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เจ้าของ

 กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 ตำ�บลข�มเรียง		อำ�เภอกันทรวิชัย		จังหวัดมห�ส�รค�ม		รหัสไปรษณีย์		44150

	 โทรศัพท์	:		0-4371-9888	-	89,		0	4371	9889	–	40	ภ�ยใน		1662	–	1699

	 โทรส�ร	:		0-4371-9890

	 http://regpr.msu.ac.th/th/	หรือ		regpr.msu.ac.th

ที่ปรึกษา

	 รองศ�สตร�จ�รย์	ดร.จันทร์ทิพย์		ก�ญจนศิลป์	 รองอธกิ�รบดฝี�่ยวชิ�ก�รและนวตักรรมก�รเรยีนรู้

	 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์	ดร.คัทลีย�		เมฆจรัสกุล	 ผูช้ว่ยอธกิ�รบดฝี�่ยวชิ�ก�รและนวตักรรมก�รเรยีนรู้

	 น�ยสวัสดิ์		วิชระโภชน์			 	 	 ผู้อำ�นวยก�รกองทะเบียนและประมวลผล

ที่มาของข้อมูล

	 คณะบัญชีและก�รจัดก�ร

รวบรวม / เรียบเรียง/ ตรวจรูปแบบ

	 น�งส�วศิริพร			 ไสยรัตน์

	 น�งโรชินี			 ทุ่นทอง

	 น�ยอมต			 ชุมพล

	 น�งส�วสุภ�พร			 ทองส�ดี

	 น�งส�วนิโรบล			 จันทะกล

	 น�งศุภลักษณ์	 ศักดิ์คำ�ดวง

ออกแบบปก

	 น�ยจักรี	 ตั้นภูมี

ปีที่พิมพ์	 2565

จำ�นวน	 3,350	เล่ม

พิมพ์ที่		 โรงพิมพ์คลังน�น�วิทย�	232/199	ถ.ศรีจันทร์	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40000	

	 โทร.	0-4346-6444	แฟกซ์	0-4346-6863	E-mail	:	Klungpress@hotmail.com
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	 หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ปีการศึกษา	 2565	 จัดทำาข้ึน 

โดยมีวัตถุประสงค์	 เพื่อให้นิสิตทุกคนได้ใช้เป็นคู่มือศึกษาค้นคว้า	 และอ้างอิงระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัย	 

สาระสำาคัญในเล่มนี้เกี่ยวข้องกับโครงสร้างหลักสูตร	หมวดรายวิชาต่างๆ	 คำาอธิบายรายวิชา	 จำานวนหน่วยกิต	 

และแผนการศึกษา	 ที่แต่ละหลักสูตรกำาหนดไว้	 ซึ่งนิสิตทุกคนควรศึกษาให้เข้าใจ	 และเป็นแนวทางในการ 

ดำาเนินการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

	 ในนามกองทะเบียนและประมวลผล	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 หลักสูตรการศึกษา

ระดับปริญญาตรี	ปีการศึกษา	2565	จะเป็นประโยชน์ต่อนิสิต	คณาจารย์	บุคลากร	และผู้สนใจทุกคน	

กองทะเบียนและประมวลผล 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ค�าน�า
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	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ถือก�าเนิดมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาเมื่อวันที่	27	มีนาคม	2511	ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็น

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 วิทยาเขตมหาสารคาม	 เมื่อวันที่	 29	มิถุนายน	2517	จากนั้นได้แยกตัวเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ 

ภายใต้ชื่อ	 ”มหาวิทยาลัยมหาสารคาม„	 เมื่อวันที่	 9	 ธันวาคม	 2537	 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย	 

ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เล่มที่	111	ตอนที่	54ก	นับเป็นมหาวิทยาลัย

ของรัฐแห่งที่	 22	 ของประเทศไทย	มีศูนย์กลางการบริหารงานเดิมอยู่ท่ี	 เลขที่	 269/2	ถนนนครสวรรค์	 ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	 

จังหวัดมหาสารคาม	 บนเนื้อที่	 368	 ไร่	 (รวมพื้นที่ซื้อจากวิทยาลัยคณาสวัสดิ์เพิ่มเติมในปี	 2548	 จ�านวน	 171	 ไร่)	 ห่างจาก

กรุงเทพมหานครประมาณ	470	กิโลเมตร	 ในปี	พ.ศ.	 2541	 ได้ย้ายศูนย์กลางการบริหารงานมาอยู่ในที่ตั้งแห่งใหม่	 เลขที่	 40/21	 

ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	บนเนื้อที่	1,300	ไร่	ห่างจากที่ตั้งเดิมประมาณ	7	กิโลเมตร	นอกจากที่ตั้งเดิม

และที่ตั้งแห่งใหม่แล้ว	มหาวิทยาลัยมหาสารคามยังมีพื้นที่อื่น	ๆ	ที่ใช้ในการด�าเนินกิจกรรมทางการเรียนการสอน	และการวิจัย 

อีกหลายแห่ง	ได้แก่	พื้นที่อ�าเภอนาดูน	จังหวัดมหาสารคาม	เนื้อที่	650	ไร่	พื้นที่ต�าบลเกิ้ง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	เนื้อที่

ประมาณ	273	ไร่	และพื้นที่บ้านนาสีนวน	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	เนื้อที่ประมาณ	1,000	ไร่	

ที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

		 	 41/20	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150

เขตพื้นที่ในเมือง

		 	 269/2	ถนนนครสวรรค์	ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	44000

โทรศัพท์	 :	 0-4375-4333	(ระบบอัตโนมัติ	20	คู่สาย)

โทรสาร	 :	 0-4375-4235	(งานสารบรรณ	กองกลาง)

โฮมเพจ		 :	 www.msu.ac.th
อักษรย่อ		 :	 มมส

ประวัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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อัตลักษณ์
	 นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน

เอกลักษณ์
	 การเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน

ปรัชญา
	 ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน	(พหูน�	ปณฺฑิโต	ชีเว)

วิสัยทัศน ์

	 มหาวิทยาลัยชั้นน�าของเอเชีย

พันธกิจ
	 1)		 การจัดการเรียนการสอนมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน	มีคุณลักษณะพึงประสงค์และ 

มีความเป็นผู้ประกอบการ

	 2)		 การพัฒนางานวิจัย	และนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ

	 3)		 ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม	เพื่อให้ชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

	 4)		 อนุรักษ์	ฟื้นฟู	ปกป้อง	เผยแพร่	และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

ค่านิยมองค์กร
 TAKASILA

	 T	 =	 Teamwork		 การท�างานเป็นทีม

	 A	 =	 Accountability		 การได้รับการยอมรับ

	 K	 =	 Knowledge	Based	and	Local	Wisdom	 การใช้ความรู้เป็นพื้นฐานและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

	 A	 =	 Academic		 ความเป็นวิชาการ

	 S	 =	 Sufficiency	Economy		 เศรษฐกิจพอเพียง

	 I	 =	 Innovation		 นวัตกรรม

	 L	 =	 Learning	Organization	 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

	 A	 =	 Achievement		 การมุ่งสู่ความส�าเร็จ

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์
พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร ์

	 1)	 ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก

	 2)	 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ

	 3)	 ให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม	และภาคประชาสังคม

	 4)	 ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ

	 5)	 บริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ
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 ตราสญัลกัษณ์ ของมหาวทิยาลยัมหาสารคาม	คอื	”ตราโรจนากร„	ซึง่มคีวามหมายว่า	สญัลกัษณ์แห่งความเจรญิรุง่เรอืง	

มอีงค์ประกอบเป็นรปูใบเสมา	ภายในมสีญัลกัษณ์ขององค์พระธาตุนาดนู	ด้านล่าง	มสีรุยิรังสทีีแ่ผ่ขึน้จากลายขดิ	ซึง่อยูเ่หนอืปรัชญา

ภาษาบาลีว่า	”พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว„	มีความหมายว่า	”ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน„

 ใบเสมา		 หมายถึง	 ความรู้หรือภูมิปัญญา

 องค์พระธาตุนาดูน	 เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดมหาสารคาม	 ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์แทนคุณธรรม 

	 	 และความดีงาม

 สุริยรังสี		 หมายถึง	 ความเจริญรุ่งเรือง

 ลายขิด		 หมายถึง	 ภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมอีสาน

 ความหมายโดยสรุปของตราสัญลักษณ์	คือ	ความเจริญรุ่งเรือง	 อันเป็นผลมาจากความรู้และคุณธรรม	ผสมผสานกับ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

สีประจํามหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ สีเหลืองและสีเทา

 “สีเหลือง” 	 หมายถึง	 ความเจริญรุ่งเรือง	ความดีงาม	ความอุดมสมบูรณ์

 “สีเทา” 	 	 หมายถึง		 ความคิดหรือปัญญา

 “สีเหลืองเทา” 	 หมายถึง		 การมีปัญญาและความคิดที่ดีงามอันน�าไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง

ต้นไม้ประจํามหาวิทยาลัย คือ ต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูณ)

	 พระพุทธรูปประจ�ามหาวิทยาลัย	คือ	พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก

ตราสัญลักษณ์ สี ต้นไม้ และพระพุทธรูป
ประจํามหาวิทยาลัย
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หน่วยงานจัดการเรียนการสอน (ระดับอุดมศึกษา)

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะการบัญชีและการจัดการ

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

คณะนิติศาสตร์

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์

คณะเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ผังเมือง	และนฤมิตศิลป์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

คณะวิทยาการสารสนเทศ

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน (ขั้นพื้นฐาน)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	(ฝ่ายประถม)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	(ฝ่ายมัธยม)

คณะ / หน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน

หน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอน 

(สํานักงานอธิการบดี)

ส�านักงานอธิการบดี

กองกลาง

	 งานสารบรรณ

	 งานการประชุม

	 งานประสานงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

	 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

กองคลังและพัสดุ

กองบริการการศึกษา

กองทะเบียนและประมวลผล

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

	 ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม

	 ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม	(UIC)

	 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	มมส

	 ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 ศูนย์เครื่องมือกลางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 โครงการอนุรักษ์เอกสารใบลาน

	 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

	 พระราชด�าริ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

	 สยามบรมราชกุมารี	(อพ.สธ.)

กองอาคารสถานที่

	 งานบริการหอพักนิสิต	-	อาคารชุดอาศัยบุคลากร

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

	 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์

	 กลุ่มงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์

	 กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ
ส�านักตรวจสอบภายใน
ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

6

หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน (เทียบเท่าคณะ)

บัณฑิตวิทยาลัย

ส�านักคอมพิวเตอร์

ส�านักวิทยบริการ

ส�านักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานวิจัย / บริการ / ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา

ส�านักบริการวิชาการ

วิทยาเขต / ศูนย์ / ฝ่าย / สมาคม

กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

ศูนย์พัฒนาการศึกษาอุดรธานี

สภาคณาจารย์

สมาคมศิษย์เก่า

หน่วยงานเสริมศึกษา

ร้านยามหาวิทยาลัย

สถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

ชื่อหลักสูตร
	 	 ภาษาไทย	 	 :	 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

	 	 ภาษาอังกฤษ	 :	 Bachelor	of	Accountancy	Program

ชื่อปริญญา 
	 ภาษาไทย		 (ชื่อเต็ม)	 :	 บัญชีบัณฑิต

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 บช.บ.

	 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor	of	Accountancy

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 B.Acc.

หลักสูตร  
	 จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	135	หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร 

จ�านวนหน่วยกิต

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา       โปรแกรมปกติ        โปรแกรมสหกิจศึกษา

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ

	 	 2.1	 กลุ่มวิชาแกน

	 	 2.2	 กลุ่มวิชาเอก		

	 	 	 (1)	 วิชาเอกบังคับ

	 	 	 (2)	 วิชาอัตลักษณ์

	 	 	 (3)	 วิชาเอกเลือก

ไม่น้อยกว่า  99 หน่วยกิต

		36		หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า			51		หน่วยกิต

		42		หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า			12		หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า				9		หน่วยกิต

 ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต

	 	 36	 หน่วยกิต

	 ไม่น้อยกว่า	 51	 หน่วยกิต

	 	 42	 หน่วยกิต

	 ไม่น้อยกว่า	 12	 หน่วยกิต

	 ไม่น้อยกว่า	 9	 หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  

 4. หมวดประสบการณ์ภาคสนาม  

  (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

2		หน่วยกิต

(ไม่น้อยกว่า			300		ชั่วโมง)

(ไม่นับหน่วยกิต)

9		หน่วยกิต

(ไม่น้อยกว่า			4		เดือน)

(ไม่นับหน่วยกิต)

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต
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รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  99  หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาแกน 36  หน่วยกิต

0900	102	 หลักการตลาดสมัยใหม่	 3(3-0-6)

	 Principles	of	Modern	Marketing

0900	103	 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจ	 3(2-2-5)

	 Digital	Business	Applications

0900	106	เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 Introduction	of	Business	Economics

0900	202	 การจัดการทางการเงินสมัยใหม่	 3(3-0-6)

	 Modern	Financial	Management

0900	203	 สถิติประยุกต์ในเชิงธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 Applied	Statistics	for	Business

0900	302	 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ	 3(3-0-6)

	 Productions	and	Operations	Management

0900	303	 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 English	for	Business

0901	101 หลักการบัญชีขั้นต้น	 3(3-0-6)

	 Principles	of	Accounting

0901	105	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจและ	 3(3-0-6)

	 การจัดการองค์กร

	 Introduction	 to	 Business	 and	Organizational	 

	 Management

0901	251	 การภาษีอากร	1	 3(3-0-6)

	 Taxation	1	

0901	209	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 Introduction	to	Business	Law

	 0900	401	 การจัดการเชิงกลยุทธ์	

3(3-0-6)

	 Strategic	Management

2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า  51  หน่วยกิต

(1) วิชาเอกบังคับ 42  หน่วยกิต

0901	211	 การบัญชีขั้นกลาง	1	 3(3-0-6)

	 Intermediate	Accounting	1

0901	212	 การบัญชีขั้นกลาง	2	 3(3-0-6)

	 Intermediate	Accounting	2

0901	221	 การบัญชีต้นทุน	 3(3-0-6)

	 Cost	Accounting

0901	311	 การบัญชีขั้นสูง	1	 3(3-0-6)

	 Advanced	Accounting	1

0901	321	 การบัญชีบริหาร	 3(3-0-6)

	 Managerial	Accounting

0901	331	 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี	 3(3-0-6)

	 Accounting	Information	System

0901	332	 การประยุกต์โปรแกรมส�าเร็จรูปทางการบัญชี	 3(2-2-5)

	 Accounting	Software	Applications

0901	341	 การสอบบัญชีและงานที่ให้ความเชื่อมั่น	 3(3-0-6)

	 Auditing	and	Assurance	Service

0901	342	 การตรวจสอบและควบคุมภายใน	 3(3-0-6)

	 Internal	Auditing	and	Control

0901	411	 การบัญชีขั้นสูง	2	 3(3-0-6)

	 Advanced	Accounting	2

0901	412	 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์	 3(3-0-6)

	 Financial	Reporting	and	Analysis

0901	312	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและ	 3(3-0-6)

	 นโยบายบัญชี

	 Financial	Reporting	Standards	and	Accounting	 

	 Policy

0901	414	 สัมมนาการบัญชีการเงิน	 3(3-0-6)

	 Seminar	in	Financial	Accounting

0901	333	 การบัญชีดิจิทัล	 3(3-0-6)

	 Digital	Accounting

(2) วิชาอัตลักษณ์

0901	210	การบัญชีภาคปฏิบัติ	 3(2-2-5)

	 Accounting	in	Practice

0901	351	 การภาษีอากร	2	 3(3-0-6)

	 Taxation	2

0901	451	 การวางแผนภาษีอากร	 3(3-0-6)

	 Tax	Planning
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0901	454	 ปัญหาภาษีอากร	 3(3-0-6)

	 Problems	in	Taxation

(3) วิชาเอกเลือก 9  หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาการบัญชีการเงิน

0901	400	 การบัญชีส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน	 3(3-0-6)

	 Accounting	for	Financial	Instruments

0901	415	 การบัญชีส�าหรับกิจการขนาดกลางและ	 3(3-0-6)

	 ขนาดย่อม	

	 Accounting	 for	 Small	 and	 Medium-Sized	 

	 Enterprises

0901	416	 การบัญชีส�าหรับธุรกิจการเกษตร	 3(3-0-6)

	 Accounting	for	Agriculture	Businesses

0901	417	 การบัญชีส�าหรับธุรกิจบริการ	 3(3-0-6)

	 Accounting	for	Service	Businesses

0901	418	 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ	 3(3-0-6)

	 Public	Accounting

– กลุ่มวิชาการบัญชีบริหาร

0901	421	 การวางแผนและควบคุมก�าไร	 3(3-0-6)

	 Profit	Planning	and	Control

0901	422	 ระบบการควบคุมทางการบริหาร	 3(3-0-6)

	 Management	Control	System

0901	423	 การบริหารต้นทุน	 3(3-0-6)

	 Cost	Management

0901	424	 สัมมนาการบัญชีบริหาร	 3(3-0-6)

	 	 Seminar	in	Managerial	Accounting

0901	425	 การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

	 Environmental	Management	Accounting

0901	426 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหาร	3(3-0-6)

 Managerial	Accounting	Data	Analytics

– กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี

0901	431	 โปรแกรมภาษาเพื่อการประมวลผลข้อมูล	 3(2-2-5)

	 ทางการบัญชี

	 Programming	for	Accounting	Information	Inter-

pretation

0901	432	 การวางระบบบัญชี	 3(3-0-6)

	 Accounting	System	Design

0901	433	 การพัฒนาและการใช้ระบบสารสนเทศ	 3(2-2-5)

	 ทางการบัญชี

	 Development	 and	 the	 Use	 of	 Accounting	 

	 Information	Systems

0901	434	 สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี	 3(3-0-6)

	 Seminar	in	Accounting	Information	Systems

0901	435	 การจัดการฐานข้อมูลทางการบัญชี	 3(3-0-6)

	 Accounting	Database	Management

0901	436	 โปรแกรมส�าเร็จรูปการวางแผนทรัพยากร	 3(2-2-5)

	 ส�าหรับงานบัญชี

	 Enterprise	 Resource	 Planning	 Software	 for	 

	 Accounting

0901	437	 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ	 3(3-0-6)

	 ทางการบัญชี

	 Accounting	 Information	System	Analysis	 and	 

	 Design

0901	438	 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทางการบัญชี	 3(2-2-5)

	 Big	Data	Analytics	in	Accounting

0904	335	 เทคโนโลยีบล็อกเชนและเทคโนโลยีการเงิน	 3(2-2-5)

	 เพื่อนวัตกรรมธุรกิจ

	 Blockchain	and	Fintech	for	Business	Innovation

– กลุ่มวิชาการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน

0901	441	 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ	 3(3-0-6)

	 Information	System	Auditing	and	Control

0901	442	 สัมมนาการสอบบัญชี	 3(3-0-6)

	 Seminar	in	Auditing

0901	443	 สัมมนาการตรวจสอบภายใน	 3(3-0-6)

	 Seminar	in	Internal	Auditing

0901	444	 ปัญหาการตรวจสอบภายใน	 3(3-0-6)

	 Problems	in	Internal	Auditing

0901	445	 การสอบบัญชีขั้นสูง	 3(3-0-6)

	 Advanced	Auditing

0901	446	 การตรวจสอบบัญชีภาครัฐ	 3(3-0-6)

	 Government	Auditing

0901	447	 การตรวจสอบระบบสารสนเทศขั้นสูง	 3(3-0-6)

	 Advanced	Information	System	Auditing
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– กลุ่มวิชาอื่นๆ

0901	461	 การวิจัยทางการบัญชี	 3(3-0-6)

	 Accounting	Research

0901	463	 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักบัญชีมืออาชีพ	 3(3-0-6)

	 English	for	Professional	Accountants

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนในรายวิชาอ่ืน	 ๆ	 ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย	

จ�านวนไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต

4. หมวดประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรอืสหกจิศกึษา)

0199	499	 สหกิจศึกษา	*	 9(0-40-0)

	 Cooperative	Education

0901	404	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	 2(300	ชั่วโมง)

	 ทางด้านการบัญชี	**

	 Accounting	Internship

*	 การประเมินผลการเรียนเป็น	 S	 หรือ	 U	 โดยเข้าร่วม

โครงการสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ	 ไม่

น้อยกว่า	4	เดือน	และไม่นับหน่วยกิต

**	ฝึกงานไม่น้อยกว่า	300	ชั่วโมง	การประเมินผลการเรียน

เป็น	S	หรือ	U	และไม่นับหน่วยกิต
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แสดงแผนการศึกษา
	 1)	แผนการศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต	(บช.บ.)	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2565)

ส�าหรับโปรแกรมปกติ

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม

Preparatory	English

2

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation

2

0901	105 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจและการจัดการองค์กร

Introduction	to	Business	and	Organizational	Management

3(3-0-6)

0901	101 หลักการบัญชีขั้นต้น

Principles	of	Accounting	

3(3-0-6)

0900	102 หลักการตลาดสมัยใหม่

Principles	of	Modern	Marketing	

3(3-0-6)

รวม 19 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Ccommunicative	English

2

0043	001 การคิดเชิงออกแบบ

Design	Thinking

2

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4

0901	211 การบัญชีขั้นกลาง	1

Intermediate	Accounting	1

3(3-0-6)

0900	103 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจ

Digital	Business	Application

3(2-2-5)

0900	106 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเบื้องต้น

Introduction	of	Business	Economics

3(3-0-6)

รวม 17 หน่วยกิต
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ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0901	212 การบัญชีขั้นกลาง	2

Intermediate	Accounting	2

3(3-0-6)

0901	251 การภาษีอากร	1

Taxation	1	

3(3-0-6)

0900	202 การจัดการทางการเงินสมัยใหม่

Modern	Financial	Management

3(3-0-6)

0901	209 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ

Introduction	to	Business	Law

3(3-0-6)

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6

รวม 18 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0901	210	 การบัญชีภาคปฏิบัติ

Accounting	in	Practice

3(2-2-5)

0900	203 สถิติประยุกต์ในเชิงธุรกิจ

Applied	Statistics	for	Business

3(3-0-6)

0901	221 การบัญชีต้นทุน

Cost	Accounting

3(3-0-6)

0901	351 การภาษีอากร	2

Taxation	2

3(3-0-6)

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 	6

รวม 18 หน่วยกิต
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ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0900	303 ภาษาอังกฤษธุรกิจ

English	for	Business	

3(3-0-6)

0901	311 การบัญชีขั้นสูง	1

Advanced	Accounting	1

3(3-0-6)

0901	321 การบัญชีบริหาร

Managerial	Accounting

3(3-0-6)

0901	332 การประยุกต์โปรแกรมส�าเร็จรูปทางการบัญชี

Accounting	Software	Applications

3(2-2-5)

0901	341 การสอบบัญชีและงานที่ให้ความเชื่อมั่น

Auditing	and	Assurance	Service

3(3-0-6)

0900	302 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ

Production	and	Operations	Management

3(3-0-6)

รวม 18 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0901	342 การตรวจสอบและควบคุมภายใน

Internal	Auditing	and	Control

3(3-0-6)

0901	331 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

Accounting	Information	System

3(3-0-6)

0901	411 การบัญชีขั้นสูง	2

Advanced	Accounting	2

3(3-0-6)

0901	312 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและนโยบายบัญชี

Financial	Reporting	Standards	and	Accounting	Policy

3(3-0-6)

0901	333 การบัญชีดิจิทัล

Digital	Accounting

3(3-0-6)

0900	401 การจัดการเชิงกลยุทธ์

Strategic	Management

3(3-0-6)

รวม 18 หน่วยกิต
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0901	404 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านบัญชี*

Accounting	Internship

2(300ชั่วโมง)

รวม 2 หน่วยกิต

*	ฝึกงานไม่น้อยกว่า	300	ชั่วโมง	ผลการศึกษาเป็น	S	หรือ	U	และไม่นับหน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0901	412 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์

Financial	Reporting	and	Analysis	

3(3-0-6)	

0901	451 วางแผนภาษีอากร

Tax	Planning

3(3-0-6)	

0901	414 สัมมนาการบัญชีการเงิน

Seminar	in	Financial	Accounting	

3(3-0-6)	

xxxx	xxx หมวดวิชาเอกเลือก 3

xxxx	xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 3

รวม 15 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0901	454 ปัญหาภาษีอากร

Problem	in	Taxation

3(3-0-6)	

xxxx	xxx หมวดวิชาเอกเลือก 6

xxxx	xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 3

รวม 12 หน่วยกิต
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	 2)	แผนการศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต	(บช.บ.)	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2565)

ส�าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม

Preparatory	English

2

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation

2

0901	105 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจและการจัดการองค์กร

Introduction	to	Business	and	Organizational	Management

3(3-0-6)

0901	101 หลักการบัญชีขั้นต้น

Principles	of	Accounting	

3(3-0-6)

0900	102 หลักการตลาดสมัยใหม่

Principles	of	Modern	Marketing	

3(3-0-6)

รวม 19 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Ccommunicative	English

2

0043	001 การคิดเชิงออกแบบ

Design	Thinking

2

0901	210 การบัญชีภาคปฏิบัติ

Accounting	in	Practice	

3(3-0-6)

0900	103 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจ

Digital	Business	Application

3(2-2-5)

0900	106 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเบื้องต้น

Introduction	of	Business	Economics

3(3-0-6)

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6

รวม 19 หน่วยกิต
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ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0901	211 การบัญชีขั้นกลาง	1

Intermediate	Accounting	1	

3(3-0-6)

0901	251 การภาษีอากร	1

Taxation	1	

3(3-0-6)

0900	202 การจัดการทางการเงินสมัยใหม่

Modern	Financial	Management

3(3-0-6)

0901	209 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ

Introduction	to	Business	Law	

3(3-0-6)

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8

รวม 20 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0901	212 การบัญชีขั้นกลาง	2

Intermediate	Accounting	2

3(3-0-6)

0900	203 สถิติประยุกต์ในเชิงธุรกิจ

Applied	Statistics	for	Business

3(3-0-6)

0901	221 การบัญชีต้นทุน

Cost	Accounting

3(3-0-6)

0901	351 การภาษีอากร	2

Taxation	2

3(3-0-6)

0900	303 ภาษาอังกฤษธุรกิจ

English	for	Business	

3(3-0-6)

0900	302 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ

Production	and	Operations	Management

3(3-0-6)

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  4

รวม 22 หน่วยกิต
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ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0901	312 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและนโยบายบัญชี

Financial	Reporting	Standards	and	Accounting	Policy

3(3-0-6)

0901	311 การบัญชีขั้นสูง	1

Advanced	Accounting	1

3(3-0-6)

0901	321 การบัญชีบริหาร

Managerial	Accounting

3(3-0-6)

0901	332 การประยุกต์โปรแกรมส�าเร็จรูปทางการบัญชี

Accounting	Software	Applications

3(2-2-5)

0901	341 การสอบบัญชีและงานที่ให้ความเชื่อมั่น

Auditing	and	Assurance	Service

3(3-0-6)

0900	401 การจัดการเชิงกลยุทธ์

Strategic	Management

3(3-0-6)

รวม 18 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0901	342 การตรวจสอบและควบคุมภายใน

Internal	Auditing	and	Control

3(3-0-6)

0901	331 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

Accounting	Information	System

3(3-0-6)

0901	411 การบัญชีขั้นสูง	2

Advanced	Accounting	2

3(3-0-6)

0901	333 การบัญชีดิจิทัล

Digital	Accounting

3(3-0-6)

0901	451 วางแผนภาษีอากร

Tax	Planning

3(3-0-6)	

xxxx	xxx หมวดวิชาเอกเลือก 3

รวม 18 หน่วยกิต
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ปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0901	412 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์

Financial	Reporting	and	Analysis	

3(3-0-6)	

0901	454 ปัญหาภาษีอากร

Problem	in	Tax

3(3-0-6)	

0901	414 สัมมนาการบัญชีการเงิน

Seminar	in	Financial	Accounting	

3(3-0-6)	

xxxx	xxx หมวดวิชาเอกเลือก 6

xxxx	xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 6

รวม 21 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0199	499 สหกิจศึกษา**

Cooperative	Education

9(0-40-0)	

รวม 9 หน่วยกิต

**การประเมินผลการเรียนเป็น	S	หรือ	U	โดยเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาและฝึกปฏิบัติการ	ในสถานประกอบการ	ไม่น้อยกว่า	4	เดือนและ

ไม่นับหน่วยกิต
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ค�าอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

2. หมวดวิชาเฉพาะ

2.1 กลุ่มวิชาแกน

0900 102 หลักการตลาดสมัยใหม่ 3(3-0-6)

 Principles of Modern Marketing

	 แนวคดิ	ปรชัญา	และความส�าคญัของการตลาด	ลกัษณะ

ของตลาด	สถาบนัการตลาด	หน้าทีข่องการตลาด	พฤตกิรรมผูบ้รโิภค	

การแบ่งส่วนตลาด	 การเลือกตลาดเป้าหมาย	 การวางต�าแหน่ง

ผลิตภัณฑ์	 ส่วนประสมการตลาด	 การจัดการการตลาดระหว่าง

ประเทศและการตลาดสมยัใหม่จรรยาบรรณและความรบัผดิชอบต่อ

สังคม	กรณีศึกษาทางการตลาดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

	 Concepts,	philosophy,	 and	 importance	of	mar-

keting;	marketing	 characters;	marketing	 institutions;	

marketing	functions;	consumer	behavior;	market	segmen-

tation;	market	 targeting;	 product	positioning;	marketing	

mix;	international	marketing	and	modern	marketing	man-

agement;	marketing	 ethics;	 social	 responsibility;	 case	

studies	related	to	marketing	from	past	to	present

0900 103 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจ 3(2-2-5)

 Digital Business Applications

	 ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัระบบและเทคโนโลยสีารสนเทศ	

การประยุกต์ใช้	 ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริหารงานธุรกิจ	

ระบบข้อมูลและการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ	การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ	 เทคโนโลยีสื่อประสม	 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต	 การใช้

คอมพิวเตอร์ในการติดต่อส่ือสาร	ทางธุรกิจ	 การจัดการศูนย์ข้อมูล	

การรกัษาความปลอดภยัระบบคอมพวิเตอร์	จรยิธรรมและกฎหมาย	

ด้านการสื่อสารในรูปแบบดิจิทัล	 และการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กรธุรกิจ

 Introduction	to	systems	and	information	technol-

ogy;	application	of	digital	technology	for	business	admin-

istration;	 information	 systems	and	business	 information	

management;	information	technology	management;	mixed	

media	 technology;	 internet	 technology;	using	computers	

for	business	communication;	Data	management;	computer	

system	security;	laws	and	ethics	regarding	digital	commu-

nication;	application	of	computers	and	digital	technology	

in	business-related	organizations

0900 106 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเบื้องต้น 3(3-0-6)

 Introduction of Business Economics

 แนวคิดพื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์	ทฤษฎีว่าด้วยการ
ผลติ	การวเิคราะห์ต้นทนุและก�าไร	อปุสงค์และอปุทานสนิค้า	ลกัษณะ
ของโครงสร้างตลาดประเภทต่าง	 ๆ	 เป้าหมายและปัญหาในทาง
เศรษฐกจิมหภาค	รายได้ประชาชาติ	การเงินและการธนาคาร	นโยบาย
การคลัง	 การค้าระหว่างประเทศ	สภาพแวดล้อมทางธุรกิจนโยบาย
เศรษฐกิจมหภาคที่ส่งผลต่อผลการด�าเนินงานของธุรกิจ	 Basic	
concept	of	economics;	theory	of	production;	cost	and	profit	
analysis;	characteristics	of	various	market	structures;	goals	
and	problems	in	macroeconomic;	national	income;	financial	
and	banking;	 fiscal	 policy;	 International	 trade;	 business	
environment;	macro	policies	influencing	business	perfor-
mances

0900 202 การจัดการทางการเงินสมัยใหม่ 3(3-0-6)

 Modern Financial Management

เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 101 หลักการบัญชีขั้นต้น

Prerequisite : 0900 101 Principles of 

Accounting

 แนวคิดทางการเงินในยุคปัจจุบัน	และ	 เครื่องมือในการ
จดัการเงนิทีเ่กีย่วข้องกบัเศรษฐกจิของประเทศและของโลก	แนวทาง
การปฏิบัติในการวิเคราะห์ทางการเงินและการวางแผนโดยการ
ประยกุต์แนวความคดิทางการเงนิ	การวเิคราะห์งบการเงนิ	มลูค่าเงิน
ตามเวลา	 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน	 หลักทรัพย์และการ
ประเมินมูลค่าของบริษัท	ต้นทุนเงินทุนและโครงสร้างเงินทุน	ความ
เสี่ยงและผลตอบแทน	นโยบายเงินปันผล	งบประมาณการเงินระยะ
ยาวและการจัดการเงินทุนหมุนเวียน	 การเช่าซื้อหลักทรัพย์ไฮบริด
และอนุพันธ์	 กองทุนทรัสต์ต่าง	 ๆ	 แนวความคิดการพัฒนาองค์กร
อย่างยั่งยืน
	 The	current	financial	concepts	and	tools	towards	
money	management	in	organizations	participating	in	the	
local	and	global	economies;	the	currents	best	practices	in	
financial	analysis	and	planning	through	the	application	of	
financial	concepts;	financial	statement	analysis;	time	value	
of	money;	financial	markets	and	institutions;	securities	and	
valuation	of	firms;	cost	of	capital	and	capital	structure;	risks	
and	return;	dividend	policy;	long-term	financial	budgeting	
and	working	capital	management.lease	financing;	hybrid	
securities	and	derivatives;	trust	funds;	environment,	social,	
and	governance
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0900 203 สถิติประยุกต์ในเชิงธุรกิจ 3(3-0-6)

 Applied Statistics for Business

 การประยุกต์ใช้วิชาสถิติพื้นฐานในเชิงธุรกิจ	 การเก็บ

รวบรวมข้อมูล	 การวัดค่ากลางและการกระจายของข้อมูล	 การ

แจกแจงความน่าจะเป็น	การสุ่มตัวอย่าง	การประมาณช่วงความเชื่อ

มัน่	การทดสอบสมมตฐิาน	การทดสอบไคสแควร์	การวเิคราะห์ความ

แปรปรวน	การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์	 เลขดัชนีและ

การวเิคราะห์อนกุรมเวลา	การประยกุต์ใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์เพือ่

การวิเคราะห์และน�าเสนอข้อมูลทางสถิติ

	 Applications	of	fundamental	business	statistics;	

data	 gathering;	 central	 tendency	 and	 variation	 of	 data	

measurement;	probability	distribution;	sampling	distribu-

tion;	 confidence	 interval	 estimation;	 hypothesis	 testing;	

Chi-square;	analysis	of	variance;	regression	and	correlation;	

number	 index	 and	 time	 series	 analysis;	 application	 of	

computer	software	for	statistical	analyses	and	presentation

0900 302 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 3(3-0-6)

 Production and Operations Management

	 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการระบบการผลิต	ส�าหรับธุรกิจ

ผลิตและธุรกิจบริการ;	การก�าหนดท�าเลที่ตั้งและผังโรงงาน;	การวาง

ผงัตดิตัง้เครือ่งจกัรและอปุกรณ์;	การออกแบบผลติภณัฑ์;	การจดัหา

วัตถุดิบ;	การบริหารเวลาและค่าจ้าง;	การก�าหนดมาตรฐานงาน;	การ

ปรับปรุงงาน;	การควบคุมคุณภาพการผลิต	การน�าคอมพิวเตอร์เข้า

มาใช้ในการจัดการการผลิต;	 วิธีการจัดการเชิงปริมาณ;	การจัดการ

ห่วงโซ่อุปทาน

	 Concepts	of	production	system	management	for	

manufacturing	and	service	businesses;	factory	location	and	

layout;	installing	machines	and	equipment;	product	design;	

material	procurement;	time	and	wage	management;	setting	

of	 task	standard;	 task	 reform;	production	quality	control;	

computer	applications	for	production	management;	quan-

titative	approach;	supply	chain	management

0900 303 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(3-0-6)

 English for Business

	 การใช้ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ	 การอ่านข้อมูลข่าวสาร

ทางธุรกิจ	การเขียนจดหมายธุรกิจ	บัตรเชิญและการโฆษณา	การก

รอกใบสมคัรงาน	การสมัภาษณ์ทางธรุกจิ	การน�าเสนอทางธรุกจิ	การ

ให้ข่าวสารเกี่ยวกับงานด้านธุรกิจและการติดต่อสื่อสาร

	 Uses	of	English	for	business	purposes;	reading	

business	 information;	writing	business	 letters,	 invitation	

cards	and	advertisements;	filling	application	forms;	busi-

ness	interviews;	business	presentation,	business	informa-

tion	and	communication

0901 105 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจและ 3(3-0-6)

 การจัดการองค์กร

 Introduction to Business and Organizational  

 Management

 หลักการเบ้ืองต้นเกี่ยวกับธุรกิจ	 ธรรมาภิบาลและ

จริยธรรมทางธุรกิจ	ประเภทธุรกิจ	สภาพแวดล้อมและผลกระทบที่

มีต่อธุรกิจ	กระบวนการจัดการองค์กร	หลักการเกี่ยวกับการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์	 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์กร	 การก�าหนด

ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาองค์กร	 การด�าเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล	

ประเด็นปัจจุบันที่น่าสนใจเกี่ยวกับธุรกิจ

	 Basic	 principles	 of	 business;	 corporate	 gover-

nance	and	business	ethics;	types	of	business;	environments	

and	effects	on	business;	organizational	management	pro-

cesses;	principles	of	human	resource	management;	con-

cepts	of	organizational	behavior;	strategy	determination	for	

organizational	development;	business	operation	in	digital	

era;	interesting	current	issues	of	business

0901 101 หลักการบัญชีขั้นต้น 3(3-0-6)

 Principles of Accounting

 ความหมายและวตัถปุระสงค์ของการบญัช	ีประโยชน์ของ

ข้อมลูทางการบญัช	ีกรอบแนวคดิส�าหรบัการรายงานทางการเงิน	หลกั

การบัญชี	กระบวนการบัญชีตามระบบบัญชีคู่	การจัดท�า	 งบทดลอง	

การปรบัปรงุรายการบญัช	ีการจดัท�ากระดาษท�าการ	การปิดบญัช	ีการ

จัดท�างบการเงินส�าหรับธุรกิจบริการ	 ธุรกิจพาณิชยกรรม	และธุรกิจ

ผลติสนิค้า	การจดัท�าสมดุรายวนัเฉพาะ	บญัชคุีมยอด	และบญัชย่ีอย	

ระบบภาษมีลูค่าเพิม่	การประยกุต์ใช้โปรแกรมตารางงานในงานบญัชี

	 Meaning	and	objectives	of	accounting;	benefits	

of	accounting	information;	conceptual	framework	for	finan-

cial	 reporting;	 principles	 of	 accounting;	 accounting	pro-

cesses	 of	 double	 entry	 bookkeeping;	 preparation	 of	 trial	

balance;	adjusting	of	accounting	transactions;	preparation	

of	working	paper;	closing	of	accounts;	preparation	of	finan-
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cial	 statements	 for	 servicing	businesses,	merchandising	

businesses	and	manufacturing	businesses;	preparation	of	

specific	books;	control	accounts	and	subsidiary	accounts;	

value-added	tax	system;	applications	of	Excel	in	accounting	

works

0901 251 การภาษีอากร 1 3(3-0-6)

 Taxation 1

	 หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการภาษีอากร	การจัดเก็บภาษี

อากรตามประมวลรัษฎากร	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	ภาษีเงินได้

นิติบุคคล	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	ภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่าย	

ภาษีศุลกากร	ภาษีสรรพาสามิต	อากรแสตมป์	และอื่นๆ

	 Basic	principles	of	 taxation;	collection	of	 taxes	

according	to	the	Revenue	Code;	personal	income	tax;	cor-

porate	income	tax;	value-added	tax;	specific	business	tax;	

withholding	tax;	custom	tax;	excise	tax;	stamp	duty,	and	

others

0901 209 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)

 Introduction to Business Law

	 หลักการทั่วไปในส่วนของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่

เก่ียวข้องกบัเอกเทศสญัญาและนติกิรรมสญัญา	ได้แก่	สญัญาซือ้ขาย	

เช่าซื้อ	เช่าทรัพย์	จ้างแรงงาน	จ้างท�าของ	จ�านอง	จ�าน�า	สัญญาให้	กู้

ยมื	ค�า้ประกนั	ละเมดิ	ตัว๋เงนิ	และตราสารทางการเงนิ	กฎหมายทีเ่กีย่ว

กับห้างหุ้นส่วนและบริษัท	 มูลนิธิ	 สมาคม	หอการค้า	บริษัทมหาชน	

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	กฎหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อ	การ

เกษียณ	กฎหมายคุ้มครองแรงงานและการประกอบธุรกิจของไทย

และต่างด้าว	ทรัพย์สินทางปัญญา	 ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	 และ

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	ระเบียบ	ประกาศ	และกฎหมายที่อยู่

ในก�ากับของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์

	 General	principles	 in	 the	civil	 and	commercial	

law	 relating	 to	 standalone	contracts	and	 legal	contracts,	

including	purchasing	and	 sale	 contracts,	 hire	purchase,	

leasing	of	property,	employment,	mortgages,	pledges,	loan	

agreements,	guarantees,	 torts,	bills,	and	financial	 instru-

ments;	laws	of	partnerships	and	companies,	foundations,	

associations,	 chambers	of	 commerce,	public	 companies,	

bankruptcy,	securities,	and	exchange	markets;	laws	of	re-

tirement	 fund;	 laws	of	 labor	 and	business	protection	 for	

Thais	 and	 foreigners,	 intellectual	 property,	 electronic	

transactions,	and	protection	of	personal	information;	regu-

lations,	announcements	and	laws	under	the	supervision	of	

the	Department	 of	 Business	Development,	Ministry	 of	

Commerce

0900 401 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)

 Strategic Management

	 ความหมาย	ความส�าคญัและองค์ประกอบของการจดัการ
เชิงกลยุทธ์	 ระดับและประเภทของกลยุทธ์	 กระบวนการการจัดการ
เชิงกลยุทธ์	 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก
องค์กร	 การวางแผนกลยุทธ ์ภายใต ้สภาพแวดล้อมที่มีการ
เปล่ียนแปลง	 กลยุทธ์ในการจัดการนวัตกรรม	การน�ากลยุทธ์ไป
ปฏิบัติและประเมินผล	 ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและแผน
กลยุทธ์ของหน่วยงานต่าง	ๆ	ภายในองค์กร	การจัดการเชิงกลยุทธ์
ของธุรกิจระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์	 กรณีศึกษาในการจัดการ
เชิงกลยุทธ์
	 Meaning,	importance,	and	components	of	stra-
tegic	management;	levels	and	types	of	strategies;	process-
es	of	strategic	management;	environment	analysis	in	both	
internal	and	external	organizations;	strategic	planning	for	
changing	environments;	strategic	innovation	management;	
strategic	 implementation	 and	 evaluation;	 relationships	
between	policy	and	strategic	planning	of	departments	in	
an	 organization;	 strategic	management	 of	 international	
business	and	globalization;	case	studies	related	to	strategic	
management

2.2 กลุ่มวิชาเอก

(1) วิชาเอกบังคับ

0901 211 การบัญชีขั้นกลาง 1 3(3-0-6)

 Intermediate Accounting 1

เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 101 หลักการบัญชีขั้นต้น

Prerequisite : 0901 101 Principles of 

Accounting

 หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์	 การจ�าแนก
ประเภทสินทรัพย์	 การรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์	 การแสดง
รายการสนิทรพัย์ในงบการเงนิและการเปิดเผยข้อมลู	การบญัชเีกีย่ว
กับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 ลูกหนี้	 เงินลงทุน	ตั๋วเงินรับ	
สินค้าคงเหลือ	 ที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์	 ทรัพยากรธรรมชาติ	
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	ต้นทุนการกู้ยืม	
และการด้อยค่าของสินทรัพย์
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	 Accounting	principles	 and	methods	 of	 assets;	

classifications	of	assets;	recognition	and	measurement	of	

assets;	presentation	of	 assets	 in	financial	 statement	and	

information	disclosure;	accounting	for	cash	and	cash	equiv-

alent,	accounts	receivable,	market	securities,	note	receiv-

ables,	inventories,	property,	plant,	and	equipment,	natural	

resources,	intangible	assets,	investment	property,	borrow-

ing	cost,	and	impairment	of	assets

0901 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 3(3-0-6)

 Intermediate Accounting 2

เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 101 หลักการบัญชีขั้นต้น

Prerequisite : 0901 101 Principles of 

Accounting

 หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินหมุนเวียนและ

หนี้สินไม่หมุนเวียน	ประมาณการหนี้สิน	หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น	การ

บญัชเีกีย่วกบัส่วนของเจ้าของเกีย่วกบัการจดัตัง้ธรุกจิ	การด�าเนนิงาน

ธรุกจิ	การแบ่งผลก�าไรขาดทนุ	การเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของ	การ

เลิกกิจการและการช�าระบัญชีของห้างหุ้นส่วน	 การบัญชีเกี่ยวกับ

บรษิทัจ�ากดัและบรษิทัมหาชนจ�ากดั	การแสดงรายการหนีส้นิและส่วน

ของเจ้าของในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล	การจัดท�างบกระแส

เงินสด	งบการเงินระหว่างกาล

	 Accounting	principles	 and	methods	of	 current	

liabilities	and	non-current	liabilities;	estimation	of	liabilities;	

contingent	liabilities;	accounting	for	owners’	equity	relating	

to	business	 setting,	 business	 operations,	 profit	 and	 loss	

distribution,	changes	of	owners’	equity,	business	liquida-

tion,	and	account	clearing	of	partnerships;	accounting	for	

company	limited	and	public	company	limited;	presentation	

of	liabilities	and	owners’	equity	in	financial	statement	and	

information	disclosure;	preparation	of	cash	flow	statement;	

interim	financial	statement

0901 221 การบัญชีต้นทุน 3(3-0-6)

 Cost Accounting

เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 211 การบัญชีขั้นกลาง 1

Prerequisite : 0901 211 Intermediate 

Accounting 1

 ความหมาย	ความส�าคัญ	และบทบาทของการบญัชต้ีนทนุ

ในองค์กรธุรกิจ	ส่วนประกอบของต้นทุนผลิตภัณฑ์และวิธีการบัญชี

ต้นทุน	 ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งท�า	 ระบบบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต	

ระบบบญัชต้ีนทนุมาตรฐานและการวเิคราะห์ผลต่าง	การบญัชต้ีนทนุ

ผลติภณัฑ์ร่วมและผลติภณัฑ์พลอยได้	ของเสยีของสิน้เปลอืง	งานที่

บกพร่อง	และเศษซาก	การปันส่วนต้นทุน

	 Meaning,	importance,	and	role	of	cost	accounting	

in	a	business	organization;	elements	of	product	costs	and	

cost	accounting	methods;	job	order	costing	system;	process	

costing	 system;	 standard	 costing	 system	and	 variance	

analysis;	 joint	and	by-product	costing,	wastes,	defective	

products,	and	scraps;	cost	allocation

0901 311 การบัญชีขั้นสูง 1 3(3-0-6)

 Advanced Accounting 1

เงื่อนไขของรายวิชา : 1) 0901 211 การบญัชขีัน้กลาง 1

  2) 0901 212 การบญัชขีัน้กลาง 2

Prerequisite : 0901 211 Intermediate 

Accounting 1

  0901 212 Intermediate 

Accounting 2

	 การบัญชีส�าหรับส�านักงานใหญ่และสาขาทั้งในและต่าง

ประเทศ	การรวมธุรกิจการบัญชีส�าหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ

บริษัทร่วม	การจัดท�างบการเงินรวม	 งบกระแสเงินสดรวม	การร่วม

การงาน	กิจการร่วมค้า	การบัญชีส�าหรับการด�าเนินธุรกิจเฉพาะด้าน

การลงทุน	 การบัญชีส�าหรับการแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่าง

ประเทศและการแปลงค่างบการเงนิ	ภาษเีงนิได้รอตดับญัชทีีเ่กีย่วข้อง

กับการรวมกิจการ

	 Accounting	for	head	office	and	branches	in	do-

mestic	and	international	operations;	accounting	for	busi-

ness	combinations;	accounting	for	investments	in	subsid-

iary	companies	and	associated	companies;	preparation	of	

consolidated	 financial	 statement;	 consolidated	 cash	 flow	

statement;	consortium;	joint	venture;	accounting	for	spe-

cific	business	 operations	 for	 investment;	 accounting	 for	

transformations	of	foreign	currency	transactions	and	trans-

formations	of	financial	statements;	deferred	tax	for	business	

combinations
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0901 321 การบัญชีบริหาร 3(3-0-6)

 Managerial Accounting

เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 221 การบัญชีต้นทุน

Prerequisite : 0901 221 Cost Accounting

	 บทบาทของนกับญัชบีรหิารในองค์กรธรุกจิ	การวเิคราะห์

ความสมัพนัธ์ระหว่างต้นทนุปริมาณและก�าไร	ระบบงบประมาณ	การ

บัญชีตามความรับผิดชอบและราคาโอน	ต้นทุนคุณภาพ	การบริหาร

ต้นทุน	 การใช้ข้อมูลต้นทุนและการจัดท�ารายงานเพ่ือสนับสนุนการ

ตัดสินใจ	การวัดผล	การปฏิบัติงาน

	 Roles	of	management	accountants	in	a	business	

organization;	 cost-volume-profit	 analysis;	 budgeting	 sys-

tem;	responsibility	accounting	and	transfer	pricing;	quality	

cost;	 cost	management,	 usages	 of	 cost	 information	 and	

preparation	of	decision	support	reports;	performance	mea-

surement

0901 331 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0-6)

 Accounting Information System

เงื่อนไขของรายวิชา : 0 9 01  3 32  ก า รประยุ กต ์

โปรแกรมส�าเรจ็รปูทางการบญัชี

Prerequisite : 0901 332 Accounting Soft-

ware Applications

	 ลักษณะ	ส่วนประกอบ	และวิธีการของระบบสารสนเทศ

ทางการบัญชี	 หลักการจัดท�าและระบบเอกสารของธุรกิจ	หลักการ

วเิคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบญัช	ีวงจรธรุกจิ

ข้ันพื้นฐาน	 ระบบย่อยของระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

กับวงจรรายได้	 วงจรค่าใช้จ่าย	 วงจรการผลิต	 วงจรเงินเดือน	วงจร

บริหารสินทรัพย์	 วงจรบัญชีบัญชีแยกประเภททั่วไปและรายงาน

ทางการเงิน	 การควบคุมภายใน	 กรณีศึกษาด้านการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลและซอฟต์แวร์เพื่องานบัญชี

	 Natures,	components	and	methods	of	accounting	

information	system;	principles	of	business	document	prepa-

ration	and	 system;	analysis	 and	design	principles	 of	 ac-

counting	 information	 system;	 fundamental	 of	 business	

cycle;	sub-systems	of	accounting	 information	system	for	

revenue	cycle,	expense	cycle,	production	cycle,	remuner-

ation	cycle,	asset	management	cycle,	general	ledger	cycle,	

and	 financial	 reporting;	 internal	 control;	 case	 studies	 of	

digital	technology	and	software	applications	for	accounting	

works

0901 332 การประยุกต์โปรแกรมส�าเร็จรูปทางการบัญชี 3(2-2-5)

 Accounting Software Applications

เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 210 การบัญชีภาคปฏิบัติ

Prerequisite : 0901 210 Accounting in Practice

	 ลักษณะและความส�าคัญระบบบัญชีคอมพิวเตอร์	 การ

เลือกใช้และเปรียบเทียบโปรแกรมส�าเร็จรูปทางการบัญชีโดยค�านึง

ถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพขององค์กร	ประเด็น	ที่น่า

สนใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส�าหรับงานด้านบัญชี

	 Natures	 and	 importance	 of	 computerized	 ac-

counting	system;	selection	and	comparison	of	accounting	

software	by	concerning	appropriateness	and	consistence	

with	organizational	states;	interesting	issues	of	technology	

applications	for	accounting	works

0901 341 การสอบบัญชีและงานที่ให้ความเชื่อมั่น 3(3-0-6)

 Auditing and Assurance Service

เงื่อนไขของรายวิชา : 1) 0901 211 การบญัชขีัน้กลาง 1

  2) 0901 212 การบญัชขีัน้กลาง 2

Prerequisite : 0901 211 Intermediate 

Accounting 1

  0901 212 Intermediate 

Accounting 2

	 แนวคดิทัว่ไปของแม่บทส�าหรบังานทีใ่ห้ความเชือ่มัน่และ

มาตรฐานการสอบบัญชี	 กฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการ

สอบบัญชี	 จรรยาบรรณและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี	 ข้อ

ตกลงในการรบังานสอบบญัช	ีการทจุรติและข้อผดิพลาด	การวางแผน

งานสอบบัญชี	 ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและความมีสาระส�าคัญ	

การประเมินความเสี่ยง	หลักฐานการสอบบัญชี	วิธีการรวบรวมหลัก

ฐานและวิธกีารตรวจสอบ	การเลอืกตวัอย่างในการสอบบญัช	ีกระดาษ

ท�าการของผูส้อบบญัช	ีรายงานการสอบบญัช	ีแนวทางการตรวจสอบ

บัญชีด้วยคอมพิวเตอร์	 การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี	 การใช้

บริการหรอืผลงานของบุคคลอืน่	การตรวจสอบและรายงานเกีย่วกบั

งานบริการเกี่ยวเนื่อง

	 General	 concepts	 of	 framework	 for	 assurance	

engagements	 and	 auditing	 standards;	 laws	 and	 acts	 of	

auditing;	codes	of	ethics	and	responsibilities	of	auditors;	

agreements	in	accepting	auditing	works;	corruptions	and	

errors;	audit	planning;	audit	risks	and	relevance;	risk	as-

sessment;	 audit	 evidences;	 evidence	collection	methods	

and	auditing	methods;	sample	selection	in	auditing;	work-
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ing	papers	of	auditors;	audit	reports;	guidelines	of	auditing	

by	computers;	audit	quality	control;	usages	of	other	per-

sons’	services	and	performances;	auditing	and	reporting	

for	related	services

0901 342 การตรวจสอบและควบคุมภายใน 3(3-0-6)

 Internal Auditing and Control

เงื่อนไขของรายวิชา : 1) 0901 211 การบญัชขีัน้กลาง 1

  2) 0901 212 การบญัชขีัน้กลาง 2

Prerequisite : 0901 211 Intermediate 

Accounting 1

  0901 212 Intermediate 

Accounting 2

	 วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของการควบคุมภายใน	

การจัดการความเสี่ยง	 ขององค์กร	 การประเมินประสิทธิภาพการ

ควบคมุภายใน	แนวคดิการตรวจสอบภายในและการจดัตัง้หน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน	จรยิธรรม	การก�ากับดแูลกจิการ	และมาตรฐานการ

ปฏบิตังิานวิชาชีพตรวจสอบภายในประเภทและขัน้ตอนของงานตรวจ

สอบภายใน	การตรวจสอบภายในกจิกรรมทีส่�าคัญขององค์กร	หน้าท่ี

และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในต่อการทุจริตในองค์กร

	 Objectives	and	components	of	 internal	control;	

enterprise	risk	management;	assessment	of	internal	control	

efficiency;	concepts	of	internal	audit	and	setting	of	internal	

audit	section;	ethics,	corporate	governance	and	standards	

of	internal	audit	professional	practices;	types	and	steps	of	

internal	audit;	internal	audit	in	an	organization’	s	significant	

activities;	functions	and	responsibilities	of	internal	auditors	

for	corruptions	in	an	organization

0901 411 การบัญชีขั้นสูง 2 3(3-0-6)

 Advanced Accounting 2

เงื่อนไขของรายวิชา : 1) 0901 211 การบญัชขีัน้กลาง 1 

3(3-0-6)

  2) 0901 212 การบญัชขีัน้กลาง 2 

3(3-0-6)

Prerequisite : 0901 211 Intermediate Ac-

counting 1

  0901 212 Intermediate Ac-

counting 2

 รายได้ที่ท�าสัญญากับลูกค้า	 การบัญชีส�าหรับธุรกิจฝาก

ขาย	 ธุรกิจขายผ่อนช�าระ	 ธุรกิจให้เช่า	 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	 และ

สัญญาก่อสร้าง	 นโยบายการบัญชี	 การเปลี่ยนแปลงประมาณการ

ทางการบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด	 การบัญชีส�าหรับการปรับ

โครงสร้างหนี	้สญัญาเช่า	หน่วยงานภาครฐัและองค์กรไม่แสวงหาผล

ก�าไร	และผลประโยชน์พนักงาน

	 Revenues	 from	contracts	with	 customers;	 ac-

counting	for	consignment	business,	installment	sale	busi-

ness,	leasing	business,	real	estate	business,	and	construc-

tion	contracts;	accounting	policies;	accounting	estimation	

changes	and	error	correction;	accounting	for	debt	restruc-

turing,	leasing,	public	sectors,	non-profit	organizations,	and	

employee	benefits

0901 412 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ 3(3-0-6)

 Financial Reporting and Analysis

เงื่อนไขของรายวิชา : 1) 0901 311 การบัญชีขั้นสูง 1

  2) 0901 411 การบญัชขีัน้กลาง 2

Prerequisite : 0901 311 Advanced Ac-

counting 1

  0901 411 Advanced Ac-

counting 2

	 รายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชี	

วธิกีารและเครือ่งมอื	ในการวเิคราะห์รายงานทางการเงนิ	การวเิคราะห์

อตุสาหกรรม	การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมทางธรุกจิ	และ	กลยทุธ์ทาง

ธุรกิจ	การตีความงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน	 การ

ตีความของรายงานต่าง	ๆ 	ที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน	ผลกระทบต่องบ

การเงินจากการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน	การใช้กรณี

ศึกษาหรือเหตุการณ์จริง

	 Financial	 reports	 and	 accounting	 information	

disclosure;	methods	 and	 tools	 for	 financial	 statements	

analysis,	industry	analysis,	business	environment	analysis,	

and	business	strategies;	 interpretation	of	financial	 state-

ments	and	notes	to	financial	statements;	interpretation	of	

non-financial	information	reports;	effects	on	financial	state-

ments	from	different	accounting	policy	selection;	usages	of	

case	studies	or	real	events
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0901 312 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและ 3(3-0-6)

 นโยบายบัญชี 

 Financial Reporting Standards and Accounting  

 Policy

เงื่อนไขของรายวิชา : 1) 0901 211 การบญัชขีัน้กลาง 1

  2) 0901 212 การบญัชขีัน้กลาง 2

Prerequisite : 0901 211 Intermediate Ac-

counting 1

  0901 212 Intermediate Ac-

counting 2

	 วิวัฒนาการของการบัญชี	 สภาพแวดล้อมทางการบัญชี

และกฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี	 แนวคิดทางการบัญชี	 มาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิ	การตคีวามมาตรฐานรายงานทางการเงนิหลกั

การ	นโยบายการบัญชี	 และวิธีการรับรู้สินทรัพย์	 หนี้สิน	 ส่วนของ

เจ้าของ	รายได้และค่าใช้จ่าย	และการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงนิ

	 Evolution	 of	 accounting;	 accounting	 environ-

ments	 and	 laws	 of	 accounting	professions;	 accounting	

concepts;	 financial	 reporting	 standards;	 interpretation	 of	

financial	reporting	standards;	principles,	accounting	policy	

and	recognition	methods	of	assets,	liabilities,	owner’s	eq-

uities,	revenues	and	expenditures,	and	information	disclo-

sure	in	financial	reports

0901 414 สัมมนาการบัญชีการเงิน 3(3-0-6)

 Seminar in Financial Accounting

เงื่อนไขของรายวิชา : 1) 0901 211 การบญัชขีัน้กลาง 1

  0901 212 การบัญชีขั้นกลาง 2

Prerequisite : 0901 211 Intermediate Ac-

counting 1

  0901 212 Intermediate Ac-

counting 2

	 การอภิปรายและวิเคราะห์กรอบแนวคิดส�าหรับการ

รายงานทางการเงนิและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิไปใช้ในการ

