้วยความร้อนสูง การเก็บรักษาอาหารด้วยอุณหภูมิต�่า และการ
แปรรูปอาหารด้วยกระบวนการอื่น

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

IA 56118 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพืช
( Crop Science and Technology)

3( 3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความส�าคญัและสถานการณ์การผลิตพืชเศรษฐกิจของไทย วิธีการปลกูและระบบการปลกูพืช การปฎบิตัดิแูลรกัษา
พืช การป้องกันก�าจัดศัตรูพืช การใช้สารเคมี และอินทรีย์เคมี การขยายพันธุ์พืช การปฎิบัติหลังการเก็บเกี่ยว และ
การใช้ประโยชน์

IA 56119 วิทยาศาสตร์ทางดนิ
( Soil Science)

3( 2-3-4)

วิชาบังคับก่อน : IA 56101

ความส�าคัญ การก�าเนิด องค์ประกอบของดินทั้งทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ อินทรีย์วัตถุในดิน และ
จุลินทรีย์ในดินธาตุอาหารพืช ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย ส�ารวจและการจ�าแนกดิน การอนุรักษ์ดินและน�้า การเสื่อมโทรม
ของดิน การประยุกต์สารสนเทศทางดินและสิ่งแวดล้อม
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IA 56120 การจัดการและพัฒนาธุรกิจเกษตร
( Agribusiness Management and Development)

3( 3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย ความส�าคัญ และโครงสร้างของระบบธุรกิจเกษตร การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีผลก
ระทบต่อการจัดการธุรกิจการเกษตร ทั้งในด้านการตลาด การจัดหาวัตถุดิบ การแปรรูป การเงิน ทรัพยากรมนุษย์ 
และการจัดการระบบสารสนเทศ โครงการลงทุนทางธุรกิจการเกษตร บทบาทของรัฐและแนวนโยบายของรัฐใน
การพัฒนาธุรกิจ

IA 56221 นวัตกรรมการจัดการสุขภาพพืช
( Plant Health Management Innovation)

3( 2-3-4)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การเจริญเติบโต ธาตุอาหารและความต้องการของพืช สุขภาพพืช และปัจจัยส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับความเสียหาย
จากสิ่งแวดล้อมและศัตรูพืช แมลงและไรศัตรูพืชที่ส�าคัญของพืชเศรษฐกิจ โรคพืชและอาการผิดปกติ วัชพืช สัตว์
ศัตรูพืช นวัตกรรมการควบคุมศัตรูพืช

IA 56222 การเลี้ยงสัตว์เชิงอุตสาหกรรม
( Industrial Animal Production)

3( 2-3-4)

วิชาบังคับก่อน : IA 56103

การจดัการฟาร์มและสภาพแวดล้อม ความสัมพนัธ์ของการผลติสัตว์บกและสัตว์น�า้ และความสัมพนัธ์กบัเกษตรสา
ขาอืน่ๆ หลักวทิยาศาสตร์ สุขภาพสัตว์ โรคตดิต่อส�าคญัและการป้องกนัการออกแบบโรงเรอืน การจดัการโรงเรอืน
ทันสมัย การจัดการอาหารสัตว์ ผลผลิตขั้นปฐมภูมิและผลิตภัณฑ์จากสัตว์การตลาดปศุสัตว์ แนวโน้มการผลิตสัตว์
ในอนาคตจนถึง การตลาด การแปรรูป และกฎหมายคุ้มครอง รวมถึงนวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์

IA 56223 เศรษฐศาสตร์การจัดการฟาร์มสมัยใหม่
( Economic of Modern Farm Management)

3( 3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิด ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคเพื่อการตัดสินใจ การจัดการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของหน่วย
ธุรกิจฟาร์มท่ีเกีย่วกบัการวเิคราะห์อปุสงค์ ต้นทุน การตัง้ราคาตลอดจนการตดัสินใจลงทุน นโยบายของรฐัเพือ่การ
ตัดสินใจทางธุรกิจ การวิเคราะห์ การวางแผน และการจัดการฟาร์มสมัยใหม่ การจัดสรรงบประมาณ การวัดผล
ส�าเร็จ ปัจจัยการผลิต การจัดการความเสี่ยงและความไม่แน่นอน

IA 56324 การจัดการชลประทานเพื่อการเกษตรสมัยใหม่
( Modern Agricultural Irrigation Management)

3( 3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย ความส�าคัญของการชลประทาน แหล่งน�้าเพื่อการเกษตร ความสัมพันธ์ระหว่างดิน น�้า พืช และการ
ใช้น�้าของพืช วิธีการให้น�้าแก่พืช การระบายน�้า ประสิทธภิาพการใช้น�้า การบริหารจัดการน�้า ระบบชลประทานที่
ทันสมัย การออกแบบและการวางระบบน�้าชลประทานที่เหมาะสม การประเมินการลงทุนและผลตอบแทน
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IA 56325 เครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงเกษตร
( Modern Farm Machinery and Farm Equipment)

3( 3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความส�าคัญ และแนวคิดในการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร การท�างานของเครื่องยนต์ แทรกเตอร์ เครื่องจักรกล
การเกษตรและเครือ่งทุ่นแรงในระบบการเตรยีมดนิ การเพาะปลกู การดแูลรกัษาและการเกบ็เกีย่ว ความปลอดภยั
ในการใช้เครือ่งจกัรกลเกษตร การดแูลรกัษาและซ่อมบ�ารงุ การวิเคราะห์ข้อขดัข้องและการแก้ไขเครือ่งจกัรอปุกรณ์
เบื้องต้น การตัดสินใจในการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร

IA 56326 การเพิ่มประสิทธภิาพทางการเกษตร
( Efficiency Improvement in Agriculture)

3( 3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : IA 56312

การเพิ่มประสิทธภิาพของการผลิต ธุรกิจเกษตร การลดต้นทุน การเพิ่มมูลค่า การยกระดับคุณภาพในระบบการ
ค้าสินค้าเกษตรครบวงจร ด้านวัตถุดิบ การผลิต การแปรรูป การตลาด และโลจิสติกส์

IA 56327 นวัตกรรมและเกษตรความแม่นย�าสูง
( Innovation and Precision Agriculture)

3( 3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : SC 56101

นวัตกรรมและการประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตทางการเกษตร เทคโนโลยีการระบุพิกัดต�าแหน่งบนพื้นผิวโลก
โดยใช้กลุ่มของดาวเทียม (Global Positioning System-GPS) เทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศ (Geographic Infor-

mation System- GIS) แบบจ�าลองการผลิตพืชและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Crop Models and Decision 
Support System-DSS) เศรษฐศาสตร์เกษตรกรรมความแม่นย�าสูง (Economics of Precision Agriculture)

IA 56328 กฏหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานสากลด้านการเกษตร
( Law, Regulations and Global Standards in 
Agriculture)

3( 3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

พระราชบญัญตัมิาตรฐานสินค้าเกษตรและเกณฑ์ก�าหนดท่ัวไปต่างๆท่ีเกีย่วกบัความปลอดภยัและสุขอนามยัสินค้า
เกษตรและอาหารเพื่อความปลอดภัยและคุ้มครองผู้บริโภคและระบบการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานสากล 
(Tracibility) ความหมาย ขอบข่าย และความส�าคัญของมาตรฐานผลิตภัณฑ์การเกษตร ประเภทของมาตรฐาน
และเครื่องหมายมาตรฐาน ตลอดจนการศึกษาดูงานนอกสถานที่

BA 55101 หลักการตลาด
( Principles of Marketing)

3( 3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

บทบาทและความส�าคญัของการตลาดยคุใหม่ต่อภาคธุรกิจและเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางการตลาดท่ีมอีทิธิพล
ต่อระบบการตลาด พฤตกิรรมและกระบวนการตดัสินใจซือ้ของผู้บรโิภค การวิเคราะห์ส่วนแบ่งการตลาด การก�าหนด
ตลาดเป้าหมาย การก�าหนดต�าแหน่งผลิตภัณฑ์ ตลอดจนก�าหนดส่วนประสมทางการตลาด
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BA 55117 การจัดการและองค์การ
( Management and Organization)

3( 3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิดพ้ืนฐานและลักษณะขององค์การ หลักการจัดการ กระบวนการจัดการ สภาวะแวดล้อมทางการจัดการ 
จริยธรรมในการจัดการ หน้าท่ีหลักในการจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การและทรัพยากรมนุษย์ การ
ชี้น�า และการควบคุม

BA 55330 การบัญชีและการเงินธุรกิจ
( Accounting and Business Finance)

3( 3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย วัตถปุระสงค์ ความส�าคญัของการบญัช ีการใช้ประโยชน์ของข้อมลูทางการบญัช ีการจดัท�างบการเงิน
ของกิจการให้บริการ กิจการซื้อมาขายไป และกิจการผลิตสินค้า วิธีการบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ความส�าคัญ
และเป้าหมายของการบรหิารการเงินของธุรกิจ การวางแผนและบรหิารการเงินเชงิธุรกิจ การจดัหาและจดัสรรเงิน
ทุน การบริหารเงนิทุนหมุนเวียน

IA 56229 การขยายพันธุ์พืชและการจัดการโรงเรือนสมัยใหม่
( Plant Propagation and Modern Nursery Management)

3( 2-3-4)

วิชาบังคับก่อน : IA 56120

หลักการ วิธีการขยายพันธุ์พืช เทคนิคการขยายพันธุ์ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การจัดการสถานที่เพื่อการขยายพันธุ์ 
ลกัษณะและประเภทของโรงเรอืน การเพาะต้นกล้า การบรหิารจดัการการผลติต้นกล้าและต้นพนัธ์ุ กฎระเบยีบและ
มาตราฐานการผลิตกล้าพันธุ์ การขนส่งและ การจัดจ�าหน่าย

IA 56230 การจัดการธุรกิจประมง
( Fishery Business Management)

3( 3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและความส�าคญัของการจดัการธุรกิจประมง ประเภทธุรกิจประมงความสัมพนัธ์ระหว่างผลผลติทางการ
ประมงกับการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค การประยุกต์ หลักการจัดการธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การตลาด 
การเงิน และหลักการที่เกี่ยวข้องเพื่อธุรกิจการประมง

IA 56231 การจัดการเลี้ยงสัตว์ครบวงจร
( Integrated Livestock Management)

3( 3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและความส�าคญัของการจดัการเลีย้งสัตว์ครบวงจร กระบวนการเลีย้งสัตว์ครบวงจร พนัธ์ุสัตว์ เทคโนโลยี
โรงเรือน สภาพแวดล้อมและอาหารสัตว์ ระบบการส่งเสริมครบวงจร การแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าสินค้า การ
ตลาด มาตราฐานสากลด้านการผลิต
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IA 56332 เทคโนโลยีชีวภาพ และนาโนเทคโนโลยีทางการเกษตร
( Biotechnology and Nanotechnology in Agriculture)

3( 3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : IA 56103

ความหมายและความส�าคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้ ไบโอเทคโนโลยีและนาโน
เทคโนโลยีเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ การจัดการระบบเขตกรรมการผลิตพืช

IA 56433 เทคนิคการจัดการปฎิบัติการส�าหรับธุรกิจเกษตร
( Operations Management Techniques for 
Agribusiness)

3( 3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : IA 56120

แนวคดิ และเทคนคิการจดัการปฎบิตักิารต่อผลติภาพ ความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจการเกษตร กระบวนการ
และเทคโนโลยีการผลิต เทคนิคการพยากรณ์อุปสงค์ การคาดการณ์และการวางแผนก�าลังการผลิต เทคนิคการ
เลือกท่ีตัง้ การจดัการสินค้าคงคลัง การจดัการคณุภาพ เทคนคิการควบคมุคณุภาพ เทคนคิการวางแผนและควบคมุ
โครงการ การจัดการแรงงานและทรัพยากรบุคคล

IA 56434 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีทางการเกษตร
( Innovation in Agricultural Technology)

3( 3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและความส�าคญัของนวตักรรมเกษตร ประเภทของนวัตกรรมกระบวนการสร้างแนวคดินวัตกรรม การ
ปรับใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการเกษตรในเชิงธุรกิจ ข้าว ยาง ปาล์ม อ้อย มันส�าปะหลัง

IA 56435 ประเด็นคัดสรรด้านนวัตกรรมการจัดการเกษตร
( Selected Topics in Innovative Agricultural 
Management)

3( 3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

เรื่องคัดสรรทางนวัตกรรม การผลิต ปัจจัยการผลิต และอื่นๆ

IA 56436 หัวข้อเฉพาะเรื่องด้านนวัตกรรมการจัดการเกษตร
( Special Topics in Innovation for Agricultural 
Technology)

3( 3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

เรื่องเฉพาะทางนวัตกรรม การผลิต ปัจจัยการผลิต และอื่นๆ

BA 55107 หลักการจัดการโลจิสติกส์ และ ซัพพลายเชน
( Principles of Logistics and Supply Chain)

3( 3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

บทบาทของโลจิสติกส์และ ซัพพลายเชน ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ การด�าเนินการด้านโลจิสติกส์ การจัดซื้อ ระบบ
สารสนเทศ การขนส่ง การบริหารสินค้า และสินค้าคงคลัง คลังสินค้า การบริการลูกค้า การจัดการวัสดุ และการ
พยากรณ์การควบคุมงานของโลจิสติกส์ และโลจิสติกส์โลก
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RT 55316 ศิลปะการขาย
( Salemanships)

3( 3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการขาย วิธีการขาย การน�าเสนอและการสาธิตสินค้า การตั้งเป้าขาย การขายแบบแนะน�า 
(Suggestive selling) และการปิดการขาย การกระตุ้นส่วนบคุคลและความสัมพนัธ์ส่วนบคุคลท่ีเกีย่วข้องกบัการ
ขาย รวมทั้งเทคนคิในการขายประเภทต่างๆ

RT 55419 การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม
( Enterprenureship and Innovation)

3( 3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิด ความส�าคัญของการเป็นผู้ประกอบการในองค์การธุรกิจ การจัดการแบบผู้ประกอบการจากการวิเคราะห์
ระบบและวัฒนธรรม การแสวงหาและประเมินโอกาสทางธุรกิจ การวางแผนและการจัดการในการเพิ่มมูลค่าให้
กบัทรพัยากรทางเศรษฐกิจ แหล่งนวตักรรมภายในและภายนอกองค์การ นวัตกรรมในธุรกิจและการจดัการ ความ
คิดสร้างสรรค์และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ การเติบโตทางธุรกิจด้วยนวัตกรรม การน�าแผนธุรกิจไปสู่การปฎิบัติ

IT 55305 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
( Electronic Commerce)

3( 3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและประวัติความเป็นมาของระบบอิเล็กทรอนิกส์เชิงพาณิชย์ องค์ประกอบของระบบอิเล็กทรอนิกส์
เชิงพาณิชย์ ได้แก ่ ระบบการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ระบบการซื้อขาย ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วางแผนระบบ
รกัษาความปลอดภยัของข้อมลูการค้าในรปูแบบอเิล็กทรอนกิส์ ทดลองการออกแบบโครงงานและการประยกุต์ใช้
เทคโนโลยี WWW โปรแกรมเข้ากับโครงงานเชิงพาณิชย์ โดยใช้เครื่องมือพัฒนาเว็บที่ทันสมัย

IT 55307 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
( Management Information Systems

3( 3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การน�าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารงานองค์กรสมัยใหม่ บทบาทและ
ความส�าคัญของสารสนเทศในการบริหารงาน การออกแบบระบบย่อย การก�าหนดโครงสร้างและขนาดของระบบ
ข้อมูล การพัฒนาระบบส�าหรับองค์การขนาดต่างๆ การใช้ข้อสนเทศในการรายงาน ควบคุมติดตามผล และช่วย
การตัดสินใจในทางธุรกิจ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้แก่ OLAP, Data Warehousing
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รายชื่ออาจารย์และบุคลากรประจ�าคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร

1. อาจารย์มนตรี คงตระกูลเทียน 
คณบดีคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร

2. อาจารย์วิวัฒน์ ไม้แก่นสาร 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร

3. รองศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร

4. อาจารย์วิชัย พูนพิริยะทรัพย์ 
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 

คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร

5. อาจารย์พิไลลักษณ์ พิชัยวัตต์ 
อาจารย์ประจ�า

6. อาจารย์ ดร.มลฤดี จันทรัตน์ 
อาจารย์ประจ�า

7. อาจารย์ ดร.กรวิทย์ ไชยสุ 
อาจารย์ประจ�า

8. อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ บูรณะ 
อาจารย์ประจ�า
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9. นางสาวเสาวนีย์ เจรญิพรพาณิชย์ 
ผู้จัดการฝ่าย (เลขานุการคณะ)

10. นาวสาวนฤมล ส่งแก้ว 
เจ้าหน้าท่ีอาวุโส

11. นางสาวกนิษฐา ภูมนิ้อย 
เจ้าหน้าท่ี

12. นางภูษณิศา กิจกล้า 
เจ้าหน้าท่ี

13. นายอนุสิทธิ์ พลปิยะ 
เจ้าหน้าท่ี
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คณะศึกษาศาสตร์



คณะศึกษาศาสตร์ 
Faculty of Education

ปรัชญา
“การศึกษา คือ การส่งเสริมการเรียนรู้ คู่คุณธรรม ต่อยอดความคิด ผลิตนวัตกรรมทางปัญญา”
ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ท่ีว่า “การศึกษาคือบ่อเกิดแห่ง

ภูมิปัญญา (Education is the Matrix of Intellect)” โดยมุ่งผลิตบุคลากรด้านการจัดการให้มี
ความเป็นเลิศทางวชิาการ มีทักษะขั้นสูงด้านวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรมสามารถประยุกต์ใช้ความ
รู้พัฒนาให้เกิดภูมิปัญญา

ปณิธาน
คณะศึกษาศาสตร์ มีเจตนารมณ์ที่จะจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภายใต้ปณิธานที่ว่า
“มุ่งพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ให้เปน็องค์การแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมการสรรค์สร้างนวัตกรรม

ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ผลิตบัณฑิตในสาขาการสอนภาษาต่างประเทศท่ีรอบรู้ท้ังทางด้านวิชาชีพ
ครู การบริหารจัดการ มีความเชี่ยวชาญในทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ตามแนวทางการจัดการเรียนรู ้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปญัญา 
(Constructionism)”

วิสัยทัศน์
“ในระยะเวลา 5 ปี คณะศึกษาศาสตร์สามารถขับเคลื่อนการจัดการศึกษา กระบวนการเรียนการ

สอนตามแนวทางการจดัการเรยีนรู้เพือ่สร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) สามารถผลติครใูน
สาขาการสอนภาษาจีนที่มีศักยภาพเข้าสู่วชิาชีพทางการศึกษา”

พันธกิจ
พันธกิจของคณะศึกษาศาสตร์สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 
1. พฒันาการจดัการเรยีนการสอนเชงิบรูณาการตามแนวทางการจดัการเรยีนรู้เพือ่สร้างสรรค์ด้วย

ปัญญา ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนมคีวามรู้และทักษะด้านการศกึษาควบคู่กบัการบรหิารจัดการ สามารถเรยีนเป็น 
คิดเป็น ท�างานเป็น สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน และความต้องการของสังคม

2. พัฒนาครูต้นแบบด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา ตามรูปแบบ
ของคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ

3. สนบัสนนุการวจิยัเชงิพฒันาทางการศกึษา เพือ่สร้างองค์ความรู้รวมท้ังนวตักรรมทางการศกึษา
4. ให้บริการวิชาการด้านศึกษาศาสตร์แก่ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
5. ส่งเสริมการท�านุบ�ารุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ผสมผสานกับกิจกรรมด้านอื่นๆ ของผู้

เรียน สร้างเสริมความผูกพันระหว่างอาจารย์และศิษย์ 
6. พัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธภิาพ
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สัญลักษณ์ประจ�าคณะ

สีประจ�าคณะ
สีม่วง

สถานที่ติดต่อคณะ
ชั้น 10 อาคาร CP All Academy

ข้อมูลการติดต่อคณะ

 • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร 5 ปี)
 ผู้ประสานงาน นางสาวแพรวพรรณ เที่ยงธรรม
 E-mail phrawphanthi@pim.ac.th
 เบอร์โทรศัพท์ 02-837-1026
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หลักสูตร

ศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร 5 ปี)



หลักสูตร

ศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร 5 ปี)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร 5 ปี)

Bachelor of Education Program 
in Teaching Chinese Language

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาจีน)
 (อักษรย่อ) : ศษ.บ. (การสอนภาษาจีน)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Education (Teaching Chinese Language)
 (อักษรย่อ) : B.Ed. (Teaching Chinese Language)

ความส�าคัญ
ปัจจบุนั ประเทศไทยได้มกีารพฒันาประเทศในหลายๆ รปูแบบ เพือ่รองรบัความเชือ่มโยงด้านการ

ค้าและการลงทุนท้ังในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น ทรัพยากรมนุษย์จึงต้องมีความรู้ความสามารถ
ด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาจีน ซึ่งประเทศจีนก�าลังก้าวสู่การเปน็มหาอ�านาจทางเศรษฐกิจ 
มีบทบาทส�าคัญต่อการขับเคล่ือนเศรษฐกิจเอเชียและเศรษฐกิจโลก รัฐบาลไทยจึงได้ให้ความส�าคัญยิ่ง
กับการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน แต่ในสภาวการณ์ปัจจุบัน จ�านวนครูชาวไทยที่ส�าเร็จการศึกษา
ด้านการสอนภาษาจีนยังไม่เพียงพอต่อโรงเรียนท่ีเปดิสอนภาษาจีนซึ่งมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องท้ังใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงท�าให้มีการน�าเข้าครูจากประเทศจีน ส่งผลต่อการไม่เข้าใจในวัฒนธรรม
ไทยและไม่สามารถส่ือสารเป็นภาษาไทยได้ หรือแม้แต่การมีครูสอนภาษาจีนชาวไทยแต่ไม่มีทักษะการ
สอนที่ถูกต้อง ดังนั้น จึงมีความจ�าเป็นในการผลิตครูสอนภาษาจีนที่เป็นชาวไทยเพื่อรับมือต่อการเติบโต
และปัญหาดังกล่าว

บัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาจีน จะเป็นครูอาจารย์ท่ีมีส่วนพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีความ
สามารถในการส่ือสารภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง และยังสามารถใช้ความรู้ในกิจการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ 
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมด้านการสอนภาษาจีน เจ้าหน้าที่ผลติสื่อการเรียนการสอนภาษาจีน ดังนั้น คณะศึกษา
ศาสตร์ สถาบนัการจดัการปัญญาภวัิฒน์ จงึเลง็เห็นความส�าคญัในการผลติบณัฑติสาขาวชิาการสอนภาษา
จีน ให้เป็นครูนักบริหารจัดการผู้สร้างคน กอปรด้วยความรู้ความสามารถท้ังศาสตร์ทางภาษาจีน และ
ศาสตร์ทางวิชาชีพครู รวมท้ังการบริหารจัดการตามความเชี่ยวชาญของสถาบัน มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพ
ครูยุคใหม่ในฐานะผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ (Facilitator) เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ตามแนว
การเรยีนรู้เพือ่สร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) พฒันาระบบความคดิ เรยีนรู้จากการปฏบิตัิ
งานอย่างต่อเนือ่งเป็นระบบ และปฏบิตัตินเป็นแบบอย่างท่ีด ีซึง่ส่งผลต่อการเสรมิสร้างศกัยภาพเยาวชน
ไทยในฐานะทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพ่ือผลิตบัณฑิตทางการศึกษา สาขาการสอนภาษาจีน ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ 

และมีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านภาษาจีน มีความสามารถในทักษะการใช้ภาษาจีน ฟัง พูด อ่าน 

เขียน ได้อย่างถูกต้อง มีความรอบรู้ในเรื่องสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา มีความความรู้ด้าน
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การสอนภาษาจีน และมีความสามารถในบทบาทผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ (Facilitator) ตามแนวการ
เรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism)

2. มีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์และสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ สามารถน�าความรู้ด้าน
การสอนบูรณาการกับการบริหารจัดการ ประยุกต์ใช้ความรู้ในเชิงสหวิทยาการร่วมกับประสบการณ์
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

3. มีความเป็นครูและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู

คุณลักษณะของบัณฑิต
1. มีศักยภาพ มีความรู ้ ความสามารถ เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาจีน เพื่อเป็นการเพิ่ม

ประสิทธภิาพในระบบการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการครูสอนภาษาจีนของประเทศ
2. มกีระบวนการคดิวเิคราะห์ ตามแนวการเรยีนรู้เพือ่สร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) 

เพื่อให้บัณฑิตก้าวทันสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นสังคมฐานความรู้ที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. มีทักษะการเรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติงาน (Work-based Learning) เป็นส�าคัญ

แนวทางการประกอบอาชีพ
เมือ่ส�าเรจ็การศกึษาตามหลกัสูตร บณัฑติสามารถประกอบอาชพีในสาขาวชิาการสอนภาษาจนี ใน

ต�าแหน่งหรือหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. อาจารย์สอนภาษาจีนในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ท้ังภาครัฐและ

เอกชน หรือสถาบันสอนภาษา 
2. ผู้ประกอบการด�าเนินธุรกิจด้านการศึกษา เช่น สถาบันสอนภาษา บริษัทผลิตส่ือการเรียน

การสอน
3. ประกอบอาชีพในสถานประกอบการด้านการศึกษา 
4. นักฝึกอบรมด้านการสอนภาษาจีน

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
1. เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ

สอบผ่านการศึกษาระดับเกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติ หรือเทียบเท่า หรือ
2. เป็นผู้ส�าเรจ็การศกึษาจากต่างประเทศ สอบผ่านการศกึษาเทียบเท่าระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย

จากประเทศนั้น และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
3. เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันอุดมศึกษาท่ี

กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง หรือ
4. เป็นผู้ส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรสีาขาอืน่ จากสถาบนัอดุมศกึษาท่ีกระทรวง ศกึษาธิการ 

และส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง
5. มีความถนัดทางวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู
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หลักสูตร
จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 171 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวน 31 หน่วยกิต ประกอบด้วย

1.1 กลุ่มวิชาภาษา จ�านวน 13 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ จ�านวน 129 หน่วยกิต ประกอบด้วย
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู จ�านวน 50 หน่วยกิต

2.1.1 วิชาชีพครู จ�านวน 30 หน่วยกิต
2.1.2 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน จ�านวน 8 หน่วยกิต
2.1.3 วิชาการปฏิบัติการสอน จ�านวน 12 หน่วยกิต

2.2 กลุ่มวิชาเอก จ�านวน 79 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาเอก จ�านวน 69 หน่วยกิต
2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก จ�านวน 6 หน่วยกิต
2.2.3 เลือกวิชาเอกหรือการสอนวิชาเอก จ�านวน 4 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเสริมสร้างอัตลักษณ์ จ�านวน 5 หน่วยกิต 
4. หมวดวิชาเลือกเสรี จ�านวน 6 หน่วยกิต
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รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ศึกษาตลอดหลักสูตร จ�านวน 31 หน่วยกิต แบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชาดังนี้

1.1 กลุ่มวิชาภาษา จ�านวน 13 หน่วยกิต ประกอบด้วย
1.1.1 ภาษาไทย จ�านวน 3 หน่วยกิต เลือกเรียน 1 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

TH 57101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication) 3(3-0-6) -

TH 57102
ภาษากับวัฒนธรรมไทย
(Language and Thai Culture) 3(3-0-6) -

1.1.2 ภาษาอังกฤษ จ�านวน 10 หน่วยกิต เลือกเรียน 5 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

EN 57101
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(Foundation English) 2(1-2-3) -

EN 57102
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
(English for Real Life) 2(1-2-3) EN 57101

EN 57203
ภาษาอังกฤษในธุรกิจบริการและการขาย
(English in the Service and Sales Business) 2(1-2-3) EN 57102

EN 57204

ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอและการสื่อสาร
ในเชิงธุรกิจ
( English for Presentation and Communication 
in Business)

2(1-2-3) EN 57203

EN 57305
ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครและสัมภาษณ์งาน
(English for Job Application and Interview) 2(1-2-3) EN 57204

EN 57306
ภาษาอังกฤษในบริบทของสังคมทางธุรกิจ
(English for Social / Business Contexts) 2(1-2-3) EN 57204

EN 57307
ภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียน
(English in ASEAN Contexts) 2(1-2-3) EN 57204

EN 57308
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมออนไลน์
(English for Communication on Social Media) 2(1-2-3) EN 57204

EN 57409
ภาษาอังกฤษเพื่อการจดบันทึกย่อและการสรุปความ
(English for Note-Taking and Summarizing) 2(1-2-3) EN 57204
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

EN 57410
ภาษาอังกฤษส�าหรับการสอบวัดมาตรฐาน
(English for Standardized Tests) 2(1-2-3) EN 57204

1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต เลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SO 57101
บุคลิกภาพและสัมพันธภาพทางสังคม
(Personality and Social Relations) 3(3-0-6) -

SO 57102
การพัฒนาสังคม
(Social Development) 3(3-0-6) -

SO 57103
ประชาคมโลกกับอาเซียน
(Global Community and ASEAN) 3(3-0-6) -

SO 57104
การจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจ�าวัน
(Conflict Management in Daily Life) 3(3-0-6) -

SO 57105
ภาวะผู้น�าในสังคมยุคใหม่
(Leadership in Modern Society) 3(3-0-6) -

SO 57106
กฎหมายในชีวิตประจ�าวัน
(Law in Daily Life) 3(3-0-6) -

SO 57107
ความรู้เท่าทันสื่อ
(Media Literacy) 3(3-0-6) -

SO 57108
เศรษฐกิจและการเมืองไทย
(Thai Politics and Economy) 3(3-0-6) -

SO 57109
สหวิทยาการสังคมศาสตร์
(Integrated Social Science) 3(3-0-6) -

SO 57110
มนุษย์กับโลกาภิวัฒน์
(Man and Globalization) 3(3-0-6) -

SO 57111
ปัญหาสังคมร่วมสมัย
(Contemporary Social Problems) 3(3-0-6) -

SO 57112
สังคมชนบทและเมือง
(Rural and Urban Society) 3(3-0-6) -

SO 57113
จิตวิทยาเพื่อการท�างาน
(Psychology for Work) 3(3-0-6) -
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1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต เลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HM 57101
มนุษย์กับอารยธรรม
(Man and Civilization) 3(3-0-6) -

HM 57102
ความงดงามแห่งชีวติ
(Beauty of Life) 3(3-0-6) -

HM 57103
หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด
(GO and Thinking Skills Development) 3(3-0-6) -

HM 57104
ปรัชญากับการด�าเนินชีวิต
(Philosophy and living) 3(3-0-6) -

HM 57105
ไทยศึกษา
(Thai Studies) 3(3-0-6) -

HM 57106
สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
(Intergrated Humanities) 3(3-0-6) -

HM 57107
ศาสนากับสันติภาพ
(Religion and Peace) 3(3-0-6) -

HM 57108
ศิลปะการด�าเนินชีวิต
(Art of Living) 3(3-0-6) -

HM 57109
จริยศาสตร์ธุรกิจ
(Business Ethics) 3(3-0-6) -

HM 57110
มนุษย์กับการใช้เหตุผล
(Man and Reasoning) 3(3-0-6) -

HM 57111
การคิดเชิงวิพากษ์และสร้างสรรค์
(Critical and Creative Thinking) 3(3-0-6) -

HM 57112
ชีวิตกับวรรณกรรมสร้างสรรค์
(Life and Creative Literature) 3(3-0-6) -

HM 57113
นวัตกรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Innovations and Quality of Life Improvement) 3(3-0-6) -
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1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต เลือกเรียน 2 รายวิชา จาก
รายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SC 57101
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ�าวัน
(Mathematics and Statistics in Daily Life) 3(3-0-6) -

SC 57102
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Applications of Information Technology) 3(3-0-6) -

SC 57103
การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม
(Energy Conservation and Environmental 
Management)

3(3-0-6) -

SC 57104
เทคโนโลยีส�าหรับส�านักงานอัตโนมัติ
(Technology for Office Automation) 3(2-2-5) -

SC 57105
โภชนาการเพื่อสุขภาพ
(Nutrition for Health) 3(3-0-6) -

SC 57106
การจัดการการเงินส่วนบุคคล
(Personal Financial Management) 3(3-0-6) -

SC 57107
วิทยาศาสตร์กับชีวิต
(Science and Life) 3(3-0-6) -

SC 57108
สถิติเบื้องต้นเพื่อการวิจัย
(Basic Statistics) 3(3-0-6) -

2. หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู 50 หน่วยกิต แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชาดังนี้

2.1.1 วิชาชีพครู จ�านวน 30 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

ED 57101
การสื่อสารส�าหรับครูมืออาชีพ
(Communication for Professional Teacher) 2(1-2-3) -

ED 57102
จิตวิญญาณแห่งความเป็นครู
(Spiritual Teacher) 3(3-0-6) -

ED 57103
ปรัชญาการศึกษา
(Philosophy of EDcation) 2(2-0-4) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

ED 57204
จิตวิทยาส�าหรับครู
(Psychology for Teacher) 3(3-0-6) -

ED 57205
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส�าหรับครู
(Academic English for Teacher) 2(1-2-3) -

ED 57206
นวัตกรรมการเรียนรู้เชิงประสิทธผิล
(Learning Innovation for Effectiveness) 3(2-2-5) -

ED 57307
หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
(Curriculum and Curriculum Development) 3(3-0-6) -

ED 57308
สรรพศาสตร์ทางการจัดการเรียนรู้
(Holistics in Learning Management) 3(2-2-5) -

ED 57309
การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
(Learning Measurement and Evaluation) 3(3-0-6) -

ED 57410
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
(Research for Learning Development) 3(2-2-5) -

ED 57411
การบรหิารจดัการสถานศกึษาและการประกนัคณุภาพ
( Education Institution Management and 
Quality Assurance)

3(3-0-6) -

2.1.2 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน จ�านวน 8 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

ED 57516
การปฏิบัติการสอน 1
(Professional Experience 1) 6(0-40-0) ED 57415

ED 57517
การปฏิบัติการสอน 2
(Professional Experience 2) 6(0-40-0) ED 57516

2.2 กลุ่มวิชาเอก 79 หน่วยกิต แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชาเอกดังนี้
2.2.1 วิชาเอก จ�านวน 69 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

TC 57101
ภาษาจีน 1 
(Chinese 1) 3(2-2-5) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

TC 57102
ภาษาจีน 2 
(Chinese 2) 3(2-2-5) TC 57101

TC 57103
การฟังและการพูดภาษาจีน 1
(Chinese Listening and Speaking 1) 3(2-2-5) -

TC 57104
การฟังและการพูดภาษาจีน 2
(Chinese Listening and Speaking 2) 3(2-2-5) TC 57103

TC 57205
ภาษาจีน 3 
(Chinese 3) 3(2-2-5) TC 57102

TC 57206
ภาษาจีน 4 
(Chinese 4) 3(2-2-5) TC 57205

TC 57207
การอ่านภาษาจีน 1
(Chinese Reading 1) 3(2-2-5) TC 57206

TC 57208
การอ่านภาษาจีน 2
(Chinese Reading 2) 3(2-2-5) TC 57207

TC 57209
การเขียนภาษาจีน 1 
(Chinese Writing 1) 3(2-2-5) TC 57206

TC 57210
การเขียนภาษาจีน 2 
(Chinese Writing 2) 3(2-2-5) TC 57209

TC 57211
ทฤษฎภีาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยกุต์เบือ้งต้น 
( Introduction to Linguistics and Applied 
Linguistics Theory)

3(3-0-6) -

TC 57212
คอมพิวเตอร์ภาษาจีนในส�านักงาน 
(Chinese in Office Computer Application) 3(3-0-6) TC 57102

TC 57213
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน 
(Introduction to China) 3(3-0-6) -

TC 57214
ภาษาจีนสมัยใหม่ 
(Modern Chinese) 3(3-0-6) TC 57206

TC 57315
การแปลจีน-ไทย 
(Chinese–Thai Translation) 3(2-2-5) TC 57206

TC 57316
การแปลไทย–จีน 
(Thai–Chinese Translation) 3(2-2-5) TC 57206
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

TC 57317
สัทศาสตร์ภาษาจีน 
(Chinese Phonetics) 3(3-0-6) TC 57214

TC 57318
อักษรจีน 
(Chinese Character) 3(3-0-6) TC 57214

TC 57319
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน 
(Introduction to Chinese Culture) 3(3-0-6) -

TC 57320
ระบบค�าในภาษาจีน 
(Chinese Morphology) 3(3-0-6) TC 57214

TC 57321
ไวยากรณ์ภาษาจีน 
(Introduction to Chinese Grammar) 3(3-0-6) TC 57214

TC 57322
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณกรรมจีน 
(Introduction to Chinese Literature) 3(3-0-6) -

TC 57423
ประวัติศาสตร์จีนร่วมสมัย 
(Contemporary to Chinese History) 3(3-0-6) -

2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก จ�านวน 6 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

TC 57424
ทฤษฎีและวิธีการสอนภาษาจีน 
( Chinese Language Teaching Theory and 
Method)

3(3-0-6) TC 57214

TC 57425

สัมมนาการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่าง
ประเทศ 
( Seminar in Teaching Chinese as a Foreign 
Language)

3(2-2-5) TC 57424

2.2.3 เลือกวิชาเอกหรือการสอนวิชาเอก จ�านวน 4 หน่วยกิต

วิชาเอก

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

TC 57426
ปรัชญาจีน 
(Chinese Philosophy) 3(3-0-6) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

TC 57427
ภาษาจีนโบราณ
(Ancient Chinese) 2 (2-0-4) TC 57206

TC 57428
ศิลปะและวัฒนธรรมจีน
(Traditional Chinese Arts and Culture) 2 (2-0-4) -

TC 57429
การกล่าวสุนทรพจน์จีน
(Chinese Speech) 2 (2-0-4) -

การสอนวิชาเอก

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

TC 57430
การออกแบบต�าราและสื่อการสอน
( Chinese Language Teaching Material 
Design)

2(1-2-3) TC 57424

TC 57431
การออกแบบสื่อการสอนด้วยการใช้มัลติมีเดีย
( Chinese Language Teaching Multi-media 
Material Design)

2(1-2-3) TC 57424

TC 57432
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีน
(Activities for Chinese Language Learning) 2(1-2-3) TC 57424

TC 57433
วิธีการสอนและปฏิบัติการสอนภาษาจีน
( Chinese Language Teaching Method and 
Practice)

2(1-2-3) TC 57424

TC 57434
การวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน 
( Chinese Language Teaching Research and 
Development)

2(1-2-3) TC 57424

3. หมวดวิชาเสริมสร้างอัตลักษณ์ จ�านวน 5 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

ED 57218
การจดัการการศกึษาท่ามกลางกระแสการเปลีย่นแปลง
(Educational Management amid Changes) 2(2-0-4) -

BA 57104
การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์
( Organization and Human Resource 
Management)

3(3-0-6) -
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4. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
นักศกึษาสามารถลงทะเบียนเรยีนวชิาใดๆ ทีเ่ปิดสอนในสถาบันหรอืสถาบนัอดุมศกึษาอื่นๆ ทัง้ใน

และต่างประเทศ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
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แผนการศึกษา

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

TH xxxxx กลุ่มวิชาภาษาไทย 3

HM xxxxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3

SC xxxxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3

ED 57101 การสื่อสารส�าหรับครูมืออาชีพ 2

ED 57102 จิตวิญญาณแห่งความเป็นครู 3

TC 57101 ภาษาจีน 1 3

TC 57103 การฟังและการพูดภาษาจีน 1 3

รวม 20

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 2

SO xxxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3

SO xxxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3

HM xxxxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3

SC xxxxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3

ED 57103 ปรัชญาการศึกษา 2

TC 57102 ภาษาจีน 2 3

TC 57104 การฟังและการพูดภาษาจีน 2 3

รวม 22
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แผนการศึกษา

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 2

ED 57201 จิตวิทยาส�าหรับครู 3

TC 57205 ภาษาจีน 3 3

TC 57207 การอ่านภาษาจีน 1 3

TC 57209 การเขียนภาษาจีน 1 3

TC 57211 ทฤษฎีภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์เบื้องต้น 3

TC 57212 คอมพิวเตอร์ภาษาจีนในส�านักงาน 3

รวม 20

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

ED 57205 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส�าหรับครู 2

ED 57206 นวัตกรรมการเรียนรู้เชิงประสิทธิผล 3

ED 57218 การจัดการการศึกษาท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลง 2

TC 57206 ภาษาจีน 4 3

TC 57208 การอ่านภาษาจีน 2 3

TC 57210 การเขียนภาษาจีน 2 3

TC 57213 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับประเทศจีน 3

TC 57214 ภาษาจีนสมัยใหม่ 3

รวม 22
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แผนการศึกษา

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

ED 57307 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 3

ED 57308 สรรพศาสตร์ทางการจัดการเรียนรู้ 3

ED 57312 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 2

TC 57315 การแปลจีน–ไทย 3

TC 57317 สัทศาสตร์จีน 3

TC 57318 อักษรจีน 3

TC 57319 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน 3

รวม 20

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 2

ED 57309 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3

ED 57313 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 2

TC 57316 การแปลไทย–จีน 3

TC 57320 ระบบค�าในภาษาจีน 3

TC 57321 ไวยากรณ์ภาษาจีน 3

TC 57322 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณกรรมจีน 3

รวม 19
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แผนการศึกษา

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 2

ED 57410 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3

ED 57414 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 3 2

TC 57423 ประวัติศาสตร์จีนร่วมสมัย 3

TC 57424 ทฤษฎีและวิธีการสอนภาษาจีน 3

TC xxxxx เลือกวิชาเอกหรือการสอนวิชาเอก (1) 2

หมวดวิชาเลือกเสรี (1) 3

รวม 18

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 2

ED 57411 การบริหารจัดการสถานศึกษาและการประกันคุณภาพ 3

BA 57104 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ 3

ED 57415 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 4 2

TC 57425 สัมมนาการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 3

TC xxxxx เลือกวิชาเอกหรือการสอนวิชาเอก (2) 2

หมวดวิชาเลือกเสรี (2) 3

รวม 18
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แผนการศึกษา

ปี 5 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

ED 57516 การปฏิบัติการสอน 1 6

รวม 6

ปี 5 ภาคการศึกษาที่ 

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

ED 57517 การปฏิบัติการสอน 2 6

รวม 6
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ค�ำอธิบำยรำยวิชำ

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ศึกษาตลอดหลักสูตร จ�านวน 31 หน่วยกิต แบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชาดังนี้
1.1 กลุ่มวิชาภาษา จ�านวน 13 หน่วยกิต ประกอบด้วย 

1.1.1 ภาษาไทย จ�านวน 3 หน่วยกิต เลือกเรียน 1 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

TH 57101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การใช้ภาษาไทยมาตรฐานปัจจุบัน ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียนในโอกาสต่างๆ และการน�าเสนองาน

TH 57102 ภาษากับวัฒนธรรมไทย
(Language and Thai Culture)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหวา่งภาษาและวัฒนธรรม การใช้อวัจนภาษาไทย วัฒนธรรมไทยสมัยตา่งๆ ค่านิยมและการ
ปลูกฝังค่านิยม ประเพณีไทย วัฒนธรรมต่างชาติท่ีมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทย การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมไทย

1.1.2 ภาษาอังกฤษ จ�านวน 10 หน่วยกิต เลือกเรียน 5 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

EN 57101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(Foundation English)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพัฒนาทักษะการฟังและพูด โดยเน้นความรู้ค�าศัพท์และโครงสร้างภาษาเพื่อการส่ือสารระดับพื้นฐาน ตลอด
จนความสามารถในการออกเสียงสระภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง เป็นการฟังเพื่อจับใจความส�าคัญและรายละเอียด
จากข้อความหรือบทสนทนาสั้นๆ การพูดทักทาย เริ่มบทสนทนา แนะน�าตนเอง ต้อนรับ ถามและตอบข้อมูลอย่าง
ง่ายในสถานการณ์ต่างๆ ทีพ่บในชีวิตประจ�าวัน รวมทัง้การอ่านและการเขียนข้อความภาษาอังกฤษสั้นๆ ทั้งในรูป
แบบทั่วไปและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

EN 57102 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
(English for Real Life)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ENL 1021

การพัฒนาทักษะการฟังและพูด โดยเน้นความรู้ค�าศัพท์และโครงสร้างภาษาเพื่อการส่ือสารระดับกลาง ตลอด
จนความสามารถในการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง เป็นการฟัง พูด และแสดงความคิดเห็นใน
สถานการณ์ต่างๆ ท่ีต้องใช้ภาษาท่ีซับซ้อนขึ้น รวมท้ังการติดต่อซื้อขาย การอ่านและเขียนเอกสาร/ข้อความเชิง
ธุรกิจเบื้องต้น เช่น รายละเอียดสินค้าบนฉลาก ค�าแนะน�าการใช้อุปกรณ์ เป็นต้น ทั้งในรูปแบบทั่วไปและผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
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EN 57203 ภาษาอังกฤษในธุรกิจบริการและการขาย
(English in the Service and Sales Business)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57102

การพัฒนาทักษะการฟังและพูดเพื่อการบริการลูกค้าและการขาย โดยเน้นค�าศัพท์ ส�านวน การสนทนาโต้ตอบกับ
ลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ รวมท้ังการส่ือสารเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
ตลอดจนความสามารถในการออกเสียงพยัญชนะควบกล�้าในภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง

EN 57204 ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอและการสื่อสารในเชิงธุรกิจ
( English for Presentation and Communication in 
Business)

2 (1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57203

การบูรณาการทักษะทางภาษาทั้งสี่ คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนในการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน
อาชพี เพือ่น�าเสนอท้ังในรปูแบบการเขยีน/ตาราง และด้วยวาจา รวมถงึการน�าเสนอข้อมลูเกีย่วกบับรษิทัและสินค้า 
และการเขยีน การพดูเพือ่ส่งเสรมิการขายสินค้า/บรกิาร ฝึกปฏบิตัเิทคนคิในการน�าเสนอขัน้พืน้ฐาน ตลอดจนความ
สามารถในการใช้ระบบเน้นเสียงและจังหวะในภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง

EN 57305 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครและสัมภาษณ์งาน
(English for Job Application and Interview)

2 (1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

พฒันาทักษะในการกรอกแบบฟอร์มใบสมคัร การเขยีนจดหมายสมคัรงาน การเขยีนประวตัส่ิวนตวั การสัมภาษณ์ 
โดยเน้นภาษาและค�าศพัท์เฉพาะท่ีใช้ในการสัมภาษณ์สมัครงาน รวมท้ังการค้นคว้าและน�าเสนอเนือ้หาท่ีเกีย่วข้อง
กับอาชีพที่สมัคร ตลอดจนความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษในรูปประโยคให้ถูกต้อง

EN 57306 ภาษาอังกฤษในบริบทของสังคมทางธุรกิจ
(English for Social / Business Contexts)

2 (1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

การเขียนจดหมายตามโอกาสต่าง ๆ ที่ผู้ท�างานในวงการธุรกิจต้องใช้ เช่น การแสดงความเสียใจ การแสดงความ
ยินดี การกล่าวต้อนรับผู้มาเยือน การรับรองลูกค้าและอาคันตุกะ การเป็นพิธีกรในการจัดประชุมสัมมนา และ
สามารถเขียนวาระการประชุมและรายงานการประชุมได้ ตลอดจนความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษ
ในรูปประโยคให้ถูกต้อง

EN 57307 ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพในตลาดอาเซียน
(English Skills for Professionals in ASEAN)

2 (1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานอาชีพในตลาดอาเซียน โดยใช้ค�าศัพท์และ
ส�านวนท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานเฉพาะสาขา อาชีพเพื่อการติดต่อ และประสานงาน ระหว่างคู่ค้าจากประเทศ
สมาชิกอาเซียน รวมถึงความตระหนักในความแตกต่างทางวัฒนธรรมการท�างาน
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EN 57308 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย)
(English for Social Media)

2 (1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

ภาษาอังกฤษจากสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ข้อมูลสินค้า โฆษณา สื่อ
อเิลก็ทรอนกิส์ต่าง ๆ  หรอืโซเชยีลมเีดยีอืน่ ๆ  เป็นต้น และมีการจดัท�าโครงงานภาษาองักฤษจากส่ือสังคมออนไลน์ 
(โซเชียลมีเดีย)

EN 57409 ภาษาอังกฤษเพื่อการจดบันทึกย่อและการสรุปความ
(English for Note-Taking and Summarizing)

2 (1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

ฝึกการจดบันทึกย่อ และการเขียนสรุปความ โดยเน้นทักษะการฟัง การอ่าน และการเขียนบันทึกย่อโดยเน้น การ
เขียนสรุปจากข่าวธุรกิจ ภาพยนตร์สั้น และสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย)

EN 57410 ภาษาอังกฤษส�าหรับการสอบวัดมาตรฐาน
(English for Standardized Tests)

2 (1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

ทบทวนลักษณะภาษา โครงสร้างข้อสอบ ไวยากรณ์และค�าศัพท์ ข้อความท่ีตัดตอนมาส�าหรับอ่าน ลักษณะการ
สนทนา บทสนทนา และค�าพูดที่มักจะปรากฏในข้อสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ

1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

SO 57101 บุคลิกภาพและสัมพันธภาพทางสังคม
(Personality and Social Relations)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพท้ังภายในและภายนอก ทักษะการสร้าง
สัมพันธภาพระหวา่งบุคคล การวิเคราะห์ตนเองและผู้อื่นเพื่อเป็นพื้นฐานในการปรับปรุงตนเอง และสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลในสังคมต่าง ๆ

SO 57102 การพัฒนาสังคม
(Social Development)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับการพัฒนา ความหมายและมโนทัศน์ต่าง ๆ ของการพัฒนาสังคม การพัฒนาสังคม
กระแสหลัก อิทธพิลของโลกตะวันตก จีน และกระแสโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลประเทศที่ก�าลังพัฒนา การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน การศึกษาชุมชน หลักการและกระบวนการพัฒนาสังคมแบบมีส่วนร่วม
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SO 57103 ประชาคมโลกกับอาเซียน
(Global Community and ASEAN)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการ ระบบความสัมพันธ์ในประชาคมโลก อาเซียน และประชาคมอาเซียนผลกระทบของ
เหตุการณ์ส�าคัญท่ีเกิดขึ้นในแต่ละภูมิภาคของโลกท่ีมีต่อภูมิภาคอาเซียน สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 
การเมือง และสิ่งแวดล้อมในประชาคมอาเซียน

SO 57104 การจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจ�าวัน
(Conflict Management in Daily Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัความขดัแย้ง การตอบสนองต่อปัญหาและความขดัแย้งในชวิีตอย่างสร้างสรรค์โดยใช้หลกั
สันติวิธีอันค�านึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและสิทธสิ่วนบุคคล การเจรจาต่อรอง การแสวงหาทางเลือกที่เหมาะสมใน
การบริหารจัดการความขัดแย้งเพื่อด�ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

SO 57105 ภาวะผู้น�าในสังคมยุคใหม่
(Leadership in Modern Society)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการของภาวะผู้น�าและสังคมยุคใหม่ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น�า ผู้น�ากับการใช้อ�านาจ 
คุณลักษณะและทักษะส�าคัญของผู้น�าในสังคมยุคใหม่ ผู้น�าในสภาวะวิกฤต ผู้น�ากับจิตส�านึกสาธารณะ คุณธรรม
และจริยธรรมของผู้น�า กรณีศึกษาผู้น�าที่ประสบความส�าเร็จ และผู้น�าท่ีล้มเหลว

SO 57106 กฎหมายในชีวิตประจ�าวัน
(Law in Daily Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการทางยุติธรรม หลักการเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และหน้าท่ีพื้นฐาน
ของประชาชนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักทั่วไปในกฎหมายอาญา ความผิดอาญาท่ีควรรู้ หลัก
ทั่วไปว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา และหลักทั่วไปว่าด้วยกฎหมายภาษีอากร รวมทั้งการวิเคราะห์กรณีศึกษาส�าคัญ
ในชีวิตประจ�าวัน

SO 57107 ความรู้เท่าทันสื่อ
(Media Literacy)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศาสตร์และทักษะชีวิตในการเข้าถึง การวิเคราะห์ การวิพากษ์ การประเมินคุณค่า และการตอบสนองต่อข่าวสารท่ี
น�าเสนอผ่านส่ือประเภทต่าง ๆ  ท้ังท่ีเป็นส่ือดัง้เดมิ ส่ือใหม่ และส่ือเครอืข่ายอย่างรู้เท่าทัน รวมท้ังการเรยีนรู้ เข้าใจ
บทบาท หน้าที่ และสภาพของสื่อที่เป็นเสมือนเครื่องมือส�าคัญในระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม 
ตลอดจนการใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิต ครอบครัว และสังคม

คู่มือนักศึกษา�ปีการศึกษา�2559�|�คณะศึกษาศาสตร์�� 737



SO 57108 เศรษฐกิจและการเมืองไทย
(Thai Politics and Economy)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ปรชัญา แนวคดิทฤษฎ ีเกีย่วกบัระบบการเมอืง การปกครอง และเศรษฐกิจไทย อดุมการณ์ โครงสร้าง องค์ประกอบ 
และกระบวนการทางการเมอืงในระบอบประชาธิปไตย รฐัธรรมนญูและการเลือกตัง้ ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อระบบ
การเมืองไทย การพัฒนาของระบบทุนนิยมไทย ปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย และมาตรการของรัฐบาลใน
การแก้ปัญหา และพัฒนาเศรษฐกิจ

SO 57109 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
(Integrated Social Science)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัสังคมศาสตร์ ความเป็นมาและลกัษณะส�าคญัของแนวคดิเกีย่วกบัเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 
และการเมอืงในยคุต่าง ๆ  การวเิคราะห์ประเดน็ปัญหาสังคมยคุปัจจบุนัโดยใช้แนวคดิทางสังคมศาสตร์ เพศกบัวัย
รุ่น ภาวะผู้น�า การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม การวางแผนอนาคต และความรู้เท่าทันสื่อ

SO 57110 มนุษย์กับโลกาภิวัตน์
(Man and Globalization)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการ  และ ลักษณะของโลกาภิ วั ตน ์ ความ สัมพันธ ์ร ะหว ่า งมนุษย ์กั บ โลกา 
ภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง ปฏิกิริยาและผลกระทบของโลกาภิวัตน์ท่ีมีต่อวีถีชีวิตของ
มนุษย์ในสังคมปัจจุบัน

SO 57111 ปัญหาสังคมร่วมสมัย
(Contemporary Social Problems)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย และขอบเขตของปัญหาสังคมร่วมสมยั หลกัการและทฤษฎีปัญหาสังคมร่วมสมยั ความสัมพันธ์ระหว่าง
เทคโนโลยีสมัยใหม่กับปัญหาสังคม วิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบของปัญหาสังคมร่วมสมัยท่ีมีต่อบุคคล กลุ่มคน 
และสังคม รวมทั้งแนวทางแก้ไข

SO 57112 สังคมชนบทและเมือง
(Rural and Urban Society)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการ และลักษณะของชนบทและเมือง ด้านสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ กระบวนการกลาย
เป็นเมือง ปัญหาของสังคมชนบทและเมืองอันเนื่องจากการพัฒนาประเทศ วิถีชีวิตของคนชนบทและคนเมืองใน
ยุคปัจจุบัน
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SO 57113 จิตวิทยาเพื่อการท�างาน
(Psychology for Work)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ขอบเขตของจิตวิทยาเพื่อการท�างาน พฤติกรรมมนุษย์ ความแตกต่างระหว่างบุคคล แรงจูงใจ การส่ือสาร การ
สร้างความสัมพันธ์และการปรับตัวระหว่างคนท�างาน การแก้ปัญหาความขัดแย้งและความเครียดจากการท�างาน 
การน�าหลักจิตวิทยาประยุกต์ใช้ในการท�างาน

1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

HM 57101 มนุษย์กับอารยธรรม
(Man and Civilization)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายของอารยธรรม ความเป็นมาของอารยธรรมมนุษย์ เปรียบเทียบอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก 
ความเชื่อมโยงของอารยธรรมในอดีตกับปรากฏการณ์ทางสังคมในปัจจุบัน

HM 57102 ความงดงามแห่งชีวติ
(Beauty of Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคุณค่าและความงาม เน้นที่การรับรู้คุณค่า การสัมผัสความงามและการแสดงออก
ทางอารมณ์ของมนุษย์ เรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าและความงามในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการด�ารงชีวิตของมนุษย์ ชีวิต
กับความงามในด้านศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม รวมไปถึงความงามในธรรมชาติรอบตัวมนุษย์

HM 57103 หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด
(GO and Thinking Skill Development)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความเป็นมาของหมากล้อม กฎกติกาการเล่น การฝึกทักษะและเทคนิคการเล่นหมากล้อม การฝึกฝนหมากล้อม
เพื่อความสามารถในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การบูรณาการหมากล้อมเข้ากับวิถีชีวิต การบูรณาการความฉลาด
จากหมากล้อมกับปัญญาทางธรรม

HM 57104 ปรัชญากับการด�าเนินชีวิต
(Philosophy and Living)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและบทบาทของปรชัญาในการด�าเนนิชวีติ ความจรงิเกีย่วกบัจกัรวาล โลก และชวีติของมนษุย์ ธรรมชาติ
ของความรู้ เกณฑ์ตัดสินคุณค่าทางจริยธรรม อุดมคติของชีวิต การวิเคราะห์ปัญหาร่วมสมัยในเชิงปรัชญา
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HM 57105 ไทยศึกษา
(Thai Studies)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความเป็นมาของชุมชนไทย โลกทัศน์พื้นฐานของสังคมไทยในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและศิลปวัฒนธรรม 
สภาพและปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบัน แนวโน้มและทางออกของสังคมไทยในอนาคต

HM 57106 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
(Integrated Humanities)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษยศาสตร์ วิวัฒนาการความคิดและความเชื่อของมนุษย์ ปฏิสัมพันธ์ต่อโลกและชีวิต
ในมิติของเหตุผลและอารมณ์ แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตในอุดมคติ คุณธรรมและจริยธรรม ศิลปะและวรรณกรรมท่ีมี
อิทธพิลต่อมนุษย์

HM 57107 ศาสนากับสันติภาพ
(Religion and Peace)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนาและสันติภาพ บทบาทของศาสนาต่อประเด็นสันติภาพ แนวคิดของศาสนาเกี่ยวกับ
สันติภาพ แนวคิดของศาสนาเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงและความขัดแย้ง แนวคิดของศาสนาเกี่ยวกับการสร้าง
สันติภาพ

HM 57108 ศิลปะการด�าเนินชีวิต
(Art of Living)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและส�าคัญของศิลปะการด�าเนินชีวิต ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น คุณค่าและความหมายของชีวิต การ
สร้างความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลและเป็นธรรมต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสิ่ง การแก้ปัญหาชีวิตอย่างสร้างสรรค์และการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

HM 57109 จริยศาสตร์ธุรกิจ
(Business Ethics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายของจริยศาสตร์ธุรกิจ แนวคิดหรือทฤษฎีเกี่ยวกับจริยศาสตร์ธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับ
จริยธรรม แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจที่ส�าคัญ ปัญหาจรยิธรรมในระบบธุรกิจปัจจุบัน

HM 57110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล
(Man and Reasoning)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและบทบาทของเหตผุล รปูแบบการอ้างเหตผุล หลกัเกณฑ์และความสมเหตสุมผลของการอ้างเหตผุล 
ข้อบกพร่องของการอ้างเหตุผล ศึกษาวิเคราะห์การอ้างเหตุผลในชีวิตประจ�าวันและชุดเหตุผลต่าง ๆ ที่มีอิทธิพล
ในสังคมปัจจุบัน
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HM 57111 การคิดเชิงวิพากษ์และสร้างสรรค์
(Critical and Creative Thinking)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ธรรมชาติของความคิด รูปแบบการคิดเชิงวิพากษ์ วัฒนธรรมการวิพากษ์ รูปแบบการคิดเชิงสรา้งสรรค์ การส่ง
เสริมการคิดเชิงวิพากษ์และเชิงสร้างสรรค์ในชีวิตประจ�าวัน

HM 57112 ชีวิตกับวรรณกรรมสร้างสรรค์
(Life and Creative Literature)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

มิติอันหลากหลายของชีวิตมนุษย์ท่ีสะท้อนผ่านผลงานสร้างสรรค์เชิงวรรณกรรมในรูปส่ือส่ิงพิมพ์ ภาพยนตร์ ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ และสื่ออื่น ๆ เพื่อแสดงให้เห็นโลกทัศน์ คุณค่า ความเชื่อและศรัทธาของมนุษย์

HM 57113 นวัตกรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Innovations and Quality of Life Improvement)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและความส�าคัญของนวัตกรรมที่มีผลต่อชีวิตมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมกับความต้องการ
พื้นฐานของมนุษย์ ประโยชน์และตัวอย่างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

SC 57101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ�าวัน
(Mathematics and Statistics in Daily Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การคิดเชิงวิเคราะห์ หลักความสมเหตุสมผลและการอ้างเหตุผล การน�าคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้แก้ปัญหาและ
ตัดสินใจในชีวิตประจ�าวัน การตัดสินใจโดยใช้หลักความน่าจะเป็น เทคนิคการน�าเสนอข้อมูลแบบต่าง ๆ การ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การอ่านค่าและตีความหมายจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต

SC 57102 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Applications of Information Technology)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสือ่สารและระบบเครือข่าย การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ต
เพือ่การตดิต่อส่ือสาร การค้นหาข้อมลู การศกึษาและน�าไปใช้เชงิพาณิชย์ ความรู้เบือ้งต้นทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ประเภทของระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น ความปลอดภัยของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
จริยธรรมในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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SC 57103 การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม
(Energy Conservation and Environmental Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและหลักการของการอนุรักษ์พลังงาน ความส�าคัญของการใช้และอนุรักษ์พลังงานอย่างถูกวิธี 
สถานการณ์ปัจจุบันและวิกฤตการณ์พลังงานของโลก ผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมของการใช้พลังงานอย่างไม่
ถูกต้อง หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท�างานและในโรงงานอุตสาหกรรม กฎหมายและมาตรฐานของการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม

SC 57104 เทคโนโลยีส�าหรับส�านักงานอัตโนมัติ
(Technology for Office Automation)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เกีย่วกบัส�านกังานอตัโนมตั ิบทบาทและการใช้คอมพวิเตอร์ในส�านกังาน ระบบตดิต่อส่ือสารและการประยกุต์
ใช้เครอืข่ายคอมพวิเตอร์ในส�านกังาน การใช้โปรแกรมประยกุต์ในส�านกังาน เช่น โปรแกรมประมวลผลค�า โปรแกรม
จัดการการค�านวณ โปรแกรมน�าเสนองาน โปรแกรมจัดการการนัดหมาย เป็นต้น การประชุมทางไกล แนวคิดของ
ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning) ระบบความปลอดภัยของข้อมูล

SC 57105 โภชนาการเพื่อสุขภาพ
(Nutrition for Health)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

บทบาทและความส�าคัญของโภชนาการที่มีต่อร่างกาย สารอาหารประเภทต่าง ๆ โรคที่เกิดจากการบริโภคอาหาร
ทีไ่ม่สมดุลและมพีษิ การควบคุมอาหารและน�้าหนักของร่างกายอย่างปลอดภยั อาหารส�าหรับบุคคลในช่วงวยัต่าง 
ๆ อิทธพิลของความเชื่อและค่านิยมในการรับประทานอาหาร รวมทั้งอาหารแสลงโรค

SC 57106 การจัดการการเงินส่วนบุคคล
(Personal Financial Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคดิเกีย่วกบัการบรหิารการเงินส่วนบคุคล ความเข้าใจจดุมุ่งหมายของการบรหิารการเงินส่วนบคุคล ความส�าคญั
ของการบริหารการเงินส่วนบุคคล การก�าหนดเง่ือนไขและเป้าหมายของการเงินส่วนบุคคล วงจรชีวิตของบุคคล 
คณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินส่วนบุคคล การจดบันทึกรายได้รายจ่ายส่วนบุคคลและครัวเรือน การวางแผน
และกลยุทธเ์กี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การบริหารความเส่ียงส่วนบุคคล และการออมเพื่อวัตถุประสงค์
ต่าง ๆ ของบุคคล

SC 57107 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
(Science and Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลของการใช้สารเคมีท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมและชีวิตประจ�าวัน 
ผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้ยาในชีวิตประจ�าวัน หลักการของเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) ผลท่ีเกิดขึ้น
จากการดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified Organisms: GMOs) ผลของรังสีจากดวงอาทิตย์และสาร
กมัมนัตรงัสีท่ีมีต่อชวีติและส่ิงแวดล้อม ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ท่ีมต่ีอมนษุย์ สภาพแวดล้อม 
สังคม การเมือง และวัฒนธรรม
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SC 57108 สถิติเบื้องต้น
(Basic Statistics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักและวิธีการทางสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ท่ีน�ามาใช้ในงานด้านต่างๆ ได้แก่ การท�าประชามติ 
การวิจัยเชิงส�ารวจ โดยเน้นการวิเคราะห์จากกรณีศึกษาและผลการวิจัยท่ีใช้ข้อมูลจริง การเขียนรายงานผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถติิ

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู

2.1.1 วิชาชีพครู

ED 57101 การสื่อสารส�าหรับครูมืออาชีพ
(Communication for Professional Teacher)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพัฒนาทักษะทางภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการเรียนรู้
วัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู การใช้อวัจนภาษาในการเรียนการสอน การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วม
กันอย่างสันติ

ED 57102 จิตวิญญาณแห่งความเป็นครู
(Spiritual Teacher)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความส�าคญั แนวคดิด้านคณุธรรมและจรยิธรรมของวชิาชพีคร ูการสร้างและปลกูฝังจติวญิญาณความเป็นคร ูการ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่คุรุสภาก�าหนด หลักธรรมาภิบาล ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชา
ท่ีสอนและกลยทุธ์การสอน เพือ่ให้ผู้เรยีนคดิวเิคราะห์ สังเคราะห์สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆได้ สภาพงานคร ูคณุลกัษณะ
และมาตรฐานวิชาชีพครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้าง
ความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง การแสวงหาและเลือกใช้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ เพื่อให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

ED 57103 ปรัชญาการศึกษา
(Philosophy of Education)

2(2-0-4)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายของปรัชญาและปรัชญาการศึกษา แนวคิดทางปรัชญาการศึกษาท่ีเกี่ยวเนื่องกับ ศาสนา เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา ปัญหาทางการศึกษาท่ีส�าคัญทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ แนวคิด กลวิธี และการวิเคราะห์การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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ED 57204 จิตวิทยาส�าหรับครู
(Psychology for Teacher)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีของจิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยา
การศกึษา จติวิทยาการแนะแนวและการให้ค�าปรกึษาเพือ่ช่วยเหลอืผู้เรยีนให้มีคณุภาพชวิีตท่ีดขีึน้ การประยกุต์ใช้
จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ

ED 57205 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส�าหรับครู
(Academic English for Teacher)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพฒันาทักษะภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารเชงิวชิาการในวิชาชพีคร ูศกึษาค�าศพัท์และหลกัการใช้ภาษาองักฤษท่ี
จ�าเป็นในการฟังและพดู เช่น ในการรายงาน การอภปิรายเชงิวิชาการ ศกึษากลยทุธ์ในการอ่านและลักษณะเฉพาะ
ของบทความ บทคัดย่อ รายงานการวิจัย เป็นต้น เพื่อเป็นพื้นฐานไปสู่การพัฒนาทักษะการเขียน ฝึกการจดบันทึก 
สรุปใจความที่อ่าน การถอดความด้วยการเรียบเรียงใหม่ และ การเขียนเอกสารอ้างองิ เป็นต้น การใช้ภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

ED 57206 นวัตกรรมการเรียนรู้เชิงประสิทธผิล
(Learning Innovation for Effectiveness)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย และความส�าคัญของนวัตกรรมการเรียนรู้ ประเภทสื่อการเรียนการสอน การออกแบบ การประยุกต์
ใช้ การประเมินสื่อพื้นฐานและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การผลิตมัลติมีเดียประกอบการเรียนการสอน เช่น สื่อน�าเสนอ 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และการสืบค้นสารสนเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพ การฝึกปฏิบัติผลิตสื่อพื้นฐานและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม

ED 57307 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
(Curriculum and Curriculum Development)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีหลักสูตร องค์ประกอบหลักสูตร แนวคิดการจัดท�าหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ 
หลกัการ จดุหมาย โครงสร้างการจดัการเรยีน สาระและมาตรฐานการเรยีนรู้ การจดัการเรยีนรู้ การวดัและประเมนิ
ผลตามสภาพจริง การน�าหลักสูตรไปใช้ การฝึกวิเคราะห์ จัดท�า และประเมินหลักสูตรเพื่อน�าผลการประเมินไปใช้
ในการพัฒนาหลักสูตร

ED 57308 สรรพศาสตร์ทางการจัดการเรียนรู้
(Holistics in Learning Management)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย และความส�าคญัของการเรยีนรู้และการสอน ทฤษฎแีละรปูแบบการเรยีนรู้ การพฒันารปูแบบการเรยีน
การสอนและสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ การเรียนการสอนตามแนวการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Construc-

tionism) การฝึกปฏบิตักิารออกแบบและจดัท�าแผนการเรยีนรู้ การทดลองใช้แผนการจดัการเรยีนรู้ในสถานการณ์
จริง การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การบริหารจัดการห้องเรียน การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา
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ED 57309 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
(Learning Measurement and Evaluation)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการ แนวคิดการวัดผลและประเมินผล จุดมุ่งหมายทางการศึกษากับการประมินผล ประเภทเครื่องมือการ
วัดผลการศึกษา การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวัดผลการศึกษาแต่ละประเภท การสร้างแบบทดสอบและแบบ
ประเมินส�าหรับวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธพิิสยั จิตพิสัย และทักษะพิสยั สถิติส�าหรับการวัดและประเมิน
ผล คะแนนและการแปลความหมายของคะแนน การตดัสินผลการเรยีน ตลอดจนศกึษาค้นคว้ารปูแบบการประเมนิ
การเรียนรู้ต่างๆ ที่ใช้ในปัจจุบัน และการน�าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

ED 57410 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
(Research for Learning Development)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย ประเภทของการวจิยั จรรยาบรรณของนกัวิจยั ขัน้ตอนเทคนคิการวิจยัสถาบนัและวิจยัในชัน้เรยีน การ
ออกแบบและวางแผนการวจิยั สถติเิพือ่การวจัิย การเสนอโครงการเพือ่ท�าวิจยั การสร้างเครือ่งมือในการวิจยั การ
ฝึกปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน การน�าเสนอผลงานวิจัย

ED 57411 การบริหารจัดการสถานศึกษาและการประกันคุณภาพ
( Education Institution Management and Quality 
Assurance)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ทฤษฎกีารบรหิารจดัการ ภาวะผู้น�าทางการศกึษา หลักการ แนวคดิเกีย่วกบัการบรหิารสถานศกึษาและการประกนั
คุณภาพการศึกษา แนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 
การน�าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือกับ
บุคลากรทางการศึกษาและชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียน

2.1.2 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน

ED 57312 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
(Practicum in Profession of Teaching 1)

2(0-6-0)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การสังเกตการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา อาท ิศึกษาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ศึกษาการจัดการโรงเรียน 
การจัดท�าแผนการจัดการเรียนรู้ การทดลองสอนในสถานการณ์จ�าลอง และสถานการณ์จริง การพัฒนาความเป็น
ครูมืออาชีพ

ED 57313 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
(Practicum in Profession of Teaching 2)

2(0-6-0)

วิชาบังคับก่อน : ED 57312

การสังเกตการจัดการเรียนรู้ อาทิ ศึกษาและสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สังเกตธรรมชาติการเรียนรู้
ของนกัเรยีน เข้าใจบทบาทและงานในหน้าท่ีของครใูนโรงเรยีน ศกึษาวิธีการแก้ไขพฤตกิรรมของนกัเรยีนท่ีมปัีญหา 
การจดัท�าแผนการจดัการเรยีนรู้ การทดลองสอนในสถานการณ์จ�าลอง และสถานการณ์จรงิ การออกแบบทดสอบ 
ข้อสอบ หรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การพัฒนาความเป็นครู
มืออาชีพ
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ED 57414 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 3
(Practicum in Profession of Teaching 3)

2(0-6-0)

วิชาบังคับก่อน : ED 57313

การวางแผนและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การผลิตสื่อการเรียนรู้ การทดลอง
สอนในสถานการณ์จ�าลอง และสถานการณ์จริง การออกแบบทดสอบ ข้อสอบ หรือเครื่องมือวัดผล การตรวจแบบ
ฝึกหัด ข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การพัฒนาความ
เป็นครูมืออาชีพ

ED 57415 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 4
(Practicum in Profession of Teaching 4)

2(0-6-0)

วิชาบังคับก่อน : ED 57414

การวางแผนและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การผลิตสื่อการเรียนรู้ การทดลอง
สอนในสถานการณ์จ�าลอง และสถานการณ์จริง การออกแบบทดสอบ ข้อสอบ หรือเครื่องมือวัดผล การตรวจ
ข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้
เรียน การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ

2.1.3 วิชาการปฏิบัติการสอน

ED 57516 การปฏิบัติการสอน 1
(Professional Experience 1)

6(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : ED 57415

การจัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานศึกษา เพื่อพัฒนามาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 
600 ชั่วโมง ภายใต้การนิเทศร่วมกันระหว่างสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กับสถานศึกษา โดยเน้นการปฏิบัติ
งานในหน้าท่ีคร ูการบรูณาการความรู้ท้ังหมดมาใช้ในการปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา ได้แก่ การปฏบิตักิารสอน
ภาษาจนีในชัน้เรยีน การวจิยัในชัน้เรยีน การพฒันาหลกัสูตรสถานศกึษา งานกิจกรรมพฒันาผู้เรยีน งานบรกิารของ
โรงเรียน การศึกษาและบริการชุมชน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายในสถานศึกษา

ED 57517 การปฏิบัติการสอน 2
(Professional Experience 2)

6(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : ED 57517

การปฏิบัติงานในสถานศึกษาต่อเนื่องจากการปฏิบัติการสอน 1 การเขียนรายงานและน�าเสนอผลการวิจัยในชั้น
เรียนอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งจัดนิทรรศการ การประชุมสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
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2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอก

TC 57101 ภาษาจีน 1
(Chinese 1)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

สัทอักษรและการออกเสียงภาษาจีนกลางอย่างถูกต้อง ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับอักษรจีน ค�าศัพท์ วลี และประโยค
พื้นฐานในภาษาจีน

TC 57102 ภาษาจีน 2
(Chinese 2)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : TC 57101

ค�าศัพท์ วลีและโครงสร้างประโยคความเดี่ยวและความรวมที่ใช้เป็นประจ�า ทักษะการใช้พจนานุกรมจีน

TC 57103 การฟังและการพูดภาษาจีน 1
(Chinese Listening and Speaking 1)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจในเนื้อหาสั้นๆ เน้นการฝึกฟังจากสื่อประเภทต่างๆ และเน้นการสนทนาเรื่องราวใน
ชีวิตประจ�าวัน

TC 57104 การฟังและการพูดภาษาจีน 2
(Chinese Listening and Speaking 2)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : TC 57103

ทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจในเนื้อหาที่มีความยาวมากขึ้น ทักษะการพูด โดยเน้นการอธิบาย การเล่าเรื่องอย่าง
ง่าย และส�านวนที่ใช้เป็นประจ�า ฝึกทักษะการฟังและการพูดในโอกาสต่างๆ

TC 57205 ภาษาจีน 3
(Chinese 3)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : TC 57102

ค�าศัพท์ วลีและโครงสร้างประโยคความซ้อนที่ใช้ประจ�า ทักษะการอ่านความเรียง นิทานหรือบทความสั้นๆ เพื่อ
จับใจความ

TC 57206 ภาษาจีน 4
(Chinese 4)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : TC 57205

ค�าศัพท์ วลีและโครงสร้างประโยคความซ้อน การอ่านบทความท่ีมีค�าศัพท์และโครงสรา้งประโยคท่ีซับซ้อนและ
หลากหลาย
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TC 57207 การอ่านภาษาจีน 1
(Chinese Reading 1)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : TC 57206

ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ การจับใจความส�าคัญ การวิเคราะห์โครงสร้างประโยค การวิเคราะห์ความหมาย
ระดับค�า วลี ประโยค และย่อหน้า ฝึกอ่านบทความเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นที่น่าสนใจในปัจจุบัน เพื่อ
พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ความคิดเห็น

TC 57208 การอ่านภาษาจีน 2
(Chinese Reading 2)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : TC 57207

ทักษะการตคีวาม การวเิคราะห์โครงสร้างประโยคท่ีซบัซ้อนขึน้ ทักษะการอ่านเพือ่วิเคราะห์ข้อเท็จจรงิ การวิเคราะห์
จุดมุ่งหมายในการเขียน โดยสามารถบ่งชี้หลักฐานและให้เหตุผลที่จะสนับสนุนหรือขัดแย้งกับผู้เขียนได้

TC 57209 การเขียนภาษาจีน 1
(Chinese Writing 1)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : TC 57206

ทักษะการเขียนเรียงความขนาดสั้นเกี่ยวกับชีวิตประจ�าวัน โดยใช้โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อน การใช้ค�าเชื่อมและ
ส�านวนที่เหมาะสม

TC 57210 การเขียนภาษาจีน 2
(Chinese Writing 2)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : TC 57209

ทักษะการเขียนบรรยายเหตุการณ์ การเขียนรายงานเชิงวิชาการ โดยเน้นการใช้รูปแบบภาษาเขียนที่เป็นทางการ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

TC 57211 ทฤษฎีภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์เบื้องต้น
( Introduction to Linguistics and Applied Linguistics 
Theory)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ทฤษฎีภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของภาษา ต้นก�าเนิดและความเชื่อม
โยงของภาษาต่างๆ โครงสร้างภาษาและการใช้ภาษา

TC 57212 คอมพิวเตอร์ภาษาจีนในส�านักงาน
(Chinese in Office Computer Application)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : TC 57102

การใช้คอมพิวเตอร์ด้วยระบบปฏิบัติการภาษาจีน การป้อนข้อมูล บันทึก และพิมพ์ข้อมูล ที่เป็นภาษาจีน การใช้
โปรแกรมส�าเร็จรูปเป็นภาษาจีน การใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลที่เป็นภาษาจีน

748� คู่มือนักศึกษา�ปีการศึกษา�2559�|�คณะศึกษาศาสตร์



TC 57213 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน
(Introduction to China)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ลักษณะการปกครอง เขตการปกครอง ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความ
เชื่อและทัศนคติของชาวจีน กลุ่มชาติพันธุ์ และระบบการศึกษาของจีน

TC 57214 ภาษาจีนสมัยใหม่
(Modern Chinese)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : TC 57206

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัภาษาจนีสมยัใหม่ สัทศาสตร์จนี (เสียงในภาษาจนี) ระบบค�าจนี อกัษรจนีและไวยากรณ์จนี 
เพื่อเป็นพื้นฐานในการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ

TC 57315 การแปลจีน - ไทย
(Chinese - Thai Translation)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : TC 57206

ทฤษฎีและเทคนิคในการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย ฝึกทักษะการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย โดยเน้นการแปล
ข้อความ บทสนทนา

TC 57316 การแปลไทย-จีน
(Thai - Chinese Translation)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : TC 57206

ทฤษฎีและเทคนิคในการแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน ฝึกทักษะการแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน โดยเน้นการแปล
ข้อความ บทสนทนา

TC 57317 สัทศาสตร์ภาษาจีน
(Chinese Phonetics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : TC 57214

องค์ประกอบของพยางค์และเสียงในภาษาจีน การออกเสียงภาษาจีนตามหลักสัทอักษรจีนและหลักอักขระสากล 
การวเิคราะห์เสียงในภาษาจนีโดยใช้ทักษะการฟังและการพดู ศกึษาปัญหาการออกเสียงภาษาจนีของนกัเรยีนไทย

TC 57318 อักษรจีน
(Chinese Character)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : TC 57214

วิวัฒนาการและประเภทของอักษรจีน โครงสร้างและส่วนประกอบของอักษรจีน ระเบียบวิธีการเขียนอักษรจีน 
อักษรจีนตัวเต็มและตัวย่อ
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TC 57319 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน
(Introduction to Chinese Culture)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

วฒันธรรมจนีในด้านวถิชีวีติความเป็นอยู่ เทศกาล ขนบธรรมเนยีมประเพณ ีศลิปะ ความเชือ่และทัศนคตขิองชาวจนี

TC 57320 ระบบค�าในภาษาจีน
(Chinese Morphology)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : TC 57214

หลักการสร้างค�าในภาษาจีน ชนิดของค�า ค�าที่มีความหมายแฝง ค�าพ้องรูปและค�าพ้องเสียง ค�าเหมือนและค�าตรง
ข้าม การใช้ค�าในระดับภาษาต่างๆ

TC 57321 ไวยากรณ์ภาษาจีน
(Introduction to Chinese Grammar)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : TC 57214

ไวยากรณ์ภาษาจีน วลีและรูปประโยคในภาษาจีน ชนิดของกลุ่มค�าและประโยค การใช้ค�าศัพท์ทางไวยากรณ์ การ
วิเคราะห์โครงสร้างประโยค

TC 57322 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณกรรมจีน
(Introduction to Chinese Literature)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ประวัติวรรณคดีจีนโดยสังเขป ผลงานประพันธ์ชิ้นส�าคัญในแต่ละยุคสมัยและจุดมุ่งหมายในการประพันธ์ ความ
หมายและความงามในเชิงวรรณศิลป์ของบทประพันธ์ต่างๆ

TC 57423 ประวัติศาสตร์จีนร่วมสมัย
(Contemporary to Chinese History)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ประวตัศิาสตร์ตัง้แต่ก่อตัง้ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี จนถงึปัจจบุนั เน้นเหตกุารณ์ และบคุคลส�าคญัท่ีส่งผลก
ระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจจีน

2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก

TC 57424 ทฤษฎีและวิธีการสอนภาษาจีน
(Chinese Language Teaching Theories and Method)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : TC 57214

ทฤษฎีและความรู้พื้นฐานในการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
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TC 57425 สัมมนาการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
(Seminar in Teaching Chinese as a Foreign 
Language)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : TC 57424

การอภิปรายประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ

2.2.3 เลือกวิชาเอกหรือการสอนวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอก

TC 57426 ปรัชญาจีน
(Chinese Philosophy)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ปรชัญาจนีและนกัปราชญ์ท่ีมชีือ่เสียง สายปราชญ์จนีท่ีเกิดขึน้ในยคุสมัยต่างๆ แนวคดิของนกัปราชญ์ในสายปราชญ์
ต่างๆ และค�าสอนที่โดดเด่น

TC 57427 ภาษาจีนโบราณ
(Ancient Chinese)

2(2-0-4)

วิชาบังคับก่อน : TC 57206

การใช้ภาษาจีนในสมัยโบราณช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงเป็นภาษาจีนสมัยใหม่ ระบบค�า ไวยากรณ์และโครงสร้าง
รูปประโยคของภาษาจีนโบราณเบื้องต้น วิวัฒนาการของภาษาจีนโบราณในแต่ละยุคสมัยต่างๆ

TC 57428 ศิลปะและวัฒนธรรมจีน
(Traditional Chinese Arts and Culture)

2(2-0-4)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมจีนที่เชื่อมโยงกับการเรียนภาษาจีน เช่น การเขียนพู่กันจีน การวาดภาพพู่กันจีน การ
ตัดกระดาษจีน การถักเชือกจีน การร�ามวยจีน การร้องเพลงจีน

TC 57429 การกล่าวสุนทรพจน์จีน
(Chinese Speech)

2(2-0-4)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

กิจกรรมการพูดสุนทรพจน์จีน การพูดต่อหน้าที่ชุมนุมชน การพูดในที่ประชุม

2.2.3.2 การสอนวิชาเอก

TC 57430 การออกแบบต�าราและสื่อการสอน
(Chinese Language Teaching Material Design)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : TC 57424

ทฤษฎีและหลักการแต่งต�าราและเอกสารประกอบการสอนภาษาจีน การออกแบบ จัดท�าและน�าเสนอสื่อการเรียน
การสอนเพื่อใช้ในชั้นเรียน แหล่งข้อมูลและวิธีการค้นคว้าข้อมูลเพื่อประกอบสื่อ ในรูปแบบต่างๆ
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TC 57431 การออกแบบสื่อการสอนด้วยการใช้มัลติมีเดีย
(Chinese Language Teaching Multi-media Material 
Design)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : TC 57424

ทฤษฎีและหลักการใช้มัลติมีเดียในการออกแบบ จัดท�าและน�าเสนอส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบของภาพและ
เสียงหรอืส่ืออเิลก็ทรอนกิส์ต่างๆ ในชัน้เรยีน รวมท้ังการเผยแพร่ในรปูแบบการศกึษาทางไกลและระบบอนิเทอร์เนต็

TC 57432 กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีน
(Activities for Chinese Language Learning)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : TC 57424

การจัดกิจกรรมการสอนภาษาจีนเสริมบทเรียนและกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษา
จีนให้แก่ผู้เรียนและได้เรียนรู้อย่างมีความสุข

TC 57433 วิธีการสอนและปฏิบัติการสอนภาษาจีน
(Chinese Language Teaching Method and Practice)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : TC 57424

การน�าความรู้ทางทฤษฎีและวิธีการสอนภาษาจีนมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการสอนตามแนวทางการสอนภาษา
จีนในฐานะภาษาต่างประเทศ ได้แก่ การสอนระบบเสียงในภาษาจีน ระบบค�าจีน อักษรจีนและไวยากรณ์จีน และ
น�ามาออกแบบการปฏิบัติการสอนจริง

TC 57434 การวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
( Chinese Language Teaching Research and Develop-
ment)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : TC 57424

วิจัยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ

3. หมวดวิชาเสริมสร้างอัตลักษณ์

ED 57218 การจัดการการศึกษาท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง
(Educational Management amid Changes)

2(2-0-4)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิดการจัดการการศึกษาที่สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ทฤษฎีการจัดการ การบริหาร
การเปล่ียนแปลง แนวการปฏบิตัทิางด้านการบรหิารงานวิชาการและกิจการนกัเรยีน การบรหิารบคุคล การบรหิาร
งบประมาณ และการบริหารทัว่ไป รวมถึงศึกษาแนวปฏิบัติทีด่ีเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจในสถานประกอบการ รวม
ทั้งธุรกิจด้านการศึกษา อาทิ สถาบันสอนภาษา สถานประกอบการผลิตสื่อการเรียนการสอน เป็นต้น
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BA 57104 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์
(Organization and Human Resource Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

รปูแบบและโครงสร้างองค์การ แนวคดิทางการบรหิาร และหน้าท่ีการบรหิาร วัฒนธรรมองค์การ การจดัการความ
ขัดแย้งและการจัดการการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวางแผน แหล่งในการสรรหา การคัด
เลือก การบริหารค่าตอบแทน การจัดสวัสดิการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม และการธ�ารงรักษา
บุคลากรในองค์การ
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รายชื่ออาจารย์และบุคลากรประจ�าคณะศึกษาศาสตร์

1. รองศาสตราจารย์.ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ 
คณบดี  

รักษาการผู้อ�านวยการโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแห่ง
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

และรักษาการแทนผู้อ�านวยการส�านักปรัชญาและ
วัฒนธรรมจีน

2. อาจารย์ ดร.อภิชา ธานีรัตน์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

3. อาจารย์ ดร.มล.สรสิริ วรวรรณ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

และรักษาการหัวหน้าสาขา วิชาการสอนภาษาจีน

4. อาจารย์ Lui Jiaping 
อาจารย์ประจ�า

5. อาจารย์กมลชนก โตสงวน 
อาจารย์ประจ�า

6. อาจารย์ ดร.กุลพร พูลสวัสดิ์ 
อาจารย์ประจ�า

7. อาจารย์จิตรา ลาภกิจเจริญ 
อาจารย์ประจ�า

8. อาจารย์ชมภูนุช พุฒิเนตร 
อาจารย์ประจ�า

754� คู่มือนักศึกษา�ปีการศึกษา�2559�|�คณะศึกษาศาสตร์



9. อาจารย์ดารินทร์ ทับทิมหิน 
อาจารย์ประจ�า

10. อาจารย์ทิมทอง นาถจ�านง 
อาจารย์ประจ�า

11. อาจารย์ปรัศนีย์ สุตสม 
อาจารย์ประจ�า

12. อาจารย์ปิยะนันต์ คล้ายจันทร์ 
อาจารย์ประจ�า

13. อาจารย์วรรษชล ณรงค์ศักดิ์สกุล 
อาจารย์ประจ�า

14. อาจารย์อดิเรก นวลศรี 
อาจารย์ประจ�า

15. อาจารย์ ดร.อนุสรา สุวรรณวงศ์ 
อาจารย์ประจ�า

16. นายกาวัน วิเชียรสมุทร 
เจ้าหน้าท่ีอาวุโส
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17. นางสาวกัญญาวีร์ บัวนวล 
เจ้าหน้าท่ี

18. นางสาวกาญจนา กองรักษา 
เจ้าหน้าท่ี

19. นางสาวแพรวพรรณ เที่ยงธรรม 
เจ้าหน้าท่ี
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คณะการจัดการ
ธุรกิจอาหาร



คณะการจัดการธุรกิจอาหาร 
Faculty of Food Business Management

คณะการจัดการธุรกิจอาหารจัดการเรียนการสอนและด�าเนินงานโดยยึดหลักปรัชญาและปณิธาน
ของสถาบัน ซึ่งได้แก่

ปรัชญา
“ผลิตบัณฑิตที่ท�างานเป็น โดดเด่นด้านนวัตกรรม มีคุณธรรมสูง มุ่งสู่สากล”

ปณิธาน
มุ่งผลติบณัฑติท่ีมคีวามรู้และทักษะเป็นเลศิด้านการจัดการธุรกิจอาหาร อย่างมจีรยิธรรมเพือ่ตอบ

สนองความต้องการของภาคธุรกิจในระดับสากล

วิสัยทัศน์
มุ่งสร้างนักจัดการธุรกิจอาหารที่รอบรู้ เชิดชูนวัตกรรม เปี่ยมด้วยคุณธรรม

พันธกิจ
1. จัดและพฒันาการศกึษาระดบัอดุมศกึษาด้านการจดัการธุรกิจอาหารท่ีทันสมยัและเท่าทันกระแส

พลวัตต่างๆ ของโลก 
2. ผลิตบณัฑิตคณะการจดัการธุรกิจอาหาร ตามปณิธานของสถาบนัการจดัการปัญญาภวัิฒน์ โดย

มุ่งเน้นใน 3 ด้านหลัก ดังต่อไปนี้
2.1 ความรู้สู่การปฏิบัติการ (Practicality) 
2.2 นวัตกรรมและการน�าไปประยุกต์ใช้ (Innovation)
2.3 คุณธรรมจริยธรรม (Morality) 

3. ส่งเสริมให้มีการวิจัยค้นคว้าทางด้านการจัดการธุรกิจอาหาร เพื่อน�าองค์ความรู้ไปพัฒนา
นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และภาคธุรกิจ

4. บริการวิชาการ โดยประสานความคิดและความร่วมมือกับเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพต่างๆ
5. เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ในวิชาชีพมีความ

รับผิดชอบต่อสังคม และมีจิตส�านึกในการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมอาหารของชาติ
6. เสริมสร้างระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธภิาพ

สัญลักษณ์ประจ�าคณะ
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มงกุฎ หมายถึง ความเป็นเลิศ
ต้นอ่อนข้าว หมายถึง ตัวแทนผลผลิตทางการเกษตร
ฟันเฟือง หมายถึง การแปรรูปผลผลิตและการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ

สีประจ�าคณะ
สีเขียว

สถานที่ติดต่อคณะ
ชั้น 10 อาคาร CP All Academy

ข้อมูลการติดต่อคณะ

 • หลักสตูรบรหิารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจอาหาร
 ผู้ประสานงาน นางสาวสุปรียา ผ่องโสภณ
 E-mail supreeyapho@pim.ac.th
 เบอร์โทรศัพท์ 0-2837-1151

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจภัตตาคาร
 ผู้ประสานงาน นางสาวพิชญดา พรหมมาศ
 E-mail pichayadapro@pim.ac.th
 เบอร์โทรศัพท์ 0-2832-0927
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หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร



หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร

Bachelor of Business Administration Program 
in Food Business Management

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจอาหาร)
 (อักษรย่อ) : บธ.บ. (การจัดการธุรกิจอาหาร)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Business Administration 
   (Food Business Management)
 (อักษรย่อ) : B.B.A. (Food Business Management)

ความส�าคัญ
ความส�าคัญของการพัฒนาหลักสูตรนี้ มีดังต่อไปนี้
1. ปัจจบุนัธุรกิจอาหารและเครือ่งดืม่เป็นธุรกิจท่ีมบีทบาทมาก ในเศรษฐกิจระดบัประเทศและระดบั

สากล ซึง่มผีลมาจากจ�านวนประชากรท่ีเพิม่ขึน้ ท�าให้ประชากรมคีวามต้องการข้ันพืน้ฐานและคณุภาพชวีติ
ที่ดีขึ้น มีก�าลังในการเลือกซื้อสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มมากขึ้น ส�าหรับธุรกิจอาหารและเครื่อง
ดืม่ในประเทศไทยถอืว่าเป็นธุรกิจท่ีมีศกัยภาพสูง ท�าให้มผีู้ให้ความสนใจท่ีจะลงทุนเกีย่วกบัธุรกิจอาหาร
และเครือ่งดืม่เป็นจ�านวนมาก ตัง้แต่ผู้ประกอบการรายย่อยท่ีด�าเนนิการเป็นธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจขนาด
กลางท่ีพัฒนาจากขนาดเล็ก และธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีมีการผลิตสายการผลิตในโรงงานอุตสหกรรม จาก
กระแสสังคมต่อความนิยมในการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มมีการเปล่ียนแปลงอย่างสม�่าเสมอ ท�าให้
กลุ่มผู้ประกอบการต้องปรบัตวัให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงจากสภาพเศรษฐกิจและสังคม มผีลให้ผู้ประกอบ
การในธุรกิจอาหารและเครือ่งดืม่มีการแข่งขนักนัสูงท้ังด้านความหลากหลายผลิตภณัฑ์ ราคาและคณุภาพ
ของสินค้า เพื่อให้ตรงตามความต้องการสูงสุดของผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ

2. จากสภาพสังคมท่ีมีการแข่งขันสูง กลุ่มผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจค้าปลีก 
ค้าส่ง ธุรกิจร้านอาหาร ภัตตาคาร ธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่มขนาดเล็ก ภาคอุตสาหกรรม โรงแรม 
โรงพยาบาลและสายการบิน เป็นกลุ่มธุรกิจท่ีตอบสนองความต้องการผู้บริโภคในการด�ารงชีวิต ดังนั้น
ส่ิงท่ีผู้ประกอบการจงึให้ความส�าคญัตัง้แต่กระบวนการผลติวตัถดุบิท่ีมมีาตราฐาน การคดัเลอืกวตัถดุบิท่ี
ดมีคีณุภาพ กระบวนการขนส่งวตัถดุบิ การเกบ็รกัษา กระบวนการผลติท่ีต้องได้มาตราฐานและปลอดภยั 
การขนส่ง กระจายสินค้าและการจัดจ�าหน่ายไปสู่ผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคจะต้องได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและ
ปลอดภัย มกีารวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการของตลาด การก�าหนดกลุ่มเป้าหมายของสินค้าเพือ่สร้าง
กลยทุธ์ในการจ�าหน่าย การส่งเสรมิการตลาด การบรกิารท่ีด ีการประยกุต์ใช้เทคโนโลยกีบัการบรกิารเพ่ือ
ให้กลุ่มผู้บรโิภคเกิดความพงึพอใจและการเตรยีมความพร้อมสู่การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนในปี 
พ.ศ. 2558 จงึท�าให้กลุ่มอตุสาหกรรมอาหารและเครือ่งดืม่ท้ังในและต่างประเทศมคีวามต้องการแรงงาน
ในสาขาวชิาการจัดการธุรกิจอาหารเป็นจ�านวนมาก

3. จากสถานการณ์ดังกล่าว หลักสูตรการจัดการธุรกิจอาหารของสถาบันจึงถูกออกแบบมาเพื่อ
ให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพ การใหบ้ริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม 
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สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในด้านธุรกิจเชิงกลยุทธ์และการตลาด เพื่อตอบสนองกลุ่มผู้ประกอบการด้าน
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มท่ีต้องการกลุ่มแรงงานท่ีมีความรู้และประสิทธิภาพในการท�างานไปเป็นส่วน
หนึ่งขององค์กร เพื่อใหส้อดคล้องกับการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มและ
อุตสาหกรรมการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แนวทางในการประกอบอาชีพ
เมื่อส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพในสายการบริหารจัดการธุรกิจ

อาหารในระดับบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายสนับสนุนสายงานด้านต่างๆ ในบริษัทที่เกี่ยวกับธุรกิจอาหาร 
และสามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวในด้านธุรกิจอาหาร เป็นต้น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และมีมาตรฐานตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจ

อาหาร และภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหาร เป็นที่ต้องการของ
สังคมโดยเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการธุรกิจอาหาร และสามารถน�าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจอาหาร และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารได้ เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขัน ตลอดจนสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ทางด้านธุรกิจการอาหารได้

3. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความเป็นผู้น�า มีความใฝ่รู้ สามารถใช้ความรู้ด้านภาษาในการพูด
และเขียน รวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
ผู้สมัครเข้าศึกษาตอ้งมีคุณสบัติเป็นไปตามข้อบังคับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ว่าด้วยการ

ศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู ้ส�าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือส�าเร็จการศึกษาชั้น

อนุปริญญา หรือปริญญาตรี
2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
3. ไม่เคยต้องโทษตามค�าพพิากษาของศาล เว้นแต่ในกรณโีทษนัน้เกิดจากความผดิอนักระท�าโดย

ประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
4. ไม่เป็นผู้วกิลจรติและไม่เป็นผู้มีโรคตดิต่อร้ายแรง โรคท่ีสังคมรงัเกยีจ โรคท่ีเป็นอปุสรรคต่อการ

ศึกษา หรือติดยาเสพติด
5. นกัศกึษาจะต้องท�าการตรวจโรคท่ีเกีย่วข้องกบัผู้สัมผสัอาหาร เนือ่งจากเป็นโรคท่ีสามารถตดิต่อ

จากผู้สัมผัสอาหารไปยังผู้บริโภคได้ เช่น อหิวาตกโรค ไข้ไทฟอยด์ โรคบิด ไข้สุกใส ไข้หัด โรคคางทูม 
วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อนในระยะติดต่อ โรคผิวหนังท่ีน่ารังเกียจ ไวรัสตับอักเสบเอ ไข้หวัดใหญ่
รวมถึงไข้หวัดใหญ่ท่ีติดต่อจากสัตว์และโรคอื่นๆตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข หากเจ็บป่วยต้อง
รักษาให้หายเป็นปกติก่อนปฏิบัติงาน
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หลักสูตร
จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวน 33 หน่วยกิต ประกอบด้วย

1.1 กลุ่มวิชาภาษา จ�านวน 15 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ จ�านวน 99 หน่วยกิต ประกอบด้วย
2.1 กลุ่มวิชาแกน จ�านวน 42 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาบังคับ จ�านวน 42 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาเลือก จ�านวน 15 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ�านวน 6 หน่วยกิต
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รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ศึกษาตลอดหลักสูตร จ�านวน 33 หน่วยกิต แบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชาดังนี้

1.1 กลุ่มวิชาภาษา จ�านวน 15 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาดังนี้
1.1.1 ภาษาไทย จ�านวน 3 หน่วยกิต เลือกเรียน 1 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

TH 57101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication) 3(3-0-6) -

TH 57102
ภาษากับวัฒนธรรมไทย
(Language and Thai Culture) 3(3-0-6) -

1.1.2 ภาษาอังกฤษ จ�านวน 10 หน่วยกิต เลือกเรียน 5 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

EN 57101
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(Foundation English) 2(1-2-3) -

EN 57102
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
(English for Real Life) 2(1-2-3) EN 57101

EN 57203
ภาษาอังกฤษในธุรกิจบริการและการขาย
(English in the Service and Sales Business) 2(1-2-3) EN 57102

EN 57204

ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอและการสื่อสาร
ในเชิงธุรกิจ
( English for Presentation and Communication 
in Business)

2(1-2-3) EN 57203

EN 57305
ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครและสัมภาษณ์งาน
(English for Job Application and Interview) 2(1-2-3) EN 57204

EN 57306
ภาษาอังกฤษในบริบทของสังคมทางธุรกิจ
(English for Social / Business Contexts) 2(1-2-3) EN 57204

EN 57307
ภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียน
(English in ASEAN Contexts) 2(1-2-3) EN 57204

EN 57308
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมออนไลน์
(English for Communication on Social Media) 2(1-2-3) EN 57204

EN 57409
ภาษาอังกฤษเพื่อการจดบันทึกย่อและการสรุปความ
(English for Note-Taking and Summarizing) 2(1-2-3) EN 57204
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

EN 57410
ภาษาอังกฤษส�าหรับการสอบวัดมาตรฐาน
(English for Standardized Tests) 2(1-2-3) EN 57204

1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต เลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SO 57101
บุคลิกภาพและสัมพันธภาพทางสังคม
(Personality and Social Relations) 3(3-0-6) -

SO 57102
การพัฒนาสังคม
(Social Development) 3(3-0-6) -

SO 57103
ประชาคมโลกกับอาเซียน
(Global Community and ASEAN) 3(3-0-6) -

SO 57104
การจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจ�าวัน
(Conflict Management in Daily Life) 3(3-0-6) -

SO 57105
ภาวะผู้น�าในสังคมยุคใหม่
(Leadership in Modern Society) 3(3-0-6) -

SO 57106
กฎหมายในชีวิตประจ�าวัน
(Law in Daily Life) 3(3-0-6) -

SO 57107
ความรู้เท่าทันสื่อ
(Media Literacy) 3(3-0-6) -

SO 57108
เศรษฐกิจและการเมืองไทย
(Thai Politics and Economy) 3(3-0-6) -

SO 57109
สหวิทยาการสังคมศาสตร์
(Integrated Social Science) 3(3-0-6) -

SO 57110
มนุษย์กับโลกาภิวัฒน์
(Man and Globalization) 3(3-0-6) -

SO 57111
ปัญหาสังคมร่วมสมัย
(Contemporary Social Problems) 3(3-0-6) -

SO 57112
สังคมชนบทและเมือง
(Rural and Urban Society) 3(3-0-6) -

SO 57113
จิตวิทยาเพื่อการท�างาน
(Psychology for Work) 3(3-0-6) -
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1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต เลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HM 57101
มนุษย์กับอารยธรรม
(Man and Civilization) 3(3-0-6) -

HM 57102
ความงดงามแห่งชีวติ
(Beauty of Life) 3(3-0-6) -

HM 57103
หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด
(GO and Thinking Skills Development) 3(3-0-6) -

HM 57104
ปรัชญากับการด�าเนินชีวิต
(Philosophy and living) 3(3-0-6) -

HM 57105
ไทยศึกษา
(Thai Studies) 3(3-0-6) -

HM 57106
สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
(Intergrated Humanities) 3(3-0-6) -

HM 57107
ศาสนากับสันติภาพ
(Religion and Peace) 3(3-0-6) -

HM 57108
ศิลปะการด�าเนินชีวิต
(Art of Living) 3(3-0-6) -

HM 57109
จริยศาสตร์ธุรกิจ
(Business Ethics) 3(3-0-6) -

HM 57110
มนุษย์กับการใช้เหตุผล
(Man and Reasoning) 3(3-0-6) -

HM 57111
การคิดเชิงวิพากษ์และสร้างสรรค์
(Critical and Creative Thinking) 3(3-0-6) -

HM 57112
ชีวิตกับวรรณกรรมสร้างสรรค์
(Life and Creative Literature) 3(3-0-6) -

HM 57113
นวัตกรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Innovations and Quality of Life Improvement) 3(3-0-6) -

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต เลือกเรียน 2 รายวิชา จาก
รายวิชาต่อไปนี้
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SC 57101
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ�าวัน
(Mathematics and Statistics in Daily Life) 3(3-0-6) -

SC 57102
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Applications of Information Technology) 3(3-0-6) -

SC 57103
การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม
( Energy Conservation and Environmental 
Management)

3(3-0-6) -

SC 57104
เทคโนโลยีส�าหรับส�านักงานอัตโนมัติ
(Technology for Office Automation) 3(2-2-5) -

SC 57105
โภชนาการเพื่อสุขภาพ
(Nutrition for Health) 3(3-0-6) -

SC 57106
การจัดการการเงินส่วนบุคคล
(Personal Financial Management) 3(3-0-6) -

SC 57107
วิทยาศาสตร์กับชีวิต
(Science and Life) 3(3-0-6) -

SC 57108
สถิติเบื้องต้นเพื่อการวิจัย
(Basic Statistics) 3(3-0-6) -

2. หมวดวิชาเฉพาะ จ�านวน 99 หน่วยกิต แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชา ดังนี้
2.1 กลุ่มวิชาแกน จ�านวน 42 หน่วยกิต มีรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BA 57101
หลักการตลาด
(Principles of Marketing) 3(3-0-6) -

BA57102
การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ
(Business Managerial Accounting) 3(3-0-6) -

BA 57103
การจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
(Food Product Management) 3(3-0-6) -

BA 57104
การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์
( Organization and Human Resource 
Management)

3(3-0-6) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BA 57105
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
(Modern Trade Business Management) 3(3-0-6) -

BA 57106
เศรษฐศาสตร์การจัดการ
(Managerial Economics) 3(3-0-6) -

BA 57107
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
(Logistics and Supply Chain Management) 3(3-0-6) -

BA 57208
การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
( Quantitative Analysis and Business 
Statistics)

3(3-0-6) -

BA 57209
การเงินธุรกิจ
(Business Finance) 3(3-0-6) -

BA 57210
การจัดการด้านการผลิตและการปฏิบัติการ
(Operations Management) 3(3-0-6) -

BA 57211
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
( Information Systems for Modern Business 
Management)

3(3-0-6) -

BA 57312
การวิจัยเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
(Research for Business Development) 3(3-0-6) -

BA 57313
กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
(Business Law and Ethics) 3(3-0-6) -

BA 57414
การจัดการเชิงกลยุทธ์
(Strategic Management) 3(3-0-6) -

2.2 กลุ่มวิชาบังคับ จ�านวน 42 หน่วยกิต มีรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

FB 57101
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจอาหาร 1
( Work-based Learning in Food Business 
Management 1)

3(0-40-0) -

FB 57102
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจอาหาร 2
( Work-based Learning in Food Business 
Management 2)

3(0-40-0)

FB 57101 
หรือได้รับการ

อนุมัติจาก
คณบดี
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

FB 57203
การจัดการความปลอดภัยอาหาร
(Food Safety Management) 3(3-0-6) -

FB 57204
วิทยาศาสตร์การประกอบอาหารเบื้องต้น
(Fundamental of Cooking Science) 3(2-1-4) -

FB 57205
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจอาหาร 3
( Work-based Learning in Food Business 
Management 3)

3(0-40-0)

FB 57102 
หรือได้รับการ

อนุมัติจาก
คณบดี

FB 57206
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจอาหาร 4
( Work-based Learning in Food Business 
Management 4)

3(0-40-0)

FB 57205 
หรือได้รับการ

อนุมัติจาก
คณบดี

FB 57307
การจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
(Food and Beverage Management) 3(3-0-6) -

FB 57308
การประกันคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม 
(Food and Beverage Quality Assurance) 3(3-0-6) -

FB 57309
สัมมนาการจัดการธุรกิจอาหาร
(Seminar in Food Business Management) 3(3-0-6) -

FB 57310
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจอาหาร 5
( Work-based Learning in Food Business 
Management 5)

3(0-40-0)

FB 57206 
หรือได้รับการ

อนุมัติจาก
คณบดี

FB 57311
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจอาหาร 6
( Work-based Learning in Food Business 
Management 6)

3(0-40-0)

FB 57310 
หรือได้รับการ

อนุมัติจาก
คณบดี

FB 57412
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจอาหาร 7
( Work-based Learning in Food Business 
Management 7)

3(0-40-0)

FB 57311 
หรือได้รับการ

อนุมัติจาก
คณบดี

FB 57413
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจอาหาร 8
( Work-based Learning in Food Business 
Management 8)

6(0-40-0)

FB 57412 
หรือได้รับการ

อนุมัติจาก
คณบดี
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2.3 กลุ่มวิชาเลือก จ�านวน 15 หน่วยกิต เลือกเรียน 5 รายวิชา โดยเลือกจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ทั้ง 5 วชิา จากรายวิชาดังต่อไปนี้

กลุ่มวิชาเลือกด้านการจัดการธุรกิจอาหาร

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

FB 57314
การจัดการและการผลิตเบเกอรี่
(Management and Production of Bakery) 3(2-1-4) FB 57204

FB 57315
วัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
อาเซียน
(Food Culture and Behavior of ASEAN)

3(3-0-6) -

FB 57316
การจัดการอาหารเชิงนวัตกรรม
(Food Innovation Management) 3(2-1-4) -

FB 57317
การจัดการธุรกิจอาหารไทย
(Thai Food Business Management) 3(3-0-6) -

FB 57318
การจัดการวัตถุดิบและการแปรรูป
(Raw Materials Management and Processing) 3(3-0-6) -

FB 57319
การจัดการธุรกิจร้านกาแฟ
(Coffee Shop Business Management) 3(2-1-4) FB 57204

FB 57320
ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ
(Healthy and Functional Food Business) 3(3-0-6) -

FB 57321

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพ
ทางประสาทสัมผัส 
( Food Product Development and Sensory 
Evaluation)

3(2-1-4) -

FB 57322
การจัดการและการผลิตเครื่องดื่ม 
(Management and Production of Beverage) 3(2-1-4) -

FB 57323
การจัดการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจค้าปลีก
( Food and Beverage Management for
Retail Business)

3(3-0-6) -

FB 57324
การจัดการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจค้าส่ง
( Food and Beverage Management for 
Wholesale Business)

3(3-0-6) -

FB 57325
การจัดการธุรกิจอาหารเร่งด่วน
(Quick Service Restaurant Management) 3(3-0-6) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

FB 57326
ภาวะผู้น�าในธุรกิจอาหาร
(Leadership for Food Business) 3(3-0-6) -

กลุ่มวิชาเลือกด้านภาษาจีน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BC 55101
ภาษาจีน 1
(Chinese 1) 3(2-2-5) -

BC 55102
ภาษาจีน 2
(Chinese 2) 3(2-2-5) BC 55101

BC 55206
ภาษาจีน 3
(Chinese 3) 3(2-2-5) BC 55102

BC 55207
ภาษาจีน 4
(Chinese 4) 3(2-2-5) BC 55206

BC 55338
ภาษาจีนธุรกิจ
(Business Chinese) 3(2-2-5) BC 55207

BC 55339
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางการตลาด
(Chinese for Marketing Communication) 3(2-2-5) BC 55338

กลุ่มวิชาเลือกด้านภาษาญี่ปุ่น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BJ 56101
ภาษาญี่ปุ่น 1
(Japanese 1) 3(2-2-5) -

BJ 56102
ภาษาญี่ปุ่น 2
(Japanese 2) 3(2-2-5) BJ 56101

BJ 56206
ภาษาญี่ปุ่น 3
(Japanese 3) 3(2-2-5) BJ 56102

BJ 56207
ภาษาญี่ปุ่น 4
(Japanese 4) 3(2-2-5) BJ 56206

คณะการจัดการธุรกิจอาหาร | สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร 771



รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BJ 56244
ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 
(Business Japanese) 3(2-2-5) BJ 56207

BJ 56328
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารทางการตลาด 
(Japanese for Marketing Communication) 3(2-2-5) BJ 56244

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ�านวน 6 หน่วยกิต 
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาใดๆ ในระดับปริญญาตรีท่ีเปดิสอนในสถาบันการจัดการ

ปัญญาภิวัฒน์ และสถาบันอุดมศึกษาอื่น ท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดยต้องได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษา

ท้ังนี ้ในรายวิชาทุกวชิาท่ีมีวิชาหรอืเง่ือนไขบงัคบัก่อน คณบดสีามารถอนมุตัใิห้นกัศกึษาลงทะเบยีน
ในรายวิชานั้นได้
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แผนการศึกษา

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษา 2

TH xxxxx กลุ่มวิชาภาษา (ภาษาไทย) 3

SO xxxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3

BA 57101 หลักการตลาด 3

BA 57102 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ 3

BA 57103 การจัดการผลิตภัณฑอ์าหาร 3

FB 57101 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจอาหาร 1 3

รวม 20

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษา 2

HM xxxxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3

SC xxxxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3

BA 57104 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ 3

BA 57105 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3

BA 57106 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 3

FB 57102 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจอาหาร 2 3

รวม 22
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แผนการศึกษา

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษา 2

SO xxxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3

HM xxxxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3

BA 57107 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3

BA 57208 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 3

FB 57203 การจัดการความปลอดภัยอาหาร 3

FB 57205 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจอาหาร 3 3

รวม 20

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษา 2

SC xxxxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3

BA 57209 การเงินธุรกิจ 3

BA 57210 การจัดการด้านการผลิตและการปฏิบัติการ 3

BA 57211 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 3

FB 57204 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหารเบื้องต้น 3

FB 57206 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจอาหาร 4 3

รวม 20
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แผนการศึกษา

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษา 2

BA 57312 การวิจัยเพื่อการพัฒนาธุรกิจ 3

FB 57307 การจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 3

FB 57308 การประกันคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม 3

FB 57310 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจอาหาร 5 3

กลุ่มวิชาเอกเลือก (1) 3

กลุ่มวิชาเอกเลือก (2) 3

รวม 20

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษา 2

BA 57313 กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ 3

FB 57309 สัมมนาการจัดการธุรกิจอาหาร 3

FB 57311 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจอาหาร 6 3

กลุ่มวิชาเอกเลือก (3) 3

กลุ่มวิชาเอกเลือก (4) 3

หมวดวิชาเลือกเสรี (1) 3

รวม 20
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แผนการศึกษา

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

BA 57414 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3

FB 57412 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจอาหาร 7 3

กลุ่มวิชาเอกเลือก (5) 3

หมวดวิชาเลือกเสรี (2) 3

รวม 12

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

FB 57413 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจอาหาร 8 6

รวม 6
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ค�ำอธิบำยรำยวิชำ

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ศึกษาตลอดหลักสูตร จ�านวน 31 หน่วยกิต แบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชาดังนี้
1.1 กลุ่มวิชาภาษา จ�านวน 13 หน่วยกิต ประกอบด้วย 

1.1.1 ภาษาไทย

TH 57101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
( Thai for Communication)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การใช้ภาษาไทยมาตรฐานปัจจุบัน ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียนในโอกาสต่างๆ และการน�าเสนองาน

TH 57102 ภาษากับวัฒนธรรมไทย
( Language and Thai Culture)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหวา่งภาษาและวัฒนธรรม การใช้อวัจนภาษาไทย วัฒนธรรมไทยสมัยตา่งๆ ค่านิยมและการ
ปลูกฝังค่านิยม ประเพณีไทย วัฒนธรรมต่างชาติท่ีมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทย การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมไทย

1.1.2 ภาษาอังกฤษ

EN 57101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
( Foundation English)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพัฒนาทักษะการฟังและพูด โดยเน้นความรู้ค�าศัพท์และโครงสร้างภาษาเพื่อการส่ือสารระดับพื้นฐาน ตลอด
จนความสามารถในการออกเสียงสระภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง เป็นการฟังเพื่อจับใจความส�าคัญและรายละเอียด
จากข้อความหรือบทสนทนาสั้นๆ การพูดทักทาย เริ่มบทสนทนา แนะน�าตนเอง ต้อนรับ ถามและตอบข้อมูลอย่าง
ง่ายในสถานการณ์ต่างๆ ทีพ่บในชีวิตประจ�าวัน รวมทัง้การอ่านและการเขียนข้อความภาษาอังกฤษสั้นๆ ทั้งในรูป
แบบทั่วไปและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
The development of listening and speaking skills focusing on vocabulary and basic communica-

tive sentence structures, as well as the ability to use correct pronunciation of English vowels. 
Listening for main ideas and specific details from short messages or short dialogues, including 
participating in a variety of simple situations such as greeting, introducing oneself, welcoming, 
asking for and giving in daily life information. Reading excerpts, and writing short messages in 
traditional and/or electronics formats included.

คณะการจัดการธุรกิจอาหาร | สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร 777



EN 57102 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
( English for Real Life)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ENL 1021

การพัฒนาทักษะการฟังและพูด โดยเน้นความรู้ค�าศัพท์และโครงสร้างภาษาเพื่อการส่ือสารระดับกลาง ตลอด
จนความสามารถในการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง เป็นการฟัง พูด และแสดงความคิดเห็นใน
สถานการณ์ต่างๆ ท่ีต้องใช้ภาษาท่ีซับซ้อนขึ้น รวมท้ังการติดต่อซื้อขาย การอ่านและเขียนเอกสาร/ข้อความเชิง
ธุรกิจเบื้องต้น เช่น รายละเอียดสินค้าบนฉลาก ค�าแนะน�าการใช้อุปกรณ์ เป็นต้น ทั้งในรูปแบบทั่วไปและผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

EN 57203 ภาษาอังกฤษในธุรกิจบริการและการขาย
( English in the Service and Sales Business)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57102

การพัฒนาทักษะการฟังและพูดเพื่อการบริการลูกค้าและการขาย โดยเน้นค�าศัพท์ ส�านวน การสนทนาโต้ตอบกับ
ลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ รวมท้ังการส่ือสารเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
ตลอดจนความสามารถในการออกเสียงพยัญชนะควบกล�้าในภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง
The development of listening and speaking skills for service and sales business focusing on 
vocabulary, expressions and dialogues required in communication to promote customer satis-

faction and to deal with on-the-spot solutions, as well as the ability to use correct pronunciation 
of English consonant clusters.

EN 57204 ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอและการสื่อสารในเชิงธุรกิจ
( English for Presentation and Communication in 
Business)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57203

การบูรณาการทักษะทางภาษาทั้งสี่ คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนในการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน
อาชพี เพือ่น�าเสนอท้ังในรปูแบบการเขยีน/ตาราง และด้วยวาจา รวมถงึการน�าเสนอข้อมลูเกีย่วกบับรษิทัและสินค้า 
และการเขยีน การพดูเพือ่ส่งเสรมิการขายสินค้า/บรกิาร ฝึกปฏบิตัเิทคนคิในการน�าเสนอขัน้พืน้ฐาน ตลอดจนความ
สามารถในการใช้ระบบเน้นเสียงและจังหวะในภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
Integration of four skills in English language in researching the career information to present 
both in writing (table) and speaking will be focused. Basic products presentation and company 
profile including sales promotions, services are also included, as well as the ability to use cor-

rect pronunciation of English stress and rhythm patterns. 

EN 57305 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครและสัมภาษณ์งาน
( English for Job Application and Interview)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

พฒันาทักษะในการกรอกแบบฟอร์มใบสมคัร การเขยีนจดหมายสมคัรงาน การเขยีนประวตัส่ิวนตวั การสัมภาษณ์ 
โดยเน้นภาษาและค�าศพัท์เฉพาะท่ีใช้ในการสัมภาษณ์สมัครงาน รวมท้ังการค้นคว้าและน�าเสนอเนือ้หาท่ีเกีย่วข้อง
กับอาชีพที่สมัคร ตลอดจนความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษในรูปประโยคให้ถูกต้อง
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The development of the skills in filling out a job application form, writing a cover letter, preparing 
a resume, and interviews, focusing on the language required in job application and interview, 
as well as conducting research and preparing presentation about the target job position. The 
ability to use sounds in connected speech correctly included. 

EN 57306 ภาษาอังกฤษในบริบทของสังคมทางธุรกิจ
( English for Social / Business Contexts)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

การเขียนจดหมายตามโอกาสต่างๆ ที่ผู้ท�างานในวงการธุรกิจต้องใช้ เช่น การแสดงความเสียใจ การแสดงความ
ยินดี การกล่าวต้อนรับผู้มาเยือน การรับรองลูกค้าและอาคันตุกะ การเป็นพิธีกรในการจัดประชุมสัมมนา และ
สามารถเขียนวาระการประชุมและรายงานการประชุมได้ ตลอดจนความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษ
ในรูปประโยคให้ถูกต้อง 
A practice in business letter writing in a variety of situations such as letters of condolences, 
congratulations, as well as in welcoming guests and customers, performing the role of Master 
of the Ceremony in meetings along with writing minutes of the meeting and meeting schedules. 
The ability to use sounds in connected speech correctly included.

EN 57307 ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพในตลาดอาเซียน
( English Skills for Professionals in ASEAN)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานอาชีพในตลาดอาเซียน โดยใช้ค�าศัพท์และ
ส�านวนท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานเฉพาะสาขา อาชีพเพื่อการติดต่อ และประสานงาน ระหว่างคู่ค้าจากประเทศ
สมาชิกอาเซียน รวมถึงความตระหนักในความแตกต่างทางวัฒนธรรมการท�างาน
Listening, speaking, reading, and writing skills for careers in ASEAN, vocabulary and expressions 
related to specific types of careers and working in liaison with business partners among ASEAN 
countries, as well as an awareness of working culture differences.

EN 57308 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย)
( English for Social Media)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

ภาษาอังกฤษจากสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ข้อมูลสินค้า โฆษณา สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรือโซเชียลมีเดียอื่นๆ เป็นต้น และมีการจัดท�าโครงงานภาษาอังกฤษจากสื่อสังคมออนไลน์ 
(โซเชียลมีเดีย)
English from a variety of domestic and international media, for example, product information, 
advertisements, electronic media and other social media, etc., with a focus on English project 
assignments.

คณะการจัดการธุรกิจอาหาร | สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร 779



EN 57409 ภาษาอังกฤษเพื่อการจดบันทึกย่อและการสรุปความ
( English for Note-Taking and Summarizing)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

ฝึกการจดบันทึกย่อ และการเขียนสรุปความ โดยเน้นทักษะการฟัง การอ่าน และการเขียนบันทึกย่อโดยเน้น การ
เขียนสรุปจากข่าวธุรกิจ ภาพยนตร์สั้น และสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย)
A practice in basic skills needed for note-taking and summarizing with an emphasis on listening, 
reading and writing short notes and summaries from business news, short films and social media.

EN 57410 ภาษาอังกฤษส�าหรับการสอบวัดมาตรฐาน
( English for Standardized Tests)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

ทบทวนลักษณะภาษา โครงสร้างข้อสอบ ไวยากรณ์และค�าศัพท์ ข้อความท่ีตัดตอนมาส�าหรับอ่าน ลักษณะการ
สนทนา บทสนทนา และค�าพูดที่มักจะปรากฏในข้อสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
A review of language patterns, test structures, grammar and vocabulary, reading excerpts, 
conversation styles and dialogues, common in standardized tests.