ปฏิบัติงานด้านการบัญชีการเงินส�าหรับองค์กรประเภทต่าง	ๆ 	โดยใช้

กรณศีกึษา	บทความ	และเอกสารต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ	ประเด็นร่วมสมัย	ปัญหาด้านการบัญชีการเงิน	 การวัด

มูลค่าสินทรัพย์ทางการเกษตรและจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

	 Discussions	and	analyses	of	accounting	frame-

works	for	financial	reports	and	financial	reporting	standards	

in	practicing	financial	accounting	in	any	organization	by	

using	case	studies,	academic	articles	and	documents	re-

lating	to	domestic	and	international	aspects,	contemporary	

issues,	financial	accounting	problems,	valuation	of	agricul-

tural	assets,	and	codes	of	accounting	professional	ethics

0901 333 การบัญชีดิจิทัล 3(3-0-6)

 Digital Accounting

เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 331 ระบบสารสนเทศ

ทางการบัญชี

Prerequisite : 0901 331 Accounting Infor-

mation System

 กรอบแนวคิดของการบัญชีดิจิทัลอันเกิดจากผลกระทบ

ของอินเทอร์เน็ตและแนวคิดด้านการบูรณาการข้อมูลทางบัญชีเพื่อ

การบริหารทรัพยากรองค ์กร	 เทคโนโลยีน� าส ่ งงบการเงิน

อิเล็กทรอนิกส์	 เอ๊กซ์บีอาร์แอล	การแลกเปลี่ยนข้อมูลและธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี	การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน

ระบบย่อยของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์	 บทบาทของการบัญชีดิจิทัล	

เพื่อการบริหารงานเชิงกลยุทธ์	 ระบบการควบคุมภายใน	 ระบบการ

รกัษาความปลอดภยั	เทคโนโลยบีลอ็กเชน	ความปลอดภยัของข้อมลู

ทางบัญชีและการสอบบัญชีดิจิทัล	 ระบบการประมวลผลอัตโนมัติ

ส�าหรับงานบัญชีและงานสอบบัญชี

	 Conceptual	 frameworks	 of	 digital	 accounting	

resulted	from	Internet	and	concepts	of	accounting	informa-

tion	integration	for	organizational	resource	management;	

extensible	business	reporting	language	technology	XBRL	

;	data	exchange	and	electronic	transactions	in	accounting;	

applications	of	digital	technology	in	sub-system	of	comput-

erized	accounting	 system;	 roles	 of	 digital	 accounting	 in	

strategic	management;	 internal	 control	 system;	 security	

maintenance	 system;	blockchain	 technology;	 security	 of	

digital	 accounting	 information	 and	 auditing;	 automatic	

process	systems	for	accounting	and	auditing	works
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(2) วิชาอัตลักษณ์

0901 210 การบัญชีภาคปฏิบัติ 3(2-2-5)

 Accounting in Practice

เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 101 หลักการบัญชีขั้นต้น

Prerequisite : 0901 101 Principles of Ac-

counting

 ศัพท์ภาษาอังกฤษทางบัญชี	 ระบบใบส�าคัญ	 เอกสาร

ประกอบการบันทึกบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้อง	 เอกสารธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกส์	ระบบบัญชีเบื้องต้นส�าหรับธุรกิจบริการ	ธุรกิจพาณิช

ย-	กรรม	และธุรกิจผลิตสินค้า	การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการส่ง

มอบการประมวลผลแบบกลุม่เมฆส�าหรบั	การจดัท�าบญัชแีละงบการ

เงิน	การฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษาโดยมุ่งเน้นการน�าไปใช้ได้จริง

	 English	technical	terms	of	accounting;	voucher	

system;	documents	of	related	accounting	and	tax;	electron-

ics	transaction	documents;	basic	accounting	systems	for	

servicing	 businesses,	merchandising	 businesses	 and	

manufacturing	businesses;	software	applications	of	cloud	

computing	for	accounting	and	finance;	practices	from	case	

studies	by	focusing	in	real	applications

0901 351 การภาษีอากร 2 3(3-0-6)

 Taxation 2

เงื่อนไขของรายวิชา : 1) 0901 211 การบญัชขีัน้กลาง 1

  2) 0901 251 การภาษีอากร 1

Prerequisite : 0901 211 Intermediate Ac-

counting 1

  0901 251 Taxation 1

 แนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู้รายได้

และค่าใช้จ่าย	ตามหลกัการบญัชแีละการภาษอีากร	การจดัท�ากระดาษ

ท�าการเพือ่ค�านวณภาษเีงนิได้ตามประมวลรษัฎากร	การปรบัปรงุก�าไร

สุทธิทางการบัญชีการเงินเป็นก�าไรสุทธิทางภาษีอากร	 การจัดท�า

รายงานต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัภาษีสรรพากร	การยืน่แบบแสดงรายการ

ภาษีสรรพากร

	 Concepts	 and	 differentiations	 of	 revenue	 and	

expense	 recognition	 criterions	 according	 to	 accounting	

principles	and	taxation;	working	paper	preparation	for	tax	

calculation	according	to	the	Revenue	Codes;	adjustments	

of	net	profits	in	financial	accounting	to	become	net	profits	

in	taxation;	preparation	of	other	reports	related	to	taxation;	

submission	of	tax	transaction	forms

0901 451 การวางแผนภาษีอากร 3(3-0-6)

 Tax Planning

เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 251 การภาษีอากร 1

Prerequisite : 0901 251 Taxation 1

	 การวางแผนภาษีส�าหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	ภาษี

เงินได้นิติบุคคล	ภาษีหัก	ณ	ที่จ่าย	 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	 และภาษีอื่นที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	เพื่อให้การเสียภาษีเป็นไปอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน

และประหยัดภายใต้กรอบของกฎหมายและความรับผิดชอบต่อ

สังคม

	 Planning	for	personal	income	tax,	corporate	in-

come	tax,	income	tax	at	payment	place,	value-added	tax,	

and	other	taxes	relating	to	business	for	making	tax	payment	

in	accurate,	complete	and	economical	aspects	under	laws	

and	social	responsibilities

0901 454 ปัญหาภาษีอากร 3(3-0-6)

 Problems in Taxation

เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 251 การภาษีอากร 1

Prerequisite : 0901 251 Taxation 1

	 การวิเคราะห์ค�าวินิจฉัยปัญหาภาษีอากรจากค�าพิพากษา

ของศาล	คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร	ส�านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา	กรมสรรพากร	และพระราชบัญญัติ	การส่งเสริมการลงทุน	

ข้อก�าหนดพระราชบัญญัติเกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรม	 ประมวล

รัษฎากรใหม่	ที่ออกมาบังคับใช้

	 Analysis	of	judgment	for	taxation	problems	from	

courts,	judgment	committee	of	taxation,	office	of	the	jurid-

ical	council,	revenue	department,	and	investment	promo-

tion	laws;	acts	of	estate;	forthcoming	revenue	codes

(3) วิชาเอกเลือก

กลุ่มวิชาการบัญชีการเงิน

0901 400 การบัญชีส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน 3(3-0-6)

Accounting for Financial Instruments

เงื่อนไขของรายวิชา : 1) 0900 202 การจดัการทางการ

เงินสมัยใหม่

  2) 0901 211 การบญัชขีัน้กลาง 1

Prerequisite : 0909 202 Modern Financial 

Management

  0901 211 Intermediate Ac-

counting 1
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	 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการเงิน	 ความหมายและ

ประเภทของเครือ่งมอื	ทางการเงนิ	การบญัชสี�าหรบัเครือ่งมอืทางการ

เงิน	การบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง	การบญัชสี�าหรบัอนพุนัธ์	ทางการเงนิ	

ผลกระทบของเครื่องมือทางการเงินต่อรายงานทางการเงิน

	 Concepts	of	financial	management;	meaning	and	

types	of	financial	instruments;	accounting	for	financial	in-

struments;	 hedge	 accounting;	 accounting	 for	 financial	

derivatives;	 effects	 of	 financial	 instruments	 on	 financial	

reports

0901 415 การบัญชีส�าหรับกิจการขนาดกลางและ 3(3-0-6)

 ขนาดย่อม

 Accounting for Small and Medium-Sized  

 Enterprises

เงื่อนไขของรายวิชา : 1) 0901 211 การบญัชขีัน้กลาง 1

  2) 0901 212 การบญัชขีัน้กลาง 2

Prerequisite : 0901 211 Intermediate Ac-

counting 1

  0901 212 Intermediate Ac-

counting 2

	 ลักษณะทั่วไปของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	

แนวคิด	หลักการ	กรอบแนวคิด	และมาตรฐานการรายงานทางการ

เงินส�าหรบัการบนัทึกรายการทางธรุกจิทีเ่กดิข้ึนของธรุกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อม	 การจัดท�าและน�าเสนอรายงานและงบการเงินของ

ธรุกจิขนาดกลางและขนาดย่อมการน�าข้อมลูจากรายการทางการเงนิ

ของกจิการไปใช้ประโยชน์ในการตดัสนิใจลงทนุ	การบรหิารงาน	และ	

การพัฒนาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคงในอนาคตต่อไป

	 General	natures	of	small	and	medium-sized	en-

terprises;	concepts,	principles,	conceptual	framework,	and	

financial	reporting	standards	of	recording	business	trans-

actions	for	small	and	medium-sized	enterprises;	preparation	

and	presentation	 of	 financial	 reports	 and	 statements	 for	

small	and	medium-sized	enterprises;	information	usages	of	

financial	reports	for	utilizing	business	investment	decision,	

administration	 and	development	 the	 future	growth	 and	

sustainability

0901 416 การบัญชีส�าหรับธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6)

 Accounting for Agriculture Businesses

เงื่อนไขของรายวิชา : 1) 0901 211 การบญัชขีัน้กลาง 1

  2) 0901 212 การบญัชขีัน้กลาง 2

Prerequisite : 0901 211 Intermediate Ac-

counting 1

  0901 212 Intermediate Ac-

counting 2

	 ลกัษณะทัว่ไปของธรุกจิการเกษตร	แนวคดิ	หลกัการ	และ

การประยกุต์ใช้หลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปและมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิส�าหรบัธรุกจิการเกษตร	การค�านวณต้นทนุของสนิค้าของ

ธุรกิจการเกษตร	 การจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเพื่อวัดผลการ

ด�าเนินงานและฐานะการเงิน

	 General	natures	of	agriculture	businesses;	con-

cepts,	principles,	and	implementation	of	generally	accept-

ed	accounting	principles	and	financial	reporting	standards	

for	 agriculture	businesses;	 calculation	of	goods	costs	 for	

agriculture	businesses;	preparation	and	presentation	of	fi-

nancial	statements	for	measuring	performance	and	financial	

position

0901 417 การบัญชีส�าหรับธุรกิจบริการ 3(3-0-6)

 Accounting for Service Businesses

เงื่อนไขของรายวิชา : 1) 0901 211 การบญัชขีัน้กลาง 1

  2) 0901 212 การบญัชขีัน้กลาง 2

Prerequisite : 0901 211 Intermediate Ac-

counting 1

  0901 212 Intermediate Ac-

counting 2

	 ลักษณะทั่วไปของธุรกิจบริการ	 แนวคิด	 หลักการ	 การ

รวบรวม	การจดบนัทกึ	และการแปลข้อมลูทางการบญัช	ีการจดัท�างบ

การเงินของธุรกิจบริการ	 กฎระเบียบและข้อบังคับทางการบัญชี

ส�าหรับธุรกิจบริการ

	 General	natures	of	service	businesses;	concepts,	

principles,	accumulation,	recording,	and	interpretation	of	

accounting	data;	 preparation	 of	 financial	 statements	 for	

service	businesses;	accounting	laws,	rules	and	regulations	

for	service	businesses
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0901 418 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ 3(3-0-6)

 Public Accounting

เงื่อนไขของรายวิชา : 1) 0901 211 การบญัชขีัน้กลาง 1

  2) 0901 212 การบญัชขีัน้กลาง 2

Prerequisite : 0901 211 Intermediate Ac-

counting 1

  0901 212 Intermediate Ac-

counting 2

	 ความหมาย	 วัตถุประสงค์	 แนวคิด	และการพัฒนาของ

การบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ	 กฎหมาย	 ระเบียบและข้อบังคับที่

ส�าคญัของหน่วยงานภาครฐั	นโยบายการบญัชีและมาตรฐานการบญัชี

ภาครัฐ	ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์	และ

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีหน่วยงานภาครัฐ	 การจัดท�ารายงาน

ทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐและงบการ

เงินของแผ่นดิน

	 Meaning,	objectives,	concepts,	and	development	

of	accounting	for	public	sectors;	important	laws,	regulations	

and	 requirements	 of	 government	 agencies;	 accounting	

policy	and	standards	for	public	sectors;	Government	Fiscal	

Management	Information	System	and	practice	methods	of	

accounting	for	public	sectors;	preparation	of	public	sectors’	

financial	reports	and	financial	disclosure;	a	nation’s	financial	

statements

กลุ่มวิชาการบัญชีบริหาร

0901 421 การวางแผนและควบคุมก�าไร 3(3-0-6)

 Profit Planning and Control

เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 321 การบัญชีบริหาร

Prerequisite : 0901 321 Managerial Ac-

counting

 การวางแผนกลยุทธ์	 บทบาทของการวางแผนก�าไรและ

การควบคุม	การประเมินผลงานขององค์กรประเภทต่าง	ๆ	 โดยเน้น

การวางแผนกลยุทธ์และการใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือ

ในการวางแผนและควบคมุการด�าเนนิงานให้เป็นไปตามแผนทีว่างไว้	

การก�าหนดดัชนีชี้วัดผลการด�าเนินงาน	การรายงานเพื่อการควบคุม

และการบริหาร

	 Strategic	planning;	 roles	of	profit	planning	and	

control;	performance	evaluation	of	any	organization	by	fo-

cusing	on	strategic	planning	and	budgeting	applications	

as	tools	in	operational	planning	and	control	according	to	

plan	setting;	determination	of	performance	indicators;	re-

ports	for	control	and	management

0901 422 ระบบการควบคุมทางการบริหาร 3(3-0-6)

 Management Control System

เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 321 การบัญชีบริหาร

Prerequisite : 0901 321 Managerial Ac-

counting

 แนวคิดและหลักการในการวางแผนและการก�าหนด

นโยบายของฝ่ายบริหาร	แนวทางในการสร้างเครื่องมือในการตรวจ

สอบและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของหน่วย

งานการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่อาจกระทบต่อการด�าเนินงาน	

การน�าเสนอวิธกีารในการแก้ปัญหาอย่าง	เป็นระบบโดยการศกึษาจาก

กรณีศึกษาและบทความทางวิชาการ

	 Concepts	 and	principles	 of	 executives’	policy	

planning	and	setting;	ways	of	building	audit	tools	and	op-

erational	controls	according	to	organizations’	goals;	analy-

sis	 of	 problems	and	 obstacles	 that	 affect	 organizations’	

operations;	presentation	of	 systematical	problem	solving	

methods	by	using	case	studies	and	academic	articles

0901 423 การบริหารต้นทุน 3(3-0-6)

 Cost Management

เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 321 การบัญชีบริหาร

Prerequisite : 0901 321 Managerial Ac-

counting

	 แนวคิดต้นทุนในสภาพแวดล้อมธุรกิจสมัยใหม	่การใช้

ข้อมูลต้นทุนเพื่อประโยชน์ในการวางแผนและควบคุม	 การบริหาร

ต้นทุนเชิงกลยุทธ์ภายใต้สภาวการณ์ที่แน่นอนและไม่แน่นอน	การ

วิเคราะห์ต้นทุน	 งบประมาณและการก�าหนดราคาสินค้าเชิงกลยุทธ์	

ต้นทนุทนัเวลา	การประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการด�าเนนิ

งาน

	 Cost	concepts	in	modern	business	environments;	

usages	of	cost	information	for	planning	and	control;	strate-

gic	cost	management	under	certain	and	uncertain	situa-

tions;	cost	analysis;	budgeting	and	strategic	pricing;	just	

in	time	cost;	evaluation	of	operational	efficiency	and	effec-

tiveness
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0901 424 สัมมนาการบัญชีบริหาร 3(3-0-6)

 Seminar in Managerial Accounting

เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 321 การบัญชีบริหาร

Prerequisite : 0901 321 Managerial Ac-

counting

 อภิปรายและวิเคราะห์บทบาทของการบัญชีบริหารกับ
สภาพแวดล้อม	ทีเ่ปลีย่นแปลงไป	การใช้ข้อมลูทางการบญัชใีนเชงิกล
ยุทธ์	การประยุกต์ใช้การบัญชีต้นทุนและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการ
บญัชเีพือ่การบรหิาร	ประเดน็ทีน่่าสนใจและปัญหาพเิศษทางการบญัชี
บริหารตามสภาพแวดล้อมปัจจุบันและจรรยาบรรณวิชาชีพ
	 Discussions	and	analysis	of	managerial	account-
ing	 roles	 and	 changing	 environments;	 applications	 of	
strategic	accounting	information;	cost	accounting	applica-
tions	and	accounting	information	analysis	for	management;	
interesting	issues	and	special	problems	in	managerial	ac-
counting	according	to	current	environments	and	codes	of	
professional	ethics

0901 425 การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)

 Environmental Management Accounting

เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 321 การบัญชีบริหาร

Prerequisite : 0901 321 Managerial Ac-

counting

	 กรอบแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ผลกระทบเชิงลบ
ของการประกอบธุรกิจ	 ท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม	กระบวนการ
จัดการสิ่งแวดล้อม	การรวบรวม	การจัดท�า	และการวิเคราะห์ข้อมูล
ต้นทุนสิ่งแวดล้อมและประโยชน์ทางธุรกิจที่ได้รับจากการจัดการสิ่ง
แวดล้อมทั้งที่เป็นตัวเลขทางการเงินและ	 ไม่เป็นตัวเลขทางการเงิน	
การจดัท�ารายงานข้อมลูการจดัการสิง่แวดล้อมเสนอต่อผูบ้รหิาร	การ
จัดท�ารายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเสนอต่อผู้ใช้ภายนอกหรือ
หน่วยงานอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง
	 Conceptual	 framework	 of	 sustainable	develop-
ment;	negative	effects	of	business	operations	on	environ-
ments	and	societies;	processes	of	environmental	manage-
ment;	collection,	preparation	and	analysis	of	environmental	
cost	information	and	business	benefits	receiving	from	en-
vironmental	management	 in	 financial	 and	non-financial	
numbers;	preparation	of	environmental	management	infor-
mation	 reports	 submitted	 to	 executives;	 preparation	 of	
sustainable	 development	 reports	 submitted	 to	 external	
users	or	other	related	sections

0901 426 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหาร 3(3-0-6)

 Managerial Accounting Data Analytics

เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 321 การบัญชีบริหาร

Prerequisite : 0901 321 Managerial Ac-

counting

 ความรู้ด้านวิทยาการข้อมูลในการบริหารจัดการและน�า

สนอข้อมูลส�าหรับองค์กรธุรกิจ	แนวทางและกระบวนการจัดเตรียม

ข้อมูลทางการบัญชีและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางบัญชี	 ประยุกต์ใช้

เทคนคิ	เทคโนโลย	ีและเครือ่งมอืทีท่นัสมัยในการวเิคราะห์และแสดง

ผลของข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ	 การใช้กรณีศึกษาตาม

สถานการณ์จริง

	 Knowledge	of	data	science	in	management	and	

presentation	of	data	in	business	organizations;	guidelines	

and	process	of	accounting	data	and	non-	accounting	data	

preparation;	applications	of	modern	techniques,	technolo-

gies,	and	tools	in	analyzing	and	presenting	data	for	business	

decisions;	usages	of	case	studies	on	real	situations

กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี

0901 431 โปรแกรมภาษาเพื่อการประมวลผลข้อมูล 3(2-2-5)

 ทางการบัญชี

 Programming for Accounting Information  

 Interpretation

เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 331 ระบบสารสนเทศ

ทางการบัญชี

Prerequisite : 0901 331 Accounting Infor-

mation System

	 หลกัการการเขยีนโปรแกรมทีดี่	รปูแบบและกฎเกณฑ์ใน

การเขียนโปรแกรมภาษา	การจัดล�าดับการค้นหา	 การออกแบบและ

เขียนค�าสัง่งานทางการบญัช	ีการวางโครงสร้างการเขยีนโปรแกรมค�า

สั่งเพื่อประมวลผลทางการบัญชี	 การจัดพิมพ์เอกสารทางการบัญชี

การเงิน	การออกแบบรายงานการเงินโดยการใช้กรณีศึกษา

	 Principles	of	good	programming;	styles,	rules,	and	

criterions	of	language	programming;	sequences	of	search-

ing;	design	and	writing	operational	orders	in	accounting;	

determination	 of	 structure;	 programming	 for	 proceeding	

accounting	 information;	printing	of	 financial	 accounting	

documents;	design	of	financial	reports	by	using	case	studies
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0901 432 การวางระบบบัญชี 3(3-0-6)

 Accounting System Design

เงื่อนไขของรายวิชา : 1) 0901 211 การบญัชขีัน้กลาง 1

  2) 0901 212 การบญัชขีัน้กลาง 2

Prerequisite : 0901 211 Intermediate Ac-

counting 1

  0901 212 Intermediate Ac-

counting 2

 ลกัษณะของระบบบญัช	ีความส�าคญัของระบบบญัชี	การ

ส�ารวจขั้นต้น	ในการวางรูประบบบัญชี	หลักการควบคุมภายใน	การ

ร่างแบบฟอร์ม	สมดุลงรายการเบือ้งต้น	และบญัชี	แยกประเภท	ระบบ

บัญชีเกี่ยวกับเงินสด	การจัดซื้อและเจ้าหน้ี	 สินค้าคงเหลือ	 การขาย

และลูกหนี้	สินทรัพย์ถาวร	การออกแบบระบบบัญชีส�าหรับกิจการที่

ใช้คอมพิวเตอร์และรายการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในการบันทึก

รายการทางบัญชี

	 Natures	 of	 accounting	 system;	 importance	 of	

accounting	system;	introduction	to	survey	for	accounting	

system	design;	 principles	 of	 internal	 control;	 designs	 of	

forms,	fundamental	journals	and	ledgers;	accounting	system	

for	cash,	purchasing	and	accounts	payable,	inventory,	sales	

and	accounts	receivable,	and	fixed	assets;	designs	of	ac-

counting	system	 for	businesses	 that	use	computers	and	

electronic	 transactions	 in	 recording	accounting	 transac-

tions

0901 433 การพัฒนาและการใช้ระบบสารสนเทศ 3(2-2-5)

 ทางการบัญชี 

 Development and the Use of Accounting  

 Information Systems

เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 331 ระบบสารสนเทศ

ทางการบัญชี

Prerequisite : 0901 331 Accounting Infor-

mation System

 การจัดท�าระบบสารสนเทศย่อยทางการบัญชี	การพัฒนา

ต้นแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี	 การเขียนโปรแกรมขั้นสูง

ส�าหรับการประมวลผลข้อมูลทางการบัญชี	 การทดสอบและการ

ประยุกต์ระบบการจัดการฐานข้อมูล

	 Preparation	of	subsidiary	accounting	information	

system;	development	 of	 accounting	 information	 system	

models;	advanced	programming	for	proceeding	accounting	

transactions;	tests	and	applications	of	database	manage-

ment	system

0901 434 สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0-6)

 Seminar in Accounting Information Systems

เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 331 ระบบสารสนเทศ

ทางการบัญชี

Prerequisite : 0901 331 Accounting Infor-

mation System

 การอภิปรายแนวคิด	ปัญหา	และข้อจ�ากัดเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศทาง	 การบัญชี	 อุปสรรคและปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีส�าหรับหน่วยงาน	 การ
วิเคราะห์และน�าเสนอเทคนิคที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและการจัดท�า
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี	 โดยศึกษาจากกรณีตัวอย่างและ
บทความทางวิชาการ
	 Discussions	of	concepts,	problems	and	limitations	
of	accounting	information	system;	obstacles	and	problems	
in	applying	accounting	 information	system	 for	organiza-
tions;	technique	analysis	and	presentation	of	information	
system	development	and	preparation	by	using	case	studies	
and	academic	articles

0901 435 การจัดการฐานข้อมูลทางการบัญชี 3(3-0-6)

 Accounting Database Management

เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 331 ระบบสารสนเทศ

ทางการบัญชี

Prerequisite : 0901 331 Accounting Infor-

mation System

	 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล	 ระบบจัดการฐาน
ข้อมูล	 สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล	 เทคนิคการวิเคราะห์และ
ออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์	 การสร้างแบบจ�าลองข้อมูล	 แบบ
จ�าลองความสัมพันธ์ระหว่างเอนติต้ี	 การออกแบบฐานข้อมูลเชิง
ตรรกะและการนอร์มลัไลเซชนั	ฟังก์ชนัการข้ึนต่อกนั	ชดุค�าสัง่เอสควิ
แอล	การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลส�าหรับงานบัญชี
	 Concepts	 of	 database	management;	 database	
management	system;	architectures	of	database	systems;	
analysis	and	design	techniques	of	relational	database	sys-
tem;	data	modeling;	 entity	 relationship	diagram;	 logical	
database	design	and	normalization;	functional	dependen-
cies;	SQL	commands;	database	system	analysis	and	design	

for	accounting
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0901 436 โปรแกรมส�าเร็จรูปการวางแผนทรัพยากร 3(2-2-5)

 ส�าหรับงานบัญชี

 Enterprise Resource Planning Software for  

 Accounting

เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 331 ระบบสารสนเทศ

ทางการบัญชี

Prerequisite : 0901 331 Accounting Infor-

mation System

	 หลักการของระบบการวางแผนทรัพยากร	ปัจจัยท่ีมีผล

ต่อความส�าเรจ็ในการ	น�าระบบการวางแผนทรพัยากรมาใช้ในองค์กร	

การประยุกต์ใช้งานด้านบัญชีกับระบบการบริหารจัดการทรัพยากร

ภายในองค์กร	 ระบบงานท่ีเกี่ยวกับงานทางบัญชี	 การคัดเลือกและ

ประเมินระบบวางแผนทรัพยากรภายในองค์กร

	 Principles	of	enterprise	resource	planning	system;	

critical	success	factors	of	implementing	enterprise	resource	

planning	system	in	an	organization;	applications	of	account-

ing	functions	and	resource	management	in	the	organiza-

tion;	accounting	module	systems;	selection	and	evaluation	

of	enterprise	resource	planning	system

0901 437 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3(3-0-6)

 ทางการบัญชี

 Accounting Information System Analysis and  

 Design

เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 331 ระบบสารสนเทศ

ทางการบัญชี

Prerequisite : 0901 331 Accounting Infor-

mation System

	 กลยทุธ์ในการจัดหาและพฒันาระบบสารสนเทศทางการ

บัญชี	 วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี	 การบริหาร

โครงการพฒันาระบบสารสนเทศทางการบญัช	ีการวางแผนและศกึษา

ความเป็นไปได้ในการพฒันาโครงการ	การวเิคราะห์และออกแบบเชงิ

ตรรกะ	การใช้เครื่องมือใน	การออกแบบและพัฒนาระบบงาน	แบบ

จ�าลองกระบวนการ	แบบจ�าลองข้อมูล	กลยุทธ์ในการติดตั้งและ	น�า

ระบบสารสนเทศทางการบัญชีมาใช้งาน	การติดตามและประเมินผล	

การดูแลรักษาระบบ

	 Strategic	of	accounting	information	system	pro-

curement	and	development;	accounting	information	system	

development	 life	 cycle;	 accounting	 information	 system	

project	management;	system	planning	and	feasibility	study;	

analysis	and	design	of	logical	detail	system;	tool	usages	in	

system	design	and	development;	process	model	and	data	

model;	strategy	of	accounting	information	system	conver-

sion	 and	utilization;	monitoring	 and	 evaluation;	 system	

maintenance

0901 438 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทางการบัญชี 3(2-2-5)

 Big Data Analytics in Accounting

	 แนวคิดและลักษณะของข้อมูลขนาดใหญ่	การวิเคราะห์

ข้อมูลทางการบัญชีขนาดใหญ่	 เทคโนโลยีในการจัดการข้อมูลขนาด

ใหญ่	 วิทยาระเบียบวิธีและเทคโนโลยีส�าหรับวิเคราะห์ข้อมูลขนาด

ใหญ่	 การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีขนาดใหญ่ใน

ธรุกจิ	การน�าเทคโนโลยข้ีอมลูทางการบญัชขีนาดใหญ่มาใช้วเิคราะห์

เพื่อแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ

	 Concepts	and	natures	of	big	data;	big	accounting	

data	analytics;	big	data	management	technology;	method-

ology	and	technology	for	big	data;	applications	of	big	ac-

counting	data	analytics	in	a	business;	applications	of	big	

accounting	 data	 technology	 for	 analyzing	 business	

problems

0904 335 เทคโนโลยีบล็อกเชนและเทคโนโลยีการเงิน 3(2-2-5)

 เพื่อนวัตกรรมธุรกิจ

 Blockchain and Fintech for Business Innovation

	 ทฤษฎีและหลักการท�างานเทคโนโลยีบล็อกเชนหรือการ

จัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์สัญญาอัจฉริยะ	การโปรแกรมภาษา

โซลิดีตี้	มาตรฐานโทเคน	สกุลเงินดิจิทัล	สินทรัพย์ดิจิทัล	ฉันทานุมัต

ในเทคโนโลยีบล็อกเชน	ระบบนิเวศน์และโครงสร้างพื้นฐานและสถา

ปัตกรรมเทคโนโลยบีลอ็กเชน	ความมัน่คงบลอ็คเชน	ววิฒันาการเงนิ	

หน้าที่ของเงิน	สกุลดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางของประเทศ	การ

ประยุกต์ใช้บล็อกเชนในอุตสาหกรรมการเงินและภาคธุรกิจอื่นๆ	

กฎหมายระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล

	 Theory	and	working	principle	of	blockchain	or	

Distributed	Ledger	Technology	DLT,	smart	contract,	solid-

ity	programing,	 token	 standards,	 cryptocurrency,	digital	

asset,	blockchain	consensus,	ecosystem	and	infrastructure	

of	 blockchain,	 blockchain	 security,	 evolution	 of	money,	

function	of	money,	central	bank	digital	currency	CBDC,	use	

case	of	blockchain
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กลุ่มวิชาการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน

0901 441 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ 3(3-0-6)

 Information System Auditing and Control

เงื่อนไขของรายวิชา : 1) 0901 331 ระบบสารสนเทศ

ทางการบัญชี

  2) 0901 341 การสอบบญัชแีละ

งานที่ให้ความเชื่อมั่น

Prerequisite : 0901 331 Accounting Infor-

mation System

  0901 341 Auditing and As-

surance Service

	 แนวคิดและผลกระทบจากการน�าระบบคอมพิวเตอร์มา

ใช้ในการประมวลผลทางด้านการบญัช	ีการควบคมุภายในของระบบ

งานที่ใช้คอมพิวเตอร์	 การทุจริตทางคอมพิวเตอร์และมาตรการ

ป้องกนั	การประเมนิความเสีย่งและการควบคมุภายใน	การวเิคราะห์

ความน่าเชือ่ถอืของการประมวลผล	เทคนคิการตรวจสอบระบบบญัชี

ที่ใช้คอมพิวเตอร์	การใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปในการตรวจสอบ

	 Concept	of	and	effects	from	computerized	system	

applications	for	proceeding	accounting	transactions;	inter-

nal	control	of	computerized	system	applications;	comput-

erized	corruptions	and	protection	methods;	risk	assessment	

and	internal	control;	reliability	analysis	of	proceeding	infor-

mation;	 audit	 techniques	 by	 computerized	 accounting	

systems;	usages	of	auditing	software	package

0901 442 สัมมนาการสอบบัญชี 3(3-0-6)

 Seminar in Auditing

เงื่อนไขของรายวิชา : 1) 0901 445 การสอบบญัชขีัน้สงู

  2) 0901 342 การตรวจสอบและ

ควบคุมภายใน

Prerequisite : 0901 445 Advanced Auditing

  0901 342 Internal Auditing 

and Control

 อภิปราย	 วิเคราะห์และค้นคว้าเพื่อให้เกิดความรู้	 ทักษะ	

และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในมาตรฐานการสอบบัญชีและปัญหาใน

การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี	 แนวทางการแก้ไขโดยใช้กรณีศึกษา	

บทความ	และเอกสารต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	

ประเด็นที่น่าสนใจและปัญหาพิเศษด้านการสอบบัญชีและจรรยา

บรรณวิชาชีพ

	 Discussions,	analyzes	and	searches	for	building	

in-depth	knowledge,	skills	and	understanding	in	auditing	

standards	and	practice	problems	of	auditors;	guidelines	for	

problem	solving	by	using	case	studies,	academic	articles,	

and	other	related	documents	in	domestic	and	internation-

al	aspects;	interesting	issues	and	special	problems	of	au-

diting	and	codes	of	professional	ethics

0901 443 สัมมนาการตรวจสอบภายใน 3(3-0-6)

 Seminar in Internal Auditing

เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 342 การตรวจสอบและ

ควบคุมภายใน

Prerequisite : 0901 342 Internal Auditing 

and Control

	 อภิปราย	 วิเคราะห์และค้นคว้าเพื่อให้เกิดความรู้ทักษะ

และความเข้าใจอย่างลกึซึง้ในปัญหาในการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบ

ภายใน	แนวทางแก้ไขโดยใช้กรณีศึกษา	บทความ	และเอกสารต่าง	ๆ 	

ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ประเด็นท่ีน่าสนใจและ

ปัญหาพิเศษด้านการตรวจสอบภายใน	 การก�ากับดูแลและจรรยา

บรรณวิชาชีพ

	 Discussions,	analyzes	and	searches	for	building	

in-depth	knowledge,	

skills	and	understanding	in	practice	problems	of	 internal	

auditors;	 guidelines	 for	 problem	 solving	 by	 using	 case	

studies,	academic	articles	and	other	related	documents	in	

domestic	and	international	aspects;	interesting	issues	and	

special	problems	of	internal	auditing,	corporate	governance,	

and	codes	of	professional	ethics

0901 444 ปัญหาการตรวจสอบภายใน 3(3-0-6)

 Problems in Internal Auditing

เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 342 การตรวจสอบและ

ควบคุมภายใน

Prerequisite : 0901 342 Internal Auditing 

and Control

	 อภิปรายปัญหาจากกรณีศึกษาในการปฏิบัติงานตรวจ

สอบภายใน	 การแก้ปัญหาและการพัฒนาแนวปฏิบัติท่ีดีในการ

วางแผนและการบริหารงานตรวจสอบภายใน	 การใช้เทคนิคท่ีมี

ประสิทธิผลในการรวบรวมหลักฐาน	การใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติ

งานตรวจสอบภายใน	กระบวนการคิดวิเคราะห์	 การจัดท�ากระดาษ
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ท�าการ	การจัดท�ารายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค	์

การสื่อสาร	ผลการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม

	 Problem	discussions	from	case	studies	in	internal	

auditing	practices;	problem	solving	and	best	practice	de-

velopment	in	internal	auditing	planning	and	management;	

usages	 of	 effective	 techniques	 in	 evidence	 collection;	

technology	usages	in	internal	auditing	practices;	process-

es	of	critical	thinking	and	analysis;	working	paper	prepa-

ration;	report	preparation	for	creative	notices	and	sugges-

tion;	communication	of	appropriate	internal	auditing	reports

0901 445 การสอบบัญชีขั้นสูง 3(3-0-6)

 Advanced Auditing

เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 341 การสอบบญัชแีละงาน

ที่ให้ความเชื่อมั่น

Prerequisite : 0901 341 Auditing and As-

surance Service

	 การปฏิบัติงานการสอบบัญชีสมัยใหม่และร่วมสมัย	การ

อภิปรายและ	 การแก้ปัญหาและการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการ

วางแผนและการบริหารงานการสอบบัญชี	 การใช้เทคนิค	 ท่ีมี

ประสิทธิผลในการรวบรวมหลักฐาน	การจัดท�ากระดาษท�าการ	การ

แสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

	 Modern	 and	contemporary	 auditing	practices;	

problem	discussions

and	 solving	 and	best	 practice	 development	 in	 auditing	

planning	and	management;	usages	of	effective	techniques	

in	evidence	collection;	working	paper	preparation;	report	

preparation	for	creative	notices	and	suggestion;	communi-

cation	of	appropriate	auditing	reports

0901 446 การตรวจสอบบัญชีภาครัฐ 3(3-0-6)

 Government Auditing

เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 341 การสอบบญัชแีละงาน

ที่ให้ความเชื่อมั่น

Prerequisite : 0901 341 Auditing and As-

surance Service

	 หลักการและแนวคิดของการตรวจสอบบัญชีภาครัฐ	

กฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีภาครัฐ	

แนวทางและวธิปีฏบิติัทางการสอบบญัชขีองส�านกังานตรวจเงินแผ่น

ดินและกรมบัญชีกลาง	แนวทางและวิธีปฏิบัติทางการสอบบัญชีของ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	 แนวทางการตรวจสอบบัญชีภาครัฐด้วย

คอมพวิเตอร์	การควบคมุคณุภาพการตรวจสอบบญัชภีาครฐั	การจดั

ท�ารายงานการตรวจสอบบัญชีภาครัฐ	ประเด็นส�าคัญอื่นที่เกี่ยวข้อง

กับการตรวจสอบบัญชีภาครัฐ

	 Principles	and	concepts	of	government	auditing;	

laws	and	acts	of	government	auditing;	auditing	practice	

procedures	and	methods	of	the	Office	of	the	Auditor	Gen-

eral	of	Thailand	and	the	Comptroller	General’s	Department;	

auditing	practice	procedures

and	methods	of	the	Department	of	Cooperative	Auditing;	

government	auditing	procedures	by	using	computer;	qual-

ity	control	of	government	auditing;	preparation	of	govern-

ment	auditing	reports;	important	issues	relating	to	govern-

ment	auditing

0901 447 การตรวจสอบระบบสารสนเทศขั้นสูง 3(3-0-6)

 Advanced Information System Auditing

เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 341 การสอบบญัชแีละงาน

ที่ให้ความเชื่อมั่น

Prerequisite : 0901 341 Auditing and As-

surance Service

 การตรวจสอบและตดิตามความปลอดภยัของข้อมูลและ

ระบบงาน	การประเมนิความเสีย่งเพือ่การตรวจสอบระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ	การตรวจสอบระบบปฏบิตักิาร	การตรวจสอบปฏบิตังิาน

ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายและการรักษาความปลอดภัย	การตรวจสอบ

การบริหารจัดการและ	การควบคุมด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 Auditing	 and	monitoring	 of	 information	 and	

system	safety;	 risk	evaluation	 for	 information	technology	

system	auditing;	 operational	 system	auditing;	 practice	

auditing	relating	to	networks	and	safety	security;	manage-

ment	and	control	auditing	for	information	technology	sys-

tem
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กลุ่มวิชาอื่น ๆ

0901 461 การวิจัยทางการบัญชี 3(3-0-6)

 Accounting Research

เงื่อนไขของรายวิชา : 0900 203 สถิติประยุกต์ในเชิง

ธุรกิจ

Prerequisite : 0900 203 Applied Statistics 

for Business

	 แนวคิด	 หลักการ	 และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

ทางการบัญชี	 ประกอบด้วยการวิจัยการบัญชีการเงิน	 การวิจัยการ

บญัชีบรหิาร	การวจิยัระบบสารสนเทศทางการบัญช	ีการวจิยัการบญัชี

นานาชาติ	การวิจัยการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน	การวิจัย

การบัญชีภาษีอากร	 การวิจัยการบัญชีเชิงพฤติกรรม	 และประเด็น

หัวข้อที่ส�าคัญเกี่ยวข้องกับการบัญชี	จรรยาบรรณของผู้ท�าวิจัย

 Concepts,	principles,	and	theories	of	accounting	

research,	including	financial	accounting	research,	mana-

gerial	accounting	research,	accounting	information	system	

research,	international	accounting	research,	auditing	and	

internal	auditing	research,	tax	accounting	research,	behav-

ioral	accounting	research,	and	important	topic	issues	relat-

ing	to	accounting,	ethics	for	researchers

0901 463 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักบัญชีมืออาชีพ 3(3-0-6)

 English for Professional Accountants

เงื่อนไขของรายวิชา : 1) 0901 211 การบญัชขีัน้กลาง 1

  2) 0901 212 การบญัชขีัน้กลาง 2

Prerequisite : 0901 211 Intermediate Ac-

counting 1

  0901 212 Intermediate Ac-

counting 2

	 การใช้ภาษาองักฤษในการปฏบิตังิานบญัชปีระจ�าวนั	การ

ประเมินความรู้ทางด้านศัพท์ภาษาอังกฤษส�าหรับชื่อบัญชีต่าง	 ๆ	ที่

ปรากฏอยูใ่นงบการเงนิ	ศพัท์ทีค่วรรูใ้นส่วนทีเ่กีย่วกบัภาษอีากร	ศพัท์

ธุรกิจที่ควรรู้และใช้ให้เป็นในการท�างานบัญชี	การใช้ภาษาอังกฤษใน

การเขียนรายงานวิเคราะห์งบการเงิน	การใช้ภาษาอังกฤษในการน�า

เสนองบการเงินในที่ประชุม	การสื่อสารภาษาอังกฤษในวิชาชีพบัญชี

ส�าหรับสถานการณ์ต่าง	ๆ

	 English	usages	 in	 daily	 practices;	 knowledge	

assessment	of	English	technical	terms	for	account	names	

in	financial	statements;	technical	terms	relating	to	taxation;	

technical	business	terms	and	applications	in	accounting	

jobs;	English	usages	in	writing	reports	of	financial	statement	

analysis;	English	usages	of	presenting	financial	statements	

in	 the	meeting;	English	 communication	 in	 professional	

accounting	for	various	situations

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนในรายวิชาอื่น	 ๆ	ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย	

จ�านวนไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต

4. หมวดประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจ

ศึกษา) (ไม่นับหน่วยกิต)

0199 499 สหกิจศึกษา 9(0-40-0)

 Cooperative Education

	 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	 โดย

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนา

นิสิตให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการท�างาน

ในสถานประกอบการ	มคีวามสามารถในการพฒันาตนเองในด้านการ

คิดอย่างเป็นระบบ	การสังเกต	การตัดสินใจ	ตลอดจนทักษะในการ

วเิคราะห์และการประเมนิท�าให้นสิติมคีณุภาพตรงตามความต้องการ	

ของสถานประกอบการ	และตลาดแรงงาน

	 A	systematic	provision	of	work-based	 learning	

in	the	work	place	for	students	with	the	cooperation	between	

the	university	and	the	work	places	to	allow	the	students	to	

develop	both	academic	and	work-related	skills	in	the	work	

place.	This	procedure	will	help	the	students	in	self-devel-

opment	in	terms	of	systematic	thinking,	observation,	deci-

sion	making,	analytical	and	evaluation	skills.	Also,	it	will	

result	in	high	quality	graduates	who	are	most	suitable	for	

the	work	places	and	the	labor	market

0901 404 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้าน 2(300 ชั่วโมง)

 การบัญชี

 Accounting Internship

	 การปฏบิตังิานวิชาชพีทางด้านการบญัชใีนหน่วยงานของ

รัฐบาล	รัฐวิสาหกิจ	หรือเอกชน

	 Accounting	 Internship	 in	 enterprises,	 govern-

ment	agencies	or	privatization
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย		 	 :	 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการ

	 ภาษาอังกฤษ			 :	 	Bachelor	of	Business	Administration	Program	Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
		 ภาษาไทย		 (ชื่อเต็ม)	 :		 บริหารธุรกิจบัณฑิต	(การจัดการ)

	 		 (ชื่อย่อ)	 :	 บธ.บ.	(การจัดการ)

		 ภาษาอังกฤษ		(ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor	of	Business	Administration	(Management)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :		 B.B.A.	(Management)

หลักสูตร  
	 จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนรวมตลอดหลักสูตร		ไม่น้อยกว่า		135		หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร 

จ�านวนหน่วยกิต

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา                โปรแกรมปกติ            โปรแกรมสหกิจศึกษา

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า      30   หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า      30   หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ

				 		2.1	 กลุ่มวิชาแกน

				 		2.2	 กลุ่มวิชาเอก	

	 	 	 (1)	 วิชาเอกบังคับ

	 	 	 (2)	 วิชาเอกเลือก

ไม่น้อยกว่า      99   หน่วยกิต

51			หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า						48			หน่วยกิต

33			หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า						15			หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า      99   หน่วยกิต

51			หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า						48			หน่วยกิต

33			หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า						15			หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า      6   หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า      6   หน่วยกิต

 4. หมวดประสบการณ์ภาคสนาม   

	 	 (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

                          2   หน่วยกิต

(ไม่น้อยกว่า	300	ชม.	และไม่นับหน่วยกิต)

                           9   หน่วยกิต

(ไม่น้อยกว่า	400	ชม.	และไม่นับหน่วยกิต)

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า    135  หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า    135  หน่วยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  99  หน่วยกิต

 2.1 กลุ่มวิชาแกน 51 หน่วยกิต

	 0105	327	 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 English	for	Business

	 0900	101	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Business

	 0901	101	 หลักการบัญชีขั้นต้น	 3(3-0-6)	

	 	 Principles	of	Accounting	

	 0901	205	 การบัญชีเพื่อการจัดการ	 3(3-0-6)

	 	 Accounting	for	Management

	 0901	204	 การภาษีอากร	1	 3(3-0-6)

	 	 Taxation	1

	 0902	101	 หลักการตลาด	 3(3-0-6)

	 	 Principles	of	Marketing	

	 0903	101	 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ	 3(3-0-6)

	 	 Management	and	Organizational	Behavior	

	 0903	281	 ความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสรรค์	 3(3-0-6)

	 	 ธุรกิจใหม่

	 	 Entrepreneurship	and	New	

	 	 Venture	Creation

	 0904	101	 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	 3(2-2-5)

	 	 Business	Computer	and	Information	

	 	 Technology

	 0907	104	 เศรษฐศาสตร์จุลภาค	1	 3(3-0-6)

	 	 Microeconomics	 1

	 0907	105	 เศรษฐศาสตร์มหภาค	1	 3(3-0-6)

	 	 Macroeconomics		1

	 0909	202	 กฎหมายธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Business	Law	

	 0909	203	 สถิติธุรกิจ																											 3(3-0-6)

	 	 Business	Statistics

	 0909	301	 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ	 3(3-0-6)

	 	 Production	and	Operation	Management

	 0909	302	 การเงินธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Business	Finance

	 0909	303	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Business	Research	Methodology

	 0909	401	 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์	 3(3-0-6)

	 	 Business	Policy	and	Strategic	Management

 2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า  48 หน่วยกิต

 (1) วิชาเอกบังคับ 33  หน่วยกิต

	 0903	111		 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Business	Environment

	 0903	201	 การจัดการทรัพยากรมนุษย์	 3(3-0-6)

	 	 Human	Resource	Management

	 0903	213		 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ	 3(3-0-6)

	 	 ทางธุรกิจ

	 	 Quantitative	Analysis	for	Business	

	 	 Decision	Making	

	 0903	214	 ทักษะการเป็นผู้น�าเชิงสร้างสรรค์		 3(3-0-6)

	 	 Creative	Leadership	Skill

	 0903	311	 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ	 3(3-0-6)

	 	 Quality	and	Productivity	Management

	 0903	312	 โครงการด้านการจัดการแบบบูรณาการ				 3(1-4-4)

	 	 Integrated	Management	Capstone	Project

	 0903	352	 การพัฒนาองค์การ	 3(3-0-6)

	 	 Organization	Development

	 0903	411	 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ	 3(3-0-6)

	 	 International	Business	Management

	 0903	412	 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี	 3(3-0-6)	

	 	 Innovation	and	Technology	Management

	 0903	413	 สัมมนาทางการจัดการ	 3(3-0-6)

	 	 Seminar	in	Management

	 0903	451	 การบริหารโครงการ	 3(3-0-6)

	 	 Project	Management

 (2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต

		 	 (นิสิตสามารถเลือกจากรายวิชาในกลุ่มต่างๆ	ได้ทุกกลุ่มวิชา)

  กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

	 0903	321	 แรงงานสัมพันธ์			 3(3-0-6)

	 	 Labour	Relations	

	 0903	322	 ความปลอดภัยในสถานประกอบการ	 3(3-0-6)

	 	 และอนามัยทางวิชาชีพ

	 	 Workplace	Safety	and	Occupational	Health

	 0903	323	 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ	 3(3-0-6)

	 	 Industrial	and	Organizational	Psychology

	 0903	324	 การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 3(3-0-6)

	 	 Human	Resource	Planning	and	Development

	 0903	421	 การบริหารค่าตอบแทน	 3(3-0-6)

	 	 Compensation	Management
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 กลุ่มวิชาการประกอบการธุรกิจ

	 0902	316	 การจัดการการค้าปลีก	 3(3-0-6)

	 	 Retailing	Management

	 0903	331	 การประกอบการ	 3(3-0-6)

	 	 Entrepreneurship

	 0903	332	 หลักการลงทุน	 3(3-0-6)

	 	 Principles	of	Investment

	 0903	382	 การจัดการธุรกิจการบริการ	 3(3-0-6)

	 	 Service	Business	Management

	 0903	431	 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม	 3(3-0-6)

	 	 Small	Business	Management	

	 0903	432	 การจัดการวิสาหกิจชุมชน	 3(3-0-6)

	 	 Community	Enterprise	Management

 กลุ่มวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยี

	 0903	212		 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ	 3(3-0-6)

	 	 Management	Information	System

	 0903	215	 เกมส์กลยุทธ์ส�าหรับการพัฒนาทักษะ	 3(3-0-6)

	 	 ทางปัญญา

	 	 Strategy	Games	for	Cognitive	Skills	

	 	 Development

	 0903	458	 การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์		 3(3-0-6)

	 	 Supply	Chain	and	Logistics	Management

	 0904	302	 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	 3(3-0-6)	

	 	 Business	Information	Technology	

	 	 Management

	 0904	321	 การตลาดบนอินเทอร์เน็ต	 3(2-2-5)

	 	 Internet	Marketing

              

 กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป

	 0903	351	 การสื่อสารทางการจัดการ	 3(3-0-6)

	 	 Management	Communication

	 0903	383	 ธรรมาภิบาล	การเมือง	และความรับผิดชอบ	 3(3-0-6)

	 	 ขององค์การ

	 	 Good	Governance,	Politics	and	Corporate	

	 	 Accountability				

	 0903	384	 การคิดเชิงสถิติและการวิเคราะห์จากข้อมูล	 3(3-0-6)

	 	 Statistic	Thinking	and	Data	Analysis	

	 0903	457	 การจัดการการแก้ปัญหาความขัดแย้ง	 3(3-0-6)

	 	 และการเจรจาต่อรอง

	 	 Conflict	Resolution	and	Negotiation	

	 	 Management

	 0903	486	 การจัดการบุคลิกภาพและบทบาทในสังคม	 3(3-0-6)

	 	 Management	of	Personality	and	Social	Roles

	 0906	401	 การจัดการข้ามวัฒนธรรม	 3(3-0-6)

	 	 Cross-Cultural	Management

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต

	 ให้เลือกเรียนในรายวิชาอื่น	 ๆ	 ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย	 จ�านวน 

ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต

4. หมวดประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

	 0199	499	 สหกิจศึกษา	*	 9(0-40-0)	

	 	 Cooperative	Education

	 0903	430	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	 2(300ชั่วโมง)						

	 	 ทางด้านบริหารธุรกิจ	**

	 	 Business	Administration	Internship

*	การประเมินผลการเรียนเป็น	S	หรือ	U	โดยเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา

และฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ	ไม่น้อยกว่า	400	ชั่วโมงและไม่

นับหน่วยกิต

**	ฝึกงานไม่น้อยกว่า	300	ชั่วโมง	การประเมินผลการเรียน	เป็น	S	หรือ	U	

และไม่นับหน่วยกิต
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แผนการศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0900	101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ	
Introduction	to	Business

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

0902	101 หลักการตลาด	
Principles	of	Marketing

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

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
Preparatory	English

2 2

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง
Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation

2 2

xxxx		xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8	 8

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0901	101 หลักการบัญชีขั้นต้น

Principles	of	Accounting

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

0903	101 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ

Management	and	Organizational	Behavior

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

0904	101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	

Business	Computer	and	Information	Technology

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Communicative	English

2 2

0043	001 การคิดเชิงออกแบบ
Design	Thinking

2 2

xxxx		xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 5

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18  หน่วยกิต 18  หน่วยกิต
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ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

	0907	104 เศรษฐศาสตร์จุลภาค	1

Microeconomics	1

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

0903	111 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

Business	Environment

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

0901	205 การบัญชีเพื่อการจัดการ

Accounting	for	Management

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

0909	202 กฎหมายธุรกิจ	

Business	Law	

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

xxxx		xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6	 6	

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0907	105 เศรษฐศาสตร์มหภาค	1

Macroeconomics	1

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

0901	204 การภาษีอากร	1

Taxation	1

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

0903	201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์	

Human	Resource	Management

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

0909	203 สถิติธุรกิจ			

Business	Statistics

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

0909	301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ	

Production	and	Operation	Management

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

xxxx		xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 			3 			3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต
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ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0105	327 ภาษาอังกฤษธุรกิจ

English	for	Business

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

0903	311 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ	

Quality	and	Productivity	Management

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

0903	214 ทักษะการเป็นผู้น�าเชิงสร้างสรรค์	

Creative	Leadership	Skill

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

0903	213 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ	

Quantitative	Analysis	for	Decision	Making

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

0903	412 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

Innovation	and	Technology	Management

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

xxxx		xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 3 6

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต

 

ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0903	281 ความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่

Entrepreneurship	and	New	Venture	Creation

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

0909	302 การเงินธุรกิจ	

Business	Finance

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

0909	303	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ

Business	Research	Methodology

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

	0903	352	 การพัฒนาองค์การ

Organization	Development

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

xxxx		xxx หมวดวิชาเอกเลือก - 9

xxxx		xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 3 -

รวมจ�านวนหน่วยกิต 15 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต
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ปีที่  3  ภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0903	430 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านบริหารธุรกิจ*	

Business		Administration	Intership

2(300	ชั่วโมง) -

รวมจ�านวนหน่วยกิต 2 หน่วยกิต  -

*		ฝึกงานไม่น้อยกว่า		300		ชั่วโมง		ผลการศึกษาเป็น	S	หรือ	U	และไม่นับหน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0903	411 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

International	Business	Management

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

	0909	401 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์							

Business	Policy	and	Strategic	Management

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

0903	451 การบริหารโครงการ

Project	Management

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

0903	312 โครงการด้านการจัดการแบบบูรณาการ	

Integrated	Management	Capstone	Project

- 3(1-4-4)

0903	413 สัมมนาทางการจัดการ

Seminar	in	Management

- 3(3-0-6)

xxxx		xxx หมวดวิชาเอกเลือก 6 6

รวมจ�านวนหน่วยกิต 15 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0903	312 โครงการด้านการจัดการแบบบูรณาการ	

Integrated	Management	Capstone	Project

3(1-4-4) -

0903	413 สัมมนาทางการจัดการ

Seminar	in	Management

3(3-0-6) -

xxxx		xxx หมวดวิชาเอกเลือก 9 -

0199	499
สหกิจศึกษา*	

Cooperative	Education	

- 9(0-40-0)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 15 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต

**การประเมินผลการเรียน	เป็น	S	หรือ	U	โดยเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาและฝึกปฏิบัติการในสถานประกอบการ		ไม่น้อยกว่า	400	ชั่วโมงและไม่นับ

หน่วยกิต
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ค�าอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  99  หน่วยกิต

 2.1 กลุ่มวิชาแกน   51  หน่วยกิต

 0105 327 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(3-0-6)

  English for Business

	 	 ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ	 เช่น	 การ 

กรอกใบสมคัรงาน	การเขยีนจดหมายโต้ตอบ	การออกบตัรเชญิ	การโฆษณา	

การให้ข่าวสารเก่ียวกับงานด้านธุรกิจ	 รวมทั้งการโต้ตอบและการติดต่อ

สื่อสาร

	 	 Understanding	 uses	 of	 English	 for	 business	 

purposes,	 such	 as	 filling	 application	 forms,	 corresponding,	 

invitation	 cards,	 advertisements,	 business	 information,	 and	

communication

 0900 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 3(3-0-6) 

  Introduction to Business

	 	 หลักการและรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ	 ได้แก่	ธุรกิจเจ้าของ

คนเดียว	ห้างหุ้นส่วน	และบริษัทจ�ากัด	ลักษณะสภาพแวดล้อมของธุรกิจ	

กิจกรรมทางธุรกิจด้านการผลิต	 การตลาด	 การเงิน	 การบัญชี	 และการ

จัดการทรัพยากร	กฎหมายธุรกิจ	 แนวคิดในการประกอบธุรกิจ	ประเภท

ของธรุกจิ	ความส�าคญัและบทบาทของการประกอบธรุกจิในสงัคม	ผลกระ

ทบของสภาพแวดล้อมที่มีต่อธุรกิจ	 จุดมุ่งหมายของการประกอบธุรกิจ	

ความสัมพันธ ์ระหว่างหน้าที่ต ่างๆของธุรกิจ	 และความส�าคัญขอ

งบรรษัทภิบาล	 ความรับผิดชอบต่อสังคม	 จริยธรรมและจรรยาบรรณ

ของการประกอบธุรกิจ

	 	 Principles	 and	 formalization	 of	 business	 

establishment,	including	sole	proprietorship,	partnership,	and	

company	 limited;	 characteristics	 of	 business	 environments;	

business	activities;	production,	marketing,	finance,	accounting,	

and	human	resource	management;	business	law;	concepts	of	

business	entrepreneurship,	types	of	business;	importance	and	

roles	 of	 business	 entrepreneurship	 in	 society;	 effects	 of	 

environments	 on	 business; 	 objectives	 of 	 business	 

entrepreneurship;	 relationships	 among	 business	 functions;	

importance	 of	 corporate	 governance,	 corporate	 social	 

responsibility,	ethics,	and	codes	of	ethics	for	business	entrepre-

neurship

 

 0901 101 หลักการบัญชีขั้นต้น 3(3-0-6)

  Principles of Accounting

	 	 ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี	 ประโยชน์

ของข้อมลูทางการบัญชี	แม่บทการบัญชี	หลกัการบัญชี	กระบวนการบันทึก

บัญชีตามหลักการบัญชีคู ่ 	 การจัดท�ากระดาษท�าการ	 การปรับปรุง

รายการบัญชี	การจัดท�างบทดลอง	การปิดบัญชี	และการจัดท�างบการเงิน

ของกิจการขายสินค้า	กิจการผลิตสินค้า	และกิจการบริการ	รวมถึงการจัด

ท�าสมดุรายวนัเฉพาะ	บญัชคีมุยอด	และบญัชย่ีอยระบบใบส�าคญั	และระบบ

เงินสดย่อย	

	 	 Definitions	and	objectives	of	accounting;	benefits	

of	accounting		information;	accounting	framework	;	principles	

of	 accounting;	 recording	 processes	 of	 accounting	 based	 on	 

accounting	principles	of	double	entries;	preparation	of	working	

papers;	 adjusting	of	 accounting	 transactions;	 preparation	 of	

trial	 balance;	 closing	 of	 accounts;	 establishing	 of	 	 financial	 

statements	 for	 trading,	 manufacturing,	 and	 servicing	 

businesses;	 preparation	 of	 	 specific	 journals,	 accounts	 for	 

controlling	transactions,	and	subsidiary	accounts;	importance	

invoice	system;		petty	cash	system

 0901 205 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)

                 Accounting for Management

        เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 101 หลักการบัญชีขั้นต้น

      Prerequisite : 0901 101 Principles of 

Accounting

													 บทบาทและหน้าท่ีของการบัญชเีพือ่การจดัการ	แนวคดิและ

พฤติกรรมต้นทุน	การค�านวณต้นทุนงานสั่งท�า	การค�านวณต้นทุนช่วงการ

ผลติ	การค�านวณต้นทนุฐานกิจกรรม	การวเิคราะห์ต้นทนุ-จ�านวน-ก�าไร	วธิี

การเก่ียวกับการค�านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์	 งบประมาณ	 งบประมาณจ่าย

ลงทุน	 การใช้ข้อมูลต้นทุนในการตัดสินใจ	 การก�าหนดราคาผลิตภัณฑ์	

การบัญชีตามความรับผิดชอบ	 และการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ

ดุลยภาพ

				 		 Roles	and	functions	of	accounting	for	management;	

cost	concepts	and	behaviors;	job-order	costing;	process	costing;	

activity-based	 costing;	 cost-volume-profit	 analysis;	 product	

costing	methods;	budgeting;	capital	expenditure;	relevant	costs	

for	decision	making;	product	pricing;	responsibility	accounting;	

balanced	scorecard
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 0901 204 การภาษีอากร 1 3(3-0-6)

  Taxation 1 

	 	 หลักเกณฑ์	วธิกีารประเมนิ	และการจดัเกบ็ภาษอีากรต่างๆ	

ตามประมวลรัษฎากรและภาษีอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ประกอบด้วย	ภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา	ภาษีเงินได้นิติบุคคล	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	ภาษี

เงนิได้หกั	ณ	ทีจ่่าย	ภาษศีลุกากร	ภาษสีรรพาสามิต	อากรแสตมป์	และอืน่ๆ

	 	 Criteria,	 evaluation	methods	 and	 collection 

of	 taxes	according	 to	 revenue	codes	and	other	 related	 taxes,	

including	 personal	 income	 tax,	 corporate	 income	 tax,	 

value-added	tax,	specific	business	tax,	income	tax	at	payment	

place,	custom	tax,	excise	tax,	stamp	duty,	and	others

 0902 101 หลักการตลาด 3(3-0-6)

  Principles of Marketing

	 	 แนวคิด	ปรัชญา	และความส�าคัญของการตลาด	ลักษณะ

ของตลาด	 สถาบันการตลาด	หน้าที่ของการตลาด	พฤติกรรมผู้บริโภค	

การแบ่งส่วนตลาด	การเลือกตลาดเป้าหมาย	 การวางต�าแหน่งผลิตภัณฑ์	

ส่วนประสมการตลาด	 ได้แก่	 ผลิตภัณฑ์	 ราคา	 การจัดจ�าหน่ายและ

การส่งเสริมการตลาด	และจรรยาบรรณทางการตลาด

	 	 Concepts,	 philosophy,	 and	 importance	 of	 

marketing;	marketing	 characters;	marketing	 institutions;	 

marketing	functions;	consumer	behavior;	market	segmentation;	

market	 targeting	 ;	 product	 positioning;	marketing	mix	 ,	 

including		product,	price,	place,	

and	promotion;	marketing	ethics

 0903 101 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6)

  Management and Organizational Behavior 

	 	 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ	บทบาทของผู้บริหารในยุค

ที่ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลง	และมีการแข่งขันสูง	กระบวนการจัดการ	ได้แก่	

การวางแผน	การจดัองค์การ	การออกแบบองค์การและการควบคุม	แนวคดิ

และหลักการเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์	 แนวคิดเกี่ยวกับ

พฤติกรรมองค์การ	 ประกอบด้วยพฤติกรรมกลุ่ม	 การจูงใจ	 ภาวะผู้น�า

ในองค์การ	การตดิต่อสือ่สาร	ความขดัแย้ง	และวฒันธรรมองค์การ	รวมถงึ

การก�าหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาองค์การให้สามารถตอบสนอง

ต่อการเปลี่ยนแปลง

	 	 Concepts	of	management;	roles	of	executives	in	

business	changes	and	high	competition;	management	process,	

including	 planning,	 organizing,	 organizational	 design,	 and	

controlling;	 concepts	 and	 principles	 of	 human	 resource	 

management;	 concepts	 of	 organizational	behavior,	 including	

group	behavior,	motivation,	leadership,	communication,	conflict,	

and	organizational	culture;	 strategy	setting	 for	organizational	

development	in	order	to	respond	changes

 0903 281  ความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสรรค์ 3(3-0-6)

  ธุรกิจใหม่

  Entrepreneurship and New Venture Creation

	 	 ความหมาย	คณุลกัษณะ	แนวคดิและพฤตกิรรมของความ

เป็นผู้ประกอบการ	กระบวนการเริ่มต้นธุรกิจใหม่	การวิเคราะห์ปัญหาและ

โอกาสเชิงธุรกิจ	รูปแบบการด�าเนินธุรกิจสมัยใหม่	แนวคดิและรปูแบบการ

ระดมทุน	การบริหารการเติบโตอย่างยั่งยืน	แนวทางการสร้างสรรค์ธุรกิจ

ใหม่	 ความเข้าใจเก่ียวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

และสังคมต่อการเริ่มต้นธุรกิจใหม่

	 	 Definition,	 entrepreneurial	 attributes,	mind-set,	

and	behaviours;	entrepreneurial	process	of	new	venture	creation;	

problem	and	business	 opportunity	 analysis;	 types	 of	modern	

business	model;	fundraising	concept	and	process;	sustainable	

growth	management;	type	of	new	venture	creation;	empathizing	

effects	of	technological	and	socio-economical	change	on	new	

venture	creation	

 0904 101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 3(2-2-5)

  Business Computer and Information 

  Technology

	 	 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ	

การประยุกต์ใช้ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานธุรกิจ	

ระบบข้อมูลและการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ	 การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ	 เทคโนโลยีสื่อประสม	 เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต	 การใช้

คอมพิวเตอร ์ในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ	 และการประยุกต์ใช ้

คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรธุรกิจ

	 	 Fundamental	 knowledge	 of	 information	 system	

and	 technology;	 application	 of	 information	 system	 and	 

technology	for	business	management;	information	system	and	

business	 information	management;	 	 information	 technology	

management;	mixed	 communication	 technology;	 	 internet	

technology;	 uses	 of	 computer	 in	 business	 communication;		 

application	of	computer	and	information	technology	system	for	

businesses

 0907 104 เศรษฐศาสตร์จุลภาค  1 3(3-0-6)

  Microeconomics 1

	 	 ความหมายและหลักแนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์

จุลภาค		อุปสงค์	อุปทาน	ดุลยภาพของตลาด	กลไกตลาด	ความยืดหยุ่น

ของอปุสงค์และอปุทาน	ทฤษฎพีฤติกรรมผูบ้รโิภค	ทฤษฎกีารผลติ	ต้นทุน

การผลติ	โครงสร้างตลาด	การก�าหนดราคาในตลาดสนิค้าและตลาดปัจจัย

การผลิต	
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	 	 Meaning	and	basis	concept	of	microeconomics;	

demand,	 supply,	market	 equilibrium,	market	mechanism,	 

elasticity	 of	 demand	and	 supply;	 consumer	behavior	 theory;	

production	theory;	cost	of	production;	market	structure,	pricing	

strategy	in	product	market	and	factor	market

 0907 105 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3(3-0-6)

  Macroeconomics 1

	 	 ความหมายและหลักแนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์

มหภาค		รายได้ประชาชาต	ิการเงนิและการธนาคาร	สถาบนัการเงิน	นโยบาย

การเงิน	นโยบายการคลัง	 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ	 เงินเฟ้อ	การว่างงาน	

ดุลการช�าระเงินระหว่างประเทศ	 อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ		

ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

	 	 Meaning	and	basis	concept	of	macroeconomics;	

national	 income;	money	 and	 banking;	 financial	 institutions;	

monetary	policy;	fiscal	policy;	international	economics;	inflation;	

unemployment;	balance	of	payment;	exchange	rate	;	exchange	

rate	market

 0909 202 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business Law 

	 	 หลกัการทัว่ไปของเอกเทศสญัญาบางประเภทตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 ได้แก่	 ซื้อขาย	 เช่าซื้อ	 จ�านอง	 จ�าน�า	 กู้ยืม	 

ค�้าประกัน	ตั๋วเงิน	 และตราสารทางการเงินทั้งตราสารทุน	และตราสารหนี	้

การจัดตั้งธุรกิจแบบต่างๆ	รวมถึงความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน

	 	 General	principles	of	contracts	according	to	civil	

laws	and	commercial	 laws,	such	as	sales	and	purchases,	hire	

purchases,	mortgages,	 pawns,	 loans,	 guarantee,	 bills	 of	 

exchange,	and		financial	instruments	in	both	capital	instruments	

and	debt	instruments;	establishment	of	business	organizations;	

knowledge	of	labor	laws

 0909 203 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business Statistics

	 	 การประยุกต์ใช้วชิาสถิตพิืน้ฐานในเชงิธรุกิจ	ประกอบด้วย

การเก็บรวบรวมข้อมูล	 การน�าเสนอข้อมูล	 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น	

การแจกแจงค่าสถิต	ิการประมาณค่า	การทดสอบสมมติฐาน		การวิเคราะห์

ความแปรปรวน	เลขดัชนี	และการวิเคราะห์อนุกรมเวลา

	 	 Applications	of	 fundamental	business	statistics;	

collecting	and	presenting	data;	 fundamental	analysis	of	data;	

sampling	distribution;	estimation;	hypothesis	testing;	analysis	

of	variance,	number	index;	and	time	series	analysis

 0909 301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 3(3-0-6)

  Production and Operation Management

	 	 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการระบบการผลิต	ทั้งธุรกิจผลิต

และธุรกิจบริการ	 	 เช่น	 	 การเลือกท�าเลที่ตั้งโรงงาน	 การวางผังโรงงาน	

การวางผัง	การติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์	การออกแบบผลิตภัณฑ์การ

จัดหาวัตถุดิบ	 การบริหารเวลาและค่าจ้าง	 การก�าหนดมาตรฐานงาน		

การปรับปรุงงานและการควบคุมคุณภาพการผลิต	 รวมถึงการน�า

คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการจัดการการผลิต	และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

	 	 Concepts	 of	 production	 system	management	 

for	manufacturing	 and	 service	businesses,	 such	 as	 location,	

factory	layout,	and	installing	machines	and	equipment;	product	

design,	providing	materials,	time	and	wage	management,	setting	

of	 task	 standard,	 task	 reform,	and	production	quality	control;	

using	 the	 computer	 application	 system	 in	 production	 

management;	fundamental	knowledge	of	quantitative	analysis

 0909 302 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business Finance

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 101 หลักการบัญชีขั้นต้น

  Prerequisite  : 0901 101 Principles of 

Accounting 

	 	 แนวคิดของการเงินธุรกิจ	 ตลาดการเงินและเครื่องมือ

ทางการเงินใหม่ๆ	 มูลค่าของเงินตามกาลเวลาและการประยุกต์ใช	้

ผลตอบแทนและความเสีย่ง	การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน	การวางแผน

ทางการเงิน	การจัดหาเงินทุน	งบประมาณการลงทุน	การบริหารสินทรัพย์

หมุนเวียน	โครงสร้างเงินทุนและต้นทุนของเงินทุน	นโยบายเงินปันผล

	 	 Concepts	 of	 business	 finance;	 financial	markets	

and	new	financial	 instruments;	 time	value	 of	money	 and	 its	

implications;	 risk	 and	 returns;	 financial	 reporting	 analysis;	 

financial	planning;	financing;	capital	budgeting;	current	asset	

management;	capital	structure;	cost	of	capital;	dividend	policy

 0909 303 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ  3(3-0-6)

  Business Research Methodology

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0909 203 สถิติธุรกิจ

  Prerequisite  : 0909 203 Business Statistics

	 	 แนวคิด	หลักการ	และความส�าคัญของการวิจัย	ประเภท

ของการวิจัย	การก�าหนดหัวข้อเรื่อง	การก�าหนดตัวแปร	การตั้งสมมติฐาน

และการทดสอบ	การเลือกเครื่องมือท่ีจะท�าการวิเคราะห์	 การสร้างเครื่อง

มอืเกบ็รวบรวมข้อมลู	วิธีการรวบรวมข้อมลู	การประมวลผล	การวิเคราะห์	

การตีความ	การเขียนรายงาน	การน�าเสนอรายงาน	 โดยการศึกษาจะเน้น

การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจ
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	 	 Concepts,	principles	and	importance	of	research;	

research	types;	research	topic;	identifying	variables;	formulating	

and	testing	hypotheses;	choosing	analytical	tools;	develops	tools	

and	methods	for	collecting	data;	data	processing;	and	analysis	

interpreting	 results;	writing	 reports;	 presenting	 reports	 by	 

focusing	on	research	for	business	problem	solving

 0909 401 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)

  Business Policy and Strategic Management

	 	 ความหมายความส�าคัญ	และองค์ประกอบของการจัดการ

เชิงกลยุทธ์	ระดับและประเภทของกลยุทธ์	กระบวนการการจัดการเชิงกล

ยุทธ์	 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร	

การวางแผนกลยุทธ์ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง	การน�า

กลยทุธ์ไปปฏบิติัและการประเมินผลกลยุทธ์	ความสมัพนัธ์ระหว่างนโยบาย

และแผนกลยทุธ์ของหน่วยงานในระดบัต่างๆ	ภายในองค์กร	และการจัดการ

ธุรกิจระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์เชิงกลยุทธ์

	 	 Definitions,	 importance	 and	 components	 of	 

strategic	management;	levels	and	types	of	strategies;	processes	

of	strategic	management;	environment	analysis	in	both	internal	

and	 external	 organizations;	 strategic	 planning	 for	 changing	

environments;	 strategic	 implementation	 and	 strategic	 

evaluation;	relationships	between	policy	and	strategic	planning	

of	other	departments	in	an	organization;	strategic	international	

business	and	globalization	management	

 2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า  48  หน่วยกิต

 (1) วิชาเอกบังคับ   33  หน่วยกิต

 0903 111 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business Environment

	 	 ศกึษาองค์ประกอบและสภาพแวดล้อมทางธรุกจิทัง้ภายใน

องค์กรและภายนอกองค์กร	 รวมถึงสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ

สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อม

ทางการแข่งขันของธุรกิจ		ศึกษาเครื่องมือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

และภายนอกองค์กรเพื่อน�ามาใช้ในการประเมินและปรับตัวทางธุรกิจได้

อย่างทันต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

	 	 The	 study	 of	 the	 elements	 and	 business	 

environment	in	both	internal	and	external	issues.	The	student	

will	analyse	the	connections	between	both	internal	and	external	

business	 environment,	 and	 the	 competitive	 environment	 of	

businesses	as	well	as	learn	various	tools	in	analyzing	internal	

and	external	business	environment	to	evaluate	and	adjust	the	

businesses	 in	 coping	 with	 the	 changes	 in	 business	 

environment	 	

 0903 201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)

  Human Resource Management

	 	 หลักการและหน้าที่ส�าคัญเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร

มนุษย์	 การวางแผนก�าลังคน	การสรรหา	การคัดเลือก	การบรรจุแต่งตั้ง	

การรกัษา		การอบรมและพฒันาทรพัยากรมนษุย์	การประเมนิผลการปฏบิตัิ

งาน	 	 รางวัลและการบริหารค่าตอบแทน	การเลื่อนขั้นความดีความชอบ	

การจัดสวัสดิการ	ตลอดจนการสร้างขวัญและก�าลังใจในการท�างาน

	 	 Principles	and	core	functions	of	human	resource	

management;	manpower	 planning;	 recruitment,	 selection;	 

placement;	maintenance;	training,	development;	performance	

appraisal;	rewards,	compensation,	benefits;	promotion;	welfare;	

morale

 0903 213 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ 3(3-0-6)

  ทางธุรกิจ

  Quantitative Analysis for Business 

  Decision Making

	 	 วิธีการและกระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจด้านการใช้

เทคนคิทางคณติศาสตร์หรือตวัแบบเชงิปรมิาณ	เช่น	ทฤษฎคีวามน่าจะเป็น	

ตัวแบบสต๊อกหรือของคงคลัง	 โปรแกรมเชิงเส้นตรง	 เทคนิคการประเมิน

และทบทวนโปรแกรม	ทฤษฎีมาร์คอฟ	ทฤษฎีเกมส์	 ทฤษฎีการเรียงแถว	

และการจ�าลองสถานการณ์

	 	 Methods	 and	 processes	 of	making	decision	 in	

business	 by	 using	mathematical	 techniques	 or	 quantitative	

model,	 such	 as	 probability	 theory	 of	 inventory	model;	 linear	

programming;	evaluation	and	reviewing	techniques	of	programs;	

Markov	theory;	game	theory,	queuing	theory;	simulation

 0903 214 ทักษะการเป็นผู้น�าเชิงสร้างสรรค์  3(3-0-6)

  Creative Leadership Skills

	 	 ศกึษาหลกัการและทฤษฎเีกีย่วกบัผูน้�าและภาวะผูน้�า	แบบ

ของผู้น�า	คณุลกัษณะของผู้น�าท่ีด	ีความหมายและความส�าคญัของผู้น�าเชิง

สร้างสรรค์	บทบาทหน้าทีข่องผูน้�าเชงิสร้างสรรค์ทีจ่ะมส่ีวนช่วยในการเสรมิ

สร้างประสทิธภิาพงาน	การเสรมิสร้างภาวะผูน้�า	การพฒันาความสร้างสรรค์

ของผู้น�า	รวมถึงฝึกทักษะการเป็นผู้น�าเชิงสร้างสรรค์

	 	 A	 study	 of	 theories	 and	 principles	 related 

to	 leader	 and	 leadership,	 types	and	characteristics	of	 leader,	

definition	and	significance	of	creative	leader,	its	roles	in	rising	

work	efficiency,	the	development	of	leadership,	creativity,	and	

creative	leadership	skills
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 0903 311 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ 3(3-0-6)

  Quality and Productivity Management

	 	 แนวคิด	 นโยบาย	 และกระบวนการจัดการคุณภาพ	

มาตรฐานสากลด้านคุณภาพ	การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ	 ค�าจ�ากัดความ

ของผลิตภาพ	 เทคนิคในการพัฒนาผลิตภาพ	 ความสัมพันธ์ระหว่าง

การจัดการคุณภาพและการจัดการผลิตภาพ

	 	 Concepts,	 policies	 and	 processes	 of	 quality	 

management;	international	quality	standards;	statistical	quality	

control;	definitions	of	productivity;	 techniques	of	productivity	

development;	relationships	between	quality	management	and	

productivity	management	

 0903 312 โครงการด้านการจัดการแบบบูรณาการ 3(1-4-4)

  Integrated Management Capstone Project

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0909 303 วทิยาระเบยีบวธิวีจิยัธุรกจิ

    0903 451 การบริหารโครงการ 

(อาจเรียนพร้อมกันได้)

  Prerequisite  : 0909 303 Business Research 

Methodology

    0903 451 Project Management 

or concurrence

	 	 การจัดท�าโครงการศึกษาที่ เกี่ยวข ้องกับการจัดการ	

โดยประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการในด้านต่างๆ	

เพ่ือน�าเสนอโครงการที่สามารถพัฒนาหรือต่อยอดธุรกิจได้อย่างเป็น

รปูธรรม	หรอืน�าเสนอโครงการวจัิยทีส่ร้างองค์ความรู้ใหม่ในด้านการบรหิาร

จดัการ	โดยแต่ละโครงการจะอยูภ่ายใต้การให้ค�าแนะน�าโดยอาจารย์ในภาค

วิชาการจัดการ

	 	 Students	will	initiate	and	develop	the	management	

capstone	projects	by	 applying	knowledge	 in	management	 to	

develop	or	 enhance	 the	 real-world	businesses.	Students	may	

also	develop	 research	project	 to	 introduce	new	knowledge	 in	

management.	Each	project	will	be	supervised	by	faculty	members	

from	the	department	of	management		

 0903 352 การพัฒนาองค์การ 3(3-0-6)

  Organization Development

	 	 องค์ประกอบขององค์การ	ปัญหาองค์การ	การวิเคราะห์

องค์การ	 วิธีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การไปสู่การด�าเนิน

งานทีม่ปีระสิทธภิาพ	รวมทัง้การน�าเทคนคิและเทคโนโลยกีารรือ้ปรบัระบบ

มาใช้ในการพัฒนาองค์การ

	 	 Elements	of	organizations;	organizational	problems;	

organizational	analysis;	methods	of	organizational	improvements,	

changes	 and	developments	 leading	 to	 efficient	 operations	 as	

well	 as	 adoption	 of	 techniques	 and	 technologies	 for	 system	

adjustments	in	organizational	development

 0903 411 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

  International Business Management

	 	 ลักษณะของธุรกิจระหว่างประเทศ	 สภาพแวดล้อมของ

ธุรกิจระหว่างประเทศ	หลกัและวิธีการเจรจาธุรกิจกบัต่างประเทศ	กฎหมาย

ระหว่างประเทศ	การเงินระหว่างประเทศ	การตลาดระหว่างประเทศ	วิธีการ

และกลยุทธ์การด�าเนินงานของธุรกิจระหว่างประเทศ	 และการค้าต่าง

ประเทศของไทยโดยใช้กรณีศกึษาบริษัทข้ามชาติของไทยและต่างประเทศ

	 	 Natures	of	 international	business;	environments	

of	 international	 business;	 principles	 and	 methods	 of	 

international	 business	 negotiation;	 international	 laws;	 

international	 finance;	 international	marketing;	methods	 and	

strategies	 of	 international	 business	 operations;	 international	

trade	of	Thailand

 0903 412 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  3(3-0-6)

  Innovation and Technology Management 

	 	 ความหมาย	 ประเภทและรูปแบบของนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี	 กระบวนการในการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี	

กระบวนการในการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างเป็นระบบซึ่งน�าไปสู่

แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ	 	 กลยุทธ์การจัดการ

นวัตกรรมและเทคโนโลยี	 การแสวงหาและการถ่ายโอนนวัตกรรม	

การพัฒนาเชิงพาณิชย์	การประเมินและการแสวงหาโอกาสทางนวัตกรรม

บนพื้นฐานของเทคโนโลยี

	 	 The	study	of	definitions,	categories	and	various	

forms	of	 innovation	and	 technology	 including;	 the	process	 in	

managing	innovation	and	technology,	the	process	in	thinking	

creatively	and	systematically	about	innovation	that	leads	to	new	

products	 or	 services,	 the	 strategies	 for	 innovation	 and	 

technology	management,	 the	 discovery	 and	 transferring	 of	 

innovation,	 the	commercial	development,	 the	evaluation	and	

innovation	opportunity	identificiation	based	on	technology

 0903 413 สัมมนาทางการจัดการ 3(3-0-6)

  Seminar in Management

	 	 การศึกษา	การวิเคราะห์	 และการหาแนวทางแก้ไขปัญหา

ของการจดัการในอดตีและปัจจบุนั	โดยการรวบรวมข้อมลูมาวเิคราะห์และ

น�าเสนอในชัน้เรยีน	การอภปิรายแนวทางในการแก้ปัญหาโดยใช้กรณศีกึษา

	 	 Study,	analysis	and	solving	search	of	management	

problems	in	past	and	present	by	collecting	data	for	analyzing	

and	presenting	the	results	in	classroom;	solution	discussions	of	

problem	solving	by	using	case	studies
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 0903 451 การบริหารโครงการ 3(3-0-6)

  Project Management

	 	 แนวคิด	ความส�าคัญในการบริหารโครงการ	 แนวทางการ

จัดการและการจัดเตรียมโครงการ	การวิเคราะห์และการวางแผนโครงการ	

การออกแบบองค์การโครงการ	 การจัดสรรทรัพยากรส�าหรับโครงการ	

การสร้างทีมงานและพฤติกรรมในการจัดการโครงการ	 การด�าเนินงาน	

การประเมินผล	และการยุติโครงการ	การบริหารโครงการด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์	

	 	 Principles,	 importance	 and	methods	 of	 project	

management,	such	as	the	project	analysis	and	planning,	 	the	

project	design,	the	resource	management	for	the	project,	team	

behavior	 in	project	management,	 the	process,	 the	evaluation	

and	the	elimination	of	the	project	as	well	as	the	application	of	

computer	program	for	project	management.		

 (2) วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต

 กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

 0903 321  แรงงานสัมพันธ์ 3(3-0-6)

  Labour Relations 

	 	 ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง	แนวคิด	ลักษณะ	

และหลักการการจัดการปัญหาการเจรจาต่อรอง	 การจัดการระบบการจ้าง	

สภาพการจ้างงาน	สภาพการท�างาน	การประกันสงัคม	โครงสร้างและบทบาท

ของสหภาพแรงงาน	การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง

	 	 Re la t ionships 	 between	 employers 	 and	 

employees;	 concepts,	 natures	 and	 principles	 of	 negotiation	

problem	management;	 hiring	 system	management;	 hiring	 

characteristics;	 working	 circumstances;	 social	 insurance;	 

structures	 and	 roles	 of	 workforce	 union;	 building	 good	 

relationships	between	employers	and	employees

 0903 322 ความปลอดภัยในสถานประกอบการ 3(3-0-6)

  และอนามัยทางวิชาชีพ

  Workplace Safety and Occupational Health

	 	 กฎหมายแรงงานโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพและความ

ปลอดภัยในสถานประกอบการ	ความสมัพนัธ์ของแนวคดิ	กฎ	และระเบยีบ

ท่ีมีต่อธุรกิจ	 อุตสาหกรรม	 และปัจเจกชน	 การจัดการความปลอดภัย	

ในสถานประกอบการ	การจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย

แก่พนักงาน

	 	 Labor	laws	for	occupational	health	and	safety	in	

the	workplace;	 	 relationships	 among	 concepts,	 rules	 and	 

regulations	to	businesses,	industries	and	Individuals;	workplace	

safety	management;	project	management	of	health	promotion	

and	employee	safety

 0903 323 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 3(3-0-6)

  Industrial and Organization Psychology

	 	 แนวคิดและหลักการของแรงจูงใจในการท�างาน	ความพึง

พอใจในการท�างาน	 รูปแบบการเป็นผู้น�า	 ความปลอดภัยในการท�างาน	

ความเหนื่อยล้าในการท�างาน	ประสิทธิภาพในการท�างาน	และสภาพการณ์

ของการท�างาน

	 	 Concepts	 and	principles	 of	 job	motivation;	 job	

satisfaction;	 leader	models;	 job	 safety;	 job	 exhaustion;	 job	 

efficiency;	working	situations

 0903 324 การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)

  Human Resource Planning and Development

	 	 แนวคิด	 และกระบวนการวางแผนและพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์	 การประเมินความต้องการทรัพยากรมนุษย์	 เทคนิคในการสรรหา

และเลือกสรรบุคคลเข ้าท�างาน	 กระบวนการฝึกอบรมและพัฒนา	

การวางแผนความก้าวหน้า	การก�าหนดความจ�าเป็นของการฝึกอบรมและ

พฒันา	เทคนคิการเขยีนโครงการฝึกอบรม	การด�าเนนิการฝึกอบรม	เทคนคิ

ในการฝึกอบรมและพัฒนา	 การประเมินผลการวางแผน	 และพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์

	 	 Concepts	 and	 processes	 of	 human	 resource	 

planning	and	development;	evaluation	of	human	resource	needs;	

techniques	 of	 recruitment	 and	 selection;	 human	 resource	 

development	processes;	progress	planning;	necessity	setting	of	

training	 and	 development;	writing	 techniques	 of	 training	 

proposal;	 training	 operations;	 techniques	 of	 training	 and	 

development;	 evaluation	 of	 human	 resource	 planning	 and	 

development

 0903 421 การบริหารค่าตอบแทน 3(3-0-6)

  Compensation Management

	 	 แนวคิด	หลักการ	และลักษณะของการบริหารค่าจ้างและ

เงินเดือนท่ีเหมาะสมและยุติธรรม	ทฤษฎีค่าจ้าง	 การก�าหนดค่าจ้างอย่าง

เป็นระบบ	 เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์งาน	 การก�าหนดปัจจัย	 การจ่ายค่าจ้าง 

ในรูปแบบต่างๆ	รวมทั้งสวัสดิการ	และการให้ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น	ๆ

	 	 Concepts,	principles	and	natures	of	compensation	

and	 salary	management	 in	 appropriateness	 and	 fairness;	 

determination	of	systematic	compensation	by	staring	with	job	

analysis,	 factor	 identification,	 wage	 payment	 in	 several	 

compensations,	including	other	welfare	and	benefits
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 กลุ่มวิชาการประกอบการธุรกิจ

 0902 316 การจัดการการค้าปลีก 3(3-0-6)

  Retailing Management

	 	 ความหมายและความส�าคัญของการค้าปลีก	 รูปแบบ

ของการค้าปลีก	 การจัดองค์กร	 การวิเคราะห์สถานการณ์การค้าปลีก	

การเลือกท�าเลและที่ตั้งร ้านค้าปลีก	 การตกแต่งและการจัดผังร้าน	

การจัดการการเงิน	การจัดการสินค้า	การจัดซื้อ	การควบคุมสินค้าคงคลัง	

รูปแบบใหม่ของการจัดการ	การค้าปลีก

	 	 Definitions	and	importance	of	retailing;	retailing	

models;	 organizational	 management;	 analysis	 of	 retailing	 

situations;	location	selection	of	retailing	stores;	store	decorations	

and	charts;	finance	management;	goods	management;	purchase	

management;	 inventory	 control;	 new	models	 of	 retailing	 

management

 0903 331 การประกอบการ 3(3-0-6)

  Entrepreneurship

	 	 แนวคิด	 และปรัชญาของการประกอบการ	 การปลูกฝัง

จติส�านกึในการเป็นผูป้ระกอบการ	จรรยาบรรณของผูป้ระกอบการ	วธิกีาร

ด�าเนินงานในการประกอบการ	 เช่น	 การริเริ่มกิจการ	 การบริหารกิจการ	

การขยายและการเลิกกิจการ	 โดยใช้กรณีศึกษาจากผู้บริหารและองค์กร

ที่ประสบผลส�าเร็จในการประกอบการ

	 	 Concepts	 and	 philosophy	 of	 entrepreneurship;	

culturing	 the	 subconscious	 of	 entrepreneurs;	 entrepreneurs’	

ethics;	 entrepreneurial	 operation	methods,	 such	 as	 starting,	

managing,	 expanding,	 and	 suspending	businesses	by	using	 

case	 studies	 of	 successful	 executives	 and	 organizations	 in	 

entrepreneurship	

 0903 332 หลักการลงทุน 3(3-0-6)

  Principles of Investment

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0909 302 การเงินธุรกิจ

  Prerequisite  :  0909 302 Business Finance

	 	 หลักในการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินประเภทต่างๆ	

ความแตกต่างและปัจจัยทีเ่ป็นตวัก�าหนดอัตราผลตอบแทนและความเสีย่ง

ของหลักทรัพย์แต่ละประเภท	 หลักการวิเคราะห์หลักทรัพย์	 ตลอดจน

การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์

	 	 Principles	 of	 investment	 in	 financial	 assets;	 

differences	and	factors	of	determining	return	rate	and	risks	of	

securities;	security	analysis;	portfolio	management

 0903 382 การจัดการธุรกิจการบริการ 3(3-0-6)

  Service Business Management

	 	 บทบาท	 ความส�าคัญของธุรกิจบริการ	 	การให้บริการ

ในธุรกิจรูปแบบต ่าง	 ๆ	 รูปแบบการด�า เนินงานบริการในธุรกิจ	

การพฒันาการบรกิารทางธรุกจิบนพืน้ฐานความคดิสร้างสรรค์	การก�าหนด

กลยทุธ์ด้านบรกิารต่างๆ		การศกึษา	วเิคราะห์กรณศีกึษาในเรือ่งการบรกิาร

ในแง่มุมต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	 	 The	 study	 of	 roles	 and	 importances	 of	 service	

business	management	 including,	 service	 related	 business	 

management	and	service	offerings	in	various	business	models,	

the	 forms	 and	process	 for	 service	 related	 tasks,	 the	 service	 

development	based	 on	 creativity,	 the	 service	 strategies,	 the	

analysis	of	case	studies	in	relation	to	services		

 0903 431  การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 3(3-0-6)

  Small Business Management

	 	 แนวคิดและลักษณะของการจัดการและการจัดต้ังธุรกิจ

ขนาดย่อม	ปัญหาในการจัดการ	การผลิต	การตลาด	การเงิน	การบัญชีและ

การจดัการทรพัยากรมนษุย์	แนวทางการจดัการธรุกจิขนาดย่อมให้สามารถ

ด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยใช้กรณีศึกษาผู้ประกอบการธุรกิจ

ขนาดย่อมในภูมิภาค

	 	 Concepts	 and	 natures	 of	 small 	 business	 

management	 and	 establishment;	management	 problems	 in	

management,	production,	marketing,	finance,	accounting,	and	

human	resource	management;	ways	of	efficient	small	business	

management	by	using	case	studies	of	business	entrepreneurs	

in	regional	areas

 0903 432 การจัดการวิสาหกิจชุมชน 3(3-0-6)

  Community Enterprise Management

	 		 บทบาทและความส�าคัญของธุรกิจชุมชน	 ขอบข่ายและ

ระบบธุรกิจชุมชน	 องค์กรและหน่วยงานท่ีท�าหน้าท่ีการตลาดของธุรกิจ

ชุมชน	ลักษณะสินค้าชุมชน	การวิเคราะห์สถานการณ์การตลาดของสินค้า

ธรุกจิชมุชน	การวางแผนและการก�าหนดกลยทุธ์ธรุกจิและการตลาดสนิค้า

ชุมชน	การพัฒนาตลาดสินค้าธุรกิจชุมชน	การสร้างความร่วมมือและการ

ประสานงานกับหน่วยงานในภาคเอกชนและภาครัฐบาลเพื่อพัฒนาตลาด

ธุรกิจชุมชน

	 	 Roles	and	importance	of	community	businesses;	

scopes	and	systems	community	businesses;	organizations	and	

sections	 for	 functioning	marketing	of	community	businesses;	

product	natures	of	community	businesses;	analysis	of	marketing	

situation	 for	 community	 businesses’	 products;	 planning	 

and	 strategy	 setting	 of	 community	 businesses	 and	product	
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marketing;	 product	 market	 development	 of	 community	 

businesses;	 building	 joint	 and	 cooperation	 between	private	

sectors	 and	government	 agencies	 in	 developing	community	

marketing	and	businesses

 กลุ่มวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยี

 0903 212 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)

  Management Information System

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0904 101 คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

  Prerequisite : 0904 101 Business Computer 

and Information  Technology

	 	 แนวคิดความส�าคัญของระบบสารสนเทศ	 ข้อมูลและ

สารสนเทศในองค์กร	 โครงสร้างของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ	

เทคโนโลยีสารสนเทศ	ฮาร์ดแวร์	ซอฟต์แวร์	และเทคโนโลยีในการสื่อสาร

ระบบสารสนเทศ	ฐานข้อมลูส�านกังานอตัโนมตั	ิระบบสารสนเทศในองค์กร

ธุรกิจ	ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวางแผน	การควบคุมการตัดสิน

ใจ	การพิจารณาและการได้มาของระบบสารสนเทศ	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 	 Concepts	 of	 Information	 system,	 data	 and	 

information	 in	organization;	management	 information	system	

structure,	 information	 technology,	 hardware,	 software,	 and	

technology	 of	 information	 system	 communication;	 office	 

automation	 database;	 information	 system	 in	 business	 

organizations;	enterprise	planning	information	system;	decision	

making	control;	consideration	and	procurement	of	information	

system;	laws	of	information	technology	systems

 0903 215 เกมส์กลยุทธ์ส�าหรับการพัฒนาทักษะ  3(3-0-6)

  ทางปัญญา

  Strategy Games for Cognitive Skills 

  Development

	 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเกมและโปรแกรมประยุกต์	หลักการ

และแนวคิดของเกมและโปรแกรมประยุกต์เชิงกลยุทธ์ท่ีสามารถน�ามา

ประยุกต์ใช้ในกระบวนการทางธุรกิจ	การวางแผน	การควบคุม	การจัดสรร

ทรัพยากร	 และการตัดสินใจตามสถานการณ์	 การใช้เกมและโปรแกรม

ประยกุต์ในการพฒันาทกัษะการคิดเชงิกลยุทธ์	การประยุกต์ใช้แนวคิดจาก

เกมและโปรแกรมประยุกต์เชิงกลยุทธ์ในการแข่งขันทางธุรกิจ

								 Introduction	 of	 strategic	 game	 and	 application	

software,	the	utilization	of	its	principle	and	concept	in	business	

process,	 planning,	 controlling,	 resource	 allocating,	 and	 

situational	decision	making,	development	of	strategic	thinking	

skills	 through	 strategic	 game,	 and	 application	 software,	 

application	of	strategic	game	and	application	software	in	busi-

ness	competition	

 0904 302 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 3(3-0-6) 

  Business Information Technology 

  Management

  หลักการของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ	

การวางแผนงาน	การจดัการ	และการควบคมุทรพัยากรทางด้านต่างๆ	ทัง้ด้าน

บุคลากร	 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	 งบประมาณ	และการบริหารโครงการ	

การออกแบบ	 การพัฒนา	 การสร้าง	 การติดตามและประเมินผลระบบ

สารสนเทศธุรกิจ	ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อองค์กร	กฎหมาย

และนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ	 องค์ประกอบ	

วัตถุประสงค์	ความเหมาะสม	และการวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	

ปัญหา	อุปสรรค	และความต้องการของผู้ใช้	วิธีการแก้ปัญหา	การเลือกวิธี

ที่เหมาะสมกับงบประมาณ	การก�าหนดความต้องการระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ	 การเจรจาสัญญา	 การเตรียมสถานที่ 	 การจัดองค์กร	

และการจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากรด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ	รวมถึงกรณีศึกษา	การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

	 	 Principles	 of	 business	 information	 technology	

system;	 planning,	management,	 and	 control	 of	 resources	 in	

employee,	 computer	 technology,	 budgeting,	 and	 project	 

management;	 design,	 development,	 construction,	 building,	

following-up,	and	evaluation		of	business	information	system;	

effects	 of	 information	 technology	 on	 organizations;	 laws	 and	

governmental	policies	of	information	technology;	components,	

objectives,	 appropriateness,	 and	 planning	 of	 business	 

information	technology;	problems,	threats	and	needs	of	users;	

problem	solving	methods;	appropriate	procedure	for	budgeting;	

need	setting	for	information	technology;	contract	negotiation,	

place,	organizing,	and	management		of	information	technology	

center	and	 information	 technology,	 including	a	case	study	of	

business	information	technology	management

 0903 458 การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ 3(3-0-6)

  Supply Chain and Logistics Management

	 	 ความหมายและหลักการจัดการของโลจิสติกส์และห่วงโซ่

อุปทาน	ความส�าคัญต่อองค์กรและระบบเศรษฐกิจ	 กิจกรรมโลจิสติกส	์

องค์ประกอบของโซ่อปุทาน	การจดัซือ้	การจดัหา	การด�าเนนิการกบัค�าสัง่ซือ้	

การจดัการความสมัพันธ์ของสมาชกิในห่วงโซ่อปุทาน	การพยากรณ์อปุสงค์	

การจัดการสินค้าคงคลัง	 การจัดการคลังสินค้า	 การผลิต	การบรรจุภัณฑ์	

การขนส่ง	การบริการลูกค้า	การกระจายสินค้า	การจัดการน�าเข้า	ส่งออก	

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่กีย่วข้องด้านการจัดการโลจสิติกส์โซ่อุปทาน	

แนวทางการด�าเนนิกจิการทีด่ตีามมาตรฐานสากลเพือ่สร้างขดีความสามารถ
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ในการแข่งขันและพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน	 ตลอดจนการน�าเสนอกรณี

ศึกษาเพื่อให้เข้าใจในรูปแบบการบริหารงาน

	 	 Meaning	 and	 principle	 of	 logistics	 and	 supply	 

chain	management;	importance	to	organization	and	economic	

systems,	 logistics	 activities,	 supply	 chain	 components,	 

purchasing,	procurement,	order	processing,	supplier	relationship	

management	 in	 supply	chain,	demand	 forecasting,	 inventory	

management,	 warehouse	 management,	 manufacturing,	 

packaging,	 transportation,	 customer	 service,	 physical	 

distribution,	 import-export	 management,	 information	 

technology	of	logistics	and	supply	chain	management,	business	

conduct	 guideline	based	 on	 international	 standard	 to	 create	

competition	ability	and	organization	sustainable	development	

.Presenting	case	studies	for	understandable	management	styles

 0904 302 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 3(3-0-6) 

  Business Information Technology 

  Management 

	 	 หลักการของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ	

การวางแผนงาน	การจัดการ	และการควบคุมทรัพยากรทางด้านต่างๆ	ทั้ง

ด้านบคุลากร	เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์	งบประมาณ	และการบรหิารโครงการ	

การออกแบบ	 การพัฒนา	 การสร้าง	 การติดตามและประเมินผลระบบ

สารสนเทศธุรกิจ	ผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศต่อองค์กร	กฎหมาย

และนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ	 องค์ประกอบ	

วตัถปุระสงค์	ความเหมาะสม	และการวางแผนเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกิจ	

ปัญหา	อุปสรรค	และความต้องการของผู้ใช้	วิธีการแก้ปัญหา	การเลือกวิธี

ที่เหมาะสมกับงบประมาณ	 การก�าหนดความต้องการระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ	การเจรจาสัญญา	การเตรียมสถานที่	 การจัดองค์กร	และการ

จัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	

รวมถึงกรณีศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

	 	 Principles	 of	 business	 information	 technology	

system;	 planning,	management,	 and	 control	 of	 resources	 in	

employee,	 computer	 technology,	 budgeting,	 and	 project	 

management;	 design,	 development,	 construction,	 building,	

following-up,	 and	evaluation	of	 business	 information	 system;	

effects	 of	 information	 technology	 on	 organizations;	 laws	 and	

governmental	policies	of	information	technology;	components,	

objectives,	 appropriateness,	 and	 planning	 of	 business	 

information	technology;	problems,	threats	and	needs	of	users;	

problem	solving	methods;	appropriate	procedure	for	budgeting;	

need	setting	for	information	technology;	contract	negotiation,	

place,	organizing,	and	management	of	information	technology	

center	and	 information	 technology,	 including	a	case	study	of	

business	information	technology	management

 0904 321 การตลาดบนอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5)

  Internet Marketing

	 	 แนวคดิเกีย่วกบัการตลาดในอินเทอร์เนต็	ความพร้อมของ

องค์ประกอบทางด้านการตลาด	องค์ประกอบในด้านการด�าเนินการตลาด

บนอินเทอร์เน็ต	ประกอบด้วย	กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด	การวางแผน

การตลาด	กลยุทธ์การสร้างและการออกแบบเว็บไซต์	และอื่นๆ	

	 	 Concepts	 of	 internet	marketing;	 readiness	 of	

marketing	 components;	 components	 of	 internet	marketing	 

operations,	such	as	marketing	target	groups,	marketing	planning,	

website	building	and	design	strategy,	and	others

 กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป

 0903 351 การสื่อสารทางการจัดการ 3(3-0-6)

  Management Communication

	 	 ความส�าคัญและปัญหาของการสื่อสาร	รูปแบบการสื่อสาร	

ทักษะการสื่อสาร	 ประกอบด้วยการฟัง	 การพูด	 การอ่านและการเขียน	

การท�างานเป็นทีม	 การสื่อสารระหว่างบุคคล	 การสื่อสารผ่านสื่อสังคม	

และการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมที่จ�าเป็นส�าหรับนักบริหารมืออาชีพ	 รวมไป

ถึงการจดบันทึกและการน�าเสนองาน	

	 	 The	importance	and	problems	of	communication;	

types	of	communication,	including		listening,	speaking,	reading	

and	writing;	 teamwork,	 interpersonal,	 social	media,	 and	 

cross-cultural	communication	skills	necessary	for	management	

professionals,	 including	 creating	 memos	 and	 giving	 

presentations

 

 0903 383 ธรรมาภิบาล การเมือง 3(3-0-6)

  และความรับผิดชอบ ขององค์การ

  Good Governance, Politics and Corporate 

  and Corporate Accountability 

	 	 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในสังคมโลก	 โดยมีการ

วิเคราะห์ธุรกิจท่ีมีผลกระทบจากความท้าทายต่างๆ	 เช่น	 ปัญหาความ

ยากจน	ความยั่งยืนของสภาพแวดล้อม	ปัญหาคอรัปชั่น	 และเรื่องสิทธิ

มนุษยชน	โดยมีการประยุกต์องค์ความรู้ที่หลากหลายมุมมอง	ทั้งจากด้าน

การจัดการ	การเมือง	สังคมวิทยาและกฎหมายระหว่างประเทศ

	 	 Study	 o f 	 business 	 t ransi t ion	 in 	 g loba l	 

society,	 analyzing	businesses	 that	 are	 affected	by,	 poverty,	

environmental	sustainability,	corruption,	and	human	rights,	the	

application	 of	 various	 knowledge	 from	management	 studies,	

political	science,	sociology,	and	international	law		
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 0903 384 การคิดเชิงสถิติและการวิเคราะห์จากข้อมูล 3(3-0-6)

  Statistic Thinking and Data Analysis

	 	 แนะน�าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีทางสถิติแบบต่างๆ	

และพัฒนาความรู้ของผู้เรียนในเรื่องจุดแข็งและจุดอ่อนของวิธีแบบต่างๆ	

อย่างเช่น	การจ�าแนกหมวดหมู่	 การวิเคราะห์องค์ประกอบ	การวิเคราะห์

กลุ ่ม	 การวิเคราะห์จ�าแนกกลุ ่ม	 การวิเคราะห์ความแปรปรวนรวม	

การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ	 และการถดถอยโลจิสติก	 โดยน�ามา

ประยุกต์ใช้ในการคิดวิเคราะห์ต่อยอดในเชิงธุรกิจ

	 	 Introduction	of	 various	 statistical	 data	 analyses	

and	the	development,	the	strengths	and	limitations	of	various	

methods,	 for	 example,	 classification,	 factor	 analysis,	 cluster	

analysis,	 discriminant	 analysis,	 analysis	 of	 covariance	 

(ANCOVA),		multivariate	analysis	of	variance	(MANOVA),	and	

logistic	regression,	in	enhancing	student’s	critical	thinking	for	

business	application	

 0903 457 การแก้ปัญหาความขัดแย้งและการเจรจา 3(3-0-6)

  ต่อรอง

  Conflict Resolution and Negotiation 

  Management 

	 	 แนวคิด	ทฤษฎี	 และกลยุทธ์ของการเปลี่ยนแปลงความ

ขัดแย้งทีม่อียูใ่ห้เป็นความขดัแย้งเชงิสร้างสรรค์	ความสามารถของผู้บรหิาร

ในการยอมรับความแตกต่างและการควบคุมความขัดแย้ง	 รวมทั้งการ

เสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์	 องค์กร	 และสังคม	 รวมทั้งการปลูกฝังส�านึกจริยธรรมทาง

ด้านการแข่งขันในการประกอบธุรกิจ

	 	 Concepts,	theories	and	strategies	for	transforming	

existing	 conflict	 into	 creative	 conflict;	 administrators’	 ability	 

to	 accept	 differences	 and	 conflict	 control	 including	 creating	

intelligent	 emotion	 in	 order	 to	 develop	 human	 resources,	 

organizations,	 and	 societies,	 including	growing	 competitive	

ethics	of	business	entrepreneurship

 0903 486 การจัดการบุคลิกภาพและบทบาทในสังคม 3(3-0-6)

  Management of Personality 

  and Social Roles

	 	 การพัฒนาบคุลกิภาพของนกัธรุกจิทางด้านร่างกาย	อารมณ์

และจติใจ	โดยเน้นการใช้หลกัธรรมทางศาสนาและจดัให้มกีารฝึกปฏบิตั	ิรูจ้กั

ท�าการวเิคราะห์	ท�าการประเมนิตนเอง	การวางแผนพฒันาตนเองให้สามารถ

ท�างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และท�างานอย่างมีความสุข

	 	 Personality	development	of	businessman	regarding	

physical,	emotional	and	mental,	which	emphasizes	the	use	of	

religious	principles	as	well	as	providing	practice,	analysis,	self-

assessment,	 self-development	 plan	 to	work	 effectively	with	

other	people	and	work	happily	

 0906 401 การจัดการข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6)

  Cross-Cultural Management

	 	 แนวคดิ	ลกัษณะ	และรปูแบบของการบริหารงานท่ีแตกต่าง

ข้ามวัฒนธรรม	ปัจจัยก�าหนดวัฒนธรรม	ปรัชญาวัฒนธรรม	ระบบค่านิยม

และสภาพแวดล้อมทางวฒันธรรมซึง่ส่งผลต่อวธิกีารจดัการบคุคล	วชิาชพี	

และองค์การในการจัดการข้ามวัฒนธรรม	 การปฏิบัติของการจัดการ 

ข้ามวัฒนธรรม	

	 	 Concepts,	 natures	 and	 forms	 of	 different	 

management	styles	across	cultures;	determinants	 	of	culture;	

cultural	philosophy;	value	system	and	cultural	context	which	

underpin	 different	 approaches	 to	management,	 personal,	 

professional,	 and	 organizational	 issues	 in	managing	 across	

cultures;	practical	aspects	of	cross-cultural	management	

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6   หน่วยกิต

	 ให้เลือกเรียนในรายวิชาอื่น	 ๆ	 ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย	 จ�านวน 

ไม่น้อยกว่า		6	หน่วยกิต		โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

4. หมวดประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

 0199 499 สหกิจศึกษา 9 (0-40-0) 

  Cooperative Education

	 	 การปฏบัิติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	โดยความ

ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ	 เพื่อพัฒนานิสิตให้มี

ความรู้ทางวิชาการและทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับการท�างานในสถานประกอบ

การ	 มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในด้านการคิดอย่างเป็นระบบ	

การสังเกต	การตัดสินใจ	ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และการประเมิน

ท�าให้นิสิตมีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ	

และตลาดแรงงาน

	 	 A	systematic	provision	of	work-based	learning	in	

the	work	place	for	students	with	the	cooperation	between	the	

university	and	the	work	places	to	allow	the	students	to	develop	

both	academic	and	work-related	skills	in	the	work	place.	This	

procedure	will	help	the	students	in	self-development	in	terms	of	

systematic	 thinking,	observation,	decision	making,	analytical	

and	evaluation	skills.	Also	it	will	result	in	high	quality	graduates	

who	are	most	suitable	for	the	work	places	and	the	labor	market
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 0903 430  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 (300ชั่วโมง) 

  ทางด้านบริหารธุรกิจ

  Business Administration Internship

	 	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการบริหารธุรกิจใน

หน่วยงานของรัฐบาล	รัฐวิสาหกิจ	หรือเอกชน

	 	 Business	administration	internship	in	enterprises,	

government	agencies	or	privatization
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการตลาด

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย		 	 :	 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต		สาขาวิชาการตลาด

	 ภาษาอังกฤษ			 :	 Bachelor	of	Business	Administration	Program	in	Marketing

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
		 ภาษาไทย		 (ชื่อเต็ม)	 :		 บริหารธุรกิจบัณฑิต	(การตลาด)	

	 		 (ชื่อย่อ)	 :	 บธ.บ.	(การตลาด)

		 ภาษาอังกฤษ		(ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor	of	Business	Administration	(Marketing)	

	 	 (ชื่อย่อ)	 :		 B.B.A.	(Marketing)

หลักสูตร  
	 รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร		ไม่น้อยกว่า	135		หน่วยกิต	

โครงสร้างหลักสูตร 

จ�านวนหน่วยกิต

หมวดวิชา                     โปรแกรมปกติ                  โปรแกรมสหกิจศึกษา

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ

	 	 2.1	 กลุ่มวิชาแกน

	 	 2.2	 กลุ่มวิชาเอก	

	 	 	 (1)	 วิชาเอกบังคับ

	 	 	 (2)	 วิชาเอกเลือก

ไม่น้อยกว่า  99  หน่วยกิต

																51		หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า			48		หน่วยกิต

																36		หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า		12		หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า  99  หน่วยกิต

													51		หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า			48		หน่วยกิต

													36		หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า			12		หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต

 4. หมวดประสบการณ์ภาคสนาม 

	 	 (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

                 2  หน่วยกิต 

(ไม่น้อยกว่า	300	ชั่วโมงและไม่นับหน่วยกิต)

                 9  หน่วยกิต

(ไม่น้อยกว่า	16	สัปดาห์และไม่นับหน่วยกิต)

รวมหน่วยกิต  ไม่น้อยกว่า  135  หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  135  หน่วยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  99  หน่วยกิต

 2.1 กลุ่มวิชาแกน             51 หน่วยกิต

	 0105	327	 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 English	for	Business

	 0900	101	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Business	

	 0901	101	 หลักการบัญชีขั้นต้น	 3(3-0-6)	

	 	 Principles	of	Accounting	

	 0901	204	 การภาษีอากร	1	 3(3-0-6)

	 	 Taxation	1	

	 0901	205	 การบัญชีเพื่อการจัดการ	 3(3-0-6)	

	 	 Accounting	for	Management	

	 0902	101	 หลักการตลาด	 3(3-0-6)

	 	 Principles	of	Marketing	

	 0903	101	 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ	 3(3-0-6)

	 	 Management	and	Organizational	Behavior	

	 0903	281	 ความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสรรค์	 3(3-0-6)

	 	 ธุรกิจใหม่

	 	 Entrepreneurship	and	New	Venture	Creation

	 0904	101	 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	 3(2-2-5)

	 	 Business	Computer	and	Information	Technology

	 0907	104	 เศรษฐศาสตร์จุลภาค	1	 3(3-0-6)

	 	 Microeconomics	1

	 0907	105	 เศรษฐศาสตร์มหภาค	1	 3(3-0-6)

	 	 Macroeconomics	1

	 0909	202	 กฎหมายธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Business	Law	

	 0909	203	 สถิติธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Business	Statistics

	 0909	301	 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ	 3(3-0-6)

	 	 Productions	and	Operation	Management

	 0909	302	 การเงินธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Business	Finance

	 0909	303	 วิทยาการระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Business	Research	Methodology

	 0909	401	 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์	 3(3-0-6)

	 	 Business	Policy	and	Strategic	Management

  

 2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า  48  หน่วยกิต

 (1) วิชาเอกบังคับ  36  หน่วยกิต

	 0902	111	 พฤติกรรมผู้บริโภค	 3(3-0-6)	

	 	 Consumer	Behavior

	 0902	212	 การจัดการช่องทางการจัดจ�าหน่าย	 3(3-0-6)

	 	 Distribution	Channels	Management	

	 0902	213	 การจัดการผลิตภัณฑ์และแบรนด์	 3(3-0-6)

	 	 Product	and	Brand	Management

	 0902	214	 การจัดการกลยุทธ์การตั้งราคา	 3(3-0-6)

	 	 Price	Strategic	Management									

	 0902	311	 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ	 3(3-0-6)

	 	 Integrated	Marketing	Communication

	 0902	312	 การวิจัยการตลาด	 3(3-0-6)

	 	 Marketing	Research

	 0902	315	 การตลาดโลก	 3(3-0-6)

	 	 Global	Marketing

	 0902	322	 การตลาดดิจิทัล	 3(3-0-6)

	 	 Digital	Marketing	

	 0902	323	 การวางแผนและกลยุทธ์การตลาด	 3(3-0-6)

	 	 Marketing	Strategy	and	Planning	

	 0902	411	 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการตลาด	 3(3-0-6)

	 	 Marketing	Quantitative	Analysis			

	 0902	417	 การปฏิบัติการทางการตลาด	 3(2-2-5)

	 	 Project	Based	Marketing	

	 0902	428	 การจัดการการขายสมัยใหม่	 3(3-0-6)

	 	 Modern	Sales	Management	

 (2) วิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต

	 	 (นิสิตสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้)

	 0902	314	 การตลาดธุรกิจชุมชน	 3(3-0-6)

	 	 Community	Business	Marketing

	 0902	319	 การตลาดสินค้าเกษตรกรรม	 3(3-0-6)

	 	 Agricultural	Product	Marketing

	 0902	320	 การตลาดบริการ	 3(3-0-6)

	 	 Service	Marketing	

	 0902	324	 การตลาดออนไลน์และสื่อสังคม	 3(3-0-6)

	 	 Social	Media	and	Online	Marketing

	 0902	325	 การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า	 3(3-0-6)

	 	 Customer	Analytics

	 0902	326		 การจัดการการค้าปลีกและค้าส่ง	 3(3-0-6)

	 	 Retailing	and	Wholesale	Management
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	 0902	415	 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์	 3(3-0-6)

	 	 Customer	Relationship	Management

	 0902	425		 การจัดกิจกรรมทางการตลาด	 3(2-2-5)

	 	 Event	Marketing

	 0902	429	 การตลาดส�าหรับผู้ประกอบการ	 3(3-0-6)

	 	 Entrepreneurial	Marketing

	 0902	430	 การตลาดแบบยั่งยืน	 3(3-0-6)

	 	 Sustainability	Marketing

	 0902	431	 เทคนิคการน�าเสนอ	 3(2-2-5)

	 	 Presentation	Technique

	 0902	432	 ภาษาอังกฤษทางการตลาด	 3(3-0-6)

	 	 English	for	Marketing

	 0902	433	 จริยธรรมทางการตลาด	 3(3-0-6)

	 	 Ethics	for	Marketing

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต

	 ให้เลือกเรียนในรายวิชาอื่น	 ๆ	 ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย	 จ�านวน

ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต		โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

4. หมวดประสบการณ์ภาคสนาม	(การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

	 0199	499	 สหกิจศึกษา**	 9(0-40-0)	

	 	 Cooperative	Education	

	 0903	430	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้าน	 2(300ชั่วโมง)

	 	 การบริหารธุรกิจ*

	 	 Business	Administration	Internship

*	ฝึกงานไม่น้อยกว่า	300	ชั่วโมง	การประเมินผลการเรียน	เป็น	S	หรือ	U	

และไม่นับหน่วยกิต

**	 เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาและฝึกปฏิบัติการในสถานประกอบการ	

ไม่น้อยกว่า	16	สัปดาห์

การประเมินผลการเรียน	เป็น	S	หรือ	U	และไม่นับหน่วยกิต
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แผนการศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

     

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0900	101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
Introduction	to	Business

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

0902	101 หลักการตลาด	
Principles	of	Marketing

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

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
Preparatory	English

2 2

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง
Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation

2 2

xxxx		xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8 8

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0901	101 หลักการบัญชีขั้นต้น	

Principles	of	Accounting

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

0903	101 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ

Management	and	Organizational	Behavior

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

0904	101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	

Business	Computer	and	Information	Technology

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0907	104 เศรษฐศาสตร์จุลภาค	1

Microeconomics	1

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

0902	111 พฤติกรรมผู้บริโภค

Consumer	Behavior

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

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Communicative	English

2 2

0043	001 การคิดเชิงออกแบบ
Design	Thinking

2 2

รวมจ�านวนหน่วยกิต 19  หน่วยกิต 19  หน่วยกิต
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ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0901	205 การบัญชีเพื่อการจัดการ		

Accounting	for	Management

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

0907	105 เศรษฐศาสตร์มหภาค	1	

Macroeconomics	1

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

0902	213 การจัดการผลิตภัณฑ์และแบรนด์

Product	and	Brand	Management

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

0902	214 การจัดการการตั้งราคาเชิงกลยุทธ์

Price	Strategic	Management									

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

xxxx		xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6 6

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0903	281 ความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสรรค์	ธุรกิจใหม่	

Entrepreneurship	and	New	Venture	Creation	

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

0909	203 สถิติธุรกิจ	

Business	Statistics

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

0902	212 การจัดการช่องทางการจัดจ�าหน่าย

Distribution	Channels	Management

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

xxxx		xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8 8

รวมจ�านวนหน่วยกิต 17 หน่วยกิต 17 หน่วยกิต
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ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0909	301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ	