1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

SO 57101 บุคลิกภาพและสัมพันธภาพทางสังคม
( Personality and Social Relations)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพท้ังภายในและภายนอก ทักษะการสร้าง
สัมพันธภาพระหวา่งบุคคล การวิเคราะห์ตนเองและผู้อื่นเพื่อเป็นพื้นฐานในการปรับปรุงตนเอง และสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลในสังคมต่างๆ

SO 57102 การพัฒนาสังคม
( Social Development)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับการพัฒนา ความหมายและมโนทัศน์ต่างๆ ของการพัฒนาสังคม การพัฒนาสังคม
กระแสหลัก อิทธพิลของโลกตะวันตก จีน และกระแสโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลประเทศที่ก�าลังพัฒนา การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน การศึกษาชุมชน หลักการและกระบวนการพัฒนาสังคมแบบมีส่วนร่วม

SO 57103 ประชาคมโลกกับอาเซียน
( Global Community and ASEAN)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการ ระบบความสัมพันธ์ในประชาคมโลก อาเซียน และประชาคมอาเซียนผลกระทบของ
เหตุการณ์ส�าคัญท่ีเกิดขึ้นในแต่ละภูมิภาคของโลกท่ีมีต่อภูมิภาคอาเซียน สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 
การเมือง และสิ่งแวดล้อมในประชาคมอาเซียน
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SO 57104 การจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจ�าวัน
( Conflict Management in Daily Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัความขดัแย้ง การตอบสนองต่อปัญหาและความขดัแย้งในชวิีตอย่างสร้างสรรค์โดยใช้หลกั
สันติวิธีอันค�านึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและสิทธสิ่วนบุคคล การเจรจาต่อรอง การแสวงหาทางเลือกที่เหมาะสมใน
การบริหารจัดการความขัดแย้งเพื่อด�ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

SO 57105 ภาวะผู้น�าในสังคมยุคใหม่
( Leadership in Modern Society)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการของภาวะผู้น�าและสังคมยุคใหม่ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น�า ผู้น�ากับการใช้อ�านาจ 
คุณลักษณะและทักษะส�าคัญของผู้น�าในสังคมยุคใหม่ ผู้น�าในสภาวะวิกฤต ผู้น�ากับจิตส�านึกสาธารณะ คุณธรรม
และจริยธรรมของผู้น�า กรณีศึกษาผู้น�าที่ประสบความส�าเร็จ และผู้น�าท่ีล้มเหลว

SO 57106 กฎหมายในชีวิตประจ�าวัน
( Law in Daily Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการทางยุติธรรม หลักการเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และหน้าท่ีพื้นฐาน
ของประชาชนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักทั่วไปในกฎหมายอาญา ความผิดอาญาท่ีควรรู้ หลัก
ทั่วไปว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา และหลักทั่วไปว่าด้วยกฎหมายภาษีอากร รวมทั้งการวิเคราะห์กรณีศึกษาส�าคัญ
ในชีวิตประจ�าวัน

SO 57107 ความรู้เท่าทันสื่อ
( Media Literacy)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศาสตร์และทักษะชีวิตในการเข้าถึง การวิเคราะห์ การวิพากษ์ การประเมินคุณค่า และการตอบสนองต่อข่าวสารท่ี
น�าเสนอผ่านสื่อประเภทต่างๆ ทั้งที่เป็นสื่อดั้งเดมิ สื่อใหม่ และสื่อเครือข่ายอย่างรู้เท่าทัน รวมทั้งการเรียนรู้ เข้าใจ
บทบาท หน้าที่ และสภาพของสื่อที่เป็นเสมือนเครื่องมือส�าคัญในระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม 
ตลอดจนการใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิต ครอบครัว และสังคม

SO 57108 เศรษฐกิจและการเมืองไทย
( Thai Politics and Economy)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ปรชัญา แนวคดิทฤษฎ ีเกีย่วกบัระบบการเมอืง การปกครอง และเศรษฐกิจไทย อดุมการณ์ โครงสร้าง องค์ประกอบ 
และกระบวนการทางการเมอืงในระบอบประชาธิปไตย รฐัธรรมนญูและการเลือกตัง้ ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อระบบ
การเมืองไทย การพัฒนาของระบบทุนนิยมไทย ปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย และมาตรการของรัฐบาลใน
การแก้ปัญหา และพัฒนาเศรษฐกิจ
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SO 57109 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
( Integrated Social Science)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัสังคมศาสตร์ ความเป็นมาและลกัษณะส�าคญัของแนวคดิเกีย่วกบัเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 
และการเมืองในยุคต่างๆ การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสังคมยุคปัจจุบันโดยใช้แนวคิดทางสังคมศาสตร์ เพศกับวัย
รุ่น ภาวะผู้น�า การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม การวางแผนอนาคต และความรู้เท่าทันสื่อ

SO 57110 มนุษย์กับโลกาภิวัตน์
( Man and Globalization)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการ  และ ลักษณะของโลกาภิ วั ตน ์ ความ สัมพันธ ์ร ะหว ่า งมนุษย ์กั บ โลกา 
ภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง ปฏิกิริยาและผลกระทบของโลกาภิวัตน์ท่ีมีต่อวีถีชีวิตของ
มนุษย์ในสังคมปัจจุบัน

SO 57111 ปัญหาสังคมร่วมสมัย
( Contemporary Social Problems)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย และขอบเขตของปัญหาสังคมร่วมสมยั หลกัการและทฤษฎีปัญหาสังคมร่วมสมยั ความสัมพันธ์ระหว่าง
เทคโนโลยีสมัยใหม่กับปัญหาสังคม วิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบของปัญหาสังคมร่วมสมัยท่ีมีต่อบุคคล กลุ่มคน 
และสังคม รวมทั้งแนวทางแก้ไข

SO 57112 สังคมชนบทและเมือง
( Rural and Urban Society)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการ และลักษณะของชนบทและเมือง ด้านสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ กระบวนการกลาย
เป็นเมือง ปัญหาของสังคมชนบทและเมืองอันเนื่องจากการพัฒนาประเทศ วิถีชีวิตของคนชนบทและคนเมืองใน
ยุคปัจจุบัน

SO 57113 จิตวิทยาเพื่อการท�างาน
( Psychology for Work)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ขอบเขตของจิตวิทยาเพื่อการท�างาน พฤติกรรมมนุษย์ ความแตกต่างระหว่างบุคคล แรงจูงใจ การส่ือสาร การ
สร้างความสัมพันธ์และการปรับตัวระหว่างคนท�างาน การแก้ปัญหาความขัดแย้งและความเครียดจากการท�างาน 
การน�าหลักจิตวิทยาประยุกต์ใช้ในการท�างาน
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1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

HM 57101 มนุษย์กับอารยธรรม
( Man and Civilization)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายของอารยธรรม ความเป็นมาของอารยธรรมมนุษย์ เปรียบเทียบอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก 
ความเชื่อมโยงของอารยธรรมในอดีตกับปรากฏการณ์ทางสังคมในปัจจุบัน

HM 57102 ความงดงามแห่งชีวติ
( Beauty of Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคุณค่าและความงาม เน้นที่การรับรู้คุณค่า การสัมผัสความงามและการแสดงออก
ทางอารมณ์ของมนุษย์ เรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าและความงามในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด�ารงชีวิตของมนุษย์ ชีวิต
กับความงามในด้านศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม รวมไปถึงความงามในธรรมชาติรอบตัวมนุษย์

HM 57103 หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด
( GO and Thinking Skill Development)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความเป็นมาของหมากล้อม กฎกติกาการเล่น การฝึกทักษะและเทคนิคการเล่นหมากล้อม การฝึกฝนหมากล้อม
เพื่อความสามารถในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การบูรณาการหมากล้อมเข้ากับวิถีชีวิต การบูรณาการความฉลาด
จากหมากล้อมกับปัญญาทางธรรม

HM 57104 ปรัชญากับการด�าเนินชีวิต
( Philosophy and Living)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและบทบาทของปรชัญาในการด�าเนนิชวีติ ความจรงิเกีย่วกบัจกัรวาล โลก และชวีติของมนษุย์ ธรรมชาติ
ของความรู้ เกณฑ์ตัดสินคุณค่าทางจริยธรรม อุดมคติของชีวิต การวิเคราะห์ปัญหาร่วมสมัยในเชิงปรัชญา

HM 57105 ไทยศึกษา
( Thai Studies)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความเป็นมาของชุมชนไทย โลกทัศน์พื้นฐานของสังคมไทยในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและศิลปวัฒนธรรม 
สภาพและปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบัน แนวโน้มและทางออกของสังคมไทยในอนาคต

HM 57106 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
( Integrated Humanities)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษยศาสตร์ วิวัฒนาการความคิดและความเชื่อของมนุษย์ ปฏิสัมพันธ์ต่อโลกและชีวิต
ในมิติของเหตุผลและอารมณ์ แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตในอุดมคติ คุณธรรมและจริยธรรม ศิลปะและวรรณกรรมท่ีมี
อิทธพิลต่อมนุษย์
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HM 57107 ศาสนากับสันติภาพ
( Religion and Peace)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนาและสันติภาพ บทบาทของศาสนาต่อประเด็นสันติภาพ แนวคิดของศาสนาเกี่ยวกับ
สันติภาพ แนวคิดของศาสนาเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงและความขัดแย้ง แนวคิดของศาสนาเกี่ยวกับการสร้าง
สันติภาพ

HM 57108 ศิลปะการด�าเนินชีวิต
( Art of Living)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและส�าคัญของศิลปะการด�าเนินชีวิต ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น คุณค่าและความหมายของชีวิต การ
สร้างความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลและเป็นธรรมต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสิ่ง การแก้ปัญหาชีวิตอย่างสร้างสรรค์และการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

HM 57109 จริยศาสตร์ธุรกิจ
( Business Ethics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายของจริยศาสตร์ธุรกิจ แนวคิดหรือทฤษฎีเกี่ยวกับจริยศาสตร์ธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับ
จริยธรรม แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจที่ส�าคัญ ปัญหาจรยิธรรมในระบบธุรกิจปัจจุบัน

HM 57110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล
( Man and Reasoning)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและบทบาทของเหตผุล รปูแบบการอ้างเหตผุล หลกัเกณฑ์และความสมเหตสุมผลของการอ้างเหตผุล 
ข้อบกพร่องของการอ้างเหตผุล ศกึษาวเิคราะห์การอ้างเหตผุลในชวิีตประจ�าวันและชดุเหตผุลต่างๆ ท่ีมีอทิธิพลใน
สังคมปัจจุบัน

HM 57111 การคิดเชิงวิพากษ์และสร้างสรรค์
( Critical and Creative Thinking)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ธรรมชาติของความคิด รูปแบบการคิดเชิงวิพากษ์ วัฒนธรรมการวิพากษ์ รูปแบบการคิดเชิงสรา้งสรรค์ การส่ง
เสริมการคิดเชิงวิพากษ์และเชิงสร้างสรรค์ในชีวิตประจ�าวัน

HM 57112 ชีวิตกับวรรณกรรมสร้างสรรค์
( Life and Creative Literature)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

มิติอันหลากหลายของชีวิตมนุษย์ท่ีสะท้อนผ่านผลงานสร้างสรรค์เชิงวรรณกรรมในรูปส่ือส่ิงพิมพ์ ภาพยนตร์ ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ และสื่ออื่นๆ เพื่อแสดงให้เห็นโลกทัศน์ คุณค่า ความเชื่อและศรัทธาของมนุษย์
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HM 57113 นวัตกรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
( Innovations and Quality of Life Improvement)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและความส�าคัญของนวัตกรรมที่มีผลต่อชีวิตมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมกับความต้องการ
พื้นฐานของมนุษย์ ประโยชน์และตัวอย่างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

SC 57101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ�าวัน
( Mathematics and Statistics in Daily Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การคิดเชิงวิเคราะห์ หลักความสมเหตุสมผลและการอ้างเหตุผล การน�าคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้แก้ปัญหาและ
ตดัสินใจในชวีติประจ�าวนั การตดัสินใจโดยใช้หลกัความน่าจะเป็น เทคนคิการน�าเสนอข้อมลูแบบต่างๆ การวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้น การอ่านค่าและตีความหมายจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต

SC 57102 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
( Applications of Information Technology)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสือ่สารและระบบเครือข่าย การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ต
เพือ่การตดิต่อส่ือสาร การค้นหาข้อมลู การศกึษาและน�าไปใช้เชงิพาณิชย์ ความรู้เบือ้งต้นทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ประเภทของระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น ความปลอดภัยของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
จริยธรรมในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

SC 57103 การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม
( Energy Conservation and Environmental 
Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและหลักการของการอนุรักษ์พลังงาน ความส�าคัญของการใช้และอนุรักษ์พลังงานอย่างถูกวิธี 
สถานการณ์ปัจจุบันและวิกฤตการณ์พลังงานของโลก ผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมของการใช้พลังงานอย่างไม่
ถูกต้อง หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท�างานและในโรงงานอุตสาหกรรม กฎหมายและมาตรฐานของการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม

SC 57104 เทคโนโลยีส�าหรับส�านักงานอัตโนมัติ
( Technology for Office Automation)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เกีย่วกบัส�านกังานอตัโนมตั ิบทบาทและการใช้คอมพวิเตอร์ในส�านกังาน ระบบตดิต่อส่ือสารและการประยกุต์
ใช้เครอืข่ายคอมพวิเตอร์ในส�านกังาน การใช้โปรแกรมประยกุต์ในส�านกังาน เช่น โปรแกรมประมวลผลค�า โปรแกรม
จัดการการค�านวณ โปรแกรมน�าเสนองาน โปรแกรมจัดการการนัดหมาย เป็นต้น การประชุมทางไกล แนวคิดของ
ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning) ระบบความปลอดภัยของข้อมูล
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SC 57105 โภชนาการเพื่อสุขภาพ
( Nutrition for Health)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

บทบาทและความส�าคญัของโภชนาการท่ีมต่ีอร่างกาย สารอาหารประเภทต่างๆ โรคท่ีเกิดจากการบรโิภคอาหารท่ี
ไม่สมดลุและมพีษิ การควบคมุอาหารและน�า้หนกัของร่างกายอย่างปลอดภยั อาหารส�าหรบับคุคลในช่วงวัยต่างๆ 
อิทธพิลของความเชื่อและค่านิยมในการรับประทานอาหาร รวมทั้งอาหารแสลงโรค

SC 57106 การจัดการการเงินส่วนบุคคล
( Personal Financial Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคดิเกีย่วกบัการบรหิารการเงินส่วนบคุคล ความเข้าใจจดุมุ่งหมายของการบรหิารการเงินส่วนบคุคล ความส�าคญั
ของการบริหารการเงินส่วนบุคคล การก�าหนดเง่ือนไขและเป้าหมายของการเงินส่วนบุคคล วงจรชีวิตของบุคคล 
คณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินส่วนบุคคล การจดบันทึกรายได้รายจ่ายส่วนบุคคลและครัวเรือน การวางแผน
และกลยุทธเ์กี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การบริหารความเส่ียงส่วนบุคคล และการออมเพื่อวัตถุประสงค์
ต่างๆ ของบุคคล

SC 57107 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
( Science and Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลของการใช้สารเคมีท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมและชีวิตประจ�าวัน 
ผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้ยาในชีวิตประจ�าวัน หลักการของเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) ผลท่ีเกิดขึ้น
จากการดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified Organisms: GMOs) ผลของรังสีจากดวงอาทิตย์และสาร
กมัมนัตรงัสีท่ีมีต่อชวีติและส่ิงแวดล้อม ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ท่ีมต่ีอมนษุย์ สภาพแวดล้อม 
สังคม การเมือง และวัฒนธรรม

SC 57108 สถิติเบื้องต้น
( Basic Statistics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักและวิธีการทางสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ท่ีน�ามาใช้ในงานด้านต่างๆ ได้แก่ การท�าประชามติ 
การวิจัยเชิงส�ารวจ โดยเน้นการวิเคราะห์จากกรณีศึกษาและผลการวิจัยท่ีใช้ข้อมูลจริง การเขียนรายงานผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถติิ
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

BA 57101 หลักการตลาด
( Principles of Marketing)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

บทบาทด้านการบริหารการตลาดยุคใหม่ท่ีมีต่อภาคธุรกิจและเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางการตลาดท้ังปัจจัย
ภายในและภายนอกท่ีมอีทิธิพลต่อระบบตลาด พฤตกิรรมผู้บรโิภคด้านกระบวนการตดัสินใจซือ้ การวิเคราะห์ส่วน
แบ่งการตลาด การก�าหนดตลาดเป้าหมาย การก�าหนดต�าแหน่งผลิตภัณฑ์ และการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการ
ตลาด ตลอดจนการท�าการสื่อสารทางตลาดแบบบูรณาการ

BA 57102 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ
( Business Managerial Accounting)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความส�าคัญ บทบาท และประโยชน์ของการบัญชี กระบวนการจัดท�าบัญชีและการออกรายงานทางการเงิน การ
อ่านรายงานทางการเงนิ ต้นทุนและการวิเคราะห์ต้นทุน การจัดสรรต้นทุนทางอ้อม การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจส�าหรบัการวางแผนทางบญัช ีการใช้ข้อมูลทางการบญัชตีามบทบาทของผู้บรหิาร การใช้ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี รวมถึงแนวคิดในการควบคุมและตรวจสอบภายใน

BA 57103 การจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
( Food Product Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ประเภทของธุรกิจอาหาร การผลติเบือ้งต้น กระบวนการจดัการ การจดัเกบ็รกัษาและการคงสภาพผลติภณัฑ์ คณุค่า
อาหาร ฉลากโภชนาการ หลักการควบคุมคุณภาพ การจัดการความปลอดภัย การบริการและการจัดจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหาร

BA 57104 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์
( Organization and Human Resource Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

รูปแบบและโครงสร้างองค์การ แนวคิดทางการบริหารและหน้าที่การบริหาร วัฒนธรรมองค์การ การจัดการความ
ขัดแย้งและการจัดการการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวางแผน แหล่งในการสรรหา การคัด
เลือก การบริหารค่าตอบแทน การจัดสวัสดิการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม และการธ�ารงรักษา
บุคลากรในองค์การ

BA 57105 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
( Modern Trade Business Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ประเภทของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ นโยบายการค้าและแนวโน้มธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สินค้าและบริการ การเลือก
ท�าเลที่ตั้ง และรูปแบบที่ตั้งของธุรกิจ การออกแบบร้านค้าทั้งภายในและภายนอก การจัดวางผังร้านค้า ตลอดจน
ข้อดีและข้อจ�ากัดของการจัดผังร้านค้าแต่ละประเภท
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BA 57106 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
( Managerial Economics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการทางเศรษฐศาสตร์ การวเิคราะห์อปุสงค์ การประมาณการและการพยากรณ์ การวิเคราะห์อปุทาน การผลติ
และต้นทุน ลักษณะโครงสร้างของตลาดทางธุรกิจและการก�าหนดราคา การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตัดสินใจ
ในการลงทุนทางธุรกิจ ตลอดจนการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจ

BA 57107 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
( Logistics and Supply Chain Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

บทบาทของโลจสิติกส์และโซ่อุปทานที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ การด�าเนินงานด้านโลจิสติกส์ การบริการลูกค้า ระบบ
สารสนเทศ การขนส่ง การบริหารคงคลัง คลังสินค้า การจัดซื้อ การจัดการวัสดุและการพยากรณ์ การควบคุมงาน
โลจิสติกส์ และโลจิสติกส์โลก

BA 57208 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
( Quantitative Analysis and Business Statistics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้ทางคณิตศาสตรแ์ละสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ เทคนิคการตัดสินใจภายใต้ความแน่นอน
และความไม่แน่นอน การโปรแกรมเชิงเส้นตรง การวิเคราะห์ข่ายงานด้วยเทคนิค PERT/CPM ตลอดจนประยุกต์
ใช้สถิติเชิงพรรณาและสถิติเชิงอนุมานเพื่อวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ

BA 57209 การเงินธุรกิจ
( Business Finance)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความส�าคัญและเป้าหมายของการบริหารการเงินของธุรกิจ บทบาทหน้าท่ีของผู้จัดการทางการเงิน การวางแผน
และการวเิคราะห์ทางการเงิน ตลาดการเงิน การจดัหาและจดัสรรเงินทุน การบรหิารเงินทุนหมุนเวียน งบประมาณ
ลงทุน นโยบายดอกเบี้ยและสินเชื่อ นโยบายเงินปันผล ต้นทุนทางการเงิน ตลอดจนนโยบายอื่นๆ ทางการเงิน

BA 57210 การจัดการด้านการผลิตและการปฏิบัติการ
( Operations Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการ แนวคิด และกลยุทธ์ด้านการจัดการการผลิตและการด�าเนินการ การวางแผนกระบวนการผลิต การ
พยากรณ์การผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ การจัดล�าดับงานและตารางการผลิต การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิต 
ตลอดจนการควบคุมคุณภาพและการจัดการสินค้าคงคลัง
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BA 57211 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
( Information Systems for Modern Business 
Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ลกัษณะและความส�าคญัของโครงสร้างระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการธุรกิจสมยัใหม่ ประเภทของระบบสารสนเทศ 
การพัฒนาระบบสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในธุรกิจสมัยใหม่ ระบบสารสนเทศในธุรกิจค้าปลีก
และค้าส่ง ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาธุรกิจบทบาทผู้บริหารในการจัดการระบบสารสนเทศ ตลอด
จนแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจสมัยใหม่

BA 57312 การวิจัยเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
( Research for Business Development)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ระเบยีบวธีิวจัิยทางธุรกิจ การวางแผนการออกแบบการวจิยัท้ังเชงิปรมิาณและคณุภาพ โดยการค้นหาปัญหาในการ
วิจัยจากการฝึกปฏิบัติงานประจ�า (Routine to Research) การเลือกและการสร้างเครื่องมือในการวิจัย การเลือก
วิธีการสุ่มตัวอย่าง การหาขนาดตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติที่ใช้พารามเิตอร์
และไม่ใช้พารามิเตอร์ ตลอดจนการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล การฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ผล
การวิจัยเพื่อน�ามาพัฒนาวางแผนทางธุรกิจให้เหมาะสมกับงาน

BA 57313 กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
( Business Law and Ethics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

กฎหมายเกีย่วกบัการจดัตัง้องค์กรธุรกิจ และกฎหมายเกีย่วกบัการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ เช่น กฎหมายซือ้ขาย 
เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ยืม ค�้าประกัน จ�านอง จ�าน�า หุ้นส่วน บริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวกับตราสารทางการเงิน ตลอด
จนการจดัเกบ็ภาษตีามประมวลรษัฎากร ในส่วนท่ีว่าด้วยเรือ่งภาษมูีลค่าเพิม่ ภาษธุีรกิจเฉพาะ ตลอดจนจรยิธรรม
ส�าคัญของผู้บริหารและพนักงาน ภายใต้หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ

BA 57414 การจัดการเชิงกลยุทธ์
( Strategic Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

บทบาทและความส�าคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ องค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ การวางแผน กลยุทธ์และกลวิธีในระดับต่างๆ ภายในองค์การ การก�าหนดกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ของธุรกิจ
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2.2 กลุ่มวิชาบังคับ

FB 57101 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจอาหาร 1
( Work-based Learning in Food Business Management 1)

3(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

นักศึกษาเรียนรู้ภาคปฏิบัติดา้นธุรกิจอาหารอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการท่ีทางสถาบันก�าหนด โดยได้รับ
ประสบการณต์รงจากการฝึกปฏิบัติงานพื้นฐาน ระยะเวลาและจ�านวนชั่วโมงในการฝกึปฏิบัติเป็นไปตามท่ีคณะ
ประกาศ ภายใต้การดูแลพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความ
ร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและสถาบัน

FB 57102 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจอาหาร 2
( Work-based Learning in Food Business Management 2)

3(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : FB 57101 หรือได้รับอนุมัติจากคณบดี

นักศึกษาเรียนรู้ภาคปฏิบัติดา้นธุรกิจอาหารอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการท่ีทางสถาบันก�าหนด โดยได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏบิตังิานตามหน้าท่ีภายในธุรกิจอาหาร ซึง่ครอบคลมุการขายสินค้าและการให้บรกิาร 
การส่ังสินค้าเฉพาะกลุ่ม และการดแูลสภาพแวดล้อมของธุรกิจ ระยะเวลาและจ�านวนชัว่โมงในการฝึกปฏบิตัเิป็นไป
ตามท่ีคณะประกาศ ภายใต้การดูแลพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและสถาบัน

FB 57203 การจัดการความปลอดภัยอาหาร
( Food Safety Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การจัดการและวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเป็นอันตรายจากส่ิงปนเปื้อนในอาหารตลอดห่วงโซ่อาหาร การก�าหนด
มาตรการจัดการความเสี่ยง การผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดี (GMP) หลักการวิเคราะห์อันตรายและ
จุดวิกฤติท่ีต้องควบคุม (HACCP) มาตรฐานอาหารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหาร เช่น ระบบ
บริหารความปลอดภัยของอาหาร (ISO 2200:2005) เป็นต้น แนวทางปฏิบัติส�าหรับธุรกิจอาหารในการจัดการ
ด้านความปลอดภัยของอาหารครอบคลุมไปถึงสภาพแวดล้อม

FB 57204 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหารเบื้องต้น
( Fundamental of Cooking Science)

3(2-1-4)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัตถุดิบ วัตถุกันเสีย วัตถุเจือปน กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ทางเคมี และทาง
จลุนิทรย์ีของอาหาร การเปลีย่นแปลงหลังการเกบ็เกีย่ว การเปลีย่นแปลงขณะประกอบอาหาร รวมถงึการเลอืกใช้
อุปกรณ์ในการประกอบอาหารและอุ่นอาหาร
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FB 57205 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจอาหาร 3
( Work-based Learning in Food Business Management 3)

3(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : FB 57102 หรือได้รับอนุมัติจากคณบดี

นักศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการธุรกิจอาหารอย่างเปน็ระบบในสถานประกอบการท่ีทางสถาบัน
ก�าหนด โดยเนื้อหาของการฝึก เน้นการเรียนรู้และปฏิบัติงานในธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับอาหาร ซึ่งประกอบด้วย
กระบวนการผลิตสินค้าอาหารต่างๆ การควบคมุคณุภาพ และการประกนัคณุภาพ การผลติสินค้า และระบบห่วงโซ่
อปุทานของสินค้าแต่ละประเภท โดยมรีะยะเวลาและจ�านวนชัว่โมงในการฝึกปฏบิตัเิป็นไปตามท่ีคณะประกาศภาย
ใต้การดูแลพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความร่วมมือระหว่าง
สถานประกอบการและสถาบัน

FB 57206 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจอาหาร 4
( Work-based Learning in Food Business Management 4)

3(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : FB 57205 หรือได้รับอนุมัติจากคณบดี

นักศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการธุรกิจอาหารอย่างเปน็ระบบในสถานประกอบการท่ีทางสถาบัน
ก�าหนด โดยเนื้อหาของการฝึกเน้นการเรียนรู้งานและปฏิบัติงานในต�าแหน่งต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยการจัดซื้อ การ
ตรวจรับ การจัดเก็บ และการจัดเรียงการเบิกจ่าย สุขาภบิาลภายในร้านและการบริการลูกค้า โดยมีระยะเวลาและ
จ�านวนชั่วโมงในการฝึกปฏิบัติเป็นไปตามท่ีคณะประกาศภายใต้การดูแลพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการ 
และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและสถาบัน

FB 57307 การจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
( Food and Beverage Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ประวัติความเป็นมาของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม การจัดประเภทของธุรกิจการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
เทคนคิการบรกิารลกูค้า การประกนัคณุภาพ การจดัโครงสร้างองค์กร หน้าท่ีความรบัผดิชอบ การบรหิารจดัการและ
การวางระบบแผนการด�าเนินงานของแผนกอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการวัตถุดิบ การจัดซื้อ และการพยากรณ์
ยอดขาย เทคนิคการบริการลูกค้า การศึกษาดูงานในสถานที่ปฏิบัติงานจริง

FB 57308 การประกันคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม
( Food and Beverage Quality Assurance)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

 ระบบประกันคุณภาพอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจอาหาร ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อ การตรวจรับ การจัดเก็บ การ
เบิกจ่าย กระบวนการผลิตและแปรรูป การขนส่งสินค้า ตลอดจนการจัดจ�าหน่าย

FB 57309 สัมมนาการจัดการธุรกิจอาหาร
( Seminar in Food Business Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

วิเคราะห์ประเด็นส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหาร เช่น รูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์ นวัตกรรมธุรกิจอาหารในรูปแบ
บอื่นๆ พฤติกรรมลูกค้าและตลาด การอภิปรายการด�าเนินงานและการบริหารจัดการธุรกิจอาหาร
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FB 57310 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจอาหาร 5
( Work-based Learning in Food Business Management 5)

3(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : FB 57206 หรือได้รับอนุมัติจากคณบดี

นักศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการธุรกิจอาหารอย่างเปน็ระบบในสถานประกอบการท่ีทางสถาบัน
ก�าหนด โดยเนื้อหาของการฝกึเน้นการเรียนรู้งานและปฏิบัติงานในต�าแหน่งต่างๆ ประกอบด้วย การจัดซื้อ การ
ตรวจรับ การจัดเก็บและการจัดเรียง การเบิกจ่าย สุขาภิบาลภายในร้าน และการบริการลูกค้า โดยมีระยะเวลา
และจ�านวนชั่วโมงในการฝึกปฏิบัติเป็นไปตามท่ีคณะประกาศ ภายใต้การดูแลพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบ
การ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและสถาบัน

FB 57311 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจอาหาร 6
( Work-based Learning in Food Business Management 6)

3(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : FB 57310 หรือได้รับอนุมัติจากคณบดี

นักศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการธุรกิจอาหารอย่างเปน็ระบบในสถานประกอบการท่ีทางสถาบัน
ก�าหนด โดยเนื้อหาของการฝึกในธุรกิจด้านอาหารเน้นการเรียนรู้งานและฝึกปฏิบัติงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบ ภายใต้การควบคุมและดูแลของผู้จัดการร้าน โดยมีระยะเวลาและจ�านวน
ชั่วโมงในการฝึกปฏิบัติเป็นไปตามท่ีคณะประกาศ ภายใต้การดูแลพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการ และมี
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและสถาบัน

FB 57412 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจอาหาร 7
( Work-based Learning in Food Business Management 7)

3(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : FB 57311 หรือได้รับอนุมัติจากคณบดี

นักศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการธุรกิจอาหารอย่างเปน็ระบบในสถานประกอบการท่ีทางสถาบัน
ก�าหนด โดยเนื้อหาของการฝึกในธุรกิจด้านอาหาร เน้นการเรียนรู้งานและฝึกปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
บรหิารจดัการธุรกิจอย่างเป็นระบบ ภายใต้การควบคมุและดแูลของผู้จดัการร้านโดยมรีะยะเวลาและจ�านวนชัว่โมง
ในการฝึกปฏบิตัเิป็นไปตามท่ีคณะประกาศภายใต้การดแูลพนกังานพีเ่ลีย้งจากสถานประกอบการ และมกีารประเมนิ
ผลการปฏิบัติงานตามความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและสถาบัน

FB 57413 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจอาหาร 8
( Work-based Learning in Food Business Management 8)

6(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : FB 57412 หรือได้รับอนุมัติจากคณบดี

นักศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการธุรกิจอาหารอย่างเปน็ระบบในสถานประกอบการท่ีทางสถาบัน
ก�าหนดในต�าแหน่งหัวหน้างาน นกัศกึษาจะต้องมกีารท�าโครงการท่ีเกีย่วข้องกบัธุรกิจอาหาร โดยมอีาจารย์ท่ีปรกึษา
ทางด้านการฝึกปฏิบตักิารและพนกังานพีเ่ล้ียงในสถานประกอบการโดยมรีะยะฝึกปฏบิตังิานอย่างน้อย 16 สัปดาห์
ต่อเนื่อง โดยมีการจัดท�ารายงานผลการท�าโครงการเมื่อส้ินสุดการเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจอาหาร
การประเมินผลการฝึกปฏิบัติการจะประเมินจากสถานประกอบการต้นสังกัด อาจารย์นิเทศและผลการจัดท�าโครง
งานของนักศึกษา
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3. กลุ่มวิชาเลือก

กลุ่มวิชาเลือกด้านการจัดการธุรกิจอาหาร

FB 57314 การจัดการและการผลิตเบเกอรี่
( Management and Production of Bakery)

3(2-1-4)

วิชาบังคับก่อน : FB 57204

ประวัติอุตสาหกรรมเบเกอรี่เครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิตเบเกอรี่ วัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ประเภทต่างๆ หลักการค�านวณปริมาณส่วนผสมในเบเกอรี่ ระบบการประกัน
คณุภาพและการควบคมุคณุภาพผลติภณัฑ์เบเกอรี ่สาเหตขุองการเส่ือมเสียและแนวทางการป้องกนัของผลติภณัฑ์
เบเกอรี่ แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการร้านเบเกอรี่ การค�านวณต้นทุน การจัดจ�าหน่าย การ
วิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มการตลาดและความต้องการของลูกค้าในธุรกิจเบเกอรี่

FB 57315 วัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของอาเซียน
( Food Culture and Behavior of ASEAN)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

อาหารประจ�าชาติอาเซียน วัตถุดิบและเครื่องปรุงที่ใช้ในการประกอบ วัฒนธรรมและมารยาทบนโต๊ะอาหาร รูป
แบบการจัดโต๊ะอาหารและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มประเทศอาเซียน

FB 57316 การจัดการอาหารเชิงนวัตกรรม
( Food Innovation Management)

3(2-1-4)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายของอาหารเชงินวตักรรม กระบวนการพฒันาอาหารเชงินวตักรรม การบรูณาการความรู้ด้านอาหารกบั
วัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ พฤติกรรมการบริโภคกระแสความนิยมการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเชิงนวัตกรรม

FB 57317 การจัดการธุรกิจอาหารไทย
( Thai Food Business Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ประเภทของอาหารไทย (อาหารพื้นเมือง อาหารท้องถิ่น อาหารประจ�าภาค) เอกลักษณ์อาหาร รูปแบบของธุรกิจ
อาหารไทย กระบวนการบรหิารจดัการ กระบวนการผลติ การประกนัคณุภาพและการควบคมุคณุภาพ การควบคมุ
ต้นทุน การตลาดและการจัดจ�าหน่ายในธุรกิจอาหารไทย

FB 57318 การจัดการวัตถุดิบและการแปรรูป
( Raw Materials Management and Processing)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ประเภทและแหล่งท่ีมาของวัตถดุบิในการผลติอาหาร การเลอืกซือ้ การเกบ็รกัษา การประกนัคณุภาพ การตรวจสอบ
คณุภาพจากการเส่ือมเสีย การแปรรปูอาหารด้วยวธีิต่างๆ เช่น การใช้ความร้อน การใช้ความเยน็ การแช่แขง็ เป็นต้น
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FB 57319 การจัดการธุรกิจร้านกาแฟ
( Coffee Shop Business Management)

3(2-1-4)

วิชาบังคับก่อน : FB 57204

ประวตักิารพฒันาการค้ากาแฟ สายพนัธ์ุกาแฟ แหล่งเพาะปลกู การเกบ็เกีย่ว การผลติเมลด็กาแฟ กระบวนการผลติ
กาแฟแบบต่างๆ (การท�าแห้ง การคั่ว การอบ การผสม การบด) การเก็บและบรรจุภัณฑ์ การชงกาแฟแบบต่างๆ 
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการชงกาแฟ ผลิตภัณฑ์กาแฟ การประกันและการควบคุมคุณภาพกาแฟและผลิตภัณฑ์
กาแฟ รูปแบบธุรกิจร้านกาแฟ การบริหารจัดการร้านกาแฟ การค�านวณต้นทุน การจัดจ�าหน่าย สถานการณ์และ
แนวโน้มการตลาดธุรกิจกาแฟ

FB 57320 ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ
( Healthy and Functional Food Business)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

โภชนาการเบื้องต้น บทบาทของอาหารและโภชนาการท่ีมีผลต่อร่างกาย ปจัจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก
บรโิภคอาหาร ความต้องการสารอาหารและปรมิาณสารอาหารท่ีควรได้รบัในแต่ละวันของผู้บรโิภควัยต่างๆ ฉลาก
โภชนาการ การวางแผนรายการอาหารตามหลกัโภชนาการเพือ่ธุรกิจ หลกัการเตรยีมและวธีิการประกอบอาหารเพือ่
รกัษาคณุค่าทางโภชนาการ ประเภทของผลิตภณัฑ์อาหารเพือ่สุขภาพ คณุค่าทางโภชนาการของอาหาร กระบวนการ
ผลติอาหารเพือ่สุขภาพ การประกนัและการควบคมุคณุภาพอาหารเพือ่สุขภาพ สถานการณ์และแนวโน้มการตลาด
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ การวางแผนและด�าเนินงานธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ

FB 57321 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัส
( Food Product Development and Sensory Evaluation)

3(2-1-4)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความจ�าเป็นในการพฒันาผลติภัณฑ์อาหาร ความส�าคญัของผู้บรโิภคท่ีมีต่อการพฒันาผลติภณัฑ์อาหาร หลกัและ
วิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร พื้นฐานประสาทสัมผัสของมนุษย์ ความส�าคัญและวิธีการประเมินคุณภาพอาหาร
โดยใช้ประสาทสัมผัสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการควบคุมคุณภาพอาหาร

FB 57322 การจัดการและการผลิตเครื่องดื่ม
Management and Production of Beverage

3(2-1-4)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ประเภทของเครื่องดื่ม กระบวนการผลิต เครื่องมือ อุปกรณ์และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เทคนิคการท�าเครื่องดื่ม
การเกบ็รกัษา การวเิคราะห์และการประกนัคณุภาพเครือ่งดืม่ การจดับรกิารเครือ่งดืม่การค�านวณต้นทุน การขนส่ง
การจัดจ�าหน่ายและแนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

FB 57323 การจัดการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจค้าปลีก
( Food and Beverage Management for Retail Business)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

รปูแบบการจดับรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ในธุรกิจค้าปลีก การวางแผนและการจดัการอาหารและเครือ่งดืม่ประเภท
ต่างๆ ในธุรกิจค้าปลกี ปัจจยัท่ีมีผลต่อการก�าหนดกลยทุธ์การขาย และการตลาดของธุรกิจอาหารและเครือ่งดืม่ การ
วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีตอ่กระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจค้าปลีก การประกัน
คณุภาพและการควบคมุคณุภาพอาหารและเครือ่งดืม่ในธุรกิจค้าปลกี การขนส่ง การใช้อปุกรณ์เครือ่งมือและการ
บ�ารงุรกัษา กฎหมายและข้อบงัคบัต่างๆ ท่ีเกีย่วข้อง แนวโน้มทางการตลาดของอาหารและเครือ่งดืม่ในธุรกจิค้าปลกี
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FB 57324 การจัดการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจค้าส่ง
( Food and Beverage Management for Wholesale 
Business)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

รปูแบบการจดับรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ในธุรกิจค้าส่ง การวางแผนและการจดัการอาหารและเครือ่งดืม่ประเภท
ต่างๆ ในธุรกิจค้าส่ง ปัจจยัท่ีมผีลต่อการก�าหนดกลยทุธ์การขาย และการตลาดของธุรกิจอาหารและเครือ่งดืม่ การ
วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจค้าส่ง การประกัน
คุณภาพและการควบคุมคุณภาพอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจค้าส่ง การขนส่ง การใช้อุปกรณ์เครื่องมือและการ
บ�ารงุรกัษา กฎหมายและข้อบงัคบัต่างๆ ท่ีเกีย่วข้อง แนวโน้มทางการตลาดของอาหารและเครือ่งดืม่ในธุรกิจค้าส่ง

FB 57325 การจัดการธุรกิจอาหารเร่งด่วน
( Quick Service Restaurant Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ประวัตคิวามเป็นมาของธุรกิจอาหารเร่งด่วน ประเภทของอาหารแบบเร่งด่วน กระบวนการบรหิารจดัการภายในร้าน 
การควบคมุคณุภาพอาหารและการบรกิารท่ีด ีค�านวณต้นทุน กฎหมายและข้อบงัคบัต่างๆ ท่ีเกีย่วข้อง สถานการณ์
และแนวโน้มทางการตลาดของธุรกิจอาหารเร่งด่วน

FB 567326 ภาวะผู้น�าในธุรกิจอาหาร
( Leadership for Food Business)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คุณสมบัติของผู้น�า ความท้าทายของการเป็นผู้น�า จริยธรรมผู้น�า การออกแบบโครงสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
ขององค์การ การติดตามตรวจสอบดูแลการปฏิบัติงานประจ�าวันของทีมงานบุคลิกภาพของผู้ให้บริการอาหาร 
จิตวิทยาในการให้บริการ วิธีการเพิ่มคุณค่าและคุณภาพการบริการให้แก่ลูกค้า เทคนิคและวิธีการให้บริการ การ
จัดการความเปลี่ยนแปลง (คน วัตถุดิบ ลูกค้า) การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของผู้น�า การสร้างวิสัยทัศน์และความ
สามารถในการจงูใจผู้ใต้บงัคบับญัชาให้มุ่งปฏิบตัต่ิอความส�าเรจ็ขององค์การ การวางแผน การก�าหนดรายละเอยีด
แผนงาน และการด�าเนินตามนโยบายด้านบุคลากรเพื่อก่อให้เกิดการท�างานที่มีประสิทธิผลสูงสุด

กลุ่มวิชาเลือกด้านภาษาจีน

BC 55101 ภาษาจีน 1
( Chinese 1)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สัทอักษร (ระบบถอดเสียงด้วยอักษรโรมัน) และการออกเสียงภาษาจีนกลางอย่างถูกต้อง ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับ
อักษรจีน ค�าศัพท์ วลี และประโยคพื้นฐานในภาษาจีน

BC 55102 ภาษาจีน 2
( Chinese 2)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BC 55101

ค�าศัพท์ วลีและโครงสร้างประโยคความเดียวและความรวมที่ใช้ประจ�า ทักษะการใช้พจนานุกรมจีน
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BC 55206 ภาษาจีน 3
( Chinese 3)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BC 55102

ค�าศัพท์ วลีและโครงสร้างประโยคความซ้อนที่ใช้ประจ�า ทักษะการอ่านความเรียง นิทานหรือบทความสั้นๆ เพื่อ
ความเข้าใจ

BC 55207 ภาษาจีน 4
( Chinese 4)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BC 55206

ค�าศัพท์ วลีและโครงสร้างประโยคความซ้อน การอ่านบทความท่ีมีค�าศัพท์และโครงสรา้งประโยคท่ีซับซ้อนและ
หลากหลาย

BC 55338 ภาษาจีนธุรกิจ
( Business Chinese)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BC 55207

ค�าศพัท์ ส�านวน รปูแบบประโยคภาษาจนีท่ีใช้ในเชงิธุรกิจ การสนทนาเพือ่ตดิต่อประสานงาน การอ่านข้อเขยีนทาง
ธุรกิจ และการเขียนโต้ตอบทางธุรกิจ

BC 55339 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางการตลาด
( Chinese for Marketing Communication)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BC 55338

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการส่ือสารทางการตลาด ค�าศัพท์ ส�านวน รูปแบบประโยคภาษาจีนท่ีใช้ในการส่ือสาร
ทางการตลาด

กลุ่มวิชาเลือกด้านภาษาญี่ปุ่น

BJ 56101 ภาษาญี่ปุ่น 1
( Japanese 1)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นระดับพื้นฐาน ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ อักษรฮิระงะนะ อักษรคะตะคะ
นะ และอักษรคันจิ ในปริมาณท่ีเหมาะสมแก่การส่ือสารเบื้องต้น การฝึกการออกเสียงและไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น
ระดับพื้นฐาน

BJ 56102 ภาษาญี่ปุ่น 2
( Japanese 2)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BJ 56101

การฝึกทักษะการฟัง พดู อ่านและเขยีนค�าศพัท์ และอกัษรคนัจเิพิม่ขึน้จากรายวิชาภาษาญ่ีปุ่น 1 อกีอย่างน้อย 100 
ตัว การฝึกออกเสียง การใช้ค�า และการฝึกประโยคพื้นฐานประเภทต่างๆ ส�านวนภาษาญี่ปุ่นอย่างง่ายท่ีจ�าเป็นต่อ
การสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน
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BJ 56206 ภาษาญี่ปุ่น 3
( Japanese 3)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BJ 56102

การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนค�าศัพท์และอักษรคันจิเพิ่มขึ้นจากรายวิชาภาษาญี่ปุ่น 2 อีกอย่างน้อย 
150 ตัว การฝึกประโยคที่ซับซ้อนขึ้น ส�านวนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานที่จ�าเป็นต่อการสื่อสารในบริบทต่างๆ

BJ 56207 ภาษาญี่ปุ่น 4
( Japanese 4)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BJ 56206

การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนค�าศัพท์และอักษรคันจิเพิ่มขึ้นจากรายวิชาภาษาญี่ปุ่น 3 อีกอย่างน้อย 
200 ตวั การฝึกประโยคท่ีซบัซ้อนข้ึนและความเรยีง ส�านวนภาษาญีปุ่่นพืน้ฐานท่ีจ�าเป็นต่อการส่ือสารในบรบิทต่างๆ

BJ 56244 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
( Business Japanese)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BJ 56207

การใช้ภาษาญีปุ่่นธุรกิจ โดยเน้นค�าศพัท์ในแวดวงธุรกิจ ท้ังการฟังการพดูเพือ่ใช้ในส�านกังานและองค์กรท่ีเกีย่วข้อง 
การอ่านบทความเชงิธุรกิจเพ่ือจบัประเดน็ส�าคญั การเขยีนและการส่งเอกสารทางธุรกิจ ท้ังจดหมายอเิลก็ทรอนกิส์ 
(e-mail) และจดหมายเชงิธุรกิจ อกีท้ังเพ่ือการแนะน�าตวัเองส�าหรบัการสมคัรเข้าท�างานในองค์กรญ่ีปุ่นต่างๆ รวม
ทั้งการสนทนาทางธุรกิจ การน�าเสนอผลงานและบุคคลเชิงธุรกิจ

BJ 56328 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารทางการตลาด
( Japanese for Marketing Communication)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BJ 56328

การใช้ภาษาญ่ีปุ่นเพือ่การตลาด และการเข้าใจถงึชนดิของสินค้าท่ีท�าการจ�าหน่าย อาทิ เช่น สามารถอ่านฉลากสินค้า 
ส่วนประกอบของสินค้า สถานที่ผลิต วันที่ผลิต วันหมดอายุ รวมทั้งการเข้าใจถึงเนื้อหาของการโฆษณาสินค้า และ
การประชาสัมพันธ์สินค้าในช่วงส่งเสริมการตลาด (Promotion) เพื่อกระตุ้นกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
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หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจภัตตาคาร



หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจภัตตาคาร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจภัตตาคาร

Bachelor of Business Administration Program 
in Restaurant Business Management

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจภัตตาคาร)
 (อักษรย่อ) : บธ.บ. (การจัดการธุรกิจภัตตาคาร)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Business Administration
   (Restaurant Business Management)
 (อักษรย่อ) : B.B.A. (Restaurant Business Management)

ความส�าคัญ
ธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นธุรกิจหว่งโซ่หนึ่งของอุตสาหกรรมบริการท่องเท่ียวมีความ

ส�าคัญควบคู่ไปกับการด�ารงชีพของมนุษย์ อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยส่ีท่ีจ�าเป็นต่อการมีชีวิตอยู่ นักท่อง
เท่ียวหรือบุคคลท่ัวไปต้องการอาหาร ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน
ประชากรมีภาวะเศรษฐกิจท่ีดีขึ้น มีสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงมาก ต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น ธุรกิจ
ภัตตาคารจึงตอบสนองความต้องการของประชากรและเป็นธุรกิจท่ีมีบทบาทมาก มีการขยายตัวกว้าง
ขวาง ส�าหรบัธุรกิจภตัตาคารในประเทศไทยจดัเป็นธุรกิจท่ีมศีกัยภาพสูง เนือ่งจากอาหารไทยได้รบัความ
นิยมจากทั่วโลกมากจนติดอันดับ 1 ใน 4 อาหารยอดนิยม ท�าให้กระแสความตื่นตัวในเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้น 
มคีนให้ความสนใจท่ีจะลงทุนเกีย่วกบัธุรกิจภตัตาคารเป็นจ�านวนมาก ซึง่การประกอบธุรกิจนีม้ตีัง้แต่ระดบั
การลงทุนน้อยจนถึงการลงทุนมาก มีความหรูหรา

จากสภาพสังคมที่มีการแข่งขันสูงในกลุ่มธุรกิจภัตตาคาร ดังนั้น ผู้ประกอบการควรให้ความส�าคัญ
ตัง้แต่การวเิคราะห์สถานการณ์ปัจจบุนัของภตัตาคาร ระบบการจดัการภตัตาคารในระดบัสากล การจดัการ
ความปลอดภัยและระบบประกันคุณภาพ เทคโนโลยีเครื่องมือท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจภัตตาคาร การเลือก
ท�าเลที่ตั้งของภัตตาคาร การจัดต�ารับอาหาร การจัดเตรียมวัตถุดิบและการประกอบอาหาร การจัดการ
กับธุรกิจภัตตาคารและเฟรนไชส์ รวมไปถึงการบริหารความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่
ภตัตาคารท่ีดใีนระดบัโลก จากการเจรญิเตบิโตท่ีรวดเรว็และความต้องการท่ีมากขึน้ของผู้บรโิภค จงึท�าให้
ธุรกิจภัตตาคารมีความต้องการแรงงานในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจภัตตาคารเป็นจ�านวนมาก

จากสถานการณ์ดงักล่าว หลกัสูตรการจัดการธุรกิจภตัตาคารของสถาบนัการจัดการปัญญาภิวัฒน์
จึงถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจภัตตาคาร การควบคุมคุณภาพ 
รวมไปถึงการบริหาร แฟรนไชส์ เพื่อตอบสนองกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจภัตตาคารและเป็นการเพิ่มผู้
ประกอบการธุรกิจภัตตาคารที่มีความรู้ความสามารถที่มีประสิทธภิาพในการท�างาน
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แนวทางในการประกอบอาชีพ
1. ผู้จัดการภัตตาคารระบบเครือข่าย 
2. ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
3. ผู้จัดการร้านในธุรกิจภัตตาคาร
4. ฝ่ายสนับสนุนสายงานด้านต่าง ๆ ในบริษัทที่เกี่ยวกับธุรกิจภัตตาคาร 
5. เจ้าของธุรกิจส่วนตัวในด้านธุรกิจภัตตาคาร 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และมีมาตรฐานตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจ

อาหาร และภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหาร เป็นที่ต้องการของ
สังคมโดยเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการธุรกิจอาหาร และสามารถน�าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจอาหาร และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารได้ เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขัน ตลอดจนสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ทางด้านธุรกิจการอาหารได้

3. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความเป็นผู้น�า มีความใฝ่รู้ สามารถใช้ความรู้ด้านภาษาในการพูด 
และเขียน รวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
ผู้สมัครเข้าศึกษาตอ้งมีคุณสบัติเป็นไปตามข้อบังคับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ว่าด้วยการ

ศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู ้ส�าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือส�าเร็จการศึกษาชั้น

อนุปริญญา หรือปริญญาตรี
2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
3. ไม่เคยต้องโทษตามค�าพพิากษาของศาล เว้นแต่ในกรณโีทษนัน้เกิดจากความผดิอนักระท�าโดย

ประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
4. ไม่เป็นผู้วกิลจรติและไม่เป็นผู้มีโรคตดิต่อร้ายแรง โรคท่ีสังคมรงัเกยีจ โรคท่ีเป็นอปุสรรคต่อการ

ศึกษา หรือติดยาเสพติด
5. นกัศกึษาจะต้องท�าการตรวจโรคท่ีเกีย่วข้องกบัผู้สัมผสัอาหาร เนือ่งจากเป็นโรคท่ีสามารถตดิต่อ

จากผู้สัมผัสอาหารไปยังผู้บริโภคได้ เช่น อหิวาตกโรค ไข้ไทฟอยด์ โรคบิด ไข้สุกใส ไข้หัด โรคคางทูม 
วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อนในระยะติดต่อ โรคผิวหนังท่ีน่ารังเกียจ ไวรัสตับอักเสบเอ ไข้หวัดใหญ่
รวมถึงไข้หวัดใหญ่ท่ีติดต่อจากสัตว์และโรคอื่นๆตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข หากเจ็บป่วยต้อง
รักษาให้หายเป็นปกติก่อนปฏิบัติงาน
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หลักสูตร
จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวน 33 หน่วยกิต ประกอบด้วย

1.1 กลุ่มวิชาภาษา จ�านวน 15 หน่วยกิต
1.1.1 ภาษาไทย จ�านวน 3 หน่วยกิต
1.1.2 ภาษาอังกฤษ จ�านวน 12 หน่วยกิต

1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ จ�านวน 99 หน่วยกิต ประกอบด้วย
2.1 กลุ่มวิชาแกน จ�านวน 42 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาบังคับ จ�านวน 42 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาเลือก จ�านวน 15 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ�านวน 6 หน่วยกิต
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รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ศึกษาตลอดหลักสูตร จ�านวน 33 หน่วยกิต แบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชาดังนี้

1.1 กลุ่มวิชาภาษา จ�านวน 15 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาดังนี้
1.1.1 ภาษาไทย จ�านวน 3 หน่วยกิต เลือกเรียน 1 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

TH 57101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication) 3(3-0-6) -

TH 57102
ภาษากับวัฒนธรรมไทย
(Language and Thai Culture) 3(3-0-6) -

1.1.2 ภาษาอังกฤษ จ�านวน 12 หน่วยกิต เลือกเรียน 5 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

EN 57101
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(Foundation English) 2(1-2-3) -

EN 57102
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
(English for Real Life) 2(1-2-3) EN 57101

EN 57203
ภาษาอังกฤษในธุรกิจบริการและการขาย
(English in the Service and Sales Business) 2(1-2-3) EN 57102

EN 57204

ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอและการสื่อสาร
ในเชิงธุรกิจ
( English for Presentation and Communication 
in Business)

2(1-2-3) EN 57203

EN 57305
ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครและสัมภาษณ์งาน
(English for Job Application and Interview) 2(1-2-3) EN 57204

EN 57306
ภาษาอังกฤษในบริบทของสังคมทางธุรกิจ
(English for Social / Business Contexts) 2(1-2-3) EN 57204

EN 57307
ภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียน
(English in ASEAN Contexts) 2(1-2-3) EN 57204

EN 57308
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมออนไลน์
(English for Communication on Social Media) 2(1-2-3) EN 57204

EN 57409
ภาษาอังกฤษเพื่อการจดบันทึกย่อและการสรุปความ
(English for Note-Taking and Summarizing) 2(1-2-3) EN 57204
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

EN 57410
ภาษาอังกฤษส�าหรับการสอบวัดมาตรฐาน
(English for Standardized Tests) 2(1-2-3) EN 57204

1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต เลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SO 57101
บุคลิกภาพและสัมพันธภาพทางสังคม
(Personality and Social Relations) 3(3-0-6) -

SO 57102
การพัฒนาสังคม
(Social Development) 3(3-0-6) -

SO 57103
ประชาคมโลกกับอาเซียน
(Global Community and ASEAN) 3(3-0-6) -

SO 57104
การจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจ�าวัน
(Conflict Management in Daily Life) 3(3-0-6) -

SO 57105
ภาวะผู้น�าในสังคมยุคใหม่
(Leadership in Modern Society) 3(3-0-6) -

SO 57106
กฎหมายในชีวิตประจ�าวัน
(Law in Daily Life) 3(3-0-6) -

SO 57107
ความรู้เท่าทันสื่อ
(Media Literacy) 3(3-0-6) -

SO 57108
เศรษฐกิจและการเมืองไทย
(Thai Politics and Economy) 3(3-0-6) -

SO 57109
สหวิทยาการสังคมศาสตร์
(Integrated Social Science) 3(3-0-6) -

SO 57110
มนุษย์กับโลกาภิวัฒน์
(Man and Globalization) 3(3-0-6) -

SO 57111
ปัญหาสังคมร่วมสมัย
(Contemporary Social Problems) 3(3-0-6) -

SO 57112
สังคมชนบทและเมือง
(Rural and Urban Society) 3(3-0-6) -

SO 57113
จิตวิทยาเพื่อการท�างาน
(Psychology for Work) 3(3-0-6) -
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1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต เลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HM 57101
มนุษย์กับอารยธรรม
(Man and Civilization) 3(3-0-6) -

HM 57102
ความงดงามแห่งชีวติ
(Beauty of Life) 3(3-0-6) -

HM 57103
หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด
(GO and Thinking Skills Development) 3(3-0-6) -

HM 57104
ปรัชญากับการด�าเนินชีวิต
(Philosophy and living) 3(3-0-6) -

HM 57105
ไทยศึกษา
(Thai Studies) 3(3-0-6) -

HM 57106
สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
(Intergrated Humanities) 3(3-0-6) -

HM 57107
ศาสนากับสันติภาพ
(Religion and Peace) 3(3-0-6) -

HM 57108
ศิลปะการด�าเนินชีวิต
(Art of Living) 3(3-0-6) -

HM 57109
จริยศาสตร์ธุรกิจ
(Business Ethics) 3(3-0-6) -

HM 57110
มนุษย์กับการใช้เหตุผล
(Man and Reasoning) 3(3-0-6) -

HM 57111
การคิดเชิงวิพากษ์และสร้างสรรค์
(Critical and Creative Thinking) 3(3-0-6) -

HM 57112
ชีวิตกับวรรณกรรมสร้างสรรค์
(Life and Creative Literature) 3(3-0-6) -

HM 57113
นวัตกรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Innovations and Quality of Life Improvement) 3(3-0-6) -
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1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต เลือกเรียน 2 รายวิชา จาก
รายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SC 57101
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ�าวัน
(Mathematics and Statistics in Daily Life) 3(3-0-6) -

SC 57102
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Applications of Information Technology) 3(3-0-6) -

SC 57103
การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม
( Energy Conservation and Environmental 
Management)

3(3-0-6) -

SC 57104
เทคโนโลยีส�าหรับส�านักงานอัตโนมัติ
(Technology for Office Automation) 3(2-2-5) -

SC 57105
โภชนาการเพื่อสุขภาพ
(Nutrition for Health) 3(3-0-6) -

SC 57106
การจัดการการเงินส่วนบุคคล
(Personal Financial Management) 3(3-0-6) -

SC 57107
วิทยาศาสตร์กับชีวิต
(Science and Life) 3(3-0-6) -

SC 57108
สถิติเบื้องต้นเพื่อการวิจัย
(Basic Statistics) 3(3-0-6) -

2. หมวดวิชาเฉพาะ จ�านวน 99 หน่วยกิต แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชา ดังนี้
2.1 กลุ่มวิชาแกน จ�านวน 42 หน่วยกิต มีรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BA 57101
หลักการตลาด
(Principles of Marketing) 3(3-0-6) -

BA57102
การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ
(Business Managerial Accounting) 3(3-0-6) -

BA 57103
การจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
(Food Product Management) 3(3-0-6) -

BA 57104
การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์
( Organization and Human Resource 
Management)

3(3-0-6) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BA 57105
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
(Modern Trade Business Management) 3(3-0-6) -

BA 57106
เศรษฐศาสตร์การจัดการ
(Managerial Economics) 3(3-0-6) -

BA 57107
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
(Logistics and Supply Chain Management) 3(3-0-6) -

BA 57208
การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
( Quantitative Analysis and Business 
Statistics)

3(3-0-6) -

BA 57209
การเงินธุรกิจ
(Business Finance) 3(3-0-6) -

BA 57210
การจัดการด้านการผลิตและการปฏิบัติการ
(Operations Management) 3(3-0-6) -

BA 57211
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
( Information Systems for Modern Business 
Management)

3(3-0-6) -

BA 57312
การวิจัยเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
(Research for Business Development) 3(3-0-6) -

BA 57313
กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
(Business Law and Ethics) 3(3-0-6) -

BA 57414
การจัดการเชิงกลยุทธ์
(Strategic Management) 3(3-0-6) -

2.2 กลุ่มวิชาบังคับ จ�านวน 42 หน่วยกิต มีรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

RB 58101
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจภัตตาคาร 1
( Work-based Learning in Restaurant Business 
Management 1)

3(320 ชม.) -

RB 58102
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจภัตตาคาร 2
( Work-based Learning in Restaurant Business 
Management 2)

3(320 ชม.)

RB 58101 
หรือได้รับการ

อนุมัติจาก
คณบดี
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

RB 58203
ระบบการจัดการธุรกิจภัตตาคารในระดับสากล 
( International Restaurant Management 
System)

3(3-0-6) -

RB 58204
การจัดเตรียมวัตถุดิบและการประกอบอาหาร 
(Raw Materials Preparation and Cooking) 3(2-2-5) -

RB 58205
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจภัตตาคาร 3
( Work-based Learning in Restaurant Business 
Management 3)

3(320 ชม.)

RB 58102 
หรือได้รับการ

อนุมัติจาก
คณบดี

RB 58206
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจภัตตาคาร 4
( Work-based Learning in Restaurant Business 
Management 4)

3(320 ชม.)

RB 58205 
หรือได้รับการ

อนุมัติจาก
คณบดี

RB 58307
สัมมนาการจัดการธุรกิจภัตตาคาร
(Seminar in Restaurant Business Management) 3(3-0-6) -

RB 58308

การจัดการความปลอดภัยอาหารและระบบประกัน
คุณภาพ 
( Food Safety and Quality Assurance 
Management)

3(2-2-5) -

RB 58309

เทคโนโลยีเครื่องมือ อุปกรณ์และสิ่งอ�านวยความ
สะดวกในภัตตาคาร 
(Restaurant Facility and Equipment 
Technology)

3(2-2-5) -

RB 58310
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจภัตตาคาร 5
( Work-based Learning in Restaurant Business 
Management 5)

3(320 ชม.)

RB 58206
หรือได้รับการ

อนุมัติจาก
คณบดี

RB 58311
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจภัตตาคาร 6
( Work-based Learning in Restaurant Business 
Management 6)

3(320 ชม.)

RB 58310 
หรือได้รับการ

อนุมัติจาก
คณบดี

RB 58412
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจภัตตาคาร 7
( Work-based Learning in Restaurant Business 
Management 7)

3(320 ชม.)

RB 58311 
หรือได้รับการ

อนุมัติจาก
คณบดี
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

RB 58413
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจภัตตาคาร 8
( Work-based Learning in Restaurant Business 
Management 8)

6(640 ชม.)

RB 58412 
หรือได้รับการ

อนุมัติจาก
คณบดี

2.3 กลุ่มวิชาเลือก จ�านวน 15 หน่วยกิต เลือกเรียน 5 รายวิชา โดยเลือกจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ทั้ง 5 วชิา จากรายวิชาดังต่อไปนี้

กลุ่มวิชาเลือกด้านการจัดการธุรกิจภัตตาคาร

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

RB 58314
การจัดการพื้นที่ภัตตาคาร
(Front and Back of House Management) 3(3-0-6) -

RB 58315
การจัดการต�ารับอาหาร 
(Recipe Management) 3(2-2-5) RB 58204

RB 58316
การจัดการท�าเลที่ตั้งภัตตาคาร 
(Restaurant Location Management) 3(3-0-6) -

RB 58317
การจัดการความพึงพอใจของลูกค้า 
(Customer Satisfaction Management) 3(3-0-6) -

RB 58318
วัฒนธรรมและพฤติกรรมผู้บริโภคอาหารของโลก
(World Food Culture and Consumer Behavior) 3(3-0-6) -

RB 58419
การตลาดประยุกต์เพื่อธุรกิจภัตตาคาร
( Applied Marketing Management for 
Restaurant)

3(3-0-6) -

RB 58420
หลักการธุรกิจภัตตาคารแฟรนไชส์ 
(Concept of Franchise Restaurant Business) 3(3-0-6) -

RB 58421
หัวข้อปัจจุบันของการจัดการภัตตาคาร 
(Current Topics on Restaurant Management) 3(3-0-6) -
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กลุ่มวิชาเลือกด้านภาษาจีน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BC 55101
ภาษาจีน 1
(Chinese 1) 3(2-2-5) -

BC 55102
ภาษาจีน 2
(Chinese 2) 3(2-2-5) BC 55101

BC 55206
ภาษาจีน 3
(Chinese 3) 3(2-2-5) BC 55102

BC 55207
ภาษาจีน 4
(Chinese 4) 3(2-2-5) BC 55206

BC 55338
ภาษาจีนธุรกิจ
(Business Chinese) 3(2-2-5) BC 55207

BC 55339
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางการตลาด
(Chinese for Marketing Communication) 3(2-2-5) BC 55338

กลุ่มวิชาเลือกด้านภาษาญี่ปุ่น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BJ 56101
ภาษาญี่ปุ่น 1
(Japanese 1) 3(2-2-5) -

BJ 56102
ภาษาญี่ปุ่น 2
(Japanese 2) 3(2-2-5) BJ 56101

BJ 56206
ภาษาญี่ปุ่น 3
(Japanese 3) 3(2-2-5) BJ 56102

BJ 56207
ภาษาญี่ปุ่น 4
(Japanese 4) 3(2-2-5) BJ 56206

BJ 56244
ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 
(Business Japanese) 3(2-2-5) BJ 56207

BJ 56328
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารทางการตลาด 
(Japanese for Marketing Communication) 3(2-2-5) BJ 56244
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ�านวน 6 หน่วยกิต 
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาใดๆ ในระดับปริญญาตรีท่ีเปดิสอนในสถาบันการจัดการ

ปัญญาภิวัฒน์ และสถาบันอุดมศึกษาอื่น ท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดยต้องได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษา

ท้ังนี ้ในรายวิชาทุกวชิาท่ีมีวิชาหรอืเง่ือนไขบงัคบัก่อน คณบดสีามารถอนมุตัใิห้นกัศกึษาลงทะเบยีน
ในรายวิชานั้นได้
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แผนการศึกษา

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษา 2

TH xxxxx กลุ่มวิชาภาษา (ภาษาไทย) 3

SO xxxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3

BA 57101 หลักการตลาด 3

BA57102 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ 3

BA 57103 การจัดการผลิตภัณฑอ์าหาร 3

RB 58101 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจภัตตาคาร 1 3

รวม 20

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษา 2

HM xxxxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3

SI 1005 โภชนาการเพื่อสุขภาพ 3

BA 57104 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ 3

BA 57105 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3

BA 57106 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 3

RB 58102 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจภัตตาคาร 2 3

รวม 20
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แผนการศึกษา

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษา 2

SO xxxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3

HM xxxxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3

BA 57107 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3

BA 58208 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 3

RB 58203 ระบบการจัดการธุรกิจภัตตาคารในระดับสากล 3 

RB 58205 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจภัตตาคาร 3 3

รวม 20

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษา 2

SCI xxxxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3

BA 57209 การเงินธุรกิจ 3

BA 57210 การจัดการด้านการผลิตและการปฏิบัติการ 3

BA 57211 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 3

RB 58204 การจัดเตรียมวัตถุดิบและการประกอบอาหาร 3 

RB 58206 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจภัตตาคาร 4 3

รวม 20
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แผนการศึกษา

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษา 2

BA 57312 การวิจัยเพื่อการพัฒนาธุรกิจ 3

RB 58308 การจัดการความปลอดภัยอาหารและระบบประกันคุณภาพ 3

RB 58309 เทคโนโลยีเครื่องมือ อุปกรณ์และส่ิงอ�านวยความสะดวกใน
ภัตตาคาร 3

RB 58310 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจภัตตาคาร 5 3

กลุ่มวิชาเอกเลือก (1) 3

กลุ่มวิชาเอกเลือก (2) 3

รวม 20

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษา 2

BA 57313 กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ 3

RB 58307 สัมมนาการจัดการธุรกิจภัตตาคาร 3

RB 58311 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจภัตตาคาร 6 3

กลุ่มวิชาเอกเลือก (3) 3

กลุ่มวิชาเอกเลือก (4) 3

หมวดวิชาเลือกเสรี (1) 3

รวม 20
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แผนการศึกษา

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

BA 57414 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3

RB 58412 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจภัตตาคาร 7 3

กลุ่มวิชาเอกเลือก (5) 3

หมวดวิชาเลือกเสรี (2) 3

รวม 12

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

RB 58413 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจภัตตาคาร 8 6

รวม 6

814 คณะการจัดการธุรกิจอาหาร | สาขาวิชาการจัดการธุรกิจภัตตาคาร



ค�ำอธิบำยรำยวิชำ

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษา

1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย

TH 57101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
( Thai for Communication)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การใช้ภาษาไทยมาตรฐานปัจจุบัน ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียนในโอกาสต่างๆ และการน�าเสนองาน

TH 57102 ภาษากับวัฒนธรรมไทย
( Language and Thai Culture)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหวา่งภาษาและวัฒนธรรม การใช้อวัจนภาษาไทย วัฒนธรรมไทยสมัยตา่งๆ ค่านิยมและการ
ปลูกฝังค่านิยม ประเพณีไทย วัฒนธรรมต่างชาติท่ีมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทย การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมไทย

1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

EN 57101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
( Foundation English)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None

การพัฒนาทักษะการฟังและพูด โดยเน้นความรู้ค�าศัพท์และโครงสร้างภาษาเพื่อการส่ือสารระดับพื้นฐาน ตลอด
จนความสามารถในการออกเสียงสระภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง เป็นการฟังเพื่อจับใจความส�าคัญและรายละเอียด
จากข้อความหรือบทสนทนาสั้นๆ การพูดทักทาย เริ่มบทสนทนา แนะน�าตนเอง ต้อนรับ ถามและตอบข้อมูลอย่าง
ง่ายในสถานการณ์ต่างๆ ทีพ่บในชีวิตประจ�าวัน รวมทัง้การอ่านและการเขียนข้อความภาษาอังกฤษสั้นๆ ทั้งในรูป
แบบทั่วไปและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
The development of listening and speaking skills focusing on vocabulary and basic communica-

tive sentence structures, as well as the ability to use correct pronunciation of English vowels. 
Listening for main ideas and specific details from short messages or short dialogues, including 
participating in a variety of simple situations such as greeting, introducing oneself, welcoming, 
asking for and giving in daily life information. Reading excerpts, and writing short messages in 
traditional and/or electronics formats included.
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EN 57102 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
( English for Real Life)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57101

Prerequisite : EN 57101

การพัฒนาทักษะการฟังและพูด โดยเน้นความรู้ค�าศัพท์และโครงสร้างภาษาเพื่อการส่ือสารระดับกลาง ตลอด
จนความสามารถในการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง เป็นการฟัง พูด และแสดงความคิดเห็นใน
สถานการณ์ต่างๆ ท่ีต้องใช้ภาษาท่ีซับซ้อนขึ้น รวมท้ังการติดต่อซื้อขาย การอ่านและเขียนเอกสาร/ข้อความเชิง
ธุรกิจเบื้องต้น เช่น รายละเอียดสินค้าบนฉลาก ค�าแนะน�าการใช้อุปกรณ์ เป็นต้น ทั้งในรูปแบบทั่วไปและผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

EN 57203 ภาษาอังกฤษในธุรกิจบริการและการขาย
( English in the Service and Sales Business)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57102

Prerequisite : EN 57102

การพัฒนาทักษะการฟังและพูดเพื่อการบริการลูกค้าและการขาย โดยเน้นค�าศัพท์ ส�านวน การสนทนาโต้ตอบกับ
ลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ รวมท้ังการส่ือสารเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
ตลอดจนความสามารถในการออกเสียงพยัญชนะควบกล�้าในภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง
The development of listening and speaking skills for service and sales business focusing on 
vocabulary, expressions and dialogues required in communication to promote customer satis-

faction and to deal with on-the-spot solutions, as well as the ability to use correct pronunciation 
of English consonant clusters.

EN 57204 ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอและการสื่อสารในเชิงธุรกิจ
( English for Presentation and Communication in 
Business)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57203

Prerequisite : EN 57203

การบูรณาการทักษะทางภาษาทั้งสี่ คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนในการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน
อาชพี เพือ่น�าเสนอท้ังในรปูแบบการเขยีน/ตาราง และด้วยวาจา รวมถงึการน�าเสนอข้อมลูเกีย่วกบับรษิทัและสินค้า 
และการเขยีน การพดูเพือ่ส่งเสรมิการขายสินค้า/บรกิาร ฝึกปฏบิตัเิทคนคิในการน�าเสนอขัน้พืน้ฐาน ตลอดจนความ
สามารถในการใช้ระบบเน้นเสียงและจังหวะในภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
Integration of four skills in English language in researching the career information to present 
both in writing (table) and speaking will be focused. Basic products presentation and company 
profile including sales promotions, services are also included, as well as the ability to use cor-

rect pronunciation of English stress and rhythm patterns. 
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EN 57305 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครและสัมภาษณ์งาน
( English for Job Application and Interview)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

Prerequisite : EN 57204

พฒันาทักษะในการกรอกแบบฟอร์มใบสมคัร การเขยีนจดหมายสมคัรงาน การเขยีนประวตัส่ิวนตวั การสัมภาษณ์ 
โดยเน้นภาษาและค�าศพัท์เฉพาะท่ีใช้ในการสัมภาษณ์สมัครงาน รวมท้ังการค้นคว้าและน�าเสนอเนือ้หาท่ีเกีย่วข้อง
กับอาชีพที่สมัคร ตลอดจนความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษในรูปประโยคให้ถูกต้อง 
The development of the skills in filling out a job application form, writing a cover letter, preparing 
a resume, and interviews, focusing on the language required in job application and interview, 
as well as conducting research and preparing presentation about the target job position. The 
ability to use sounds in connected speech correctly included. 

EN 57306 ภาษาอังกฤษในบริบทของสังคมทางธุรกิจ
( English for Social / Business Contexts)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

Prerequisite : EN 57204

การเขียนจดหมายตามโอกาสต่างๆ ที่ผู้ท�างานในวงการธุรกิจต้องใช้ เช่น การแสดงความเสียใจ การแสดงความ
ยินดี การกล่าวต้อนรับผู้มาเยือน การรับรองลูกค้าและอาคันตุกะ การเป็นพิธีกรในการจัดประชุมสัมมนา และ
สามารถเขียนวาระการประชุมและรายงานการประชุมได้ ตลอดจนความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษ
ในรูปประโยคให้ถูกต้อง 
A practice in business letter writing in a variety of situations such as letters of condolences, 
congratulations, as well as in welcoming guests and customers, performing the role of Master 
of the Ceremony in meetings along with writing minutes of the meeting and meeting schedules. 
The ability to use sounds in connected speech correctly included.

EN 57307 ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพในตลาดอาเซียน
( English Skills for Professionals in ASEAN)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

Prerequisite : EN 57204

ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานอาชีพในตลาดอาเซียน โดยใช้ค�าศัพท์และ
ส�านวนท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานเฉพาะสาขา อาชีพเพื่อการติดต่อ และประสานงาน ระหว่างคู่ค้าจากประเทศ
สมาชิกอาเซียน รวมถึงความตระหนักในความแตกต่างทางวัฒนธรรมการท�างาน
Listening, speaking, reading, and writing skills for careers in ASEAN, vocabulary and expressions 
related to specific types of careers and working in liaison with business partners among ASEAN 
countries, as well as an awareness of working culture differences.
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EN 57308 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย)
( English for Social Media)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

Prerequisite : EN 57204

ภาษาอังกฤษจากสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ข้อมูลสินค้า โฆษณา สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรือโซเชียลมีเดียอื่นๆ เป็นต้น และมีการจัดท�าโครงงานภาษาอังกฤษจากสื่อสังคมออนไลน์ 
(โซเชียลมีเดีย)
English from a variety of domestic and international media, for example, product information, 
advertisements, electronic media and other social media, etc., with a focus on English project 
assignments.

EN 57409 ภาษาอังกฤษเพื่อการจดบันทึกย่อและการสรุปความ
( English for Note-Taking and Summarizing)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

Prerequisite : EN 57204

ฝึกการจดบันทึกย่อ และการเขียนสรุปความ โดยเน้นทักษะการฟัง การอ่าน และการเขียนบันทึกย่อโดยเน้น การ
เขียนสรุปจากข่าวธุรกิจ ภาพยนตร์สั้น และสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย)
A practice in basic skills needed for note-taking and summarizing with an emphasis on listening, 
reading and writing short notes and summaries from business news, short films and social media.

EN 57410 ภาษาอังกฤษส�าหรับการสอบวัดมาตรฐาน
( English for Standardized Tests)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

Prerequisite : EN 57204

ทบทวนลักษณะภาษา โครงสร้างข้อสอบ ไวยากรณ์และค�าศัพท์ ข้อความท่ีตัดตอนมาส�าหรับอ่าน ลักษณะการ
สนทนา บทสนทนา และค�าพูดที่มักจะปรากฏในข้อสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
A review of language patterns, test structures, grammar and vocabulary, reading excerpts, 
conversation styles and dialogues, common in standardized tests.

1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

SO 57101 บุคลิกภาพและสัมพันธภาพทางสังคม
( Personality and Social Relations)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพท้ังภายในและภายนอก ทักษะการสร้าง
สัมพันธภาพระหวา่งบุคคล การวิเคราะห์ตนเองและผู้อื่นเพื่อเป็นพื้นฐานในการปรับปรุงตนเอง และสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลในสังคมต่างๆ
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SO 57102 การพัฒนาสังคม
( Social Development)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับการพัฒนา ความหมายและมโนทัศน์ต่างๆ ของการพัฒนาสังคม การพัฒนาสังคม
กระแสหลัก อิทธพิลของโลกตะวันตก จีน และกระแสโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลประเทศที่ก�าลังพัฒนา การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน การศึกษาชุมชน หลักการและกระบวนการพัฒนาสังคมแบบมีส่วนร่วม

SO 57103 ประชาคมโลกกับอาเซียน
( Global Community and ASEAN)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการ ระบบความสัมพันธ์ในประชาคมโลก อาเซียน และประชาคมอาเซียนผลกระทบของ
เหตุการณ์ส�าคัญท่ีเกิดขึ้นในแต่ละภูมิภาคของโลกท่ีมีต่อภูมิภาคอาเซียน สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 
การเมือง และสิ่งแวดล้อมในประชาคมอาเซียน

SO 57104 การจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจ�าวัน
( Conflict Management in Daily Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัความขดัแย้ง การตอบสนองต่อปัญหาและความขดัแย้งในชวิีตอย่างสร้างสรรค์โดยใช้หลกั
สันติวิธีอันค�านึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและสิทธสิ่วนบุคคล การเจรจาต่อรอง การแสวงหาทางเลือกที่เหมาะสมใน
การบริหารจัดการความขัดแย้งเพื่อด�ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

SO 57105 ภาวะผู้น�าในสังคมยุคใหม่
( Leadership in Modern Society)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการของภาวะผู้น�าและสังคมยุคใหม่ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น�า ผู้น�ากับการใช้อ�านาจ 
คุณลักษณะและทักษะส�าคัญของผู้น�าในสังคมยุคใหม่ ผู้น�าในสภาวะวิกฤต ผู้น�ากับจิตส�านึกสาธารณะ คุณธรรม
และจริยธรรมของผู้น�า กรณีศึกษาผู้น�าที่ประสบความส�าเร็จ และผู้น�าท่ีล้มเหลว

SO 57106 กฎหมายในชีวิตประจ�าวัน
( Law in Daily Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการทางยุติธรรม หลักการเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และหน้าท่ีพื้นฐาน
ของประชาชนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักทั่วไปในกฎหมายอาญา ความผิดอาญาท่ีควรรู้ หลัก
ทั่วไปว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา และหลักทั่วไปว่าด้วยกฎหมายภาษีอากร รวมทั้งการวิเคราะห์กรณีศึกษาส�าคัญ
ในชีวิตประจ�าวัน
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SO 57107 ความรู้เท่าทันสื่อ
( Media Literacy)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศาสตร์และทักษะชีวิตในการเข้าถึง การวิเคราะห์ การวิพากษ์ การประเมินคุณค่า และการตอบสนองต่อข่าวสารท่ี
น�าเสนอผ่านสื่อประเภทต่างๆ ทั้งที่เป็นสื่อดั้งเดมิ สื่อใหม่ และสื่อเครือข่ายอย่างรู้เท่าทัน รวมทั้งการเรียนรู้ เข้าใจ
บทบาท หน้าที่ และสภาพของสื่อที่เป็นเสมือนเครื่องมือส�าคัญในระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม 
ตลอดจนการใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิต ครอบครัว และสังคม

SO 57108 เศรษฐกิจและการเมืองไทย
( Thai Politics and Economy)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ปรชัญา แนวคดิทฤษฎ ีเกีย่วกบัระบบการเมอืง การปกครอง และเศรษฐกิจไทย อดุมการณ์ โครงสร้าง องค์ประกอบ 
และกระบวนการทางการเมอืงในระบอบประชาธิปไตย รฐัธรรมนญูและการเลือกตัง้ ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อระบบ
การเมืองไทย การพัฒนาของระบบทุนนิยมไทย ปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย และมาตรการของรัฐบาลใน
การแก้ปัญหา และพัฒนาเศรษฐกิจ

SO 57109 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
( Integrated Social Science)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัสังคมศาสตร์ ความเป็นมาและลกัษณะส�าคญัของแนวคดิเกีย่วกบัเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 
และการเมืองในยุคต่างๆ การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสังคมยุคปัจจุบันโดยใช้แนวคิดทางสังคมศาสตร์ เพศกับวัย
รุ่น ภาวะผู้น�า การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม การวางแผนอนาคต และความรู้เท่าทันสื่อ

SO 57110 มนุษย์กับโลกาภิวัตน์
( Man and Globalization)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการ  และ ลักษณะของโลกาภิ วั ตน ์ ความ สัมพันธ ์ร ะหว ่า งมนุษย ์กั บ โลกา 
ภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง ปฏิกิริยาและผลกระทบของโลกาภิวัตน์ท่ีมีต่อวีถีชีวิตของ
มนุษย์ในสังคมปัจจุบัน

SO 57111 ปัญหาสังคมร่วมสมัย
( Contemporary Social Problems)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย และขอบเขตของปัญหาสังคมร่วมสมยั หลกัการและทฤษฎีปัญหาสังคมร่วมสมยั ความสัมพันธ์ระหว่าง
เทคโนโลยีสมัยใหม่กับปัญหาสังคม วิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบของปัญหาสังคมร่วมสมัยท่ีมีต่อบุคคล กลุ่มคน 
และสังคม รวมทั้งแนวทางแก้ไข
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SO 57112 สังคมชนบทและเมือง
( Rural and Urban Society)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการ และลักษณะของชนบทและเมือง ด้านสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ กระบวนการกลาย
เป็นเมือง ปัญหาของสังคมชนบทและเมืองอันเนื่องจากการพัฒนาประเทศ วิถีชีวิตของคนชนบทและคนเมืองใน
ยุคปัจจุบัน

SO 57113 จิตวิทยาเพื่อการท�างาน
( Psychology for Work)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ขอบเขตของจิตวิทยาเพื่อการท�างาน พฤติกรรมมนุษย์ ความแตกต่างระหว่างบุคคล แรงจูงใจ การส่ือสาร การ
สร้างความสัมพันธ์และการปรับตัวระหว่างคนท�างาน การแก้ปัญหาความขัดแย้งและความเครียดจากการท�างาน 
การน�าหลักจิตวิทยาประยุกต์ใช้ในการท�างาน

1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

HM 57101 มนุษย์กับอารยธรรม
( Man and Civilization)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายของอารยธรรม ความเป็นมาของอารยธรรมมนุษย์ เปรียบเทียบอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก 
ความเชื่อมโยงของอารยธรรมในอดีตกับปรากฏการณ์ทางสังคมในปัจจุบัน

HM 57102 ความงดงามแห่งชีวติ
( Beauty of Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคุณค่าและความงาม เน้นที่การรับรู้คุณค่า การสัมผัสความงามและการแสดงออก
ทางอารมณ์ของมนุษย์ เรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าและความงามในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด�ารงชีวิตของมนุษย์ ชีวิต
กับความงามในด้านศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม รวมไปถึงความงามในธรรมชาติรอบตัวมนุษย์

HM 57103 หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด
( GO and Thinking Skill Development)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความเป็นมาของหมากล้อม กฎกติกาการเล่น การฝึกทักษะและเทคนิคการเล่นหมากล้อม การฝึกฝนหมากล้อม
เพื่อความสามารถในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การบูรณาการหมากล้อมเข้ากับวิถีชีวิต การบูรณาการความฉลาด
จากหมากล้อมกับปัญญาทางธรรม
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HM 57104 ปรัชญากับการด�าเนินชีวิต
( Philosophy and Living)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและบทบาทของปรชัญาในการด�าเนนิชวีติ ความจรงิเกีย่วกบัจกัรวาล โลก และชวีติของมนษุย์ ธรรมชาติ
ของความรู้ เกณฑ์ตัดสินคุณค่าทางจริยธรรม อุดมคติของชีวิต การวิเคราะห์ปัญหาร่วมสมัยในเชิงปรัชญา

HM 57105 ไทยศึกษา
( Thai Studies)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความเป็นมาของชุมชนไทย โลกทัศน์พื้นฐานของสังคมไทยในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและศิลปวัฒนธรรม 
สภาพและปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบัน แนวโน้มและทางออกของสังคมไทยในอนาคต

HM 57106 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
( Integrated Humanities)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษยศาสตร์ วิวัฒนาการความคิดและความเชื่อของมนุษย์ ปฏิสัมพันธ์ต่อโลกและชีวิต
ในมิติของเหตุผลและอารมณ์ แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตในอุดมคติ คุณธรรมและจริยธรรม ศิลปะและวรรณกรรมท่ีมี
อิทธพิลต่อมนุษย์

HM 57107 ศาสนากับสันติภาพ
( Religion and Peace)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนาและสันติภาพ บทบาทของศาสนาต่อประเด็นสันติภาพ แนวคิดของศาสนาเกี่ยวกับ
สันติภาพ แนวคิดของศาสนาเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงและความขัดแย้ง แนวคิดของศาสนาเกี่ยวกับการสร้าง
สันติภาพ

HM 57108 ศิลปะการด�าเนินชีวิต
( Art of Living)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและส�าคัญของศิลปะการด�าเนินชีวิต ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น คุณค่าและความหมายของชีวิต การ
สร้างความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลและเป็นธรรมต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสิ่ง การแก้ปัญหาชีวิตอย่างสร้างสรรค์และการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

HM 57109 จริยศาสตร์ธุรกิจ
( Business Ethics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายของจริยศาสตร์ธุรกิจ แนวคิดหรือทฤษฎีเกี่ยวกับจริยศาสตร์ธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับ
จริยธรรม แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจที่ส�าคัญ ปัญหาจรยิธรรมในระบบธุรกิจปัจจุบัน
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HM 57110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล
( Man and Reasoning)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและบทบาทของเหตผุล รปูแบบการอ้างเหตผุล หลกัเกณฑ์และความสมเหตสุมผลของการอ้างเหตผุล 
ข้อบกพร่องของการอ้างเหตผุล ศกึษาวเิคราะห์การอ้างเหตผุลในชวิีตประจ�าวันและชดุเหตผุลต่างๆ ท่ีมีอทิธิพลใน
สังคมปัจจุบัน

HM 57111 การคิดเชิงวิพากษ์และสร้างสรรค์
( Critical and Creative Thinking)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ธรรมชาติของความคิด รูปแบบการคิดเชิงวิพากษ์ วัฒนธรรมการวิพากษ์ รูปแบบการคิดเชิงสรา้งสรรค์ การส่ง
เสริมการคิดเชิงวิพากษ์และเชิงสร้างสรรค์ในชีวิตประจ�าวัน

HM 57112 ชีวิตกับวรรณกรรมสร้างสรรค์
( Life and Creative Literature)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

มิติอันหลากหลายของชีวิตมนุษย์ท่ีสะท้อนผ่านผลงานสร้างสรรค์เชิงวรรณกรรมในรูปส่ือส่ิงพิมพ์ ภาพยนตร์ ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ และสื่ออื่นๆ เพื่อแสดงให้เห็นโลกทัศน์ คุณค่า ความเชื่อและศรัทธาของมนุษย์

HM 57113 นวัตกรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
( Innovations and Quality of Life Improvement)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและความส�าคัญของนวัตกรรมที่มีผลต่อชีวิตมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมกับความต้องการ
พื้นฐานของมนุษย์ ประโยชน์และตัวอย่างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

SC 57101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ�าวัน
( Mathematics and Statistics in Daily Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การคิดเชิงวิเคราะห์ หลักความสมเหตุสมผลและการอ้างเหตุผล การน�าคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้แก้ปัญหาและ
ตดัสินใจในชวีติประจ�าวนั การตดัสินใจโดยใช้หลกัความน่าจะเป็น เทคนคิการน�าเสนอข้อมลูแบบต่างๆ การวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้น การอ่านค่าและตีความหมายจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต
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SC 57102 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
( Applications of Information Technology)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสือ่สารและระบบเครือข่าย การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ต
เพือ่การตดิต่อส่ือสาร การค้นหาข้อมลู การศกึษาและน�าไปใช้เชงิพาณิชย์ ความรู้เบือ้งต้นทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ประเภทของระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น ความปลอดภัยของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
จริยธรรมในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

SC 57103 การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม
( Energy Conservation and Environmental Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและหลักการของการอนุรักษ์พลังงาน ความส�าคัญของการใช้และอนุรักษ์พลังงานอย่างถูกวิธี 
สถานการณ์ปัจจุบันและวิกฤตการณ์พลังงานของโลก ผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมของการใช้พลังงานอย่างไม่
ถูกต้อง หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท�างานและในโรงงานอุตสาหกรรม กฎหมายและมาตรฐานของการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม

SC 57104 เทคโนโลยีส�าหรับส�านักงานอัตโนมัติ
( Technology for Office Automation)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เกีย่วกบัส�านกังานอตัโนมตั ิบทบาทและการใช้คอมพวิเตอร์ในส�านกังาน ระบบตดิต่อส่ือสารและการประยกุต์
ใช้เครอืข่ายคอมพวิเตอร์ในส�านกังาน การใช้โปรแกรมประยกุต์ในส�านกังาน เช่น โปรแกรมประมวลผลค�า โปรแกรม
จัดการการค�านวณ โปรแกรมน�าเสนองาน โปรแกรมจัดการการนัดหมาย เป็นต้น การประชุมทางไกล แนวคิดของ
ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning) ระบบความปลอดภัยของข้อมูล

SC 57105 โภชนาการเพื่อสุขภาพ
( Nutrition for Health)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

บทบาทและความส�าคญัของโภชนาการท่ีมต่ีอร่างกาย สารอาหารประเภทต่างๆ โรคท่ีเกิดจากการบรโิภคอาหารท่ี
ไม่สมดลุและมพีษิ การควบคมุอาหารและน�า้หนกัของร่างกายอย่างปลอดภยั อาหารส�าหรบับคุคลในช่วงวัยต่างๆ 
อิทธพิลของความเชื่อและค่านิยมในการรับประทานอาหาร รวมทั้งอาหารแสลงโรค

SC 57106 การจัดการการเงินส่วนบุคคล
( Personal Financial Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคดิเกีย่วกบัการบรหิารการเงินส่วนบคุคล ความเข้าใจจดุมุ่งหมายของการบรหิารการเงินส่วนบคุคล ความส�าคญั
ของการบริหารการเงินส่วนบุคคล การก�าหนดเง่ือนไขและเป้าหมายของการเงินส่วนบุคคล วงจรชีวิตของบุคคล 
คณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินส่วนบุคคล การจดบันทึกรายได้รายจ่ายส่วนบุคคลและครัวเรือน การวางแผน
และกลยุทธเ์กี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การบริหารความเส่ียงส่วนบุคคล และการออมเพื่อวัตถุประสงค์
ต่างๆ ของบุคคล
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SC 57107 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
( Science and Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลของการใช้สารเคมีท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมและชีวิตประจ�าวัน 
ผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้ยาในชีวิตประจ�าวัน หลักการของเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) ผลท่ีเกิดขึ้น
จากการดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified Organisms: GMOs) ผลของรังสีจากดวงอาทิตย์และสาร
กมัมนัตรงัสีท่ีมีต่อชวีติและส่ิงแวดล้อม ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ท่ีมต่ีอมนษุย์ สภาพแวดล้อม 
สังคม การเมือง และวัฒนธรรม

SC 57108 สถิติเบื้องต้น
( Basic Statistics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักและวิธีการทางสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ท่ีน�ามาใช้ในงานด้านต่างๆ ได้แก่ การท�าประชามติ 
การวิจัยเชิงส�ารวจ โดยเน้นการวิเคราะห์จากกรณีศึกษาและผลการวิจัยท่ีใช้ข้อมูลจริง การเขียนรายงานผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถติิ

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

BA 57101 หลักการตลาด
( Principles of Marketing)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

บทบาทด้านการบริหารการตลาดยุคใหม่ท่ีมีต่อภาคธุรกิจและเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางการตลาดท้ังปัจจัย
ภายในและภายนอกท่ีมอีทิธิพลต่อระบบตลาด พฤตกิรรมผู้บรโิภคด้านกระบวนการตดัสินใจซือ้ การวิเคราะห์ส่วน
แบ่งการตลาด การก�าหนดตลาดเป้าหมาย การก�าหนดต�าแหน่งผลิตภัณฑ์ และการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการ
ตลาด ตลอดจนการท�าการสื่อสารทางตลาดแบบบูรณาการ

BA 57102 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ
( Business Managerial Accounting)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความส�าคัญ บทบาท และประโยชน์ของการบัญชี กระบวนการจัดท�าบัญชีและการออกรายงานทางการเงิน การ
อ่านรายงานทางการเงนิ ต้นทุนและการวิเคราะห์ต้นทุน การจัดสรรต้นทุนทางอ้อม การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจส�าหรบัการวางแผนทางบญัช ีการใช้ข้อมูลทางการบญัชตีามบทบาทของผู้บรหิาร การใช้ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี รวมถึงแนวคิดในการควบคุมและตรวจสอบภายใน
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BA 57103 การจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
( Food Product Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ประเภทของธุรกิจอาหาร การผลติเบือ้งต้น กระบวนการจดัการ การจดัเกบ็รกัษาและการคงสภาพผลติภณัฑ์ คณุค่า
อาหาร ฉลากโภชนาการ หลักการควบคุมคุณภาพ การจัดการความปลอดภัย การบริการและการจัดจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหาร

BA 57104 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์
( Organization and Human Resource Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

รูปแบบและโครงสร้างองค์การ แนวคิดทางการบริหารและหน้าที่การบริหาร วัฒนธรรมองค์การ การจัดการความ
ขัดแย้งและการจัดการการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวางแผน แหล่งในการสรรหา การคัด
เลือก การบริหารค่าตอบแทน การจัดสวัสดิการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม และการธ�ารงรักษา
บุคลากรในองค์การ

BA 57105 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
( Modern Trade Business Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ประเภทของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ นโยบายการค้าและแนวโน้มธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สินค้าและบริการ การเลือก
ท�าเลที่ตั้ง และรูปแบบที่ตั้งของธุรกิจ การออกแบบร้านค้าทั้งภายในและภายนอก การจัดวางผังร้านค้า ตลอดจน
ข้อดีและข้อจ�ากัดของการจัดผังร้านค้าแต่ละประเภท

BA 57106 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
( Managerial Economics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการทางเศรษฐศาสตร์ การวเิคราะห์อปุสงค์ การประมาณการและการพยากรณ์ การวิเคราะห์อปุทาน การผลติ
และต้นทุน ลักษณะโครงสร้างของตลาดทางธุรกิจและการก�าหนดราคา การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตัดสินใจ
ในการลงทุนทางธุรกิจ ตลอดจนการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจ

BA 57107 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
( Logistics and Supply Chain Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

บทบาทของโลจสิติกส์และโซ่อุปทานที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ การด�าเนินงานด้านโลจิสติกส์ การบริการลูกค้า ระบบ
สารสนเทศ การขนส่ง การบริหารคงคลัง คลังสินค้า การจัดซื้อ การจัดการวัสดุและการพยากรณ์ การควบคุมงาน
โลจิสติกส์ และโลจิสติกส์โลก
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BA 57208 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
( Quantitative Analysis and Business Statistics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้ทางคณิตศาสตรแ์ละสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ เทคนิคการตัดสินใจภายใต้ความแน่นอน
และความไม่แน่นอน การโปรแกรมเชิงเส้นตรง การวิเคราะห์ข่ายงานด้วยเทคนิค PERT/CPM ตลอดจนประยุกต์
ใช้สถิติเชิงพรรณาและสถิติเชิงอนุมานเพื่อวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ

BA 57209 การเงินธุรกิจ
( Business Finance)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความส�าคัญและเป้าหมายของการบริหารการเงินของธุรกิจ บทบาทหน้าท่ีของผู้จัดการทางการเงิน การวางแผน
และการวเิคราะห์ทางการเงิน ตลาดการเงิน การจดัหาและจดัสรรเงินทุน การบรหิารเงินทุนหมุนเวียน งบประมาณ
ลงทุน นโยบายดอกเบี้ยและสินเชื่อ นโยบายเงินปันผล ต้นทุนทางการเงิน ตลอดจนนโยบายอื่นๆ ทางการเงิน

BA 57210 การจัดการด้านการผลิตและการปฏิบัติการ
( Operations Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการ แนวคิด และกลยุทธ์ด้านการจัดการการผลิตและการด�าเนินการ การวางแผนกระบวนการผลิต การ
พยากรณ์การผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ การจัดล�าดับงานและตารางการผลิต การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิต 
ตลอดจนการควบคุมคุณภาพและการจัดการสินค้าคงคลัง

BA 57211 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
( Information Systems for Modern Business 
Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ลกัษณะและความส�าคญัของโครงสร้างระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการธุรกิจสมยัใหม่ ประเภทของระบบสารสนเทศ 
การพัฒนาระบบสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในธุรกิจสมัยใหม่ ระบบสารสนเทศในธุรกิจค้าปลีก
และค้าส่ง ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาธุรกิจบทบาทผู้บริหารในการจัดการระบบสารสนเทศ ตลอด
จนแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจสมัยใหม่

BA 57312 การวิจัยเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
( Research for Business Development)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ระเบยีบวธีิวจิยัทางธุรกิจ การวางแผนการออกแบบการวจิยัท้ังเชงิปรมิาณและคณุภาพ โดยการค้นหาปัญหาในการ
วิจัยจากการฝึกปฏิบัติงานประจ�า (Routine to Research) การเลือกและการสร้างเครื่องมือในการวิจัย การเลือก
วิธีการสุ่มตัวอย่าง การหาขนาดตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติที่ใช้พารามเิตอร์
และไม่ใช้พารามิเตอร์ ตลอดจนการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล การฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ผล
การวิจัยเพื่อน�ามาพัฒนาวางแผนทางธุรกิจให้เหมาะสมกับงาน
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BA 57313 กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
( Business Law and Ethics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

กฎหมายเกีย่วกบัการจดัตัง้องค์กรธุรกิจ และกฎหมายเกีย่วกบัการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ เช่น กฎหมายซือ้ขาย 
เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ยืม ค�้าประกัน จ�านอง จ�าน�า หุ้นส่วน บริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวกับตราสารทางการเงิน ตลอด
จนการจดัเกบ็ภาษตีามประมวลรษัฎากร ในส่วนท่ีว่าด้วยเรือ่งภาษมูีลค่าเพิม่ ภาษธุีรกิจเฉพาะ ตลอดจนจรยิธรรม
ส�าคัญของผู้บริหารและพนักงาน ภายใต้หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ

BA 57414 การจัดการเชิงกลยุทธ์
( Strategic Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

บทบาทและความส�าคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ องค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ การวางแผน กลยุทธ์และกลวิธีในระดับต่างๆ ภายในองค์การ การก�าหนดกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ของธุรกิจ

2.2 กลุ่มวิชาบังคับ

RB 58101 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจภัตตาคาร 1
( Work-based Learning in Restaurant Business 
Management 1)

3(320 ชม.)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

นกัศกึษาเรยีนรู้ภาคปฏบิตัด้ิานธุรกิจอาหารและภตัตาคารอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการท่ีทางสถาบนัก�าหนด 
โดยได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติงานพ้ืนฐาน ภายใต้การดูแลพนักงานพ่ีเล้ียงจากสถานประกอบการ 
และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและสถาบัน

RB 58102 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจภัตตาคาร 2
( Work-based Learning in Restaurant Business 
Management 2)

3(320 ชม.)

วิชาบังคับก่อน : RB 58101 หรือได้รับอนุมัติจากคณบดี

นกัศกึษาเรยีนรู้ภาคปฏบิตัด้ิานธุรกิจอาหารและภตัตาคารอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการท่ีทางสถาบนัก�าหนด 
โดยได้รบัประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏบิตังิานตามหน้าท่ีภายในธุรกิจภตัตาคาร ซึง่ครอบคลมุการขายสินค้าและ
การให้บริการ การสั่งสนิค้าเฉพาะกลุ่ม และการดูแลสภาพแวดล้อมของธุรกิจ ภายใต้การดูแลพนักงานพี่เลี้ยงจาก
สถานประกอบการ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและสถาบัน

RB 58203 ระบบการจัดการธุรกิจภัตตาคารในระดับสากล
( International Restaurant Management System)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งธุรกิจภัตตาคาร ประเภทของภัตตาคาร การออกแบบภัตตาคารตามท�าเลท่ีตั้ง 
หลักการบริหารจัดการภัตตาคารตามมาตรฐานสากล ระบบการจัดการอาหารฮาลาล วิธีการจัดการและควบคุม
มาตรฐานการบรกิารในระบบภัตตาคาร (Quality Service Cleanliness Value : QSCV) และกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง
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RB 58204 การจัดเตรียมวัตถุดิบและการประกอบอาหาร
( Raw Materials Preparation and Cooking)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

กลยุทธ์ด้านการจัดการการผลิตและการด�าเนินการให้มีผลิตภาพ (Productivity) แหล่งท่ีมาของวัตถุดิบในการ
ผลิตอาหาร การจัดซื้อ การสั่งซื้อ การเลือกซื้อ การตรวจรับสินค้า การก�าหนดมาตรฐานวัตถุดิบ การใช้มีด การเต
รยีมและตดัแต่งวตัถดุบิ การเกบ็รกัษาให้วตัถดุบิคงสภาพ การประกอบอาหารและการตกแต่งจานอาหารเบือ้งต้น

RB 58205 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจภัตตาคาร 3
( Work-based Learning in Restaurant Business 
Management 3)

3(320 ชม.)

วิชาบังคับก่อน : RB 58102 หรือได้รับอนุมัติจากคณบดี

นักศึกษาเรียนรูแ้ละฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการธุรกิจอาหารและภัตตาคารอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการ
ท่ีทางสถาบนัก�าหนด โดยเนือ้หาของการฝึก เน้นการเรยีนรู้และปฏบิตังิานในธุรกิจท่ีเกีย่วข้องกบัอาหาร ซึง่ประกอบ
ด้วยกระบวนการผลิตสินค้าอาหารต่างๆ การควบคุมคุณภาพ และการประกันคุณภาพ การผลิตสินค้า และระบบ
ห่วงโซ่อุปทานของสินค้าแต่ละประเภท ภายใต้การดูแลพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการและมีการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานตามความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและสถาบัน

RB 58206 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจภัตตาคาร 4
( Work-based Learning in Restaurant Business 
Management 4)

3(320 ชม.)

วิชาบังคับก่อน : RB 58205 หรือได้รับอนุมัติจากคณบดี

นักศึกษาเรียนรูแ้ละฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการธุรกิจอาหารและภัตตาคารอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการ
ท่ีทางสถาบันก�าหนด โดยเนื้อหาของการฝึกเน้นการเรียนรู้งานและปฏิบัติงานในต�าแหน่งต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย
การจัดซื้อ การตรวจรับ การจัดเก็บ และการจัดเรียงการเบิกจ่าย สุขาภิบาลภายในร้านและการบริการลูกค้า ภาย
ใต้การดูแลพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความร่วมมือระหว่าง
สถานประกอบการและสถาบัน

RB 58307 สัมมนาการจัดการธุรกิจภัตตาคาร
( Seminar in Restaurant Business Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

วิเคราะห์ประเด็นส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจภัตตาคาร เช่น รูปแบบธุรกิจภัตตาคาร แบบอิสระและแบบเครือข่าย 
นวัตกรรมธุรกิจภตัตาคาร พฤตกิรรมผู้บรโิภคในธุรกิจภตัตาคาร การเลอืกท�าเลท่ีตัง้ การบรหิารจดัการต้นทุน การ
ปรับปรุงกระบวนการจัดการในธุรกิจภัตตาคาร เป็นต้น

คณะการจัดการธุรกิจอาหาร | สาขาวิชาการจัดการธุรกิจภัตตาคาร 829



RB 58308 การจัดการความปลอดภัยอาหารและระบบประกันคุณภาพ
( Food Safety and Quality Assurance Management)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การจัดการความปลอดภัยอาหาร การประกันคุณภาพตลอดห่วงโซ่ภัตตาคาร (Restaurant Chain Manage-

ment) การจดัการและวเิคราะห์ความเส่ียงท่ีเป็นอนัตรายจากส่ิงปนเป้ือนในอาหารตลอดห่วงโซ่อาหาร การก�าหนด
มาตรการจัดการความเส่ียง การผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติท่ีดี (GMP) การประยุกต์ระบบ HACCP 
ในธุรกิจภัตตาคาร แนวทางในการปฏิบัติด้านการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ระบบประกันคุณภาพอาหาร
และเครื่องดื่มในธุรกิจภัตตาคาร ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อ ตรวจรับ จัดเก็บ เบิกจ่าย การเตรียม การปรุงอาหาร
และการบริการ ตลอดจนใช้การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในการประเมินคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

RB 58309 เทคโนโลยีเครื่องมือ อุปกรณ์และสิ่งอ�านวยความสะดวกใน
ภัตตาคาร
( Restaurant Facility and Equipment Technology)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เกีย่วกบัเทคโนโลย ีอปุกรณ์ และค�าศพัท์ท่ีเกีย่วข้องในภตัตาคาร การเลอืกใช้ระบบเทคโนโลย ีเครือ่งมอืและ
อุปกรณ์ต่างๆ เช่น โปรแกรมขายปลีกหน้าร้าน (Point of Sale : POS) โปรแกรมการรับค�าสั่งอาหาร (Order) 
โปรแกรมการตรวจสอบท่ีนั่งว่างภายในร้าน เป็นต้น การจัดการระบบสารสนเทศส�าหรับภัตตาคาร (Manage-

ment Information System : MIS) การสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ การจัดการสิ่งอ�านวยความสะดวกและ
เทคโนโลยีในภัตตาคารยุคปัจจุบัน

RB 58310 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจภัตตาคาร 5
( Work-based Learning in Restaurant Business 
Management 5)

3(320 ชม.)

วิชาบังคับก่อน : RB 58206 หรือได้รับอนุมัติจากคณบดี

นักศึกษาเรียนรูแ้ละฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการธุรกิจอาหารและภัตตาคารอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการ
ที่ทางสถาบันก�าหนด โดยเนื้อหาของการฝึกเน้นการเรียนรู้งานและปฏิบัติงานในต�าแหน่งต่างๆ ประกอบด้วย การ
จัดซื้อ การตรวจรับ การจัดเก็บและการจัดเรียง การเบิกจ่าย สุขาภบิาลภายในร้าน และการบริการลูกค้า ภายใต้
การดูแลพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความร่วมมือระหว่าง
สถานประกอบการและสถาบัน

RB 58311 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจภัตตาคาร 6
( Work-based Learning in Restaurant Business 
Management 6)

3(320 ชม.)

วิชาบังคับก่อน : RB 58310 หรือได้รับอนุมัติจากคณบดี

นักศึกษาเรียนรูแ้ละฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการธุรกิจอาหารและภัตตาคารอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการ
ท่ีทางสถาบันก�าหนด โดยเนื้อหาของการฝึกในธุรกิจด้านภัตตาคารเน้นการเรียนรู้งานและฝึกปฏิบัติงานในส่วน
ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบ ภายใต้การควบคุมและดูแลของผู้จัดการร้าน ภายใต้การ
ดูแลพนักงานพี่เล้ียงจากสถานประกอบการ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความร่วมมือระหว่างสถาน
ประกอบการและสถาบัน
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RB 58412 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจภัตตาคาร 7
( Work-based Learning in Restaurant Business 
Management 7)

3(320 ชม.)

วิชาบังคับก่อน : RB 58311 หรือได้รับอนุมัติจากคณบดี

นักศึกษาเรียนรูแ้ละฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการธุรกิจอาหารและภัตตาคารอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการ
ท่ีทางสถาบันก�าหนด โดยเนื้อหาของการฝึกในธุรกิจด้านภัตตาคาร เน้นการเรียนรู้งานและฝึกปฏิบัติงานในส่วน
ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบ ภายใต้การควบคุมและดูแลของผู้จัดการร้าน ภายใต้การ
ดูแลพนักงานพี่เล้ียงจากสถานประกอบการ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความร่วมมือระหว่างสถาน
ประกอบการและสถาบัน

RB 58413 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจภัตตาคาร 8
( Work-based Learning in Restaurant Business 
Management 8)

6(640 ชม.)

วิชาบังคับก่อน : RB 58412 หรือได้รับอนุมัติจากคณบดี

นักศึกษาเรียนรูแ้ละฝึกปฏิบัติการด้านการจัดการธุรกิจอาหารและภัตตาคารอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการ
ที่ทางสถาบันก�าหนดในต�าแหน่งหัวหน้างาน นักศึกษาจะต้องมีการท�าโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจภัตตาคาร โดย
มกีารจดัท�ารายงานผลการท�าโครงการเมือ่ส้ินสุดการเรยีนรู้ภาคปฏบิตัด้ิานการจดัการธุรกิจอาหารการประเมินผล
การฝึกปฏบิตักิารจะประเมินจากสถานประกอบการต้นสังกดั อาจารย์นเิทศและผลการจดัท�าโครงงานของนกัศกึษา

2.3 กลุ่มวิชาเลือก

กลุ่มวิชาเลือกด้านการจัดการธุรกิจภัตตาคาร

RB 58314 การจัดการพื้นที่ภัตตาคาร
( Front and Back of House Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การจดัวางผงัเครือ่งมอื อปุกรณ์และเทคโนโลยคีวบคมุในภตัตาคาร การสร้างบรรยากาศภายในภตัตาคาร การจดั
แสงไฟ การตกแต่งภัตตาคาร การเลือกใช้ดนตรีภายในภัตตาคารขอบเขตและการดูแลส่วนบริการลูกค้าหน้าร้าน 
ขอบเขตการดูแลจัดการพนักงานในครัว การเตรียมอาหารทั้งในสภาวะปกติ ฤดูกาล เทศกาล สถานการณ์ต่างๆ 
การจัดเตรยีมความพร้อมอปุกรณ์ การดแูลความสะอาดและการใช้น�า้ยาท�าความสะอาดประเภทต่างๆ รวมถงึการ
เก็บข้อมูลสารเคมีที่ใช้ในภัตตาคาร ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีเบื้องต้น (Material Safety Data Sheet : 
MSDS) การควบคุมต้นทุนการบริการ การจัดการน�้าเสีย การจัดการขยะ และสัตว์พาหะน�าโรค

RB 58315 การจัดการต�ารับอาหาร
( Recipe Management)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : RB 2222

การวางแผนจัดการด้านวัตถุดิบ ภาชนะบรรจุ การดูแลผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ การตกแต่งจานและการ
ถ่ายภาพน�าเสนออาหาร การทวนสอบย้อนกลบัของวัตถดุบิ การพฒันาต�ารบัอาหาร การสร้างนวัตกรรมการจดัท�า
ต�ารับอาหาร ระบบข้อมูลและการรายงานผล
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RB 58316 การจัดการท�าเลที่ตั้งภัตตาคาร
( Restaurant Location Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความส�าคัญของท�าเลท่ีตั้งภัตตาคาร หลักการเลือกท�าเลท่ีตั้งภัตตาคารระบบแฟรนไชส์และไม่ใช่แฟรนไชส์ การ
วิเคราะห์สรรหาท�าเลที่ตั้งภัตตาคาร สิ่งแวดล้อมภายนอกภัตตาคาร การจัดการความปลอดภัย (Security) ฐาน
ข้อมูลของท�าเลที่ตั้งภัตตาคาร การพยากรณ์ยอดขาย การวิเคราะห์งบการเงินในการซื้อ เซ้ง หรือเช่าของท�าเลที่
ตั้งส�าหรับบธุรกิจภัตตาคาร

RB 58317 การจัดการความพึงพอใจของลูกค้า
( Customer Satisfaction Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การจัดการจิตวิทยาการบริการ (Service Mind Management) กระบวนการการประเมินความพึงพอใจของ
ลูกค้า การคิดเชิงบวกและเชิงสร้างสรรค์ในการบริการ การท�าตลาดอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจ 
การสร้างมาตรฐานความพึงพอใจโดยประยุกต์ระบบ ISO 10002 การฝึกอบรมพนักงานในการบริการลูกค้าและ
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

RB 58318 วัฒนธรรมและพฤติกรรมผู้บริโภคอาหารของโลก
( World Food Culture and Consumer Behavior)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

วัฒนธรรมการบริโภคอาหารชาวไทยและเอเชีย ชาวยุโรป ชาวอเมริกาเหนือ ชาวอเมริกาใต้ ชาวเอสกิโม ชาว
ออสเตรเลีย ชาวเมดิเตอเรเนียน พฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ เช่น อาหารตามศาสนา ฮาลาล โคเชอร์ เวแกน 
มงัสวริตั ิอาหารเจ อาหารชวีจติ อาหารออแกนนคิ อาหารตดัแต่งพนัธุกรรม อาหารท่ีมสีารก่อภมูแิพ้ประเภทต่างๆ 
ปัจจัยและอิทธพิลของวัฒนธรรมที่มีต่อผู้บริโภค การบริหารจัดการอาหารประสานวัฒนธรรม รูปแบบการบริการ
และการจัดโต๊ะอาหาร กฎหมายอาหารสากล

RB 58419 การตลาดประยุกต์เพื่อธุรกิจภัตตาคาร
( Applied Marketing Management for Restaurant)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ลักษณะของตลาดเชิงประยุกต์เพื่อธุรกิจภัตตาคาร การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดท้ังผลิตภัณฑ์และการ
บริการ ลูกค้าสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารการตลาดสมัยใหม่ในรูปแบบต่างๆ เช่น การใช้ Google 
Map บอกพิกัดร้าน (GPS) , Line , Facebook เป็นต้น การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยประยุกต์
ใช้นวัตกรรม ระบบการควบคุมบริหารต้นทุนและสร้างความแตกต่างของกลุ่มลูกค้า การวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค
อย่างง่าย

RB 58420 หลักการธุรกิจภัตตาคารแฟรนไชส์
( Concept of Franchise Restaurant Business)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายของธุรกิจแฟรนไชส์ ประเภทของธุรกิจแฟรนไชส์ หลักการท�าธุรกิจแฟรนไชส์ โอกาสของการเติบโต
ธุรกิจแฟรนไชส์ ปัจจัยส�าหรับการตัดสินใจและคัดเลือกแฟรนไชส์ การพัฒนาระบบธุรกิจแฟรนไชส์อย่างยั่งยืนใน
ธุรกิจภัตตาคาร การบริหารจัดการเพื่อเป็นเจ้าของธุรกิจ

832 คณะการจัดการธุรกิจอาหาร | สาขาวิชาการจัดการธุรกิจภัตตาคาร



RB 58421 หัวข้อปัจจุบันของการจัดการภัตตาคาร
( Current Topics on Restaurant Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การรวบรวมข้อมูลเปรยีบเทียบประเภทภัตตาคารปีต่อปี แนวโน้มภตัตาคารในปัจจบุนั ปัจจยัท่ีส�าคญัในการจดัการ
ภัตตาคาร การจัดการบุคลากรและการบริการที่ดี พฤติกรรมผู้บริโภค เหตุการณ์ และสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับ
การจัดการธุรกิจภัตตาคาร

กลุ่มวิชาเลือกด้านภาษาจีน

BC 55101 ภาษาจีน 1
( Chinese 1)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

สัทอักษร (ระบบถอดเสียงด้วยอักษรโรมัน) และการออกเสียงภาษาจีนกลางอย่างถูกต้อง ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับ
อักษรจีน ค�าศัพท์ วลี และประโยคพื้นฐานในภาษาจีน

BC 55102 ภาษาจีน 2
( Chinese 2)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BC 55101

ค�าศัพท์ วลีและโครงสร้างประโยคความเดียวและความรวมที่ใช้ประจ�า ทักษะการใช้พจนานุกรมจีน

BC 55206 ภาษาจีน 3
( Chinese 3)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BC 55102

ค�าศัพท์ วลีและโครงสร้างประโยคความซ้อนที่ใช้ประจ�า ทักษะการอ่านความเรียง นิทานหรือบทความสั้นๆ เพื่อ
ความเข้าใจ

BC 55207 ภาษาจีน 4
( Chinese 4)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BC 55206

ค�าศัพท์ วลีและโครงสร้างประโยคความซ้อน การอ่านบทความท่ีมีค�าศัพท์และโครงสรา้งประโยคท่ีซับซ้อนและ
หลากหลาย

BC 55338 ภาษาจีนธุรกิจ
( Business Chinese)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BC 55207

ค�าศพัท์ ส�านวน รปูแบบประโยคภาษาจนีท่ีใช้ในเชงิธุรกิจ การสนทนาเพือ่ตดิต่อประสานงาน การอ่านข้อเขยีนทาง
ธุรกิจ และการเขียนโต้ตอบทางธุรกิจ
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BC 55339 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางการตลาด
( Chinese for Marketing Communication)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BC 55338

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการส่ือสารทางการตลาด ค�าศัพท์ ส�านวน รูปแบบประโยคภาษาจีนท่ีใช้ในการส่ือสาร
ทางการตลาด

กลุ่มวิชาเลือกด้านภาษาญี่ปุ่น

BJ 56101 ภาษาญี่ปุ่น 1
( Japanese 1)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นระดับพื้นฐาน ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ อักษรฮิระงะนะ อักษรคะตะคะ
นะ และอักษรคันจิ ในปริมาณท่ีเหมาะสมแก่การส่ือสารเบื้องต้น การฝึกการออกเสียงและไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น
ระดับพื้นฐาน

BJ 56102 ภาษาญี่ปุ่น 2
( Japanese 2)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BJ 56101

การฝึกทักษะการฟัง พดู อ่านและเขยีนค�าศพัท์ และอกัษรคนัจเิพิม่ขึน้จากรายวิชาภาษาญ่ีปุ่น 1 อกีอย่างน้อย 100 
ตัว การฝึกออกเสียง การใช้ค�า และการฝึกประโยคพื้นฐานประเภทต่างๆ ส�านวนภาษาญี่ปุ่นอย่างง่ายท่ีจ�าเป็นต่อ
การสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน

BJ 56206 ภาษาญี่ปุ่น 3
( Japanese 3)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BJ 56102

การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนค�าศัพท์และอักษรคันจิเพิ่มขึ้นจากรายวิชาภาษาญี่ปุ่น 2 อีกอย่างน้อย 
150 ตัว การฝึกประโยคที่ซับซ้อนขึ้น ส�านวนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานที่จ�าเป็นต่อการสื่อสารในบริบทต่างๆ

BJ 56207 ภาษาญี่ปุ่น 4
( Japanese 4)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BJ 56206

การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนค�าศัพท์และอักษรคันจิเพิ่มขึ้นจากรายวิชาภาษาญี่ปุ่น 3 อีกอย่างน้อย 
200 ตวั การฝึกประโยคท่ีซบัซ้อนข้ึนและความเรยีง ส�านวนภาษาญีปุ่่นพืน้ฐานท่ีจ�าเป็นต่อการส่ือสารในบรบิทต่างๆ
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BJ 56244 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
( Business Japanese)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BJ 56207

การใช้ภาษาญีปุ่่นธุรกิจ โดยเน้นค�าศพัท์ในแวดวงธุรกิจ ท้ังการฟังการพดูเพือ่ใช้ในส�านกังานและองค์กรท่ีเกีย่วข้อง 
การอ่านบทความเชงิธุรกิจเพ่ือจบัประเดน็ส�าคญั การเขยีนและการส่งเอกสารทางธุรกิจ ท้ังจดหมายอเิลก็ทรอนกิส์ 
(e-mail) และจดหมายเชงิธุรกิจ อกีท้ังเพ่ือการแนะน�าตวัเองส�าหรบัการสมคัรเข้าท�างานในองค์กรญ่ีปุ่นต่างๆ รวม
ทั้งการสนทนาทางธุรกิจ การน�าเสนอผลงานและบุคคลเชิงธุรกิจ

BJ 56328 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารทางการตลาด
( Japanese for Marketing Communication)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : BJ 56328

การใช้ภาษาญ่ีปุ่นเพือ่การตลาด และการเข้าใจถงึชนดิของสินค้าท่ีท�าการจ�าหน่าย อาทิ เช่น สามารถอ่านฉลากสินค้า 
ส่วนประกอบของสินค้า สถานที่ผลิต วันที่ผลิต วันหมดอายุ รวมทั้งการเข้าใจถึงเนื้อหาของการโฆษณาสินค้า และ
การประชาสัมพันธ์สินค้าในช่วงส่งเสริมการตลาด (Promotion) เพื่อกระตุ้นกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
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รายชื่ออาจารย์และบุคลากรประจ�าคณะการจัดการธุรกิจอาหาร

1. อาจารย์พวงเพ็ชร์ นิธยานนท์ 
รักษาการคณบดีคณะการจัดการธุรกิจอาหาร

2. อาจารย์ ดร.เปรมฤทัย แย้มบรรจง 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

3. อาจารย์ ดร.อนันต์ บุญปาน 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

4.  อาจารย์ศิระ นาคะศิริ 
หัวหน้าสาขาการจัดการธุรกิจอาหาร

5. อาจาร์นภเกตน์ สายสมบัติ 
หัวหน้าสาขาการจัดการธุรกิจภัตตาคาร

6. อาจารย์ปณิธาน เศรษฐบุตร 
อาจารย์ประจ�า

7. อาจารย์จุฑารัตน์ พัฒนาทร 
อาจารย์ประจ�า

8. อาจารย์จุรีมาศ ชะยะมังคะลา 
อาจารย์ประจ�า
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9.  อาจารย์ภัทรนิษฐ์ ศรีบุรีรักษ์ 
อาจารย์ประจ�า

10. อาจารย์จันทร์จิรา ฉัตราวานิช 
อาจารย์ประจ�า

11. อาจารย์ ดร.รวมพร เลี่ยมแก้ว 
อาจารย์ประจ�า

12. อาจารย์ชัยวัฒน์ เพียรการ 
อาจารย์ประจ�า

13. อาจารย์อัครพันธ์ รัตสุข 
อาจารย์ประจ�า

14. นายคมไว พยอมแย้ม 
ผู้จัดการฝ่าย

15. นายอดิสรณ์ ดีเปรมจิต 
อาจารย์ประจ�า

16. นางสาวสวชิญา โนปิง 
เจ้าหน้าท่ีอาวุโส
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17. นางสาวสุปรียา ผ่องโสภณ 
เจ้าหน้าท่ีอาวุโส

18. นางสาวณัฐกฤตา นันทะสนิ 
เจ้าหน้าท่ีอาวุโส

19. นายมงคล ปิยะวัฒนวิโรจน์ 
เจ้าหน้าท่ีอาวุโส

20. นางสาวศศภิา กันตา 
เจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพ

21. นางสาวพลอยปภัสร์ สีมะโรง 
เจ้าหน้าท่ี

22. นายรวินท์ ทองด่านเหนือ 
เจ้าหน้าท่ี

23. นายขวัญ วันทอง 
เจ้าหน้าท่ี

24. นายจเร ทวีวิทย์ 
เจ้าหน้าท่ี
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25. นางสาวนงลักษณ์ กลีบยี่สุ่น 
เจ้าหน้าท่ี

26. นางสาวศริินันท์ ก�ามณี 
เจ้าหน้าท่ี
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คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
Faculty of Agro-Industry

ปรัชญา
ส่งเสรมิให้นกัศกึษาคดิและหาวิธีเรยีนรู้จากส่ือต่างๆ ท่ัวโลก เพือ่ต่อยอดองค์ความรู้เพือ่น�าไปรเิริม่

สร้างงานวจิัยและนวัตกรรม และยกระดับวงการอุตสาหกรรมเกษตรไทยไปสู่สากล

ปณิธาน
คณะอตุสาหรรมเกษตร สถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน์ได้น�าอกัษรย่อของสถาบนั (PIM) มาขยาย

ความให้สอดคล้องกับปรัชญาของสถาบัน ดังนี้ คือ
P : Practicality (ความรู้สู่การปฏิบัติ)
หมายถึง  ความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี คนเก่ง สามารถน�าความรู้ที่ได้จากการศึกษา

ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริงได้
I : Innovation (นวัตกรรมและการสร้างสรรค์)
หมายถึง  ความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีปัญญามีความคิดริเริ่มในการสร้างนวัตกรรม
M : Morality (คุณธรรม จริยธรรม)
หมายถึง  ความมุ่งม่ันในการผลิตบณัฑติให้เป็นผู้มคีณุธรรม จรยิธรรม เข้าใจในศลิปะและวัฒนธรรม 

มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่วนรวม และรักความถูกต้อง

วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารระดับโลก

พันธกิจ
คณะอตุสาหกรรมเกษตรด�าเนนิการด้วยพนัธกิจและวตัถปุระสงค์ท่ีสอดคล้องกบัพนัธกิจของสถาบนั

การจัดการปัญญาภิวัฒน์ ดังนี้
1. สร้างและพัฒนาหลักสูตรให้สามารถผลิตบัณฑิต (Graduate-13 Criteria) ท่ีมีคุณสมบัติ

ตามความต้องการของผู้ประกอบการ
2. คิดริเริ่มงานวจิัย (Research) และต่อยอดเป็นนวัตกรรม
3. บรกิารวชิาการ (Academic Services) เพือ่สร้างชมุชนและสังคมให้มีชวีติความเป็นอยู่ท่ีดขีึน้
4. ท�านุบ�ารุงศลิปะวัฒนธรรม (Preservation of Local Culture & Arts) ท้องถิ่น
5. สร้างประโยชน์ที่สมดุลให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทั้งหมด
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สัญลักษณ์ประจ�าคณะ

ความหมาย :  สัญลกัษณ์เป็นรปูลกูโลกท่ีส่ือถงึ “ครวัของโลก” รศัมท่ีีเปล่งประกายแสดงถงึพลงัใน
การสร้างความรู้สู่การปฏบิตั ิ(Practicality) อย่างมพีลวตัร สามารถคดินอกกรอบ
เพือ่สร้างนวตักรรม (Innovation) และมจีติส�านกึในการสร้าง “ความมัน่คงอาหาร” 
ให้กบัชาวไทยและชาวโลกอย่างมจีรยิธรรมและคณุธรรม (Morality) ส�าหรบัรปูทรง
เรขาคณิต 5 เหลี่ยม สื่อถึงคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ เรียน
เป็น คิดเป็น ท�างานเป็น เน้นวัฒนธรรม และรักความถูกต้อง

สีประจ�าคณะ
สีเขียวใบบัว (เฉด 7480 C) หมายถึง “ความสมบูรณ์ด้านอาหารที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม ด้วย

สติปัญญาเสมือนใบบัวบนผิวน�้า ที่พร้อมรับแสงตะวันและความก้าวหน้าในวันต่อไป”

สถานที่ติดต่อคณะ
ชั้น 9 อาคาร CP All Academy

ข้อมูลการติดต่อคณะ

 • หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยฟีาร์ม
 ผู้ประสานงาน นายอิทธินันท์ ณัฏฐาชัย
 E-mail ittinannat@pim.ac.th
 เบอร์โทรศัพท์ 0-2837-1169

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร
 ผู้ประสานงาน นายอิทธินันท์ ณัฏฐาชัย
 E-mail ittinannat@pim.ac.th
 เบอร์โทรศัพท์ 0-2837-1169
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หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม

Bachelor of Science Program  
in Farm Technology Management

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม)
 (อักษรย่อ) : วท.บ. (การจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Science (Farm Technology Management)
 (อักษรย่อ) : B.Sc. (Farm Technology Management)

ความส�าคัญ
หลักสูตรมีกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความรู้ด้านวิชาการที่เป็นทฤษฎีเข้าสู่ภาคปฏิบัติ โดยเน้น

การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการจริง (Work-based Education) มีการน�ากรณีศึกษาจริงของภาค
ธุรกิจมาประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ โดยน�ารูปแบบการจัดการการเรียนการสอนใหม่ ที่
เรียกว่า DJT Model1 (Deutsche-Japan-Thailand Model) มาก�าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของบัณฑิต คือ คิดค้นนวัตกรรม (Innovative) ความคิดสร้างสรรค์ (Creative) ทักษะความรู้ด้าน
สารสนเทศ (Information Literacy Skills) และเทคโนโลยี (Technology Skill) มีความยืดหยุ่น 
(Flexibility) และความเรียบง่าย (Simplicity)

โดยเรียนรู้เรื่องการจัดการฟาร์มเล้ียงสัตว์สมัยใหม่ ก้าวสู่อาชีพท่ีมั่นคงในอุตสาหกรรมการผลิต
อาหาร ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ เข้าใจการด�าเนินธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จ 
ซึง่มุ่งเน้นความรบัผดิชอบต่อสังคมและเป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม ตลอดจนรู้จักประยกุต์ใช้หลกัเศรษฐกิจพอ
เพยีงในการตดัสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอนโดยคณาจารย์มอือาชพีจากวงการอตุสาหกรรมเกษตร
และการผลิตอาหาร นักธุรกิจ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการฟาร์ม และผู้ประกอบการธุรกิจฟาร์ม
เลี้ยงสัตว์สมัยใหม่ พร้อมฝึกปฏิบัติงานจริงในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ใช้เทคโนโลยีระดับโลก

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ด�าเนินการด้วยพันธกิจและวัตถุประสงค์ท่ีสอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันการจัดการปัญญา

ภิวัฒน์ ดังนี้
1. เพ่ือผลิตบณัฑติท่ีมีคณุสมบตั ิเก่ง ด ีมคีณุธรรม และสามารถพร้อมท�างานได้ทันทีในธุรกิจฟาร์ม

เลี้ยงสัตว์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยงสัตว์
2. เพื่อส่งเสรมิการคิดริเริ่มงานวจิัยในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และต่อยอดเป็นนวัตกรรม 
3. เพื่อส่งเสริมการให้บริการวิชาการ เพื่อสร้างชุมชนรอบฟาร์ม และสังคมท่ัวไปให้มีชีวิตความ

เป็นอยู่ที่ดีขึ้น
4. เพื่อท�านุบ�ารุงศลิปะวัฒนธรรมท้องถิ่น 
5. เพื่อสร้างประโยชน์ที่สมดุลให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องกับฟาร์มเลี้ยงสัตว์

1  DJT Model เป็นการน�าจุดเด่นลักษณะ 3 ประเทศ (ประเทศเยอรมัน ประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทย) มาใช้ขับเคลื่อนสถาบัน
ในการท�า Work-Based Learning
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แนวทางในการประกอบอาชีพ
1. ประกอบการธุรกิจส่วนตัวด้านฟาร์มเลี้ยงสัตว์
2. ท�างานในธุรกิจภาคเอกชน เช่น บริษัทที่ประกอบการเลี้ยงสัตว์ที่มีอยู่มากมายทั้งขนาดเล็กและ

ใหญ่ในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยสามารถปฏิบัติงานด้าน สัตวบาลในฟาร์ม นักจัดการฟาร์ม 
หรือ ประกอบอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เช่น อาชีพส่งเสรมิการขายอาหารสัตว์ อุปกรณ์การ
เลีย้งสัตว์ เวชภณัฑ์หรอืผลติภณัฑ์ต่างๆ ท่ีเกีย่วกบัสัตว์ หรอืเป็นนกัวิชาการด้านการผลติและการแปรรปู
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์

3. ท�างานในภาครฐั เช่น อาจารย์ในสถาบนัการศกึษา นกัวิชาการสัตวบาล นกัพฒันาชนบททางด้าน
ฟาร์มเลีย้งสัตว์ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรอือาชพีเกีย่วเนือ่งในกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวง
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
ตามข้อบังคับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาเป็น

ผู้ส�าเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือ
อนุปริญญา

โดยรับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่มีความรู้ภาษาไทยระดับดีหรือเทียบเท่า

หลักสูตร
จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวน 33 หน่วยกิต ประกอบด้วย

1.1 กลุ่มวิชาภาษา จ�านวน 15 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ�านวน 6 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ จ�านวน 84 หน่วยกิต ประกอบด้วย
2.1 กลุ่มวิชาแกน จ�านวน 24 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาบังคับ จ�านวน 27 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะด้าน จ�านวน 27 หน่วยกิต
2.4 กลุ่มวิชาเลือก จ�านวน 6 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ�านวน 6 หน่วยกิต
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รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ศึกษาตลอดหลักสูตร จ�านวน 33 หน่วยกิต แบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชาดังนี้

1.1 กลุ่มวิชาภาษา จ�านวน 15 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาดังนี้
1.1.1 ภาษาอังกฤษ เลือกเรียน 6 รายวิชา 12 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

EN 57101
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(Foundation English) 2(1-2-3) -

EN 57102
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
(English for Real Life) 2(1-2-3) EN 57101

EN 57203
ภาษาอังกฤษในธุรกิจบริการและการขาย
(English in the Service and Sales Business) 2(1-2-3) EN 57102

EN 57204

ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอและการสื่อสาร
ในเชิงธุรกิจ
( English for Presentation and Communication 
in Business)

2(1-2-3) EN 57203

EN 57305
ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครและสัมภาษณ์งาน
(English for Job Application and Interview) 2(1-2-3) EN 57204

EN 57306
ภาษาอังกฤษในบริบทของสังคมทางธุรกิจ
(English for Social / Business Contexts) 2(1-2-3) EN 57204

EN 57307
ภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียน
(English in ASEAN Contexts) 2(1-2-3) EN 57204

EN 57308
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมออนไลน์
(English for Communication on Social Media) 2(1-2-3) EN 57204

EN 57409
ภาษาอังกฤษเพื่อการจดบันทึกย่อและการสรุปความ
(English for Note-Taking and Summarizing) 2(1-2-3) EN 57204

EN 57410
ภาษาอังกฤษส�าหรับการสอบวัดมาตรฐาน
(English for Standardized Tests) 2(1-2-3) EN 57204

1.1.2 ภาษาไทย เลือกเรียน 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

TH 57101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication) 3(3-0-6) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

TH 57102
ภาษากับวัฒนธรรมไทย
(Language and Thai Culture) 3(3-0-6) -

1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เรียน 2 รายวิชา จ�านวน 6 หน่วยกิตเลือก จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SO 57101
บุคลิกภาพและสัมพันธภาพทางสังคม
(Personality and Social Relations) 3(3-0-6) -

SO 57102
การพัฒนาสังคม
(Social Development) 3(3-0-6) -

SO 57103
ประชาคมโลกกับอาเซียน
(Global Community and ASEAN) 3(3-0-6) -

SO 57104
การจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจ�าวัน
(Conflict Management in Daily Life) 3(3-0-6) -

SO 57105
ภาวะผู้น�าในสังคมยุคใหม่
(Leadership in Modern Society) 3(3-0-6) -

SO 57106
กฎหมายในชีวิตประจ�าวัน
(Law in Daily Life) 3(3-0-6) -

SO 57107
ความรู้เท่าทันสื่อ
(Media Literacy) 3(3-0-6) -

SO 57108
เศรษฐกิจและการเมืองไทย
(Thai Politics and Economy) 3(3-0-6) -

SO 57109
สหวิทยาการสังคมศาสตร์
(Integrated Social Science) 3(3-0-6) -

SO 57110
มนุษย์กับโลกาภิวัฒน์
(Man and Globalization) 3(3-0-6) -

SO 57111
ปัญหาสังคมร่วมสมัย
(Contemporary Social Problems) 3(3-0-6) -

SO 57112
สังคมชนบทและเมือง
(Rural and Urban Society) 3(3-0-6) -

SO 57113
จิตวิทยาเพื่อการท�างาน
(Psychology for Work) 3(3-0-6) -
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1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียน 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต จากรายวิชา ต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HM 57101
มนุษย์กับอารยธรรม
(Man and Civilization) 3(3-0-6) -

HM 57102
ความงดงามแห่งชีวติ
(Beauty of Life) 3(3-0-6) -

HM 57103
หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด
(GO and Thinking Skills Development) 3(3-0-6) -

HM 57104
ปรัชญากับการด�าเนินชีวิต
(Philosophy and living) 3(3-0-6) -

HM 57105
ไทยศึกษา
(Thai Studies) 3(3-0-6) -

HM 57106
สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
(Intergrated Humanities) 3(3-0-6) -

HM 57107
ศาสนากับสันติภาพ
(Religion and Peace) 3(3-0-6) -

HM 57108
ศิลปะการด�าเนินชีวิต
(Art of Living) 3(3-0-6) -

HM 57109
จริยศาสตร์ธุรกิจ
(Business Ethics) 3(3-0-6) -

HM 57110
มนุษย์กับการใช้เหตุผล
(Man and Reasoning) 3(3-0-6) -

HM 57111
การคิดเชิงวิพากษ์และสร้างสรรค์
(Critical and Creative Thinking) 3(3-0-6) -

HM 57112
ชีวิตกับวรรณกรรมสร้างสรรค์
(Life and Creative Literature) 3(3-0-6) -

HM 57113
นวัตกรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Innovations and Quality of Life Improvement) 3(3-0-6) -
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1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เลือกเรียน 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต จากรายวิชา
ต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SC 57101
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ�าวัน
(Mathematics and Statistics in Daily Life) 3(3-0-6) -

SC 57102
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Applications of Information Technology) 3(3-0-6) -

SC 57103
การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม
(Energy Conservation and Environmental 
Management)

3(3-0-6) -

SC 57104
เทคโนโลยีส�าหรับส�านักงานอัตโนมัติ
(Technology for Office Automation) 3(2-2-5) -

SC 57105
โภชนาการเพื่อสุขภาพ
(Nutrition for Health) 3(3-0-6) -

SC 57106
การจัดการการเงินส่วนบุคคล
(Personal Financial Management) 3(3-0-6) -

SC 57107
วิทยาศาสตร์กับชีวิต
(Science and Life) 3(3-0-6) -

SC 57108
สถิติเบื้องต้นเพื่อการวิจัย
(Basic Statistics) 3(3-0-6) -

2. หมวดวิชาเฉพาะ จ�านวน 84 หน่วยกิต ในหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม ฉบับ
2.1 กลุ่มวิชาแกน จ�านวน 24 หน่วยกิต มีรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

FT 58101
ชีววิทยาส�าหรับสรีระและกายวิภาคสัตว์
(Biology for Physiology and Animal Anatomy) 3(3-0-6) -

FT 58102
ปฏิบัติการชีววิทยาส�าหรับสรีระและกายวิภาคสัตว์
( Biology for Physiology and Animal Anatomy 
Laboratory)

1(0-2-1) -

FT 58103
อาหารสัตว์และโภชนาการ
(Feed and Nutrition) 3(3-0-6) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

FT 58104
ฟิสกิส์ส�าหรับการจัดการสภาพแวดล้อมในฟาร์ม
( Physics for Farm Environmental 
Management) 

3(3-0-6) -

FT 58105

ปฏิบัติการฟิสกิส์ส�าหรับการจัดการสภาพแวดล้อม
ในฟาร์ม
( Physics for Farm Environmental Management 
Laboratory)

1(0-2-1) -

FT 58206

เคมีวิทยาในวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์และหลักการ
แปรรูปอาหาร
( Chemistry in Meat Science and Food 
Processing Principles)

3(3-0-6) -

FT 58207

ปฏิบัติการเคมีวิทยาในวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์และหลัก
การแปรรูปอาหาร 
( Chemistry in Meat Science and Food 
Processing Principles Laboratory) 

1(0-2-1) -

FT 58308
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
(Animal Genetic Improvement) 3(3-0-6) -

FT 58409
คณิตศาสตร์เพื่อการเงินและบัญชีฟาร์ม
( Mathematics for Farm Accounting and 
Finance) 

3(3-0-6) -

FT 58410
สถิติและการออกแบบการทดลองเบื้องต้น 
(Statistics and Basic Experimental Design) 3(3-0-6) -

2.2 กลุ่มวิชาบังคับ จ�านวน 27 หน่วยกิต มีรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

FT 58111
เศรษฐศาสตร์เกษตร
(Economics for Agriculture) 3(3-0-6) -

FT 58112
อาหารสัตว์และการให้อาหาร
(Feed and Feeding) 3(3-0-6) -

FT 58113
โรคสัตว์และการป้องกัน
(Animal Diseases and Prevention) 3(3-0-6) -

FT 58214
การจัดการฟาร์ม 1
(Farm Management 1) 3(3-0-6) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

FT 58215
การจัดการฟาร์ม 2
(Farm Management 2) 3(3-0-6) -

FT 58216
ความรับผิดชอบต่อสังคมและฟาร์มสีเขียว
( Corporate Social Responsibility and Green 
Farm)

3(3-0-6) -

FT 58317
การจัดการฟาร์ม 3
(Farm Management 3) 3(3-0-6) -

FT 58318
การจัดการฟาร์ม 4
(Farm Management 4) 3(3-0-6) -

FT 58419
การจัดการระบบห่วงโซ่อุปทาน
(Supply-Chain System Management) 3(3-0-6) -

2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จ�านวน 27 หน่วยกิต มีรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

FT 58120
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม 1
( Work-based Learning for Farm Technology 
Management 1) 

3(0-40-0) -

FT 58121
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม 2
( Work-based Learning for Farm Technology 
Management 2)

3(0-40-0) -

FT 58222
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม 3
( Work-based Learning for Farm Technology 
Management 3)

3(0-40-0) -

FT 58223
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม 4
( Work-based Learning for Farm Technology 
Management 4)

3(0-40-0) -

FT 58324
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม 5
( Work-based Learning for Farm Technology 
Management 5)

3(0-40-0) -

FT 58325
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม 6
( Work-based Learning for Farm Technology 
Management 6)

3(0-40-0) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

FT 58426
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม 7
( Work-based Learning for Farm Technology 
Management 7)

3(0-40-0) -

FT 58427
ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน
(Specific Problems Solving Practicum) 6(0-40-0) -

2.4 กลุ่มวิชาเลือก เรียน 2 รายวิชา จ�านวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

FT 58228
ระบบมาตรฐานที่ใช้ในฟาร์ม
(Farm Standard Systems) 3(3-0-6) -

FT 58229
กฎหมาย และข้อบังคับ ที่ใช้ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์
(Laws and Regulations in Animal Farms) 3(3-0-6) -

FT 58330

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อการจัดการฟาร์ม
ให้เป็นเลิศ
( TQA (Thailand Quality Award) for Farm 
Excellence)

3(3-0-6) -

FT 58331
นวัตกรรมในฟาร์มเลี้ยงสัตว์
(Innovation in Animal Farms) 3(3-0-6) -
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แผนการศึกษา

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษา 2

SC xxxxx กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3

FT 58101 ชีววิทยาส�าหรับสรีระและกายวิภาคสัตว ์ 3

FT 58102 ปฏิบัติการชีววิทยาส�าหรับสรีระและกายวิภาคสัตว์ 1

FT 58103 อาหารสัตว์และโภชนาการ 3

FT 58111 เศรษฐศาสตร์เกษตร 3

FT 58325 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม 6 3

รวม 18

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

SO xxxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3

SO xxxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3

TH xxxxx กลุ่มวิชาภาษา 3

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษา 2

FT 58104 ฟสิิกส์ส�าหรับการจัดการสภาพแวดล้อมในฟาร์ม 3

FT 58105 ปฏิบัติการฟสิิกส์ส�าหรับการจัดการสภาพแวดล้อมในฟาร์ม 1

FT 58121 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม 2 3

รวม 18
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แผนการศึกษา

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

HM xxxxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษา 2

FT 58214 การจัดการฟาร์ม 1 3

FT 58215 การจัดการฟาร์ม 2 3

FT 58318 การจัดการฟาร์ม 4 3

FT 58222 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม 3 3

รวม 17

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษา 2

FT 58112 อาหารสัตว์และการให้อาหาร 3

FT 58317 การจัดการฟาร์ม 3 3

FT 58206 เคมีวิทยาในวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์และหลักการแปรรูปอาหาร 3

FT 58207 ปฏิบัติการเคมีวิทยาในวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์และหลักการ
แปรรูปอาหาร 1

FT 58223 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม 4 3

รวม 15
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แผนการศึกษา

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษา 2

FT 58308 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 3

FT 58228 ระบบมาตรฐานท่ีใช้ในฟาร์ม 3

FT 58330 เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อการจัดการฟาร์มใหเ้ป็นเลิศ 3

FT 58216 ความรับผิดชอบต่อสังคมและฟาร์มสีเขียว 3

FT 58324 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม 5 3

รวม 17

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

HM xxxxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3

SC xxxxx กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3

FT 58113 โรคสัตว์และการป้องกัน 3

XX xxxxx วิชาเลือกเสรี 1 3

FT 58120 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม 1 3

รวม 15
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แผนการศึกษา

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN xxxxx กลุ่มวิชาภาษา 2

FT 58409 คณิตศาสตร์เพื่อการเงินและบัญชีฟาร์ม 3

FT 58410 สถิติและการออกแบบการทดลองเบื้องต้น 3

FT 58419 การจัดการระบบห่วงโซ่อุปทาน 3

XX xxxxx วิชาเลือกเสรี 2 3

FT 58426 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม 7 3

รวม 17

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

FT 58427 ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน 6

รวม 6
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ค�ำอธิบำยรำยวิชำ

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษา

1.1.1 ภาษาไทย

TH 57101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การใช้ภาษาไทยมาตรฐานปัจจุบัน ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียนในโอกาสต่างๆ และการน�าเสนองาน

TH 57102 ภาษากับวัฒนธรรมไทย
(Language and Thai Culture)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหวา่งภาษาและวัฒนธรรม การใช้อวัจนภาษาไทย วัฒนธรรมไทยสมัยตา่งๆ ค่านิยมและการ
ปลูกฝังค่านิยม ประเพณีไทย วัฒนธรรมต่างชาติท่ีมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทย การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมไทย

1.1.2 ภาษาอังกฤษ

EN 57101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(Foundation English)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None

การพัฒนาทักษะการฟังและพูด โดยเน้นความรู้ค�าศัพท์และโครงสร้างภาษาเพื่อการส่ือสารระดับพื้นฐาน ตลอด
จนความสามารถในการออกเสียงสระภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง เป็นการฟังเพื่อจับใจความส�าคัญและรายละเอียด
จากข้อความหรือบทสนทนาสั้นๆ การพูดทักทาย เริ่มบทสนทนา แนะน�าตนเอง ต้อนรับ ถามและตอบข้อมูลอย่าง
ง่ายในสถานการณ์ต่างๆ ทีพ่บในชีวิตประจ�าวัน รวมทัง้การอ่านและการเขียนข้อความภาษาอังกฤษสั้นๆ ทั้งในรูป
แบบทั่วไปและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
The development of listening and speaking skills focusing on vocabulary and basic communica-

tive sentence structures, as well as the ability to use correct pronunciation of English vowels. 
Listening for main ideas and specific details from short messages or short dialogues, including 
participating in a variety of simple situations such as greeting, introducing oneself, welcoming, 
asking for and giving in daily life information. Reading excerpts, and writing short messages in 
traditional and/or electronics formats included.
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EN 57102 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
(English for Real Life)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57101

Prerequisite : EN 57101

การพัฒนาทักษะการฟังและพูด โดยเน้นความรู้ค�าศัพท์และโครงสร้างภาษาเพื่อการส่ือสารระดับกลาง ตลอด
จนความสามารถในการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง เป็นการฟัง พูด และแสดงความคิดเห็นใน
สถานการณ์ต่างๆ ท่ีต้องใช้ภาษาท่ีซับซ้อนขึ้น รวมท้ังการติดต่อซื้อขาย การอ่านและเขียนเอกสาร/ข้อความเชิง
ธุรกิจเบื้องต้น เช่น รายละเอียดสินค้าบนฉลาก ค�าแนะน�าการใช้อุปกรณ์ เป็นต้น ทั้งในรูปแบบทั่วไปและผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

EN 57203 ภาษาอังกฤษในธุรกิจบริการและการขาย
(English in the Service and Sales Business)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57102

Prerequisite : EN 57102

การพัฒนาทักษะการฟังและพูดเพื่อการบริการลูกค้าและการขาย โดยเน้นค�าศัพท์ ส�านวน การสนทนาโต้ตอบกับ
ลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ รวมท้ังการส่ือสารเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
ตลอดจนความสามารถในการออกเสียงพยัญชนะควบกล�้าในภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง
The development of listening and speaking skills for service and sales business focusing on 
vocabulary, expressions and dialogues required in communication to promote customer satis-

faction and to deal with on-the-spot solutions, as well as the ability to use correct pronunciation 
of English consonant clusters.