Production	and	Operation	Management

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

0105	327 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	

English	for	Business

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

0909	302 การเงินธุรกิจ	

Business	Finance

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

0902	315 การตลาดโลก	

Global	Marketing

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

		0902	311 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

Integrated	Marketing	Communication	

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

0909	303 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ

Business	Research	Methodology

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

xxxx		xxx เลือกเสรี - 3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0901	204 การภาษีอากร	1

Taxation	1

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

0909	401 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์

Business	Policy	and	Strategic	Management

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

0902	411 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการตลาด

Marketing	Quantitative	Analysis		

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

0902	312 การวิจัยการตลาด

Marketing	Research

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

0909	202 กฎหมายธุรกิจ

Business	Law

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

xxxx		xxx หมวดวิชาเอกเลือก 3(3-0-6) 3(3-0-6)

xxxx		xxx หมวดวิชาเลือกเสรี	 - 3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต
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ปีที่  3  ภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0903	430 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการบริหารธุรกิจ*

Business	Administration	Internship	

2 -

รวมจ�านวนหน่วยกิต 2 หน่วยกิต -

*		ฝึกงานไม่น้อยกว่า		300		ชั่วโมง		ผลการศึกษาเป็น	S	หรือ	U	และไม่นับหน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0902	428 การจัดการการขายสมัยใหม่

Modern	Sales	Management

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

0902	322 การตลาดดิจิทัล

Digital	Marketing

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

0902	323 การวางแผนและกลยุทธ์การตลาด

Marketing	Strategy	and	Planning

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

0902	417 การปฏิบัติการทางการตลาด

Project	Based	Marketing

- 3(2-2-5)

xxxx		xxx หมวดวิชาเอกเลือก	 3(3-0-6) 3(3-0-6)	

xxxx		xxx หมวดวิชาเอกเลือก 3(3-0-6) 3(3-0-6)	

xxxx		xxx หมวดวิชาเอกเลือก 3(3-0-6) 3(3-0-6)	

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0902	417 การปฏิบัติการทางการตลาด

Project	Based	Marketing

3(2-2-5) -

0909	202 กฎหมายธุรกิจ

Business	Law

3(3-0-6) -

xxxx		xxx หมวดเลือกเสรี 3(3-0-6) -

0199	499 สหกิจศึกษา

Cooperative	Education

9	(0-40-0)

รวมจ�านวนหน่วยกิต  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต

**		เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาและฝึกปฏิบัติการในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า	16	สัปดาห์	

การประเมินผลการเรียน	เป็น	S	หรือ	U	และไม่นับหน่วยกิต
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ค�าอธิบายรายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป             ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

   2.1 กลุ่มวิชาแกน

 0105 327  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(3-0-6)

  English for Business 

	 	 การใช้ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ	 การอ่านข้อมูลทางธุรกิจ	

การเขียนจดหมายธุรกิจ	บัตรเชิญและการโฆษณา	การกรอกใบสมัครงาน		

การสมัภาษณ์ทางธรุกจิ	การให้ข่าวสารเกีย่วกบังานด้านธรุกจิและการตดิต่อ

สื่อสาร	

									 Uses	 of	English	 for	 business	purposes;	 reading	

business	information;	writing	business	letters,	invitation	cards	

and	 advertisements;	 filling	 application	 forms;	 business	

interviews;	business	information	and	communication

 0900 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 3(3-0-6) 

  Introduction to Business

	 	 หลักการและรปูแบบองค์กรทางธรุกจิ	จุดมุง่หมายของการ

ประกอบธุรกิจ	 แนวคิดในการประกอบธุรกิจ	 คุณลักษณะของสภาพ

แวดล้อมทางธุรกิจ	 กิจกรรมทางธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม

ทางธุรกิจ	กฎหมายธุรกิจ	ประเภทของธุรกิจ	ความส�าคัญและบทบาทของ

การประกอบธรุกิจในสงัคม	ผลกระทบของสภาพแวดล้อมทีม่ต่ีอธรุกจิ	และ

ความส�าคญัของธรรมาภบิาล	ความรบัผดิชอบต่อสงัคม	จรยิธรรมทางธรุกจิ

และจรรยาบรรณของการประกอบธุรกิจ

	 	 Principles	 and	 forms	 of	 business	 organization;	

objectives	of	business	entrepreneurship;	concepts	of	business	

entrepreneurship;	 characteristics	 of	 business	 environments;	

business	activities	and	relationships	among	business	activities;	

business	law;	types	of	business;	importance	and	roles	of	business	

entrepreneurship	in	society;	effects	of	environments	on	business;	

importance	 of	 governance,	 corporate	 social	 responsibility,	

business	 ethics, 	 and	 codes	 of 	 ethics	 for 	 business	

entrepreneurship

 0901 101 หลักการบัญชีขั้นต้น 3(3-0-6)

  principles of Accounting

ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี	ประโยชน์ของ

ข้อมูลทางการบัญชี	กรอบแนวคิดในการรายงานทางการเงิน	หลักการบัญชี	

กระบวนการบญัชตีามระบบบญัชีคู	่การจัดท�างบทดลอง	การปรบัปรงุรายการ

บญัช	ีการจดัท�ากระดาษท�าการ	การปิดบญัชี	การจดัท�างบการเงนิของกจิการ

ขายสนิค้า	กจิการผลติสนิค้า	และกจิการบรกิาร	การจดัท�าสมดุรายวนัเฉพาะ	

บัญชีคุมยอดและบัญชีย่อยระบบใบส�าคัญ	และระบบเงินสดย่อย 

	 	 Definitions	 and	 objectives	 of	 accounting;	

usefulness	of	accounting		information;	conceptual	framework	for	

financial	 reporting;	 principles	 of	 accounting;	 accounting	

processes	 of	 double	 entry	 bookkeeping;	 preparation	 of	 trial	

balance;	adjusting		of	accounting	transactions;	preparation	of	

working	papers;	 closing	 of	 accounts;	 preparation	 of	 financial	

statements	 for	 trading,	 manufacturing,	 and	 servicing	

businesses;	 preparation	 of	 specific	 journals,	 control	 accounts	

and	subsidiary	ledgers;	voucher	system;	petty	cash	system	

 0901 204 การภาษีอากร 1 3(3-0-6)

  Taxation 1 

	 	 หลักการเบ้ืองต้นเกี่ยวกับการภาษีอากร	การจัดเก็บภาษี

อากรตามประมวลรษัฎากร	ภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดา	ภาษเีงินได้นติบุิคคล	

ภาษมีลูค่าเพิม่	ภาษธีรุกจิเฉพาะ	ภาษเีงนิได้หกั	ณ	ทีจ่่าย	ภาษศีลุกากร	ภาษี

สรรพาสามิต	อากรแสตมป์	และอื่นๆ

	 	 Basic	 principles	 in	 taxation;	 collection	 of	 taxes	

according	to	the	Revenue	Code;	personal	income	tax,	corporate	

income	tax,	value-added	tax,	specific	business	tax,	income	tax	

at	 payment	 place,	 custom	 tax,	 excise	 tax,	 stamp	duty,	 and	

others

 0901 205 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)

  Accounting for Management

  เงื่อนไขของรายวิชา :  0901 101 หลักการบัญชีขั้นต้น

  Prerequisite  :  0901 101 Principles of 

    Accounting

	 	 บทบาทและหน้าท่ีของการบัญชเีพือ่การจดัการ	แนวคิดและ

พฤติกรรมต้นทุน	การค�านวณต้นทุนงานสั่งท�า	การค�านวณต้นทุนช่วงการ

ผลติ	การค�านวณต้นทนุฐานกจิกรรม	การวิเคราะห์ต้นทนุ-จ�านวน-ก�าไร	วธีิ

การเก่ียวกับการค�านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์	 งบประมาณ	 งบประมาณจ่าย

ลงทุน	 การใช้ข้อมูลต้นทุนในการตัดสินใจ	 การก�าหนดราคาผลิตภัณฑ์	

การบัญชีตามความรับผิดชอบ	 และการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ

ดุลยภาพ

	 	 Roles	and	functions	of	accounting	for	management;	

cost	concepts	and	behaviors;	job-order	costing;	process	costing;	

activity-based	 costing;	 cost-volume-profit	 analysis;	 product	

costing	methods;	budgeting;	capital	expenditure;	relevant	costs	

for	decision	making;	product	pricing;	responsibility	accounting;	

balanced	scorecard
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 0902 101 หลักการตลาด 3(3-0-6)

  Principles of Marketing

	 	 แนวคิด	ปรัชญา	และความส�าคัญของการตลาด	ลักษณะ

ของตลาด	 สถาบันการตลาด	หน้าที่ของการตลาด	พฤติกรรมผู้บริโภค	

การแบ่งส่วนตลาด	การเลือกตลาดเป้าหมาย	การวางต�าแหน่งผลิตภัณฑ์	

ส่วนประสมการตลาด	และจรรยาบรรณทางการตลาด

	 	 Concepts,	 philosophy,	 and	 importance	 of	

marketing;	marketing	 characters;	marketing	 institutions;	

marketing	functions;	consumer	behavior;	market	segmentation;	

market	targeting;	product	positioning;	marketing	mix;	marketing	

ethics

 0903 101 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6)

  Management and Organizational Behavior  

	 	 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ	 บทบาทของผู้บริหารในยุค

ทีธ่รุกิจมีการเปล่ียนแปลงและมกีารแข่งขนัสงู	กระบวนการจัดการ	แนวคดิ

และหลักการเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์	 แนวคิดเกี่ยวกับ

พฤติกรรมองค์การ	 พฤติกรรมกลุ่ม	 การจูงใจ	 ภาวะผู้น�าในองค์การ	

การติดต่อสื่อสาร	 ความขัดแย้ง	 และวัฒนธรรมองค์การ	 ธุรกิจระหว่าง

ประเทศและโลกาภวิตัน์	และการก�าหนดยทุธศาสตร์เพือ่การพฒันาองค์การ

ให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

	 	 Concepts	of	management;	roles	of	executives	in	

business	changes	and	high	competition;	management	process;	

concepts	 and	 principles	 of	 human	 resource	management;	

concepts	of	organizational	behavior,	group	behavior,	motivation,	

leadership,	communication,	conflict,	and	organizational	culture;	

international	 business	 and	globalization;	 setting	 strategy	 for	

organizational	development	in	order	to	respond	changes

 0903 281  ความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสรรค์ 3(3-0-6)

  ธุรกิจใหม่           

  Entrepreneurship and New Venture 

  Creation

	 	 ความหมาย	คณุลกัษณะ	แนวคิดและพฤติกรรมของความ

เป็นผู้ประกอบการ	กระบวนการเริ่มต้นธุรกิจใหม่	การวิเคราะห์ปัญหาและ

โอกาสเชงิธรุกจิ	รปูแบบการด�าเนินธรุกจิสมยัใหม่	แนวคดิและรปูแบบการ

ระดมทุน	การบริหารการเติบโตอย่างยั่งยืน	แนวทางการสร้างสรรค์ธุรกิจ

ใหม่	 ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

และสังคมต่อการเริ่มต้นธุรกิจใหม่

	 	 Definition,	 entrepreneurial	 attributes,	mind-set,	

and	behaviors;	entrepreneurial	process	of	new	venture	creation;	

problem	and	business	 opportunity	 analysis;	 types	 of	modern	

business	model;	fundraising	concept	and	process;	sustainable	

growth	management;	type	of	new	venture	creation;	empathizing	

effects	of	technological	and	socio-economical	change	on	new	

venture	creation	

 0904 101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 3(2-2-5)

  Business Computer and Information

   Technology

												 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ	

การประยุกต์ใช้ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานธุรกิจ	

ระบบข้อมูลและการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ	 การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ	 เทคโนโลยีสื่อประสม	 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต	 การใช้

คอมพิวเตอร์ในการตดิต่อสือ่สารทางธรุกจิ	การจดัการศนูย์ข้อมลู	การรกัษา

ความปลอดภยัระบบคอมพวิเตอร์	จรยิธรรมและกฎหมาย	ด้านการสือ่สาร

และเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรธุรกิจ

	 	 Fundamental	 knowledge	 of	 information	 system	

and	 technology;	 application	 of	 information	 system	 and	

technology	for	business	management;	information	system	and	

business	 information	management;	 information	 technology	

management;	mixed	 communication	 technology;	 internet	

technology;	uses	of	computer	in	business	communication;	data	

center;	computer	security;	ethics	and	regulation	in	information	

communication	and	 technology;	application	of	computer	and	

information	technology	system	for	businesses

 0907 104 เศรษฐศาสตร์จุลภาค  1 3(3-0-6)

  Microeconomics 1

	 	 ความหมายและหลักแนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์

จุลภาค		อุปสงค์	อุปทาน	ดุลยภาพของตลาด	กลไกตลาด	ความยืดหยุ่น

ของอปุสงค์และอปุทาน	ทฤษฎพีฤติกรรมผูบ้รโิภค	ทฤษฎกีารผลติ	ต้นทุน

การผลติ	โครงสร้างตลาด	การก�าหนดราคาในตลาดสนิค้าและตลาดปัจจยั

การผลิต	

	 	 Meaning	and	basis	concept	of	microeconomics;	

demand,	 supply,	market	 equilibrium,	market	mechanism,	

elasticity	 of	 demand	and	 supply;	 consumer	behavior	 theory;	

production	theory;	cost	of	production;	market	structure,	pricing	

strategy	in	product	market	and	factor	market
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 0907 105 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3(3-0-6)

  Macroeconomics 1

	 	 ความหมายและหลักแนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์

มหภาค		รายได้ประชาชาต	ิการเงนิและการธนาคาร	สถาบนัการเงนิ	นโยบาย

การเงิน	นโยบายการคลัง	 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ	 เงินเฟ้อ	การว่างงาน	

ดุลการช�าระเงินระหว่างประเทศ	 อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ		

ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

	 	 Meaning	and	basis	concept	of	macroeconomics;	

national	 income;	money	 and	banking;	 financial	 institutions;	

monetary	policy;	fiscal	policy;	international	economics;	inflation;	

unemployment;	balance	of	payment;	exchange	rate	;	exchange	

rate	market

 0909 202 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business Law 

	 	 หลกัการทัว่ไปของเอกเทศสญัญาบางประเภทตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์	การท�าสัญญาซื้อขาย	เช่าซื้อ	จ�านอง	จ�าน�า	กู้ยืม	

ค�า้ประกนั	ตัว๋เงนิ	และตราสารทางการเงนิ	กฎหมายเก่ียวกับการจัดตัง้ธรุกจิ	

และกฎหมายแรงงาน

	 	 General	principles	of	contracts	according	to	civil	

laws	and	commercial	laws;	contracting	for	sales	and	purchases,	

hire	 purchases,	mortgages,	 pawns,	 loans,	 guarantee,	 bills	 of	

exchange,	and	securities;	 laws	of	business	 registration;	 labor	

laws

 0909 203 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business Statistics

	 	 การประยุกต์ใช้วิชาสถิติพื้นฐานในเชิงธุรกิจ	 การเก็บ

รวบรวมข้อมูล	 การวัดค่ากลางและการกระจายของข้อมูล	 การแจกแจง

ความน่าจะเป็น	การสุม่ตวัอย่าง	การประมาณช่วงความเชือ่มัน่	การทดสอบ

สมมติฐาน	 การทดสอบไคสแควร ์	 การวิเคราะห์ความแปรปรวน	

การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์	 เลขดัชนีและการวิเคราะห์

อนุกรมเวลา	และสถิตินอนพาราเมตริก

	 	 Applications	of	 fundamental	business	statistics;	

data	 gathering;	 central	 tendency	 and	 variation	 of	 data	

measurement;	 probability	distribution;	 sampling	distribution;	

confidence	interval	estimation;	hypothesis	testing;	Chi-square;	

analysis	of	variance;	regression	and	correlation;	number	index	

and	time	series	analysis;	nonparametric	statistics

 0909 301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 3(3-0-6)

  Production and Operations Management

	 	 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการระบบการผลิตธุรกิจผลิตและ

ธุรกิจบริการ	 	 การก�าหนดท�าเลท่ีต้ังและผังโรงงาน	 การวางผังติดต้ัง

เครื่องจักรและอุปกรณ์	 การออกแบบผลิตภัณฑ์	 การจัดหาวัตถุดิบ	

การบริหารเวลาและค่าจ้าง	 การก�าหนดมาตรฐานงาน	 	 การปรับปรุงงาน	

การควบคุมคุณภาพการผลิต	การน�าคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการจัดการ

การผลิต	และวิธีการเชิงปริมาณ

	 	 Concepts	of	production	system	management	for	

manufacturing	 and	 service	 businesses;	 factory	 location	 and	

layout;	 installing	machines	 and	 equipment;	 product	 design;	

material	procurement;	time	and	wage	management;	setting	of	

task	standard;	task	reform;	production	quality	control;	computer	

applications	to	production	management;	quantitative	methods

 0909 302 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business Finance

  เงื่อนไขของรายวิชา :  0901 101 หลักการบัญชีขั้นต้น

  Prerequisite  :  0901 101 Principles of 

    Accounting 

	 	 แนวคิดของการเงินธุรกิจ	 ตลาดการเงินและเครื่องมือ

ทางการเงินใหม่ๆ	 มูลค่าของเงินตามกาลเวลาและการประยุกต์ใช้	

ผลตอบแทนและความเสีย่ง	การวิเคราะห์รายงานทางการเงนิ	การวางแผน

ทางการเงิน	การจัดหาเงินทุน	งบประมาณการลงทุน	การบริหารสินทรัพย์

หมุนเวียน	โครงสร้างเงินทุนและต้นทุนของเงินทุน	นโยบายเงินปันผล

	 	 Concepts	 of	 business	 finance;	 financial	markets	

and	new	financial	 instruments;	 time	 value	 of	money	 and	 its	

implications;	 risk	 and	 returns;	 financial	 reporting	 analysis;	

financial	planning;	financing;	capital	budgeting;	current	asset	

management;	capital	structure;	cost	of	capital;	dividend	policy

 0909 303 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ  3(3-0-6)

  Business Research Methodology

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0909 203 สถิติธุรกิจ

  Prerequisite  :  0909 203 Business Statistics

	 	 แนวคิด	หลักการ	และความส�าคัญของการวิจัย	ประเภท

ของการวิจัย	การก�าหนดหัวข้อเรื่อง	การก�าหนดตัวแปร	การตั้งสมมติฐาน

และการทดสอบ	การเลอืกเครือ่งมอืในการวเิคราะห์	การสร้างเครือ่งมอืเกบ็

รวบรวมข้อมูลและวิธีการรวบรวมข้อมูล	 การประมวลผล	การวิเคราะห์	

การสรปุผลและแปลความหมาย	การเขยีนรายงาน	การน�าเสนอรายงานวจิยั

เพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจ
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	 	 Concepts,	principles	and	importance	of	research;	

research	types;	research	topic;	identifying	variables;	formulating	

and	testing	hypotheses;	choosing	analytical	tools;	developing	

tools	 and	methods	 for	 data	gathering;	 data	processing;	 data	

analysis;	summarizing	and	interpreting	results;	writing	reports;	

research	presentation	for	business	problem	solving

 0909 401 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)

  Business Policy and Strategic Management

							 ความหมาย	ความส�าคัญและองค์ประกอบของการจัดการ

เชิงกลยุทธ์	ระดับและประเภทของกลยุทธ์	กระบวนการการจัดการเชิงกล

ยุทธ์	 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร	

การวางแผนกลยุทธ์ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง	 การน�า

กลยุทธ์ไปปฏิบัติและประเมินผล	ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและแผน

กลยุทธ์ของหน่วยงานต่างๆ	ภายในองค์กร	การจดัการเชงิกลยทุธ์ของธรุกจิ

ระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์

	 	 Definitions,	 importance	 and	 components	 of	

strategic	management;	levels	and	types	of	strategies;	processes	

of	strategic	management;	environment	analysis	in	both	internal	

and	 external	 organizations;	 strategic	 planning	 for	 changing	

environments;	 strategic	 implementation	 and	 evaluation;	

relationships	 between	 policy	 and	 strategic	 planning	 of	

departments	 in	 an	 organization;	 strategic	management	 of	

international	business	and	globalization	

 2.2 กลุ่มวิชาเอก

 (1) วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า  48  หน่วยกิต

 0902 111 พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6)

  Consumer Behavior 

	 	 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมผู ้บริโภค	 แบบจ�าลองการวิเคราะห์พฤติกรรมผู ้บริโภค	

พฤติกรรมการซื้อ	กระบวนการตัดสินใจซื้อ	กระบวนการเรียนรู้	 การรับรู	้

เจตคต	ิการจงูใจ	และวถิชีีวติ	ความสมัพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมผูบ้รโิภคกบั

การจัดการการตลาดสมัยใหม่		

	 	 Concepts	of	consumer	behavior;	factors	affecting	

consumer	behavior;	simulation	of	consumer	behavior	analysis;	

purchase	behavior;	buying	decision	making	process;		learning	

process;	attitude	perception	motivation	and	lifestyle	relationships	

between	 consumer	 behavior	 and	 modern	 marketing	

management

 0902 212 การจัดการช่องทางการจัดจ�าหน่าย 3(3-0-6)

  Distribution Channels Management

	 	 แนวคดิเกีย่วกบัช่องทางการจดัจ�าหน่าย	โครงสร้างของช่อง

ทางการจ�าหน่าย	บทบาทของสมาชกิในช่องทางการจดัจ�าหน่าย	การวเิคราะห์

สภาวะแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการช่องทางการจัดจ�าหน่าย	

การออกแบบช่องทางการจัดจ�าหน่ายท่ีมีประสิทธิภาพ	 การจัดการช่อง

ทางการจัดจ�าหน่าย	 การบูรณาการช่องทางการจัดจ�าหน่ายกับกลยุทธ์

การตลาด	การสร้างพันธมิตรในช่องทางการจัดจ�าหน่าย	การจัดการห่วงโซ่

อุปทาน	การควบคุมและประเมินผลช่องทางการจัดจ�าหน่าย

	 	 Concepts	 of	 channels	 distribution;	 structure	 of	

channels	distribution;	roles	of	channels	distribution	members;		

analysis	 	 of	 	 environmental	 and	 factors	 effects	 	 distribution	

channels	 management;	 effective	 model	 of	 distribution;		

Distribution	 Channels	Management;	 The	 integration	 of	

distribution	 channel	 and	marketing	 strategy;	 Distribution	

channels	partnership;	supply	chain	management;		control	and		

evaluation	of	channels	distribution

 

 0902 213 การจัดการผลิตภัณฑ์และแบรนด์ 3(3-0-6)

  Product and Brand Management 

	 	 นโยบายและการจดัการผลติภณัฑ์และแบรนด์	การบรหิาร

บรรจุภัณฑ์	 การบริหารสายผลิตภัณฑ์และแบรนด์	 การวางต�าแหน่ง	

การบริหารแต่ละช่วงวงจรชีวิตของผลิตภณัฑ์	และแบรนด์	การสร้างคณุค่า

ผลติภณัฑ์และแบรนด์	การบรหิารผลติภณัฑ์และแบรนด์อย่างมีจรยิธรรม	

กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑ์และแบรนด์	

	 	 Policies	 and	 product	 and	 brand	management;	

packaging	administration;	product	line	and	brand	management;	

positioning;	product	and	new	brand	development;	product	life	

cycle	management;	building	customer	value	in	products,	service	

and	brands;	 ethics	 in	product	 and	brand	management;	 case	

study

  

 0902 214 การจัดการกลยุทธ์การตั้งราคา 3(3-0-6)

  Price Strategic Management

	 	 แนวคิด	 วัตถุประสงค์	 กระบวนการ	กลยุทธ์การต้ังราคา	

ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการต้ังราคา	 กลยุทธ์การต้ังราคาให้สอดคล้องกับ

ส่วนประสมทางการตลาดและสถานการณ์ต่างๆ	การเลือกใช้กลยุทธ์ราคา

ที่มีประสิทธิภาพ	จริยธรรมในการตั้งราคา

	 	 Concept,	 objective	 and	process	 of	 price	 setting	

and	policy;	 pricing	 strategy;	 factor	 considerations	 and	price	

determination;	 development	 pricing	 strategy	 in	 relation	 to	

marketing	 mix	 and	 situation;	 selecting	 price	 strategy	

effectiveness;	ethical	price	setting	practice
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 0902 311 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6)

  Integrated Marketing Communication

	 	 แนวคิด	 วัตถุประสงค์	 กระบวนการการสื่อสารการตลาด

แบบบรูณาการ	เคร่ืองมอืในการสือ่สารการตลาดสมัยใหม่	การก�าหนดกลุม่

เป้าหมาย	การออกแบบข้อมลูข่าวสาร	การวางแผนและการก�าหนดกลยทุธ์

การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ	 การก�าหนดงบประมาณ	 การวัด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ	

จริยธรรมในการสื่อสารทางการตลาด		

	 	 Concept,	 objective	 and	 process	 of	 integrated	

marketing	 communication;	modern	 communication	 tools	 in	

marketing;	settings	of	target	groups;	design	of	data	information;	

planning	and	established	marketing	communication	strategy;	

budgeting	 for	 activities;	 effective	 integrated;	 ethical	 in	

marketing	communication

 0902 312 การวิจัยการตลาด 3(3-0-6)

  Marketing Research

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0909 303 วิทยาระเบียบวิธีวิจัย

ธุรกิจ

  Prerequisite : 0909 303 Business Research 

Methodology

	 	 บทบาทและความส�าคัญของการวิจัยทางการตลาดที่มีต่อ

การด�าเนินงานทางธุรกิจ	 การระบุป ัญหาในการวิจัยทางการตลาด	

การออกแบบงานวิจัย	 ขั้นตอน	 วิธีการด�าเนินงานวิจัยและเครื่องมือวิจัย	

การประยกุต์ใช้งานวจิยัทางการตลาดเชงิคณุภาพและเชงิปริมาณ	การเขียน

รายงานการวิจัย	 การน�าเสนอผลงานวิจัยเพื่อน�าไปสู่การวางแผนกลยุทธ์

ทางการตลาด

	 	 Role	and	importance	of	research	in	marketing	on	

business;	Identifying	problems	in	marketing	research;	research	

design;	research	procedure	and	research	methodology;	research	

instrument	and	;	apply	research	in	marketing	both	qualitative	

and	 quantitative	 research;	 research	 report;	 presentation	 for	

marketing	plan	contribution	 	

 0902 315  การตลาดโลก 3(3-0-6)

  Global Marketing 

	 	 แนวคิด	ทฤษฎี	สภาพแวดล้อมและการรวมกลุม่การค้าโลก	

พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดโลก	 กระบวนการเข้าสู่ตลาดโลก	 กลยุทธ์

การเข้าสู่ตลาดโลก	การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดโลก	การประเมิน

ผลและการควบคุมกลยุทธ์การตลาดโลก	กรณีศึกษาการตลาดโลก

	 	 Concept	and	theory;	global	environment	and	world	

trade	integration;	consumer	behaviors	in	the	global	markets;	the	

process	of	global	market	entry;	development	of	global	marketing	

mix;	 evaluation	 and	 control	 of	 global	marketing	 strategies;	

global	marketing	case	study

 0902 322 การตลาดดิจิทัล 3(3-0-6)

  Digital Marketing 

	 	 แนวคิด	ทฤษฎี	วิวัฒนาการการตลาดดิจิทัล	การวิเคราะห์

พฤตกิรรมผูบ้รฺโิภคในยคุดจิทิลั	เครือ่งมือทางการตลาดดจิทิลั	การวดัและ

ประเมินความส�าเร็จ	กรณีศึกษาการตลาดดิจิทัล

	 	 Digital	marketing	concept,	theory	and	evolution;	

the	 behavior	 of	 consumer	 behavior	 in	 digital	 era;	 digital	

marketing	 tools;	 the	 evaluation	 and	measurement	 of	 digital	

marketing	success;	case	study	in	digital	marketing	

 

 0902 323 การวางแผนและกลยุทธ์การตลาด 3(3-0-6)

  Marketing Strategy and Planning

	 	 แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่	 การวิเคราะห์

สถานการณ์ทางการตลาด	การก�าหนดตลาดเป้าหมาย	การวางแผนการ

ตลาดเชิงกลยุทธ์	 การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันทางการตลาด	

การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาด	 แผนปฏิบัติการทางการตลาด	

การควบคมุและประเมนิผลทางการตลาด	จรรยาบรรณการวางแผนกลยทุธ์

การตลาด	กรณีศึกษา

	 	 Concepts	of	modern	marketing	strategy;	marketing	

situation	 analysis;	 setting	 target	 group;	 strategic	marketing	

planning;	 developing	 competitive	 advantage;	marketing	mix	

management;	 strategic	 marketing	 program;	 marketing	

implementation	 and	 control;	 ethical	 in	marketing	 planning	

strategy;	case	study	

 0902 411  การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการตลาด 3(3-0-6)

  Marketing Quantitative Analysis  

	 	 การประยุกต์ตัวแบบเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางการ

ตลาด	ทฤษฎีการตัดสินใจ	การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน	 ตัวแบบสินค้าคงคลัง	

การโปรแกรมเชิงเส้นตรง	 ตัวแบบปัญหาการขนส่ง	 การมอบหมายงาน	

ทฤษฎีแถวคอย	การพยากรณ์ทางการตลาด	และทฤษฎีเกม	

	 	 Applications	of	quantitative	models	for	marketing	

decision	 making;	 decision	 theory,	 breakeven	 analysis,	

inventory	model,	 linear	programming,	 transportation	problem	

model,	 job	 assignment	 model,	 queuing	 theory,	 market	

forecasting	and	game	theory

 



หลักสูตรการศึกษาระดับปร�ญญาตร� ปการศึกษา 2565  มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม

65

 0902 417  การปฏิบัติการทางการตลาด 3(2-2-5)

  Project Based Marketing

	 	 วิเคราะห์	 และศึกษาปัญหาทางการตลาดจากสถานการณ์

จริงทางธุรกิจ	การบูรณาการทฤษฎีทางด้านการตลาด	การน�าเสนอผลงาน

ทางการตลาด	

	 	 Analysis	 and	 study	marketing	 issues	 from	 real	

business	situations;	Integration	of	marketing	theory;	marketing	

project	presentation

 0902 428 การจัดการการขายสมัยใหม่ 3(3-0-6)

  Modern Sales Management

	 	 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการขาย	 การจัดองค์กรขาย	

การสรรหาและการคัดเลือกพนักงานขาย	 การฝึกอบรมพนักงานขาย	

การจ่ายค่าตอบแทน	การสร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่พนักงานขาย	การก�า

หนดโควต้าและเขตการขาย	 การจัดท�างบประมาณขาย	การประเมินผล

และควบคุมทางการขาย	 	ความสัมพันธ์ของแผนงานการตลาดและแผน

งานการขาย	การวางแผนและการวิเคราะห์การขาย	การสร้างทีมงานขาย

และการจัดการขายที่มีประสิทธิภาพ	กรณีศึกษา

	 	 Concepts 	 o f 	 sa les 	 management ; 	 sa les	

organizational	management;	 search	 and	 selection	 of	 sales	

persons;	 training	 of	 sales	 persons;	 compensation	 payment;	

morale	and	motivation	of	sales	persons;	setting	of	quota	sales;	

budgeting	for	sales	;	evaluation	and	control	of	sales;	marketing	

planning	relationship	with	sales	planning;	sales	planning	and	

analysis	;sales	team	and	effective		sales	management;	case	study

 (2) วิชาเอกเลือก            ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต

 0902 314 การตลาดธุรกิจชุมชน 3(3-0-6)

  Community Business Marketing

	 	 บทบาท	ความส�าคัญ	ขอบข่ายและระบบการตลาดชุมชน	

องค์กรและหน่วยงานทีท่�าหน้าทีก่ารตลาดชมุชน	การวเิคราะห์สถานการณ์

การตลาดของสินค้าชุมชน	 การก�าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจ

ชมุชน	การสร้างมลูค่าเพิม่สินค้าและบริการ	การพฒันาตลาดชมุชนสูค่วาม

ยั่งยืน

	 	 Roles,	 importance,	 scopes	 and	 systems	 of	

community	 marketing;	 organizations	 and	 sections	 for

functioning	 community	marketing;	 situation	 analysis	 of	

community	 product	marketing;	 setting	marketing	 strategies

for	community	business;	value-added	creation	of	product	and	

services;	sustainable	development	of	community	market

 0902 319 การตลาดสินค้าเกษตรกรรม 3(3-0-6)

  Agricultural Product Marketing

	 	 แนวคิดและความส�าคัญของการตลาดสินค้าเกษตร	

สถานการณ์สินค้าเกษตร	 นโยบายและมาตรการเกี่ยวกับสินค้าเกษตร	

ปัญหาและอุปสรรคของตลาดสินค้าเกษตร	 วิเคราะห์ความต้องการของ

ผู้บริโภคตลาดสินค้าเกษตร	การวางแผน	กระบวนการพัฒนาตลาดสินค้า

เกษตรอย่างยั่งยืน

	 	 Concepts	and	importance	of	agricultural	product	

marketing;	situation	of	agricultural	product;	agricultural	product	

policies	 and	 regulations;	problems	and	 threats	 of	 agricultural	

product,		consumer	need	analysis	of	agricultural	product;	policy	

and	 measure	 of	 agricultural	 marketing;	 planning,	 the	

development	of	sustainable	agricultural	market

 0902 320 การตลาดบริการ 3(3-0-6)

  Service Marketing

	 	 แนวคิด	ทฤษฎี	ความส�าคัญของการบริการ	ประเภทของ

การบริการ	การสร้างจิตส�านึกในการให้บริการ	 แนวโน้มการตลาดบริการ	

ส่วนประสมการตลาดบริการ	 กลยุทธ์การตลาดบริการ	 การบริหาร

ประสบการณ์ลูกค้า	การวัดคุณภาพการให้บริการ

	 	 Concepts,	 theories	 and	 importance	 of	 services;	

types	of	services;	service	mind	development,		service	marketing	

trend,	 	 service	marketing	mix;	 	 service	marketing	 strategies,	

consumer	 experience	management;	 service	 performance	

evaluation			

 

 0902 324 การตลาดออนไลน์และสื่อสังคม 3(3-0-6)

  Social media and online marketing

	 	 แนวคิด	 บทบาทของการตลาดออนไลน์และส่ือสังคม	

ประเภทการตลาดออนไลน์	พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์	ตลาดเป้าหมาย	

กลยุทธ์การตลาดออนไลน์และสือ่สงัคม	ออกแบบเนือ้หาและส่ือการตลาด

ออนไลน์	การวัดและประเมินผลสื่อทางการตลาดออนไลน์

	 	 Concepts,	 roles	 of	 online	marketing	 and	 social	

medias;	 types	 of	 online	marketing;	 social	 medias	 usage	

behavior;	 target	market;	 online	marketing	 and	 social	medias	

strategies;	 content	 design	 online	 marketing	 medias;	

measurement	and	performance	evaluation	of	online	marketing	

medias
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 0902 325 การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า 3(3-0-6) 

  Customer Analytics 

	 	 การเกบ็รวบรวมข้อมลู	การเตรยีมข้อมูล	การจดักลุม่ข้อมลู	

เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมลูกค้า	 การประยุกต์ใช้ข้อมูล

ที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า	

	 	 Data	collection;	data	preparation;	data	clustering;	

customer	data	analysis,	customer	data	application	in	relation	to	

customer	need		

 0902 326  การจัดการการค้าปลีกและค้าส่ง 3(3-0-6)

  Retailing and Wholesale Management

	 	 แนวคิด	 ความส�าคัญการค้าปลีกและค้าส่งสมัยใหม่	

ประเภทการค้าปลีกและค้าส่ง	การจัดองค์กรค้าปลีกและค้าส่ง	การจัดซื้อ

ผลิตภัณฑ์ค้าปลีกและค้าส่ง	 ส่วนประสมการตลาดค้าปลีกและค้าส่ง	

กลยุทธ์ค้าปลีกและค้าส่ง	จรรยาบรรณและจริยธรรมค้าปลีกและค้าส่ง

	 	 Concepts	 and	 importance	 of	modern	 retailing	

and	wholesale;	types	of	retailing	and	wholesale	management;	

organizing	retailing	and	wholesale	management	 ;	purchasing		

in	retailing	and	wholesale	product;	marketing	mix	for	retailing	

and	wholesale;	retailing	and	wholesale	strategies;	and	moral	and	

ethical	for	retailing	and	wholesale

 0902 415 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 3(3-0-6)

  Customer Relationship Management

	 	 แนวคิดการจัดการลูกค้าสัมพันธ์	การตลาดความสัมพันธ์	

การบริหารฐานข้อมูลลูกค้า	 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า	

กลยุทธ์การจดัการลูกค้าสมัพนัธ์	การจดักิจกรรมลกูค้าสัมพนัธ์	การวดัและ

ประเมินความส�าเร็จการจัดการลูกค้าสัมพันธ์	

	 	 Concepts	of	customer	relationship	management;	

relationship	marketing;	 customer	 database	management;	

customer	 relationship	 analysis;	 customer	 relationship	

management	 strategy;	 customer	 relationship	 activities	

management;	measurement	 and	 performance	 evaluation	 of	

customer	relationship	management

 0902 425  การจัดกิจกรรมทางการตลาด 3(2-2-5)

  Event Marketing

	 	 แนวคิด	 ความส�าคัญ	 ประเภทกิจกรรมทางการตลาด	

การศึกษาข้อมูลลูกค้า	 การออกแบบกิจกรรมทางการตลาด	 ก�าหนด

งบประมาณการจดักจิกรรมทางการตลาด	การวดัและประเมนิความส�าเรจ็

การจัดกิจกรรมทางการตลาด		

	 	 Concepts,	 importance,	 and	 types	 of	 event	

marketing;	 customer	 information	 study;	 event	marketing	

design;	budgeting	for	event	marketing;	and	measurement	and	

performance	evaluation	of	event	marketing	

 0902 429 การตลาดส�าหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6)

  Entrepreneurial Marketing

	 	 แนวคิด	ทฤษฎีการตลาดส�าหรับผู้ประกอบการ	การตลาด

เชิงรุก	การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด	การสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่	โมเดล

ธุรกิจ	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการตลาด	การสร้างความได้เปรียบ

ทางการแข่งขัน	การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ	

	 	 Concepts	 and	 theories	 of	 entrepreneurial	

marketing;	proactive	marketing;	marketing	opportunity	analysis;	

new	business	development;	 	business	model;	technology	and	

marketing	innovation;	creating	competitive	advantage;	creating	

business	value-added

 0902 430 การตลาดแบบยั่งยืน 3(3-0-6)

  Sustainability Marketing

	 	 แนวคิดการตลาดเพื่อสังคม	กระบวนการพัฒนาแผนการ

ตลาดเพื่อสังคม	 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดเพื่อสังคม	

การเลอืกกลุม่เป้าหมาย	การก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	การพฒันา

กลยุทธ์การตลาดเพื่อสังคม	 การสร้างแผนและด�าเนินการเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมาย	การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมที่ยั่งยืน	การส่งเสริมเพื่อก่อให้

เกิดสังคมที่ดีและมีความสุข	

	 	 Development	 of	 social	 marketing	 	 concept;	

development	 processes	 of	 social	marketing;	 environmental	

analysis	of	social	marketing;	selection	of	target	groups;	settings	

of	 objectives	 and	 goals;	 development	 of	 social	marketing	

strategy;	 plan	 and	 operational	 building	 for	 achievement;	

changes	of	sustainable	behaviors;	encouragement	of	good	and	

happy	societies

 0902 431 เทคนิคการน�าเสนอ 3(2-2-5)

  Presentation Technique

	 	 หลกัการ	ความส�าคญัของการน�าเสนอ	วัตถปุระสงค์การน�า

เสนอ	 การวิเคราะห์ผู้ฟัง	 การออกแบบการน�าเสนอ	 การเตรียมเน้ือหา	

การจัดท�าสื่อ	ทักษะการสื่อสาร	บุคลิกภาพ

	 	 Principles	and	importance	of	presentation;	aims	

of	presentation;	audience	analysis;	presentation	design;	content	

preparation;	 application	 of	media;	 communication	 skills;	 and	

personality	of	presenters
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 0902 432 ภาษาอังกฤษทางการตลาด 3(3-0-6)

  English for Marketing

	 	 การใช้ทักษะการฟัง	พูด	อ่าน	เขียน	ค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ

ทางการตลาด

	 	 English	skill	for	marketing	in	listening;	speaking;	

reading;	writing	and	marketing	vocabularies

 0902 433  จริยธรรมทางการตลาด 3(3-0-6)

  Ethics for Marketing

	 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ	ความสอดคล้อง

ระหว่างเป้าหมายของธุรกิจและจริยธรรม	คุณค่าแห่งจริยธรรม	และการ

ประเมนิค่า		บทบาทของผูบ้รหิารทีเ่กีย่วข้องกบัจรยิธรรมและจรรยาบรรณ	

ตลอดจนผลกระทบทีม่ต่ีอบคุคล		องค์กร	และต่อสงัคมโดยส่วนรวม		กรณี

ศึกษาปัญหาจริยธรรมทางธุรกิจ

	 	 Fundamental	 knowledge	 of	 business	 ethics;	

relationships	 among	 business	 objectives	 and	 ethics;	 value	

evaluation;	administrators’	 roles	 in	ethics;	effects	of	business	

ethics	on	persons,	organizations,	and	societies.	issue	business	

ethics

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต

	 ให้เลือกเรียนในรายวิชาอื่นๆ	 ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย	 	 จ�านวน

ไม่น้อยกว่า		6		หน่วยกิต

4. หมวดประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

 0903 430 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้าน 2(300ชั่วโมง)

  การบริหารธุรกิจ

  Business Administration Internship

	 	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านบรหิารธุรกิจในหน่วย

งานของรัฐบาล	รัฐวิสาหกิจ	หรือเอกชน

	 	 Business	management	internship	in	government	

agencies,	government	enterprises,	or	private	sectors

 0199 499 สหกิจศึกษา  9(0-40-0)

  Cooperative Education

	 	 การปฏิบัติงาน	 ในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	 โดย

ความร่วมมอืระหว่างมหาวิทยาลยักบัสถานประกอบการเพือ่พฒันานสิติให้

มีความรู้ทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการท�างานในสถานประกอบ

การ	มคีวามสามารถในการพฒันาตนเองในด้านการคดิอย่างเป็นระบบ	การ

สงัเกต	การตดัสนิใจ	ตลอดจนทกัษะในการวเิคราะห์และการประเมนิท�าให้

นิสิตมีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ	 และตลาด

แรงงาน

	 	 A	systematic	provision	of	work-based	learning	in	

the	work	place	for	students	with	the	cooperation	between	the	

university	and	the	work	places	to	allow	the	students	to	develop	

both	academic	and	work-related	skills	in	the	work	place.	This	

procedure	will	help	the	students	in	self-development	in	terms	of	

systematic	 thinking,	observation,	decision	making,	analytical	

and	evaluation	skills.	Also	it	will	result	in	high	quality	graduates	

who	are	most	suitable	for	the	work	places	and	the	labor	market
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย		 	 :	 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

	 ภาษาอังกฤษ			 :	 Bachelor	of	Business	Administration	Program	in	Business	Computer

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
		 ภาษาไทย		 (ชื่อเต็ม)	 :		 บริหารธุรกิจบัณฑิต		(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

	 		 (ชื่อย่อ)	 :	 บธ.บ.	(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

		 ภาษาอังกฤษ		(ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor	of	Business	Administration	(Business	Computer)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :		 B.B.A.	(Business	Computer)

หลักสูตร  
	 จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร		รวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	139		หน่วยกิต	

โครงสร้างหลักสูตร 

จ�านวนหน่วยกิต

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา                    โปรแกรมปกติ                  โปรแกรมสหกิจศึกษา

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ

	 	 2.1	 กลุ่มวิชาแกน

	 	 2.2	 กลุ่มวิชาเอก	

	 	 	 (1)	 วิชาเอกบังคับ

	 	 	 (2)	 วิชาเอกเลือก

ไม่น้อยกว่า   103  หน่วยกิต  

																			51		หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า						52		หน่วยกิต

																			37		หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า						15		หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า  103  หน่วยกิต

																		51		หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า					52		หน่วยกิต

																		37		หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า					15		หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า      6  หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า      6  หน่วยกิต

 4.  หมวดประสบการณ์ภาคสนาม

	 	 (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

    2(ไม่น้อยกว่า 300  ชั่วโมง 

และไม่นับหน่วยกิต)

 9(ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์

และไม่นับหน่วยกิต)

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  139  หน่วยกิต 139  หน่วยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

 1.1 กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

	 0041	022	 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง	 2(2-0-4)

	 	 Digital	Literacy	and	Life	for	Fransformation		

	 0043	008	 การเงินส่วนบุคคล		 2(2-0-4)

		 	 Personal	Finance	

 1.2 กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติม

	 0043	004	 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์	 2(2-0-4)

	 	 Young	Entrepreneurship	

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  103  หน่วยกิต

 2.1 กลุ่มวิชาแกน 51 หน่วยกิต

	 0105	327	 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 English	for	Business	

	 0900	101	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Business

	 0901	101	 หลักการบัญชีขั้นต้น	 3(3-0-6)	

	 	 Principles	of	Accounting	

	 0901	204	 การภาษีอากร	1	 	3(3-0-6)

	 	 Taxation	1	

	 0901	205	 การบัญชีเพื่อการจัดการ	 						3(3-0-6)

	 	 Accounting	for	Management

	 0902	101	 หลักการตลาด	 3(3-0-6)

	 	 Principles	of	Marketing	

	 0903	101	 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ	 			3(3-0-6)

	 	 Management	and	Organizational	Behavior	

	 0903	281	 ความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสรรค์	 		3(3-0-6)

	 	 ธุรกิจใหม่				

	 	 Entrepreneurship	and	New	Venture	

	 	 Creation

	 0904	101	 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	 3(2-2-5)

	 	 Business	Computer	and	Information	

	 	 Technology

	 0907	104	 เศรษฐศาสตร์จุลภาค	1	 3(3-0-6)

	 	 Microeconomics	1

	 0907	105	 เศรษฐศาสตร์มหภาค	1	 3(3-0-6)

	 	 Macroeconomics	1

	 0909	202	 กฎหมายธุรกิจ	 		3(3-0-6)

	 	 Business	Law	

	 0909	203	 สถิติธุรกิจ	 		3(3-0-6)

	 	 Business	Statistics

	 0909	301	 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ	 			3(3-0-6)

	 	 Production	and	Operation	Management

	 0909	302	 การเงินธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Business	Finance

	 0909	303	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Business	Research	Methodology

	 0909	401	 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์	 3(3-0-6)

	 	 Business	Policy	and	Strategic	Management

 2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า   52  หน่วยกิต

  (1) วิชาเอกบังคับ   37  หน่วยกิต

	 0904	102	 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น	 3(2-2-5)

	 	 ในงานธุรกิจ

	 	 Introduction	to	Computer	Programming

	 	 in	Business

	 0904	103	 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม	 3(2-2-5)

	 	 Data	Structure	and	Algorithms

	 0904	201	 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ	1	 3(2-2-5)

	 	 Business	Programming	1

	 0904	202	 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ	 3(2-2-5)

	 	 Computer	Technology	and	Operating	System

	 0904	203	 ระบบการจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ	 3(2-2-5)

	 						 Business	Database	Management	System		

	 0904	204	 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ	 3(2-2-5)	

	 	 ทางธุรกิจ

	 	 Analysis	and	Design	for	Business	

	 	 Information	System

	 0904	301	 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์	 3(2-2-5)			

	 	 ในงานธุรกิจ

	 	 Business	Data	Communication	

	 	 and	Computer	Network		

	 0904	303	 การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต		 3(2-2-5)

	 	 Internet	Programming	

	 0904	327	 การด�าเนินการและการพัฒนาโปรแกรม	 3(2-2-5)

	 	 บนคอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆ

	 	 Implementing	and	Developing	

	 	 Cloud	Computing	Applications	

	 0904	329		 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นส�าหรับงานธุรกิจ	 3(2-2-5)

	 	 Data	Analytics	Foundations	for	Business	
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	 0904	494	 การออกแบบและการพัฒนาประสบการณ์	 3(2-2-5)			

	 	 และส่วนติดต่อกับผู้ใช้

	 	 User	Experience/User	Interface

	 	 Design	and	Development	

	 0904	407	 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 4	(0-12-0)

	 	 Business	Computer	Project

  (2) วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า       15  หน่วยกิต

	 0904	302	 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	 3(3-0-6)	

	 	 Business	Information	Technology	

	 	 Management

	 0904	311	 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ	2	 3(2-2-5)

	 	 Business	Programming	2

	 0904	312	 ระบบความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์	 3(2-2-5)	

	 	 ส�าหรับงานธุรกิจ

	 	 Computer	Security	System	for	Business

	 0904	313	 โครงสร้างข้อมูลและการจัดการแฟ้มข้อมูล	 3(3-0-6)

	 	 ในระบบสารสนเทศธุรกิจ

	 	 Data	Structure	and	File	Organization	

	 	 in	Business	Information	System

	 0904	316	 การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Business	Information	Technology	Audit

	 0904	317	 การพัฒนาและประยุกต์ฐานข้อมูล	 3(2-2-5)

	 	 Database	Implementations		

	 0904	318	 การสื่อสารแบบไร้สายและแบบเคลื่อนที่	 3(2-2-5)

	 	 ในงานธุรกิจ

	 	 Wireless	and	Mobile	Communication	

	 	 in	Business

	 0904	321	 การตลาดบนอินเทอร์เน็ต	 3(2-2-5)	

	 	 Internet	Marketing

	 0904	322	 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 3(2-2-5)	

	 	 Electronics	Commerce

	 0904	323	 การวิเคราะห์และการออกแบบเว็บไซต์	 3(2-2-5)

	 	 Web	Analysis	and	Design

	 0904	324	 ระบบความปลอดภัยส�าหรับพาณิชย์	 3(2-2-5)

	 	 อิเล็กทรอนิกส์

	 	 Electronics	Commerce	Security	System

	 0904	325	 การเงินและการธนาคารส�าหรับพาณิชย์	 			3(3-0-6)		

	 	 อิเล็กทรอนิกส์

	 	 Finance	and	Banking	for	Electronics	

	 	 Commerce	

	 0904	328	 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่	 				3(2-2-5)	

	 	 Big	Data	Analytics

	 0904	414	 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ	 3(3-0-6)

	 	 Decision	Support	Systems	

	 0904	415	 การออกแบบกราฟฟิคในงานธุรกิจ	 3(2-2-5)

	 	 Graphic	Design	for	Business

	 0904	416	 การเขียนโปรแกรมส�าหรับอุปกรณ์	 3(2-2-5)

	 	 เคลื่อนที่แบบไร้สายในงานธุรกิจ

	 	 Mobile	Programming	and	Wireless	

	 	 Components	in	Business		

	 0904	417	 การประยุกต์ชอฟต์แวร์เพื่อการวางแผน	 3(2-2-5)

	 	 ทรัพยากรองค์กร

	 	 Applications	of	Enterprise	Resource	

	 	 Planning	Software	

	 0904	418	 การประยุกต์ชอฟต์แวร์เพื่อการจัดการ	 3(2-2-5)			

	 	 ด้านลูกค้าสัมพันธ์					

	 	 Applications	of	Customer	Relationship	

	 	 Management	Software	

	 0904	427				อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง	 3(2-2-5)

	 	 Internet	of	Things

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต

	 ให้เลือกเรียนในรายวิชาอื่น	 ๆ	 	 ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย	 	 จ�านวน

ไม่น้อยกว่า		6	หน่วยกิต		โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

4. หมวดประสบการณ์ภาคสนาม 	(การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

	 0199	499	 สหกิจศึกษา**	 9(0-40-0)

	 	 Cooperative	Education	

	 0904	497	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้าน	 2(300ชั่วโมง)

	 	 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ*

	 	 Business	Computing	Internship

 

*	ฝึกงานไม่น้อยกว่า	300		ชั่วโมง	การประเมินผลการเรียน	เป็น	S	หรือ	U	

และไม่นับหน่วยกิต

**	ฝึกงานไม่น้อยกว่า	16	สัปดาห์	การประเมินผลการเรียน	เป็น	S	หรือ	U	

โดยเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาและฝึกปฏิบัติการในสถานประกอบการ

ไม่น้อยกว่า	4	เดือน
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แผนการศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6 6

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม

Preparatory	English

2(2-0-4) 2(2-0-4)

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง	

Digital	Literacyand	Life	for	Transformation

2(2-0-4) 2(2-0-4)

0043	004 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์

Young	Entrepreneurship

2(2-0-4) 2(2-0-4)

0902	101 หลักการตลาด	

Principles	of	Marketing

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

0904	101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	

Business	Computer	and	Information	Technology

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0900	101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ	

Introduction	to	Business

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

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Communicative	English

2(2-0-4) 2(2-0-4)

0043	001 การคิดเชิงออกแบบ

Design	Thinking

2(2-0-4) 2(2-0-4)

0043	008 การเงินส่วนบุคคล

Persional	Finance

2(2-0-4) 2(2-0-4)

0903	101 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ

Management	and	Organizational	Behavior

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

0901	101 หลักการบัญชีขั้นต้น	

Principles	of	Accounting

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

0907	104 เศรษฐศาสตร์จุลภาค	1

Microeconomics	1

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

0904	102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นในงานธุรกิจ

Introduction	to	Computer	Programming	in	Business

3(2-2-5) 3(2-2-5)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต
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ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6	 6	

0907	105 เศรษฐศาสตร์มหภาค	1

Macroeconomics	1

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

0909	202 กฎหมายธุรกิจ

Business	law	

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

0904	103 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม	

Data	Structure	and	Algorithms

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0904	202 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ

Computer	Technology	and	Operating	System

3(2-2-5) 3(2-2-5)

xxxx	xxx หมวดวิชาเลือกเสรี - 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6	 6	

0901	205 การบัญชีเพื่อการจัดการ		

Accounting	for	Management

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

0094	201 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ	1

Business	Programming	1

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0904	203 ระบบการจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ	

Business	Database	Management	System		

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0904	204 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

Analysis	and	Design	for	Business	Information	System

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0909	301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ	

Production	and	Operation	Management

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

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต
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ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0901	204 การภาษีอากร		1

Taxation	1

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

0909	203 สถิติธุรกิจ	

Business	Statistics

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

0904	301 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์	ในงานธุรกิจ	

Business	Data	Communication	and	Computer	Network		

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0904	303 การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต			

Internet	Programming

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0909	302 การเงินธุรกิจ	 	

Business	Finance

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

xxxx	xxx หมวดวิชาเอกเลือก 3	 3	

xxxx	xxx หมวดวิชาเลือกเสรี - 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0105	327 ภาษาอังกฤษธุรกิจ

English	for	Business	

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

0909	303 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ

Business	Research	Methodology

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

0903	281 ความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่

Entrepreneurship	and	New	Venture	Creation

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

0904	327 การด�าเนินการและการพัฒนาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆ

Implementing	and	Developing	Cloud	Computing	Applications

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0904	329 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นส�าหรับงานธุรกิจ

Data	Analytics	Foundations	for	Business

3(2-2-5) 3(2-2-5)

xxxx	xxx หมวดวิชาเอกเลือก 3 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0904	497 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ*

Business	Computing	Internship						

2(300ชั่วโมง) -

รวมจ�านวนหน่วยกิต 2 หน่วยกิต - หน่วยกิต

*		ฝึกงานไม่น้อยกว่า		300		ชั่วโมง		ผลการศึกษาเป็น	S	หรือ	U	และไม่นับหน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0904	494 การออกแบบและการพัฒนาประสบการณ์และส่วนติดต่อกับผู้ใช้

User	Experience/User	Interface	Design	and	Development

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0909	401 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์	

Business	Policy	and	Strategic	Management

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

xxxx	xxx หมวดวิชาเอกเลือก 9 9(0-40-0)	

0904	407 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	

Business	Computer	Project

- 4(0-12-0)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 15 หน่วยกิต 19 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0904	407 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	

Business	Computer	Project

4(0-12-0) -

0199	499 สหกิจศึกษา*	9	หน่วยกิต

Cooperative	Education

- 9

xxxx	xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 6	 -

รวมจ�านวนหน่วยกิต 10 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต

*		การประเมินผลการเรยีน	เป็น	S	หรอื	U	โดยเข้าร่วมโครงการสหกจิศกึษาและฝึกปฏบิตักิารในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า	4	เดอืน	โดยไม่นบัหน่วยกติ	

นสิติทีเ่ลอืกโปรแกรมสหกจิศกึษาจะต้องได้รบัการเห็นชอบจากกรรมการท่ีแต่งต้ังโดยผู้รบัผิดชอบหลกัสตูร	หลกัสตูรจะไม่นบัหน่วยกติรายวิชา	0199	499	

สหกิจศึกษา
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ค�าอธิบายรายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

 1.1 กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง  2(2-0-4)

   Digital Literacy and Life for Transformation 

		 	 การใช้งานคอมพวิเตอร์	การใช้งานอนิเทอร์เนต็	การใช้งาน
ดิจทิลัเพือ่ความมัน่คงปลอดภยั	ความสามารถในการใช้สือ่	การใช้อปุกรณ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารประเภทต่าง	 ๆ	 การสืบค้น	 วิเคราะห์	
ประเมินค่า	 สิทธิและการสร้างสรรค์	 การใช้โปรแกรมประมวลค�า	 การใช้
โปรแกรมตารางค�านวณ	การใช้โปรแกรมการน�าเสนองาน	การใช้โปรแกรม
สร้างสื่อดิจิทัลเบื้องต้น	 การท�างานร่วมกันแบบออนไลน์	 ตระหนักรู้ถึง
จริยธรรมและความรบัผิดชอบของตนจากพฤตกิรรมการสือ่สาร	กฎหมาย
และจริยธรรมในโลกดิจิทัล
		 	 Computer	applications;	internet	usability;	digital	
security	usability;	media	usability;	computer	and	communication	
device	usability;	 searching;	 analyzing;	 evaluating;	 rights	 and	
creativity;	text	processing	usability;	Spreadsheet	program	usability;	
program	usability;	digital	media	creation	program	usability;	online	
collaborative	work;	awareness	of	ethics	and	self	responsibility	
from	communication	behavior;	digital	laws	and	ethics

 0043 008  การเงินส่วนบุคคล  2(2-0-4)

   Personal Finance 

		 	 เทคนคิการเงนิส่วนบคุคล	การวางแผนการใช้เงนิอย่างเป็น
ระบบ	การจดัท�างบประมาณการเงินส่วนบคุคล	การวางแผน	การประกนัภยั	
การออม	การลงทุนในที่ดินและหลักทรัพย์	 ภาษี	 เงินได้บุคคลธรรมดา	
การจัดการสินทรัพย์และหนี้สิน	การวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ	
	 		 Personal	financial	planning	techniques;	systematic	
financial	 planning;	 personal	 budgeting;	 personal	 financial	
planning;	insurance;	savings;	property	and	securities	investment;	
personal	income	tax;	asset	and	liability	management;	financial	
planning	for	retirement

 1.2 กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติม

 0043 004  ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์  2(2-0-4)

   Young Entrepreneurs

		 	 นวัตกรรมและการสร้างสรรค์	 เศรษฐกิจสร้างสรรค์	
กระบวนการประเมินแนวความคิด	 แนวโน้มธุรกิจเร่ิมต้นใหม่	 โอกาส
ในการท�าธุรกิจ	 การเปลี่ยนจากแนวคิดให้เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการ	
การเขียนแผนธุรกิจ	การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการท�าธุรกิจ	
		 	 Innovation	and	creativity;	creative	economy;	idea	
evaluation	process;	 trends;	 startups;	 business	 opportunities;	
translating	 ideas	 to	 products	 and	 services;	writing	business	
plans;	analyzing	business	possibilities

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  103  หน่วยกิต

 2.1 กลุ่มวิชาแกน

 0105 327  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(3-0-6)

  English for Business 

	 	 การใช้ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ	 การอ่านข้อมูลทางธุรกิจ	

การเขียนจดหมายธุรกิจ	บัตรเชิญและการโฆษณา	การกรอกใบสมัครงาน		

การสมัภาษณ์ทางธรุกจิ	การให้ข่าวสารเกีย่วกบังานด้านธรุกจิและการตดิต่อ

สื่อสาร	

	 	 Uses	 of	English	 for	 business	purposes;	 reading	

business	information;	writing	business	letters,	invitation	cards	

and	 advertisements;	 filling	 application	 forms;	 business		

interviews;	business	information	and	communication

 0900 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 3(3-0-6)  

  Introduction to Business

	 	 หลกัการและรปูแบบองค์กรทางธรุกจิ	จุดมุง่หมายของการ

ประกอบธุรกิจ	 แนวคิดในการประกอบธุรกิจ	 คุณลักษณะของสภาพ

แวดล้อมทางธุรกิจ	กิจกรรมทางธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม

ทางธุรกิจ	กฎหมายธุรกิจ	ประเภทของธุรกิจ	ความส�าคัญและบทบาทของ

การประกอบธุรกิจในสังคม	ผลกระทบของสภาพแวดล้อมท่ีมีต่อธุรกิจ	

และความส�าคญัของธรรมาภบิาล	ความรบัผดิชอบต่อสงัคม	จรยิธรรมทาง

ธุรกิจและจรรยาบรรณของการประกอบธุรกิจ

	 	 Principles	 and	 forms	 of	 business	 organization;	

objectives	of	business	entrepreneurship;	concepts	of	business	

entrepreneurship;	 characteristics	 of	 business	 environments;	

business	activities	and	relationships	among	business	activities;	

business	law;	types	of	business;	importance	and	roles	of	business	

entrepreneurship	in	society;	effects	of	environments	on	business;	

importance	 of	 governance,	 corporate	 social	 responsibility,	
business	ethics,	and	codes	of	ethics	for	business	entrepreneurship

 

 0901 101 หลักการบัญชีขั้นต้น 3(3-0-6)

  Principles of Accounting

	 	 ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี	 ประโยชน์

ของข้อมูลทางการบัญชี	กรอบแนวคิดในการรายงานทางการเงิน	หลักการ

บญัช	ีกระบวนการบญัชตีามระบบบญัชคู่ี	การจดัท�างบทดลอง	การปรบัปรงุ

รายการบัญชี	การจัดท�ากระดาษท�าการ	การปิดบัญชี	การจัดท�างบการเงิน

ของกิจการขายสินค้า	กิจการผลิตสินค้า	และกิจการบริการ	การจัดท�าสมุด

รายวันเฉพาะ	บัญชีคมุยอดและบัญชีย่อย	ระบบใบส�าคญั	และระบบเงินสด

ย่อย	

	 	 Definitions	 and	 objectives	 of	 accounting;	

usefulness	of	accounting		information;	conceptual	framework	for	

financial	 reporting;	 principles	 of	 accounting;	 accounting

processes	 of	 double	 entry	 bookkeeping;	 preparation	 of	 trial	
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balance;	adjusting		of	accounting	transactions;	preparation	of	

working	papers;	 closing	 of	 accounts;	 preparation	 of	 financial	

statements	 for	 trading,	 manufacturing,	 and	 servicing	

businesses;	 preparation	 of	 specific	 journals,	 control	 accounts	

and	subsidiary	ledgers;	voucher	system;	petty	cash	system	

 0901 204 การภาษีอากร 1 3(3-0-6)

  Taxation 1 

	 	 หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการภาษีอากร	การจัดเก็บภาษี

อากรตามประมวลรัษฎากร	ภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดา	ภาษเีงนิได้นติบิคุคล	

ภาษีมูลค่าเพิ่ม	 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	ภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่าย	ภาษีศุลกากร	

ภาษีสรรพาสามิต	อากรแสตมป์	และอื่นๆ

	 	 Basic	 principles	 in	 taxation;	 collection	 of	 taxes	

according	to	the	Revenue	Code;	personal	income	tax,	corporate	

income	tax,	value-added	tax,	specific	business	tax,	income	tax	

at	 payment	 place,	 custom	 tax,	 excise	 tax,	 stamp	duty,	 and

others

 0901 205 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)

  Accounting for Management

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 101 หลักการบัญชีขั้นต้น

  Prerequisite : 0901 101 Principles of 

    Accounting

	 	 บทบาทและหน้าที่ของการบัญชีเพื่อการจัดการ	 แนวคิด

และพฤติกรรมต้นทุน	การค�านวณต้นทุนงานสั่งท�า	การค�านวณต้นทุนช่วง

การผลติ	การค�านวณต้นทนุฐานกจิกรรม	การวเิคราะห์ต้นทนุ-จ�านวน-ก�าไร	

วธิกีารเกีย่วกบัการค�านวณต้นทนุผลติภัณฑ์	งบประมาณ	งบประมาณจ่าย

ลงทนุ	การใช้ข้อมลูต้นทนุในการตดัสนิใจ	การก�าหนดราคาผลติภณัฑ์	การบญัชี

ตามความรับผิดชอบ	และการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบดุลยภาพ

	 	 Roles	and	functions	of	accounting	for	management;	

cost	concepts	and	behaviors;	job-order	costing;	process	costing;	

activity-based	 costing;	 cost-volume-profit	 analysis;	 product	

costing	methods;	budgeting;	capital	expenditure;	relevant	costs	

for	decision	making;	product	pricing;	responsibility	accounting;	

balanced	scorecard

 0902 101    หลักการตลาด 3(3-0-6)

  Principles of Marketing

	 	 แนวคิด	ปรัชญา	และความส�าคัญของการตลาด	ลักษณะ

ของตลาด	 สถาบันการตลาด	หน้าที่ของการตลาด	พฤติกรรมผู้บริโภค	

การแบ่งส่วนตลาด	การเลือกตลาดเป้าหมาย	การวางต�าแหน่งผลิตภัณฑ	์

ส่วนประสมการตลาด	และจรรยาบรรณทางการตลาด

	 	 Concepts,	 philosophy,	 and	 importance	 of	

marketing;	marketing	 characters;	marketing	 institutions;	

marketing	functions;	consumer	behavior;	market	segmentation;	

market	targeting;	product	positioning;	marketing	mix;	marketing	

ethics

 0903 101 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6)

  Management and Organizational 

  Behavior  

	 	 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ	 บทบาทของผู้บริหารในยุค

ทีธ่รุกจิมกีารเปลีย่นแปลงและมกีารแข่งขนัสงู	กระบวนการจดัการ	แนวคิด

และหลักการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์	 แนวคิดเกี่ยวกับ

พฤติกรรมองค์การ	 พฤติกรรมกลุ่ม	 การจูงใจ	 ภาวะผู้น�าในองค์การ	

การติดต่อสื่อสาร	 ความขัดแย้ง	 และวัฒนธรรมองค์การ	 ธุรกิจระหว่าง

ประเทศและโลกาภวิตัน์	และการก�าหนดยทุธศาสตร์เพือ่การพฒันาองค์การ

ให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

	 	 Concepts	of	management;	roles	of	executives	in	

business	changes	and	high	competition;	management	process;	

concepts	 and	 principles	 of	 human	 resource	management;	

concepts	of	organizational	behavior,	group	behavior,	motivation,	

leadership,	communication,	conflict,	and	organizational	culture;	

international	 business	 and	globalization;	 setting	 strategy	 for	

organizational	development	in	order	to	respond	changes

 0903 281  ความเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6)

  และการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่

  Entrepreneurship and New 

  Venture Creation

	 	 ความหมาย	คุณลกัษณะ	แนวคดิและพฤตกิรรมของความ

เป็นผู้ประกอบการ	 กระบวนการเริ่มต้นธุรกิจใหม่	 การวิเคราะห์ปัญหา

และโอกาสเชงิธรุกจิ	รปูแบบการด�าเนนิธรุกจิสมยัใหม่	แนวคดิและรปูแบบ

การระดมทุน	การบริหารการเติบโตอย่างยั่งยืน	 แนวทางการสร้างสรรค์

ธุรกิจใหม่	 ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยีและสังคมต่อการเริ่มต้นธุรกิจใหม่

	 	 Definition,	 entrepreneurial	 attributes,	mind-set,	

and	behaviours;	entrepreneurial	process	of	new	venture	creation;	

problem	and	business	 opportunity	 analysis;	 types	 of	modern	

business	model;	fundraising	concept	and	process;	sustainable	

growth	management;	type	of	new	venture	creation;	empathizing	

effects	of	technological	and	socio-economical	change	on	new	

venture	creation
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 0904 101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 3(2-2-5)

  Business Computer and Information 

  Technology

												 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ	

การประยุกต์ใช้ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานธุรกิจ	

ระบบข้อมูลและการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ	 การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ	 เทคโนโลยีสื่อประสม	 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต	 การใช้

คอมพิวเตอร์ในการตดิต่อสือ่สารทางธรุกิจ	การจัดการศูนย์ข้อมูล	การรักษา

ความปลอดภัยระบบคอมพวิเตอร์	จรยิธรรมและกฎหมาย	ด้านการสือ่สาร

และเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรธุรกิจ

	 	 Fundamental 	 knowledge	 of 	 information	

system	and	technology;	application	of	information	system	and	

technology	for	business	management;	information	system	and	

business	 information	management;	 information	 technology	

management;	mixed	 communication	 technology;	 internet	

technology;	uses	of	computer	in	business	communication;	data	

center;	computer	security;	ethics	and	regulation	in	information	

communication	and	 technology;	application	of	computer	and	

information	technology	system	for	businesses

 0907 104 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 3(3-0-6)

  Microeconomics 1

	 	 ความหมายและหลักแนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์

จุลภาค		อุปสงค์	อุปทาน	ดุลยภาพของตลาด	กลไกตลาด	ความยืดหยุ่น

ของอปุสงค์และอปุทาน	ทฤษฎพีฤตกิรรมผู้บริโภค	ทฤษฎีการผลติ	ต้นทนุ

การผลติ	โครงสร้างตลาด	การก�าหนดราคาในตลาดสนิค้าและตลาดปัจจัย

การผลิต	

	 	 Meaning	and	basis	concept	of	microeconomics;	

demand,	 supply,	market	 equilibrium,	market	mechanism,	

elasticity	 of	 demand	and	 supply;	 consumer	behavior	 theory;	

production	theory;	cost	of	production;	market	structure,	pricing	

strategy	in	product	market	and	factor	market

 0907 105 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3(3-0-6)

  Macroeconomics 1

	 	 ความหมายและหลักแนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์

มหภาค		รายได้ประชาชาต	ิการเงนิและการธนาคาร	สถาบนัการเงนิ	นโยบาย

การเงิน	นโยบายการคลัง	 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ	 เงินเฟ้อ	การว่างงาน	

ดุลการช�าระเงินระหว่างประเทศ	 อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ		

ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

	 	 Meaning	and	basis	concept	of	macroeconomics;	

national	 income;	money	 and	banking;	 financial	 institutions;	

monetary	policy;	fiscal	policy;	international	economics;	inflation;	

unemployment;	balance	of	payment;	exchange	rate	;	exchange	

rate	market

 0909 202 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business Law 

	 	 หลกัการทัว่ไปของเอกเทศสญัญาบางประเภทตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์	การท�าสัญญาซื้อขาย	เช่าซื้อ	จ�านอง	จ�าน�า	กู้ยืม	

ค�า้ประกนั	ตัว๋เงนิ	และตราสารทางการเงนิ	กฎหมายเกีย่วกบัการจดัตัง้ธรุกจิ	

และกฎหมายแรงงาน

	 	 General	principles	of	contracts	according	to	civil	

laws	and	commercial	laws;	contracting	for	sales	and	purchases,	

hire	 purchases,	mortgages,	 pawns,	 loans,	 guarantee,	 bills	 of	

exchange,	and	securities;	 laws	of	business	 registration;	 labor	

laws

 0909 203 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business Statistics

	 	 การประยุกต์ใช้วิชาสถิติพื้นฐานในเชิงธุรกิจ	 การเก็บ

รวบรวมข้อมูล	 การวัดค่ากลางและการกระจายของข้อมูล	 การแจกแจง

ความน่าจะเป็น	การสุม่ตวัอย่าง	การประมาณช่วงความเชือ่มัน่	การทดสอบ

สมมติฐาน	 การทดสอบไคสแควร ์	 การวิเคราะห์ความแปรปรวน	

การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์	 เลขดัชนีและการวิเคราะห์

อนุกรมเวลา	และสถิตินอนพาราเมตริก

	 	 App l icat ions 	 o f 	 fundamenta l 	 bus iness	

statistics;	data	gathering;	central	tendency	and	variation	of	data	

measurement;	 probability	distribution;	 sampling	distribution;	

confidence	interval	estimation;	hypothesis	testing;	Chi-square;	

analysis	of	variance;	regression	and	correlation;	number	index	

and	time	series	analysis;	nonparametric	statistics

 0909 301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ       3(3-0-6)

  Production and Operations Management

	 	 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการระบบการผลิตธุรกิจผลิตและ

ธุรกิจบริการ	 	 การก�าหนดท�าเลท่ีต้ังและผังโรงงาน	 การวางผังติดต้ัง

เครื่องจักรและอุปกรณ์	 การออกแบบผลิตภัณฑ์	 การจัดหาวัตถุดิบ	

การบริหารเวลาและค่าจ้าง	 การก�าหนดมาตรฐานงาน	 	 การปรับปรุงงาน	

การควบคุมคุณภาพการผลิต	การน�าคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการจัดการ

การผลิต	และวิธีการเชิงปริมาณ
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	 	 Concepts	of	production	system	management	for	

manufacturing	 and	 service	 businesses;	 factory	 location	 and	

layout;	 installing	machines	 and	 equipment;	 product	 design;	

material	procurement;	time	and	wage	management;	setting	of	

task	standard;	task	reform;	production	quality	control;	computer	

applications	to	production	management;	quantitative	methods

 0909 302 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6)

  Business Finance

  เงื่อนไขของรายวิชา :  0901 101 หลักการบัญชีขั้นต้น

  Prerequisite  :  0901 101 Principles of

    Accounting 

	 	 แนวคิดของการเงินธุรกิจ	 ตลาดการเงินและเครื่องมือ

ทางการเงินใหม่ๆ	 มูลค่าของเงินตามกาลเวลาและการประยุกต์ใช้	

ผลตอบแทนและความเสีย่ง	การวเิคราะห์รายงานทางการเงนิ	การวางแผน

ทางการเงิน	การจัดหาเงินทุน	งบประมาณการลงทุน	การบริหารสินทรัพย์

หมุนเวียน	โครงสร้างเงินทุนและต้นทุนของเงินทุน	นโยบายเงินปันผล

								 Concepts	 of	 business	 finance;	 financial	markets	

and	new	financial	 instruments;	 time	 value	 of	money	 and	 its	

implications;	 risk	 and	 returns;	 financial	 reporting	 analysis;	

financial	planning;	financing;	capital	budgeting;	current	asset	

management;	capital	structure;	cost	of	capital;	dividend	policy

 0909 303 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ  3(3-0-6)

  Business Research Methodology

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0909 203 สถิติธุรกิจ

  Prerequisite  :  0909 203 Business Statistics

	 	 แนวคิด	หลักการ	และความส�าคัญของการวิจัย	ประเภท

ของการวิจัย	การก�าหนดหัวข้อเรื่อง	การก�าหนดตัวแปร	การตั้งสมมติฐาน

และการทดสอบ	การเลือกเครือ่งมอืในการวเิคราะห์	การสร้างเครือ่งมอืเกบ็

รวบรวมข้อมูลและวิธีการรวบรวมข้อมูล	 การประมวลผล	การวิเคราะห์	

การสรปุผลและแปลความหมาย	การเขยีนรายงาน	การน�าเสนอรายงานวจิยั

เพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจ

	 	 Concepts,	principles	and	importance	of	research;	

research	types;	research	topic;	identifying	variables;	formulating	

and	testing	hypotheses;	choosing	analytical	tools;	developing	

tools	 and	methods	 for	 data	gathering;	 data	processing;	 data	

analysis;	summarizing	and	interpreting	results;	writing	reports;	

research	presentation	for	business	problem	solving

 0909 401 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)

  Business Policy and Strategic Management

							 ความหมาย	ความส�าคัญและองค์ประกอบของการจัดการ

เชิงกลยุทธ์	 ระดับและประเภทของกลยุทธ์	 กระบวนการการจัดการเชิง

กลยุทธ์	 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกองค์กร	

การวางแผนกลยุทธ์ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง	 การน�า

กลยุทธ์ไปปฏิบัติและประเมินผล	ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและแผน

กลยทุธ์ของหน่วยงานต่างๆภายในองค์กร	การจดัการเชงิกลยทุธ์ของธรุกจิ

ระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์

	 	 Definitions,	 importance	 and	 components	 of	

strategic	management;	levels	and	types	of	strategies;	processes	

of	strategic	management;	environment	analysis	in	both	internal	

and	 external	 organizations;	 strategic	 planning	 for	 changing	

environments;	 strategic	 implementation	 and	 evaluation;	

relationships	 between	 policy	 and	 strategic	 planning	 of	

departments	 in	 an	 organization;	 strategic	management	 of	

international	business	and	globalization	

 2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า  52  หน่วยกิต

  (1) วิชาเอกบังคับ 37  หน่วยกิต

 0904 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-2-5)

  ในงานธุรกิจ

  Introduction to Computer Programming 

  in Business

							 ตรรกแนวคิดของการพัฒนาโปรแกรมส�าหรับงานธุรกิจ	

ขั้นตอนวิธีและหลักการออกแบบโปรแกรม	การเขียนรหัสเทียม	การเขียน

ผังงาน	 การออกแบบโปรแกรม	 วิเคราะห์ความซับซ้อนของอัลกอริธึม	

การออกแบบอัลกอริธึม	 การทดสอบและตรวจสอบความผิดพลาดของ

โปรแกรม	การแก้ไขจดุบกพร่อง	การศกึษาเทคนคิการแก้ปัญหาในการเขยีน

โปรแกรมส�าหรับงานธุรกิจ	 และการจัดท�าเอกสารอธิบายโปรแกรม	

และแนวคิดพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

	 	 Logic	 concepts	 of	 business	 programming	

development;	 procedures	 and	principles	 of	 program	design;	

pseudo	code;	flowchart;	program	design;	design	and	analysis	of	

algorithms;	 program	 testing	 and	 error	 checking;	 debugging;	

problem	solving	for	programming	in	business	and	documentation,	

and	object	oriented	programming	concept
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 0904 103 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3(2-2-5)

  Data Structure and Algorithms

	 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัลกอริทึมและโครงสร้างข้อมูล

ส�าหรับการด�าเนินการ	 เทคนิคในการแก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรม	 เช่ือมโยง

รายการ	สแต็ค	คิว	กราฟ	โครงสร้างแบบต้นไม้;	การแสดง,	การส�ารวจเส้น

ทาง	การค้นหา	 (ฮาชชิ่ง	ต้นไม้ค้นหาแบบไบนารี่	ต้นไม้หลายทาง)	จัดการ

ก�าจัดขยะ	การจัดการหน่วยความจ�า	การเรียงล�าดับภายในและภายนอก

	 	 Fundamental	 algorithms	 and	 data	 structures

for	 implementation.	 Techniques	 for	 solving	 problems	 by	

programming.	 Linked	 lists,	 stacks,	 queues,	 directed	graphs.	

Trees:	 representations,	 traversals.	Searching	 (hashing,	binary	

search	 trees,	multiway	 trees).	Garbage	 collection,	memory	

management.	Internal	and	external	sorting

 0904 201 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ 1 3(2-2-5) 

  Business Programming 1

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0904 102 การเขียนโปรแกรม

คอมพวิเตอร์เบือ้งต้นในงานธุรกจิ

  Prerequisite  : 0904 102 Introduction to 

Computer Programming in 

Business

	 	 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สมัยใหม่	 ลักษณะของการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร ์ 	 เทคนิคในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ		

การโปรแกรมเชิงวัตถุ	ภาษาโปรแกรมในเชิงลึก	และการพัฒนาโปรแกรม

ภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อประยุกต์ใช้งานด้านธุรกิจ

	 	 Basic	 concepts	 of	 computer	 programming;	

development	 of	modern	 applied	 programming;	 natures	 of	

computer	programming;	 techniques	 of	 applied	programming	

development	 in	 business;	 object-oriented	 programming;	

advanced	program	language;	development	of	computer	language	

programs	for	business	applications

 0904 202  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5)   

  Computer Technology and Operating 

  System

	 โครงสร้างคอมพวิเตอร์และองค์ประกอบระบบคอมพวิเตอร์	

ระบบหน่วยความจ�าระบบการน�าข้อมูลเข้า		และระบบแสดงผล		ระบบการ

เชือ่มต่อสถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์สมยั

ใหม่	 ระบบปฏิบัติการและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านโปรแกรม

ควบคมุเคร่ืองการท�างานร่วมกนัระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์	และกรณี

ศึกษาระบบปฏิบัติการ

	 	 Computer	 architectures	 and	parts	 of	 computer	

system;	memory	systems,	input	and	output	systems;	interface	

systems;	 microprocessor	 architectures;	 new	 computer	

technologies;	operating	system	and	recent	advances	of	machine	

control	programs;	hardware	and	software	co	operations;	case	

studies	of	operating	systems

 0904 203  ระบบการจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ 3(2-2-5)

            Business Database Management System 

	 	 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการระบบฐานข้อมูล	การออกแบบ

ฐานข้อมูล	การจัดการฐานข้อมูล	สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล	ฟังก์ชัน

การขึ้นต่อกัน	 คีย์และการนอร์มอลไลซ์	 การออกแบบระบบฐานข้อมูล	

และการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ทางด้านการจัดการฐานข้อมูลกับงานธุรกิจ

	 	 Concepts	 of	 database	 system	management;	

database	design	concepts;	database	management;	architectures	

of	 database	 systems;	 functional	 dependencies;	 key	 and	

normalization;	 database	design,	 applications	 of	 the	database	

management	system	in	business

 0904 204 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5)

  สารสนเทศทางธุรกิจ

  Analysis and Design for Business 

  Information System

	 	 กลยทุธ์ของการพฒันาโปรแกรมประยกุต์ทางธรุกจิ	วฏัจกัร

ของการพัฒนาระบบงาน	การบริหารโครงการพัฒนาระบบงาน	การพัฒนา

โปรแกรมประยุกต์	 การจัดการพฤติกรรมบุคลากรในกระบวนการพัฒนา	

การพิจารณาก�าหนดความต้องการสารสนเทศ	การวิเคราะห์และออกแบบ

ระบบรายละเอียดเชิงตรรก	การใช้เครื่องมือในการออกแบบและพัฒนา

ระบบงาน	การประเมินผล	และการดูแลรักษาระบบ

	 	 Strategies	of	business	application	programming	

development;	 cycle	 of	 system	development;	management	 of	

system	 development	 project;	 application	 of	 programming	

developments;	personal	behavior	management	in	development	

process;	considerations	of	information	needs;	analysis	and	design	

of	logical	detail	system;	using	tools	in	system	design	and	devel-

opment;	evaluation	and	maintenance	of	system		
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 0904 301 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)

  ในงานธุรกิจ

  Business Data Communication 

  and Computer Network

	 	 ระบบการสื่อสารข้อมูล	 อุปกรณ์ในการสื่อสารข้อมูล	

การส่ือสารข้อมูลด้วยเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ทัง้แบบใช้สายสญัญาณและไร้

สายสัญญาณ	มาตรฐานสากลและโปรโตคอลต่างๆ	 ในการสื่อสารข้อมูล

ด้วยเครอืข่ายคอมพวิเตอร์	สถาปัตยกรรมของเครือข่ายคอมพวิเตอร์	ระบบ

รักษาความปลอดภัยในเครือข่าย	 การออกแบบติดต้ังระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ส�าหรับงานธุรกิจ

	 	 Data	 communication	 systems;	 communication	

hardware;	wire	and	wireless	networks;	international	standards	

and	network	protocols;	network	architectures;	network	security	

systems;	network	design	and	implementation	for	business

 0904 303 การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5)  

  Internet Programming 

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0904 102 การเขียนโปรแกรม

คอมพวิเตอร์เบือ้งต้นในงานธรุกจิ

  Prerequisite  :  0904 102 Introduction to 

Computer Programming in 

Business

  เงื่อนไขของรายวชิา : 0904 203 ระบบการจัดการฐาน

ข้อมูลทางธุรกิจ

  Prerequisite : 0904 203  Business Database 

Management System   

	 	 หลักการของการรับส ่งข ้อมูลในระบบอินเทอร ์เน็ต	

เทคโนโลยีเว็บเซอร์ฟเวอร์และเว็บเบราเซอร์	 เทคโนโลยีภาษาสคริป

และซีจีไอ	 การใช้ภาษาสคริปและซีจีไอในการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ

เซอร์ฟเวอร์	 การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลบนเว็บเซอร์ฟเวอร์ในอินเทอร์เน็ต	

และการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษาสคริปและซีจีไอเพื่อใช้ฐานข้อมูลบน

อินเทอร์เน็ต		

	 	 Principles	 of	 internet	 data	 transmission;	web	

servers	 and	web	browsers	 technology;	 script	 language	 and	

common	 gateway	 interface	 (CGI)	 technology;	web	 server	

programming	by	using	script	language	and	CGI;	application	of	

web	server	database	system	in	internet;		programming	by	using	

script	language	and	CGI	for	internet	database

 0904 327 การด�าเนินการและการพัฒนาโปรแกรม 3(2-2-5)

  บนคอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆ

  Implementing and Developing 

  Cloud Computing Applications 

	 	 สภาพแวดล้อมการประมวลผลแอปพลเิคชนับนกลุม่เมฆ,	

การพัฒนาแอปพลิเคชัน,	การโอนย้ายจากโปรแกรมเดิมสู่การประมวลผล

บนกลุ่มเมฆ,	ผลกระทบของการจัดการโครงการคอมพิวเตอร์แบบกลุ่ม

เมฆ,	งบประมาณ,	และ	การจัดการวงจรการบริหารจัดการภายในองค์กร;	

การเลือกชุดระบบปฏิบัติการ	 เคร่ืองมือ	 และ	 บริการ	 ที่ เหมาะสม;	

ความน่าเชื่อถือ,	สภาพพร้อมใช้งาน	และ	การรักษาความปลอดภัย;	กรณี

ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการประมวลผลบนกลุ่มเมฆท่ีทันสมัย	ประเด็น

การด�าเนินการติดตั้ง	และแนวทางแก้ปัญหา				

	 	 Cloud	 application	 environment,	 develop	 new	

applications,	migrate	legacy	software	to	cloud,	affects	of	cloud	

computing	project	management,	budgeting,	and	lifecycle	man-

agement	 in	your	organization;	Select	appropreiateness	of	 the	

combination	 of	 platforms,	 tools,	 and	 services;	 Address	

reliability,	availability,	and	security	concerns;	Case	studies	that	

illustrate	the	latest	cloud	computing	technologies,	implementation	

issues,	and	solutions

 0904 329 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นส�าหรับงานธุรกิจ 3(2-2-5)

  Data Analytics Foundations for Business

  เง่ือนไขของรายวชิา : 0904 203 ระบบการจัดการฐาน

ข้อมูลทางธุรกิจ

  Prerequisite : 0904 203  Business Database 

Management System   

	 	 เรยีนรูพ้ืน้ฐานเทคโนโลยสี�าหรบัการรวบรวมข้อมลู	การจดั

เกบ็	วิเคราะห์	เรียนรู	้เข้าใจ	Busuiness	Analytics	3	แบบคอื	Descriptive	

Analytics,	Predictive	Analytics,	Prescriptive	Analytics	และการ

เข้าถึงข้อมูล	 รวมถึงการดูในหลากหลายมุมมอง	 (Multidimensional	

Model)	ของข้อมลู	เพือ่ช่วยให้ผูใ้ช้งานในองค์กรท�าการตดัสนิใจทางธุรกจิ

ที่ดียิ่งขึ้น	เรียนรู้	Business	Data	Analytics	Application	ที่รวบรวม

การท�างานของระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจ	และสร้างแบบสอบถามรวมทัง้

สร้างรายงานเพื่อการวิเคราะห์	 และน�าผลลัพธ์ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการ

วางแผนธุรกิจ	แนวคิดและพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล	

	 	 Study	basic	technologies	for	data	collection,	data	

storage,	and	data	analysis.	Understand	three	types	of	business	

analytic:	 descriptive	 analytics,	 predictive	 analytics	 and	

prescr ipt ive	 analyt ics . 	 Data	 access	 and	 views	 of	

multidimensional	model	of	business	to	assist	an	organization	to	

make	better	business	decisions.	Discuss	 the	 applications	 for	

business	data	 analytics	 including	decision	 support	 systems,	
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questionnaire	 and	 report	 generation,	 and	using	 the	 result	 to	

guide	the	business	planning

 0904 494 การออกแบบและการพัฒนาประสบการณ์ 3(2-2-5)   

  และส่วนติดต่อกับผู้ใช้

  User Experience/User Interface Design 

  and Development 

	 	 หลักการของการออกแบบ	 และการเขียนโปรแกรมส่วน

ติดต่อกับผู ้ใช ้	 ส ่วนติดต่อผู ้ใช ้ ท่ีสามารถปรับเปลี่ยน	 ไอคอนและ	

การออกแบบหน้าต่าง	การออกแบบภาษาค�าสัง่และระบบการแนะแนวผูใ้ช้

การออกแบบส่วนตดิต่อผูใ้ช้และปฏสิมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์กบัคอมพวิเตอร์		

การตรวจสอบการออกแบบทางเลือก	 การทดสอบการใช้งาน	 เครื่องมือ

และวิธีส�าหรับการออกแบบ	 	 และการพัฒนา	 วิธีส�าหรับการวัดค่าและ

คุณภาพส่วนติดต่อที่ประเมินค่า	

	 	 Principles	of	user	interface	design,	development	

and	programming;	 Psychology,	 users	 and	 cognitive	 science;	

adaptive	user’s	interfaces;	icon	and	window	design;	command	

language	design	 and	guidance	 systems	 	 for	 users;	 interface	

design	for	users	and	human-computer	interaction,	examination	

of	alternative	design;	usability	 testing;	 tools	and	methods	 for	

design	and	development;	methods	for	measuring	and	evaluating	

interface	quality;	

0904 407 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4(0-12-0)

  Business Computer Project  

				 	 การวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจ	 การบริหารโครงงานใน

รูปแบบการพฒันาระบบธรุกจิ	การออกแบบธรุกจิ	พฒันาโปรแกรม	การน�า

เสนอแนวทางหรือวิธีการแก้ไขปัญหา	 การน�าเสนอโครงร่างโครงงาน	

การด�าเนินงานตามแผน	 การติดตาม	 ภายใต้การแนะน�าของอาจารย์ที่

ปรึกษา			และการรายงานผลการศึกษาต่อคณะกรรมการสอบ	

	 	 Project	management	 in	 business	 information	

technology	 system	 development,	 software	 development,	

business	 idea/alternative	 presentation	 and	 project	 proposal	

presentation	 according	 to	 faculty	members’	 supervision	

development	and	project	final	presentation	according	to	faculty	

members’	 supervision;	 presentation	 of	 a	 final	 report	 to	 an	

examination	committee

  (2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต

 0904 302 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 3(3-0-6) 

  Business Information Technology 

  Management 

	 	 หลักการของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ	

การวางแผนงาน	การจัดการ	และการควบคุมทรัพยากรทางด้านต่างๆ	ทั้ง

ด้านบุคลากร	เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์	งบประมาณ	และการบรหิารโครงการ	

การออกแบบ	 การพัฒนา	 การสร้าง	 การติดตามและประเมินผลระบบ

สารสนเทศธรุกจิ	ผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศต่อองค์กร	กฎหมาย

และนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ	 องค์ประกอบ	

วัตถุประสงค์	ความเหมาะสม	และการวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	

ปัญหา	อุปสรรค	และความต้องการของผู้ใช้	วิธีการแก้ปัญหา	การเลือกวิธี

ท่ีเหมาะสมกับงบประมาณ	 การก�าหนดความต้องการระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ	 การเจรจาสัญญา	 การเตรียมสถานที่ 	 การจัดองค์กร	

และการจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากรด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ	รวมถึงกรณีศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

	 	 Principles	 of	 business	 information	 technology	

system;	 planning,	management,	 and	 control	 of	 resources	 in	

employee,	 computer	 technology,	 budgeting,	 and	 project	

management;	 design,	 development,	 construction,	 building,	

following-up,	 and	evaluation	of	 business	 information	 system;	

effects	 of	 information	 technology	 on	 organizations;	 laws	 and	

governmental	policies	of	information	technology;	components,	

objectives,	 appropriateness,	 and	 planning	 of	 business	

information	technology;	problems,	threats	and	needs	of	users;	

problem	solving	methods;	appropriate	procedure	for	budgeting;	

need	setting	for	information	technology;	contract	negotiation,	

place,	organizing,	and	management	of	information	technology	

center	and	 information	 technology,	 including	a	case	study	of	

business	information	technology	management

 0904 311 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ 2 3(2-2-5) 

  Business Programming 2

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0904 201 การเขยีนโปรแกรมทาง

ธุรกิจ 1

  Prerequisite : 0904 201 Business 

Programming 1

	 	 การเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถข้ัุนสงู	การประมวลผลทางธรุกจิ

ส�าหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์	การเขียนพัฒนาแอพพลิเคชันแบบกระจาย	

การพฒันาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ขัน้สงูส�าหรบัการจดัการฐานข้อมูล

ทางธุรกิจแบบกระจาย
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	 	 Advanced	object-oriented	programming;	business	

processing	for	computer	networking;	development	programming	

of	 application	 distribution	 styles;	 development	 of	 advanced	

computer	 language	 programming	 for	 distributed	 business	

database	management

 0904 312 ระบบความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)

  ส�าหรับงานธุรกิจ

  Computer Security System for Business

	 	 ระบ		บรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์	 ระบบรักษา

ความปลอดภยัส�าหรบัเครอืข่ายคอมพวิเตอร์และอนิเทอร์เนต็	พืน้ฐานการ

เข้ารหสัและถอดรหสัข้อมลู	รูปแบบและขัน้ตอน	การเข้ารหัสและถอดรหัส	

ส่วนประกอบของการเข้ารหสัและถอดรหสัอลักอริธมึ		และรูปแบบของคย์ี

ที่จะใช ้ในการเข ้ารหัสและถอดรหัสมาตรฐานความปลอดภัยของ

การส่งข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ต	ศึกษากรณี

ศึกษาการใช้ระบบรักษาความปลอดภัยส�าหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ในงานธุรกิจ

	 	 Computer 	 secur i ty 	 systems; 	 computer	

networking	 and	 internet	 security	 systems;	 fundamentals	

of	 encoding	 and	 decoding	 basics;	 steps	 and	 modes	 of	

encoding	 and	 decoding;	 parts	 of	 encoding	 and	 decoding	

algorithms	and	key	models;	case	studies	of	data	transmission	

security	standards	for	networking	and	the	internet

 0904 313 โครงสร้างข้อมูลและการจัดการแฟมข้อมูล 3(3-0-6)

  ในระบบสารสนเทศธุรกิจ 

  Data Structure and File Organization 

  in Business  Information System

	 	 โครงสร้างข้อมูลและแฟ้มข้อมูล	 ที่ใช้ในการประมวลผล

ระบบสารสนเทศ	 โครงสร้างแฟ้มข้อมูลพื้นฐานทั้งแบบล�าดับขั้น	 แบบมี

ทิศทาง	ดัชนี	แฮช	และบี-ทรี	การวิเคราะห์โครงสร้างข้อมูลทั้งลิสท์	คิว	ทรี	

อะเรย์	และแฮช	ระบบการค้นคนืสารสนเทศ	ระบบการประมวลผลข้อความ	

ระบบการประมวลผลภาพ	 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และภาพ	

และระบบฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการจัดการแฟ้มข้อมูล	

	 	 Data	structures	and	files	for	information	processing;	

basic	file	structures	in	hierarchy,	indexing,	hashing,	and	B-trees;	

a	 data	 structure	 analysis	 for	 list,	 queue,	 array,	 and	hashing;	

information	queries	systems;	hardware	systems

 0904 316 การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business Information Technology Audit

	 	 การวิเคราะห์ระบบและข้ันตอนการพัฒนาระบบงาน

สารสนเทศ	 เพื่อน�าไปประกอบการพิจารณาและตรวจสอบความถูกต้อง

ของการท�างานของระบบงาน	การตรวจสอบขัน้ตอนการวเิคราะห์ระบบงาน

แนวคดิการพฒันาระบบงานคอมพวิเตอร์	การตรวจสอบการออกแบบระบบ

จดัเกบ็ข้อมลู	การตรวจสอบข้ันตอนการพัฒนาระบบ	การสร้างแบบจ�าลอง

ข้อมูลทดสอบเพื่อน�ามาใช้ในการทดสอบระบบงานและการจัดท�าเอกสาร

รายงานผลการทดสอบ

	 	 System	and	step	analysis	of	 information	system	

development	for	consideration		and	auditing	of	accurate	working	

system;	 auditing	 of	 system	 analysis	 steps;	 concepts	 of	

computer	 system	development;	 auditing	 of	 storage	 system	

design;	 auditing	 of	 system	development	 steps;	 data	 testing	

simulation	for	system	testing	and	preparation	of	testing	result	

reporting		

 0904 317 การพัฒนาและประยุกต์ฐานข้อมูล 3(2-2-5)

  Database Implementations

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0904 203  ระบบการจัดการฐาน

ข้อมูลทางธุรกิจ

      Prerequisite : 0904 203  Business Database 

Management System

	 	 ทฤษฎีและการประยุกต์เครื่องมือบริหารงานฐานข้อมูล	

การขยายความรู	้SQL	ไปสูก่ารจดัการฐานข้อมลูขนาดใหญ่	เพือ่พฒันาด้าน

ผู้ใช้และด้านผู้ให้บริการ	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการ	วิธีการ

เก็บข้อมูลและเทคนิคการเรียกใช้	การสร้างฐานข้อมูลในงานธุรกิจ	

	 	 Theories	and	application	of	database	management	

system	(DBMS)	tools;	extensive	knowledge	of	SQL	to	manage	

enterprise	database	systems	for	developing	users	and	servers;	

relationships	between	users	and	servers;	stored	procedures	and	

triggers;	development	of	small	database
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 0904 318 การสื่อสารแบบไร้สายและแบบเคลื่อนที่ 3(2-2-5)

  ในงานธุรกิจ

  Wireless and Mobile Communication 

  in Business

  เงื่อนไขของรายวิชา :  0904 301 การสื่อสารข้อมูลและ

เครอืข่ายคอมพวิเตอร์ในงานธรุกจิ

  Prerequisite  :  0904 301 Business Data

Communication and Computer 

Network

	 	 ววิฒันาการและการเข้ากนัได้ของมาตรฐานการสือ่สารแบบ

ไร้สาย	 เครือข่ายแบบไร้สายและแบบเคลื่อนที่มาตรฐานต่างๆ	 ลักษณะ

เฉพาะของเครือข่ายการสื่อสารแบบไร้สายและแบบเคลื่อนที่	อินเทอร์เน็ต

โปรโตคอลแบบเคลือ่นที	่การจดัการประสทิธภิาพของเครอืข่ายไร้สาย	การ

เปลี่ยนต�าแหน่งของการใช้งาน	การเข้าถึงข้อมูลแบบเคลื่อนที่และอุปกรณ์

สนับสนุน	 การประยุกต์ใช้งานการสื่อสารแบบไร้สายและแบบเคลื่อนท่ี

ในงานธุรกิจ

	 	 Evo lut ion 	 and	 congruence	 o f 	 wi re less	

communication	 standards;	 networks	 of	 standardized	

wireless	and	mobile;	specific	characters	of	wireless	and	mobile	

communication	networks;	mobile	protocol	internet;		efficiency	

management	of	wireless	networks;	position	changes	of	usages;	

connection	of	mobile	data	and	support	equipments	;	applications	

of	wireless	and	mobile	communication	in	business

 0904 321 การตลาดบนอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5)

  Internet Marketing

	 	 แนวคิดเก่ียวกบัการตลาดในอินเทอร์เนต็	ความพร้อมของ

องค์ประกอบทางด้านการตลาด	องค์ประกอบในด้านการด�าเนินการตลาด

บนอินเทอร์เน็ต	ประกอบด้วย	กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด	การวางแผน

การตลาด	กลยุทธ์การสร้างและการออกแบบเว็บไซต์	และอื่นๆ	

	 	 Concepts	 of	 internet	marketing;	 readiness	 of	

marketing	 components;	 components	 of	 internet	marketing	

operations,	such	as	marketing	target	groups,	marketing	planning,	

website	building	and	design	strategy,	and	others

 0904 322 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)

  Electronics Commerce

	 	 การท�างานและโครงสร้างของระบบอนิเทอร์เนต็	เทคโนโลยี

ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทีเ่หมาะสมในงานพาณชิย์อเิล็กทรอนกิส์	หลกัการ

และกฎหมายเก่ียวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 ระบบรักษาความ

ปลอดภัยของข้อมูล	 การจัดการข้อมูล	 การติดตั้งและพัฒนาโปรแกรม

ส�าหรับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์		ทั้งแบบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

และแบบเคลื่อนที่	และการจัดการงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	รวมถึงกรณี

ศึกษาเว็บไซต์ที่ท�าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

	 	 Operations	 and	 structure	 of	 internet	 system;	

appropriate	hardware	and	software	technology	for	electronics	

commerce;	 principles	 and	 laws	 of	 electronics	 commerce;	

data	security	system;	data	management;	program	installation	

and	management	for	website	of	electronics	commerce	in	both	

internet	 networks	 and	mobile	 aspect;	 electronics	 commerce	

management,	 including	 a	 case	 study	 of	website	 in	 doing	

electronics	commerce	businesses	

 0904 323 การวิเคราะห์และการออกแบบเว็บไซต์ 3(2-2-5)

  Web Analysis and Design 

	 	 สถาปัตยกรรมของการสือ่สารข้อมลูระหว่างเว็บเซอร์ฟเวอร์

และเว็บเบราเซอร์เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมในการ

ให้บริการของเว็บเซอร์ฟเวอร์ในปัจจุบัน	การติดตั้งระบบเว็บเซอร์ฟเวอร์

และฐานข้อมูลบนเว็บ	การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์	 การออกแบบหน้า

เว็บให้รองรับการแสดงผลที่หลากหลายอุปกรณ์	 การใช้เทคโนโลยี

ซอฟต์แวร์ในปัจจุบันเพื่อการพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ในงานธุรกิจ

	 	 Architectures	 of	 data	 communication	between	

web	servers	and	web	browsers;	appropriate	current	hardware	

and	software	technology	for	web	servers;	installation	of	database	

servers	and	database	on	web;	web	structure	design;	web	pages	

responsiveness	design	 for	 all	 device;	 using	 current	 software	

technology	for	designing	and	developing	business	website

 0904 324 ระบบความปลอดภัยส�าหรับพาณิชย์ 3(2-2-5)   

  อิเล็กทรอนิกส์

  Electronics Commerce Security System

	 	 ระบบรักษาความปลอดภัยส�าหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

และอินเทอร์เน็ต	พื้นฐาน	 รูปแบบและข้ันตอนการเข้ารหัสและถอดรหัส	

ส่วนประกอบของการเข้ารหัสและถอดรหัสอัลกอริธึมและรูปแบบของคีย์

ที่จะใช้	 มาตรฐานความปลอดภัยของการส่งข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ต	

และกรณีศึกษาการใช้ระบบรักษาความปลอดภัยกับเว็บไซต์พาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์

	 	 Security	 system	 for	 computer	 networks	 and	

internet;	 fundamentals,	 types,	 and	 steps	 of	 encryption	 and	

decryption;	 components	 of	 encryption	 and	 decryption	 for	

algorithms	and	key;	security	standards	of	information	sending	

in	internet	system;	case	studies	of	implementing	security	system	

and	electronics	commerce	website
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 0904 325 การเงินและการธนาคารส�าหรับพาณิชย์ 3(3-0-6)

  อิเล็กทรอนิกส์

  Finance and Banking for Electronics 

  Commerce

	 	 ววิฒันาการของการช�าระเงินสมยัใหม่	การให้บริการทางการ

เงินของธนาคารที่สนับสนุนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 ระบบการส่ังซื้อและ

การจ่ายเงนิส�าหรบัเวบ็ไซต์พาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์	ระบบการใช้บตัรเครดติ	

การใช้เชค็อเิลก็ทรอนกิส์	การใช้เงินอเิลก็ทรอนกิส์	การใช้เงนิอเิลก็ทรอนกิส์

ทีอ่ยูใ่นบตัรสมาร์ทการ์ด	การช�าระเงนิสมัยใหม่ในรูปแบบต่างๆ	ของระบบ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

	 	 Evolution	of	modern	payment;	banking	services	

through	electronics	commerce;		ordering		and	payment	systems	

of	 electronics	 commerce	 website;	 credit	 card	 system;	

electronic	 checking;	 electronic	money;	 	 electronic	money	 in	

smart	card;	modern	payments	of	electronics	commerce	system

 0904 328 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 3(2-2-5) 

  Big Data Analytics

	 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่	คลังข้อมูล	ศูนย์

ข้อมูล	การใช้ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์	(R	และ/หรือ	Python)	เพื่อดึง

ข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่	ความรู้และทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล	

เทคนิคการท�าเหมืองข้อมูล	และ	การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ	 อัลกอริทึม

และกระบวนทัศน์การค�านวณเพื่อค้นหารูปแบบและกฎระเบียบในฐาน

ข้อมูล	

	 	 Basic	 knowledge	 on	 big	 data,	 data	mart,	 data	

warehose	 and	 data	 center;	 	 using	 computer	 programming	

language	(R	and/or	Python)	to	extract	data	from	big	data;	the	

knowledge	and	skills	in	data	analytics,	data	mining	techniues	

and	statistical	analysis;	algorithms	and	computational	paradigms	

that	 allow	 computers	 to	 find	 patterns	 and	 regularities	 in	

databases

 0904 414 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3(3-0-6)

  Decision Support Systems

	 	 วิ ธี ก ารและ เทคนิคในการสร ้ า งและติดตั้ ง ระบบ

คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ	การพัฒนา

โปรแกรมทางเลือก	การสร้างระบบสนับสนุนการตัดสินใจ	กฎในการสร้าง

เครื่องมือ	 ได้แก่	 การจ�าลองสถานการณ์	 การหาค่าความเหมาะสม	สถิติ	

และแบบเชิงปริมาณอื่นๆ	และระบบคอมพิวเตอร์	ได้แก่	ระบบสารสนเทศ

เพื่อการจัดการ	ระบบวางแผนการจัดการทรัพยากร	และระบบผู้เชี่ยวชาญ	

เพื่อสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพในระบบสนับสนุนการตัดสินใจ	

และกรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

	 	 Methods	 and	 techniques	 for	 building	 and	

installation	of	computer	system	in	supporting	efficient	decision	

making;	alternative	software	development;	building	of	decision	

support	 system;	 rules	 of	 tool	 building,	 including	 simulation,	

optimization,	 statistics,	 and	 other	 quantitative	 models;	

computer	 systems	 of	 management	 information	 system,	

enterprise	resource	planning	and	expert	systems	in	supporting	

and	enhancing	decision	support	system;	case	studies	of	decision	

support	system	application

 0904 415 การออกแบบกราฟฟกในงานธุรกิจ 3(2-2-5)

  Graphic Design for Business

	 	 ทฤษฎีการออกแบบกราฟฟิก	 หลักการวิเคราะห์ความ

ต้องการเพื่อการออกแบบกราฟฟิก	 การใช้งานโปรแกรมส�าเร็จรูปท่ีได้

มาตรฐานในการออกแบบกราฟฟิกที่เหมาะสมส�าหรับงานธุรกิจ	 การใช้สี

เพื่อเน้นและจัดล�าดับองค์ประกอบกราฟฟิกท่ีมีประสิทธิภาพ	 รูปแบบตัว

อักษร	 และทักษะการออกแบบหรือวางต�าแหน่งกราฟฟิก	 เพ่ือให้ได้

มาตรฐานและการใช้งานในธุรกิจ

	 	 Theories	 of	 graphic	design;	 principles	 of	 needs	

analysis	for	graphic	design;	uses	of	standard	software	package	

in	appropriate	graphic	design	for	business;	efficient	uses	of	colors,	

in	dominant	and	sequencing	subordinate	elements,	typography,	

and	 production	 skills	 or	 graphic	 position	 for	 standards	 and	

business	usages

 0904 416 การเขียนโปรแกรมส�าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-2-5)

  แบบไร้สายในงานธุรกิจ

  Mobile Programming and Wireless 

  Components in Business   

	 	 หลกัการและกระบวนการของการเขยีนโปรแกรมประยกุต์

แบบไร้สาย	ระบบฐานข้อมลูทีน่�ามาใช้กบัเครือ่งมอืและอปุกรณ์สือ่สารแบบ

ไร้สาย	การวิเคราะห์	ออกแบบและพฒันาโปรแกรม	การประยกุต์ใช้อปุกรณ์

และเครื่องมือสื่อสารแบบไร้สายเพื่อน�ามาใช้ในงานธุรกิจ

	 	 Principles	 and	 processes	 of	 applied	wireless	

programming;	database	system	that	implements	to	wireless	tools	

and	components;	analysis,	design	and	development	of	program;	

applications	of	wireless	components	and	tools	in	business	
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 0904 417  การประยุกต์ชอฟต์แวร์เพื่อการวางแผน 3(2-2-5)   

  ทรัพยากรองค์กร 

  Applications of Enterprise Resource 

  Planning Software 

	 	 ลักษณะ	ความส�าคัญ	และการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่อ

การจัดการบริหารการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร	 ERP	

(Enterprise	 Resource	 Planning)	 โดยค�านึงถึงความเหมาะสม

และสอดคล้องกับสภาพขององค์กร

	 	 The	nature,	 importance,	 and	use	 of	 Enterprise	

Resource	Planning	(ERP)	software	application	appropriateness	

and	consistence	with	organization	environment

 0904 418 การประยุกต์ชอฟต์แวร์เพื่อการจัดการ 3(2-2-5)   

  ด้านลูกค้าสัมพันธ์  

  Applications of Customer Relationship 

  Management Software 

	 	 ลักษณะ	 ความส�าคัญ	 และการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป

เพ่ือการจัดการบริหารลูกค้าสัมพันธ์	 โดยค�านึงถึงความเหมาะสม

และสอดคล้องกับสภาพขององค์กร

	 	 The	 nature,	 importance,	 and	 use	 of	 Customer	

Relationship	 Management	 (CRM)	 software	 application	

appropriateness	and	consistence	with	organization	environment	

 0904 427 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 3(2-2-5)

  Internet of Things

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0904 201 การเขยีนโปรแกรมทาง

ธุรกิจ 1

  Prerequisite  : 0904 201  Business Program-

ming 1 

	 	 ความรูเ้บ้ืองต้นเกีย่วกบัอนิเทอร์เนต็ของสรรพสิง่การเชือ่ม

ต่อเซ็นเซอร์เข้ากับอุปกรณ์ควบคุม	การท�างานของอุปกรณ์	 อินเทอร์เน็ต

ของสรรพสิ่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 การสร้างเครือข่ายอุปกรณ์

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง			กรณีศึกษาแอปพลิเคชันเกี่ยวกับ	อินเทอร์เน็ต

ของสรรพสิ่ง	และพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เบื้องต้นส�าหรับ	การวิเคราะห์

ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

	 	 Introduction	to	Internet	of	Tthings	(IoT);	working	

with	sensor	and	actuators;	connecting	an	IoT	device	to	Internet;	

creating	network	of	IoT	devices;	case	studes	of	IoT	utilization;	

building	smart	application	with	IoT;	IoT	data	analytics

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วย

	 ให้เลือกเรียนในรายวิชาอื่นๆ	 ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย	 	 จ�านวน

ไม่น้อยกว่า		6	หน่วยกิต		โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

4. หมวดประสบการณ์ภาคสนาม	(การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

 0199 499 สหกิจศึกษา 9 (0-40-0)

  Cooperative Education

	 	 การปฏิบัติงาน	 ในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	

โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนา

นิสิตให ้มีความรู ้ทางวิชาการและทักษะท่ีเกี่ยวข ้องกับการท�างาน

ในสถานประกอบการ	มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในด้านการคิด

อย่างเป็นระบบ	การสังเกต	การตัดสินใจ	ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์

และการประเมินท�าให้นิสิตมีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถาน

ประกอบการ	และตลาดแรงงาน

	 	 A	systematic	provision	of	work-based	learning	is	

in	the	work	place	for	students	with	the	cooperation	between	the	

university	and	the	work	places	to	allow	the	students	to	develop	

both	academic	and	work-related	skills	in	the	work	place.	This	

procedure	will	help	the	students	in	self-development	in	terms	of	

systematic	 thinking,	observation,	decision	making,	analytical	

and	evaluation	skills.	Also	it	will	result	in	high	quality	graduates	

who	are	most	suitable	for	the	work	places	and	the	labor	market

 0904 497 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้าน 2(300ชั่วโมง)

  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  Business Computing Internship

	 	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านคอมพวิเตอร์ธุรกิจใน

หน่วยงานของรัฐบาล		รัฐวิสาหกิจ	หรือเอกชน

	 	 Business	 computing	 internship	 in	 enterprises,	

government	agencies	or	private	sectors
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
Bachelor  of  Business  Administration  in

International  Business
(International  Program  Revised  Curriculum  2018)

ชื่อหลักสูตร  

Code and Title of the Program
	 ภาษาไทย	 	 :	 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต		สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

	 ภาษาอังกฤษ	 	 :	 Bachelor		of		Business		Administration		Program		in		International		Business		

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

Title of the Degree and Major Field
	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	 :	 บริหารธุรกิจบัณฑิต		(ธุรกิจระหว่างประเทศ)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :			 บธ.บ.		(ธุรกิจระหว่างประเทศ)

	 English	 (ชื่อเต็ม)			 :			 Bachelor		of		Business		Administration		(International		Business)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :			 B.B.A.		(International		Business)

จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร    

Total  Number  of  Credits  Required  
	 รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร		ไม่น้อยกว่า		132		หน่วยกิต		

	 Total		number		of		credits		required,		not		less		than		132		credits		

หลักสูตร  

Curriculum
	 รวมตลอดหลักสูตร			 	 ไม่น้อยกว่า			 132		หน่วยกิต

	 Total		Number		of		Credits,			 Not		less		than			 132		Credits
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โครงสร้างหลักสูตร

Curriculum  Structure

จ�านวนหน่วยกิต

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา

Course  and  Subject  Category

โปรแกรมปกติ

Regular  Program

โปรแกรมสหกิจศึกษา

Cooperative  Education  Program

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

   General  Education  Course

 ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

 Not less than 30 Credits  

 ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  

 Not less than 30 Credits

2. หมวดวิชาเฉพาะ

 Specialized  Core  Course

	 2.1	 กลุ่มวิชาแกน

	 	 Core		Units

			 2.2	 กลุ่มวิชาเอก		

							 Major		Units

	 	 (1	)	 วิชาเอกบังคับ

	 	 	 Major		Compulsory		Units

	 	 (2)	 วิชาเอกเลือก

	 	 	 Major		Elective		Units

 ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต

 Not less than 96 Credits 

			 	 51  หน่วยกิต

			 	 51 Credits

			 	 45 หน่วยกิต

			 	 45 Credits		

			 	 30 หน่วยกิต

			 	 30 Credits

			 	 15 หน่วยกิต

			 	 15 Credits		

 ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต

 Not less than 96 Credits 

			 	 51  หน่วยกิต

			 	 51 Credits

			 	 45 หน่วยกิต

			 	 45 Credits		

			 	 30 หน่วยกิต

			 	 30 Credits

			 	 15 หน่วยกิต

			 	 15 Credits		

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  

 Free  Elective  Course

 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 Not less than 6 Credits

 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 Not less than 6 Credits

4. หมวดประสบการณ์ภาคสนาม  

 Field  Experience  Course

 (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

	 (Internship	or	Cooperative	Education)

  2 หน่วยกิต

(ไม่น้อยกว่า 300 ชม.และไม่นับหน่วยกิต)

  2 หน่วยกิต

 (Not less than  300  hours  

without  getting credits)

  9 หน่วยกิต

(ไม่น้อยกว่า 4 เดือน และไม่นับหน่วยกิต)

  9 หน่วยกิต

(Not less than 4 months  

without  getting  credits)

รวมหน่วยกิต

Total  Credits

 ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต

 Not less than 132 Credits

 ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต

 Not less than 132 Credits
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รายวิชาในรายวิชา

Subjects
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

 General  Education  Course Not  less  than  30  Credits

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  96 หน่วยกิต

 Specialized  Core  Course Not less than  96  Credits

 2.1 กลุ่มวิชาแกน 51 หน่วยกิต

  Core  Units  51  Credits

	 0105		327	 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 English		for		Business

	 0900		101	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Introduction		to		Business

	 0901		101	 หลักการบัญชีขั้นต้น			 3(3-0-6)

	 	 Principles		of		Accounting	

	 0901		204	 การภาษีอากร		1	 3(3-0-6)

	 	 Taxation		1

	 0901		205	 การบัญชีเพื่อการจัดการ	 3(3-0-6)

	 	 Accounting		for		Management

	 0902		101	 หลักการตลาด	 3(3-0-6)

	 	 Principles		of		Marketing	

	 0903		101	 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ	 3(3-0-6)

	 	 Management		and		Organizational		Behavior		

	 0903		281	 ความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสรรค์	 3(3-0-6)

	 	 ธุรกิจใหม่

	 	 Entrepreneurship		and		New		Venture		Creation

	 0904		101	 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	 3(2-2-5)

	 	 Business		Computer		and		Information		

	 	 Technology

	 0907		104	 เศรษฐศาสตร์จุลภาค		1	 3(3-0-6)

	 	 Microeconomics		1

	 0907		105	 เศรษฐศาสตร์มหภาค		1	 3(3-0-6)

	 	 Macroeconomics		1

	 0909		202	 กฎหมายธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Business		Law		

	 0909		203	 สถิติธุรกิจ			 3(3-0-6)

	 	 Business		Statistics

	 0909		301	 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ	 3(3-0-6)

	 	 Production		and		Operation		Management

	 0909		302	 การเงินธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Business		Finance

	 0909		303	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Business		Research		Methodology

	 0909		401	 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์	 3(3-0-6)

	 	 Business		Policy		and		Strategic		Management

 2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า  45  หน่วยกิต

  Major  Units  Not  less  than  45  Credits

  (1) วิชาเอกบังคับ  30 หน่วยกิต

   Major  Compulsory  Units 30  Credits

	 0902		315	 การตลาดโลก	 3(3-0-6)

	 	 Global		Marketing

	 0905		419	 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ	 3(3-0-6)

	 	 International		Financial		Management

	 0906		101		สภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ	 3(3-0-6)

	 	 International		Business		Environment	

	 0906		102	 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ทางธุรกิจ*			 3(1-2-6)

	 	 English		for		Business		Learning*

*		การประเมินผลการเรียนเป็น		S		หรือ		U		และไม่นับหน่วยกิต

*		Evaluation		for		grading		is		S		or		U		without		earning		credits

	 0906		203	 การค้าระหว่างประเทศ	 3(3-0-6)

	 	 International		Trade	

	 0906		301	 การจัดการการส่งออกและน�าเข้า			 3(3-0-6)

	 	 Export-Import		Management

	 0906		302	 กฎหมายและข้อบังคับธุรกิจระหว่างประเทศ	 3(3-0-6)

	 	 International		Business		Law		and		Regulations	

	 0906		401	 การจัดการข้ามวัฒนธรรม	 3(3-0-6)

	 	 Cross-Cultural		Management

	 0906		402	 สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ	 3(2-2-5)

	 	 Seminar		in		International		Business

	 0906		413	 การจัดการการขนส่งระหว่างประเทศ	 3(3-0-6)

	 	 International		Logistics		Management	

	 0906		434	 หลักการบริหารโครงการ	 3(3-0-6)

	 	 Principles		of		Project		Management

 