EN 57204 ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอและการสื่อสารในเชิงธุรกิจ
( English for Presentation and Communication in 
Business)

2 (1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57203

Prerequisite : EN 57203

การบูรณาการทักษะทางภาษาทั้งสี่ คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนในการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน
อาชพี เพือ่น�าเสนอท้ังในรปูแบบการเขยีน/ตาราง และด้วยวาจา รวมถงึการน�าเสนอข้อมลูเกีย่วกบับรษิทัและสินค้า 
และการเขยีน การพดูเพือ่ส่งเสรมิการขายสินค้า/บรกิาร ฝึกปฏบิตัเิทคนคิในการน�าเสนอขัน้พืน้ฐาน ตลอดจนความ
สามารถในการใช้ระบบเน้นเสียงและจังหวะในภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
Integration of four skills in English language in researching the career information to present 
both in writing (table) and speaking will be focused. Basic products presentation and company 
profile including sales promotions, services are also included, as well as the ability to use cor-

rect pronunciation of English stress and rhythm patterns. 
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EN 57305 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครและสัมภาษณ์งาน
(English for Job Application and Interview)

2 (1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

Prerequisite : EN 57204

พฒันาทักษะในการกรอกแบบฟอร์มใบสมคัร การเขยีนจดหมายสมคัรงาน การเขยีนประวตัส่ิวนตวั การสัมภาษณ์ 
โดยเน้นภาษาและค�าศพัท์เฉพาะท่ีใช้ในการสัมภาษณ์สมัครงาน รวมท้ังการค้นคว้าและน�าเสนอเนือ้หาท่ีเกีย่วข้อง
กับอาชีพที่สมัคร ตลอดจนความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษในรูปประโยคให้ถูกต้อง 
The development of the skills in filling out a job application form, writing a cover letter, preparing 
a resume, and interviews, focusing on the language required in job application and interview, 
as well as conducting research and preparing presentation about the target job position. The 
ability to use sounds in connected speech correctly included. 

EN 57306 ภาษาอังกฤษในบริบทของสังคมทางธุรกิจ
(English for Social / Business Contexts)

2 (1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

Prerequisite : EN 57204

การเขียนจดหมายตามโอกาสต่างๆ ที่ผู้ท�างานในวงการธุรกิจต้องใช้ เช่น การแสดงความเสียใจ การแสดงความ
ยินดี การกล่าวต้อนรับผู้มาเยือน การรับรองลูกค้าและอาคันตุกะ การเป็นพิธีกรในการจัดประชุมสัมมนา และ
สามารถเขียนวาระการประชุมและรายงานการประชุมได้ ตลอดจนความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษ
ในรูปประโยคให้ถูกต้อง 
A practice in business letter writing in a variety of situations such as letters of condolences, 
congratulations, as well as in welcoming guests and customers, performing the role of Master 
of the Ceremony in meetings along with writing minutes of the meeting and meeting schedules. 
The ability to use sounds in connected speech correctly included.

EN 57307 ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพในตลาดอาเซียน
(English Skills for Professionals in ASEAN)

2 (1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

Prerequisite : EN 57204

ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานอาชีพในตลาดอาเซียน โดยใช้ค�าศัพท์และ
ส�านวนท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานเฉพาะสาขา อาชีพเพื่อการติดต่อ และประสานงาน ระหว่างคู่ค้าจากประเทศ
สมาชิกอาเซียน รวมถึงความตระหนักในความแตกต่างทางวัฒนธรรมการท�างาน
Listening, speaking, reading, and writing skills for careers in ASEAN, vocabulary and expressions 
related to specific types of careers and working in liaison with business partners among ASEAN 
countries, as well as an awareness of working culture differences.
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EN 57308 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย)
(English for Social Media)

2 (1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

Prerequisite : EN 57204

ภาษาอังกฤษจากสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ข้อมูลสินค้า โฆษณา สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรือโซเชียลมีเดียอื่นๆ เป็นต้น และมีการจัดท�าโครงงานภาษาอังกฤษจากสื่อสังคมออนไลน์ 
(โซเชียลมีเดีย)
English from a variety of domestic and international media, for example, product information, 
advertisements, electronic media and other social media, etc., with a focus on English project 
assignments.

EN 57409 ภาษาอังกฤษเพื่อการจดบันทึกย่อและการสรุปความ
(English for Note-Taking and Summarizing)

2 (1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

Prerequisite : EN 57204

ฝึกการจดบันทึกย่อ และการเขียนสรุปความ โดยเน้นทักษะการฟัง การอ่าน และการเขียนบันทึกย่อโดยเน้น การ
เขียนสรุปจากข่าวธุรกิจ ภาพยนตร์สั้น และสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย)
A practice in basic skills needed for note-taking and summarizing with an emphasis on listening, 
reading and writing short notes and summaries from business news, short films and social media.

EN 57410 ภาษาอังกฤษส�าหรับการสอบวัดมาตรฐาน
(English for Standardized Tests)

2 (1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : EN 57204

Prerequisite : EN 57204

ทบทวนลักษณะภาษา โครงสร้างข้อสอบ ไวยากรณ์และค�าศัพท์ ข้อความท่ีตัดตอนมาส�าหรับอ่าน ลักษณะการ
สนทนา บทสนทนา และค�าพูดที่มักจะปรากฏในข้อสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
A review of language patterns, test structures, grammar and vocabulary, reading excerpts, 
conversation styles and dialogues, common in standardized tests.

1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

SO 57101 บุคลิกภาพและสัมพันธภาพทางสังคม
(Personality and Social Relations)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพท้ังภายในและภายนอก ทักษะการสร้าง
สัมพันธภาพระหวา่งบุคคล การวิเคราะห์ตนเองและผู้อื่นเพื่อเป็นพื้นฐานในการปรับปรุงตนเอง และสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลในสังคมต่างๆ
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SO 57102 การพัฒนาสังคม
(Social Development)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับการพัฒนา ความหมายและมโนทัศน์ต่างๆ ของการพัฒนาสังคม การพัฒนาสังคม
กระแสหลัก อิทธพิลของโลกตะวันตก จีน และกระแสโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลประเทศที่ก�าลังพัฒนา การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน การศึกษาชุมชน หลักการและกระบวนการพัฒนาสังคมแบบมีส่วนร่วม

SO 57103 ประชาคมโลกกับอาเซียน
(Global Community and ASEAN)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการ ระบบความสัมพันธ์ในประชาคมโลก อาเซียน และประชาคมอาเซียนผลกระทบของ
เหตุการณ์ส�าคัญท่ีเกิดขึ้นในแต่ละภูมิภาคของโลกท่ีมีต่อภูมิภาคอาเซียน สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 
การเมือง และสิ่งแวดล้อมในประชาคมอาเซียน

SO 57104 การจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจ�าวัน
(Conflict Management in Daily Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัความขดัแย้ง การตอบสนองต่อปัญหาและความขดัแย้งในชวิีตอย่างสร้างสรรค์โดยใช้หลกั
สันติวิธีอันค�านึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและสิทธสิ่วนบุคคล การเจรจาต่อรอง การแสวงหาทางเลือกที่เหมาะสมใน
การบริหารจัดการความขัดแย้งเพื่อด�ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

SO 57105 ภาวะผู้น�าในสังคมยุคใหม่
(Leadership in Modern Society)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการของภาวะผู้น�าและสังคมยุคใหม่ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น�า ผู้น�ากับการใช้อ�านาจ 
คุณลักษณะและทักษะส�าคัญของผู้น�าในสังคมยุคใหม่ ผู้น�าในสภาวะวิกฤต ผู้น�ากับจิตส�านึกสาธารณะ คุณธรรม
และจริยธรรมของผู้น�า กรณีศึกษาผู้น�าที่ประสบความส�าเร็จ และผู้น�าท่ีล้มเหลว

SO 57106 กฎหมายในชีวิตประจ�าวัน
(Law in Daily Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการทางยุติธรรม หลักการเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และหน้าท่ีพื้นฐาน
ของประชาชนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักทั่วไปในกฎหมายอาญา ความผิดอาญาท่ีควรรู้ หลัก
ทั่วไปว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา และหลักทั่วไปว่าด้วยกฎหมายภาษีอากร รวมทั้งการวิเคราะห์กรณีศึกษาส�าคัญ
ในชีวิตประจ�าวัน
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SO 57107 ความรู้เท่าทันสื่อ
(Media Literacy)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศาสตร์และทักษะชีวิตในการเข้าถึง การวิเคราะห์ การวิพากษ์ การประเมินคุณค่า และการตอบสนองต่อข่าวสารท่ี
น�าเสนอผ่านสื่อประเภทต่างๆ ทั้งที่เป็นสื่อดั้งเดมิ สื่อใหม่ และสื่อเครือข่ายอย่างรู้เท่าทัน รวมทั้งการเรียนรู้ เข้าใจ
บทบาท หน้าที่ และสภาพของสื่อที่เป็นเสมือนเครื่องมือส�าคัญในระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม 
ตลอดจนการใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิต ครอบครัว และสังคม

SO 57108 เศรษฐกิจและการเมืองไทย
(Thai Politics and Economy)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ปรชัญา แนวคดิทฤษฎ ีเกีย่วกบัระบบการเมอืง การปกครอง และเศรษฐกิจไทย อดุมการณ์ โครงสร้าง องค์ประกอบ 
และกระบวนการทางการเมอืงในระบอบประชาธิปไตย รฐัธรรมนญูและการเลือกตัง้ ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อระบบ
การเมืองไทย การพัฒนาของระบบทุนนิยมไทย ปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย และมาตรการของรัฐบาลใน
การแก้ปัญหา และพัฒนาเศรษฐกิจ

SO 57109 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
(Integrated Social Science)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัสังคมศาสตร์ ความเป็นมาและลกัษณะส�าคญัของแนวคดิเกีย่วกบัเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 
และการเมืองในยุคต่างๆ การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสังคมยุคปัจจุบันโดยใช้แนวคิดทางสังคมศาสตร์ เพศกับวัย
รุ่น ภาวะผู้น�า การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม การวางแผนอนาคต และความรู้เท่าทันสื่อ

SO 57110 มนุษย์กับโลกาภิวัตน์
(Man and Globalization)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการ  และ ลักษณะของโลกาภิ วั ตน ์ ความ สัมพันธ ์ร ะหว ่า งมนุษย ์กั บ โลกา 
ภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง ปฏิกิริยาและผลกระทบของโลกาภิวัตน์ท่ีมีต่อวีถีชีวิตของ
มนุษย์ในสังคมปัจจุบัน

SO 57111 ปัญหาสังคมร่วมสมัย
(Contemporary Social Problems)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย และขอบเขตของปัญหาสังคมร่วมสมยั หลกัการและทฤษฎีปัญหาสังคมร่วมสมยั ความสัมพันธ์ระหว่าง
เทคโนโลยีสมัยใหม่กับปัญหาสังคม วิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบของปัญหาสังคมร่วมสมัยท่ีมีต่อบุคคล กลุ่มคน 
และสังคม รวมทั้งแนวทางแก้ไข
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SO 57112 สังคมชนบทและเมือง
(Rural and Urban Society)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการ และลักษณะของชนบทและเมือง ด้านสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ กระบวนการกลาย
เป็นเมือง ปัญหาของสังคมชนบทและเมืองอันเนื่องจากการพัฒนาประเทศ วิถีชีวิตของคนชนบทและคนเมืองใน
ยุคปัจจุบัน

SO 57113 จิตวิทยาเพื่อการท�างาน
(Psychology for Work)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ขอบเขตของจิตวิทยาเพื่อการท�างาน พฤติกรรมมนุษย์ ความแตกต่างระหว่างบุคคล แรงจูงใจ การส่ือสาร การ
สร้างความสัมพันธ์และการปรับตัวระหว่างคนท�างาน การแก้ปัญหาความขัดแย้งและความเครียดจากการท�างาน 
การน�าหลักจิตวิทยาประยุกต์ใช้ในการท�างาน

1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

HM 57101 มนุษย์กับอารยธรรม
(Man and Civilization)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายของอารยธรรม ความเป็นมาของอารยธรรมมนุษย์ เปรียบเทียบอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก 
ความเชื่อมโยงของอารยธรรมในอดีตกับปรากฏการณ์ทางสังคมในปัจจุบัน

HM 57102 ความงดงามแห่งชีวติ
(Beauty of Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคุณค่าและความงาม เน้นที่การรับรู้คุณค่า การสัมผัสความงามและการแสดงออก
ทางอารมณ์ของมนุษย์ เรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าและความงามในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด�ารงชีวิตของมนุษย์ ชีวิต
กับความงามในด้านศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม รวมไปถึงความงามในธรรมชาติรอบตัวมนุษย์

HM 57103 หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด
(GO and Thinking Skill Development)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความเป็นมาของหมากล้อม กฎกติกาการเล่น การฝึกทักษะและเทคนิคการเล่นหมากล้อม การฝึกฝนหมากล้อม
เพื่อความสามารถในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การบูรณาการหมากล้อมเข้ากับวิถีชีวิต การบูรณาการความฉลาด
จากหมากล้อมกับปัญญาทางธรรม
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HM 57104 ปรัชญากับการด�าเนินชีวิต
(Philosophy and Living)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและบทบาทของปรชัญาในการด�าเนนิชวีติ ความจรงิเกีย่วกบัจกัรวาล โลก และชวีติของมนษุย์ ธรรมชาติ
ของความรู้ เกณฑ์ตัดสินคุณค่าทางจริยธรรม อุดมคติของชีวิต การวิเคราะห์ปัญหาร่วมสมัยในเชิงปรัชญา

HM 57105 ไทยศึกษา
(Thai Studies)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความเป็นมาของชุมชนไทย โลกทัศน์พื้นฐานของสังคมไทยในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและศิลปวัฒนธรรม 
สภาพและปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบัน แนวโน้มและทางออกของสังคมไทยในอนาคต

HM 57106 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
(Integrated Humanities)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษยศาสตร์ วิวัฒนาการความคิดและความเชื่อของมนุษย์ ปฏิสัมพันธ์ต่อโลกและชีวิต
ในมิติของเหตุผลและอารมณ์ แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตในอุดมคติ คุณธรรมและจริยธรรม ศิลปะและวรรณกรรมท่ีมี
อิทธพิลต่อมนุษย์

HM 57107 ศาสนากับสันติภาพ
(Religion and Peace)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนาและสันติภาพ บทบาทของศาสนาต่อประเด็นสันติภาพ แนวคิดของศาสนาเกี่ยวกับ
สันติภาพ แนวคิดของศาสนาเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงและความขัดแย้ง แนวคิดของศาสนาเกี่ยวกับการสร้าง
สันติภาพ

HM 57108 ศิลปะการด�าเนินชีวิต
(Art of Living)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและส�าคัญของศิลปะการด�าเนินชีวิต ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น คุณค่าและความหมายของชีวิต การ
สร้างความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลและเป็นธรรมต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสิ่ง การแก้ปัญหาชีวิตอย่างสร้างสรรค์และการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

HM 57109 จริยศาสตร์ธุรกิจ
(Business Ethics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายของจริยศาสตร์ธุรกิจ แนวคิดหรือทฤษฎีเกี่ยวกับจริยศาสตร์ธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับ
จริยธรรม แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจที่ส�าคัญ ปัญหาจรยิธรรมในระบบธุรกิจปัจจุบัน
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HM 57110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล
(Man and Reasoning)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและบทบาทของเหตผุล รปูแบบการอ้างเหตผุล หลกัเกณฑ์และความสมเหตสุมผลของการอ้างเหตผุล 
ข้อบกพร่องของการอ้างเหตผุล ศกึษาวเิคราะห์การอ้างเหตผุลในชวิีตประจ�าวันและชดุเหตผุลต่างๆ ท่ีมีอทิธิพลใน
สังคมปัจจุบัน

HM 57111 การคิดเชิงวิพากษ์และสร้างสรรค์
(Critical and Creative Thinking)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ธรรมชาติของความคิด รูปแบบการคิดเชิงวิพากษ์ วัฒนธรรมการวิพากษ์ รูปแบบการคิดเชิงสรา้งสรรค์ การส่ง
เสริมการคิดเชิงวิพากษ์และเชิงสร้างสรรค์ในชีวิตประจ�าวัน

HM 57112 ชีวิตกับวรรณกรรมสร้างสรรค์
(Life and Creative Literature)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

มิติอันหลากหลายของชีวิตมนุษย์ท่ีสะท้อนผ่านผลงานสร้างสรรค์เชิงวรรณกรรมในรูปส่ือส่ิงพิมพ์ ภาพยนตร์ ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ และสื่ออื่นๆ เพื่อแสดงให้เห็นโลกทัศน์ คุณค่า ความเชื่อและศรัทธาของมนุษย์

HM 57113 นวัตกรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Innovations and Quality of Life Improvement)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและความส�าคัญของนวัตกรรมที่มีผลต่อชีวิตมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมกับความต้องการ
พื้นฐานของมนุษย์ ประโยชน์และตัวอย่างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

SC 57101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ�าวัน
(Mathematics and Statistics in Daily Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การคิดเชิงวิเคราะห์ หลักความสมเหตุสมผลและการอ้างเหตุผล การน�าคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้แก้ปัญหาและ
ตดัสินใจในชวีติประจ�าวนั การตดัสินใจโดยใช้หลกัความน่าจะเป็น เทคนคิการน�าเสนอข้อมลูแบบต่างๆ การวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้น การอ่านค่าและตีความหมายจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต

SC 57102 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Applications of Information Technology)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสือ่สารและระบบเครือข่าย การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ต
เพือ่การตดิต่อส่ือสาร การค้นหาข้อมลู การศกึษาและน�าไปใช้เชงิพาณิชย์ ความรู้เบือ้งต้นทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ประเภทของระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น ความปลอดภัยของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
จริยธรรมในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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SC 57103 การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม
(Energy Conservation and Environmental Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและหลักการของการอนุรักษ์พลังงาน ความส�าคัญของการใช้และอนุรักษ์พลังงานอย่างถูกวิธี 
สถานการณ์ปัจจุบันและวิกฤตการณ์พลังงานของโลก ผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมของการใช้พลังงานอย่างไม่
ถูกต้อง หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท�างานและในโรงงานอุตสาหกรรม กฎหมายและมาตรฐานของการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม

SC 57104 เทคโนโลยีส�าหรับส�านักงานอัตโนมัติ
(Technology for Office Automation)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เกีย่วกบัส�านกังานอตัโนมตั ิบทบาทและการใช้คอมพวิเตอร์ในส�านกังาน ระบบตดิต่อส่ือสารและการประยกุต์
ใช้เครอืข่ายคอมพวิเตอร์ในส�านกังาน การใช้โปรแกรมประยกุต์ในส�านกังาน เช่น โปรแกรมประมวลผลค�า โปรแกรม
จัดการการค�านวณ โปรแกรมน�าเสนองาน โปรแกรมจัดการการนัดหมาย เป็นต้น การประชุมทางไกล แนวคิดของ
ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning) ระบบความปลอดภัยของข้อมูล

SC 57105 โภชนาการเพื่อสุขภาพ
(Nutrition for Health)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

บทบาทและความส�าคญัของโภชนาการท่ีมต่ีอร่างกาย สารอาหารประเภทต่างๆ โรคท่ีเกิดจากการบรโิภคอาหารท่ี
ไม่สมดลุและมพีษิ การควบคมุอาหารและน�า้หนกัของร่างกายอย่างปลอดภยั อาหารส�าหรบับคุคลในช่วงวัยต่างๆ 
อิทธพิลของความเชื่อและค่านิยมในการรับประทานอาหาร รวมทั้งอาหารแสลงโรค

SC 57106 การจัดการการเงินส่วนบุคคล
(Personal Financial Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคดิเกีย่วกบัการบรหิารการเงินส่วนบคุคล ความเข้าใจจดุมุ่งหมายของการบรหิารการเงินส่วนบคุคล ความส�าคญั
ของการบริหารการเงินส่วนบุคคล การก�าหนดเง่ือนไขและเป้าหมายของการเงินส่วนบุคคล วงจรชีวิตของบุคคล 
คณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินส่วนบุคคล การจดบันทึกรายได้รายจ่ายส่วนบุคคลและครัวเรือน การวางแผน
และกลยุทธเ์กี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การบริหารความเส่ียงส่วนบุคคล และการออมเพื่อวัตถุประสงค์
ต่างๆ ของบุคคล

SC 57107 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
(Science and Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลของการใช้สารเคมีท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมและชีวิตประจ�าวัน 
ผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้ยาในชีวิตประจ�าวัน หลักการของเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) ผลท่ีเกิดขึ้น
จากการดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified Organisms: GMOs) ผลของรังสีจากดวงอาทิตย์และสาร
กมัมนัตรงัสีท่ีมีต่อชวีติและส่ิงแวดล้อม ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ท่ีมต่ีอมนษุย์ สภาพแวดล้อม 
สังคม การเมือง และวัฒนธรรม
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SC 57108 สถิติเบื้องต้น
(Basic Statistics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักและวิธีการทางสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ท่ีน�ามาใช้ในงานด้านต่างๆ ได้แก่ การท�าประชามติ 
การวิจัยเชิงส�ารวจ โดยเน้นการวิเคราะห์จากกรณีศึกษาและผลการวิจัยท่ีใช้ข้อมูลจริง การเขียนรายงานผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถติิ

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

FT 58101 ชีววิทยาส�าหรับสรีระและกายวิภาคสัตว์
(Biology for Physiology and Animal Anatomy)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ค�านิยาม ความหมายทางชีววิทยา อวัยวะท่ีส�าคัญ การระบุต�าแหน่งและหน้าท่ีท่ีส�าคัญของอวัยวะภายในและ
ภายนอกร่างกายของตวัสัตว์ ระบบท่ีส�าคญัของร่างกาย การท�างานของระบบต่างๆ ในร่างกายในสภาวะการท�างาน
ปกติ และความสัมพันธ์ทางชีววทิยาของระบบการท�างานของร่างกายในการด�าเนินชีวิตของสัตว์

FT 58102 ปฏิบัติการชีววิทยาส�าหรับสรีระและกายวิภาคสัตว์
(Biology for Physiology and Animal Anatomy Laboratory)

1(0-2-1)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาจากตัวอย่างสัตว์ทดลองและสือ่การสอน ทบทวนการระบุต�าแหน่งและหน้าที่ที่ส�าคัญของอวัยวะภายในและ
ภายนอกร่างกาย ระบบที่ส�าคัญของร่างกาย การท�างานของระบบต่างๆ ในร่างกายของตัวสัตว์

FT 58103 อาหารสัตว์และโภชนาการ
(Feed and Nutrition)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

พืน้ฐานโภชนศาสตร์อาหารสัตว์ คณุค่าและข้อจ�ากดัของวตัถดุบิอาหารสัตว์ ความต้องการโภชนะเบือ้งต้นและการ
ค�านวณสูตรอาหารสัตว์ การประเมินคุณภาพอาหารสัตว์เบื้องต้น โรคที่เกี่ยวกับการขาดอาหารและความผิดปกติ
ของการเผาผลาญสารอาหาร

FT 58104 ฟิสกิส์ส�าหรับการจัดการสภาพแวดล้อมในฟาร์ม
(Physics for Farm Environmental Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักฟิสิกส์ที่ใช้อธิบายสภาพแวดล้อมในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ระบบปิด หลักการระบายความ
ร้อนออกจากตัวสัตว์ ระบบท�าความเย็นด้วยการระเหยของน�้า (Evaporative Cooling System) การจัดการให้
สัตว์อยู่สบาย หลักการระบายอากาศ ผลของความเร็วลม การบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ในโรงเรือน และการตรวจสอบ
ประสิทธภิาพของของโรงเรือน
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FT 58105 ปฏิบัติการฟิสกิส์ส�าหรับการจัดการสภาพแวดล้อมในฟาร์ม
( Physics for Farm Environmental Management 
Laboratory)

1(0-2-1)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาจากแบบจ�าลองโรงเรือนและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ในสถานที่จริง เพื่อให้เข้าใจหลักอิทธิพลของสภาพแวดล้อม
ที่มีต่อตัวสัตว์ เช่น แสง อุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลม และการใช้งานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์

FT 58206 เคมีวิทยาในวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์และหลักการแปรรูปอาหาร
( Chemistry in Meat Science and Food Processing 
Principles)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

พื้นฐานทางเคมีท่ีอธิบายคุณภาพเนื้อสัตว์ คุณสมบัติทางกายภาพและชีวเคมีของกล้ามเนื้อ กระบวนการ
เปล่ียนแปลงจากกล้ามเนือ้เป็นเนือ้สัตว์ การจดัการเนือ้สัตว์เพือ่ควบคมุคณุภาพและความปลอดภยั การเกบ็รกัษา
เนื้อสัตว์ หลักการแปรรูปเนื้อสัตว์เป็นอาหารเบื้องต้น

FT 58207 ปฏิบัติการเคมีวิทยาในวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์และหลักการแปรรูป
อาหาร
( Chemistry in Meat Science and Food Processing 
Principles Laboratory)

1(0-3-0)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาตัวอย่างเนื้อสัตว์และสื่อการสอน การวิเคราะห์คุณภาพเนื้อเบื้องต้น ความส�าคัญของความเป็นกรด-ด่าง สี 
ความสามารถในการอุ้มน�้าของเนื้อ และความนุ่ม การศึกษาดูงานนอกสถานที่ในธุรกิจแปรรูปเนื้อสัตว์เป็นอาหาร

FT 58308 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
(Animal Genetic Improvement)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

พันธุศาสตร์เบื้องต้น บทบาทของพันธุศาสตร์ในองค์ประกอบของการผลิต หลักพันธุศาสตร์และสถิติส�าหรับการ
ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ พันธุศาสตร์ประชากร พันธุศาสตร์ของลักษณะปริมาณ การประเมินคุณค่าการผสมพันธุ์ใน
แผนการคดัเลอืก เทคโนโลยชีวีภาพในการปรบัปรงุพนัธ์ุสัตว์ การปรบัปรงุพนัธ์สัตว์เชงิการค้า กรณศีกึษาแผนการ
ปรับปรุงพันธุ์ของบริษัทชั้นน�าในภาคธุรกิจ กรณีศึกษาความส�าเร็จและความล้มเหลวของการปรับปรุงพันธุ์สัตว์

FT 58409 คณิตศาสตร์เพื่อการเงินและบัญชีฟาร์ม
(Mathematics for Farm Accounting and Finance)

3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักพื้นฐานทางบัญชี ความส�าคัญของการจัดการเงินและบัญชีในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การใช้ประโยชน์ของข้อมูลทาง
บัญชีในการควบคุมต้นทุนการผลิต การจัดการเงิน และการจัดการคลังสนิค้าภายในฟาร์ม
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FT 58410 สถิติและการออกแบบการทดลองเบื้องต้น
(Statistic and Basic Experimental Design)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักพ้ืนฐานทางสถิติและการออกแบบงานทดลอง การตั้งวัตถุประสงค์งานทดลอง การวางแผนงานทดลองแบบ
ต่างๆ ด้านสัตว์ การเก็บและบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์และแปลผลการทดลอง การสรุปผลงานทดลองและรูป
แบบในการน�าเสนอ

2.2 กลุ่มวิชาบังคับ

FT 58111 เศรษฐศาสตร์เกษตร
(Economics for Agriculture)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น และการประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์ในการผลิตทางการเกษตร การ
ท�าธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การตลาดผลิตภัณฑ์การเกษตร และปัญหาที่เกี่ยวข้องในการใช้ปัจจัยทางการเกษตร เช่น 
อุปทานและอุปสงค์ของทรัพยากรทางการเกษตร การเสี่ยงภัย และความไม่แน่นอนในการเกษตร

FT 58112 อาหารสัตว์และการให้อาหาร
(Feed and Feeding)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ทบทวนพื้นฐานโภชนศาสตร์ในสัตว์ หลักในการให้อาหารสัตว์แต่ละชนิดตามวัตถุประสงค์การเลี้ยง สภาวะของ
ร่างกายสัตว์ และสถานะการให้ผลผลิต กระบวนการในการผลิตอาหารสัตว์และปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพอาหาร
สัตว์ก่อนถึงฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์

FT 58113 โรคสัตว์และการป้องกัน
(Animal Diseases and Prevention)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย ความส�าคัญของโรคสัตว์และการป้องกัน การจ�าแนกประเภทของเชื้อโรค รวมถึงปัจจัยโน้มน�า โรคที่
ส�าคญัของสุกรและสัตว์ปีก การสร้างภมูคิุ้มกนั การสุขาภบิาลและสุขอนามัย โปรแกรมการเกบ็ตวัอย่างเพือ่ประเมิน
สถานะสุขภาพของฝูงสัตว์ การรักษา การป้องกันและควบคุมโรคโดยใช้ระบบการป้องกันทางชีวภาพมาประยุกต์
ใช้ในระบบอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์

FT 58214 การจัดการฟาร์ม 1
(Farm Management 1)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ภาพรวมการผลิตสัตว์ปีกของโลก วิวัฒนาการและมาตรฐานฟาร์มสัตว์ปีก รูปแบบและโครงสรา้งธุรกิจการเลี้ยง
สัตว์ปีก ท�าเลที่ตั้งการออกแบบโรงเรือนและอุปกรณ์ ดัชนีชีวัดประสิทธิภาพ การจัดการเลี้ยงไก่และเป็ดเนื้อ
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FT 58215 การจัดการฟาร์ม 2
(Farm Management 2)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ภาพรวมการผลิตสุกรของโลก เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ในการเลี้ยงสุกร การจัดการสุกรทดแทนและสุกรสาว การ
จดัการสุกรในโรงเรอืนผสม-อุ้มท้อง การจดัการสุกรในโรงเรอืนคลอด การจดัการสุกรหย่านม-ขนุ และการวางแผน
การผลิตสุกร

FT 58216 ความรับผิดชอบต่อสังคมและฟาร์มสีเขียว
(Corporate Social Responsibility and Green Farm)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมและฟาร์มฟาร์มสีเขียว วิธีการด�าเนินงาน การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย 
การสานเสวนาเพื่อค้นหาความต้องการของชุมชนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการอย่างยั่งยืน การติดตามวัดผล
การด�าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างคุณค่าให้สังคม (Creating Share Value) การจัดการฟาร์มที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการของเสียในฟาร์ม ตามแนวทางมาตรฐานฟาร์มสีเขียว

FT 58317 การจัดการฟาร์ม 3
(Farm Management 3)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การจดัการฟาร์มเล้ียงสัตว์ การจดัการฟาร์มแบบเกษตรข้อตกลงหรอืคอนแทรคฟาร์มมิง่ ประวตัคิวามเป็นมา นยิาม
และความส�าคญั รปูแบบ โครงสร้างและการจัดการฟาร์มในระบบคอนแทรคฟาร์มมิง่ การแบ่งหน้าท่ีกนัท�างาน ข้อ
ก�าหนด ข้อตกลงและเงื่อนไขสัญญา การลงทุนและการคืนเงินทุน

FT 58318 การจัดการฟาร์ม 4
(Farm Management 4)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ท่ีเน้นการจัดการตามความต้องการของตัวสัตว์ พฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงท่ีให้ผลผลิต
ปกติ สาเหตุและพฤติกรรมที่ผิดปกติของสัตว์เลี้ยง พฤติกรรมทางเพศ พฤติกรรมทางสังคม การจัดการตามหลัก
สวัสดิภาพสัตว์ การจัดการเพื่อให้สัตว์อยู่สบายและให้ผลผลิตดี

FT 58419 การจัดการระบบห่วงโซ่อุปทาน
(Supply-Chain System Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความส�าคัญของระบบห่วงโซ่อุปทาน รูปแบบกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้า ภาพรวมระบบขนส่งสนิค้า 
(Logistics) ในธุรกิจอาหารสัตว์ท่ีส่งมาให้ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และการขนส่งสัตว์ไปยังโรงงานแปรรูปอาหาร การ
จดัการระบบขนส่งอย่างมปีระสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยกีารขนส่งเพือ่ลดเวลาและลดต้นทุนในธุรกิจแบบครบวงจร
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2.3 กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะด้าน

FT 58120 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม 1
( Work-based Learning for Farm Technology 
Management 1)

3(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ภาพรวมของฟาร์มเล้ียงสัตว์ในปัจจบุนั เทคโนโลยสีมยัใหม่ท่ีใช้ในฟาร์ม ท�าความรู้จกักบัตวัสัตว์จรงิ ทบทวนความ
รู้ด้านสรีระและกายวิภาคของสัตว์ อาหารสัตว์และโภชนะ

FT 58121 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม 2
( Work-based Learning for Farm Technology 
Management 2)

3(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รปูแบบของการให้อาหารสัตว์ในแต่ละช่วงอาย ุการจดัการโรคและการป้องกนัโรคสัตว์ การจดัการความเส่ียง (Risk 
Management) ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การจัดการสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ให้เหมาะสมกับตัวสัตว์ใน
แต่ละช่วงอายุ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับฟาร์มเลี้ยงสัตว์

FT 58222 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม 3
( Work-based Learning for Farm Technology 
Management 3)

3(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฝึกพื้นฐานภาษาอังกฤษส�าหรับการสื่อสารภายในฟาร์ม การจัดการฟาร์มท่ัวไป เรียนรู้มาตรฐานฟาร์มต่างๆ เช่น 
ISO ศึกษาขั้นตอน และวิธีการจัดการฟาร์มในระบบมาตรฐาน รวมถึงวิธีการตรวจประเมินระบบมาตรฐาน

FT 58223 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม 4
( Work-based Learning for Farm Technology 
Management 4)

3(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฝึกภาษาองักฤษส�าหรบัการส่ือสารภายในฟาร์ม ทบทวนพืน้ฐานสถติท่ีิใช้ในฟาร์ม เรยีนรู้ปัจจยัภายในฟาร์มท่ีส่งผล
ต่อคุณภาพเนื้อสัตว์ ศึกษาหลักความรับผิดชอบต่อสังคม เรียนรู้วิถีชีวิตดั่งเดิมเกษตรกร ศึกษาวิธีการสร้างความ
ผูกพันธ์ระหว่างฟาร์มและชุมชน การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม และการจัดการฟาร์มสีเขียว เช่น การจัดการของ
เสียในฟาร์ม ศึกษาการท�างานของระบบก๊าซชีวภาพ

FT 58324 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม 5
( Work-based Learning for Farm Technology 
Management 5)

3(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฝึกภาษาองักฤษส�าหรบัการน�าเสนอฟาร์ม เรยีนรู้เทคนคิการท�างานเป็นทีม การบรหิารคน ทบทวนหลกัการปรบัปรงุ
พันธุ์สัตว์ การทดสอบพันธุ์สัตว์ การคัดเลือกพันธุ์สัตว์ การจัดการคอนแทรคฟาร์มมิ่ง และทบทวนเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ
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FT 58125 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม 6
( Work-based Learning for Farm Technology 
Management 6)

3(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

เรียนรู้ระบบค้าปลีก การตลาด การจัดระบบสินค้า ระบบเก็บเงิน และการท�างานเป็นทีม และการบริการ

FT 58426 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม 7
( Work-based Learning for Farm Technology 
Management 7)

3(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ฝึกการบันทึกย่อเป็นภาษาอังกฤษ การจัดการฟาร์มทั่วไปที่เน้นความรู้ความเข้าใจด้านพฤติกรรมสัตว์ การจัดการ
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตัวสัตว์ และเรียนรู้ด้านการเงินการบัญชีฟาร์ม สถิติและการออกแบบการ
ทดลองเบื้องต้น เรียนรู้ระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทาน

FT 58427 ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน
(Specific Problems Solving Practicum)

6(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ด�าเนนิการทดลองเบือ้งต้นโดยใช้ความรู้ทางสถติท่ีิได้เรยีนจากภาคทฤษฎี เพือ่วเิคราะห์ สรปุผล วจิารณ์ผล และน�า
เสนอผลการทดลองเพื่อแก้ปัญหาในฟาร์มในเชิงวิจัยเบื้องต้น เพื่อต่อยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรมฟาร์มเลี้ยงสัตว์

2.4 กลุ่มวิชาเลือก

FT 58228 ระบบมาตรฐานที่ใช้ในฟาร์ม
(Farm Standard Systems)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักมาตรฐานการจัดการฟาร์มที่ดี ขั้นตอน วิธกีารจัดการฟาร์มในระบบมาตรฐาน เช่น ระบบมาตรฐาน 5ส ระบบ 
ISO ระบบ HACCP ระบบคอมพาร์ตเมนต์ และสวัสดิภาพสัตว์ ระบบนวัตกรรม BS7000 ระบบ SHE MS การ
ตรวจสอบย้อนกลับ และการตรวจสอบภายใน

FT 58229 กฎหมาย และข้อบังคับ ที่ใช้ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์
(Laws and Regulations in Animal Farms)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

พระราชบัญญติ และเกณฑ์ก�าหนดทั่วไปต่างๆ ที่เกี่ยวกับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ความหมาย ขอบข่าย และความส�าคัญ
ของมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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FT 58330 เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อการจัดการฟาร์มให้เป็นเลิศ
(TQA (Thailand Quality Award) for Farm Excellence)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA (Thailand Quality Award) โครงร่างองค์กร OP (Operational Profile) 
หลักการของ ADLI (Approach, Deploy, Learning, Integration) และ LeTCI (Level, Trend, Comparison, 
Integration) การก�าหนดระบบงานและกระบวนการปฏบิตักิารและตวับ่งชี-้ตวัชีว้ดั ให้บคุลากรสามารถตอบสนอง
ต่อแผนกลยุทธ์ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า และน�าไปสู่การบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์

FT 58331 นวัตกรรมในฟาร์มเลี้ยงสัตว์
(Innovation in Animal Farms)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิด หลักทฤษฎี การค้นหาปัญหา การแก้ปัญหาในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เชิงประดิษฐ์คิดค้น ความคิดสร้างสรรค์ใน
ฟาร์ม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือศาสตร์แขนงอื่นในการแก้ปัญหาในฟาร์มเลี้ยงสัตว์
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร

Bachelor of Science Program 
in Food Processing Technology Management

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร)
 (อักษรย่อ) : วท.บ. (การจัดการเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Science 
   (Food Processing Technology Management)
 (อักษรย่อ) : B.Sc. (Food Processing Technology Management)

ความเป็นมาและจุดเด่นของสาขาวิชา
หลักสูตรมีกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความรู้ด้านวิชาการที่เป็นทฤษฎีเข้าสู่ภาคปฏิบัติ โดยเน้น

การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการจริง (Work-based Education) มีการน�ากรณีศึกษาจริงของภาค
ธุรกิจมาประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ โดยน�ารูปแบบการจัดการการเรียนการสอนใหม่ ที่
เรียกว่า DJT Mode (Deutsche-Japan-Thailand Model) มาก�าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของบัณฑิต คือ คิดค้นนวัตกรรม (Innovative) ความคิดสร้างสรรค์ (Creative) ทักษะความรู้ด้าน
สารสนเทศ (Information Literacy Skills) และเทคโนโลยี (Technology Skill) มีความยืดหยุ่น 
(Flexibility) และความเรียบง่าย (Simplicity)

โดยสาขาวิชามีการจัดการเรียนรู้เรื่องการจัดการเทคโนโลยีแปรรูปอาหารสมัยใหม่ พร้อมก้าวสู่
อาชีพที่มั่นคงในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารซึ่งเป็นรากฐานของประเทศ บนพื้นฐานของความปลอดภัย
ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบจนถึงมือผู้บริโภค ด้วยระบบการผลิตท่ีทันสมัยได้มาตรฐานสากลเรียนรู้หลัก
วทิยาศาสตร์อาหาร หลักการจดัการเพือ่ควบคมุตรวจสอบวตัถดุบิ กระบวนการผลิต และผลติภณัฑ์อาหาร 
ตลอดจนปัจจัยต่างๆ ที่ท�าให้ธุรกิจประสบควมส�าเร็จ สอนโดยคณาจารย์มืออาชีพที่มีประสบการณ์จาก
วงการอุตสาหกรรมเกษตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ด�าเนนิการด้วยพนัธกิจและวตัถปุระสงค์ท่ีสอดคล้องกบัพนัธกิจของสถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน์ 

ดังนี้
1. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติ เก่ง ดี มีคุณธรรม และสามารถพร้อมท�างานได้ทันทีในธุรกิจ

แปรรูปอาหาร และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
2. เพื่อส่งเสรมิการคิดริเริ่มงานวจิัยด้านอุตสาหกรรมเกษตร และต่อยอดเป็นนวัตกรรม 
3. เพือ่ส่งเสรมิการให้บรกิารวชิาการ เพือ่สร้างชมุชน และสังคมท่ัวไปให้มชีวีติความเป็นอยู่ท่ีดขีึน้
4. เพื่อท�านุบ�ารุงศลิปะวัฒนธรรมท้องถิ่น 
5. เพื่อสร้างประโยชน์ที่สมดุลให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่อง
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แนวทางในการประกอบอาชีพ
1. ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
2. ท�างานในธุรกิจภาคเอกชน หรือบริษัทแปรรูปอาหารซึ่งมีอยู่มากมายท้ังขนาดเล็กและใหญ่

ในประเทศไทยและตา่งประเทศ โดยสามารถปฏิบัติงานด้านต่างๆ เช่น นักพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
ผู้ควบคุมหรือตรวจสอบคุณภาพอาหาร ผู้จัดการด้านความปลอดภัย หรืออาชีพส่งเสรมิการขายอาหาร
แปรรูป วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์อาหาร ฯลฯ

3. ท�างานในภาครัฐ เช่น อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย งานส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข หรืออาชีพเกี่ยวเนื่องในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
ตามข้อบังคับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาเป็น

ผู้ส�าเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือ
อนุปริญญา โดยรับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่มีความรู้ภาษาไทยระดับดีหรือเทียบเท่า

หลักสูตร
จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวน 31 หน่วยกิต ประกอบด้วย
ก�าหนดให้นักศึกษาเลือกเรียนให้ครบกลุ่มวิชา ตามโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ซึ่งประกอบ

ด้วย 4 กลุ่มวิชา ดังนี้
1.1 กลุ่มวิชาภาษา ประกอบด้วย

1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ จ�านวน 90 หน่วยกิต ประกอบด้วย
2.1 กลุ่มวิชาแกน จ�านวน 24 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาบังคับ จ�านวน 33 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จ�านวน 27 หน่วยกิต
2.4 กลุ่มวิชาเลือก จ�านวน 6 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ�านวน 6 หน่วยกิต
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รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ศึกษาตลอดหลักสูตร จ�านวน 31 หน่วยกิต แบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชาดังนี้

1.1 กลุ่มวิชาภาษา จ�านวน 15 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาดังนี้
1.1.1 ภาษาไทย เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

TH 58101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication) 3(3-0-6) -

TH 58102
ภาษากับวัฒนธรรมไทย
(Language and Thai Culture) 3(3-0-6) -

TH 58103
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
(Thai as a Foreign Language) 3(3-0-6)

1.1.2 ภาษาอังกฤษ เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

EN 58101
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(Foundation English) 2(1-2-3) -

EN 58102
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
(English for Real Life) 2(1-2-3) -

EN 58103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน
(English for Everyday Communication) 2(1-2-3) -

EN 58104
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธผิล
(English for Effective Communication) 2(1-2-3) -

EN 58205
ภาษาอังกฤษส�าหรับธุรกิจบริการและการขาย
(English for Service and Sales Business) 2(1-2-3) -

EN 58206

ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอและการสื่อสาร
ในเชิงธุรกิจ
( English for Presentation and Communication 
in Business)

2(1-2-3) -

EN 58207
ภาษาอังกฤษเพื่อการท�างาน
(English for Work) 2(1-2-3) -

EN 58208
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
(English for Business Communication) 2(1-2-3) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

EN 58309
ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครและสัมภาษณ์งาน
(English for Job Application and Interview) 2(1-2-3) -

EN 58310
ภาษาอังกฤษในบริบทของสังคมทางธุรกิจ
(English for Social / Business Contexts) 2(1-2-3) -

EN 58311
ภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียน
(English in ASEAN Contexts) 2(1-2-3) -

EN 58312
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสื่อสังคมออนไลน์
(English for Communication on Social Media) 2(1-2-3) -

EN 58313
การพัฒนาทักษะการอ่านและการฟังจากสื่อ
( Developing Reading and Listening Skills 
from the Media)

2(1-2-3) -

EN 58314
การน�าเสนอทางธุรกิจ
(Business Presentation) 2(1-2-3) -

EN 58315
ทักษะการเขียนอย่างมีประสิทธผิล
(Effective Writing Skills) 2(1-2-3) -

EN 58416
ภาษาอังกฤษเพื่อการจดบันทึกย่อและการสรุปความ
(English for Note-Taking and Summarizing) 2(1-2-3) -

EN 58417
ภาษาอังกฤษส�าหรับการสอบวัดมาตรฐาน
(English for Standardized Tests) 2(1-2-3) -

1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SO 58101
บุคลิกภาพและสัมพันธภาพทางสังคม
(Personality and Social Relations) 3(3-0-6) -

SO 58102
ประชาคมโลกกับอาเซียน
(Global Community and ASEAN) 3(3-0-6) -

SO 58103
การจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจ�าวัน
(Conflict Management in Daily Life) 3(3-0-6) -

SO 58104
ภาวะผู้น�าในสังคมยุคใหม่
(Leadership in Modern Society) 3(3-0-6) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SO 58105
กฎหมายในชีวิตประจ�าวัน
(Law in Daily Life) 3(3-0-6) -

SO 58106
สหวิทยาการสังคมศาสตร์
(Integrated Social Science) 3(3-0-6) -

SO 58107
สังคมชนบทและเมือง
(Rural and Urban Society) 3(3-0-6) -

SO 58108
จิตวิทยาเพื่อการท�างาน
(Psychology for Work) 3(3-0-6) -

SO 58109
การจัดการข้ามวัฒนธรรม 
(Cross Cultural Management) 3(3-0-6) -

SO 58110
อัตลักษณ์บัณฑิตปัญญาภิวัฒน์
(Identities of Panyapiwat Graduates) 3(3-0-6) -

1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HM 58101
มนุษย์กับอารยธรรม
(Man and Civilization) 3(3-0-6) -

HM 58102
หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด
(GO and Thinking Skills Development) 3(3-0-6) -

HM 58103
ปรัชญากับการด�าเนินชีวิต
(Philosophy and living) 3(3-0-6) -

HM 58104
ไทยศึกษา
(Thai Studies) 3(3-0-6) -

HM 58105
สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
(Integrated Humanities) 3(3-0-6) -

HM 58106
นวัตกรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Innovations and Quality of Life Improvement) 3(3-0-6) -

HM 58107
สุนทรียภาพแห่งชีวิต
(Aesthetics of Life) 3(3-0-6) -

HM 58108
ศิลปะปริทัศน์
(Survey of Arts) 3(3-0-6) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HM 58109
นิเวศวัฒนธรรม
(Cultural Ecology) 3(3-0-6) -

HM 58110
ดุลยภาพแห่งการท�างานและนันทนาการ
(Balance of Work and Recreation) 3(3-0-6) -

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SC 58101
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ�าวัน
(Mathematics and Statistics in Daily Life) 3(3-0-6) -

SC 58102
โลกและสิ่งแวดล้อม
(Earth and Environment) 3(3-0-6) -

SC 58103
การใช้โปรแกรมประยุกต์ในองค์กรสมัยใหม่
(Applications Usage for Modern Organization) 3(2-2-5) -

SC 58104
ชีวิตและสุขภาพ
(Life and Health) 3(3-0-6) -

SC 58105

ความคิดสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์และนวัตกรรม
ธุรกิจ
(Creative Thinking for Sciences and Business 
Innovation)

3(3-0-6) -

SC 58106
การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่องานด้านวิทยาศาสตร์
(Applications Usage for Sciences) 3(2-2-5) -

SC 58107
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
(Business Information Technology 
Management)

3(3-0-6) -

2. หมวดวิชาเฉพาะ จ�านวน 90 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาแกน จ�านวน 24 หน่วยกิต มีรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

PT 59101
จุลชีววิทยา
(Microbiology) 3(3-0-6) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

PT 59102
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
(Laboratory for Microbiology) 1(0-3-0) -

PT 59103
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารพื้นฐาน
(Fundamentals of Food Science and 
Technology)

3(3-0-6) -

PT 59204
ชีวเคมีและเคมีอาหาร
(Biochemistry and Food Chemistry) 3(3-0-6) -

PT 59205
ปฏิบัติการชีวเคมีและเคมีอาหาร
(Laboratory for Biochemistry and Food 
Chemistry)

1(0-3-0) -

PT 59206
คณิตศาสตร์และสถิติในอุตสาหกรรมอาหาร
(Mathematics and Statistics for Food 
industry)

3(3-0-6) -

PT 59207
หลักการฟิสิกส์และวิศวกรรมอาหาร
(Principles of Physics and Food Engineering) 3(3-0-6) -

PT 59208
ปฏิบัติการฟิสกิส์และวิศวกรรมอาหาร
(Laboratory for Physics and Food 
Engineering)

1(0-3-0) -

PT 59309
หลักการวิเคราะห์อาหารและปฏิบัติการ
(Principles of Food Analysis and Laboratory) 3(3-0-6) -

PT 59410
คณิตศาสตร์เพื่อการเงิน เศรษฐศาสตร์และการบัญชี
(Principle for Finance, Economics, and 
Accounting)

3(3-0-6) -

2.2 กลุ่มวิชาบังคับ จ�านวน 33 หน่วยกิต มีรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

PT 59211
การจัดการองค์ประกอบในอาหาร
(Food Composition Management) 3(3-0-6) -

PT 59212
โภชนาการอาหาร
(Food Nutrition) 3(3-0-6) -

PT 59313
หลักการแปรรูปอาหาร
(Principles of Food Processing) 3(3-0-6) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

PT 59314
การจัดการการควบคุมคุณภาพอาหาร
(Food Quality Control Management) 3(3-0-6) -

PT 59315
การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
(Food Industry Management) 3(3-0-6) -

PT 59316
การจัดการเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
(Packaging Technology and Management) 3(3-0-6) -

PT 59317
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
(Food Research and Development) 3(3-0-6) -

PT 59318
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีกและไข่
( Meat, Poultry and Egg Products Processing 
Technology)

3(3-0-6) -

PT 59319
มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
(Food Quality and Food Safety Standards) 3(3-0-6) -

PT 59420
การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
(Supply Chain and Logistic Management) 3(3-0-6) -

PT 59421
หลักการตลาดและการขาย
(Principles of Marketing and Trading) 3(3-0-6) -

2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จ�านวน 27 หน่วยกิต มีรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

PT 59122

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการเทคโนโลยีแปรรูป
อาหาร 1
( Work-based Learning for Food Technology 
Management 1)

3(0-40-0) -

PT 59123

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการเทคโนโลยีแปรรูป
อาหาร 2
( Work-based Learning for Food Technology 
Management 2)

3(0-40-0) -

PT 59224

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการเทคโนโลยีแปรรูป
อาหาร 3
( Work-based Learning for Food Technology 
Management 3)

3(0-40-0) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

PT 59225

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการเทคโนโลยีแปรรูป
อาหาร 4
( Work-based Learning for Food Technology 
Management 4)

3(0-40-0) -

PT 59326

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการเทคโนโลยีแปรรูป
อาหาร 5
( Work-based Learning for Food Technology 
Management 5)

3(0-40-0) -

PT 59327

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการเทคโนโลยีแปรรูป
อาหาร 6
( Work-based Learning for Food Technology 
Management 6)

3(0-40-0) -

PT 59428

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการเทคโนโลยีแปรรูป
อาหาร 7
( Work-based Learning for Food Technology 
Management 7)

3(0-40-0) -

PT 59429
ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน
(Specific Problems Solving Practicum) 6(0-40-0) -

2.4 กลุ่มวิชาเลือก เรียน 2 รายวิชา จ�านวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

PT 59230
การประเมินอาหารโดยประสาทสัมผัส
(Food Sensory Evaluation) 3(3-0-6) -

PT 59231

การบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศในการแปรรูป
อาหาร
( Management for Food Processing 
Excellence)

3(3-0-6) -

PT 59432
ศิลปะในการท�าอาหาร
(Food Culinary) 3(3-0-6) -

PT 59433
เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอาหาร
(Food Biotechnology) 3(3-0-6) -

PT 59434
นมและผลิตภัณฑ์แปรรูปนม
(Milk and Dairy Products) 3(3-0-6) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

PT 59435
ไข่และผลิตภัณฑ์แปรรูปไข่
(Egg and Egg Products) 3(3-0-6) -

PT59436
เทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น�้า
(Aqua-Processing Technology) 3(3-0-6) -
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แผนการศึกษา

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN 58101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2(1-2-3)

SC 58101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ�าวัน 3(3-0-6)

HM 58105 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์ 3(3-0-6)

SO 58105 กฎหมายในชีวิตประจ�าวัน 3(3-0-6)

PT 59101 จุลชีววิทยา 3(3-0-6)

PT 59102 ปฎิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-0)

PT 59122 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร 1 3(0-40-0)

รวม 18

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

TH 58101 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6)

SC 58103 การใช้โปรแกรมประยุกต์ในองค์กรสมัยใหม่ 3(2-2-5)

HM 58102 หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด 3(3-0-6)

SO 58106 สหวิทยาการสังคมศาสตร์ 3(3-0-6)

PT 59103 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารพื้นฐาน 3(3-0-6)

PT 59123 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร 2 3(0-40-0)

รวม 18
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แผนการศึกษา

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN 58205 ภาษาอังกฤษในธุรกิจบริการและการขาย 2(1-2-3)

PT 59204 ชีวเคมีและเคมีอาหาร 3(3-0-6)

PT 59205 ปฏิบัติการชีวเคมีและเคมีอาหาร 1(0-3-0)

XX xxxxx วิชาเลือก 1 3(3-0-6)

XX xxxxx วิชาเลือกเสรี 1 3(x-x-x)

PT 59224 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร 3 3(0-40-0)

รวม 15

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN 58206 ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอและการส่ือสารในเชิงธุรกิจ 2(1-2-3)

PT 59206 คณิตศาสตร์และสถิติในอุตสาหกรรมอาหาร 3(3-0-6)

PT 59207 หลักการฟสิิกส์และวิศวกรรมอาหาร 3(3-0-6)

PT 59208 ปฏิบัติการฟสิิกส์และวิศวกรรมอาหาร 1(0-3-0)

PT 59211 การจัดการองค์ประกอบในอาหาร 3(3-0-6)

PT 59212 โภชนาการอาหาร 3(3-0-6)

PT 59225 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร 4 3(0-40-0)

รวม 18
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แผนการศึกษา

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN 58310 ภาษาอังกฤษในบริบทของสังคมทางธุรกิจ 2(1-2-3)

PT 59313 หลักการแปรรูปอาหาร 3(3-0-6)

PT 59314 การจัดการการควบคุมคุณภาพอาหาร 3(3-0-6)

PT 59315 การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 3(3-0-6)

PT 59316 การจัดการเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ 3(3-0-6)

PT 59326 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร 5 3(0-40-0)

รวม 17

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN 58416 ภาษาอังกฤษเพื่อการจดบันทึกย่อและสรุปความ 2(1-2-3)

PT 59309 หลักการวิเคราะห์อาหารและปฏิบัติการ 3(3-0-6)

PT 59317 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3(3-0-6)

PT 59318 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีกและไข่ 3(3-0-6)

PT 59319 มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 3(3-0-6)

PT 59327 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร 6 3(0-40-0)

รวม 17
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แผนการศึกษา

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

PT 59410 คณิตศาสตร์เพื่อการเงิน เศรษฐศาสตร์และการบัญชี 3(3-0-6)

PT 59420 การจัดการห่วงโซ่อุปทานและ โลจิสติกส์ 3(3-0-6)

PT 59421 หลักการตลาดและการขาย 3(3-0-6)

XX xxxxx วิชาเลือก 2 3(3-0-6)

XX xxxxx วิชาเลือกเสรี 2 3(x-x-x)

PT 59428 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร 7 3(0-40-0)

รวม 18

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

PT 59429 ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน 6(0-40-0)

รวม 6
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ค�ำอธิบำยรำยวิชำ

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษา

1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย

TH 58101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
( Thai for Communication)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การใช้ภาษาไทยมาตรฐาน ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนใน
โอกาสต่างๆ และการน�าเสนองาน

TH 58102 ภาษากับวัฒนธรรมไทย
( Thai Language and Culture)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ภาษากบัวฒันธรรมไทยท่ีมอีทิธิพลต่อการประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ การใช้ภาษาและวฒันธรรมไทยเพือ่ลดข้อ
ขัดแย้งในองค์การ การน�าความรู้ ความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมไทยไปใช้ประโยชน์ เพื่อการสื่อสารในสังคม
และทางธุรกิจอย่างมีประสิทธภิาพ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน

TH 58103 ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
( Thai as a Foreign Language)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

สนทนาภาษาไทยเกี่ยวกับชีวิตประจ�าวัน การใช้ค�าเฉพาะ ถาม-ตอบเกี่ยวกับเรื่องรอบๆ ตัว รูปและเสียงของ
พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ในภาษาไทย การประสมค�าอย่างง่าย ออกเสียงค�าให้ถูกต้อง ชัดเจน การใช้ค�าศัพท์และ
รูปประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย

1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

EN 58101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
( Foundation English)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพัฒนาทักษะการฟังและพูด โดยเน้นความรู้ค�าศัพท์และโครงสร้างภาษาเพื่อการส่ือสารระดับพื้นฐาน ตลอด
จนเน้นการฝึกให้สามารถออกเสียงสระภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง การฟังเพื่อจับใจความส�าคัญและรายละเอียดจาก
ข้อความหรือบทสนทนาสั้นๆ การพูดทักทาย เริ่มบทสนทนา แนะน�าตนเอง ต้อนรับ ถามและตอบข้อมูลอย่างง่าย
ในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีพบในชวีติประจ�าวนั รวมท้ังการอ่านและการเขยีนข้อความภาษาองักฤษส้ันๆ ท้ังในรปูแบบ
ทั่วไปและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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EN 58102 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
( English for Real Life)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพัฒนาทักษะการฟังและพดู โดยเน้นความรู้ค�าศพัท์และโครงสร้างภาษาเพือ่การส่ือสารระดบักลาง ตลอดจนเน้น
การฝึกให้สามารถออกเสียงพยญัชนะภาษาองักฤษให้ถกูต้อง เน้นการฟัง พดู และแสดงความคดิเห็นในสถานการณ์
ต่างๆ ที่ต้องใช้ภาษาที่ซับซ้อนขึ้น รวมทั้งการติดต่อซื้อขาย การอ่านและเขียนเอกสาร/ข้อความเชิงธุรกิจเบื้องต้น 
เช่น รายละเอียดสินค้าบนฉลาก ค�าแนะน�าการใช้อุปกรณ์ เป็นต้น ทั้งในรูปแบบทั่วไปและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

EN 58103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน
( English for Everyday Communication)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพฒันาทักษะการฟังและการพูด โดยเน้นความรู้ค�าศพัท์ และส�านวนภาษาเพือ่การส่ือสารในชวิีตประจ�าวัน การ
ออกเสียงอย่างถกูต้อง การเข้าใจความหมายของสาระท่ัวไปจากการฟังและการอ่าน และสามารถพดูคยุสนทนาใน
ชีวิตประจ�าวันรวมทั้งเทคนิคการอ่านต่างๆ และการจดบันทึกข้อความสั้นๆ

EN 58104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธผิล
( English for Effective Communication)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพฒันาความสามารถทางภาษาองักฤษ ทักษะการอ่าน การฟัง การพดู และการเขียนเน้นพฒันาความคล่องแคล่ว 
ความถูกต้อง และความมั่นใจในการสื่อสาร การฝึกอ่านจับใจความ การฟังเชิงรุก การเขียนย่อหน้า พร้อมทั้งการ
ฟังและอ่านนอกชั้นเรียนจากสื่อออนไลน์หรือหนังสือทั่วไป

EN 58205 ภาษาอังกฤษส�าหรับธุรกิจบริการและการขาย
( English for Service and Sales Business)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพัฒนาทักษะการฟังและพูดเพื่อการบริการลูกค้าและการขาย โดยเน้นค�าศัพท์ ส�านวน การสนทนาโต้ตอบกับ
ลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ รวมท้ังการส่ือสารเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
ตลอดจนเน้นการฝึกให้สามารถออกเสียงพยัญชนะควบกล�้าในภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง

EN 58206 ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอและการสื่อสารในเชิงธุรกิจ
( English for Presentation and Communication in 
Business)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การบูรณาการทักษะทางภาษาทั้งสี่ คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนในการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน
อาชพี เพือ่น�าเสนอท้ังในรปูแบบการเขยีน/ตาราง และด้วยวาจา รวมถงึการน�าเสนอข้อมลูเกีย่วกบับรษิทัและสินค้า 
และการเขยีน การพดูเพือ่ส่งเสรมิการขายสินค้า/บรกิาร ฝึกปฏบิตัเิทคนคิในการน�าเสนอขัน้พืน้ฐาน ตลอดจนความ
สามารถในการใช้การเน้นหนักเสียงและจังหวะในภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง
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EN 58207 ภาษาอังกฤษเพื่อการท�างาน
( English for Work)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในบริบทธุรกิจ เน้นภาษาท่ีใช้ในการท�างาน เช่น 
การกล่าวทักทาย การสนทนาทางโทรศัพท์ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการตระหนักถึงมรรยาทการ
ติดต่อทางธุรกิจ ความแตกต่างทางการส่ือสาร ความแตกต่างทางวัฒนธรรมการท�างาน ตลอดจนการสมัครงาน
และการสัมภาษณ์งาน

EN 58208 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
( English for Business Communication)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพัฒนาทักษะการสื่อสารที่จ�าเป็นในการสื่อสารทางธุรกิจ ความคล่องแคล่วและความถูกต้องของการพูด เน้น
การพัฒนาความสามารถในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมถึงความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
สื่อสารในบริบทธุรกิจ และความสามารถในการวิเคราะห์และอภิปรายประเด็นต่างๆ ทางธุรกิจในปัจจุบัน

EN 58309 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครและสัมภาษณ์งาน
( English for Job Application and Interview)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

พฒันาทักษะในการกรอกแบบฟอร์มใบสมคัร การเขยีนจดหมายสมคัรงาน การเขยีนประวตัส่ิวนตวั การสัมภาษณ์ 
โดยเน้นภาษาและค�าศพัท์เฉพาะท่ีใช้ในการสัมภาษณ์สมัครงาน รวมท้ังการค้นคว้าและน�าเสนอเนือ้หาท่ีเกีย่วข้อง
กับอาชีพที่สมัคร ตลอดจนความสามารถในการออกเสียงประโยคภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง

EN 58310 ภาษาอังกฤษในบริบทของสังคมทางธุรกิจ
( English for Social / Business Contexts)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การเขียนจดหมายตามโอกาสต่างๆ ที่ผู้ท�างานในวงการธุรกิจต้องใช้ เช่น การแสดงความเสียใจ การแสดงความ
ยินดี การกล่าวต้อนรับผู้มาเยือน การรับรองลูกค้าและอาคันตุกะ การเป็นพิธีกรในการจัดประชุมสัมมนา และ
สามารถเขียนวาระการประชุมและรายงานการประชุมได้ ตลอดจนความสามารถในการออกเสียงประโยคภาษา
อังกฤษให้ถูกต้อง

EN 58311 ภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียน
( English in ASEAN Contexts)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานอาชีพในตลาดอาเซียน โดยใช้ค�าศัพท์และ
ส�านวนท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานเฉพาะสาขาอาชีพเพื่อการติดต่อ และประสานงาน ระหว่างคู่ค้าจากประเทศ
สมาชิกอาเซียน รวมถึงความตระหนักในความแตกต่างทางวัฒนธรรมการท�างาน
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EN 58312 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสื่อสังคมออนไลน์
( English for Communication on Social Media)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ภาษาอังกฤษจากสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ข้อมูลสินค้า โฆษณา สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรือโซเชียลมีเดียอื่นๆ เป็นต้น และมีการจัดท�าโครงงานภาษาอังกฤษจากสื่อสังคมออนไลน์

EN 58313 การพัฒนาทักษะการอ่านและการฟังจากสื่อ
( Developing Reading and Listening Skills from the 
Media)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การฝึกทักษะการอ่านและการฟังภาษาองักฤษจากส่ือต่างๆ เช่น หนงัสือพมิพ์ ข่าวออนไลน์ เน้นการอ่านเพือ่จบัใจ
ความส�าคญั การพดูแสดงความคดิเห็นจากส่ือท่ีอ่าน เขยีนย่อความ พร้อมท้ังการเรยีนการสอนแบบห้องเรยีนกลบั
ด้านโดยการฟังและอ่านนอกชั้นเรียนจากสื่อออนไลน์และสื่อทั่วไป

EN 58314 การน�าเสนอทางธุรกิจ
( Business Presentation)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การฝึกพูดน�าเสนอหัวข้อต่างๆ ทางธุรกิจ เน้นส�านวนภาษาท่ีใช้ในการน�าเสนอ รวมถึงการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อ
เขียนโครงร่างการน�าเสนอ การเลือกใช้ถ้อยค�าเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับการน�าเสนอและการพัฒนาเทคนิค
และสื่อการน�าเสนอ

EN 58315 ทักษะการเขียนอย่างมีประสิทธผิล
( Effective Writing Skills)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การฝึกเขยีนและศกึษาความแตกต่างของการใช้ภาษาและโครงสร้างในงานเขยีนรปูแบบต่างๆ การเขียนเรยีงความ 
การเขียนบทความอย่างง่าย การเขียนเชิงพรรณนา การเขียนโน้มน้าว การเขียนจดหมายธุรกิจ และจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงข้อความที่ใช้เพื่อแสดงไมตรีจิตในจดหมายธุรกิจ

EN 58416 ภาษาอังกฤษเพื่อการจดบันทึกย่อและการสรุปความ
( English for Note-Taking and Summarizing)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ฝึกการจดบันทึกย่อ และการเขียนสรุปความ โดยเน้นทักษะการฟัง การอ่าน และการเขียนบันทึกย่อโดยเน้นการ
เขียนสรุปจากข่าวธุรกิจ ภาพยนตร์สั้น และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)

EN 58417 ภาษาอังกฤษส�าหรับการสอบวัดมาตรฐาน
( English for Standardized Tests)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การทบทวนลกัษณะภาษา โครงสร้างข้อสอบ ไวยากรณ์และค�าศพัท์ ข้อความท่ีตดัตอนมาส�าหรบัการอ่าน ลกัษณะ
การสนทนา บทสนทนา และค�าพูดที่มักจะปรากฏในข้อสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ
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1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

SO 58101 บุคลิกภาพและสัมพันธภาพทางสังคม
( Personality and Social Relations)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก ระดับและรูปแบบของ
ความสัมพันธ์ ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล การวิเคราะห์ตนเองและผู้อื่นเพื่อเป็นพื้นฐานในการ
ปรับปรุงตนเองและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลในสังคมต่างๆ

SO 58102 ประชาคมโลกกับอาเซียน
( Global Community and ASEAN)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พฒันาการ ระบบความสัมพนัธ์ในประชาคมโลกและอาเซยีน ผลกระทบของเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในแต่ละ
ภมูภิาคของโลกท่ีมีต่อภูมิภาคอืน่และสังคมโลกโดยส่วนรวม จุดประสงค์ของการรวมกลุ่ม บทบาทหน้าท่ี และความ
เป็นมาขององค์การระหว่างประเทศ ตลอดจนสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปัจจุบัน

SO 58103 การจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจ�าวัน
( Conflict Management in Daily Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัความขัดแย้ง ผลกระทบของความขดัแย้งในระดบัต่างๆ การตอบสนองต่อปัญหาและความ
ขดัแย้งในชวีติอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้หลกัสันตวิิธีอนัค�านงึถงึคณุธรรมจรยิธรรมและสิทธิส่วนบคุคล การเจรจาต่อ
รอง การแสวงหาทางเลือกท่ีเหมาะสมในการบรหิารจดัการความขดัแย้งเพือ่ด�ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

SO 58104 ภาวะผู้น�าในสังคมยุคใหม่
( Leadership in Modern Society)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการของภาวะผู้น�าและสังคมสมัยใหม่ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น�า ผู้น�ากับการใช้อ�านาจ
ในการปกครองและการบริหาร คุณลักษณะและทักษะส�าคัญของผู้น�าในสังคมยุคใหม่ ผู้น�าในสภาวะวิกฤต ผู้น�า
กับจิตส�านึกสาธารณะ คุณธรรมและจริยธรรมของผู้น�า กรณีศึกษาผู้น�าท่ีประสบความส�าเร็จ และผู้น�าท่ีล้มเหลว
ทั้งในระดับองค์การ และระดับประเทศ

SO 58105 กฎหมายในชีวิตประจ�าวัน
( Law in Daily Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการทางยุติธรรม หลักการเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และหน้าท่ีพื้นฐาน
ของประชาชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หลักทั่วไปในกฎหมายอาญา ความผิดอาญาท่ีควรรู้ หลักทั่วไปว่า
ด้วยนิติกรรมและสัญญา หลักทั่วไปว่าด้วยกฎหมายภาษีอากร รวมทั้งกฎหมายที่ส�าคัญในชีวิตประจ�าวัน เช่น กฏ
หมายมหาชน กฎหมายจราจร กฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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SO 58106 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
( Integrated Social Science)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัสังคมศาสตร์ ความเป็นมาและลกัษณะส�าคญัของแนวคดิเกีย่วกบัเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 
และการเมอืงในยคุต่างๆ การวเิคราะห์ประเดน็ปัญหาสังคมยคุปัจจบุนัโดยใช้แนวคดิทางสังคมศาสตร์ การแบ่งยคุ
ของประชากร เพศกับวัยรุ่น ภาวะผู้น�า การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม การวางแผนอนาคต และความรู้เท่าทันสื่อ

SO 58107 สังคมชนบทและเมือง
( Rural and Urban Society)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการ และลักษณะของสังคมชนบทและเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมชนบทกับเมืองและ
กระบวนการกลายเป็นเมืองสมัยใหม่ ผลกระทบของสังคมชนบทและเมืองอันเนื่องจากการพัฒนาสู่ความทันสมัย 
เรียนรู้วิถีชีวิตสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของคนชนบทและคนเมืองในยุคปัจจุบันผ่านกรณีศึกษา

SO 58108 จิตวิทยาเพื่อการท�างาน
( Psychology for Work)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

จิตวิทยาเพื่อการท�างาน พฤติกรรมมนุษย์ ความแตกต่างระหว่างบุคคล แรงจูงใจ การส่ือสาร การสร้างความ
สัมพนัธ์และการปรบัตวัระหว่างคนท�างาน การแก้ปัญหาความขดัแย้งและความเครยีดจากการท�างาน การน�าหลกั
จิตวิทยาประยุกต์ใช้ในการท�างาน

SO 58109 การจัดการข้ามวัฒนธรรม
( Cross Cultural Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและองค์ประกอบของวัฒนธรรม กระบวนการการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม การศึกษาเปรียบเทียบ
โครงสร้างทางวฒันธรรมท่ีเหมือนและแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่มประเทศ ความส�าคญัของการจดัการข้ามวัฒนธรรม 
รูปแบบและเทคนิคการจัดการข้ามวัฒนธรรม ระดับบุคคล กลุ่มบุคคลและองค์การ แนวทางการจัดการข้าม
วัฒนธรรมที่เหมาะสมและมีประสทิธภิาพในบริบทของกลุ่มประเทศ ASEAN

SO 58110 อัตลักษณ์บัณฑิตปัญญาภิวัฒน์
( Identities of Panyapiwat Graduate)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิดของมหาวิทยาลัยแห่งองค์การธรุกิจ (Corporate University) การจัดการศึกษาโดยใช้การท�างานเป็นฐาน 
(Work-based Education) อตัลักษณ์ของบณัฑติสถาบนัการจดัการปัญญาภวัิฒน์ การจดัการและการวางแผนการ
ใช้ชีวิต เช่น การวางแผนการเรียนควบคู่การท�างาน การบริหารเวลา การจัดการด้านการเงินส่วนตัว การวางแผน
ศึกษาต่อ เป็นต้น ความรู้เบื้องต้นของธุรกิจ ความส�าคัญของธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ ส่วนประกอบและรูปแบบ
ขององค์การทางธุรกิจ และการบริหารธุรกิจด้านต่างๆ อาทิ ด้านการเงิน ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านการตลาด 
ด้านควบคุมและพัฒนาองค์การ
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1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

HM 58101 มนุษย์กับอารยธรรม
( Man and Civilization)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายของอารยธรรม ความเป็นมาของอารยธรรมมนุษย์ เปรียบเทียบอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก 
ความเชื่อมโยงของอารยธรรมในอดีตกับปรากฏการณ์ทางสังคมสมัยใหม่ โลกาภิวัฒน์และการผสมผสานทาง
วัฒนธรรมในโลกยุคปัจจุบัน

HM 58102 หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด
( GO and Thinking Skill Development)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความเป็นมาของหมากล้อม กฎกติกาการเล่น การฝึกทักษะและเทคนิคการเล่นหมากล้อม การฝึกฝนหมากล้อม
เพื่อความสามารถในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การบูรณาการหมากล้อมเข้ากับวิถีชีวิต การบูรณาการความฉลาด
จากหมากล้อมกับปัญญาทางธรรม

HM 58103 ปรัชญากับการด�าเนินชีวิต
( Philosophy and Living)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและบทบาทของปรัชญาในการด�าเนินชีวิต ทรรศนะที่เกี่ยวกับความจริงของจักรวาลโลก และชีวิตของ
มนุษย์ ธรรมชาติของความรู้ เกณฑ์ตัดสินคุณค่าทางจริยธรรม อุดมคติของชีวิต การวิเคราะห์ปัญหาร่วมสมัยใน
เชิงปรัชญา

HM 58104 ไทยศึกษา
( Thai Studies)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความเป็นมาของชุมชนไทย โลกทัศน์พื้นฐานของสังคมไทยในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและศิลปวัฒนธรรม 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชื่อในสังคมไทยในภูมิภาคต่างๆ สภาพและปัญหาของสังคมไทยใน
ปัจจุบัน แนวโน้มและทางออกของสังคมไทยในอนาคต

HM 58105 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
( Integrated Humanities)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัมนษุยศาสตร์ ววิฒันาการความคดิและความเชือ่ของมนษุย์ ปฏสัิมพนัธ์ต่อโลกและชวีติใน
มิติของเหตุผลและอารมณ์ แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตในอุดมคติ คุณธรรมและจริยธรรม จริยธรรมทางธุรกิจ ศิลปะและ
วรรณกรรมที่มีอิทธพิลต่อมนุษย์
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HM 58106 นวัตกรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
( Innovations and Quality of Life Improvement)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ท่ีมาและแนวคิดของนวัตกรรม ความหมายและประเภทของนวัตกรรม ความส�าคัญของนวัตกรรมท่ีมีผลต่อชีวิต
มนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมกับความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ ประโยชน์และตัวอย่างนวัตกรรมที่ก่อ
ให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ

HM 58107 สุนทรียภาพแห่งชีวิต
( Aesthetics of Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับการรับรู้คุณค่าและความงามตามธรรมชาติและ
ความงามที่มนุษย์สร้างขึ้น การสัมผัสความงามและการแสดงออกทางอารมณ์ของมนุษย์ คุณค่าและความงามใน
ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด�ารงชีวิตของมนุษย์ รวมไปถึงความงามในธรรมชาติรอบตัวมนุษย์

HM 58108 ศิลปะปริทัศน์
( Survey of Arts)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศกึษาและวพิากษ์ศลิปกรรมส�าคญัแขนงต่างๆ วิเคราะห์สุนทรยีภาพในเชงิศลิปะและเชงิช่างท่ีสะท้อนวิถชีวิีต สังคม 
ความคิด ความเชื่อ การรับและการถ่ายทอดมโนทัศน์ทางศิลปะและวิทยาการ ความหมาย และอรรถประโยชน์ใน
มิติทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะการศึกษาแนวคิดของศิลปินที่สร้างสรรค์งานของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

HM 58109 นิเวศวัฒนธรรม
( Cultural Ecology)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การแลกเปลีย่นเรยีนรู้ทางสังคม วฒันธรรม และวิถชีวิีตของท้องถิน่ ภมิูปัญญาท้องถิน่ การท่องเท่ียวทางเลอืกเชงิ
นเิวศท่ีหลากหลาย ปัญหาเชงินเิวศในโลกปัจจบุนั การใช้ทักษะภาษาในการส่ือสารตลอดจนการปรบัตวัเพือ่การอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างสันติและเข้าใจในความแตกต่าง

HM 58110 ดุลยภาพแห่งการท�างานและนันทนาการ
( Balance of Work and Recreation)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและมุมมองของการท�างาน คุณค่าของการท�างาน กรณีศึกษาประเทศท่ีพัฒนาแล้วจากการส่งเสริม
ให้คนในชาติรู้คุณค่าของการท�างาน ความหมายของความสมดุลระหว่างชีวิตและการท�างาน หลักการสร้างความ
สมดุลระหว่างชีวติและการท�างาน ความหมายของนันทนาการ ความส�าคัญของการจัดกิจกรรมนันทนาการ การ
บริหารและจัดการเวลา การจัดกิจกรรมนัทนาการเพื่อสร้างความสมดุลของชีวิตและการท�างาน
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1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

SC 58101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ�าวัน
( Mathematics and Statistics in Daily Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การน�าคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้แก้ปญัหาและตัดสินใจในชีวิตประจ�าวัน อันได้แก่ คณิตศาสตร์ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเงินส่วนบคุคล การวางแผนการออมเพือ่วตัถปุระสงค์ต่างๆ ของบคุคล การจดบนัทึกรายได้รายจ่ายส่วนบคุคล
และครวัเรอืน การวางแผนและกลยทุธ์เกีย่วกบัภาษเีงินได้บคุคลธรรมดา เทคนคิการน�าเสนอข้อมลูแบบต่างๆ การ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การอ่านค่าและตีความหมายจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

SC 58102 โลกและสิ่งแวดล้อม
( Earth and Environment)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความจริงท่ีเกี่ยวกับท้องฟ้า เอกภพ และจักรวาล บรรยากาศและภูมิศาสตร์ของโลก ธรณีวิทยากายภาพ และ
นิเวศวิทยา ภัยธรรมชาติและสถานการณ์ปัจจุบัน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มลภาวะและ
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม การจดัการส่ิงแวดล้อมแบบบรูณาการพลงังานทดแทนและการอนรุกัษ์พลงังาน กฎหมาย
และมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม

SC 58103 การใช้โปรแกรมประยุกต์ในองค์การสมัยใหม่
( Applications Usage for Modern Organization)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้พืน้ฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ ได้แก่ การใช้คอมพวิเตอร์เบือ้งต้น และการจดัการซอฟต์แวร์ ความสามารถ
ในการใช้งานโปรแกรมส�านักงานส�าเร็จรูป เช่น โปรแกรมประมวลผลค�า โปรแกรมตารางค�านวณ และโปรแกรม
น�าเสนอ เป็นต้น ความสามารถในการใช้งานอินเทอร์เน็ต การสื่อสารสังคมออนไลน์ การรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูล และการใช้งานคอมพิวเตอร์และสื่อดิจิตอลอย่างถูกกฎหมาย

SC 58104 ชีวิตและสุขภาพ
( Life and Health)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

บทบาทและความส�าคัญของโภชนาการท่ีมีต่อร่างกาย สารอาหารประเภทต่างๆ อาหารเพื่อสุขภาพและอาหาร
ทางเลือก การควบคุมอาหารและน�้าหนักของร่างกายอย่างปลอดภัย โรคที่เกิดจากการบริโภค การออกก�าลังกาย
เพื่อสุขภาพและนันทนาการ การส่งเสรมิสุขภาพจติ และหลักการพื้นฐานทางด้านการยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ท�างาน (Ergonomics)
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SC 58105 ความคิดสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์และนวัตกรรมธุรกิจ
( Creative Thinking for Sciences and Business 
Innovation

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความก้าวหน้าของการค้นคว้าทางวทิยาศาสตร์สาขาต่างๆ ท่ีผ่านมาจนถงึปัจจบุนั หลักการและแนวทางการคดิเชงิ
วทิยาศาสตร์ ความหมายและความส�าคญัของความคดิเชงิสร้างสรรค์ ลกัษณะของความคดิสร้างสรรค์และผู้มคีวาม
คดิสร้างสรรค์ การพฒันาทักษะกระบวนการคดิเชงิสร้างสรรค์ แนวทางการแก้ไขปัญหาเชงิสร้างสรรค์ แนวคดิและ
ประเภทของนวัตกรรมธุรกิจ ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมธุรกิจ เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์
เพื่อสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยี

SC 58106 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่องานด้านวิทยาศาสตร์
( Applications Usage for Sciences)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการค�านวณทางวิทยาศาสตร์ จัดท�าเอกสารทางวิทยาศาสตร์ การวาดแผนภาพ
ประกอบในเอกสาร การออกแบบอินโฟกราฟกิ (Infographic) การสร้างส่ือประสม การออกแบบแอนิเมชัน 
(Animation) เบื้องต้น รวมถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อการค้นหาข้อมูลขั้นสูง และการน�าเสนอผลงานบนเว็บ

SC 58107 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
( Business Information Technology Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคดิเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ องค์ประกอบของเทคโนโลยสีารสนเทศ การใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ
ในงานด้านต่างๆ ของธุรกิจ เพื่อการด�าเนินงานในองค์การ เพื่อวางแผนและประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ การ
ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร ระบบเครือข่าย การค้นหาข้อมูล การใช้อินเตอร์เน็ตทางธุรกิจ การใช้
โปรแกรมประยุกต์ในส�านักงาน ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ ที่ใช้ในระบบ Digital Economy

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

PT 59101 จุลชีววิทยา
( Microbiology)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ประเภทของจลุนิทรย์ีทางอาหาร ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเตบิโต การตายของจลุนิทรย์ีในอาหาร จลุนิทรย์ีท่ีท�าให้อาหาร
เป็นพิษ มาตรฐานและการประกันคุณภาพอาหารด้านจุลินทรีย์ การเสื่อมคุณภาพ และการเน่าเสียของอาหารจาก
จุลินทรีย์ การใช้จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร

PT 59102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
( Laboratory for Microbiology)

1(0-3-0)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ปฏบิตักิารตรวจวเิคราะห์จลุชวีวทิยาในอาหาร เช่น การเพาะเล้ียงเชือ้พืน้ฐาน การจ�าแนกชนดิของเชือ้จลุนิทร์ โดย
วิธีการพื้นฐานและเทคโนโลยีการตรวจที่ทันสมัย
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PT 59103 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารพื้นฐาน
( Fundamentals of Food Science and Technology)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

สถานการณ์อาหารโลก แหล่งอาหารมนษุย์ ลกัษณะทางอตุสาหกรรมอาหาร ความส�าคญัพืน้ฐานของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอาหาร องค์ประกอบทางเคมีของอาหาร โภชนศาสตร์ขององค์ประกอบของอาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อ
คุณภาพอาหาร วิธีการแปรรูปและถนอมอาหารชนิดต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์เนื้อ ผลิตภัณฑ์นม อาหารทะเล ธัญชาติ 
ผักและผลไม้ เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์หมักดอง บรรจุภัณฑ์อาหาร และความปลอดภัยในอาหาร

PT 59204 ชีวเคมีและเคมีอาหาร
( Biochemistry and Food Chemistry)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

องค์ประกอบพื้นฐานและโครงสร้างของอาหาร โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน เกลือแร่ วิตามิน น�้า สมบัติทางเคมี 
ฟสิิกส์ขององค์ประกอบอาหาร ปฏิกิริยา และ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเคมีก่อน และระหว่างการ
แปรรูปตลอดจนการเก็บ

PT 59205 ปฏิบัติการชีวเคมีและเคมีอาหาร
( Laboratory for Biochemistry and Food Chemistry)

1(0-3-0)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การวเิคราะห์องค์ประกอบของวัตถดุบิและผลิตภณัฑ์อาหารด้วยวิธีพ้ืนฐานและการใช้เครือ่งมือวเิคราะห์ขัน้สูง เช่น 
NIR หลักและการหาสารอาหารและวัตถุเจือปนอาหาร, GC, HPLC เป็นต้น

PT 59206 คณิตศาสตร์และสถิติในอุตสาหกรรมอาหาร
( Mathematics and Statistics for Food industry)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การวางแผนการทดลอง เทคนิคทางสถิติ การใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป ทางสถิติ การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล การ
ประยุกต์สถิติในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงหลักสถิติต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิต

PT 59207 หลักการฟิสิกส์และวิศวกรรมอาหาร
( Principles of Physics and Food Engineering)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักพื้นฐานวิศวกรรมและหน่วย การไหลของของไหลในระบบท่อ หลักการถ่ายเทความร้อน การน�า การพา 
การแผ่รังสี และการถ่ายโอนความร้อน รวมทั้งการเลือกใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์
อาหาร อาทเิช่น การตกตะกอน การหมุนเหวี่ยง การกรอง การสกัด การกลั่น การแลกเปลี่ยนความร้อน เป็นต้น 
โดยค�านึงถึงปัจจัยที่มีผลเปลี่ยนแปลงทางเคมี ชีวเคมี และจุลชีววิทยา
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PT 59208 ปฏิบัติการฟิสกิส์และวิศวกรรมอาหาร
( Laboratory for Physics and Food Engineering)

1(0-3-0)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การวดัค่าทางวศิวกรรมอาหารและเลขนยัส�าคญั สมดลุมวลสาร สมดลุพลงังาน อณุหพลศาสตร์ การถ่ายโอนความ
ร้อน กลศาสตร์ของไหล การถ่ายโอนมวลสาร ไซโครเมทริกซ์ ปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักวิศวกรรมในกระบวนการ
แปรรปูอาหาร และการทดลองท่ีสอดคล้องกบัหัวข้อท่ีเรยีนในภาคบรรยายดงัต่อไปนี ้การใช้ความร้อน การแช่เยน็ 
การแช่แข็ง การท�าแห้ง การระเหย การผสม การลดขนาด การตกตะกอน การแยกโดยการหมุนเหวี่ยง การกลั่น 
และการสกัด

PT 59309 หลักการวิเคราะห์อาหารและปฏิบัติการ
( Principles of Food Analysis and Laboratory)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การสุ่มและเตรียมตัวอย่าง การเลือกวิธวีิเคราะห์ การใช้เครื่องมือ กระบวนการวิเคราะห์ การประเมินผล และองค์
ประกอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหารโดยวิธพีื้นฐาน เช่น การวิเคราะห์ความเป็นกรด-เบส (pH), การวิเคราะห์หา
ปริมาณน�้า, ปริมาณของแข็งที่ละลายน�้า, ปริมาณเถ้า และการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง เช่น การวิเคราะห์โดย
ใช้วิธีสเปกโทรสโกปี (Spectroscopy), NIR รวมทั้งหลักการและวิธีการวิเคราะห์หาสารอาหารต่างๆ เช่น การ
วิเคราะห์หาสารอาหาร คาร์โบไฮเดรต, โปรตีน, ไขมัน, วิตามิน วัตถุเจือปนอาหาร สารเติมแต่ง สารปนเปื้อน และ
สารตกค้างในอาหาร

PT 59410 คณิตศาสตร์เพื่อการเงิน เศรษฐศาสตร์ และการบัญชี
( Principle for Finance, Economics and Accounting)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้และการประยุกต์ใช้ทฤษฏีทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ด้านการเงิน หลักการทางด้านเศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน 
และการตลาด เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์ต้นทุนทางบัญชี งบการเงิน การวิเคราะห์ผลต่างของต้นทุนการผลิต การ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน เพื่อการวางแผน ควบคุม รวมถึงการวิเคราะห์เพื่อคาดการณ์ผลการด�าเนินงาน 
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การตดัสินใจเพือ่ก�าหนดนโยบายในการผลติสินค้าท่ีเกีย่วเนือ่งกบังบ
ประมาณเงินทุน การโฆษณา การตั้งราคาสินค้า

2.2 กลุ่มวิชาบังคับ

PT 59211 การจัดการองค์ประกอบในอาหาร
( Food Composition Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การเลือกใช้วัตถุดิบส่วนผสมและวัตถุปรุงแต่งในการแปรรูปอาหาร การจัดการส่วนผสมในอาหารท้ังชนิด ขนาด 
ปริมาณ เพื่อให้อาหารมีองค์ประกอบตรงตามวัตถุประสงค์ ตลอดถึงการจัดการตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ การจัด
ซื้อ น�าวัตถุดิบเข้าสู่ขบวนการผลิต การบรรจุ การจัดเก็บ การขนส่งถึงผู้บริโภค (Supply Chain) ให้เป็นไปตามข้อ
ก�าหนด กฎหมาย ทั้งภายในและต่างประเทศ
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PT 59212 โภชนาการอาหาร
( Food Nutrition)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

โภชนาการอาหารท่ีเหมาะสมส�าหรับผู้บริโภคแต่ละวัย และผู้ป่วยโรคต่างๆ อาหารเพื่อสุขภาพ ชนิดและความ
ส�าคัญของสารอาหาร การย่อย การดูดซึม และพลังงาน การเปลี่ยนแปลงสารอาหาร

PT 59313 หลักการแปรรูปอาหาร
( Principles of Food Processing)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

วทิยาศาสตร์พืน้ฐานเกีย่วกบัอาหาร หลกัการพืน้ฐานของกระบวนการแปรรปูอาหารภายหลงัการเกบ็เกีย่วผลติผล
เกษตร หลักการแปรรูป อาหาร การบรรจุอาหาร ระบบควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร โดยใช้
กระบวนการแปรรปูแบบต่างๆ เช่น การใช้ความร้อนเพือ่ท�าลายเอนไซม์ และท�าลายจลุชพี การแปรรปูอาหารแบบ
ลดอุณหภูมิเพื่อแช่เย็น แช่แข็ง การแปรรูปอาหารแบบการท�าแห้ง การควบคุมปริมาณน�้าอิสระ (water activity) 
การท�าให้เข้มข้น และการแปรรูปอาหารโดยใช้เทคนิคขั้นสูง เช่น การให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ อินฟราเรด 
โอห์มิค สนามไฟฟ้าแบบพัลส์และความดันอุทกสถิตสูง รวมถึงเครื่องจักรท่ีใช้ในอุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญ่ 
(Mass production) รวมถึงกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับ คุณภาพ การแปรรูปและบรรจุอาหาร

PT 59314 การจัดการการควบคุมคุณภาพอาหาร
( Food Quality Control Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการ แนวคิด และวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ กระบวนการผลิต 
ผลิตภณัฑ์ระหว่างกระบวนการผลติ และผลติภณัฑ์ส�าเรจ็รปู การตรวจวัดคณุภาพอาหาร ระบบการจดัการควบคมุ
คุณภาพ การตรวจสอบทางด้านกายภาพ เคมี จุลินทรีย์ และสถิติในการควบคุมคุณภาพ การสุ่มตัวอย่าง และการ
ใช้ประสาทสัมผัสในการทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพอาหาร ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดขององค์การอาหารและยา 
(อย.) หรือระเบียบ ข้อบังคับ กฏหมาย ของไทยและต่างประเทศ

PT 59315 การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
( Food Industry Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การก�าหนดปัจจัยการผลติในโรงงานอตุสาหกรรมอาหาร การวางแผนการผลติ การวางแผนการจดัเตรยีมทรพัยากร
ทั้งวัตถุดิบ ก�าลังคน เครื่องมือเครื่องจักร การเงิน การจัดการสินค้าคงคลัง การขนส่ง การจัดเก็บ การส่งมอบ และ
การกระจายสินค้า การควบคุมต้นทุนการผลิต ประสิทธิภาพและนวัตกรรม (Sig Sixma, Kaizen, TRIZ, QCC , 
5ส) ระบบน�า้ใช้ในโรงงานอาหาร และระบบการจดัการน�า้เสีย รวมถงึการจดัการพลงังาน และความปลอดภยัอาชวี
อนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน ระบบสารสนเทศ ที่ใช้ในโรงงานอาหาร
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PT 59316 การจัดการเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
( Packaging Technology and Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หน้าท่ีและความเป็นมาของบรรจภุณัฑ์ ลกัษณะของบรรจภุณัฑ์ (Passive/Active/Intelligent Packaging) หลกั
การและศิลปะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมท้ังการเลือกใช้วัสดุประเภทต่างๆ ส�าหรับจัดท�าบรรจุภัณฑ์ประเภท
ต่างๆ เพื่อบรรจุอาหาร ไปจนกระท่ังการจัดการกับบรรจุภัณฑ์ก่อนและหลังการผลิต การประเมินอายุการเก็บ
รักษา (Shelf life) ของอาหาร กฎหมายบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร เช่น กฏหมายเรื่องการทดสอบการรั่วไหลของ
สารเคมีในบรรจุภัณฑ์ (Migration test) กฎหมายฉลากอาหาร เทคโนโลยีการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีการ
พิมพ์บรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีการบรรจุ และกระบวนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

PT 59317 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
( Food Research and Development)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

วตัถปุระสงค์ของการวจิยัและพฒันา ผลติภณัฑ์สินค้าและช่องทางการขาย กระบวนการวิจยัและพฒันา ตัง้แต่การ
สร้างแนวความคดิ การคดัเลอืกแนวความคดิผลติภณัฑ์ การพฒันาผลติภณัฑ์ต้นแบบ การออกแบบและพฒันาสูตร
และกระบวนการผลิต การทดสอบการยอมรบั การคดัเลอืกบรรจภุณัฑ์ การทดสอบอายกุารเกบ็และการก�าหนดอายุ
ผลิตภัณฑ์ การขยายขนาดการผลิต และการค�านวณต้นทุน การจัดการองค์ความรู้และทรัพย์สินทางปัญญา การ
ทดสอบผู้บริโภคและตลาด แนวโน้มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การลดต้นทุนและการปรับปรุงขบวนการผลิต การประเมิน
ผลงานวิจัยและพัฒนา

PT 59318 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีกและไข่
( Meat, Poultry and Egg Products Processing 
Technology)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความส�าคญัของอตุสาหกรรมเนือ้สัตว์ สัตว์ปีก และไข่ โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมขีองเนือ้สัตว์ การฆ่าสัตว์ 
การช�าแหละ และการตดัแต่งเนือ้ การเปลีย่นแปลงภายหลงัการฆ่า และคณุภาพเนือ้สัตว์ การเกบ็รกัษา กระบวนการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ การเสื่อมสภาพและเสียหายของเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพและ
การตรวจสอบ การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา การสุขาภิบาลของโรงงาน ผลิตภัณฑ์ ผลพลอยได้และ
การใช้ประโยชน์จากการแปรรปูผลติภณัฑ์เนือ้สัตว์ ทัศนศกึษาโรงงานอตุสาหกรรมแปรรปูผลติภณัฑ์เนือ้สัตว์ สัตว์
ปีก และไข่

PT 59319 มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
( Food Quality and Food Safety Standards)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ระบบการบริหารคุณภาพและความปลอดภัยอาหารตามมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากลท่ีเกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมอาหาร เช่น GMP, HACCP, ISO 9001, ISO 14001 กฎหมาย ข้อบังคับและข้อก�าหนด ทางการ
ค้าระหว่างประเทศ มาตรฐานข้อก�าหนดของลูกค้า เช่น BRC, IFS, Global G.A.P. ที่ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
อาหาร เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้บริโภคและส่ิงแวดล้อม รวมถึงการจัดการอาหารอย่างยั่งยืนเพื่อ
ความมั่งคงด้านอาหารครอบคลุมมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ
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PT 59420 การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
( The Supply Chain and Logistics Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้และการประยุกต์ใช้การบริหารจัดการด�าเนินงานในห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่กระบวนการวางแผนจัดซื้อจัดหา
วัตถุดิบ การผลิต การกระจายสินค้า การบริการแบบครบวงจรกิจกรรม และความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานท่ี
เกี่ยวขอ้งตั้งแต่ต้นน�้า (วัตถุดิบ) จนถึงปลายน�้า (สินค้าส�าเร็จรูปหรือบริการ) โดยการส่ือสาร การวิเคราะห์และ
น�าข้อมูลมาใช้สร้างมูลคา่เพิ่มในการด�าเนินงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน ให้มีต้นทุนรวมใน
โซ่อุปทานต�่า ผู้บริโภคได้รับ สินค้า ตามความต้องการของผู้บริโภค และเป็นไปตามระเบียบ ข้อก�าหนด และกฏ
หมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

PT 59421 หลักการตลาดและการขาย
( Principles of Marketing and Trading)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ขอบเขต แนวคิด บทบาท ความส�าคัญ และกระบวนการจัดการของการตลาดและการขาย การเลือก วิเคราะห์
ตลาดเป้าหมาย การแบ่งส่วนตลาด กลยุทธทางการตลาด อิทธิพลและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม ต่อ
พฤติกรรมของผู้บริโภค ระบบสารสนเทศและการน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงานด้านการตลาดและการขาย 
รวมทั้งจริยธรรมทางการตลาดและการขาย

2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

PT 59122 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร 1
( Work-based Learning for Food Technology 
Management 1)

3(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้และทักษะท่ีจ�าเป็นส�าหรับการประกอบการในระบบค้าปลีก องค์ประกอบและความสัมพันธ์ของข้อมูลใน
ระบบค้าปลีก พนัธมติรทางธุรกิจ การตลาด การจดัระบบสินค้า ระบบเกบ็เงิน และการท�างานเป็นทีม และการบรกิาร

PT 59123 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร 2
( Work-based Learning for Food Technology 
Management 2)

3(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้ด้านองค์ประกอบทางเคมีของอาหาร โภชนศาสตร์ของอาหาร ปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพอาหาร วิธีการ
ถนอมอาหารและรูปแบบและวิธีการการแปรรูปในอุตสาหกรรมระหว่างกระบวนการแปรรูป การค�านวณคุณค่า
ทางโภชนาการ ส�าหรับผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม การออกแบบฉลากโภชนาการให้สอดคล้องกับข้อก�าหนด กฎหมาย
ของลูกค้าในประเทศต่างๆ
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PT 59224 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร 3
( Work-based Learning for Food Technology 
Management 3)

3(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การประยกุต์ใช้ความรู้และทักษะท่ีจ�าเป็นในด้านโครงสร้างและสมบตัทิาง ฟิสิกส์ เคม ีและชวีเคมขีององค์ประกอบ
อาหาร ปฏกิิรยิา และปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปลีย่นแปลงทางเคมีในกระบวนการแปรรปู ตลอดจนการเกบ็และวิธีการ
วเิคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในอาหารด้วยวธีิพืน้ฐานและเทคนคิข้ันสูง มีความสามารถออกแบบพฒันาผลิตภณัฑ์
และประเมินคุณภาพอาหารโดยวิธีประสาทสัมผัส

PT 59225 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร 4
( Work-based Learning for Food Technology 
Management 4)

3(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ฝึกภาษาอังกฤษส�าหรับการส่ือสาร การใช้คณิตศาสตร์ สถิติเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และแปรผลข้อมูลในโรงงาน
อาหาร และการประยกุต์หลกัฟิสิกส์ เคม ีและวศิวกรรมอาหาร กระบวนการ เครือ่งมือ เครือ่งจกัร รวมถงึการจดัการ
วัตถุดิบ ส่วนผสมและ การใช้วัตถุเจือปนในอาหาร และการประยุกต์หลักการโภชนาการในอุตสาหกรรมอาหาร

PT 59326 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร 5
( Work-based Learning for food Technology 
Management 5)

3(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ฝึกภาษาองักฤษส�าหรบัการตดิต่อส่ือสารทางธุรกิจในรปูประโยคให้ถกูต้อง ประยกุต์วิธีการแปรรปูในอตุสาหกรรม
อาหาร และการควบคุมคุณภาพทั้งด้านกายภาพ ด้านชีวภาพและด้านเคมีในกระบวนการผลิต และวิธีการจัดการ
การผลติตัง้แต่การรบัความต้องการจากลกูค้า การวางแผนการผลติ การจดัเกบ็ การส่งมอบให้กบัลกูค้า และการก
ระจาย รวมถึงการใช้เครื่องมือปรับปรุงประสิทธิภาพและวิธีการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับ
ชนิดของสินค้า

PT 59327 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร 6
( Work-based Learning for Food Technology 
Management 6)

3(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ประยุกต์ใช้หลักการและวิธีการในการวิเคราะห์อาหารด้วยวิธีพื้นฐานและการใช้เทคนิคขั้นสูง รวมท้ังเข้าใจ
วัตถุประสงคข์องการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสมกับเครื่องมือ เครื่องจักร กระบวนการผลิตและความ
ต้องการของผู้บรโิภค มีความเข้าใจโครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมขีองเนือ้สัตว์ กระบวนการแปรรปูผลติภณัฑ์
ประเภทต่างๆ การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบ การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา เข้าใจระบบการ
สุขาภิบาลของโรงงานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ รวมถึงมีความรู้ระบบการบริหารคุณภาพ ความปลอดภัยอาหาร สุข
อนามัย ความปลอดภัยของผู้บริโภค และส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากลท่ีเกี่ยวข้องกับ
อตุสาหกรรมอาหาร รวมถงึการจดัการอาหารอย่างยัง่ยนืเพือ่ความมัง่คงด้านอาหารครอบคลมุมติด้ิานส่ิงแวดล้อม 
สังคม และเศรษฐกิจ
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PT 59428 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการจัดการเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร 7
( Work-based Learning for Food Technology 
Management 7)

3(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ฝึกปฏิบัติการจัดการเทคโนโลยีแปรรูปอาหารในสถานประกอบการ โดยมีการฝึกบันทึกย่อเป็นภาษาอังกฤษใน
โรงงานอาหาร และการประยุกต์ใช้หลักการวิเคราะห์อาหาร ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการออก
ผลติภัณฑ์ใหม่ การปรบัปรงุผลิตภัณฑ์ และกระบวนการแปรรปูผลติภณัฑ์เนือ้สัตว์ สัตว์ปีกและไข่ และการประยกุต์
ใช้ ระบบการบริหารคุณภาพและความปลอดภัยอาหารตามมาตรฐานกฎหมาย และข้อบังคับระดับประเทศ เช่น 
Thai-FDA, US-FDA, มอก. และมาตรฐานสากล เช่น GMP, HACCP, ISO 9001, ISO 14001 กฎหมาย ข้อบงัคบั
และข้อก�าหนดทางการค้าระหว่างประเทศ มาตรฐานข้อก�าหนดของลูกค้า เช่น BRC, IFS, Global G.A.P. เป็นต้น

PT 59429 ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน
( Specific Problems Solving Practicum)

6(0-40-0)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ด�าเนินการทดลองเบื้องต้นโดยใช้ความรู้ทางสถิติที่ได้เรียนจากภาคทฤษฎี เพื่อวิเคราะห์ สรุปผล วิจารณ์ผล และ
น�าเสนอผลการทดลองเพื่อพัฒนาและปรับปรุงในโรงงานแปรรูปอาหารในเชิงวิจัยเบื้องต้น เพื่อต่อยอดไปสู่การ
สร้างนวัตกรรมในการแปรรูปอาหาร

2.4 กลุ่มวิชาเลือก

PT 59230 การประเมินอาหารโดยประสาทสัมผัส
( Food Sensory Evaluation)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

สรีรวิทยาของประสาทสัมผัส การประเมินคุณภาพของวัตถุดิบและอาหารโดยวิธีประสาทสัมผัส การฝึกฝนและ
คัดเลือกผู้ตัดสิน การวางแผนและวิเคราะห์ผลทางสถติิ การออกแบบสอบถามและการทดสอบผู้บริโภค ศึกษาวิธี
การที่เหมาะสมในการเลือกใช้เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการ โดยน�าเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เช่น 
จมูกอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic nose หรือ E nose), ลิ้นอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic tongue หรือ E Touge) 
เป็นต้น เพื่อเพิ่มความแม่นย�าในการออกแบบ

PT 59231 การบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศในการแปรรูปอาหาร
( Management for Food Processing Excellence)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวทางการบริการจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ องค์กรธุรกิจ การน�าองค์กร การวางแผน
กลยุทธ์ การบริหารบุคลากร การปฏิบัติการ การสร้างนวัตกรรม การพัฒนาและรักษาลูกค้า การจัดการเศรษฐกิจ
สีเขียว การจัดการข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ เทคโนโลยี และเครื่องมือเครื่องจักร การวัด การวิเคราะห์ ผลการ
ด�าเนนิงาน การปฏิบตัต่ิอผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย การก�ากบัดแูลองค์กร การตดัสินใจเพือ่ความยัง่ยนื การจดัการคณุภาพ 
และผลลัพธ์
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PT 59432 ศิลปะในการท�าอาหาร
( Food Culinary)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้ ทักษะ และความสามารถของผู้ปรงุอาหาร (Chef) มืออาชพี การออกแบบเมนเูพือ่ให้ตรงกบัความต้องการ
ของผู้บรโิภค ศลิปะในการท�าอาหาร เทคนคิการประกอบอาหาร การจดัวางอาหารหรอืผลติภณัฑ์แบบผู้ปรงุอาหาร 
(Chef) มืออาชีพ

PT 59433 เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอาหาร
( Food Biotechnology)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้ท่ีสามารถน�าส่ิงมีชีวิตหรือผลผลิตจากส่ิงมีชีวิตมาใช้ปรับเปลี่ยนกระบวนการทางเคมี ชีวภาพ หรือทาง
พันธุกรรม (GMOs) โดยมีวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหา เช่น เพื่อลดปริมาณการใช้สารเคมี, เพิ่มผลผลิตทางการ
เกษตร, เพือ่คดิค้นอาหารท่ีให้คณุค่าทางโภชนาการสูงขึน้ เป็นต้น เพือ่ให้เกิดประโยชน์ต่อมนษุย์ท้ังทางด้านอาหาร
และการเกษตร ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

PT 59434 นมและผลิตภัณฑ์แปรรูปนม
( Milk and Dairy products)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

เรียนรู้ ชนิดของวัตถุดิบ แหล่งที่มา การตรวจสอบและคุณภาพของน�้านมดิบ องค์ประกอบและสมบัติทางฟิสกิส์ 
เคม ีและชวีวทิยาของนมและผลติภณัฑ์ การแปรรปูน�า้นมเป็นผลติภณัฑ์ต่างๆ ด้วยกระบวนการ กรรมวธีิ จลุนิทรย์ี
ท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนม กรรมวิธีและอนุพันธ์ท่ีใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์นมชนิดต่างๆ และเครื่องมือและ
เครือ่งจกัรท่ีใช้ในการแปรรปู การเส่ือมคณุภาพ การควบคมุคณุภาพน�า้นมและผลติภณัฑ์ ตลอดจนกระบวนการเกบ็
รักษาผลิตภัณฑ์นมชนิดต่างๆ การจัดเก็บและการขนส่งจนถึงลูกค้าและผู้บริโภค ที่เป็นไปตามข้อก�าหนดคุณภาพ 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์นมและผลิตภัณฑ์นมแปรรูป รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

PT 59345 ไข่และผลิตภัณฑ์แปรรูปไข่
( Egg and Egg Products)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

เรียนรู้ชนิดวัตถุดิบ แหล่งที่มา องค์ประกอบพื้นฐานและโครงสร้างของไข่ กระบวนการ กรรมวิธี และเครื่องจักรที่
ใช้ในการแปรรปูไข่ ตลอดจนกระบวนการเกบ็รกัษาผลิตภณัฑ์ไข่แปรรปูชนดิต่างๆ การตรวจสอบคณุภาพตัง้แต่การ
รบัวตัถดุบิ กระบวนการแปรรปู การจดัเกบ็และการขนส่งจนถงึลกูค้าและผู้บรโิภค ท่ีเป็นไปตามข้อก�าหนดคณุภาพ
และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไข่และผลิตภัณฑ์แปรรูปไข่

PT 59436 เทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น�้า
( Aqua-Processing Technology)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี

 เรยีนรู้ชนดิวตัถดุบิ แหล่งท่ีมา กระบวนการเลีย้งสัตว์น�า้ประเภทต่างๆ ลักษณะพืน้ฐาน องค์ประกอบทางกายภาพ 
เคมีท่ีมีผลตอ่การเปล่ียนแปลงคุณภาพของสัตว์น�้า กระบวนการ กรรมวิธี และเครื่องจักรท่ีใช้ในการแปรรูปสัตว์
น�้า ตลอดจนกระบวนการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สัตว์น�้าในรูปแบบชนิดต่างๆ การตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่วัตถุดิบ 
กระบวนการแปรรูป การจัดเก็บและการขนส่งจนถึงลูกค้าและผู้บริโภค ท่ีเป็นไปตามข้อก�าหนดคุณภาพและ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์น�้า
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รายชื่ออาจารย์และบุคลากรประจ�าคณะอุตสาหกรรมเกษตร

1. อาจารย์ ดร.ถิรนันท์ ศรีกัญชัย 
คณบดีคณะอุสาหกรรมเกษตร

2. อาจารย์อนุสนธ์ ชวนประสิทธิ์ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

3. อาจารย์จิรภัทร กิติธนพัต 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

4. อาจารย์ ดร.ชาญชัย ไวเมลืองอรเอก 
รองคณบดีฝ่ายวิจัย

5.  อาจารย์ ดร.วรรณวรางค์ วัชรานนท์ 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

6. อาจารย์ประชัน ฝายแก้ว 
หัวหน้าสาขา FTM 

7. อาจารย์ ดร.ณัฐพร โชตยะกุล 
หัวหนาสาขา PTM 

8. อาจารย์ ดร.น.สพ.ชาญยุทธ ตรีทิพย์สกุล 
อาจารย์ประจ�า
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9.  อาจารย์ ดร.พรพร โยธาวงษ์ 
อาจารย์ประจ�า

10. อาจารย์ณัฐดนัย บุญหนุน 
อาจารย์ประจ�า

11. อาจารย์ ดร.พจนีย์ พงศ์พงัน 
อาจารย์ประจ�า

12. อาจารย์ ดร.เอกสิทธ ิพรพัฒน์เดชอุดม 
อาจารย์ประจ�า

13.  นางสาวณัฐปภัสร์ ศริิสุขชัยถาวร 
ผู้จัดการฝ่าย

14.  นายวุฒิภัทร ดวงสนิธ์ 
เจ้าหน้าท่ีอาวุโส

15. นางสาวสมฤทัย สนิหนู 
เจ้าหน้าท่ีอาวุโส 

16. นางสาวธนติา ธนะกมลประดิษฐ์ 
เจ้าหน้าท่ี 
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17. นายอิทธนิันท์ ณัฏฐาชัย 
เจ้าหน้าท่ี 

18. นายวรจิตต์ รัฐวาทิน 
เจ้าหน้าท่ี

19. นายวุฒินันท์ อิมานี 
เจ้าหน้าท่ี
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สำนักการศึกษาทั่วไป

ส�ำนักกำรศึกษำทั่วไป 
Office of General Education

ปรัชญา
วชิาศกึษาท่ัวไปสร้างความเป็นมนษุย์ท่ีมคีณุภาพในสังคมโลก ท่ีมทัีกษะการส่ือสารภาษา ก้าวหน้า

เทคโนโลยี มีกระบวนการคิด และมีจิตสาธารณะ

พันธกิจ
1. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณภาพท่ีเป็นท่ีต้องการของสังคมในประเทศและ

ระดับนานาชาติ
2. มุ่งเน้นให้ผู้เรยีนมคีวามสามารถในการพฒันาตนเองและพฒันาสังคม เพือ่ให้สอดคล้องกบัการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคม ในระดับสากล
3. มุ่งเน้นการบรูณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ท่ีเกีย่วข้อง เพือ่ให้ผู้เรยีนมคีวามรอบรู้ และพฒันา

ทักษะชวีติและสังคมได้ อนัเป็นการช่วยเสรมิสร้างให้การประกอบอาชพีของบณัฑติประสบความส�าเรจ็ได้ 
4. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ รวมท้ัง

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติอื่น
5. มุ่งเน้นให้ผู้เรยีนสามารถน�าความรู้มาประยกุต์ใช้ในการท�างานเพือ่ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของงาน อันจะก่อให้เกิดความส�าเร็จและมีความสุขในชีวิต

สัญลักษณ์ประจ�าคณะ

ความหมาย : ตราประจ�าส�านักเป็น “ต้นปัญญพฤกษ์” หรือ “ต้นไม้แห่งปัญญา” มีทรงพุ่มเป็น
ลักษณะของสมองแทนสัญลักษณ์แห่งปัญญา โดยมีเมล็ดพันธุ์แทนด้วยรูปทรงกลม หมายถึงนักศึกษา
ของสถาบัน ที่ได้ความรู้จากรายวิชาต่าง ๆ ของส�านักการศึกษาทั่วไปอันมีสาขาอันหลากหลายแล้ว จะ
สามารถเจริญเติบโต แผ่กิ่งก้านสาขา เป็นร่มเงาแห่งปัญญา สามารถคุ้มครองตนเองและสังคมสืบต่อไป 
สัญลักษณ์วงกลมเป็นแผ่ออกไปอย่างกว้างขวาง แทนองค์ความรู้แห่งศิลปะวิทยาการ ที่หล่อเลี้ยงต้นไม้
แห่งปัญญานั่นเอง โดยอยู่ภายในรูปร่าง 5 เหลี่ยม หมายถึง ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการของ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นั่นคือ เรียนเป็น คิดเป็น ท�างานเป็น เน้นวัฒนธรรม และรักความถูก
ต้อง อันสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนานักศึกษาของส�านักการศึกษาทั่วไป
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สีประจ�าคณะ
สีทอง (Gold) หมายถงึ พลงัอนัเปรยีบได้ดัง่ความอดุมสมบรูณ์ เป็นสีของการบรรลถุงึปัญญาสูงสุด

ของความรู้ทั้งมวล ความเข้าใจโลกด้วยสติปัญญา เป็นสัญลักษณ์ของสิ่งส�าคัญ มีคุณค่า หรือการเริ่มต้น
ของสรรพสิ่งและสรรพปัญญาจากศิลปะวิทยาการ นับเป็นสิ่งที่มีค่าประดับชีวิต

สถานที่ติดต่อคณะ
ชั้น 11 อาคาร CP All Academy

ข้อมูลการติดต่อคณะ

 • ส�านกัการศกึษาท่ัวไป
 ผู้ประสานงาน นางสาวพศิตาภาสิ์ บุญญาโชคอนันษ์
 E-mail phasitaphaboo@pim.ac.th
 เบอร์โทรศัพท์ 02-837-1456
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
General Education Program

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษ : General Education Program

ปรัชญา
วชิาศกึษาท่ัวไปสร้างความเป็นมนษุย์ท่ีมคีณุภาพในสังคมโลก ท่ีมทัีกษะการส่ือสารภาษา ก้าวหน้า

เทคโนโลยี มีกระบวนการคิด และมีจิตสาธารณะ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร ได้อย่างมีประสิทธภิาพและ

มีความเหมาะสม
2.  เพือ่ส่งเสรมิและพัฒนาให้ผู้เรยีนสามารถน�าเทคโนโลยมีาใช้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพและมคีวาม

เหมาะสม
3. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถคิดอย่างเป็นระบบ สมเหตุสมผล มีวิจารณญาณและ

สร้างสรรค์
4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณคา่ในตนเองและสรรพส่ิงรอบตัว ตลอดจนมี

คุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้มีจิตสาธารณะและสามารถด�าเนนิชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

หลักสูตรและรายวิชา
เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา จ�านวน 47 วิชา ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 ดังนี้
1. กลุ่มวิชาภาษา ประกอบด้วย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

TH 58101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication) 3(3-0-6) -

TH 58102
ภาษากับวัฒนธรรมไทย
(Language and Thai Culture) 3(3-0-6) -

TH 58103
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
(Thai as a Foreign Language) 3(3-0-6)

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 | ส�านักการศึกษาทั่วไป  913



1.1 ภาษาอังกฤษ เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

EN 58101
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(Foundation English) 2(1-2-3) -

EN 58102
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
(English for Real Life) 2(1-2-3) -

EN 58103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน
(English for Everyday Communication) 2(1-2-3) -

EN 58104
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธผิล
(English for Effective Communication) 2(1-2-3) -

EN 58205
ภาษาอังกฤษส�าหรับธุรกิจบริการและการขาย
(English for Service and Sales Business) 2(1-2-3) -

EN 58206

ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอและการสื่อสาร
ในเชิงธุรกิจ
(  English for Presentation and Communication 
in Business)

2(1-2-3) -

EN 58207
ภาษาอังกฤษเพื่อการท�างาน
(English for Work) 2(1-2-3) -

EN 58208
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
(English for Business Communication) 2(1-2-3) -

EN 58309
ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครและสัมภาษณ์งาน
(English for Job Application and Interview) 2(1-2-3) -

EN 58310
ภาษาอังกฤษในบริบทของสังคมทางธุรกิจ
(English for Social / Business Contexts) 2(1-2-3) -

EN 58311
ภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียน
(English in ASEAN Contexts) 2(1-2-3) -

EN 58312
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสื่อสังคมออนไลน์
(English for Communication on Social Media) 2(1-2-3) -

EN 58313
การพัฒนาทักษะการอ่านและการฟังจากสื่อ
( Developing Reading and Listening Skills 
from the Media)

2(1-2-3) -

EN 58314
การน�าเสนอทางธุรกิจ
(Business Presentation) 2(1-2-3) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

EN 58315
ทักษะการเขียนอย่างมีประสิทธผิล
(Effective Writing Skills) 2(1-2-3) -

EN 58416
ภาษาอังกฤษเพื่อการจดบันทึกย่อและการสรุปความ
(English for Note-Taking and Summarizing) 2(1-2-3) -

EN 58417
ภาษาอังกฤษส�าหรับการสอบวัดมาตรฐาน
(English for Standardized Tests) 2(1-2-3) -

2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SO 58101
บุคลิกภาพและสัมพันธภาพทางสังคม
(Personality and Social Relations) 3(3-0-6) -

SO 58102
ประชาคมโลกกับอาเซียน
(Global Community and ASEAN) 3(3-0-6) -

SO 58103
การจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจ�าวัน
(Conflict Management in Daily Life) 3(3-0-6) -

SO 58104
ภาวะผู้น�าในสังคมยุคใหม่
(Leadership in Modern Society) 3(3-0-6) -

SO 58105
กฎหมายในชีวิตประจ�าวัน
(Law in Daily Life) 3(3-0-6) -

SO 58106
สหวิทยาการสังคมศาสตร์
(Integrated Social Science) 3(3-0-6) -

SO 58107
สังคมชนบทและเมือง
(Rural and Urban Society) 3(3-0-6) -

SO 58108
จิตวิทยาเพื่อการท�างาน
(Psychology for Work) 3(3-0-6) -

SO 58109
การจัดการข้ามวัฒนธรรม 
(Cross Cultural Management) 3(3-0-6) -

SO 58110
อัตลักษณ์บัณฑิตปัญญาภิวัฒน์
(Identities of Panyapiwat Graduates) 3(3-0-6) -
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3. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

HM 58101
มนุษย์กับอารยธรรม
(Man and Civilization) 3(3-0-6) -

HM 58102
หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด
(GO and Thinking Skills Development) 3(3-0-6) -

HM 58103
ปรัชญากับการด�าเนินชีวิต
(Philosophy and living) 3(3-0-6) -

HM 58104
ไทยศึกษา
(Thai Studies) 3(3-0-6) -

HM 58105
สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
(Integrated Humanities) 3(3-0-6) -

HM 58106
นวัตกรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Innovations and Quality of Life Improvement) 3(3-0-6) -

HM 58107
สุนทรียภาพแห่งชีวิต
(Aesthetics of Life) 3(3-0-6) -

HM 58108
ศิลปะปริทัศน์
(Survey of Arts) 3(3-0-6) -

HM 58109
นิเวศวัฒนธรรม
(Cultural Ecology) 3(3-0-6) -

HM 58110
ดุลยภาพแห่งการท�างานและนันทนาการ
(Balance of Work and Recreation) 3(3-0-6) -

4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SC 58101
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ�าวัน
(Mathematics and Statistics in Daily Life) 3(3-0-6) -

SC 58102
โลกและสิ่งแวดล้อม
(Earth and Environment) 3(3-0-6) -

SC 58103
การใช้โปรแกรมประยุกต์ในองค์กรสมัยใหม่
(Applications Usage for Modern Organization) 3(2-2-5) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

SC 58104
ชีวิตและสุขภาพ
(Life and Health) 3(3-0-6) -

SC 58105

ความคิดสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์และนวัตกรรม
ธุรกิจ
(  Creative Thinking for Sciences and Business 
Innovation)

3(3-0-6) -

SC 58106
การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่องานด้านวิทยาศาสตร์
(Applications Usage for Sciences) 3(2-2-5) -

SC 58107
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
( Business Information Technology 
Management)

3(3-0-6) -
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แผนการศึกษา

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 1 ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวน
หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา จ�านวน

หน่วยกิต

xxx xxxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 14 xxx xxxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 11

รวม 14 รวม 11

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวน
หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา จ�านวน

หน่วยกิต

xxx xxxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 2 xxx xxxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 2

รวม 2 รวม 2

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวน
หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา จ�านวน

หน่วยกิต

xxx xxxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 2 - - -

รวม 2 รวม -

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวน
หน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา จ�านวน

หน่วยกิต

- - - - - -

รวม - รวม -
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ค�ำอธิบำยรำยวิชำ

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษา

TH 58101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การใช้ภาษาไทยมาตรฐาน ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนใน
โอกาสต่างๆ และการน�าเสนองาน

TH 58102 ภาษากับวัฒนธรรมไทย
(Thai Language and Culture)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ภาษากบัวฒันธรรมไทยท่ีมอีทิธิพลต่อการประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ การใช้ภาษาและวฒันธรรมไทยเพือ่ลดข้อ
ขัดแย้งในองค์การ การน�าความรู้ ความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมไทยไปใช้ประโยชน์ เพื่อการสื่อสารในสังคม
และทางธุรกิจอย่างมีประสิทธภิาพ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน

TH 58103 ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
(Thai as a Foreign Language)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

สนทนาภาษาไทยเกี่ยวกับชีวิตประจ�าวัน การใช้ค�าเฉพาะ ถาม-ตอบเกี่ยวกับเรื่องรอบๆ ตัว รูปและเสียงของ
พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ในภาษาไทย การประสมค�าอย่างง่าย ออกเสียงค�าให้ถูกต้อง ชัดเจน การใช้ค�าศัพท์และ
รูปประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย

1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

EN 58101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(Foundation English)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพัฒนาทักษะการฟังและพูด โดยเน้นความรู้ค�าศัพท์และโครงสร้างภาษาเพื่อการส่ือสารระดับพื้นฐาน ตลอด
จนเน้นการฝึกให้สามารถออกเสียงสระภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง การฟังเพื่อจับใจความส�าคัญและรายละเอียดจาก
ข้อความหรือบทสนทนาสั้นๆ การพูดทักทาย เริ่มบทสนทนา แนะน�าตนเอง ต้อนรับ ถามและตอบข้อมูลอย่างง่าย
ในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีพบในชวีติประจ�าวนั รวมท้ังการอ่านและการเขยีนข้อความภาษาองักฤษส้ันๆ ท้ังในรปูแบบ
ทั่วไปและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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EN 58102 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
(English for Real Life)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพัฒนาทักษะการฟังและพดู โดยเน้นความรู้ค�าศพัท์และโครงสร้างภาษาเพือ่การส่ือสารระดบักลาง ตลอดจนเน้น
การฝึกให้สามารถออกเสียงพยญัชนะภาษาองักฤษให้ถกูต้อง เน้นการฟัง พดู และแสดงความคดิเห็นในสถานการณ์
ต่างๆ ที่ต้องใช้ภาษาที่ซับซ้อนขึ้น รวมทั้งการติดต่อซื้อขาย การอ่านและเขียนเอกสาร/ข้อความเชิงธุรกิจเบื้องต้น 
เช่น รายละเอียดสินค้าบนฉลาก ค�าแนะน�าการใช้อุปกรณ์ เป็นต้น ทั้งในรูปแบบทั่วไปและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

EN 58103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน
(English for Everyday Communication)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพฒันาทักษะการฟังและการพูด โดยเน้นความรู้ค�าศพัท์ และส�านวนภาษาเพือ่การส่ือสารในชวิีตประจ�าวัน การ
ออกเสียงอย่างถกูต้อง การเข้าใจความหมายของสาระท่ัวไปจากการฟังและการอ่าน และสามารถพดูคยุสนทนาใน
ชีวิตประจ�าวันรวมทั้งเทคนิคการอ่านต่างๆ และการจดบันทึกข้อความสั้นๆ

EN 58104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธผิล
(English for Effective Communication)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพฒันาความสามารถทางภาษาองักฤษ ทักษะการอ่าน การฟัง การพดู และการเขียนเน้นพฒันาความคล่องแคล่ว 
ความถูกต้อง และความมั่นใจในการสื่อสาร การฝึกอ่านจับใจความ การฟังเชิงรุก การเขียนย่อหน้า พร้อมทั้งการ
ฟังและอ่านนอกชั้นเรียนจากสื่อออนไลน์หรือหนังสือทั่วไป

EN 58205 ภาษาอังกฤษส�าหรับธุรกิจบริการและการขาย
(English for Service and Sales Business)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพัฒนาทักษะการฟังและพูดเพื่อการบริการลูกค้าและการขาย โดยเน้นค�าศัพท์ ส�านวน การสนทนาโต้ตอบกับ
ลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ รวมท้ังการส่ือสารเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
ตลอดจนเน้นการฝึกให้สามารถออกเสียงพยัญชนะควบกล�้าในภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง

EN 58206 ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอและการสื่อสารในเชิงธุรกิจ
( English for Presentation and Communication in 
Business)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การบูรณาการทักษะทางภาษาทั้งสี่ คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนในการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน
อาชพี เพือ่น�าเสนอท้ังในรปูแบบการเขยีน/ตาราง และด้วยวาจา รวมถงึการน�าเสนอข้อมลูเกีย่วกบับรษิทัและสินค้า 
และการเขยีน การพดูเพือ่ส่งเสรมิการขายสินค้า/บรกิาร ฝึกปฏบิตัเิทคนคิในการน�าเสนอขัน้พืน้ฐาน ตลอดจนความ
สามารถในการใช้การเน้นหนักเสียงและจังหวะในภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง
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EN 58207 ภาษาอังกฤษเพื่อการท�างาน
(English for Work)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในบริบทธุรกิจ เน้นภาษาท่ีใช้ในการท�างาน เช่น 
การกล่าวทักทาย การสนทนาทางโทรศัพท์ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการตระหนักถึงมรรยาทการ
ติดต่อทางธุรกิจ ความแตกต่างทางการส่ือสาร ความแตกต่างทางวัฒนธรรมการท�างาน ตลอดจนการสมัครงาน
และการสัมภาษณ์งาน

EN 58208 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
(English for Business Communication)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การพัฒนาทักษะการสื่อสารที่จ�าเป็นในการสื่อสารทางธุรกิจ ความคล่องแคล่วและความถูกต้องของการพูด เน้น
การพัฒนาความสามารถในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมถึงความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
สื่อสารในบริบทธุรกิจ และความสามารถในการวิเคราะห์และอภิปรายประเด็นต่างๆ ทางธุรกิจในปัจจุบัน

EN 58309 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครและสัมภาษณ์งาน
(English for Job Application and Interview)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