  (2) วิชาเอกเลือก       ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต

      Major  Elective  Units Not  less  than  15  Credits

   กลุ่มวิชาการด�าเนินงานระหว่างประเทศ  

   International  Operations  Subjects

	 0901		458	 การบัญชีระหว่างประเทศ	 3(3-0-6)

	 	 International		Accounting

	 0906		411	 การประกอบการระหว่างประเทศ	 3(3-0-6)

	 	 International		Entrepreneurship	

	 0906		412	 การประกันภัยการส่งออกและน�าเข้า	 3(3-0-6)

	 	 Export-Import		Cargo		Insurance	
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 กลุ่มวิชาการตลาดระหว่างประเทศ

   International  Marketing  Subjects

	 0902		313	 การจัดการการตลาดและกลยุทธ์การตลาด	 3(3-0-6)

	 	 Marketing		Management		

	 	 and		Marketing		Strategy	

	 0902		419	 การตลาดในภูมิภาคเอเซีย	 3(3-0-6)

	 	 Marketing		in		Asia

	 0906		420	 การตลาดในสาธารณรัฐประชาชนจีน	 3(3-0-6)

	 	 Marketing		in		People		Republic		of		China

	 0906		421	 การพาณิชย์ระหว่างประเทศส�าหรับ	 3(3-0-6)

	 	 กลุ่มประเทศอาเซียน		

	 	 International		Commerce		for		ASEAN	

	 0906		422	 การพาณิชย์ระหว่างประเทศส�าหรับ	 3(3-0-6)

	 	 กลุ่มประเทศอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

	 	 International		Commerce		for		North		

	 	 and		South		America	

	 0906		423	 การพาณิชย์ระหว่างประเทศส�าหรับ	 3(3-0-6)

	 	 กลุ่มสหภาพยุโรป

	 	 International		Commerce		for		European

	 	 Community	

  กลุ่มวิชากลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศ  

   International  Business  Strategy  Subjects

	 0903		453	 การวิเคราะห์และก�าหนดกลยุทธ์	 3(3-0-6)

	 	 การเจรจาต่อรอง

	 	 Negotiation		Analysis		and		Strategy	

	 0903		454	 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม	 3(3-0-6)

	 	 ในองค์การ		

	 	 Management		for		Organizational		Change

	 	 and		Innovation

	 0903		456	 การบริหารความร่วมมือทางธุรกิจ			 3(3-0-6)

	 	 Business		Alliance		Management

	 0906		431	 กลยุทธ์การแข่งขันในระดับโลก	 3(3-0-6)

	 	 Global		Competitive		Strategy		

   กลุ่มอื่นๆ  

   Other  Subjects

	 0902		416	 การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 3(3-0-6)

	 	 Electronic		Commerce		Marketing	

	 0903		332	 หลักการลงทุน	 3(3-0-6)

	 	 Principles		of		Investment	

	 0903		457	 การจัดการความขัดแย้ง			 3(3-0-6)

	 	 Conflict		Management	

	 0903		458	 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน	 3(3-0-6)

	 	 Supply		Chain		Management

	 0903		485	 ทักษะการพูดในที่สาธารณะและการน�าเสนอ	 3(3-0-6)

	 	 ผลงาน

	 	 Public		Speaking		and		Presentation		Skills		

	 0906		204	 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ	 3(3-0-6)

	 	 International		Human		Resource		Management	

	 0906		435	 การบริหารโครงการภาคปฏิบัติ	 3(1-2-6)

	 	 Practical		Project		Management			

	 0906		436	 ประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ	 3(3-0-6)

	 	 Current		Issues		in		International		Business

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต

 Free  Elective  Course   Not  less  than  6  credits

	 ให้เลือกเรียนในรายวิชาอื่น	 	 ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย	 จ�านวน

ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต

	 Students		are		allowed		to		select		other		courses		offered		in		

Mahasarakham		University		and		credits		will		be		not		less		than		

6		credits		

4. หมวดประสบการณ์ภาคสนาม		(การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

 Field Experience Course	 	 (Internship	 or	 Cooperative	

Education		Program)

	 0199		499	 สหกิจศึกษา		*	 9(0-40-0)

	 	 Cooperative		Education

	 0906		432	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	 2(300		ชั่วโมง)

	 	 ทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ		**

	 	 International		Business		Administration

	 	 Internship	
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*		เข้าร่วมโครงการสหกิจศกึษาและฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ		

ไม่น้อยกว่า	 	4	 	 เดือน	 	การประเมินผลการเรียนเป็น	 	S	 	หรือ	 	U	 	และ

ไม่นับหน่วยกิต

*		Evaluation		for		grading		is		S		or		U		for		attending		the		coop-

erative	 	 education	 	program	 	 and	 	 field	 	 experience	 	 in	 	 any		

organization		at		least		4		months		without		earning		credits

**		ฝึกงานไม่น้อยกว่า		300		ชั่วโมง		การประเมินผลการเรียน		เป็น		S		หรือ		

U		และไม่นับหน่วยกิต

**		 Internship		 is	 	not	 	 less		than		300		hours,	 	evaluation		for		

grading		is		S		or		U		without		earning		credits
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แผนการศึกษา

Academic  Program
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

Bachelor  of  Business  Administration  Program  in  International  Business  

ชั้นปีที่  1  ภาคต้น
1st  Year  First  Semester

รหัสวิชา
Code

ชื่อวิชา
Title  

จ�านวนหน่วยกิต
Number  of  Credit

โปรแกรมปกติ
Regular  Program

โปรแกรมสหกิจศึกษา
Cooperative  Education  Program

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
Preparatory	English

2 2

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง
Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation

2 2

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
General  Education  Course

6 6

0900		101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
Introduction		to		Business

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

0906		102 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ทางธุรกิจ*
English		for		Business		Learning*

3(1-2-6) 3(1-2-6)

รวม
Total

13  หน่วยกิต
13  Credits

13  หน่วยกิต
13  Credits

*		การประเมินผลการเรียนเป็น		S		หรือ		U		และไม่นับหน่วยกิต		*		Evaluation		for		grading		is		S		or		U		without		earning		credits

ชั้นปีที่  1  ภาคปลาย

1st  Year  Second  Semester

รหัสวิชา
Code

ชื่อวิชา
Title  

จ�านวนหน่วยกิต
Number  of  Credit

โปรแกรมปกติ
Regular  Program

โปรแกรมสหกิจศึกษา
Cooperative Education Program

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Communicative	English

2 2

0043	001 การคิดเชิงออกแบบ
Design	Thinking

2 2

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
General  Education  Course

6 6

0902		101 หลักการตลาด
Principles		of		Marketing

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

0904		101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
Business		Computer		and		Information		Technology

3(2-2-5) 3(2-2-5)

รวม
Total

16  หน่วยกิต
16  Credits

16  หน่วยกิต
16  Credits
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ชั้นปีที่  2  ภาคต้น

2nd  Year  First  Semester

รหัสวิชา

Code

ชื่อวิชา

Title  

จ�านวนหน่วยกิต

Number  of  Credit

โปรแกรมปกติ

Regular  Program

โปรแกรม

สหกิจศึกษา

Cooperative  Education  

Program

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

General		Education		Course

6 6

0901		101 หลักการบัญชีขั้นต้น

Principles		of		Accounting		

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

0903		101 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ

Management		and		Organizational		Behavior

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

0906		101 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ		

International		Business		Environment

- 3(3-0-6)

0907		104 เศรษฐศาสตร์จุลภาค		1

Microeconomics		1		

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

0909		202 กฎหมายธุรกิจ

Business		Law

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

รวม

Total

18  หน่วยกิต

18  Credits

21  หน่วยกิต

21  Credits
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ชั้นปีที่  2  ภาคปลาย

2nd  Year  Second  Semester

รหัสวิชา

Code

ชื่อวิชา

Title  

จ�านวนหน่วยกิต

Number  of  Credit

โปรแกรมปกติ

Regular  Program

โปรแกรมสหกิจศึกษา

Cooperative  Education  

Program

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

General		Education		Course

2 2

0901		205 การบัญชีเพื่อการจัดการ		

Accounting		for		Management

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

0901		204 การภาษีอากร		1

Taxation		1

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

0906		302 กฎหมายและข้อบังคับธุรกิจระหว่างประเทศ

International		Business		Law		and		Regulations

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

0907		105 เศรษฐศาสตร์มหภาค		1

Macroeconomics		1

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

xxxx	xxx หมวดวิชาเอกเลือก

Major		Elective		Course

3 3

xxxx	xxx หมวดวิชาเลือกเสรี

Free		Elective		Course

- 3

รวม

Total

17  หน่วยกิต

17  Credits

20  หน่วยกิต

20  Credits
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ปีที่  3  ภาคต้น

3rd  Year  First  Semester

รหัสวิชา

Code

ชื่อวิชา

Title

จ�านวนหน่วยกิต

Number  of  Credit

โปรแกรมปกติ

Regular  Program

โปรแกรมสหกิจศึกษา

Cooperative  Education  

Program

0903		281 ความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่

Entrepreneurship		and		New		Venture		Creation

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

0906		101 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ		

International		Business		Environment

3(3-0-6) -

0906		402 สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ	

Seminar		in		International		Business		

- 3(2-2-5)

0906		413 การจัดการการขนส่งระหว่างประเทศ

International		Logistics		Management

- 3(3-0-6)

0906		203 การค้าระหว่างประเทศ

International		Trade

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

0909		203 สถิติธุรกิจ

Business		Statistics

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

0909		301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ

Production		and		Operation		Management

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

0909		302 การเงินธุรกิจ

Business		Finance

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

รวม

Total

18  หน่วยกิต

18  Credits

21  หน่วยกิต

21  Credits
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ชั้นปีที่  3  ภาคปลาย

3rd  Year  Second  Semester

รหัสวิชา

Code

ชื่อวิชา

Title

จ�านวนหน่วยกิต

Number  of  Credit

โปรแกรมปกติ

Regular  Program

โปรแกรมสหกิจศึกษา

Cooperative  Education  

Program

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

General		Education		Course

2 2

0105		327 ภาษาอังกฤษธุรกิจ

English		for		Business		

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

0905		419 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ

International		Financial		Management

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

0906		301 การจัดการการส่งออกและน�าเข้า

Export-Import		Management

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

0906		401 การจัดการข้ามวัฒนธรรม

Cross-Cultural		Management

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

0909		303 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ		

Business		Research		Methodology

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

xxxx	xxx หมวดวิชาเอกเลือก

Major		Elective		Course

- 3

รวม

Total

17  หน่วยกิต

17  Credits

20  หน่วยกิต

20  Credits

ชั้นปีที่  3  ภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)

3rd  Year  Extra  Semester (Summer)

รหัสวิชา

Code

ชื่อวิชา

Title

จ�านวนหน่วยกิต

Number  of  Credit

โปรแกรมปกติ

Regular  Program

โปรแกรมสหกิจศึกษา

Cooperative  Education  

Program

0906		432 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ		*

International		Business		Administration		Internship*

2 -

รวม

Total

2  หน่วยกิต

2  Credits

-

*		ฝึกงานไม่น้อยกว่า		300		ชั่วโมง		ผลการศึกษาเป็น		S		หรือ		U		และไม่นับหน่วยกิต

*		Internship		is		not		less		than		300		hours,		evaluation		for		grading		is		S		or		U		without		earning		credits
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ชั้นปีที่  4  ภาคต้น

4th  Year  Semester  1

รหัสวิชา

Code

ชื่อวิชา

Title

จ�านวนหน่วยกิต

Number  of  Credit

โปรแกรมปกติ

Regular  Program

โปรแกรมสหกิจศึกษา

Cooperative  Education  

Program

0906		434 หลักการบริหารโครงการ

Principles		of		Project		Management

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

0909		401 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์

Business		Policy		and		Strategic		Management

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

0902		315 การตลาดโลก

Global		Marketing

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

xxxx	xxx หมวดวิชาเอกเลือก

Major		Elective		Course

9 9

xxxx	xxx หมวดวิชาเลือกเสรี

Free		Elective		Course

- 3

รวม

Total

18  หน่วยกิต

18  Credits

21  หน่วยกิต

21  Credits
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ชั้นปีที่  4  ภาคปลาย

4th  Year  Semester  2

รหัสวิชา

Code

ชื่อวิชา

Title

จ�านวนหน่วยกิต

Number  of  Credit

โปรแกรมปกติ

Regular  Program

โปรแกรมสหกิจศึกษา

Cooperative  Education  

Program

0906		402 สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ

Seminar		in		International		Business		

3(2-2-5) -

0906		413 การจัดการการขนส่งระหว่างประเทศ

International		Logistics		Management

3(3-0-6) -

xxxx	xxx หมวดวิชาเอกเลือก

Major		Elective		Course

3 -

xxxx	xxx หมวดวิชาเลือกเสรี

Free		Elective		Course

6 -

0199		499 สหกิจศึกษา*

Cooperative		Education*

- 9		(0-40-0)

รวม

Total

15  หน่วยกิต

15  Credits

9  หน่วยกิต

9  Credits

*		การประเมินผลการเรียนเป็น		S		หรือ		U		โดยเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาและฝึกปฏิบัติการในสถานประกอบการ		ไม่น้อยกว่า		4		เดือน		และไม่นับ

หน่วยกิต

*		Evaluation		for		grading		is		S		or		U		for		attending		the		cooperative		education		program		and		field		experience		in		any		organization		

at		least		4		months		without		earning		credits
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ค�าอธิบายรายวิชา  

Course  Description
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

 General  Education  Course Not  less  than 30  Credits

2. หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต

 Specialized  Core  Course Not  less  than  96  Credits

 2.1 กลุ่มวิชาแกน 51 หน่วยกิต

    Core  Units 51  Credits

 0105  327 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(3-0-6)

  English  for  Business  

	 	 การใช้ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ		การอ่านข้อมูลทางธุรกิจ		

การเขยีนจดหมายธรุกจิ		บตัรเชญิและการโฆษณา		การกรอกใบสมคัรงาน		

การสัมภาษณ์ทางธุรกิจ		การให้ข่าวสารเกี่ยวกับงานด้านธุรกิจ

และการติดต่อสื่อสาร

	 	 Uses		of		English		for		business		purposes;		reading		

business	 	 information;	 	writing	 	business	 	 letters,	 	 invitation		

cards		and		advertisements;		filling		application		forms;		business		

interviews;		business		information		and		communication

 0900  101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 3(3-0-6)  

  Introduction  to  Business

	 	 หลักการและรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ	 	 ได้แก่	 	 เจ้าของคน

เดียว	 	ห้างหุ้นส่วน	 	และบริษัทจ�ากัด	 	ลักษณะสภาพแวดล้อมของธุรกิจ		

กิจกรรมทางธุรกิจ		ด้านการผลิต		การตลาด		การเงิน		การบัญชี	และการ

จัดการทรัพยากร		กฎหมายธุรกิจ		แนวคิดในการประกอบธุรกิจ		ประเภท

ของธุรกิจ	 	 ความส�าคัญและบทบาทของการประกอบธุรกิจในสังคม		

ผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่มีต่อธุรกิจ		จุดมุ่งหมายของการประกอบ

ธุรกิจ	 ความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่ต่างๆ	 ของธุรกิจและความส�าคัญ

ของบรรษัทภิบาล	ความรับผิดชอบต่อสังคม	จริยธรรมและจรรยาบรรณ

ของการประกอบธุรกิจ

	 	 Principles	 	 and	 	 formalization	 	 of	 	 business		

establishment,		including		sole		proprietorship,		partnership,	and		

company		limited;		characteristics		of		business		environments;		

business		activities;		production,	marketing,	finance,	accounting,		

and		human		resource		management;		business		law;		concepts		

of		business		entrepreneurship,		types		of		business;		importance		

and		roles		of		business		entrepreneurship		in		society;	effects	of		
environments	on	business;	objectives	of	business	entrepreneurship;	 

relationships	among	business	functions;	importance	of	corporate		

governance,		corporate		social		responsibility,		ethics,		and		codes		

of		ethics		for		business		entrepreneurship

 0901  101 หลักการบัญชีขั้นต้น 3(3-0-6)

  Principles  of  Accounting

	 	 ความหมายและวัตถปุระสงค์ของการบัญชี		ประโยชน์ของ

ข้อมูลทางการบัญชี		แม่บท	การบัญชี		หลักการบัญชี		กระบวนการบันทึก

บัญชีตามหลักการบัญชีคู่		การจัดท�ากระดาษท�าการ		การปรับปรุงรายการ

บัญชี	 	 การจัดท�างบทดลอง	 	การปิดบัญชี	 	 และการจัดท�างบการเงินของ

กิจการขายสินค้า		กิจการผลิตสินค้า		และกิจการบริการ		รวมถึงการจัดท�า

สมุดรายวนัเฉพาะ		บญัชีคมุยอดและบญัชย่ีอย		ระบบใบส�าคญั		และระบบ

เงินสดย่อย

	 	 Definitions	and	objectives	of	accounting;	benefits		

of		accounting		information;		accounting		framework;		principles		

of		accounting;		recording		processes		of		accounting		based		on		

accounting		principles		of		double	entries;	preparation	of	working		

papers;		adjusting		of		accounting		transactions;		preparation		of		

trial		balance;		closing		of		accounts;		establishing		of		financial		

statements	for	trading,	manufacturing,	and	servicing	businesses;	

preparation	 	 of	 	 specific	 	 journals,	 	 accounts	 	 for	 	 controlling		

transactions,		and		subsidiary		accounts;		importance		invoice		

system;		petty		cash		system

 0901  204 การภาษีอากร  1   3(3-0-6)

    Taxation  1 

	 	 หลกัเกณฑ์		วธีิการประเมนิ		และการจดัเก็บภาษอีากรต่างๆ		

ตามประมวลรัษฎากร		และภาษีอื่นๆ		ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย		ภาษีเงิน

ได้บุคคลธรรมดา		ภาษีเงินได้นิติบุคคล		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		ภาษีธุรกิจเฉพาะ		

ภาษีเงินได้หัก		ณ		ที่จ่าย		ภาษีศุลกากร		ภาษีสรรพาสามิต		อากรแสตมป์		

และอื่นๆ

	 	 Criteria,		evaluation		methods		and		collection		of		

taxes		according		to		revenue		codes		and		other		related		taxes,		

including	personal	income	tax,	corporate	income	tax,	value-added

tax,		specific		business		tax,		income		tax		at		payment		place,		

custom		tax,		excise		tax,		stamp		duty,		and		others

 0901  205 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)

                   Accounting  for  Management

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 101  หลักการบัญชีขั้นต้น

  Prerequisite   :  0901 101 Principles of Accounting

	 	 บทบาทและหน้าท่ีของการบัญชเีพือ่การจัดการ	แนวคิดและ

พฤติกรรมต้นทุน		การค�านวณต้นทุนงานสัง่ท�า		การค�านวณต้นทุนช่วงการ

ผลิต		การค�านวณต้นทุนฐานกิจกรรม		การวิเคราะห์ต้นทุน-จ�านวน-ก�าไร		

วธิกีารเกีย่วกบัการค�านวณต้นทนุผลติภณัฑ์	งบประมาณ		งบประมาณจ่าย
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ลงทนุ	การใช้ข้อมลูต้นทนุในการตดัสนิใจ		การก�าหนดราคาผลติภณัฑ์		การ

บญัชตีามความรบัผดิชอบ	และการประเมนิผลการปฏบิตังิานแบบดลุยภาพ

	 	 Roles		and		functions		of		accounting		for		management;		

cost	concepts	and	behaviors;	job-order	costing;	process		costing;		

activity-based		costing;		cost-volume-profit		analysis;		product		

costing		methods;		budgeting;		capital		expenditure;		relevant		

costs		for		decision		making;		product		pricing;		responsibility		

accounting;		balanced		scorecard

0902  101 หลักการตลาด 3(3-0-6)

  Principles of Marketing

	 	 แนวคดิ		ปรชัญา		และความส�าคญัของการตลาด		ลกัษณะ

ของตลาด	 	สถาบันการตลาด	 	หน้าที่ของการตลาด	 	พฤติกรรมผู้บริโภค		

การแบ่งส่วนตลาด		การเลือกตลาดเป้าหมาย		การวางต�าแหน่งผลิตภัณฑ์		

ส่วนประสมการตลาด		ได้แก่		ผลิตภัณฑ์		ราคา		การจัดจ�าหน่ายและการ

ส่งเสริมการตลาด		และจรรยาบรรณทางการตลาด

	 	 Concepts,	philosophy,	and	importance	of		marketing; 

marketing	 characters;	marketing	 	 institutions;	marketing

functions;		consumer		behavior		market		segmentation		market		

targeting	 	 product	 	 positioning	 	marketing	 	mix,	 including		

product,		price,		place,		and		promotion;		marketing		ethics

 0903  101 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6)

  Management and Organizational Behavior

	 	 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ	บทบาทของผู้บริหารในยุคที่

ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงและมีการแข่งขันสูง	 กระบวนการจัดการ	 ได้แก่		

การวางแผน	การจดัองค์การ	การออกแบบองค์การและการควบคุม		แนวคิด

และหลักการเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์	 แนวคิดเกี่ยวกับ

พฤติกรรมองค์การ		ประกอบด้วยพฤติกรรมกลุ่ม		การจูงใจ		ภาวะผู้น�าใน

องค์การ		การติดต่อสื่อสาร		ความขัดแย้ง		และวัฒนธรรมองค์การรวมถึง

การก�าหนดยทุธศาสตร์เพือ่การพฒันาองค์การให้สามารถตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลง

	 	 Concepts		of		management;		roles		of		executives		

in		business		changes		and		high		competition;		management		

process,		including		planning,		organizing,		organizational		design,		

and		controlling;		concepts		and		principles		of		human		resource		

management;		concepts		of		organizational		behavior,		including		

group	behavior,	motivation,	leadership,	communication,		conflict,	

and	organizational	culture;	 strategy	setting	 for	organizational		

development		in		order		to		respond		changes

 0903  281 ความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสรรค์ 3(3-0-6)

  ธุรกิจใหม่

  Entrepreneurship and New Venture Creation

	 	 ความหมาย		คณุลกัษณะ		แนวคดิและพฤตกิรรมของความ

เป็นผูป้ระกอบการ		กระบวนการเริม่ต้นธรุกจิใหม่		การวเิคราะห์ปัญหาและ

โอกาสเชิงธรุกจิ	รปูแบบการด�าเนินธรุกจิสมยัใหม่		แนวคดิและรปูแบบการ

ระดมทุน	การบริหารการเติบโตอย่างยั่งยืน	แนวทางการสร้างสรรค์ธุรกิจ

ใหม่	 ความเข้าใจเก่ียวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

และสังคมต่อการเริ่มต้นธุรกิจใหม่

	 	 Definition,		entrepreneurial		attributes,		mind-set,		

and	 	behaviours;	 	 entrepreneurial	 	process	 	of	 	new	 	venture		

creation;		problem		and		business		opportunity		analysis;		types		

of		modern		business		model;		fundraising		concept		and		process;		

sustainable		growth		management;	type	of		new	venture	creation;	

empathizing	 effects	 of	 technological	 and	 socio-economical		

change		on		new		venture		creation

 0904  101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิ 3(2-2-5)

  Business Computer and Information 

  Technology

	 	 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ		

การประยุกต์ใช้ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานธุรกิจ		

ระบบข้อมูลและการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ	 	 การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ	 	 เทคโนโลยีสื่อประสม	 	 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต	 	 การใช้

คอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ	 	 และการประยุกต์ใช ้

คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรธุรกิจ

	 	 Fundamental		knowledge		of		information		system		

and	technology;	application	of	information	system	and		technology	

for	business		management;		information		system		and		business	

information	management;	information	technology		management;	

mixed	communication	technology;	internet	technology;	uses	of		

computer	in	business	communication;	application	of	computer		

and		information		technology		system		for		businesses

 0907  104 เศรษฐศาสตร์จุลภาค  1 3(3-0-6)

  Microeconomics  1

	 	 ความหมายและหลักแนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์

จุลภาค		อุปสงค์		อุปทาน		ดุลยภาพของตลาด		กลไกตลาด		ความยืดหยุ่น

ของอปุสงค์และอปุทาน		ทฤษฎพีฤติกรรมผู้บรโิภค		ทฤษฎกีารผลติ		ต้นทนุ

การผลติ		โครงสร้างตลาด		การก�าหนดราคาในตลาดสนิค้าและตลาดปัจจัย

การผลิต
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	 	 Meaning		and		basis		concept		of		microeconomics;		

demand,	 	supply,	 	market	 	equilibrium,	 	market	 	mechanism,		

elasticity		of		demand		and		supply;		consumer		behavior		theory;		

production	 	 theory;	 	 cost	 	 of	 	production;	 	market	 	 structure,		

pricing		strategy		in		product		market		and		factor		market

 0907  105 เศรษฐศาสตร์มหภาค  1 3(3-0-6)

  Macroeconomics  1

	 	 ความหมายและหลักแนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์

มหภาค	รายได้ประชาชาต	ิการเงนิและการธนาคาร		สถาบนัการเงนิ		นโยบาย

การเงิน		นโยบายการคลัง		เศรษฐกิจระหว่างประเทศ		เงินเฟ้อ		การว่างงาน		

ดุลการช�าระเงินระหว่างประเทศ		อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ		ตลาด

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

	 	 Meaning		and		basis		concept		of		macroeconomics;		

national		income;		money		and		banking;		financial		institutions;		

monetary	 	 policy;	 	 fiscal	 	 policy;	 	 international	 	 economics;		

inflation;		unemployment;		balance		of		payment;		exchange		rate;		

exchange		rate		market

0909  202 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business  Law  

	 	 หลกัการทัว่ไปของเอกเทศสญัญาบางประเภทตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์		ได้แก่		ซื้อขาย		เช่าซื้อ		จ�านอง		จ�าน�า		กู้ยืม		ค�้า

ประกนั		ตัว๋เงนิ	และตราสารทางการเงนิทัง้ตราสารทนุ	และตราสารหนี	้	การ

จัดตั้งธุรกิจแบบต่างๆ		รวมถึงความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน

	 	 General	 	 principles	 of	 contracts	 according	 to		

civil		laws		and		commercial		laws,		such	as	sales	and	purchases,		

hire		purchases,		mortgages,		pawns,		loans,		guarantee,		bills		of		

exchange,		and		financial		instruments	in	both	capital	instruments		

and		debt		instruments;		establishment		of	business	organizations;		

knowledge		of		labor		laws

 0909  203 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business  Statistics

	 	 การประยกุต์ใช้วชิาสถติพิืน้ฐานในเชงิธรุกจิ		ประกอบด้วย

การเก็บรวบรวมข้อมูล	 	 การน�าเสนอข้อมูล	 	 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น		

การแจกแจงค่าสถิติ		การประมาณค่า		การทดสอบสมมตฐิาน		การวเิคราะห์

ความแปรปรวน		เลขดัชนี		และการวิเคราะห์อนุกรมเวลา

	 	 Applications		of		fundamental		business		statistics;		

collecting		and		presenting		data;		fundamental		analysis		of		data;		

sampling	 	 distribution;	 	 estimation;	 	 hypothesis	 	 testing;		

analysis	 	 of	 	 variance,	 	 number	 	 index;	 	 and	 	 time	 	 series		

analysis

 0909  301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 3(3-0-6)

  Production  and  Operation  Management

	 	 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการระบบการผลิต		ทั้งธุรกิจผลิต

และธุรกิจบริการ		เช่น		การเลือกท�าเลที่ตั้งโรงงาน		การวางผังโรงงาน		การ

วางผัง		การติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์		การออกแบบผลิตภัณฑ์		การ

จัดหาวัตถุดิบ		การบริหารเวลาและค่าจ้าง		การก�าหนดมาตรฐานงาน		การ

ปรบัปรงุงานและการควบคมุคณุภาพการผลติ		รวมถงึการน�าคอมพวิเตอร์

เข้ามาใช้ในการจัดการการผลิต		และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์

เชิงปริมาณ

	 	 Concepts		of	 	production		system		management		

for		manufacturing		and		service		businesses,		such		as		location,		

factory	layout,	and	installing		machines		and	equipment;	product		

design,		providing		materials,		time		and		wage		management,		

setting	 	 of	 	 task	 	 standard,	 	 task	 	 reform,	 	 and	 	 production		

quality		control;		using		the		computer		application		system		in		

production	 	 management;	 	 fundamental	 	 knowledge	 	 of		

quantitative		analysis

 0909  302 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business  Finance

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 101 หลักการบัญชีขั้นต้น

  Prerequisite   : 0901 101 Principles of Accounting

	 	 แนวคิดของการเงินธุรกิจ	 	 ตลาดการเงินและเคร่ืองมือ

ทางการเงินใหม่ๆ	 	 มูลค่าของเงินตามกาลเวลาและการประยุกต์ใช้	 ผล

ตอบแทนและความเสี่ยง	 	 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน	การวางแผน

ทางการเงิน		การจัดหาเงนิทุน		งบประมาณการลงทุน		การบริหารสนิทรัพย์

หมุนเวียน		โครงสร้างเงินทุนและต้นทุนของเงินทุน		นโยบายเงินปันผล

	 Concepts		of		business		finance;		financial		markets		and		new		

financial	 	 instruments;	 	 time	 	 value	 	 of	 	money	 	 and	 	 its		

implications;		risk		and		returns;		financial		reporting		analysis;		

financial	 	 planning;	 	 financing;	 	 capital	 	 budgeting;	 	 current		

asset		management;		capital		structure;		cost		of		capital;		dividend		

policy

 0909  303 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business  Research  Methodology

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0909 203 สถิติธุรกิจ

  Prerequisite   :  0909 203 Business  Statistics

	 	 แนวคิด		หลักการ		และความส�าคัญของการวิจัย		ประเภท

ของการวจัิย		การก�าหนดหัวข้อเรือ่ง		การก�าหนดตวัแปร		การตัง้สมมตฐิาน

และการทดสอบ		การเลือกเครื่องมือที่จะท�าการวิเคราะห์		การสร้างเครื่อง

มอืเกบ็รวบรวมข้อมลู		วธิกีารรวบรวมข้อมลู		การประมวลผล		การวเิคราะห์		

การตีความ	การเขียนรายงาน		การน�าเสนอรายงาน		โดยการศึกษาจะเน้น

การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจ
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	 	 Concepts,		principles		and		importance		of		research;		

research	 	 types;	 	 research	 	 topic;	 	 identifying	 	 variables;		

formulating		and		testing		hypotheses;		choosing		analytical		tools;		

develops	 	 tools	 	 and	 	methods	 	 for	 	 collecting	 	 data;	 	 data		

processing;		and		analysis		interpreting		results;		writing		reports;		

presenting		reports	 	by		 focusing		on		research		 for	 	business		

problem		solving

 0909  401 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)

  Business Policy and Strategic Management

	 	 ความหมาย		ความส�าคญั		และองค์ประกอบของการจดัการ

เชิงกลยุทธ์		ระดับและประเภท		ของกลยุทธ์		กระบวนการการจัดการเชิง

กลยุทธ์		การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร		การ

วางแผนกลยุทธ์ภายใต้สภาพแวดล้อมทีม่กีารเปลีย่นแปลง		การน�ากลยทุธ์

ไปปฏิบัติและการประเมินผล		กลยุทธ์		ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและ

แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานในระดับต่างๆ	 	ภายในองค์กรและการจัดการ

ธุรกิจระหว่างประเทศและโลกาภิวัฒน์เชิงกลยุทธ์

	 	 Definitions,	 	 importance	 	 and	 	 components	 of		

strategic	 	management;	 	 levels	 	 and	 	 types	 	 of	 	 strategies;		

processes		of		strategic		management;		environment		analysis		in		

both		internal		and		external		organizations;		strategic		planning		

for		changing		environments;		strategic		implementation		and		

strategic	 	 evaluation;	 	 relationships	 	 between	 	 policy	 	 and		

strategic		planning		of		other		departments		in		an		organization;		

strategic	international	business	and	globalization	management 

 2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต

  Major  Units Not  less  than  45  Credits

  (1) วิชาเอกบังคับ 30 หน่วยกิต

     Major  Compulsory  Units 30  Credits

 0902  315 การตลาดโลก 3(3-0-6)

  Global  Marketing

	 	 การจัดการตลาดระดับโลก		ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ		

หลกัการ		แนวคดิและการจดัการการตลาดระหว่างประเทศ		สภาพแวดล้อม

และองค์กรระหว่างประเทศ		พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดโลก		การตัดสิน

ใจเลือกตลาดระหว่างประเทศ		การวางแผนกลยุทธ์การตลาดโลก		การจัด

องค์กรการตลาดโลก		การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาด		การประเมิน

ผลและการควบคุมการตลาดโลก		วิธีการน�าเข้าและส่งออก		วิธีด�าเนินการ

เกีย่วกบัการประกนัภยั		วธีิการช�าระเงนิในการค้าระหว่างประเทศ		เอกสาร

ที่เกี่ยวข้องในการค้าระหว่างประเทศ

	 	 Global	 	marketing	 	management;	 	 international		

trade	 	theories;	 	principles,	 	concepts,	 	and		management	 	of		

international	 	marketing;	 	 international	 	 environments	 	 and		

organizations;		consumer		behaviors		in		the		global		markets;		

selection		decision		making		of		international		marketing;		global		

marketing	planning;	global	marketing	organization	management;		

marketing		mix	development;	evaluation	and	control	of		global		

marketing;		import		and		export		methods;		operational		procedures		

of		insurance;		procedures		of		payment		in		international		trade;		

documents		of		international		trade

 0905  419 การจัดการทางการเงินระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

  International  Financial  Management

	 	 แนวคิดบริหารการเงินเพื่อการด�าเนินธุรกิจต่างประเทศ		

ตลาดการเงินระหว่างประเทศ		ระบบอัตราแลกเปลี่ยน		เงื่อนไขเสมอภาค

ของอัตราแลกเปลี่ยน	 	 การเปิดรับความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน	การ

บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน		การจัดหาเงินทุนระหว่างประเทศ		

งบลงทุนระหว่างประเทศ		การบริหารเงินทุนหมนุเวียนส�าหรบัธุรกจิระหว่าง

ประเทศ

	 	 Concepts		of		international		financial		management;		

international		financial		markets;		currency		systems;		currency		

parity	conditions;	currency	risk	exposure;	currency		risk		exposure		

management;	 international	 financing;	 international	 capital		

budgeting;	working	 capital	management	 for	 international		

businesses

 0906  101 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

  International  Business  Environment 

	 	 แนวคิดและวิวัฒนาการเก่ียวกับระบบสังคม	 วัฒนธรรม		

เศรษฐกิจ		การเมือง		เทคโนโลยี	และธุรกิจระหว่างประเทศ		ความสัมพันธ์

ระหว่างองค์ประกอบของระบบต่างๆ	 	 ดังกล่าวท่ีมีต่อการบริหารจัดการ

ธุรกจิระหว่างประเทศ		ประเดน็ท่ีเอือ้อ�านวยและประเดน็ท่ีเป็นข้อจ�ากดัของ

การบริหารจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

	 	 Concepts	 	 and	 	 evolution	 	 of	 	 social,	 	 culture,

economic,		politics,		technology,		and		international		business;		

relationships		among		components		of		all		aforementioned	systems		

to		international		business		management;		issues	of	benefits		and		

limitations		relating		to		international		business		management

 0906 102 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ทางธุรกิ 3(1-2-6)

  English  for  Business  Learning

	 	 การเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนและนอกชัน้เรยีน		การสือ่สารเพือ่การ

เรียนรู้ทางธุรกิจ		การจดบันทึก		การสรุปความ		การอ้างอิง		การน�าเสนอ

ในชั้นเรียน		การค้นหาข้อมูล		และการตั้งค�าถาม
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	 	 Classroom	 	 and	 	 non-classroom	 	 study,	 basic

communication	for	business	learning,	note-taking,	summarization,	 

citation,	 classroom	 presentation,	 information	 search,	 and		

questioning

 0906  203 การค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

  International  Trade 

	 	 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ	 	 อัตราแลกเปลี่ยนสถาบัน

การเงินระหว่างประเทศและระบบการเงินระหว่างประเทศ		ดุลการค้าและ

ดุลการช�าระเงิน		แนวโน้มปัจจุบันของการรวมกลุ่มเศรษฐกิจของประเทศ

ต่างๆ		การรวมกลุ่มและอุปสรรคทางการค้า		บทบาทและความส�าคัญของ

การค้าระหว่างประเทศของเศรษฐกิจไทย

	 	 Theory		of		international		trade,		foreign		exchange,		

international		monetary		institutions,		and		international		financial		

system;		balance		of		trade		and		balance		of		payments;		current		

trends		in		economic		integration		of		countries;		integrated		trade		

groups	and	trade	barriers;	roles	and	importance	of	international		

trade		to		Thai		economy

 0906  301 การจัดการการส่งออกและน�าเข้า   3(3-0-6)

  Export-Import  Management 

	 	 หลกัการเบือ้งต้นส�าหรับข้อปฏิบัตใินการจัดการการส่งออก

และการน�าเข้า	 การค้นหาโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศ	 ผู้มีส่วน

เกีย่วข้อง	กระบวนการและเอกสารในการส่งออกและการน�าเข้า	พธิศีลุกากร		

ข้อก�าหนดและเงื่อนไขในการส่งมอบสินค้า	 รวมไปถึงการประกันภัย

การขนส่ง

	 	 The	basics	of	exporting	and	importing	management; 

identifying	 international	 trade	 opportunity,	 stakeholderes,	

custom	procedures;	process	and	documentations,	international		

commerce	terms	(INCOTERMS)	and	international	trade	insurance

 0906  302 กฎหมายและข้อบังคับธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

  International Business Law

  and Regulations 

	 	 ภาพรวมของกฎมายเกี่ยวกับธุรกิจและสัญญาระหว่าง

ประเทศ		อาทิเช่น		ลิขสิทธิ์		สิทธิบัตร		สัญญาทางการค้าและการจ่ายเงิน		

ข้อตกลงทางการค้า		ข้อตกลงการลงทุนระหว่างประเทศ		การจัดการข้อโต้

แย้งธุรกิจระหว่างประเทศ	 	 กฎหมายของประเทศไทยเกี่ยวกับการค้า

ระหว่างประเทศ	 	 และแนวโน้มปัจจุบันโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนและ

ทวีปเอเชีย

	 	 Overall		of		international		business		and		convention		

laws,		such		as		copyrights,		patents,		commercial		contracts		and		

payments,	 	 trade	 	 agreements,	 	 international	 	 investment		

contracts,	 	 settlement	 	 of	 	 international	 	 business	 	 disputes;		

Thailand’s		laws		concerning		international		trade,		and		current		

trends		specifically		in		ASEAN		and		Asian		region

 0906  401 การจัดการข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6)

  Cross-Cultural  Management 

	 	 แนวคิดโดยรวมเกี่ยวกับลักษณะและรูปแบบการบริหาร

งานที่แตกต่างข้ามวัฒนธรรม		ความหมายและมิติทางวัฒนธรรม		ปัจจัย

ก�าหนดวัฒนธรรม		ระบบค่านิยมและสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมซึ่งส่ง

ผลต่อหน้าที่ทางการจัดการ		วัฒนธรรมองค์กรและความหลากหลาย		การ

สือ่สารและการเจรจาต่อรองข้ามวฒันธรรม		การจงูใจข้ามวฒันธรรม		ภาวะ

ผูน้�าข้ามวฒันธรรม		การสรรหาและพฒันาทรพัยากรมนษุย์ข้ามวฒันธรรม		

	 	 Overall	concepts	of	different	management	characters

and	styles	across	cultures;	meanings	and	dimensions		of		culture;		

factor	 determinants	 of	 culture;	 value	 system	 and	 cultural	

environments	affecting	functions	of	management;	organizational	

cultures	 and	 diversity;	 cross-cultural	 communication	 and

negotiation;	motivation	across	cultures;	leadership	across	cultures;	

human		resources		selection		and		development		across		culture

 0906  402 สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ 3(2-2-5)

  Seminar  in  International  Business 

	 	 การศกึษาและวเิคราะห์ปัญหาของการด�าเนนิธรุกจิระหว่าง

ประเทศ		โดยการรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์และน�าเสนอในชั้นเรียน		การ

อภิปรายแนวทางในการแก้ปัญหา	 	 การศึกษาเฉพาะกรณีธุรกิจระหว่าง

ประเทศ

	 	 Study		and		analysis		of		international		business		

operation	 	 problems	 	by	 	 collecting	 	 data	 	 for	 	 analysis	 	 and		

presentation		the		results		in		classroom;		discussions		of		problem		

solving		solutions		and		ways;		case		studies		of		international		

business

 0906 413 การจัดการการขนส่งระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

  International  Logistics  Management 

	 	 ความส�าคัญของการจัดการการขนส่งระหว่างประเทศ

ส�าหรับการค้าระหว่างประเทศ		การวางแผนการขนส่งระหว่างประเทศ		การ

จัดการการขนส่งระหว่างประเทศ	 	การจัดการวัตถุดิบและการขนส่งแบบ

ทันเวลา		การควบคมุสนิค้าคงเหลอื		การหีบห่อส�าหรบัการขนส่ง		คลงัสนิค้า

และปัญหาของการขนส่งระหว่างประเทศในการค้าระหว่างประเทศ

	 	 Importance		of		international		logistics		management		

for	 	 international	 	 trade;	 	 international	 	 logistics	 	 planning;

international	 	 logistics		management;	 	material	 	management		

and		just-in-time		delivery;		inventory		control;		packaging		for		
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transportation;	 	warehouses	 	and	 	problems	 	of	 	 international		

logistics		in		international		trade		

 0906  434 หลักการบริหารโครงการ 3(3-0-6)

  Principles  of  Project  Management

	 	 หลกัการเบือ้งต้นในการบริหารโครงการ		โดยเกีย่วข้องกับ

การริเริ่มโครงการ	 	การวิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโครงการ	 	การวางแผน

โครงการ	 	 ซ่ึงรวมถึงการก�าหนดกิจกรรมโครงการ	 	 การล�าดับกิจกรรม

โครงการ		การวางก�าหนดการ		การวางแผนงบ		การวเิคราะห์และการบรหิาร

จัดการความเสี่ยง		การวัดผลความส�าเร็จโครงการ		ตลอดจนบทบาทของ

โครงสร้าง		การใช้ทีม		และวัฒนธรรมที่มีผลต่อการด�าเนินโครงการ		การ

บริหารและการวิเคราะห์โครงการด้วยคอมพิวเตอร์

	 	 Principles		of		project		management,	initiate	project,		

shakeholder	analysis,	project	planning;	includes	work	breakdown		

structure,		work		sequence,		time		management,		budgeting,		risk		

assessment,		closing		and		evaluating		project		success;		the		role		

of	stucture,	team,	culture	that	impact	on	projects;	computer-aided	 

project		management		and		analysis.

  (2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต

   Major Elective Units Not less than 15 credits

  กลุ่มวิชาการด�าเนินงานระหว่างประเทศ

   International  Operation  Subjects

 0901 458 การบัญชีระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

  International  Accounting

	 	 หลักการ		แนวคิด		และวิธีการทางบัญชีของประเทศต่างๆ		

บทบาทของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ		การศึกษา

เปรียบเทียบผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ		นโยบายรัฐบาล		

กฎหมาย	 	 และระเบียบที่มีต่อการบัญชีในแต่ละประเทศ	 	 รวมทั้งผล

กระทบของอัตราแลกเปลี่ยนและแนวทางปฏิบัติทางการบัญชี		การบันทึก

และจัดท�าบัญชีของธุรกิจระหว่างประเทศ

	 	 Principles,	concepts,	and	methods	of	accounting		

for	 countries;	 roles	 of	 international	 accounting	 standard	

committee,	 a	 study	 of	 comparative	 	 impacts	 	 of	 	 business	

environment,		governmental		policy,		laws,		and		regulations		to		

accounting	 	 in	 	 a	 	 country;	 	 foreign	 	 currency	 	 impacts	 and	

operational		procedures		in		accounting;	recording	and	preparing		

of		accounting		for		international		businesses

 0906  411 การประกอบการระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

  International  Entrepreneurship

	 	 แนวคิดและปรัชญาของการประกอบการระหว่างประเทศ		

การปลูกฝังจิตส�านึกในการเป็นผู ้ประกอบการ	 	 จรรยาบรรณของ

ผูป้ระกอบการ	วิธีการด�าเนนิงานในการประกอบการ		เช่น		การรเิริม่กจิการ		

การบริหารกิจการ	 	 และการขยายและการเลิกกิจการ	 	 การศึกษากรณี

ตัวอย่างจากผู้บริหารและองค์กรท่ีประสบผลส�าเร็จในการประกอบการ

ระหว่างประเทศ

	 	 Concepts	 and	 philosophy	 of	 international		

entrepreneurship;	mindedness	 development	 of	 becoming

entrepreneurs;		ethics		of		entrepreneurs;		operational		methods		

of	 entrepreneurship,	 including	 business	 establishment,		

business	 	 management,	 and	 business	 expansion	 and		

cancellation;	 case	 studies	 of	 successful	 executives	 and		

organizations		in		international		entrepreneurship			

 0906  412 การประกันภัยการส่งออกและน�าเข้า 3(3-0-6)

  Export-Import  Cargo  Insurance 

	 	 ความส�าคัญและกระบวนการปฏิบัติของธุรกิจประกันภัย		

โดยเน้นการประกันภัยสินค้า	 	 ไฟไหม้	 	 อุบัติเหตุ	 	 และขนส่งทางทะเล		

เง่ือนไขของนโยบายการประกนัภยั		ปัจจยัในการก�าหนดค่าเบ้ียประกนัภยั		

การช�าระเงินคืนและปัญหาการปฏิบัติ		

	 	 Importance		and		practical		processes		of		insurance		

business	 focusing	 on	 cargo,	 fire,	 accident,	 and	 marine	

insurances;		conditions		of		insurance		policy;		factors	of	insurance		

premium		determinant,		reimbursement		and		practical		problems

 

  กลุ่มวิชาการตลาดระหว่างประเทศ  

  International  Marketing  Subjects

 0902  313 การจัดการการตลาดและกลยุทธ์การตลาด 3(3-0-6)

  Marketing  Management  

  and  Marketing  Strategy

	 	 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการตลาด	 	 การวางแผนการ

ตลาดเชิงกลยุทธ์ที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน	 	 การวิเคราะห์

สถานการณ์และก�าหนดตลาดเป้าหมาย	 	 การบริหารลูกค้า	 	 องค์กรและ

คุณค่าจากการร่วมประสานกัน	 	การบริหารส่วนผสมทางการตลาด	 	การ

บริหารกลยุทธ์การเจริญเติบโต		การรุกและปกป้องตลาดขององค์กร		การ

บริหารการเติบโตของยอดขาย		การบริหารผลิตภัณฑ์ใหม่		การบริหารสาย

ผลิตภัณฑ์		จริยธรรมและความรับผิดชอบทางการตลาด

	 	 Concepts		of		marketing		management;		strategic		

marketing	 	 planning	 	 for	 	 building	 	 competitive	 	 advantage;		

situation		analysis		and		identifying		target		markets;		customer,		

organization		and		value		management		from		joint		coordination;		
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marketing	mix	management;	management	of	growth	strategy;		

marketing		proactive		and		preventive		of		organizations;		sales		

growth		management;	 	new		product		management;	 	product		

line		management;		marketing		ethics		and		responsibility		

 0902  419 การตลาดในภูมิภาคเอเซีย 3(3-0-6)

  Marketing  in  Asia 

	 	 การน�าความรู้ทางการตลาดไปประยุกต์ใช้ในการด�าเนิน

ธรุกจิในภมิูภาคเอเชยี		การค้นหาความต้องการและพฤตกิรรมผูบ้รโิภคใน

ภมูภิาคเอเชยี		การก�าหนดตลาดเป้าหมาย		การวเิคราะห์โอกาสและอปุสรรค

จากสภาพแวดล้อมของประเทศในภมูภิาคเอเชีย		การวเิคราะห์จดุเด่นและ

จดุด้อย		ในการด�าเนนิธรุกจิในภูมิภาคเอเชยี		ก�าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด		

การประเมินผล	และการควบคุมการตลาดในการด�าเนินธุรกิจในภูมิภาค

เอเชีย		

	 	 Applications	of	marketing	knowledge	to	business		

operations		in		Asian		region;		search		for		needs		and		consumer		

behavior		for		Asian		region;		determinants		of		market		targets;		

analysis		of		opportunities	and	threats	from	national	environments		

in	Asian	 region;	 analysis	 of	 strengths	 and	weaknesses	 of		

business	 	operations	 	 in	 	Asian	 	 region;	 	marketing	 	strategy		

determinants,		evaluations		and		controls		of		business		operations		

in		Asian		region

 0906  420 การตลาดในสาธารณรัฐประชาชนจีน 3(3-0-6)

  Marketing  in  People  Republic  of  China

	 	 สภาพแวดล้อมของการด�าเนินธุรกิจในสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน		การประยุกต์ความรู้ทางการตลาดเพื่อใช้ในการด�าเนินธุรกิจ		

การค้นหาความต้องการและพฤติกรรมผู้บริโภค	 	 การก�าหนดตลาด

เป้าหมาย	 	 การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมของ

สาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อก�าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในการด�าเนิน

ธุรกิจรวมทั้งการประเมินผลและการควบคุมการตลาด		

	 	 Business	 	 operation	 	 environments	 	 in	 	 People		

Republic		of		China;		applications		of		marketing		knowledge		to		

business	 	 operations;	 	 search	 	 for	 	 needs	 	 and	 	 consumer		

behavior;	 	market		targeting;		analysis		of	 	opportunities		and		

threats		from		national		environments		in		People		Republic		of		

China	 	 for	 	 formulating	 	marketing	 	 strategy	 	 in	 	 business		

operations		including,		marketing		evaluations		and		controls

 0906  การพาณิชย์ระหว่างประเทศส�าหรับ 3(3-0-6)

  กลุ่มประเทศอาเซียน

  International  Commerce  for  ASEAN 

	 	 การพฒันาความเข้าใจอนัสมบูรณ์ของกลุม่ประเทศอาเซยีน		

เป้าหมาย		โอกาสและความเสี่ยง		การตรวจสอบความต้องการและความ

จ�าเป็นของบริษัทระดับโลกในการด�าเนินงาน	 	 หรือการลงทุนในอาเซียน		

การค้นคว้าศึกษาการพัฒนาทุนมนุษย์ในประเทศอาเซียนเพื่อสร้างความ

ได้เปรียบในการแข่งขัน

	 	 Developing	a	complete	understanding	of	ASEAN		

nations,		their		goals,		opportunities		and		threats;		Investigating		

the		needs		and		requirements		of		global		companies		operating		

or		investing	in	ASEAN;	Researching	how	ASEAN	is	developing		

its	human	capital	to	provide	the	resources		required		to		deliver		

ASEAN’s		competitive		advantage

 0906  422 การพาณิชย์ระหว่างประเทศส�าหรับ   3(3-0-6)

  กลุ่มประเทศอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

  International  Commerce  for  North  

  and  South  Americas 

	 	 การวิเคราะห์เศรษฐกิจกลุ่มประเทศอเมริกาเหนือและ

อเมริกาใต้		ความสัมพันธ์ทางการค้า		การค้ากับประเทศอื่นๆ		การประเมิน

ผลกระทบของระบบเศรษฐกิจและแรงงานส�าหรับกิจกรรมทางธุรกิจ

ในกลุ่มประเทศอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้	

	 	 Economical	 	 analysis	 	 of	 	 North	 	 and	 	 South		

America		countries;	 	trade		relationships;	 	trades		with		other		

nations;		evaluation		of		economic		system		and		labor		effects		on		

business		activities		in		North		and		South		America		countries

 0906 423 การพาณิชย์ระหว่างประเทศส�าหรับ 3(3-0-6)

  กลุ่มสหภาพยุโรป

  International  Commerce  

  for  European  Union 

	 	 การส�ารวจการรวมกลุม่เศรษฐกจิแบบเตม็รปูแบบของกลุม่

ประเทศยุโรปทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิระหว่างประเทศ		กลยทุธ์การด�าเนนิธุรกจิ

ของบริษัทข้ามชาติในกลุ่มประเทศยุโรป	 	การจัดการกับการเปลี่ยนแปลง

สภาพแวดล้อมของตลาดร่วมยุโรป	

	 	 Exploration	 	 of	 	 full	 	 economic	 	 integration	 	 of		

European	 	Union	 	 for	 	 engaging	 	 in	 	 international	 	 business;		

multinational		corporations’		business		operation		strategies		in		

European	 	 countries;	 	 management	 	 and	 	 environmental		

changes		of		common		European		market
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  กลุ่มวิชากลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศ

   International  Business  Strategy  Subjects

 0903 453 การวิเคราะห์และก�าหนดกลยุทธ์ 3(3-0-6)

  ในการเจรจาต่อรอง

  Negotiation  Analysis  and  Strategy

	 	 ปัญหาในการเจรจาต่อรอง	 	 การวิเคราะห์และการวาง

กลยทุธ์เกีย่วกบัการเจรจาต่อรองเพือ่ให้ผูบ้รหิารสามารถน�าไปประยกุต์ใช้

กบัธรุกจิได้		แนวคิดและวธีิการวเิคราะห์ปัญหาเจรจาต่อรองการใช้เทคนิค

ทีใ่ช้วิชาท่ีเกีย่วกบัการวเิคราะห์		การตดัสนิใจ		ทฤษฎีเกม	และเศรษฐศาสตร์

ส�าหรับการจัดการ	 การวางแผนกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองให้บรรลุ

เป้าหมาย		การหาทางออกส�าหรับความขัดแย้งที่มีประสิทธิผล

	 	 Problems		in		negotiations;		analysis		and		strategic		

planning		of		negotiations		for		executives’		business		application;		

concepts		and		procedures		of		negotiation		problems;		techniques		

of		decision		making		analysis,		game		theory,		and		managerial		

economics;	strategic	planning	of	negotiation	for	goal	achievements,		

search		for		ways		of		effective		conflict		management

 0903  454 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 3(3-0-6)

  ในองค์การ 

  Management  for  Organizational  Change  

  and  Innovation  

	 	 แนวคิดของการเปลี่ยนแปลงในองค์การ	 กระบวนการ

เปลี่ยนแปลง	 การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอก

องค์กร	 การจัดการต่อการเปลี่ยนแปลง	 การพัฒนาองค์การ	 การเป็นผู้

ประกอบการ	 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์	 แนวคิดและการพัฒนา

นวัตกรรมในองค์การที่เชื่อมโยงกับบทบาทของความเป็นผู้น�าขององค์กร

	 	 Concepts		of		change		in		organizations;		change		

processes;	response	to	change	inside	and	outside	organizations;	

change		management;		organizational		development;		becoming		

entrepreneurs;	creativity	development;	concepts	and	developments  

of		organizational		innovation		linking		to		roles		of		becoming		

organizational		leaders

 0903  456 การบริหารความร่วมมือทางธุรกิจ   3(3-0-6)

  Business  Alliance  Management

	 	 แนวคิดและทักษะของการสร้างและบ�ารุงรักษาความ

สัมพันธ์ของมนุษย์ภายในองค์การและความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง

องค์การทั้งภายในประเทศและระดับโลก	 	การสร้างและบ�ารุงรักษาความ

เชื่อถือ		ทักษะการสื่อสารและการเจรจา		การร่วมมือเชิงสร้างสรรค์		อ�านาจ

และการชักจูง		โดยเฉพาะการให้ค�าปรึกษาและการให้ความช่วยเหลือเป็น

พิเศษ		วัฒนธรรมองค์การ	

	 	 Concepts		and		skills		of		building	and	maintaining		

human	 	 relationships	 	within	 	 organizations	 	 and	 	 business	

alliances		between		organizations,		both		locally		and		globally;		

creating	 	 and	 	maintaining	 	 trust,	 	 communication	 	 and		

negotiation		skills,		creative		collaboration,		power		and		influence,		

specially		advising		and		mentoring;		corporate		culture

 0906  431 กลยุทธ์การแข่งขันในระดับโลก 3(3-0-6)

  Global  Competitive  Strategy 

	 	 กลยุทธ์การแข่งขันในระดับโลกส�าหรับธุรกิจระหว่าง

ประเทศ		โดยเน้นปรชัญาของการได้เปรยีบเชิงการแข่งขันในระดบัโลกสมยั

ใหม่	อาทิเช่น	พันธมติรทางการค้า	การสร้างเครอืข่ายลกัษณะฐานทรัพยากร		

และความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนกับคุณภาพ

	 	 Strategies		of		global	competition	for	international		

business		focusing		on		new		philosophy		of		gaining		competitive		

advantage	 	 in	 	a	 	global	 	context,	 	such	 	as	 	 trade	 	alliances,		

network		building,		resource-based		aspect,		and		relationships		

between		cost		and		quality.