พฒันาทักษะในการกรอกแบบฟอร์มใบสมคัร การเขยีนจดหมายสมคัรงาน การเขยีนประวตัส่ิวนตวั การสัมภาษณ์ 
โดยเน้นภาษาและค�าศพัท์เฉพาะท่ีใช้ในการสัมภาษณ์สมัครงาน รวมท้ังการค้นคว้าและน�าเสนอเนือ้หาท่ีเกีย่วข้อง
กับอาชีพที่สมัคร ตลอดจนความสามารถในการออกเสียงประโยคภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง

EN 58310 ภาษาอังกฤษในบริบทของสังคมทางธุรกิจ
(English for Social / Business Contexts)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การเขียนจดหมายตามโอกาสต่างๆ ที่ผู้ท�างานในวงการธุรกิจต้องใช้ เช่น การแสดงความเสียใจ การแสดงความ
ยินดี การกล่าวต้อนรับผู้มาเยือน การรับรองลูกค้าและอาคันตุกะ การเป็นพิธีกรในการจัดประชุมสัมมนา และ
สามารถเขียนวาระการประชุมและรายงานการประชุมได้ ตลอดจนความสามารถในการออกเสียงประโยคภาษา
อังกฤษให้ถูกต้อง

EN 58311 ภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียน
(English in ASEAN Contexts)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานอาชีพในตลาดอาเซียน โดยใช้ค�าศัพท์และ
ส�านวนท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานเฉพาะสาขาอาชีพเพื่อการติดต่อ และประสานงาน ระหว่างคู่ค้าจากประเทศ
สมาชิกอาเซียน รวมถึงความตระหนักในความแตกต่างทางวัฒนธรรมการท�างาน
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EN 58312 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสื่อสังคมออนไลน์
(English for Communication on Social Media)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ภาษาอังกฤษจากสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ข้อมูลสินค้า โฆษณา สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรือโซเชียลมีเดียอื่นๆ เป็นต้น และมีการจัดท�าโครงงานภาษาอังกฤษจากสื่อสังคมออนไลน์

EN 58313 การพัฒนาทักษะการอ่านและการฟังจากสื่อ
( Developing Reading and Listening Skills from the 
Media)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การฝึกทักษะการอ่านและการฟังภาษาองักฤษจากส่ือต่างๆ เช่น หนงัสือพมิพ์ ข่าวออนไลน์ เน้นการอ่านเพือ่จบัใจ
ความส�าคญั การพดูแสดงความคดิเห็นจากส่ือท่ีอ่าน เขยีนย่อความ พร้อมท้ังการเรยีนการสอนแบบห้องเรยีนกลบั
ด้านโดยการฟังและอ่านนอกชั้นเรียนจากสื่อออนไลน์และสื่อทั่วไป

EN 58314 การน�าเสนอทางธุรกิจ
(Business Presentation)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การฝึกพูดน�าเสนอหัวข้อต่างๆ ทางธุรกิจ เน้นส�านวนภาษาท่ีใช้ในการน�าเสนอ รวมถึงการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อ
เขียนโครงร่างการน�าเสนอ การเลือกใช้ถ้อยค�าเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับการน�าเสนอและการพัฒนาเทคนิค
และสื่อการน�าเสนอ

EN 58315 ทักษะการเขียนอย่างมีประสิทธผิล
(Effective Writing Skills)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การฝึกเขยีนและศกึษาความแตกต่างของการใช้ภาษาและโครงสร้างในงานเขยีนรปูแบบต่างๆ การเขียนเรยีงความ 
การเขียนบทความอย่างง่าย การเขียนเชิงพรรณนา การเขียนโน้มน้าว การเขียนจดหมายธุรกิจ และจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงข้อความที่ใช้เพื่อแสดงไมตรีจิตในจดหมายธุรกิจ

EN 58416 ภาษาอังกฤษเพื่อการจดบันทึกย่อและการสรุปความ
(English for Note-Taking and Summarizing)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ฝึกการจดบันทึกย่อ และการเขียนสรุปความ โดยเน้นทักษะการฟัง การอ่าน และการเขียนบันทึกย่อโดยเน้นการ
เขียนสรุปจากข่าวธุรกิจ ภาพยนตร์สั้น และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)

EN 58417 ภาษาอังกฤษส�าหรับการสอบวัดมาตรฐาน
(English for Standardized Tests)

2(1-2-3)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การทบทวนลกัษณะภาษา โครงสร้างข้อสอบ ไวยากรณ์และค�าศพัท์ ข้อความท่ีตดัตอนมาส�าหรบัการอ่าน ลกัษณะ
การสนทนา บทสนทนา และค�าพูดที่มักจะปรากฏในข้อสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ
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2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

SO 58101 บุคลิกภาพและสัมพันธภาพทางสังคม
(Personality and Social Relations)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก ระดับและรูปแบบของ
ความสัมพันธ์ ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล การวิเคราะห์ตนเองและผู้อื่นเพื่อเป็นพื้นฐานในการ
ปรับปรุงตนเองและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลในสังคมต่างๆ

SO 58102 ประชาคมโลกกับอาเซียน
(Global Community and ASEAN)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พฒันาการ ระบบความสัมพนัธ์ในประชาคมโลกและอาเซยีน ผลกระทบของเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในแต่ละ
ภมูภิาคของโลกท่ีมีต่อภูมิภาคอืน่และสังคมโลกโดยส่วนรวม จุดประสงค์ของการรวมกลุ่ม บทบาทหน้าท่ี และความ
เป็นมาขององค์การระหว่างประเทศ ตลอดจนสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปัจจุบัน

SO 58103 การจัดการความขัดแย้งในชีวิตประจ�าวัน
(Conflict Management in Daily Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัความขัดแย้ง ผลกระทบของความขดัแย้งในระดบัต่างๆ การตอบสนองต่อปัญหาและความ
ขดัแย้งในชวีติอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้หลกัสันตวิิธีอนัค�านงึถงึคณุธรรมจรยิธรรมและสิทธิส่วนบคุคล การเจรจาต่อ
รอง การแสวงหาทางเลือกท่ีเหมาะสมในการบรหิารจดัการความขดัแย้งเพือ่ด�ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

SO 58104 ภาวะผู้น�าในสังคมยุคใหม่
(Leadership in Modern Society)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการของภาวะผู้น�าและสังคมสมัยใหม่ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น�า ผู้น�ากับการใช้อ�านาจ
ในการปกครองและการบริหาร คุณลักษณะและทักษะส�าคัญของผู้น�าในสังคมยุคใหม่ ผู้น�าในสภาวะวิกฤต ผู้น�า
กับจิตส�านึกสาธารณะ คุณธรรมและจริยธรรมของผู้น�า กรณีศึกษาผู้น�าท่ีประสบความส�าเร็จ และผู้น�าท่ีล้มเหลว
ทั้งในระดับองค์การ และระดับประเทศ

SO 58105 กฎหมายในชีวิตประจ�าวัน
(Law in Daily Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการทางยุติธรรม หลักการเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และหน้าท่ีพื้นฐาน
ของประชาชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หลักทั่วไปในกฎหมายอาญา ความผิดอาญาท่ีควรรู้ หลักทั่วไปว่า
ด้วยนิติกรรมและสัญญา หลักทั่วไปว่าด้วยกฎหมายภาษีอากร รวมทั้งกฎหมายที่ส�าคัญในชีวิตประจ�าวัน เช่น กฏ
หมายมหาชน กฎหมายจราจร กฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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SO 58106 สหวิทยาการสังคมศาสตร์
(Integrated Social Science)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัสังคมศาสตร์ ความเป็นมาและลกัษณะส�าคญัของแนวคดิเกีย่วกบัเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 
และการเมอืงในยคุต่างๆ การวเิคราะห์ประเดน็ปัญหาสังคมยคุปัจจบุนัโดยใช้แนวคดิทางสังคมศาสตร์ การแบ่งยคุ
ของประชากร เพศกับวัยรุ่น ภาวะผู้น�า การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม การวางแผนอนาคต และความรู้เท่าทันสื่อ

SO 58107 สังคมชนบทและเมือง
(Rural and Urban Society)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย พัฒนาการ และลักษณะของสังคมชนบทและเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมชนบทกับเมืองและ
กระบวนการกลายเป็นเมืองสมัยใหม่ ผลกระทบของสังคมชนบทและเมืองอันเนื่องจากการพัฒนาสู่ความทันสมัย 
เรียนรู้วิถีชีวิตสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของคนชนบทและคนเมืองในยุคปัจจุบันผ่านกรณีศึกษา

SO 58108 จิตวิทยาเพื่อการท�างาน
(Psychology for Work)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

จิตวิทยาเพื่อการท�างาน พฤติกรรมมนุษย์ ความแตกต่างระหว่างบุคคล แรงจูงใจ การส่ือสาร การสร้างความ
สัมพนัธ์และการปรบัตวัระหว่างคนท�างาน การแก้ปัญหาความขดัแย้งและความเครยีดจากการท�างาน การน�าหลกั
จิตวิทยาประยุกต์ใช้ในการท�างาน

SO 58109 การจัดการข้ามวัฒนธรรม
(Cross Cultural Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและองค์ประกอบของวัฒนธรรม กระบวนการการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม การศึกษาเปรียบเทียบ
โครงสร้างทางวฒันธรรมท่ีเหมือนและแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่มประเทศ ความส�าคญัของการจดัการข้ามวัฒนธรรม 
รูปแบบและเทคนิคการจัดการข้ามวัฒนธรรม ระดับบุคคล กลุ่มบุคคลและองค์การ แนวทางการจัดการข้าม
วัฒนธรรมที่เหมาะสมและมีประสทิธภิาพในบริบทของกลุ่มประเทศ ASEAN

SO 58110 อัตลักษณ์บัณฑิตปัญญาภิวัฒน์
(Identities of Panyapiwat Graduate)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิดของมหาวิทยาลัยแห่งองค์การธรุกิจ (Corporate University) การจัดการศึกษาโดยใช้การท�างานเป็นฐาน 
(Work-based Education) อตัลักษณ์ของบณัฑติสถาบนัการจดัการปัญญาภวัิฒน์ การจดัการและการวางแผนการ
ใช้ชีวิต เช่น การวางแผนการเรียนควบคู่การท�างาน การบริหารเวลา การจัดการด้านการเงินส่วนตัว การวางแผน
ศึกษาต่อ เป็นต้น ความรู้เบื้องต้นของธุรกิจ ความส�าคัญของธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ ส่วนประกอบและรูปแบบ
ขององค์การทางธุรกิจ และการบริหารธุรกิจด้านต่างๆ อาทิ ด้านการเงิน ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านการตลาด 
ด้านควบคุมและพัฒนาองค์การ
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3. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

HM 58101 มนุษย์กับอารยธรรม
(Man and Civilization)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายของอารยธรรม ความเป็นมาของอารยธรรมมนุษย์ เปรียบเทียบอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก 
ความเชื่อมโยงของอารยธรรมในอดีตกับปรากฏการณ์ทางสังคมสมัยใหม่ โลกาภิวัฒน์และการผสมผสานทาง
วัฒนธรรมในโลกยุคปัจจุบัน

HM 58102 หมากล้อมกับการพัฒนาความคิด
(GO and Thinking Skill Development)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความเป็นมาของหมากล้อม กฎกติกาการเล่น การฝึกทักษะและเทคนิคการเล่นหมากล้อม การฝึกฝนหมากล้อม
เพื่อความสามารถในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การบูรณาการหมากล้อมเข้ากับวิถีชีวิต การบูรณาการความฉลาด
จากหมากล้อมกับปัญญาทางธรรม

HM 58103 ปรัชญากับการด�าเนินชีวิต
(Philosophy and Living)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและบทบาทของปรัชญาในการด�าเนินชีวิต ทรรศนะที่เกี่ยวกับความจริงของจักรวาลโลก และชีวิตของ
มนุษย์ ธรรมชาติของความรู้ เกณฑ์ตัดสินคุณค่าทางจริยธรรม อุดมคติของชีวิต การวิเคราะห์ปัญหาร่วมสมัยใน
เชิงปรัชญา

HM 58104 ไทยศึกษา
(Thai Studies)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความเป็นมาของชุมชนไทย โลกทัศน์พื้นฐานของสังคมไทยในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและศิลปวัฒนธรรม 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชื่อในสังคมไทยในภูมิภาคต่างๆ สภาพและปัญหาของสังคมไทยใน
ปัจจุบัน แนวโน้มและทางออกของสังคมไทยในอนาคต

HM 58105 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
(Integrated Humanities)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัมนษุยศาสตร์ ววิฒันาการความคดิและความเชือ่ของมนษุย์ ปฏสัิมพนัธ์ต่อโลกและชวีติใน
มิติของเหตุผลและอารมณ์ แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตในอุดมคติ คุณธรรมและจริยธรรม จริยธรรมทางธุรกิจ ศิลปะและ
วรรณกรรมที่มีอิทธพิลต่อมนุษย์
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HM 58106 นวัตกรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Innovations and Quality of Life Improvement)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ท่ีมาและแนวคิดของนวัตกรรม ความหมายและประเภทของนวัตกรรม ความส�าคัญของนวัตกรรมท่ีมีผลต่อชีวิต
มนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมกับความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ ประโยชน์และตัวอย่างนวัตกรรมที่ก่อ
ให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ

HM 58107 สุนทรียภาพแห่งชีวิต
(Aesthetics of Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับการรับรู้คุณค่าและความงามตามธรรมชาติและ
ความงามที่มนุษย์สร้างขึ้น การสัมผัสความงามและการแสดงออกทางอารมณ์ของมนุษย์ คุณค่าและความงามใน
ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด�ารงชีวิตของมนุษย์ รวมไปถึงความงามในธรรมชาติรอบตัวมนุษย์

HM 58108 ศิลปะปริทัศน์
(Survey of Arts)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศกึษาและวพิากษ์ศลิปกรรมส�าคญัแขนงต่างๆ วิเคราะห์สุนทรยีภาพในเชงิศลิปะและเชงิช่างท่ีสะท้อนวิถชีวิีต สังคม 
ความคิด ความเชื่อ การรับและการถ่ายทอดมโนทัศน์ทางศิลปะและวิทยาการ ความหมาย และอรรถประโยชน์ใน
มิติทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะการศึกษาแนวคิดของศิลปินที่สร้างสรรค์งานของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

HM 58109 นิเวศวัฒนธรรม
(Cultural Ecology)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การแลกเปลีย่นเรยีนรู้ทางสังคม วฒันธรรม และวิถชีวิีตของท้องถิน่ ภมิูปัญญาท้องถิน่ การท่องเท่ียวทางเลอืกเชงิ
นเิวศท่ีหลากหลาย ปัญหาเชงินเิวศในโลกปัจจบุนั การใช้ทักษะภาษาในการส่ือสารตลอดจนการปรบัตวัเพือ่การอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างสันติและเข้าใจในความแตกต่าง

HM 58110 ดุลยภาพแห่งการท�างานและนันทนาการ
(Balance of Work and Recreation)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและมุมมองของการท�างาน คุณค่าของการท�างาน กรณีศึกษาประเทศท่ีพัฒนาแล้วจากการส่งเสริม
ให้คนในชาติรู้คุณค่าของการท�างาน ความหมายของความสมดุลระหว่างชีวิตและการท�างาน หลักการสร้างความ
สมดุลระหว่างชีวติและการท�างาน ความหมายของนันทนาการ ความส�าคัญของการจัดกิจกรรมนันทนาการ การ
บริหารและจัดการเวลา การจัดกิจกรรมนัทนาการเพื่อสร้างความสมดุลของชีวิตและการท�างาน
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4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

SC 58101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ�าวัน
(Mathematics and Statistics in Daily Life)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การน�าคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้แก้ปญัหาและตัดสินใจในชีวิตประจ�าวัน อันได้แก่ คณิตศาสตร์ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเงินส่วนบคุคล การวางแผนการออมเพือ่วตัถปุระสงค์ต่างๆ ของบคุคล การจดบนัทึกรายได้รายจ่ายส่วนบคุคล
และครวัเรอืน การวางแผนและกลยทุธ์เกีย่วกบัภาษเีงินได้บคุคลธรรมดา เทคนคิการน�าเสนอข้อมลูแบบต่างๆ การ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การอ่านค่าและตีความหมายจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

SC 58102 โลกและสิ่งแวดล้อม
(Earth and Environment)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความจริงท่ีเกี่ยวกับท้องฟ้า เอกภพ และจักรวาล บรรยากาศและภูมิศาสตร์ของโลก ธรณีวิทยากายภาพ และ
นิเวศวิทยา ภัยธรรมชาติและสถานการณ์ปัจจุบัน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มลภาวะและ
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม การจดัการส่ิงแวดล้อมแบบบรูณาการพลงังานทดแทนและการอนรุกัษ์พลงังาน กฎหมาย
และมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม

SC 58103 การใช้โปรแกรมประยุกต์ในองค์การสมัยใหม่
(Applications Usage for Modern Organization)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้พืน้ฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ ได้แก่ การใช้คอมพวิเตอร์เบือ้งต้น และการจดัการซอฟต์แวร์ ความสามารถ
ในการใช้งานโปรแกรมส�านักงานส�าเร็จรูป เช่น โปรแกรมประมวลผลค�า โปรแกรมตารางค�านวณ และโปรแกรม
น�าเสนอ เป็นต้น ความสามารถในการใช้งานอินเทอร์เน็ต การสื่อสารสังคมออนไลน์ การรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูล และการใช้งานคอมพิวเตอร์และสื่อดิจิตอลอย่างถูกกฎหมาย

SC 58104 ชีวิตและสุขภาพ
(Life and Health)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

บทบาทและความส�าคัญของโภชนาการท่ีมีต่อร่างกาย สารอาหารประเภทต่างๆ อาหารเพื่อสุขภาพและอาหาร
ทางเลือก การควบคุมอาหารและน�้าหนักของร่างกายอย่างปลอดภัย โรคที่เกิดจากการบริโภค การออกก�าลังกาย
เพื่อสุขภาพและนันทนาการ การส่งเสรมิสุขภาพจติ และหลักการพื้นฐานทางด้านการยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ท�างาน (Ergonomics)
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SC 58105 ความคิดสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์และนวัตกรรมธุรกิจ
( Creative Thinking for Sciences and Business 
Innovation)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความก้าวหน้าของการค้นคว้าทางวทิยาศาสตร์สาขาต่างๆ ท่ีผ่านมาจนถงึปัจจบุนั หลักการและแนวทางการคดิเชงิ
วทิยาศาสตร์ ความหมายและความส�าคญัของความคดิเชงิสร้างสรรค์ ลกัษณะของความคดิสร้างสรรค์และผู้มคีวาม
คดิสร้างสรรค์ การพฒันาทักษะกระบวนการคดิเชงิสร้างสรรค์ แนวทางการแก้ไขปัญหาเชงิสร้างสรรค์ แนวคดิและ
ประเภทของนวัตกรรมธุรกิจ ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมธุรกิจ เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์
เพื่อสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยี

SC 58106 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่องานด้านวิทยาศาสตร์
(Applications Usage for Sciences)

3(2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการค�านวณทางวิทยาศาสตร์ จัดท�าเอกสารทางวิทยาศาสตร์ การวาดแผนภาพ
ประกอบในเอกสาร การออกแบบอินโฟกราฟกิ (Infographic) การสร้างส่ือประสม การออกแบบแอนิเมชัน 
(Animation) เบื้องต้น รวมถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อการค้นหาข้อมูลขั้นสูง และการน�าเสนอผลงานบนเว็บ

SC 58107 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
(Business Information Technology Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคดิเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ องค์ประกอบของเทคโนโลยสีารสนเทศ การใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ
ในงานด้านต่างๆ ของธุรกิจ เพื่อการด�าเนินงานในองค์การ เพื่อวางแผนและประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ การ
ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร ระบบเครือข่าย การค้นหาข้อมูล การใช้อินเตอร์เน็ตทางธุรกิจ การใช้
โปรแกรมประยุกต์ในส�านักงาน ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ ที่ใช้ในระบบ Digital Economy
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รายชื่ออาจารย์และบุคลากรประจ�าส�านักการศึกษาทั่วไป

1. รองศาสตราจารย์ ดร.เรืองศักดิ์ แก้วธรรมชัย 
รักษาการผู้อ�านวยการส�านักการศึกษาท่ัวไป

2. อาจารย์นิธิภัทร กมลสุข 
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร

3. อาจารย์พัชราภา อินทพรต 
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ

4. รองศาสตราจารย์จินตนา พุทธเมตะ 
หัวหน้ากลุ่มวิชา

5. อาจารย์อภิสรา ศรีตุลานนท์ 
หัวหน้ากลุ่มวิชา

6. อาจารย์ David Legault 
อาจารย์ประจ�า

7. อาจารย์ Dr.Michael Thomas Gentner 
อาจารย์ประจ�า

8. อาจารย์ Seamus OCarringan 
อาจารย์ประจ�า
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9. อาจารย์ Dr.Vicente Hernandez Arpia 
อาจารย์ประจ�า

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพันธรน์ โลกุตรวงศ์ 
อาจารย์ประจ�า

11. อาจารย์กิตติพงษ์ ศรีแขไตร 
อาจารย์ประจ�า

12. อาจารย์คทาเทพ พงศ์ทอง 
อาจารย์ประจ�า

13. อาจารย์ชนกพร ทองตากรณ์ 
อาจารย์ประจ�า

14. อาจารย์ชริโศภณ อินทาปัจ 
อาจารย์ประจ�า

15. อาจารย์ชุติมา อุตมะมุณีย์ 
อาจารย์ประจ�า

16. อาจารย์ณัฐพล โสตถิรัตน์วิโรจน์ 
อาจารย์ประจ�า
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17. อาจารย์ธันยวนันฐ์ เลียนอย่าง 
อาจารย์ประจ�า

18. อาจารย์ธิดารัตน์ งามนิกร 
อาจารย์ประจ�า

19. อาจารย์ธีรศักดิ์ พลพันธ์ 
อาจารย์ประจ�า

20. อาจารย์นพมาศ ปลัดกอง 
อาจารย์ประจ�า

21. อาจารย์นันทนา วิจิตรวาริช 
อาจารย์ประจ�า

22. อาจารย์ปติสร เพ็ญสุต 
อาจารย์ประจ�า

23. อาจารย์พิมลมาศ เนตรมัย 
อาจารย์ประจ�า

24. อาจารย์ ดร.วิรินทร์ สนธิ์เศรษฐี 
อาจารย์ประจ�า
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25. อาจารย์ศรายุทธ ปลัดกอง 
อาจารย์ประจ�า

26. อาจารย์สิทธกิรณ์ ค�ารอด 
อาจารย์ประจ�า

27. อาจารย์สุธาสนิี พ่วงพลับ 
อาจารย์ประจ�า

28. อาจารย์สุพัตรา สุนทรา 
อาจารย์ประจ�า

29. อาจารย์องค์ สุริยเมฆะ 
อาจารย์ประจ�า

30. อาจารย์อังคณา ศิริอ�าพันธ์กุล 
อาจารย์ประจ�า

31. อาจารย์เทวากร ค�าสัตย์ 
อาจารย์ประจ�า

32. อาจารย์เบญจศรี ศรีโยธิน 
อาจารย์ประจ�า
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33. อาจารย์เมษ รอบรู้ 
อาจารย์ประจ�า

34. อาจารย์ ดร.เอกอนงค์ คงประสม 
อาจารย์ประจ�า

35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรคุง อนัคฆกุล 
อาจารย์ประจ�า

36. อาจารย์ไพโรจน์ ภู่ทอง 
อาจารย์ประจ�า

37. นายจอมพล เล้ารุ่งเรือง 
เจ้าหน้าท่ี

38. นางสาวชุติมณฑน์ นันทารียะวัฒน์ 
เจ้าหน้าท่ี

39. นางสาวพศติาภาสิ์ บุญญาโชคอนันษ์ 
เจ้าหน้าท่ี

40. นางสาวพมิพ์พฤดา เจียมผ่อง 
เจ้าหน้าท่ี

41. นางสาวไลลาภักดิ์ ภักดิ์จิรพัฒน์ 
เจ้าหน้าท่ี
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ระดับบัณฑิตศึกษา



ระดับบัณฑิตศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ



คณะบริหารธุรกิจ 
Faculty of Business Administration

คณะบริหารธุรกิจจัดการเรียนการสอนและด�าเนินงานโดยยึดหลักปรัชญาและปณิธานของสถาบัน 
ซึ่งได้แก่

ปรัชญา
“การศึกษาคือบ่อเกิดแห่งภูมิปัญญา”

ปณิธาน
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้น�าอักษรย่อของสถาบัน (PIM) มาขยายความให้สอดคล้องกับ

ปรัชญาของสถาบัน ดังนี้ คือ
P : Practicality (ความรู้สู่การปฏิบัติ)
หมายถึง  ความมุ่งม่ันในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ดี สามารถน�าความรู้ท่ีได้จากการศึกษา

ไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติจริงได้
I : Innovation (นวัตกรรมและการสร้างสรรค์)
หมายถึง  ความมุ่งมัน่ในการผลติบณัฑติให้เป็นผู้มปัีญญาและความสามารถในการสร้างนวตักรรม 

เทคโนโลยี และแนวคิดใหม่ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมตามยุคสมัย
M : Morality (คุณธรรม จริยธรรม)
หมายถึง  ความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู ้มีความบริบูรณ์พร้อม กอปรด้วยคุณธรรม 

จริยธรรม เข้าใจในศิลปะและวัฒนธรรมท้ังของชาติตนและของประชาคมนานาชาติ มี
ความม่ันคงทางอารมณ์ ปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ต่างๆ ได้ มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ส่วนรวม และรักความถูกต้อง

วิสัยทัศน์
สร้างบัณฑิตเพื่อการจัดการธุรกิจอย่างมืออาชีพ ด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ และตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ โดยเน้นการเรียนรู้

จากประสบการณ์จริง (Work–based Education)
2. ผสมผสานองค์ความรู้เชิงวิชาการและองค์กรธุรกิจ เพื่อการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การ

บริการวิชาการ และท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (Combination of Academic and Profes-
sionals Expertise)

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรและคุณค่าต่อสังคมอย่างยั่งยืน 
(Collaborative Networking)
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สัญลักษณ์ประจ�าคณะ

สีประจ�าคณะ
สีฟ้าน�้าทะเล

สถานที่ติดต่อคณะ
ชั้น 10 อาคาร CP All Academy

ข้อมูลการติดต่อคณะ

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
 ผู้ประสานงาน นางสาววาลุกา อัครพันธุ์
 E-mail walukaaka@pim.ac.th
 เบอร์โทรศัพท์ 0-2832-0965
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หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)



หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
Master of Business Administration Program  

in Modern Trade Business Management

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)
 (อักษรย่อ) : บธ.ม. (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Master of Business Administration 
   (Modern Trade Business Management)
 (อักษรย่อ) : M.B.A. (Modern Trade Business Management)

ความเป็นมาและจุดเด่นของสาขาวิชา
ปัจจบุนัการด�าเนนิธุรกิจมีการแข่งขนัท่ีสูงมาก กอปรกบัมกีารเปิดการค้าเสรใีนกลุ่มประเทศอาเซยีน

ในปี 2558 ซึ่งมีแนวโน้มว่า หลังจากการเปิดการค้าเสรีอาเซียนแล้ว การด�าเนินธุรกิจจะต้องมีการปรับ
เปลี่ยน เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขันท่ีเปล่ียนแปลงไป ดังนั้น จึงต้องแสวงหาวิธีหรือกลยุทธ์
ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพให้แก่องค์กร หรือเพื่อความอยู่รอดขององค์กรทางธุรกิจ การผลิตบุคลากร
ที่มีความรู้สูงกว่าระดับปริญญาตรี จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะเพิ่มศักยภาพและประสิทธภิาพของบุคลากร
ในวงการธุรกิจ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าสมัยใหม่และธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่อง
กบัการค้าปลีกและค้าส่ง มีแหล่งท่ีจะให้นกัศกึษาได้เรยีนรู้และเสรมิประสบการณ์ได้เป็นอย่างด ีโดยอาศยั
เครอืข่ายธุรกิจท่ีมีอยู่ ซึง่จะท�าให้การผลิตมหาบณัฑติในสาขานีส้ามารถด�าเนนิการได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ธุรกิจ

อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ รวมท้ังภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและการบริการอื่นๆ ท่ีเปน็ท่ี
ต้องการของสังคมโดยเน้นให้นกัศกึษาเรยีนรู้จากประสบการณ์จรงิ โดยผ่านกระบวนการจดัการเรยีนการ
สอนแบบ Work-based Education 

2. ผลิตบัณฑิตที่เป็นนักจัดการที่มีความสามารถในการน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ และ
อตุสาหกรรมอืน่ๆ ท่ีเกีย่วข้องกบัธุรกิจการค้าสมยัใหม่ได้ เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั ตลอด
จนสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบอาชีพ ควบคู่ไปกับความรู้ ความ
สามารถในการปฏิบัติงาน

แนวทางในการประกอบอาชีพ
1. ผู้บริหารในธุรกิจการค้าสมัยใหม่ทั้งค้าปลีกและค้าส่ง
2. ผู้บริหารในธุรกิจการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3. ผู้บริหารในธุรกิจที่เป็นซัพพลายเออร์ของธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง
4. เจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการ
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คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
1. ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
2. มคีณุสมบตัติามข้อบงัคบัสถาบนัการจัดการปัญญาภวัิฒน์ ว่าด้วยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 

พ.ศ. 2558

หลักสูตร
จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

รายการ
หลักสูตรปรับปรุง 2559 (หน่วยกิต)

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข

1. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) - -

2. หมวดวิชาบังคับ 21 21

3. หมวดวิชาเลือก 6 12

4. วิทยานิพนธ์ 12 -

5. การศึกษาค้นคว้าอิสระ - 6

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 39

รายวิชา
1. วิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาดังนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

EN 59702 ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้บริหาร 
(English for Executive) 

3(3-0-6)
(ไม่นับ

หน่วยกิต)
-

MT 59701
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
( Introduction to Modern Trade Business 
Management

3(3-0-6)
(ไม่นับ

หน่วยกิต)
-

MT 59702
การวิจัยทางธุรกิจ
(Research for Business)

3(3-0-6)
(ไม่นับ

หน่วยกิต)
-
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2. วิชาบังคับ รวม 21 หน่วยกิต ส�าหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข ประกอบด้วย
รายวิชาดังนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

MT 59703
การจัดการบัญชีและการเงินส�าหรับธุรกิจ
( Accounting and Financial Management for 
Business)

3(3-0-6) -

MT 59704
เศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ส�าหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ
(Modern Economics for Business Decision) 3(3-0-6) -

MT 59705
การจัดการการตลาดแบบองค์รวม
(Holistic Marketing Management) 3(3-0-6) -

MT 59706
กลยุทธ์การจัดการองค์กรและการบริหารคน
( Organization and People Management 
Strategy)

3(3-0-6) -

MT 59707
การจัดการการปฎิบัติการและโซ่คุณค่า
(Operations and Value Chain Management) 3(3-0-6) -

MT 59708
การพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
(Business Strategy Development) 3(3-0-6) -

MT 59709
การพัฒนาแผนธุรกิจ
(Business Plan Development) 3(3-0-6) -

3. วิชาเลือก
- ส�าหรับแผน ก แบบ ก 2 เลือกเรียนรายวิชาเลือก จ�านวน 6 หน่วยกิต
- ส�าหรับแผน ข เลือกเรียนรายวิชาเลือก จ�านวน 12 หน่วยกิต
ประกอบด้วยรายวิชาดังนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

MT 59710
กลยุทธ์การจัดหาในธุรกิจการค้าสมัยใหม่  
( Sourcing Strategy in Modern Trade Business) 3(3-0-6) -

MT 59711
การจัดการองค์กรดิจิทัล 
(Digital Enterprise Management) 3(3-0-6) -

MT 59712
การจัดการแฟรนไชส์และคู่ค้าทางธุรกิจ
( Franchising and Business Partnership 
Management)

3(3-0-6) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

MT 59713
การวิเคราะห์ธุรกิจและกลุ่มลูกค้าแบบบูรณาการ
( Analysis for Integrated Business and 
Consumer Insight)

3(3-0-6) -

MT 59714
กลยุทธ์การตลาดโลก 
(Global Marketing Strategy) 3(3-0-6) -

MT 59715
การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง
(Warehouse and Inventory Management) 3(3-0-6) -

MT 59716
การขนส่งและกระจายสินค้า
(Freight Transportation and Distribution) 3(3-0-6) -

MT 59717
เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
( Information Technology for Modern Trade 
Business)

3(3-0-6) -

MT 59718
การจัดการโลจิสติกส์ในธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
( Logistics Management in Modern Trade 
Business) 

3(3-0-6) -

MT 59719
ภาวะผู้น�าสู่การเปลี่ยนแปลง 
(Transformational Leadership) 3(3-0-6) -

MT 59720
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ 
(Business Innovation and Creativity) 3(3-0-6) -

MT 59721
ความเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurship) 3(3-0-6) -

MT 59722
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
(Product Design and Development) 3(3-0-6) -

MT 59723
กฏหมายธุรกิจ 
(Business Law) 3(3-0-6) -

MT 59724
หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจการค้าสมัยใหม่
(Selected Topics in Modern Trade Business) 3(3-0-6) -

MT 59725
สัมมนาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
( Seminar in Modern Trade Business 
Management)

3(3-0-6) -
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4. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ ส�าหรับแผน ก แบบ ก 2 จ�านวน 12 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

MT 59726
วิทยานิพนธ์
(Thesis) 12(0-36-0) -

5. หมวดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ส�าหรับแผน ข จ�านวน 6 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

MT 59727
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(Independent Study) 6(0-18-0) -
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แผนการศึกษา 
ส�าหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 2

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN 59702 ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้บริหาร 3
(ไม่นับหน่วยกิต)

MT 59701 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3
(ไม่นับหน่วยกิต)

MT 59702 การวิจัยทางธุรกิจ 3
(ไม่นับหน่วยกิต)

MT 59703 การจัดการบัญชีและการเงินส�าหรับธุรกิจ 3

MT 59704 เศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ส�าหรับการติดสินใจทางธุรกิจ 3

MT 59705 การจัดการการตลาดแบบองค์รวม 3

MT 59706 กลยุทธ์การจัดการองค์กรและการบริหารคน 3

รวม 12

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

MT 59707 การจัดการการปฏิบัติการและโซ่คุณค่า 3

MT 59708 การพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ 3

MT 59709 การพัฒนาแผนธุรกิจ 3

XX xxxxx หมวดวิชาเลือก (1) 3

รวม 12
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แผนการศึกษา 
ส�าหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 2

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

MT 59726 วิทยานิพนธ์ 6

XX xxxxx หมวดวิชาเลือก (2) 3

รวม 9

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

MT 59726 วิทยานิพนธ์ 6

รวม 6
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แผนการศึกษา 
ส�าหรับนักศึกษา แผน ข

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN 59702 ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้บริหาร 3
(ไม่นับหน่วยกิต)

MT 59701 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3
(ไม่นับหน่วยกิต)

MT 59702 การวิจัยทางธุรกิจ 3
(ไม่นับหน่วยกิต)

MT 59703 การจัดการบัญชีและการเงินส�าหรับธุรกิจ 3

MT 59704 เศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ส�าหรับการติดสินใจทางธุรกิจ 3

MT 59705 การจัดการการตลาดแบบองค์รวม 3

MT 59706 กลยุทธ์การจัดการองค์กรและการบริหารคน 3

รวม 12

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

MT 59707 การจัดการการปฏิบัติการและโซ่คุณค่า 3

MT 59708 การพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ 3

MT 59709 การพัฒนาแผนธุรกิจ 3

XX xxxxx หมวดวิชาเลือก (1) 3

รวม 12
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แผนการศึกษา 
ส�าหรับนักศึกษา แผน ข

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

MT 59727 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3

XXX xxxx หมวดวิชาเลือก (2) 3

XXX xxxx หมวดวิชาเลือก (3) 3

XXX xxxx หมวดวิชาเลือก (4) 3

รวม 12

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

MT 59727 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3

รวม 3
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ค�าอธิบายรายวิชา

1. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

EN 59702 ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้บริหาร
(English for Executive)

3(3-0-6)

ทักษะภาษาอังกฤษที่ฝึกฝนการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน โดยจะเน้นเนื้อหาในการอ่านและการเขียน ซึ่ง
เป็นทักษะการใช้ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้บริหารในองค์กรธุรกิจ

MT 59701 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
(Introduction to Modern Trade Business Management)

3(3-0-6)

ความรู้พื้นฐานในการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ประเภทของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ รูปแบบธุรกิจการค้าสมัย
ใหม่ องค์กรดิจิทัลท่ีเป็นแบบการค้าสมัยใหม่ การจัดการกระบวนการในการท�าธุรกิจท้ังหมด ตั้งแต่การจัดซื้อ 
ขนส่ง การผลิต คลังสนิค้า การกระจายสินค้า การตลาด การขาย ความส�าคัญ ความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์
ของกระบวนการในแต่ละขั้นตอน ความรู้และทักษะในการเลือกท�าเลที่ตั้ง การออกแบบ และการจัดการหน้าร้าน
ในธรุกิจการค้าสมยัใหม่ รวมถงึการเลอืกผลติภณัฑ์ การจัดวางสนิค้า การขายและการบริการภายในร้าน แนวทาง
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพในบริบทของประเทศไทย และประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซยีน รวมถงึการค้าชายแดนท่ีมบีทบาทส�าคญั หลงัการเปิด AEC การเปลีย่นแปลงและพลวตัทางการเมอืงไทย 
ท่ีมบีทบาทต่อการเปลีย่นแปลงเศรษฐกิจและสังคม ในบรบิทของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และกรณศีกึษาท่ีเกีย่วข้อง

MT 59702 การวิจัยทางธุรกิจ
(Research for Business)

3(3-0-6)

แนวคิดด้านการวิจัยทางธุรกิจ วิธีการด�าเนินงานวิจัยทางธุรกิจ ออกแบบงานวิจัยนับตั้งแต่การตั้งปัญหา การสร้าง
สมมตฐิาน การก�าหนดโครงร่างการวจิยั การรวบรวมข้อมูล การวเิคราะห์ข้อมูลท้ังเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ การ
ใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปูในการวเิคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน และการน�าเสนอผลงานวิจยัเพือ่น�ามาประยกุต์ใช้ใน
เชิงธุรกิจผนวกกับความรู้

2. หมวดวิชาบังคับ

MT 59703 การจัดการบัญชีและการเงินส�าหรับธุรกิจ
(Accounting and Financial Management for Business)

3(3-0-6)

การจัดการและการบริหารการเงิน การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การจัดหาเงินทุน ท้ังระยะส้ันและระยะยาว 
โครงสร้างเงินทุน การค�านวณหาต้นทุนของเงินทุน การตดัสินใจในเรือ่งการลงทุน ความเส่ียงและอตัราผลตอบแทน 
และการประเมินมูลค่าของเงนิตามเวลา การประเมินมูลค่าพันธบัตร และหุ้นสามัญ และนโยบายเงินปันผล รวม
ทั้งศึกษาพื้นฐานและทักษะการใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อน�าไปใช้ในการวางแผน การควบคุม และตัดสินใจ โดยศึกษา
เกี่ยวกับบัญชี ต้นทุน-ปริมาณ-ก�าไร การจัดท�างบประมาณ และงบกระแสเงินสด
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MT 59704 เศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ส�าหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ
(Modern Economics for Business Decision)

3(3-0-6)

หลักการและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ก�าหนดนโยบาย และตัดสินใจทางธุรกิจ การวิเคราะห์ อุปสงค์และการ
พยากรณ์ การวิเคราะห์การผลิตและต้นทุนการผลิต การวัดผลก�าไรและการจัดสรรเงินทุน ผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจต่อการด�าเนินธุรกิจในระยะส้ันและระยะยาว และผลกระทบต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น หลักการ
ของเศรษฐกิจพอเพยีงและแนวทางการประยกุต์ใช้กบับรบิททางธุรกิจปัจจบุนั เศรษฐกิจดจิทัิล (Digital Economy) 
และกรณีศึกษา

MT 59705 การจัดการการตลาดแบบองค์รวม
(Holistic Marketing Management)

3(3-0-6)

การจัดการการตลาด การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร และการวิเคราะห์
อุตสาหกรรม คู่แข่ง และผู้บริโภค รวมถึงการเรียนรู้กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีเน้นความสัมพันธ์ของความ
ต้องการของผู้บริโภคและตลาด การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค กลยุทธ์ทางด้านการตลาด กลยุทธ์การสื่อสารการ
ตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication, IMC) และการด�าเนินการตามกลยุทธ์เพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งการบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรธุรกิจกับลูกค้า (Customer Relationship 
Management, CRM) และความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, CSR) การบริหาร
จัดการต้นทุนของสื่อ การวิเคราะห์สื่อใหม่ๆ และการประเมินสื่อ

MT 59706 กลยุทธ์การจัดการองค์กรและการบริหารคน
(Organization and People Management Strategy)

3(3-0-6)

การจัดการองค์กร โครงสร้างองค์กร การวางแผนกลยุทธ์และวัฒนธรรมองค์กร การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและ
ภายในที่มีผลกระทบต่อองค์กร รวมถึงการศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยมุ่งเน้นให้เกิด
ภาวะผู้น�าเพื่อให้เกิดประสิทธภิาพและประสิทธผิลต่อองค์กร กฎหมายแรงงาน การประกันตน การประกันสังคม 
บทบาท ประโยชน์ และความเกี่ยวข้องขององค์กรแรงงานและสหภาพ กับการจัดการคน

MT 59707 การจัดการการปฎิบัติการและโซ่คุณค่า
(Operations and Value Chain Management)

3(3-0-6)

การจดัการกระบวนการผลติ บทบาทและความส�าคญัของการผลติ การปฎบิตักิารและโซ่คณุค่าท่ีมคีวามส�าคญัต่อ
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การวิเคราะห์และออกแบบระบบปฎิบัติการเพื่อศักยภาพสูงสุด การใช้เทคนิคเชิงปริมาณ
ในการวิเคราะห์ปัญหา และสนับสนุนการตัดสินใจในการผลิต การคาดการณ์ความต้องการสินค้า และบริการของ
ลูกค้ากลุ่มต่างๆ เพื่อการวางแผนและควบคุมการผลิตรวมทั้งรูปแบบการให้บริการ และการวิเคราะห์ท�าเลที่ตั้ง

MT 59708 การพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
(Business Strategy Development)

3(3-0-6)

การวางแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจการค้าสมัยใหม่ โดยการวิเคราะห์สภาพ
แวดล้อมตา่งๆ ทางธุรกิจ ตลอดจนวิธีการด�าเนินงานของธุรกิจท่ีเป็นอยู่เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา แนวทาง
การเลือกกลยุทธ์ในการด�าเนินงานเพื่อช่วยในการตัดสินใจ เนน้การเรียนรู้จากการวิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับ
ธุรกิจการค้าสมยัใหม่และการศกึษาดงูาน โดยผนวกแนวคดิและบทบาทของกลยทุธ์ด้านการจดัการโซ่อปุทาน การ
ไหลเวียนของพัสดุ คลังสินค้าและการกระจายสินค้า กลยุทธ์การขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการโซ่
อุปทาน การจัดองค์กรและการวางแผนส�าหรับโซ่อุปทาน การด�าเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น และ
กรณีศึกษาอาเซียน
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MT 59709 การพัฒนาแผนธุรกิจ
(Business Plan Development)

3(3-0-6)

ความรู้และองค์ประกอบในการจดัท�าแผนธุรกิจ ตัง้แต่การวิเคราะห์สถานการณ์ท้ังปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ แผนการตลาด แผนการเงิน แผนการบริหาร แผนการผลิต แผนทรัพยากร
มนุษย์และแผนด้านสารสนเทศ การก�ากับดูแล การประเมินผลและติดตาม รวมถึงการท�าบทสรุปผู้บริหาร และ
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

3. หมวดวิชาเลือก

MT 59710 กลยุทธ์การจัดหาในธุรกิจการค้าสมัยใหม่
(Sourcing Strategy in Modern Trade Business)

3(3-0-6)

การจัดการนโยบายและกลยุทธ์การคัดเลือกสินค้าในธุรกิจการค้าสมัยใหม่เพื่อการสร้างยอดขาย กระบวนการจัด
ซื้อและจัดหาสินค้าเพื่อการประกอบธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การควบคุมสินค้าในกระบวนการการจัดซื้อจัดหา การ
วิเคราะห์ความเหมาะสมของสินค้า เพื่อความสอดคล้องต่อการบริหารส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ การจัดการสินคา้
ร่วมสมัย เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกค้ากลุ่มต่างๆ และการสร้างผลก�าไรแก่ธุรกิจ การพิจารณาจังหวะ
เวลาในการจัดซื้อ และการสร้างพันธมิตรและความร่วมมือทางการจัดซื้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและกรณีศึกษา

MT 59711 การจัดการองค์กรดิจิทัล
(Digital Enterprise Management)

3(3-0-6)

การท�าธุรกิจอเิลก็ทรอนกิส์ พาณิชย์อเิลก็ทรอนกิส์ เศรษฐกิจดจิทัิล และการจดัการกิจการดจิทัิล เทคโนโลยสีนบัสนนุ
พืน้ฐาน ซึง่รวมถงึเวิลด์ไวด์เว็บ เครอืข่ายสังคมออนไลน์ หลกัการออกแบบพาณิชย์อเิล็กทรอนกิส์ รปูแบบธุรกิจ การ
ตลาดอเิลก็ทรอนกิส์ การวเิคราะห์เว็บ ความน่าเชือ่ถอื ความเป็นส่วนตวัและความปลอดภยั กฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบั
ดจิทัิล กฏหมายทางธุรกรรมเกีย่วกบัอเิลก็ทรอนกิส์ รวมถงึผลกระทบท่ีมีต่อสังคมและจรยิธรรมในการด�าเนนิงาน

MT 59712 การจัดการแฟรนไชส์และคู่ค้าทางธุรกิจ
(Franchising and Business Partnership Management)

3(3-0-6)

การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ความหมาย ลักษณะ และประเภทของธุรกิจแฟรนไชส์ ข้อดีและข้อเสียของการท�า
ธุรกิจแฟรนไชส์ กฎเกณฑ์ เงื่อนไข การตลาด การจัดการและการจัดหาเงินทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ แฟรนไชส์ 
การติดต่อและการจัดท�าสัญญาธุรกิจกับผู้ให้สิทธิทางการค้า และแนวทางการสร้างความเป็นธรรมในการประ
กอบธุรกิจแฟรนไชส์ระหว่างผู้ให้สิทธิทางการค้ากับผู้รับสิทธิทางการค้า การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการประ
กอบธุรกิจแฟรนไชส์ กระบวนการสร้างโอกาสทางธุรกิจโดยผ่านระบบแฟรนไชส์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการ
จัดการคู่ค้าทางธุรกิจแฟรนไชส์

MT 59713 การวิเคราะห์ธุรกิจและกลุ่มลูกค้าแบบบูรณาการ
( Analysis for Integrated Business and Consumer 
Insight)

3(3-0-6)

การวิเคราะห์ธุรกิจโดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น Business Model Canvas เพื่อให้ทราบสถานการณ์ปัจจุบันของ
องค์กร และการวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าในระดับต่างๆ ทั้งในระดับองค์กรและบุคคล เพื่อ
ประเมินแนวทางการปรับตัวของบริษัทในอนาคต รวมถึงกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง
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MT 59714 กลยุทธ์การตลาดโลก
(Global Marketing Strategy)

3(3-0-6)

การจดัการการตลาดในธุรกิจระหว่างประเทศ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและฐานข้อมลูในตลาดต่างประเทศเพือ่
ให้สามารถวางแผนและก�าหนดกลยทุธ์ท่ีสอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมของตลาดระหว่างประเทศ โดยวเิคราะห์ความ
แตกต่างของตลาด สภาพแวดล้อมทางด้านการเมือง กฏหมาย เศรษฐกิจ การเงินและสถาบันการเงิน วัฒนธรรม
และพฤติกรรมของผู้บริโภคในต่างประเทศ การวางแผนการจัดการองค์กรเพื่อการด�าเนินการ ตลอดจนก�าหนด
กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาดส�าหรับตลาดต่างประเทศ การจัดองค์กรส�าหรับตลาดสากล ข้อตกลงการค้าแบบ
เสรี ภาษีศุลกากร ผลกระทบต่อการตลาด และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

MT 59715 การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง
(Warehouse and Inventory Management)

3(3-0-6)

การจัดการคลังสินค้าในระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การพยากรณ์ความต้องการด้านโลจิสติกส์ การวางแผน
เชิงกลยุทธ์ การวางแผนการจัดเก็บสินค้าคงคลัง การควบคุมระดับสินค้าคงคลัง การค�านวณจุดสั่งซื้อและปริมาณ
การสั่งซื้อที่เหมาะสม ระบบการจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System, WMS) การวิเคราะห์
การไหลเวียนของสินค้า การคลังสนิค้าเพื่อการกระจายสนิค้า ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยบริหารจัดการคลังสินค้า
และสินค้าคงคลัง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

MT 59716 การขนส่งและการกระจายสินค้า
(Freight Transportation and Distribution)

3(3-0-6)

การจดัการการขนส่งและการกระจายสินค้า รปูแบบการขนส่งทางเรอื การขนส่งทางบก การขนส่งทางอากาศ และ
การขนส่งทางราง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการขนส่งและกระจายสินค้า การวางแผน
เชิงนโยบาย แผนการควบคุมและการปฏิบัติการ แบบจ�าลองการตัดสินใจส�าหรับการขนส่งและการกระจายสินค้า 
การวิเคราะห์ข้อดข้ีอเสียของการขนส่งและกระจายสินค้าในรปูแบบต่างๆ รวมถงึรปูแบบของหีบห่อ บรรจภุณัฑ์ซึง่
มีผลต่อการขนส่ง นโยบายในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง และกรณีศึกษา

MT 59717 เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
(Information Technology for Modern Trade Business)

3(3-0-6)

บทบาทและการใช้ขอ้มูลสารสนเทศในระบบโซ่อุปทาน เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือช่วยในการบริหารจัดการ เช่น 
ระบบสื่อสารไร้สายและโทรคมนาคม ระบบบ่งชี้อัตโนมัติ (Auto-ID) ระบบโลจิสติกส์อิเล็คทรอนิกส์ ซอฟแวร์การ
บรหิารจดัการคลงัสินค้า การขนส่ง ตลอดจนการตดัสินใจทางธุรกิจการค้าสมยัใหม่ ตัง้แต่การวางแผน การควบคมุ 
การบริหาร การด�าเนินงานหน้าร้าน เช่น ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP), Radio Frenquency 
Identification (RFID) ระบบบริหารจัดการภายในองค์กร การเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับการใช้
งานในระบบโซ่อปุทาน ระบบคลาวด์ (Cloud System) การจดัหาและจดัจ้างการบรกิารด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
รวมถึงความส�าคัญและบทบาทของข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของ IT และการใช้ IT ในชีวิตประจ�าวัน Social media รวมถึงการประยุกต์ใช้ IT ในธุรกิจการค้าสมัย
ใหม่ และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
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MT 59718 การจัดการโลจิสติกส์ในธุรกิจการค้าสมัยใหม่
(Logistics Management in Modern Trade Business)

3(3-0-6)

บทบาทของโลจิสติกส์ที่มีต่อธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การจัดการและการวางแผนทางด้านโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนใน
ธุรกิจการค้าสมยัใหม่ และการกระจายสินค้าเพือ่ให้ถงึมอืผู้บรโิภคอย่างมปีระสิทธิภาพ การบรหิารสินค้าคงคลงัและ
คลังสินค้า การเลือกบรรจภุณัฑ์ท่ีเหมาะสม การขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและการจดัการความเส่ียง รวมถงึ
การจัดการโซ่อาหารและโซ่เย็น (Food and Cold Chain Management) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

MT 59719 ภาวะผู้น�าสู่การเปลี่ยนแปลง
(Transformational Leadership)

3(3-0-6)

การจดัการภาวะผู้น�าส�าหรบัผู้บรหิาร การใช้เครือ่งมอืต่างๆ เพือ่ให้เกิดภาวะผู้น�าท่ีมปีระสิทธิภาพ และน�าองค์กรสู่
ความส�าเรจ็ แบบแผนการจดัการความเปลีย่นแปลงเชงิกลยทุธ์และน�าไปสู่การเปลีย่นแปลงท่ีเหมาะสม การเจรจา
ต่อรอง การตัดสินใจในภาวะฉุกเฉินหรือวิกฤติ การตัดสินใจในสภาวะกดดัน และการตัดสินใจในสถานการณ์ท่ี
อ่อนไหว

MT 59720 นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ
(Business Innovation and Creativity)

3(3-0-6)

การเรียนรูท้ฤษฎีการแก้ปัญหา การสร้างความคิดสร้างสรรค์ในชีวิตประจ�าวัน การท�าลายส่ิงปดิกั้นความคิด
สร้างสรรค์ในใจ เทคนคิการคดิอย่างสร้างสรรค์ สภาวะแวดล้อมท่ีก่อให้เกิดความคดิสร้างสรรค์ การคดัเลอืกความ
คิดสร้างสรรค์เพื่อน�าไปสู่นวัตกรรม การจัดการนวัตกรรมและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

MT 59721 ความเป็นผู้ประกอบการ
(Entrepreneurship)

3(3-0-6)

การเสริมสร้างคุณลักษณะในการเป็นผู้ประกอบการ การบริหารจัดการนวัตกรรม และการจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา การสร้างกลยุทธ์ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน การจัดตั้งองค์กรนวัตกรรม เช่น การจดทะเบียน 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดหาเงนิทุน เพื่อน�าพานวัตกรรมออกสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์ และการเป็นผู้ประกอบการ
ในองค์กรนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

MT 59722 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
(Product Design and Development)

3(3-0-6)

หลักการของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า การพัฒนาและ
ออกแบบผลติภณัฑ์ โดยใช้เครื่องมอืและวิธีการทีท่นัสมัย ในการพัฒนาสนิค้าใหม่ กระบวนการในการพฒันา การ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ รวมถงึการผลติต้นแบบ การประเมินความเป็นไปได้ในการผลติ การผลติเพือ่ใช้ในเชงิพาณิชย์ 
และกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจดสิทธบิัตร และ อย.

MT 59723 กฏหมายธุรกิจ
(Business Law)

3(3-0-6)

ความรู้ในหลักกฏหมายที่ส�าคัญในการท�าธุรกิจ เช่น การท�านิติกรรม สัญญา การซื้อขาย-ขายฝาก การเช่าทรัพย์
และการเช่าซื้อ สัญญาจา้งแรงงานและสัญญาจ้างท�าของ การยืม สัญญาฝากทรัพย์ สัญญาประกันภัย การค�้า
ประกัน สัญญาตัวแทนหรือนายหน้า และสัญญาการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัท รวมถึงกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง
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MT 59724 หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจการค้าสมัยใหม่
(Selected Topics in Modern Trade Business)

3(3-0-6)

หัวข้อพเิศษท่ีเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชพีทางธุรกิจการค้าสมัยใหม่ โดยเนือ้หาครอบคลมุในเรือ่งการจดัการ
ในธุรกิจการค้าสมัยใหม่และโซ่อุปทาน

MT 59725 สัมมนาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
(Seminar in Modern Trade Business Management)

3(3-0-6)

การศึกษาค้นคว้าประเด็นปัญหาและแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ตั้งแต่โซ่อุปทานจนถึงการ
ค้าปลีกหน้าร้าน และน�าเสนอรายงาน

4. หมวดวิทยานิพนธ์

MT 59726 วิทยานิพนธ์
(Thesis)

12(0-36-0)

การศกึษาวเิคราะห์อย่างเป็นระบบเพือ่การจดัการธุรกิจการค้าสมยัใหม่และโซ่อปุทานในรปูแบบงานวจิยัมาตรฐาน

5. หมวดการศึกษาค้นคว้าอิสระ

MT 59727 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(Independent Study)

6(0-18-0)

การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่และโซ่อุปทาน ในรูปแบบงานวิจัย แผนธุรกิจ กลยุทธ์
ทางธุรกิจ หรือการให้ค�าปรึกษาต่อองค์กรด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่ หรือธุรกิจโซ่อุปทาน
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รายชื่ออาจารย์และบุคลากรประจ�าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
คณะบริหารธุรกิจ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการจัดการงานวิชาการ 

และรักษาการคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

2. อาจารย์ ดร. กานต์จิรา ลิมศิริธง 
รักษาการผู้อ�านวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

3. อาจารย์วลี เหราบัตย์ 
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

4. อาจารย์ ดร.ภญ.ธัญญา สุพรประดิษฐ์ชัย 
อาจารย์ประจ�า

5. อาจารย์ ดร.กิตติ เศรษฐวรพันธุ์ 
อาจารย์ประจ�า

6. อาจารย์ ดร.ตันติกร พิชญ์พิบุล 
อาจารย์ประจ�า

7. อาจารย์ ดร.พีรภาว์ ทวีสุข 
อาจารย์ประจ�า

8. อาจารย์ ดร.ปาลิดา ศรีศรก�าพล 
อาจารย์ประจ�า
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9. อาจารย์ ดร.บุญเลิศ วงศ์เจริญแสงสิริ 
อาจารย์ประจ�า

10. นางสาวไอลดา ศรียัง 
ผู้จัดการฝ่ายประจ�าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

11. นางสาววาลุกา อัครพันธุ ์
เจ้าหน้าท่ีอาวุโสประจ�าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
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คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
Faculty of Engineering and Technology

ปรัชญา
น�ำควำมรู้สู่กำรปฏิบัติสร้ำงนวัตกรรมมีคุณธรรมรับผิดชอบสังคม

ปณิธาน
มุ่งผลิตบณัฑติท่ีรู้จรงิ สำมำรถปฏบิตังิำนได้ ตลอดจนมคีวำมคดิสร้ำงสรรค์ ยดึมัน่ในคณุธรรมและ

จริยธรรม

วิสัยทัศน์
สร้ำงองค์กรกำรศึกษำด้ำนวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีชั้นน�ำ ท่ีเน้นกำรเรียนรู้ควบคูก่ับกำร

ท�ำงำนโดยปลูกฝังคุณธรรม และสร้ำงนวัตกรรมควำมรู้สู่สำกล

อัตลักษณ์
เรียนเป็น คิดเป็น เด่นวัฒนธรรม นวัตกรรมเป็นเลิศ

พันธกิจ
1. สร้ำงบัณฑิตด้ำนวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี ท่ีมีคุณภำพได้มำตรฐำน และตรงกับ

ควำมต้องกำรของภำคธุรกิจอุตสำหกรรม เป็นท่ีต้องกำรของสังคม โดยเน้นให้นักศึกษำเรียนรู้จำก
ประสบกำรณ์จริง

2. สร้ำงองค์ควำมรู้วิจัยและพัฒนำองค์ควำมรู้ใหม่ด้ำนวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอันก่อให้
เกิดองค์ควำมรู้และกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม ซึ่งเป็นพื้นฐำนในกำรพัฒนำองค์กร สังคมและประเทศชำติ

3. สร้ำงสรรค์สังคม และบรกิำรชมุชนจดับรกิำรวิชำกำรด้ำนวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยท่ีีเป็น
ประโยชน์ต่อภำคอุตสำหกรรม ชุมชน สังคม และประเทศชำติ

4. สร้ำงเสรมิคณุธรรมปลกูฝังจติส�ำนกึของนกัศกึษำให้เป็นบณัฑติท่ีมคีณุธรรม เสรมิสร้ำงจรรยำ
บรรณในวิชำชีพ และสืบสำนวัฒนธรรมที่ดีงำม

5. สร้ำงองค์กรพัฒนำคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
รวมท้ังเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน สำมำรถเจริญเติบโตอยำ่งยั่งยืน และสรำ้งควำมสุขในกำร
ท�ำงำนให้กับอำจำรย์และบุคลำกร

สัญลักษณ์ประจ�าคณะ
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สีประจ�าคณะ
สีแดงเลือดหมู

สถานที่ติดต่อคณะ
ชั้น 11 อำคำร CP All Academy

ข้อมูลการติดต่อคณะ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผู้ประสำนงำน นำงสำวอลิศรำ เดชวงศ์ไพบูล
 E-mail alissaradec@pim.ac.th
 เบอร์โทรศัพท์ 02-837-1282

หลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Master of Science Program in Information Technology

ชื่อปริญญา
ภำษำไทย (ชื่อเต็ม) : วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (เทคโนโลยีสำรสนเทศ)
 (อักษรย่อ) : วท.ม. (เทคโนโลยีสำรสนเทศ)
ภำษำอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Master of Science (Information Technology)
 (อักษรย่อ) : M.Sc. (Information Technology)

ความเป็นมาและจุดเด่นของสาขาวิชา
ปัจจุบันประเทศไทยได้มีกำรพัฒนำประเทศในหลำยด้ำนและในทุกดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศมัก

เข้ำมำมีบทบำทและถูกน�ำไปประยุกต์ใช้เสมอ เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถท้ังในด้ำนกำรส่ือสำร กำรจัดกำร
และสำรสนเทศขององค์กำร กล่ำวได้ว่ำในปัจจุบันฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศมีควำมจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งใน
ทุกองค์กร ท�ำให้มีควำมต้องกำรแรงงำนในสำขำนี้มำกยิ่งขึ้น นอกจำกนั้น เทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำร
เปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ซึ่งผู้ท่ีจะประกอบอำชีพในด้ำนนี้จ�ำเป็นจะต้องมีควำมสำมำรถอย่ำงสูงท้ังใน
ด้ำนทฤษฎีและกำรปฏิบัติ ท�ำให้ตลำดแรงงำนด้ำนนี้มีควำมต้องกำรก�ำลังคนสูง โดยสอดคล้องกับแผน
แม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร (ฉบับท่ี 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556 ท่ีเน้น
กำรพัฒนำก�ำลังคนให้มีคุณภำพและปริมำณท่ีเพียงพอ ท้ังบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร (ICT Professionals) ด้วยกำรพัฒนำก�ำลังคนด้ำน ICT และบุคคลทั่วไปให้มีควำมสำมำรถ
ในกำรสร้ำงสรรค์ ผลิต และใช้สำรสนเทศอย่ำงมีวิจำรณญำณและรู้เท่ำทัน 

ประเทศไทยนั้นได้ให้ควำมส�ำคัญต่อบทบำททำงเทคโนโลยีสำรสนเทศในหลำยๆ ด้ำน โดยเป็นทั้ง
ช่องทำงในกำรยกระดบัคณุภำพชวีติของประชำชนและสังคมไทย และเป็นเครือ่งมอืส�ำคญัในกำรพฒันำ
เศรษฐกิจของประเทศ ซึง่ปัจจยัส�ำคญัอย่ำงหนึง่ท่ีมผีลต่อกำรพฒันำเทคโนโลยสีำรสนเทศของประเทศไทย 
คือ กำรเตรียมควำมพร้อมของบุคลำกรท่ีมีทักษะทำงดำ้นดังกลำ่ว อย่ำงไรก็ดีแม้วำ่ในประเทศไทยมีผู้
สนใจและจบกำรศึกษำทำงด้ำนนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ประเทศไทยก็ยังขำดแคลนบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศอีกมำก อีกท้ังยังพบวำ่ผู้ท่ีส�ำเร็จกำรศึกษำใหม่ในสำขำวิชำด้ำนนี้มักไม่สำมำรถท�ำงำนได้
ทันทีต้องเรยีนรู้งำนปรบัตวัเข้ำกบัสภำพแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์กร ท�ำให้ผู้ประกอบกำรต้องรบัภำระ
ควำมเส่ียงท่ีจะไม่สำมำรถรับบุคลำกรได้ตรงตำมควำมต้องกำรเพิ่มขึ้น นอกจำกนี้เทคโนโลยีของสำขำ
วิชำนี้ยังถือว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วมำกท่ีสุดสำขำหนึ่ง หลักสูตรนี้จึงมุ่งแก้ปัญหำเหล่ำนี้โดย
กำรปรับโครงสรำ้งเนื้อหำวิชำภำคปฎิบัติให้เป็นระบบมีเนื้อหำสะท้อนควำมต้องกำรของสถำนประกอบ
กำรมำกที่สุด อีกทั้งปรับเนื้อหำให้เท่ำทันกับวิวัฒนำกำรของเทคโนโลยีและกระชับเป็นไปตำมมำตรฐำน
หลักสูตรระดับสำกล เพื่อพัฒนำบุคลำกรที่มีศักยภำพ สำมำรถเพิ่มประสิทธภิำพและประสิทธผิลในกำร
ท�ำงำน เกิดประโยชน์แก่ตนเองสถำนประกอบกำร และสังคม 

กำรพัฒนำหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ ถือเป็นแนวทำงท่ี
สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-
2556 ท่ีต้องกำรให้สัดส่วนของก�ำลังคนด้ำน ICT ท่ีจบกำรศกึษำในแต่ละปี ในระดบัท่ีสูงกว่ำปรญิญำตรี
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ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 15 ของผู้จบกำรศึกษำด้ำน ICT ทั้งหมดในปีนั้นๆ ด้วยกำรส่งเสริมให้มีกำรเรียนกำร
สอนด้ำน ICT ระดับปริญญำโทที่เน้นกำรปฏิบัติงำนจริงกับภำคอุตสำหกรรมในรูปแบบต่ำงๆ 

แนวทางในการประกอบอาชีพ
นักเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับเชี่ยวชำญ และนักวิจัยพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศท่ี

สำมำรถแก้ไขปัญหำท่ีเกิดขึ้นจริงในภำคอุตสำหกรรมในด้ำนต่ำงๆ เชน่ งำนพัฒนำระบบ (System 
Development) งำนจดักำรฐำนข้อมลู (Database Administration) งำนจัดกำรระบบเครอืข่ำยและ
ควำมปลอดภยั (Network Administration and Security) งำนสนบัสนนุด้ำนเวบ็ (Web Support)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตมหำบัณฑิตท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรวิจัยเฉพำะทำงในสำขำต่ำงๆ ด้ำน

เทคโนโลยีสำรสนเทศที่น�ำไปใช้ในกำรแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นจริงในภำคอุตสำหกรรม 
2. เพือ่ผลติมหำบณัฑติให้มคีวำมรู้ ควำมสำมำรถระดบัผู้เชีย่วชำญเฉพำะทำงในสำขำต่ำงๆ ด้ำน

เทคโนโลยีสำรสนเทศที่เป็นที่ต้องกำรในภำคอุตสำหกรรม
3. เพื่อผลิตมหำบัณฑิตให้มีควำมคิดริเริ่ม สรำ้งสรรค์ สำมำรถน�ำควำมรู้และประสบกำรณ์ไป

ประยกุต์ใช้ในกำรปฏบิตังิำนได้จรงิอย่ำงมปีระสิทธิภำพ เพือ่ควำมส�ำเรจ็ในกำรประกอบอำชพีและพฒันำ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มีควำมเจริญรุ่งเรือง

4. เพื่อผลิตมหำบัณฑิตให้มีบุคลิกภำพสงำ่งำมเพียบพร้อมด้วยจริยธรรม ศีลธรรมอันดีงำม มี
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชำติ

5. เพื่อปลูกฝังให้มหำบัณฑิตเป็นผู้ที่มีกำรศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้ไปตลอดชีวิต 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
ส�ำเรจ็กำรศกึษำระดบัปรญิญำตรสีำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศ วิทยำกำรคอมพวิเตอร์ วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ หรือสำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตตรวมตลอดหลักสูตร 40 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1 จ�ำนวน 40 หน่วยกิต ประกอบด้วย

1) หมวดวิชำบังคับ จ�ำนวน 4 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
2) วิทยำนิพนธ์ จ�ำนวน 40 หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 2 จ�ำนวน 40 หน่วยกิต ประกอบด้วย
1) หมวดวิชำบังคับ จ�ำนวน 16 หน่วยกิต
2) หมวดวิชำเลือก จ�ำนวน 12 หน่วยกิต
3) วิทยำนิพนธ์ จ�ำนวน 12 หน่วยกิต

แผน ข จ�ำนวน 40 หน่วยกิต ประกอบด้วย
1) หมวดวิชำบังคับ จ�ำนวน 16 หน่วยกิต
2) หมวดวิชำเลือก จ�ำนวน 18 หน่วยกิต
3) กำรค้นคว้ำอิสระ จ�ำนวน  6 หน่วยกิต
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นักศึกษำท่ีสอบภำษำอังกฤษไม่ผ่ำนตำมเกณฑ์ท่ีสถำบันก�ำหนด ต้องลงทะเบียนเรียนรำยวิชำ 
ENL 5001 และนักศึกษำบำงคนที่จ�ำเป็นต้องเลือกเรียนปรับพื้นฐำนจำกรำยวิชำ ITE 500X ตำมควำม
เห็นของอำจำรย์ที่ปรึกษำ โดยรำยวิชำเหล่ำนี้ไม่นับหน่วยกิตในหลักสูตร ดังนี้

รายวิชา
1. วิชำปรับพื้นฐำน ไม่นับหน่วยกิต ประกอบด้วยรำยวิชำดังนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

EN 57701
ภำษำอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษำ 1
(Graduate English 1) 2(2-0-4) -

IT 57701
กำรเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
(Object-Oriented Programming) 3(3-0-6) -

IT 57702
ระบบฐำนข้อมูล
(Database Systems) 3(3-0-6) -

IT 57703
โครงข่ำยข้อมูล
(Data Network) 3(3-0-6) -

2. หมวดวิชำบังคับ แผน ก แบบ ก1 ให้เรียน 4 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) แผน ก แบบ ก 2 และ
แผน ข ให้เรียน 16 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

IT 57704
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูง
(Advanced Software Engineering) 3(3-0-6)

IT 57705
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรขั้นสูง
(Advanced Management Information Systems) 3(3-0-6)

IT 57706
ระบบฐำนข้อมูลขั้นสูง
(Advanced Database Systems) 3(3-0-6)

IT 57707
โครงข่ำยคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
(Advanced Computer Networks) 3(3-0-6)

IT 57708
โครงงำนวิจัยเพื่อภำคอุตสำหกรรม 1
(Industrial Research Project 1) 2(0-4-2)

IT 57709
โครงงำนวิจัยเพื่อภำคอุตสำหกรรม 2
(Industrial Research Project 2) 2(0-4-2) IT 57708
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3. หมวดวิชำเลือก ใหเ้ลือกเรียนไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต ส�ำหรับแผน ก แบบ ก2 และ 18 
หน่วยกิตส�ำหรับแผน ข

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

IT 57710
ระบบสำรสนเทศองค์กร
(Organizational Information Systems) 3(3-0-6) -

IT 57711
กำรวิเครำะห์และออกแบบกระบวนกำรทำงธุรกิจ
(Business Process Analysis and Design) 3(3-0-6) -

IT 57712
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ
(Research Methodology and Statistic) 3(3-0-6) -

IT 57713
กำรจัดกำรโครงกำร
(Project Management) 3(3-0-6) -

IT 57714
กำรจัดกำรยุคใหม่และภำวะผู้น�ำ
(Modern Management and Leadership) 3(3-0-6) -

IT 57715
กำรให้ค�ำปรึกษำและกำรบริหำรทีมงำน
(Team Consulting and Management) 3(3-0-6) -

IT 57716
กำรวำงแผนทรัพยำกรองค์กร
(Enterprise Resources Planning) 3(3-0-6) -

IT 57717
กำรจัดกำรเทคโนโลยีและกำรด�ำเนินงำน
(Technology and Operation Management ) 3(3-0-6) -

IT 57718
ระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจ
(Decision Support Systems) 3(3-0-6) -

IT 57719
กำรจัดกำรควำมมั่นคงของสำรสนเทศ
(Information Security Management) 3(3-0-6) -

IT 57720
ระบบข่ำวกรองทำงธุรกิจ
(Business Intelligence Systems) 3(3-0-6) -

IT 57721
ปัญญำประดิษฐ์
(Artificial Intelligence) 3(3-0-6) -

IT 57722
เทคโนโลยีกำรจัดกำรองค์ควำมรู้
(Knowledge Management Technology) 3(3-0-6) -

IT 57723
กำรประมวลผลภำพและวีดีทัศน์
(Image and Video Processing) 3(3-0-6) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

IT 57724
กำรท�ำเหมืองข้อมูล
(Data Mining) 3(3-0-6) -

IT 57725
กำรเรียนรู้ของเครื่อง
(Machine Learning) 3(3-0-6) -

IT 57726
กำรประมวลผลภำษำธรรมชำติ
(Natural Language Processing) 3(3-0-6) -

IT 57727
กำรบริหำรออกแบบและจัดกำรระบบ
(System Administration, Design and 
Management)

3(3-0-6) -

IT 57728
เทคโนโลยีเว็บขั้นสูง
(Advanced Web Technology) 3(3-0-6) -

IT 57729
กำรสื่อสำรและเครือข่ำยไร้สำย
(Wireless Communications and Networks) 3(3-0-6) -

IT 57730
กำรบริหำรออกแบบและจัดกำรเครือข่ำย
(Network Administration, Design, and 
Management)

3(3-0-6) -

IT 57731
สัมมนำเชิงปฏิบัติกำร ระบบกำรวำงแผนทรัพยำกร
ขององค์กร
(Enterprise Resource Planning Workshop)

3(3-0-6) -

IT 57732
สัมมนำเชิงปฏิบัติกำร ระบบฐำนข้อมูล
(Database System Workshop) 3(3-0-6) -

IT 57733
สัมมนำเชิงปฏิบัติกำร โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์
เคลื่อนที่
( Mobile Application Workshop)

3(3-0-6) -

IT 57734
กำรศึกษำเฉพำะเรื่องทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ 1
(Selected Topic in Information Technology 1) 3(3-0-6) -

IT 57735
กำรศึกษำเฉพำะเรื่องทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ 2
(Selected Topic in Information Technology 2) 3(3-0-6) -

IT 57736
กำรศึกษำเฉพำะเรื่องทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ 3
(Selected Topic in Information Technology 3) 3(3-0-6) -

IT 57737
กำรศึกษำเฉพำะเรื่องทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ 4
(Selected Topic in Information Technology 4) 3(3-0-6) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

IT 57738
กำรศึกษำเฉพำะเรื่องทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ 5
(Selected Topic in Information Technology 5) 3(3-0-6) -

IT 57739
กำรศึกษำเฉพำะเรื่องทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ 6
(Selected Topic in Information Technology 6) 3(3-0-6) -

4. หมวดวิชำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

IT 57740
วิทยำนิพนธ์ (ส�ำหรับแผน ก1)
(Thesis) 40(0-80-160) -

IT 57741
วิทยำนิพนธ์ (ส�ำหรับแผน ก2)
(Thesis) 12(0-24-48) -

IT 57742
กำรค้นคว้ำอิสระ (ส�ำหรับแผน ข)
(Independent Study) 6(0-12-24) -
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แผนการศึกษา 
ส�ำหรับนักศึกษำ แผน ก แบบ ก1

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

IT 57708 โครงงำนวิจัยเพื่อภำคอุตสำหกรรม 1
(Industrial Research Project 1)

2
(ไม่นับหน่วยกิต)

IT 57740 วิทยำนิพนธ์
(Thesis) 10

รวม 10

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

IT 57709 โครงงำนวิจัยเพื่อภำคอุตสำหกรรม 2
(Industrial Research Project 2)

2
(ไม่นับหน่วยกิต)

IT 57740 วิทยำนิพนธ์
(Thesis) 10

รวม 10

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

IT 57740 วิทยำนิพนธ์
(Thesis) 10

รวม 10

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

IT 57740 วิทยำนิพนธ์
(Thesis) 10

รวม 10
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แผนการศึกษา 
ส�ำหรับนักศึกษำ แผน ก แบบ ก2

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

IT 57704 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูง
(Advanced Software Engineering) 3

IT 57705 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรขั้นสูง
(Advanced Management Information Systems) 3

IT 57708 โครงงำนวิจัยเพื่อภำคอุตสำหกรรม 1
(Industrial Research Project 1) 2

IT XXXXX วิชำเลือก 1
(Selective 1) 3

รวม 11

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

IT 57706 ระบบฐำนข้อมูลขั้นสูง
(Advanced Database Systems) 3

IT 57707 โครงข่ำยคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
(Advanced Computer Networks) 3

IT 57709 โครงงำนวิจัยเพื่อภำคอุตสำหกรรม 2
(Industrial Research Project 2) 2

IT XXXXX วิชำเลือก 2
(Selective 2) 3

รวม 11
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แผนการศึกษา 
ส�ำหรับนักศึกษำ แผน ก แบบ ก2

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

IT XXXXX วิชำเลือก 3
(Selective 3) 3

IT XXXXX วิชำเลือก 4
(Selective 4) 3

IT 57741 วิทยำนิพนธ์
(Thesis) 3

รวม 9

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

IT 57741 วิทยำนิพนธ์ (Thesis) 9

รวม 9
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แผนการศึกษา 
ส�ำหรับนักศึกษำ แผน ข

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

IT 57704 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูง
(Advanced Software Engineering) 3

IT 57705 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรขั้นสูง
(Advanced Management Information Systems) 3

IT 57708 โครงงำนวิจัยเพื่อภำคอุตสำหกรรม 1
(Industrial Research Project 1) 2

IT XXXXX วิชำเลือก 1
(Selective 1) 3

รวม 11

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

IT 57706 ระบบฐำนข้อมูลขั้นสูง
(Advanced Database Systems) 3

IT 57707 โครงข่ำยคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
(Advanced Computer Networks) 3

IT 57709 โครงงำนวิจัยเพื่อภำคอุตสำหกรรม 2
(Industrial Research Project 2) 2

IT XXXXX วิชำเลือก 2
(Selective 2) 3

รวม 11
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แผนการศึกษา 
ส�ำหรับนักศึกษำ แผน ข

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

IT XXXXX วิชำเลือก 3
(Selective 3) 3

IT XXXXX วิชำเลือก 4
(Selective 4) 3

IT XXXXX วิชำเลือก 5
(Selective 5) 3

รวม 9

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

IT XXXXX วิชำเลือก 6
(Selective 6) 3

IT 57742 กำรค้นคว้ำอิสระ
(Independent Study) 6

รวม 9
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ค�าอธิบายรายวิชา

1. หมวดวิชำปรับพื้นฐำน

EN 57701 ภำษำอังกฤษส�ำหรับบัณฑิตศึกษำ 1
(Graduate English 1)

2(2-0-4)

ทักษะภำษำอังกฤษด้ำนกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำนและกำรเขียน รวมทั้งกำรใช้ภำษำอังกฤษส�ำหรับกำรศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำ

IT 57701 กำรเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
(Object-Oriented Programming)

3(3-0-6)

หลักกำรเขียนโปรเเกรม ค่ำคงที่ เรฟเฟอร์เรนซ์ กำรก�ำหนดทับกำรกระท�ำเดิม คลำส กำรควบคุมกำรเข้ำถึงข้อมูล 
คอนสตรัคเตอร์ เดสสตรัคเตอร์ ล�ำดับกำรท�ำงำนของคอนสตรัค-เตอร์และเดสสตรัคเตอร์ กำรคัดลอกคอนสตรัค
เตอร์ กำรแปลงคอนสตรัคเตอร์ วัตถุชั่วครำว กำรก�ำหนดทับตัวกระท�ำ กำรสืบทอด กำรซ่อนชื่อ โพลิมอร์ฟิซึม 
ฟังก์ชันเสมือนแท้ โอเวอร์ไรด์ดิ้ง คลำสนำมธรรม กำรสืบทอดจำกหลำยคลำส กำรเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

IT 57702 ระบบฐำนข้อมูล
(Database Systems)

3(3-0-6)

แนวคิดของระบบฐำนข้อมูล แฟ้มข้อมูลและฐำนข้อมูล สถำปัตยกรรมของระบบฐำนข้อมูล หน่วยข้อมูลและควำม
สัมพนัธ์ของหน่วยข้อมูล กำรออกแบบฐำนข้อมลูด้วยวิธีแผนภำพออีำร์ กำรออกแบบฐำนข้อมลูด้วยวิธีนอร์มลัไลเซ
ชนั โครงสร้ำงฐำนข้อมลูแบบล�ำดบัชัน้ แบบโครงข่ำย และแบบเชงิสัมพนัธ์ ภำษำฐำนข้อมลูและภำษำเรยีกค้นข้อมลู

IT 57703 โครงข่ำยข้อมูล
(Data Network)

3(3-0-6)

แนวคิดพ้ืนฐำนของกำรส่ือสำรข้อมูล โมเดลโอเอสไอ ลักษณะของสัญญำณ กำรเข้ำรหัสสัญญำณและกำรกล�้ำ
สัญญำณ กำรส่งข้อมูลที่เป็นดิจิทัล อุปกรณ์เชื่อมต่อ สำยสัญญำณ ตัวกลำงท่ีใช้ในกำรสื่อสำร กำรมัลติเพล็กซ์
ข้อมูล กำรเข้ำรหัสข้อมูล กำรตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลำดในกำรส่งข้อมูล กำรควบคุมกำรส่งข้อมูล กำรส่งข้อ
มูลสวิตชิ่งแบบต่ำงๆ โพรโทคอลแบบจุดต่อจุด กำรท�ำงำนและมำตรฐำนระบบโครงข่ำยท้องถิ่น (LAN) และ โครง
ข่ำยแบบกว้ำง WAN ที่ส�ำคัญ

2. หมวดวิชำบังคับ

IT 57704 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูง
(Advanced Software Engineering)

3(3-0-6)

กำรสร้ำงซอฟต์แวร์ขนำดใหญ่ วงจรชวีติซอฟต์แวร์ กระบวนกำรพฒันำซอฟต์แวร์ กำรวเิครำะห์ควำมต้องกำร และ
สร้ำงข้อก�ำหนดของซอฟต์แวร์ กำรออกแบบซอฟต์แวร์ กำรทวนสอบ และทวนสอบซอฟต์แวร์ กำรประกนัคณุภำพ
ซอฟต์แวร์ รวมไปถงึกำรบ�ำรงุรกัษำซอฟต์แวร์ มำตรฐำนต่ำงๆท่ีเกีย่วข้องกบัซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์เมตรกิ และ กำร
บริหำรโครงกำรซอฟต์แวร์ เช่น กำรวำงแผน กำรประมำณกำร กำรจัดกำรควำมเสี่ยง กำรปรับปรุงกระบวนกำร 
กำรจัดกำรโครงแบบซอฟต์แวร์
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IT 57705 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรขั้นสูง
(Advanced Management Information Systems)

3(3-0-6)

ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรขั้นสูงและกำรประยุกต์ใช้ในองค์กร ระบบสำรสนเทศเชิงกลยุทธ์ เทคโนโลยีและ
กำรจัดกำรควำมรู้ กรณีศึกษำกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศในองค์กรเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรพัฒนำควำมรู้ทำง
ด้ำนระบบสำรสนเทศแก่ผูใ้ช้ระบบสำรสนเทศ เทคนคิกำรบรหิำรท่ีจ�ำเป็นเพือ่ควำมเข้ำใจในกำรใช้ระบบสำรสนเทศ
ในองค์กร จริยธรรมและกำรรักษำควำมปลอดภัยของระบบสำรสนเทศ

IT 57706 ระบบฐำนข้อมูลขั้นสูง
(Advanced Database Systems)

3(3-0-6)

หัวข้อขั้นสูงเกี่ยวกับระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูล แนวทำงกำรใช้ฐำนข้อมูลในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลในองค์กร 
แบบจ�ำลองของฐำนข้อมูล คลังข้อมูล ธุรกิจอัจฉริยะ กำรวิเครำะห์ข้อมูลหลำยมิติและกำรค้นหำควำมรู้ในคลัง
ข้อมูล กรณีศึกษำกำรประยุกต์ใช้คลังข้อมูลในธุรกิจ กำรจัดกำรกู้คืนข้อมูล ระบบฐำนข้อมูลในงำนวิจัยสมัยใหม่
และอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์

IT 57707 โครงข่ำยคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
(Advanced Computer Networks)

3(3-0-6)

แนวคิดและหลักกำรส�ำคัญของระบบโครงข่ำยคอมพิวเตรข์ั้นสูง ได้แก่ โพรโตคอลส�ำหรับก�ำหนดเส้นทำง อัล
กอริทึมในกำรแก้ปัญหำกำรคับคั่งในโครงขำ่ย เทคโนโลยีและแนวทำงกำรประกันคุณภำพกำรให้บริกำร (QoS) 
โพรโตคอลส�ำหรบักำรส่ือสำรแบบเวลำจรงิ (Real Time) กำรส่ือสำรแบบบรอดแคส (Broadcast) กำรเชือ่มโครง
ข่ำย (Intenetworking) ปัญหำเกี่ยวกับเทคโนโลยีกำรสื่อสำรไร้สำยขั้นสูงเช่นโมบำยไอพี (Mobile IP) เทคโนโลยี
และปัญหำด้ำนควำมมั่นคงในเครือข่ำย (Network Security)

IT 57708 โครงงำนวิจัยเพื่อภำคอุตสำหกรรม 1
(Industrial Research Project 1)

2(0-4-2)

นกัศกึษำจะถกูก�ำหนดให้ท�ำกำรศกึษำปัญหำและแนวทำงแก้ปัญหำท่ีเกิดขึน้จรงิในภำคอตุสำหกรรม โดยหลกัสูตร
จะเป็นผู้คัดเลือกหน่วยงำนที่นักศึกษำที่เข้ำไปศึกษำ นักศึกษำจะท�ำกำรศึกษำภำยใต้กำรก�ำกับดูแลของอำจำรย์ที่
ปรึกษำที่หลักสูตรก�ำหนดให้และผู้รับผิดชอบที่ได้รับกำรมอบหมำยหน่วยงำน นักศึกษำต้องท�ำรำยงำนสรุป และ
น�ำเสนอโดยที่ปัญหำที่น�ำมำศึกษำจะต้องได้รับกำรเห็นชอบจำกทั้งหลักสูตรและหน่วยงำน

IT 57709 โครงงำนวิจัยเพื่อภำคอุตสำหกรรม 2
(Industrial Research Project 2)

2(0-4-2)

ปัญหำและแนวทำงแก้ไขท่ีผ่ำนกำรอนมุตัใินโครงงำนวจิยัเพือ่ภำคอตุสำหกรรม 1 จะถกูน�ำมำใช้ทดสอบหรอืทดลอง
ในสภำพแวดล้อมจริงหรือใกล้เคียงจริง เพื่อพิสูจน์แนวคิดและวัดผลสัมฤทธ์ิในกำรงำนใช้งำน นักศึกษำต้องท�ำ
รำยงำนสรุป และน�ำเสนอแก่ที่ปรึกษำและผู้รับผิดชอบที่ได้รับกำรมอบหมำยจำกหน่วยงำน
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3. หมวดวิชำเลือก

IT 57710 ระบบสำรสนเทศองค์กร
(Organizational Information Systems)

3(3-0-6)

กำรจดักำรองค์กรดจิทัิล ควำมรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัยคุสำรสนเทศ ระบบสำรสนเทศในองค์กร กำรจดักำรและกลยทุธ์ 
จริยธรรมและประเด็นทำงสังคม กำรออกแบบองค์กรใหม่โดยใช้ระบบสำรสนเทศ กำรจัดกำรกระบวนกำรท�ำงำน 
กำรวำ่จ้ำงคนภำยนอกมำท�ำงำน ควำมเขำ้ใจคุณคำ่ของธุรกิจของระบบและกำรจัดกำรกำรเปล่ียนแปลง และ
เศรษฐศำสตร์ของเทคโนโลยีสำรสนเทศ

IT 57711 กำรวิเครำะห์และออกแบบกระบวนกำรทำงธุรกิจ
(Business Process Analysis and Design)

3(3-0-6)

กำรวิเครำะห์กระบวนกำรทำงธุรกิจ กำรวินิจฉัยกระบวนกำรท�ำงำนและกำรประเมินภำพรวมของระบบปัจจุบัน 
กำรพัฒนำนวัตกรรมของกระบวนกำรกำรด�ำเนินงำนกำรออกแบบเชิงกลยุทธ์เพื่อรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงทำง
ธุรกิจ กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงต่อกำรเปล่ียนแปลงกระบวนกำรกำรด�ำเนินงำน และกำรคำดกำรณ์ถึงผลกระทบ
ของ แผนงำนที่ได้ออกแบบไว้

IT 57712 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ
(Research Methodology and Statistic)

3(3-0-6)

ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับงำนวิจัย กำรออกแบบกำรวิจัย กำรวิจัยเชิงต่ำงๆ กำรเขียนโครงกำรวิจัย ควำมรู้พื้นฐำน
เกี่ยวกับกำรใช้สถิติในกำรวิจัย กำรใช้เครื่องมือทำงสถิติ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรทดสอบ
สมมติฐำน กำรบูรณำกำรควำมรู้

IT 57713 กำรจัดกำรโครงกำร
(Project Management)

3(3-0-6)

องค์ประกอบพืน้ฐำนและควำมส�ำคญัของกำรจดักำรโครงกำร กำรบรหิำรจดักำรขอบข่ำย กำรบรหิำรจดักำรต้นทุน 
กำรบรหิำรจดักำรเวลำ กำรบรหิำรจดักำรคณุภำพ กำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรบคุคล กำรบรหิำรจดักำรกำรส่ือสำร 
กำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง กำรบริหำรจัดกำรกำรจัดซื้อ กำรบริหำรจัดกำรบูรณำกำรโครงกำร กำรวัดควำม
ส�ำเร็จของโครงกำร และกรณีศึกษำกำรจัดกำรโครงกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ประสบควำมส�ำเร็จและล้มเหลว

IT 57714 กำรจัดกำรยุคใหม่และภำวะผู้น�ำ
(Modern Management and Leadership)

3(3-0-6)

แนวคิดกำรบริหำรจัดกำรยุคใหม่ หนำ้ท่ีพื้นฐำนของกำรจัดกำรประกอบด้วย กำรวำงแผน กำรจัดองค์กร กำร
ควบคุม กำรตัดสินใจ กำรส่ือสำร กำรจูงใจ ภำวะผู้น�ำ กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์กำรจัดกำรระบบสำรสนเทศ 
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนกำรประยุกต์ใช้สถำนกำรณ์ต่ำงๆ

IT 57715 กำรให้ค�ำปรึกษำและกำรบริหำรทีมงำน
(Team Consulting and Management)

3(3-0-6)

กำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดรีะหว่ำงบคุคล เทคนคิ วธีิกำรและทักษะในกำรให้ค�ำปรกึษำ กำรแก้ปัญหำและกำรตดัสิน
ใจอย่ำงมปีระสิทธิภำพ กำรบรหิำรเวลำ กำรพฒันำศกัยภำพทำงควำมคดิสร้ำงสรรค์และนวัตกรรมในองค์กร กำร
ส่ือสำรอย่ำงมปีระสิทธิภำพ ควำมส�ำคญัของกำรสร้ำงทีมงำน ทักษะท่ีจ�ำเป็นส�ำหรบักำรสร้ำงทีมงำนและควำมร่วม
มือกัน กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และมำตรฐำนบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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IT 57716 กำรวำงแผนทรัพยำกรองค์กร
(Enterprise Resources Planning)

3(3-0-6)

มุมมองเชิงกลยุทธ์ของกำรวำงแผนทรัพยำกรองค์กร หรือ ERP และควำมสัมพันธ์ของ ERP กับฟังก์ชันต่ำงๆ ใน
โซ่อุปทำนและโลจิสติกส์ วิวัฒนำกำรของระบบและเครื่องมือด้ำนกำรจัดกำรโซ่อุปทำนและโลจิสติกส์ กำรเปรียบ
เทียบซอฟต์แวร์ ERP ต่ำงๆ ในปัจจุบัน กระบวนกำรวำงแผนโลจิสติกส์, ส่วนประกอบของ ERP กำรวำงแผนและ
กำรปฏิบัติโซ่อุปทำน และแนวโน้มในอนำคตของ ERP

IT 57717 กำรจัดกำรเทคโนโลยีและกำรด�ำเนินงำน
(Technology and Operation Management)

3(3-0-6)

กำรพัฒนำศักยภำพและแนวทำงตำ่งๆท่ีจ�ำเป็นต่อกำรด�ำเนินงำนเพ่ือให้ด�ำรงอยู่ได้ภำยใต้กำรแขง่ขัน รวมท้ัง
กำรเข้ำใจในรำยละเอียดของกระบวนกำรด�ำเนินงำนและกำรผลิตท่ีสลับซับซ้อน เพื่อกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ กำร
สร้ำงสรรค์ และกำรบริกำรแก่ผู้บริโภค

IT 57718 ระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจ
(Decision Support Systems)

3(3-0-6)

แนวคิดระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจ กระบวนกำรในกำรตัดสินใจ องค์ประกอบของระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจ 
กำรจ�ำลองและกำรวิเครำะห์ ควำมจ�ำเป็นของควำมอัจฉริยะทำงธุรกิจ องค์ประกอบและเทคโนโลยีควำมอัจฉริยะ
ทำงธุรกิจ กำรจัดกำรควำมรู้ ระบบอัจฉริยะ ระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจแบบกลุ่ม กำรจัดสรำ้งระบบสนับสนุน
กำรตัดสินใจ

IT 57719 กำรจัดกำรควำมมั่นคงของสำรสนเทศ
(Information Security Management)

3(3-0-6)

ควำมรู้เบือ้งต้นด้ำนควำมมัน่คงของสำรสนเทศ รวมถงึแนวคดิพืน้ฐำนและเทคโนโลยคีวำมม่ันคงสำรสนเทศ โครง
ร่ำงกำรจัดกำรควำมมั่นคงสำรสนเทศ กำรจัดกำรควำมเส่ียงดำ้นควำมมั่นคง นโยบำยและมำตรฐำนควำมมั่นคง
สำรสนเทศ ควำมตระหนักด้ำนควำมมั่นคง กำรกู้ภัยพิบัติ กำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ กำรตรวจสอบและควบคุม
ควำมมั่นคง ประเด็นกฎหมำยด้ำนควำมมั่นคงของสำรสนเทศ

IT 57720 ระบบข่ำวกรองทำงธุรกิจ
(Business Intelligence Systems)

3(3-0-6)

แนวคิดพ้ืนฐำนของระบบข่ำวกรองทำงธุรกิจ สถำปัตยกรรมและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนควำมอัจฉริยะทำงธุรกิจ 
โครงสร้ำงพืน้ฐำนและกำรพฒันำคลงัข้อมลู เทคนคิและเครือ่งมอืในกำรสร้ำงระบบข่ำวกรองทำงธุรกิจให้กบัองค์กร 
กำรพัฒนำและจัดกำรข้อมูล โอแลป เหมืองข้อมูล กำรวัดผลกำรด�ำเนินงำน หลักกำรและวงจรของกำรพัฒนำ
ระบบข่ำวกรองทำงธุรกิจ กำรรู้จักเอำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำและปฏิบัติในระบบข่ำวกรองทำงธุรกิจ

IT 57721 ปัญญำประดิษฐ์
(Artificial Intelligence)

3(3-0-6)

ควำมหมำยของปัญญำประดษิฐ์คอือะไร ปัญหำ ตวัแทน กำรรบัรู้และกำรกระท�ำ กำรค้นหำ เทคนคิกำรค้นหำแบบ
ฮิวรีสติค ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม กำรแทนควำมรู้ กำรแทนควำมรู้แบบตรรก กำรแทนควำมรู้แบบกฎ กำรหำเหตุ
ผลโดยใช้สญัญลักษณ์ภำยใต้ควำมไม่แน่นอน กำรหำเหตุผลแบบสถิติ โครงสร้ำงแบบอ่อนของสล็อทและฟิลเลอร์ 
โครงสร้ำงแบบแข็งของสล็อทและฟิลเลอร์ กำรเล่นเกม กำรวำงแผนควำมเข้ำใจ กำรประมวลผลภำษำธรรมชำติ 
ปัญญำประดิษฐ์แบบขนำนและแบบแยกส่วน กำรเรียนรู้ โมเดลกำรเชื่อมต่อ สำมัญส�ำนึก ระบบผู้เชี่ยวชำญ
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IT 57722 เทคโนโลยีกำรจัดกำรองค์ควำมรู้
(Knowledge Management Technology)

3(3-0-6)

ควำมรู้พืน้ฐำนของกำรจดักำรองค์ควำมรู้ กำรจดักำรองค์ควำมรู้ในบรบิทของกำรสนบัสนนุกำรตดัสินใจอย่ำงชำญ
ฉลำด ควำมสัมพันธ์ของกำรจัดกำรองค์ควำมรู้กับสำขำวิชำอื่นๆ วงจรชีวิตของกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ ระบบฐำน
ควำมรู้ เทคนิคกำรจัดกำรองค์ควำมรู้แบบต่ำงๆ กำรค้นพบควำมรู้จำกฐำนข้อมูล ระบบผู้เชี่ยวชำญ ระบบกำรให้
เหตุผลเชิงกรณี กลไกกำรเรียนรู้ของเครื่องคอมพิวเตอร์ หัวข้อวิจัยด้ำนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้

IT 57723 กำรประมวลผลภำพและวีดีทัศน์
(Image and Video Processing)

3(3-0-6)

แนะน�ำควำมรู้เชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติในกำรประมวลผลภำพและวีดิทัศน์ กำรสร้ำงภำพและกำรแทนภำพ กำร
ประมวลผลภำพลักษณ์ฐำนสอง กำรปรับปรุงภำพ กำรตรวจจับและตัดแยกคุณลักษณะเด่นออกจำกภำพ สีและ
โทนสี กำรรู้จ�ำวัตถุ กำรประมวลผลวีดิทัศน์แบบสำมมิติ กำรประมวลผลวีดิทัศน์แบบพลวัตร และกำรประยุกต์ใช้
งำนต่ำงๆ

IT 57724 กำรท�ำเหมืองข้อมูล
(Data mining)

3(3-0-6)

กระบวนกำรท�ำเหมืองข้อมูลที่ส�ำคัญ เช่น คริสป์-ดีเอ็ม และ เซมมำ กำรแบ่งกลุ่มฐำนข้อมูล โดยใช้อัลกอริทึมเคมี
นส์ และโครงข่ำยประสำทเทียมโคโฮเนน กำรจ�ำแนกโดยใช้รูปต้นไม้กำรตัดสินใจและโครงข่ำยประสำทเทียมแบค
พรอพโพเกชนั กำรค้นหำกฎควำมสัมพนัธ์ของข้อมลูโดยกำรใช้อลักอรทึิมอะพรอิอร ิซอฟต์แวร์กำรท�ำเหมอืงข้อมลู
เชิงพำณิชย์ กำรประยุกต์ใช้งำนกำรท�ำเหมืองข้อมูล

IT 57725 กำรเรียนรู้ของเครื่อง
(Machine Learning)

3(3-0-6)

ควำมรู้พื้นฐำนของกำรเรียนรู้ของเครื่อง กำรเรียนรู้แบบมีผู้สอน กำรถดถอย อัลกอริทึมเพื่อนบ้ำนที่ใกล้ที่สุด ซัพ
พอร์ทเวกเตอร์แมชชีน โครงข่ำยควำมเชื่อแบบเบย์ ต้นไม้กำรตัดสินใจ แบบจ�ำลองแบบผสม กำรลดมิติข้อมูล พีซี
เอ กำรวิเครำะห์ปัจจัย วิธีกำรในกำรผสมผสำน กำรแบ่งกลุ่มข้อมูล อัลกอริทึมอีเอ็ม กำรเรียนรู้แบบเสริมก�ำลัง 
กำรประยุกต์ใช้ในปัจจุบันของกำรเรียนรู้ของเครื่อง

IT 57726 กำรประมวลผลภำษำธรรมชำติ
(Natural Language Processing)

3(3-0-6)

ภำพรวมของกำรประมวลผลภำษำธรรมชำติ ควำมคลุมเครือของภำษำ แบบจ�ำลองและอัลกอริทึมท่ีใช้ในกำร
ประมวลผลภำษำธรรมชำติ เครื่องสถำนะจ�ำกัด กำรประมวลผลหน่วยค�ำและคลังค�ำศัพท์ กำรบ่งหน้ำท่ีหน่วยค�ำ
กับแบบจ�ำลองฮิดเดนมำคอฟ ล�ำดับชั้นภำษำของฌอมสกี้ ไวยำกรณ์ไม่พึ่งบริบท กำรแจงส่วนจำกบนลงล่ำงและ
จำกล่ำงขึ้นบน แคลคูลัสภำคแสดงล�ำดับท่ีหนึ่ง กำรแทนควำมหมำย กำรวิเครำะห์ควำมหมำย และควำมหมำย
หน่วยค�ำ กำรลดควำมก�ำกวมของค�ำ งำนประยุกต์ใหม่ของกำรประมวลผลภำษำธรรมชำติ กำรสกัดข่ำวสำรจำก
อนิเทอร์เนต็ กำรใช้คอมพวิเตอร์สร้ำงภำษำธรรมชำตด้ิวยวิธีต่ำงๆ แนะน�ำกำรแปลภำษำ งำนวิจยัด้ำนกำรประมวล
ผลภำษำธรรมชำติ
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IT 57727 กำรบริหำรออกแบบและจัดกำรระบบ
(System Administration, Design, and Management)

3(3-0-6)

ควำมรู้พื้นฐำนของกำรเรียนรู้ของเครื่อง กำรเรียนรู้แบบมีผู้สอน กำรถดถอย อัลกอริทึมเพื่อนบ้ำนที่ใกล้ที่สุด ซัพ
พอร์ทเวกเตอร์แมชชีน โครงข่ำยควำมเชื่อแบบเบย์ ต้นไม้กำรตัดสินใจ แบบจ�ำลองแบบผสม กำรลดมิติข้อมูล พีซี
เอ กำรวิเครำะห์ปัจจัย วิธีกำรในกำรผสมผสำน กำรแบ่งกลุ่มข้อมูล อัลกอริทึมอีเอ็ม กำรเรียนรู้แบบเสริมก�ำลัง 
กำรประยุกต์ใช้ในปัจจุบันของกำรเรียนรู้ของเครื่อง

IT 57728 เทคโนโลยีเว็บขั้นสูง
(Advanced Web Technology)

3(3-0-6)

โครงสร้ำงและสถำปัตยกรรมอินเทอร์เน็ตและเว็บสมัยใหม่ ขั้นตอนกำรพัฒนำเว็บอย่ำงมืออำชีพ เทคโนโลยีและ
เครื่องมือในกำรพัฒนำเว็บขั้นสูง กำรจัดกำรฐำนข้อมูลบนเว็บ กำรพัฒนำ Web Services กำรพัฒนำเว็บเพื่อ
รองรับกำรบริกำรรูปแบบต่ำงๆ บนกำรประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud computing) กำรพัฒนำเว็บแอปพลิเค
ชนัด้วย AJAX นวตักรรมทำงอนิเทอร์เนต็ ส่ือสังคมออนไลน์ กำรประยกุต์ใช้เทคโนโลยเีวบ็กบักำรท�ำงำนเชงิธุรกิจ

IT 57729 กำรสื่อสำรและเครือข่ำยไร้สำย
(Wireless Communications and Networks)

3(3-0-6)

ภำพรวมของกำรสื่อสำรเคลื่อนที่และเครือข่ำยไร้สำย พื้นฐำนกำรส่งผ่ำนไร้สำย ควำมถี่และสัญญำณ สำยอำกำศ 
กำรแพร่ของสัญญำณ เทคนคิกำรมอดดเูลท เทคนคิกำรมลัตเิพล็กซ์ เทคนคิสเปรดสเปรกตรมั เทคนคิกำรควบคมุ
กำรเข้ำถึงสื่อ เช่น เอฟดีเอ็มเอ ทีดีเอ็มเอ และซีดีเอ็มเอ ระบบโทรคมนำคมไร้สำย เช่น ระบบเซลลูลำร์ ระบบ
สื่อสำรดำวเทียม และระบบกำรกระจำยแบบดิจิทัล เทคโนโลยีเครือข่ำยไร้สำย เช่น IEEE802.11 บลูทูธ และไว
แมกซ์ ควำมปลอดภัยบนเครอืข่ำยไร้สำย กำรส�ำรวจสถำนท่ี กำรวำงแผน กำรปรบัใช้ และกำรจดักำรเครอืข่ำยท้อง
ถิน่ไร้สำย โพรโทคอลเครอืข่ำยไร้สำย ไอพเีคล่ือนท่ี โพรโทคอลทรำนสปอร์ทไร้สำย และกำรสนบัสนนุกำรเคลือ่นท่ี

IT 57730 กำรบริหำรออกแบบและจัดกำรเครือข่ำย
(Network Administration, Design, and Management)

3(3-0-6)

กำรออกแบบเครอืข่ำย และ กำรตัง้ค่ำอปุกรณ์เครอืข่ำย เช่น เรำเตอร์และสวทิช์ กำรตดิตัง้และบรหิำรกำรให้บรกิำร
เครือข่ำย เช่น พรอกซี่ อีเมล ดีเอนเอส กำรเฝ้ำระวังเครือข่ำย ประสิทธิภำพของเครือข่ำยโพรโทคอลส�ำหรับกำร
จัดกำรเครือข่ำย เช่น เอสเอ็นเอมพี กำรจัดกำรเครือข่ำยด้ำนควำมปลอดภัย และเครื่องมือส�ำหรับกำรบริหำร
จัดกำรเครือข่ำย

IT 57731 สัมมนำเชิงปฏิบัติกำร ระบบกำรวำงแผนทรัพยำกรขององค์กร
(Enterprise Resource Planning Workshop)

3(3-0-6)

สัมมนำเชิงปฏิบัติกำร กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีน่ำสนใจ ณ สถำนกำรณ์ปัจจุบัน ในกำรวำงแผนทรัพยำกร
ขององค์กร

IT 57732 สัมมนำเชิงปฏิบัติกำร ระบบฐำนข้อมูล
(Database System Workshop)

3(3-0-6)

สัมมนำเชิงปฏิบัติกำร กำรออกแบบ สร้ำง ใช้งำน รวมไปถึงกำรเขียนโปรแกรมระบบฐำนข้อมูลท่ีน่ำสนใจ ณ 
สถำนกำรณ์ปัจจุบัน
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IT 57733 สัมมนำเชิงปฏิบัติกำร โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
(Mobile Application Workshop)

3(3-0-6)

สัมมนำเชงิปฏบิตักิำร กำรออกแบบ สร้ำง ใช้งำน รวมไปถงึกำรเขยีนโปรแกรมประยกุต์บนอปุกรณ์เคลือ่นท่ีข้อมูล
ที่น่ำสนใจ ณ สถำนกำรณ์ปัจจุบัน

IT 57734 กำรศึกษำเฉพำะเรื่องทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ 1
(Selected Topic in Information Technology 1)

3(3-0-6)

รำยวิชำตำมควำมสนใจ ณ สถำนกำรณ์ปัจจุบัน และควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ

IT 57735 กำรศึกษำเฉพำะเรื่องทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ 2
(Selected Topic in Information Technology 2)

3(3-0-6)

รำยวิชำตำมควำมสนใจ ณ สถำนกำรณ์ปัจจุบัน และควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ

IT 57736 กำรศึกษำเฉพำะเรื่องทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ 3
(Selected Topic in Information Technology 3)

3(3-0-6)

รำยวิชำตำมควำมสนใจ ณ สถำนกำรณ์ปัจจุบัน และควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ

IT 57737 กำรศึกษำเฉพำะเรื่องทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ 4
(Selected Topic in Information Technology 4)

3(3-0-6)

รำยวิชำตำมควำมสนใจ ณ สถำนกำรณ์ปัจจุบัน และควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ

IT 57738 กำรศึกษำเฉพำะเรื่องทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ 5
(Selected Topic in Information Technology 5)

3(3-0-6)

รำยวิชำตำมควำมสนใจ ณ สถำนกำรณ์ปัจจุบัน และควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ

IT 57739 กำรศึกษำเฉพำะเรื่องทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ 6
(Selected Topic in Information Technology 6)

3(3-0-6)

รำยวิชำตำมควำมสนใจ ณ สถำนกำรณ์ปัจจุบัน และควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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4. หมวดวิชำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระ

IT 57740 วิทยำนิพนธ์ (ส�ำหรับแผน ก1)
(Thesis)

40(0-80-160)

กำรศึกษำวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในรูปแบบงำนวิจัยมำตรฐำน

IT 57741 วิทยำนิพนธ์ (ส�ำหรับแผน ก2)
(Thesis)

12(0-24-48)

กำรศึกษำวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในรูปแบบงำนวิจัยมำตรฐำน

IT 57742 กำรค้นคว้ำอิสระ (ส�ำหรับแผน ข)
(Independent Study)

6(0-12-24)

กำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงเป็นระบบด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในรูปแบบงำนวิจัย
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รายชื่ออาจารย์และบุคลากร 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

1. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พิสิษฐ์ ชำญเกียรติก้อง 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ดัชกรณ์ ตันเจริญ 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ 
รักษาการผู้อ�านวยการศูนย์นวัตกรรม 
และรักษาการผู้อ�านวยการหลักสูตร

3. อำจำรย์ ดร.วีรวุฒิ ทัฬหิกรรม 
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการหลักสูตร

4. ดร.ชม กิ้มปำน 
อาจารย์ประจ�า

5. อำจำรย์ ดร.เพ็ญศิริ มโนมัยสุพัฒน์ 
อาจารย์ประจ�า

6.  อำจำรย์ ดร.ณัฐกำนต์ ผำภูมิ 
อาจารย์ประจ�า

7. นำงสำวอลสิรำ เดชวงศ์ไพบูลย์ 
เจ้าหน้าท่ีผู้ประสานงานหลักสูตร
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คณะวิทยาการจัดการ



คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ 
Faculty of Management Sciences

ปรัชญา
เป็นผู้รอบรู้เชิงบูรณาการ บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสาธารณชน

ปณิธาน
คณะวิทยาการจัดการมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ท่ีจะจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภายใต้ปณิธาน

ท่ีว่า มุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีแนวคิดเชิงบูรณาการอย่างสร้างสรรค์ เป็นก�าลังส�าคัญของสังคมไทย ยึดมั่นใน
อุดมการณ์ และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

วิสัยทัศน์
คณะวิทยาการจัดการ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการจัดการให้เป็น

ท่ียอมรบัอย่างกว้างขวาง จงึก�าหนดวสัิยทัศน์ว่าในเวลา 5 ปี จะเป็นคณะวิชาท่ีรวมศาสตร์ และสาขาวิชา
ด้านการจัดการเชิงบูรณาการที่หลากหลาย ในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

พันธกิจ
สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 4 ด้าน คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการ

วิชาการ และการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
1. จดัและพฒันาการศกึษาระดบัอดุมศกึษาด้านการจดัการท่ีทันสมัยและเท่าทันกระแสพลวัตต่างๆ 

ของโลก
2. ผลิตบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ ตามแบบผลการเรียนรู้ใหม่ของสถาบันฯ คือ DJT Model 

(Deutsche Japan Thailand Business Model) ซึ่งประกอบด้วย การคิดค้นนวัตกรรม (Inno-
vation) ความคิดสร้างสรรค์ (Creative) ทักษะการรู้สารสนเทศ (Information Literacy Skills) 
และเทคโนโลย ี(Technology skill) มคีวามยืดหยุ่น (Flexibility) และความเรียบง่าย (Relaxation)

3. ส่งเสริมให้มีการวิจัยในลักษณะการจัดการต่างๆ เพื่อน�าองค์ความรู้ไปพัฒนานวัตกรรมหรือ
งานสร้างสรรค์ที่ เป็นประโยชน์ต่อสังคม

4. บริการวิชาการ โดยประสานความคิดและความร่วมมือกับเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพต่างๆ 
5. เสริมสร้าง และพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ในวิชาชีพ มีความรับ

ผิดชอบต่อสังคม และมีจิตส�านึกในการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ เสริมสร้างระบบและกลไกใน
การประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธภิาพ
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สัญลักษณ์ประจ�าคณะ

สีประจ�าคณะ
สีส้ม

สถานที่ติดต่อคณะ
ชั้น 10 อาคาร CP All Academy

ข้อมูลการติดต่อคณะ

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ
 ผู้ประสานงาน นางสาวทิพวรรณ อ่อนพงษ์
 E-mail thippawanonp@pim.ac.th
 เบอร์โทรศัพท์ 0-2832-0320
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หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ



หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ

Master of Business Administration Program  
in People Management and Organization Strategy

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ)
 (อักษรย่อ) : บธ.ม. (การบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Master of Business Administration
   (People Management and Organization Strategy)
 (อักษรย่อ) : M.B.A. (People Management and Organization Strategy)

ความเป็นมาและจุดเด่นของสาขาวิชา
คนมคีณุค่ามีความส�าคญัสูงสุดในองค์การ ดงันัน้ การท่ีองค์การท้ังภาครฐัและภาคธุรกิจจะยกระดบั

สู่องค์การท่ีมีประสิทธิภาพสูง (High Performance Organization) โดยการจัดระบบและมีการ
พัฒนาองค์การในทุกด้านแล้ว จะต้องมีการพัฒนาคนให้มีประสิทธภิาพจึงจะเป็นพลังขับเคลื่อนองค์การ
ไปสู่เป้าหมายดังกล่าวได้

การท่ีสถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน์มสีถานท่ีตัง้แวดล้อมด้วยองค์การขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
จ�านวนมาก มีเครือข่ายทางธุรกิจกับกลุ่มบริษัต่างๆ จึงเป็นโอกาสอันดีที่สถาบันฯ จะมีส่วนช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถขององค์การเหล่านั้น ซึ่งจะเป็นการยกสถานะการแข่งขันของประเทศโดยรวมด้วย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ผลิตมหาบัณฑิต ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้

1.1 มีความรู้ความเข้าใจกลยุทธ์ในการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การอย่างมืออาชีพ
1.2 สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ไปใช้กับองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจได้อย่าง 

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมขององค์การที่เปลี่ยนแปลงไป
1.3 มีความเป็นผู้น�าที่มีวิสัยทัศน์ และคุณธรรม
1.4 มีความสามารถในการใช้ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการแสวงหาความรู ้ 

เผยแพร่ความรู้และใช้ในการด�ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี
2. สร้างหรือพัฒนาองค์ความรู ้ด ้านการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การเพื่อเป็นประโยชน์

ทางการบริหาร และการพัฒนาทางวชิาการในอนาคต

แนวทางในการประกอบอาชีพ
ประกอบอาชีพในองค์การท้ังภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ผู้บริหารตามสายงาน (Line Manager) หรือเจ้าของธุรกิจ

984 คณะวิทยาการจัดการ | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ



คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
1. ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
2. มคีณุสมบตัติามข้อบงัคบัสถาบนัการจัดการปัญญาภวัิฒน์ ว่าด้วยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 

พ.ศ. 2558

หลักสูตร
จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จ�านวน 36 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

รายการ
จ�านวนหน่วยกิต

แผน ก 1 แผน ก 2 แผน ข

1. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)* - -

2. หมวดวิชาบังคับ - 21 21

3. หมวดวิชาเลือก - 3 12

4. วิทยานิพนธ์ 36 12 -

5. การศึกษาค้นคว้าอิสระ - - 3

รวมจ�านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 36 36

* ส�าหรับนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ ต้องลงทะเบียนรายวิชาปรับพื้นฐาน
ตามที่หลักสูตรก�าหนด ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อ�านวยการหลักสูตรหรือคณบดี

รายวิชา
1. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชา ดังนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

EN 59701
ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา
(English for Graduate Studies)

2(2-0-4) 
(ไม่นับ

หน่วยกิต)
-

PS 59701
สถิติเพื่อการจัดการ
(Statistical Methods for Management) 

2(2-0-4) 
(ไม่นับ

หน่วยกิต)
-

PS 59702
ระบบคุณธรรม และกระบวนการทางความคิด
(Morality and Thinking Process)

2(2-0-4) 
(ไม่นับ

หน่วยกิต)
-
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2. หมวดวิชาบังคับ จ�านวน 21 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชา ดังนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

PS 59703
หลักการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ
( Principle of People Management and 
Organization Strategies)

3(3-0-6) -

PS 59704

กลยุทธ์ทางธุรกิจส�าหรับองค์การนวัตกรรมและความ
ยั่งยืน
( Business Strategies for Innovative 
Organization and Sustainability)

3(3-0-6) -

PS 59705

การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์และขีดความสามารถ
ของคน
( Strategic Performance Management and 
People Capability)

3(3-0-6) -

PS 59706
การบริหารคนเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic People Management) 3(3-0-6) -

PS 59707
การเรียนรู้และการพัฒนาคน
(Learning and People Development) 3(3-0-6) -

PS 59708
ระเบียบวิธีวิจัยส�าหรับการจัดการ
(Research Methodology for Management) 3(3-0-6) -

PS 59709
กระบวนการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ 
( Transformation and Organization 
Development)

3(3-0-6) -

3. หมวดวิชาเลือก ให้เลือกจากกลุ่มวิชาเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
- ส�าหรับแผน ก แบบ ก 2 ให้เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาเลือก จ�านวน 3 หน่วยกิต 
- ส�าหรับแผน ข ให้เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาเลือก จ�านวน 9 หน่วยกิต
 ประกอบด้วยรายวิชาดังนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

PS 59710
การวางแผนก�าลังคนและกลยุทธ์การสรรหา 
( Workforce Planning and Acquisition 
Strategies)

3(3-0-6) -

PS 59711
สารสนเทศเพื่อการวเิคราะห์คนและองค์การ
( Information for People and Organization 
Analytics)

3(3-0-6) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

PS 59712
ระบบรางวัลและการยอมรับผลงานและความ
สามารถ
(Reward and Recognition System)

3(3-0-6) -

PS 59713

การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้
เพื่อนวัตกรรม
( Knowledge Management and Learning 
Organization for Innovation) 

3(3-0-6) -

PS 59714
การบริหารความก้าวหน้าในอาชีพและผู้มีความ
สามารถสูง  
(Career and Talent Management)

3(3-0-6) -

PS 59715
กลยุทธ์การบริหารคนและองค์การธุรกิจข้ามชาติ 
( Strategies for Managing People and Global 
Business Organization)

3(3-0-6) -

PS 59716
บุคลากรสัมพันธ์ และความผูกพันต่อองค์การ
(Employee Relations and Engagement) 3(3-0-6) -

PS 59717
การพัฒนาภาวะผู้น�าองค์การเพื่อพลวัตองค์การ 
( Leadership Development for Transformative 
Organization)

3(3-0-6) -

PS 59718
แนวโน้มการบริหารคนและองค์การเชิงกลยุทธ์ 
( Trends in Strategic People and Organization 
Management)

3(3-0-6) -

PS 59719
การเรียนรู้จากการปฏิบัติกับการโค้ชและการเป็น
พี่เลี้ยง
(Action learning Coach and Mentoring) 

3(3-0-6) -

นักศึกษาอาจเลือกเรียนรายวิชาเลือก ในหลักสูตรระดับปริญญาโทอื่นของสถาบันฯ ทั้งนี้ ต้องไม่
เกิน 3 หน่วยกิต โดยได้รับความเห็นชอบจากคณบดี

4. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ ส�าหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 1 จ�านวน 36 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

PS 59720
วิทยานิพนธ์ (ส�าหรับ แผน ก แบบ ก 1)
(Thesis) 36(0-108-0) -
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5. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ ส�าหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 จ�านวน 12 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

PS 59721
วิทยานิพนธ์ (ส�าหรับ แผน ก แบบ ก 2)
(Thesis) 12(0-36-0) -

6. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ ส�าหรับนักศึกษา แผน ข จ�านวน 6 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

PS 59722
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(Independent Study) 6(0-18-0) -
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แผนการศึกษา 
ส�าหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 1

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

PS 59720 วิทยานิพนธ์ (ส�าหรับแผน ก แบบ ก 1) 12

รวม 12

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

PS 59720 วิทยานิพนธ์ (ส�าหรับแผน ก แบบ ก 1) 12

รวม 12

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

PS 59720 วิทยานิพนธ์ (ส�าหรับแผน ก แบบ ก 1) 6

รวม 6

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

PS 59720 วิทยานิพนธ์ (ส�าหรับแผน ก แบบ ก 1) 6

รวม 6
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แผนการศึกษา 
ส�าหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 2

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN 59701 ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา 2
(ไม่นับหน่วยกิต)

PS 59701 สถิติเพื่อการจัดการ 2
(ไม่นับหน่วยกิต)

PS 59702 ระบบคุณธรรม และกระบวนการทางความคิด 2
(ไม่นับหน่วยกิต)

PS 59703 หลักการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ 3

PS 59704 กลยุทธ์ทางธุรกิจส�าหรับองคก์ารนวัตกรรมและความยั่งยืน 3

PS 59705 การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์และขีดความสามารถของคน 3

PS 59706 การบริหารคนเชิงกลยุทธ์ 3

รวม 12

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

PS 59707 การเรียนรู้และการพัฒนาคน 3

PS 59708 ระเบียบวิธีวิจัยส�าหรับการจัดการ 3

PS 59709 กระบวนการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ 3

PS xxxxx วิชาเลือก 3

รวม 12
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แผนการศึกษา 
ส�าหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 2

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

PS 59721 วิทยานิพนธ์ (ส�าหรับแผน ก แบบ ก 2) 6

รวม 6

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

PS 59721 วิทยานิพนธ์ (ส�าหรับแผน ก แบบ ก 2) 6

รวม 6
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แผนการศึกษา 
ส�าหรับนักศึกษา แผน ข

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN 59701 ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา 2
(ไม่นับหน่วยกิต)

PS 59701 สถิติเพื่อการจัดการ 2
(ไม่นับหน่วยกิต)

PS 59702 ระบบคุณธรรม และกระบวนการทางความคิด 2
(ไม่นับหน่วยกิต)

PS 59703 หลักการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ 3

PS 59704 กลยุทธ์ทางธุรกิจส�าหรับองคก์ารนวัตกรรมและความยั่งยืน 3

PS 59705 การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์และขีดความสามารถของคน 3

PS 59706 การบริหารคนเชิงกลยุทธ์ 3

รวม 12

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

PS 59707 การเรียนรู้และการพัฒนาคน 3

PS 59708 ระเบียบวิธีวิจัยส�าหรับการจัดการ 3

PS 59709 กระบวนการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ 3

PS xxxxx วิชาเลือก 3

รวม 12
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แผนการศึกษา 
ส�าหรับนักศึกษา แผน ข

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

PS xxxxx วิชาเลือก 3

PS xxxxx วิชาเลือก 3

รวม 6

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

PS 59722 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6

รวม 3
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คําอธิบายรายวิชา

1. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

EN 59701 ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา
(English for Graduate Studies)

2(2-0-4)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน รวมทั้งการใช้ภาษาอังกฤษส�าหรับการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา

PS 59701 สถิติเพื่อการจัดการ
(Statistical Methods for Management)

2(2-0-4)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

สถิติพรรณนาและสถิติอนุมานท่ีมีความจ�าเป็นต้องใช้ในการบริหาร การบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ หรือใช้
ในการศึกษา การท�าวิจัย รวมถึงสามารถใช้ในการวิเคราะห์ การประเมิน การวัดผล และการประมวลผลด้วย
คอมพิวเตอร์

PS 59702 ระบบคุณธรรม และกระบวนการทางความคิด
(Morality and Thinking Process)

2(2-0-4)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาความคิดเชิงระบบ ความคิดเชิงกลยุทธ์ ความคิดเชิงวิพากษ์ การจัดและ
พัฒนาระบบความคิดด้วยหลักการ ข้อมูล และการใช้เหตุผลท้ังแบบตะวันตกและตะวันออก โดยเฉพาะท่ีเป็น
ปรัชญา หลักคิด อันเนื่องด้วยศาสนาค่านิยมพื้นฐานของสังคม พื้นฐานทางจริยธรรม และคุณธรรมเพื่อการเรียน
รู้บุคคล สังคม และองค์การ

2. หมวดวิชาบังคับ

PS 59703 หลักการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ
( Principle of People Management and Organization 
Strategies)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิด ทฤษฎี พัฒนาการทางการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ หลักการบริหารคนท่ีมีทิศทางสอดคล้องกับ
กลยุทธ์องค์การ ได้แก่ การวางแผนอัตราก�าลังคน การสรรหาและการคัดเลือก สมรรถนะและการบริหารผลงาน 
การจดัการค่าตอบแทน การเรยีนรู้และการพฒันาคน พนกังานสัมพนัธ์ และการปฏบิตัด้ิานการบรหิารจดัการเชงิกล
ยุทธ์ การจัดการองค์การในปัจจุบัน
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PS 59704 กลยุทธ์ทางธุรกิจส�าหรับองค์การนวัตกรรมและความยั่งยืน
( Business Strategies for Innovative Organization and 
Sustainability)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวความคิด หลักการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ก�าหนดเป้าหมายกระบวนการในการวางแผนเพื่อ
ก�าหนดกลยุทธ์องค์การ (corporate strategy) กลยุทธ์ธุรกิจ (business straregy) กลยุทธ์เฉพาะด้าน (func-

tional strategy) ประกอบด้วยด้านการตลาด ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติการ เพื่อเป็นองค์การนวัตกรรมและ
ความยั่งยืน

PS 59705 การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์และขีดความสามารถของคน
( Strategic Performance Management and People 
Capability)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคดิ หลกัการ กระบวนการในระบบบรหิารผลงาน ตัง้แต่การถ่ายระดบักลยทุธ์องค์การ ระดบัทีมงาน และบคุคล 
และการสร้างขีดความสามารถของคน ที่สอดคล้องกับความสามารถหลักและกลยุทธ์องค์การ

PS 59706 การบริหารคนเชิงกลยุทธ์
(Strategic People Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวความคิด หลักการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในด้านคนและองค์การ แนวทางปฏิบัติใน
การก�าหนดกลยุทธ์ด้านการบริหารคน และกระบวนการ น�ากลยุทธ์ด้านการบริหารคนสู่การปฏิบัติให้สอดคล้อง
กับกลยุทธ์องค์การ

PS 59707 การเรียนรู้และการพัฒนาคน
(Learning and People Development)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวความคิด ทฤษฎี และกระบวนการ การเรียนรู้และการพัฒนาขีดความสามารถของคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
องค์การ ด้วยการวดัและการบรหิารโปรแกรมการเรยีนรู้ การฝึกอบรม (training) การพฒันา การเรยีนรู้ด้วยตนเอง 
การบริหารทรัพยากรการเรียนรู้และส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

PS 59708 ระเบียบวิธีวิจัยส�าหรับการจัดการ
(Research Methodology for Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ระเบยีบวธีิวจิยัและการด�าเนนิการวจิยั ท้ังเชงิคณุภาพ (qualitative method) เชงิปรมิาณ (quantitative method) 
และวิธีผสมผสาน (mixed method) ที่เหมาะสม ปัญหาการวิจัย เพื่อนวัตกรรมด้านการจัดการคนและองค์การ 
รวมถงึกระบวนการทบทวนวรรณกรรม การเกบ็รวบรวมข้อมลู การสร้างและการตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอืท่ีใช้
ในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และจรรยาบรรณของนักวิจัย รวมถึงการเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย และ
การประเมินผลการวิจัย
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PS 59709 กระบวนการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ
(Transformation and Organization Development)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวความคิด หลักการเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาองค์การ แนวทางปฏิบัติในการตรวจวินิจฉัยเพื่อ
การเปล่ียนผ่านและพัฒนาขีดความสามารถขององค์การ ด้านโครงสร้าง พฤติกรรมองค์การ วัฒนธรรมองค์การ 
กระบวนการท�างาน การบริหารคุณภาพระบบส่งเสริมนวัตกรรม และการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับเป้า
หมายขององค์การ เพื่อสร้างนวัตกรรมขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความยั่งยืน

3. หมวดวิชาเลือก

PS 59710 การวางแผนก�าลังคนและกลยุทธ์การสรรหา
(Workforce Planning and Acquisition Strategies)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การวิเคราะห์อัตราก�าลังคน หลักการการวางแผนก�าลังคนทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ให้สอดคล้องกับเป้า
หมาย และทศิทางองค์การ กลยุทธ์ในการดึงดูดแหล่งก�าลังคนเข้ามาท�างานในองค์การ และการบริหารระบบและ
พัฒนาเครื่องมือบริหารคัดเลือก ตามแผนก�าลังคน

PS 59711 สารสนเทศเพื่อการวเิคราะห์คนและองค์การ
(Information for People and Organization Analytics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ด้านบริหารคนและองค์การ วิธีการจัดเก็บข้อมูล การคัดกรองข้อมูล
และสารสนเทศเพือ่ประโยชน์ในการวางแผนและตดัสินใจของผู้บรหิารและผู้ท่ีท�างานด้านการบรหิารคนในองค์การ 
เพือ่วเิคราะห์และเสนอทางเลอืกส�าหรบัการตดัสินใจในด้านกลยทุธ์ธุรกิจ กลยทุธ์องค์การ และกลยทุธ์การบรหิารคน

PS 59712 ระบบรางวัลและการยอมรับผลงานและความสามารถ
(Reward and Recognition System)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวความคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติในการก�าหนดกลยุทธ์การให้รางวัลผลตอบแทนซึ่งประกอบด้วย ค่าจ้างและ
เงินเดอืน สวสัดกิาร และผลตอบแทนอืน่ๆ การจดัท�าโครงสร้างระบบค่าตอบแทน และการยอมรบัในคณุค่าท้ังของ
คนและผลงานให้เหมาะสมกับกลยุทธ์องค์การและการแข่งขันในตลาดแรงงาน

PS 59713 การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้เพื่อนวัตกรรม
( Knowledge Management and Learning Organization 
for Innovation)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวความคิด ทฤษฎี และแนวการปฏิบัติในการจัดการความรู้และการพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้าง
ให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้ทั้งระดับบุคคล ทีม และองค์การที่น�าไปสู่การสร้างนวัตกรรม และความเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืน
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PS 59714 การบริหารความก้าวหน้าในอาชีพและผู้มีความสามารถสูง
(Career and Talent Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ การบริหารผู้สืบทอดต�าแหน่งงาน 
และการบริหารผู้มีความสามารถสูง ตั้งแต่การสรรหาคัดเลือก การพัฒนา และการรักษาผู้มีความสามารถสูง เพื่อ
สร้างผู้น�าในอนาคต

PS 59715 กลยุทธ์การบริหารคนและองค์การธุรกิจข้ามชาติ
( Strategies for Managing People and Global Business 
Organization)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การบริหารคนและองค์การธุรกิจระหว่างประเทศ บนความหลากหลายทางเชื้อชาติวัฒนธรรม ระบบการบริหาร
คนในองค์การธุรกิจข้ามชาติ การเคลื่อนย้ายแรงงาน รวมถึงการบริหารข้ามวัฒนธรรม การบริหารความหลาก
หลายของคนในประเทศภูมิภาคอาเซียนและสากล

PS 59716 บุคลากรสัมพันธ์และความผูกพันต่อองค์การ
(Employee Relations and Engagement)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การศกึษาเกีย่วกบัความสัมพนัธ์ระหว่างนายจ้าง และลกูจ้างในองค์การ วเิคราะห์ถงึประเดน็หลักของความสัมพนัธ์
ในการจ้างงาน ระบบกลไก ด้านการส่งเสริมบุคลากรสัมพันธ์ การคุ้มครองแรงงาน ความเคารพในสิทธิมนุษยชน 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท�างาน และการสร้างความผูกพันต่อองค์การ

PS 59717 การพัฒนาภาวะผู้น�าองค์การเพื่อพลวัตองค์การ
( Leadership Development for Transformative 
Organization)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวความคิด ทฤษฎี และแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น�า เพื่อน�าทีมงาน การบริหารข้ามสายงาน และการสร้าง
เครือข่าย (cross functional team and network) การสร้างการยอมรับจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการน�าการ
เปลี่ยนแปลงให้ทันต่อบริบทของการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับเป้าหมายองค์การ

PS 59718 แนวโน้มการบริหารคนและองค์การเชิงกลยุทธ์
( Trends in Strategic People and Organization 
Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวความคิดทฤษฎี และแนวโน้มการบริหารคนและองค์การในบริบทต่างๆ เพื่อให้เข้าใจภูมิหลังพัฒนาการ และ
นวัตกรรมในแต่ละยุคสมัย รวมถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนแนวโน้มด้านการบริหารคนและองค์การใน
อนาคต
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PS 59719 การเรียนรู้จากการปฏิบัติกับการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยง
(Action Learning Coach and Mentoring)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิด หลักการ รูปแบบ เทคนิคการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน (action learning) การโค้ช (coaching) การเรียน
รู้จากการปฏบิตักิบัการโค้ช การให้ค�าปรกึษา (counseling) ระบบพีเ่ลีย้ง (mentoring) และการพฒันาบคุลกิภาพ
ความเป็นผู้น�า เพื่อให้เหมาะสมกับการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ การโค้ช การให้ค�าปรึกษาและการเป็นพี่เลี้ยง การ
ประยุกต์ใช้ในองค์การเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการพัฒนาคน

4. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ ส�าหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 1

PS 59720 วิทยานิพนธ์ (ส�าหรับแผน ก แบบ ก1)
(Thesis)

36(0-108-0)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

วจิยั ค้นคว้า และปฏิบตักิารตามหลกัวชิาการโดยมขีัน้ตอนรปูแบบของการวจิยัเชงิวชิาการ ท่ีเตม็รปูแบบและการน�า
เสนอผลการวิจยัซึง่มเีนือ้หาสาระทางวชิาการท่ีมีความลุ่มลกึหรอืได้องค์ความรู้ใหม่ ภายใต้การควบคมุของอาจารย์
ท่ีปรกึษา และระเบยีบของสถาบนันกัศกึษาลงทะเบยีนรายวชิาวทิยานพินธ์ตามค�าแนะน�าของอาจารย์ท่ีปรกึษา โดย
พิจารณาจ�านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนตามความก้าวหน้างานวจิัยแต่ละภาคเรียน

5. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ ส�าหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 2

PS 59721 วิทยานิพนธ์ (ส�าหรับแผน ก แบบ ก 2)
(Thesis)

12(0-36-0)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

วจิยั ค้นคว้า และปฏิบตักิารตามหลกัวชิาการโดยมขีัน้ตอนรปูแบบของการวจิยัเชงิวชิาการ ท่ีเตม็รปูแบบและการน�า
เสนอผลการวิจัยซึ่งมีเนื้อหาสาระทางวิชาการ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ท่ีปรึกษา และระเบียบของสถาบัน
นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ตามค�าแนะน�าของอาจารย์ท่ีปรึกษา โดยพิจารณาจ�านวนหน่วยกิตท่ีลง
ทะเบียนตามความก้าวหน้างานวจิัยแต่ละภาคเรียน

6. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ ส�าหรับนักศึกษา แผน ข

PS 59722 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(Independent Study)

6(0-18-0)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ค้นคว้าปัญหาหรือเรื่องที่สนใจ ภายใต้การอนุญาต แนะน�าและควบคุมโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
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รายชื่ออาจารย์และบุคลากรประจ�าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ คณะวิทยาการจัดการ

1. อาจารย์ ดร.เลิศชัย สุธรรมานนท์ 
รักษาการผู้อ�านวยการ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ

2. อาจารย์ ดร.ฐิติวรรณ สินธุ์นอก 
อาจารย์ประจ�า 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ

3. อาจารย์ ดร.ธนาสิทธิ์ เพิ่มเพียร 
อาจารย์ประจ�า 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ

4. อาจารย์ ดร.บ�ารุง สาริบุตร 
อาจารย์ประจ�า 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ

5. อาจารย์ ดร.อุทัย สวนกูล 
อาจารย์ประจ�า 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ

6. อาจารย์วิเชศ ค�าบุญรัตน์ 
หัวหน้าสาขา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
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7. อาจารย์ ดร.พรรณทิวา นวะมะรัตน์ 
อาจารย์ประจ�า 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

8. อาจารย์ ดร.สกลทร นทีสวัสดิ์ 
อาจารย์ประจ�า 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ

9. นางสาวทพิวรรณ อ่อนพงษ์ 
เจ้าหน้าท่ี 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์กร
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คณะศึกษาศาสตร์



คณะศึกษาศาสตร์ 
Faculty of Education

ปรัชญา
“การศึกษา คือ การส่งเสริมการเรียนรู้ คู่คุณธรรม ต่อยอดความคิด ผลิตนวัตกรรมทางปัญญา”
ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ท่ีว่า “การศึกษาคือบ่อเกิดแห่ง

ภูมิปัญญา (Education is the Matrix of Intellect)” โดยมุ่งผลิตบุคลากรด้านการจัดการให้มี
ความเป็นเลิศทางวชิาการ มีทักษะขั้นสูงด้านวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรมสามารถประยุกต์ใช้ความ
รู้พัฒนาให้เกิดภูมิปัญญา

ปณิธาน
คณะศึกษาศาสตร์ มีเจตนารมณ์ที่จะจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภายใต้ปณิธานที่ว่า
“มุ่งพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ให้เปน็องค์การแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมการสรรค์สร้างนวัตกรรม

ทางการศกึษาอย่างต่อเนือ่ง ผลิตบณัฑติในสาขาการสอนภาษาต่างประเทศท่ีรอบรู้ท้ังทางด้านวชิาชพีครู 
การบริหารจัดการ มีความเชี่ยวชาญในทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวชิาชพีคร ูตามแนวทางการจดัการเรยีนรู้เพือ่สร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Construction-
ism)”

วิสัยทัศน์
“ในระยะเวลา 5 ปี คณะศึกษาศาสตร์สามารถขับเคลื่อนการจัดการศึกษา กระบวนการเรียนการ

สอนตามแนวทางการจดัการเรยีนรู้เพือ่สร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) สามารถผลติครใูน
สาขาการสอนภาษาจีนที่มีศักยภาพเข้าสู่วชิาชีพทางการศึกษา”

พันธกิจ
พันธกิจของคณะศึกษาศาสตร์สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 
1. พฒันาการจดัการเรยีนการสอนเชงิบรูณาการตามแนวทางการจดัการเรยีนรู้เพือ่สร้างสรรค์ด้วย

ปัญญา ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนมคีวามรู้และทักษะด้านการศกึษาควบคู่กบัการบรหิารจัดการ สามารถเรยีนเป็น 
คิดเป็น ท�างานเป็น สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน และความต้องการของสังคม

2. พัฒนาครูต้นแบบด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา ตามรูปแบบ
ของคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ

3. สนบัสนนุการวจิยัเชงิพฒันาทางการศกึษา เพือ่สร้างองค์ความรู้รวมท้ังนวตักรรมทางการศกึษา
4. ให้บริการวิชาการด้านศึกษาศาสตร์แก่ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
5. ส่งเสริมการท�านุบ�ารุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ผสมผสานกับกิจกรรมด้านอื่นๆ ของ

ผู้เรียน สร้างเสริมความผูกพันระหว่างอาจารย์และศิษย์ 
6. พัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธภิาพ
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สัญลักษณ์ประจ�าคณะ

สีประจ�าคณะ
สีม่วง

สถานที่ติดต่อคณะ
ชั้น 10 อาคาร CP All Academy

ข้อมูลการติดต่อคณะ

 • หลักสตูรศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาวะผู้น�าการบรหิารและการจัดการการศกึษา
 ผู้ประสานงาน นายกาวัน วิเชียรสมุทร
 E-mail kawanvic@pim.ac.th
 เบอร์โทรศัพท์ 02-832-0962
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หลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาวะผู้นำการบริหาร
และการจัดการการศึกษา



หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาวะผู้น�าการบริหารและการจัดการการศึกษา

Master of Education Program  
in Educational Management and Administration Leadership

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : ศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ (ภาวะผู้น�าการบรหิารและการจดัการการศกึษา)
 (อักษรย่อ) : ศษ.ม. (ภาวะผู้น�าการบริหารและการจัดการการศึกษา)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Master of Education Program in Educational  

   Management and Administration Leadership
 (อักษรย่อ) : M.Ed. (Educational Management and Administration Leadership)

ความเป็นมาและจุดเด่นของสาขาวิชา
ปัจจุบัน ประเทศไทยก�าลังเผชิญกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคัญในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งด้านการศึกษาที่มีผลการประเมินทั้งในระดับนานาชาติและระดับประเทศอยู่ในระดับต�่า เช่น ผล
การประเมินนานาชาติ การประเมิน PISA 2012 วัดความรู้เรื่องการอ่านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
นักเรียนอายุ 15 ปี พบว่า คะแนนเฉลี่ยทั้งสามวิชาถึงแม้จะสูงกว่าผลการประเมิน PISA ปี 2009 แต่
ก็ยังต�่ากว่าค่าเฉลี่ย OECD ทุกวิชา ผลการประเมินระดับประเทศ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาหลักในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยต�่ากว่าร้อยละ 50 ซึ่งผลการประเมินเหล่านี้
เป็นตัวชี้วัดระดับคุณภาพการศึกษาท่ีตกต�่า จึงจ�าเป็นท่ีต้องเร่งปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาในทุกระดับ
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ

สถานศึกษาจึงเป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทส�าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา แต่สถาน
ศกึษาขัน้พืน้ฐานในภาพรวม ยงัมข้ีอจ�ากดัในการพฒันาคณุภาพการศกึษา ท้ังในด้านความรู้ในการบรหิาร
จดัการ การจดัการเรยีนการสอน เทคโนโลย ีงบประมาณ โดยเฉพาะอย่างยิง่ด้านคร ูผู้บรหิาร และบคุลากร
ทาง การศกึษา ซึง่มบีทบาทส�าคญัยิง่ในการน�านโยบายและแผนจากส่วนกลางไปสู่การปฏบิตัใินพืน้ท่ี แต่
เนือ่งจากมกีารจ�ากดัอตัราก�าลงัคนภาครฐั รวมท้ังการใช้มาตรการจงูใจให้ข้าราชการเกษยีณอายรุาชการ
ก่อนก�าหนด ตัง้แต่ พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา ท�าให้สูญเสียอตัราครแูละขาดแคลนครใูนภาพรวม ครท่ีูยงัคง
อยู่ส่วนหนึง่กส็อนไม่ตรงวฒุ ิครมูภีาระงานอืน่ๆ นอกเหนอืจากภาระงานสอนจ�านวนมาก (แผนพฒันาการ
ศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559) ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) ใน
ด้านการพฒันาครยูงัขาดระบบพฒันาครท่ีูมปีระสิทธิภาพและต่อเนือ่ง ขาดการดแูลเอาใจใสอย่างจรงิจัง 
ท�าให้ครไูม่ได้รบัการพฒันาอย่างเป็นระบบ เพยีงพอ (แผนการศกึษาแห่งชาต ิฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2552-
2559 ส�านักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา, 2553) ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษายังมีข้อ
จ�ากัดในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับภาวะผู้น�า ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 ทักษะการคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหา การสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์และท�างานเป็นทีม และบริหารจัดการ
แบบมืออาชีพ (ผลการประชุมสนทนากลุ่ม หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์, 2558)

หลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาวะผู้นำการบริหาร
และการจัดการการศึกษา
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คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนาและ
ส่งเสรมิผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาต่างๆ จึงได้
ด�าเนนิการเปิดหลกัสูตรศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาภาวะผู้น�าการบรหิารและการจดัการการศกึษา 
ซึง่เป็นหลกัสูตรใหม่ โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่มุ่งเน้นการผลิตมหาบณัฑติให้มภีาวะผู้น�าทางการบรหิารและ
การจดัการการศกึษาควบคู่คณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชพี อนัจะน�าไปสู่การพฒันาการศกึษา
ไทยให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวชิาภาวะผู้น�าการบริหารและการจัดการการศึกษา ให้มีสมรรถนะดังนี้
1. มีภาวะผู้น�าในการบริหารและการจัดการการศึกษาที่มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยา

บรรณวิชาชีพ และสามารถบริหารและจัดการการศึกษาที่มีประสิทธภิาพ
2. มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับภาวะผู้น�าการบริหารและการจัดการการศึกษา

และสามารถประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและบริบทสังคม
3. มคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ และสามารถสร้างเครอืข่ายเพือ่การบรหิารและ

การจัดการการศึกษาได้
4. มีความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการบริหารและการจัดการการศึกษา

คุณลักษณะของมหาบัณฑิต
1. ผู้น�าทางวชิาการ
2. ผู้น�าทางการบริหาร
3. ผู้น�าการศึกษา
4. ผู้น�าด้านคุณธรรมจริยธรรม

แนวทางในการประกอบอาชีพ
1. ผู้บริหารการศึกษา
2. ผู้บริหารสถานศึกษา
3. นักวิชาการศึกษา
4. บุคลากรทางการศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
1. ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่า หรือส�าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาสาขาวิชาอื่นหรือก�าลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรี ในสถาบัน
อุดมศึกษาที่ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้การรับรอง และ

2. มปีระสบการณ์ด้านการบรหิารการศกึษาหรอืด้านการศกึษา อย่างน้อย 1 ปี หรอืมคีณุสมบตัอิืน่ๆ
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หลักสูตร
จ�านวนหน่วยกิตตรวมตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

รายการ
หลักสูตรปรับปรุง 2559 (หน่วยกิต)

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข

1. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) - -

2. หมวดวิชาบังคับ 27 27

3. หมวดวิชาเลือก 3 9

4. วิทยานิพนธ์ 12 -

5. การศึกษาค้นคว้าอิสระ - 6

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 42 42

รายวิชา
1. วิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาดังนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

EN 59701
ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา
(English for Graduate Studies)

2(2-0-4) 
(ไม่นับ

หน่วยกิต)
-

EL 59701
พื้นฐานทางการศึกษา
(Fundamental Education)

3(3-0-6)
(ไม่นับ

หน่วยกิต)
-

2. หมวดวิชาบังคับ นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ต้องศึกษารายวิชาบังคับ 9 รายวิชา 
จ�านวน 27 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชา ดังนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

EL 59702
การบริหารและการจัดการการศึกษาแนวใหม่
( Modern Educational Administration and 
Management)

3(3-0-6) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

EL 59703

นโยบายและกลยุทธ์การบริหารและการจัดการ
การศึกษา
( Policy and Strategy in Educational 
Administration and Management)

3(3-0-6) -

EL 59704
การบริหารงานวชิาการสู่ความเป็นเลิศ
( Excellence in Academic Affairs 
Administration)

3(3-0-6) -

EL 59705
การจัดการทรัพยากรทางการศึกษา
(Educational Resource Management) 3(3-0-6) -

EL 59706
ภาวะผู้น�าทางการบรหิารและการจัดการการศึกษา
( Leadership in Educational Administration 
and Management)

3(3-0-6) -

EL 59707
การบริหารธุรกิจการศึกษา
(Business Administration in Education) 3(3-0-6) -

EL 59708

ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารและการจัดการ
การศึกษา
( Research Methodology in Educational 
Administration and Management)

3(3-0-6) -

EL 59709
สัมมนาประเด็นการบริหารและการจัดการการศึกษา
( Seminar in Educational Administration and 
Management Issues)

3(3-0-6) -

EL 59710
การปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา
(Practicum in Educational Administration) 3(0-6-0) -

3. หมวดวิชาเลือก
- นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา จ�านวน 3 หน่วยกิต 
- นักศึกษาแผน ข เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 รายวิชา จ�านวน 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

EL 59711
กลยุทธ์การตลาดส�าหรับสถานศึกษา
(Marketing Strategy for Educational Institution) 3(3-0-6) -

EL 59712

เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารและการจัดการ
การศึกษา
( Economics for Educational Administration 
and Management)

3(3-0-6) -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

EL 59713
การบริหารจัดการศึกษาตามแนวคิดตะวันออก
( Oriental Management in Educational 
Administration and Management)

3(3-0-6) -

EL 59714
ประเด็นปัญหาการบริหารและการจัดการการศึกษา
( Issues in Educational Administration and 
Management)

3(3-0-6) -

EL 59715
ผู้น�าการนิเทศการศึกษา
(Leadership in Educational Supervision) 3(3-0-6) -

EL 59716
ความเป็นนักบริหารจัดการมืออาชีพ
( Professional Administration and 
Management)

3(3-0-6) -

EL 59717
กลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
(Change Management Strategy in Education) 3(3-0-6) -

EL 59718
การบริหารการศึกษาเปรียบเทียบ
(Comparative Educational Administration) 3(3-0-6) -

EL 59719

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ
การศึกษา
( Information Technology in Educational 
Administration and Management)

3(3-0-6) -

EL 59720

สถิติส�าหรับการวิจัยทางการบริหารและการจัดการ
การศึกษา
( Statistics for Research in Educational 
Administration and Management)

3(3-0-6) -

4. วิทยานิพนธ์ ส�าหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 จ�านวน 12 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

EL 59721
วิทยานิพนธ์
(Thesis) 12(0-36-0) -
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5. การศึกษาค้นคว้าอิสระ ส�าหรับนักศึกษาแผน ข จ�านวน 6 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

EL 59722
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(Independent Study) 6(0-18-0) -
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แผนการศึกษา 
ส�าหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 2

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN 59701 ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา 2
(ไม่นับหน่วยกิต)

EL 59701 พื้นฐานทางการศึกษา 3
(ไม่นับหน่วยกิต)

EL 59702 การบริหารและการจัดการการศึกษาแนวใหม่ 3

EL 59703 นโยบายและกลยุทธ์การบริหารและการจัดการการศึกษา 3

EL 59704 การบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ 3

EL 59705 การจัดการทรัพยากรทางการศึกษา 3

รวม 12

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EL 59706 ภาวะผู้น�าทางการบริหารและการจัดการการศึกษา 3

EL 59707 การบริหารธุรกิจการศึกษา 3

EL 59708 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารและการจัดการการศึกษา 3

EL xxxxx วิชาเลือก 1 3

รวม 12
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แผนการศึกษา 
ส�าหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 2

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EL 59709 สัมมนาประเด็นการบริหารและการจัดการการศึกษา 3

EL 59710 การปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา 3

EL 59721 วิทยานิพนธ์ 6

รวม 12

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EL 59721 วิทยานิพนธ์ 6

รวม 6
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แผนการศึกษา 
ส�าหรับนักศึกษา แผน ข

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EN 59701 ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา 2
(ไม่นับหน่วยกิต)

EL 59701 พื้นฐานทางการศึกษา 3
(ไม่นับหน่วยกิต)

EL 59702 การบริหารและการจัดการการศึกษาแนวใหม่ 3

EL 59703 นโยบายและกลยุทธ์การบริหารและการจัดการการศึกษา 3

EL 59704 การบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ 3

EL 59705 การจัดการทรัพยากรทางการศึกษา 3

รวม 12

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EL 59706 ภาวะผู้น�าทางการบริหารและการจัดการการศึกษา 3

EL 59707 การบริหารธุรกิจการศึกษา 3

EL 59708 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารและการจัดการการศึกษา 3

EL xxxxx วิชาเลือก 3

รวม 12
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แผนการศึกษา 
ส�าหรับนักศึกษา แผน ข

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EL 59709 สัมมนาประเด็นการบริหารและการจัดการการศึกษา 3

EL 59710 การปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา 3

EL xxxxx วิชาเลือก 2 3

EL xxxxx วิชาเลือก 3 3

รวม 12

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

EL 59722 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6

รวม 6
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ค�าอธิบายรายวิชา

1. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

EN 59701 ภาษาอังกฤษส�าหรับบัณฑิตศึกษา
(English for Graduate Studies)

2(2-0-4)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน รวมทั้งการใช้ภาษาอังกฤษส�าหรับการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา

EL 59701 พื้นฐานทางการศึกษา
(Fundamental Education)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคดิพืน้ฐานทางการศกึษาและศาสตร์ท่ีเกีย่วข้อง ประกอบด้วย ความเป็นคร ูปรชัญาการศกึษา วิวฒันาการการ
ศึกษาไทย จุดมุ่งหมายทางการศึกษา ระบบการศึกษา แนวการจัดการศึกษา การพัฒนาการเรียนรู้ สภาพจัดการ
ศึกษาในปัจจุบัน การปฏิรูปการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การประกันคุณภาพการ
ศึกษา คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา

2. หมวดวิชาบังคับ

EL 59702 การบริหารและการจัดการการศึกษาแนวใหม่
( Modern Educational Administration and 
Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิด ทฤษฎี หลักการทางการบริหารการศึกษา องค์การทางการศึกษา ภารกิจการบริหารสถานศึกษาและการ
บริหารการศึกษา การจัดโครงสร้างและการออกแบบองค์การ พฤติกรรมองค์การ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
องค์การ วฒันธรรมองค์การ การจดัการความรู้ องค์การแห่งการเรยีนรู้ ระบบบรหิารการศกึษา จติวิทยาการบรหิาร 
การบรหิารการเปลีย่นแปลง การบรหิารความเส่ียง การบรหิารความขดัแย้ง การบรหิารคณุภาพ การเจรจาต่อรอง
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

EL 59703 นโยบายและกลยุทธ์การบริหารและการจัดการการศึกษา
( Policy and Strategy in Educational Administration 
and Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

นโยบาย มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การบรหิารและการจดัการการศกึษา แนวโน้มการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ การเมอืง สังคม และเทคโนโลย ีปฏบิตัิ
การพัฒนานโยบาย แผนกลยุทธ์ การน�าไปสู่การปฏิบัติ และการประเมินผล
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EL 59704 การบริหารงานวชิาการสู่ความเป็นเลิศ
(Excellence in Academic Affairs Administration)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิด ทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู ้ ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการจัดการเรียนรู้ การบริหารแหล่งเรียนรู้
และสิ่งแวดล้อม การนิเทศเพื่อพัฒนาครู การประกันคุณภาพการศึกษา การติดตาม ประเมิน รายงาน น�าผลการ
ประเมินผลการเรียนรู้มาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

EL 59705 การจัดการทรัพยากรทางการศึกษา
(Educational Resource Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ทฤษฎ ีหลกัการ กระบวนการ แนวคดิใหม่ในการจดัการทรพัยากรทางการศกึษาและการประยกุต์ใช้ในการจดัการ
งานทรพัยากรบคุคลทางการศกึษา ธุรการ การเงิน พสัดสิุนทรพัย์และส่ิงแวดล้อม การใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพือ่การจดัการทรพัยากรทางการศกึษาอย่างมคีณุภาพท้ังองค์การ สอดคล้องกบับรบิทของหน่วยงานทางการศกึษา 
การควบคุม การตรวจสอบและการประเมินผล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

EL 59706 ภาวะผู้น�าทางการบรหิารและการจัดการการศึกษา
( Leadership in Educational Administration and 
Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิด ทฤษฎี ภาวะผู้น�า คุณลักษณะของผู้น�า พฤติกรรมผู้น�า ภาวะผู้น�าทางวิชาการ ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง การ
ตดัสินใจ การแก้ปัญหา การใช้หลักธรรมาภิบาล ความซือ่สัตย์สุจรติ คณุธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ จติวิญญาณ 
อดุมการณ์ ความเป็นผู้บรหิารมอือาชพี การพฒันาภาวะผู้น�าทางการบรหิารและการจดัการการศกึษา การบรหิาร
กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมนักเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความ
สามคัค ีความสัมพนัธ์กบัเพือ่นร่วมงาน ชมุชนและท้องถิน่ การบรหิารเครอืข่ายทางการศกึษา การระดมทรพัยากร
เพื่อการศึกษา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

EL 59707 การบริหารธุรกิจการศึกษา
(Business Administration in Education)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการ ทฤษฎีการบริหารธุรกิจและการบริหารการศึกษา การวิเคราะห์ผลตอบแทนและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
การบริหารธุรกิจการศึกษา กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาธุรกิจการศึกษาสู่ความส�าเร็จ การประยุกต์หลักการ 
ทฤษฎีการบริหารธุรกิจสู่การบริหารการศึกษา คุณลักษณะของผู้บริหาร ธุรกิจการศึกษา คุณธรรม จริยธรรมของ
ผู้บริหารธุรกิจการศึกษา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1016� คณะศึกษาศาสตร์�|�หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต



EL 59708 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารและการจัดการการศึกษา
( Research Methodology in Educational Administration 
and Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคดิ หลกัการ ระเบยีบวธีิวิจยัทางการบรหิารและการจดัการการศกึษาเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ การก�าหนด
ปัญหาการวจัิย กระบวนการวจิยั การวางแผนและออกแบบการวิจยั การเขยีนเค้าโครงวิจยั ประชากรและการเลอืก
กลุ่มตัวอย่าง การพัฒนาเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การ
ประเมินและวิพากษ์งานวิจัย การเผยแพร่งานวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย และการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ

EL 59709 สัมมนาประเด็นการบริหารและการจัดการการศึกษา
( Seminar in Educational Administration and 
Management Issues)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศกึษา วเิคราะห์ประเดน็การบรหิารและการจดัการการศกึษาเกีย่วกบัสภาพปัจจบุนั ปัญหาและแนวโน้มการบรหิาร
สถานศึกษาและการบริหารการศึกษา การประยุกต์ทฤษฎี หลักการ กระบวนการทางการบริหารการศึกษา รวมทั้ง
ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนองานวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ

EL 59710 การปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา
(Practicum in Educational Administration)

3(0-6-0)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ฝึกการเป็นผู้น�าการวางแผน การศกึษาวิเคราะห์ การสังเกต และการฝึกปฏบิตักิารบรหิารสถานศกึษาและการบรหิาร
การศึกษา การรายงาน และการสัมมนาเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติงาน

3. หมวดวิชาเลือก

EL 59711 กลยุทธ์การตลาดส�าหรับสถานศึกษา
(Marketing Strategy for Educational Institution)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิด หลักการเกี่ยวกับการตลาดส�าหรับสถานศึกษา การจัดการภาพลักษณ์และชื่อเสียงของสถานศึกษา 
พฤตกิรรมการเลือกสถานศกึษาของผู้ปกครอง นกัเรยีนและนกัศกึษา การส่ือสารการตลาด เครอืข่ายทางการตลาด
ส�าหรับสถานศึกษา การพัฒนากลยุทธ์การตลาด ปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงานและแนวทางแก้ไข

EL 59712 เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารและการจัดการการศึกษา
( Economics for Educational Administration and 
Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิด หลักการ ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ และการประยุกต์ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารและการจัดการการ
ศึกษา อุปสงค์อุปทาน การลงทุนทางการศึกษา การวางแผนการลงทุน การด�าเนินงาน การควบคุมติดตามและ
ประเมินผลการลงทุนทางการศึกษา การวิเคราะห์การลงทุนกับผลตอบแทนทางการศึกษาและการพัฒนาประเทศ
จริยธรรมการลงทุนทางการศึกษา
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EL 59713 การบริหารจัดการศึกษาตามแนวคิดตะวันออก
( Oriental Management in Educational Administration 
and Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิด หลักการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามแนวคิดตะวันออกจากนักคิดส�าคัญของจีน อินเดีย 
ญี่ปุ่น และประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความแตกต่างและความสอดคล้องระหว่างแนวคิดของตะวันออก
และตะวันตก และการประยุกต์ในการบริหารและการจัดการการศึกษา

EL 59714 ประเด็นปัญหาการบริหารและการจัดการการศึกษา
( Issues in Educational Administration and 
Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ประเดน็ปัญหาเกีย่วกบัการบรหิารและการจดัการการศกึษาท่ีก�าลงัเป็นท่ีสนใจ อาทิ การปฏริปูการศกึษา คณุภาพ
การศึกษา การบริหารงานวชิาการ การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา 
การศึกษากับการมีงานท�า การศึกษากับพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี และน�าเสนอแนวทาง
การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

EL 59715 ผู้น�าการนิเทศการศึกษา
(Leadership in Educational Supervision)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการ ทฤษฎี กระบวนการและกลยุทธ์การนิเทศการศึกษา บทบาทผู้บริหารในการนิเทศการศึกษา การนิเทศ
ภายในสถานศึกษา พฤติกรรมผู้น�าการนิเทศการศึกษา การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การการนิเทศการศึกษา การวางแผนและการจัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษา การประเมินผลการนิเทศการศึกษา 
คณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพีศกึษานเิทศก์ การมส่ีวนร่วมในวงวชิาการและวชิาชพีศกึษานเิทศก์ การ
พฒันาตนเองและส่งเสรมิพฒันาครรูวมท้ังเพือ่นร่วมงาน ปัญหาอปุสรรคในการนเิทศการศกึษาและแนวทางแก้ไข

EL 59716 ความเป็นนักบริหารจัดการมืออาชีพ
(Professional Administration and Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การบริหารในฐานะวชิาชีพชั้นสูง การพัฒนาสู่วิชาชีพบริหาร นักบริหารมืออาชีพ นักบริหารยุคใหม่ คุณลักษณะ
ความเป็นผู้บรหิารมอือาชพี การพฒันาสมรรถนะนกับรหิารมืออาชพี การส่งเสรมิพฒันาเพือ่นร่วมงาน การประยกุต์
หลักการและทฤษฎีทางการบริหาร การบริหารธุรกิจ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และศาสตร์ต่าง ๆ ใน
การบริหารการศึกษา

EL 59717 กลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
(Change Management Strategy in Education)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคดิ หลักการและทฤษฎเีกีย่วกบัการบรหิารการเปลีย่นแปลง การวิเคราะห์บรบิททางสังคมเศรษฐกิจ การเมือง 
และเทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา และองค์การทางการศึกษา การออกแบบการบริหาร การ
เปลี่ยนแปลงในองค์การทางการศึกษา การวางแผนกลยุทธ์เพื่อการเปลี่ยนแปลงในองค์การทางการศึกษา เทคนิค
การบริหารการเปลี่ยนแปลง ข้อจ�ากัดในการบริหารการเปลี่ยนแปลง รูปแบบและแนวทางการบริหารท่ีตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
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EL 59718 การบริหารการศึกษาเปรียบเทียบ
(Comparative Educational Administration)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

เปรียบเทียบบริบททางการศึกษา ระบบการบริหารและการจัดการศึกษา โครงสร้างการบริหาร หลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนการสอน แนวทางการพัฒนาการบริหารการศึกษา และการพัฒนา
คณุภาพการศกึษาของประเทศไทย ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซยีนและภมูภิาคอืน่ของโลก ข้อเสนอเชงินโยบาย
การพัฒนาการบริหารการศึกษาของไทยในอนาคต

EL 59719 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการการศึกษา
( Information Technology in Educational Administration 
and Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการและความส�าคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการจัดการการศึกษา การ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนรู้ การจัดการความรู้องค์กรแห่งการเรียนรู้ การ
วางแผน การใช้และการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนรู้ การประเมิน
ผลและปรับปรุงพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารและการเรียนรู้

EL 59720 สถิติส�าหรับการวิจัยทางการบริหารและการจัดการการศึกษา
( Statistics for Research in Educational Administration 
and Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักและวิธีการทางสถติิ ข้อมูลทางสถิติ การแจกแจงความถี่ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย 
การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวัดความสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ การ
ทดสอบนอนพาราเมตริก การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ และแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล

4. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

EL 59721 วิทยานิพนธ์ 
(Thesis)

12(0-36-0)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การศึกษา ค้นคว้า วิจัยเพื่อพัฒนาภาวะผู้น�าการบริหารและการจัดการการศึกษาและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องภายใต้การแนะน�าของอาจารย์ที่ปรึกษา และจัดท�าวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามระเบียบและขั้น
ตอนที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ก�าหนด
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5. การศึกษาค้นคว้าอิสระ ส�าหรับนักศึกษา แผน ข

EL 59722 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(Independent Study)

6(0-18-0)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การศึกษา ค้นคว้า วิจัยเพื่อพัฒนาภาวะผู้น�าการบริหารและการจัดการการศึกษาและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องภายใต้
การแนะน�าของอาจารย์ท่ีปรกึษา และจดัท�ารายงานให้เป็นไปตามระเบยีบและขัน้ตอนท่ีสถาบนัการจดัการปัญญา
ภิวัฒน์ก�าหนด
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รายชื่ออาจารย์และบุคลากรหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาวะผู้น�าการบริหารและการจัดการการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์

1. รองศาสตราจารย์ ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ 
คณบดี  

รักษาการผู้อ�านวยการโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแห่ง
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และรักษาการแทนผู้

อ�านวยการส�านัก 
ปรัชญาและวัฒนธรรมจีน

2. อาจารย์ ดร.อภิชา ธานีรัตน์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

3. อาจารย์ ดร.สงบ อินทรมณี 
อาจารย์ประจ�า

4. อาจารย์ ดร.กุลพร พูลสวัสดิ์ 
อาจารย์ประจ�า

5. อาจารย์ ดร.อนุสรา สุวรรณวงศ์ 
อาจารย์ประจ�า

6. นายกาวัน วิเชียรสมุทร 
เจ้าหน้าท่ีอาวุโส
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วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ 
International College

ปรัชญา
วิทยาลัยนานาชาติ ด�าเนินงานภายใต้ปรัชญาของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์คือ “การศึกษา

คือบ่อเกิดแห่งภูมิปัญญา (Education is the Matrix of Intellect)” บนพี้นฐานของความเชื่อมั่น 
(Belief) ท่ีว่าวิทยาลัยนานาชาติ จะเป็นหน่วยงานท่ีมีความเป็นเลิศท้ังด้านวิชาการและภาคปฏิบัติ มี
ความอุตสาหะ ความคิดสร้างสรรค์ และน�าไปสู่การสร้างนวัตกรรม กอรปด้วยคุณธรรมและจริยธรรม 
ควรคู่แก่การไว้วางใจ ให้ความร่วมมือและรับผิดชอบต่อสังคม

Philosophy
In International College of PIM, we believe in:

 • Academic excellence as well as practical relevance
 • Hard working as well as creativity and innovation
 • Moral standard and trustworthiness
 • Partnership and contribution to the community

ปณิธาน
 • หลักสูตรนานาชาติที่มีความเป็นตะวันออก (มีมุมมองความเป็นเอเซีย)
 • บนมาตราฐานคุณภาพที่เป็นสากลและน�าไปสู่การปฏิบัติจริง
 • มีคณาจารย์และนักศึกษาที่มาจากนานาประเทศ
 • สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีความเป็นสากล
 • เพื่อบ่มเพาะผู้น�าและมืออาชีพบนเวทีโลก

Resolution
Provide higher education:

 • With an international curriculum from Asian perspective
 • Through international media of communication
 • At international quality standard together with local relevance
 • By an international faculty to an international student body
 • In a network of international partners
 • For nurturing leaders and professionals on the international stage
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วิสัยทัศน์
ความมุ่งมั่นของเรา คือ จะท�าใหว้ิทยาลัยนานาชาติเป็นเส้นทางท่ีจะสร้างเยาวชนท่ีเป็นพลเมือง

โลก ให้เป็นผู้ท่ีมีคณุลกัษณะเฉพาะ เป่ียมด้วยสตปัิญญาและทักษะอย่างมอือาชพี บนการหลอมรวมของ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย

Vision
We are aspired to build the International School as:

 • a spring board to launch our youth to the world 
 • with character, intellect and professional skills
 • where wisdoms of all cultures amalgamates

พันธกิจ
1. ตอบสนองต่อผู้เรยีนในประชาคมอาเซยีนและภมูภิาคอืน่ ๆ  ท่ีมคีวามสนใจมาศกึษาในหลกัสูตร

นานาชาติ อันเป็นการส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย
2. เป็นหน่วยงานท่ีมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาองคค์วามรู้และสร้างนวัตกรรมในวิชาชีพ 

สามารถผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการแรงงานในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และบริการอื่นๆ 
ของสังคม

3. ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพและความมั่นใจในการประกอบวิชาชีพ  โดยมีความรู้ที่ทันสมัย ความ
เข้าใจอย่างลึกซึ้งทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และทักษะที่จ�าเป็นในการปฏิบัติงานจริงได้

4. พัฒนาบัณฑิตให้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
และมีจิตส�านึกในการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ

5. ให้บริการวิชาการ โดยมีการประสานความคิดและความร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆ

Mission
1. Serving the ASEAN community and other regions as a center of higher 

learning, with the International curricula in order to support Thailand’s educational 
hub

2. Serving the business, industrial and service sectors with the academic 
excellence as well as professional innovation relevance 

3. Nurturing the potential and professional graduate with the advance knowl-
edge both in academic and deep learning experience with hand on practices in 
business.

4. Keeping moral standard and maintaining the professional principle with 
the sense of providing social benefits as well as the national culture preservation 

5. Providing academic services through cooperative networking   
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สัญลักษณ์ประจ�าคณะ

สีประจ�าคณะ
สีแดง

สถานที่ติดต่อคณะ
ชั้น 11 อาคาร CP All Academy

ข้อมูลการติดต่อคณะ

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
 ผู้ประสานงาน นางสาวมนฑกานต์ แพ่งดิษฐ์
 E-mail monthakanpha@pim.ac.th
 เบอร์โทรศัพท์ 02-837-1122
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หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
(หลักสูตรนานาชาติ)



หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

Master of Business Administration Program 
in International Business 
(International Program)

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
 (อักษรย่อ) : บธ.ม (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Master of Business Administration
   (International Business)
 (อักษรย่อ) : M.B.A. (International Business)

ความเป็นมาและจุดเด่นของสาขาวิชา
ปัจจบุนัการด�าเนนิธุรกิจมกีารแข่งขนัท่ีสูงมากในระบบเศรษฐกิจโลกาภวัิฒน์ การค้าระหว่างประเทศ

ท่ีเป็นผลมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจในสหรฐัอเมรกิารและยโุรปมผีลกระทบท่ีส�าคญั ท�าให้การเจรญิเตบิโต
ทางเศรษฐกิจในเอเซียชะลอตัวลงอย่างเด่นชัด แต่การท่ีเศรษฐกิจของประเทศจีนมีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องจนกลายเป็นมหาอ�านาจทางเศรษฐกิจโลกรองจากสหรัฐอเมริกา การท�าสนธิสัญญาการค้าเสรี
ระหว่างประเทศจีนและอาเซียนในปี 2553 และการเปดิการค้าเสรีเป็นตลาดเดียวกันในกลุ่มประเทศ
อาเซียนในปี 2558 ท�าให้การด�าเนนิธุรกิจของผู้ประกอบการในอาเซียนและจีนต้องแสวงหาองค์ความรู้
หรอืกลยทุธ์รปูแบบใหม่ สร้างวสัิยทัศน์ระดบัภมิูภาคและระดบัโลก สร้างผู้น�าทางธุรกิจรุ่นใหม่ และสร้าง
เครอืข่ายทางการค้าและห่วงโซ่คณุค่าให้กบัลูกค้าท่ัวโลก ฉะนัน้การผลติบคุลากรท่ีมคีวามรู้ความสามารถ
ด้านเศรษฐกิจอาเซยีนและเศรษฐกิจจนี จงึเป็นการเพิม่ศกัยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขนัให้แก่
องค์กรภาคการค้าและการผลิต เพื่อรองรับผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นอย่างมหาศาลจากการค้าเสรีในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนและประเทศจีน

ในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตลาดที่น่าสนใจและมีศักยภาพมากในฐานะกลุ่มเป้าหมาย
ของธุรกิจค้าปลีกและภาคบริการ คือ ชนชั้นกลางในเอเชียแปซิฟิก ที่มีก�าลังการใช้จ่ายมากขึ้น ทั้งนี้ จะ
เห็นได้ว่ากลุ่มชนชัน้กลาง จะเป็นก�าลังซือ้ใหม่ มพีฤตกิรรมนยิมการซือ้สินค้าลกัชวัรีแ่บรนด์ เช่นเดยีวกบั
การท่องเที่ยวต่างประเทศ หากมีการเลือกเดินทางก็จะมองหาจุดหมายที่อยู่ในภูมิภาค ซึ่งไทยมีความได้
เปรยีบเชงิยทุธศาสตร์ท่ีตัง้ขนาบด้วยประเทศท่ีจะมชีนชัน้กลางมหาศาลอย่าง จีน อนิเดยี จงึท�าให้คาดว่า
ภาคท่องเท่ียว เพือ่การจบัจ่ายจะได้รบัประโยชน์จากกลุ่มนีโ้ดยตรง นอกจากนัน้ประเทศไทยมนีโยบายพลกั
ดันใหเ้ป็นจุดหมายท่องเท่ียวเชิงค้าปลีก รวมถึงแนวโน้มการขยายธุรกิจเข้ามาของสินค้าลักชัวรี่แบรนด์
ท่ีขยายเข้ามาในไทยและภูมิภาคเอเชียมากข้ึน ฉะนั้นการผลิตบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการ
บริหารลักชัวรี่แบรนด์ มีความเข้าใจด้านภาษาและวัฒนธรรม และวิธีการเฉพาะในการเข้าถึงตลาดต่าง
ประเทศ จึงมีความส�าคัญในการเตรียมตัวรับมือกับความต้องการของตลาดแรงงาน

สถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน์ มีความเกีย่วข้องกบัภาคธุรกิจขนาดใหญ่ของภูมภิาคอาเซยีน และ
มีเครือข่ายของธุรกิจท่ีมีความสัมพันธ์ทางการค้าและการผลิตท่ีแข็งแกร่ง รวมถึงเครือข่ายของธุรกิจค้า
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ปลีกและผู้น�าเข้าสินค้าลักชัวรี่แบรนด์ จึงเป็นแหล่งท่ีจะให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเสริมประสบการณ์ได้
เป็นอย่างดี และจะท�าให้การผลิตมหาบัณฑิตในสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศนี้ สามารถด�าเนินการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรู ้และความสามารถด้านธุรกิจระหว่างประเทศโดยมีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนและประเทศจีน
2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรู ้และความสามารถด้านธุรกิจระหว่างประเทศโดยมีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะในการบริหารลักชัวรี่แบรนด์
3. เพ่ือผลิตมหาบณัฑติท่ีมีทักษะและประสบการณ์เชงิบรูณาการท่ีน�าไปใช้ในธุรกิจได้จรงิ โดยยดึ

หลักการและวิธีปฏิบัติตามแนวทางระบบค้าเสรีของกลุ่มประเทศอาเซียน
4. เพือ่ผลติมหาบณัฑติท่ีสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจให้องค์การ โดยคดิอย่างเป็นระบบ วเิคราะห์

เชิงสร้างสรรค์ และมุ่งมั่นในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
5. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถท�างานระดับบรหิารได้ดี มีความเป็นผู้น�า มีความรับผิด

ชอบต่อสังคมและมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ
6. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีวิสัยทัศน์กว้างไกล โดยมีความรู้ความเข้าใจในการประกอบธุรกิจใน

ประเทศจีนและกลุ่มประเทศในอาเซียนเป็นอย่างดี
7. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีวิสัยทัศน์กว้างไกล โดยมีความรู้ความเข้าใจในการประกอบธุรกิจการ

บริหารลักชัวรี่แบรนด์เป็นอย่างดี

แนวทางในการประกอบอาชีพ
1. ผู้ประกอบอาชพีในองค์การ/หน่วยงานด้านธุรกิจระหว่างประเทศท้ังภาครฐับาลและภาคเอกชน 
2. บุคลากรในหน่วยงานด้านลงทุนที่ตั้งอยู่ในแต่ละประเทศ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ 
3. เจ้าของกิจการ 
4. นักวิชาการ
5. นกับรหิาร นกัปฏบิตังิานด้านการบรหิารจัดการท่ัวไป การบรหิารจัดการแบรนด์ การจัดการด้าน

การตลาด การจัดการด้านการเงิน การจัดการทรัพยากรบุคคล การวางแผนการผลิตและโลจิสติกส์ การ
จัดซื้อจัดจ้าง และการวิเคราะห์ทางธุรกิจ 

6. นักวางแผนการตลาด นักวางแผนกลยุทธ์ 
7. นักสื่อสารแบรนด์ นักสร้างสรรค์และพัฒนาแบรนด์
8. นักจัดการค้าปลีก

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
1. ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวชิา 
2. สอบผ่านการวัดระดับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษตามที่สถาบันก�าหนด
3. มคีณุสมบตัติามข้อบงัคบัสถาบนัการจัดการปัญญาภวัิฒน์ ว่าด้วยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 

พ.ศ. 2558
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หลักสูตร
จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จ�านวน 42 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก 2

- หมวดวิชาบังคับ 18  หน่วยกิต
- หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

แผน ข
- หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
- หมวดวิชาเลือก 18 หน่วยกิต
- การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

ส�าหรับนักศึกษาท่ีไม่มีพื้นฐานความรู้และทักษะทางบริหารธุรกิจต้องเรียน รายวิชาเสริมพื้นฐาน 
(โดยไม่นับหน่วยกิต) ดังนี้

รายวิชา
1. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชา ดังนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BI 57701
ภาวะผู้น�าระดับโลกเชิงปฏิบัติการ
(Global Leadership Workshop) N/C

BI 57702
การจัดการขั้นสูง
(Advanced Management) N/C

BI 57703
การสื่อสารทางธุรกิจอย่างมีประสิทธภิาพ
(Effective Business Communication) N/C

หมวดวิชาบังคับ นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ต้องศึกษารายวิชาบังคับจ�านวน 9 
รายวิชา 18 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BI 57704
การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจส�าหรับการตัดสินใจทาง
ธุรกิจ
(Economic Analysis for Business Decisions)

2(2-0-4)

BI 57705
ระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล
(Research Methodology and Data Analysis) 2(2-0-4)
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BI 57706
รายงานทางการเงนิและการจัดการ
(Financial Report & Management) 2(2-0-4)

BI 57707
การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค
(Marketing & Consumer Behavior) 2(2-0-4)

BI 57708
การจัดการปฏิบัติการและโลจิสติกส์ระดับโลก
(Operations Management and Global 
Logistics)

2(2-0-4)

BI 57709
ภาวะผู้น�าและพฤติกรรมองค์การ
(Leadership & Organizational Behavior) 2(2-0-4)

BI 57710
ภูมิปัญญาตะวันออกในการจัดการ
(Oriental Wisdom in Management) 2(2-0-4)

BI 57711
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจระดับโลก
(Global Business Environment) 2(2-0-4)

BI 57712
กลยุทธธุรกิจระหว่างประเทศ
(International Business Strategy) 2(2-0-4)

หมวดวิชาเลือก แบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชา ดังนี้
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และส�าหรับนักศึกษาแผน ข 

ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต จากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้

กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกิจจีนอาเซียน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BI 57713
การจัดการบริษัทข้ามชาติ
(Managing Multinational Companies) 2(2-0-4)

BI 57714
การจัดการการเงินส�าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
( Financial Management for International 
Business)

2(2-0-4)

BI 57715
การเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ
(International Entrepreneurship) 2(2-0-4)

BI 57716
กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด
(Market Entry Strategy) 2(2-0-4)
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BI 57717
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
(Cross Cultural Communication) 2(2-0-4)

BI 57718
มุมมองด้านกฎหมายในธุรกิจระหว่างประเทศ
(Legal Aspects in International Business) 2(2-0-4)

BI 57719
หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจระหว่างประเทศ
(Selected Topics in International Business) 2(2-0-4)

CI 57701
จีนและอาเซียนในเศรษฐกิจโลก
(China and AEC in Global Economy) 2(2-0-4)

CI 57702
เครือข่ายทางธุรกิจและการบริหารบุคลากรใน
ประเทศจีน
(Networking and Managing People in China)

2(2-0-4)

CI 57703
การลงทุนและการเงินในประเทศจีน
(Investment and Finance in China) 2(2-0-4)

CI 57704
การสร้างตราสนิค้าและการตลาดในประเทศจีน
(Branding and Marketing in China) 2(2-0-4)

CI 57705
หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจจีน
(Selected Topics in China Business) 2(2-0-4)

CI 57706
หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจอาเซียน
(Selected Topics in ASEAN Business) 2(2-0-4)

กลุ่มวิชาการบริหารจัดการลักชัวรี่แบรนด์

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

LB 57701

มุมมองทางวัฒนธรรมและความคดิสร้างสรรค์ของ
อุตสาหกรรมลักชัวรี่
( Cross-Cultural and Creative Aspects of 
Luxury Industry)

2(2-0-4)

LB 57702
สภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมลักชัวรี่
(Luxury Environment) 2(2-0-4)

LB 57703
การสื่อสารลักชัวรี่แบรนด์
(Luxury Brand Communication) 2(2-0-4)
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

LB 57704
การสร้างแบรนด์และการตลาดของอุตสาหกรรม
ลักชัวรี่
(Branding and Marketing of Luxury Industry)

2(2-0-4)

LB 57705
หัวข้อเลือกสรรทางอุตสาหกรรมลักชัวรี่
(Selected Topics in Luxury Industry) 2(2-0-4)

LB 57706
สัมมนาเรื่องการบริหารจัดการลักชัวรี่แบรนด์
(Seminars in Luxury Brand Management) 2(2-0-4)

LB 57707
การจัดการออกแบบส�าหรับอุตสาหกรรมลักชัวรี่
(Design Management for Luxury Industry) 2(2-0-4)

LB 57708
การจัดการค้าปลีกสินค้าลักชัวรี่
(Luxury Retail Management) 2(2-0-4)

LB 57709

ความเป็นผู้ประกอบการกับการสร้างธุรกิจสินค้าลัก
ชัวรี่
( Entrepreneurship and Venture Initiation in 
Luxury Business)

2(2-0-4)

LB 57710

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการบริหารจัดการลักชัวรี่
แบรนด์ 1
( Work-based Learning in Luxury Brand 
Management 1)

3(0-40-0)

LB 57711

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติการบริหารจัดการลักชัวรี่
แบรนด์ 2
( Work-based Learning in Luxury Brand 
Management 2)

3(0-40-0)

วิทยานิพนธ์ ส�าหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BI 57720
วิทยานิพนธ์
(Thesis) 12(0-0-36)
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รายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ส�าหรับนักศึกษา แผน ข

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

BI 57721
การศึกษาค้นคว้าอิสระ—ห้องทดลองบูรณาการ 1
(Independent Study—Integration Lab 1) 3(0-0-9)

BI 57722
การศึกษาค้นคว้าอิสระ—ห้องทดลองบูรณาการ 2
(Independent Study—Integration Lab 2) 3(0-0-9)
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แผนการศึกษา 
ส�าหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 2

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

BI 57704 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจส�าหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ 2(2-0-4)

BI 57705 ระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล 2(2-0-4)

BI 57706 รายงานทางการเงินและการจัดการ 2(2-0-4)

BI 57707 การตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภค 2(2-0-4)

BI 57708 การจัดการปฏิบัติการและโลจิสติกส์ระดับโลก 2(2-0-4)

รวม 10

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

xx xxxxx หมวดวิชาเลือก 2(2-0-4)

xx xxxxx หมวดวิชาเลือก 2(2-0-4)

xx xxxxx หมวดวิชาเลือก 2(2-0-4)

xx xxxxx หมวดวิชาเลือก 2(2-0-4)

xx xxxxx หมวดวิชาเลือก 2(2-0-4)

รวม 10
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แผนการศึกษา 
ส�าหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 2

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

BI 57709 ภาวะผู้น�าและพฤติกรรมองค์การ 2(2-0-4)

BI 57710 ภูมิปัญญาตะวันออกในการจัดการ 2(2-0-4)

BI 57711 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจระดับโลก 2(2-0-4)

BI 57712 กลยุทธธุรกิจระหวา่งประเทศ 2(2-0-4)

xx xxxxx หมวดวิชาเลือก 2(2-0-4)

รวม 10

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

BI 57720 วิทยานิพนธ์ 12(0-0-36)

รวม 12
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แผนการศึกษา 
ส�าหรับนักศึกษา แผน ข

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

BI 57704 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจส�าหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ 2(2-0-4)

BI 57705 ระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล 2(2-0-4)

BI 57706 รายงานทางการเงินและการจัดการ 2(2-0-4)

BI 57707 การตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภค 2(2-0-4)

BI 57708 การจัดการปฏิบัติการและโลจิสติกส์ระดับโลก 2(2-0-4)

รวม 10

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

xx xxxxx หมวดวิชาเลือก 2(2-0-4)

xx xxxxx หมวดวิชาเลือก 2(2-0-4)

xx xxxxx หมวดวิชาเลือก 2(2-0-4)

xx xxxxx หมวดวิชาเลือก 2(2-0-4)

xx xxxxx หมวดวิชาเลือก 2(2-0-4)

รวม 10
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แผนการศึกษา 
ส�าหรับนักศึกษา แผน ข

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

BI 57709 ภาวะผู้น�าและพฤติกรรมองค์การ 2(2-0-4)

BI 57710 ภูมิปัญญาตะวันออกในการจัดการ 2(2-0-4)

BI 57711 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจระดับโลก 2(2-0-4)

BI 57712 กลยุทธธุรกิจระหวา่งประเทศ 2(2-0-4)

xx xxxxx หมวดวิชาเลือก 2(2-0-4)

รวม 10

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

xx xxxxx หมวดวิชาเลือก 2(2-0-4)

xx xxxxx หมวดวิชาเลือก 2(2-0-4)

xx xxxxx หมวดวิชาเลือก 2(2-0-4)

BI 57721 การศึกษาค้นคว้าอิสระ—ห้องทดลองบูรณาการ 1 3(0-0-9)

BI 57722 การศึกษาค้นคว้าอิสระ—ห้องทดลองบูรณาการ 2 3(0-0-9)

รวม 12
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คําอธิบายรายวิชา

1. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

BI 57701 ภาวะผู้น�าระดับโลกเชิงปฏิบัติการ 
(Global Leadership Workshop)

N/C

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี

การเรียนในเชิงการกระท�า โดยมีการจัดค่ายค้างคืน 2 วันเพื่อสรา้งความภาคภูมิใจในตนเอง ความเชื่อมั่นและ
ความกระตือรือร้นในการเป็นผู้น�าระดับโลก สัมมนาและกิจกรรมกลุ่มเพื่อสะท้อนการสร้างทีมงาน การแก้ปัญหา 
การวางแผนงานและการด�าเนนิการ ความเข้าใจเชงิลกึทางด้านคณุค่าส่วนบคุคล ความไว้วางใจ ความกระตอืรอืร้น
ของกลุ่ม การแก้ปัญหาข้อขัดแย้ง และรูปแบบความเป็นผู้น�า
Action-packed learning build self-esteem, confidence, and enthusiasm for global leadership. 
Seminars and group activities for dedicated reflection, team building, problem solving, event 
planning and execution; insights on personal value, trust, group dynamics, conflict resolution, 
and leadership styles.

BI 57702 การจัดการขั้นสูง 
(Advanced Management)

N/C

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี

ฟังก์ชั่นและกิจกรรมของการจัดการการ ได้แก่ การวางแผน การจัดระเบียบ และการควบคุมก�ากับ ซึ่งประกอบ
ด้วย การคิดเชิงวิพากษ์ผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ การตัดสินใจ การก�าหนดเป้าหมาย การจัดการเวลาและ
ทรัพยากร การสร้างเครือข่าย การสร้างแรงจูงใจ และการประเมินผู้ใต้บังคับบัญชา จริยธรรมและความรับผิด
ชอบต่อสังคม
Functions and activities of management: planning, organizing, directing and controlling: Critical 
thinking through analysis and synthesis, decision making, goal setting, time and resource man-

agement, networking, motivating and evaluating subordinates; ethics and social responsibility.

BI 57703 การสื่อสารทางธุรกิจอย่างมีประสิทธภิาพ 
(Effective Business Communication)

N/C

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี

 ทักษะการสื่อสารในการรายงาน การน�าเสนอ และการพูดในที่สาธารณะ โครงสร้างการสื่อสาร การไหลเวียนของ
ข่าวสาร และรปูแบบการรายงาน ประกอบด้วยภาพและส่ือประสมท่ีใช้ในการน�าเสนอ ค�ากล่าว น�า้เสียงและท่าทาง 
ความสัมพันธ์ของผู้ฟังเมื่อมีการพูดในที่สาธารณะ ความเข้าใจที่มีต่อตัวบุคคล หรือในสถานการณ์จากการรับฟัง 
การจัดการความเครียดอย่างมีประสิทธภิาพ รวมทั้งการรับรู้ด้านอารมณ์
Communication skills in report, presentation and public speaking. Structure, focus, logic flow 
and style in report; visual and multimedia materials in presentation; Oratory, voice and gesture, 
audience relationship in public speaking. Understand a person or situation through effective 
listening, stress management and awareness of emotion.
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2. หมวดวิชาบังคับ

BI 57704 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจส�าหรับการตัดสินใจทาง
ธุรกิจ 
(Economic Analysis for Business Decisions)

2(2-0-4)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี

อุปสงค์และอุปทาน ดุลยภาพของตลาด ต้นทุน โครงสร้างการตลาดแบบแข่งขันสมบูรณ์ แบบผูกขาด และแบบ
กึ่งผูกขาดโดยผู้ขายหลายราย ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและความไม่สมดุลของข้อมูล ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน
ในด้านต้นทุนการท�ารายการ ค่าใช้จ่ายของตัวแทนการขาย ตลอดจนขอบเขตของบริษัทในด้านการก�าหนดราคา
และกลยุทธ์การแข่งขัน
Demand and supply, market equilibrium; cost; market structure in perfect competition, monopoly, 
monopolistic competition, and oligopoly; information & information asymmetry, risk and uncertain-

ty; transaction cost, agency cost and boundary of firms; pricing and other competition strategy.

BI 57705 ระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล 
(Research Methodology and Data Analysis)

2(2-0-4)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี

ขั้นตอนการรวบรวม การตรวจสอบ การลบล้าง และการปรับเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงการสร้างแบบจ�าลองส�าหรับ
ข้อมูล โดยมีเป้าหมายเน้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ การชี้แนะบทสรุปต่างๆ และการสนับสนุนเพื่อการตัดสินใจ ซึ่ง
ประกอบด้วยการส�ารวจและการออกแบบสอบถาม การสัมภาษณ์และการประชมุระดบัสมองกลุ่มย่อย การสังเกต
และการศกึษาจากเอกสาร การรวบรวมข้อมลูและสถติเิชงิพรรณนา การวเิคราะห์ข้อมลูเชงิส�ารวจและการวเิคราะห์
ข้อมูลเชิงยืนยัน
A process of collecting, inspecting, cleaning, transforming, and modeling data with the goal of 
highlighting useful information, suggesting conclusions, and supporting decision making: Sur-

vey and design of questionnaire; Interview and focused group, observation and documentary 
research; data aggregation and visualization; descriptive statistics, exploratory data analysis 
and confirmatory data analysis

BI 57706 รายงานทางการเงนิและการจัดการ 
(Financial Report & Management)

2(2-0-4)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี

งบการเงิน ประกอบด้วยงบดลุ งบก�าไรขาดทุน รายงานตราสารทุน และรายงานกระแสเงินสด การจัดเกบ็ข้อมลูของ
ตลาดหลักทรัพย์ การแถลงข่าวและรายงานของผู้สอบบัญชี กฎระเบียบและมาตรฐานส�าหรับการรายงานทางการ
เงนิ การตรวจสอบภายในและมาตรการควบคุม ผลกระทบส�าหรับผู้บริหารนักลงทุนและเจ้าหนี้
Financial statements such as balance sheet, income statement, equity report and cash flow 
report; Stock exchange filings, press release and auditor’s report; regulations and standards for 
financial reporting; Internal auditing and control measures; Implications for managers, investors, 
and creditors.
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BI 57707 การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค 
(Marketing & Consumer Behavior)

2(2-0-4)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี

กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค ลักษณะของผู้ซื้อแต่ละรายและองค์กร เช่น ตัวแปรทางด้านประชากรและ
พฤติกรรม อิทธพิลจากกลุ่มต่างๆ ที่มีของผู้บริโภค การแบ่งส่วน การก�าหนดเป้าหมายและการวางต�าแหน่ง ส่วน
ประสมทางการตลาดทางด้านผลติภัณฑ์ ราคา การส่งเสริมการขายและช่องทางจัดจ�าหน่าย การสร้างตราสินค้า
และการสื่อสารแบบบูรณาการ การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และการตลาดแบบสื่อสังคมออนไลน์
Consumer decision making process; characteristics of individual and organizational buyers such as 
demographics and behavioral variables; Influences on the consumer from groups; segmentation, 
targeting and positioning; marketing mix in product, price, promotion and channels; branding and 
integrated communication; customer relationship management: CRM and social media marketing.

BI 57708 การจัดการปฏิบัติการและโลจิสติกส์ระดับโลก 
( Operations Management and Global 
Logistics)

2(2-0-4)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี

การสร้างสรรค์คณุค่าระดบัโลกจากผลติภณัฑ์ท่ีเป็นนวัตกรรม การออกแบบกระบวนการ การจดัการโครงงาน การ
เพัฒนาผลิตภาพการผลิต การจัดการคุณภาพ การจัดการสินค้าคงคลัง และการจัดการก�าลังการผลิต การจัดการ
โซ่อุปทาน กลยุทธและแผนงานด้านเทคโนโลยี
Value creation on a global scale through innovative product, process design, project management; 
productivity improvement, quality management, inventory management and capacity management; 
supply chain management, technology strategy and road mapping.

BI 57709 ภาวะผู้น�าและพฤติกรรมองค์การ 
(Leadership & Organizational Behavior)

2(2-0-4)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี

การศึกษาและการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิธีการที่บุคคลและกลุ่มบุคคลท�าหน้าท่ีต่างๆ ในองค์กร ซึ่งประกอบ
ด้วย การรับรู้ การเรียนรู้และแรงจูงใจ กลุ่มบุคคล ทีมงานและอ�านาจ ลักษณะผู้น�า ความสามารถพิเศษและความ
เป็นผู้น�า การจดัโครงสร้างและการออกแบบองค์กร การเปลีย่นแปลงและการพฒันาองค์กร วฒันธรรมองค์กร การ
จัดการความรู้ องค์กรการบริหารการเรียนรู้
Study and application of knowledge about how people, individuals, and groups act in organizations: 
Perception, learning and motivation; group, team and power; Leader, charisma and leadership 
styles; organizational structure and design; organizational change and development; organization 
culture, knowledge management and learning organization.

BI 57710 ภูมิปัญญาตะวันออกในการจัดการ 
(Oriental Wisdom in Management)

2(2-0-4)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี

ภูมิปัญญาตะวันออกจากประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น อินเดียและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยครอบคลุม
สาระส�าคัญของขงจื้อ เต๋าและพุทธศาสนา และการอธิบายกรณีศึกษาในบริบทการจัดการทางธุรกิจ การประยุกต์
ใช้กลยุทธ์ทางทหารของซุนวูและกลยุทธ์คลาสสิกอื่นๆ ความแตกต่างและความสมานฉันท์ระหว่างแนวความคิด
ของตะวันออกและตะวันตก
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Oriental wisdom form countries like China, Japan, India and South East Asian countries: Essenc-

es of Confucianism, Taoism, and Buddhism and case illustrations in the business management 
context; applications of Sun Tzu and other classics of military strategy; differences and recon-

ciliation between the oriental and western management thinking and practices.

BI 57711 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจระดับโลก 
(Global Business Environment)

2(2-0-4)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี

สภาพแวดล้อมทางสังคม การเมอืง เศรษฐกิจ กฎระเบยีบ ภาษ ีวัฒนธรรม กฎหมายและเทคโนโลยใีนนานาประเทศ 
แนวโน้มของโลกาภิวัตน์และบูรณาการระดับภูมิภาค จากกรณีศึกษาของประเทศชั้นน�าต่างๆ รวมทั้งกลุ่มประเทศ
อาเซยีนและประเทศจนี การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมและทฤษฎท่ีีเกีย่วข้อง นโยบายของรฐับาลส�าหรบัธุรกิจระหว่าง
ประเทศ องค์การสหประชาชาติ เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ เขตการค้าเสรีอาเซียน
The social, political, economic, regulatory, tax, cultural, legal, and technological environments 
in different countries; trend of globalization and regional integration; cases of forefront coun-

tries including ASEAN and China, environmental analysis and theories of government policy for 
international business; the United Nations (UN), North America Free Trade Area (NAFTA), the 
ASEAN Free Trade Area (AFTA).

BI 57712 กลยุทธธุรกิจระหว่างประเทศ 
(International Business Strategy)

2(2-0-4)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี

การจัดการเชิงกลยุทธระดับโลก ประกอบด้วยเป้าหมายและวัตถุประสงค ์ การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและการ
วเิคราะห์คู่แข่ง การวเิคราะห์ทรพัยากร ขดีความสามารถ และทางเลอืกเชงิกลยทุธ การเคลือ่นย้ายระหว่างประเทศ
และอุปสรรค การประเมินการแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์ กลยุทธการเข้าสู่ตลาดเป็นรายแรก คือกลยุทธการปรับ
ตัว การรวมตัว และการอนุญาโตตุลาการ การก�าหนดค่าของห่วงโซ่อุปทานระดับโลก ยุทธศาสตร์ของบริษัทข้าม
ชาติในตลาดเกิดใหม่
Strategic management in global setting: goals and objectives, industry and competitor analysis, 
resource and capability analysis and strategic options; international mobility and barriers; geo-

graphic spread evaluation; first to market strategy; strategies of adaptation, aggregation and 
arbitration; configuration of global supply chain; emerging market strategics of multi national 
corporation: MNC.
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3. หมวดวิชาเลือก
3.1  กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกิจจีนอาเซียน

BI 57713 การจัดการบริษัทข้ามชาต ิ
(Managing Multinational Companies)

2(2-0-4)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี

การวางแผน การจัดการ การรับพนักงาน การน�าและการควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทข้ามชาติ ด้วยการ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรทางเทคโนโลยีและทรัพยากรทางธรรมชาติ โดย
ครอบคลุมถึง บทบาทด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านการให้ข้อมูลและด้านการตัดสินใจของผู้บริหารระดับ
สูง ระดับกลางและระดับต้น ทักษะทางด้านการเมือง ด้านทฤษฎี ด้านการสื่อสารและด้านการวินิจฉัย ตลอดจน
การน�ากลยุทธ์ทางธุรกิจไปปฏิบัติจริง
Planning, organizing, staffing, leading and controlling activities of a company across national 
borders, with human resource management, financial resources, technological resources and 
natural resources: Interpersonal, informational and decisional roles of top level, middle level 
and first level managers; political, conceptual, communicational and diagnostic skills, including 
implementation of business strategy

BI 57714 การจัดการการเงินส�าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ 
( Financial Management for International 
Business)

2(2-0-4)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี

ระบบการเงินระหว่างประเทศ ตลาดการเงิน ระบบธนาคารและตลาดแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ การประเมนิ
และการจดัการความเส่ียงของเงินตราต่างประเทศท่ีมสัีญญาแลกเปลีย่น ซือ้ขายล่วงหน้า การจดัการเงินทุนส�าหรบั
การค้าระหว่างประเทศ นโยบายและกลยทุธการลงทุนระหว่างประเทศ การประเมนิและการควบคมุการปฏบิตักิาร
ระหว่างประเทศ การจัดเก็บภาษีและการก�าหนดราคาโอนระหว่างประเทศ
The international monetary system, financial markets, banking system and foreign exchange 
market; Measurement and management of foreign currency exposure with swaps, options and 
futures; management and finance of foreign trade; International investment policy and strategy; 
evaluation and control of global operations; international taxation and global transfer pricing

BI 57715 การเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ 
(International Entrepreneurship)

2(2-0-4)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี

ความสามารถเฉพาะบุคคลในการปรับเปลี่ยนความคิดสู่การปฏิบัติท่ามกลางบริบทระหว่างประเทศ ซึ่งประกอบ
ด้วย การค้นหา การเริ่มต้นและการส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจในระดับนานาชาติ การเตรียมการ การจัดการ การเข้า
ร่วม การด�าเนินการและติดตามกิจกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการความสัมพันธ์ที่มีความหลากหลาย
ในบริบทและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
An individual’s ability to turn ideas into action in an international context: Searching for, initiating 
and instigating business opportunities at international level; preparing, organizing, participating, 
carrying out and following up international business activities; managing diverse relations and 
contacts in different contexts and cultures
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BI 57716 กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด 
(Market Entry Strategy)

2(2-0-4)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี

วิธีการวางแผนการส่งมอบ และการกระจายสินค้าหรือบริการไปยังกลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วย 
วิธีการเข้าสู่ตลาดโดยวิธีการส่งออก การสั่งผลิต การจดทะเบียนการค้า การเป็นแฟรนไชส์   การเป็นพันธมิตร การ
ร่วมทุน ด�าเนินธุรกิจในลักษณะที่เป็นผู้ลงทุนแต่เพียงผู้เดียว ท�าโครงการกรีนฟิลด์ และการควบรวมกิจการ พื้น
ฐานทฤษฎีการเข้าสู่ตลาดในแง่มุมของต้นทุนการท�าธุรกรรมและทรัพยากร ทางเลือกในการเข้าสู่ตลาดแบบคงท่ี
และเคลื่อนไหว ระยะเวลาการเข้าสู่ตลาด
The planned method of delivering and distributing goods or services to a target foreign market: 
Entry methods in terms of export, original equipment manufacturer: OEM, licensing, franchising, 
strategic alliance, joint venture, wholly owned business, greenfield project, and merger and 
acquisition:M and A; theoretical foundations of entry mode based on transaction cost, resource 
based view, real options and institutions; static and dynamic entry mode choice and timing

BI 57717 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
(Cross Cultural Communication)

2(2-0-4)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี

การใช้ส่ือสารเชิงสัญลักษณ์ร่วมกันเพื่อสรรค์สร้างความหมายกับบุคคลอื่นๆ ท่ีมีภูมิหลังทางด้านศาสนา สังคม 
ชาติพันธุ์และการศึกษาแตกต่างกัน ซึ่งประกอบด้วย การสื่อสารวัจนภาษาและอวัจนภาษาข้ามวัฒนธรรม ที่มีผลก
ระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม ความเป็นตัวตน และการสื่อสารระหว่างกลุ่ม เพื่อใช้ในการปรับตัวกับ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Sharing of communication symbols to create meaning with other individuals from different reli-

gious, social, ethnic, and educational backgrounds: verbal communication and nonverbal com-

munication across cultures affect in ntercultural relations; identity and intergroup communication 
for adapting to several cultures

BI 57718 มุมมองด้านกฎหมายในธุรกิจระหว่างประเทศ 
(Legal Aspects in International Business)

2(2-0-4)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี

ระบบกฎหมายเปรียบเทียบ กฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการค้าและการลงทุน กฎหมายระหว่าง
ประเทศท่ีเกีย่วข้องกบัสิทธิบตัรและเครือ่งหมายการค้า การแก้ปัญหาการด�าเนนิคดแีละข้อพพิาท กฎหมายว่าด้วย
ธุรกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศ เช่น การจัดตั้งบริษัทย่อยหรือการร่วมทุน และการท�าสัญญาระหว่างประเทศ 
กฎระเบยีบของรฐับาลท่ีเกีย่วข้องกบัการค้าและการลงทุน มาตรฐานอตุสาหกรรม การคุ้มครองแรงงานและสภาพ
แวดล้อม
Comparative legal systems, International laws and agreements governing trade and investments; 
international laws relating to patents and trade marks; litigation and dispute resolution; law gov-

erning international business transactions such as establishing subsidiaries or joint venture and 
international contracts; government regulations on trade and investment, industrial standard, 
labor and environment protection
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BI 57719 หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจระหว่างประเทศ 
(Selected Topics in International Business)

2(2-0-4)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี

สัมมนาในประเด็นหัวข้อทางด้านการจัดการระดับนานาชาติท่ีส�าคัญในปัจจุบัน ซึ่งด�าเนินโดยนักวิชาการและนัก
ปฏิบัติในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
Seminars on current issues in international management conducted by scholars and practitioners 
in related areas.

CI 57701 จีนและอาเซียนในเศรษฐกิจโลก 
(China and AEC in Global Economy)

2(2-0-4)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี

ภาพรวมของเศรษฐกิจจนีและ AEC และจดุยนืในโลก ซึง่ประกอบด้วย การแปลความหมายของตวัชีวั้ดทางเศรษฐกิจ
ที่ส�าคัญ ระบบเศรษฐกิจ บทบาทของภาครัฐและเอกชน อุตสาหกรรมหลักและภูมิภาคที่ส�าคัญทางด้านเศรษฐกิจ
ระดบัภมูภิาพ นโยบายของรฐับาลและการตคีวาม ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจภายนอก และบทบาทในองค์การใน
เขตพื้นที่และองค์การระหว่างประเทศ โอกาสและความท้าทายในอนาคต
Overview of China and AEC economy and their position in the world: Interpretation of key economic 
indicators; Economic system, and role of the public and private sectors; Major industries and 
regions of the regional economy; Government policies and their implications; External economic 
relations and roles in international and regional organizations. Opportunities and challenges in 
the future.

CI 57702 เครือข่ายทางธุรกิจและการบริหารบุคลากร
ในประเทศจีน 
(Networking and Managing People in China)

2(2-0-4)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี

ความเข้าใจในวัฒนธรรมทางธุรกิจของคนจีน ธรรมชาติและกลไกการท�างานของ “กวนซี่”ทักษะการส่ือสารแบบ
ทางการและไม่เป็นทางการ มารยาทและเทคนิคการสร้างเครือข่ายธุรกิจ การพัฒนาและการรักษาพันธมิตรทาง
ด้านธุรกิจ ธุรกิจครอบครัวและครอบครัวนักธุรกิจ บทบาทของภาครัฐและการสร้างเครือข่ายกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
การสร้างระบบเครือข่ายผ่านสังคมออนไลน์ บริบททางวัฒนธรรมและกฎระเบียบ ซึ่งประกอบด้วย รูปแบบการ
จัดการของคนจีน การคัดเลือก การคงไว้ การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน การกระจายอ�านาจและการก�ากับดูแล 
การประเมินผลการด�าเนินงานและการให้รางวัล การจัดการความขัดแย้ง จริยธรรมและภาวะผู้น�า
Understand the Chinese business culture; nature and mechanism of “Guanxi”; formal & informal 
communication skill; etiquette and technique of business networking; developing and maintaining 
business partnership; family business and business families; role of government and networking 
with government officials; networking through social network over Internet. Cultural and regulatory 
context; Chinese management style; employee selection, retention, training and development; 
delegation and supervision; performance evaluation and reward; conflict management; Morality 
and leadership.
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CI 57703 การลงทุนและการเงินในประเทศจีน 
(Investment and Finance in China)

2(2-0-4)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี

ภาพรวมของค่าเงินและตลาดทุนของจีน แนวโน้มของอนาคตด้านประวัติศาสตร์และโครงสร้างอุตสาหกรรมด้าน
การเงินของจีน กฎเกณฑ์ ระเบียบและหน่วยงานท่ีดูแลก�ากับ ธนาคารกลางจีนและนโยบายการแลกเปลี่ยนเงิน
ตราต่างประเทศ ประกอบด้วยภาคการธนาคารและการประกันภัย ตลาดหลักทรัพย์และตลาดพันธบัตร กองทุน
เพื่อการลงทุนภาคเอกชน และตลาดอสังหาริมทรัพย์
Overview of China’s money and capital markets, future trends: history and structure of China’s 
financial industry; regulation and regulatory bodies; The People’s Bank of China: PBOC and for-

eign exchange and monetary policy; banking and insurance sector; securities and bonds market, 
private equity funds and the real estate market

CI 57704 การสร้างตราสนิค้าและการตลาดในประเทศจีน 
(Branding and Marketing in China)

2(2-0-4)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี

การตระหนัก การรับรู้ตราสินค้า ความชื่นชอบ และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคชาวจีน องค์ประกอบด้านการแปล
ตราสินค้าต่างประเทศให้เป็นภาษาจนี กลยทุธ์ของการสร้างตราสินค้าในประเทศจนี กลยทุธ์การขยายตราสินค้าใน
ประเทศจีน การสร้างตราสนิค้าด้วยเครือข่ายทางสังคม ออนไลน์ กรณีศึกษาของตราสินค้าชั้นน�าระดับนานาชาติ
และตราสินค้าชั้นน�าภายในประเทศจีน
Brand awareness, cognition, affection and purchase intension of Chinese consumers; translating 
elements of a foreign brand into Chinese; strategies of brand architecture in China; strategies 
of brand extension in China; branding with social network; cases of top international and local 
brands in China.

CI 57705 หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจจีน 
(Selected Topics in China Business)

2(2-0-4)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี

สัมมนาในประเด็นหัวขอ้ทางด้านการจัดการธุรกิจในประเทศจีนท่ีส�าคัญในปัจจุบัน ซึ่งด�าเนินโดยนักวิชาการและ
นักปฏิบัติในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
Seminars on current issues in business management in China conducted by scholars and prac-

titioners in related areas.

CI 57706 หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจอาเซียน 
(Selected Topics in ASEAN Business)

2(2-0-4)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี

สัมมนาในประเด็นหัวข้อทางด้านการจัดการธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียนท่ีส�าคัญในปัจจุบัน ซึ่งด�าเนินโดย
นักวิชาการและนักปฏิบัติในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
Seminars on current issues in business management in ASEAN conducted by scholars and 
practitioners in related areas.
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3.2 กลุ่มวิชาการบริหารจัดการลักชักรี่แบรนด์

LB 57701 มุมมองทางวัฒนธรรมและความคดิสร้างสรรค์ 
ของอุตสาหกรรมลักชัวรี่
( Cross-Cultural and Creative Aspects of 
Luxury Industry)

2(2-0-4) 

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี

ภาพรวมของแนวคิดและความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับความหรูหรา มุมมองทางวัฒนธรรม รวมไปถึงการพัฒนา
แนวคิดเกี่ยวกับความหรูหราในระยะเวลาท่ีผ่านมา ความสัมพันธ์ระหวา่งความคิดดังกล่าวกับสังคม ผลกระทบ
ต่อผลิตภัณฑ์ในตลาด และอิทธพิลที่ส่งผลต่อบุคคล การมองเห็นคุณค่าในรากเหง้าและต้นก�าเนิดของแบรนด์หรู 
รวมถึงการน�าทักษะความสามารถในการระบุแหล่งท่ีมาของแนวความคิดดั้งเดิมอันทรงค่าในตลาดสินค้าลักชัวรี่
มาประยุกต์ใช้จริง การศึกษาถึงสาระส�าคัญของรากฐาน ของกลุ่ม หรือของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์และน�า
มาแปลผลเพื่อใช้ในวงการธุรกิจ
Overview of the idea of luxury and its conception in general and cross-cultural aspects; the de-

velopment of luxury concept over time; its relation with the society; its impact on the products 
in the market; and its influences on individuals. The appreciation of provenance and origin of a 
luxury brand and the practical application of skills in identifying original ideas that have value 
in the luxury market. Explores the creative essence of a foundation, group or of an individual 
translated into a business.

LB 57702 สภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมลักชัวรี่
(Luxury Environment)

2(2-0-4)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี

ภาพรวมเกี่ยวกับสินค้าลักชัวรี่ในระดับมหภาค ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ระดับแฟชั่นทั่วไปไปจนถึงห้องเสื้อชั้นสูง เครื่อง
ประดับ อัญมณี นาฬิกา รวมไปถึงการเดินทางท่องเที่ยว ธุรกิจการโรงแรม อุตสาหกรรมรถยนต์ และศาสตร์การ
รับประทานอาหาร การวิเคราะห์ความพิเศษและความแตกต่างของสินค้าแต่ละชนิดในอุตสาหกรรมลักชัวรี่ เรียน
รู้ความท้าทายด้านต่างๆ รวมถึงเทคนคิการจัดการที่เกี่ยวข้องและหลักกลยุทธ์การด�าเนินการ
Overview of the major segments of luxury goods from fashion to haute couture, accessories, 
jewelry, timepieces, travel, hospitality, automotive and gastronomy. Analysis of the specificities 
of these segments, discover the challenges at stake and learn about the related management 
techniques and strategies to implement.

LB 57703 การสื่อสารลักชัวรี่แบรนด์
(Luxury Brand Communication)

2(2-0-4)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี

ความเข้าใจในพืน้ฐานของการส่ือสารลกัชวัรีแ่บรนด์ท้ังในทางทฤษฎแีละภาคปฏบิตัโิดยการใช้กรณศีกึษาและการ
ตรวจสอบวิธีการต่างๆ ที่แบรนด์แต่ละแบรนด์ใช้สื่อสารกับกลุ่มลูกค้า อาทิ การโฆษณา การจัดอีเว้นท์ และการ
ประชาสัมพนัธ์ รวมไปถงึบทบาทของการส่ือสารการตลาด และการน�าความรู้ดงักล่าวไปประยกุต์ใช้กบัธุรกิจลกัชวัรี่

1046 คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 | วิทยาลัยนานาชาติ



Understand theoretical and practical foundations of luxury brand communication by using case 
studies and examining the various methods which brands communicate with target audiences, 
including advertising, event management and public relations; the role of marketing communi-

cations and the application of this knowledge within the luxury sector.

LB 57704 การสร้างแบรนด์และการตลาดของอตุสาหกรรมลกัชวัรี่
(Branding and Marketing of Luxury Industry)

2(2-0-4)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี

ศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ ความรู้ความเข้าใจ และความหลงใหลในความเป็นแบรนด์ และความตั้งใจของผู้บริโภค
ท่ีตัดสินใจซื้อสินค้าลักชัวรี่ รวมไปถึงการถ่ายทอดข้อมูลแต่ละด้านของแบรนด์ให้ซึมซับเข้าไปตราตรึงอยู่ในจิตใจ
ของผู้บริโภค กลยุทธ์การสร้างสถาปัตยกรรมแบรนด์ ยุทธศาสตร์ในการขยายแบรนด์ การสร้างแบรนด์ด้วยโซเชี่
ยลเน็ตเวิร์ค และศึกษาจากกรณีตัวอย่างของแบรนด์ลักชัวรี่ระดับแนวหน้าท้ังในและต่างประเทศ
Brand awareness, cognition, affection and purchase intension of consumers of luxury goods; 
translating elements of the brand into the mind of consumers; strategies of brand architecture; 
strategies of brand extension; branding with social network; cases of top international and local 
luxury brands.

LB 57705 หัวข้อเลือกสรรทางอุตสาหกรรมลักชัวรี่
(Selected Topics in Luxury Industry)

2(2-0-4)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี

สัมมนาในประเด็นหัวข้อทางด้านการจัดการอุตสาหกรรมลักชัวรี่ที่ส�าคัญในปัจจุบัน ซึ่งด�าเนินการโดยนักวิชาการ
และผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
Seminars on current issues in luxury industry conducted by scholars and practitioners in related 
areas.

LB 57706 สัมมนาเรื่องการบริหารจัดการลักชัวรี่แบรนด์
(Seminars in Luxury Brand Management)

2(2-0-4)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี

สัมมนาในประเดน็หัวข้อทางด้านการบรหิารจดัการลกัชวัรีแ่บรนด์ท่ีส�าคญัในปัจจบุนั ซึง่ด�าเนนิการโดยนกัวิชาการ
และผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
Seminars on current issues in luxury brand management conducted by scholars and practitioners 
in related areas.

LB 57707 การจัดการออกแบบส�าหรับอุตสาหกรรมลักชัวรี่
(Design Management for Luxuey Industry)

2(2-0-4)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี

ภาพรวมของพืน้ฐานการจดัการออกแบบและขัน้ตอนการออกแบบส�าหรบัอตุสาหกรรมลกัชวัรี ่(กลยทุธ์ กระบวนการ 
และการด�าเนินการ) อีกทั้งยังได้เรียนรู้ถึงวิธีการออกแบบเพื่อมีส่วนร่วมทางธุรกิจ การพัฒนาวิธีการออกแบบโดย
การน�านวตักรรมมาผสานกบัวฒันธรรมและกลยทุธ์การสร้างแบรนด์ การสร้างเรือ่งราวความเป็นมาให้กบัแบรนด์
ลักชัวรี่ ความรับผิดชอบในการออกแบบและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการออกแบบส�าหรับยุคดิจิตอล
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Overview of design management fundamentals and design process for luxury industry (strategy, 
process, and implementation); design contributions to business; developing a design-led inno-

vation culture and the strategies for branding; designing luxury brand experiences; design and 
social responsibility; design for digital ages.

LB 57708 การจัดการค้าปลีกสินค้าลักชัวรี่
(Luxury Retail Management)

2(2-0-4)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี

ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานการจัดการและการกระจายสินค้าของแบรนด์ลักชัวรี่ บทบาทเชิงกลยุทธ์ของการขายสินค้า
แบรนด์หรแูบบค้าปลกี (รปูแบบธุรกิจค้าปลกี) และการส่ือสารโครงสร้างและรปูแบบของแบรนด์ลกัชวัรีผ่่านแนวคดิ
ร้านค้า การตกแต่ง การขายสินค้าในห้างสรรพสินค้า ยงัจะได้เรยีนรู้ถงึหลักเศรษฐศาสตร์ส�าหรบัร้านค้าลกัชวัรี ่การ
จดัการการค้าปลกีและตวัชีว้ดั งานบรกิารในธุรกิจค้าปลีกลกัชวัรี ่การจ้างงาน การบรูณาการ การวัดและการสร้าง
แรงจูงใจให้พนักงานขาย และกรณีศึกษาของวิธีการที่ดีที่สุดส�าหรับการจัดการค้าปลีกสินค้าลักชัวรี่
Foundation of luxury brand management and luxury distribution; the strategic role of retail for 
luxury brands (retail business models); communicating luxury brands DNA and code through store 
concept, decoration, in-store merchandising; luxury store economics; management of retail op-

erations and KPIs; services in luxury retailing; hiring, integrating, managing and motivating sales 
staff; best practices of luxury retail management.

LB 57709 ความเป็นผู้ประกอบการกับการสร้างธุรกิจสินค้า
ลักชัวรี่
( Entrepreneurship and Venture Initiation in 
Luxury Business)

2(2-0-4)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี

การรับมือกับส่ิงท่ีผู้ประกอบการในอนาคตต้องการส�าหรับการพัฒนาแนวความคิดเกี่ยวกับความลักชัวรี่ท่ีเป็น
นวัตกรรมใหม่ ในตลาดธุรกิจแฟชั่นระดับโลกและอุตสาหกรรมสินค้าลักชัวรี่ปัจจุบัน ศึกษาถึงความท้าทายที่ต้อง
เผชิญเมื่อเริ่มก่อตั้งบริษัท ได้เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา และเรียนรู้วิธีการเขียนแผนธุรกิจที่เกิดประสิทธิผลสูงสุด สิ่ง
ส�าคัญที่สุด คือ สามารถวิเคราะห์และเรียนรู้วิธีการประเมินศักยภาพในการเติบโตในธุรกิจใหม่ การลดความเสี่ยง
ท่ีเกี่ยวข้อง และเรียนรู้ส่ิงท่ีมีความจ�าเป็นในการประสบความส�าเร็จอย่างยั่งยืนและรุ่งเรืองในเศรษฐกิจโลกท่ีเต็ม
ไปด้วยการแข่งขัน
Address the need of future entrepreneurs to develop innovative luxury concepts in specific 
markets of today’s global fashion and luxury industry. Study challenges faced by start-up com-

panies, investigate case studies, and learn the best practices of writing a business plan. Analyse 
and learn how to evaluate growth potential in new businesses, minimize risk involved, and study 
what conditions are needed to succeed, sustain and flourish in the competitive global economy.
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LB 57710 การเรยีนรู้ภาคปฏิบตักิารบรหิารจดัการลกัชวัรีแ่บรนด์ 1
( Work-based Learning in Luxury Brand 
Management 1)

3(0-40-0)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี

การฝึกปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการลักชัวรี่แบรนด์ ตามเป้าหมายที่ก�าหนดโดยคณะ มีระยะฝึกปฏิบัติงานไม่
น้อยกว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษาทางด้านการฝึกปฏิบัติงานและพนักงานพี่
เลี้ยงในสถานประกอบการ โดยมีการจัดท�ารายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน การประเมินผลการฝึก
ปฏิบัติงานจะประเมนิจากหน่วยงานฝึกอบรมและจากสถานประกอบการต้นสังกัด โดยประเมินจากเวลาฝึกปฏิบัติ 
รายงาน และผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงาน
Internship in the area of luxury brand management for the duration of no less than 40 hours 
per week; supervisied by internship advisors and coaches from the workplace. At the end of 
internship period, the students will be evaluated on their performances at work and final report 
by the company.

LB 57711 การเรยีนรู้ภาคปฏบิตักิารบรหิารจัดการลกัชวัรีแ่บรนด์ 2
( Work-based Learning in Luxury Brand 
Management 2)

3(0-40-0)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ไม่มี

การฝึกปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการลักชัวรี่แบรนด์ ตามเป้าหมายที่ก�าหนดโดยคณะ มีระยะฝึกปฏิบัติงานไม่
น้อยกว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษาทางด้านการฝึกปฏิบัติงานและพนักงานพี่
เลี้ยงในสถานประกอบการ โดยมีการจัดท�ารายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน การประเมินผลการฝึก
ปฏิบัติงานจะประเมนิจากหน่วยงานฝึกอบรมและจากสถานประกอบการต้นสังกัด โดยประเมินจากเวลาฝึกปฏิบัติ 
รายงาน และผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงาน
Internship in the area of luxury brand management for the duration of no less than 40 hours 
per week; supervisied by internship advisors and coaches from the workplace. At the end of 
internship period, the students will be evaluated on their performances at work and final report 
by the company.

BI 57720 วิทยานิพนธ์ 
(Thesis)

12(0-0-36)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ต้องสอบผ่านรายวิชาบังคับทุกวิชา

การศึกษาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หรือการจัดการท่ัวไป ในรูปแบบงานวิจัย
มาตรฐาน
A systematic study and analyze of international business management, general management in 
the form of a standard research
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BI 57721 การศึกษาค้นคว้าอิสระ—ห้องทดลองบูรณาการ 1
(Independent Study—Integration Lab 1)

3(0-0-9)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : ต้องสอบผ่านรายวิชาบังคับทุกวิชา

การศกึษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบจากการฝึกงานเป็นระยะเวลาหนึง่เดอืนกบับรษิทัท่ีมีความร่วมมือกนั โดยให้เป็น
ไปตามหัวข้อเฉพาะท่ีได้เลือกสรรไว้ เช่น การพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ การปรบัปรงุกระบวนการ การเปิดตวัธุรกิจใหม่ 
โครงการ CSR นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมกระบวนการจริงดังกล่าว พร้อมกับท�าการตั้งหัวข้อ ก�าหนดวัตถุประสงค์
ของการศึกษาค้นคว้าอิสระ
A systematic study from one month long internship with a specific theme in selected partner 
firms. The example of the themes include: New Product Development, Process Improvement; 
Launch of New Business; CSR Project. The students must participate the actual process, and 
define the subject and objective of the study.

BI 57722 การศึกษาค้นคว้าอิสระ—ห้องทดลองบูรณาการ 2
(Independent Study—Integration Lab 2)

3(0-0-9)

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : การศึกษาค้นคว้าอิสระ—ห้องทดลองบูรณาการ 1

จากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบในรายวิชา การศึกษาค้นคว้าอิสระ – ห้องทดลองบูรณาการ 1 นักศึกษาต้อง
น�าเสนอเป็นรายงานท่ีกล่าวถงึประสบการณ์และส่ิงท่ีได้เรยีนรู้อย่างเป็นระบบ โดยผ่านกระบวนการรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์และการอภิปรายผล
From the systematic study in the subject of Independent Study—Integration Lab 1, the student 
must report his experience and learnings in a systematic manner through data collection, data 
analysis and discussion.

1050 คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 | วิทยาลัยนานาชาติ



รายชื่ออาจารย์และบุคลากรประจ�า 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 

(หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ

1. Prof. Dr. Zhimin Tang 
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

2. อาจารย์ ดร.วีริสา โชติยะปุตตะ 
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการหลักสูตร iMBA

3. ผศ.ดร.พนาสัณฑ์ เกาะสุวรรณ์ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร iMBA

4. อาจารย์ ดร.ฐิติพร สงวนปิยะพันธ์ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร iMBA

5. อาจารย์สุรัชดา เชิดบุญเมือง 
อาจารย์ประจ�าหลักสูตร

6. อาจารย์ ดร.พิฑูร ธนบดีกิจ 
อาจารย์ประจ�า

7. นางสาวปิยดา บุญศักดิ์ 
เจ้าหน้าท่ีอาวุโส

8. นางสาวพริุณ จิตฤดีอ�าไพ 
เจ้าหน้าท่ี 

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 | วิทยาลัยนานาชาติ  1051



9. นางสาวธัญวรัตม์ ปิยารมย ์
เจ้าหน้าท่ี

10. นางสาวมนฑกานต์ แพ่งดิษฐ์ 
เจ้าหน้าท่ีงานเลขานุการ 

วิทยาลัยนานาชาติ
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วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจีน



วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจีน 
Chinese Graduate School

ปรัชญา (Philosophy)
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจีน ด�าเนินงานภายใต้ปรัชญาของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์คือ “การศึกษาคือ

บ่อเกิดแห่งภมูปัิญญา (Education is the Matrix of Intellect)” โดยวิทยาลยับณัฑติศกึษาจนี จะเป็นหน่วยงานท่ี
มคีวามเป็นเลิศด้านบรหิารธุรกิจท้ังด้านวชิาการและการน�าไปปฏบิตัจิรงิ โดยมคีวามคดิสร้างสรรค์ และน�าไปสู่การ
สร้างนวัตกรรม กอปรด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ควรคู่แก่การไว้วางใจ ให้ความร่วมมือและรับผิดชอบต่อสังคม

ปณิธาน (Resolution)
วทิยาลยับณัฑติศกึษาจนี มคีวามมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านวิชาการท่ีเป็นมาตรฐานสากล

ให้กบับณัฑติ โดยใช้กระบวนการวจิยัเป็นเครือ่งมอืในการแสวงหาความรู้ และน�าไปสู่การปฎบิตัจิรงิ เพือ่
ให้บัณฑิตถึงพร้อมด้วยปัญญาและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นผู้ชี้น�าทิศทางสืบทอดเจตนารมณ์ที่ดี
ของสังคมในระดับชาติและนานาชาติศ

วิสัยทัศน์ (Vision)
วทิยาลยับณัฑติศกึษาจนี มคีวามมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านวิชาการท่ีเป็นมาตรฐานสากล

ให้กบับณัฑติ โดยใช้กระบวนการวจิยัเป็นเครือ่งมอืในการแสวงหาความรู้ และน�าไปสู่การปฎบิตัจิรงิ เพือ่
ให้บัณฑิตถึงพร้อมด้วยปัญญาและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นผู้ชี้น�าทิศทางสืบทอดเจตนารมณ์ที่ดี
ของสังคมในระดับชาติและนานาชาติ

พันธกิจ (Mission)
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจีน มีวัตถุประสงค์จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้สามารถ

 •  พัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจภาษาจีนท่ีมีความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจและมีความเข้าใจใน
ธุรกิจของเอเชียตะวันออกเป็นอย่างดี 

 • ผลิตบัณฑิตที่มีความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจระดับสากล และน�าไปสู่การปฏิบัติจริงได้

 • สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

 • บ่มเพาะผู้น�าและมืออาชีพบนเวทีโลก

สัญลักษณ์และสีประจ�าคณะ
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สีประจ�าคณะ
สีแดงเข้ม

สถานที่ติดต่อคณะ
ชั้น 11 อาคาร CP All Academy

ข้อมูลการติดต่อคณะ

 • หลักสตูรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวิชาบรหิารธุรกิจ (หลักสตูรภาษาจนี)
 ผู้ประสานงาน นางสาววาลุกา ค�ามาโต
 E-mail walukakha@pim.ac.th
 เบอร์โทรศัพท์ 0-2832-0290

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)
 ผู้ประสานงาน MS.RENYUAN NONG (อาจารย์มิเชล)
 E-mail nongrenyuan@pim.ac.th
 เบอร์โทรศัพท์ 0-2832-0300
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หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)



หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)
Master of Business Administration Program  

in Business Administration (Chinese Program)

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
 (อักษรย่อ) : บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Master of Business Administration
   (Business Administration)
 (อักษรย่อ) : M.B.A. (Business Administration)

ความเป็นมาและจุดเด่นของสาขาวิชา
ปัจจุบนัประเทศไทยมีการพฒันาทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนือ่ง โดยเป็นหนึง่ในประเทศท่ีมคีวามส�าคญั

ทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน การท่ีประเทศในแถบอาเซียนได้รวมกลุ่มกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนท�าให้เกิดตลาดขนาดใหญ่ ส่งเสริมให้อาเซียนเป็นฐานการผลิตเดียว มีการเคลื่อนย้ายเงินทุน 
สินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือระหว่างประเทศสมาชิกโดยเสรี ประเทศไทยตั้งอยูใ่นต�าแหน่งท่ี
เป็นศนูย์กลางของอาเซยีน มพีืน้ฐานทางเศรษฐกิจท่ีแขง็แกร่ง ในช่วงสิบกว่าปีท่ีผ่านมา ประเทศจีนมกีาร
พฒันาทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด ปัจจุบนัได้กลายเป็นคู่ค้าอนัดบัหนึง่ของไทยและอาเซยีน การเรยีน
รู้บทบาททางเศรษฐกิจของจีนและการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจของไทยจึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญอย่างยิ่ง

ผลจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ผ่านมาของประเทศไทย ท�าให้สังคมไทยได้เกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างมาก เนื่องจากเกิดการเคลื่อนไหวของแรงงาน ซึ่งท�าให้เกิดการท�างานข้ามวัฒนธรรมมากยิ่ง
ขึ้น มีความเปน็ชุมชนเมืองมากขึ้น มีวิถีชิวิตท่ีทันสมัยและเร่งรีบมากขึ้น และมีแนวโน้มทางท่ีจะมีการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่มีความเป็นนานาชาติมากขึ้น นอกจากนี้แล้ว อิทธพิลของระบบสารสนเทศ
ท�าให้วิถีชีวิตและการด�าเนินธุรกิจเปล่ียนแปลงไป วัฒนธรรมข้ามชาติสามารถเข้าถึงสังคมไทยอย่าง
รวดเร็วโดยผ่านระบบสารสนเทศสิ่งต่างๆ เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

การเปล่ียนแปลงท้ังทางด้านการพฒันาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ท�าให้รปูแบบของการด�าเนนิ
ธุรกิจต่างๆ เกิดการเปลีย่นแปลงไปจากการท�าธุรกิจในรปูแบบเดมิเป็นรปูแบบใหม่ท่ีมคีวามทันสมยัมาก
ขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีกที่ได้เปลี่ยนแปลงไปสู่การค้าปลีกออนไลน์มากขึ้น นอกจากนี้ การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจทีม่ีการรวมกลุ่มของประเทศต่าง ๆ  นั้นท�าให้เกิดการเปลีย่นแปลงทางด้านการบริหารธุรกิจทีม่ี
ความเป็นสากลมากขึน้ ดงันัน้ จงึมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ท่ีจะต้องมกีารพัฒนาหลกัสูตรการจดัการในระดบั
ปริญญาโท เพื่อที่จะผลติมหาบัณฑิตออกสู่ตลาดแรงงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน

จากแนวโน้มของการเปดิประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด
ของจีน และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ท�าให้การเตรียมการด้านหลักสูตรเพื่อผลิต
บุคลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถในระดับปริญญาโทเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงเป็นส่ิงท่ีมี
ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง

หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)
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วัตถุประสงค์
1. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านบริหารธุรกิจ
2. ผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการน�าความรู้ไปประยุกต์ในภาคธุรกิจ เพื่อเป็นการลด

ต้นทุนและเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขนัในระบบค้าเสรขีองกลุ่มประเทศอาเซยีน และการท�าธุรกิจ
ในประเทศจีน

3. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเป็นผู้น�า มีความใฝ่รู้ และมีจริยธรรมสูงในการด�าเนินการทางธุรกิจ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
ส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรทุีกสาขาวชิา ส�าหรบัผู้ท่ีไม่ได้ใช้ภาษาจนีเป็นภาษาหลกั ต้องผ่าน

การทดสอบระดบัความรู้ภาษาจนี Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) ระบบเก่าระดบั 5 ขึน้ไป และ
ระบบใหม่ระดบั 4 ขึน้ไป

เกณฑ์การส�าเร็จการศึกษา
1. แผน ก แบบ ก2 ศกึษารายวชิาครบถ้วนตามท่ีก�าหนดในหลกัสูตร โดยได้คะแนนเฉลีย่ไม่ต�า่กว่า 

3.00 พร้อมน�าเสนอวิทยานิพนธ์และผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสดุท้าย โดยคณะกรรมการทีส่ถาบันแต่ง
ตั้งและผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด�าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อท่ีประชุมกรรมการ
วิชาการที่มีรายงานการประชุม

2. แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก�าหนดในหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า 3.00 
สอบผ่านการสอบการค้นคว้าอิสระ และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้

แนวทางในการประกอบอาชีพ
ประกอบอาชีพในองค์การทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ด้านการบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย 
1. ผู้จัดการแผนกหรือผู้บริหารในธุรกิจค้าปลีก
2. ผู้จัดการแผนกหรือผู้บริหารทางการการบัญชีหรือการเงินระหว่างประเทศ
3. ผู้บริหารระดับสูง
4. ผู้จัดการโครงการ
5. ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์
6. นักบริการจัดการด้านงานแสดงหรือเหตุการณ์ส�าคัญต่างๆ
7. ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับสายงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
8. ผู้จัดการบัญชีและการเงิน
9. นักวิเคราะห์ทางด้านการบัญชีและการเงินระหว่างประเทศ
10. นักวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจ
11. อาจารย์ในมหาวิทยาลัย
12. เจ้าของธุรกิจ

หลักสูตร
จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จ�านวน 39 หน่วยกิต
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โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างของหลักสูตร
โครงสร้างของหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2 แผน ข

1. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)* -

2. หมวดวิชาบังคับ 18 18

3. หมวดวิชาเลือก 9 15

4. วิทยานิพนธ์ 12 -

5. การศึกษาค้นคว้าอิสระ - 6

รวม 39 39

รายวิชา
1. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชา ดังนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

CM 59701
การจัดการทางธุรกิจ
(Business Management)

2(2-0-4)
(ไม่นับหน่วยกิต) -

CM 59702
การบัญชีการเงิน 
(Financial Accounting)

2(2-0-4)
(ไม่นับหน่วยกิต) -

2. หมวดวิชาบังคับ จ�านวน 18 หน่วยกิต ส�าหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข ประกอบ
ด้วยรายวิชา ดังนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

CM 59703
การจัดการพฤติกรรมองค์การและทรัพยากรมนุษย์
( Organizational Behavior and Human 
Resources Management)

3(3-0-6) -

CM 59704
การจัดการการตลาด
(Marketing Management) 3(3-0-6) -

CM 59705
การจัดการการเงิน
(Financial Management) 3(3-0-6) -

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจีน | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) 1059



รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

CM 59706
เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 
(Managerial Economics) 3(3-0-6) -

CM 59707
การจัดการการปฏิบัติการ 
(Operations Management) 3(3-0-6) -

CM 59708
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
(Business Research Methods) 3(3-0-6) -

3. หมวดวิชาเลือก
- ส�าหรับแผน ก แบบ ก 2 ให้เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จ�านวน 9 หน่วยกิต 
- ส�าหรบัแผน ข ให้เลอืกเรยีนจากกลุ่มวิชาเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึง่ จ�านวน 15 หน่วยกิต โดยสามารถ

เลือกลงรายวิชาข้ามกลุ่มได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
3.1 กลุ่มวิชาเลือกการจัดการธุรกิจค้าปลีก

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

RC 59701
การจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจค้าปลีก
(Strategic Management in Retail Business) 3(3-0-6) -

RC 59702
การจัดการโลจิสติกส์ในธุรกิจค้าปลีก
(Logistics Management in Retail Business) 3(3-0-6) -

RC 59703
การจัดการการจัดซื้อในธุรกิจค้าปลีก
( Procurement Management in Retail 
Business)

3(3-0-6) -

RC 59704
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
( Management Information System in Retail 
Business)

3(3-0-6) -

RC 59705
หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการธุรกิจค้าปลีก
(Selected Topics in Retail Business) 3(3-0-6) -

RC 59706
การตลาดระหว่างประเทศ
(International Marketing) 3(3-0-6) -

RC 59707
การสื่อสารภาษาไทยเพื่อธุรกิจการค้า
( Thai Communications for Business and 
Commerce)

3(3-0-6) -
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3.2 กลุ่มวิชาเลือกการจัดการทั่วไป

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

GC 59701
การเป็นผู้ประกอบการ
(Entrepreneurship) 3(3-0-6) -

GC 59702
ภาวะผู้น�า
(Leadership) 3(3-0-6) -

GC 59703
การจัดการธุรกิจข้ามชาติ
(Global Business Management) 3(3-0-6) -

GC 59704
การจัดการเชิงกลยุทธ์
(Strategic Management) 3(3-0-6) -

GC 59705
การจัดการโลจิสติกส์เชิงกลยุทธ์
(Strategic Logistics Management) 3(3-0-6) -

GC 59706
ระบบคุณภาพการจัดการ
(Quality Management System) 3(3-0-6) -

GC 59707
การปฏิบัติทางธุรกิจในจีนและอาเซียน
(China and ASEAN Business Practices) 3(3-0-6) -

GC 59708
หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการทั่วไป
(Selected Topics in General Management) 3(3-0-6) -

GC 59709
การจัดการโครงการ
(Project Management) 3(3-0-6) -

GC 59710
การจัดการแบบเอเชีย
(Asian Management) 3(3-0-6) -

GC 59711
การจัดการแฟรนไชส์ระดับสูง
(Advanced Franchise Management) 3(3-0-6) -

GC 59712
พฤติกรรมผู้บริโภค
(Consumer Behavior) 3(3-0-6) -

GC 59713
การสื่อสารทางการตลาดดิจิทัล
(Digital Marketing Communications) 3(3-0-6) -

GC 59714
ประเด็นทางด้านกฎหมายส�าหรับธุรกิจ
(Legal Aspects for Business) 3(3-0-6) -
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3.3 กลุ่มวิชาเลือกการจัดการทางศิลปะและวัฒนธรรม

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

AC 59701
ประเด็นทางด้านกฎหมายของศิลปะและการบันเทิง 
(Legal Aspects of Arts and Entertainment) 3(3-0-6) -

AC 59702
นโยบายวัฒนธรรมเปรียบเทียบ 
(Comparative Cultural Policy) 3(3-0-6) -

AC 59703
การจัดการศิลปะด้านการแสดง
(Performing Arts Management) 3(3-0-6) -

AC 59704
การจัดการทางทัศนศิลป์
(Visual Arts Management) 3(3-0-6) -

AC 59705
การจัดการธุรกิจสื่อ
(Media Arts Management) 3(3-0-6) -

AC 59706
การจัดการด้านการผลิตคอนเสิร์ตและงานเทศกาล
( Concert and Festival Production 
Management)

3(3-0-6) -

AC 59707
การจัดการทางศิลปะนานาชาติ
(International Arts Management) 3(3-0-6) -

AC 59708
การจัดการโครงการส�าหรับโครงการทางศิลปะ
(Project Management for Arts Projects) 3(3-0-6) -

AC 59709
การเป็นผู้ประกอบการทางศิลปะ
(Arts Entrepreneurship) 3(3-0-6) -

AC 59710
การจัดการธุรกิจดนตรี
(Music Business Management) 3(3-0-6) -

AC 59711
การจัดการธุรกิจแฟชั่น
(Fashion Business Management) 3(3-0-6) -

AC 59712
การจัดการอุตสาหกรรมภาพยนตร์
(Film Industry Management) 3(3-0-6) -

AC 59713
เทคนิคการจัดการโรงมหรสพ
(Management Techniques for Theater) 3(3-0-6) -

AC 59714

หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการทางศลิปะและ
วัฒนธรรม
( Selected Topics in Arts and Cultural 
Management)

3(3-0-6) -
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3.4 กลุ่มวิชาเลือกการจัดการการบัญชีและการเงินระหว่างประเทศ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

AF 59701
การปฏิบัติด้านการบัญชีการเงิน
(Practice of Financial Accounting) 3(3-0-6) -

AF 59702
การปฏิบัติการตรวจสอบบัญชี
(Practice of Accounting Auditing) 3(3-0-6) -

AF 59703
การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
(Risk management and internal control) 3(3-0-6) -

AF 59704

ธุรกิจระหว่างประเทศและการช�าระเงนิระหว่าง
ประเทศ
( International Business and International 
Settlement)

3(3-0-6) -

AF 59705
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
(International Accounting Standards) 3(3-0-6) -

AF 59706

การบัญชีจีนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปรียบ
เทียบ
( Comparative Study of Accounting in China 
and AEC)

3(3-0-6) -

4. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ ส�าหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 จ�านวน 12 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

CM 59709
วิทยานิพนธ์
(Thesis) 12(0-36-0) -

5. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ ส�าหรับนักศึกษา แผน ข จ�านวน 6 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

CM 59710
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(Independent Study) 6(0-18-0) -
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แผนการศึกษา 
ส�าหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 2

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

CM 59701 การจัดการทางธุรกิจ 2
(ไม่นับหน่วยกิต)

CM 59702 การบัญชีการเงิน 2
(ไม่นับหน่วยกิต)

CM 59703 การจัดการพฤติกรรมองค์การและทรัพยากรมนุษย์ 3

CM 59704 การจัดการการตลาด 3

CM 59705 การจัดการการเงิน 3

CM 59708 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 3

รวม 12

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

CM 59706 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 3

CM 59707 การจัดการการปฏิบัติการ 3

xx xxxxx หมวดวิชาเลือก 3

xx xxxxx หมวดวิชาเลือก 3

รวม 12
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แผนการศึกษา 
ส�าหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 2

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

xx xxxxx หมวดวิชาเลือก 3

CM 59709 วิทยานิพนธ์ 6

รวม 9

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

CM 59709 วิทยานิพนธ์ 6

รวม 6
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แผนการศึกษา 
ส�าหรับนักศึกษา แผน ข

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

CM 59701 การจัดการทางธุรกิจ 2
(ไม่นับหน่วยกิต)

CM 59702 การบัญชีการเงิน 2
(ไม่นับหน่วยกิต)

CM 59703 การจัดการพฤติกรรมองค์การและทรัพยากรมนุษย์ 3

CM 59704 การจัดการการตลาด 3

CM 59705 การจัดการการเงิน 3

CM 59708 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 3

รวม 12

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

CM 59706 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 3

CM 59707 การจัดการการปฏิบัติการ 3

xx xxxxx หมวดวิชาเลือก 3

xx xxxxx หมวดวิชาเลือก 3

รวม 12
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แผนการศึกษา 
ส�าหรับนักศึกษา แผน ข

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

xx xxxxx หมวดวิชาเลือก 3

xx xxxxx หมวดวิชาเลือก 3

xx xxxxx หมวดวิชาเลือก 3

รวม 9

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

CM 59710 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6

รวม 6
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คําอธิบายรายวิชา

1. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

CM 59701 การจัดการทางธุรกิจ 
(Business Management)

2(2-0-4) 
(ไม่นับหน่วยกิต)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลักษณะ รปูแบบ และความส�าคญัของธุรกิจประเภทต่างๆ แนวคดิด้านการจดัการทางธุรกิจ ประเภทและคณุลกัษณะ
ของผู้ประกอบการทางธุรกิจ หน้าที่หลักในการบริหารธุรกิจ ได้แก่ การผลิต การตลาด การเงิน และการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การด�าเนินการจัดตั้งองค์กรธุรกิจและกฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง อิทธิพลของบริบททางสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมืองที่มีต่อธุรกิจ

CM 59702 การบัญชีการเงิน 
(Financial Accounting)

2(2-0-4) 
(ไม่นับหน่วยกิต)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการพื้นฐานทางการเงนิและบัญชี กระบวนการ สมการบัญชีและวิธีการท�าบัญชี จากการศึกษา วิธีการการจัด
เก็บข้อมูลทางการเงนิ วิเคราะห์ลักษณะของสินทรัพย์ ก�าไรขาดทุน กระแสเงินสด การบริหารการขายและฐานะ
ทางการเงินโดยรวมของธุรกิจจากงบการเงิน รวมถึงการเรียนรู้หลักเกณฑ์ทางบัญชีท่ีเกี่ยวข้องและวิธีการปฏิบัติ
ทั่วไป

2. หมวดวิชาบังคับ

CM 59703 การจัดการพฤติกรรมองค์การและทรัพยากรมนุษย์ 
( Organizational Behavior and Human Resources 
Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การจดัการตวับคุคล องค์การ โครงสร้างขององค์การ วัฒนธรรมองค์การ สภาพแวดล้อมทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ
และธุรกิจท่ีมผีลกระทบต่อองค์การ กระบวนการหลกัในการบรหิารจดัการทรพัยากรมนษุย์ พฤตกิรรมของตวับคุคล
และของทีมงาน การมุ่งเน้นให้เกิดภาวะผู้น�าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด�าเนินงานแกอ่งคก์าร 
การวิเคราะห์กรณีศึกษาของพฤติกรรมองค์การในประเทศจีน

CM 59704 การจัดการการตลาด 
(Marketing Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การประยุกต์ใช้กลยุทธ์จากหลักการทางการตลาด จากการศึกษา แนวทางวิเคราะห์ข้อได้เปรียบของธุรกิจ การ
แข่งขันของตลาดและความต้องการของผู้บริโภค และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ก�าหนดกลยุทธ์
ทางการตลาดท่ีเกีย่วข้อง การประสานเป้าหมายกลยทุธ์ทางการตลาดให้เข้ากบัเป้าหมายกลยทุธ์ขององค์การ และ
การจัดการและพัฒนาลูกค้าสัมพันธ์ การจัดการการตลาดดิจิทัล ระบบสารสนเทศ บทบาทของระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการการตลาด การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และโครงสร้างข่าวสารในยุคดิจิทัล การวิเคราะห์กรณีศึกษา
ในประเทศจีน
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CM 59705 การจัดการการเงิน
(Financial Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การก�าหนดงบการเงิน ควบคุมดูแลสถานภาพทางการเงิน คัดสรรแหล่งที่มาของเงินทุนและทิศทางการลงทุน จาก
การศกึษา ความสัมพนัธ์ระหว่างต้นทุน จ�านวนการผลติและก�าไร ต้นทุนแปรผนั ต้นทุนระยะยาวและต้นทุนมาตรฐาน 
การตั้งงบประมาณและวิธีบริหารจัดการ ต้นทุนจากการลงทุนและการจัดหาเงินทุนรวมถึงความเสี่ยง เพื่อก�าหนด
นโยบายในการลงทุนและจัดหาเงินทุน

CM 59706 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 
(Managerial Economics)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลกัการและทฤษฎทีางเศรษฐศาสตร์ท่ีใช้ก�าหนดกลยทุธ์ทางธุรกิจและใช้ในการตดัสินใจทางด้านการบรหิาร จาก
การศกึษาและวเิคราะห์กรณศีกึษา วธีิการวเิคราะห์และพยากรณ์อปุสงค์ การวิเคราะห์การผลติและต้นทุนการผลติ 
การวัดผลก�าไรและการจัดสรรเงินทุน วิธีการวิเคราะหล์ักษณะของตลาดและก�าหนดกลยุทธ์ในการตั้งราคา การ
จัดการด้านความเสี่ยงและความไม่แน่นอนทางธุรกิจ รวมถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจต่อการ
ด�าเนินธุรกิจในระยะสั้นและระยะยาว

CM 59707 การจัดการการปฏิบัติการ 
(Operations Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

บทบาทและความส�าคัญของการผลิตและการปฎิบัติการที่มีต่อองค์การ การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ไปใช้ใน
การปฏิบัติการ วิธีการวิเคราะห์และออกแบบระบบปฏิบัติขององค์การ การใช้เทคนิคเชิงปริมาณและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) ในการวิเคราะห์ปัญหาในการผลิตและปรับปรุงแนวทางในการตัดสินใจ การคาดการณ์ความ
ต้องการสินค้าและบริการของลูกค้ากลุ่มต่างๆ เพื่อการวางแผนและควบคุมการผลิตรวมทั้งรูปแบบการให้บริการ 
การวิเคราะหท์�าเลท่ีตั้งและบริหารจัดการสินค้าคงคลัง การควบคุมคุณภาพ และกลยุทธ์เพื่อการปฏิบัติการและ
การผลิตอื่นๆ

CM 59708 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
(Business Research Methods)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการและวิธีการวิจัยทางธุรกิจ จากการศึกษาและปฏิบัติจริง รูปแบบของงานวิจัย แผนธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ 
การให้ค�าปรกึษาต่อองค์การ และการวจิยัเชงิกรณศีกึษา การออกแบบงานวิจยันบัตัง้แต่การค้นพบปัญหา การสร้าง
สมมุติฐาน การก�าหนดโครงร่างการวิจัย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
การใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน และการเขียนข้อเสนอแนะท่ีเกี่ยวข้องจากผล
การวิจัยไปประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ
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3. หมวดวิชาเลือก
3.1 กลุ่มวิชาเลือกการจัดการธุรกิจค้าปลีก

RC 59701 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจค้าปลีก 
(Strategic Management in Retail Business)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การก�าหนดกลยุทธ์ทางด้านธุรกิจค้าปลีกและการน�าไปปฏิบัติจริง ศึกษาจากการวิเคราะห์กรณีศึกษาและจากการ
ศึกษาดูงานท่ีสถานท่ีประกอบการจริง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกขององค์การค้าปลีก 
การค้นหาปัญหา น�าเสนอและการเลือกวิธีในการแก้ไข เพื่อให้เกิดข้อได้เปรียบในธุรกิจค้าปลีกที่มีการแข่งขันกัน
อย่างรุนแรง

RC 59702 การจัดการโลจิสติกส์ในธุรกิจค้าปลีก 
(Logistics Management in Retail Business)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

บทบาทของโลจสิติกส์ และผลกระทบที่มีต่อธุรกิจค้าปลีก วิธีการในการวางแผนทางด้าน โลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุน
ในธรุกิจค้าปลกี และการกระจายสินค้าเพื่อให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างมีประสทิธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย การเลือกบรรจุ
ภณัฑ์ท่ีเหมาะสม การบรหิารสินค้าคงคลงัและคลงัสินค้า การขนส่งสินค้าอย่างมปีระสิทธิภาพและการกระจายความ
เส่ียง รวมท้ังการใช้ระบบเทคโนโลยใีนการตดิตามกิจกรรมด้านโลจสิตกิส์ และแนวคดิในการจดัการห่วงโซ่อปุทาน
ในธุรกิจค้าปลีก โดยศึกษาจากการเรียนรู้ทั้ง ภาคทฤษฏีและศึกษาดูงานจากสถานประกอบการจริง

RC 59703 การจัดการการจัดซื้อในธุรกิจค้าปลีก 
(Procurement Management in Retail Business)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิดและนโยบายการจัดซื้อสินค้าในธุรกิจค้าปลีก กระบวนการและข้ันตอนส�าคัญในการจัดซื้อส�าหรับธุรกิจ
ค้าปลีก ความต้องการของลูกค้า การก�าหนดขนาดของสินค้า การคัดเลือกและประเมินซัพพลายเออร์ การเปดิ
ประมูลเจรจา การร่างสัญญาและการจัดการกับสัญญา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ลดความเสี่ยงให้
กับซัพพลายเออร์และเพิ่มผลก�าไรให้กับธุรกิจค้าปลีก

RC 59704 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
(Management Information System in Retail Business)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความส�าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อธุรกิจค้าปลีก ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การตัดสินใจด้านต่างๆ 
ของธุรกิจค้าปลกี เนือ้หาประกอบด้วยการศกึษาเพือ่น�าระบบสารสนเทศไปใช้ การวางแผน การควบคมุ การจดัการ 
และการประกอบการ การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารซัพพลายเชน การบริหารจัดการหน้าร้านและการบริหาร
ลูกค้า
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RC 59705 หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
(Selected Topics in Retail Business)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

สัมมนาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาและมุมมองท่ีส�าคัญในหัวข้อตา่งๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจค้าปลีก
ในยุคปัจจุบัน เช่น แนวโน้มและบทบาทของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจค้าปลีก การตลาดสังคมออนไลน์ เป็นต้น

RC 59706 การตลาดระหว่างประเทศ 
(International Marketing)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ จากการศึกษาและวิเคราะห์กรณีศึกษา ความแตกต่างของแต่ละประเทศใน
ด้านต่างๆ เช่น การเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ การเงิน วัฒนธรรมและพฤติกรรมผู้บริโภค เป็นต้น การน�าแรงจูงใจ
จากความแตกต่างไปใช้ในการเลือกตลาด หรือก�าหนดต�าแหน่งในตลาดได้อย่างเหมาะสม การเข้าถึงกลยุทธ์และ
ส่วนผสมทางการตลาด และโครงสร้างองค์การที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ดังกล่าว

RC 59707 การสื่อสารภาษาไทยเพื่อธุรกิจการค้า 
(Thai Communications for Business and Commerce)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การใช้ภาษาไทยพื้นฐานทางด้านธุรกิจ โดยการศึกษาจากการจ�าลองสถานการณ์ สามารถส่ือสารและท�ารายงาน
ทางธุรกิจบนพื้นฐานท่ีเข้าใจวัฒนธรรมไทย เพิ่มทักษะการฟงัและการพูด สามารถเข้าใจ และวิเคราะห์เอกสาร
ทางด้านธุรกิจประเภทต่างๆ ได้

3.2 กลุ่มวิชาเลือกการจัดการทั่วไป

GC 59701 การเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurship)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

วงจรชีวิตของผู้ประกอบการโดยเริ่มจากการรับรู้โอกาส การวางแผนทางธุรกิจ การเริ่มท�าธุรกิจ เติบโตและถอน
ออก มุ่งให้พัฒนาความคิดในการเป็นผู้ประกอบการ โดยศึกษาครอบคลุมถึงประเด็นต่างๆ เช่น การสร้างเครือ
ข่ายทางธุรกิจ ความคิดริเริ่ม การบริหารการเงนิส�าหรับธุรกิจครอบครัวและการเป็นผู้ประกอบการระดับสากล

GC 59702 ภาวะผู้น�า 
(Leadership)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ทักษะของภาวะผู้น�า ซึง่ประกอบด้วยการแก้ไขปัญหา การตดัสินใจ การวางแผน การมอบหมายอ�านาจ การส่ือสาร
ภายใน การจัดการการประชุมและการจัดการตัวเอง เป็นต้น รวมท้ังศึกษารูปแบบของภาวะผู้น�าในบริบทต่างๆ 
เทคนิคส�าหรับการโน้มน้าวและการให้ความสะดวก และ การจัดการการเปลี่ยนแปลง
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GC 59703 การจัดการธุรกิจข้ามชาติ 
(Global Business Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

มุ่งเน้นให้ตัวบุคคลเรียนรู้ทักษะท่ีจ�าเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมท่ีจะเผชิญกับความท้าทายของโลกแห่งสากลท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งประกอบด้วย กรอบความคิดส�าหรับวิเคราะห์แวดล้อมของธุรกิจข้ามชาติ ทาง
เลอืกส�าหรบัการก�าหนดทิศทางกลยทุธ์และวธีิการเข้าสู่ตลาด ความร่วมมือในทัศนคตขิองสากล การจดัการความ
เสี่ยงและการจัดการความแตกต่างของกฎหมาย วัฒนธรรม และประชากร

GC 59704 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันและความสามารถในการแข่งขันหลักขององค์การ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมใน
การแข่งขันขององค์การ กระบวนการในการวาง การปฏิบัติตามและการควบคุมกลยุทธ์ และความสัมพันธ์ของ
กระบวนการเหล่านี้ สามารถบูรณาการณ์ความรู้จากสาขาวิชาต่างๆ ในบริหารธุรกิจ สามารถใช้เครื่องมือต่างๆ 
ในการจัดการเชิงกลยุทธ์ วิเคราะห์ประเด็นปัญหาต่างๆ ในกลยุทธ์ขององค์การอย่างเป็นระบบ ออกแบบแผนการ
แก้ไขปัญหาจากภาพรวม

GC 59705 การจัดการโลจิสติกส์เชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Logistics Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้และทักษะส�าหรับการจัดการโลจิสติกส์เชิงกลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วย การจัดการการขนส่ง สถานท่ีตั้งของ
สถานประกอบการหรือคลังสินค้า การจัดการสินค้าคงคลัง และกลยุทธ์ด้าน ห่วงโซ่อุปทาน การจัดการโลจิสติกส์
ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีการจ�าลองสถานการณ์จริงใน ชั้นเรียนและศึกษาดูงานภายนอก

GC 59706 ระบบคุณภาพการจัดการ 
(Quality Management System)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ทฤษฎแีละหลกัการด้านระบบคณุภาพการจดัการโดยรวม เครือ่งมือประเภทต่างๆ ส�าหรบัระบบคณุภาพการจัดการ
โดยรวม การใช้วิธีทางสถิติส�าหรับการควบคุมคุณภาพ รวมถึงการใช้เครื่องมือจัดการคุณภาพโดยรวม (TQM; 
Total Quality Management)

GC 59707 การปฏิบัติทางธุรกิจในจีนและอาเซียน 
(China and ASEAN Business Practices)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

สภาพแวดล้อม PESTEL (Political, Economic, Social, Technological, Environment, Legal) โดยสรุป
ส�าหรบัการประกอบธุรกิจในจนีและภูมิภาคอาเซยีน ประเดน็การด�าเนนิธุรกิจท่ีเกีย่วข้องกบัความแตกต่างทางด้าน
กฎหมาย วัฒนธรรม และประชากร ประเด็นการด�าเนินธุรกิจและปัญหาด้านต่างๆ ในปัจจุบัน ระบบโลจิสติกส์ใน
จีนและภูมิภาคอาเซียน การจัดท�าแผนงานทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท�าธุรกิจในจีนและภูมิภาคอาเซียน
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GC 59708 หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการทั่วไป 
(Selected Topics in General Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

สัมมนาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาและมุมมองท่ีส�าคัญในหัวข้อต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการท่ัวไปในยุค
ปัจจุบัน เช่น รูปแบบแนวความคิดทางด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง (internet of things) 
ชุมชนสัมพันธ์ (CSR) เป็นต้น

GC 59709 การจัดการโครงการ 
(Project Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการโครงการและการปฏิบัติจริง จากการศึกษาและปฏิบัติจริง วิธีการวางแผนการจัดท�า
โครงการ การวเิคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ เทคนคิการควบคมุโครงการ ซึง่ประกอบด้วยการควบคมุต้นทุน 
การควบคุมก�าหนดการ การจัดสรรทรัพยากร การประสานประโยชน์ระหว่างผู้เกี่ยวข้องในโครงการ การติดตาม
และประเมินผลโครงการ และรวมถึงปัจจัยทางการเมือง เศรษฐกิจที่มีผลต่อโครงการ

GC 59710 การจัดการแบบเอเชีย 
(Asian Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิดและหลักการบริหารจัดการแบบตะวันออก จากการศึกษา การน�าปรัชญาแห่งตะวันออกไปประยุกต์ใช้การ
การบริหารธุรกิจ ใช้มุมมองของโลกตะวันออกในการบูรณาการแนวคิดการบริหารจัดการแบบตะวันตกโดยอาศัย
การเชือ่มโยงกบัแวดล้อมทางด้านวัฒนธรรมตะวนัออก การศกึษาวิเคราะห์กรณศีกึษาขององค์การธุรกิจในประเทศ
ต่างๆ แถบเอเชีย เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินเดีย

GC 59711 การจัดการแฟรนไชส์ระดับสูง 
(Advanced Franchise Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมาย ลักษณะ ประเภทของธุรกิจแฟรนไชส์ รูปแบบและบทบาทของธุรกิจแฟรนไชส์ การวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อมทางการตลาด แนวโน้มในการแข่งขันในธุรกิจแฟรนไชส์ ปัญหา โอกาสและการก�าหนดแผนกลยุทธ์ วิธี
การสรรหาโอกาสทางธุรกิจแฟรนไชส์ ข้อก�าหนดและเง่ือนไขการประกอบการท่ีเกี่ยวข้อง วิธีการติดต่อและการ
จัดท�าสัญญาธุรกิจกับผู้ให้สิทธิทางการค้า และแนวทางการสร้างความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
ระหว่างผู้ให้สทิธทิางการค้ากับผู้รับสิทธทิางการค้า วิธีการท�าการตลาดและการจัดหาเงินทุนส�าหรับการประกอบ
ธุรกิจแฟรนไชส์

GC 59712 พฤติกรรมผู้บริโภค 
(Consumer Behavior)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

พฤตกิรรมและการตดัสินใจของผู้บรโิภค การท�าความเข้าใจผู้บรโิภคจากขัน้ตอนการรบัรู้ปัญหา การรวบรวมข้อมลู 
จนถึงการเปรียบเทียบและการตัดสินใจ พฤติกรรมของผู้บริโภคจากการเลือกสินค้า ยี่ห้อ ร้านค้า จนถึงการเลือก
เวลาในการซือ้และจ�านวนในการซือ้ ลกัษณะเฉพาะของผู้บรโิภครายบคุคลและกลุ่ม ส่ิงแวดล้อมทางด้านวฒันธรรม
และสังคมที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคและพฤติกรรมในการบริโภค การเลือกตลาดเป้าหมายที่ถูก
ต้อง การก�าหนดต�าแหน่งในตลาดและส่วนผสมทางการตลาด รวมถึงกลยุทธ์ในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
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GC 59713 การสื่อสารทางการตลาดดิจิทัล 
(Digital Marketing Communications)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การวางแผนและการบริหารการส่ือสารการตลาด วิธีการก�าหนดและปฏิบัติกลยุทธ์การส่ือสารทางการตลาด ซึ่ง
ประกอบด้วย การก�าหนดหัวใจส�าคัญของการส่ือสาร การใช้เครื่องมือเพื่อการส่ือสารทางการตลาดต่างๆ เช่น 
การท�าโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การท�ากิจกรรมส่งเสริมการตลาด การขายตรง เป็นต้น รวมถึงเครื่องมือที่เป็น
สื่อดิจิทัล เช่น การสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ และสื่อดิจิทัลเคลื่อนที่อื่นๆ การเลือกและใช้สื่อในการ
สื่อสาร การสร้างและเผยแพร่ตราสินค้า การประเมินผลโครงการและกิจกรรมการสื่อสารการตลาดและจริยธรรม
ในการสื่อสารการตลาด

GC 59714 ประเด็นทางด้านกฎหมายส�าหรับธุรกิจ 
(Legal Aspects for Business)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

สภาพแวดล้อมทางดา้นกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อตัวบุคคล ธุรกิจและธุรกรรมด้านธุรกิจ โดยศึกษาเกี่ยวกับค�า
ศัพท์และทฤษฎีเฉพาะทาง เช่น วิธีพิจารณาความแพ่ง การจ�าแนกประเภทละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมาย
ไซเบอร์ กฎหมายนานาชาติ แรงงานและการว่าจ้าง ผู้แทนและความรับผิดชอบสินค้า เรียนรู้การประเมินความ
ส�าคัญของประเด็นทางกฎหมายที่มีผลต่อการท�าธุรกรรมประเภทต่างๆ การใช้เหตุผลทางกฎหมายในกรณีต่างๆ 
และให้ข้อสรุปทางด้านกฎหมาย การเปรียบเทียบและการน�าทฤษฎี/การตีความต่างๆ ในทางกฎหมาย โดยศึกษา
จากกรณีศึกษาจริง

3.3 กลุ่มวิชาเลือกการจัดการทางศิลปะและวัฒนธรรม

AC 59701 ประเด็นทางด้านกฎหมายของศิลปะและการบันเทิง 
(Legal Aspects of Arts and Entertainment)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ประเด็นกฎหมายต่างๆ ทางธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมศิลปะและการบันเทิง กรณีต่างๆ ท่ีอาจเกิดปัญหา
ทางกฎหมาย ประกอบด้วย การอ่านและการบรรยายท่ีเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิและสิทธ์ิทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา
อื่นๆ สัญญาหรือข้อตกลงการอนุญาตใช้สิทธิ์ ประเด็นทางด้านการแก้ไขงาน ข้อตกลงส�าหรับตัวแทน และการก่อ
ตั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วน

AC 59702 นโยบายวัฒนธรรมเปรียบเทียบ 
(Comparative Cultural Policy)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ภาพรวมทางด้านประวัติศาสตร์ พัฒนาการและความท้าทายของนโยบายศิลปะและวัฒนธรรม โดยเน้นประเทศ
แถบอาเซียน ความส�าคัญของศิลปะต่อการสนับสนุนการพัฒนาของมนุษย์และสังคม บทบาทของผู้จัดการทาง
ด้านวฒันธรรมในการพฒันาความร่วมมอืและกลยทุธ์เพือ่ให้ท�างานร่วมกบัผู้ก�าหนดนโยบายอย่างมปีระสิทธิภาพ
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AC 59703 การจัดการศิลปะด้านการแสดง 
(Performing Arts Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การศึกษาถึงศิลปะด้านการแสดงประเภทต่างๆ การจัดการโครงการหรือองค์การท่ีเกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ
การแสดง การบริการองค์การ การตัดสินใจของผู้บริหารภายใต้สภาพการณ์ต่างๆ โดยธุรกิจต่างๆ ประกอบไป
ด้วยการจัดการธุรกิจท่ีไม่มุ่งเน้นก�าไร (การแสดง ออร์เคสตรา ซิมโฟนี โอเปรา การเต้นร�า และโรงละคร) รวม
ถึงธุรกิจดนตรี (อุตสาหกรรมบันทึกเสียง การเป็นตัวแทน (Agency) ของศิลปิน การจัดท�าเพลงและการกระจาย
สินค้า การโปรโมตคอนเสิร์ต)

AC 59704 การจัดการทางทัศนศิลป์ 
(Visual Arts Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

บทบาทและหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีผู้บรหิารระดบัสูงของพพิธิภณัฑ์และผู้จดัการแกลอรีวิ่จติรศลิป์ ประกอบด้วยหัวข้อ 
ภาระกิจด้านศิลปะและระบบ การประสานงานระหว่างคณะกรรมการชุมชนและศิลปนิ การวางแผนจัดงานแสดง 
การรวบรวมศิลปะของส่วนตัว องค์การและพิพิธภัณฑ์ การเข้าถือสิทธิ์และการจัดการด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก

AC 59705 การจัดการธุรกิจสื่อ 
(Media Arts Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

รูปแบบต่างๆ ของสื่อธุรกิจ ธุรกิจสื่อประเภทต่างๆ การบริหารจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสื่อ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
สื่อทั้งทางด้านที่ไม่แสวงหาก�าไรและด้านที่ต้องท�าก�าไร รวมทั้งประเด็นต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสื่อปัจจุบัน

AC 59706 การจัดการด้านการผลิตคอนเสิร์ตและงานเทศกาล 
(Concert and Festival Production Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ปัจจัยทรัพยากร เครื่องมือและการฝึกอบรมส�าหรับการวางแผนและการจัดการคอนเสิร์ตและงานเทศกาล การ
แสดงสด ขัน้ตอนการจดัการเหตกุารณ์ส�าคญั โดยอาจจดัการสอนโดยให้นกัศกึษา เข้าร่วมการจดัการเหตกุารณ์จรงิ

AC 59707 การจัดการทางศิลปะนานาชาติ 
(International Arts Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ลักษณะความเป็นสากลของงานศิลปะ การผลิต การน�าเสนอ การแสดงงานศิลปะ รวมถึงการจัดการด้านการท่อง
เที่ยวที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะนานาชาติ

AC59708 การจัดการโครงการส�าหรับโครงการทางศิลปะ
(Project Management for Arts Project)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลกัการของการจดัการโครงการและการน�าไปใช้ประโยชน์ในทางศลิปะ ครอบคลมุเทคนคิต่างๆ ท่ีหลากหลายเพือ่
น�าไปใช้บริหารจัดการโครงการศิลปะในประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะอยู่ในขอบเขตและอุตสาหกรรมใดก็ตาม โดยจะมุ่ง
เน้นไปท่ีการท�าความเข้าใจกบัความส�าคญัของการประสานกนัระหว่างเป้าหมายและจดุประสงค์ของโครงการ และ
ภาระหน้าที่ด้านผลประโยชน์ขององค์การทางศิลปะหรือผู้ให้เงินทุนที่มีศักยภาพ

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจีน | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) 1075



AC 59709 การเป็นผู้ประกอบการทางศิลปะ 
(Arts Entrepreneurship)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความเหมาะสมในการเริ่มต้นและด�าเนินธุรกิจตามที่เลือก โดยใช้แง่มุมจากความเป็นจริงของการด�าเนินธุรกิจ วิธี
การท่ีเป็นขั้นตอนส�าหรับการคิด การด�าเนินการและการเริ่มธุรกิจท่ีมีความเส่ียง ทักษะทางด้านการเงิน ลูกจ้าง
สัมพันธ์และการตลาด

AC 59710 การจัดการธุรกิจดนตรี 
(Music Business Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การจัดระบบและการบริหารองค์ประกอบส�าคัญในธุรกิจดนตรี ซึ่งประกอบด้วย การเป็นผู้ประกอบการใน
อตุสาหกรรมการบนัทึกเสียง อตุสาหกรรมอปุกรณ์เสียง การจดัการส่วนบคุคลส�าหรบันกัแสดง และการศกึษาทาง
ด้านดนตร ีเป็นการสรปุประสบการณ์ด้านวชิาการของนกัศกึษาโดยจะให้ความสนใจไปในธุรกิจดนตร ีกระบวนการ
ตดัสินใจต่างๆท่ีเกีย่วข้องกบัขนาดและขอบเขตของธุรกิจดนตรแีละโครงสร้างองค์กรในบรษัิทท้ังขนาดใหญ่และเลก็ 
(แสวงหาและไม่แสวงหาผลก�าไร) กลยทุธ์ทางด้านการตลาด ความสัมพนัธ์ระหว่างศลิปิน/นกัแสดง การท�าสัญญา
และการป้องกัน และโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการ

AC 59711 การจัดการธุรกิจแฟชั่น 
(Fashion Business Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การท�างานและความสัมพนัธ์ระหว่างอตุสาหกรรมการผลิตและบรกิารประเภทต่างๆ ท่ีประกอบขึน้เป็นธุรกิจแฟชัน่ 
วิสาหกิจที่มีส่วนร่วมในการออกแบบ การผลิตและการกระจายเครื่องประดับและเสื้อผ้าส�าหรับสุภาพบุรุษ สุภาพ
สตรแีละเดก็ นกัศกึษาจะเรยีนรู้เกีย่วกบัโอกาสของการท�างานทางด้านแฟชัน่ท่ีหลากหลายและเรยีนรู้วิธีการตดัสิน
ใจ รับทราบและแก้ไขปัญหา เพื่อท�าให้เกิดโอกาสสูงสุด

AC 59712 การจัดการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ 
(Film Industry Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ประเภทของภาพยนตร์และประเภทของธุรกิจภาพยนตร์ในตลาดสินค้าปัจจุบัน ศึกษาการด�าเนินธุรกิจเช่นวิธีการ
จดัหาเงินทุนส�าหรบัการท�าภาพยนตร์ ต้นทุนของการกระจายภาพยนตร์ การบรหิารโรงภาพยนตร์ และการท�าการ
ตลาด เป็นต้น สถานะของภาพยนตร์อสิระ สภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมอืงท่ีมผีลต่อการผลติ การกระจาย และ
การรับรู้โดยสาธารณะชนของภาพยนตร์ การควบรวมธุรกิจภาพยนตร์

AC 59713 เทคนิคการจัดการโรงมหรสพ 
(Management Techniques for Theater)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

เทคนิคการจัดการโรงมหรสพ ซึ่งประกอบด้วย การศึกษาวงจรชีวิตของการแสดง การวางแผนด้านบุคลากร การ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ การตลาดส�าหรับโรงมหรสพ ทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับการด�าเนินกิจการ รวมทั้งการพัฒนาเพื่อ
น�าไปสู่การท�าโรงมหรสพ
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AC 59714 หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการทางศลิปะและวัฒนธรรม 
(Selected Topics in Arts and Cultural Management)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สัมมนาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาและมุมมองที่ส�าคัญในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทางศิลปะและ
วัฒนธรรมในยุคปจัจุบัน เช่น สภาพปัจจุบันของวัฒนธรรมออนไลน์ การพัฒนากิจการทางด้านวัฒนธรรมในเชิง
อุตสาหกรรม การจัดการการตลาดส�าหรับการแสดงและการแสดงสินค้า เป็นต้น

3.4 กลุ่มวิชาเลือกการจัดการการบัญชีและการเงินระหว่างประเทศ

AF 59701 การปฏิบัติด้านการบัญชีการเงิน 
(Practice of Financial Accounting)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
งบการเงิน การจัดการทางบัญชีส�าหรับการขายและสิงค้าคงคลัง ทรัพย์สินถาวรและการเส่ือมราคา หนี้สินและ
การเช่า ส่วนของผู้ถือหุ้น ภาษีรายได้ การลงทุนข้ามบริษัทและการควบรวมกิจการ เครื่องมือทางการเงินตราสาร
อนุพันธ์ การช�าระบัญชีกรณีกิจการล้มละลาย น�าเสนอข้อมูลทางบัญชีต่างๆ ท่ีเอื้อต่อการตัดสินใจส�าหรับผู้ใช้ 
เช่น สถานะทางเงิน ผลการด�าเนินงาน กระแสเงินสดและของบริษัท เป็นต้น โดยผ่านกระบวนการการยืนยัน การ
ค�านวณ การบันทึกและการรายงาน

AF 59702 การปฏิบัติการตรวจสอบบัญชี 
(Practice of Accounting Auditing)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎหีลักทางด้านการตรวจสอบบญัช ีระบบมาตรฐานการตรวจสอบบญัช ีเป้าหมายการตรวจสอบบญัชแีละการ
รับงาน กลยุทธ์และการวางแผนตรวจสอบบัญชี วงจรการตรวจสอบบัญชี หลักฐานการตรวจสอบ มาตรการและ
การบวนการป้องกันความเส่ียงจากการตรวจสอบบัญชี การสุ่มตัวอย่างและการทดสอบการตรวจสอบบัญชี การ
ตรวจสอบเงินตราและเงินทุน รายงานการตรวจสอบบัญชี วิธีการและเทคนิคการตรวจสอบบัญชี

AF 59703 การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
(Risk Management and Internal Control)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความเสี่ยงและการจ�าแนกความเสี่ยง การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงและการควบคุม
ระบบ กลยุทธ์การรับมือกับความเสี่ยง การเปิดเผยข้อมูลด้านความเสี่ยง การออกแบบระบบการควบคุมภายใน 
พฤติกรรมการควบคุมภายใน การดูแลสอดส่องและการประเมิน สามารถทราบถึงปัจจัยส�าคัญในการควบคุม 
มาตรฐานการควบคมุและวธีิการควบคมุ ออกแบบและคงไว้ซึง่ระบบการจดัการความเส่ียงและการควบคมุภายใน
ที่มีประสิทธภิาพให้กับองค์การธุรกิจ

AF 59704 ธุรกิจระหว่างประเทศและการช�าระเงนิระหว่างประเทศ 
(International Business and International Settlement)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ประเภทของธุรกิจระหว่างประเทศ วธีิและกระบวนการช�าระเงิน ใบส�าคญัการ
เก็บเงิน การโอนเงิน การช�าระเงินโดยใช้ B/C และ L/C ฯลฯ ความเสี่ยงของเงินตราต่างประเทศเพื่อท�าธุรกรรม
ระหว่างประเทศ แนวทางการปฏิบัติทั่วไปส�าหรับการช�าระเงินระหว่างประเทศ การตัดสินข้อพิพาทจากการช�าระ
เงนิระหว่างประเทศ การปฏิบัติการช�าระเงินระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
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AF 59705 มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 
(International Accounting Standards)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การบญัชกีารเงิน การจดัการกบัปัญหาทางบญัชรีะดบันานาชาตท่ีิเกีย่วข้องระหว่างการท�าบญัชแีละการตรวจสอบ
บัญชี เช่น การศึกษาและตีความมาตรฐานและวิธีการท�าบัญชีของประเทศต่างๆ ความเหมือนและต่างท่ีส�าคัญ
ระหว่างมาตรฐานการบัญชีจีนและมาตรฐานการบัญชีนานาชาติ (IAS/IFRS) แนวทางการปฏิบัติและการจัดรวม
รายงานทางการเงนิระหว่างบริษัทหุ้นส่วนข้ามชาตหิรือระหว่างบริษัทในเครือข้ามชาติ

AF59706 การบัญชีจีนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปรียบเทียบ
(Comparative Study of Accounting in China and AEC)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การรวมตัวของเศรษฐกิจ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เขตการค้าเสรีจีน–อาเซียน เปรียบเทียบสภาพแวดล้อม
ทางการบัญชีจีนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การร่วมมือและการพัฒนาทางการบัญชีของจีนและประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน วเิคราะห์ จดัท�าและจดัการกบัรายงานทางการเงินท่ีเกีย่วข้องกบัประเทศในประชาคมเศรษฐกิจ
ที่ส�าคัญ

4. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์

CM 59709 วิทยานิพนธ์ 
(Thesis)

12(0-36-0)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การศกึษาวจิยั ค้นคว้า และปฏบิตักิารตามหลกัวชิาการอย่างเป็นระบบ โดยมขีัน้ตอนรปูแบบของการวจิยัเชงิวชิาการ
ที่เต็มรูปแบบ และการน�าเสนอผลการวิจัยซึ่งมีเนื้อหาสาระทางวชิาการทางด้านบริหารธุรกิจ

5. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ

CM 59710 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
(Independent Study)

6(0-18-0)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การศึกษาคน้คว้าอย่างเปน็ระบบด้านบริหารธุรกิจ ในรูปแบบงานวิจัย แผนธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ หรือการให้
ค�าปรึกษาต่อองค์การบริหารธุรกิจ สามารถน�าความรู้และทฤษฎีที่ศึกษามาประยุกต์และวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
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工商管理硕士学位
工商管理专业（中文体系）



工商管理硕士学位 
工商管理专业（中文体系）

授予的学位和专业名称

泰语 （全称） : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
 （简称） : บธ.ม.
英语 （全称） : Master of Business Administration (M.B.A.)
 （简称） : M.B.A.