   กลุ่มอื่นๆ  

   Other  Subjects

 0902 416 การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)

  Electronic  Commerce  Marketing

	 	 ความหมายของการตลาดอเิลก็ทรอนกิส์		บทบาทและความ

ส�าคญัของการตลาดอิเลก็ทรอนกิส์		ประเภทของตลาดอเิลก็ทรอนกิส์		การ

ตัดสินใจเกี่ยวกับตลาดอิเล็กทรอนิกส์	 	 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตลาด

อิเล็กทรอนิกส์	 	การก�าหนดกลยุทธ์การตลาดอิเล็กทรอนิกส์	 	ปัญหาและ

อุปสรรค	ด้านการจัดการและด้านกฎหมายในการด�าเนินการ		อนาคตของ

ตลาดอิเล็กทรอนิกส์

	 	 Definitions		of		electronic		marketing;		roles		and		

importance	 	 of	 	 electronic	 	marketing;	 	 types	 	 of	 	 electronic		

marketing;	 	electronic	 	marketing	 	decision	 	making;	 	 factors		

affecting	electronic	marketing;	setting	of	electronic	marketing		

strategies;		problems		and		obstacles		in		management		and		laws		

concerning		electronic		marketing;		future		trend		of		electronic		

marketing		
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 0903  332 หลักการลงทุน 3(3-0-6)

  Principles  of  Investment

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0909 302 การเงินธุรกิจ

  Prerequisite   :   0909 302 Business  Finance

	 	 หลักในการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินประเภทต่างๆ		

ความแตกต่างและปัจจัยทีเ่ป็นตวัก�าหนดอัตราผลตอบแทนและความเสีย่ง

ของหลักทรัพย์แต่ละประเภท		หลักการวิเคราะห์หลักทรัพย์ตลอดจนการ

บริหารกลุ่มหลักทรัพย์

	 	 Principles	 	of	 	 investment	 	 in	 	 financial	 	 assets;		

differences		and		factors		determining		return		rate		and		risks		of		

securities;		security		analysis;		portfolio		management

 0903  457 การจัดการความขัดแย้ง   3(3-0-6)

  Conflict  Management

	 	 แนวคิด	 	ทฤษฎี	 	และกลยุทธ์ของการเปลี่ยนแปลงความ

ขดัแย้งทีม่อียูใ่ห้เป็นความขดัแย้งเชงิสร้างสรรค์		ความสามารถของผู้บรหิาร

ในการยอมรับความแตกต่างและการควบคุมความขัดแย้ง		การเสริมสร้าง

ความฉลาดทางอารมณ์เพือ่ประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์องค์กร		

และสังคม	 การปลูกฝังจิตส�านึกจริยธรรมทางด้านการแข่งขันในการ

ประกอบธุรกิจ

	 	 Concepts,		theories,	and	strategies	of	transforming		

existing		conflict		into		creative		conflict;		executives’		ability		to		

accept	 	differences	 	and	 	conflict	 	 control;	 encouragement	of		

intelligent		emotion		for	developing		human	resources,	organization, 

and		society;		encouragement		and		development		of	ethic		mind-

set		for		competitive		business		entrepreneurship

 0903  458 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 3(3-0-6)

  Supply  Chain  Management

	 	 การจัดการนโยบายสินค้าคงคลัง		การบริหารวัตถุดิบและ

สินค้าส�าเร็จรูปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดผลตอบแทนจากการลงทุน

สูงสุด	 การผสมผสานร่วมกันระหว่างการหมุนเวียนของระบบข้อมูล

สารสนเทศและสินค้าคงคลัง	 	 ความสอดคล้องกับรูปแบบขององค์กรใน

การเพิม่คณุค่าให้แก่ลกูค้าภายใต้สภาวะความไม่แน่นอนของภาวะแวดล้อม

ภายนอก		การสร้างความสัมพันธ์เชิงห่วงโซ่ธุรกิจ		การน�าเสนอกรณีศึกษา

เพื่อให้เข้าใจรูปแบบการบริหารงาน

	 	 Inventory	policy	management;	efficient	management  

of		materials		and		finished		goods		for		gaining		maximized		return		

on		investment;		integration		between		information		system		flows		

and		inventories;		congruence		of		organizational		forms		in		adding		

customer		value		under		uncertainty		of		external		environments;		

building		business		chain		relationships;		presenting		case		studies	 

for		understandable		management		styles

 0903  485 ทักษะการพูดในที่สาธารณะ 3(3-0-6)

  และการน�าเสนอผลงาน

  Public Speaking and Presentation Skills

	 	 ทฤษฎกีารพดูในท่ีสาธารณะ		เทคนคิการพดูในท่ีสาธารณะ

และทักษะในการน�าเสนอผลงาน	 	ประเภทของการกล่าวสุนทรพจน์	 	การ

วิเคราะห์ผู้ฟัง		การสื่อสารทางภาษาและที่ไม่ใช่ภาษา

	 	 Theories		of		public		speaking;		public		speaking		

techniques		and		presentation		skills;	types	of	speeches,	audience		

analysis,		vocal		mastery		and		non-verbal		communication

 0906  204 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

  International  Human  Resource

  Management

	 	 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์	 การ

ออกแบบและวิเคราะห์งาน		การวางแผนก�าลงัคน		การสรรหาและคดัเลอืก

บุคลากร		การปฐมนิเทศ		การฝึกอบรม		และ		การพัฒนาทรัพยากรบุคคล		

การวางแผนสายงานอาชีพ		การประเมินผลการปฏิบัติงาน		การบริหารค่า

ตอบแทนและสวัสดกิาร		ภายใต้บริบทของสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ		

ตามหลักปฏิบัติในองค์กรข้ามชาติ

	 	 Fundamental	 knowledge	 of	 human	 resource		

management;	 	 job	 	 analysis	 	 and	 job	design,	 recruiting	 and		

selecting,		job		placement	planning	and	orientation,	training	and	

employee’s	 development,	 career	 planning,	 performance

appraisal	and	Compensation	and	Benefits		management		within		

scope		of		international		environment		context		as		it		is		practiced		

in		the		multinational		enterprise		(MNE)

 0906  435 การบริหารโครงการภาคปฏิบัติ 3(1-2-6)

  Practical  Project  Management

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0906  434 หลกัการบรหิารโครงการ

  Prerequisite : 0906 434 Principles of Project  

Management

	 	 มุ่งเน้นการด�าเนินโครงการตามแผนที่ได้วางไว้ผ่านการ

สื่อสาร		การแก้ไขปัญหา		การบริหารเวลา		การสร้างประสบการณ์ผ่านการ

ลงมอืท�า		และการท�างานเป็นทีม		ในการด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ		ของโครงการ		

เพือ่สามารถสรปุผลเรยีนรูท่ี้ได้จากการด�าเนนิโครงการเมือ่สิน้สดุภาคเรียน		

โดยอาจารย์ผู้สอนท�าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของโครงการ

	 	 The		course		will		focus		on		implementing		project		

plan	 	 through	 	 the	 	 applying	 	 of	 	 effective	 	 communication,		

problem		solving,		time		management,		reflective		practice		and		

working		with		others		in		teams		in		order		to		achieve		project		

goals		by		undertaking		different		tasks		related		to		project.		Each		

team		will		create		learning		outcome		at		the		end		of		project
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 0906 436 ประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ  3(3-0-6)

  Current  Issues  in  International  Business  

	 	 ประเดน็และสถานการณ์ร่วมสมยัทีส่่งผลกระทบต่อธรุกจิ

ระหว่างประเทศ	 	 ไม่ว่าจะเป็นมิติด้านเศรษฐกิจ	 	 การเมือง	 	 สิ่งแวดล้อม		

รวมถึงประเด็นด้านเทคโนโลยี	 	 ซึ่งส่งผลต่อการด�าเนินงานของธุรกิจข้าม

ชาติ		ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างองค์กร		กลยุทธ์องค์กร		และกระบวนการใน

องค์กร		น�าไปสู่การใช้เครือ่งมอืวเิคราะห์สถานการณ์เพือ่คาดการณ์ผลลพัธ์		

และกลยุทธ์การบริหารองค์กร		

	 	 Contemporary		issues		influence		on		international		

business.	 	A	 	 broad	 	 spectrum	 	 of	 	 these	 	 issues	 	 includes	

economic,		political,		environmental		and		technological		issues		

that		affect		the		trend		of		global		business,		the		operation		of		

international	 	 business	 	 enterprises	 	 and	 	 their	 	 business		

structures,		strategies		and		processes.		This		course		also		includes		

the	 	use	 	of	 	 techniques	 	 for	 	 identifying	 	significant	 	 issues,		

extrapolating		probable		outcomes,		and		developing		strategic		

responses.

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต

   Free  Elective  Course Not  less  than  6  credits

	 ให้เลือกเรียนในรายวิชาอ่ืนๆ	 	 ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย	 	 จ�านวน

ไม่น้อยกว่า		6		หน่วยกิต

			 Students		can		choose		any		course		provided		by		university		

not		less		than		6		credits		

4. หมวดประสบการณ์ภาคสนาม  (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

 Field  Experience  Course  (Internship  or  Cooperative  

Education  Program)

 0199  499 สหกิจศึกษา 9 (0-40-0)

  Cooperative  Education

	 	 การปฏิบัติงาน	 	 ในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	 	 โดย

ความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลยักบัสถานประกอบการเพือ่พฒันานสิติให้

มีความรู้ทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการท�างานในสถานประกอบ

การ		มีความสามารถในการพฒันาตนเองในด้านการคดิอย่างเป็นระบบการ

สังเกตการตดัสนิใจ		ตลอดจนทกัษะในการวเิคราะห์และการประเมนิท�าให้

นิสิตมีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ	 	 และตลาด

แรงงาน

	 	 A	 	 systematic	 provision	 of	 working-based		

learning		in		the		workplace		for		students		with		the		cooperation		

between		the		university		and		the		workplace		that		allow		the		

students		to		develop		both		academic		and		working-related		skills		

in		the		workplace.		This		procedure		will		help		the		students		in		

self-development		in		terms		of		systematic		thinking,		observation,		

decision		making,		analytical		and		evaluation		skills.		Also		it		will		

result		in		high		quality		graduates		who		are		most		suitable		for		

the		work		places		and		the		labor		market

 0906 432 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2(300  ชั่วโมง)

  ทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ

    International  Business  Administration

  Internship

	 			 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านบริหารธุรกิจระหว่าง

ประเทศ		ในหน่วยงานของรัฐบาล		รัฐวิสาหกิจ		หรือเอกชน

	 			 International		business		management,		business		

administration,	 	 or	 	marketing	 	 internship	 	 in	 	 government		

agencies,		government		enterprises,		or		private		sectors
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ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :			 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ

	 ภาษาอังกฤษ	 	 :		 Bachelor	of	Business	Administration	(Digital	Business	and	Information	Systems)	

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	 :	 บริหารธุรกิจบัณฑิต	(ธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 บธ.บ.	(ธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ)

	 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor	of	Business	Administration

	 	 	 	 (Digital	Business	and	Information	Systems)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 B.B.A.	(Digital	Business	and	Information	Systems)

หลักสูตร
	 รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	133	หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
 จ�านวนหน่วยกิต

 โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 97  หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 97  หน่วยกิต

	 	 2.1	 กลุ่มวิชาแกน	 	 45		หน่วยกิต	 	 45		หน่วยกิต

	 	 2.2	 กลุ่มวิชาเอก	 ไม่น้อยกว่า	 52		หน่วยกิต	 ไม่น้อยกว่า	 52		หน่วยกิต

	 	 	 -	 วิชาเอกบังคับ	 	 37		หน่วยกิต	 	 37		หน่วยกิต

	 	 	 -	 วิชาเอกเลือก	 ไม่น้อยกว่า	 15		หน่วยกิต	 ไม่น้อยกว่า	 15		หน่วยกิต		

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต

 4. หมวดประสบการณ์ภาคสนาม   2  หน่วยกิต  9  หน่วยกิต

  (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

   รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  133  หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  133  หน่วยกิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
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รายวิชา
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มวิชาแกน 45 หน่วยกิต

	 0900	101	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Business

	 0900	102	หลักการตลาดสมัยใหม่	 3(3-0-6)

	 	 Principles	of	Modern	Marketing

 0900	103	การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจ	3(2-2-5)

	 	 Digital	Business	Applications

	 0900	104	การบัญชีเบื้องต้นส�าหรับธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Accounting	Foundation	for	Business

	 0900	105	การจัดการและพฤติกรรมองค์การ	 3(3-0-6)

	 	 Management	and	Organizational	Behavior

	 0900	106	เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	of	Business	Economics

	 0900	201	การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Taxation	and	Business	Law

	 0900	202	การจัดการทางการเงินสมัยใหม่	 3(3-0-6)

	 	 Modern	Financial	Management

	 0900	203	สถิติประยุกต์ในเชิงธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Applied	Statistics	for	Business

	 0900	204	การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ	 3(2-2-5)	

	 	 Business	Analytics

	 0900	301	วิทยาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ	 3(2-2-5)

	 	 Business	Research	Methodology

	 0900	302	การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ	 3(3-0-6)

	 	 Productions	and	Operations	Management

	 0900	303	ภาษาอังกฤษธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 English	for	Business

	 0900	304	ความเป็นผู้ประกอบการและการ	 3(3-0-6)

	 	 สร้างสรรค์ธุรกิจใหม่

	 	 Entrepreneurship	and	New	Venture	Creation

	 0900	401	การจัดการเชิงกลยุทธ์	 3(3-0-6)

	 	 Strategic	Management

  2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต

   วิชาเอกบังคับ 37 หน่วยกิต

 0904	102	หลักการเขียนโปรแกรมทางธุรกิจดิจิทัล	 3(2-2-5)

	 	 Principle	of	Programming	in	Digital	Business

0904	103	 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม	 3(2-2-5)

	 	 Data	Structure	and	Algorithms

	 0904	203	ระบบการจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ	 3(2-2-5)

	 	 Business	Database	Management	System	

	 0904	204	การวิเคราะห์และออกแบบระบบส�าหรับ	 3(2-2-5)	

	 	 ธุรกิจดิจิทัล

	 	 Analysis	 and	Design	 System	 for	 Digital	 

	 	 Business

	 0904	301	เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย	3(2-2-5)	

	 	 ในธุรกิจดิจิทัล

	 	 Digital	 Business	Computer	Network	 and	 

	 	 Security

	 0904	302	การจัดการธุรกิจดิจิทัลและระบบ	 3(3-0-6)	

	 	 สารสนเทศ	

	 	 Digital	Business	and	 Information	Systems	 

	 	 Management

	 0904	317	การพัฒนาและประยุกต์ฐานข้อมูล	 3(2-2-5)	

	 	 ในธุรกิจดิจิทัล

	 	 Database	 Implementations	 in	 Digital	 

	 	 Business

	 0904	404	โครงงานธุรกิจดิจิทัลและระบบ	 4(0-12-0)

  สารสนเทศ

  Digital	 Business	 and	 Information	 System	 

	 	 Project

	 0904	416	การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์	 3(2-2-5)

	 	 ส�าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

	 	 Mobile	Application	Development

	 0904	328	การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่	 3(2-2-5)	

	 	 Big	Data	Analytics

	 0904	330	การวิเคราะห์ข้อมูลส�าหรับธุรกิจดิจิทัล	 3(2-2-5)	

	 	 Data	Analytics	for	Digital	Business

	 0904	494	การออกแบบและพัฒนาส่วนติดต่อ	 3(2-2-5)	

	 	 และประสบการณ์ผู้ใช้

	 	 User	Experience	and	User	Interface	Design	 

	 	 and	Development
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   วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

 0904	303	การพัฒนาเว็บส�าหรับธุรกิจดิจิทัล	 3(2-2-5)

	 	 Web	Development	for	Digital	Business

	 0904	413	เทคโนโลยีก�าเนิดใหม่ส�าหรับธุรกิจดิจิทัล	3(2-2-5)

	 	 และระบบสารสนเทศ

	 	 Emerging	Technologies	for	Digital	Business	 

	 	 and	Information	Systems	

	 0904	414	ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ	 3(3-0-6)

	 	 Decision	Support	Systems

	 0904	417	การประยุกต์ซอฟต์แวร์เพื่อการวางแผน	 3(2-2-5)

	 	 ทรัพยากรองค์กร

	 	 Applications	 of	 Enterprise	 Resource	 

	 	 Planning	Software

	 0904	418	การประยุกต์ซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการ	 3(2-2-5)	

	 	 ด้านลูกค้าสัมพันธ์

	 	 Applications	 of	 Customer	 Relationship	 

	 	 Management	Software

	 0904	327	เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์	 3(2-2-5)

	 	 Cloud	Computing	Technology

	 0904	331	ระบบธุรกิจอัจฉริยะ	 3(2-2-5)

	 	 Business	Intelligence	System

	 0904	332	อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง	 3(2-2-5)

	 	 Internet	of	Things

	 0904	333	การแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพทางธุรกิจ 3(2-2-5)

	 	 Business	Data	Visualization

	 0904	334	การวิเคราะห์ข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง	 3(2-2-5)

  ส�าหรับงานธุรกิจ

	 	 Unstructured	Data	Analytics	for	Business

	 0904	335	เทคโนโลยีบล็อกเชนและเทคโนโลยี	 3(2-2-5)

	 	 การเงินเพื่อนวัตกรรมธุรกิจ

	 	 Blockchain	 and	 Fintech	 for	 Business	 

	 	 Innovation	

	 0904	428	เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมเพื่อธุรกิจ	 3(2-2-5)

	 	 ดิจิทัล

	 	 Augmented	Reality	 (AR)	Applications	 for	 

	 	 Digital	Business	

	 0904	429	สถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อธุรกิจดิจิทัล	 3(2-2-5)

	 	 Enterprise	Architecture	 (EA)	 for	 Digital	 

	 	 Business

	 0904	430	ซอฟต์แวร์กระบวนการอัตโนมัติ	 3(2-2-5)

	 	 เพื่อธุรกิจดิจิทัล

	 	 Robotic	Process	Automation	(RPA)	Software	 

	 	 for	Digital	Business

	 0904	431	ปัญญาประดิษฐ์ทางธุรกิจดิจิทัล	 3(2-2-5)

	 	 Artificial	Intelligence	in	Digital	Business	

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

	 	 ให้เลือกเรียนในรายวิชาอื่น	 ๆ	 ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย	

จ�านวนไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต	โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์

ที่ปรึกษา

 4. หมวดประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรอืสหกจิศกึษา)

	 0199	499	สหกิจศึกษา**	 9(0-40-0)

	 	 Cooperative	Education	

	 0903	430	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	 2(300	ชั่วโมง)

	 	 ทางด้านบริหารธุรกิจ*

	 	 Business	Administration	Internship

*	ฝึกงานไม่น้อยกว่า	300	ชั่วโมง	การประเมินผลการเรียน	เป็น	S	

หรือ	U	และไม่นับหน่วยกิต

**	 เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา	 และฝึกปฏิบัติการในสถาน

ประกอบการไม่น้อยกว่า	4	เดือน

การประเมินผลการเรียน	เป็น	S	หรือ	U	และไม่นับหน่วยกิต
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แผนการศึกษา
 แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ	

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรม สหกิจศึกษา

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8 8

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม

Preparatory	English

2(2-0-4) 2(2-0-4)

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง	

Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation

2(2-0-4) 2(2-0-4)

0900	101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ

Introduction	to	Business

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

0900	102 หลักการตลาดสมัยใหม่

Principles	of	Modern	Marketing

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

0900	103 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจ	

Digital	Business	Applications

3(2-2-5) 3(2-2-5)

รวม  21 หน่วยกิต  21 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรม สหกิจศึกษา

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 4

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Communicative	English

2(2-0-4) 2(2-0-4)

0043	001 การคิดเชิงออกแบบ

Design	Thinking

2(2-0-4) 2(2-0-4)

0900	104 การบัญชีเบื้องต้นส�าหรับธุรกิจ

Accounting	Foundation	for	Business

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

0900	105 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ

Management	and	Organizational	Behavior

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

0904	102 หลักการเขียนโปรแกรมทางธุรกิจดิจิทัล

Principle	of	Programming	in	Digital	Business

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0900	106 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเบื้องต้น

Introduction	of	Business	Economics

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

รวม  20 หน่วยกิต 20 หน่วยกิต
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ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรม สหกิจศึกษา

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6	 6	

0900	201 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ

Taxation	and	Business	Law

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

0900	202 การจัดการทางการเงินสมัยใหม่	

Modern	Financial	Management

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

0900	203 สถิติประยุกต์ในเชิงธุรกิจ

Applied	Statistics	for	Business

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

0904	103 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

Data	Structure	and	Algorithms

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0904	301 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยในธุรกิจดิจิทัล

Digital	Business	Computer	Network	and	Security

3(2-2-5) 3(2-2-5)

รวม 21 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรม สหกิจศึกษา

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4	 4	

0900	204 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ	

Business	Analytics

3(2-2-5)	 3(2-2-5)	

0904	494 การออกแบบและพัฒนาส่วนติดต่อและประสบการณ์ผู้ใช้

User	 Experience	 and	User	 Interface	Design	 and	

Development

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0904	203 ระบบการจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ

Business	Database	Management	System	

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0904	204 การวิเคราะห์และออกแบบระบบส�าหรับธุรกิจดิจิทัล

Analysis	and	Design	System	for	Digital	Business

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0904	302 การจัดการธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ	

Digital	 Business	 and	 Information	 Systems	

Management

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

รวม 19 หน่วยกิต 19 หน่วยกิต
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ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรม สหกิจศึกษา

0900	301 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ

Business	Research	Methodology

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0900	302 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ

Production	and	Operation	Management

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

0904	330 การวิเคราะห์ข้อมูลส�าหรับธุรกิจดิจิทัล

Data	Analytics	for	Digital	Business

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0904	317 การพัฒนาและประยุกต์ฐานข้อมูลในธุรกิจดิจิทัล	

Database	Implementations	in	Digital	Business

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0904	xxx หมวดวิชาเอกเลือก 6 6

xxxx	xxx หมวดวิชาเลือกเสรี - 3	

รวม 18 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรม สหกิจศึกษา

0900	303 ภาษาอังกฤษธุรกิจ

English	for	Business	

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

0900	304 ความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่

Entrepreneurship	and	New	Venture	Creation

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

0904	328 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่	

Big	Data	Analytics

3(2-2-5) 3(2-2-5)

xxxx	xxx หมวดวิชาเอกเลือก 9 9

xxxx	xxx หมวดวิชาเลือกเสรี - 3

รวม 18 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรม สหกิจศึกษา

0903	430 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านบริหารธุรกิจ*

Business	Administration	Internship*

2(300	ชั่วโมง)	 -

รวม 2 หน่วยกิต 0 หน่วยกิต

* ฝึกงานไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง ผลการศึกษาเป็น S หรือ U และไม่นับหน่วยกิต
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ปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรม สหกิจศึกษา

0904	416 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส�าหรับ

อุปกรณ์เคลื่อนที่

Mobile	Application	Development

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0900	401 การจัดการเชิงกลยุทธ์

Strategic	Management

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

0904	404 โครงงานธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ	

Digital	Business	and	Information	System	Project	

- 4(0-12-0)

xxxx	xxx หมวดวิชาเอกเลือก 3 3	

รวม 9 หน่วยกิต 13 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรม สหกิจศึกษา

0904	404 โครงงานธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ	

Digital	Business	and	Information	System	Project

4(0-12-0) -

0199	499 สหกิจศึกษา*

Cooperative	Education*

- 9(0-40-0)

xxxx	xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 6	 -

รวม 10 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต

* เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาและฝึกปฏิบัติการในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 4 เดือน 

การประเมินผลการเรียน เป็น S หรือ U 
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ค�าอธิบายรายวิชา
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ 

  2.1 กลุ่มวิชาแกน

 0900 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 3(3-0-6) 

  Introduction to Business

	 	 หลักการและรูปแบบองค์กรทางธุรกิจ	จุดมุ่งหมาย

ของการประกอบธรุกจิ	แนวคดิในการประกอบธรุกจิ	คณุลกัษณะ

ของสภาพแวดล้อมทางธรุกจิ	กจิกรรมทางธรุกจิและความสมัพนัธ์

ระหว่างกจิกรรมทางธรุกจิ	กฎหมายธรุกิจ	ประเภทของธรุกิจ	ความ

ส�าคญัและบทบาทของการประกอบธรุกิจในสงัคม	ผลกระทบของ

สภาพแวดล้อมท่ีมีต่อธุรกิจ	 และความส�าคัญของธรรมาภิบาล	

ความรับผิดชอบต่อสังคม	จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณ

ของการประกอบธรุกจิ	กรณีศกึษาทางธรุกิจและการประกอบการ

ทางธุรกิจ

	 	 Principles	and	forms	of	business	organiza-

tion;	objectives	of	business	entrepreneurship;	concepts	

of	business	entrepreneurship;	characteristics	of	business	

environments;	 business	 activities	 and	 relationships	

among	business	activities;	business	law;	types	of	busi-

ness;	 importance	and	 roles	 of	 business	 entrepreneur-

ship	 in	 society;	 effects	 of	 environments	 on	business;	

importance	of	governance,	corporate	social	responsibil-

ity,	 business	 ethics,	 and	 codes	 of	 ethics	 for	 business	

entrepreneurship,	case	studies	related	

to	business	and	entrepreneurship

 0900 102 หลักการตลาดสมัยใหม่ 3(3-0-6)

  Principles of Modern Marketing

	 	 แนวคิด	 ปรัชญา	 และความส�าคัญของการตลาด	

ลักษณะของตลาด	 สถาบันการตลาด	 หน้าที่ของการตลาด	

พฤติกรรมผู้บริโภค	การแบ่งส่วนตลาด	การเลือกตลาดเป้าหมาย	

การวางต�าแหน่งผลิตภัณฑ์	 ส่วนประสมการตลาด	 การตลาด

ระหว่างประเทศและการตลาดสมัยใหม่	 และจรรยาบรรณและ

ความรับผิดชอบต่อสังคม	กรณีศึกษาทางการตลาดตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน

	 	 Concepts,	 philosophy,	 and	 importance	 of	

marketing;	marketing	 characters;	marketing	 institu-

tions;	marketing	functions;	consumer	behavior;	market	

segmentation;	market	 targeting;	 product	positioning;	

marketing	mix;	 international	marketing	 and	modern	

marketing	management;	marketing	ethics;	social	respon-

sibility;	case	studies	related	to	marketing	from	past	to	

present

 0900 103 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจ 3(2-2-5)

  Digital Business Applications 

	 	 ความรู ้ เบื้องต้นเก่ียวกับระบบและเทคโนโลยี

สารสนเทศ	 การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ

บริหารงานธุรกิจ	ระบบข้อมูลและการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ	การ

จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	 เทคโนโลยีสื่อประสม	 เทคโนโลยี

อินเทอร์เน็ต	 การใช้คอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสารทาง

ธุรกิจ	 การจัดการศูนย์ข้อมูล	 การรักษาความปลอดภัยระบบ

คอมพิวเตอร์	 จริยธรรมและกฎหมายด้านการสื่อสารในรูปแบบ

ดิจิทัล	และการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลใน

องค์กรธุรกิจ

  Introduction	 to	 systems	 and	 information	

technology;	Application	of	digital	 technology	for	busi-

ness	administration;	Information	systems	and	business	

information	management;	 Information	 Technology	

Management;	Mixed	media	technology;	Internet	tech-

nology;	Using	computers	for	business	communication;	

Data	management;	computer	system	security;	Laws	and	

ethics	regarding	digital	communication;	Application	

of	computers	and	digital	technology	in	business-related	

organizations

 0900 104 การบัญชีเบื้องต้นส�าหรับธุรกิจ 3(3-0-6)

  Accounting Foundation for Business

	 	 ความหมาย	 วัตถุประสงค์	 และความส�าคัญของ

ข้อมูลทางบัญชีกับการด�าเนินธุรกิจ	 หลักการบัญชีและกรอบ

แนวคิดเบื้องต้นในการจัดท�าและน�าเสนอรายงานทางการเงิน	

การวิเคราะห์ข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน	

จริยธรรมทางการบัญชี	 การบัญชีเบ้ืองต้นเพื่อการจัดการธุรกิจ	

แนวคิดและพฤติกรรมต้นทุน	การวิเคราะห์ต้นทุน-จ�านวน-ก�าไร	

งบประมาณ	งบประมาณจ่ายลงทนุ	การใช้ข้อมลูทางบญัชเีพือ่การ

ตัดสินใจทางธุรกิจและการประกอบการ
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  Definitions,	 objectives,	 and	 importance	of	

accounting	information	in	relating	to	the	business;	Ac-

counting	principles	and	basic	frameworks	for	preparing	

and	presenting	financial	reports;	Data	analysis	and	dis-

closure	of	financial	reports;	Ethical	issues	in	accounting;	

Introduction	 to	 accounting	 for	management;	Concept	

and	behavior	relating	to	cost;	The	analysis	of	cost	and	

profit;	budgeting	and	investment;	the	application	of	ac-

counting	information	for	business	decision	making	and	

entrepreneurship

 0900 105 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6)

  Management and Organizational Behavior

 	 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ	บทบาทของผู้บริหาร

ในยคุทีธ่รุกจิมกีารเปลีย่นแปลงและมกีารแข่งขนัสงู	กระบวนการ

จดัการ	แนวคดิและหลกัการเกีย่วกบัการจดัการทรัพยากรมนุษย์	

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การ	พฤติกรรมกลุ่ม	 การจูงใจ	

ภาวะผู้น�าในองค์การ	การติดต่อสื่อสาร	ความขัดแย้ง	วัฒนธรรม

องค์การ	 ธุรกิจระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์	 การก�าหนด

ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาองค์การให้สามารถตอบสนองต่อ

การเปลี่ยนแปลง	การใช้เทคโนโลยีในองค์การ	 การควบคุมและ

ประเมินผลการด�าเนินงานขององค์การ	กรณีศึกษาขององค์การ

ทั้งที่ประสบความส�าเร็จและล้มเหลว

	 	 Concepts	of	management;	roles	of	executives	

in	business	changes	and	high	competition;	management	

process;	 concepts	 and	principles	 of	 human	 resource	

management;	concepts	of	organizational	behavior,	group	

behavior,	motivation,	leadership,	communication,	con-

flict,	and	organizational	culture;	international	business	

and	 globalization;	 setting	 strategy	 for	 organizational	

development	in	order	to	respond	changes;	Application	of	

technology	in	organization;	organizational	performance	

control	 and	 assessment;	 case	 studies	 related	 to	both	

success	and	failure	in	organization

 0900 106 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเบื้องต้น 3(3-0-6)

  Introduction of Business Economics

  แนวคิดพื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์	 ทฤษฎีว่า

ด้วยการผลิต	การวิเคราะห์ต้นทุนและก�าไร	 อุปสงค์และอุปทาน

สินค้า	 ลักษณะของโครงสร้างตลาดประเภทต่างๆ	 เป้าหมายและ

ปัญหาในทางเศรษฐกจิมหภาค	รายได้ประชาชาติ	การเงินและการ

ธนาคาร	นโยบายการคลัง	การค้าระหว่างประเทศ	สภาพแวดล้อม

ทางธุรกจิและนโยบายเศรษฐกิจมหภาคท่ีส่งผลต่อผลการด�าเนิน

งานของธุรกิจ

	 	 Basic	 concept	 of	 Economics;	 theory	 of	

production;	 cost	and	profit	analysis;	 characteristics	of	

various	market	structures;	goals	and	problems	in	mac-

roeconomic;	 national	 income;	 financial	 and	banking;	

fiscal	policy;	International	trade;	business	environment	

and	macro	policies	influencing	business	performances

 0900 201 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)

  Taxation and Business Law

  หลักเกณฑ์และรูปแบบของภาษีอากร	 วิธีการ

ประเมินและจัดเก็บภาษีจากประมวลรัษฎากร	 เช่น	 ภาษีเงินได้	

ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	ภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	ได้แก่

ภาษีสรรพสามิต	ภาษีศุลกากร	ภาษีท้องถิ่น	ศึกษากฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์	 เรื่องบุคคล	นิติกรรม	 สัญญาหนี้ละเมิด	 เอกเทศ

สญัญาประเภทต่าง	ๆ 	หลกักฎหมายและวธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัการจดั

ต้ัง	อ�านาจหน้าท่ีด�าเนินการการเลิกประกอบธุรกจิ	ระเบียบปฏิบัติ

ทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิ	การบริหารจดัการทางกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบั

การคุ้มครองผู้บริโภค

  Rules	and	forms	of	taxation;	Assessing	and	

collecting	taxes	based	on	the	tax	laws	such	as	income	tax,	

value-added	tax	(VAT),	specific	business	tax,	business-

related	taxes	such	as	excise	taxes,	customs	duties,	local	

taxes;	The	study	of	civil	and	commercial	laws,	personal	

matters,	juristic	acts,	contracts,	debts,	torts,	individual	

contracts;	 Legal	 principles	 and	practices	 concerning	

the	establishment	authority	of	business,	termination	of	

business;	Rules	and	regulations	related	to	business;	legal	

practices	related	to	consumer	protection
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 0900 202 การจัดการทางการเงินสมัยใหม่ 3(3-0-6)

  Modern Financial Management

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0900 104 การบญัชเีบือ้งต้นส�าหรบั

ธุรกิจ

  Prerequisite : 0 9 0 0  1 0 4  A c c oun t i ng 

Foundation for Business 

  แนวคดิทางการเงนิในยุคปัจจบุนั	และ	เคร่ืองมอืใน

การจัดการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของประเทศและ

ของโลก	แนวทางการปฏิบัติในการวิเคราะห์ทางการเงินและการ

วางแผน	โดยการประยุกต์แนวความคิดทางการเงิน	การวิเคราะห์

งบการเงิน	มูลค่าเงินตามเวลาตลาดการเงิน	และสถาบันการเงิน	

หลักทรัพย์และการประเมินมูลค่าของบริษัท	ต้นทุนเงินทุนและ

โครงสร้างเงนิทนุ	ความเสีย่งและผลตอบแทน	นโยบายเงนิปันผล	

งบประมาณการเงินระยะยาวและการจดัการเงนิทนุหมนุเวยีน	รวม

ถึงประเด็นส�าคัญทางการเงิน	 การเช่าซ้ือ	หลักทรัพย์ไฮบริดและ

อนพุนัธ์	กองทนุทรสัต์ต่างๆ	แนวความคิดการพฒันาองค์กรอย่าง

ยั่งยืน	

	 	 The	 current	 financial	 concepts	 and	 tools	

towards	money	management	in	organizations	participat-

ing	in	the	local	and	global	economies.	The	currents	best	

practices	in	financial	analysis	and	planning	through	the	

application	of	financial	concepts	including	financial	state-

ment	analysis;	 time	value	of	money;	financial	markets	

and	institutions;	securities	and	valuation	of	firms;	cost	of	

capital	and	capital	structure;	risks	and	return;	dividend	

policy;	long-term	financial	budgeting	and	working	capital	

management.	The	topics	on	lease	financing;	hybrid	se-

curities	and	derivatives;	trust	funds;	environment,	social,	

and	governance	(ESG)

 0900 203 สถิติประยุกต์ในเชิงธุรกิจ 3(3-0-6)

  Applied Statistics for Business

	 	 การประยุกต์ใช้วิชาสถิติพื้นฐานในเชิงธุรกิจ	 การ

เกบ็รวบรวมข้อมลู	การวดัค่ากลางและการกระจายของข้อมลู	การ

แจกแจงความน่าจะเป็น	การสุ่มตัวอย่าง	การประมาณช่วงความ

เชือ่มัน่	การทดสอบสมมตฐิาน	การทดสอบไคสแควร์	การวเิคราะห์

ความแปรปรวน	การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์	 เลข

ดัชนีและการวิเคราะห์อนุกรมเวลา	 การประยุกต์ใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์และน�าเสนอข้อมูลทางสถิติ

	 	 Applications	of	 fundamental	business	sta-

tistics;	data	gathering;	central	tendency	and	variation	

of	data	measurement;	probability	distribution;	sampling	

distribution;	confidence	interval	estimation;	hypothesis	

testing;	Chi-square;	analysis	of	variance;	regression	and	

correlation;	number	index	and	time	series	analysis;	non-

parametric	statistics;	Application	of	computer	software	

for	statistical	analyses	and	presentation

 0900 204 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ 3(2-2-5)

  Business Analytics

  แนวคิดและหลักการของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

ธุรกิจ	 เทคนิคการจัดเตรียมข้อมูล	 การคัดเลือกและประมวล

ผลข้อมูล	 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล	การประยุกต์ใช้โปรแกรม

คอมพวิเตอร์เพือ่การจดัการข้อมลู	การจดัการและวิเคราะห์ข้อมลู

ขนาดใหญ่	การน�าเสนอข้อมลูอย่างสร้างสรรค์	การสร้างองค์ความ

รูจ้ากฐานข้อมลูเพือ่ใช้ในการตดัสินใจทางธรุกจิ	กรณศีกึษาในการ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ

  Principles	of	business	analytics;	Data	prepa-

ration	techniques;	Data	survey;	Data	selection;	Statistical	

techniques;	Process	of	business	analytics;	Application	

of	 computer	 software	 for	business	 analytics;	 big	data	

processing;	creative	data	presentation	and	visualization;	

knowledge	acquisition	from	database	for	business	deci-

sion	making;	Case	studies	related	to	business	analytics

 0900 301 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ 3(2-2-5)

  Business Research Methodology

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0900 203 สถิติประยุกต์ในเชิง

ธุรกิจ

  Prerequisite  : 0900 203 Applied Statistics 

for Business

	 	 แนวคิด	 หลักการ	 และความส�าคัญของการวิจัย	

ประเภทของการวิจัย	การก�าหนดหัวข้อเรื่อง	การก�าหนดตัวแปร	

การต้ังสมมติฐานและการทดสอบ	 การเลือกเครื่องมือในการ

วิเคราะห์	การสร้างเครือ่งมือเกบ็รวบรวมข้อมูลและวิธีการรวบรวม

ข้อมูล	การประมวลผล	การวิเคราะห์	การสรุปผลและแปลความ

หมาย	การเขียนรายงาน	การน�าเสนอรายงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหา

ทางธุรกิจ
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	 	 Concepts,	 principles	 and	 importance	 of	

research;	 research	 types;	 research	 topic;	 identifying	

variables;	formulating	and	testing	hypotheses;	choosing	

analytical	tools;	developing	tools	and	methods	for	data	

gathering;	data	processing;	data	analysis;	summarizing	

and	interpreting	results;	writing	reports;	research	pres-

entation	for	business	problem	solving

 0900 302 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 3(3-0-6)

  Production and Operations Management

	 	 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการระบบการผลิต	 ธุรกิจ

ผลิตและธุรกิจบริการ	การก�าหนดท�าเลที่ตั้งและผังโรงงาน	การ

วางผังตดิตัง้เครือ่งจักรและอปุกรณ์	การออกแบบผลติภัณฑ์	การ

จัดหาวัตถุดิบ	การบริหารเวลาและค่าจ้าง	 การก�าหนดมาตรฐาน

งาน	 การปรับปรุงงาน	 การควบคุมคุณภาพการผลิต	 การน�า

คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการจัดการการผลิต	 วิธีการจัดการเชิง

ปริมาณ	การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

	 	 Concepts	 of	 production	 system	manage-

ment	for	manufacturing	and	service	businesses;	factory	

location	and	layout;	installing	machines	and	equipment;	

product	design;	material	procurement;	time	and	wage	

management;	 setting	 of	 task	 standard;	 task	 reform;	

production	quality	 control;	 computer	 applications	 for	

production	management;	quantitative	approach;	supply	

chain	management

 0900 303 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(3-0-6)

  English for Business 

	 	 การใช้ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ	 การอ่านข้อมูล

ข่าวสารทางธุรกิจ	 การเขียนจดหมายธุรกิจ	 บัตรเชิญและการ

โฆษณา	การกรอกใบสมัครงาน	 การสัมภาษณ์ทางธุรกิจ	 การน�า

เสนอทางธุรกิจ	 การให้ข่าวสารเกี่ยวกับงานด้านธุรกิจและการ

ติดต่อสื่อสาร	

	 	 Uses	 of	 English	 for	 business	 purposes;	

reading	business	information;	writing	business	letters,	

invitation	cards	and	advertisements;	filling	application	

forms;	business	interviews;	business	presentation,	busi-

ness	information	and	communication

 0900 304 ความเป็นผู้ประกอบการและการ 3(3-0-6)

  สร้างสรรค์ธุรกิจใหม่

  Entrepreneurship and New Venture  

  Creation

	 	 ความหมาย	คณุลักษณะ	แนวคดิและพฤติกรรมของ

ความเป็นผูป้ระกอบการ	กระบวนการพฒันาและประเมนิโอกาสใน

การเริ่มต้นธุรกิจใหม่	การวิเคราะห์ปัญหาและโอกาสเชิงธุรกิจ	รูป

แบบการด�าเนินธุรกิจสมัยใหม่	แนวคิดและรูปแบบการระดมทุน	

การบรหิารการเตบิโตอย่างยัง่ยนื	แนวทางการสร้างสรรค์ธรุกจิใหม่	

เทคนิคการน�าเสนอแนวคิดทางธุรกจิเพือ่การระดมทุน	ความเข้าใจ

เกีย่วกบัผลกระทบของการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยแีละสังคม

ต่อการเริ่มต้นธุรกิจใหม่	 กรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบ

การ

	 	 Definition,	entrepreneurial	attributes,	mind-

set,	and	behaviors;	entrepreneurial	process	of	new	ven-

ture	development	and	creation;	problem	and	business	

opportunity	analysis;	types	of	modern	business	model;	

fundraising	 concept	 and	process;	 sustainable	growth	

management;	 type	of	new	venture	creation;	business	

idea	presentation	for	fund	raising;	empathizing	effects	

of	technological	and	socio-economical	change	on	new	

venture	creation;	case	studies	related	to	entrepreneur-

ship	

 0900 401 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)

  Strategic Management

	 	 ความหมาย	ความส�าคัญและองค์ประกอบของการ

จัดการเชิงกลยุทธ์	 ระดับและประเภทของกลยุทธ์	 กระบวนการ

การจัดการเชิงกลยุทธ์	 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายใน

และภายนอกองค์กร	การวางแผนกลยุทธ์ภายใต้สภาพแวดล้อม

ที่มีการเปลี่ยนแปลง	 กลยุทธ์ในการจัดการนวัตกรรม	 การน�า

กลยุทธ์ไปปฏิบัติและประเมินผล	ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย

และแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานต่าง	ๆ	ภายในองค์กร	การจัดการ

เชิงกลยุทธ์ของธุรกิจระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์	กรณีศึกษา

ในการจัดการเชิงกลยุทธ์	

	 	 Definitions,	 importance,	 and	 components	

of	 strategic	management;	 levels	 and	 types	 of	 strate-

gies;	processes	of	strategic	management;	environment	

analysis	 in	 both	 internal	 and	 external	 organizations;	
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strategic	planning	for	changing	environments;	strategic	

innovation	management;	strategic	implementation	and	

evaluation;	relationships	between	policy	and	strategic	

planning	 of	 departments	 in	 an	organization;	 strategic	

management	of	international	business	and	globalization;	

case	studies	related	to	strategic	management

  2.2 กลุ่มวิชาเอก

   วิชาเอกบังคับ

 0904 102 หลักการเขียนโปรแกรมทางธุรกิจดิจิทัล 3(2-2-5)

  Principle of Programming in Digital  

  Business

  ตรรกแนวคิดของการพัฒนาโปรแกรมส�าหรับงาน

ธุรกิจ	ขั้นตอนวิธีและหลักการออกแบบโปรแกรม	การเขียนรหัส

เทียม	การเขียนผังงาน	การออกแบบโปรแกรม	 วิเคราะห์ความ

ซับซ้อนของอัลกอริทึม	การออกแบบอัลกอริทึม	การทดสอบและ

ตรวจสอบความผดิพลาดของโปรแกรม	การแก้ไขจดุบกพร่อง	การ

ศกึษาเทคนคิการแก้ปัญหาในการเขียนโปรแกรมส�าหรับงานธรุกิจ

ดิจิทัล	และการจัดท�าเอกสารอธิบายโปรแกรม

	 	 Logic	 concepts	 of	 business	programming	

development;	 procedures	 and	 principles	 of	 program	

design;	pseudo	code;	flowchart;	program	design;	design	

and	analysis	 of	 algorithms;	 program	 testing	 and	error	

checking;	debugging;	problem	solving	

for	programming	in	digital	business	and	documentation

 0904 103 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3(2-2-5)

  Data Structure and Algorithms

  ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับอัลกอริทึมและโครงสร้าง

ข้อมูลส�าหรับการด�าเนินการ	 เทคนิคในการแก้ปัญหาโดยใช้

โปรแกรม	อาร์เรย์	ลงิก์ลสิต์	สแตก็	ควิ	กราฟ	โครงสร้างแบบต้นไม้	

การแทนที่ต้นไม้	 การท่องเข้าไปในต้นไม้	 การจัดเรียงล�าดับและ

การค้นหา	(ฮาชชิ่ง	ต้นไม้ค้นหาแบบไบนารี	ต้นไม้หลายทาง)	การ

เก็บขยะ	การจัดการหน่วยความจ�า	การจัดเรียงล�าดับภายในและ

ภายนอก

	 	 Fundamental	algorithms	and	data	structures	

for	 implementation;	 techniques	 for	 solving	 problems	

by	programming;	 arrays;	 linked	 lists;	 stacks;	 queues;	

directed	graphs;	 trees	 representations;	 tree	traversals;	

sorting	 and	 searching	 (hashing,	 binary	 search	 trees,	

multiway	trees);	Garbage	collection;	memory	manage-

ment;	internal	and	external	sorting

 0904 203 ระบบการจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ 3(2-2-5)

  Business Database Management System 

	 	 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการระบบฐานข้อมูล	 การ

ออกแบบฐานข้อมูล	การจัดการฐานข้อมูล	สถาปัตยกรรมระบบ

ฐานข้อมูล	ฟังก์ชันการขึ้นต่อกัน	 คีย์และการนอร์มอลไลซ์	 การ

ออกแบบระบบฐานข้อมูล	ค�าส่ังเอสคิวแอลขั้นพื้นฐาน	และการ

ประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ทางด้านการจัดการฐานข้อมูลกับงานธุรกิจ

	 	 Concepts	of	database	system	management;	

database	design	concepts;	database	management;	archi-

tectures	of	database	systems;	functional	dependencies;	

key	and	normalization;	database	design;	basic	Structured	

Query	Language	(SQL)	statements;	applications	of	the	

database	management	system	in	business

 0904 204 การวิเคราะห์และออกแบบระบบส�าหรับ 3(2-2-5)

  ธุรกิจดิจิทัล

  Analysis and Design for Digital Business 

  แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

สารสนเทศ	 องค์ประกอบของระบบ	กระบวนการพัฒนาระบบ	

วงจรการพัฒนาระบบ	 การบริหารโครงการ	 การวิเคราะห์และ

ออกแบบระบบเป็นแบบจ�าลองแผนภาพ	การใช้เครื่องมือในการ

ออกแบบและพฒันาระบบงาน	การประเมนิผล	และการดแูลรกัษา

ระบบ	 รวมถึงการฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และออกแบบระบบงานจาก

กรณีศึกษาทางธุรกิจ	

	 	 Concept	of	analysis	and	design	of	information	

systems;	components	of	 system	development;	 system	

development	 life	 cycle;	 project	management;	 system	

analysis	and	design	as	a	schematic	model;	use	of	tools	

for	 system	design	 and	 development,	 evaluation	 and	

system	maintenance	Including	practice	in	analyzing	and	

designing	systems	from	case	studies	of	business
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 0904 301 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความ 3(2-2-5)

  ปลอดภัยในธุรกิจดิจิทัล

  Digital Business Computer Network and  

  Security

	 	 ระบบการสื่อสารข้อมูล	 อุปกรณ์ในการส่ือสาร

ข้อมลู	การสือ่สารข้อมลูด้วยเครือข่ายคอมพวิเตอร์ทัง้แบบใช้สาย

สญัญาณและไร้สายสญัญาณ	มาตรฐานสากลและโปรโตคอลต่างๆ	

ในการส่ือสารข้อมลูด้วยเครอืข่ายคอมพวิเตอร์	สถาปัตยกรรมของ

เครอืข่ายคอมพิวเตอร์	ระบบรักษาความปลอดภยัในเครือข่ายการ

ออกแบบติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส�าหรับงานธุรกิจ

	 	 Data	communication	systems;	communica-

tion	hardware;	wire	and	wireless	networks;	international	

standards	and	network	protocols;	network	architectures;	

network	security	systems;	network	design	and	 imple-

mentation	for	business

 0904 302 การจัดการธุรกิจดิจิทัลและระบบ 3(3-0-6)

  สารสนเทศ 

  Digital Business and Information Systems  

  Management

  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจดิจิทัลและระบบ

สารสนเทศ	 โครงสร้างพื้นฐานธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ	

รูปแบบของธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ	 เทคโนโลยีดิจิทัล	

ระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจดิจิทัล	 การวางแผนกลยุทธ์ส�าหรับ

ธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ	 แนวทางการสร้างธุรกิจดิจิทัล

และระบบสารสนเทศสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

  Concepts	of	digital	business	and	information	

system	management;	 fundamental	structure	of	digital	

business	and	information	system;	pattern	of	digital	busi-

ness	and	information	system;	digital	technology;	infor-

mation	systems	for	digital	business;	strategic	planning	

of	digital	business	and	information	systems;	guidelines	

for	creating	digital	business	and	information	systems	to	

the	digital	economy	era

 0904 317 การพัฒนาและประยุกต์ฐานข้อมูล 3(2-2-5)

  ในธุรกิจดิจิทัล

  Database Implementations in Digital  

  Business

  เง่ือนไขของรายวิชา : 0904 203 ระบบการจัดการฐาน

ข้อมูลทางธุรกิจ

  Prerequisite : 0904 203 Business Database 

Management System

	 	 ทฤษฎีและการประยุกต์เคร่ืองมือบริหารงานฐาน

ข้อมูล	การขยายความรู้	SQL	ไปสู่การจดัการฐานข้อมูลขนาดใหญ่	

เพ่ือพัฒนาด้านผูใ้ช้และด้านผูใ้ห้บริการ	ความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ช้

และผู้ให้บริการ	 วิธีการเก็บข้อมูลและเทคนิคการเรียกใช้	ความ

มั่นคงปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล	 การสร้างฐานข้อมูลในงาน

ธุรกิจ	

	 	 Theories	and	application	of	database	man-

agement	system	(DBMS)	tools;	extensive	knowledge	of	

SQL	to	manage	enterprise	database	systems	for	devel-

oping	users	 and	 servers;	 relationships	between	users	

and	servers;	stored	procedures	and	triggers;	database	

security;	database	development	for	business

 0904 404 โครงงานธุรกิจดิจิทัลและระบบ 4(0-12-0)

  สารสนเทศ

  Digital Business and Information System  

  Project

  การจัดท�าโครงงานภายใต้ความเห็นชอบของสาขา

วิชา	 และอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา	 เป็น

โครงการเพ่ือแก้ปัญหาใดปัญหาหน่ึง	และ/หรือการสร้างโปรแกรม

ประยุกต์ในสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ	 การ

ออกแบบ	พัฒนา	ประยุกต์	และการน�าเสนอผลงานให้เป็นไปตาม

หลักการของการพัฒนาซอฟต์แวร์และการบริหารโครงการ	 โครง

งานท่ีจัดท�าอาจเป็นโครงงานเด่ียวเฉพาะตัว	 หรือโครงงานกลุ่ม

กไ็ด้	ในกรณท่ีีเป็นโครงการกลุม่จะต้องมสีดัส่วนการแบ่งงานและ

ความรบัผดิชอบท่ีชดัเจน	เม่ือเสรจ็ส้ินโครงงานแล้วต้องจัดส่งผล

งานในรูปแบบของรายงานตามที่สาขาวิชาก�าหนด

	 	 Supervised	 investigation	 of	 a	 problem	 in	

either	the	computing	field	or	in	the	application	of	com-

puters.	Develop	and	implement	a	solution	and	present	

a	written	report.	The	principles	of	project	management	

will	 be	 applied	 to	 the	 conduct	project.	The	work	can	
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be	conducted	either	individual	or	group.	In	the	case	of	

grouped	project,	responsibility	for	each	individual	must	

be	clarified

 0904 416 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส�าหรับ 3(2-2-5)

  อุปกรณ์เคลื่อนที่

  Mobile Application Development

	 	 เ ทค โน โล ยีอุ ปกรณ ์ เ คลื่ อนที่ 	 เ ฟ รม เ วิ ร ์ ค	

สถาปัตยกรรม	ภาษาโปรแกรม	 เทคนิคและวิธีการส�าหรับการ

พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส�าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่	 การออกแบบ

ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน	 การจัดการข้อมูล	 การเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน

ระบบเครอืข่าย	การจดัการความม่ันคงปลอดภยั	การทดสอบและ

การเผยแพร่

	 	 Mobile	 Technology;	 Frameworks,	Archi-

tecture,	 Programming	 languages,	 Techniques	 and	

Methodologies	 for	Mobile	 application	 development;	

User-interface	design;	Data	Management;	Data	Connec-

tion	through	network	systems;	Security	management;	

Mobile	application	testing	and	publishing

 0904 328 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 3(2-2-5) 

  Big Data Analytics

  ความท้าทายของข้อมูลขนาดใหญ่	 การวิเคราะห์

ข้อมลูขนาดใหญ่	เทคโนโลยีในการจดัการข้อมูลขนาดใหญ่	วทิยา

ระเบียบวิธีและเทคโนโลยีส�าหรับวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่	 การ

ประยกุต์	การวเิคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ่ในธรุกจิ	การน�าเทคโนโลยี

ข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้วิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ

	 	 Challenge	of	Big	data;	 big	data	 analytics;	

technology	for	big	data	management;	methodology	and	

technology	for	big	data	analysis;	application	of	big	data	

analytics	in	business;	application	of	the	big	data	technol-

ogy	for	business	problems

 0904 330 การวิเคราะห์ข้อมูลส�าหรับธุรกิจดิจิทัล 3(2-2-5)

  Data Analytics for Digital Business

  เรยีนรูพ้ื้นฐานเทคโนโลยีส�าหรับการรวบรวมข้อมลู	

การจัดเก็บข้อมูล	การเตรียมข้อมูลก่อนการวิเคราะห์	เทคนิคที่ใช้

ในการวิเคราะห์ข้อมลู	เช่น	การสร้างกฎความสมัพนัธ์	การแบ่งกลุม่

ข้อมูล	 การจ�าแนกประเภทข้อมูล	 และการเพิ่มประสิทธิภาพของ

การจ�าแนกประเภทข้อมูล	 เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานในองค์กรสามารถ

น�าไปเป็นแนวทางในการวางแผนธุรกิจและท�าการตัดสินใจทาง

ธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น

  Study	basic	technologies	for	data	collection,	

data	storage,	data	preparation	and	data	analysis	tech-

niques	such	as	association	rule,	clustering,	classification	

and	 improve	 classification	 performance.to	 assist	 an	

organization	to	guide	the	business	planning	and	make	

better	business	decisions.

 0904 494 การออกแบบและพัฒนาส่วนติดต่อ 3(2-2-5) 

  และประสบการณ์ผู้ใช้

  User Experience and User Interface Design  

  and Development

	 	 ความเข ้าใจในกระบวนการออกแบบส่วนต่อ

ประสานผู้ใช้	และประสบการณ์ผู้ใช้	การผสมผสานของตัวอักษร	

จานสี	 ปุ่ม	 แอนิเมชัน	และภาพ	ผลิตภัณฑ์ที่สร้างความพึงพอใจ

ให้ผู ้ใช้ด้วยสุนทรียภาพ	 การสร้างตราสินค้าและการพัฒนา

กราฟิก	การพัฒนาเนื้อหา	 โครงสร้างและกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์	

การโต้ตอบและแอนิเมชัน	 ประสานงานกับนักออกแบบส่วนต่อ

ประสานผู้ใช้	การปรับให้เข้ากับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ทั้งหมด	

การออกแบบผลติภณัฑ์และนกัพฒันาซอฟต์แวร์	ความรูเ้กีย่วกบั

การออกแบบท่ีตอบสนอง	 ส่วนต่อประสานผู้ใช้และการทดสอบ

การใช้งาน

	 	 Understanding	of	user	interface	(UI)	and	user	

experience	(UX)	design	process;	combinations	of	typog-

raphy,	color	platters,	buttons,	animation,	and	imagery;	

products	that	delight	users	aesthetically;	branding	and	

graphic	 development;	 content	 development;	 product	

structure	and	strategy;	interactivity	and	animation;	co-

ordination	with	UI	designer(s);	adaptation	to	all	device	

screen	sizes;	products	design	and	software	developer(s);	

knowledge	of	responsive	design;	user	interface	and	us-

ability	testing.
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   วิชาเอกเลือก

 0904 303 การพัฒนาเว็บส�าหรับธุรกิจดิจิทัล 3(2-2-5) 

  Web Development for Digital Business

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0904 102 หลกัการเขยีนโปรแกรม

ทางธุรกิจดิจิทัล

  Prerequisite : 0904 102 Principle of Program-

ming in Digital Business และ

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0904 203 ระบบการจัดการฐาน

ข้อมูลทางธุรกิจ

  Prerequisite : 0904 203 Business Database 

Management System

	 	 ความรูพ้ืน้ฐานของการพฒันาเวบ็	หลกัการของการ

รบัส่งข้อมลูในระบบอินเทอร์เนต็	ลกัษณะการท�างานของเวบ็แอป

พลิเคชัน	 เทคโนโลยีเวิลด์ไวด์เว็บ	 แนะน�าเทคโนโลยีเว็บฝั่งไคล

เอนต์และฝั่งเซิร์ฟเวอร์	เทคโนโลยีภาษาสคริปต์และซีจีไอ	เครื่อง

มือส�าหรับการออกแบบและพัฒนาเว็บ	 เฟรมเวิร์คส�าหรับการ

พัฒนาเว็บ	การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันส�าหรับธุรกิจดิจิทัล	การ

ประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ในอินเทอร์เน็ต	และการ

พัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษาสคริปต์และซีจีไอเพื่อใช้ฐานข้อมูล

	 	 Fundamentals	 of	web	development;	 prin-

ciples	 of	 internet	 data	 transmission;	web	 application	

functionality;	world	wide	web	technology;	introduction	

to	client-side	and	server-side	technology;	script	language	

and	common	gateway	interface	(CGI)	technology;	tools	

for	web	design	 and	development;	web	development	

frameworks;	web	 application	 development	 for	 digital	

business;	application	of	web	server	database	system	in	

internet;	programming	by	using	script	language	and	CGI	

for	database.

 0904 413 เทคโนโลยีก�าเนิดใหม่ส�าหรับธุรกิจดิจิทัล	3(2-2-5)

  และระบบสารสนเทศ

  Emerging Technologies for Digital Business  

  and Information Systems

	 	 หวัข้อเรือ่งทีน่่าสนใจทางด้านธรุกจิดจิทิลัและระบบ

สารสนเทศ	โดยเน้นหัวข้อทีม่คีวามทนัสมยัและทนัความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน	 เช่น	 Internet	 of	 Things,	 Could	

Computing,	 รวมถึงระบบสืบค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ด�าเนินงานของธุรกิจ	โดยใช้กระบวนการวิจัย	

	 	 Special	topics	in	business	information	tech-

nology	with	emphasis	on	current	issues	and	technological	

progress,	including	computer	and	technology	innovation	

such	as	Internet	of	Things,	Could	Computing,	and	source	

of	search	enginge	for	information	service	that	fit	with	the	

environment	of	the	business	using	research	methodology	

 0904 414 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3(3-0-6)

  Decision Support Systems

  การประยุกต์วิธีการเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ

ทางการบรหิารและกรณศีกึษาการประยกุต์ใช้ระบบสนบัสนนุการ

ตดัสนิใจ	ทฤษฏกีารตดัสนิใจ	ตารางการตัดสนิใจ	ต้นไม้การตดัสนิ

ใจ	อรรถประโยชน์และการตัดสินใจทฤษฎีเกม	ตัวแบบแถวคอย	

และตัวแบบโปรแกรมเชิงเส้น	เพื่อสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพใน

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ	

	 	 Applications	of	quantitative	techniques	to	

managerial	decisions;	case	studies	of	decision	support	

system	application	decision	 theory;	 decision	matrix;	

decision	tree;	utility	and	decision	making;	game	theory;	

queuing	model	and	linear	programming	model;	to	sup-

porting	and	enhancing	decision	support	system

 0904 417 การประยุกต์ซอฟต์แวร์เพื่อการวางแผน 3(2-2-5) 

  ทรัพยากรองค์กร

  Applications of Enterprise Resource  

  Planning Software 

	 	 แนวคิดและหลักการการวางแผนทรัพยากรทาง

ธุรกจิ	กระบวนการทางธุรกจิ	การวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน

วัฎจักรการพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ	 ระบบ

สารสนเทศทางการบญัช	ีระบบการตลาดและระบบการขาย	ระบบ

จดัซือ้	ระบบคลงัสนิค้า	ระบบการผลติและระบบการจดัการห่วงโซ่

อุปทาน	การเลือกสรรซอฟต์แวร์	การปรับแต่งซอฟต์แวร์	กรอบ

แนวคิดและรูปแบบการด�าเนินการเก่ียวกับซอฟต์แวร์การการ

วางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ	

	 	 Concepts	and	Principles	of	Enprise	Resource	

Planing,	System	Analysis	and	Desing,ERP	Implementa-

tion	Life	Cycle,	 Business,	 and	 Information	 system	 in	

Account	Information	System,Marking,Purchasing,Wareh

ouse,Supplychian	,ERP	Software	Selection	ERP	Software	

Customization,ERP	Implementation	framework
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 0904 418 การประยุกต์ซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการ 3(2-2-5) 

  ด้านลูกค้าสัมพันธ์

  Applications of Customer Relationship  

  Management Software

 	 ลกัษณะ	ความส�าคญั	และการใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปู

เพื่อการจัดการบริหารลูกค้าสัมพันธ์	วิธีการใช้ข้อมูลของลูกค้าใน

การออกแบบผลติภณัฑ์และบรกิารต่าง	ๆ 	เพือ่เพิม่ความพงึพอใจ

และความจงรกัภกัดต่ีอตราสนิค้า โดยค�านงึถึงความเหมาะสมและ

สอดคล้องกับสภาพขององค์กร

	 	 The	nature,	 importance,	 use	 of	Customer	

Relationship	Management	(CRM)	software	application,	

how	to	use	customer	data	to	design	product	and	service	

to	increase	satisfaction	and	brand	loyalty,	and consist-

ence	with	organization	environment	

 0904 327 เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์ 3(2-2-5)

  Cloud Computing Technology 

	 	 หลักเบื้องต้นของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์	 การ

ท�างานร่วมกันของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์	 การแทนข้อมูล	ส่วน

ประกอบและหน้าทีข่องฮาร์ดแวร์	การเชือ่มต่อและการสือ่สาร	หลกั

การของระบบปฏบิตักิาร	ส่วนประกอบและหน้าทีข่องระบบปฏบิตัิ

การ	ระบบแฟ้มข้อมลู	เทคโนโลยคีวามเป็นเสมอืน	การประมวลผล

แบบคลาวด์	การฝึกปฏิบัติ	การฝึกติดตั้งและจัดการระบบปฏิบัติ

การที่ใช้ในปัจจุบัน	

	 	 Fundamentals	 of	 hardware	 and	 software,	

integration	of	hardware	and	software,	data	representa-

tion,	hardware	components	and	 functions,	 interfacing	

and	 communication,	 operating	 system	 principles,	

operating	 system	 components	 and	 functions,	 file	

systems,	 virtualization	 technology,	 cloud	 computing;	

laboratory	 component:	 installation	and	administration	

of	modern	operating	systems

 0904 331 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ 3(2-2-5)

  Business Intelligence System

	 	 ระบบธุรกิจอัจฉริยะเป็นการบูรณาการข้อมูลการ

ด�าเนินงานของธุรกิจเข้ากับเคร่ืองมือการวิเคราะห์เพื่อน�าเสนอ

ข้อมลูทีม่คีวามซบัซ้อนและข้อมูลการแข่งขนัส�าหรบัผูว้างแผนและ

ผู้มีอ�านาจการตัดสินใจในองค์กร	 วัตถุประสงค์ของระบบธุรกิจ

อัจฉริยะคือเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจท่ีดีขึ้น	 รายวิชา

นี้ให้การศึกษาเกี่ยวกับภาพรวมของระบบธุรกิจอัจฉริยะและการ

ประยกุต์ใช้ระบบธุรกจิอจัฉรยิะ	เพือ่เข้าใจความสามารถทีม่อียูใ่น

องค์กร	ความทันสมัย	แนวโน้ม	ทิศทางการตลาดในอนาคต	และ

เทคโนโลยี

	 	 Business	intelligence	systems	combine	op-

erational	data	with	analytical	tools	to	present	complex	

and	competitive	information	to	planners	and	decision-

makers	in	organizations.	The	purpose	of	business	intel-

ligence	is	to	support	better	business	decision-making.	