办学起源及课程优势

随着中国经济的崛起和中国东盟自贸区的建成，中国与包括泰国在内的东盟国家之间

贸易，投资和人员与日俱增。正大管理学院的中文MBA立足位于东盟中心的泰国，为来泰

国乃至东南亚发展的中国人士，以及准备去中国发展的泰国乃至东南亚人士提供一个学习

交流的平台。

正大管理学院的中文MBA从2009年开始招生，开办的方向包括工商管理、零售业管理、

艺术和文化管理、国际会计与金融管理等四个学习方向。

正大管理学院的中文MBA的课程特色和优势是： 第一，与企业深度合作。企业集团及

其众多的商务伙伴，为学院的科研教学，学生实习，毕业生就业提供了丰富的资源；第二，

结合中国和亚洲实际的课程。弘扬东方智慧, 并在全球化的视野中，将它们与西方管理思想

在亚洲的环境中相融合。学以致用，知行合一；第三，用中文作为主要教学语言，根据学

生实际，适当使用英文和泰文。

办学目的

培育精通工商管理、零售业管理以及艺术和文化管理的硕士人才。

课程总学分：

39 学分。

学位模式

1. 模式：两年制硕士学位。

2. 语言：教学中主要运用中文，例外情况使用英文或泰文。

3. 入学：录取泰国学生及外国学生。

4. 外校合作关系：本课程为学校独立课程。

5. 学位授予：仅授予一个专业的学位，即工商管理专业的学位；学生可选修任一学习

方向的选修课。
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入学条件

任何专业本科毕业。非汉语母语的学生，必须通过汉语水平考试5级以上，或新汉语水

平考试4级以上。

毕业条件

在下列两种学习计划中，学生必须选择一种学习计划已达到毕业要求：

1. A计划A2模式：修完本课程要求的所有科目，平均分达3.00，论文答辩通过，论文研

究成果必须在期刊上发表或在有会议记录的学术会议上宣读。

2. B计划：修完本课程要求的所有科目，平均分达3.00，综合考试成绩及格，独立研究

报告答辩通过。

就业方向

可在企业中担任一般管理、市场管理、财务管理、人事管理、生产管理、采购及外劳、

表演管理、视觉艺术、媒体及文化等方面的专业人员或部门主任等职位。

课程结构

课程结构
课程模式

A计划A2模式 B计划

1. 基础课程，不计学分 - -

2. 必修课，不少于 18 18

3. 选修课，不少于 9 15

4. 毕业论文 12 -

5. 独立研究报告 - 6

共计 39 39

科目名称

1. 基础课：凡无工商管理基础的学生，必须进修以下基础课：

科目代号 科目名称  学分

CM 59701
商务管理
Business Management 2(2-0-4)
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科目代号 科目名称  学分

CM 59702
财务会计
Financial Accounting 2(2-0-4)

2. 必修课：A计划（A2模式）及B计划学生必须进修以下课程：

科目代号 科目名称  学分

CM 59703
组织行为与人力资源管理
Organizational Behavior and Human Resources 
Management

3(3-0-6)

CM 59704
市场营销管理
Marketing Management 3(3-0-6)

CM 59705
财务管理
Financial Management 3(3-0-6)

CM 59706
管理经济学
Managerial Economics 3(3-0-6)

CM 59707
运营管理
Operations Management 3(3-0-6)

CM 59708
商务研究方法
Business Research Methods 3(3-0-6)

3. 选修课：在以下四组选修课中，学生必须选修任一组选修课。A计划（A模式）学生

须选修 9个学分以上的科目；B计划学生须选修 15个学分以上的科目。另B计划学生

还可以在其它组里选修不超过6个学分的科目。

第一组、零售业管理方向选修课

科目代号 科目名称  学分

RC 59701
零售业战略管理
Strategic Management in Retail Business 3(3-0-6)

RC 59702
零售业物流管理
Logistics Management in Retail Business 3(3-0-6)

RC 59703
零售业采购管理
Procurement Management in Retail Business 3(3-0-6)

RC 59704
零售业信息管理系统
Management Information System in Retail Business 3(3-0-6)
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科目代号 科目名称  学分

RC 59705
零售业管理研讨课
Selected Topics in Retail Business 3(3-0-6)

RC 59706
国际市场营销学
International Marketing 3(3-0-6)

RC 59707
商贸泰语
Thai Communications for Business and Commerce 3(3-0-6)

第二组、工商管理方向选修课

科目代号 科目名称  学分

GC 59701
创业学
Entrepreneurship 3(3-0-6)

GC 59702
领导学
Leadership 3(3-0-6)

GC 59703
环球商务管理
Global Business Management 3(3-0-6)

GC 59704
战略管理
Strategic Management 3(3-0-6)

GC 59705
战略物流管理
Strategic Logistics Management 3(3-0-6)

GC 59706
质量管理系统
Quality Management System 3(3-0-6)

GC 59707
中国与东盟商业惯例
China & ASEAN Business Practice 3(3-0-6)

GC 59708
工商管理研讨课
Selected Topics in General Management 3(3-0-6)

GC 59709
项目管理
Project Management 3(3-0-6)

GC 59710
亚洲管理学
Asian  Management 3(3-0-6)

GC 59711
高级特许经营管理
Advanced Franchise Management 3(3-0-6)
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科目代号 科目名称  学分

GC 59712
消费者行为学
Consumer Behavior 3(3-0-6)

GC 59713
数字化营销传播
Digital Marketing Communications 3(3-0-6)

GC 59714
商业法律环境
Legal Aspects for Business 3(3-0-6)

第三组、艺术和文化管理方向选修课

科目代号 科目名称  学分

AC 59701
艺术管理法律环境
Legal Aspects of Arts and Entertainment 3(3-0-6)

AC 59702
比较文化政策
Comparative Cultural Policy 3(3-0-6)

AC 59703
表演艺术管理  
Performing Arts Management 3(3-0-6)

AC 59704
视觉艺术管理  
Visual Arts Management 3(3-0-6)

AC 59705
媒体艺术管理  
Media Arts Management 3(3-0-6)

AC 59706
演唱会和重大活动策划组织  
Concert and Festival Production Management 3(3-0-6)

AC 59707
国际艺术管理  
International Arts Management 3(3-0-6)

AC 59708
艺术项目管理

Project Management for Arts Managers 3(3-0-6)

AC 59709
艺术创业学
Arts Entrepreneurship 3(3-0-6)

AC 59710
音乐产业管理
Music Business Management 3(3-0-6)

AC 59711
时装行业探究
Fashion Business Management 3(3-0-6)
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科目代号 科目名称  学分

AC 59712
电影产业探究
Film Industry Management 3(3-0-6)

AC 59713
剧院管理技巧
Management Techniques for Theater 3(3-0-6)

AC 57914  
艺术和文化管理研讨课
Selected Topics in Arts and Cultural Management 3(3-0-6)

第四组、国际会计与金融管理方向选修课

科目代号 科目名称  学分

AF 59701
财务会计实务
Practice of Financial Accounting 3(3-0-6)

AF59702
审计实务
Practice of Auditing 3(3-0-6)

AF59703
风险管理与内部控制
Risk Management and Internal Control 3(3-0-6)

AF59704
国际商务与国际结算
International Business and International Settlement 3(3-0-6)

AF59705
国际会计准则
International Accounting Standards 3(3-0-6)

AF59706
中国-东盟会计比较
International Accounting Standards 3(3-0-6)

论文或独立研究报告

科目代号 科目名称  学分

CM 59709
论文
Thesis 12(0-36-0)

CM 59710
独立研究报告
Independent Study 6(0-18-0)
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学习计划

学习计划分两种，A计划A2模式及B计划，具体内容如下：

A 计划 A2 模式 ：

第一学年第一学期

科目代号 科目名称 学分

CM 59701 商务管理 不计学分

CM 59702 财务会计 不计学分

CM 59703 组织行为与人力资源管理 3

CM 59704 市场营销管理 3

CM 59705 财务管理 3

CM 59708 商务研究方法 3

共计 12 学分

第一学年第二学期

科目代号 科目名称 学分

CM 59706 管理经济学 3

CM 59704 市场营销管理 3

xxx xxxx 选修课 3

xxx xxxx 选修课 3

共计 12 学分
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A 计划 A2 模式 ：

第二学年第一学期

科目代号 科目名称 学分

xxx xxxx 选修课 3

CM 59709 论文 6

共计 9 学分

第二学年第二学期

科目代号 科目名称 学分

CM 59709 论文 6

共计 6 学分
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B 计划 ：

第一学年第一学期

科目代号 科目名称 学分

CM 59701 商务管理 不计学分

CM 59702 财务会计 不计学分

CM 59703 组织行为与人力资源管理 3

CM 59704 市场营销管理 3

CM 59705 财务管理 3

CM 59708 商务研究方法 3

共计 12 学分

第一学年第二学期

科目代号 科目名称 学分

CM 59706 管理经济学 3

CM 59707 运营管理 3

xxx xxxx 选修课 3

xxx xxxx 选修课 3

共计 12 学分
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B 计划 ：

第二学年第一学期

科目代号 科目名称 学分

xxx xxxx 选修课 3

xxx xxxx 选修课 3

xxx xxxx 选修课 3

共计 9 学分

第二学年第二学期

科目代号 科目名称 学分

CM 59710 独立研究报告 6

共计 6 学分
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หลักสูตร
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หลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)

Doctor of Philosophy Program  
in Business Administration (Chinese Program)

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจ
 (อักษรย่อ) : ปร.ด. สาขาวชิาบริหารธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Doctor of Philosophy (Business Administration)
 (อักษรย่อ) : Ph.D. (Business Administration)

ความเป็นมาและจุดเด่นของสาขาวิชา
ปัจจุบันความส�าคัญของเศรษฐกิจจีนต่อเศรษฐกิจโลกเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก จีนได้สร้าง

ปรากฏการณ์ใหม่ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของโลก การเรียนรู้บทบาททางเศรษฐกิจของจีนในทุกด้าน
จึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญอย่างยิ่ง นอกจากนั้นในปี พ.ศ.2558 จะมีการเปิดการค้าเสรีในกลุ่มประเทศอาเซียน 
ดังนั้นการเตรียมบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในระดับปริญญาเอก เพื่อรองรับการค้าเสรีเป็นส่ิงท่ี
จ�าเป็นยิ่ง การผลิตก�าลังคนในระดับนี้จึงเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคธรุกิจและ
ภาคการผลิตให้กับประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกและรองรับกับการค้าเสรีในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน

ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ท�าให้มีการเปลี่ยนแปลงทัง้ทาง
ด้านสังคมและวฒันธรรมอย่างรวดเรว็ ซึง่การเปลีย่นแปลงดงักล่าวท�าให้มีความจ�าเป็นท่ีจะต้องมกีารจดั
ท�าหลักสูตรท่ีทันสมัยและตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งหลักสูตรท่ีได้จัดท�าในครั้งนี้ได้มุ่ง
เน้นไปท่ีบริหารธุรกิจ ซึ่งมีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรม นอกจาก
นั้นหลักสูตรนี้ยังตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมระหว่างประเทศเนื่องจากในอนาคตจะมีการ
เปิดการค้าเสรีอาเซียนอีกด้วย

การเปลี่ยนแปลงท้ังทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ท�าให้สภาพความเป็นอยู่เกิดการเปล่ียนแปลง 
กล่าวคือมีความเป็นชุมชนเมืองมากขึ้น มีธุรกิจต่างๆ เกิดขึ้น รวมถึงการมีสภาพเศรษฐกิจท่ีดีขึ้น จาก
เหตุผลดังกลา่วจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการพัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาเอก เพื่อท่ีจะ
ผลิตดุษฎีบัณฑิตออกสู่ตลาดแรงงานที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์
ผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญรอบด้าน สามารถประกอบอาชีพเป็นอาจารย์ใน

มหาวทิยาลัย นักวิจัย ที่ปรึกษา ข้าราชการตลอดจนผู้บริหารในภาคธุรกิจ และมีความสามารถดังนี้
1. เข้าใจในหลักทฤษฎีและสามารถน�าไปปฏิบัติงานในด้านที่สนใจได้
2. มีความช�านาญด้านวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
3. สามารถแก้ไขปัญหาด้านการบริหารธุรกิจได้
4. สามารถน�าไปสร้างองค์ความรู้ใหม่อย่างมีนัยส�าคัญ
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คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
ส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโททุกสาขาวชิา ส�าหรบัผู้ท่ีไม่ได้ใช้ภาษาจนีเป็นภาษาหลกัหรอืภาษา

ประจ�าชาตกิ�าเนดิ ต้องผ่านการวดัระดบัความรู้ทางด้านภาษาจนีตามท่ีสถาบนัก�าหนด

เกณฑ์การส�าเร็จการศึกษา
เกณฑ์การส�าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 โดยมีหลักเกณฑ์การส�าเร็จการศึกษา ดังนี้
1. ศกึษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีก�าหนดในหลกัสูตร โดยได้คะแนนเฉลีย่ไม่ต�า่กว่า 3.00 จากระบบ 

4.00 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
2. สอบผ่านการสอบวดัคณุสมบตั ิ(Qualifying Examination) เพือ่เป็นผู้มสิีทธิขอท�าดษุฎนีพินธ์ 
3. เสนอดุษฎีนิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้ายโดยคณะกรรมการ ซึ่งจะต้อง

ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน 
4. ผลงานดษุฎนีพินธ์จะต้องได้รบัการตพีมิพ์ หรอือย่างน้อยด�าเนนิการให้ผลงานหรอืส่วนหนึง่ของ

ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมารว่มกลั่น
กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น

5. สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถาบันฯ ก�าหนด
6. ส่งเล่มดุษฎีนิพนธ์ตามรูปแบบที่สถาบันก�าหนด

แนวทางในการประกอบอาชีพ
ประกอบอาชีพตามสถานศึกษาหรือสถานประกอบการต่างๆ ดังนี้
1. ผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานรัฐ
2. ผู้บรหิารระดบัสูงในหน่วยงานธุรกิจ ในสายงานการบรหิารจดัการ บรหิารด้านการตลาด บรหิาร

การเงิน บริหารบุคลากร การวางแผนการผลิต การจัดซื้อจัดจ้าง
3. อาจารย์ด้านบริหารธุรกิจ
4. นักวิจัยด้านบริหารธุรกิจ 
5. ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจ 
6. นักวิเคราะห์ด้านบริหารธุรกิจ

หลักสูตร
จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จ�านวน 63 หน่วยกิต
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โครงสร้างหลักสูตร

รายการ จ�านวนหน่วยกิต (แบบ 2.1)

1. หมวดวิชาบังคับ 18

2. หมวดวิชาเลือก 9

3. ดุษฎีนิพนธ์ 36

รวม 63

รายวิชา
1. หมวดวิชาบังคับ จ�านวน 18 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชา ดังนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

CD 59801
ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูง
( Advanced Research Methodology) 3(3-0-6) -

CD 59802
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง
(Advanced Quantitative Methods) 3(3-0-6) -

CD 59803
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง
(Advanced Qualitative Methods) 3(3-0-6) -

CD 59804

การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ขั้นสูงส�าหรับการ
บริหารธุรกิจ
( Advanced Qualitative Research and 
Exploratory Design)

3(3-0-6) -

CD 59805
ปรัชญาและแนวความคิดขั้นสูงด้านบริหารธุรกิจ
( Advanced Philosophy and Thoughts in 
Business Administration)

3(3-0-6) -

CD 59806
การปฏิบัติการวิจัย
( Research Apprenticeship) 3(3-0-6) -
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2. หมวดวิชาเลือก ให้เลือกเรียนจ�านวน 9 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

CD 59807

สัมมนาด้านกลยุทธ์การจัดการทั่วไปและด้านการ
ตลาด
( Seminar in Strategic Management and 
Marketing)

3(3-0-6) -

CD 59808
สัมมนาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขั้นสูง
( Seminar in Advanced Human Resources 
Management)

3(3-0-6) -

CD 59809
สัมมนาด้านการผลิตและโลจิสติกส์ขั้นสูง 
( Seminar in Advanced Operation Management 
and Logistics)

3(3-0-6) -

CD 59810
การจัดการการเงินขั้นสูง
( Advanced Financial Management) 3(3-0-6) -

CD 59811
หัวข้อปัจจุบันทางด้านบริหารธุรกิจยุคใหม่
( Current Topics in Modern Business 
Administration)

3(3-0-6) -

3. ดุษฎีนิพนธ์ จ�านวน 36 หน่วยกิต ดังนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน

CD 59812
ดุษฎีนิพนธ์
(Dissertation) 36(0-108-0) -
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แผนการศึกษา 
ส�าหรับนักศึกษา แผน 2.1

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

CD 59801 ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูง 3

CD 59802 วิธีการวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง 3

CD 598xx วิชาเลือก 3

รวม 9

ปี 1 ภาคการศกึษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

CD 59803 วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง 3

CD 59804 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ ขั้นสูงส�าหรับการบริหารธุรกิจ 3

CD 59805 ปรัชญาและแนวความคิดข้ันสูงด้านบริหารธุรกิจ 3

รวม 9
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ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

CD 59806 การปฏิบัติการวิจัย 3

CD 598xx วิชาเลือก 3

CD 598xx วิชาเลือก 3

รวม 9

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

CD 59812 ดุษฎีนิพนธ์ 12

รวม 12

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

CD 59812 ดุษฎีนิพนธ์ 12

รวม 12

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา รายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

CD 59812 ดุษฎีนิพนธ์ 12

รวม 12
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คําอธิบายรายวิชา

1. หมวดวิชาบังคับ

CD 59801 ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูง 
(Advanced Research Methodology)

3(3-0-6)

高级研究方法概论

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีและทักษะในการท�าวิจัย โครงสร้างของรายงานการวจิัย การเขียนการทบทวนวรรณกรรมในลักษณะที่ครบ
วงจร ประเภทของการออกแบบการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยการวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยแบบระยะยาว การวิจัยแบบ
ตดัขวาง กรณศีกึษาและการวจิยัแบบวธีิผสม การอภปิรายในเชงิลกึส�าหรบัประเดน็ท้ังความสอดคล้องภายในและ
ความสอดคล้องภายนอกของการวิจัย และประเด็นอื่นท่ีครอบคลุม ประกอบด้วย การออกแบบเครื่องมือการท�า
วิจัย การสุ่มตัวอย่างและกระบวนการสร้างทฤษฎี การเรียนรู้โครงสร้างของบทความท่ีดี และประเด็นของการตี
พิมพ์และจริยธรรมในการท�างานวิจัย

Concepts and skills of research; the structure of a research paper; literature review in a compre-
hensive and critical manner; types of research design including experimental, longitudinal, cross 
sectional, case study and mixed method designs; in-depth discussion on the issues of internal 
validity and external validity issues of research; other issues covered including the design of 
research instrument, sampling design, and process of theory building; understanding of what 
constitute a good paper, the issues of publication and ethics in research work.

有关学术研究的基本概念和技能：论文的结构；完整而且具有批判性的文献综述；各种研究类型的设
计，包括实验性研究 （experimental）、横断性研究（cross sectional）、纵贯性研究 （longitudinal）
、案例分析及混合方法设计；研究的内部效度与外部效度；调研工具、抽样设计、理论的创建过程；
论文的评价标准，出版及研究工作中的道德问题。

CD 59802 วิธีการวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง
(Advanced Quantitative Methods)

3(3-0-6)

高级定量研究方法概论

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบและจัดการ การแสดงแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางและการเปลี่ยนแปลงในสถิติ 
ตารางและแผนภูมิ ทดสอบสมมติฐาน การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย และการตรวจสอบความสัมพันธ์ด้วยการทดสอบ
แบบพาราเมตริกและนอนพาราเมตริก การวิเคราะห์เชิงถดถอย วิธีการเชิงปริมาณขั้นกลางถึงขั้นสูงส�าหรับการ
วจิยัรวมถงึ การวเิคราะห์อนกุรมเวลา การวเิคราะห์ปัจจยัและการวเิคราะห์กลุ่ม การวเิคราะห์การจ�าแนกกลุ่มและ
การวเิคราะห์ถดถอยโลจสิตกิ โมเดลสมการโครงสร้างและวธีิการอืน่ ท่ีเกีย่วข้องกบัวิธีการพเิศษของนกัศกึษา การ
ใช้ซอฟแวร์การด�าเนินการวิเคราะห์

Data collection, verification and management; Display the central tendency and variation in 
statistics, tables and charts; Test of hypothesis; Comparing means and examining the correla-
tions with parametric and non parametric tests; Regression models; Intermediate to advanced 
quantitative methods for research including: time series analysis, factor analysis and cluster 
analysis, discrimination analysis and logistic regression, structural equation models, and other 
methods relating to the special needs of the students; Use of software to conduct analysis.
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数据收集，验证，整理和使用：用统计参数、表格和图表来表示集中趋势和离散程度；假设检验；采
用参数和非参数检验方式来比较平均数和研究关联度；回归模型; 时间序列分析、因子分析和聚类分
析、判别分析 （discrimination analysis）和逻辑回归分析（logistic regression）, 结构方程模型（struc-
tural equation model）, 和其他分析方法；应用软件进行上述定量分析。

CD 59803 วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง
(Advanced Qualitative Methods)

3(3-0-6)

高级定性研究方法概论

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัวิธีการเชงิคณุภาพเพือ่การวิจัย การใช้กรณศีกึษาเดยีวหรอืหลาย กรณศีกึษา ทฤษฎีฐานราก 
การสังเกตและการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณา การบรรยายและการวิเคราะห์เนื้อหา ประเด็นเกี่ยวกับการใช้งานของ
วธีิการเชงิคณุภาพในการวจิยั เทคนคิการสัมภาษณ์และการสังเกต การปฏบิตัขิองโฟกสักรุ๊ป เทคนคิการคาดการณ์ 
การเข้ารหัสและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การใช้ซอฟแวร์การด�าเนินการวิเคราะห์

Introduction to the qualitative methods for research: Single and multiple case study; Grounded 
theory; Observation and ethnography; Narrative and content analysis; Application issues of the 
qualitative method in the real research setting; Interview and observation techniques; Practice 
of focus group; Projecting technique; Coding and analysis of the qualitative data; Use of software 
to conduct analysis.

定性研究方法入门：单个案例和多个案例研究方法；扎根理论(Grounded theory）；观察法和人类学
方法 （ethnography）；叙事和内容分析 (narrative and content analysis)；定性方法在实际研究中的应
用；访谈和观察技巧；焦点小组的实践；投射技术；定性数据的编码和分析；应用软件进行上述定性
方法分析。

CD 59804 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ขั้นสูงส�าหรับการบรหิารธุรกิจ 
( Advanced Economic Analysis for Business 
Administration)

3(3-0-6)

商务管理的经济学分析

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

รูปแบบของเศรษฐกิจมหภาคและจุลภาคต่างๆ ของนักเศรษฐศาสตร์ ค�านิยามท่ีชัดเจนของแนวคิด กรอบระบบ
ที่มีล�าดับก่อนหลัง ผลลัพท์และเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น การพิจารณาปัจจัยการเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนมุม
มองในแบบการเปรียบเทียบคงที่ (static) และกระบวนการผันแปร (dynamic) และการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์
เพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจ การวางรากฐานด้านการสร้างทฤษฎีให้กับดุษฎีนิพนธ์

Various micro and macroeconomic models of an economist; clear definition of concepts under 
study; a systematic frame with antecedents, outcomes and contingencies, changes viewed as 
static comparison and dynamic process, human behavior as choice under trade-offs; foundation 
for theory building for the doctoral dissertation.

经济学的各种微观和宏观经济模型及其建模方法：研究中相关概念的界定；对于前因、后果及或有事
项的系统分析；静态比较和动态过程；研究人类的行为，以作决策；博士论文理论构建的基础。
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CD 59805 ปรัชญาและแนวความคิดขั้นสูงด้านบริหารธุรกิจ 
( Advanced Philosophy and Thoughts in Business 
Administration)

3(3-0-6)

高级工商管理哲学与思想

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวความคิดการด�าเนินของโลกธุรกิจจากนักปรัชญาชั้นน�าของโลก ความท้าทายอันซับซ้อนและการแก้ไขปญัหา
โดยใช้หลักวเิคราะห์ทางปรชัญาท่ีน�าไปใช้กบัทฤษฎแีละหลกัปฏบิตัทิางธุรกิจ การคดิวเิคราะห์และการแก้ไขปัญหา 
และน�าไปประยุกต์ใช้ในโลกธุรกิจโลกที่มีการแข่งขันสูง

The world’s leading thinkers giving solid understanding of how the business world works; identify 
complex challenges and solve the problems through philosophical analysis applied to business 
theory and practices; analytical thinking and problem solving, and applying to the competitive 
world of business.

世界和中国著名哲学家对商业运行的思想；能运用针对工商管理理论和实践的哲学分析法来应对复杂
的挑战及提供解决问题的思路；培养分析思维，解决问题的能力，并能应用到充满竞争的商业界上。

CD 59806 การปฏิบัติการวิจัย 
(Research Apprenticeship)

3(3-0-6)

研究实践

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ปฏิบัติการวิจัยจริงกับอาจารย์ท่ีปรึกษา การท�างานวิจัยหนึ่งหัวข้อต่อภาคการศึกษาภายใต้การก�ากับดูแลของ
อาจารย์ท่ีปรึกษา การมอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติการท�าวิจัยก่อนการเขียนดุษฎีนิพนธ์และการประเมินผลงาน
ที่ได้รับมอบหมาย การปรับปรุงแก้ไขการค้นพบเบื้องต้นและการจัดท�ารายงานฉบับสมบูรณ์

Real research experience with the mentor: conducting a piece of research per term under the 
supervision of his mentor; research practices before the writing the candidate’s own dissertation, 
and being evaluated by the mentor according to his performance; initial finding and complete 
final report revision.

与导师一同进行研究实践：在导师的指导下在学期内完成一份研究；在撰写个人论文前取得研究的实
际经验；导师将根据学生表现进行评估；对研究的初步发现进行修改，以及撰写完整的研究报告。
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CD 59807 สัมมนาด้านกลยุทธ์การจัดการทั่วไปและด้านการตลาด 
(Seminar in Strategic Management and Marketing)

3(3-0-6)

战略管理与市场营销研讨

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การศึกษาและการอ่านงานวิจัยและส่ิงตีพิมพ์เฉพาะทาง การมอบหมายให้อ่านบทความและส่ิงตีพิมพ์ทางด้าน
กลยทุธ์บรหิารจดัการท่ัวไป บรหิารด้านการตลาด การเขยีนและน�าเสนอข้อมลูในเชงิสรปุเกีย่วกบัวัตถปุระสงค์การ
วิจัยกรอบทฤษฎี วิธีการวิจัย ผลการวิจัยที่ส�าคัญ และการวิพากษ์วิจารณ์บทความวิชาการเป็นกลุ่มหรือเป็นราย
บุคคล ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา การให้ค�าแนะน�าและการให้ค�าปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับบทความ
ของนักศึกษา

Guided reading of literature of the specialized area: assign to read current academic papers in 
strategic management and marketing management; report and presentation of a summary on 
the research objective, theoretical framework, methodology, major findings, and presentation of 
critiques on the paper in groups or individual basis under the supervision of the advisor; advice 
the candidates about their papers.

专业领域的文献导读：安排学生阅读当前关于战略管理与市场营销领域中的学术文献；对每篇文献的
研究目标、理论框架、研究方法、主要发现进行总结性的报告和批评，并在导师的指导下以小组或个
人的形式进行演说和讨论；导师对学生的学术文献提出评价及建议。

CD 59808 สัมมนาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขั้นสูง  
( Seminar in Advanced Human Resources 
Management)

3(3-0-6)

高级人力资源管理研讨

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การศึกษาและการอ่านงานวิจัยและส่ิงตีพิมพ์เฉพาะทาง การมอบหมายให้อ่านบทความและส่ิงตีพิมพ์ทางด้าน
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล การเขียนและน�าเสนอข้อมูลในเชิงสรุปเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การวิจัยกรอบ
ทฤษฎี วิธีการวิจัย ผลการวิจัยที่ส�าคัญ และวิพากษ์วิจารณ์บทความวิชาการเป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคล ภายใต้
การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา การให้ค�าแนะน�าและการให้ค�าปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับบทความของนักศึกษา

Guided reading of literature of the specialized area: assign to read current academic papers in 
strategic human resourses management; report and presentation of a summary on the research 
objective, theoretical framework, methodology, major findings, and present critiques on the 
paper in groups or individual basis under the supervision of the advisor; advice the candidates 
about their papers.

专业领域的文献导读：安排学生阅读当前关于战略人力资源管理领域中的学术文献；对每篇文献的研
究目标、理论框架、研究方法、主要发现进行总结性的报告和批评，并在导师的指导下以小组或个人
的形式进行演说和讨论。导师对学生的学术文献提出评价及建议。
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CD 59809 สัมมนาด้านการผลิตและโลจิสติกส์ขั้นสูง
(Seminar in Advanced Operation Management and 
Logistics)

3(3-0-6)

高级运营和物流管理研讨

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การศึกษาและการอ่านงานวิจัยและส่ิงตีพิมพ์เฉพาะทาง การมอบหมายให้อ่านบทความและส่ิงตีพิมพ์ทางด้าน
กลยุทธ์การผลิตและโลจิสติกส์ การเขียนและน�าเสนอข้อมูลในเชิงสรุปเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การวิจัยกรอบทฤษฎี 
วิธีการวิจัย ผลการวิจัยที่ส�าคัญ และวิพากษ์วิจารณ์บทความวิชาการเป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคล ภายใต้การดูแล
ของอาจารย์ที่ปรึกษา การให้ค�าแนะน�าและการให้ค�าปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับบทความของนักศึกษา

Guided reading of literature of the specialized area: assign to read current academic papers in 
production management and logistics, and strategic management; Report and presentation of 
a summary on the research objective, theoretical framework, methodology, major findings, and 
present critiques on the paper in groups or individual basis under the supervision of the advisor; 
advice the candidates about their papers.

专业领域的文献导读：安排学生阅读当前关于运营和物流管理领域中的学术文献；对每篇文献的研究
目标、理论框架、研究方法、主要发现进行总结性的报告和批评，并在导师的指导下以小组或个人的
形式进行演说和讨论。导师对学生的学术文献提出评价及建议。

CD 59810 การจัดการการเงินขั้นสูง 
(Advanced Financial Management)

3(3-0-6)

高级财务管理

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ปรชัญาพืน้ฐานและกรอบของการเงินของบรษิทั ปัญหาส�าคญัในการจดัการทางด้านการเงิน รปูแบบทางทฤษฎใีน
การจัดท�านโยบายทางด้านการเงินและการน�าไปปฏิบัติ ปัญหาของระบบนายหน้า ธรรมาภิบาลขององค์กรธุรกิจ 
นโยบายการจ่ายเงิน โครงสร้างต้นทุน โครงสร้างของผู้บริการและความเปน็เจ้าของ ค่าตอบแทนผู้บริหาร และ
การควบคุมองค์กรธุรกิจ

Fundamental philosophy and framework on corporate finance; critical problems in financial man-

agement; theritical models to develop and implement financial management policies; important 
topics in financial manangement, e.g. agency problems, corporate governance, payout policy, 
capital structure, board and ownership structure, executive compensation, and Corporate control.

企业财务管理的基本原理及框架；财务管理上的主要问题；财务政策的理论及其应用，如代理系统的
问题，企业治理，付款政策，成本架构，管理层和业主的架构，管理人员的报酬，以及对企业的控制
等。
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CD 59811 หัวข้อปัจจุบันทางด้านบริหารธุรกิจยุคใหม่ 
(Current Topics in Modern Business Administration)

3(3-0-6)

现代工商管理前沿研讨

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หัวข้อปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ เช่น แนวโน้มของธุรกิจยุคใหม่ ปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของธุรกิจ เทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีส่งผลตอ่การด�าเนินงานทางธุรกิจ รูปแบบใหม่ของการด�าเนินธุรกิจ
ในปัจจบุนั แนวคดิการบรหิารธุรกิจสมยัใหม่ ความเส่ียงของการท�าธุรกิจสมัยใหม่ และแนวโน้มทางด้านประชากร
และวัฒนธรรม

Current topics in modern business administration, eg. the trend of modern business, important 
factors that affect the changes of the business, new technologies that affect the operation of 
the business, new forms of doing btusiness, the concepts of modern business administration, 
risk in modern business, trends in demography and culture.

现代工商管理时事研讨，如现代商业的趋势，商业变化的重要要素，高科技对商业运因的影响，新时
代商业运作模式，新时代工商管理理念，新时代企业运作的风险，以及人口和文化的趋势及其影响。

CD 59812 ดุษฎีนิพนธ์ 
(Dissertation)

36(0-108-0)

博士论文

วิชาบังคับก่อน : ต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ

การเขียนงานวิจัยขั้นสูงเพื่อเป็นดุษฎีนิพนธ์ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน 1) การ
เขียนโครงร่าง 2) ผลการวิจัยเบื้องต้น และ 3) การท�าดุษฎีนิพนธ์ขั้นสุดท้าย การสอบผ่านการป้องกันทุกขั้นตอน
ก่อนเสร็จส้ินการท�าดุษฎีนิพนธ ์ ผลงานวิจัยจะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างนอ้ยด�าเนินการให้ผลงานหรือสว่น
หนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกกลั่นกรอง
ก่อนการตีพิมพ์

Advanced work under the supervision of academic advisor(s) arranged to suit the individual 
research interest and divided into 3 phases: 1) proposal development, 2) preliminary findings, 
and 3) final dissertation; successful defence in all phases before completing the full disserta-

tion. The dissertation should be published or at least part of the research should be accepted 
to publish in an academic journal or an academic printed matter with the peer review process 
prior to publication.

在指定的学术导师的指导下根据个人的研究兴趣进行。整个过程分为三个阶段：1）研究大纲，2）初
步研究结果，3）最终论文的撰写；在整篇论文完成前需要成功通过每个阶段的答辩；论文的研究成
果须在有同行评审的学术期刊上发表。
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工商管理哲学博士学位
工商管理专业（中文体系）



工商管理哲学博士学位 
工商管理专业（中文体系）

授予的学位和专业名称

泰语 （全称） : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
 （简称） : ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)
英语 （全称） : Doctor of Philosophy (Business Administration)
 （简称） : Ph.D. (Business Administration)

办学目的
本校的工商管理哲学博士学位（中文体系）专注于培育博学多才的博士人才。毕业后

能够担任高等院校教师、教授、科研人员、顾问、公务员以及企业高等管理人员等职务，

并具有以下各项才能 ：。
1. 领会各项概念并能灵活地运用于感兴趣的领域 ；

2. 精通定量和定性研究方法 ；

3. 能够解决工商管理领域上的问题 ;

4. 有突破性地创造新的知识。

入学条件

1. 有任何专业的硕士学历 

2. 非汉语母语的学生，必须通过本校规定的汉语水平考试。

毕业条件

1. 修完本课程要求的所有科目，平均分达 3.00

2. 通过资格考试 (Qualifying Examination)

3. 博士论文答辩通过

4. 博士论文必须在任一份有同行评审的国际级期刊上刊登，或两份有同行评审本国

等级的期刊上刊登。

5. 按照本校要求，通过外语考试，成绩合格。

6. 按照本校要求的格式提交论文册

就业方向
在学校或高等院校担任教授或教师、科研人员、专业人员或在企业中担任市场管理、

财务管理、人事管理、生产管理、采购等方面的部门主管等职位。
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课程结构

课程总学分：63 个学分。课程结构如下：

 必修课 18 学分

 选修课  9 学分

 博士论文 36 学分

科目名称

1. 必修课：18个学分, 学生必须进修以下科目：

科目代号 科目名称 学分

CD 59801
高级研究方法概论
Advanced Research Methodology 3(3-0-6)

CD 59802
高级定量研究方法概论
Advanced Quantitative Methods 3(3-0-6)

CD 59803
高级定性研究方法概论
Advanced Qualitative Methods 3(3-0-6)

CD 59804
商务管理的经济学分析
Advanced Economic Analysis for Business 
Administration

3(3-0-6)

CD 59805
高级工商管理哲学与思想
Advanced Philosophy and Thoughts in Business 
Administration

3(3-0-6)

CD 59806
研究实践
Research Apprenticeship 3(3-0-6)

2. 选修课：9 个学分, 学生选修以下科目：

科目代号 科目名称 学分

CD 59807
战略管理与市场营销研讨
Seminar in Strategic Management and Marketing 3(3-0-6)

CD 59808
高级人力资源管理研讨
Seminar in Advanced Human Resources 
Management

3(3-0-6)
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科目代号 科目名称 学分

CD 59809
高级运营和物流管理研讨
Seminar in Advanced Operation Management and 
Logistics

3(3-0-6)

CD 59810
高级财务管理
Advanced Financial Management 3(3-0-6)

CD 59811
现代工商管理时事研讨
Current Topics in Modern Business Administration 3(3-0-6)

3. 博士论文：36 个学分：

科目代号 科目名称 学分

CD 59812 
博士论文
Dissertation 36(0-108-0)
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学习方案

第一学年第一学期

科目代号 科目名称 学分

CD 59801 高级研究方法概论 3

CD 59802 高级商业研究统计分析 3

CD 598xx 选修课 3

合计 9

第一学年第二学期

科目代号 科目名称 学分

CD 59803 高级定性研究方法概论 3

CD 59804 商务管理的经济学分析 3

CD 59805 高级工商管理哲学与思想 3

合计 9

第二学年第一学期

科目代号 科目名称 学分

CD 59806 研究实践 3

CD 598xx 选修课 3

CD 598xx 选修课 3

合计 9

第二学年第二学期

科目代号 科目名称 学分
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第二学年第二学期

CD 59812 博士论文 12

合计 12

第三年第一学期

科目代号 科目名称 学分

CD 59812 博士论文 12

共计 12

第三年第二学期

科目代号 科目名称 学分

CD 59812 博士论文 12

共计 12
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課程簡介

CD 59801 高级研究方法概论 3(3-0-6)

有关学术研究的基本概念和技能：论文的结构；完整而且具有批判性的文献综述；各种研究类型的设
计，包括实验性研究 （experimental）、横断性研究（cross sectional）、纵贯性研究 （longitudinal）
、案例分析及混合方法设计；研究的内部效度与外部效度；调研工具、抽样设计、理论的创建过程；
论文的评价标准，出版及研究工作中的道德问题。

CD 59802 高级定量研究方法概论 3(3-0-6)

数据收集，验证，整理和使用：用统计参数、表格和图表来表示集中趋势和离散程度；假设检验；采
用参数和非参数检验方式来比较平均数和研究关联度；回归模型; 时间序列分析、因子分析和聚类分
析、判别分析 （discrimination analysis）和逻辑回归分析（logistic regression）, 结构方程模型（struc-
tural equation model）, 和其他分析方法；应用软件进行上述定量分析。

CD 59803 高级定性研究方法概论 3(3-0-6)

定性研究方法入门：单个案例和多个案例研究方法；扎根理论(Grounded theory）；观察法和人类学
方法 （ethnography）；叙事和内容分析 (narrative and content analysis)；定性方法在实际研究中的应
用；访谈和观察技巧；焦点小组的实践；投射技术；定性数据的编码和分析；应用软件进行上述定性
方法分析。

CD 59804 商务管理的经济学分析 3(3-0-6)

经济学的各种微观和宏观经济模型及其建模方法：研究中相关概念的界定；对于前因、后果及或有事
项的系统分析；静态比较和动态过程；研究人类的行为，以作决策；博士论文理论构建的基础。

CD 59805 高级工商管理哲学与思想 3(3-0-6)

世界和中国著名哲学家对商业运行的思想；能运用针对工商管理理论和实践的哲学分析法来应对复杂
的挑战及提供解决问题的思路；培养分析思维，解决问题的能力，并能应用到充满竞争的商业界上。

CD 59806 研究实践 3(3-0-6)

与导师一同进行研究实践：在导师的指导下在学期内完成一份研究；在撰写个人论文前取得研究的实
际经验；导师将根据学生表现进行评估；对研究的初步发现进行修改，以及撰写完整的研究报告。

CD 59807 战略管理与市场营销研讨 3(3-0-6)

专业领域的文献导读：安排学生阅读当前关于战略管理与市场营销领域中的学术文献；对每篇文献的
研究目标、理论框架、研究方法、主要发现进行总结性的报告和批评，并在导师的指导下以小组或个
人的形式进行演说和讨论；导师对学生的学术文献提出评价及建议。
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CD 59808 高级人力资源管理研讨 3(3-0-6)

专业领域的文献导读：安排学生阅读当前关于战略人力资源管理领域中的学术文献；对每篇文献的研
究目标、理论框架、研究方法、主要发现进行总结性的报告和批评，并在导师的指导下以小组或个人
的形式进行演说和讨论。导师对学生的学术文献提出评价及建议。

CD 59809 高级运营和物流管理研讨 3(3-0-6)

专业领域的文献导读：安排学生阅读当前关于运营和物流管理领域中的学术文献；对每篇文献的研究
目标、理论框架、研究方法、主要发现进行总结性的报告和批评，并在导师的指导下以小组或个人的
形式进行演说和讨论。导师对学生的学术文献提出评价及建议。

CD 59810 高级财务管理 3(3-0-6)

企业财务管理的基本原理及框架；财务管理上的主要问题；财务政策的理论及其应用，如代理系统的
问题，企业治理，付款政策，成本架构，管理层和业主的架构，管理人员的报酬，以及对企业的控制
等。

CD 59811 现代工商管理前沿研讨 3(3-0-6)

现代工商管理时事研讨，如现代商业的趋势，商业变化的重要要素，高科技对商业运因的影响，新时
代商业运作模式，新时代工商管理理念，新时代企业运作的风险，以及人口和文化的趋势及其影响。

CD 59812 博士论文 36(0-108-0)

在指定的学术导师的指导下根据个人的研究兴趣进行。整个过程分为三个阶段：1）研究大纲，2）初
步研究结果，3）最终论文的撰写；在整篇论文完成前需要成功通过每个阶段的答辩；论文的研究成
果须在有同行评审的学术期刊上发表。
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รายชื่ออาจารย์และบุคลากรประจ�าวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจีน

1. รองศาสตราจารย์ ดร.เรืองศักดิ์ แก้วธรรมชัย 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงานวิชาการ 

รักษาการผู้อ�านวยการส�านักการศึกษาท่ัวไป  
และรักษาการคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจีน

2. อาจารย์ธัญสินี เลิศศิริวรพงศ์ 
ผู้ช่วยคณบดี

3. รศ. Dr. Shang Hongyan 
ผู้อ�านวยการหลักสูตร C-MBA

4. Aj.Nong Renyuan 
อาจารย์ประจ�า

5. Dr. Erming Xu 
อาจารย์ประจ�า

6. Dr. Chen Ao 
อาจารย์ประจ�า

7. Dr. Long Ye 
อาจารย์ประจ�า

8. Dr. Haijun Lu 
อาจารย์ประจ�า
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9. อาจารย์ ดร.พรรค ธารด�ารงค์ 
อาจารย์ประจ�า

10. นางสาวสุมนรัตน์ ภู่โพธิ์ 
เจ้าหน้าท่ี

11. นางสาววาลุกา ค�ามาโต 
เจ้าหน้าท่ี

12. นางสาวมัทวัน ทองจีน 
เจ้าหน้าท่ี

13. นางสาวจติติมา วงศ์ราชนันท ์
เจ้าหน้าท่ี
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หน่วยงานสนับสนุน
การจัดการศึกษา



ส�ำนักส่งเสริมวิชำกำร 
Office of Academic Affairs

วิสัยทัศน์
“ส่งเสรมิวิชาการ สร้างมาตรฐานทางการศึกษา”

พันธกิจ
1. จัดหาและสนับสนุนทรัพยากรให้เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธภิาพและมาตรฐาน
2. พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการทางวชิาการแก่อาจารย์ นักศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ก�ากับการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานทางการศึกษา

บทบำทและหน้ำที่

1. งำนวิชำกำร 
เป็นกลุ่มงานท่ีมีภารกิจหลักในการด�าเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมด้านมาตรฐานการศึกษาและการ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถาบันอันเป็นงานสนับสนุนภารกิจหลักของสถาบันในด้านวิชาการ

1.1 นโยบำย
งานวิชาการ มีนโยบายการด�าเนินงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนพัฒนา

ของสถาบัน โดยมุ่งการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการเพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีนโยบายใน
การด�าเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้

1.2 ด้ำนหลักสูตรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
1)  ก�ากับดูแลการพัฒนาหลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา

สถาบันและการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะทางสังคม
2)  ประสานงานการบริหารจัดการหลักสูตรและการด�าเนินงานจัดการเรียนการสอนให้มี

มาตรฐานตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ
3) พัฒนาฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธภิาพ

1.3 ด้ำนบริหำรจัดกำร
1)  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการตรวจสอบและเรียนรู้

ร่วมกันได้
2) จัดระบบการตรวจสอบวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับภารกิจของงาน
3) ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนงาน
4) ส่งเสรมิให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ

1.4 ด้ำนประกันคุณภำพ
1) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของส�านัก
2)  ติดตามผลการด�าเนินงานในด้านต่างๆ ของงานประกันคุณภาพการศึกษาทุก 6 เดือน 

น�าผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงการด�าเนินงานของส�านัก
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2. งำนทะเบียน
2.1 งำนรับเข้ำนักศกึษำใหม่

1) รับรายงานตัวนักศึกษา
2) ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
3) จัดท�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษา

2.2 งำนทะเบียนประวัติ
1) จัดเก็บแฟ้มประวัติ–หลักฐานส�าคัญ
2) ฐานข้อมูลนักศึกษา
3) ตรวจสอบคุณวุฒิ

2.3 งำนข้อมูลสถิติ
1) สถานภาพนักศึกษา ได้แก่ ลาพักการศึกษา , รักษาสถานภาพ , ลาออก
2) ข้อมูลสถิตินักศึกษา

3. งำนประมวลผล
3.1 งำนระบบบริกำรกำรศึกษำ

1) ฐานข้อมูลในระบบ ได้แก่ ปฏิทินการศึกษา , ข้อมูลหลักสูตร
2) พัฒนาระบบ
3) การลงทะเบียน
4) การเพิ่ม–เพิกถอนรายวิชา

3.2 งำนประมวลผล
1) รายงานสถานะทางการศึกษา
2) บันทึกผลการเรียนในระบบ
3) การเทียบโอนผลการเรียน
4) ประกาศผลการศึกษา

3.3 งำนส�ำเร็จกำรศึกษำ
1) ตรวจสอบการเรียนครบหลักสูตร
2) ขึ้นทะเบียนบัณฑิต
3) ขออนุมัติผู้ส�าเร็จการศึกษา
4) ข้อมูลสถิติผู้ส�าเร็จการศึกษา
5) เอกสารส�าคัญต่างๆ

4. งำนบริกำรกำรศึกษำ
4.1 งำนตำรำงสอน

1) แผนการเรียน
2) ข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน
3) อาจารย์ผู้สอน
4) กลุ่มเรียน
5) ห้องเรียน
6) ภาระงานอาจารย์
7) รายงานการเข้าชั้นเรียน (Room Tracking)
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4.2 งำนตำรำงสอบ
1) ปฏิทินจัดสอบ
2) ตารางสอบ
3) ด�าเนินการจัดสอบ
4) ผลิตข้อสอบ จัดเก็บและรวบรวมข้อสอบ
5) ตรวจข้อสอบ

4.3 งำนปฏิทินกำรศึกษำ-กิจกรรมวิชำกำร
1) การรวบข้อมูล
2) จัดท�าปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท–ปริญญาเอก
3) ประชาสัมพันธ์

5. งำนบัณฑิตศึกษำ
1) รับรายงานตัวนักศึกษา
2) ขึ้นทะเบียนนักศึกษา–จัดท�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษา
3) แฟ้มประวัติ-ตรวจสอบคุณวุฒิ
4) ข้อมูลสถิตินักศึกษา–สถานภาพการเป็นนักศึกษา
5) หนังสือส�าคัญทางการศึกษา
6) ลงทะเบียน–เทียบโอนผลการเรียน
7) บันทึกผลการเรียน
8) ตรวจสอบการส�าเร็จการศึกษา
9) ตรวจรูปเล่ม thesis/ IS

6. งำนบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ (ห้องสมุด)

ห้องสมุด สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ให้บริการจัดหา บริการยืมหนังสือ ต�ารา วารสาร สิ่งพิมพ์
ต่างๆ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ยังให้บริการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอน การค้นคว้าวิจัยขั้นพื้นฐานและขั้นสูงของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญา
เอก อาจารย์ ผู้เชีย่วชาญ นกัวจิยั และบคุคลากรของสถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน์ ตลอดจนให้บรกิาร
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของบริษัทในเครือซีพี ออลล์

1116� คู่มือนักศึกษา�ปีการศึกษา�2559�|�ส�านักส่งเสริมวิชาการ



ที่นั่งอ่ำนและครุภัณฑ์

มีจ�านวนที่นั่งอ่าน
ที่นั่งอ่านเดี่ยว
ห้องศึกษากลุ่ม
คอมพวิเตอร์สืบค้นฐานข้อมลูห้องสมดุ
คอมพิวเตอร์สืบค้นอินเทอร์เน็ต

200
18
4
5
40

ที่นั่ง
ที่นั่ง
ห้อง
เครื่อง
เครื่อง

ทรัพยำกรสำรสนเทศ

หนงัสอืต�ำรำ ท้ังภาษาไทยและต่างประเทศ ใช้การจดัหมวดหมู่หนงัสือตามระบบหอสมดุรฐัสภาอเมรกินั 
(Library of Congress Classification System - LC) ประกอบด้วย 20 หมวดหมู่ ดังนี้

มนุษยศำสตร์

A
B
M
N
P
Z

ความรู้ทั่วไป
ปรัชญาและศาสนา
ดนตรี
ศิลปกรรม
ภาษาและวรรณคดี
บรรณานุกรมและบรรณารักษศาสตร์

สังคมศำสตร์

C
D
E – F
G
H
J
K
L

ประวัติศาสตร์และเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประวตัศิาสตร์สากล ประวตัศิาสตร์โลก
ประวัติศาสตร์ทวีปอเมริกา
ภูมิศาสตร์ มนุษยวิทยา
สังคมศาสตร์
รัฐศาสตร์
กฎหมาย
การศึกษา

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

Q
R
S
T
U
V

วิทยาศาสตร์
แพทยศาสตร์
เกษตรศาสตร์
เทคโนโลยี
วิชาการทหาร
นาวิกศาสตร์
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วำรสำร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ ให้บริการในระบบชั้นเปดิ ท้ังฉบับใหม่และฉบับย้อนหลัง 
ส่ือโสตทัศนวสัด/ุส่ืออเิลก็ทรอนกิส์ ให้บรกิารในระบบชัน้ปิด นกัศกึษาสามารถขอใช้และยมืได้โดยตดิต่อ
เจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ยืม–คืน

หนังสืออ้ำงอิง ให้บริการในระบบชั้นเปิด โดยได้ก�าหนดอักษรย่อ ค�าว่า “Ref” ส�าหรับหนังสืออ้างองิ
ภาษาอังกฤษ และ “อ” ส�าหรับหนังสืออา้งอิงภาษาไทยอยู่ด้านบนของเลขเรียกหนังสือ หนังสืออ้างอิง
ประกอบด้วยหนังสือประเภทต่าง ๆ ดังนี้

1) สารานุกรม
2) พจนานุกรม
3) นามานุกรม
4) ดรรชนี
5) สาระสังเขป
6) หนังสือรายปี

ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งในและนอกสถาบัน นักศึกษาสามารถ
ขอรหัสผ่านในการเข้าใช้ได้โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ยืม–คืน

ชุดเล่นหมำกล้อมแบบมำตรฐำนและเกมส์เสริมสร้ำงทักษะอื่นๆ ให้บริการในระบบชั้นปิด นักศึกษา
สามารถขอใช้และยืมได้โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ยืม–คืน

บริกำรห้องสมุด

บรกิำรยมื–คนื นกัศกึษาสามารถใช้บรกิารยมืทรพัยากรสารสนเทศโดยแสดงหลกัฐานท่ีเคาน์เตอร์บรกิาร 
ยืม–คืนในครั้งแรกท่ีใช้บริการ ได้แก่ แสดงบัตรประจ�าตัวนักศึกษาและหลักฐานการช�าระค่าธรรมเนียม
การศึกษาภาคปัจจุบัน รอเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล จากนั้นสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศ
ได้ทันที การยมืทรพัยากรสารสนเทศจากห้องสมดุต้องแสดงบตัรของตนเองต่อเจ้าหน้าท่ีห้องสมดุทุกครัง้ 
ห้ามใช้บัตรผู้อื่น หรือให้บัตรแก่ผู้อื่นยืมโดยเด็ดขาด

กำรต่ออำยุกำรยืม
สมาชกิห้องสมดุสามารถต่ออายกุารยมืได้ไม่เกิน 1 ครัง้เท่ากบัก�าหนดระยะเวลาท่ีตนมสิีทธ์ิ โดยทรพัยากร
นั้นต้องไม่มีผู้จองไว้ การต่ออายุการยืมท�าได้หลายวิธีดังนี้

1) ติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการยืม–คืนที่ห้องสมุดเพื่อต่ออายุการยืม
2)  โทรศัพท์มาที่ห้องสมุด หมายเลข 02-832-0380-82 เพื่อแจ้งชื่อและหมายเลขสมาชิก

พร้อมแจ้งความประสงค์ในการขอต่ออายุ
3)  ท�าการต่ออายกุารยมืออนไลน์ (Renew Online) ผ่านทางเวบ็ไซต์ http://lib.pim.ac.th

กำรจอง
หนังสือเล่มใดที่ผู้ใช้ห้องสมุดต้องการยืม แต่มีผู้อื่นยืมออกไปแล้วให้แจ้งความจ�านงขอจองได้ ดังนี้

1) ติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการยืม–คืนที่ห้องสมุดเพื่อขอจองหนังสือ
2)  โทรศัพท์มาที่ห้องสมุด หมายเลข 02-832-0380-82 เพื่อแจ้งชื่อ หมายเลขสมาชิก ชื่อ

หนังสือ พร้อมแจ้งความประสงค์ในการขอจองหนังสือ
3) ท�าการจองผ่านทางเว็บไซต์ของห้องสมุด http://lib.pim.ac.th
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เมือ่ห้องสมดุได้รบัหนงัสือเล่มนัน้คนืแล้วจะแจ้งให้สมาชกิท่ีจองทราบเพือ่มาตดิต่อขอยมืทรพัยากร
สารสนเทศที่จองไว้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน มิฉะนั้นจะตัดสิทธิ์ในการจอง

กำรคืนทรัพยำกรสำรสนเทศ
1)  สมาชิกจะต้องน�าทรัพยากรสารสนเทศท่ียืมไปมาคืนท่ีเคาน์เตอร์บริการยืม–คืนกับเจ้าหน้าท่ีห้องสมุด 

และรอให้เจ้าหน้าที่บันทึกรายการคืนเข้าระบบคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อยก่อนออกจากเคาน์เตอร์
2) สมาชิกสามารถฝากผู้อื่นให้น�าทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมไปมาคืนแทนได้
3) การคืนทรัพยากรสารสนเทศไม่ต้องใช้บัตรสมาชิกห้องสมุด
4) กรณีที่คืนทรัพยากรสารสนเทศหลังวันก�าหนดส่ง จะต้องเสียค่าปรับตามที่ห้องสมุดก�าหนด

ระเบียบกำรยืมและค่ำปรับ

ทรัพยำกร ผู้ยืม จ�ำนวน ระยะเวลำ ค่ำปรับ

หนังสือ

นักศึกษาปริญญาตรี 5 เล่ม 1 สัปดาห์

5 บาท/เล่ม/
วัน

นักศึกษาปริญญาโท 10 เล่ม 2 สัปดาห์

อาจารย์ 10 เล่ม 12 สัปดาห์

บุคลากร 10 เล่ม 2 สัปดาห์

หนังสือส�ารอง ทุกประเภท 3 เล่ม 3 วัน 10 บาท/เล่ม/
วัน

CD, VCD, DVD, 
MP3, เทปแถบแม่

เหล็ก
ทุกประเภท 3 แผ่น/ม้วน 3 วัน 5 บาท/แผ่น/

วัน

วารสาร, นติยสาร ทุกประเภท 3 ฉบับ 3 วัน 5 บาท/ฉบับ/
วัน

วิทยานิพนธ์ ทุกประเภท 3 เล่ม 3 วัน 5 บาท/เล่ม/
วัน

อุปกรณ์การเล่น
หมากล้อม

และเกมส์อื่น ๆ
ทุกประเภท 1 ชุด 5 ชั่วโมง 10 บาท/ชุด

กุญแจล็อกเกอร์/
กุญแจห้องศึกษา

ค้นคว้า
ทุกประเภท 1 ดอก 5 ชั่วโมง

10 บาท/ดอก 
สูญหาย 100 
บาท/ดอก

หนังสืออ้างองิ
(หมวด ref และ อ) ทุกประเภท ใช้ภายในห้องสมุด
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บรกิำรยมืระหว่ำงห้องสมดุ เป็นบรกิารท่ีช่วยให้นกัศกึษาได้รบัเอกสารหรอืส�าเนาเอกสารท่ีไม่มจัีดเกบ็
และให้บริการในห้องสมุด โดยห้องสมุดจะเป็นผู้ติดต่อยืมหรือขอท�าส�าเนาเอกสารจากห้องสมุดอื่น ทั้งนี้
ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

บริกำรสืบค้นฐำนข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศ เป็นบริการช่วยนักศึกษาในการค้นหาทรัพยากร
สารสนเทศในห้องสมุด ผ่านฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) ที่เว็บไซต์ http://lib.pim.ac.th

บรกิำรสบืค้นฐำนข้อมลูอเิล็กทรอนกิส์ เป็นบรกิารช่วยนกัศกึษาในการค้นหาเอกสาร บทความวารสาร
จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดบอกรับ

บรกิำรแนะน�ำและสำธิตกำรสบืค้นข้อมลู เป็นบรกิารท่ีให้ความรู้แก่นกัศกึษาโดยการอธิบายและสาธิต
วิธีการเข้าใช้และสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล เพื่อให้นักศึกษาสามารถค้นหาข้อมูลได้ด้วยตนเอง

บริกำรตอบค�ำถำมและช่วยค้นคว้ำ เป็นบริการท่ีช่วยเหลือผู้ใช้รายบุคคล หรือรายกลุ่มในการค้นหา
ข้อมูลหรือสารสนเทศที่ต้องการ จากหนังสืออ้างองิและแหล่งสารสนเทศต่างๆ เป็นต้น

บรกิำรสำรสนเทศทนัสมยั เป็นบรกิารแจ้งรายการสารสนเทศ โดยจดัส่งส�าเนาหน้าสารบญัวารสารฉบบั
ใหม่ทางอีเมล ตามที่ผู้ใช้แจ้งความประสงค์ไว้

บริกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ เปน็บริการท่ีให้ผู้ใช้แจง้ความต้องการทรัพยากรสารสนเทศท่ีไม่มี
ในห้องสมุด เพื่อให้ห้องสมุดด�าเนินการจัดหาและน�ามาให้บริการ

บรกิำรจองหนงัสอื เป็นบรกิารส�าหรบันกัศกึษาท่ีต้องการใช้ทรพัยากรสารสนเทศท่ีผู้อืน่ได้ยมืไป และยงั
ไม่ครบก�าหนดส่งคืน ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถจองได้ด้วยตนเองผ่าน OPAC หรือแจ้งความจ�านงได้ที่เคาน์เตอร์
บริการยืม–คืน

บรกิำรอุปกรณ์เล่นหมำกล้อมและเกมส์เสรมิสร้ำงทกัษะ (ใช้ภายในห้องสมดุ) เป็นบรกิารท่ีให้นกัศกึษา
ยืมอุปกรณ์การเล่นหมากล้อมและเกมส์เสริมสร้างทักษะเพื่อเล่นในห้องสมุด โดยนักศึกษาติดต่อขอยืม
ได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม–คืน

กฎระเบียบต่ำงๆ ที่นักศึกษำควรทรำบ
ระเบียบกำรเข้ำใช้บริกำรห้องสมุด

1)  แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามระเบียบของสถาบัน ไม่สวมเส้ือสายเดี่ยว กางเกงขาส้ันและ
รองเท้าฟองน�้าเข้าห้องสมุด

2)  ฝากกระเป๋าและส่ิงของต่างๆ ไว้ท่ีลอ็กเกอร์ โดยขอยมืกญุแจลอ็กเกอร์จากเคาน์เตอร์บรกิาร 
ยืม–คืน ห้ามฝากของข้ามวัน หากสูญหายห้องสมุดจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น (หากท�า
กุญแจหายจะต้องชดใช้ค่ากุญแจ 100 บาท)

3) ห้ามน�าอาหาร ขนม และเครื่องดื่มทุกชนิดเข้ามาในห้องสมุด
4) ห้ามสูบบุหรี่ภายในห้องสมุด
5) ส�ารวมกิริยา ไม่พูดคุยเสียงดังและไม่ปฏิบัติตนเป็นที่รบกวนผู้อื่น
6)  นกัศกึษาท่ีไม่ได้แต่งกายเครือ่งแบบนกัศกึษาของสถาบนั ต้องแสดงบตัรประจ�าตวันกัศกึษา

ก่อนเข้าใช้ทุกครั้ง
7)  บุคคลภายนอกต้องแสดงบัตรประจ�าตัวประชาชน และลงชื่อท่ีเคาน์เตอร์บริการยืม–คืน

ก่อนเข้าใช้ห้องสมุดทุกครั้ง
8) งดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดภายในห้องสมุด เพื่อไม่เป็นการรบกวนผู้อื่น
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9)  ห้ามน�าหนังสือ เอกสารใดๆ ท่ีไม่ได้ยืมตามระเบียบของห้องสมุดออกนอกห้องสมุดก่อน
ได้รับอนุญาตจากบรรณารักษ์

10)  ไม่ฉกี ท�าลาย หรอืกระท�าการใดๆ ท่ีท�าให้ส่ิงพมิพ์หรอืทรพัย์สินของห้องสมุดช�ารดุเสียหาย 
เมื่อใช้หนังสือ วารสาร และสิ่งพิมพ์อื่นๆ เสร็จแล้ว โปรดวางไว้ที่พักหนังสือที่ห้องสมุดจัด
ไว้ (บรรณารักษ์จะท�าการบันทึกสถิติการใช้สิ่งพิมพ์ ก่อนเก็บขึ้นชั้นต่อไป)

11)  ผู้เข้าใช้บริการภายในห้องสมุดต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจหนังสือและสิ่งของก่อนออกจากห้อง
สมุดทุกครั้ง

12)  การใช้บรกิารอนิเทอร์เนต็หรอืโสตทัศนวัสด ุอนญุาตให้ใช้ได้เฉพาะนกัศกึษา อาจารย์ และ
บุคลากรของสถาบันฯ เท่านั้น และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้บริการอินเทอร์เน็ต
อย่างเคร่งครัด

13)  ห้ามผู้ใช้ห้องสมุดจองที่นั่งอ่านโดยที่ไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน บรรณารักษ์มีสิทธิ์ย้ายสิ่งของที่
วางไว้ออกเพื่อให้ที่บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุดคนอื่นๆ

14)  ผู้ใช้ห้องสมุดต้องใช้บรกิารต่างๆ ให้เสรจ็ส้ินก่อนเวลาปิดท�าการ 15 นาที เพือ่ให้บรรณารกัษ์
ได้ส�ารวจความเรียบร้อยก่อนปิดห้องสมุด

กำรด�ำเนินกำรต่อผู้ละเมิดข้อปฏิบัติ
1) กรณีฝ่าฝืนระเบียบการเข้าใช้บริการห้องสมุด

• ตักเตือน
• ให้ออกนอกบริเวณห้องสมุด
• ตัดสิทธิ์การเข้าใช้บริการ/ยกเลิกการเป็นสมาชิก

2)  กรณีฉีก กรีด ท�าลาย หรือกระท�าการใดๆ ที่ท�าให้ทรัพยากรสารสนเทศหรือทรัพย์สนิของ
ห้องสมุดช�ารุดเสียหาย ผู้กระท�าผิดจะถูกด�าเนินการดังนี้
• ให้ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายตามที่ก�าหนด
•  ตดัสิทธ์ิการใช้บรกิาร 1 ภาคการศกึษาในกรณท่ีีเป็นสมาชกิภายใน หรอืตดัสิทธ์ิการใช้

บริการห้องสมุดตลอดไปในกรณีเป็นสมาชิกสมทบและผู้ได้รับอนุญาต
• แจ้งหน่วยงานต้นสังกดัเพือ่ด�าเนนิการทางวนิยัในกรณท่ีีเป็นสมาชกิภายใน หรอืด�าเนนิ

คดีตามกฎหมายในกรณีที่เป็นบุคคลภายนอก
3)  กรณีน�าทรัพยากรสารสนเทศหรือทรัพย์สินของห้องสมุดออกไปภายนอกห้องสมุด โดย

มิได้ยืมตามระเบียบการยืมหรือไม่ได้รับอนุญาตจากบรรณารักษ์ (ลักทรัพย์) จะถูกด�าเนิน
การดังนี้
• ให้ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายตามที่ก�าหนด
• ตดัสิทธ์ิการใช้บรกิาร 1 ภาคการศกึษาในกรณท่ีีเป็นสมาชกิภายใน หรอืตดัสิทธ์ิการใช้

บริการห้องสมุดตลอดไปในกรณีเป็นสมาชิกสมทบและผู้ได้รับอนุญาต
• แจ้งหน่วยงานต้นสังกดัเพือ่ด�าเนนิการทางวนิยัในกรณท่ีีเป็นสมาชกิภายใน หรอืด�าเนนิ

คดีตามกฎหมายในกรณีที่เป็นบุคคลภายนอก

กำรติดตำมทรัพยำกรสำรสนเทศและค่ำปรับ
ในกรณสีมาชกิห้องสมุดมรีายการค้างส่งทรพัยากรสารสนเทศและค่าปรบั ห้องสมุดจะระงับการให้บรกิาร
ยืมแก่สมาชิกรายดังกล่าวเป็นการชั่วคราว จนกว่าสมาชิกจะน�าทรัพยากรสารสนเทศมาคืนและช�าระค่า
ปรับที่เกิดขึ้น ห้องสมุดจะด�าเนินการติดตามทรัพยากรสารสนเทศและค่าปรับ ดังนี้

1)  ติดตามทวงถามครั้งที่ 1 โดยการโทรศัพท์/ส่ง SMS/ส่ง E-mail/ส่งจดหมายถึงสมาชิกที่
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มีรายการค้างส่งทรัพยากรสารสนเทศและค่าปรับ
2)  ตดิตามทวงถามครัง้ท่ี 2 หลงัจากการตดิตามทวงถามครัง้ท่ี 1 แล้ว 1 สัปดาห์ แต่สมาชกิยงั

ไม่มาติดต่อห้องสมุด ห้องสมุดจะด�าเนินการโทรศัพท์/ส่ง SMS/ส่ง E-mail/ส่งจดหมาย 
ติดตามทวงถามครั้งที่ 2

3)  ติดตามทวงถามครั้งที่ 3 หลังจากการติดตามทวงถามครั้งที่ 2 แล้ว 1 สัปดาห์ แต่สมาชิก
ยงัไม่มาตดิต่อห้องสมุด ห้องสมดุจะด�าเนนิการโทรศพัท์/ส่ง SMS/ส่ง E-mail/ส่งจดหมาย 
ติดตามทวงถามครั้งท่ี 3 หากห้องสมุดยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจากสมาชิกภายใน 1 
สัปดาห์ ห้องสมุดจะท�าการเพกิถอนสมาชิกภาพและด�าเนินการดังต่อไปนี้
• นักศึกษา ไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป จนกว่าจะน�า

ทรพัยากรสารสนเทศมาคนืและช�าระค่าปรบั หากเกิน 1 ภาคการศกึษาแล้วยงัไม่น�าคนื
จะท�าเรื่องยึดเงนิค่าประกันความเสียหาย

• อาจารย์ประจ�า/อาจารย์พิเศษ/บุคลากรสถาบัน แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ และ
พิจารณาเป็นรายบุคคล

• บุคลากรซีพีออลล์/ผู้ได้รับอนุญาต แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ และท�าบันทึกถึง
อธิการบดีพิจารณาเป็นรายบุคคล

• สมาชิกสมทบ ยึดเงินค่าประกันความเสียหาย

กำรชดใช้กรณีทรัพยำกรสำรสนเทศช�ำรุดหรือสูญหำย
สมาชิกท่ีท�าทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดท่ียืมไปช�ารุด สูญหาย ต้องรีบมาแจ้งบรรณารักษ์ท่ี
เคาน์เตอร์บริการยืม–คืนทันที และชดใช้ค่าเสียหายดังนี้

1) น�าหนังสือเรื่องเดียวกันมาทดแทน และจ่ายค่าธรรมเนียมในการด�าเนินการ 100 บาท
2)  กรณีไม่สามารถหาทรัพยากรชื่อเรื่องเดียวกันมาทดแทนได้ ให้น�าหนังสือเนื้อหาเดียวกันที่

มลูค่าสูงกว่าหรอืเท่ากบัทรพัยากรสารสนเทศนัน้มาคนื และจ่ายค่าธรรมเนยีมในการด�าเนนิ
การ 100 บาท หรือจ่ายเป็นเงินเท่ากับราคาทรัพยากรนั้นๆ และจ่ายค่าธรรมเนียมในการ
ด�าเนินการ 100 บาท

3)  กรณีที่ทรัพยากรสารสนเทศนั้นๆ ได้มาโดยการบริจาคและไม่สามารถคิดราคาได้ การคิด
ค่าเสียหายให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้างานบรกิารทรัพยากรสารสนเทศ

4)  กรณหีนงัสือเป็นชดุ (เช่น หนงัสือนวนยิาย) เล่มใดเล่มหนึง่สูญหาย/ช�ารดุจะต้องน�าหนงัสือ
ชือ่เรือ่งเดยีวกนักบัท่ีสูญหาย/ช�ารดุมาชดใช้ห้องสมดุ ไม่เช่นนัน้ต้องช�าระเงินค่าปรบัเท่ากบั
ราคาของหนังสือชุดนั้น และจ่ายค่าธรรมเนียมในการด�าเนินการ 100 บาท

ระเบียบกำรใช้บริกำรอินเทอร์เน็ต
ห้องสมุดได้จัดเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ให้บริการเฉพาะนักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากรของสถาบันเท่านั้น โดยผู้ใช้บริการต้องปฎิบัติตามระเบียบดังนี้

1)  ก่อนเข้าสู่ระบบต้องท�าการ Login ก่อนโดยใส่ Username และ Password ของตนเอง 
ห้ามน�ารหัส Login ของผู้อืน่มาใช้โดยเดด็ขาด และท�าการ Log off ทุกครัง้เมือ่เลกิใช้งาน

2) Scan Virus ทุกครั้งที่ใช้ USB Drive
3)  ไม่กระท�าการใดๆ ท่ีไม่เหมาะสมและกระทบต่อการให้บริการ เช่น การลบหรือติดตั้ง

โปรแกรมท่ีไม่เกี่ยวข้องลงเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีใช้งานอยู่ ถ้ามีปัญหาผู้ใช้บริการจะตัอง
รับผิดชอบ

4)  ห้ามใช้งานเว็บไซต์หรือโปรแกรมท่ีไม่เหมาะสม มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธ์ิการใชบ้ริการตาม
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ระเบียบงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
5)  การบริการอินเทอร์เน็ตมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านการศึกษาและวิจัยเท่านั้น ไม่

อนุญาตให้ใช้สืบค้นข้อมูลที่ผิดศีลธรรมจรรยา หรือภาพลามกอนาจาร
6)  การไม่อนญุาตให้ผู้ใช้เข้าใช้บรกิารท�าการเพือ่แสวงหาก�าไรด้านต่างๆ ผ่านระบบเครอืข่าย

คอมพิวเตอร์ท้ังส้ิน ถือว่าเป็นการละเมิดวัตถุประสงค์ของการใช้บริการอินเทอร์เน็ตของ
ห้องสมุด

7)  ห้ามมิให้ผู้ใดเข้ามาใช้งานโดยมิได้รับอนุญาต การบุกรุกหรือพยายามเข้าสู่ระบบถือว่ามี
ความผิดทางกฎหมาย

8) ห้ามเคลื่อนย้ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โดยเด็ดขาด
9) ไม่ส่งเสียงดังหรือกระท�าการใดที่เป็นการรบกวนผู้อื่น

10) ห้ามน�าเครืองดื่ม ขนม เข้ามารับประทานในขณะใช้คอมพิวเตอร์โดยเด็ดขาด
11) หากผู้ใช้มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้บริการให้สอบถามเจ้าหน้าที่

ระเบียบกำรใช้บริกำรห้องศึกษำค้นคว้ำ (Study Room)
1)  ให้บริการเฉพาะนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของสถาบัน บุคลากร บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด 

(มหาชน) และบริษัทในเครือ และการขอเข้าใช้บริการจะต้องมีผู้ใช้ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป
2)  ให้บริการวันจันทร์ – อาทติย์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 18.00 น.
3)  ผู้ใช้บรกิารสามารถขอใช้บรกิารห้องศกึษาค้นคว้าได้จากเวบ็ไซต์ห้องสมดุหรอืท่ีเคาน์เตอร์

บริการยืม–คืน โดยแสดงบัตรนักศึกษา/บัตรพนักงานเพื่อขอกุญแจห้องและอุปกรณ์จาก
บรรณารักษ์

4)  การจองใช้ห้องสามารถจองล่วงหน้าได้ 7 วัน หากต้องการยกเลิกผู้ใช้จะต้องโทรมาขอ
ยกเลิกที่ห้องสมุด หมายเลข 02-832-0381 ถึง 82 ก่อนเวลาที่จองไว้ 1 วัน ไม่เช่นนั้น
บรรณารักษ์มีสิทธิ์งดให้ใช้ห้องเป็นเวลา 1 เดือน

5)  กรณีท่ีมีการท�าผิดระเบียบ เจ้าหน้าท่ีสามารถตัดสิทธ์ิการใช้บริการห้องศึกษาค้นคว้าได้
ตามความเหมาะสม

6) หากผู้ใช้ท�ากุญแจห้องหาย ต้องเสียค่าปรับดอกละ 100 บาท

ที่ตั้งและเบอร์โทรศัพท์ห้องสมุด
ตั้งอยู่ที่ ชั้น 12A อาคาร CP All Academy
โทรศัพท์ 02-832-0380-82
โทรสาร 02-832-2160
เว็บไซต์ http://lib.pim.ac.th

วันและเวลำเปิดให้บริกำร
เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น.

ที่ตั้งส�ำนักส่งเสริมวิชำกำร
ตั้งอยู่ที่ ชั้นที่ 1 อาคารอ�านวยการ

วันและเวลำเปิดให้บริกำร
เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
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ข้อมูลกำรติดต่อ /เบอร์โทรศัพท์ภำยใน

1. งานวชิาการ
ผู้ประสานงาน นางสาวรัตนสุดา โสภวัฒนกุล
E-mail ruttanasudasop@pim.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 02-832-0972

2. งานทะเบียน
ผู้ประสานงาน นางสาวสร้อยน�้าค้าง มงคล
E-mail sroinamkangmon@pim.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 02-832-0969

3. งานประมวลผล
ผู้ประสานงาน นางสาวธัญยรัตน์ ตันติสันต์
E-mail tanyarattan@pim.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 02-832-0973

4. งานบริการการศึกษา
ผู้ประสานงาน นางสาวจันทราภรณ์ ทองมาก
E-mail jantarapornton@pim.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 02-832-0975

5. งานบัณฑิตศึกษา
ผู้ประสานงาน นางสาวศริิพร ชูทอง (หลักสูตรนานาชาติ)
E-mail siriporncho@pim.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 02-832-0374
ผู้ประสานงาน นางสาวพสิรัลยา ภู่มาลา (หลักสูตรไทย)
E-mail pisranyapho@pim.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 02-837-1139

6. งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ (ห้องสมุด)
ผู้ประสานงาน นางสาวศุภกัญญา กุศลพลาเลิศ
E-mail suphakanyakus@pim.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 02-832-0382

1124� คู่มือนักศึกษา�ปีการศึกษา�2559�|�ส�านักส่งเสริมวิชาการ



รายชื่อบุคลากรส�านักส่งเสริมวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์พาพร มหาสนิไพศาล 
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมวิชำกำร

2. นางนิรัญชรา ศรีนุกูล 
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำร ฝ่ำยบริกำรกำรศึกษำ

3. นายวิรุลย์ ชัยเกษม 
ผู้จัดกำรฝ่ำยประมวลผล

4. นางสาวสร้อยน�้าค้าง มงคล 
ผู้จัดกำรฝ่ำยงำนทะเบียน

5. นางสาวจันทร์เพ็ญ ฉันทอภชิัย 
ผู้จัดกำรฝ่ำยส�ำนักส่งเสริมวิชำกำร

6. นางสาวร�าพึง กลิ่นชั้น 
ผู้จัดกำรฝ่ำยบรรณำรักษ์
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ส�ำนักกิจกำรนักศึกษำ 
Office of Student Affairs

ปรัชญำ
พฒันากิจกรรม สร้างสรรค์วนิยัให้นกัศกึษามคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและผู้อืน่ สานสัมพนัธ์ศษิย์

เก่า จัดสรรทุนการศึกษา พร้อมให้บริการด้วยความเต็มใจ

วิสัยทัศน์
มุ่งจัดกิจกรรมและรณรงค์ด้านวินัยนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและ

ผู้อื่น เป็นนักศึกษาที่สมบูรณ์ พร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคม สร้างเครือข่ายศิษย์เก่าและ
ผู้ปกครอง ด�าเนินการด้านทุนการศึกษาและจัดสวัสดิการนักศึกษาอย่างครบถ้วน

พันธกิจ
1.  จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ตามความต้องการของ

ตลาด งานและสังคม และสอดคล้องกับมาตรฐานของ สกอ. และ สมศ.
2.  จดัท�าฐานข้อมูลและตดิตามความก้าวหน้าของบณัฑติ เพือ่สร้างเครอืข่ายศษิย์เก่า และส่งข่าวสาร

ถึงผู้ปกครองอย่างสม�่าเสมอ
3. จัดหาแหล่งเงินทุน เพื่อน�ามาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา
4. จัดบริการสวัสดิการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของนักศึกษา
5.  จดักิจกรรม โครงการ และสภาพแวดล้อม เพือ่หล่อหลอมนกัศกึษาให้เกิดจิตสาธารณะ และเป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคม

บทบำทหน้ำที่ แบ่งเป็น 5 ฝ่ำยงำน ได้แก่
1. งานบริหารส�านักกิจการนักศึกษา

1.1 จัดท�าแผนงานและงบประมาณประจ�าปี
1.2 จัดท�า KPIs และการประเมินผลงาน
1.3 สรุปผลการด�าเนินงานประจ�าปีการศึกษา
1.4 รวบรวมข้อมูลและจัดท�าประกันคุณภาพ การศึกษา (องค์ประกอบที่ 3 และ 6)
1.5  งานธุรการและเลขานุการ (งานเอกสาร งานสารบรรณ งานเบิก-จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ 

และอุปกรณ์ส�านักงาน งานประชุม และงานการเงิน)
1.6 งานที่ได้รับมอบหมาย

2. งานกิจกรรมนักศึกษา
2.1 จัดท�าแผนงานและงบประมาณการจัดกิจกรรมและกีฬาเพื่อการพัฒนานักศึกษา
2.2  จดักิจกรรม กฬีา นนัทนาการ วิชาการ บ�าเพญ็ประโยชน์ ศลิปวัฒนธรรม และอนรุกัษ์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.3 ก�ากับ ดูแล สโมสรนักศึกษาและชมรมนักศึกษา
2.4 บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมและออกใบระเบียนกิจกรรมเป็นรายบุคคล
2.5 การให้บริการยืม-คืนอุปกรณ์กีฬาและวัสดุอุปกรณ์ เพื่อกิจกรรมนักศึกษา
2.6 งานที่ได้รับมอบหมาย
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3. งานวินัยนักศึกษา
3.1 รณรงค์สร้างจิตส�านึกด้านวินัยนักศึกษาและความภาคภูมิใจในสถาบันฯ
3.2  ก�ากับดูแล เฝ้าระวังและป้องปรามสารเสพติด การทะเลาะวิวาท และพฤติกรรมที่ไม่

เหมาะสม
3.3 ด�าเนินการสอบสวนและลงโทษตามระเบียบและประกาศด้านวินัยนักศึกษา
3.4 จัดท�าฐานข้อมูลการตัดคะแนนและการคืนคะแนนความประพฤติ
3.5 จัดกิจกรรมท�าความดีเพื่อคืนคะแนนความประพฤติ
3.6 คัดกรองนักศึกษาด้านความประพฤติก่อนรับเข้าศึกษาต่อ
3.7 งานทีได้รับมอบหมาย

4.งานทุนการศึกษา และทุนกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ., กรอ.)
4.1 จัดหา จัดสรร และขออนุมัติทุนการศึกษา ทุกปีการศึกษา
4.2  ด�าเนินการท�าสัญญาการขอรับทุนการศึกษา และหนังสือค�้าประกันสัญญาฯ ของ

นักศึกษาทุกประเภททุน และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
4.3 ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาทุน ทุกภาคการศึกษา
4.4 ก�ากับดูแลการให้ทุนการศึกษา และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.5  จัดประชุมและน�าเสนอข้อมูลแก่คณะกรรมการทุนการศึกษา เช่น การพิจารณาทุน

การศึกษาต่อเนื่อง
4.6  ด�าเนินการจัดท�าตารางค่าหน่วยกิต ค่าบ�ารุง ค่าธรรมเนียม และค่าเบ็ดเตล็ดของ

แต่ละประเภททุน
4.7 จัดท�าประกาศทุนการศึกษา ส�าหรับนักศึกษาทุกคณะ ทุกปีการศึกษา
4.8 จัดท�าฐานข้อมูลทุนการศึกษาอย่างเป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้
4.9 ด�าเนินการเรื่องกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
4.10 ด�าเนินการเรื่องกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

5.งานสวัสดิการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
5.1 จัดท�าแผนงานและงบประมาณการส่งเสรมิสุขภาพและการปฐมพยาบาล
5.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่นักศึกษา
5.3 ก�ากับ ดูแล ห้องพยาบาลและศูนย์อาหาร
5.4 บริการให้ค�าปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา
5.5 ด�าเนินการเรื่องการขอสินไหมทดแทนเมื่อนักศึกษาประสบอุบัติเหตุ
5.6 ด�าเนินการเรื่องการขอผ่อนผันทหารและการประสานเรื่องนักศึกษาวิชาทหาร
5.7 คัดกรองนักศึกษาด้านสุขภาพและสารเสพติดก่อนรับเข้าศึกษาต่อ
5.8 จัดท�าฐานข้อมูลศิษย์เก่า
5.9 จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันกับผู้ปกครองและศิษย์เก่า
5.10 งานที่ได้รับมอบหมาย

สถำนที่ตั้ง
ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารอ�านวยการ

วันและเวลำเปิดให้บริกำร
ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
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ข้อมูลกำรติดต่อ / หมำยเลขโทรศัพท์ภำยใน ส�ำนักกิจกำรนักศึกษำ

หน่วยงำน รำยชื่อบุคลำกร ต�ำแหน่ง หมำยเลขโทรศัพท์

งำนบริหำรส�ำนัก 1. นางสาวอัญชุลี มงคล เจ้าหน้าที่อาวุโส 0-2832-0444

งำนกิจกรรมนักศึกษำ

1. นางสาวจิรนัน สีลม
2. นายติณวิษณุ์ อินทรานุรักษ์
3. นายธนพณ ส่งศิริ
4. นายจ�าลอง สว่างศรี

ผู้จัดการ
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่

0-2832-0218
0-2832-0443
0-2837-1030
0-2837-1031

งำนกิจกรรมจิตอำสำ 
CSR

1. นายชีวธันย์ ปาลกะวงศ์
2. นายกฤษฎาพล โพธิ์นาค
3. นางสาวอาภา ศรีวิสุทธิลักษณ์
4. นายสุธี เปรมบุญ

เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่

0-2837-1035
0-2837-1036
0-2837-1334
0-2837-1033

งำนวินัยนักศึกษำ
1. นายวรพจน์ แสงสุวรรณ
2. นายยุทธนา ละมัย
3. นางสาววิภาวรรณ เติมวัฒนพงศ์

ผู้จัดการ
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่

0-2832-0221
0-2832-0472
0-2832-0473

งำนทุนกำรศึกษำ

1. นางสาวชิพาสุข สุนทรมณฑล
2. นางสาวมัณฑนา บุญพิมพ์
3. นางสาวพิชญาวี เปรมรุ่งเจตน์
4. นางสาวจอมรัศมิ์ นมัสศิลา
5. นางสาวสุดาวดี ยิ้มย่อง
6. นางสาวสิตานันท์ กาจม

ผู้จัดการ
เจ้าหน้าที่อาวุโส

เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่

0-2832-0216
0-2832-0217
0-2832-0907
0-2837-1032
0-2837-1034
0-2837-1310

งำนสวัสดิกำร
นักศึกษำ

1. นางสาวมัทนา เอมคล้า
2. นางพัทธนันท์ มณเฑียรทอง
3. นายศักดิ์ชัย คนใหญ่

เจ้าหน้าที่อาวุโส
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่

0-2832-0223
0-2832-0906
0-2837-1037
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รายชื่อบุคลากรส�านักกิจการนักศึกษา

1. นางสาวจันทมิา สุรรัตน์ 
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักกิจกำรนักศึกษำ

2. นางสาวจรินัน สีลม 
ผู้จัดกำรฝ่ำยงำนกิจกรรมนักศึกษำ

3. นายวรพจน์ แสงสุวรรณ 
ผู้จัดกำรฝ่ำยงำนวินัยนักศึกษำ

4. นางสาวชพิาสุข สุนทรมณฑล 
ผู้จัดกำรฝ่ำยงำนทุนกำรศึกษำ
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ส�ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
Office of Information Technology

ปรัชญำ
ส่งเสรมิปัญญา พัฒนาเทคโนโลยี บริการที่ดีสู่สถาบัน

ปณิธำน
เป็นหน่วยงานท่ีให้บริการและสนับสนุน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียน การสอน การ

วิจัย และการบริหารจัดการ

วิสัยทัศน์
“เป็นศูนย์รวมในการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน ให้เป็นไปอยา่งมี

ประสิทธภิาพ สอดคล้องกับนโยบายกลุ่มการศึกษา ซีพี ออลล์ และเป็นผู้น�าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกลุ่มการศึกษา ซีพี ออลล์”

พันธกิจ
1. บริหารจัดการระบบงานและระบบเครือข่าย เพื่อรองรับการให้บริการของสถาบัน
2. บริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศทั้งหมดภายในสถาบัน
3.  วางแผนการใช้งานระบบสารสนเทศรวมถึงแผนงานการติดตั้งระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนอง

นโยบายของสถาบัน
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ ด�าเนนิงานตามภารกิจและตอบสนองกลยทุธ์ของสถาบนั
5.  ดูแลรักษาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการอยู่

เสมอ
6. ส่งเสรมิสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์

บทบำทหน้ำที่
งำนบริหำรจัดกำรและสนับสนุน

1. บริหารจัดการงานประกันคุณภาพและความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.  บรหิารจดัการงานระบบและเทคโนโลยสีารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานของการตรวจ

สอบภายในทางด้านสารสนเทศ
3. บริหารจัดการเรื่องสัญญาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. บริหารจัดการและด�าเนินงานด้านงบประมาณของเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. บริหารจัดการเรื่องใบอนุญาตซอฟแวร์
6. ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสนับสนุนด้านบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์

งำนจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
1. บริหารจัดการดูแลระบบงานและระบบเครือข่าย เพื่อรองรับการให้บริการของสถาบัน
2. บริหารจัดการผู้ใช้งานระบบของสถาบัน
3. บริหารจัดการดูแลคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ของสถาบัน
4. บริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศทั้งหมดภายในสถาบัน
5.  วางแผนการใช้งานระบบสารสนเทศรวมถึงแผนงานการติดตั้งระบบสารสนเทศเพื่อ

ตอบสนองนโยบายของสถาบัน
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6. จัดหาทรัพยากรและเทคโนโลยีใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวของนักศึกษา
7. ให้ค�าปรึกษาและค�าแนะน�าด้านการใช้งานสารสนเทศ
8. ให้บริการ Internet
9. ให้บริการ e-mail ส�าหรับนักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน
10. ให้บริการคอมพิวเตอร์ส�าหรับสืบค้น
11. ให้บริการระบบการเรียนทางไกล (eDL)

งำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ
1.  พฒันาระบบสารสนเทศเพือ่รองรบัระบบงานหลกัและตอบสนองกลยทุธ์ของสถาบนัท้ัง

ทางด้านบริการทางการศึกษาและการบริหารจัดการ
2.  ดูแลรักษาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการอยู่

เสมอ
3.  ดูแลระบบฐานข้อมูลบริการการศึกษา เช่น ระบบรับสมัครนักศึกษา ระบบลงทะเบียน

นักศึกษา ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระบบตรวจสอบผลการเรียน ระบบทุนการศึกษา 
ระบบการประเมินของนักศึกษา ระบบเว็บไซต์ของสถาบัน ระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
วิจัย เป็นต้น

4.  ดแูลระบบฐานข้อมูลการบรหิารจดัการ เช่น ระบบจดัซือ้ ระบบบญัชแีละการเงิน ระบบ
บริการภายในทั้งหมดของสถาบัน เป็นต้น

5. ให้บริการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ e-Learning
6. ให้บริการระบบตรวจสอบการเรียนของนักศึกษา Room Tracking

งำนเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
1. บริการทางด้านผลิตสื่อการสอน
2. บริการทางด้านการบันทึกภาพ/วิดีโอเพื่อการศึกษา
3.  บริการให้ความรู้ทางด้านการใช้ส่ือ และการผลิตส่ือ เพื่อพัฒนาส่ือการสอนให้มี

ประสิทธภิาพ
4. ควบคุมดูแลให้เป็นศูนย์กลางของการผลิตสื่อการศึกษาทุกประเภท

ที่ตั้งและเบอร์โทรศัพท์
ตั้งอยู่ที่ ชั้น 12 อาคาร CP All Academy
โทรศัพท์ 02-832-0400
เว็บไซต์ http://it.pim.ac.th

วันและเวลำเปิดให้บริกำร
วันจันทร์ – วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
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รายชื่อบุคลากร ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. นางสาวนันท์นภัส ศรีสัมพันธ ์
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ

2. นายไพโรจน์ เริ่มบุญฤทธิ์ 
ผู้จัดกำรฝ่ำยงำนบริหำรจัดกำรและสนับสนุน 

3. นายอัครพัฒน์ อาภาอดุล 
ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ

4. นายศรัณย์ สาวะดี 
ผู้จัดกำรฝ่ำยงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ
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ส�ำนักสื่อสำรองค์กร 
Office of Organizational Communication

วิสัยทัศน์
“บริหารจัดการด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ ท้ังในระดับสถาบันการศึกษา ชุมชน สังคม 

ประเทศและภูมิภาค เพื่อเผยแพร่และด�ารงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ในการเป็นสถานศึกษาชั้นแนวหน้าด้าน
การจัดการธุรกิจ”

พันธกิจ
1.  สร้างภาพลักษณ์และเผยแพร่ชื่อเสียงสถาบันให้เป็นท่ียอมรับท้ังในระดับประเทศและ

นานาชาติ
2.  สนบัสนนุคณะวชิาและหน่วยงานต่างๆ ของสถาบนัเพือ่เสรมิสร้างภาพลกัษณ์และชือ่เสียง

ด้านวิชาการ ให้มีความเข้มแข็ง
3.  สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อชุมชนสังคมและมวลชน
4.  ประสานความร่วมมือการสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับองค์กร ภาครัฐ เอกชน รวมถึงภาค

ธุรกิจและการศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5.  จัดหาทุนและจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุน “กองทุนเพื่อชีวิตแห่งการเรียนรู้”

บทบำทหน้ำที่
งำนแนะแนวกำรศึกษำ

1.  วางแผนการแนะแนวการศึกษา
2.  รับสมัครนักศึกษาทาง Internet / Walk In และสมัครด้วยตนเอง
3.  จัดสอบคัดเลือกและรายงานตัวนักศึกษา
4.  ให้ค�าปรึกษานักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจ

งำนกำรศึกษำสัมพันธ์
1.  วิเคราะห์และวางแผนงานการศึกษาสัมพันธ์
2.  ร่วมกับหน่วยงานการศึกษาของรัฐ (ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ในการ

ประชาสัมพันธ์สถาบันผ่านกิจกรรมต่างๆ
3.  พัฒนาช่องทางการสร้างเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
4.  ให้ค�าปรึกษางานแนะแนวและรับสมัครนักศึกษา

งำนกำรตลำดและประชำสัมพันธ์
1.  จัดท�าแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์
2.  จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่างๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม
3.  ประสานงานด้านการตลาดให้กับทุกคณะและส�านัก
4.  เผยแพร่ข่าวสารของสถาบันและพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์ใหม่ๆ

งำนสื่อสำรกำรตลำดและสื่อต่ำงๆ
1.  วางแผนและจัดท�าสื่อให้ประเภทต่างๆ
2.  รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์หาจุดขายในการรับสมัครนักศึกษา
3.  พัฒนาสื่อต่างๆให้มีประสิทธภิาพ และสอดคล้องกับแผนการตลาดและกลุ่มเป้าหมาย
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งำน “กองทุนเพื่อชีวิตแห่งกำรเรียนรู้”
1.  จัดท�าแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์โครงการ
2.  รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และติดต่อกับผู้บริจาคทุนอย่างต่อเนื่อง
3.  จดักิจกรรมเพ่ือสนบัสนนุโครงการท้ังส�าหรบัผู้สนใจบรจิาค และกิจกรรมส่งเสรมิจรยิธรรม

นักศึกษาทุน

สถำนที่ตั้งและเบอร์ติดต่อ
ตั้งอยู่ที่  ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์
โทรศัพท์ 02-832-0200 ถึง 14

วันและเวลำเปิดให้บริกำร
วันจันทร์ – วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
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รายชื่อบุคลากรส�านักสื่อสารองค์กร

1. นางปาริชาต บัวขาว 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองค์กร  

และรักษาการผู้อ�านวยการส�านักส่ือสารองค์กร

2. นางสาวธมลวรรณ อัศเวศน ์
รองผู้อ�านวยการ  

และรักษาการผู้อ�านวยการศูนย์พัฒนาเครือข่ายทางธุรกิจ

3. นางสาววรินทรา วิริยา 
รองผู้อ�านวยการงานกิจกรรมการตลาด ส�านักส่ือสารองค์กร  

และรักษาการผู้อ�านวยการศูนย์เครือข่ายเยอรมัน  
ส�านักบริการวิชาการ

4. นายณฐวัฒน์ อธิรัฐธนาธรณ ์
รองผู้อ�านวยการ

5. นางณัฐฐิรา โสรธร 
รองผู้อ�านวยการ

6. นางสาวภัสสรา สุทธิบุตร 
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

7. นางกันย์อักษร ชื่นชมภู 
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

8. นางอัจฉรา พวงแก้ว 
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ
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9. นางสาววาร์วี ชานวิทิตกุล 
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

10. Mr.Atit Koirala 
ผู้จัดการฝ่าย

11. นางสาวชนติกาญ วนารักษ์สกุล 
ผู้จัดการฝ่าย

12. นายชัยณรงค์ พิสุทธิ์โกเมน 
ผู้จัดการฝ่าย

13. นายต่อภูมิ รัชตโยธิน 
ผู้จัดการฝ่าย

14. นายสุริยา กาวิละ 
ผู้จัดการฝ่าย

15. นายธนภัทร มาลาสุข 
ผู้จัดการฝ่าย

16. นายภาคภูมิ ซัวเกษม 
ผู้จัดการฝ่าย

17. นางภัทรกมล คีรีวัชรินทร์ 
ผู้จัดการฝ่าย

18. นายสันติ เครือวัลย์ 
ผู้จัดการฝ่าย
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ส�ำนักพัฒนำนักศึกษำ 
Office of Student Development

ปรัชญำ
พัฒนาศักยภาพบัณฑิต ด้วยการเรียนรู้จากการท�างาน (Work-base Education)

วิสัยทัศน์
พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น�า สู่ตลาดแรงงาน

พันธกิจ
1. เป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีคุณสมบัติเป็นผู้น�าและพัฒนาทักษะทางอาชีพ
2. เป็นศูนย์ประสานงานและพัฒนาความร่วมมือกับสถานประกอบการ
3. เป็นศูนย์ประสานงานการบรรจุต�าแหน่งงาน

วัตถุประสงค์
1.  เพ่ือประสานความร่วมมือร่วมกบัสถานประกอบการรายใหม่ท้ังภายในและภายนอกเครอืเจรญิ

โภคภัณฑ์
2.  แนะน�าและช่วยเหลือกรณีเกิดปัญหาในการบรรจุต�าแหน่งงานท้ังภายในและภายนอกเครือ

เจริญโภคภัณฑ์
3. แนะน�าและช่วยเหลืองาน Part time
4. เพื่อพัฒนาความเป็นผู้น�า และทักษะอาชีพให้กับนักศึกษา

บทบำทหน้ำที่
1.  วางแผน จัดอบรม และประเมินผล โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น�านักศึกษา (PIM : 

Leadership Development Program) ส�าหรับนักศึกษา
2. ประสานงาน สร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการรายใหม่
3.  สรรหาผู้ประกอบการรายใหม่เพื่อสร้างเครือข่ายในการสร้างความร่วมมือสถานท่ีฝึกปฏิบัติ

งานและบรรจุงาน
4. ให้ค�าแนะน�าและช่วยเหลือกรณีเกิดปัญหาในการบรรจุงาน
5. สนับสนุนกิจกรรมภายในสถาบันฯ

สถำนที่ตั้งและเบอร์โทรศัพท์
ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคารอ�านวยการ
โทรศัพท์ 02-837-1275

วันเวลำเปิดให้บริกำร
วันจันทร์ – วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 08.00 – 17.00 น.
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รายชื่อบุคลากรส�านักพัฒนานักศึกษา

1. นายเด่นชัย พริ้งไธสง 
รองผู้บริหารประจ�าส�านัก และ 

ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนานักศึกษา

2. นายมนตรี สว่ำงวรรณำกร 
รองผู้บริหารประจ�าส�านัก และ 

รองผู้อ�านวยการส�านักพัฒนานักศึกษา

3. อาจารย์ปริญญา จันทรวิโรจน์ 
ผู้จัดการฝ่าย
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ส�ำนักส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
Office of Arts and cultural Affairs

ปรัชญำ
อนุรักษ์ สร้างสรรค์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่สังคม

วิสัยทัศน์
ส�านักส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานท่ีสนับสนุนและให้บริการด้านการอนุรักษ์ 

สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมแก่สังคม

พันธกิจ
1.  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติให้คงอยู่สืบไป
2.  สร้างสรรค์และประยุกต์การแสดงและดนตรี นาฏศิลป์ ในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะออกสู่

สังคม
3.  พัฒนาทักษะความสามารถทางศลิปวัฒนธรรมด้านดนตรี นาฏศิลป์ และการแสดง
4.  เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติเพ่ือสร้างความเข้าใจและสาย

สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

บทบำทหน้ำที่ ประกอบด้วย 3 ฝ่ำยงำน ดังนี้
1. งำนบริหำรส�ำนักและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

1.1.  จัดท�าแผนงานและงบประมาณของส�านักประจ�าปี
1.2.  จัดท�า KPIs และสรุปการประเมินผลงานเป็นรายบุคคล
1.3.  รวบรวมข้อมูลและจัดท�าประกันคุณภาพการศึกษา
1.4.  งานธุรการและงานเลขานุการ
1.5.  จัดซื้อและเบิก-จ่ายงบประมาณ
1.6.  ด�าเนนิการทดสอบและก�ากบัดแูลนกัศกึษาทุนความสามารถด้านศลิปวฒันธรรมให้เป็นไป

ตามเกณฑ์
1.7.  ก�ากับดูแลงานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
1.8   จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ผลงาน/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
1.9   งานที่ได้รับมอบหมาย

2. งำนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
2.1   จัดท�าโครงการและงบประมาณฝ่ายงาน
2.2  จัดเก็บข้อมูลของฝ่ายงานอย่างเป็นระบบ
2.3  ก�ากับดูแลและบ�ารุงรักษาห้องซ้อม เครื่องดนตรี และอุปกรณ์เครื่องเสียง
2.4  จัดอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษาต่างชาติ
2.5  ส�ารวจและยกย่องเชิดชูปราชญ์ชุมชนนนทบุรี
2.6  จัดหรือเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
2.7  งานที่ได้รับมอบหมาย
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3. งำนสร้ำงสรรค์ศิลปวัฒนธรรม
3.1  จัดท�าโครงการและงบประมาณฝ่ายงาน
3.2  จัดเก็บข้อมูลของฝ่ายงานอย่างเป็นระบบ
3.3  พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมนักศึกษาที่มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม
3.4  ออกแบบ/สร้างสรรค์และฝึกซ้อมการแสดง
3.5  ก�ากับดูแลและน�านักศึกษาไปประกวด/แสดงดนตรี/นาฏศิลป์และขับร้องท้ังภายในและ

ภายนอกสถาบัน
3.6 ออกแบบ/ก�ากับดูแล/บ�ารุงรักษาเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การแสดง
3.7 จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมนักศึกษาที่มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม
3.8 บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและจัดเก็บเป็นระบบ
3.9 งานที่ได้รับมอบหมาย

สถำนที่ตั้งและเบอร์โทรศัพท์
ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์
โทรศัพท์ 02-832-0446

วันและเวลำเปิดให้บริกำร
วันจันทร์ – วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

1140 คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 | ส�านักส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม



รายชื่อบุคลากรส�านักส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

1. อาจารย์มิ่งขวัญ กล้วยไม้ 
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

2. นางสาวปราณี บ�ารุงบ้าน 
ผู้จัดกำรฝ่ำยงำนบริหำรส�ำนักและเผยแพร่ 

ศิลปวัฒนธรรม

3. นางสาวมลฤดี มานลิ 
ผู้จัดกำรฝ่ำยงำนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
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ส�ำนักบัญชีและกำรเงิน 
Office of Accountancy and Finance

ปรัชญำ
ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีใจให้บริการ ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นปฎิบัติงานอย่างมืออาชีพ น�าพาองค์กรสู่ความยั่งยืน

พันธกิจ
1.  จัดท�ารายงานทางการเงนิของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตรงต่อความ

ต้องการและมีนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการท�างานอย่างต่อเนื่อง
2.  วิเคราะห์และเสนอแนะมุมมองทางการเงนิเพื่อการลงทุนที่คุ้มค่า
3.  ตรวจสอบการปฎบิตังิานและพฒันาระบบงานเพือ่การควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธผิล
4.  บริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างหลักประกัน

ความมั่นคงทางการเงนิ
5.  บรหิารควบคมุดแูลการปฏบิตังิาน ให้เป็นไปตามข้อบงัคบั นโยบายของสถาบนัและกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องตลอดจนเงื่อนไขตามพันธะสัญญา

บทบำทหน้ำที่ แบ่งออกเป็น 3 งำน ดังนี้
1. งานบัญชี

1.1  จัดท�าบัญชี และรายงานงบการเงินประจ�าปี ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน และตามหลักกฏหมาย รวมทั้ง กรมสรรพากร

1.2  รวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานรายเดือน รายไตรมาสและสะสม
2. งานงบประมาณ

2.1  จัดท�าแผนงบประมาณประจ�าปี
2.2  จัดสรร ควบคุมงบประมาณ เพื่อใช้ในโครงการต่างๆ ตามแผนกลยุทธ์ของสถาบัน

3. งานการเงนิ
3.1  บริหารจัดการการเงินของสถาบัน ให้มีสภาพคล่อง ท่ีเหมาะสมกับการด�าเนินงานของ

สถาบัน
3.2  จัดหาแหล่งเงนิต้นทุนต�่าในการด�าเนินการทางการศึกษาให้เกิดความคุ้มค่า
3.3  จัดหาแหล่งเงนิฝากที่ให้ประโยชน์สูงสุด กรณีสถาบันมีสภาพคล่องทางการเงนิคงเหลือ
3.4  วิเคราะห์ความคุ้มค่าและศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ที่ตั้งและเบอร์โทรศัพท์
งานการเงนิ ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารอ�านวยการ
งานบัญชี ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคารอ�านวยการ
เบอร์โทรศัพท์ 02-832-0249, 02-832-0932

วันและเวลำเปิดให้บริกำร
วันจันทร์ – วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 08.00 – 17.00 น.
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รายชื่อบุคลากรส�านักบัญชีและการเงิน

1. นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ 
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบัญชีและกำรเงิน

2. นายสุพจน์ วชิรจิรากร 
รองผู้อ�ำนวยกำร และรักษำกำรรองผู้บริหำร 

ประจ�ำส�ำนักงำนอธิกำรบดี

3. นางสาวผ่องพักตร์ ตันติวิชญวานิช 
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบัญชีและกำรเงิน

4. นางสาวพลอยปภัส นิรันรัตน์ 
ผู้จัดกำรฝ่ำยงำนบัญชี

5. นาวสาวทพิย์มณฑา ฉัตรแก้ว 
ผู้จัดกำรฝ่ำยงำนงบประมำณ

6. นางการัณภร จันทร์ทองแท้ 
 ผู้จัดกำรฝ่ำยงำนกำรเงิน

7. นางสาวโสภา สัจะรัตนกุล 
ผู้จัดกำรฝ่ำย
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ข้อมูลการจัดการศึกษา
อัตราค่าธรรมเนียม
และระเบียบ ข้อบังคับ



ข้อมูลการจัดการศึกษา
อัตราค่าธรรมเนียม
และระเบียบ ข้อบังคับ

การจัดการศึกษา



แนะน�ำสถำบัน

ชื่อภำษำไทย :  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
อักษรย่อ :  สจป.
ชื่อเต็มภำษำอังกฤษ :  PANYAPIWAT INSTITUTE OF MANAGEMENT
ชื่ออักษรย่อ :  PIM
ชื่อภำษำจีน  正大 管理 学院
ค�าอ่าน  ZHENGDA GUANLI XUEYUAN

 เจิ้งต้า กว๋านหลี่ เสวียเวี่ยน

โดยมีที่มาและความหมาย ดังนี้
正大 ZHENGDA มาจาก  光 明 正 大 正 大 光 明
 Guangming zhengda Zhengdaguangming
管理 GUANLI การบริหารจัดการ Management
学院 XUEYUAN สถาบัน วิทยาลัย Institute, College

ควำมหมำย   ตรงไปตรงมา โปร่งใส เที่ยงธรรม เที่ยงตรง จิตใจซื่อสัตย์ ซื่อตรง ไม่มีความเห็นแก่
ตัว ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม “อุปมา สรรพสิ่งที่เที่ยงธรรม และมีปัญญา น�าพาไปสู่ความเจรญิ
รุ่งเรือง”

ตรำสัญลักษณ์

ควำมหมำยของตรำสัญลักษณ์
ช่อมะกอก โล่ ริบบิ้น  หมายถึง ความมีชัยชนะเหนือสิ่งอื่นใด
มงกุฎ  หมายถึง การศึกษาแสดงถึงความส�าเร็จอย่างสูงสุด และยิ่งใหญ่ 
สีเขียว/เหลืองทอง  หมายถึง  ความเป็นเลิศทางวิชาการ และความถึงพร้อมด้วยคุณธรรม เป็น

หนทางแห่งความเจรญิรุ่งเรืองในชีวิต
ชื่อสถำบัน   มีชื่อสถาบันภาษาอังกฤษ และตัวย่ออยู่ในโล่ ส่วนชื่อสถาบันภาษาไทยอยู่ใน

ริบบิ้น

ควำมหมำย ชื่อ “สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์”
สถาบัน หมายถึง  สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในก�ากับของคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ปัญญาภิวัฒน ์ หมายถึง ความเจริญทางปัญญา คือความเป็นเลิศทางวิชาการและถึงพร้อม
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ด้วยคุณธรรม
ดังนั้น สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จึงหมายถึง สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในก�ากับ

ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีเป็นศูนย์กลางในการผลิตบัณฑิตในศาสตร์
สาขาวชิาต่างๆ ให้เป็นผู้ท่ีมคีวามเจรญิทางปัญญา กล่าวคอื ผู้ท่ีมคีวามเป็นเลศิทางวชิาการและถงึพร้อม
ด้วยคุณธรรม

สีประจ�ำสถำบัน

“สีเขียว / สีเหลืองทอง”
สีเขียว หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความงอกงาม ความสมบูรณ์
สีเหลืองทอง หมายถึง ความเป็นเลิศทางวชิาการและถึงพร้อมด้วยคุณธรรม
สีประจ�าสถาบัน หมายถึง  ความเป็นเลิศทางวิชาการและความถึงพร้อมด้วยคุณธรรมเป็น

หนทางแห่งความเจรญิรุ่งเรืองในชีวิต

ดอกไม้ประจ�ำสถำบัน

ดอกบัวมังคลอุบล เปรียบเป็นตัวแทนของ...
	❖	ความเพียรพยายาม
	❖	ความอดทน
	❖ ความส�าเร็จอันงดงาม
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เดิมชื่อ สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นสถาบันอุดมศึกษา

ที่ได้รับการสนับสนุนทุนในการจัดตั้งจาก บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จ�ากัด และในขณะนั้น ได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงศึกษาธิการ โดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้ด�าเนินการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษา ตามใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 
2550 และได้รับการรับรองวิทยฐานะ เพื่อท�าการสอนเพื่อให้ปริญญาในชั้นปริญญาตรีและปริญญาโท 
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2550

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 85/1 ม.2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด 
จ.นนทบุรี มีเนื้อที่ 24,403 ตารางเมตร ล้อมรอบไปด้วยแหล่งอ�านวยความสะดวก ทั้งห้างสรรพสนิค้า
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และสถานที่ราชการต่างๆ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางท่ีเนน้การศึกษาและวิจัยทาง

ด้านธุรกิจค้าปลีก เพื่อสร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพในเชิงวิชาการและสามารถปฏิบัติงานได้จริง สถาบันจึง
จัดการเรียนการสอนในลักษณะการเรียนรู้บนพื้นฐานของการท�างาน (Work-based Learning) ดัง
นั้น นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคน จึงต้องฝึกเตรียมเข้าท�างานควบคู่กับการเรียนในทุกภาคการศึกษา 
โดยได้รับค่าตอบแทนตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาตามหลักสูตร บัณฑิตท่ีจบจากสถาบันมีโอกาสเข้าท�างาน
กับสถานประกอบการในกลุ่มบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) และสถานประกอบการอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจค้าปลีก

ปรัชญำ

“การศึกษาคือบ่อเกิดแห่งภูมิปัญญา” (Education is the Matrix of Intellect)

ปณิธำน

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้น�าอักษรย่อของสถาบัน (PIM) มาขยายความให้สอดคล้องกับ
ปรัชญาของสถาบัน คือ “การศึกษาคือบ่อเกิดแห่งภูมิปัญญา” ดังนี้

P: Practicality (ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติ)
หมายถึง ความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ดี สามารถน�าความรู้ท่ีได้จากการศึกษา

ไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติจริงได้ 
I: Innovation (นวัตกรรมและกำรสร้ำงสรรค์)
หมายถึง  ความมุ่งมัน่ในการผลติบณัฑติให้เป็นผู้มปัีญญาและความสามารถในการสร้างนวตักรรม 

เทคโนโลยี และแนวคิดใหม่ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมตามยุคสมัย
M: Morality (คุณธรรม จริยธรรม)
หมายถึง  ความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู ้มีความบริบูรณ์พร้อม กอปรด้วยคุณธรรม 

จริยธรรม เข้าใจในศิลปะและวัฒนธรรมท้ังของชาติตนและของประชาคมนานาชาติ มี
ความม่ันคงทางอารมณ์ ปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ต่างๆ ได้ มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ส่วนรวม และรักความถูกต้อง 
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วิสัยทัศน์ (Vision)

“สร้างบัณฑติมืออาชีพด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง”
(Creating Professionals Through Work-based Education)

พันธกิจ (Mission)

“มหาวทิยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจ (Corporate University)” ที่มีพันธกิจ ดังนี้ 
1.  ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ และตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ โดยเน้นการเรียนรู้

จากประสบการณ์จริง (Work-based Education)
2.  ผสมผสานองค์ความรู้เชิงวิชาการ และองค์กรธุรกิจ เพื่อการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 

การบริการวิชาการ และท�านุบ�ารุงศิลปะวัฒนธรรม (Combination of Academic and 
Professional Expertise)

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรและคุณค่าต่อสังคมอย่างยั่งยืน 
(Collaborative Networking)

วัตถุประสงค์

1. เพือ่เป็นสถาบนัการศกึษาท่ีจดัการเรยีนการสอนด้านการจดัการธุรกิจค้าปลกี และเทคโนโลยใีน
ระดับภูมิภาคและนานาชาติ

2.  เพ่ือผลิตบณัฑติให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและกอปรด้วยคณุธรรม จรยิธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ และจิตสาธารณะ ทั้งเป็นผู้มีส�านึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

3.  เพือ่จดัการเรยีนการสอนและหลกัสูตรท่ีส่งเสรมิให้ผู้เรยีนสามารถน�าความรู้ท่ีได้จากภาคทฤษฎี
ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้ โดยเน้นการเรียนการสอนภาคทฤษฎีควบคู่กับการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงในการฝึกปฏิบัติ

4.  เพือ่สนบัสนนุการศกึษาวจัิยเพือ่สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านวิชาการ นวัตกรรมและเทคโนโลย ีโดย
เน้นการประสานความร่วมมือทางวชิาการกับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม

5.  เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริการวิชาการ ถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทัง้เผยแพร่ผล
งานทางวชิาการทั้งของสถาบันและหน่วยงานอื่นสู่ชุมชนและสังคม

6.  พฒันาทรพัยากรมนษุย์ให้มคีวามรู้ ปลกูฝังและถ่ายทอดวฒันธรรมอนัดงีามของชาต ิเพือ่ด�ารง
ไว้ซึง่มรดกทางศลิปะและวัฒนธรรม รวมท้ังส่งเสรมิการเรยีนรู้และประยกุต์ใช้ภมูปัิญญาท้องถิน่

7.  เพื่อตอบสนองความต้องการบัณฑิตของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน และแบ่งเบาภาระ
ของรัฐในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

อัตลักษณ์

เป็นนักจัดการท่ี “เรียนเป็น คิดเป็น ท�างานเป็น เน้นวัฒนธรรม รักความถูกต้อง” (Ready to 
Work) ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
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5 Identities
เรียนเป็น
1. มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง
2.  มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้า และน�าเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มาใช้เพื่อก่อ

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการท�างาน
คิดเป็น
1. มีความสามารถในการใช้เหตุผล รวมทั้งคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ
2. มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถผลักดันความคิดและแรงบันดาลใจของตนให้ก่อเกิดเป็นผล

งานและนวัตกรรมต่างๆ ได้
ท�ำงำนเป็น
1. มคีวามรู้ ความเชีย่วชาญในสาขาวชิาชพีท่ีโดดเด่น สามารถปฏบิตังิานจรงิได้อย่างมปีระสิทธิภาพ
2.  มีความรอบรู้ในศาสตร์สาขาวิชาของตนและสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง สามารถบูรณาการศาสตร์

สาขาวชิาต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการท�างานและการด�าเนินชีวิตได้
3. มีทักษะในการสื่อสารโดยภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
เน้นวัฒนธรรม
1. มีความภาคภูมิใจ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย พร้อมที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ
2. มีความเป็นผู้น�า มีมนุษยสัมพันธ์สามารถท�างานเป็นหมู่คณะได้อย่างมีความสุข
รักควำมถูกต้อง
1.  มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ด�ารงชีวิตแบบพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยืนหยัดปกป้องในความ

ถูกต้อง และชื่นชมต่อความดีงามของผู้อื่น
2. มเีจตคตท่ีิดต่ีอชวีติและการท�างาน รวมท้ังมสุีขภาพจิต สุขภาพกายท่ีด ีเพือ่การด�ารงชวิีตอย่าง

มีคุณภาพ

7 Capacities
What :  สามารถตั้งโจทย์ รู้ว่าอะไรเป็นปัญหาหรือโอกาส
Why :  สามารถคิด-วิเคราะห์โจทย์หรือปัญหา
How :  สามารถเลือกปฏิบัติได้อย่างถูกวิธี
When :  สามารถบริหารจัดการเวลาได้
Where :  สามารถบริหารสถานการณ์ได้
Who :  สามารถกระจายงานและมอบหมายงานได้ 
for Whom :  สามารถก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย ผู้รบับรกิาร หรอืลกูค้าได้ (Customer Focus) 

11 Qualifications
Communication :  มีทักษะในการติดต่อสื่อสารที่เหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ์ 
Socialization Development :  รู้จักหล่อหลอมชีวิต กล่อมเกลาตัวเองให้เข้ากับสังคม อยู่
ร่วมข้ามวัฒนธรรมได้
Human Relationship :  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยืดหยุ่น รู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น
Work Ethics :  ยึดถือหลักการ “การท�างานคือความดีงามของชีวติ” เพื่อการท�างานที่มีความ
สุขและเกิดผลิตผลตามต้องการ
Skillful :  มีทักษะ ความรู้ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของตัวเอง
Innovative :  มีความคดิสร้างสรรค์และพฒันางานนวัตกรรมท่ีสามารถน�าไปใช้เพือ่พฒันาการ
ท�างานให้ดีขึ้น 
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Morality :  มีคุณธรรมจริยธรรม รักษาจรรยาบรรณวิชาชีพ และจัดการปัญหาด้านคุณธรรม
จริยธรรม
Global Vision :  มีวิสัยทัศน์สากล มองเห็นการเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับตัวให้ทันต่อ
กระแสโลก
Maturity :  มีวิจารณญาณ คิดอย่างเป็นระบบ และสามารถชี้น�าตนเองในทางที่ดีได้
 Language, Technology and Financial Proficiency :   มีทักษะด้านภาษา เทคโนโลยี 
และข้อมูลสารสนเทศ สามารถบริหารด้านการเงนิได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
Leadership Development  : มคีวามเป็นผู้น�า เป็นแบบอย่าง และสามารถสร้างแรงบนัดาล
ใจให้กับผู้อื่นได้ 

เอกลักษณ์ของสถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์

เป็น Corporate University บนพืน้ฐานของการจดัการศกึษาแบบ Work-based Education 
โดยประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ

1.  การสอนโดยมืออาชีพ (Work-based Teaching) เป็นการเรียนภาคทฤษฎีควบคู่กับการ
เรียนรู้จากกรณีศึกษา จากผู้ปฏิบัติงานจริงในองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะฝึกปฏิบัติจริง

2.  การเรยีนรู้จากการปฏิบตั ิ(Work-based Learning) เป็นการเรยีนรู้โดยการลงมอืปฏบิตังิาน
จริงที่มีการจัดวางโปรแกรมครูฝึก และมีระบบการติดตามประเมินอย่างเป็นระบบตามวิชาชีพ
ของหลักสูตร เพื่อท�าให้มีการบูรณาการระหว่างทฤษฎีกับภาคปฏิบัติอย่างแท้จริง

3.  การวิจัยสู่นวัตกรรม (Work-based Researching) เป็นการศึกษาวิจัยของคณาจารย์จาก
ปัญหาวิจัยจริงในองค์กรที่น�าผลการวิจัยไปใช้ปฏิบัติได้โดยตรง และน�าองค์ความรู้ใหม่ๆ กลับ
มาสู่การเรียนการสอนในห้องเรียน

4.  มหาวทิยาลยัแห่งการสร้างเครอืข่าย (Networking University) เป็นการสร้างเครอืข่ายความ
ร่วมมือกบัสถาบนัการศกึษา ภาครฐัและเอกชน และต่างประเทศ เพือ่มส่ีวนร่วมในกระบวนการ
สอน การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน และการวิจัยสู่นวัตกรรม

สถาบันให้ความสาคัญในการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ เพื่อผลิตบัณฑิต
ให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของสังคมและประเทศชาติ โดยเฉพาะในยุคแห่งกระแสโลกาภิวัตน ์ และ
ความก้าวล้าทางด้านเทคโนโลย ีการจดักิจกรรมเพือ่พฒันานกัศกึษาจงึต้องมกีารปรบัเปลีย่นให้สอดคล้อง
กบัยคุสมยั และบรูณาการให้เข้ากบัการจดัการเรยีนการสอนและการวจิยัอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่สนอง
เป้าหมายของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพอย่างเป็นองค์รวม

กิจกรรมนักศึกษาจึงถือเป็นส่วนสาคัญท่ีช่วยหล่อหลอม และเติมเต็มให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตท่ีมี
ความสมบูรณ์ เพียบพร้อม ด้วยความรู้ความสามารถ วิจารณญาณ ความเสียสละ คุณธรรมจริยธรรม 
ความรักในศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อนมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยที่ดี 
และเหนือสิ่งอื่นใดคือสามารถใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ทั้งนี้ สถาบันได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบัณฑิตทั้งในด้านวิชาการ ด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ 
ด้านการบาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม ด้านนันทนาการ และด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

นอกจากนี้ สถาบันยังจัดกิจกรรมที่มีคุณค่าและเอื้อประโยชน์ด้านอาชีพให้แก่นักศึกษา ได้แก่ การ
ฝึกเตรียมเขา้ทางานในสถานประกอบการจริง ซึ่งจะทาให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงควบคู่ไปกับ
การเรียนในชั้นเรียนตลอดหลักสูตร และสามารถเข้าปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อสาเร็จการศึกษา
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กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้เล็งเห็นความจ�าเป็นในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยมีเหตุผลที่ส�าคัญคือ

1. เพือ่เป็นการประกนัให้สังคมเกิดความมัน่ใจว่า การจดัการศกึษาในระดบัต่างๆ ของสถาบนั เป็น
ไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธภิาพ

2. เพ่ือให้คณุภาพของการจดัการศกึษา และคณุภาพของบณัฑติของสถาบนัเป็นท่ียอมรบัในสังคม
3. เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาในด้านอื่นๆ 

ได้แก่ การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม
สถาบันมีนโยบายท่ีจะด�าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง

ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และกฎของกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 และเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานและมี
ประสิทธภิาพ สถาบันจึงได้ท�าการประกาศข้อบังคับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ว่าด้วยการประกัน
คุณภาพภายใน พ.ศ. 2556 ขึ้นเพื่อก�าหนดนโยบายในการประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะวิชา/หน่วย
งานได้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน

1.   ให้สถาบนัแต่งตัง้คณะกรรมการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในขึน้เพือ่ด�าเนนิงานด้านประกนั
คุณภาพการศึกษาของสถาบัน

2.  ให้สถาบันมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยด�าเนินการเป็นระบบและต่อเนื่อง
สอดคล้องกบัเจตนารมย์และมาตรฐานการศกึษาของชาต ิรวมท้ังตอบสนองต่อปรชัญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจและนโยบายของสถาบันอย่างมีประสิทธภิาพและประสิทธผิล

3.  ให้สถาบันด�าเนินการตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ท่ีก�าหนดขึ้น โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีส่วนร่วมตลอดจนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในการ
สร้างคุณภาพ

4.  ในการด�าเนินการจัดการศึกษา ให้คณะวิชาจัดให้มีระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพของ
องค์ประกอบต่างๆ ท่ีใช้ในการผลิตบัณฑิต ตามกฎกระทรวงและประกาศของส�านักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษาได้ก�าหนดไว้

5.  ให้สถาบนัมีการเสรมิสร้างและปลกูฝังให้นกัศกึษาเข้าใจถงึบทบาทของตนในการสร้างคณุภาพ
ในกระบวนการเรียนการสอน และจัดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการด�าเนินการด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน

6.  ให้ทุกหน่วยงานของสถาบันจัดให้มีผู้ท่ีรับผิดชอบการด�าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน เพื่อประสานงานและร่วมกันในการจัดท�ารายงานประเมินตนเอง ประจ�าปีการศึกษา

7.  ให้คณะวชิาและสถาบนัด�าเนนิการประสานงานต่างๆ เพือ่เตรยีมรบัการตรวจสอบและประเมนิ
คุณภาพการศึกษาภายในจากส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรอบระยะเวลา
ท่ีก�าหนด รวมท้ังเป็นข้อมูลให้ผู้บริหาร และหน่วยงานน�าไปใช้ในการพัฒนาระบบงานให้มี
ประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น

8.  ผลสรุปของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีผ่านการตรวจสอบแก้ไขจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการ
ศกึษาภายนอก ตามรอบระยะเวลาท่ีก�าหนด และให้มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชนอย่างต่อเนือ่ง

เครื่องหมายสถาบัน
เข็มกลัด

เครื่องแบบนักศึกษา (สูทดำ)

เน็คไทสถาบัน เครื่องหมายสถาบัน
ตุ งติ้ง

สีขาว

พื้นทอง/พ่นทราย
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เครื่องแบบนักศึกษำ

เครื่องหมายสถาบัน
เข็มกลัด

เครื่องแบบนักศึกษา (สูทดำ)

เน็คไทสถาบัน เครื่องหมายสถาบัน
ตุ งติ้ง

สีขาว

พื้นทอง/พ่นทราย

คู่มือนักศึกษา�ปีการศึกษา�2559�|�การจัดการศึกษา�สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์�� 1153



เครื่องหมายสถาบัน : หัวเข็มขัด

เครื่องหมายสถาบัน : กระดุมเฉพาะผู หญิง

หัวเข็มขัดของผู หญิง

เม็ดกระดุมเงินนูน (หลัง)

LOGO เงินนูน

พื้นพ่นทราย

พื้นโลหะสีเงินเรียบมัน

แผ่นโลหะสีเงินเรียบแปะนูน STEP ที่ 1

LOGO นูน STEP ที่ 2

หัวเข็มขัดของผู ชาย

3.5cm

4cm

3cm

3.5cm
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เครื่องหมายสถาบัน : หัวเข็มขัด

เครื่องหมายสถาบัน : กระดุมเฉพาะผู หญิง

หัวเข็มขัดของผู หญิง

เม็ดกระดุมเงินนูน (หลัง)

LOGO เงินนูน

พื้นพ่นทราย

พื้นโลหะสีเงินเรียบมัน

แผ่นโลหะสีเงินเรียบแปะนูน STEP ที่ 1

LOGO นูน STEP ที่ 2

หัวเข็มขัดของผู ชาย

3.5cm

4cm

3cm

3.5cm

สวัสดิกำรส�ำหรับนักศึกษำ

กำรบริกำรห้องสมุดและสืบค้นข้อมูล
ห้องสมุดสถาบนัการจัดการปัญญาภวิฒัน์ มีภารกิจหลกัคอืการสนบัสนนุการเรยีนการสอน การวจัิย 

ของบคุลากรและนกัศกึษาของสถาบนั โดยให้บรกิารหนงัสือ ส่ือ ส่ิงพมิพ์ ตลอดจนฐานข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์ 
ในสาขาวชิาท่ีเปิดการเรยีนการสอน ซึง่นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรสีามารถยมืหนงัสือได้ จ�านวน 5 เล่ม/ครัง้ 
ระยะเวลาการยืม 7 วัน ส่วนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถยืมหนังสือได้ 10 เล่ม/ครั้ง ระยะเวลา
การยมื 2 สัปดาห์ ส�าหรบัวารสารวชิาการและส่ือโสตทัศน์ต่างๆ (แผ่นซดีรีอม) นกัศกึษาท้ังระดบัปรญิญา
ตรีและ ระดับบัณฑิตศึกษายืมได้ จ�านวน 3 รายการ/ครั้ง ระยะเวลาการยืม 3 วัน อีกทั้งมีการให้บริการ
สืบค้นข้อมูล ทางอินเตอร์เน็ต รวมถึงมีห้องประชุมกลุ่มย่อยส�าหรับให้นักศึกษาใช้ศึกษาค้นคว้าอีกด้วย

ห้องสมุดมีส่ิงอ�านวยความสะดวกท่ีทันสมัย และส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อเป็นการส่ง
เสริมให้นักศักษาเกิดความคิดสร้างสรรค์ เกิดนิสัยรักการอ่าน และการศึกษาค้นคว้าอันเป็นรากฐานใน
การค้นคว้าวิจัยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ต่อไป

กำรบริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์
สถาบันฯจัดให้มีบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ส�าหรับนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถใช้บริการได้ท่ี

ห้องสมุดสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ชั้น 12A อาคาร All Academy

กำรบริกำรห้องพยำบำล
สถาบันจัดให้มีห้องปฐมพยาบาลและเวชภัณฑ์ไว้บริการนักศึกษา รวมท้ังการใหค้วามรู้ในการ

ป้องกันและการส่งเสริมให้นักศึกษาดูแลตนเองให้เป็นผู้มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์

กำรประกันอุบัติเหตุ
สถาบนัจดัท�าประกนัอบุตัเิหตใุห้แก่นกัศกึษาทุกคนในทุกปีการศกึษา (ยกเว้นนกัศกึษากลุ่มพนกังาน) 

โดยมผีลคุ้มครองตลอด 24 ชัว่โมง ในกรณท่ีีนกัศกึษาประสบอบุตัเิหตแุละต้องเข้ารบัการรกัษาพยาบาล
สามารถเข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาลทุกแห่งท่ัวประเทศ ทางบรษิทัจะรบัประกนัจ่ายค่ารกัษาพยาบาล
เนื่องจากอุบัติเหตุตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน

ส�าหรบักรณท่ีีประสบอบุตัเิหตถุงึแก่ชวีติ ขณะสถานะเป็นนกัศกึษาของสถาบนั ผู้รบัประโยชน์จะได้
รับเงินประกันตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน

กำรบริกำรขอลดหย่อนค่ำโดยสำรรถไฟ หรือกำรเข้ำชมสถำนที่ส�ำคัญต่ำงๆ
กรณท่ีีนกัศกึษามีความประสงค์จะเดนิทางโดยรถไฟเพือ่กลบับ้านท่ีต่างจังหวัด หรอืไปท�ากิจกรรม

ต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากสถาบัน หรือการเดินทางไปทัศนศึกษาตามที่ระบุในหลักสูตร นักศึกษาสามารถ
ตดิต่อและยืน่เรือ่งพร้อมแนบหลกัฐานต่อส�านกักิจการนกัศกึษาล่วงหน้า 30 วนั เพือ่ให้สถาบนัออกหนงัสือ
ถึงการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อขอส่วนลดค่าโดยสารได้ตามระเบียบของการรถไฟแห่งประเทศไทย
กรณีท่ีนักศึกษาเดินทางเป็นหมู่คณะ ต้องการเข้าเยี่ยมชมสถานท่ีส�าคัญต่างๆ นักศึกษาสามารถติดต่อ 
และยื่นเรื่องต่อส�านักกิจการนักศึกษาล่วงหน้า 30 วัน เพื่อให้สถาบันออกหนังสือถึงเจ้าของหรือผูดู้แล
สถานที่นั้นๆ เพื่อขอส่วนลดเป็นกรณีพิเศษ

งำนกำรทหำร
กำรขอผ่อนผันกำรตรวจเข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจ�ำกำร
สถาบันด�าเนินการผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกการเข้ารับราชการทหารกองประจ�าการให้แก่

นักศึกษาท่ีมีความประสงค์ขอรับการผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ�า
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การ ซึ่งนักศึกษามีสิทธิ์ได้รับการผ่อนผันจนจบตามหลักสูตรหรืออายุครบ 26 ปี โดยนักศึกษาจะต้องไป
รายงานตวัทุกปี ณ สถานท่ีรบัการตรวจเลอืกการเข้ารบัราชการทหารกองประจ�าการ โดยยืน่เอกสารการ
ขอผ่อนผันได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 15 ธันวาคม ของทุกปี

หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถส่งเอกสารท่ีส�านักกิจการนักศึกษาภายในเวลาท่ีก�าหนด หากพ้น
ก�าหนดนี้ สถาบันจะถือว่านักศึกษาสละสิทธ์ิในการขอผ่อนผันและจะต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกตาม
ระเบียบของ กระทรวงกลาโหม การศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร (รด.)

นักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ท่ีประสงค์จะเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร ให้ดู
ประกาศการรับสมัครได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของส�านักกิจการนักศึกษา ในระหว่างเดือนพฤษภาคม –  
มิถุนายน ของทุกปี

ระบบกำรให้ค�ำปรึกษำ

สถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน์ ตระหนกัถงึความส�าคญัในการให้ค�าปรกึษาแก่นกัศกึษาเป็นอย่าง
ยิง่ เพ่ือให้นกัศกึษาได้รบัทราบแนวทางในการด�าเนนิชวีติในสังคมและการใช้ชวิีตในสถาบนัจนส�าเรจ็การ
ศึกษา นอกจากนี้ยังสามารถปรับตัวเข้ากับระบบการศึกษาและสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม ทาง
สถาบันจึงจัดให้มีที่ปรึกษาอย่างครอบคลุมทั้งด้านวิชาการและด้านการฝึกภาคปฏิบัติ ดังนี้

1. อาจารย์ท่ีปรกึษาให้ค�าปรกึษาด้านวชิาการ เช่น การลงทะเบยีนเรยีน การวางแผนการเรยีน การ
ช�าระค่าเล่าเรียน เป็นต้น

2. พี่เล้ียง ดูแลการฝึกภาคปฏิบัติ คอยให้ค�าปรึกษาและดูแลนักศึกษาระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติ 
เช่น การอบรมก่อนฝึก การนิเทศการฝึก การให้ค�าปรึกษา การให้ความช่วยเหลือระหว่างการ
ฝึก เป็นต้นรวมท้ังการประสานงานกับผู้ปกครองและหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องตลอดระยะ
เวลาที่ศึกษาในสถาบัน
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นโยบำยกำรใช้งำนระบบคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและอีเมล  
ของสถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์

สถาบันมีนโยบายให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและอีเมล แก่ผู้ใช้งาน เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธภิาพการท�างาน ภายใต้การท�างานร่วมกันบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตามบทบาท หน้าที่
และความรบัผดิชอบในขอบเขตงานท่ีได้รบัมอบหมาย และการปฏบิตังิานท่ีสอดคล้องกบัการด�าเนนิงาน
ของสถาบัน

เพื่อให้การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและอีเมล เป็นไปอย่างเหมาะสม และสอดคล้อง
ตามนโยบายความปลอดภยัด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ทางสถาบนั เห็นสมควรก�าหนดข้อปฏบิตัไิว้ดงัต่อ
ไปนี้

ข้อปฏิบัติกำรเข้ำใช้เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและอีเมล
1. การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้งานต้องลงทะเบียนการใช้งาน ตามข้ันตอนของระบบนั้นๆ 

โดยผ่านกระบวนการท�า User ID Request หรือ User Application Request หรือ 
แบบฟอร์มอื่นๆ ที่ก�าหนด จากนั้นผู้ใช้ระบบซึ่งได้รับอนุญาตเท่านั้นจึงมีสิทธใินการได้รับบัญชี
ผู้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าสู่การใช้งานตามขั้นตอนที่ก�าหนด

2. ผู้ใช้งานต้องศึกษา และปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานของระบบนั้นๆ ให้เข้าใจก่อนการใช้งานจริง
ทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดความผิดพลาดของการใช้งานให้น้อยที่สุด

3. บัญชีผู้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ (User ID) และ รหัสผ่าน (Password) หรืออุปกรณ์อื่นใดที่ใช้
เพื่อแสดงตนส�าหรับเข้าสู่ระบบ เป็นสิทธเิฉพาะบุคคลนั้นๆ ผู้ใช้งานจะโอนหรือจ�าหน่าย หรือ
จ่ายแจกสิทธนิี้ให้กับผู้อื่น หรือแสดงด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้อื่นทราบไม่ได้

4. สถาบันก�าหนดการตั้งค่าพารามิเตอร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์จากส่วนกลาง ซึ่งหน่วยงาน
สารสนเทศ จะเป็นผู้บริหารการจัดการต่างๆ เหล่านั้น โดยไม่อนุญาตให้ผู ้ใช้งานท�าการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไข ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบ

5. ข้อมูลหรือสิ่งอื่นใดที่เกิดจากการท�างานบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์สถาบัน ถือเป็นลิขสิทธิ์ และ
ทรัพย์สินของสถาบัน สถาบันสามารถเรียกดูและตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ทุกเมื่อ นอกจากนี้
การเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ ตอ้งได้รับการยินยอมหรือการอนุมัติจากอาจารย์ท่ีปรึกษากอ่น
ทุกครั้ง

6. การใช้โมเดม็ก�าหนดให้ใช้ได้เฉพาะผู้ใช้งาน และหน่วยงานท่ีได้รบัการพิจารณา และอนญุาตจาก
ผู้ดูแลระบบสารสนเทศเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ระบบติดตั้งและใช้งานโมเด็มเองโดยเด็ดขาด

7. ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอก (Visitor or Vendor) น�าคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใดๆ เชื่อม
ต่อกับเครือข่ายสถาบัน ยกเว้นได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบสารสนเทศและต้องมีอาจารย์ท่ี
ปรึกษาในการควบคุมและดูแลการท�างาน

8. ไม่อนญุาต ให้มกีารตดิตัง้ และเรยีกใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์หรอืโปรแกรมอืน่ใดท่ีท�าหน้าท่ีใน
การดักจับรหัสผ่าน หรือข้อมูลต่างๆ บนเครือข่าย

9. ไม่อนุญาตให้มีการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งภาพ เพลง เกมส์ ที่ไม่เกี่ยวข้อง
ต่อการท�างานของสถาบัน จัดเก็บลงบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสถาบัน

10. ไม่อนุญาตให้ใช้อีเมลและระบบอินเทอร์เน็ตของสถาบัน ในการส่งจดหมายลูกโซ่ ภาพลามก
อนาจาร ข้อมูลอันเป็นเท็จ และข้อมูลต่างๆ ที่ผิดกฎหมาย

11. ผู้ใดต้องการติดตั้งหรือเชื่อมต่ออุปกรณ์ใดๆ บนเครือข่ายสถาบัน ให้ด�าเนินการตามขั้นตอน
การให้บริการที่ก�าหนด การติดตั้งอุปกรณ์ หรือการกระท�าใดๆ บนระบบเครือข่ายโดยไม่ได้รับ
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อนญุาต ถอืเป็นการละเมิดการใช้ทรพัยากรของสถาบนั และต้องรบัผดิชอบความเสียหายท่ีอาจ
เกิดขึ้นในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทุกกรณี

ข้อตกลง
หากผู้ใช้งานละเมิดข้อตกลงในการใช้งานท่ีระบุในเอกสารนี้ จะถูกด�าเนินการตามระเบียบของ

สถาบัน ซึ่งมีขั้นตอนตั้งแต่การตักเตือน ไปจนถึงการให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

วิธีกำรเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งำนและรหัสผู้ใช้ (Username and Password)

1. ให้กด Ctrl + Alt + Delete ที่แป้มพิมพ์ จะปรากฎหน้าจอให้กรอกชื่อผู้ใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password)

2. ในช่อง User name: ให้นักศึกษาใส่ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ตัวเล็กเท่านั้น ที่ได้รับจาก
อาจารย์ท่ีปรกึษา ตวัอย่าง ชือ่ Somchai Jaidee มชีือ่ผู้ใช้งาน (Username) ในการ Login 
เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของสถาบัน คือ somchaijai และในช่อง Password ให้นักศึกษาใส่
ข้อมูลว่า “pimstudent” กด Enter แล้วคลิก OK
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3. หน้า Logon Message จะแจ้งให้ทราบว่า “ท่านต้องเปลีย่นรหัสผ่านในครัง้แรกท่ีเข้าสู่ระบบ” 
คลิก OK หรือกด Enter

4. ให้นกัศกึษาใส่รหัสผ่านเดมิในช่อง Old Password และรหัสผ่านใหม่ในช่อง New Password 
และ Confirm New Password โดยรหัสผ่านใหม่ต้องมีความยาวตั้งแต่ 8 ตัวอักษรขึ้นไป 
สามารถใช้ได้ทั้งตัวเลขและตัวอักษร จากนั้นกด Enter

5. จะปรากฎหน้าจอแจ้งใหท้ราบว่า “ท่านได้เปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว” คลิก OK หรือกด 
Enter อีกครั้ง
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วิธีกำรเปลี่ยนรหัสผ่ำนเข้ำใช้งำนระบบของสถำบัน
1. ให้นักศึกษาเข้าสู่ระบบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในสถาบันแล้ว ให้กด Ctrl + Alt + Delete 

ที่แป้มพิมพ์ จะปรากฎหน้าจอ Windows Security ให้เลือกกด Change a password...

2. ให้นกัศกึษาใส่รหัสผ่านเดมิในช่อง Old Password และรหัสผ่านใหม่ในช่อง New Password 
และ Confirm New Password โดยรหัสผ่านใหม่ต้องมีความยาวตั้งแต่ 8 ตัวอักษรขึ้นไป 
สามารถใช้ได้ทั้งตัวเลขและตัวอักษร จากนั้นกด Enter

3. จะปรากฎหน้าจอแจ้งให้ทราบว่า “ท่าน
ได้เปล่ียนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว” คลิก 
OK หรือกด Enter อีกครั้ง

ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) น้ีจะอยู่ภายใต้นโยบายเดียวกับกันของ
สถาบนั ดงัน้ัน หากนักศกึษาไม่ท�าการเปล่ียนรหัสผ่านทุกๆ 90 วนั จะไม่สามารถใช้งานระบบของสถาบนั
ได้ และจะต้องติดต่อส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปลดล็อกชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน 
(Password) ให้หรือหากไม่สามารถเข้าสู่ระบบของสถาบันได้

กรุณำติดต่อสำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ ชั้น 12 อำคำร CP ALL Academy 
หรือ โทร. 0-2832-0400
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วิธีกำรใช้งำนระบบอินเทอร์เน็ตไร้สำย (WiFi PIMHotspot)

1. เปิดเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) และพิมพ์ URL https://www.google.co.th หรือ 
Website ท่ีต้องการเรียกใช้งานจะขึ้นหน้าจอให้ใส่ชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน 
(password)

2. ให้นักศึกษาใส่ชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) และกดปุ่ม “เข้าสู่
ระบบ” โดยชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ใช้ตัวเดียวกับที่เข้าใช้งาน
ระบบของสถาบัน แต่ชื่อผู้ใช้งาน (username) จะต้องตามด้วย @pim.ac.th ตัวอย่างเช่น 
somchaijai@pim.ac.th

3. ระบบจะแสดงหน้าจอด้านล่างให้ย่อหน้าจอนีแ้ละใช้งานอนิเทอร์เนต็ได้ตามความต้องการ โดย
สามารถใชง้านได้ครั้งละ 2 ชั่วโมง และหากต้องการใช้งานตอ่ให้ท�าการเข้าสู่ระบบเพื่อขอใช้
งานอีกครั้งหนึ่ง
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4. ขั้นตอนการออกจากระบบ ท�าได้โดยการกด Log out ที่หน้านี้

หมายเหตุ หากมีชื่อผู้ใช้งานอื่นๆ ค้างอยู่ในระบบ จะต้องท�าการ Log out ออกจากระบบก่อนเสมอ
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วิธีกำรใช้งำนระบบอีเมลของนักศึกษำ (PIM Webmail)

นักศึกษาจะได้รับ email address (ชื่อภาษาอังกฤษ+นามสกุล 3 ตัวแรก+@stu.pim.ac.th)
ตัวอย่าง ชื่อ Somchai Jaidee มี email address คือ somchaijai@stu.pim.ac.th

1. เปิดเวบ็บราวเซอร์ (Web Browser) และพมิพ์ URL http://webmail.pim.ac.th/webmail 
จะปรากฏหน้าจอให้ท�าการเข้าสู่ระบบ

2. ให้นักศึกษาใส่ชื่อผู ้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) โดยชื่อผู ้ใช้งาน 
(Username) และรหัสผ่าน (Password) ใช้ตัวเดียวกับที่เข้าใช้งานระบบของสถาบัน

3. เมื่อท�าการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยและแสดงหน้าจอระบบ PIM Webmail ของนักศึกษา
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วิธีกำรเข้ำใช้งำนระบบกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ (PIM e-Learning)

ในการเรยีนแต่ละรายวชิาจะใช้การเรยีนผ่านระบบการเรยีนการสอนออนไลน์ ประกอบไปด้วยราย
ละเอียดของรายวิชา เนื้อหารายวิชา แบบฝึกหัด ถาม-ตอบออนไลน์ และส่งการบ้าน ซึ่งมีขั้นตอนการใช้
งานดังต่อไปนี้

1. เปิดเวบ็บราวเซอร์ (Web Browser) และพมิพ์ URL http://pimelearningnet.pim.ac.th 
จะปรากฏหน้าจอให้ท�าการเข้าสู่ระบบ

2. ให้นักศึกษาใส่ชื่อผู ้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) โดยชื่อผู ้ใช้งาน 
(Username) และรหัสผ่าน (Password) ใช้ตัวเดียวกับที่เข้าใช้งานระบบของสถาบัน

3. เมือ่เข้าสู่ระบบส�าเรจ็จะปรากฏหน้าจอแสดงรายวิชาของตนเอง ซึง่นกัศกึษาสามารถเข้าใช้งาน
ระบบได้ตามสิทธแิละรายวิชาที่นักศึกษาต้องท�าการเรียน
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วิธีกำรเข้ำใช้งำนระบบกำรเรียนของหน่วยกำรเรียนทำงไกล 
(PIM e-Distance Learning)

โดยเป็นระบบสาหรับถ่ายทอดการสอนของอาจารย์ในที่ตั้งไปยังหน่วยการเรียนทางไกลของแต่ละ
จงัหวดั และนกัศกึษาสามารถดบูนัทึกวดีโีอการเรยีนการสอนย้อนหลงัได้ ซึง่มขีัน้ตอนการใช้งานดงัต่อไปนี้

1. เปิดเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) และพิมพ์ URL http://edl.pim.ac.th จะปรากฏหน้า
จอให้ท�าการเข้าสู่ระบบ

2. ให้นักศึกษาใส่ชื่อผู ้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) โดยชื่อผู ้ใช้งาน 
(Username) และรหัสผ่าน (Password) ใช้ตัวเดียวกับที่เข้าใช้งานระบบของสถาบัน

3. เม่ือเข้าสู่ระบบส�าเร็จจะปรากฏหน้าจอ ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าใช้งานระบบได้ตามสิทธิและ
สามารถชมการถ่ายทอดการเรียนสอนได้ โดยการคลิกที่ปุ่ม “ชมรายการสด Live”
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วิธีกำรเข้ำใช้งำนระบบบริกำรต่ำงๆ (PIM Internal Services)
ระบบบริการต่างๆ (PIM Internal Services) เป็นระบบสาหรับให้บริการภายในสถาบัน อาทิ

เช่น ระบบขอผ่อนผันค่าเล่าเรียน ระบบประเมินออนไลน์ของนักศึกษา เป็นต้น
1. เปิดเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) และพิมพ์ URL http://pimnet.pim.ac.th/inter-

nalservices จะปรากฏหน้าจอให้ท�าการเข้าสู่ระบบ

2. ให้นักศึกษาใส่ชื่อผู ้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) โดยชื่อผู ้ใช้งาน 
(Username) และรหัสผ่าน (Password) ใช้ตัวเดียวกับที่เข้าใช้งานระบบของสถาบัน

3. เม่ือเข้าสู่ระบบส�าเรจ็จะปรากฏหน้าจอแสดงระบบบรกิารต่างๆ ซึง่นกัศกึษาสามารถเข้าใช้งาน
ระบบได้ตามสิทธกิารใช้งาน
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ระบบบันทึกเวลำเรียนของนักศึกษำ (Room Tracking)

ระบบบันทึกเวลาเรียนของนักศึกษา (Room Tracking) คือ ระบบบันทึกการเข้าห้องเรียนผ่าน
บัตรประจาตัวของนักศึกษา เพื่อใช้ในการตรวจสอบรายชื่อการเข้าเรียนและเพื่อนาไปประมวลผลสถิติ
การเข้าเรียนของนักศึกษาวิธีการบันทึกเวลาเรียน

วิธีกำรบันทึกเวลำเรียนของนักศึกษำ
1. นักศึกษาต้องบันทึกเวลาเข้าเรียน และเลิกเรียนทุกคาบเรียน โดยการทาบบัตรทุกครั้ง
2. บันทึกเวลาล่วงหน้าและหลังเรียนได้ 30 นาที เช่น เวลาเรียน 8.00 – 11.00 สามารถบันทึก

เวลาเข้าเรียนก่อนได้ตั้งแต่ 7.30 น. และบันทึกเวลาเลิกเรียนได้จนถึง 11.30 น. เป็นต้น

กำรดูรำยละเอียดปฏิทินกำรศึกษำ
1. นกัศกึษาสามารถตดิตามกิจกรรมและรายละเอยีดจากปฏทิินการศกึษาโดยเข้าระบบบรกิารการ

ศึกษา (VN) ที่ http://reg.pim.ac.th/registrar/home.asp
2. เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา (ผู ้ท่ีเข้าดูรายละเอียดได้จะต้องมี รหัสประจ�าตัว และรหัส

ผา่น) นักศึกษาจะได้รับรหัสผ่านหลังจากขึ้นทะเบียนนักศึกษาแล้ว ซึ่งเป็นไปตามประกาศ
ประชาสัมพันธ์จากส�านักส่งเสรมิวิชาการ
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3. เลือกดูรายการปฏิทินการศึกษา

4. รายละเอียดปฏิทินการศึกษา เลือกดูตามระบบการเรียน (กลุ่มเรียนก่อน / ท�างานก่อน) หรือ
คณะ/สาขาวิชาที่สังกัด
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ระบบกำรให้บริกำรกำรศึกษำและกำรลงทะเบียนออนไลน์

ระบบบริการการศึกษา (Web REG) เป็นเครื่องมือสาหรับนักศึกษาในการใช้บริการต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษาของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยนักศึกษาสามารถเข้าไปใช้ระบบ
บริการการศึกษา (Web REG) ได้จากทุกท่ีท่ีสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยเปดิเว็บ
บราวเซอร์ (Web Browser) และพิมพ์ URL http://reg.pim.ac.th เมื่อเข้าระบบบริการการศึกษา 
หน้าข่าวประกาศจะถกูแสดงขึน้มาอตัโนมตัทัินที โดยจะแสดงข้อมลูข่าวสารต่างๆตามลาดบัความสาคญั
ของเลขที่ประกาศจากมากไปหาน้อย นักศึกษาควรใช้ระบบระบบบริการการศึกษา (Web REG) อย่าง
ต่อเนื่องเป็นระยะ เพื่อที่จะทราบข่าวประกาศต่างๆ ของส่วนทะเบียนและประมวลผลที่แจ้งมา
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-  ข้อมูลการเข้าระบบเว็บไซต์บริการการศึกษา http://reg.pim.ac.th ในส่วนของ Username 
และ Password โดยการกรอก Username และ Password นั้น จะเปลี่ยนจากรหัสนักศึกษา
เป็น Username ที่ใช้ในการเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา

- ในช่อง Username: ให้นักศึกษาใส่ Username (ชื่อภาษาอังกฤษ+นามสกุล 3 ตัวแรก)
-  ตวัอย่าง ชือ่ Somchai Jaidee ม ีUsername ในการ login คอื somchaijai (ตวัเล็กเท่านัน้) 

วิธีกำรเข้ำใช้งำนระบบบริกำรกำรศึกษำ (Web REG) 
นกัศกึษาสามารถเข้าระบบ REG ได้โดย คลกิท่ีปุ่มเมน ู“เข้าสู่ระบบ” เพือ่ท�าการใส่ชือ่และรหัสผ่าน

วิธีเข้าระบบ
- คลิกที่ปุ่มเมนู “เข้าสู่ระบบ”
- พิมพ์ชื่อและรหัสผ่าน
- คลิกที่ปุ่ม “ตรวจสอบ”

http://reg.pim.ac.th

ข่ำวประกำศ
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รูปตัวอย่างการล็อคอินเข้าระบบ REG

นักศึกษาสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้เอง ตามรูปภาพแสดงด้านบน

ช่องทำงกำรติดต่อเพื่อขอรีเซ็ตรหัสผ่ำนเข้ำเว็บ REG
กรณีนักศึกษาลืมรหัสผ่านเข้าเว็บ REG สามารถเข้ามาตดิต่อขอรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ได้ที่เคาน์เตอร์

บริการ ห้องส�านักส่งเสริมวิชาการ หรือ โทรติดต่อเพื่อขอรีเซ็ตรหัสผ่าน เบอร์ 02-8320449, 
02-8320973, 02-8320377, 02-8371146

คลิกปุ่มเข้ำสู่ระบบ
พิมพ์ชื่อและรหัสผ่ำนเพื่อ

เข้ำสู่ระบบ

ระบบจะแสดง
ข่ำวประกำศ

เรื่องต่ำงๆ ของ
สถำบัน

เมนูแสดงฟังก์ชันต่ำงๆ ที่
นักศึกษำสำมำรถใช้งำนได้

เปลี่ยนรหัสผ่ำน
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เว็บ REG ท�ำอะไรได้บ้ำง
นักศึกษาสามารถใช้บริการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบการศึกษา (REG) ของสถาบันการจัดการ

ปัญญาภิวัฒน์ อาทิเช่น
- ตรวจสอบข้อมูลประวัตินักศึกษา
- ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน
- ลงทะเบียนเรียน
- ตารางเรียน/ตารางสอบ
- ตรวจสอบผลการเรียน/เทียบโอน
- ประเมินอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
- ตรวจสอบจบ
- ขึ้นทะเบียนบัณฑิต

ให้เว็บ REG ช่วยคุณเรื่องกำรลงทะเบียน
นกัศกึษาทุกคนลงทะเบยีนเรยีนผ่านเวบ็ REG ปีการศกึษาละ 

2 ครั้ง (ดูวันลงทะเบียนจากปฏิทินการศึกษา)

ช่วงลงทะเบียนจะประกอบไปด้วย
- ช่วงลงทะเบียนออนไลน์
- ช่วงลงทะเบียนล่าช้า
- ช่วงลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา
- ช่วงถอนรายวิชาติด W

ขั้นตอนลงทะเบียนเรียนออนไลน์
- ศึกษาปฏิทินการศึกษา
- เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
- เปิดเว็บไซต์ http://reg.pim.ac.th แล้วเข้าสู่ระบบตามปกติ
- คลิกปุ่ม “ ลงทะเบียน ”
- คลิกปุ่ม “ดึงรายวิชา” >> ตรวจสอบรายวิชาและกลุ่มเรียน
- กดยืนยันการลงทะเบียน 2 ครั้ง
- กดตรวจสอบผลการลงทะเบียน และดูตารางเรียน

“นักศึกษาควรลงทะเบียน เพิ่ม-ถอน รายวิชาให้ตรงเวลาตามประกาศในปฏิทินการศึกษาก�าหนด”

การตรวจเลขที่นั่งสอบ

คลิกเมนูตารางเรียน / สอบ
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การตรวจเลขที่นั่งสอบ

คลิกเมนูตารางเรียน / สอบ
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เลือกภาคการศึกษา / ปีการศึกษา

ตารางสอบ

และเลขที่

นั่งสอบ

(C) 29 พ.ย. 2015 เวลา 13:30-16:30 ห้อง HALL1-6P ที่นั่ง -306

หมายถึง เลขที่นั่งสอบ 306 สีชมพู

ห้อง HALL1-6G ที่นั่ง -306

หมายถึง เลขที่นั่งสอบ 306 สีเขียว

ตัวอย่างเลขที่นั่งสอบ
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เลือกภาคการศึกษา / ปีการศึกษา

ตารางสอบ

และเลขที่

นั่งสอบ

(C) 29 พ.ย. 2015 เวลา 13:30-16:30 ห้อง HALL1-6P ที่นั่ง -306

หมายถึง เลขที่นั่งสอบ 306 สีชมพู

ห้อง HALL1-6G ที่นั่ง -306

หมายถึง เลขที่นั่งสอบ 306 สีเขียว

ตัวอย่างเลขที่นั่งสอบ

123

2
B

นักศึกษาต้องแต่งกายให้ถูกระเบียบเข้าห้องสอบ

โปรดตรวจสอบเลขที่นั่งสอบทุกครั้งก่อนเข้าห้องสอบ  (http://reg.pim.ac.th)

แสดงบัตรประจ�าตัวนักศึกษาต่อกรรมการคุมสอบทุกครั้งก่อนเข้าห้องสอบ

กรณีไม่มีบัตรประจ�าตัวนักศึกษา ให้ขอบัตรแทนเข้าห้องสอบพร้อมแสดงพร้อม
บัตรประจ�าตัวประชาชนต่อกรรมการคุมสอบ

ท�าข้อสอบลงในชุดค�าถาม หรือ กระดาษค�าตอบที่จัดให้ และใช้ดินสอ 2B ขึ้นไป  
ในกระดาษค�าตอบ OMR เท่านั้น

ไม่อนุญาตให้นักศกึษาซึง่สอบเสรจ็แล้วอยู่บรเิวณหน้าห้องสอบ หรอืบรเิวณใกล้
เคียงกับห้องสอบ

ไมอ่นญุาตให้เข้าสอบสายเกนิ 30 นาท ีและออกจากห้องสอบก่อนเวลา 45 นาที 
นับจากเวลาเริ่มสอบ

ไม่อนุญาตให้นักศึกษาส่งเสียงดังเป็นที่ร�าคาญแก่ผู้เข้าสอบ หรือแสดงกิริยา
มารยาทที่ไม่สุภาพทั้งในและนอกห้องสอบ

ไม่อนุญาตให้นักศกึษาท�าการสอบต่อเมือ่หมดเวลาสอบแล้ว และให้ส่งกระดาษ
ค�าตอบต่อกรรมการคุมการสอบโดยทันที

แนวปฏิบัติการสอบส�าหรับนักศึกษา

• ควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นจะมีโทษ : ตัดคะแนนความประพฤติ
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123

ข้อห้ามการสอบส�าหรับนักศึกษา

ห้ามใส่นาฬิการะหว่างการสอบ

ห้ามนักศึกษาน�าข้อสอบออกจาก
ห้องสอบ

ห้ามนักศึกษาออกนอกห้องสอบ
ระหว่างการสอบ ยกเว้นกรณไีด้รบั
อนุญาตจากกรรมการคุมสอบ
เท่านั้น

ห้ามใช้/ห้ามพก เครื่องมือสื่อสาร
ทกุชนดิ เช่น โทรศพัท์มอืถือ,Smart 
Watch,เครื่องคิดเลขอัจฉริยะ, 
หนังสือ ต�ารา เอกสารใดๆ

ห้ามเข้าสอบแทนผู้อื่น หรือยอม
ให้ผู้อื่นเข้าสอบแทนตนเอง

ห้ามขีด เขียน บันทึก หรือกระท�า
ด้วยประการใดๆ ทีท่�าให้มข้ีอความ 
หรือสัญลักษณ์บนส่วนหนึ่งส่วน
ใดของร่างกาย หรอืบนวัตถุอืน่ใดแล้ว 
น�าออกมาใช้ประกอบการท�าข้อสอบ

ห ้ ามส ่ งหรื อ รับ เครื่ อ งหมาย 
สญัญาณเสยีง หรอืตวัหนังสอืด้วย
วิธีการใดๆ เพ่ือให้รู ้ค�าตอบของ
ข้อสอบ

นักศึกษาผู้ใดกระท�าการต่อไปนี้  

ถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบ จะต้องได้รับโทษตามที่ก�าหนดไว้

ห้ามท�าค�าตอบของข้อสอบให้แก่
ผู้สอบอื่น หรือยอมให้ผู้อื่นท�าค�า
ตอบแทนตน

โทษการ

ทุจริต

สอบ

• ให้ (F) ในรายวิชาที่ทุจริต

การกระท�าอื่นๆ
ที่ส่อทุจริต

• ตัดคะแนนความประพฤติไม่เกิน 40 คะแนน

• ภาคทัณฑ์ และตัดสิทธิ์การได้รับทุนการศึกษา
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นักศึกษาติดต่อขอรับแบบค�าร้องขออนุญาตสอบที่ส�านักส่งเสริมวิชาการ  
ภายใน 2 วันท�าการ นับจากวันที่ขาดสอบ1 

2

3

4 

5

6

7

กรอกข้อมูลนักศึกษา และรายละเอียดที่นักศึกษาประสงค์จะยื่นค�าร้องให้ถูกต้อง
ชัดเจนและครบถ้วน (แนบหลักฐานประกอบพิจารณา)

ยื่นค�าร้องขอสอบย้อนหลังเพื่อรับความเห็นชอบ/การอนุมัติจาก • อาจารย์ผู้สอน
ประจ�าวิชา  • หัวหน้าสาขา/คณบดี(ต้นสังกัดรายวิชา) • คณบดี (ต้นสังกัด
รายวิชา) ภายใน 1 สัปดาห์

อาจารย์ผู้สอนส่งต้นฉบับข้อสอบพร้อมค�าร้องถึงส�านักส่งเสริมวิชาการ

ส�านักส่งเสริมวิชาการ ก�าหนดวันสอบย้อนหลัง ภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากได้
ค�าร้องและต้นฉบับข้อสอบ

นักศึกษาสอบ / ส�านักส่งเสริมวิชาการส่งข้อสอบถึงอาจารย์ผู้สอน

เสร็จสิ้น

แนวปฏิบัติขอสอบย้อนหลัง

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่

http://reg.pim.ac.th

แบบค�าร้องขออนุญาตสอบย้อนหลัง
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วิธีกำรตรวจสอบเกรดและตรวจสอบจบ

วิธีกำรใช้โปรแกรมทดสอบเกรด
- เข้าระบบการศึกษา http://reg.pim.ac.th ล็อคอินเข้าระบบนักศึกษา
- คลิกที่ปุ่ม “ผลการศึกษา”
- คลิกที่ รายวิชาที่ไม่มีเกรด/ใช้โปรแกรมทดสอบเกรด
- ใส่เกรดที่คาดว่าจะได้ในวิชาที่ยังไม่มีเกรด
- คลิก SUBMIT เพื่อแสดงผล ตามรูปประกอบด้านล่าง

1. คลิกผล
กำรศึกษำ

2. ใช้โปรแกรม
ทดสอบเกรด

4.คลิก 
SUBMIT

3. คลิกใส่เกรด
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วิธีตรวจสอบผลกำรเรียน
- เข้าระบบการศึกษา http://reg.pim.ac.th ล็อคอินเข้าระบบนักศึกษา
- คลิกที่ปุ่ม “ผลการศึกษา”
- เลือกดูผลการศึกษาตามปีภาคการศึกษา
**กรณีนักศึกษาไม่ประเมินอาจารย์ผู้สอน นักศึกษาจะไม่สามารถดูผลการเรียนผ่านระบบได้

วิธีกำรใช้โปรแกรมกำรตรวจสอบจบ

นักศึกษาต้องเรียนครบและสอบผ่านทุกวิชาตามหลักสูตรที่ก�าหนด และมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป

ขั้นตอนกำรเข้ำสู่ระบบ
- เข้าระบบการศึกษา http://reg.pim.ac.th ล็อคอินเข้าระบบนักศึกษา
- คลิกที่ปุ่มเมนู “ตรวจสอบจบ”
- เลือกการแสดงผลการตรวจสอบ ที่แถบเมนู แสดงรายละเอียดแบบที่ 1 ทั้งหลักสูตรวิชา

ผลการตรวจสอบ ต้องขึ้น PASS ทุกช่อง ดังรูปตัวอย่างด้านล่าง

*ระเบียบข้อบังคับส�าเร็จการศึกษา
*ข้อบังคับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ว่าด้วยการให้ปริญญาตรีเกียรตินิยม พ.ศ. 2556

โทรสอบถามข้อมูลลงทะเบียนเพิ่มเติม เบอร์ 02-8320973, 02-8320449
โทรสอบถามข้อมูลตรวจสอบจบเพิ่มเติม เบอร์ 02-8371146
โทรสอบถามข้อมูลเทียบโอนเพิ่มเติม เบอร์ 02-8320377

Facebook : ส�านักส่งเสริมวิชาการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
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อาคารอ�านวยการ
ชั้น 1 
ส�านักสื่อสารองค์กร
ส�านักส่งเสรมิวิชาการ
ส�านักกิจการนักศึกษา
งานการเงนิ
ชั้น 2
ส�านักอธิการบดี
ส�านักพัฒนานักศึกษา
ส�านักบัญชี
งานวเิทศสัมพันธ์
ชั้น 3 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-3
ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
ห้องปฏิบัติการฟิสกิส์

อาคารอเนกประสงค์
ชั้น 1 
ห้องปฏิบัติการกายภาพและ
นวัตกรรมเกษตร
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ 
1-3
ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ
ห้องปฏิบัติการวัดผลงานและห้อง
ปฎิบัติการวัสดุวิศวกรรม
ห้องปฏิบัติการระบบอัตโนมัติ
ห้องปฏิบัติการวัดละเอียด
ห้องปฏิบัติการฝึกฝีมือ 1-2
ห้องปฏิบัติการเคมี
ห้องปฏิบัติการ Cooking Lab

ห้องปฏิบัติการ Coffee & Break

ชั้น 2
ส�านักบริการวิชาการและงานศึกษา 
แลพัฒนาโครงการพิเศษ
ส�านักส่งเสรมิศิลปะและวัฒนธรรม
ส�านักวิจัยและพัฒนา
ส�านักบริหารอาคารและทรัพย์สิน
ส�านักสื่อสารองค์กร
ส�านักทรัพยากรมนุษย์
ห้องพยาบาล
ชั้น 3
ห้องบรรยาย 3301–3308

SOUND LAB 1-2

อาคาร Convention Hall

ชั้น 1
Exibition Hall

งานจัดซื้อและพัสดุ
กองทุน PIM SMART

ชั้น 2
ห้องบรรยาย A201-F206

ชั้น 3 
Convention Hall 1-6

อาคาร CP ALL ACADEMY

ชั้น 2
ลานกิจกรรม ALL ACADEMY

งานรับสมัครนักศึกษาใหม่
ร้าน 7-11 และร้านกาแฟ Bellini’s
ชั้น 3 CP FOOD WORD

ชั้น 4 ห้องบรรยาย 4-0401–10

ชั้น 5 ห้องบรรยาย 4-0501–10

ชั้น 6 ห้องบรรยาย 4-0601–10

ชั้น 7 ห้องบรรยาย 4-0708–10

ชั้น 9
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร
คณะนิเทศศาสตร์
ชั้น 10

คณะบริหารธุรกิจ
คณะศึกษาศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะการจัดการธุรกิจอาหาร
ชั้น 11

คณะศิลปศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจีน
ชั้น 12 ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั้น 12 A ห้องสมุด

1. อาคารอ�านวยการ
2. อาคาร Convention Hall

3. อาคารเอนกประสงค์
4. อาคาร CP ALL ACADEMY

5. ลานจอดรถธาราสแควร์
6. ลานกีฬาและกิจกรรมเอนกประสงค์

แผนที่ตั้งสถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์

12

3

4

5

6



อัตราค่าธรรมเนียม
และค่าบำรุงการศึกษา
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อัตราค่าธรรมเนียม และค่าเบ็ดเตล็ด หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ประจ�าปีการศึกษา 2559

ที่ รายการ ปีการศึกษา 2559
เป็นต้นไป 

1 ค่าธรรมเนียม

1.1 ค่าธรรมเนียมย้ายคณะ หรือสาขาวชิา (ต่อครั้ง) 500 บาท

1.2 ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนช้ากว่าก�าหนด (ต่อวัน) 100 บาท
(ไม่เกิน 500 บาท)

1.3 ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา (ต่อภาคการศึกษา) 2,000 บาท

1.4 ค่าธรรมเนียมกลับเข้าศึกษาใหม่ (ต่อภาคการศึกษา) 100 บาท

1.5 ค่าธรรมเนียมการเทียบโอน (เหมาจ่าย) 200 บาท

1.6 ค่าเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอื่น (ต่อวิชา) -

1.7 ค่าเทียบโอนการศึกษานอกระบบ (ต่อวิชา) -

1.8 ค่าเทียบโอนประสบการณ์ท�างาน (ต่อวิชา) -

2 ค่าเบ็ดเตล็ด

2.1 ค่าใบแสดงผลการศึกษา ฉบับภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ต่อครั้ง) 100 บาท

2.2 ค่าใบรับรองสถานภาพนักศึกษา ฉบับภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (ต่อครั้ง) 50 บาท

2.3 ค่าใบรับรองหลักสูตรประกอบการเทียบโอน (ต่อครั้ง) 100 บาท

2.4 ค่าขอผ่อนผันการช�าระเงิน (ต่องวด) 300 บาท

2.5 ค่าใบแปลปริญญาบัตร (ต่อฉบับ) 100 บาท

2.6  ค่าใบรับรองเรียนครบหลักสูตร (ต่อฉบับ) 100 บาท

2.7 ค่าใบรับรองคุณวุฒิ (ต่อฉบับ) 100 บาท

2.8  ค่าใบรับรองเอกสารทางการศึกษาอื่นๆ คือ ค่าใบรับรองการเข้าร่วม
กิจกรรม ค่าใบรับรองเพิ่มเติม ค่าใบประกาศนียบัตรเพิ่มเติม (ต่อฉบับ) 100 บาท

2.9 ค่าคัดส�าเนาเอกสารทางการศึกษา (ต่อฉบับ) 100 บาท

 2.10 ค่าบัตรแทนเข้าห้องสอบ (ต่อรายวิชา) 50 บาท

2.11 ค่าธรรมเนียม กรณีท�าบัตรชั่วคราวหาย (ต่อครั้ง) 300 บาท

2.12 ค่าธรรมเนียมขอสอบย้อนหลัง (ต่อรายวิชา) 600 บาท
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อัตราค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ (รายการนอกเหนือจากอัตราเหมาจ่าย) 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

ประจ�าปีการศึกษา 2559

ที่ รายการ
TMBA MTM 

/ POS / 
MSIT / EML

I-MBA
C-MBA C-Ph.D.

IB LBM

1 ค่ารายวิชาปรับพื้นฐาน 5,000 / วิชา 36,000 - 28,800  -

2 อัตราค่าหน่วยกิต/หน่วยกิต  
(ส�าหรับบุคคลภายนอก) 5,400 10,200 10,200 10,000 -

3 อัตราค่าหน่วยกิต/หน่วยกิต  
(กรณีลงทะเบียนซ�้า) - - - 8,200 11,500

4 ค่าธรรมเนียมสอบประมวลความรู้ โดยวิธีสอบ
ข้อเขียน ต่อครั้ง (สอบซ�้า) 2,000 5,000 5,000 5,000 5,000

5 ค่าธรรมเนียมสอบประมวลความรู้ โดยวิธีสอบ
ปากเปล่า ต่อครั้ง (สอบซ�้า) 2,000 5,000 5,000 - -

6 ค่าธรรมเนียมการสอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ/ครั้ง (สอบซ�้า)

6.1 สอบหัวข้อดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

แผน ก 5,000 5,000 - 5,000 10,000

แผน ข 5,000 5,000 5,000 5,000 -

6.2 สอบรายงานความก้าวหน้า (Progress) - 10,000

6.3 สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

แผน ก 5,000 5,000 - 5,000 15,000

แผน ข 5,000 5,000 5,000 5,000 -

7 ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา  
(ต่อภาคการศึกษา) 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300

8 ค่าธรรมเนียมย้ายคณะ/สาขาวิชา (ต่อครั้ง) 500 500 500 500 500

9 ค่าบัตรประจ�าตัวนักศึกษา  
(กรณีบัตรสูญหายหรือช�ารุด) 300 300 300 300 300

10 ค่าธรรมเนียมขอคืนสภาพนักศึกษา (ต่อครั้ง) 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
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ที่ รายการ
TMBA MTM 

/ POS / 
MSIT / EML

I-MBA
C-MBA C-Ph.D.

IB LBM

11 ค่าใบแสดงผลการศึกษาภาษาไทย/ภาษา
อังกฤษ (ต่อฉบับ) 100 100 100 100 100

12 ค่าใบรับรองสถานภาพนักศึกษา ฉบับภาษา
ไทย/ภาษาอังกฤษ (ต่อฉบับ) 100 100 100 100 100

13 ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนช้ากว่าก�าหนด  
(ต่อวัน) (ไม่เกิน 1,000 บาท) 200 200 200 200 200

14 ค่าธรรมเนียมขอสอบย้อนหลัง (ต่อรายวิชา) 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

15 ค่าธรรมเนียมตรวจวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ ด้วยโปรแกรม Turnitin ครั้งที่ 3 
เป็นต้นไป

- 500 500 500 -

16 ค่าธรรมเนียมตรวจดุษฎีนิพนธ์ ด้วยโปรแกรม 
CNKI ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป  - - - - 1,500

17 ค่าใบแปลปริญญาบัตร (ต่อฉบับ) 100 100 100 100 100

18 ค่าใบรับรองเรียนครบหลักสูตร (ต่อฉบับ) 100 100 100 100 100

19 ค่าใบรับรองคุณวุฒิ (ต่อฉบับ) 100 100 100 100 100

20 ค่าใบรับรองเอกสารทางการศึกษาอื่นๆ คือ 
ค่าใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม ค่าใบรับรอง
เพิ่มเติม ค่าใบประกาศนียบัตรเพิ่มเติม  
(ต่อฉบับ) 

100 100 100 100 100

21 ค่าคัดส�าเนาเอกสารทางการศึกษา (ต่อฉบับ) 100 100 100 100 100

22 ค่าบัตรแทนเข้าห้องสอบ (ต่อรายวิชา) 50 50 50 50 50

23 ค่าธรรมเนียม กรณีท�าบัตรชั่วคราวหาย 300 300 300 300 300



ระเบียบ ข้อบังคับ



ข้อบังคับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงขอ้บังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีให้มีความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 34 (2) มาตรา 56 และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 สภาสถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 เห็นสมควรออกข้อบังคับ 
ดังต่อไปนี้

ข้อ 1    ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558”

ข้อ 2  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป
ข้อ 3  ให้ยกเลิกข้อบังคับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2556
ข้อ 4  ในข้อบังคับนี้

“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
“สภาสถาบัน” หมายความว่า สภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
“อธกิารบดี” หมายความว่า อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
“คณะ” หมายความว่า  คณะวชิาและหน่วยงานเทียบเท่าคณะท่ีเปิดสอนใน

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
“คณบดี” หมายความว่า  หัวหน้าผู้ท่ีมคีวามรบัผดิชอบงานของคณะและหน่วย

งานที่เทียบเท่าคณะ
“สาขาวชิา” หมายความว่า สาขาวชิาของคณะ ซึ่งอาจมีหลายสาขาวชิาก็ได้
“หัวหน้าสาขาวชิา” หมายความว่า หัวหน้าผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานของสาขาวชิา
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า  อาจารย์ผู้ทีส่ถาบนัก�าหนดให้เป็นอาจารย์ทีป่รกึษา

ประจ�าตัวนักศึกษาแต่ละคน
“ค่าลงทะเบียน หมายความว่า  เงนิทีน่กัศกึษาต้องช�าระเพือ่การศกึษาให้แก่สถาบนั

ในแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย ค่า
หน่วยกิตรายวิชา ค่าบ�ารุง ค่าธรรมเนียม

“ค่าหน่วยกิตรายวิชา หมายความว่า  เงนิทีศ่กึษาต้องช�าระเพือ่การศกึษาในแต่ละรายวชิา
“ค่าบ�ารุง” หมายความว่า  เงินที่สถาบันเรียกเก็บเพื่อการท�านุบ�ารุงส่วนอื่นที่

เป็นส่วนสนับสนุนการศึกษาภายในสถาบัน
“ค่าธรมเนียม” หมายความว่า  เงินที่สถาบันเรียกเก็บเพื่อการศึกษาในกรณีอื่นๆ 

นอกจากค่าลงทะเบียน
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หมวด 1 
ระบบการศึกษา

ข้อ 5  สถาบันจัดระบบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไว้ดังต่อไปนี้
5.1    การศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นการศึกษาระบบทวิภาค ในปีการศึกษาหนึ่งแบ่ง 

ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ได้แก่ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 
มีระยะเวลาการศึกษาในแต่ ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์หรือเทียบได้
ไม่น้อยกว่านี ้และภาคการศกึษาฤดรู้อนมรีะยะเวลาการศกึษาและจ�านวนหน่วยกิต
โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาฤดูร้อน เป็น
ภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ เว้นแต่หลักสูตรที่ก�าหนดให้ต้องศึกษาภาคการศึกษาฤดู
ร้อนด้วย ท้ังนี้สถาบันอาจจัดระบบการศึกษาเป็นแบบอื่นได้เพื่อเอื้อต่อการเรียน
การสอนของสถาบัน

5.2  หน่วยกิต หมายถึง หน่วยที่แสดงปริมาณการศึกษาที่สถาบันจัดให้มีการเรียนการ
สอน แก่นักศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1)  รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อ

ภาค การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต และเป็นไปตามที่คณะก�าหนด
(2)  รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษา ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต และเป็นไปตามที่คณะก�าหนด
(3)  การฝึกงานหรอืการฝึกภาคสนาม ท่ีใช้เวลาไม่น้อยกว่า 45 ชัว่โมงต่อภาคการ

ศึกษา ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต และเป็นไปตามที่คณะก�าหนด
(4)  การท�าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลา

ท�า โครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

5.3  วิธีการจัดการเรียนการสอน มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
หรือ หลายรูปแบบ ดังนี้
(1)  จัดการเรียนการสอนตามวัน เวลา ปกติ หรือนอกเวลาท�าการปกติ
(2)  การศึกษาแบบทางไกล เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้การสอนทางไกลผ่านทาง 

ไปรษณีย์หรือวิทยุกระจายเสียง หรือเครือข่ายสารสนเทศ
(3)  การศึกษาแบบชุดวิชา เป็นการจัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชา หรือกลุ่ม

รายวิชา ตามก�าหนดเวลาของคณะนั้นๆ

หมวด 2 
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาและการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา

ข้อ 6  ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
6.1  เป็นผู้ส�าเรจ็การศกึษาชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทียบเท่า หรอืส�าเรจ็การศกึษา 

ชั้นอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรี
6.2  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
6.3  ไม่เคยต้องโทษตามค�าพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีทีโ่ทษนั้นเกิดจากความผิด 

อันกระท�าโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
6.4  ไม่เป็นผู้วิกลจริตและไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจ โรคท่ีเป็น

อุปสรรค ต่อการศึกษาหรือติดยาเสพติด
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ข้อ 7  การคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา กระท�าโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
7.1  การสอบคัดเลือกโดยข้อเขียน และ/หรือ สัมภาษณ์ และ/หรือ ปฏิบัติ
7.2  การคัดเลือกอื่นๆ ตามประกาศของสถาบัน

ข้อ 8  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ต้องขึ้นทะเบียนนักศึกษาด้วยตนเองตามวัน เวลา
และสถานท่ีท่ีสถาบันก�าหนด โดยจะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาและท�าการ ลงทะเบียนเรียนพรอ้มช�าระเงินค่าลงทะเบียน กรณีท่ีไม่อาจขึ้น
ทะเบียนนักศึกษาตามวัน เวลาท่ีก�าหนด จะต้องแจ้งเหตุขัดข้องเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
ส�านกัส่งเสรมิวิชาการก่อนวนัขึน้ทะเบยีน และจะต้องท�าการ ขึน้ทะเบยีนภายในระยะเวลา
ที่ก�าหนดภายหลัง มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเป็นนักศึกษา

หมวด 3 
การลงทะเบียน

ข้อ 9  การลงทะเบียนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา และหากรายวิชาใดท่ี
หลักสูตร ก�าหนดให้ต้องเคยศึกษา หรือต้องสอบผ่านรายวิชาพ้ืนฐานหรือรายวิชาบังคับ
ก่อน นักศึกษาต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามที่ก�าหนดก่อนจึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนรายวิชา
นั้นได้

ข้อ 10  นักศึกษาที่มิได้ลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติจะหมดสิทธิ์ 
เรียนในภาคการศึกษานั้น และจะต้องยื่นขอลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพการเป็น
นักศึกษาของสถาบัน

หากนักศึกษาประสงค์จะลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูร้อน จะต้องลงทะเบียน
ภายใน 7 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์เรียนในภาคการ
ศึกษาฤดูร้อนนั้น ทั้งนี้นักศึกษาไม่ต้อง ยื่นขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อน

ข้อ 11  นกัศกึษาท่ีไม่สามารถลงทะเบยีนในภาคการศกึษาปกต ิจะต้องยืน่เรือ่งขอลาพกัการศกึษา 
เพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาต่อส�านักส่งเสริมวิชาการก่อนปิดภาคการศึกษา

ข้อ 12  สถาบนัอาจจะปิดรายวชิาใดรายวิชาหนึง่ หรอืกลุ่มเรยีนใดกลุ่มเรยีนหนึง่ของรายวชิา หรอื 
อาจจ�ากัดจ�านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือกลุ่มเรียนใดกลุ่ม
เรยีนหนึง่ได้ ท้ังนี ้การประกาศปิดรายวิชาหรอืกลุ่มเรยีนใดท่ีมนีกัศกึษาลงทะเบยีนไปแล้ว 
นกัศกึษาสามารถลงทะเบยีน ในรายวิชาอืน่หรอืกลุ่มเรยีนอืน่ทดแทน หรอืขอเพกิถอนเพือ่
โอนเงินค่าหน่วยกิตไปยังภาคการศึกษาถัดไป

ข้อ 13  จ�านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน
การลงทะเบียนเรียน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 

22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศกึษาปกต ิส�าหรบัการลงทะเบยีนเรยีนท่ีมีจ�านวนหน่วยกิต
แตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้น กอ็าจท�าได้ แต่ท้ังนีต้้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษา และต้องเรียนให้ครบ ตามจ�านวนหน่วยกิตตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร

ข้อ 14  นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนสูงกว่าหน่วยกิตท่ีก�าหนดตามข้อ 13 ได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต
เฉพาะกรณี ท่ีเป็นการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดท้ายท่ีคาดว่าจะส�าเร็จการศึกษา
เท่านั้น โดยได้รับอนุมัติจากคณบดี คณะที่นักศึกษาสังกัด

ข้อ 15  นักศึกษาท่ีลงทะเบียนในรายวิชาท่ีมีเวลาเรียนซ�้าซ้อนกัน ให้นับผลคะแนนสอบเพียง
รายวิชาเดียว โดยรายวิชาที่ซ�้าซ้อนนั้นจะได้รับการบันทึกสัญลักษณ์ W และไม่มีสิทธิ์ขอ
คืนหรือโอนเงินค่าหน่วยกิต
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ข้อ 16  ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนน้อยกว่าที่ก�าหนดในข้อ 13 จะต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี 
คณะที่นักศึกษาสังกัด

ข้อ 17  การขอคืนค่าหน่วยกิต
17.1  นกัศกึษามีสิทธ์ิขอค่าหน่วยกิตคนืได้เตม็จ�านวนในรายวิชาท่ีสถาบนัประกาศปิดวิชา
17.2  นกัศกึษามสิีทธ์ิขอค่าหน่วยกิตคนืได้เตม็จ�านวนส�าหรบัผู้ท่ีสถาบนัประกาศผลสอบ 

ให้ทราบภายหลังการลงทะเบียนเรียน ในกรณีดังต่อไปนี้
(1)  พ้นสภาพนักศึกษา เนื่องจากคะแนนแฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ที่สถาบันก�าหนด 

ตามข้อ 29.2 และ 29.3 และยื่นเรื่องขอเงินคืนภายใน 4 สัปดาห์หลังจาก
สถาบันประกาศรายชื่อนักศึกษา พ้นสภาพนักศึกษา

(2)  ส�าเร็จการศึกษา นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาถัดไปไว้ล่วงหน้า
แล้ว และเมื่อสถาบันประกาศผลสอบภาคการศึกษาที่ผ่านมาท�าให้ส�าเร็จการ
ศึกษา สถาบันจะคืนค่าหน่วยกิต ให้ภายใน 4 สัปดาห์หลังจากสภาสถาบัน
อนุมัติให้เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษา

17.3  นักศึกษาที่ขอลดรายวิชาภายใน 2 สัปดาห์แรก นับจากเปิดภาคการศึกษาทุกภาค
การศึกษามีสิทธิ์จะขอค่าหน่วยกิตวิชานั้นคืนได้เต็มจ�านวน

17.4  นกัศกึษาท่ีได้รบัอนมุตัใิห้ลาพกัการศกึษาภายใน 2 สัปดาห์แรก นบัจากวนัเปิดภาค
การศึกษาทุกภาคการศึกษา มีสิทธิ์ที่จะขอค่าหน่วยกิตคืนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน
ได้เต็มจ�านวนพร้อมทั้งค่าธรรมเนียม

หมวด 4 
การขอเพิ่มรายวิชา ขอลดรายวิชา และขอเพิกถอนรายวิชา

ข้อ 18  การขอเพิ่มรายวิชา ขอลดรายวิชา และขอเพิกถอนรายวิชาได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ท่ีปรกึษา และอาจารย์ผู้สอนรายวชิานัน้ๆ และต้องได้รบัอนมุตัจิากคณบดหีรอื
ผู้ที่คณบดีมอบหมาย โดยถือเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติ ดังต่อไปนี้
18.1  การขอเพิ่มรายวิชาจะต้องท�าภายในช่วงเวลาที่ก�าหนดในปฏิทินการศึกษา
18.2  การขอลดรายวชิา จะต้องท�าภายในช่วงเวลาท่ีก�าหนดในปฏทิินการศกึษา รายวชิา

ที่ลดนั้นจะไม่บันทึกในใบแสดงผลการศึกษา
18.3  การขอเพิกถอนรายวิชา จะท�าได้ภายหลังภายหลัง 2 สัปดาห์นับจากวันเปิดภาค

การศึกษา จนถึง 1 สัปดาห์ก่อนสอบปลายภาค รายวิชาที่เพกิถอนนั้นจะบันทึก W 
ในใบแสดงผลการศึกษา

18.4  การขอเพกิถอนรายวิชาภายหลงัระยะเวลาท่ีก�าหนดตามข้อ 18.3 นกัศกึษาจะต้อง
ท�าค�าร้องขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณบดีต้นสังกัด ถ้าได้รับอนุมัติเพิกถอนได้ 
รายวิชาที่ขอเพิกถอนจะบันทึก W ในใบแสดงผลการศึกษา

ข้อ 19  การขอเพิ่มรายวิชา ขอลดรายวิชา และขอเพิกถอนรายวิชา จะต้องมีจ�านวนหน่วยกิตรวม 
ในแต่ละภาคการศึกษาตามที่ก�าหนดในข้อ 13 และข้อ 14
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หมวด 5 
การวัดและประเมินผลการศึกษา

ข้อ 20  การวัดผลการศึกษา ด�าเนินการดังนี้
20.1  การวัดผลการศึกษาแต่ละรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียน อาจกระท�าโดยการสอบ 

ระหว่างภาคการศกึษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยภาคการศกึษาละ 1 ครัง้ และการสอบ
ปลายภาคการศึกษา

20.2  นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาศึกษาในแต่ละรายวิชา
จึง จะมีสทิธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลปลายภาคการศึกษา

20.3  ในกรณีท่ีนักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบปลายภาคการศึกษาได้ เพราะเหตุเจ็บป่วย
หรือ เหตุสุดวิสัย คณบดีอาจอนุมัติให้มีการสอบชดเชยโดยให้นักศึกษายื่นค�าร้อง
ต่อคณะที่นักศึกษาสังกัดภายใน 10 วันท�าการ นับจากวันที่ขาดสอบและจะได้รับ
สัญลักษณ์ I ในรายวิชาที่ขาดสอบ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศสถาบัน ว่าด้วยการ
ให้สัญลักษณ์ I แก่นักศึกษา

ข้อ 21  การประเมินผลการศึกษา
21.1  ผลการศกึษาของแต่ละรายวชิาให้มกีารประเมนิเป็นสัญลกัษณ์ท่ีมีค่าระดบัคะแนน 

จ�านวน 8 ระดับ ดังนี้

สัญลักษณ์ ความหมาย ค่าระดับคะแนน

A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ค่อนข้างดี (Fairly Good)
พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)

4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0

21.2  ในกรณท่ีีไม่สามารถประเมนิผลเป็นสัญลกัษณ์ท่ีมค่ีาระดบัคะแนนตามข้อ 21.1 ให้
ใช้สัญลักษณ์ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน ดังต่อไปนี้

สัญลักษณ์ ความหมาย

ACC
AU
I
P
S
U
W

ผลการศึกษาที่ได้รับการเทียบโอน (Accredit)
การลงทะเบียนรายวิชาเพื่อร่วมฟัง (Audit)
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
การศึกษายังไม่สิ้นสุด (In Process)
ผลการศึกษาเป็นที่พอใจ (Satisfactory)
ผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)
การเพิกถอนรายวิชา (Withdrawal)
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21.3  สัญลักษณ์ ACC (Accredit) หมายถึง ผลการศึกษาท่ีได้รับจากการเทียบโอน
รายวิชา จากการพิจารณาของคณะกรรมการเทียบโอนรายวิชา

21.4  สัญลักษณ์ AU (Audit) หมายถึง การลงทะเบียนรายวิชาเพื่อร่วมฟังโดยไม่นับ
หน่วยกิต แต่อาจให้มีการวัดผลและประเมินผลการเรียนเพ่ือขอรับสัมฤทธิบัตร 
และต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาศึกษาในแต่ละรายวิชา

21.5  สัญลักษณ์ I (Incomplete) หมายถึง การวัดผลยังไม่สมบูรณ์และอาจารย์ผู้สอน
เห็นสมควรให้รอผลการศึกษา โดยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา หรือโดย
ความเห็นชอบของคณบดีในกรณีของคณะที่ไม่มีหัวหน้าสาขาวิชา

21.6  สัญลักษณ์ P (In Process) หมายถึง การศึกษาประเภทโครงงานยังไม่ส้ินสุด 
และยังไม่มีการวัดผล และประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน โดยการ
ให้สัญลักษณ์ P ให้เป็นไปตามประกาศสถาบัน ว่าด้วยการให้สัญลักษณ์ P

สัญลักษณ์ P จะถูกเปลี่ยนเมื่อได้รับการวัดผลและประเมินผลแล้ว ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตามประกาศว่าด้วยการให้สัญลักษณ์ P หากพ้นก�าหนดดังกล่าวให้เปลี่ยน
เป็นค่าระดับคะแนน F

21.7  สัญลักษณ์ S (Satisfactory) หมายถึง ผลการศึกษาเป็นที่พอใจ นักศึกษาสอบ
ผ่านรายวิชานั้น

21.8  สัญลักษณ์ U (Unsatisfactory) หมายถึง ผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจ นักศึกษา
ต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชาซ�้าเพื่อเปลี่ยนสัญลักษณ์ U เป็น S

21.9  สัญลักษณ์ W (Withdrawal) หมายถึง การขอเพิกถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ
หรือถูกสถาบันเพิกถอนรายวิชาและไม่นับหน่วยกิต โดยการให้สัญลักษณ์ W มี
เกณฑ์ดังนี้
(1)  นักศึกษาขอเพิกถอนรายวิชานั้น ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในเรื่องของการขอเพิก

ถอนรายวิชา
(2)  นกัศกึษาขอเพกิถอนรายวชิานัน้ เนือ่งจากขาดสอบและได้รบัอนมุตัใิห้เพกิถอน

ภายในเวลาที่ก�าหนด
(3)  นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาหลังจากท่ีได้ลงทะเบียนในภาคการ

ศึกษาที่ ขอลาพัก
21.10  นักศึกษาที่มีผลการศึกษาในค่าระดับคะแนน D ขึ้นไป หรือได้สัญลักษณ์ S ตาม

แต่กรณี ถือว่าสอบได้ในรายวิชานั้น ยกเว้นรายวิชาท่ีก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่นใน
หลักสูตรหรือมีข้อก�าหนดของสมาคมวิชาชีพ

ข้อ 22  การลงทะเบียนซ�้า
22.1  นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับคะแนน F สัญลักษณ์ U หรือสัญลักษณ์ W ในรายวิชา

บังคับ จะต้องลงทะเบียนซ�้าจนกว่าจะสอบได้
22.2  นกัศกึษาท่ีสอบได้ค่าระดบัคะแนน F หรอืสัญลกัษณ์ U ในรายวิชาเอกเลอืก (Major 

Elective) หรอืรายวิชาโทเลอืก (Minor Elective) หรอืรายวชิาเลอืกเสร ี(Free 
Elective) จะลงทะเบียนวิชานั้นซ�้าอีก หรือเลือกรายวิชาอื่นแทนได้โดยขออนุมัติ
ลงทะเบียนและเปลี่ยนรายวิชาจากคณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัด

ข้อ 23  การลงทะเบียนเพื่อปรับคะแนนเฉลี่ยสะสม สามารถกระท�าได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
23.1  นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาอื่นนอกเหนือจากที่หลักสูตรก�าหนด และเป็นรายวิชา

ที่เปิดสอนในระดับเดียวกับหลักสูตรที่นักศึกษาศึกษา
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23.2  นกัศกึษาลงทะเบยีนรายวชิาเดมิ ให้น�าผลการศกึษาครัง้สุดท้ายมาค�านวณค่าระดบั
คะแนนเฉลี่ยสะสม

ข้อ 24  การนับหน่วยกิตสะสม (Credit Earned) เพื่อให้ครบหลักสูตร คือ การนับหน่วยกิตของ
รายวชิา ท่ีนกัศกึษาลงทะเบยีนและสอบผ่านเท่านัน้ ในกรณท่ีีนกัศกึษาลงทะเบยีนรายวชิา
ใดมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นับ หน่วยกิตที่สอบผ่านเป็นหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว โดยให้
น�าผลการศึกษาครั้งสุดท้ายของรายวิชานั้นมาใช้ ในการค�านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม

ข้อ 25  การค�านวณคะแนนเฉลี่ยประจ�าภาค (Grade Point Average: GPA) ให้ค�านวณจาก
ผลการศกึษา ทุกรายวชิาท่ีลงทะเบยีนในภาคการศกึษานัน้ๆ โดยเอาผลรวมของผลคณูของ
หน่วยกิตกบัค่าระดบัคะแนนของ ทุกรายวิชาหารด้วยผลรวมของหน่วยกิตของทุกรายวิชา
ที่มีค่าระดับคะแนนในภาคการศึกษานั้นๆ

ข้อ 26  การค�านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average: GPAX) ให้
ค�านวณจาก ผลการศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวม
ของผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาหารด้วยผลรวมของหน่วยกิต
ทุกรายวิชา ท้ังนี้ไม่น�ารายวิชาท่ีได้สัญลักษณ์ท่ีไม่มีค่าระดับคะแนนมาค�านวณ ในกรณี
นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นับหน่วยกิตเพียงครั้งเดียวและ น�า
ผลการศึกษาครั้งสุดท้ายของรายวิชานั้นมาค�านวณ

หมวด 6 
สภาพนักศึกษา และการพ้นสภาพ

ข้อ 27  การเทียบชัน้ปีของนกัศกึษาหลกัสูตรปรญิญาตร ี4 ปี ให้เทียบจากจ�านวนหน่วยกิต ท่ีสอบ
ได้ ดังนี้

(1)  นักศึกษาสอบได้ต�่ากว่า 33 หน่วยกิต เทียบเท่าชั้นปีที่ 1
(2)  นักศึกษาสอบได้ตั้งแต่ 33 หน่วยกิตขึ้นไป แต่ต�่ากว่า 66 หน่วยกิต เทียบเท่า

ชั้นปีที่ 2
(3)  นักศึกษาสอบได้ตั้งแต่ 66 หน่วยกิต ขึ้นไป แต่ต�่ากว่า 99 หน่วยกิต เทยีบเท่า

ชั้นปีที่ 3
(4)  นักศึกษาสอบได้ตั้งแต่ 99 หน่วยกิต ขึ้นไป เทียบเท่าชั้นปีที่ 4

ข้อ 28  การจ�าแนกสภาพนกัศกึษา จะกระท�าเมือ่ส้ินปีการศกึษา เว้นแต่นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ให้จ�าแนก
สภาพนักศึกษาเมื่อท�าการศึกษาไปแล้วเป็นเวลา 2 ภาคการศึกษา โดยจ�าแนกเป็น
28.1  นักศึกษาสภาพปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต�่า

กว่า 2.00
28.2  นักศึกษาสภาพรอพินิจ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ต�่า

กว่า 2.00
ข้อ 29  การพ้นสภาพนักศึกษา นักศึกษาจะพ้นสภาพนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้

29.1  ส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
29.2  สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ต�่ากว่า 1.50 ยกเว้นชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษา

ที่ 1
29.3  สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ต�่ากว่า 1.75 สองภาคการศึกษาปกติติดต่อ

กัน ยกเว้นนักศึกษาเข้าปีแรก
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29.4  มรีะยะเวลาการศกึษาครบสองเท่าของระยะเวลาตามท่ีหลกัสูตรก�าหนดแล้ว ยงัไม่
ส�าเร็จการศึกษา

29.5  ขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
29.6  ขาดการลงทะเบยีนในภาคการศกึษาใดภาคการศกึษาหนึง่และไม่ได้ลาพกัการศกึษา
29.7  ใช้หลักฐานปลอมในการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา
29.8  ต้องรบัโทษจ�าคกุโดยพพิากษาถงึท่ีสุดให้จ�าคกุ เว้นแต่ในความผดิอนัได้กระท�าโดย

ประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
29.9  สถาบันสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษาด้วยเหตุกระท�าผิดทางวนิัยอย่างร้ายแรง
29.10  ลาออก
29.11  ตาย

นักศึกษาที่พ้นสภาพตามข้อ 29.6 และ 29.10 อาจขอคืนสภาพนักศึกษา
ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศสถาบัน

หมวด 7 
การย้ายคณะ สาขาวิชา หรือรอบเวลาเรียน

ข้อ 30  การย้ายคณะ สาขาวิชา หรือรอบเวลาเรียนของนักศึกษาภายในสถาบัน นักศึกษาต้อง
ศึกษาอยู่ในคณะหรือสาขาวิชาเดิมมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา โดยให้
ปฏิบัติดังนี้
30.1  ให้นักศึกษายื่นค�าร้องขอย้ายคณะหรือสาขาวิชา โดยอยู่ในดุลยพินิจของคณบดี ที่

เกีย่วข้องพจิารณาอนมุตั ิท้ังนี ้ต้องด�าเนนิการให้เสรจ็ส้ินก่อนการลงทะเบยีนเรยีน
ประจ�าภาคการศึกษานั้นๆ

30.2  นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือสาขาวิชาจะต้องแสดงความจ�านงขอโอน 
หน่วยกิตรายวชิาท่ีได้ศกึษามาแล้ว เพือ่น�ามาค�านวณหาค่าคะแนนเฉลีย่สะสม และ
การค�านวณคะแนนเฉลี่ยสะสมใหมจ่ะค�านวณเมื่อคะแนนของคณะหรือสาขาวิชา
ใหม่ได้แสดงผลการเรียนแล้ว

30.3  นกัศกึษาต้องมีคณุสมบตัไิม่ขดัต่อเกณฑ์คณุสมบตักิารเข้าศกึษาท่ีหลกัสูตรก�าหนด
30.4  จะตอ้งมีเวลาศึกษารายวิชาในหลักสูตรของคณะใหม่ หรือสาขาวิชาใหม่ ซึ่งขอ

ย้าย เข้าศึกษาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ จึงจะมีสทิธิ์ส�าเร็จ
การศึกษา

หมวด 8 
การลาพักการศึกษา

ข้อ 31  การลาพกัการศกึษา หมายถงึ การขอรกัษาสถานภาพนกัศกึษา ในกรณท่ีีนกัศกึษามคีวาม
ประสงค์จะไม่ลงทะเบียน หรือไม่สามารถลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาหลังจากที่ได้
ศึกษาในสถาบันแล้ว อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา โดย
31.1  นักศึกษาอาจยื่นค�าร้องขออนุมัติลาพักการศึกษาได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

(1)  ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ�าการ
(2)  ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใดท่ีสถาบันเห็น

สมควรสนับสนุน
(3)  เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามค�าส่ังแพทย ์ โดยมีใบรับรอง

แพทย์ จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือเอกชน
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(4)  มีเหตจุ�าเป็นส่วนตวัหรอืมเีหตสุุดวิสัย อนัควรได้รบัพจิารณาให้ลาพกัการศกึษา
ได้ ทั้งนี้ ให้นักศึกษายื่นค�าร้องโดยเร็วที่สุด

31.2  การลาพักการศึกษา ให้นักศึกษายื่นค�าร้องขอลาพักการศึกษาต่อคณบดีคณะท่ี
นักศึกษาสังกัดได้ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อ
กนั หากนกัศกึษามีความจ�าเป็น ท่ีจะขอลาพกัต่อไปอกี ให้ขออนมุตัเิป็นกรณพีเิศษ
จากอธิการบดี

31.3  การนบัระยะเวลาการศกึษา ให้นบัระยะเวลาท่ีขอพกัการศกึษาทุกครัง้ อยู่ในระยะ
เวลาการศกึษาตามท่ีสถาบนัก�าหนด ยกเว้นกรณลีาพกัการศกึษาเนือ่งจากถกูเกณฑ์
หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ�าการ

31.4  นักศึกษาจะต้องช�าระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติท่ีลาพัก
การศึกษา

31.5  นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา เมื่อจะกลับเข้าศึกษาต่อต้องยื่นค�าร้อง
เพื่อขออนุมัติลงทะเบียนต่อคณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัด

31.6  เม่ือนักศึกษาได้รับอนุมัติให้กลับเข้าศึกษาแล้ว ให้มีสถานภาพนักศึกษาเช่นเดียว
กับ ก่อนได้รับการอนุมัติให้ลาพักการศึกษา

หมวด 9 
การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต

ข้อ 32  การเทียบรายวชิาและโอนหน่วยกิต ให้เป็นไปตามระเบยีบสถาบนัการจัดการปัญญาภวัิฒน์

หมวด 10 
การศึกษาข้ามสถาบัน

ข้อ 33  นักศึกษาข้ามสถาบัน หมายถึง นักศึกษาของสถาบันท่ีลงทะเบียนรายวิชาเพื่อศึกษากับ
สถาบนั อดุมศกึษาอืน่ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ หรอืนกัศกึษา จากสถาบนัอดุมศกึษา
อื่นที่ลงทะเบียนรายวิชาเพื่อศึกษากับสถาบัน

ข้อ 34  การลงทะเบียนเพื่อศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาอื่น มีเกณฑ์ดังนี้
34.1  สถาบันอุดมศึกษาท่ีนักศึกษาขอศึกษาข้ามสถาบัน ต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ี

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรองหลักสูตรและมาตรฐานการ
ศึกษาแล้ว และสถาบันให้ความเห็นชอบและรับรองระบบการวัดผล

34.2  นักศึกษาท่ีประสงค์จะใช้สิทธ์ิดังกล่าว ต้องยื่นค�าร้องท่ีส�านักส่งเสริมวิชาการก่อน
เปิดภาคการศกึษาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ เพือ่ขออนมุตัจิากคณบดคีณะท่ีนกัศกึษา
สังกัด

34.3  รายวิชาที่นักศึกษาขอศึกษาข้ามสถาบัน ต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า 
3 ใน 4 ของรายวิชาของสถาบัน

34.4  จ�านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบยีนในภาคการศกึษาท่ีศกึษาข้ามสถาบนั นบัรวมแล้วต้อง
ไม่เกินจ�านวนหน่วยกิตที่สถาบันก�าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนต่อภาคการศึกษา

34.5  นกัศกึษาท่ีได้รบัอนมุตัใิห้ลงทะเบยีนเพือ่ศกึษาข้ามสถาบนั ต้องปฏบิตัติามระเบยีบ
ว่าด้วยการลงทะเบียนของสถาบันอุดมศึกษาที่นักศึกษาไปลงทะเบียน

34.6  นักศึกษาต้องติดตามผลการศึกษาเพื่อให้สถาบันนั้นๆ จัดส่งรายงานผลการศึกษา
โดยตรงต่อสถาบัน
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34.7  กรณนีกัศกึษาท่ีลงทะเบยีนรายวชิาเพือ่ศกึษาข้ามสถาบนั หากรายวิชาท่ีลงทะเบยีน
กับสถาบันอุดมศึกษาอื่นมีเวลาเรียนซ�้าซ้อนกับรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนท่ี
สถาบันจะได้รับอนุญาตให้ นับผลการศึกษาเฉพาะรายวิชาท่ีลงทะเบียนท่ีสถาบัน
เท่านั้น

ข้อ 35  การลงทะเบียนรายวิชาของนักศึกษาจากสถาบันอื่นเพื่อศึกษากับสถาบัน มีเกณฑ์ดังนี้
35.1  เป็นผู้ที่ก�าลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งภายในและภายนอกประเทศ
35.2  นกัศกึษาต้องยืน่ค�าร้องต่อส�านกัส่งเสรมิวชิาการของสถาบนัก่อนเปิดภาคการศกึษา

ไม่ น้อยกว่า 2 สัปดาห์ เพื่อขออนุมัติจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
35.3  นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียน ต้องช�าระค่าลงทะเบียนตามระเบียบของ

สถาบัน ทุกประการ

หมวด 11 
การส�าเร็จการศึกษา

ข้อ 36  นกัศกึษาต้องศกึษาตามหลกัสูตรจนส�าเรจ็การศกึษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศกึษาปกต ิและ 
อย่างมากไม่เกิน 8 ปีการศึกษาปกติ หรือ 10 ภาคการศึกษาปกติส�าหรับหลักสูตร 5 ปี

ในกรณีท่ีนักศึกษาได้รับอนุมัติให้เทียบโอนผลการศึกษา นักศึกษาสามารถศึกษา
ตามหลักสูตรจนส�าเร็จการศึกษาได้น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า 
2 ภาคการศึกษาปกติ

ข้อ 37  ให้นักศึกษาแจ้งความจ�านงขอส�าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายท่ีคาดว่าจะส�าเร็จ
การศึกษา เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาต่างๆ ครบตามข้อก�าหนดของหลักสูตรและ
คาดว่าจะส�าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ ต่อส�านักส่งเสริมวิชาการภายในระยะ
เวลาตามประกาศของสถาบัน

ข้อ 38  การให้ปริญญา นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1)  สอบได้หน่วยกิตครบถ้วนตามสาขาวิชาท่ีศึกษาและครบทุกรายวิชาท่ีก�าหนด

ไว้ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
(2)  มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของรายวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาได้ศึกษา 

ไม่ต�่ากว่า 2.00
(3)  ผ่านการฝึกปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่แต่ละสาขาวิชาก�าหนด
(4)  มีความประพฤติดีและไม่มีหนี้สินผูกพันกับสถาบัน
(5)  นักศึกษาท่ีโอนหน่วยกิตมาจากสถาบันอื่นต้องมีคุณสมบัติตามท่ีสถาบัน

ก�าหนด
ข้อ 39  การให้ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม นักศึกษาท่ีได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาบัณฑิต

เกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ว่าด้วย
การให้ปริญญาตรีเกียรตินิยม

ข้อ 40  การให้อนุปริญญา กรณีผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้
อนุปริญญาส�าหรับผู้ที่สอบไล่ได้ครบทุกลักษณะวิชาตามหลักสูตรปริญญาตรี

ข้อ 41  การให้ปริญญาตรีที่สอง กรณีผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการศึกษา
ปริญญาตรีที่สอง

ข้อ 42  สภาสถาบันเป็นผู้อนุมัติการส�าเร็จการศึกษา และการให้ปริญญา
ข้อ 43  ใหอ้ธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ�านาจออกประกาศ ค�าส่ัง หรือ
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ก�าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ กรณีท่ีมีปัญหาในทางปฏิบัติ
ให้อธิการบดีวินิจฉัยโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการบริหารและงานวชิาการสถาบัน

หมวด 12 
บทเฉพาะกาล

ข้อ 44  ให้อนโุลมใช้ข้อบงัคบัสถาบนัการจัดการปัญญาภวัิฒน์ ว่าด้วยการศกึษาระดบัปรญิญาตรี 
พ.ศ. 2558 ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2558 จนกว่า
จะส�าเร็จการศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์)
นายกสภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
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ข้อบังคับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

เพื่อให้การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
และ พ.ศ. 2549 และเพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการรับรอง
วิทยฐานะ ฉะนั้นอาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 โดยมติสภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในคราวประชุมครั้ง
ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 เห็นสมควร ออกข้อบังคับ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558”

ข้อ 2  ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป
ข้อ 3  ให้ยกเลิกข้อบังคับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2556 และบรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค�าสั่ง หรือประกาศอื่นใดของสถาบัน ที่ขัดหรือ
แย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

ข้อ 4  ในข้อบังคับนี้
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
“สภาสถาบัน” หมายความว่า สภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
“อธกิารบดี” หมายความว่า อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
“คณะ” หมายความว่า  คณะวชิาและหน่วยงานเทียบเท่าคณะท่ีเปิดสอนใน

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
“คณบดี” หมายความว่า  หัวหน้าผู้ท่ีมคีวามรบัผดิชอบงานของคณะและหน่วย

งานที่เทียบเท่าคณะ
“สาขาวชิา” หมายความว่า สาขาวชิาของคณะ ซึ่งอาจมีหลายสาขาวชิาก็ได้
“หลักสูตร” หมายความว่า  หลกัสตูรประกาศนยีบตัรบณัฑติ หลกัสตูรปรญิญา

โท หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และ
หลักสูตรปริญญาเอกของสาขาวิชาต่างๆ ของ
สถาบัน

“ผู้อ�านวยการหลักสูตร” หมายความว่า  ผู้ที่ท�าหน้าที่บริหารหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และหลักสูตร
ปริญญาเอกของสาขาวชิาต่างๆ ของสถาบัน

“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความว่า  คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดย
อธิการบดี มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการ
บริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการ
สอน การพัฒนาหลกัสูตร การตดิตาม
ประเมินผลหลักสูตร และมีหน้าท่ี
พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษา 
ให้ความเห็นชอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
และ/หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ
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ข้อ 5  การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ด�าเนินการดังนี้
คณะมีหน้าท่ีในการประสานงานและสนับสนุนการด�าเนินการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา ส่วนสาขาวิชามีหน้าที่จัดการศึกษาในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 6  ให้อธิการบดีตามข้อบังคับนี้มีอ�านาจออกหลักเกณฑ์ ประกาศ ค�าสั่ง หรือระเบียบปฏิบัติ 

ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้
ในกรณท่ีีมไิด้ก�าหนดหลกัการและการปฏบิตัไิว้ในข้อบงัคบันี ้หรอืในกรณท่ีีมคีวาม

จ�าเป็นอย่างยิง่ให้คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรพจิารณาและเสนอความเห็นต่ออธิการบด ี
เพื่อวินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควร

หมวด 1 
ระบบการศึกษา

ข้อ 7  การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นการศึกษาระบบทวิภาคแบบสะสมหน่วยกิต ปี
การศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาในแต่ละภาค
การศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจให้มีภาคการศึกษาฤดูร้อนได้ตามความจ�าเป็น
ของแต่ละหลักสูตร ซึ่งภาคการศึกษาฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษา ที่ไม่บังคับ โดยภาคการ
ศึกษาฤดูร้อนมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ และก�าหนดจ�านวนหน่วยกิต 
ให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกับภาคการศึกษาปกติ

ข้อ 8  หน่วยกิต
8.1  รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.2  รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการ

ศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.3  การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการ

ศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.4  การท�าโครงงานหรือกิจกรรมการศึกษาอื่นใดท่ีได้รับมอบหมายและใชเ้วลาจัดท�า

โครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต

8.5  การศึกษาค้นคว้าอิสระท่ีใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการ
ศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

8.6  วิทยานิพนธ์ท่ีใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

หมวด 2 
หลักสูตร

ข้อ 9  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
9.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสร้างเสริมความ

เชี่ยวชาญ หรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ เป็นหลักสูตรท่ีมีลักษณะส้ินสุดในตัว
เอง ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือเทียบเท่ามา
แล้ว (หากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สามารถเทียบโอนได้ไม่เกินหนึ่งในสาม
ของจ�านวนหน่วยกิตรรวมของหลักสูตรท่ีเข้าศึกษาในสาขาเดียวกันหรือสาขาท่ี
สัมพันธ์กัน)
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9.2  หลักสูตรปริญญาโท (ปริญญามหาบัณฑิต) เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางวิชาการ และ/หรือการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี

9.3  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมุ่งให้มีความ
สัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของ
การอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนานักวิชาการและ
นกัวชิาชพีให้มคีวามช�านาญในสาขาวชิาเฉพาะเพือ่ให้มคีวามรู้และสร้างเสรมิความ
เชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น และให้มีประสิทธภิาพในทางวชิาชีพเป็น
หลกัสูตรท่ีมลีกัษณะส้ินสุดในตวัเอง ส�าหรบัผู้ส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทหรอื
เทียบเท่ามาแล้ว (หลักสูตรนี้ไม่ใช่หลักสูตรปริญญาเอก)

9.4  หลักสูตรปริญญาเอก (ปริญญาดุษฎีบัณฑิต) เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางวิชาการ มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติปรัชญาของการอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาการ
และวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการมีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่างๆ 
โดยกระบวนการวิจยัเพือ่ให้สามารถบกุเบกิแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมอีสิระ รวม
ทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางวชิาการ เชื่อมโยง
และบรูณาการศาสตร์ ท่ีตนเชีย่วชาญกบัศาสตร์อืน่ได้อย่างต่อเนือ่ง มีคณุธรรมและ
จรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี และสามารถท�าการวจิยัในสาขาวชิาต่างๆ ใน
ระดับสูงกว่าปริญญาโท

ข้อ 10  โครงสร้างหลักสูตร
10.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกอบด้วยรายวิชารวมกันไม่น้อยกว่า 24 

หน่วยกิต
10.2  หลกัสูตรปรญิญาโท (ปรญิญามหาบณัฑติ) ให้มจี�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 

ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต หลักสูตรนี้มี 2 แผน คือ
 แผน ก  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยการท�าวิทยานิพนธ์ แผนนี้อาจมีได้ 2 

แบบ คือ
แบบ ก 1  ประกอบด้วยหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

และหลักสูตรอาจก�าหนดให้มีการศึกษารายวิชาหรือท�ากิจกรรม
วิชาการอื่นประกอบได้โดยไม่นับหน่วยกิต

แบบ ก 2  ประกอบด้วยหน่วยกิตวิทยานพินธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ 
หน่วยกิต รายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

 แผน ข  เป็นแผนการศกึษาท่ีเน้นการศกึษารายวชิา โดยไม่ต้องท�าวทิยานพินธ์แต่ต้อง
มีการศึกษาค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต 
สาขาวชิาใดเปิดสอนหลักสูตร แผน ก ไม่จ�าเป็นต้องเปิดสอนหลกัสูตร แผน 
ข ด้วย แต่ถ้าเปิดสอนหลักสูตร แผน ข จะต้องเปิดสอนหลักสูตร แผน ก 
ให้นักศึกษาเลือกศึกษาไว้ด้วย

10.3  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกอบด้วยรายวิชารวมกันไม่น้อยกว่า 
24 หน่วยกิต ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้ว เว้นแต่
ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีมีระยะเวลาการศึกษา 6 ปี หรือเทียบเท่า
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ปริญญาโทสามารถเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงได้โดยไม่
ต้องเข้าศึกษาระดับปริญญาโทมาก่อน

10.4  หลักสูตรปริญญาเอก (ปริญญาดุษฎีบัณฑิต) ให้มีจ�านวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต ส�าหรับผู้เข้าศึกษาท่ีส�าเร็จการศึกษาระดับ
ปรญิญาตร ีและ 48 หน่วยกิต ส�าหรบัผู้เข้าศกึษา ท่ีส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญา
โท หลักสูตรนี้มี 2 แบบ คือ
แบบ 1  เป็นหลักสูตรที่เน้นการวิจัย โดยการท�าวิทยานิพนธ์ทีก่่อให้เกิดความรู้ใหม่ 

หลกัสูตรอาจก�าหนดให้มกีารศกึษารายวชิาหรอืท�ากิจกรรมทางวชิาการอืน่
ประกอบได้โดยไม่นับหน่วยกิต ดังนี้

(1)  ผู้เข้าศึกษาทีส่�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะต้องท�าวทิยานิพนธ์ไม่
น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

(2)  ผู ้เข้าศึกษาท่ีส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องท�า
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

ทั้งนี้ วทิยานิพนธ์ตามแบบ (1) และ (2) จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน
แบบ 2  เป็นหลักสูตรท่ีเน้นการวิจัยโดยการท�าวิทยานิพนธ์ท่ีมีคุณภาพสูงทาง

วิชาการ และมีการศึกษารายวิชาร่วมด้วย ดังนี้
(1)  ผู้เข้าศึกษาทีส่�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะต้องท�าวทิยานิพนธ์ไม่

น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
(2)  ผู ้เข้าศึกษาท่ีส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องท�า

วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่
น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

ทั้งนี้ วทิยานิพนธ์ตามแบบ (1) และ (2) จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน
ข้อ 11  การจัดแผนการศึกษา

11.1  หลักสูตรท่ีจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full–time) หมายถึง หลักสูตรท่ี
ก�าหนดจ�านวนหน่วยกิตเฉลี่ยในแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 9 
หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 15 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา

11.2  หลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part–time) หมายถึง หลักสูตรที่
ก�าหนดจ�านวนหน่วยกิตเฉลีย่ในแผนการศกึษาตลอดหลกัสูตรน้อยกว่า 9 หน่วยกิต
ต่อภาคการศึกษา

ข้อ 12  ระยะเวลาการศึกษา
12.1  หลกัสูตรประกาศนยีบตัรบณัฑติ หรอืประกาศนยีบตัรบณัฑติชัน้สูงให้ใช้เวลาศกึษา 

ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา
12.2  หลักสูตรปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
12.3  หลักสูตรปริญญาเอก ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีให้ใช้เวลาศึกษา 

ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา และผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทให้ใช้เวลาศึกษาไม่
เกิน 6 ปีการศึกษา

12.4  นกัศกึษาท่ีไม่สามารถส�าเรจ็การศกึษาตามระยะเวลาท่ีก�าหนดได้ สถาบนัอาจผ่อน
ผัน ให้นักศึกษาต่อเวลาการศึกษาได้ครั้งละ 1 ภาคการศึกษาปกติ และสามารถต่อ
เวลาการศึกษาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ทั้งนี้ นักศึกษาที่สามารถต่อเวลาการศึกษาได้ต้อง
อยู่ในเกณฑ์ดังนี้
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1) วิทยานิพนธ์มีผลก้าวหน้าอย่างเด่นชัด
2) มีความจ�าเป็นทางวชิาการ หรือมีเหตุสุดวิสัย

12.5  กรณนีกัศกึษาหลกัสูตรปรญิญาเอก ท่ีไม่สามารถส�าเรจ็การศกึษาตามระยะเวลาท่ี
ก�าหนด อาจได้รบัการพจิารณาให้ส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทได้ ท้ังนีจ้ะต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไขการส�าเร็จการศึกษาของสถาบัน
ทั้งนี้ การด�าเนินการตามข้อ 12.4 และ 12.5 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรนั้นและเสนอให้อธิการบดีอนุมัติ

หมวด 3 
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาและกระบวนการรับเข้าศึกษา

ข้อ 13  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
13.1  คุณวุฒิ

(1)  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ผู้สมคัรจะต้องเป็นผู้ส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี(ปรญิญาบณัฑติ) หรอืเทียบ

เท่าตามท่ีหลักสูตรระบ ุหรอืก�าลงัศกึษาอยู่ในภาคการศกึษาสุดท้ายของหลกัสูตรปรญิญา
ตรใีนสถาบนั อดุมศกึษาท่ีส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) ได้ให้การรบัรอง 
ในกรณีท่ีเป็นนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศจะต้องไดร้ับการรับรองจาก
มหาวทิยาลัยนั้น และอาจมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่สาขาวชิาหรือคณะก�าหนด

(2)  หลักสูตรปริญญาโท (ปริญญามหาบัณฑติ)
ผู้สมัครจะต้องส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ปริญญาบัณฑิต) หรือเทียบเท่า 

หรอืก�าลงัศกึษาอยู่ในภาคการศกึษาสุดท้ายของหลกัสูตรปรญิญาตรใีนสถาบนัอดุมศกึษา
ที่ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ให้การรับรองในกรณีที่เป็นนักศึกษา 
จากสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศจะต้องได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยนั้น และอาจ
มีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่สาขาวชิาและคณะก�าหนด

ส�าหรับผู้สมัครเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก1 จะต้องเป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับ
ปรญิญาตรหีรอืเทียบเท่าท่ีมีผลการศกึษาดใีนสาขาวิชาเดยีวกนัหรอืสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั
กับหลักสูตรที่จะ ศึกษาต่อ และมีพื้นฐานความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะ
ท�าวิทยานิพนธ์ได้ โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชานั้น

(3)  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (ปริญญามหาบัณฑติ) หรือ

เทียบเท่าตามท่ีหลกัสูตรก�าหนด หรอืก�าลงัศกึษาอยู่ในภาคการศกึษาสุดท้ายของหลกัสูตร
ปรญิญาโท ในสถาบนัอดุมศกึษาท่ีส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) ได้ให้การ
รับรอง ในกรณีที่เป็นนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศจะต้องได้รับการรับรอง
จากมหาวิทยาลัยนั้น และอาจมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่สาขาวชิาและคณะก�าหนด

(4)  หลักสูตรปริญญาเอก (ปริญญาดุษฎีบัณฑิต)
4.1  ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (ปริญญา

มหาบัณฑิต) หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา ที่ส�านักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ให้การรับรอง ในกรณี ท่ีเป็น
นกัศกึษาจากสถาบนัอดุมศกึษาต่างประเทศจะต้องได้รบัการรบัรอง
จากมหาวิทยาลยันัน้และอาจมคีณุสมบตัอิืน่เพิม่เตมิตามท่ีสาขาวิชา

คู่มือนักศึกษา�ปีการศึกษา�2559�|�ข้อบังคับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์�� 1201



และคณะก�าหนด ในกรณท่ีีผู้สมคัรมคีะแนนเฉลีย่สะสมต�า่กว่า 3.50 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือ

4.2  ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ปริญญา
บัณฑิต) หรือเทียบเท่า ท่ีมีผลการศึกษาดีเด่นในสาขาวิชาเดียวกัน
หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กันกับหลักสูตรท่ีจะศึกษาต่อ และมีพ้ืนฐาน
ความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอท่ีจะท�าวิทยานิพนธ์ได้ 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรของสาขาวิชา
นัน้ หรอืเป็นผู้ท่ีก�าลงัศกึษาอยู่ในภาคการศกึษาสุดท้ายของหลกัสูตร
ปรญิญาตร ีมคีะแนนเฉลีย่สะสมไม่ต�า่กว่า 3.25 หรอืเทียบเท่า และ
อาจมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่สาขาวชิา และคณะก�าหนด

13.2  การรับสมัคร ใบสมัคร หลักฐานประกอบและเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศ
ของสถาบัน

13.3  การรับเข้าศึกษา
13.3.1  สาขาวิชาเป็นผู้ก�าหนดเง่ือนไข วิธีการ และจ�านวนนักศึกษาท่ีจะรับเข้า

ศึกษาในแต่ละสาขาวิชา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะ
13.3.2  สถาบันอาจพิจารณารับบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ 13.1 แห่งข้อบังคับ

นี้ เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษได้ต่อเมื่อบุคคลนั้นได้รับความเห็นชอบจากผู้
เกีย่วข้องในสาขาวชิาและคณะท่ีจะรบัเข้าศกึษา โดยได้รบัความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้เข้าศึกษาตามเกณฑ์และวิธีการท่ี
สถาบันก�าหนด

13.3.3  สถาบนัอาจพจิารณารบัผู้มพีืน้ความรู้ไม่ต�า่กว่าระดบัปรญิญาตร ี(ปรญิญา
บัณฑิต) และมีคุณสมบัติตามขอ้ 13.1 เข้าศึกษาหรือวิจัยโดยไม่ขอรับ
ปริญญาได้เป็นกรณีพิเศษ โดยได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชาหรือ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

13.3.4  การรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบสถาบัน ว่าด้วย
การศึกษาส�าหรับนักศึกษาต่างชาติ หรือระเบียบอื่นๆ ที่อาจมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงภายหลัง

13.3.5  ในกรณีท่ีผู ้สมัครก�าลังรอผลการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับ
ปริญญาโท แล้วแต่กรณี การรับเข้าศึกษาจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัคร
ส่งหลักฐานการส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาใดปริญญาหนึ่งตามท่ี
หลักสูตรที่เข้าศึกษานั้นก�าหนดไว้ภายในเวลาที่สถาบันก�าหนด

13.3.6  ผู้เข้าศึกษาจะศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เกินกว่า 1 สาขาวิชาในเวลา
เดียวกันไม่ได้

13.4  การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษา
ผู้ท่ีได้รับการพิจารณาใหเ้ข้าศึกษาตามประกาศของสถาบัน จะต้องมา

รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาตามวันและเวลาท่ีสถาบันก�าหนด มิฉะนั้นจะ
ถือว่าสละสิทธิ์

13.5  ประเภทของนักศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
13.5.1  นักศึกษาสามัญคือ บุคคลที่สาขาวิชาหรือคณะรับเข้าศึกษาโดยสมบูรณ์

ในแต่ละสาขาวชิา หรอืรบัเข้าเป็นนกัศกึษาทดลองศกึษาตามเง่ือนไขของ
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แต่ละสาขาวชิา และเมือ่ผ่านการประเมนิผลจะได้รบัเข้าเป็นนกัศกึษาตาม
หลักสูตรในสาขาวิชานั้นๆ เพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต

13.5.2  นักศึกษาวิสามัญ คือ บุคคลท่ีสถาบันรับเข้าศึกษาโดยไม่ขอรับปริญญา
หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต

หมวด 4 
อาจารย์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ข้อ 14  อาจารย์หลักสูตรระดบับณัฑติศกึษาในหลกัสูตรปรญิญาโท หลกัสูตรปรญิญาเอก หลกัสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกอบด้วย

อาจารย์ประจ�าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หมายถึง อาจารย์ประจ�าท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาโท ขึ้นไปโดยได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดี และได้รับมอบหมายให้เป็นหลักใน
กระบวนการจัดการศึกษาตามหลักสูตร โดยท�าหน้าท่ีอาจารย์ผู้สอน และ/หรืออาจารย์
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ/หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ ตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรนั้น ในกรณีท่ีสถาบันได้ก�าหนดให้อาจารย์ประจ�าผูใ้ดเป็นอาจารย์ประจ�า
ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแล้ว สถาบันอาจก�าหนดให้อาจารย์ประจ�าผู้นั้นเป็นอาจารย์
ประจ�าหลกัสูตรท่ีเป็นหลกัสูตรพหุวทิยาการ (Multidisciplinary) ได้อกี 1 หลกัสูตร โดย
ต้องเป็นหลกัสูตรท่ีตรงหรอืสัมพันธ์กบัหลกัสูตรท่ีได้ประจ�าอยู่แล้ว ในกรณท่ีีได้ก�าหนดให้
อาจารย์ประจ�าผูใ้ดเป็นอาจารย์ประจ�าหลกัสูตรระดบัปรญิญาโทหลกัสูตรใดหลักสูตรหนึง่
แล้ว สถาบนัอาจก�าหนดให้อาจารย์ประจ�าผู้นัน้เป็นอาจารย์ประจ�าหลกัสูตรระดบัปรญิญา
เอกในสาขาวิชาเดียวกันได้อีก 1 หลักสูตร

อาจารย์หลักสูตรปริญญาโท
14.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องเป็นอาจารย์ประจ�าหลักสูตรท่ีได้รับมอบหมาย

ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน การ
พัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตรและหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และมี
คุณวุฒิไม่ต�่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเปน็ผู้ด�ารงต�าแหนง่ทางวิชาการ
ไม่ต�่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาท่ีสอนหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กันจ�านวน
อย่างน้อย 3 คน

14.2  อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจ�าหรอืผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกสถาบัน มคีณุวฒุิ
ไมต่�่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการไม่ต�่า
กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และต้องมี
ประสบการณ์ในการท�าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

14.3  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ
14.3.1  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

(1)  อาจารย์ท่ีปรกึษาวทิยานพินธ์หลกั หรอืประธานกรรมการท่ีปรกึษา
วทิยานพินธ์ต้องเป็นอาจารย์ประจ�าในสถาบนั มคีณุวุฒปิรญิญาเอก
หรอืเทียบเท่าในสาขาวิชานัน้หรอืสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั หรอืเป็นผู้
ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการไม่ต�่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวชิาที่สัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการท�าวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

(2)  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจมีหรือไม่มีก็ได้ ถ้ามีต้อง
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เป็นอาจารย์ประจ�าในสถาบันหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต�่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวชิา
ที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท�าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

14.3.2  อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
(1)  อาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระหลัก หรือประธาน

กรรมการที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ต้องเป็นอาจารย์ประจ�า
ท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต�่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวชิา
ท่ีสัมพันธ์กัน และต้องมีผลงานวิจัย เพิ่มเติมจากงานวิจัยท่ีเป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือเป็นอาจารย์พิเศษท่ีมี
ประสบการณ์เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น

(2)  อาจารย์ท่ีปรกึษาการศกึษาค้นคว้าอสิระร่วมอาจมหีรอืไม่มกีไ็ด้ ถ้า
มีต้องเป็นอาจารย์ประจ�าหรอืผู้ทรงคณุวุฒภิายนอกสถาบนัท่ีมวุีฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการไม่
ต�า่กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั

14.4  อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
14.4.1  กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การแต่งตั้งกรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์/การศึกษาคน้คว้าอิสระ โดยมีคณะ

กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ท่ีอธิการบดีหรือผู้ได้รับมอบ
อ�านาจแต่งตั้งที่อธกิารบดีหรือผู้ได้รับมอบอ�านาจแต่งตั้ง ประกอบด้วย

(1)  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ หลัก
(2)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารย์ประจ�าหลักสูตรท่ีมี

คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของ
ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ีเห็นชอบโดยผู้อ�านวย
การหลักสูตร จ�านวน 1 คน

(3)  ผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านท่ี
ผ่านความเห็นชอบจากคณบดี จ�านวน 1 คน

กรณีท่ีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีได้รับการเสนอเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การ
ศึกษาค้นคว้าอิสระ ซึ่งยังไม่เคยมีประวัติเป็นกรรมการสอบมาก่อน ให้เสนอศักยภาพต่อ
คณะเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้แต่งตั้งในท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติ
เช่นเดียวกับกรณีเสนอขอแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

14.4.2  กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ให้คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ เป็นผู้เสนอชื่อ

คณะกรรมการสอบป้องกันต่อผู้อ�านวยการหลักสูตรประจ�าสาขาวิชาเพื่อพิจารณาเห็น
ชอบ และเสนอต่อคณะวิชาเพื่อพิจารณาอนุมัติและขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ จากอธิการบดีหรือผู้ไดร้ับมอบอ�านาจแต่งตั้ง คณะ
กรรมการสอบประกอบด้วย

14.4.2.1 กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

1204� คู่มือนักศึกษา�ปีการศึกษา�2559�|�ข้อบังคับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์�



1)  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม โดยการเสนอของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักร่วมกับประธานคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรประจ�าสาขาวชิา จ�านวน 1 คน

2)  อาจารย ์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ์หลัก หรืออาจารย ์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม จ�านวน 1 คน

3)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารย์ประจ�าหลักสูตรท่ีมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของ
ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เสนอโดยผู้อ�านวยการ
หลักสูตรประจ�าสาขาวิชา จ�านวน 1 คน หรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะ
ด้านจากภายในหรือภายนอกสถาบัน ท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ 
ท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณบด ีหรอื ผู้อ�านวยการประจ�าหลกัสูตร 
หรือ คณะกรรมการบริหารคณะ

ท้ังนี้ อาจารย์ประจ�าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ท่ีด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการไม่ต�่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาท่ีสัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณใ์น
การท�าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
14.4.2.2 กรรมการสอบป้องกันการศึกษาค้นคว้าอิสระ

1) อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ�าหลักสูตรท่ีมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส�านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยการเสนอ
ของอาจารย์ท่ีปรกึษาหลกั ร่วมกบัประธานคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร
ประจ�าสาขาวิชา โดยท่ีประธานกรรมการสอบต้องไม่ใช่อาจารย์ท่ีปรึกษา
หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม จ�านวน 1 คน

2) อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระหลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
การศึกษาค้นคว้าอิสระร่วม จ�านวน 1 คน

3) ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้าอิสระจาก
ภายในหรือภายนอกสถาบัน จ�านวน 1 คน

กรณีท่ีผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีได ้รับการเสนอเป็นกรรมการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ซึ่งยังไม่เคยมีประวัติเปน็กรรมการสอบมากอ่น ให้
เสนอศักยภาพต่อคณะวิชาเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้แต่งตั้งในท่ีประชุมคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองคุณสมบัติเช่นเดียวกับกรณีเสนอขอแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

อาจารย์หลักสูตรปริญญาเอก
14.5  อาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลกัสูตรต้องเป็นอาจารย์ประจ�าหลักสูตรท่ีได้รบัมอบหมายให้

เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนา
หลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และมีคุณวุฒิ
ไม่ต�า่กว่าปรญิญาเอกหรอืเทียบเท่าหรอืเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งทางวชิาการไม่ต�า่กว่า
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาท่ีสอนหรอืสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนัจ�านวนอย่างน้อย 3 คน

14.6  อาจารย์ผู้สอน ให้เป็นไปตามข้อ 14.2
14.7  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกหรือดุษฎีนิพนธ์

14.7.1  ประธานกรรมการท่ีปรกึษาวทิยานพินธ์ หรอือาจารย์ท่ีปรกึษาวทิยานพินธ์
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หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ�าท่ีได้รับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขา
วิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน หรือเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต�่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน 
และมผีลงานวจิยัเพิม่เตมิจากผลงานวจิยัท่ีไม่เป็นส่วนหนึง่ของการศกึษา
เพื่อรับปริญญา

14.7.2  กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
อาจมีหรือไม่มีก็ได้ ถ้ามีต้องเป็นอาจารย์ประจ�าในสถาบัน หรือผู้ทรง
คุณวุฒิภายนอกสถาบัน เป็นผู้ได้รับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขา
วิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน หรือเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต�่ากว่า รองศาสตราจารย์ในสาขาวชิานั้น หรือสาขาวชิาที่สัมพันธ์กัน 
และมผีลงานวจิยัเพิม่เตมิจากผลงานวจิยัท่ีไม่เป็นส่วนหนึง่ของการศกึษา

กรณีท่ีมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง เป็นสาขาวิชาท่ีขาดแคลนผู้ทรงคุณวุฒิอาจแต่งตั้ง
ผู้ทรงคณุวฒุภิายนอกสถาบนั ท�าหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรกึษาวิทยานพินธ์ร่วมให้ท�าหน้าท่ีเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้โดยอนุโลม โดยที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมต้องเข้าสอบวิทยานิพนธ์ด้วยทุกครั้ง

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจเป็น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ท่ีหมายถึงบุคลากรท่ีมีความรูค้วามเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเป็นอย่างดี 
ซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไม่
ต้องพิจารณาด้านคุณวุฒิและต�าแหน่งทางวชิาการ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะท่ีจะเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเปน็บุคลากร
ประจ�า ในสถาบนัเท่านัน้ ส่วนผู้เชีย่วชาญเฉพาะท่ีจะเป็นอาจารย์ท่ีปรกึษาวทิยานพินธ์ร่วม 
อาจเป็นบุคลากรประจ�า ในสถาบันหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์สูงในสาขาวิชานัน้ๆ เป็นท่ียอมรบัในระดบัหน่วยงานหรอืระดบักระทรวง
หรอืวงการวชิาชพีนัน้ๆ เทียบได้ไม่ต�า่กว่าต�าแหน่งระดบั 9 ขึน้ไป ตามหลกัเกณฑ์ของสภา
สถาบนั ภายหลงันกัศกึษาเสนอขอแต่งตัง้ผู้เชีย่วชาญเฉพาะต่อผู้อ�านวยการหลกัสูตร เพือ่
พจิารณาเห็นชอบให้แต่งตัง้ในท่ีประชมุคณะอนกุรรมการกลัน่กรองคณุสมบตัแิล้ว ต้องแจ้ง
ให้ส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาให้รบัทราบการแต่งตัง้ผู้เชีย่วชาญเฉพาะนีด้้วย

กรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และ/หรือ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม ยังไม่เคยมีประวัติเปน็อาจารย์ท่ีปรึกษา หรือไม่เป็นอาจารย์ในสาขาวิชา ให้เสนอ
ศักยภาพต่อคณะวิชาเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้แต่งตั้งในท่ีประชุมคณะกรรมการประจ�า
คณะ
14.8  อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกหรือดุษฎีนิพนธ์ ให้เป็นไปตามข้อ 

14.4.1 และข้อ 14.4.2 ยกเว้น 14.4.2.2

อาจารย์หลักสูตรประกาศนยีบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนยีบตัรบณัฑติชัน้สูง
14.9  จ�านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนให้เป็น

ไป ตามข้อ 14.1 และ 14.2
ข้อ 15  ในกรณท่ีีมีความจ�าเป็น คณบดโีดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร อาจ

แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันให้ท�าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือที่
ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระได้โดยอนุโลม

ข้อ 16  การบริหารจัดการหลักสูตร อย่างน้อยต้องมีองค์ประกอบดังนี้
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16.1  มีอาจารย์ประจ�าหลักสูตร จ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยต้องประกอบด้วยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน

16.2  หลกัสูตรแต่ละหลกัสูตรในระดบับณัฑติศกึษาให้อยู่ภายใต้การก�ากบัดแูลของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรที่อธิการบดีแต่งตั้ง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามองค์ประกอบและ
อ�านาจหน้าที่ที่คณะก�าหนด

ข้อ 17  ให้มีคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรเพือ่ท�าหน้าท่ีก�ากบัดแูลคณุภาพ และการบรหิารจัดการ
หลกัสูตรระดบับณัฑติศกึษาแต่ละหลกัสูตรโดยรวมองค์ประกอบและอ�านาจหน้าท่ีของคณะ
กรรมการดังกล่าวให้เป็นไปตามที่คณะก�าหนด

หมวด 5 
การลงทะเบียนรายวิชาและการเทียบโอนหน่วยกิต

ข้อ 18  การลงทะเบียนและการเพิ่ม/ถอนรายวิชา
18.1  การลงทะเบียนและการเพิ่ม/ถอนรายวิชา ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ี

ปรึกษาทั่วไป หรือผู้อ�านวยการหลักสูตร โดยระยะเวลาการลงทะเบียนและอัตรา
ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนให้เป็นไปตามที่สถาบันก�าหนด

18.2  การลงทะเบียนรายวิชาแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
18.2.1  การลงทะเบียนโดยนับหน่วยกิตและคิดค่าคะแนน (Credit)
18.2.2  การลงทะเบยีนโดยไม่นบัหน่วยกิตและประเมนิผลเป็น S หรอื U (Audit)
18.2.3  การลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง (Visit)

18.3  นกัศกึษาในหลกัสูตรท่ีจดัแผนการศกึษาแบบเตม็เวลาในภาคการศกึษาปกตต้ิองลง
ทะเบียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่มากกว่า 15 หน่วยกิต นักศึกษา
หลกัสูตรท่ีจดัแผนการศกึษาแบบไม่เตม็เวลา ในภาคการศกึษาปกตต้ิองลงทะเบยีน
รายวชิาไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่มากกว่า 9 หน่วยกิต การลงทะเบยีนรายวชิา
น้อยกว่าท่ีก�าหนด จะกระท�าได้ในกรณีท่ีจ�านวนหน่วยกิตท่ีเหลือตามหลักสูตรมี
จ�านวนน้อยกว่าที่ก�าหนดไว้ข้างต้นหรือได้รับอนุมัติจากคณบดีในคณะที่เกี่ยวข้อง

18.4  ในภาคการศกึษาฤดรู้อน นกัศกึษาลงทะเบยีนรายวิชาได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต ยกเว้น
รายวิชาที่เป็นวิทยานิพนธ์อาจลงทะเบียนรายวิชาได้เกินกว่า 6 หน่วยกิต

18.5  นกัศกึษาจะลงทะเบยีนรายวชิาซ�า้เพือ่คดิค่าคะแนนในวชิาท่ีเคยลงทะเบยีนและได้
ผลการศึกษาตั้งแต่ระดับคะแนน B ขึ้นไปแล้วมิได้ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียน
รายวิชาครบตามที่หลักสูตรก�าหนดแล้วแต่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ากว่า 3.00 จะ
สามารถลงทะเบยีนรายวิชาซ�า้เพือ่คดิค่าคะแนนในวิชาท่ีเคยลงทะเบยีนและได้ผล
การศึกษาต�่ากว่าระดับคะแนน A ได้

18.6  นักศึกษาท่ีศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแล้วแต่ยังไม่ส�าเร็จการศึกษา และ
นักศึกษาท่ีลาพักการศึกษาจะต้องช�าระค่าธรรมเนียมรายภาคการศึกษาและค่า
รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตามที่สถาบันก�าหนด

18.7  นกัศกึษาสามารถลงทะเบยีนรายวิชาท่ีบรรจุอยู่ในแผนการศกึษาหรอืเทียบเท่า ใน
สถาบันอุดมศึกษาอื่น เพื่อนับเป็นรายวิชาในแผนการศึกษาได้โดยต้องได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปและผู้อ�านวยการหลักสูตร

ข้อ 19  เกณฑ์การเพิ่มและถอนรายวิชา ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน
ข้อ 20  การลงทะเบียนรายวิชาท่ีเป็นวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระจะกระท�าได้เมื่อ

คู่มือนักศึกษา�ปีการศึกษา�2559�|�ข้อบังคับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์�� 1207



นกัศกึษา มีคณุสมบตัคิรบตามก�าหนดเฉพาะของแต่ละสาขาวชิา และได้รบัความเห็นชอบ
จากประธานคณะกรรมการ ท่ีปรกึษาวิทยานพินธ์หรอืการศกึษาค้นคว้าอสิระและอาจารย์
ที่ปรึกษาทั่วไป หลักเกณฑ์อื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน

ข้อ 21  การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาท่ีได้ศึกษามาแล้วท้ังจากสถาบัน (ส�าหรับนักศึกษาท่ีพ้น
สภาพการเป็นนกัศกึษา) และจากสถาบนัอดุมศกึษาอืน่ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบนั

หมวด 6 
การวัดและประเมินผลการศึกษา

ข้อ 22  การวัดและประเมินผลการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
22.1  การสอบรายวิชา นักศึกษาจะต้องสอบรายวิชาทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียน เว้นแต่

รายวชิาท่ีได้ถอนโดยถกูต้องตามระเบยีบ และให้อาจารย์ประจ�าวิชาส่งผลการสอบ
รายวิชาตามแบบฟอร์มของสถาบัน ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรตามระยะเวลาที่สถาบันก�าหนด

22.2  การสอบประมวลความรู้(Comprehensive Examination) เป็นการทดสอบ
ความรู้ความสามารถในการผสมผสานแนวความคิด หลักวิชา และประสบการณ์
การศึกษาหรือการวิจัยไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานส�าหรับนักศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาโท แผน ข โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
22.2.1  เป็นการสอบข้อเขียนหรือปากเปล่า หรือทั้งสองแบบ
22.2.2  นกัศกึษาจะมสิีทธ์ิสอบกต่็อเมือ่ได้ลงทะเบยีนและสอบผ่านรายวิชาบงัคบั

ครบถ้วนตามท่ีหลักสูตรก�าหนดแล้ว และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า 
3.00

22.2.3  ให้นักศึกษายื่นค�าร้องต่อผู้อ�านวยการหลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบ 
ของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป

22.2.4  การด�าเนนิการสอบประมวลความรู้ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบรหิาร
หลักสูตรก�าหนด

22.2.5  การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ให้คณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรเป็นผู้เสนออาจารย์ประจ�าหลกัสูตรอย่างน้อย 3 คน ให้อธิการบดี
แต่งตั้ง

22.2.6  การจัดสอบประมวลความรู้ ให้มีการจัดสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ/
หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบประมวลความรู้

22.2.7  นักศึกษาที่ประสงค์จะสอบประมวลความรู้ ให้ยื่นค�าร้องต่อผู้อ�านวยการ
หลักสตูรโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทัว่ไป และช�าระค่า
ธรรมเนยีมการสมคัรสอบตามระเบยีบการสอบประมวลความรู้ท่ีสถาบนั
ก�าหนด

22.2.8  ผลการสอบประมวลความรู้ข้อเขยีน หรอืปากเปล่า ก�าหนดเป็นสัญลกัษณ์ 
“S” (Satisfactory) คือ สอบผ่าน ผลเป็นที่พอใจ และสัญลักษณ์ “U” 
(Unsatisfactory) คือ สอบไม่ผ่าน ผลไม่เป็น ที่พอใจ

22.2.9  การสอบประมวลความรู้ จะสอบได้ไม่เกิน 3 ครั้ง
22.3  การสอบวทิยานพินธ์ เป็นการสอบเพือ่ประเมนิผลงานวทิยานพินธ์ของนกัศกึษา ใน

หลกัสูตรปรญิญาโทและปรญิญาเอก โดยคณะกรรมการสอบวทิยานพินธ์ ประกอบ
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ด้วย การตรวจอ่านและประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความรู้ของนักศึกษา
ด้วยวิธีการสอบปากเปล่า และการประชุมพิจารณาผลงานของคณะกรรมการ

22.4  การสอบการศกึษาค้นคว้าอสิระ เป็นการสอบเพือ่ประเมนิผลงานการศกึษาค้นคว้า
อสิระของนกัศกึษาในหลกัสูตรปรญิญาโท แผน ข โดยคณะกรรมการสอบการศกึษา
ค้นคว้าอสิระประกอบด้วย การตรวจอ่านและประเมนิคณุภาพผลงาน การทดสอบ
ความรู้ของนักศึกษาด้วยวิธีการสอบปากเปล่าและการประชุมตัดสินผลงานของ
คณะกรรมการ

ข้อ 23  นักศึกษาที่ท�าการทุจริตในการสอบ ให้ด�าเนินการตามระเบียบของสถาบัน
ข้อ 24  การประเมินผลการศึกษา ให้กระท�าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค
ข้อ 25  การประเมินผลการศึกษา ให้ก�าหนดระดับคะแนนหรือสัญลักษณ์ ซึ่งมีความหมายและค่า

ระดับคะแนน ดังนี้

สัญลักษณ์ ความหมาย ค่าระดับคะแนน

A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ค่อนข้างดี (Fairly Good)
พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)

4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0

ข้อ 26  นอกจากล�าดับขั้นดังกล่าวในข้อ 25 แล้ว ผลการศึกษาของรายวิชาหนึ่งๆ อาจจะแสดงได้
ด้วยสัญลักษณ์ดังต่อไปนี้

สัญลักษณ์ ความหมาย

ACC
AU
I
P
S
U
W

ผลการศึกษาที่ได้รับการเทียบโอน (Accredit)
การลงทะเบียนรายวิชาเพื่อร่วมฟัง (Audit)
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
การศึกษายังไม่สิ้นสุด (In Process)
ผลการศึกษาเป็นที่พอใจ (Satisfactory)
ผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)
การเพิกถอนรายวิชา (Withdrawal)

26.1  สัญลักษณ์ ACC (Accredit) หมายถึง ผลการศึกษาท่ีได้รับจากการเทียบโอน
รายวิชาจากการพิจารณาของคณะกรรมการเทียบโอนรายวิชา

26.2  สัญลักษณ์ AU (Audit) หมายถึง การลงทะเบียนรายวิชาเพ่ือร่วมฟังโดยไม่นับ
หน่วยกิต แต่อาจให้มีการวัดผลและประเมินผลการเรียนเพื่อขอรับสัมฤทธิบัตร 
และต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาศึกษาในแต่ละรายวิชา
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26.3  สัญลักษณ์ E (Excellent) หมายถึง ผลการศึกษาดีเยี่ยม
26.4  สัญลักษณ์ G (Good) หมายถึง ผลการศึกษาดี
26.5  สัญลักษณ์ I (Incomplete) หมายถึง การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ อยู่ในระหว่างการ

รอ ผลการศึกษา ใช้ส�าหรับรายวิชาที่มีค่าคะแนนในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
(1)  นักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบโดยเหตุสุดวิสัย เช่น การเจ็บป่วยและไดร้ับ

อนุญาต ให้ลาป่วยได้
(2)  นกัศกึษายงัปฏบิตังิานไม่ครบตามเกณฑ์ท่ีผู้สอนก�าหนด ท้ังนีต้้องได้รบัอนมุตัิ

จากคณบดีของคณะที่เกี่ยวข้อง
26.6  สัญลักษณ์ P (In Process) หมายถึง การศึกษายังไม่สิ้นสุดและยังไม่มีการวัด

และประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน
26.7  สัญลักษณ์ S (Satisfactory) หมายถงึ ผลการศกึษาเป็นท่ีพอใจ ใช้ส�าหรบัรายวิชา

ที่ลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต
26.8  สัญลกัษณ์ U (Unsatisfactory) หมายถงึ ผลการศกึษาไม่เป็นท่ีพอใจ ใช้ส�าหรบั

รายวิชาท่ีลงเบยีนโดยไม่นบัหน่วยกิต นกัศกึษาต้องลงทะเบยีนศกึษารายวชิาซ�า้เพือ่
เปลี่ยนสัญลักษณ์ U เป็น S

26.9  สัญลักษณ์ W (Withdrawal) หมายถึง การเพิกถอนรายวิชา ใช้ส�าหรับรายวิชา
ท่ีได้รบัอนมัุตใิห้ถอนหรอืใช้ในกรณท่ีีนกัศกึษาได้รบัอนมุตัใิห้ลาพกัการศกึษา หรอื
ใช้ในกรณีที่นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น

ข้อ 27  การให้ระดับคะแนนและสัญลักษณ์
การให้คะแนน ตั้งแต่ A, B+, B, C+, C, D+ ถึง D และ F กระท�าได้ดังนี้

1) มีผลการศึกษาที่ประเมินได้เป็นระดับแต้มคะแนน
2) เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เป็นไปตามประกาศสถาบัน ว่าด้วยการให้สัญลักษณ์ I
นักศึกษาต้องท�าการสอบ และ/หรือท�างานท่ีเป็นส่วนประกอบของการศึกษา

รายวิชาให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการศึกษาได้ภายใน 120 วัน 
หลงัจากวนัประกาศผลการศกึษา มฉิะนัน้สัญลักษณ์ I จะเปลีย่นเป็นเกรดโดยประเมนิจาก
ผลรวมของคะแนนที่มีอยู่โดยอัตโนมัติ
การให้คะแนน F กระท�าได้ดังนี้

1) นักศึกษาเข้าสอบและไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล
2) นักศึกษาขาดสอบปลายภาค โดยอยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น
3)  มีเวลาศึกษาน้อยกว่าร้อยละ 80 ในรายวิชานั้น และ/หรืออยู่ในดุลพินิจของ

อาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น
4) นักศึกษาทุจริตการสอบ
5)  กรณีที่ไม่ได้ด�าเนินการแก้ I หรือ P ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด ตามประกาศ

สถาบัน ว่าด้วยการให้สัญลักษณ์ I และ สัญลักษณ์ P
การให้สัญลักษณ์ I ให้เป็นไปตามประกาศสถาบัน ว่าด้วยการให้สัญลักษณ์ I
การให้สัญลักษณ์ AU กระท�าได้ ดังนี้

1)  นักศึกษาประสงค์ลงทะเบียนศึกษารายวิชาในฐานะผู้เข้าร่วมฟัง ต้องได้รับ
อนุมัติ จากอาจารย์ผู้สอนและผู้อ�านวยการหลักสูตร และต้องช�าระค่าลง
ทะเบียนตามปกติ
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2)  นักศึกษาลงทะเบียนศึกษารายวิชาในฐานะผู้เข้าร่วมฟัง จะต้องมีเวลาศึกษา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

การให้สัญลักษณ์ P ให้เป็นไปตามประกาศสถาบัน ว่าด้วยการให้สัญลักษณ์ P
ข้อ 28  การให้เกยีรตบิตัรการศกึษายอดเยีย่ม นกัศกึษาหลกัสูตรระดบับณัฑติศกึษาท่ีผลการศกึษา

ตลอดหลักสูตรมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 4.00
ข้อ 29  การประเมินผลการสอบความรู้ความสามารถในภาษาต่างประเทศในรายวชิาปรบัพืน้ฐาน 

ให้เป็นดังนี้
S (Satisfactory) หมายความว่า สอบผ่าน
U (Unsatisfactory) หมายความว่า สอบไม่ผ่าน

ข้อ 30  นักศึกษาที่มีผลการศึกษารายวิชาที่ค่าระดับคะแนนต�่ากว่า C หรือได้สัญลักณ์ U แล้วแต่
กรณี ในรายวิชาของหมวดวิชาบังคับถือว่าต�่ากว่ามาตรฐานให้ลงทะเบียนซ�้า

ข้อ 31  การนับจ�านวนหน่วยกิตและค�านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม
31.1  ในกรณท่ีีนกัศกึษาลงทะเบยีนรายวิชาใดรายวิชาหนึง่มากกว่า 1 ครัง้ ให้นบัจ�านวน

หน่วยกิต ตามหลักสูตรในรายวิชานั้นเพียงรายวิชาเดียว
31.2  ในการค�านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average) ให้

ค�านวณจากผลการศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอา
ผลรวมของผลคณูของหน่วยกิตกบัค่าระดบัคะแนนของทุกรายวิชาหารด้วยผลรวม
ของหน่วยกิตทุกรายวิชา ท้ังนีไ้ม่น�ารายวิชาท่ีได้สัญลักษณ์ท่ีไม่มค่ีาระดบัคะแนนมา
ค�านวณ ในกรณนีกัศกึษาท่ีลงทะเบยีนรายวชิาใดมากกว่าหนึง่ครัง้ ให้นบัหน่วยกิต
เพียงครั้งเดียวและน�าผลการศึกษาครั้งสุดท้ายของรายวิชานั้นมาค�านวณ

หมวด 7 
การท�าวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ

ข้อ 32  การลงทะเบยีนวทิยานพินธ์หรอืการศกึษาค้นคว้าอสิระกระท�าได้เมือ่นกัศกึษามคีณุสมบตัิ
ครบตามท่ีแต่ละหลกัสูตรก�าหนด โดยได้รบัความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรกึษาวทิยานพินธ์ 
หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์อื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน

ข้อ 33  การควบคุมวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ ให้มีอาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก 1 คน 
และอาจมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมได้อีกตามความเหมาะสมแต่ละกรณี ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
ประกาศหรือข้อก�าหนดของสถาบัน

ข้อ 34  การประเมินผลความก้าวหน้าในการท�าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ
34.1  การประเมินผลความก้าวหน้าในการท�าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

ต้องกระท�าในทุกภาคการศึกษา
34.2  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ มีหน้าท่ีในการประเมิน

ผลความก้าวหน้าในการท�าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษา 
และรายงานผลการประเมินต่อ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

34.3  ในภาคการศึกษาท่ีท�าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระยังไม่ส้ินสุด และ
ยังไม่มีการสอบ ให้ได้รับผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ P (In Progress) หรือ
สัญลักษณ์ I (Incomplete)

ข้อ 35  การสอบวิทยานิพนธ์
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35.1  ให้คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระเป็นผู้เสนอราย
ชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต่อผู้อ�านวยการหลักสูตรประจ�าสาขาวิชาเพื่อ
พิจารณาเห็นชอบและเสนอต่อคณะวิชาเพื่อพิจารณาอนุมัติและขอแต่งตั้งคณะ
กรรมการสอบวทิยานพินธ์/การศกึษาค้นคว้าอสิระ จากอธิการบดหีรอืผู้ได้รบัมอบ
อ�านาจแต่งตั้ง
อาจารยป์ระจ�าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันท่ีเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการไม่ต�่ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวชิานั้น หรือสาขาวชิาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ใน
การท�าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

ในกรณท่ีีมคีวามจ�าเป็น ผู้อ�านวยการหลกัสูตรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเป็นกรรมการสอบได้ ท้ังนี้ให้เปน็ไปตาม
ประกาศสถาบัน
35.2  การสอบวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นแบบเปดิโดยให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการน�าเสนอและ

ตอบค�าถามของผู้เข้าสอบได้ และคณะตอ้งประกาศให้ผู้สนใจทราบก่อนการสอบ 
ไม่น้อยกว่า 7 วัน
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีอ�านาจในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้เข้าฟัง

ถามหรือแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ รวมทั้งการจ�ากัดเวลาการ
ถามและการควบคุมให้ด�าเนินการสอบเป็นไปโดยเรียบร้อย
35.3  ในวันสอบจะต้องมีคณะกรรมการสอบไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์

ประจ�าซึง่ไม่ได้เป็นอาจารย์ท่ีปรกึษาร่วม ผู้ทรงคณุวุฒภิายนอกซึง่ไม่ได้เป็นอาจารย์
ท่ีปรกึษาร่วมและอาจารย์ ท่ีปรกึษาวทิยานพินธ์จงึจะถอืว่าการสอบนัน้มผีลสมบรูณ์
ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบตามจ�านวนดังกล่าวข้างต้น ให้เลื่อนการสอบออกไป

ในกรณท่ีีจ�าเป็นอาจเปลีย่นแปลงกรรมการได้ โดยให้สถาบนัแต่งตัง้ซ่อมกรรมการ ท้ังนีจ้ะ
ต้องก�าหนดวนัสอบครัง้ใหม่ให้มีเวลาพอสมควรแก่การท่ีกรรมการท่ีแต่งตัง้ซ่อมขึน้ใหม่จะ
ได้ใช้ตรวจอ่านวิทยานิพนธ์ได้
35.4  ผู้ประเมินผลการสอบต้องเป็นกรรมการสอบท่ีอยู่ร่วมในวันสอบ การประเมนิผลโดย

ให้นับอาจารย์ที่ปรึกษาเป็น 1 เสียง อาจารย์ประจ�าเป็น 1 เสียง และผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็น 1 เสียง และให้ถือผลการประเมินตามมติกรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 
3 เสียงของจ�านวนกรรมการทั้งหมด

ข้อ 36  การสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ
36.1  ให้คณะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ ประกอบด้วย

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ�าหลักสูตร
2)  อาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระหลักหรืออาจารย์ท่ีปรึกษาค้นคว้า

อิสระร่วมจ�านวน 1 คน และ
3)  ผู้ทรงคณุวฒุเิฉพาะด้านท่ีเกีย่วข้องกบัการศกึษาค้นคว้าอสิระจากภายในหรอื

ภายนอกสถาบัน จ�านวน 1 คน ซึ่งมีคุณสมบัติตาม 14.4.2.2
36.2  ในวนัสอบจะต้องมคีณะกรรมการสอบไม่น้อยกว่า 2 คน จากจ�านวนกรรมการสอบ 

3 คน ในข้อ 36.1 จึงจะถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์
ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบตามจ�านวนดังกล่าวข้างต้น ให้เลื่อนการสอบออกไป

ในกรณท่ีีจ�าเป็นอาจเปลีย่นแปลงกรรมการได้ โดยให้สถาบนัแต่งตัง้ซ่อมกรรมการ ท้ังนีจ้ะ
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ต้องก�าหนดวนัสอบครัง้ใหม่ ให้มเีวลาพอสมควรแก่การท่ีกรรมการท่ีแต่งตัง้ซ่อมขึน้ใหม่จะ
ได้ใช้ตรวจอ่านรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระได้
36.3  ผู้ประเมินผลการสอบต้องเป็นกรรมการสอบทุกคน การประเมินผลโดยอาจารย์ 

ท่ีปรึกษาและอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมให้นับคะแนนเป็น 1 เสียง และให้ถือผลการ
ประเมินตามมติกรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่า 2 คน

ข้อ 37  การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ
37.1  การประเมินผลวิทยานิพนธ์ ให้คะแนนเป็นสัญลักษณ์ สัญลักษณ์ E (ผลการศึกษา

ดีเยี่ยม) G (ผลการศึกษาดี) S (ผลการศึกษาเป็นที่พอใจ) และ U (ผลการศึกษาไม่
เป็นที่พอใจ)

37.2  การประเมินผลการศึกษาค้นคว้าอิสระให้คะแนนเป็น A, B+, B, C+, C, D+, D, 
F การสอบตามนัยนี้จะสอบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง

ข้อ 38  ให้ประธานคณะกรรมการสอบแจ้งผลการสอบเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู ้อ�านวยการ
หลักสูตรและผู้เข้าสอบภายใน 3 วันท�าการนับจากวันสอบ
38.1  ในกรณีสอบผ่านแต่ต้องมีการแก้ไขให้มีบันทึกประเด็นหรือรายการท่ีต้องแก้ไข

พร้อมท้ังมีการอธิบายชี้แจงให้ผู้เขา้สอบรับทราบ ท้ังนี้ผู้เข้าสอบต้องแก้ไขให้แล้ว
เสร็จและคณะกรรมการสอบให้ความเห็นชอบภายใน 45 วันนับจากวันสอบ หาก
ไม่สามารถด�าเนนิการได้ทันตามก�าหนดดงักล่าวให้ถอืว่าสอบไม่ผ่านในครัง้นัน้ ให้
คณะกรรมการสอบรายงานผลขั้นสุดท้ายต่อผู้อ�านวยการหลักสูตร

38.2  กรณีสอบไม่ผ่านคณะกรรมการต้องสรุปสาเหตุหลักของการพิจารณาไม่ให้ผ่าน 
โดยบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร และรายงานต่อผู้อ�านวยการหลักสูตรภายใน 3 
วันท�าการนับจากวันสอบ

ข้อ 39  หากนักศึกษาขาดสอบโดยไม่มีเหตุสุดวิสัย ให้ถือว่าสอบไม่ผ่านในการสอบครั้งนั้น
ข้อ 40  ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งแรกไม่ผ่านตามข้อ 38.2 มีสิทธิ์ยื่นขอ

สอบครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ได้ภายใน 15 วัน
ในกรณีที่ไม่ผ่านการสอบตามนัยแห่งข้อ 38.1 ให้ยื่นขอสอบครั้งที่ 2 และครั้งที่ 

3 ภายใน 15 วันหลังวันครบก�าหนดการแก้ไข และต้องสอบภายใน 60 วันหลังวันครบ
ก�าหนดการแก้ไข

การขอสอบท้ัง 2 กรณ ีต้องเสียค่าธรรมเนยีมหรอืค่าลงทะเบยีนสอบตามท่ีสถาบนั
ก�าหนด หากไม่ด�าเนินการตามก�าหนดข้างต้น ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ข้อ 41  รปูแบบการพมิพ์ การส่งเล่ม และลขิสิทธ์ิในวทิยานพินธ์หรอืรายงานการศกึษาค้นคว้าอสิระ
41.1  รูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามท่ี

สถาบันก�าหนด
41.2  นกัศกึษาต้องส่งวิทยานพินธ์หรอืรายงานการศกึษาค้นคว้าอสิระฉบบัสมบรูณ์ตาม

จ�านวน ลักษณะและระยะเวลาที่สถาบันก�าหนด
41.3  ลิขสิทธ์ิหรือสิทธิบัตรในวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ เป็นของ

สถาบัน นักศึกษาและ/หรืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้า
อิสระเรื่องนั้นๆ สามารถน�าไปเผยแพร่ในเชิงวิชาการได้ แต่การน�าเนื้อหาหรือผล
จากการศกึษาไปใช้เพือ่ประโยชน์อืน่ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสถาบนั
ก�าหนด
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กรณท่ีีท�าวทิยานพินธ์หรอืการศกึษาค้นคว้าอสิระได้รบัทุนวิจัยท่ีมข้ีอผกูพนัเกีย่วกบั
ลขิสิทธ์ิหรอืสิทธิบตัรโดยได้รบัความเห็นชอบจากสถาบนัให้ด�าเนนิการตามข้อผกูพนันัน้ๆ
41.4  อาจารย์ประจ�าระดบับณัฑติศกึษา 1 คน สามารถควบคมุวิทยานพินธ์และการศกึษา

ค้นคว้าอิสระได้ตามจ�านวนดังนี้
41.4.1  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ไม่เกิน 3 เรื่อง
41.4.2  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ไม่เกิน 10 เรื่อง
41.4.3  การศึกษาค้นคว้าอิสระ ไม่เกิน 15 เรื่อง

หมวด 8 
สถานภาพของนักศึกษา

ข้อ 42  การลาระหว่างภาคการศึกษา การลาพักการศึกษา และการลาออกจากการเป็นนักศึกษา
42.1  การลาทุกประเภทให้นกัศกึษายืน่ค�าร้องเป็นลายลกัษณ์อกัษรเสนอต่อผู้อ�านวยการ

หลักสูตร โดยระบุเหตุผลและเอกสารหลักฐานประกอบการลาอย่างชัดเจน
42.2  การลาระหว่างภาคการศกึษา การลากิจและลาป่วย รวมวนัลาแล้วนกัศกึษาจะต้อง

มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาศึกษาทั้งหมดในรายวิชานั้น
42.3  การลาพักการศึกษา

42.3.1  นักศึกษาท่ีประสงค์จะลาพักการศึกษา แต่ได้ท�าการลงทะเบียนรายวิชา
ไปก่อนแล้ว จะต้องท�าการขอเพิกถอนรายวิชาเหล่านั้นทั้งหมดก่อน

42.3.2  นกัศกึษาต้องเสียค่าธรรมเนยีมการรกัษาสถานภาพนกัศกึษาตามระเบยีบ
ของสถาบัน

42.3.3  นักศึกษาจะต้องด�าเนินการลาพักการศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 
นับจากวันเปดิภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตาม
ระเบียบของสถาบัน

42.3.4  ส�าหรบันกัศกึษาท่ีไม่เคยลงทะเบยีนเรยีน หรอืไม่มหีน่วยกิตสะสมจะขอลา
พักการศึกษาติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษาไม่ได้ เว้นแต่ได้รับการพิจารณา
อนุมัติจากผู้อ�านวยการหลักสูตร

42.4  การลาออก นักศึกษาท่ีประสงค์ขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา ต้องยื่นค�ารอ้ง
เพือ่ขอความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรกึษา โดยระบเุหตผุลในการขอลาออกอย่าง
ชัดเจนและได้รับอนุมัติจากผู้อ�านวยการหลักสูตร

ข้อ 43  การพ้นสภาพการเป็นนกัศกึษา นกัศกึษาจะพ้นสภาพการเป็นนกัศกึษาในกรณใีดกรณหีนึง่
ดังต่อไปนี้
43.1  ส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
43.2  ผลการศกึษามีคะแนนเฉลีย่สะสมไม่ถงึ 3.00 ภายในระยะเวลาการศกึษาของแต่ละ

หลักสูตร นับจากวันที่นักศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
43.3  ลาออก
43.4  ผลการสอบประมวลความรู้ได้สัญลักษณ์ U 3 ภาคการศึกษาติดต่อกัน
43.5  ขาดการติดต่อกับสถาบันเป็นเวลาติดต่อกัน 30 วัน นับตั้งแต่วันท่ีลงทะเบียน

รายวิชา
43.6  เป็นผู้กระท�าผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอย่างร้ายแรง หรือสร้างความเส่ือมเสียต่อ

ชื่อเสียงของสถาบัน หรือกระท�าผิดต่อระเบียบวินัยอย่างร้ายแรง
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43.7  ขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
43.8  ขาดการลงทะเบยีนในภาคการศกึษาใดภาคการศกึษาหนึง่และไม่ได้ลาพกัการศกึษา
43.9  ใช้หลักฐานปลอมในการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา
43.10  ตาย

ข้อ 44  การขอกลับเข้าเป็นนักศึกษา นักศึกษาท่ีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 43.2 และ 
43.4 อาจขอสถานภาพการเป็นนักศึกษาคืนได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน

หมวด 9 
การส�าเร็จการศึกษา

ข้อ 45  การส�าเร็จการศึกษา
เกณฑ์การส�าเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติดังนี้
45.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงต้อง

ศึกษาครบตามจ�านวนหน่วยกิตท่ีก�าหนดไว้ในหลักสูตรและต้องไดค้ะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต�่ากว่า 3.00 จากระดับคะแนนเต็ม 4.00 หรือเทียบเท่า

45.2  หลักสูตรปริญญาโท
45.2.1  แผน ก แบบ ก1 เสนอวิทยานิพนธ์และผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย

โดยคณะกรรมการที่สถาบันแต่งตั้ง และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับ
การตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด�าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงาน
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอ
ต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)

45.2.2  แผน ก แบบ ก2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีก�าหนดในหลักสูตร ได้
คะแนนเฉลีย่สะสมไม่ต�า่กว่า 3.00 จากระดบัคะแนนเตม็ 4.00 หรอืเทียบ
เท่า พร้อมท้ังเสนอวิทยานพินธ์และผ่านการสอบปากเปล่าขัน้สุดท้ายโดย
คณะกรรมการที่สถาบันแต่งตั้ง และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการ
ตพีมิพ์ หรอือย่างน้อยด�าเนนิการให้ผลงานหรอืส่วนหนึง่ของผลงานได้รบั
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อท่ี
ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)

45.2.3  แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก�าหนดในหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต�่ากว่า 3.00 จากระดับคะแนนเต็ม 4.00 หรือเทียบเท่า สอบ
ผ่านการสอบการศกึษาค้นคว้าอสิระและสอบผ่านการสอบประมวลความ
รู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขยีนและ/หรอืปากเปล่า
ในสาขาวิชานั้น และ/หรือ ผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระจะต้องได้รับ
การตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด�าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงาน
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือส่ิงพิมพ์วิชาการหรือเสนอต่อ
ที่ประชุมที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)

45.3  หลักสูตรปริญญาเอก
45.3.1  แบบ 1 สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ตามหลกัเกณฑ์และ

เง่ือนไขท่ีสถาบันก�าหนด สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 
Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธ์ิขอท�าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์
และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสดุท้าย โดยคณะกรรมการ ซึ่งจะต้อง
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ประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและผลงาน
วิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด�าเนินการให้ผลงาน
หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือส่ิง
พมิพ์ทางวิชาการท่ีมกีรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง (Peer Review) 
ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น

45.3.2  แบบ 2 ศกึษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีก�าหนดในหลกัสูตร ได้คะแนนเฉลีย่
สะสมไม่ต�่ากว่า 3.00 จากระดับคะแนนเต็ม 4.00 หรือเทียบเท่า สอบ
ผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
สถาบันก�าหนด สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Exam-
ination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ขอท�าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบ
ผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ ซึ่งจะต้องประกอบ
ด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้อง
ไดร้ับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด�าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานไดร้ับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการท่ี
มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ 
และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น

ข้อ 46  นักศึกษาท่ีศึกษาหลักสูตรซึ่งก�าหนดให้การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของ
เง่ือนไขในการส�าเร็จการศึกษา และนักศึกษาได้ด�าเนินการจนผ่านเง่ือนไขการส�าเร็จการ
ศกึษาอืน่ๆ ครบถ้วนแล้ว แต่อยู่ในระหว่างรอการยอมรบัให้ตพีมิพ์ในวารสารหรอืส่ิงพมิพ์
ทางวิชาการท่ีหลักสูตรก�าหนด และนักศึกษาได้ใช้เวลาในการศึกษาครบตามระยะเวลา
ที่ก�าหนดในข้อ 12 แล้ว นักศึกษาสามารถยื่นค�าร้องขอขยายเวลาการศึกษาได้ครั้งละ 1 
ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 2 ครั้ง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน

ให้สภาสถาบันเป็นผู้อนุมัติการส�าเร็จการศึกษา และให้ถือวันที่ได้รับอนุมัตินั้นเป็น
วันส�าเร็จการศึกษา

ข้อ 47  การขออนุมัติปริญญา
47.1  นักศึกษาผูค้าดว่าจะส�าเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ยื่นค�ารอ้งแสดง

ความจ�านงขอส�าเรจ็การศกึษาต่อผู้อ�านวยการหลกัสูตรล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน 
ก่อนวันสิ้นภาคการศึกษาที่คาดว่า จะส�าเร็จการศึกษานั้น

47.2  นกัศกึษาท่ีจะได้รบัการพจิารณาเสนอชือ่เพือ่ขออนมุตัปิรญิญาต่อสภาสถาบนัต้อง
มีคุณสมบัติ ดังนี้
47.2.1  เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาตามข้อ 45
47.2.2  ไม่ค้างช�าระค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือไม่มีหนี้สินกับสถาบัน
47.2.3  เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างการด�าเนินการทางวนิัยนักศึกษา
47.2.4  ส่งวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระและเอกสารอื่นๆ ท่ี

เกี่ยวข้อง ที่จัดท�าตามรูปแบบและจ�านวนที่สถาบันก�าหนด
47.2.5  การเสนอชื่อผู้ส�าเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภาสถาบันให้

เป็นไปตาม ที่สถาบันก�าหนด
ข้อ 48  ในกรณีท่ีมีเหตุผลจ�าเป็นและสมควร สถาบันอาจพิจารณามิให้ผู้ส�าเร็จการศึกษาผู้หนึ่งผู้

ใด เข้ารับการประสาทปริญญาบัตรได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันก�าหนด
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ข้อ 49  การเพิกถอนปริญญา สภาสถาบันอาจพิจารณาเพิกถอนปริญญาซึ่งได้อนุมัติแก่ผู้ส�าเร็จ
การศึกษาผู้หนึ่งผู้ใดไปแล้วตามกรณีดังต่อไปนี้
49.1  ผู้ส�าเร็จการศึกษาผู้นั้นไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนัยของคุณสมบัติผู้มีสิทธ์ิเข้า

ศึกษาหรือผู้ส�าเร็จการศึกษาของหลักสูตรที่ตนได้ส�าเร็จการศึกษาตามข้อ 13 หรือ 
ข้อ 45 แห่งข้อบังคับนี้ การเพิกถอน ปริญญามีผลตั้งแต่วันที่สภาสถาบันได้อนุมัติ
ปริญญาให้กับบุคคลนั้น

49.2  วทิยานพินธ์หรอืการศกึษาค้นคว้าอสิระ เพ่ือการส�าเรจ็การศกึษาตามหลกัสูตรของ
ผู้ส�าเร็จการศึกษาผู้นั้น ผู้ส�าเร็จการศึกษาได้ท�าการลอกเลียนงานผู้อื่น รวมถึงลอก
เลยีนงานของตนเอง หรอืมิได้กระท�าด้วยตนเอง การเพกิถอน ปรญิญาให้มีผลตัง้แต่
วันที่สภาสถาบันได้อนุมัติปริญญาให้กับบุคคลนั้น

49.3  ผู้ส�าเร็จการศึกษาผู้นั้นได้กระท�าการอันเป็นที่เสื่อมเสียร้ายแรงต่อสถาบัน หรือต่อ
ศักดิ์ศรีแห่งปริญญาท่ีตนได้รับ การเพิกถอนปริญญาในกรณีนี้ให้มีผลตั้งแต่วันท่ี
สภาสถาบันมีมติเพิกถอน

ข้อ 50  ใหอ้ธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ�านาจออกประกาศ ค�าส่ัง หรือ
ก�าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ กรณีท่ีมีปัญหาในทางปฏิบัติ
ให้อธิการบดีวินิจฉัยโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการบริหารและงานวชิาการสถาบัน

หมวด 10 
บทเฉพาะกาล

ข้อ 51  ให้ใช้ข้อบงัคบัสถาบนัการจัดการปัญญาภวัิฒน์ ว่าด้วยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 
2558 ส�าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2558 จนกว่าจะ
ส�าเร็จการศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์)
นายกสภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
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2015 年正大管理学院 
研究生管理章程

为了让研究生教育符合2005年和2006年高等教育标准，以及为了更好地保持研究生教

育标准并获得学术上的认证，依据《2007年国王签署颁布的私立高等院校条例修订版（第2

版）》第11条内容中所授予的权利，按照正大管理学院理事会2015年1月27日第1/2558次会

议决议，认为应建立各种管理规定，如下：

第一条、本章程全称《2015年正大管理学院研究生管理章程》

第二条、本章程自2015学年起开始实行

第三条、 取消《2013年正大管理学院研究生管理章程》以及本校其他的与本章程相抵

触的制度、规则、校令和公告等，一律改用本章程。

第四条、本章程上的

“学校” 指 正大管理学院

“学校理事会” 指 正大管理学院理事会

“校长” 指 正大管理学院校长

“学院” 指 正大管理学院开办的学院或同等机构

“院长” 指 负责学院里各项事务的领导

“专业” 指 研究生课程里的专业

“课程” 指  本校各专业的研究生进修课程、硕士课程、高等研究

生进修课程以及博士课程

“课程主任” 指  管理本校硕士研究生进修课程、硕士课程、高等研究

生进修课程以及博士课程的领导

“课程管理委员会” 指  由校长委任的委员会，负责管理课程、安排教学、 开

发课程、跟进和评估已开办的课程以及负责委任指导

老师以辅导论文和/或独立研究报告的选题和大纲的

写作。

第五条、负责研究生的办学工作，按如下分工：

学院负责协调和协助研究生院教学管理工作；专业则负责与自专业相关的教学管理工

作。

第六条、校长负责监督本章程，并有权发出与本章程无任何抵触的规则、公告、校令

或制度等。

如有必要进行管理章程以外的操作，须由课程管理委员会审定并向校长提议，由校长

酌情而定。
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第一章 
学习体系

第七条、研究生教育是以学期和累积学分的制度进行办学。一学年有两个正规学期，

每学期有至少15周的学习时间。各课程可按其所需开办暑期班。暑假学期属选读性学期，

学习时间至少6周，学分按照正规学期学分的同等比例计算。

第八条、学分

8.1 在一个正规学期内，用至少15小时讲解或论述的理论课程，计1个学分。

8.2 在一个正规学期内，用至少30小时培训或试验的实践课程，计1个学分。

8.3 在一个正规学期内，用至少45小时实习或进行实地培训的课程，计1个学分。

8.4 在一个正规学期内，用至少45小时做指定项目或教育活动的课程，计1个学分。

8.5 在一个正规学期内，用至少45小时进行独立研究写作的研究工作，计1个学分。

8.6 在一个正规学期内，用至少45小时进行论文的研究工作，计1个学分。

第二章 
课程

第九条、研究生课程

9.1  研究生证书课程：是一个培育专业效率和技能、完整而独立的课程，供学士毕

业或同等学历者报读（需要继续进修研究生学位者，可以申请学分转移（仅限

于修读相同或相关专业的硕士学位），所转的学分不得超过所报读课程总学分

的三分之一）。

9.2  硕士课程（硕士学位）：是一个比学士课程更高一级的课程，以促进各专业在

学术和/或研究上的发展。

9.3  高等研究生进修课程：是一个依据国家高等教育发展计划、高等教育哲学以及

学术和专业标准开办的课程，强调培育精通专业知识的学术和专业人士，加深

知识和增强技能，让能更好地执行各项任务，提高专业效率。这是一个完整而

独立的课程，供硕士毕业或同等学历者报读（本课程不属博士课程）。

9.4  博士课程（博士学位）：是一个促进学术发展的课程，依据国家高等教育发展

计划、高等教育哲学以及国际学术和专业标准进行教学，强调学者在各专业上

具有高等知识和能力，采用研究的过程使学者更能自由地开创和探索新的知识

，具有创新能力，持续学术上的进步，不断地将所掌握的学问与其他学问相结

合，有学术和职业上的道德和伦理，并且能进行比硕士学位更高等级的研究。

第十条、课程设置

10.1 研究生证书课程：全部科目的加起来应至少有24个学分。

10.2 硕士课程（硕士学位）：整个课程应至少有36个学分，分为两个计划，如下：

A计划：是一个偏向于研究的学习计划，通过做论文的的形式进行。该计划还可以

细分为两种模式：

A1模式：包括至少36个学分的论文写作，还可以以不计学分的形式安排修读

某些科目或进行学术上的活动等。
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A2模式：包括至少12个学分的论文写作以及至少24个学分的科目学习。

B计划：是一个偏向于课程学习的计划，不需要进行论文写作，但必须进行至少3

个学分至多6个学分的独立研究报告写作。开办学习计划A的专业不一定要同时开

办学习计划B；但开办学习计划B的专业就要开办学习计划A让学生选修。 10.3高等

研究生进修课程：全部科目的加起来应至少有24个学分。报读的学生必须有硕士

学位。对于6年制课程的本科毕业生或有硕士同等学历的毕业生无须受过硕士级教

育，可以进修高等研究生进修课程。

10.4  博士课程（博士学位）：对于学士毕业生，整个课程应至少有72个学分；对于

硕士毕业生，应至少有48个学分。

本课程分为两种形式：

1.  偏向于研究，进行构成新学问的论文写作，还可以以不计学分的形式安排

修读某些科目或进行学术上的活动，如下：

(1) 报读本课程的本科毕业生必须进行至少72个学分的论文写作

(2) 报读本课程的硕士毕业生必须进行至少48个学分的论文写作

同时，(1)和(2)的论文必须拥有同等的质量和标准。

2.  偏向于研究，进行在学术上有高等质量的论文写作的同时，还进行科目的

学习，如下：

(1)  报读本课程的学士毕业生必须进行至少48个学分的论文写作和进行至少24

个学分的科目学习。

(2)  报读本课程的硕士毕业生必须进行至少36个学分的论文写作和进行至少12

个学分的科目学习。

然而，(1)和(2)的论文必须拥有相等的质量和标准。

第十一条、学习方案

11.1  脱产学习课程（Full-time）, 即规定此学习方案平均每学期选修至少9个学分、

最多不超过15个学分的课程

11.2  非脱产学习课程（Part-time），即规定此学习方案平均每学期选修少于9个学

分的课程。

第十二条、学习期限

12.1 研究生证书课程或高等研究生进修课程的学习时间不得超过3个学年。

12.2 硕士课程的学习时间不得超过5个学年。

12.3  博士课程，对于学士毕业生学习时间不得超过8个学年，对于硕士毕业生学习

时间不得超过6个学年。

12.4  无法在上述规定期限内完成学业的学生，本校可适度放宽让学生延长学习时

间。学生最多能延长两次，一次一个学期。然而，可延长学习时间的学生必

须符合以下条件：

1) 论文写作有明显的进展；

2) 学术上所需，或有特殊原因者。

12.5  若博士课程学生无法在规定期限内完成学业，可授予硕士学位，然而必须符

合本校毕业条件。
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然而，第12.4和12.5条的实施将由课程管理委员会决定，并呈校长批准。

第三章 
报名资格和流程

第十三条、研究生课程报名资格

13.1 学历

(1) 研究生证书课程

报读者必须是本科毕业（学士学位）或具有课程规定的同等学历，或正在泰

国高等教育委员会认证的高校进修本科课程的最后一个学期。来自国外高等院校

的学生，必须获得该高等院校的证明。此外，各学院或专业将有其他更多的资格

要求。

(2) 硕士课程（硕士学位）

报读者必须是本科毕业（学士学位）或拥有同等学历，或正在泰国高等教育

委员会认证的高校进修本科课程的最后一个学期。来自国外高等院校的学生，必

须获得该高等院校的证明。此外，各学院或专业将有其他更多的资格要求。

报读A1模式的学生，必须是本科毕业或具有同等学历，而且要求要在同一专

业或相关商业上具有优秀的学习成绩，具有足够的论文写作的能力和基础知识，

通过该专业的课程管理委员会批准方可报读。

(3) 高等研究生进修课程

报读者必须是硕士毕业（硕士学位）或具有课程规定的同等学历，或正在泰

国高等教育委员会认证的高校进修硕士课程的最后一个学期。来自国外高等院校

的学生，必须获得该高等院校的证明。此外，各学院或专业将有其他更多的资格

要求。

(4) 博士课程（博士学位）

4.1  报读者必须是硕士毕业（硕士学位）或具有课程规定的同等学历。来自国

外高等院校的学生，必须获得该高等院校的证明。此外，各学院或专业将

有其他更多的资格要求。若报读者的平均学分低于3.50，将由课程管理委

员会作决定。或

4.2  报读者必须是本科毕业（学士学位）或具有同等学历，而且要求要在同一

专业或相关商业上具有优秀的学习成绩，具有足够的论文写作的能力和基

础知识，通过该专业的课程管理委员会批准方可报读。报读者可以是正在

进修本科课程的最后一个学期的学生，平均学分不低于3.25或同等水平。

此外，各学院或专业将有其他更多的资格要求。

13.2招生

申请表、相关证件及其他条件等将依据本校公告进行操作。

13.3 录取

13.3.1 经学院认同，由各专业自定录取条件、方式及学生人数。

13.3.2经将要录取的学院和专业内的相关人士认同，在课程管理委员会认同和

依照本校规定的标准和方式进行的前提下，本校将特别考虑录取符合上述第13.1条

条件的学生。
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13.3.3  经专业或课程管理委员会的认同，本校将特别考虑录取符合上述第13.1

条条件并且具有本科（学士）以上知识水平的学生，以不求学历的方式

进修该课程或做研究。

13.3.4  外国学生的录取要求将依照《本校章程——外国学生教育》或日后有变

更修改的其它规则进行。

13.3.5  若有报读者正在等待学士或硕士成绩公布的情况，报读者必须在本校规

定的期限内提供课程规定的毕业文凭，才算正式录取。

13.3.6  不可同时进修一个以上的研究生专业课程。

13.4 学生报到和新生注册

本校公布录取的学生必须在本校规定的日期和时间内注册报到，否则一律视作弃

权。

13.5 学生可分为以下两种：

13.5.1  普通学生，即各专业或学院正式录取的学生，或者是依据各专业条件录

取的试读生，在评估后成为该专业的学生，将获得文凭或毕业证书。

13.5.2 特殊学生，即由本校录取的不求文凭或毕业证书的学生。

第四章 
研究生课程教师

第十四条、硕士课程、博士课程、研究生进修课程和高等研究生进修课程的教师包括

以下：

研究生课程的常驻教师指由校长指定的硕士学历以上的常驻教师，主导办学流程，在

按照该课程进行办学的期间，负责担任任课教师和/或论文和/或独立研究报告导师。当教

师受本校指派担任某课程常驻教师的同时，还可以再担任一个与原课程相关或有直接关系

的多学科课程常驻教师；当教师受本校指派担任某硕士课程常驻教师的同时，还可以再担

任一个相同专业的博士课程常驻教师。

硕士课程的教师

14.1  课程的负责人必须为该课程的常驻教师，负责管理该课程和教学、开发课程

、评估课程和其他相关的任务，并须具备博士以上的学历或同等学历，或者

担任该专业或相关专业副教授级以上的职位，人数至少3人。

14.2  任课教师必须是常驻教师或校外资深人士，具备硕士以上的学历或同等学历

，或者担任该专业或相关专业助理教授级以上的职位，且具有非学历性的研

究经验。

14.3 论文或独立研究报告导师：

14.3.1 论文导师

论文主导师或导师委员会主席：必须为本校的常驻教师，具备相同专业或

相关专业的博士学历或同等学历，或担任相同专业或相关专业副教授级以上的职

位，且具有非学历性的研究经验。

论文副导师（如有）：必须为本校的常住教师或校外资深人士，具备博士学

历或同等学历，或担任相同专业或相关专业副教授级以上的职位，且具有非学历
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性的研究经验。

14.3.2 独立研究报告导师

独立研究报告主导师或导师委员会主席：必须为本校的常驻教师，具备相同

专业或相关专业的博士学历或同等学历，或担任相同专业或相关专业副教授级以

上的职位，且具有非学历性的研究经验；或者可以是临时教师，其经验在该专业

的学术界上获得公认。

独立研究报告副导师（如有）：必须为本校的常住教师或校外资深人士，具

备博士学历或同等学历，或担任相同专业或相关专业副教授级以上的职位。

14.4 论文考核委员

14.4.1 论文或独立研究报告开题考核委员会

由校长或获得授权人士委任论文或独立研究报告开题考试委员会，包括以下

委员：

(1) 论文或独立研究报告主导师

(2)  按照泰国高等教育委员会规定的课程负责人或课程常驻教师,获得课程主任

批准：一人。

(3) 内部或外聘资深人士，或获得院长认可的资深人士：一人

若外聘资深人士未曾担任过考核委员，须向学院申请批准。

14.4.2 论文或独立研究报告答辩考核委员

论文或独立研究报告答辩考核委员的名单由导师委员会向课程主任提名

，向学院申请批准后由校长或获得授权人士委任。该委员会包括：

14.4.2.1 论文答辩考核委员会

(1)  非副导师的外聘资深人士，由主导师和课程管理委员会主席共同提名

：一人。

(2) 论文主导师或副导师：一人。

(3)  按照泰国高等教育委员会规定的课程负责人或课程常驻教师,由课程主

任提名：一人，或内部或外来的与论文写作相关的资深人士，经由院

长或课程主任或学院管理委员会批准。

然而，课程常驻教师和外聘资深人士须具有博士或同等学历，或担任相

同专业或相关专业副教授级以上的职位，且具有非学历性的研究经验。

14.4.2.2 独立研究报告答辩考核委员会

(1)  按照泰国高等教育委员会规定的课程负责人或课程常驻教师,由主导师

和课程管理委员会主席共同提名：一人。考核委员会主席不得同时为

主导师或副导师。

(2) 主导师或副导师：一人

(3) 与独立研究报告相关的内部或外聘资深人士：一人。

若外聘资深人士未曾担任过考核委员，须向学院申请批准。

博士课程的教师

14.5  课程负责人必须为该课程的常驻教师，负责管理该课程和教学、发展新课程

、评估课程和其他相关的任务，并须具备博士以上的学历或同等学历，或者

担任该专业或相关专业教授级以上的职位，人数至少3人。
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14.6 任课教师，按照第14.2条进行。

14.7 博士导师

论文主导师或导师委员会主席：必须为本校的常驻教师，具备相同专业或相

关专业的博士学历或同等学历，或担任相同专业或相关专业副教授级以上的职位

，且具有非学历性的研究经验。

论文副导师（如有）：必须为本校的常住教师或校外资深人士，具备博士学

历或同等学历，或担任相同专业或相关专业副教授级以上的职位，且具有非学历

性的研究经验。

对于缺乏资深人士的专业，在必要的情况下，可以委任外来副导师担任主导

师的职位，而主导师和副导师都必须参加论文考核。

主导师和副导师可以是该专业的专家，或是非学术人士，或是校外资深人士

，无需审定学术职位。

担任主导师的专业人士必须为本校聘任的全职员工，担任副导师的专业人士

可以为本校聘任的全职员工或外聘资深人士，应在该专业上具有专业知识和丰富

的经验，并获得政府部门或学术界上的工人，相当于公务员9级以上。当学生向课

程主任申请委任资深人士后，并经资格审核委员会的批准后，必须通报泰国高等

教育委员会。

若主导师和/或副导师 未曾担任过导师或教师的职位，应向学院申请并获得学

院管理委员会的批准。

14.8 博士论文考核委员，按照14.4.4和14.4.2条进行，14.4.2.2 除外。

研究生证书课程和高等研究生进修课程教师

14.9 课程教师和任课教师的资格和人数按照第14.1和14.2条进行。

第十五条、在必要的情况下，经课程管理委员会的认同，院长可指定某校外资深人士

担任论文或独立研究报告的导师。

第十六条、课程的管理，至少具备以下条件：

16.1 课程常驻教师有至少5人，其中至少3人为课程负责人。

16.2  各研究生课程将由校长委任的课程管理委员会监管，并依照各学院规定的职

责和组成部分进行。

第十七条、成立课程管理委员会，在大体上负责管理研究生课程和监管课程的质量，

该委员会的职责和组成部分将由各学院规定。

第五章 
科目注册和学分转移

第十八条、注册和增加科目或退课

18.1  注册和增加学科或退课都必须通过普通辅导教师或课程主任的认同。注册期

限和注册手续费将按照本校规定进行。

18.2 科目注册分为三种：

18.2.1 计学分和计成绩形式 (Credit)
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18.2.2 不计学分形式，成绩分为S或U (Audit)

18.2.3 听课形式 (Visit)

18.3  在普通学期进修全职学习课程的学生必须注册科目至少9个学分至多15个学

分，在普通学期进修兼职学习课程的学生必须注册科目至少3个学分至多9个学

分。

注册的科目少于上述规定，只有课程剩余学分少于上述规定学分的情况，或

者获得相关学院的院长批准，方可进行。

18.4  学生在暑假学期除了注册论文可以超过6个学分以外，注册其他科目均不得超

过6个学分。

18.5  对于曾经注册过和成绩为B以上的科目，学生不得重新注册和重新计算分数；

若学生按照课程规定注册完所有科目，但平均学分不到3.00，可以重新注册成

绩低于A的科目，以重新计算成绩。

18.6  修完课程规定全部科目但仍未毕业的学生和休学的学生必须按照本校规定缴

交每学期的手续费和学籍保留费。

18.7  学生能够注册学习计划上的科目，或者从其他高等院校把学分转移之本校的

学习计划中，然而，必须获得普通辅导老师和课程主任的认可。

第十九条、增加科目或退课准则：按照本校公告进行。

第二十条、当学生符合各专业的各项特定资格要求，并获得论文或独立研究报告导师

委员会主席和普通辅导老师的认可后，才能进行论文或独立研究报告的注册。至于其他规

定，将依照本校公告进行。

第二十一条、转移曾经进修的科目学分，包括本校（针对已退出学籍的学生）和其他

高校的科目，将依照本校公告进行。

第六章 
学习评估标准

第二十二条、研究生学习评估规定如下：

22.1  学科考试 除已按程序退学科目外，学生须参加每门所注册学习科目的考试；

任课教师应在规定时间内按照学校规定格式评估学生成绩，并经过课程管理

委员会审批

22.2  综合考试（Comprehensive Examination）为考核研究生院B计划学习模式学生

通过综合各自见解、学科知识、学习经验及研究内容以运用到实际操作中的

考试；有如下规定：

22.2.1 综合考试为笔试或口试形式，或两种形式混合

22.2.2  注册学习并考试通过学校指定的必修科目、平均学分不低于 3.00 的学

生，方有资格参加综合考试

22.2.3 通过指导教师批准后，学生方可向研究生院课程主任递交考试申请

22.2.4 综合考试的操作程序应遵循课程管理委员会规定

22.2.5  综合考试委员会的建立，须由课程管理委员会提供三个教师名单，并让
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校长出任命书方可成立

22.2.6 一年至少进行一次综合考试，或由综合考试委员会酌情而定

22.2.7  有参加综合考意愿的学生，须经过指导教师批准后， 向研究生院课程

主任递交申请，并按照学校规定交付的综合考试手续费

22.2.8  综合考试笔试或口试成绩，分为“S”(Satisfactory)，表示考试通过，成绩

理想；及“U”（Unsatisfactory)，表示考试没有通过，成绩不理想

22.2.9 综合考试最多可参加3次

22.3  论文考试为研究生、博士生评估论文成果的考试，论文考试委员会须审查学

生论文、论文质量评定、通过口试形式考查学生的知识量，并开会给予论文

评定

22.4  独立研究写作考试为评估B计划研究生的考试，独立研究写作委员会须审查学

生写作、写作质量评定、通过口试形式考查学生知识量，并开会给予评定

第二十三条、凡考试作弊学生，将按学校规定做相应处理

第二十四条、每学期结束，即对学生成绩进行评估

第二十五条、成绩评估将以分数段及记分符号进行，各分数段的解释如下：

记分符号 含义 分值

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

优秀 (Excellent)

良好 (Very Good)

好 (Good)

中等 (Fairly Good)

一般 (Fair)

差 (Poor)

很差 (Very Poor)

不合格 (Fail)

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0

第二十六条、除了上述第二十五条的分数段以外，某科目的成绩可能会出现以下符

号：

记分符号 含义

ACC

AU

E

G

I

P

S

U

W

转移学分成绩 (Accredit)

旁听课程 (Audit)

成绩优秀(Excellence)

成绩良好(Good)

评估未完成 (Incomplete)

尚未完成学科学习 (In Process)

成绩合格 (Satisfactory)

成绩不合格 (Unsatisfactory)

退课 (Withdrawal)
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26.1 记分符号“ACC（Accredit）”意为转移学分后学分转移委员会评定的分数。

26.2  记分符号“AU（Audit）”意为学生注册学习该门课程但不计学分；允许参加成

绩评估以获得课程学习证书，但上课出勤率须为整个课程学习时间的80%。

26.3 记分符号“E（Excellence）”意为成绩优秀。

26.4 记分符号“G（Good）”意为成绩良好。

26.5 记分符号“I”(Incomplete)意为评估未完成，用于以下任一情况：

(1) 由于客观原因学生无法参加考试，如：生病并以得到请假许可。

(2) 学生尚未完成任课教师所布置的任务，此情况须得到所在院系领导的许可

。

26.6  记分符号“P（In Progress）”意为学科学习未结束，还不能在该学期内对学生进

行评估。

26.7 记分符号“S（Satisfactory）”意为成绩合格，用于已注册的不计学分的课程。

26.8  记分符号“U（Unsatisfactory）”意为成绩不合格，用于已注册的不计学分的课

程，学生须重新注册学习该科目，并得到“S” 。

26.9  记分符号“W（Withdrawal）”意为已退出该课程学习，用于学生在该学期得到

许可或允许休学，或被休学的情况。

第二十七条、分数级别及记分符号

如有以下情况，可采用A, B+, B, C+, C, D+, D及F 的评分方法：

(1) 评分结果为分数级别

(2) 按照本校规定进行，将记分符号由“I”变为上述记分符号：

学生应完成考试和/或完成学科规定的作业，以让授课老师在成绩公布后

120天内上报学习成绩，否则记分符号“I”将按照当前的分数自动转换为分数级

别。

如有以下情况，可给予“F”：

(1) 学生参加考试但未通过

(2) 学生缺考，由授课老师酌情处理

(3) 学生出勤率低于80%，和/或有授课老师酌情处理

(4) 学生考试作弊

(5) 若学生未能在规定的时间内按照本校规定将“I”或“P”改为分数级别

如有以下情况，可给予“I”：按照学校公告：“I”代号处理方案进行

如有以下情况，可给予“AU”：

(1)  学生欲旁听某门课程，须得到任课教师及研究生院课程主任的批准，并照

常注册、缴费

(2) 学生注册学习旁听课程，出勤率不得少于80%

如有以下情况，可给予“P”：按照学校公告：“P”代号处理方案进行

第二十八条、优秀学生荣誉奖获得者，整个课程的平均学分应超过4.00

第二十九条、评估外语能力考试，按如下评分原则：

S (Satisfactory) 意为 通过

U (Unsatisfactory) 意为 未通过
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第三十条、学生任一门课的计分为“C”或“U”，视为该课程学习成果不符合标准，须重

新注册学习或酌情而定

第三十一条、计算总学分、平均学分

31.1 学生注册学习任一课程超过一次，只作一门课的学分处理

31.2  平均累积学分（Cumulative Grade Point Average）将从第一个学期算起直至最

后一个学期，为每门课的成绩乘以学分的总和除以总学分。然而，无分数级

别的科目将不用来计算总学分。若相同的科目注册超过一次，则仅计算一次

的学分，而成绩将采用最后一次注册的成绩。

第七章 
毕业论文及独立研究写作

第三十二条、学生在符合各个课程的要求、并得到论文或独立研究写作指导教师的批

准下，方可注册申请毕业论文及独立研究写作；有关规定按照学校发布的管理条例执行

第三十三条、毕业论文及独立研究写作的监督管理，须有一位主指导教师或酌情可再

加一副指导教师，有关规定按照学校公告或相关条例执行

第三十四条、毕业论文及独立研究写作进度评估

34.1 每学期须对毕业论文及独立研究写作进度进行评估

34.2  毕业论文或独立研究写作的指导教师有义务为学生的写作进度进行评估，并

向课程管理委员会作报告

34.3  在进行毕业论文或独立研究写作的学期中，若写作尚未完成或未考试，可计

分“P”(In Progress)或 “I”(Incomplete)。

第三十五条、毕业论文/独立研究报告答辩

35.1  由论文/独立研究报告指导委员会向课程主任提名，然后向学院申请批准，最

后由校长文人论文/独立研究报告答辩考试委员会。

担任答辩委员会委员的内部教师或外聘资深人士须具备博士或同等学历，或

在该专业或相关专业领域内学术职称不低于副教授的学者，同时有非学历性的研

究经验。

有必要时，研究生院课程主任可根据学校管理规定，在课程管理委员会的批

准下，任命特别资深人士为答辩委员会委员

35.2  毕业论文答辩采取公开形式，允许有意者参观演讲及答辩；学院应在答辩日

七天以前向外部公布相关消息

毕业论文答辩委员会有权决定是否允许听众询问相关内容或表达有关论文的

看法，限制询问时间使整个答辩过程有条不紊地进行

35.3  答辩当日，答辩委员会委员不得少于三人，包括非副指导教师的校内教师、

非论文主指导教师或副指导教师的外聘资深人士，否则将视为无效操作

如答辩委员会委员不足如上所述人数，须推迟答辩日期；有必要时可让学校

修订任命书，更换成员，并规定好新的考试日期，确保新委员在新规定的考试日

期前有充足的时间阅读论文
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35.4  成绩评估者须为答辩日在场的委员；评估方法为：指导教师、校内教师及外

聘资深人士各持一票，同一意见两票或两票以上相同则为学生是否通过答辩

的公认标准

第三十六条、独立研究写作答辩

36.1  由学院成立答辩委员会，成员可包括：1)课程负责人或课程常驻教师；2）独

立研究报告主导师或副导师一人；和3）与独立研究报告相关的内部或外聘资

深人士一人，并具备14.4.2.2上的资历。

36.2  考试当日须有不少于两位委员出席，否则此答辩将视为无效。

如答辩委员会人数不足如上所述人数，须推迟答辩日期；有必要时可让学校

修订任命书，更换成员，并规定好新的考试日期，确保新委员在新规定的考试日

期前有充足的时间阅读独立研究写作

36.3  成绩评估者为答辩委员会每位成员；主指导教师及副指导教师意见视为一

票，同一意见不少于两票则作为公认的成绩

第三十七条、毕业论文及独立研究写作的考试评估

37.1  毕业论文的评估结果可为“E”（成绩优秀）、“G”（成绩良好）、“S”（成绩合

格）或“U”（成绩不合格）

37.2  独立研究写作的评估结果可为A, B+, B, C+, C, D+, D, F ，独立研究写作最多可

考两次

第三十八条、答辩委员会主席须在答辩后三日内，书面向研究生院课程主任报告成绩

38.1  如答辩通过，但需要做部分修改，须有书面记录及说明告知答辩者；答辩者

须在答辩日后45日内修改完毕并通过委员会的批准，如不能按时完成，则视为

该次答辩没有通过，答辩委员会须向研究生院课程主任做最后报告

38.2  如答辩未通过，委员会须通过书面向答辩者总结未通过原因，并于答辩日三

日内报告研究生院课程主任

第三十九条、如学生无必要原因无故缺考，则视为考试未通过

第四十条、第一次毕业论文答辩或独立研究写作答辩出现如第38.2条情况的未通过

者，有权在答辩日15日内递交第二或第三次答辩申请

如为第38.1条情况而未通过考试者，则于规定的截至递交修改稿日期后15日内，递交第二或

第三次答辩申请，并于该截止日期后60日内进行答辩

以上两种考试申请情况，须按学校规定缴付相应的手续费和注册费，如不按规定办理，则

取消学生资格

第四十一条 打印格式、递交成册及毕业论文、独立研究写作版权问题

41.1 毕业论文或独立研究写作的打印格式，按照学校规定操作

41.2 学生须按照学校规定按时、按量、按性质递交毕业论文或独立研究写作成册

41.3  毕业论文及独立研究写作的版权及专利属学校所有，学生或毕业论文及独立

研究写作的指导教师可用于学术用途进行公开；若把相关内容或学术成果用

于其他利益，则须遵循学校相关规定或方法操作
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如所做毕业论文或独立研究写作申请到资助并涉及到版权或专利问题，应得

到学校批准方可处理相关事宜

41.4 研究生院教师可按以下数量管理论文或独立研究写作

41.4.1 博士毕业论文 不超过3篇

41.4.2 硕士论文 不超过10篇

41.4.3 独立研究写作 不超过15篇

第八章 
学生资格

第四十二条、请假、休学、退学

42.1  凡请假都须向研究生院课程主任递交书面申请，并注明请假原因、附上请假

凭证

42.2 学期内所请事假、病假时长不得少于任一课程学习时长的80%

42.3 休学

42.3.1 如学生在注册学习科目后需要休学，得先办理退课手续

42.3.2 根据学校管理规定，学生须缴付手续费以保留学生身份

42.3.3  学生须在开学后30日内办好休学手续，否则按照学校规定将自动解除学

生身份

42.3.4  对于从未注册学习过或没有学分的学生不可连续休学两个学期，除非得

到研究生院课程主任的批准

42.4  退学。学生退学须向指导老师递交申请并注明详细原因，并最终得到研究生

院课程主任的批准

第四十三条、解除学生身份。有以下情况者，将做解除学生身份处理

43.1 毕业

43.2 自学生注册学习之日起，平均学分不足3.00 者

43.3 退学

43.4 综合考试成绩连续三个学期为“U”

43.5 自注册日起连续30日没有联系学校者

43.6 严重触犯法律、道德者；严重损害学校名声者；严重违反纪律者

43.7 资格不符导致无法继续就读该课程

43.8 在任一学期没有注册，而又没有办理休学

43.9 入学报名时伪造证据

43.10 死亡

第四十四条、恢复学生身份。因第43.2条、第43.4条而被取消学生身份者，或可恢复学

生资格，可按照学校公告办理。
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第九章 
毕业

第四十五条、毕业

学生须完成以下毕业条件：

45.1  研究生证书课程及高等研究生进修课程的学生，须修完课程规定的学分数，

平均学分不低于或等于3.00 （满分4.00）

45.2 研究生课程

45.2.1  A计划A1模式学生递交毕业论文并最后通过学校任命的答辩委员会的考

试；论文须得到出版，或使论文成果或一部分成果发表在学术期刊或各

种学术刊物上；或使论文成果提上某学术会议的议程并有会议记录记载

45.2.2  A计划A2模式学生须学完课程规定的所有课程，平均学分须等于或不低

于3.00（满分4.00），递交毕业论文并通过学校成立的答辩委员会的答

辩考试；毕业论文须得到出版，或是论文成果或一部分成果发表在学术

期刊或各种学术刊物上；或使论文成果提上某学术会议的议程并有会议

记录记载

45.2.3  B计划学生须学完课程规定的所有课程，平均学分须等于或不低于3.00

（满分4.00），通过独立研究写作及笔试和/或口试形式的综合考试（

Comprehensive Examination），和/或独立研究报告在期刊或学术刊物

上刊登，或在有会议录(Proceedings)的学术会议上发表。

45.3 博士课程

45.3.1  模式一的学生须根据学校标准及规定通过至少一门外语考试，并通过资

格考试（Qualifying Examination）以获得做论文的资格，递交论文并通

过最后的论文答辩；论文答辩委员会由校内及外聘资深人士组成；其所

著论文须被同业审查（Peer Review）过并得到发表，或论文成果或一部

分成果在学术期刊或其他学术刊物上发表过，成为被同业认可的资料

45.3.2  模式二的学生须学完课程规定的所有课程，平均学分须等于或不低于

3.00（满分4.00）；根据学校标准及规定通过至少一门外语考试，并通

过资格考试（Qualifying Examination）以获得做论文的资格，递交论文

并通过最后的论文答辩；论文答辩委员会有校内及外聘资深人士组成；

其所著论文须被同业审查（Peer Review）过并得到发表，或论文成果或

一部分成果在学术期刊或其他学术刊物上发表过，成为被同业认可的资

料

第四十六条、论文得到发表作为学生毕业的条件之一；如学生已完成毕业所具备的其

他条件，但尚等候论文是否得到学术期刊或其他学术刊物发表的结果，此时如学生已达到

所规定的学习时限（如第十二条所述），可按照学校公告，递交学时延长申请，一次可延

长1学期，最多可申请两次

由学校决定是否批准毕业，批准日期即为毕业时间

第四十七条、学位批准

47.1  如预计将会在某学期毕业，学生则可在该学期结束前至少30日向研究生院课程
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主任递交毕业申请

47.2 学生须具备如下条件方可呈送学校理事会以批准学位

47.2.1 依照第四十五条完成毕业者

47.2.2 没有拖欠学校各种费用情况，与学校无债务关系

47.2.3 非受学校纪律处分时期

47.2.4 按照学校规定数量及格式递交毕业论文、独立研究写作及相关资料

47.2.5 按照学校规定向学校理事会呈送毕业学生名单

第四十八条、根据学校规定，学校在持有必要及正当理由的情况下，可不允许个别学

生参加文凭授予仪式

第四十九条、取消学位。如出现以下情况，学校有权考虑取消个别学生的学位：

49.1 毕业生没有完全符合第十三条及第四十五条的入学条件或毕业条件；学位取

消时间从学校批准该生学位时间起生效

49.2 毕业生的毕业论文或独立研究写作有抄袭情况，或非本人亲自撰写；学位取

消时间从学校批准该生学位时间起生效

49.3 毕业生严重损害学校声誉或有辱本身所获学位；学位取消时间从学校批准该

生学位时间起生效

第五十条、本章程上各条例由校长负责监督，并有权依照本章程发出相关的公告、命

令书，或发出各项规定和执行指示等。

第十章 
声明

第五十一条、《2015年正大管理学院研究生管理章程》适用于2015学年前入学的所有

研究生直至毕业。

2015年3月16日公布

(Emeritus Professor Dr. Krasae Chanawongse)

正大管理学院校理事会主席
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ระเบียบสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา 

เข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2556

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนให้เหมาะสม สอดคล้อง
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เข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 ของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา 34 (2) แห่งพระราชบญัญตัสิถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2546 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 สภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 จึงมีมติให้ออกระเบียบไว้ดังนี้

ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการ
เรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2556”

ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป
ข้อ 3  ให้ยกเลกิระเบยีบสถาบนัการจัดการปัญญาภวิฒัน์ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรยีนระดบั

ปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2554
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ค�าสั่ง หรือประกาศอื่นๆ ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ 4  ในระเบียบนี้
“สถาบัน”  หมายความว่า  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
“อธกิารบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
“คณบดี”  หมายความว่า  หวัหน้าผู้ทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบงานของคณะหรอื

หน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน
“นักศึกษา”  หมายความว่า  นักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
“เทียบโอนผลการเรียน”  หมายความว่า    การน�าผลการเรียนรู้ซึ่งเป็นความรู้ ทักษะและ

ประสบการณ์ของผู้เรยีนท่ีเกิดจากการศกึษาใน
ระบบ การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตาม
อัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์
การท�างานมาประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการ
ศึกษาตามหลักสูตรของสถาบัน

ข้อ 5  ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละคณะ ประกอบด้วย
( 1 ) คณบดี เป็นประธานกรรมการ
( 2 ) หัวหน้าสาขาวชิา เป็นกรรมการ
( 3 ) ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภายใน และ/หรือภายนอกสถาบันไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการ
( 4 ) รองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดีคนหนึ่ง เป็นกรรมการและเลขานุการ
( 5 ) กรรมการตาม (4) หากไม่มีรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี ให้อาจารย์ในคณะเป็น

กรรมการและเลขานุการ
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ข้อ 6  คณะกรรมการ มีอ�านาจและหน้าที่ ดังนี้
( 1 ) ก�าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการเรียนนอกระบบ และ/หรือตาม

อัธยาศัย
( 2 ) ด�าเนินการเทียบโอนผลการเรียน
( 3 ) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก�าหนดไว้ในระเบียบนี้
( 4 ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากสถาบัน

ข้อ 7  การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตระหว่างการศึกษาในระบบ
7.1  การเทียบวิชาเรยีนและโอนหน่วยกิตระดบัปรญิญาตร ีให้กระท�าภายใต้หลกัเกณฑ์

ดังต่อไปนี้
7.1.1  เป็นรายวชิาหรอืกลุ่มรายวิชาในหลกัสูตรระดบัอดุมศกึษา หรอืเทียบเท่า

ที่ทบวงมหาวิทยาลัย หรือส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ
กระทรวงศกึษาธิการ หรอืหน่วยงานของรฐัท่ีมอี�านาจตามกฎหมายรบัรอง

7.1.2  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ

7.1.3  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีมีผลการศึกษาไม่ต�่ากว่าระดับคะแนนตัว
อักษร C หรือค่าระดับคะแนน 2.00 จากระดับคะแนนเต็ม 4.00 หรือ
เทียบเท่า

7.1.4  นกัศกึษาจะเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินสามในส่ีของจ�านวน
หน่วยกิต รวมของหลักสูตรที่รับโอน

7.1.5  นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาในสถาบันอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษาของ
ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร และต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสี่ของหน่วยกิตรวมของหลักสูตร จึงจะมีสทิธิ์ส�าเร็จการศึกษา

7.1.6  การขอเทียบโอนผลการเรยีน ในกรณท่ีีนกัศกึษาเคยศกึษาในมหาวิทยาลยั
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้ใช้หลักเกณฑ์ดังนี้
(1) นักศึกษาสามารถขอเทียบโอนผลการเรียนท่ีนักศึกษาเคยศึกษาใน

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการในคณะที่รายวิชานั้นๆ สังกัด

(2) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นจะไม่
น�ามาค�านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

(3) นักศึกษาที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา
จากสถาบนัอืน่และท่ีมกีารเทียบโอนรายวชิาจากสถาบนั มสิีทธ์ิได้รบัปรญิญา
เกียรตินิยม ตามข้อบังคับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ว่าด้วยการให้
ปริญญาตรีเกียรตินิยม

7.1.7  การเทียบรายวชิาหรอืโอนหน่วยกิต จะกระท�าได้ไม่เกินชัน้ปี และภาคการ
ศกึษา ท่ีสถาบนัได้รบัอนญุาตให้มนีกัศกึษาอยู่ตามหลกัสูตรท่ีได้รบัความ
เห็นชอบแล้ว

7.2  การเทียบวชิาเรยีนและโอนหน่วยกิตระดบับณัฑติศกึษา ให้กระท�าภายใต้หลักเกณฑ์
ต่อไปนี้
7.2.1  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือเทียบ

เท่าท่ีทบวงมหาวิทยาลัย หรือส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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หรือกระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ�านาจตามกฎหมาย
รับรอง

7.2.2  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ

7.2.3  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีมีผลการศึกษาไม่ต�่ากว่าระดับคะแนนตัว
อักษร B หรือค่าระดับคะแนน 3.00 จากระดับคะแนนเต็ม 4.00 หรือ
เทียบเท่า หรือได้ระดับคะแนนตัวอักษร S

7.2.4  นกัศกึษาจะเทียบรายวชิาเรยีนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินหนึง่ในสามของ
จ�านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน

7.2.5  รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีเทียบโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น จะไม่น�า
มาค�านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

7.2.6  นกัศกึษาจะต้องใช้เวลาศกึษาในสถาบนัไม่น้อยกว่าหนึง่ปีการศกึษา และ
ต้องลง ทะเบียนเรียนรายวิชา หรือรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือ
วทิยานพินธ์ตามหลกัสูตรของสถาบนัไม่น้อยกว่าสองในสามของหน่วยกิต
รวมของหลักสูตร จึงจะมีสิทธิ์ส�าเร็จการศึกษา

7.2.7  การเทียบรายวชิาหรอืโอนหน่วยกิต จะกระท�าได้ไม่เกินชัน้ปีและภาคการ
ศึกษาท่ีสถาบันได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรท่ีได้รับ
ความเห็นชอบแล้ว

ข้อ 8  การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศกึษานอกระบบ และ/หรอืการศกึษาตาม
อัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ ให้กระท�าภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
8.1  การเทียบความรู้จะเทียบเป็นรายวชิาหรอืกลุ่มรายวชิาตามหลักสูตรและระดบัการ

ศึกษาที่เปิดสอนในสถาบัน
8.2  วธีิการประเมนิเพือ่การเทียบโอนความรูใ้นแต่ละรายวิชาหรอืกลุ่มรายวิชาให้ใช้การ

ทดสอบมาตรฐาน (standardized test) หรือการทดสอบท่ีไม่ใช่การทดสอบ
มาตรฐาน (non-standardized test) หรือการประเมินการศึกษา/อบรมที่จัด
โดยหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา (evaluation of non-sponsored 
training) หรือการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

8.3  ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต�่ากว่าสัญลักษณ์ C หรือค่าระดับคะแนน 2.00 
หรือเทียบเท่า ส�าหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาระดับปริญญาตรี และไม่ต�่ากว่า
สัญลักษณ์ B หรือค่าระดับคะแนน 3.00 หรือเทียบเท่า หรือสัญลักษณ์ S ส�าหรับ
รายวชิาหรอืกลุ่มรายวชิาระดบับณัฑติศกึษา จึงจะให้จ�านวนหน่วยกิตของรายวิชา
หรือกลุ่มรายวิชานั้น แต่จะไม่ให้ระดับคะแนนตัวอักษร และไม่น�ามาคิดคะแนนผล
การเรียน หรือค�านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

8.4  การบันทึกผลการเรียนให้บันทึกตามวิธีการประเมิน หากได้หน่วยกิตจากการ
ทดสอบมาตรฐานให้บันทึก “CS” (credits from standardized test) หาก
ได้หน่วยกิตจากการทดสอบท่ีไม่ใช่การทดสอบมาตรฐานให้บนัทึก “CE” (credits 
from exam) หากได้หน่วยกิตจากการประเมินการศึกษา/อบรมท่ีจัดโดยหน่วย
งานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา ให้บันทึก “CT” (credits from training) และ
หากได้หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสมผลงานให้บันทึก “CP” (credits from 
portfolio)
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8.5  การเทียบรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษา
ตามอัธยาศัยให้หน่วยกิตได้ร่วมกันไม่เกินครึ่งหนึ่งของจ�านวนหน่วยกิตรวมของ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีขอเทียบ หรือไม่เกินหนึ่งในสามของจ�านวนหน่วยกิต
รวมของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ขอเทียบ

8.6  นกัศกึษาต้องใช้เวลาศกึษาในสถาบนัไม่น้อยกว่า 1 ปีการศกึษา และต้องลงทะเบยีน
เรียนรายวิชาและมีผลการศึกษาของสถาบันไม่นอ้ยกว่า 30 หนว่ยกิต ส�าหรับ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือ 12 หน่วยกิต ส�าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
จึงจะมีสทิธิ์ส�าเร็จการศึกษา

ข้อ 9  ผลการเทียบโอนผลการเรยีนรายวิชาหรอืกลุ่มรายวิชา ต้องได้รบัความเห็นชอบจาก คณะ
กรรมการ และให้แจ้งผลการเทียบโอนผลการเรียนให้งานทะเบียนและประมวลผล ส�านัก
ส่งเสรมิวิชาการ เพื่อด�าเนินการต่อไป

ข้อ 10  ค่าธรรมเนยีมในการด�าเนนิการเพ่ือการเทียบโอนผลการเรยีน ให้เป็นไปตามประกาศของ
สถาบัน

ข้อ 11  ขั้นตอนการขอเทียบโอนผลการเรียน หลักฐานการขอเทียบโอนผลการเรียน หลักเกณฑ์ 
วิธีการและแนวปฏิบัติในการขอเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามประกาศสถาบัน ซึ่ง
สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย (ส�านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา) เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาใน
ระบบ พ.ศ. 2545 หรือระเบียบ/ประกาศ/แนวปฏิบัติอื่นที่จะมีการแก้ไขโดยอนุโลม

ข้อ 12  สถาบันจะด�าเนินการเทียบโอนผลการเรียนเฉพาะรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ซึ่งนักศึกษา
ได้เคยศึกษาและมีผลการเรียนจากสถาบันเดิมก่อนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบัน

ข้อ 13  กรณท่ีีหลกัสูตร/คณะวิชาต้องการก�าหนดหลกัเกณฑ์เพิม่เตมิ โดยหลกัเกณฑ์นัน้ไม่ต�า่กว่า
เกณฑ์มาตรฐานท่ีส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก�าหนดไว้ ให้อธิการบดีเป็นผู้
พิจารณาอนุมัติและแจ้งให้สภาสถาบันทราบ

ข้อ 14  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ�านาจออกประกาศ ค�าส่ัง หรือ
ก�าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้ กรณีท่ีมีปัญหาในทางปฏิบัติ
ให้อธิการบดีวินิจฉัยโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการบริหารและงานวชิาการสถาบัน

ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์)
นายกสภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
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ข้อบังคับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
ว่าด้วยการให้ปริญญาตรีเกียรตินิยม พ.ศ. 2556

โดยท่ีเป็นการสมควรให้มข้ีอบงัคบั ว่าด้วยการให้ปรญิญาตรเีกยีรตนิยิม อาศยัอ�านาจตามความใน
มาตรา 34 (2) และมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 สภาสถาบัน
การจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 เห็นสมควรออก
ข้อบังคับ ว่าด้วยการให้ปริญญาตรีเกียรตินิยม ดังต่อไปนี้

ข้อ 1  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ว่าด้วยการให้ปริญญาตรี
เกียรตินิยม พ.ศ. 2556”

ข้อ 2  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ 3  ให้ยกเลิก ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ว่าด้วยการให้ปริญญาตรีเกียรตินิยม 

พ.ศ. 2550ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
“สภาสถาบัน” หมายความว่า สภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
“อธกิารบดี” หมายความว่า อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

หมวด 1 
การให้ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

ข้อ 5  นักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
5.1  เป็นนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี รวมทั้งหลักสูตรปริญญาตรีที่สอง
5.2  สอบได้หน่วยกิตครบตามจ�านวนท่ีก�าหนดไว้ในหลักสูตรและส�าเร็จการศึกษาตาม

ระยะเวลา ที่หลักสูตรก�าหนด โดยนับเป็นจ�านวนภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ ไม่นับ
ภาคการศึกษาที่สถาบันอนุมัติให้ลาพักการศึกษา

5.3  ไม่เคยได้รับโทษทางวินัยให้พักการศึกษา
5.4  ไม่เคยสอบได้สัญลกัษณ์ F, U, D, หรอื D+ และไม่เคยลงทะเบยีนเรยีนซ�า้ในรายวิชา

ใด
5.5  นกัศกึษาท่ีมีการเทียบโอนรายวิชาจากสถาบนัอืน่และท่ีมกีารเทียบโอนรายวชิาจาก

สถาบัน มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม
5.6  สอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
5.7  จ�านวนหน่วยกิตท่ีเทียบโอน ต้องไม่เกิน ร้อยละ 25 ของจ�านวนหน่วยกิตตลอด

หลักสูตร

หมวด 2 
การให้ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง

ข้อ 6  นักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
6.1  มีคุณสมบัติตามข้อ 5.1, 5.2, 5.3, 5.5 และ 5.7
6.2  ไม่เคยสอบได้สัญลักษณ์ F หรือ U และไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ�้าในรายวิชาใด
6.3  สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป
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ข้อ 7  ใหอ้ธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ�านาจออกประกาศ ค�าส่ัง หรือ
ก�าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ กรณีท่ีมีปัญหาในทางปฏิบัติ
ให้อธิการบดีวินิจฉัยโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการบริหารและงานวชิาการสถาบัน

ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์)
นายกสภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
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ระเบียบสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
ว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรีที่สอง พ.ศ. 2556

เพ่ือให้การก�าหนดหลักเกณฑ์การศกึษาปรญิญาตรท่ีีสอง เป็นไปด้วยความเรยีบร้อยตามมาตรฐาน
การศึกษา อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 34 (2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 
2546 สภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 
เห็นสมควรให้วางระเบียบ ว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรีที่สอง พ.ศ. 2556 ดังต่อไปนี้

ข้อ 1  ระเบยีบนีเ้รยีกว่า “ระเบยีบสถาบนัการจัดการปัญญาภวัิฒน์ ว่าด้วยการศกึษาปรญิญาตรี
ที่สอง พ.ศ. 2556”

ข้อ 2  ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป
ข้อ 3  ให้ยกเลิก ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรีท่ีสอง 

พ.ศ. 2550
ข้อ 4  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาปริญญาตรีที่สอง

4.1  เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาไม่ต�่ากว่าชั้นปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาท่ีไดร้ับรอง 
วิทยฐานะ หรือรับรองหลักสูตรแล้ว

4.2  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
4.3  ไม่เคยต้องโทษตามค�าพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีทีโ่ทษนั้นเกิดจากความผิด

อันกระท�าโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
4.4  ไม่เป็นผู้วิกลจริต และไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคที่เป็น

อุปสรรคต่อการศึกษา หรือติดยาเสพติด
ข้อ 5  หลักเกณฑ์การขอศึกษาปริญญาตรีที่สอง

5.1  การขอศกึษาปรญิญาตรท่ีีสอง ต้องเป็นสาขาวชิาท่ีไม่ตรงกบัสาขาวชิาเดมิท่ีส�าเรจ็
การศึกษามาแล้ว โดยให้ถือสาขาวิชาของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เป็น
เกณฑ์

5.2  สถาบันจะพิจารณายกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของหลักสูตรระดับ
ปรญิญาตรท่ีีขอศกึษาปรญิญาตรท่ีีสอง และไม่ถอืเป็นหน่วยกิตสะสมในการศกึษา
ปรญิญาตรท่ีีสอง กรณท่ีีพจิารณาเห็นว่า ผู้ขอศกึษาปรญิญาตรท่ีีสองยงัขาดความ
รู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จะต้องศึกษาเพิ่มเติมวิชาเหล่านั้นโดยนับเป็นหน่วยกิต
สะสม

5.3  ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเฉพาะสาขาของสาขาวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีท่ี
สองให้ครบตามที่ก�าหนดในหลักสูตร

5.4  ต้องลงทะเบยีนเรยีนรายวิชาเพิม่เตมิอกีไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจ�านวนหน่วยกติ
รวม ตลอดหลักสูตรของปริญญาที่สอง

5.5  สถาบันอาจพิจารณาเทียบโอนวิชาเฉพาะสาขาวิชาท่ีได้เรียนมาแล้วจากปริญญา
เดิมให้ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามระเบียบสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ข้อ 6  การศึกษาและการวัดผล
6.1  การศึกษาและการวัดผล ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 | ข้อบังคับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  1239



6.2  ระยะเวลาการศกึษาปรญิญาตรท่ีีสอง ต้องไม่เกินสองเท่าของจ�านวนเวลาท่ีก�าหนด
ไว้ที่ต้องศึกษาในหลักสูตร ทั้งนี้ ให้เริ่มนับตั้งแต่ลงทะเบียนครั้งแรก

6.3  ผู้ส�าเร็จการศึกษามีสิทธ์ิไดร้ับปริญญาตรีเกียรตินิยมตามข้อบังคับสถาบันการจัด
การปัญญาภิวัฒน์ ว่าด้วยการให้ปริญญาตรีเกียรตินิยม

ข้อ 7  แผนการศกึษา การก�าหนดแผนการศกึษาปรญิญาตรท่ีีสองให้เป็นไปตามท่ีสถาบนัก�าหนด
ข้อ 8  เอกสารหลักฐานท่ีต้องน�ามาแสดงในวันสมัคร ให้เป็นไปตามประกาศสถาบันการจัดการ

ปัญญาภิวัฒน์
ข้อ 9  การสมคัรเข้าศกึษา ผู้ประสงค์จะสมคัรเข้าศกึษาปรญิญาตรท่ีีสอง จะต้องตดิต่อยืน่ใบสมคัร

พร้อมหลักฐานต่อสถาบันล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่หนึ่งของ
ปีการศึกษานั้น

ข้อ 10  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ�านาจออกประกาศ ค�าส่ัง หรือ
ก�าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้ กรณีท่ีมีปัญหาในทางปฏิบัติ
ให้อธิการบดีวินิจฉัยโดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการบริหารและงานวชิาการสถาบัน

ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์)
นายกสภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
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ประกาศสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้สัญลักษณ์ I สัญลักษณ์ P และการแก้

สัญลักษณ์ I สัญลักษณ์ P พ.ศ. 2558

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านวิชาการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 43 
(1) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ข้อ
บังคับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และข้อบังคับ
สถาบนัการจดัการปัญญาภวัิฒน์ ว่าด้วยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2558 ตามมตคิณะกรรมการ
บริหารและงานวชิาการสถาบัน ในคราวประชุม ครั้งที่ 22/2558 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

จึงก�าหนดหลักเกณฑ์การให้สัญลักษณ์ I สัญลักษณ์ P และการแก้สัญลักษณ์ I สัญลักษณ์ P พ.ศ. 
2558 ไว้ดังนี้

ข้อ 1  การให้สัญลักษณ์ I (Incomplete) ในรายวิชาใด จะกระท�าได้ในกรณีต่อไปนี้
1.1  นักศึกษาท�างานท่ีเป็นส่วนประกอบการศึกษาของการวัดผลรายวิชายังไม่สมบูรณ์ 

ซึ่งไม่ได้เกิดจากความบกพร่องทางวิชาการของนักศึกษา และอาจารย์ผู้สอนเห็น
สมควรให้รอผลการศึกษา โดยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา หรือผู้อ�านวย
การหลักสูตร หรือโดยความเห็นชอบของคณบดีในกรณีท่ีคณะไม่มีหัวหน้าสาขา
วิชา หรือผู้อ�านวยการหลักสูตร

1.2  นักศึกษามีเหตุจ�าเป็นหรือภารกิจ ในวันท่ีมีการสอบจนไม่สามารถท�าการสอบได้ 
อาจารย์ประจ�าวชิาและ/หรอือาจารย์ผู้สอน ท่ีได้รบัมอบหมายร่วมกนัพจิารณาแล้ว
เห็นว่าสมควรให้รอ ผลการศึกษา โดยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวชิา หรือผู้
อ�านวยการหลักสูตร หรือโดยความเหน็ชอบของคณบดีในกรณีที่คณะไม่มีหัวหน้า
สาขาวชิา หรือผู้อ�านวยการหลักสูตร

ข้อ 2  การให้สัญลักษณ์ P (In Progress) ในรายวิชา จะกระท�าได้ในกรณีต่อไปนี้
2.1  รายวิชาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ รายวิชาโครงงานและ

รายวชิาการเรยีนรู้ภาคปฏบิตัภิาคการศกึษาสุดท้ายในระดบัปรญิญาตร ีให้อาจารย์
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในระดับบัณฑิตศึกษา หรืออาจารย์ผู้สอนท่ีรับผิดชอบใน
รายวชิาโครงงานและรายวชิาการเรยีนรู้ภาคปฏบิตัใินระดบัปรญิญาตร ีเห็นสมควร
ให้รอผลการศึกษา โดยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชาหรือผู้อ�านวยการ
หลักสูตร หรือโดยความเห็นชอบของคณบดีในกรณีท่ีคณะไม่มีหัวหน้าสาขาวิชา
หรือผู้อ�านวยการหลักสูตร

2.2  ให้สัญลักษณ์ P กรณีกระบวนการศึกษายังไม่ส้ินสุด โดยยังไม่มีการวัดผลและ
ประเมินผล ให้นักศึกษาแจ้งความจ�านงกรณีจ�าเป็นตามกระบวนการ โดยยื่นแบบ
ฟอร์ม เพื่อให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา หรืออาจารย์ผู้
สอนท่ีรับผิดชอบในรายวิชาโครงงานและรายวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติในระดับ
ปริญญาตรี เห็นสมควรให้รอผลการศึกษา โดยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขา
วิชา หรือผู้อ�านวยการหลักสูตร หรือโดยความเห็นชอบของคณบดีในกรณีที่คณะ
ไม่มีหัวหน้าสาขาวชิาหรือผู้อ�านวยการหลักสูตร
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ข้อ 3  การแก้สัญลักษณ์ I และสัญลักษณ์ P
3.1  สัญลักษณ์ I นักศึกษาต้องท�าการสอบ และ/หรือท�างานท่ีเป็นส่วนประกอบของ

การ ศึกษารายวิชาให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการศึกษาได้ 
ภายใน 30 วัน หลังประกาศ ผลการเรียน มิฉะนั้นสัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นเกรด
โดยประเมินจากผลรวมของคะแนนที่มีอยู่อัตโนมัติ แล้วแต่กรณี

3.2  สัญลักษณ์ P นักศึกษาต้องท�าการสอบ และ/หรือด�าเนินการกระบวนรายวิชาให้
เสร็จสมบูรณ์ เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการศึกษาได้ภายใน 2 ภาคการ
ศึกษาติดต่อกัน มิฉะนั้นสัญลักษณ์ P จะเปลี่ยนเป็นเกรดโดยประเมินจากผลรวม
ของคะแนนที่มีอยู่อัตโนมัติ แล้วแต่กรณี
ในกรณีท่ีไม่ได้ก�าหนดไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีท่ีมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง ให้

คณบดีเสนอความเห็นต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อวินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์)
อธิการบดี
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ระเบียบสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2554

เพ่ือให้นักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์มีภาพลักษณ์ท่ีดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
และแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของสถาบัน โดยอยู่บนพื้นฐานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เหมาะสม
กับการเป็นนักศึกษา และธ�ารงไว้ซึ่งเกียรติคุณและศักดิ์ศรีของสถาบัน

อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา 34 (2) แห่งพระราชบญัญตัสิถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2546 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 สภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554 เห็นสมควรให้ออกระเบียบ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักศึกษา ดังต่อไปนี้

ข้อ 1  ระเบยีบนีเ้รยีกว่า “ระเบยีบสถาบนัการจัดการปัญญาภวัิฒน์ ว่าด้วยเครือ่งแต่งกายนกัศกึษา 
พ.ศ. 2554”

ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป
ข้อ 3  ให้ยกเลิก

ระเบียบสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2550
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ค�าส่ัง หรือประกาศอื่นๆ ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้
ระเบียบนี้

ข้อ 4  ในระเบียบนี้
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
“สภาสถาบัน” หมายความว่า สภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
“อธกิารบดี” หมายความว่า อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ข้อ 5  เครื่องแต่งกายนักศึกษาชาย
5.1  ระดับปริญญาตรี

( 1 ) เสื้อเชิ้ตคอตั้ง ผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางเกินควร ไม่มีลวดลาย แขนสั้นหรือแขนยาวติด
กระดุมที่ปลายแขน ไม่พับแขนเสื้อ ผ่าอกติดกระดุมตลอด สาบที่อกเสื้อกว้าง 4 
เซนติเมตร ใช้กระดุมสีขาวกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 เซนติเมตร ไม่มี
ตะเข็บรัดรูป มีกระเป๋าติดราวนมเบื้องซ้าย 1 ใบ และชายเสื้อ สอดไว้ในกางเกง

( 2 ) เสื้อสูทสถาบันสีด�า แบบสากลนิยม ติดกระดุม 2 เม็ด ปักตราสถาบันบนกระเป๋า
เสื้อด้านซ้าย ใช้สวมทับชุดนักศึกษา

( 3 ) กางเกงสีด�าขายาวคลุมข้อเท้า เนื้อผ้าไม่มัน ไม่มีลวดลาย ไม่เป็นผ้ายีนส์หรือ ผ้า
ยืด แบบสากลไม่รัดรูป

( 4 ) เข็มขัดหนังสีด�ากว้าง 3 เซนติเมตร ไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัดท�าด้วยโลหะดุนเป็น
ตราสถาบัน

( 5 ) เนคไทของสถาบัน
( 6 ) รองเท้าหนังสีด�าหุ้มส้น ไม่มีลวดลาย
( 7 ) ถุงเท้าสีด�า
( 8 ) ทรงผมสภุาพ ไม่ท�าสีผมเกินควรกว่าสถานภาพของนักศึกษา ไม่ยาวเกินควร และ

ไม่ปล่อยผมยาวจรดบ่า
( 9 ) ในวันที่มีงานพิธี การแต่งกายให้สวมเสื้อสูทสถาบันทับชุดนักศึกษาและผูกเนคไท 

5.2 ระดับบัณฑิตศึกษา แต่งกายสุภาพแบบสากลนิยม
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ข้อ 6  เครื่องแต่งกายนักศึกษาหญงิ
6.1  ระดับปริญญาตรี

( 1 ) เสื้อเชิ้ต ผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางเกินควร ไม่มีลวดลาย แขนสั้น ปลายแขนมีสาบตลบ
สามเหลีย่มตวัเส้ือไม่มตีะเขบ็รดัรปู ผ่าอกตลอด มกีระดมุโลหะ 6 เม็ด ดนุเป็นตรา
สถาบนั ด้านหลังเส้ือมสีาบสามเหลีย่มต่อจากคอและบ่า และมสีาบเส้ือแนวตัง้ต่อ
จากมุมสามเหลี่ยมลงมาจนสุดตัวเสื้อ ชายเสื้อสอดไว้ในกระโปรง

( 2 ) เสื้อสูทสถาบันสีด�า เข้ารูปแบบสากลนิยม ติดกระดุม 2 เม็ด ปักตราสถาบัน บน
กระเป๋าเสื้อด้านซ้าย ใช้สวมทับชุดนักศึกษา

( 3 ) กระโปรงสีด�า เนือ้ผ้าไม่บาง ไม่มลีวดลาย ยาวคลมุเข่า ด้านหลงัผ่าทบซ้อนวดัจาก
ชายกระโปรงขึ้นไป 10 เซนติเมตร หรือกระโปรงอัดพลีทสีด�า ความยาวคลุมเข่า

( 4 ) เข็มขัดหนังสีด�ากว้าง 3.5 เซนติเมตร ไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัดท�าด้วยโลหะดุน
เป็นตราสถาบัน

( 5 ) เข็มเครื่องหมายของสถาบันติดหน้าอกด้านขวา เข็มตุ้งติ้งติดปกเสื้อด้านซ้าย
( 6 ) รองเท้าหนังสีด�าแบบหุ้มปลายเท้าและหุ้มส้น ไม่มีลวดลาย
( 7 ) ทรงผมแบบสุภาพ ไม่ท�าสีผม และ/หรือไม่ตกแต่งทรงผมจนเกินควรกับสภาพ

นักศึกษา
( 8 ) ในวันท่ีมีงานพิธี การแต่งกายให้สวมเส้ือสูทสถาบันทับชุดนักศึกษา และให้สวม

ถุงน่องสีเนื้อไม่มีลวดลาย
6.2  ระดับบัณฑิตศึกษา แต่งกายสุภาพแบบสากลนิยม

ข้อ 7  การแต่งกายของนกัศกึษาชายและหญงิท่ีมสีถานภาพเป็นพนกังานในเครอืบรษิทั ซพี ีออลล์ 
จ�ากัด (มหาชน) ก�าหนดให้แต่งกาย ดังนี้
7.1  ในกรณีท่ีนักศึกษามีการเรียนเต็มวัน โดยท่ีไม่มีชั่วโมงท�างาน ให้แต่งกายด้วยชุด

เครื่องแบบนักศึกษา ตามที่สถาบันก�าหนด
7.2  ในกรณีที่นักศึกษามีตารางเรียน ตรงกับวันที่นักศึกษาท�างาน ให้นักศึกษาแต่งกาย

ด้วยชุดเครื่องแบบพนักงานตามสังกัดของตนเองได้โดยอนุโลม
7.3  ในกรณท่ีีนกัศกึษามกีารสอบ ให้นกัศกึษาแต่งกายด้วยชดุเครือ่งแบบนกัศกึษาตาม

ที่สถาบันก�าหนด
ข้อ 8  การแต่งกายของนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงส�าหรับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

8.1  เสื้อกิจกรรม ตามรูปแบบที่ส�านักกิจการนักศึกษาก�าหนดหรือเห็นชอบ
8.2  กางเกงขายาว สีและทรงสุภาพ
8.3  รองเท้าผ้าใบและถุงเท้าสีสุภาพ

ข้อ 9  ส�านักกิจการนักศึกษาจะก�าหนดเรื่องการแต่งกายส�าหรับการเข้ารว่มกิจกรรมต่างๆ และ
แจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า

ข้อ 10  การแต่งกายของนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติในบางสาขาวชิา ให้แต่ละคณะก�าหนดเป็นการ
เฉพาะได้ตามความเหมาะสม โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวินัยนักศึกษา

ข้อ 11  กรณีท่ีมีเหตุจ�าเป็นท่ีจะต้องแต่งกายในรูปแบบอื่น ให้ขออนุญาตจากคณะกรรมการวินัย
นักศึกษาเป็นรายกรณีไป

ข้อ 12  นกัศกึษาผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รบัโทษตามท่ีก�าหนดไว้ในระเบยีบสถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน์ 
ว่าด้วยวินัยนักศึกษา

ข้อ 13  ในกรณีทีม่ีการด�าเนินการใดๆ ที่มิได้ก�าหนดไว้ หรือก�าหนดไว้ไม่ชัดเจนในระเบียบนี้ หรือ
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กรณท่ีีมีความจ�าเป็นต้องขอผ่อนผนัการใช้ระเบยีบนีเ้ป็นกรณพีเิศษ ให้คณะกรรมการวนิยั
นักศึกษาพิจารณาและน�าเสนออธกิารบดีเพื่ออนุมัติ

ข้อ 14  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ�านาจออกค�าสั่ง หรือประกาศ เพื่อ
ให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์)
นายกสภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
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ระเบียบสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2554

เพื่อให้การจัดกิจกรรมนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ด�าเนิน
ไปด้วยความเหมาะสม สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร สถาบันจึงได้แก้ไขปรับปรุงระเบียบสถาบัน 
ว่าดว้ยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2550 เพื่อให้ถูกต้องเหมาะสมเป็นไปตามสภาพการณป์ัจจุบัน และใช้
เป็นแนวทางในการก�ากับดูแลการจัดกิจกรรมนักศึกษาอย่างมีประสิทธภิาพ

อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา 34 (2) แห่งพระราชบญัญตัสิถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2546 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 สภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554 เห็นสมควรให้ออกระเบียบ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา ดังต่อไปนี้

ข้อ 1  ระเบยีบนีเ้รยีกว่า “ระเบยีบสถาบนัการจดัการปัญญาภวัิฒน์ ว่าด้วยกิจกรรมนกัศกึษา พ.ศ. 
2554”

ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป
ข้อ 3  ให้ยกเลิก

ระเบียบสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2550
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ค�าส่ัง หรือประกาศอื่นๆ ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้
ระเบียบนี้

ข้อ 4  ในระเบียบนี้
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
“อธกิารบดี” หมายความว่า อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
“กิจกรรม” หมายความว่า  การร่วมกนัด�าเนนิงานเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์

ที่มีประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
“ส�านักกิจการนักศึกษา” หมายความว่า  หน่วยงานทีม่หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลและพฒันา

นักศึกษา
“คณะ” หมายความว่า คณะในสังกดัสถาบนัการจดัการปัญญาภวัิฒน์
“สโมสรนักศึกษา” หมายความว่า  คณะกรรมการนักศึกษาที่ได้รับการเลือกตั้ง

หรอืแต่งตัง้จากนกัศกึษาภายในสาขาวชิาต่างๆ 
ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพื่อ
เป็นศูนยก์ลาง ในการท�ากิจกรรมร่วมกันของ
นักศึกษา

“ชมรม” หมายความว่า  กลุ ่มนักศึกษาที่มีเป ้าหมายในการด�าเนิน
กิจกรรมเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง โดยให้สังกัด
ส�านักกิจการนักศึกษา

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ข้อ 5  การด�าเนินกิจกรรมนักศึกษา มีวัตถุประสงค์ดังนี้

5.1  เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถ และความรับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆ ของ
นักศึกษาเพื่อประโยชน์ในการพัฒนานักศึกษาท้ังในด้านประสบการณ์ วิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม

5.2  เพือ่ส่งเสรมิให้นกัศกึษารู้จกัใช้สิทธิและหน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย 
โดยฝึกและปลกูฝังนิสยัให้มคีวามรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม รวมทัง้เคารพ
สิทธแิละหน้าที่ของผู้อื่น
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5.3  เพือ่ส่งเสรมิให้นกัศกึษามภีาพลกัษณ์ของความเป็นผู้น�าทางธุรกิจ มคีวามคดิรเิริม่
สร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถท�างานเป็นหมู่คณะได้อย่างมีความสุข

5.4  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีแนวคิดและวิธีปฏิบัติท่ีมีคุณธรรมและเปน็ผู ้มีจิต
สาธารณะ ตลอดจนมีแนวทางการด�าเนนิชวิีตแบบพอเพยีงและด�ารงตนเป็นสมาชกิ
ที่ดีของสังคม

5.5  เพือ่ปลกูฝังให้นกัศกึษามคีวามภาคภมูใิจและร่วมสืบสานภมูปัิญญาท้องถิน่ ศลิปะ
และวัฒนธรรมไทย และพร้อมที่จะเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมของนานาชาติ

5.6  เพือ่ส่งเสรมิให้นกัศกึษามสุีขภาพจติท่ีดแีละมสุีขภาพกายท่ีสมบรูณ์แขง็แรง มนี�า้ใจ
เป็นนักกีฬา ตลอดจนมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม

5.7  เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความรู้ความเข้าใจ
ระหว่างนักศึกษากับสถาบันและองค์กรภายนอกสถาบัน

5.8  เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของสถาบันให้เป็นท่ีเชื่อถือและศรัทธาแก่
สาธารณชน

ข้อ 6  กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรม 2 ประเภท ดังนี้
6.1  กิจกรรมระดับสถาบัน เป็นกิจกรรมที่จัดโดยส�านักกิจการนักศึกษา มีวัตถุประสงค์

เพือ่ให้นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัหลักสูตร และกิจกรรมต่างๆ ก่อนการ
เข้าศึกษาตลอดจนมีความรู้ความสามารถและมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมก่อนเข้าสู่
ตลาดงาน ได้แก่
(1) กิจกรรมปฐมนิเทศ
(2) กิจกรรมไหว้ครู
(3) กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

6.2  กิจกรรมต่างๆ ที่ด�าเนินการโดย คณะ สโมสรนักศึกษา หรือชมรม มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนานักศึกษาในด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม สุขภาพกายและสุขภาพจิต 
รวมทั้งหล่อหลอมให้นักศึกษาเป็นผู้มีจิตสาธารณะ เข้าใจในศิลปะและวัฒนธรรม
และสามารถด�ารงตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ได้แก่
(1) กิจกรรมวิชาการ
(2) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
(3) กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
(4) กิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม
(5) กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา
(6) กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(7) กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์และบริการสังคม
(8) กิจกรรมวาระพิเศษและกิจกรรมอื่นๆ

ข้อ 7  เมื่อส�าเร็จการศึกษา สถาบันจะออกใบประมวลผลการท�ากิจกรรมให้แก่นักศึกษา
ข้อ 8  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ�านาจออกค�าสั่ง หรือประกาศ เพื่อ

ให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์)
นายกสภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
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ระเบียบสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
ว่าด้วยสโมสรนักศึกษา พ.ศ. 2554

เพื่อให้การก�ากับดูแล การบริหารงานสโมสรนักศึกษาและชมรมกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญา
ตรีของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ด�าเนินไปด้วยความเหมาะสม สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร 
สถาบันจึงได้แก้ไขปรับปรุงระเบียบ ว่าด้วยสโมสรนักศึกษา พ.ศ. 2550 เพื่อให้ถูกต้องเหมาะสมเป็นไป
ตามสภาพการณ์ปัจจบุนั และใช้เป็นแนวทางในการก�ากบัดแูล การบรหิารงานสโมสรนกัศกึษาและชมรม
กิจกรรมนักศึกษาอย่างมีประสิทธภิาพ

อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา 34 (2) แห่งพระราชบญัญตัสิถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2546 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 สภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554 เห็นสมควรให้ออกระเบียบ ว่าด้วยสโมสรนักศึกษา ดังต่อไปนี้

ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ว่าด้วยสโมสรนักศึกษา พ.ศ. 
2554”

ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป
ข้อ 3  ให้ยกเลิก

ระเบียบสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ว่าด้วยสโมสรนักศึกษา พ.ศ. 2550
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ค�าส่ัง หรือประกาศอื่นๆ ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้
ระเบียบนี้

ข้อ 4  ในระเบียบนี้
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
“อธกิารบดี” หมายความว่า อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
“ส�านักกิจการนักศึกษา” หมายความว่า  หน่วยงานทีม่หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลและพฒันา

นักศึกษา
“ผู้อ�านวยการส�านักกิจการนักศึกษา” หมายความว่า  หัวหน้าผู้ที่มีความรับผิดชอบงาน

ของส�านักกิจการนักศึกษา
“คณะกรรมการกิจการนักศึกษา” หมายความว่า  คณะกรรมการที่สถาบันแต่งตั้งให้

ก�ากับดูแลงบประมาณ กิจกรรม 
และภารกิจอื่นๆ ของสโมสร
นักศึกษาและชมรม โดยมีรอง
อธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
หรือผู ้อ�านวยการส�านักกิจการ
นักศึกษา เป็นประธาน

“สโมสรนักศึกษา” หมายความว่า  คณะกรรมการนกัศกึษาทีไ่ด้รบัการเลอืกตัง้หรอืแต่ง
ตัง้จากนกัศกึษาภายในสาขาวชิาต่างๆ ของสถาบนั
การจดัการปัญญาภวิฒัน์ เพือ่เป็นศนูย์กลาง ในการ
ท�ากิจกรรมร่วมกันของนักศึกษา

“ชมรม” หมายความว่า  กลุ่มนักศึกษาท่ีมีเป้าหมายในการด�าเนินกิจกรรม
เฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง โดยให้สังกัดส�านักกิจการ
นักศึกษา
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“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า  อาจารย์ทีส่ถาบนัแต่งตัง้ให้เป็นทีป่รกึษาของสโมสร
นักศึกษาหรือชมรม

“สาขาวชิา” หมายความว่า  สาขาวชิาของคณะ ซึ่งอาจจะมีหลายสาขาวชิาก็ได้
“นักศึกษา” หมายความว่า  นักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

หมวด 1 
สโมสรนักศึกษา

ข้อ 5  สโมสรนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ใช้ชื่อภาษาไทยว่า สโมสรนักศึกษา
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ใช้ชื่อย่อภาษาไทยว่า “สน.สจป.” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า 
Panyapiwat Institute of Management Student Union ใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษ
ว่า “PIM.S.U.”

ข้อ 6  เครือ่งหมายสโมสรนกัศกึษาเป็นรปูวงกลม มตีราสถาบนัการจัดการปัญญาภวัิฒน์ตามรปู 
อยู่ตรงกลาง มีค�าว่า “สโมสรนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์” อยู่ด้านบน และ 
“PANYAPIWAT INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDENT UNION” อยู่ด้านล่าง

ข้อ 7  ให้มีที่ท�าการสโมสรนักศึกษาอยู่ภายในสถาบัน

หมวด 2 
วัตถุประสงค์

ข้อ 8  สโมสรนักศึกษา เป็นศูนย์กลางการด�าเนินกิจกรรมร่วมกันของนักศึกษา และเป็นส่ือ
กลางในการติดต่อประสานงานระหว่างนักศึกษากับสถาบันในการด�าเนินกิจกรรม โดยมี
วัตถุประสงค์ดังนี้
8.1  เพือ่ให้นกัศกึษาเข้าใจในบทบาทของตน และมคีวามรบัผดิชอบในหน้าท่ีตามระบอบ

ประชาธิปไตย
8.2  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษารับผิดชอบในการจัดกิจกรรมท่ีมีคุณค่าและอ�านวย

ประโยชน์ต่อส่วนรวม
8.3  เพือ่สนบัสนนุให้นกัศกึษาร่วมกนัคดิ ร่วมกนัท�า เรยีนรู้การท�างานเป็นหมู่คณะอย่าง

มีความสุขและมีประสิทธภิาพ
8.4  เพือ่ปลกูฝังความศรทัธาและความภาคภมิูใจต่อสถาบนั สร้างค่านยิมในการด�าเนนิ

ชีวิตแบบพอเพียง และมีเจตคติที่ดีต่อตนเองและสังคม
8.5  เพือ่ส่งเสรมิให้นกัศกึษาเกิดความซาบซึง้ มส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์และสืบสานศลิปะ

และวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และเอกลักษณ์อันดีงามของชาติ
8.6  เพื่อส่งเสรมิให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของนานาชาติ
8.7  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีบุคลิกภาพท่ีโดดเด่น มีสุขภาพจิตท่ีดีงามและมีสุขภาพ

กายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ตลอดจนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
8.8  เพือ่ให้นกัศกึษาเป็นตวัแทนของสถาบนัในการเผยแพร่ชือ่เสียง และเกยีรตคิณุของ

สถาบันให้ปรากฏแก่สาธารณชน
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หมวด 3 
หน้าที่ของสโมสรนักศึกษา

ข้อ 9  สโมสรนักศึกษามีหน้าที่ดังต่อไปนี้
9.1  เป็นองค์กรนักศึกษาในการด�าเนินกิจกรรมของนักศึกษา เพื่อให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ที่ก�าหนดในข้อ 8
9.2  เป็นองค์กรนักศึกษาในการเสนอความคิดเห็นท่ีสร้างสรรค์ และมีประโยชน์ต่อ

สถาบัน
9.3  บริหารงานโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบสถาบัน
9.4  ด�าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสโมสรนักศึกษา
9.5  ก�าหนดโครงการ/กิจกรรม จัดสรรงบประมาณ และสรุปผลงานสโมสรนักศึกษา
9.6  จัดวางระเบียบเกี่ยวกับการด�าเนินงานของสโมสรนักศึกษาโดยไม่ขัดต่อระเบียบ

หรือข้อบังคับของสถาบัน
9.7  จัดการสรรหาและเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อมาบริหารงานในสโมสรนักศึกษาชุดใหม่

โดยการจัดการเลือกตั้งและน�าเสนอให้อธิการบดีแต่งตั้งต่อไป

หมวด 4 
สมาชิก

ข้อ 10  สมาชิกของสโมสรนักศึกษามี 3 ประเภทดังนี้
10.1  สมาชิกสามัญ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบัน
10.2  สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบัน
10.3  สมาชกิกิตตมิศกัดิ ์ได้แก่ บคุคลซึง่สโมสรนกัศกึษาเห็นชอบเรยีนเชญิให้เป็นสมาชกิ

เพื่อเป็นเกียรติแก่สโมสรนักศึกษา

หมวด 5 
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

ข้อ 11  สมาชิกมีสิทธ ิและหน้าที่ดังต่อไปนี้
11.1  สมาชกิสามัญ มีสิทธิในการสมคัรเข้ารบัการเสนอชือ่เพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการ

บริหารสโมสรนักศึกษา ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการแห่งระเบียบนี้
11.2  สมาชิกทุกคนมีสิทธิเสนอข้อคิดเห็นเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินงานของสโมสร

นักศึกษาให้มีความเจริญก้าวหน้า ภายใต้ระเบียบและข้อบังคับของสถาบัน
11.3  สมาชิกทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และแบบแผนอันดีงามของสถาบัน
11.4  สมาชิกทุกคนมีหน้าที่ธ�ารงไว้ซึ่งความสามัคคี ชื่อเสียง และเกียรติคุณของสถาบัน

ข้อ 12  การสิ้นสุดสมาชิกภาพ
12.1  สมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญส้ินสุดสมาชิกภาพลงเมื่อพ้นสภาพการเป็น

นักศึกษาตามข้อบังคับของสถาบัน หรือถูกสถาบันส่ังเพิกถอนสมาชิกภาพอัน
เนื่องจากการประพฤติผิดระเบียบและข้อบังคับอย่างร้ายแรง

12.2  สมาชิกกิตติมศักดิ์ สิ้นสุดสมาชิกภาพลงเมื่อลาออก ตาย หรือเมื่อสโมสรนักศึกษา
ชุดที่เชิญให้เข้ามาเป็นสมาชกิกิตติมศักดิ์พ้นจากต�าแหน่ง
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หมวด 6 
คณะกรรมการบริหารสโมสร

ข้อ 13  ให้ทุกสาขาวชิาเลือกผู้แทนสาขาวิชาละ 4 คน เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารสโมสร 
โดยมีผู้อ�านวยการส�านกักิจการนกัศกึษาเป็นประธานในการประชมุ ภายในเดอืนกมุภาพนัธ์
ของทุกปี และให้ผู้แทนของแต่ละสาขาวิชาด�าเนนิการเลอืกผู้ด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการ
บริหารสโมสร ซึ่งประกอบด้วย นายกสโมสร อุปนายกคนที่ 1 อุปนายกคนที่ 2 เลขานุการ 
เหรัญญิก ฝ่ายสวัสดิการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกีฬา ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม ฝ่ายกิจกรรม 
ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายศิลป์และประชาสัมพันธ์ และฝ่ายอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร

ข้อ 14  ในกรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการบริหารสโมสรว่างลง ให้ท่ีประชุมกรรมการบริหารสโมสรคัด
เลือกให้ได้มาซึ่งผู้ท่ีสมควรได้รับการแต่งตั้งแทน และให้ผู้ท่ีได้รับการแตง่ตั้งแทนอยู่ใน
ต�าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ข้อ 15  ให้ส�านกักิจการนกัศกึษาและคณะกรรมการกิจการนกัศกึษาเป็นผู้ก�ากบัดแูลงานของสโมสร
นักศึกษา

หมวด 7 
อ�านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสโมสร

ข้อ 16  คณะกรรมการบริหารสโมสรมีอ�านาจหน้าที่ดังนี้
16.1  รบัผดิชอบร่วมกนัในการบรหิารกิจกรรมสโมสร ให้ความเห็นชอบต่อนโยบาย แผน

งาน โครงการ ตลอดจนงบประมาณประจ�าปีของสโมสรนักศึกษาเพื่อให้นายก
สโมสรน�าเสนอคณะกรรมการกิจการนักศึกษาพิจารณาต่อไป

16.2  ติดตามผลการด�าเนินกิจการงานตา่งๆ ให้ข้อเสนอแนะท่ีสร้างสรรค์และเป็น
ประโยชน์แก่สโมสรนักศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของสถาบัน

16.3  ในกรณีท่ีมีความจ�าเป็นคณะกรรมการบริหารสโมสรอาจแต่งตั้งอนุกรรมการหรือ
คณะท�างานเพื่อท�าหน้าท่ีเฉพาะเรื่องได้ และให้อนุกรรมการหรือคณะท�างานส้ิน
สุดการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

16.4  เสนอความคิดเห็นและด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีไม่ขัดแย้งกับระเบียบข้อบังคับ
ของสถาบันและสรุปให้นายกสโมสรนักศึกษาน�าเสนอส�านักกิจการนักศึกษาเพื่อ
พิจารณา

16.5  พิจารณาเสนอชื่อสมาชิกกิตติมศักดิ์ต่อส�านักกิจการนักศึกษา เพื่อเสนออธกิารบดี
ให้ความเห็นชอบ

16.6  มีสิทธ์ิเสนอความเห็นในการจัดตั้งชมรม โดยน�าเสนอผ่านคณะกรรมการกิจการ
นักศึกษาพิจารณาเสนอผู้อ�านวยการส�านักกิจการนักศึกษาสั่งการต่อไป

16.7  มีสิทธ์ิเสนอความคิดเห็นยับยั้งการด�าเนินกิจกรรมของชมรมในกรณีท่ีเห็นว่า ขัด
ต่อนโยบายและระเบียบ ข้อบังคับ และอาจเป็นผลเสียต่อสถาบันโดยให้น�าเสนอ
ผ่านส�านักกิจการนักศึกษา เพื่อให้คณะกรรมการกิจการนักศึกษาด�าเนินการตาม
ความเหมาะสม

ข้อ 17  นายกสโมสร มีอ�านาจหน้าที่ดังนี้
17.1  เป็นผู้แทนสโมสรนักศึกษา
17.2  เป็นประธานการประชุม
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17.3  เสนอแผนงานและงบประมาณของสโมสรนักศึกษาต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารสโมสร

17.4  เสนอความคิดเห็นที่มีประโยชน์ต่อนักศึกษาและสถาบัน
17.5  เสนอตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาให้เข้าร่วมเป็นกรรมการต่อสถาบันผ่านผู้อ�านวย

การ ส�านักกิจการนักศึกษา
ข้อ 18  อุปนายก มีอ�านาจหน้าที่ดังนี้

18.1  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกสโมสรหรือคณะกรรมการบริหารสโมสรมอบหมาย
18.2  ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสโมสรในกรณีที่นายกสโมสรไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ได้ ให้อุปนายก
คนที่ 1 ท�าหน้าที่แทน ถ้าอุปนายกคนที่ 1 ไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้อุปนายกคนที่ 2 ท�าหน้าที่
แทนนายกสโมสร ตามล�าดับ

ข้อ 19  เลขานุการ มีหน้าที่ดังนี้
19.1  จัดการประชุม และท�าบันทึกการประชุม
19.2  ควบคุมและรับผิดชอบงานสารบรรณของคณะกรรมการบริหารสโมสร
19.3  เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการบริหารสโมสร
19.4  ท�าหน้าที่อื่นๆ ตามที่นายกสโมสรมอบหมาย

ข้อ 20  เหรัญญิก มีหน้าที่ดังนี้
20.1  รับผิดชอบจัดท�างบประมาณ เพื่อเสนอสโมสรนักศึกษา
20.2  จัดท�าบัญชีการรับ-จ่ายเงนิของสโมสรนักศึกษา
20.3  รายงานฐานะการเงินของการด�าเนินกิจกรรมต่อท่ีประชุมสโมสรนักศึกษาและ

สถาบันเป็นประจ�าทุกเดือน
20.4  จัดท�าทะเบียนและลงบัญชีทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ของสโมสรนักศึกษา

ข้อ 21  ฝ่ายสวัสดิการ มีหน้าที่ดังนี้
21.1  ดูแลและช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
21.2  อ�านวยความสะดวกและเอื้อประโยชน์ต่อการด�าเนินกิจกรรมนักศึกษาทุกประเภท
21.3  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่นายกสโมสรมอบหมาย

ข้อ 22  ฝ่ายวิชาการ มีหน้าท่ีดังนี้
22.1  ส่งเสริมให้นักศึกษาสนใจในการศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้อันจะก่อให้เกิด

ประโยชน์แก่สังคม
22.2  ส่งเสริมชมรมต่างๆ ให้มีการจัดและเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการที่เป็นประโยชน์

ต่อสังคมและชุมชน
22.3  ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูค้วามเข้าใจ ตลอดจนความคิด

เห็นความก้าวหน้าทางวชิาการจากประสบการณ์ซึง่กนัและกนั เพือ่ก่อให้เกิดความ
ร่วมมือในระดับมหาวิทยาลัย จนถึงระดับประเทศ

ข้อ 23  ฝ่ายกีฬา มีหน้าที่ดังนี้
23.1  ส่งเสรมิให้นักศึกษาเล่นกีฬาเพื่อเสริมสุขภาพและเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพ
23.2  เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกีฬา เพื่อส่งเสริมมาตรฐานการกีฬาของ

ชาติ
23.3  ปลูกฝังให้นักศึกษามีน�้าใจนักกีฬา ทั้งผู้เล่นและผู้ชม
23.4  ส่งเสรมิการแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
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23.5  ส่งเสรมิให้มีการแข่งขันกีฬาชุมชน เพื่อความสามัคคี
ข้อ 24  ฝ่ายกิจกรรม มีหน้าที่ดังนี้

24.1  ส่งเสรมิให้นักศึกษาใช้เวลาว่างในการพัฒนาตนเองและบ�าเพ็ญประโยชน์
24.2  ส่งเสรมิความคดิรเิริม่สร้างสรรค์และรู้จักประยกุต์ความรู้ ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วน

รวม
24.3  ส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักในภาระหนา้ท่ีและมีจิตส�านึกท่ีจะต้องรับผิดชอบต่อ

สังคมและประเทศชาติ
24.4  จดักิจกรรมให้สอดคล้องกบัการพฒันาคณุลกัษณะบณัฑติท่ีพงึประสงค์ของสถาบนั

ข้อ 25  ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม มีหน้าที่ดังนี้
25.1  ส่งเสรมิ เผยแพร่ และรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปะ

และวัฒนธรรมของไทย
25.2  สนับสนุนให้นักศึกษาเกิดความสนใจ และมีโอกาสศึกษาเปรียบเทียบและแลก

เปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมในทุกภาคของประเทศและในต่างประเทศ
ข้อ 26  ฝ่ายทะเบียน มีหน้าที่ดังนี้

26.1  จัดเก็บรวบรวมทะเบียนประวัติของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
26.2  จัดเก็บรวบรวมทะเบียนประวัติของสมาชิกชมรม
26.3  จัดเก็บรวบรวมโครงการต่างๆ ของสโมสรนักศึกษา

ข้อ 27  ฝ่ายศิลป์และประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ดังนี้
27.1  แจ้งข่าวสารและส่งเสรมิให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสถาบัน
27.2  เผยแพร่ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาสู่สังคม
27.3  ออกแบบเส้ือและอปุกรณ์ต่างๆ ตลอดจนตวัอกัษร สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม

ของสโมสรและสถาบัน
ข้อ 28  สโมสรนักศึกษามีอายุการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 1 ปี ตั้งแต่วันรับมอบงานจากคณะ

กรรมการบริหารสโมสรชุดเดิม ซึ่งก�าหนดให้เป็นภายในเดือนเมษายนของทุกปี
ข้อ 29  เม่ือคณะกรรมการบรหิารสโมสรพ้นต�าแหน่ง ให้ส่งมอบงานและทรพัย์สินแก่คณะกรรมการ

บริหารสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ กรณีท่ียังไม่มีคณะกรรมการบริหารสโมสรชุดใหม่ ใหส้่ง
มอบงานและทรัพย์สินแก่ส�านักกิจการนักศึกษาเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

ข้อ 30  กรรมการสโมสรนักศึกษาจะพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ
30.1  พ้นวาระ
30.2  ลาออก / ตาย
30.3  พ้นจากสถานภาพการเป็นนักศึกษา
30.4  ถูกสั่งพักการเรียนหรือถูกท�าโทษทางวนิัย
30.5  อธิการบดีมีค�าสั่งให้พ้นจากต�าแหน่ง

ข้อ 31  คณะกรรมการบรหิารสโมสร จะพ้นความรบัผดิชอบต่อเม่ือได้มกีารส่งมอบงานให้แก่คณะ
กรรมการบริหารสโมสรชุดใหม่เรียบร้อยแล้ว
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หมวด 8 
การประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสร

ข้อ 32  ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง เรียกว่า 
การประชมุสามญั โดยการประชมุครัง้แรกให้ผู้อ�านวยการส�านกักิจการนกัศกึษาเป็นผู้เรยีก
ประชุม

ข้อ 33  การประชุมวิสามัญ อาจมีขึ้นได้จากเหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี้
33.1  ผู้อ�านวยการส�านกักิจการนกัศกึษา เห็นสมควรให้เรยีกประชมุเพือ่พจิารณาปัญหา

ที่ส�าคัญและเร่งด่วน
33.2  คณะกรรมการบริหารสโมสร จ�านวน 1 ใน 3 ร้องขอเป็นหนังสือ ให้นายกสโมสร

เรียกประชุม เพื่อพิจารณาปัญหาที่ส�าคัญและเร่งด่วน
33.3  นายกสโมสรเห็นว่ามีความจ�าเป็นหรือมีเหตุอันสมควร

ข้อ 34  ในการประชมุสามญัครัง้สุดท้าย ให้คณะกรรมการบรหิารสโมสรสรปุผลงานในรอบปี เพือ่
รายงานต่อส�านกักิจการนกัศกึษาและเตรยีมการส�าหรบัมอบงานให้คณะกรรมการบรหิาร
สโมสรชุดใหม่

ข้อ 35  ในการประชมุ ให้นายกสโมสรเป็นประธานท่ีประชมุ หากนายกสโมสรไม่สามารถมาประชมุ
ได้ ให้อปุนายกท�าหน้าท่ีประธานท่ีประชมุแทน ถ้าอปุนายกไม่สามารถเข้าประชมุได้ให้คณะ
กรรมการที่เข้าประชุมเลือกประธานชั่วคราวท�าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมนั้น

ข้อ 36  ในการประชมุคณะกรรมการบรหิารสโมสร ต้องมกีรรมการเข้าประชมุเกินกว่ากึง่หนึง่ของ
จ�านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ยกเว้นการประชุมวิสามัญตามข้อ 34 อาจ
มีกรรมการเข้าประชมุไม่ถงึกึง่หนึง่กไ็ด้ แต่ต้องได้รบัความเห็นชอบจากผู้อ�านวยการกิจการ
นักศึกษา

ข้อ 37  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียง ในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิม่ขึน้อกีเสียงหนึง่เป็น
เสียงชี้ขาด

ข้อ 38  การลงมตโิดยปกตใิห้ใช้วธีิยกมอืโดยเปิดเผย ส่วนการลงคะแนนลบัจะท�าได้ต่อเมือ่มคีณะ
กรรมการผู้หนึ่งผู้ใดร้องขอและมีผู้สนับสนุนอย่างน้อย 5 คน ส่วนวิธีการลงมติอย่างไรนั้น
ให้เป็นไปตามมติที่ประชุม

ข้อ 39  การประชุมคณะกรรมการชมรมหรือกรรมการอื่นใดให้ใช้ระเบียบนี้โดยอนุโลม
ข้อ 40  การประชุมสมาชิกสโมสรนักศึกษาจะกระท�าได้ในกรณีต่อไปนี้

40.1  นายกสโมสร โดยอนมุตัจิากผู้อ�านวยการส�านกักิจการนกัศกึษาให้เรยีกประชมุ เพือ่
แถลงนโยบายหรือกิจการส�าคัญของสโมสรนักศึกษา

40.2  ผู้อ�านวยการส�านักกิจการนักศึกษาเรียกประชุม
ข้อ 41  การประชุมสมาชิกสโมสรนักศึกษา ต้องแจ้งก�าหนดวัน เวลา และสถานท่ีประชุม รวม

ท้ังระเบียบวาระท่ีจะพิจารณาในท่ีประชุม และให้น�าวิธีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สโมสร มาใช้โดยอนุโลม
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หมวด 9 
ชมรม

ข้อ 42  ให้มีชมรมในสังกัดส�านักกิจการนักศึกษาท่ีนักศึกษาท้ังสถาบันสามารถสมัครเป็นสมาชิก
ได้ ซึ่งนักศึกษาทุกคนต้องเป็นสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งชมรมและเข้าร่วมกิจกรรมของชมรม
อย่างต่อเนื่อง

ข้อ 43  การด�าเนินกิจกรรมของชมรมให้อยู ่ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการกิจการ
นักศึกษา และส�านักกิจการนักศึกษา

ข้อ 44  ให้ผู้อ�านวยการส�านักกิจการนักศึกษาเสนออธิการบดีในการประกาศจัดตั้ง หรือยุบชมรม
โดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการกิจการนักศึกษา

ข้อ 45  ให้ผู้อ�านวยการส�านกักิจการนกัศกึษาเป็นผู้เสนออธิการบดใีนการแต่งตัง้อาจารย์ท่ีปรกึษา
ชมรม จ�านวนไม่เกิน 3 คน ต่อชมรม

ข้อ 46  ชมรมต้องมวีตัถปุระสงค์เพือ่ด�าเนนิกิจกรรมเฉพาะด้านใดด้านหนึง่ดงันี ้ด้านวชิาการ ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม ด้านกีฬาและนันทนาการ ด้านบ�าเพ็ญประโยชน์ ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยแต่ละชมรมมีโครงการไม่น้อยกว่า
ปีละ 2 โครงการ

ข้อ 47  การขอจัดตั้งชมรมจะต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 50 คน เข้าชื่อกันยื่นค�าร้อง พร้อมร่างข้อ
บงัคบัของชมรม ให้คณะกรรมการกิจการนกัศกึษาพจิารณาเสนอผู้อ�านวยการส�านกักิจการ
นักศึกษาด�าเนินการต่อไป

ข้อ 48  กิจกรรมของชมรมท่ีจดัท�าขึน้ภายนอกสถาบนั หรอืท่ีต้องเชญิบคุคลภายนอกเข้าร่วมด้วย
จะต้องด�าเนนิการในนามของชมรม โดยความเห็นชอบของส�านกักิจการนกัศกึษาและได้รบั
การอนุมัติจากอธิการบดี

ข้อ 49  นักศึกษาจะสมัครเข้าเปน็สมาชิกของชมรมใดก็ได้ตามความสมัครใจของตน ท้ังนี ้
สมาชิกภาพของสมาชิกชมรมจะส้ินสุดเมื่อลาออกจากชมรมหรือพ้นจากสถานภาพการ
เป็นนักศึกษา

ข้อ 50  การบรหิารกิจกรรมของชมรม เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการบรหิารชมรมซึง่สมาชกิสามญั
เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญทั้งหมดของชมรม

ข้อ 51  ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารชมรมต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศของ
สถาบัน

ข้อ 52  ให้แต่ละชมรมมคีณะกรรมการประกอบด้วย ประธาน รองประธาน นายทะเบยีน เหรญัญกิ 
เลขานุการ และกรรมการอื่น รวมแล้วไม่เกิน 12 คน

ข้อ 53  การเลอืกตัง้คณะกรรมการชมรม ให้กระท�าในการประชมุครัง้แรกของชมรมโดยให้สมาชกิ
เสนอชื่อผู้สมควรด�ารงต�าแหน่งต่างๆ ต�าแหน่งละ 1 คน โดยต้องมีสมาชิกชมรมรับรองไม่
น้อยกว่า 5 คน ในกรณีที่มีการเสนอชื่อเดียวให้ถือว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นได้รับเลือก 
เมือ่ท่ีประชมุลงมตริบัรองด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึง่หนึง่ของสมาชกิท่ีเข้าประชมุ ในกรณี
ท่ีมีการเสนอชื่อหลายคน ผู้ท่ีได้รับเลือกคือผู้ท่ีได้คะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิก
ที่เข้าประชุม ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดไม่เกินกว่ากึ่งหนึ่ง ให้ท�าการลงคะแนนเลือก
ตั้งใหม่ระหว่างบุคคลที่ได้คะแนนอันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 และให้ถือว่าผู้ที่ได้รับคะแนน
สูงสุดครั้งหลังเป็นผู้ที่ได้รับเลือก ถ้าคะแนนเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

ข้อ 54  คณะกรรมการของชมรมมีอ�านาจและหน้าที่ดังนี้
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54.1  จดัท�าแผนงาน โครงการ และงบประมาณประจ�าปีของชมรมเสนอให้คณะกรรมการ
กิจการนกัศกึษา พจิารณาและน�าเสนอผู้อ�านวยการส�านกักิจการนกัศกึษาส่ังการต่อ
ไป

54.2  บริหารงานทั่วไปของชมรมให้เรียบร้อย เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และระเบียบ ข้อ
บังคับของชมรม สโมสร และสถาบัน

54.3  จัดท�างบดุลและรายงานประเมินผลการด�าเนินกิจกรรมในรอบปีของชมรมเสนอ
ผ่านคณะกรรมการกิจการนกัศกึษาไปยงัส�านกักิจการนกัศกึษาก่อนส้ินสุดวาระของ
คณะกรรมการชมรม

ข้อ 55  ให้คณะกรรมการชมรมด�าเนินการเลือกตั้งสมาชิกของชมรมขึ้นด�ารงต�าแหน่งในคณะ
กรรมการชมรมชุดใหม่ให้เสร็จส้ิน ภายในเดือนเมษายนของทุกปี และมอบงานให้คณะ
กรรมการ ชุดใหม่ให้เสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง

ข้อ 56  การสิ้นสุดของชมรม มีดังต่อไปนี้
56.1  มีสมาชิกรวมกันแล้วน้อยกว่า 50 คน
56.2  สมาชิกของชมรมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งมีมติให้ยุบชมรมหรือชมรมไม่ปฏิบัติตาม

นโยบายการจัดกิจกรรมของส�านักกิจการนักศึกษา
56.3  คณะกรรมการกิจการนักศึกษามีค�าส่ังให้ยุบ เนื่องจากชมรมไม่ปฏิบัติตามหรือ

ด�าเนินการขัดต่อระเบียบ ข้อบังคับ ค�าสั่ง หรือประกาศของสถาบัน หรือไม่มีผล
งานใดๆ ในรอบปี

ข้อ 57  ในกรณีท่ีชมรมส้ินสุดสถานภาพ ให้ทรัพย์สินท้ังหมดอยู่ในความดูแลของส�านักกิจการ
นักศึกษา

หมวด 10 
อาจารย์ที่ปรึกษา

ข้อ 58  ให้อาจารย์หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีสังกัดส�านักกิจการนักศึกษาเป็นท่ีปรึกษาสโมสร และให้ผู้
อ�านวยการส�านักกิจการนักศึกษาเสนออธิการบดีแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อท�าหน้าท่ี
เป็นอาจารย์ ที่ปรึกษาสโมสร ส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมอาจเป็นอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่
ที่สังกัดหน่วยงานอื่น และมีความสนใจหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตรงกับชมรมนั้นๆ

ข้อ 59  อาจารย์ท่ีปรึกษาสโมสรหรือชมรมอยู่ในต�าแหน่งคราวละ 1 ปี ส�าหรับอาจารย์ท่ีปรึกษา
ชมรมนั้นจะเป็นได้ไม่เกินคนละ 2 ชมรม และต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพภายใต้
การก�ากับดูแลของส�านักกิจการนักศึกษา

ข้อ 60  หน้าที่ของอาจารย์ท่ีปรึกษา มีดังนี้
60.1  เข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรหรือชมรมทุกครั้ง
60.2  ให้ค�าแนะน�า ให้ค�าปรึกษา และควบคุมการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริหาร

สโมสรหรอืชมรมให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถปุระสงค์ ระเบยีบแบบแผนของสถาบนั
60.3  เป็นตัวแทนของสถาบันในการด�าเนินงานและร่วมงานกิจการนักศึกษา
60.4  เป็นผู้ลงนามรับรองในการเสนองบประมาณและโครงการของสโมสร หรือชมรม 

หากขัดต่อระเบียบ ข้อบังคับ หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันให้ระงับ
การด�าเนนิงานดงักล่าว และรายงานผ่านผู้อ�านวยการส�านกักิจการนกัศกึษาเพือ่น�า
เสนออธิการบดีต่อไป
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หมวด 11 
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา

ข้อ 61  ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ประกอบด้วย รองอธิการบดี ฝ่าย
กิจการนกัศกึษาหรอืผู้อ�านวยการส�านกักิจการนกัศกึษาเป็นประธาน และหัวหน้าสาขาวิชา
หรือหัวหน้างาน อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่เป็นคณะกรรมการและนายกสโมสรนักศึกษาเป็น
กรรมการโดยต�าแหน่ง หัวหน้างานหรอือาจารย์หรอืเจ้าหน้าท่ีประจ�าส�านกักิจการนกัศกึษา
เป็นกรรมการและเลขานุการ และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจ�าเป็น

ข้อ 62  ให้คณะกรรมการคณะนี้ มีหน้าท่ีก�ากับดูแลงบประมาณกิจกรรมและภารกิจอื่นๆ ของ
สโมสรและชมรม

หมวด 12 
การเงิน

ข้อ 63  รายได้ของสโมสรและชมรมอาจได้จาก
63.1  การจัดสรรงบประมาณจากสถาบันเป็นรายปี
63.2  การจัดกิจกรรมของสโมสรหรือชมรมที่ได้รับอนุมัติจากสถาบัน
63.3  การบริจาคโดยแสดงวัตถุประสงค์แน่ชัดผ่านทางสถาบัน

ข้อ 64  การเบกิจ่ายเงินต้องเป็นไปตามโครงการท่ีได้รบัอนมุตัจิากสถาบนั โดยให้อาจารย์ท่ีปรกึษา
สโมสรนกัศกึษาหรอืชมรมเป็นผูเ้บกิจ่ายผ่านส�านกักิจการนกัศกึษา โดยการเบกิจ่ายให้เป็น
ไปตามประกาศของสถาบัน

ข้อ 65  การรับเงินตามข้อ 63.3 ให้สถาบันเป็นผู้ออกใบเสร็จรับเงิน การจ่ายเงินทุกรายการต้อง
มีใบส�าคัญแสดงรายละเอียดจ�านวนเงินหรือมีใบเสร็จและใบก�ากับภาษีหรือมีบิลเงินสด
พร้อมส�าเนาบัตรประชาชนของผู้ขายหรือผู้รับจ้าง และเหรัญญิกเป็นผู้ลงนามรับรองใน
หลักฐานการจ่ายเงินทุกครั้ง

ข้อ 66  สโมสรหรือชมรมใดเบิกเงินทดรองจ่ายในกิจกรรมตามท่ีได้รับอนุมัติแล้ว และเหรัญญิก
สโมสรนักศึกษาหรือชมรม ไม่อาจติดตามรวบรวมหลักฐานการจ่ายเงินส่งส�านักกิจการ
นักศึกษาครบถ้วน นายกสโมสรหรือประธานชมรมจะเสนอเรื่องขอเบิกค่าใช้จ่ายส�าหรับ
กิจกรรมของสโมสรหรือชมรมนั้นในเรื่องใหม่อีกไม่ได้ ท้ังนี้รวมถึงเรื่องท่ีอยู่ระหวา่งการ
เสนอขอเบิกจ่ายด้วย และให้ผู้อ�านวยการส�านักกิจการนักศึกษาระงับเรื่องขอเบิกจ่ายเงิน
ของสโมสรนักศึกษาหรือชมรมนั้นจนกว่าจะรวบรวมหลักฐานการจ่ายเงินส่งครบถ้วนแล้ว

ข้อ 67  การใช้จ่ายเงินผิดประเภทจากที่ได้รับอนุมัติจะกระท�ามไิด้
ข้อ 68  คณะกรรมการชมรมและคณะกรรมการบริหารสโมสรต้องรับผิดชอบส่งเงินคืนในกรณี

จ่ายเงินไปแล้ว แต่ไม่อาจน�าหลักฐานการจ่ายเงินส่งต่อส�านักกิจการนักศึกษาได้ และให้
หมายความรวมถึงการใช้จ่ายเงินผิดประเภทจากที่ได้รับอนุมัติ และการจ่ายเงินโดยไม่ขอ
อนมัุตก่ิอน หรอือยูร่ะหว่างการ ขออนมุตั ิและยงัไม่ได้รบัการอนมุตัด้ิวย ท้ังนีค้ณะกรรมการ
ที่รับผิดชอบจะต้องด�าเนินการ จนครบถ้วน มิฉะนั้น สถาบันจะระงับการออกหลักฐานการ
ศึกษาของผู้รับผิดชอบดังกล่าว

ข้อ 69  โครงการของสโมสรและชมรมท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณจากสถาบันแล้ว แต่มิได้ด�าเนิน
กิจกรรมตามโครงการที่เสนอไว้ ให้น�าเงินงบประมาณที่เหลือคืนสถาบัน

ข้อ 70  หลักฐานการรับเงินและจ่ายเงนิ ให้ใช้ต้นฉบับและให้ส�าเนาเก็บไว้ทีส่�านักกิจการนักศึกษา
เพื่อการตรวจสอบให้ตรงกัน
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ข้อ 71  เม่ือส้ินปีการศกึษาถ้ามเีงินของสโมสรเหลอือยู่ ให้เป็นอ�านาจของอธิการบดพีจิารณาด�าเนนิ
การอย่างหนึ่งอย่างใดได้ตามความเหมาะสม

ข้อ 72  ให้เหรัญญิกสโมสรและชมรมเป็นผู้เก็บรักษา และควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินของสโมสร
และชมรม โดยท�าหน้าที่ดังต่อไปนี้
72.1  ลงบัญชีค่าใช้จ่ายของสโมสรหรือชมรม
72.2  ตดิตามและรวบรวมหลกัฐานการจ่ายเงินตามท่ีจ่ายจรงิ เช่น ใบเสรจ็รบัเงิน หรอืใบ

ส�าคญัจ่ายอืน่ๆ ส่งส�านกักิจการนกัศกึษาให้แล้วเสรจ็ทุกรายการ ภายใน 15 วนันบั
แต่วันที่สิ้นสุดกิจกรรม

ข้อ 73  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ�านาจออกค�าสั่ง หรือประกาศ เพื่อ
ให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์)
นายกสภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

1258 คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 | ข้อบังคับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 


	สารบัญ
	สารจากผู้บริหาร
	สภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
	ผู้บริหารสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
	คณะวิชา สำนัก วิทยาลัย และหน่วยงานสนับสนุน
	ระดับปริญญาตรี
	คณะบริหารธุรกิจ
	หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
	หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
(หลักสูตรในระบบการศึกษาทางไกล)
	หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
	หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
(หลักสูตรนานาชาติ)
	รายชื่ออาจารย์และบุคลากรประจำคณะบริหารธุรกิจ

	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
	หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
	หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
	หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์
	รายชื่ออาจารย์และบุคลากรประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

	คณะศิลปศาสตร์
	หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
	หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
	หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
	รายชื่ออาจารย์และบุคลากรประจำคณะศิลปศาสตร์

	คณะนิเทศศาตร์
	หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
	รายชื่ออาจารย์และบุคลากรประจำคณะนิเทศศาสตร์

	คณะวิทยาการจัดการ
	หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร
	หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารคนและองค์การ
	หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
	หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
	รายชื่ออาจารย์และบุคลากรประจำคณะวิทยาการจัดการ

	คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร
	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตร
	รายชื่ออาจารย์และบุคลากรประจำคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร

	คณะศึกษาศาสตร์
	หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร 5 ปี)
	รายชื่ออาจารย์และบุคลากรประจำคณะศึกษาศาสตร์

	คณะการจัดการธุรกิจอาหาร
	หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร
	หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจภัตตาคาร
	รายชื่ออาจารย์และบุคลากรประจำคณะการจัดการธุรกิจอาหาร

	คณะอุตสาหกรรมเกษตร
	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม
	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร
	รายชื่ออาจารย์และบุคลากรประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร

	สำนักการศึกษาทั่วไป
	หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
	รายชื่ออาจารย์และบุคลากรประจำสำนักการศึกษาทั่วไป

	ระดับบัณฑิตศึกษา
	คณะบริหารธุรกิจ
	หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
	รายชื่ออาจารย์และบุคลากรประจำคณะบริหารธุรกิจ

	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
	หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
	รายชื่ออาจารย์และบุคลากรประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

	คณะวิทยาการจัดการ
	หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ
	รายชื่ออาจารย์และบุคลากรประจำคณะวิทยาการจัดการ

	คณะศึกษาศาสตร์
	หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาวะผู้นำการบริหารและการจัดการการศึกษา
	รายชื่ออาจารย์และบุคลากรประจำคณะศึกษาศาสตร์

	วิทยาลัยนานาชาติ
	หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
	รายชื่ออาจารย์และบุคลากรประจำวิทยาลัยนานาชาติ

	วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจีน
	หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)
	หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)
	รายชื่ออาจารย์และบุคลากรประจำวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาจีน

	หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
	สำนักส่งเสริมวิชาการ
	สำนักกิจการนักศึกษา
	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
	สำนักสื่อสารองค์กร
	สำนักพัฒนานักศึกษา
	สำนักส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
	สำนักบัญชีและการเงิน

	ข้อมูลการจัดการศึกษา อัตราค่าธรรมเนียม และระเบียบ ข้อบังคับ
	การจัดการศึกษา
	แนะนำสถาบัน
	การประกันคุณภาพการศึกษา
	เครื่องแบบนักศึกษา
	สวัสดิการสำหรับนักศึกษา
	ระบบการให้คำปรึกษา
	นโยบายการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและอีเมลของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
	วิธีการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งานและรหัสผู้ใช้ (Username and Password)
	วิธีการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi PIMHotspot)
	วิธีการใช้งานระบบอีเมลของนักศึกษา (PIM Webmail)
	วิธีการเข้าใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (PIM e-Learning)
	วิธีการเข้าใช้งานระบบการเรียนของหน่วยการเรียนทางไกล (PIM e-Distance Learning)
	ระบบบันทึกเวลาเรียนของนักศึกษา (Room Tracking)
	ระบบการให้บริการการศึกษาและการลงทะเบียนออนไลน์
	การตรวจเลขที่นั่งสอบ
	วิธีการตรวจสอบเกรดและตรวจสอบจบ
	แผนที่ตั้งสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

	อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา
	อัตราค่าธรรมเนียมหลักสูตรระดับปริญญาตรี
	อัตราค่าธรรมเนียมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

	ระเบียบ ข้อบังคับ
	ข้อบังคับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
	ข้อบังคับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
	2015 年正大管理学院研究生管理章程
	ระเบียบสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา
เข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2556
	ข้อบังคับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ว่าด้วยการให้ปริญญาตรีเกียรตินิยม พ.ศ. 2556
	ระเบียบสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรีที่สอง พ.ศ. 2556
	ประกาศสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้สัญลักษณ์ I สัญลักษณ์ P และการแก้สัญลักษณ์ I สัญลักษณ์ P พ.ศ. 2558
	ระเบียบสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2554
	ระเบียบสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2554
	ระเบียบสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ว่าด้วยสโมสรนักศึกษา พ.ศ. 2554