This	course	provides	an	overview	of	business	intelligence	

technology	and	the	application	of	business	intelligence	

to	understand	the	capabilities	available	in	the	firm,	the	

state	of	the	art,	trends,	future	directions	in	the	markets,	

and	the	technologies

 0904 332 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 3(2-2-5)

  Internet of Things

  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง	

แนะน�าไมโครคอนโทรลเลอร์	 เทคโนโลยีการส่ือสารแบบไร้สาย	

โพรโทคอลเครือข่ายไร้สาย	การเชื่อมต่อเซนเซอร์เข้ากับอุปกรณ์

ควบคุม	การสร้างแผงควบคุมส�าหรับอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง	

การเก็บข้อมูลจากเซนเซอร์ลงฐานข้อมูล	การวิเคราะห์ข้อมูลจาก

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง	 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เบื้องต้น

ส�าหรับอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง	กรณีศึกษาแอปพลิเคชันเกี่ยว

กับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

	 	 Fundamentals	 of	 Internet	 of	Things	 (IoT);	

introduction	to	microcontroller;	wireless	communication	

technology;	wireless	network	protocols;	connecting	the	

sensor	to	the	controller;	building	IoT	dashboard;	collect-

ing	data	from	sensors	into	database;	IoT	data	analytics;	

basic	application	development	for	IoT;	case	studies	of	

IoT	utilization

 0904 333 การแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพทางธุรกิจ 3(2-2-5)

  Business Data Visualization

	 	 ความรู้เบื้องต้นในการแสดงข้อมูลธุรกิจ	การแสดง

การเปรียบเทียบ	 และแนวโน้ม	 การแสดงการจัดล�าดับ	 ความ

แตกต่างและการเข้ามีส่วนร่วม	การแสดงความถี่	และสหสัมพันธ์	

เครื่องมือที่ใช้ในการแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ	การสร้างแดช

บอร์ด	 การสร้างการมโนภาพอย่างได้ผล	 การเล่าเรื่อง	 หัวข้อขั้น

สูงของการแสดงข้อมูลธุรกิจ
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	 	 Introduction	to	business	data	visualization.	

Visualization	 of	 comparison	 and	 trend.	Visualization	

of	 ranking,	 variance	 and	 contribution.	 Visualization	

of	 frequency	and	correlation.	Data	 visualization	 tools.	

Dashboard	creation.	Making	effective	visualization	Sto-

rytelling.	Advance	topics	in	business	data	visualization

 0904 334 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง 3(2-2-5)

  ส�าหรับงานธุรกิจ

  Unstructured Data Analytics for Business

  ระเบียบวิธีและเครื่องมือส�าหรับวิเคราะห์ข้อมูล

แบบไม่มีโครงสร้าง	การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงส�ารวจและเชิงท�านาย	

ซึ่งประกอบไปด้วย	การท�าเหมืองข้อความ	การประมวลผลภาพ	

และการประยุกต์ใช้ข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้างเพ่ือสนับสนุนการ

ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ	

	 	 Methods	and	tools	for	analyzing	unstructured	

data;	Exploratory	and	predictive	data	analyzes	include	

Text	mining,	Image	processing;	applying	unstructured	

data	 to	 support	 decision-making	 and	 solve	 business	

problems

 0904 335 เทคโนโลยีบล็อกเชนและเทคโนโลยี 3(2-2-5)

  การเงินเพื่อนวัตกรรมธุรกิจ

  Blockchain and Fintech for Business  

  Innovation

	 	 ทฤษฎีและหลกัการท�างานเทคโนโลยบีลอ็กเชนหรอื

การจดัเกบ็ข้อมลูแบบกระจายศนูย์สญัญาอจัฉริยะ	การโปรแกรม

ภาษาโซลิดีตี้	 มาตรฐานโทเคน	สกุลเงินดิจิทัล	 สินทรัพย์ดิจิทัล	

ฉนัทานมุติัในเทคโนโลยบีลอ็กเชน	ระบบนเิวศน์และโครงสร้างพ้ืน

ฐานและสถาปัตกรรมเทคโนโลยีบลอ็กเชน	ความมัน่คงบล็อกเชน	

วิวัฒนาการเงิน	หน้าทีข่องเงนิ	สกุลดจิทิลัทีอ่อกโดยธนาคารกลาง

ของประเทศ	การประยกุต์ใช้บลอ็กเชนในอตุสาหกรรมการเงนิและ

ภาคธรุกจิอ่ืนๆ	กฎหมายระเบยีบข้อบงัคบัเก่ียวกับสนิทรพัย์ดจิทิลั

	 	 Theory	 and	Working	 principle	 of	 Blok-

chain	 or	Distributed	Ledger	Technology	 (DLT),	 Smart	

Contract,Solidity	Programing,Token	Standards,Cryptoc

urrency,Digital	Asset,	Blockchain	Consensus,	Ecosystem	

and	 Infrastructure	of	blockchain,	Blockchain	Security,	

Evolution	of	Money,	 function	of	Meney,	Central	Bank	

Digital	Currency	(CBDC),	Use	case	of	Blockchain

 0904 428 เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 3(2-2-5) 

  และเมทาเวิร์สเพื่อธุรกิจดิจิทัล 

  Augmented Reality (AR) Applications and  

  Metaverse for Digital Business

  ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับเทคโนโลยีโลกเสมือนก้าว

สูโ่ลกความจรงิ	เทคโนโลยแีละซอฟต์แวร์การรวมสภาพแวดล้อม

จริงกับวัตถุเสมือน	 (AR)	 เทคโนโลยีและซอฟต์แวร์การจ�าลอง

สภาพแวดล้อมจริง	 (VR)	 เทคโนโลยีและซอฟต์แวร์การน�าเอา

โลกแห่งความเป็นจริงและองค์ประกอบดิจิตอลมารวมกัน	 (MR)	

เทคโนโลยีและส่วนประกอบของเมทาเวิร์ส(Metavese)การ

พัฒนาโปรแกรมการรวมสภาพแวดล้อมจริงกับวัตถุเสมือนเบ้ือง

ต้น	การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนก้าวสู่โลกความจริงใน

ธุรกิจดิจิทัลการท�าธุรกิจบนโลกเมทาเวิร์ส	 การประยุกต์ใช้เมทา

เวิร์สในภาคธุรกิจ	ภาคอุตสาหกรรม	ภาคการศึกษาและภาคอื่นๆ

	 	 Introduction	 to	 Augmented	 Reality,	

Augmented	Reality	 (AR)	Technology,	Virtual	 Reality	

(VR)	Technology	,Mixed	Reality(MR)	Basic	Programing	

in	AR,	Use	case	of	AR	in	Digital	business,Doing	Business	

in	the	Metaverse	World	Applications	of	Metaverse	in	the	

Business	Sector	industrial	sector	and	other	sectors

 0904 429 สถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อธุรกิจดิจิทัล 3(2-2-5)

  Enterprise Architecture (EA) for Digital  

  Business

	 	 แนวคดิของสถาปัตยกรรมองค์กร	องค์ประกอบของ

สถาปัตยกรรมองค์กร	แนวคดิการบรหิารจดัการระบบสารสนเทศ

ให้สอดคล้องกบัความต้องการของภาคธุรกจิ	สถาปัตยกรรมระดับ

ธุรกิจ	 สถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ	 สถาปัตยกรรมข้อมูล	

สถาปัตยกรรมโครงสร้างพืน้ฐาน	เฟรมเวร์ิคสถาปัตยกรรมองค์กร	

การน�าแนวคิดสถาปัตยกรรมองค์กรไปใช้ในภาคธุรกิจอื่นๆ

	 	 Concept	 of	 enterprise	 architecture,	Com-

ponent	 of	 enterprise	 architecture,	 Business	 and	 IT	

Alignment.	 Business	Architecture,	 Information	 sys-

tem	Architecture,	 Data	 architecture,	 Infrastructure	

Architecture,Enterprise	architecture	framework,	Apply-

ing	enterprise	architecture	concepts	to	other	business	

sectors
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 0904 430 ซอฟต์แวร์กระบวนการอัตโนมัติ 3(2-2-5)

  เพื่อธุรกิจดิจิทัล

  Robotic Process Automation (RPA) Software  

  for Digital Business

	 	 หลักการท�างานซอฟต์แวร์ระบบอัตโนมัติ	 การน�า

คอมพิวเตอร์มาท�างานอัตโนมัติในกระบวนการการท�างานรูป

แบบต่าง	 ๆ	 ส�าหรับกระบวนการทางธุรกิจ	 การตั้งค่าและการ

ด�าเนินการซอฟต์แวร์ระบบอัตโนมัติกับโมดูลซอต์ฟแวร์ทาง

ธุรกิจ	 ซอฟต์แวร์ระบบอัตโนมัติและการประมวลผลแบบกลุ่ม

เมฆ	 รูปแบบการเลือกสรรซอต์ฟแวร์ระบบอัตโนมัติ	 การพัฒนา

ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ	RPA	ซอฟต์แวร์ระบบอัตโนมัติที่

ใช้ในอุตสาหกรรมอื่น	ๆ	

	 	 Working	principle	of	Robotic	Process	Auto-

mation	 (RPA)	Software,	Using	computers	 to	automate	

various	types	of	work	processes	for	business	processe,	

RPA	Software	Configuration	 and	 Implementing,	RPA	

on	Cloud,	RPA	Software	Selection.	Basic	RPA	Software	

Programing,	Use	case	of	RPA	Software	in	Industrial

 0904 431 ปัญญาประดิษฐ์ทางธุรกิจดิจิทัล 3(2-2-5) 

  Artificial Intelligence in Digital Business

	 	 แนวคิดและ เทคนิคด ้ านป ัญญาประดิษฐ ์	

กระบวนการของปัญญาประดิษฐ์โดยคอมพิวเตอร์	 เครื่องจักร

เรียนรู้	 การแทนความรู้ด้วยคอมพิวเตอร์	 การแก้ปัญหาและวิธี

การค้นหา	กระบวนการท�างาน	ปริภูมิสถานะและการค้นหา	การ

หาค่าความเหมาะสมทีส่ดุ	ตรรกศาสตร์คลมุเครอื	ภาษาธรรมชาติ	

วทิยาการหุน่ยนต์และระบบผูเ้ชีย่วชาญ	การประยุกต์ใช้เอไอ	และ

กรณีศึกษาของเอไอในทางธุรกิจดิจิทัล

	 	 Concepts	and	techniques	of	artificial	intel-

ligence	(AI);	artificial	intelligence	production	process	by	

computer;	machine	learning;	computer	representation	

of	knowledge;	problem	solving	and	searching;	state	space	

searching;	optimization;	procedure;	fuzzy	logic;	natural	

language;	robotic	and	expert	system;	AI	application	and	

case	studies	

in	digital	business

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี

	 	 ให้เลือกเรียนในรายวิชาอื่นๆ	 ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย	

จ�านวนไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต	โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์

ที่ปรึกษา

 4. หมวดประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรอืสหกจิศกึษา)

 0199 499 สหกิจศึกษา 9(0-40-0)

  Cooperative Education

	 	 การปฏิบัติงาน	 ในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	

โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการเพื่อ

พัฒนานิสิตให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการ

ท�างานในสถานประกอบการมีความสามารถในการพัฒนาตนเอง

ในด้านการคิดอย่างเป็นระบบ	การสังเกต	การตัดสินใจ	ตลอดจน

ทักษะในการวิเคราะห์และการประเมินท�าให้นิสิตมีคุณภาพตรง

ตามความต้องการของสถานประกอบการ	และตลาดแรงงาน

	 	 A	systematic	provision	of	work-based	learn-

ing	is	in	the	work	place	for	students	with	the	cooperation	

between	the	university	and	the	work	places	to	allow	the	

students	 to	 develop	both	 academic	 and	work-related	

skills	 in	 the	work	place.	This	 procedure	will	 help	 the	

students	 in	 self-development	 in	 terms	 of	 systematic	

thinking,	observation,	decision	making,	analytical	and	

evaluation	skills.	Also	it	will	result	in	high	quality	gradu-

ates	who	are	most	suitable	for	the	work	places	and	the	

labor	market

 0903 430 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2(300 ชั่วโมง) 

  ทางด้านบริหารธุรกิจ

  Business Administration Internship

	 	 ก ารฝ ึกประสบการณ ์ วิ ช าชีพทางด ้ านการ

บริหารธุรกิจในหน่วยงานของรัฐบาล	รัฐวิสาหกิจ	หรือเอกชน

	 	 Business	administration	internship	in	enter-

prises,	government	agencies	or	privatization
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการเงิน

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

หลักสูตรและสาขาวิชาของหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :	 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาวิชาการบริหารการเงิน

	 ภาษาอังกฤษ	 	 :	 Bachelor	of	Business	Administration	Program	in	Financial	Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	 :	 บริหารธุรกิจบัณฑิต	(การบริหารการเงิน)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 บธ.บ.	(การบริหารการเงิน)

	 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor	of	Business	Administration	(Financial	Management)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 B.B.A.	(Financial	Management)

หลักสูตร
	 รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร	 ไม่น้อยกว่า	135		หน่วยกิต	

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30   หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า   30   หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ

	 	 2.1	 กลุ่มวิชาแกน

	 	 2.2	 กลุ่มวิชาเอก	

	 	 	 (1)	 วิชาเอกบังคับ

	 	 	 (2)	 วิชาเอกเลือก

ไม่น้อยกว่า  99   หน่วยกิต

	 		45			หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า			54			หน่วยกิต

	 		36			หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า			18			หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า   99   หน่วยกิต

	 			45			หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า				54			หน่วยกิต

	 			36			หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า				18			หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า     6   หน่วยกิต

 4. หมวดประสบการณ์ภาคสนาม 

	 	 (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

   2   หน่วยกิต      9   หน่วยกิต

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  135  หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  135  หน่วยกิต
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รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต

 2.1 กลุ่มวิชาแกน  45 หน่วยกิต

	 0900	101	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Business

	 0900	102	 หลักการตลาดสมัยใหม่	 3(3-0-6)

	 	 Principles	of	Modern	Marketing

 0900	103	 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจ	 3(2-2-5)

	 	 Digital	Business	Applications

	 0900	104	 การบัญชีเบื้องต้นส�าหรับธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Accounting	Foundation	for	Business

	 0900	105	 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ	 3(3-0-6)

	 	 Management	and	Organizational	Behavior

	 0900	106	เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเบื้องต้น	 3(3-0-6)

	Introduction	of	Business	Economics

	 0900	201	 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Taxation	and	Business	Law

	 0900	202	 การจัดการทางการเงินสมัยใหม่	 3(3-0-6)

	 	 Modern	Financial	Management

	 0900	203	 สถิติประยุกต์ในเชิงธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Applied	Statistics	for	Business

	 0900	204	 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ	 3(2-2-5)	

	 	 Business	Analytics

	 0900	301	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ	 3(2-2-5)

	 	 Business	Research	Methodology

	 0900	302	 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ	 3(3-0-6)

	 	 Productions	and	Operations	Management

	0900	303	 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 English	for	Business

	 0900	304	 ความเป็นผู้ประกอบการและ	 3(3-0-6)

	 	 การสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่

	 	 Entrepreneurship	and	New	Venture	Creation

	 0900	401	 การจัดการเชิงกลยุทธ์	 3(3-0-6)

	 	 Strategic	Management

 2.2 กลุ่มวิชาเอก  ไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต

  วิชาเอกบังคับ  36 หน่วยกิต

	 0905	302	 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน	 3(3-0-6)

	 	 Financial	Markets	and	Institutions

	 0905	303	 หลักการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์	3(3-0-6)

	 	 Principles	 of	 Investment	 and	 Securities	 

	 	 Analysis

	 0905	304	 การเงินธุรกิจสตาร์ทอัพและธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 เทคโนโลยีการเงิน	

	 	 Start-up	Finance	and	Fintech

	 0905	401	 การจัดการสินเชื่อและสินเชื่อออนไลน์	 3(3-0-6)

	 	 ระหว่างบุคคล

	 	 Credit	Management	and	Peer-to-peer	Lending

	 0905	402	การด�าเนินงานธนาคารพาณิชย์และ	 3(3-0-6)

	 	 ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์

	 	 Commercial	Bank	Operations	and	Electronic	 

	 	 Banking	Operations

	 0905	403	 วาณิชธนกิจและการประเมินค่า	 3(3-0-6)

	 	 Investment	Banking	and	Valuation

	 0905	405	 การจัดการทางการเงินขั้นสูง	 3(3-0-6)

	 	 Advanced	Financial	Management

	 0905	406	 สัมมนาการบริหารการเงิน	 3(3-0-6)

	 	 Seminar	in	Financial	Management

0905	412	 การจัดการความเสี่ยง	 3(3-0-6)

	 	 Risk	Management

	 0905	414	 การจัดการการเงินส่วนบุคคล	 3(3-0-6)

	 	 Personal	Financial	Management

	 0905	418	 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน	 3(3-0-6)

	 	 Analysis	of	Financial	Reports	

	 0905	419	 การจัดการทางการเงินระหว่างประเทศ	 3(3-0-6)

	 	 International	Financial	Management
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  วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า  18 หน่วยกิต

	 	 (นิสิตสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้)

	 0901	451	 การวางแผนภาษีอากร	 3(3-0-6)

	 	 Tax	Planning

	 0903	282	 การเงินส�าหรับผู้ประกอบการ	 3(3-0-6)

	 	 Finance	for	Entrepreneurs

	 0903	354	 หลักการประกันภัย	 3(3-0-6)

	 	 Principles	of	Insurance	

	 0905	404	 การวางแผนและควบคุมทางการเงิน	 3(3-0-6)

	 	 Financial	Planning	and	Control	

	 0905	411	 การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการจัดการ	 3(3-0-6)

	 	 กลุ่มหลักทรัพย์

	 	 Security	Analysis	and	Portfolio	Management

	 0905	413	 อนุพันธ์ทางการเงิน	 3(3-0-6)

	 	 Financial	Derivatives

	 0905	415	 การวิจัยทางการเงิน	 3(3-0-6)

	 	 Research	in	Finance

	 0905	416	 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน	 3(3-0-6)

	 	 Quantitative	Analysis	of	Finance

	 0905	417	 ธุรกิจเงินร่วมลงทุนส�าหรับบริษัทนอก	 3(3-0-6)

	 	 ตลาดหลักทรัพย์

	 	 Private	Equity	and	Venture	Capital	

	 0905	420	การเงินเพื่อการจัดการอสังหาริมทรัพย์	 3(3-0-6)

	 	 Real	Estate	Finance

 0905	421	 การบริหารการประกันวินาศภัย	 3(3-0-6)

	 	 Non-Life	Insurance	Management

	0905	422	 การบัญชีเพื่อการจัดการทางการเงิน	 3(3-0-6)

	 	 Accouning	for	Financial	Management

	 0906	203	 การค้าระหว่างประเทศ	 3(3-0-6)

	 	 International	Trade

	 0907	402	 ทฤษฎีและนโยบายการคลัง	 3(3-0-6)

	 	 Theory	and	Policy	of	Public	Finance

 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

	 	 ให้เลือกเรียนในรายวิชาอื่น	 ๆ	 ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย	

จ�านวนไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต	

4. หมวดประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

	 0199	499	 สหกิจศึกษา**	 9(0-40-0)	

	 	 Cooperative	Education	

	 0903	430	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้าน	 2(300	ชั่วโมง)

	 	 การบริหารธุรกิจ	*

	 	 Business	Administration	Internship

*	ฝึกงานไม่น้อยกว่า	300	ชัว่โมง	การประเมนิผลการเรยีน	เป็น	S	หรอื	

U	และไม่นับหน่วยกิต

**	เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาและฝึกปฏิบัติการในสถานประกอบ

การ	ไม่น้อยกว่า	4	เดือน 

การประเมินผลการเรียน	เป็น	S	หรือ	U	และไม่นับหน่วยกิต
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แสดงแผนการศึกษา 
	 	 แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาวิชาการบริหารการเงิน 

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม

Preparatory	English

2 2

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง	

Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation

2 2

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8 8

0900	101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ

Introduction	to	Business

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

0900	102 หลักการตลาดสมัยใหม่	

Principles	of	Modern	Marketing

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

รวม 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Communicative	English

2 2

0043	001 การคิดเชิงออกแบบ

Design	Thinking

2 2

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 2

0900	103 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจ

Digital	Business	Applications

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0900	104 การบัญชีเบื้องต้นส�าหรับธุรกิจ

Accounting	Foundation	for	Business

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

0900	105 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ

Management	and	Organizational	Behavior

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

0900	106 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเบื้องต้น

Introduction	of	Business	Economics	

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

รวม 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต
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ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0900	202 การจัดการทางการเงินสมัยใหม่

Modern	Financial	Management

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

0900	203 สถิติประยุกต์ในเชิงธุรกิจ	

Applied	Statistics	for	Business

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

0900	303 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	

English	for	Business	

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

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6	 6	

xxxx	xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 3 	3

รวม 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6 	6	

0900	204

ฃ

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ

Business	Analytics

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0900	302 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ

Production	and	Operation	Management

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

0900	304 ความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสรรค์

ธุรกิจใหม่	

Entrepreneurship	and	New	Venture	Creation	

- 3(3-0-6)

0905	302 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน

Financial	Markets	and	Institutions

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

xxxx	xxx หมวดวิชาเอกเลือก - 3(3-0-6)

xxxx	xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 3 -

รวม 18 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต
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ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0900	301 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ

Business	Research	Methodology

- 3(2-2-5)

0900	304 ความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่	

Entrepreneurship	and	New	Venture	Creation	

3(3-0-6) -

0905	303 หลักการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์

Principles	of	Investment	and	Securities	Analysis

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

0905	304 การเงินธุรกิจสตาร์ทอัพและธุรกิจเทคโนโลยีการเงิน

Start-up	Finance	and	Fintech	

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

0905	402 การด�าเนินงานธนาคารพาณิชย์และธนาคารอิเล็กทรอนิกส์

Commercial	Bank	Operations	and	Electronic	Banking	

Operations

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

0905	405 การจัดการทางการเงินขั้นสูง

Advanced	Financial	Management

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

0905	412 การจัดการความเสี่ยง

Risk	Management

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

รวม 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0900	201 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ

Taxation	and	Business	Law

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

0905	403 วาณิชธนกิจและการประเมินค่า

Investment	Banking	and	Evaluation

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

0905	419 การจัดการทางการเงินระหว่างประเทศ

International	Finance	Management

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

xxxx	xxx หมวดวิชาเอกเลือก 3(3-0-6) 3(3-0-6)

xxxx	xxx หมวดวิชาเอกเลือก 3(3-0-6) 3(3-0-6)

xxxx	xxx หมวดวิชาเลือกเสรี - 3

รวม 15 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0903	430 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการบริหารธุรกิจ*

Business	Administration	Internship

2 -

รวม 2 หน่วยกิต  - 

*	ฝึกงานไม่น้อยกว่า	300	ชั่วโมง	ผลการศึกษาเป็น	S	หรือ	U	และไม่นับหน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0900	401 การจัดการเชิงกลยุทธ์

Strategic	Management

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

0905	418 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน

Analysis	of	Financial	Reports

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

0905	401 การจัดการสินเชื่อและสินเชื่อออนไลน์ระหว่างบุคคล

Credit	Management	and	Peer-to-peer	Lending

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

0905	406 สัมมนาการบริหารการเงิน

Seminar	in	Financial	Management

- 3(3-0-6)	

xxxx	xxx หมวดวิชาเอกเลือก	 3(3-0-6) 3(3-0-6)

xxxx	xxx หมวดวิชาเอกเลือก	 3(3-0-6) 3(3-0-6)

xxxx	xxx หมวดวิชาเอกเลือก	 - 3(3-0-6)

รวม 15 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต
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ปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0199	499 สหกิจศึกษา**	

Cooperative	Education

- 9(0-40-0)

0900	301 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ

Business	Research	Methodology

3(3-2-5) -

0905	406 สัมมนาการบริหารการเงิน

Seminar	in	Financial	Management

3(3-0-6) -

0905	414 การจัดการการเงินส่วนบุคคล

Personal	Financial	Management

3(3-0-6) -

xxxx	xxx หมวดวิชาเอกเลือก 3(3-0-6) -

xxxx	xxx หมวดวิชาเอกเลือก 3(3-0-6) -

รวม  15 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต

**	เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาและฝึกปฏิบัติการในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า	4	เดือน 

การประเมินผลการเรียน	เป็น	S	หรือ	U	และไม่นับหน่วยกิต
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ค�าอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

2. หมวดวิชาเฉพาะ

 2.1 กลุ่มวิชาแกน

 0900 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 3(3-0-6) 

  Introduction to Business

	 	 หลักการและรูปแบบองค์กรทางธุรกิจ	 จุดมุ่งหมาย
ของการประกอบธุรกิจ	 แนวคิดในการประกอบธุรกิจ	 คุณลักษณะ
ของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ	กิจกรรมทางธุรกิจและความสัมพันธ์
ระหว่างกิจกรรมทางธุรกิจ	กฎหมายธุรกิจ	ประเภทของธุรกิจ	ความ
ส�าคัญและบทบาทของการประกอบธุรกิจในสังคม	ผลกระทบของ
สภาพแวดล้อมที่มีต่อธุรกิจ	และความส�าคัญของธรรมาภิบาล	ความ
รับผิดชอบต่อสังคม	 จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณของการ
ประกอบธุรกิจ	กรณีศึกษาทางธุรกิจและการประกอบการทางธุรกิจ
	 	 Principles	and	forms	of	business	organization;	
objectives	of	business	entrepreneurship;	concepts	of	busi-
ness	entrepreneurship;	characteristics	of	business	environ-
ments;	business	activities	and	relationships	among	busi-
ness	activities;	business	law;	types	of	business;	importance	
and	roles	of	business	entrepreneurship	in	society;	effects	
of	environments	on	business;	 importance	of	governance,	
corporate	social	responsibility,	business	ethics,	and	codes	
of	ethics	for	business	entrepreneurship,	case	studies	related	
to	business	and	entrepreneurship

 0900 102 หลักการตลาดสมัยใหม่ 3(3-0-6)

  Principles of Modern Marketing

	 	 แนวคิด	 ปรัชญา	 และความส�าคัญของการตลาด	
ลกัษณะของตลาด	สถาบนัการตลาด	หน้าทีข่องการตลาด	พฤตกิรรม
ผู้บริโภค	 การแบ่งส่วนตลาด	 การเลือกตลาดเป้าหมาย	 การวาง
ต�าแหน่งผลติภณัฑ์	ส่วนประสมการตลาด	การตลาดระหว่างประเทศ
และการตลาดสมัยใหม่	 และจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อ
สังคม	กรณีศึกษาทางการตลาดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
	 	 Concepts,	 philosophy,	 and	 importance	 of	
marketing;	marketing	characters;	marketing	 institutions;	
marketing	functions;	consumer	behavior;	market	segmenta-
tion;	market	targeting;	product	positioning;	marketing	mix;	
international	marketing	and	modern	marketing	manage-
ment;	marketing	ethics;	social	responsibility;	case	studies	
related	to	marketing	from	past	to	present

 0900 103 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจ 3(2-2-5)

  Digital Business Applications 

	 	 ความรู ้ เบื้องต ้นเกี่ยวกับระบบและเทคโนโลยี

สารสนเทศ	การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหาร

งานธุรกิจ	 ระบบข้อมูลและการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ	การจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	เทคโนโลยีสื่อประสม	เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต	

การใช้คอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ	 การจัดการศูนย์

ข้อมูล	 การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์	 จริยธรรมและ

กฎหมายด้านการสื่อสารในรูปแบบดิจิทัล	 และการประยุกต์ใช้

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กรธุรกิจ

  Introduction	to	systems	and	information	tech-

nology;	Application	of	digital	technology	for	business	ad-

ministration;	Information	systems	and	business	information	

management;	Information	Technology	Management;	Mixed	

media	technology;	Internet	technology;	Using	computers	

for	business	communication;	Data	management;	computer	

system	security;	Laws	and	ethics	regarding	digital	commu-

nication;	Application	of	computers	and	digital	technology	

in	business-related	organizations

 0900 104 การบัญชีเบื้องต้นส�าหรับธุรกิจ 3(3-0-6)

  Accounting Foundation for Business

	 	 ความหมาย	วตัถปุระสงค์	และความส�าคัญของข้อมลู

ทางบัญชีกับการด�าเนินธุรกิจ	 หลักการบัญชีและกรอบแนวคิดเบื้อง

ต้นในการจัดท�าและน�าเสนอรายงานทางการเงิน	การวิเคราะห์ข้อมูล

และการเปิดเผยข้อมลูในรายงานทางการเงนิ	จรยิธรรมทางการบญัชี	

การบญัชีเบือ้งต้นเพือ่การจัดการธรุกจิ	แนวคดิและพฤตกิรรมต้นทนุ	

การวเิคราะห์ต้นทนุ-จ�านวน-ก�าไร	งบประมาณ	งบประมาณจ่ายลงทนุ	

การใช้ข้อมลูทางบญัชเีพ่ือการตดัสนิใจทางธุรกจิและการประกอบการ

  Definitions,	 objectives,	 and	 importance	

of	 accounting	 information	 in	 relating	 to	 the	 business;	

Accounting	principles	and	basic	 frameworks	 for	prepar-

ing	 and	presenting	 financial	 reports;	Data	 analysis	 and	

disclosure	of	financial	 reports;	Ethical	 issues	 in	account-

ing;	Introduction	to	accounting	for	management;	Concept	

and	behavior	 relating	 to	 cost;	 The	 analysis	 of	 cost	 and	

profit;	 budgeting	 and	 investment;	 the	 application	 of	 ac-

counting	 information	 for	 business	decision	making	 and	

entrepreneurship
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 0900 105 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6)

  Management and Organizational Behavior

	 	 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ	 บทบาทของผู้บริหาร

ในยุคที่ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงและมีการแข่งขันสูง	กระบวนการ

จัดการ	 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์	

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การ	พฤติกรรมกลุ่ม	การจูงใจ	ภาวะ

ผู้น�าในองค์การ	การติดต่อสื่อสาร	ความขัดแย้ง	วัฒนธรรมองค์การ	

ธุรกิจระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์	 การก�าหนดยุทธศาสตร์เพื่อ

การพัฒนาองค์การให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง	การใช้

เทคโนโลยใีนองค์การ	การควบคมุและประเมนิผลการด�าเนนิงานของ

องค์การ	กรณศีกึษาขององค์การทัง้ทีป่ระสบความส�าเรจ็และล้มเหลว

	 	 Concepts	of	management;	roles	of	executives	

in	business	changes	and	high	competition;	management	

process;	 concepts	 and	 principles	 of	 human	 resource	

management;	concepts	of	organizational	behavior,	group	

behavior,	motivation,	leadership,	communication,	conflict,	

and	organizational	culture;	international	business	and	glo-

balization;	setting	strategy	for	organizational	development	

in	order	to	respond	changes;	Application	of	technology	in	

organization;	 organizational	performance	control	 and	as-

sessment;	case	studies	related	to	both	success	and	failure	

in	organization

 0900 106 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเบื้องต้น 3(3-0-6)

  Introduction of Business Economics

	 	 แนวคิดพืน้ฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์	ทฤษฎว่ีาด้วย

การผลิต	 การวิเคราะห์ต้นทุนและก�าไร	 อุปสงค์และอุปทานสินค้า	

ลักษณะของโครงสร้างตลาดประเภทต่าง	ๆ	 เป้าหมายและปัญหาใน

ทางเศรษฐกิจมหภาค	 รายได้ประชาชาติ	 การเงินและการธนาคาร	

นโยบายการคลัง	การค้าระหว่างประเทศ	 	สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

และนโยบายเศรษฐกจิมหภาคทีส่่งผลต่อผลการด�าเนนิงานของธรุกจิ

	 	 Basic	concept	of	Economics;	 theory	of	pro-

duction;	cost	and	profit	analysis;	characteristics	of	various	

market	structures;	goals	and	problems	in	macroeconomic;	

national	income;	financial	and	banking;	fiscal	policy;	Inter-

national	trade;	business	environment	and	macro	policies	

influencing	business	performances

 0900 201 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)

  Taxation and Business Law

	 	 หลกัเกณฑ์และรปูแบบของภาษอีากร	วธิกีารประเมนิ

และจดัเกบ็ภาษจีากประมวลรษัฎากร	เช่น	ภาษเีงนิได้	ภาษมีลูค่าเพิม่	

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	ภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	 ได้แก่	 ภาษีสรรพสามิต	

ภาษีศุลกากร	ภาษีท้องถิ่น	 ศึกษากฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 เรื่อง

บุคคล	นิติกรรม	สัญญา	หนี้ละเมิด	 เอกเทศสัญญาประเภทต่าง	ๆ	

หลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง	อ�านาจหน้าที่ด�าเนิน

การการเลิกประกอบธุรกิจ	 ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	การ

บริหารจัดการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค

  Rules	and	forms	of	taxation;	Assessing	and	

collecting	taxes	based	on	the	tax	laws	such	as	income	tax,	

value-added	 tax	 (VAT),	 specific	business	 tax,	 business-

related	taxes	such	as	excise	taxes,	customs	duties,	 local	

taxes;	The	 study	 of	 civil	 and	 commercial	 laws,	 personal	

matters,	 juristic	 acts,	 contracts,	 debts,	 torts,	 individual	

contracts;	Legal	principles	and	practices	concerning	the	es-

tablishment	authority	of	business,	termination	of	business;	

Rules	and	regulations	related	to	business;	legal	practices	

related	to	consumer	protection

 0900 202 การจัดการทางการเงินสมัยใหม่ 3(3-0-6)

  Modern Financial Management

เงื่อนไขของรายวิชา : 0900 104 การบญัชเีบือ้งต้น

ส�าหรับธุรกิจ

Prerequisite : 0900 104 Accounting 

Foundation for Business 

	 	 แนวคิดทางการเงินในยุคปัจจุบัน	 และเครื่องมือใน

การจัดการการเงินที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของประเทศและของโลก	

แนวทางการปฏิบัติในการวิเคราะห์ทางการเงินและการวางแผนโดย

การประยกุต์แนวความคดิทางการเงนิ	การวเิคราะห์งบการเงนิ	มลูค่า

เงินตามเวลา	ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน	 หลักทรัพย์และการ

ประเมินมูลค่าของบริษัท	ต้นทุนเงินทุนและโครงสร้างเงินทุน	ความ

เสี่ยงและผลตอบแทน	นโยบายเงินปันผล	งบประมาณการเงินระยะ

ยาวและการจัดการการเงินทุนหมุนเวียน	 รวมถึงประเด็นส�าคัญ

ทางการเงิน	การเช่าซื้อ	หลักทรัพย์ไฮบริดและอนุพันธ์	กองทุนทรัสต์

ต่าง	ๆ	แนวความคิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน	

	 	 The	 current	 financial	 concepts	 and	 tools	

towards	money	management	in	organizations	participat-

ing	in	the	 local	and	global	economies.	The	currents	best	
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practices	in	financial	analysis	and	planning	through	the	ap-

plication	of	financial	concepts	including	financial	statement	

analysis;	time	value	of	money;	financial	markets	and	institu-

tions;	securities	and	valuation	of	firms;	cost	of	capital	and	

capital	structure;	risks	and	return;	dividend	policy;	long-term	

financial	budgeting	and	working	capital	management.	The	

topics	on	lease	financing;	hybrid	securities	and	derivatives;	

trust	funds;	environment,	social,	and	governance	(ESG)

 0900 203 สถิติประยุกต์ในเชิงธุรกิจ 3(3-0-6)

  Applied Statistics for Business

	 	 การประยุกต์ใช้วิชาสถิติพ้ืนฐานในเชิงธุรกิจ	 การ

เก็บรวบรวมข้อมูล	การวัดค่ากลางและการกระจายของข้อมูล	การ

แจกแจงความน่าจะเป็น	การสุ่มตัวอย่าง	การประมาณช่วงความเชื่อ

มัน่	การทดสอบสมมตฐิาน	การทดสอบไคสแควร์	การวเิคราะห์ความ

แปรปรวน	การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์	 เลขดัชนีและ

การวเิคราะห์อนกุรมเวลา	การประยกุต์ใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์เพือ่

การวิเคราะห์และน�าเสนอข้อมูลทางสถิติ

	 	 Applications	of	fundamental	business	statis-

tics;	data	gathering;	central	tendency	and	variation	of	data	

measurement;	probability	distribution;	sampling	distribu-

tion;	 confidence	 interval	 estimation;	 hypothesis	 testing;	

Chi-square;	analysis	of	variance;	regression	and	correlation;	

number	 index	 and	 time	 series	 analysis;	 nonparametric	

statistics;	Application	of	computer	software	for	statistical	

analyses	and	presentation

 0900 204 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ 3(2-2-5)

  Business Analytics 

	 	 แนวคิดและหลักการของการวเิคราะห์ข้อมลูเชงิธรุกจิ	

เทคนิคการจัดเตรียมข้อมูล	 การคัดเลือกและประมวลผลข้อมูล	

เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมลู	การประยกุต์ใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์เพือ่

การจัดการข้อมูล	การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่	การน�า

เสนอข้อมลูอย่างสร้างสรรค์	การสร้างองค์ความรูจ้ากฐานข้อมลูเพือ่ใช้

ในการตัดสินใจทางธุรกิจ	กรณีศึกษาในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ

  Principles	of	business	analytics;	Data	prepa-

ration	techniques;	Data	survey;	Data	selection;	Statistical	

techniques;	Process	of	business	analytics;	Application	of	

computer	software	for	business	analytics;	big	data	process-

ing;	creative	data	presentation	and	visualization;	knowledge	

acquisition	 from	database	 for	business	decision	making;	

Case	studies	related	to	business	analytics

 0900 301 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ 3(2-2-5)

  Business Research Methodology

เงื่อนไขของรายวิชา : 0900 203 สถิติประยุกต์ใน

เชิงธุรกิจ

Prerequisite : 0900 203 Applied Statis-

tics for Business

	 	 แนวคิด	 หลักการ	 และความส�าคัญของการวิจัย	

ประเภทของการวิจัย	การก�าหนดหัวข้อเรื่อง	การก�าหนดตัวแปร	การ

ตั้งสมมติฐานและการทดสอบ	การเลือกเครื่องมือในการวิเคราะห	์

การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการรวบรวมข้อมูล	การ

ประมวลผล	การวเิคราะห์	การสรปุผลและแปลความหมาย	การเขียน

รายงาน	การน�าเสนอรายงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจ

	 	 Concepts,	principles	 and	 importance	of	 re-

search;	research	types;	research	topic;	identifying	variables;	

formulating	and	 testing	hypotheses;	 choosing	analytical	

tools;	developing	tools	and	methods	for	data	gathering;	data	

processing;	data	 analysis;	 summarizing	and	 interpreting	

results;	writing	reports;	research	presentation	for	business	

problem	solving

 0900 302 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 3(3-0-6)

  Production and Operations Management

	 	 แนวคดิเกีย่วกบัการจดัการระบบการผลติธรุกจิผลติ

และธุรกิจบริการ	การก�าหนดท�าเลที่ตั้งและผังโรงงาน	การวางผังติด

ตัง้เครือ่งจกัรและอปุกรณ์	การออกแบบผลติภณัฑ์	การจดัหาวตัถดุบิ	

การบรหิารเวลาและค่าจ้าง	การก�าหนดมาตรฐานงาน	การปรบัปรงุงาน	

การควบคุมคุณภาพการผลิต	 การน�าคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการ

จัดการการผลิต	วิธีการจัดการเชิงปริมาณ	การจัดการห่วงโซ่อุปทาน	

	 	 Concepts	of	production	system	management	

for	manufacturing	and	service	businesses;	factory	location	

and	 layout;	 installing	machines	and	equipment;	product	

design;	material	procurement;	time	and	wage	management;	

setting	of	 task	 standard;	 task	 reform;	production	quality	

control;	computer	applications	for	production	management;	

quantitative	approach;	supply	chain	management
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 0900 303 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(3-0-6)

  English for Business 

	 	 การใช้ภาษาองักฤษในเชงิธรุกจิ	การอ่านข้อมลูข่าวสาร

ทางธุรกิจ	การเขียนจดหมายธุรกิจ	บัตรเชิญและการโฆษณา	การก

รอกใบสมัครงาน	 การสัมภาษณ์ทางธุรกิจ	 การน�าเสนอทางธุรกิจ	

การให้ข่าวสารเกี่ยวกับงานด้านธุรกิจและการติดต่อสื่อสาร	

	 	 Uses	of	English	for	business	purposes;	reading	

business	 information;	writing	business	 letters,	 invitation	

cards	and	advertisements;	filling	application	forms;	business	

interviews;	business	presentation,	business	information	and	

communication

 0900 304 ความเป็นผู้ประกอบการและการ 3(3-0-6)

  สร้างสรรค์ธุรกิจใหม่

  Entrepreneurship and New Venture Creation

	 	 ความหมาย	คณุลกัษณะ	แนวคิดและพฤตกิรรมของ

ความเป็นผู้ประกอบการ	กระบวนการพัฒนาและประเมินโอกาสใน

การเริ่มต้นธุรกิจใหม่	 การวิเคราะห์ปัญหาและโอกาสเชิงธุรกิจ	 รูป

แบบการด�าเนินธุรกิจสมัยใหม่	 แนวคิดและรูปแบบการระดมทุน	

การบริหารการเติบโตอย่างยั่งยืน	 แนวทางการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่	

เทคนิคการน�าเสนอแนวคิดทางธุรกิจเพ่ือการระดมทุน	ความเข้าใจ

เก่ียวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสังคม

ต่อการเริ่มต้นธุรกิจใหม่	กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการ

	 	 Definition,	entrepreneurial	attributes,	mind-

set,	and	behaviors;	entrepreneurial	process	of	new	venture	

development	and	creation;	problem	and	business	opportu-

nity	analysis;	types	of	modern	business	model;	fundraising	

concept	 and	process;	 sustainable	 growth	management;	

type	of	new	venture	creation;	business	idea	presentation	

for	fund	raising;	empathizing	effects	of	technological	and	

socio-economical	 change	on	new	venture	creation;	 case	

studies	related	to	entrepreneurship	

 0900 401 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)

  Strategic Management

	 	 ความหมาย	ความส�าคัญและองค์ประกอบของการ

จัดการเชิงกลยุทธ์	 ระดับและประเภทของกลยุทธ์	 กระบวนการ

การจัดการเชิงกลยุทธ์	 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายในและ

ภายนอกองค์กร	การวางแผนกลยุทธ์ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีมีการ

เปล่ียนแปลง	กลยทุธ์ในการจดัการนวัตกรรม	การน�ากลยทุธ์ไปปฏบิตัิ

และประเมินผล	ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและแผนกลยุทธ์ของ

หน่วยงานต่าง	 ๆ	 ภายในองค์กร	 การจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ

ระหว่างประเทศและโลกาภวิตัน์	กรณีศกึษาในการจดัการเชงิกลยทุธ์	

	 	 Definitions,	 importance,	 and	 components	

of	 strategic	management;	 levels	 and	 types	 of	 strategies;	

processes	of	strategic	management;	environment	analysis	

in	both	internal	and	external	organizations;	strategic	plan-

ning	 for	 changing	 environments;	 strategic	 innovation	

management;	 strategic	 implementation	and	 evaluation;	

relationships	between	policy	 and	 strategic	 planning	 of	

departments	 in	 an	 organization;	 strategic	management	

of	 international	 business	 and	globalization;	 case	 studies	

related	to	strategic	management

 2.2 กลุ่มวิชาเอก

  วิชาเอกบังคับ

 0905 302 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน 3(3-0-6)

  Financial Markets and Institutions

  ววิฒันาการของเงนิ	ลกัษณะ	บทบาทและความส�าคญั

ของเงินที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ	 โครงสร้างและหลักการด�าเนินงาน

ของตลาดการเงินและสถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ	

นโยบายการบรหิาร	การจดัการ	การส่งเสรมิ	และกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

กับตลาดการเงินและสถาบันการเงิน	เครื่องมือทางการเงิน	ปัจจัยที่มี

ผลกระทบต่อตลาดการเงินและสถาบันการเงิน

	 	 Evolution	 of	money;	 nature,	 role	 and	 im-

portance	 of	money	 in	 economic	 system;	 structure	 and	

operational	principles	of	financial	markets	and	institutions	

in	Thailand	and	foreign	countries;	policies	of	administra-

tion,	management,	promotion,	and	relative	laws	for	financial	

markets	and	institutions;	financial	instruments;	factors	that	

affect	financial	markets	and	institutions
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 0905 303 หลักการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ 3(3-0-6)

  Principles of Investment and Securities  

  Analysis

เงื่อนไขของรายวิชา : 0900 202 การจดัการทางการ

เงินสมัยใหม่

Prerequisite : 0 9 0 0  2 0 2  Mod e r n 

Financial Management

	 	 หลักการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินประเภทต่าง	

ๆ	ความแตกต่างและปัจจัยที่เป็นตัวก�าหนดอัตรา	ผลตอบแทนและ

ความเสีย่งของสนิทรพัย์ทางการเงนิแต่ละประเภท	การวเิคราะห์หลกั

ทรพัย์	การประยกุต์ทฤษฎกีารก�าหนดราคาสนิทรพัย์	ทฤษฎีตลาดทนุ

และทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์สมัยใหม่	

	 	 Principles	of	 investment	 in	financial	assets;	

differences	and	factors	of	determining	return	rate	and	risks	

of	financial	assets,	principles	of	security	analysis,	valuation	

theory	and	the	applications	to	real	world	valuation	cases,	

capital	market	theory;	modern	portfolio	theory	

 0905 304 การเงินธุรกิจสตาร์ทอัพและธุรกิจ 3(3-0-6)

  เทคโนโลยีการเงิน

  Start-up Finance and Fintech 

เงื่อนไขของรายวิชา : 0900 202 การจดัการทางการ

เงินสมัยใหม่

Prerequisite : 0900 202 Modern Finan-

cial Management

	 	 แนวคิดการตั้งธุรกิจ	 Startup	 การจัดหาเงินทุน	

การก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินงานและเติบโต	 เทคโนโลยีท่ีน�ามา

ประยุกต์ในธุรกิจการเงิน	และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ทางการเงิน	

รวมถึงตัวอย่างและกรณีศึกษาของธุรกิจเทคโนโลยีการเงิน

	 	 Conceptual	and	practical	issues	in	a	startup	

business	development;	financing	startups,	operational	goals	

and	growth;	 technology	applied	 in	a	finance	business;	a	

development	of	new	financial	products	including	samples	

and	case	studies	in	Fintech	Startup

 0905 401 การจัดการสินเชื่อและสินเชื่อออนไลน์ 3(3-0-6)

  ระหว่างบุคคล

  Credit Management and Peer-to-Peer  

  Lending

	 	 ความส�าคัญและการจ�าแนกประเภทของสินเชื่อ.การ

จัดเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพส�าหรับการวิเคราะห์สินเชื่อ	

การก�าหนดวงเงินและมาตรฐานสินเชื่อ	หลักการวิเคราะห์สินเชื่อ	5C	

การวิเคราะห์สภาวการณ์.การวิเคราะห์คุณลักษณะ0การวิเคราะห์

ความสามารถในการช�าระหนี0้การวเิคราะห์เงนิทนุ	และการวเิคราะห์

หลักประกัน	การประยุกต์ใช้หลักการ	5C	 เพื่อการอนุมัติสินเชื่อ	วิธี

การติดตามหนี้และการจัดการสินเชื่อที่มีปัญหา0การรายงานข้อมูล

สินเชื่อและการสร้างแบบจ�าลองสินเชื่อเพื่อการจัดการสินเชื่อความ

ส�าคัญและวิธีการจัดอันดับความน่าเช่ือถือของลูกหน้ีส�าหรับการ

บริหารความเสี่ยงทางสินเชื่อ0หลักการและแนวความคิดระบบสิน

เชื่อออนไลน์ระหว่างบุคคล	

	 	 Importance	and	classification	types	of	credits;	

collecting	quantitative	and	qualitative	data	for	credit	analy-

sis,	determining	credit	lines	and	credit	standards	Principles	

of	 5C	 concepts;	 Condition,	 Characteristics,	 Capacity,	

Capital,	and	Collateral.	Application	5C	concepts	for	credit	

approval.	Collecting	methods	and	bad	debt	management,	

reporting	 credit	 and	 creating	 credit	 analysis	models	 for	

credit	management.	 Importance	 and	methods	 for	 credit	

rating	for	default	risk	management.	Principles	and	concept	

of	peer-to-peer	lending	systems

 0905 402 การด�าเนินงานธนาคารพาณิชย์และ 3(3-0-6)

  ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์

  Commercial Bank Operations and Electronic  

  Banking Operations

	 	 คุณลักษณะของธนาคารพาณิชย ์ 	 หน ้าที่และ

ระบบธนาคารพาณิชย ์ 	 การด�าเนินงาน	 การปฏิบั ติงานและ

นโยบายในการให้บริการของธนาคารพาณิชย์รูปแบบเดิมและ

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์0การจัดหาเงินและการลงทุนของธนาคาร

พาณิชย์0การก�ากับดูแลเงินกองทุนธนาคารพาณิชย์ตามหลักการบา

เซลของธนาคารกลาง0พัฒนาการของธนาคารพาณิชย์และธนาคาร

อเิลก็ทรอนกิส์0ผลกระทบการด�าเนินงานของธนาคารพาณชิย์ทีม่ต่ีอ

ระบบเศรษฐกิจของประเทศ

	 	 Commercial	 banks	 features,	 functions	 and	

systems	 in	 commercial	 banks;	 operations,	 practice	 and	



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

139

policies	of	commercial	banks	services	in	original	condition	

and	online	banking;	financing	and	investing	for	commercial	

banks;	Monitoring	on	commercial	banks’	capital	 reserve	

based	on	Basel	Capital	Accord	in	central	bank;	evolution	of	

commercial	banks;	effects	of	commercial	banks	operations	

on	country	economy	system

 0905 403 วาณิชธนกิจและการประเมินค่า 3(3-0-6)

  Investment Banking and Valuation

เงื่อนไขของรายวิชา : 0900 202 การจดัการทางการ

เงินสมัยใหม่ 

Prerequisite : 0900 202 Modern Finan-

cial Management

	 	 ความหมายและขอบเขตของธุรกิจวาณิชธนกิจ	หลัก

การประเมินมูลค่าธุรกิจและหลักทรัพย์	 การประยุกต์ใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์พ้ืนฐานเพ่ือการประเมินมูลค่า	 การน�าบริษัทเข้าจด

ทะเบยีนเป็นบรษิทัจ�ากดัมหาชนและการก�าหนดราคาเพือ่การจ�าหน่าย

หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์	 การเสนอขายหลักทรัพย์คร้ังแรก	

การเสนอขายหลกัทรพัย์ให้ประชาชนทัว่ไป	การเสนอขายหลกัทรพัย์

ให้สถาบัน	 และการเสนอขายหลักทรัพย์ให้กรรมการหรือพนักงาน	

การน�าบริษัทในกลุ่มเข้าจดทะเบียนจ�าหน่ายหลักทรัพย์	 การสร้าง

มูลค่าให้กับกิจการ	อาทิ	การซื้อหลักทรัพย์คืนและการเพิกถอนหลัก

ทรพัย์	การปรบัโครงสร้างเงินทนุกจิการ	อาท	ิการเข้าซือ้หุน้ของกจิการ	

การควบรวมกจิการ	การเข้าซือ้กจิการ	จรรยาบรรณของวาณชิธนากร

	 	 Definitions	and	scopes	of	investment	banking.	

Principle	of	business	and	stock	evaluation;	applying	basic	

computer	program	for	business	valuation.	Registration	as	

public	company	and	determination	of	stock	price	for	selling	

in	securities	markets;	offering	stocks	for	initial	public	offer-

ing	(IPOs),	for	institutions,	and	for	committee’s	broads	and	

employees,	spinning	off,	creating	firm	value;	buying-backs	

and	de-listings,	restructuring	firms’	capital;	leverage	buyout,	

merger,	and	acquisitions.	Ethics	of	investment	bankers

 0905 405 การจัดการทางการเงินขั้นสูง 3(3-0-6) 

  Advanced Financial Management

เงื่อนไขของรายวิชา : 0900 202 การจดัการทางการ

เงินสมัยใหม่

Prerequisite : 0900 202 Modern Finan-

cial Management

	 	 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการทางการเงิน	 เป้าหมาย

ทางการจดัการทางการเงนิในสถานการณ์ปัจจบุนั	ประเดน็ปัญหาด้าน

ตัวแทน	ธรรมาภิบาล	และความยั่งยืน	ตราสารการเงินใหม่	ๆ	การ

จดัหาเงนิทนุ	ต้นทนุเงนิทนุและการก�าหนดโครงสร้างเงนิทนุทีเ่หมาะ

สม	การบรหิารเงนิทนุหมนุเวยีน	การตดัสนิใจทางด้านการเงนิภายใต้

ความไม่แน่นอน	ประเดน็ปัญหาในปัจจบุนัและกรณศีกึษาทีเ่กีย่วข้อง

ทางการจัดการทางการเงิน

	 	 Theory	and	concepts	of	financial	management;	

goals	of	financial	management	in	current	situation;	agency	

problems,	 corporate	governance	 and	 sustainability;	 new	

financial	securities;	financing	decision;	cost	of	capital	and	

optimal	 capital	 structure;	working	 capital	management;	

capital	 budgeting	under	uncertainty;	 current	 issues	 and	

case	studies	in	financial	management

 0905 406 สัมมนาการบริหารการเงิน 3(3-0-6)

  Seminar in Financial Management 

เงื่อนไขของรายวิชา : 0905 405 การจดัการทางการ

เงินขั้นสูง

Prerequisite : 0905 405 Advanced 

Financial Management

	 	 การประยุกต ์ ใช ้หลักการและทฤษฎีการ เ งิน

สมัยใหม่มาใช้ในการตัดสินใจและการแก้ป ัญหาทางการเงิน	

ประเด็นเกี่ยวกับปัญหาและเหตุการณ์ทางการบริหารทางการเงิน	

กลยุทธ์ทางการเงิน	การลงทุนในยุคดิจิทัล	การวิเคราะห์การลงทุน

สมัยใหม่	 การบริหารธุรกิจแบบยั่งยืน	 การเงินแบบไร้ตัวกลาง	

เทคโนโลยีบล๊อกเชนและสกุลเงินคริปโต	สกุลเงินดิจิทัล	และจรรยา

บรรณแห่งวิชาชีพ	โดยใช้กรณีศึกษาและมีการน�าเสนอและอภิปราย	

  Application	of	principles	and	modern	finan-

cial	 theories	 for	decision	making	and	problem	solving	 in	

finance;	issues	and	circumstances	in	financial	management;	

financial	strategy,	 investment	 in	 the	digital	age;	modern	

investment	analysis;	business	sustainability	management;	

Decentralized	Finance;	Block	Chain	Technology	and	Crypto	
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Currency;	Digital	Currency;	professional	ethics;	by	using	

case	studies	for	presentation	and	discussion	

 0905 412 การจัดการความเสี่ยง 3(3-0-6)

  Risk Management

เงื่อนไขของรายวิชา : 0900 202 การจดัการทางการ

เงินสมัยใหม่

Prerequisite : 0900 202 Modern Finan-

cial Management

  ความหมายและสาเหตุของการเกิดความเสี่ยง	

วิวัฒนาการ	หลักการ	ประเภทของความเสี่ยงและผลกระทบ	การวัด

ความเสี่ยงโดยใช้เครื่องมือต่าง	ๆ	 เคร่ืองมือทางการเงินเพื่อป้องกัน

และการบริหารความเสี่ยง	 การจัดองค์กรและกระบวนการเพื่อการ

บริหารความเสี่ยง	การวางแผนการจัดการความเสี่ยงส�าหรับองค์กร

ธุรกิจและสถาบันการเงิน

	 	 Definitions	and	antecedents	of	 risks;	evolu-

tion,	 principles	 and	 types	 of	 risks	 and	 their	 effects;	 risk	

measurement	by	using	tools;	financial	instruments	for	risk	

protection	and	management;	organizing	and	process	of	risk	

management;	 risk	management	planning	 for	 enterprises	

and	financial	institutions

 0905 414 การจัดการการเงินส่วนบุคคล 3(3-0-6)

  Personal Financial Management

	 	 การก�าหนดเป้าหมายทางการเงินในแต่ละช่วงชวีติของ

บุคคล	การจัดหาเงินและวางแผนใช้เงินในด้านต่าง	 ๆ	อย่างมีระบบ

ด้วยการจัดท�างบการเงินอย่างถูกต้อง	การส่งเสริมให้มีการออมและ

น�าเงนิออมไปลงทนุหาผลประโยชน์ในด้านต่าง	ๆ 	อย่างมปีระสทิธภิาพ	

การรูจ้กัใช้เครดติอย่างเหมาะสม	การเสยีภาษแีละวางแผนภาษเีงนิได้

บคุคลธรรมดา	และการวางแผนการเงินส�าหรบัอนาคตในยามเกษียณ

อายุ

	 	 The	determination	of	optimal	financial	objec-

tives	in	accordance	with	various	stages	of	 individual	 life	

cycle;	personal	financing	and	spending,	personal	financial	

planning	and	control,	 savings	 and	efficient	 investments,	

appropriate	credit	usage,	personal	tax	planning,	and	income	

tax	payment,	and	financial	planning	after	retirement

 0905 418 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน 3(3-0-6)

  Analysis of Financial Reports

เงื่อนไขของรายวิชา : 0900 202 การจดัการทางการ

เงินสมัยใหม่

Prerequisite : 0900 202 Modern Finan-

cial Management

	 	 ความหมายและวตัถปุระสงค์ของการรายงานทางการ

เงิน	การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงินโดยอาศัยข้อมูลรายงาน

ทางการเงิน	 หลักและวิธีในการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน	 การ

วเิคราะห์แนวดิง่	การวเิคราะห์แนวโน้ม	การวเิคราะห์โดยใช้อตัราส่วน

ทางการเงินเพื่อใช้ในการตัดสินใจ

	 	 Definitions	and	objectives	of	financial	report-

ing;	analysis	of	financial	environments	using	information	

in	 financial	 reports;	 principles	 and	methods	 of	 financial	

reporting	analysis;	common-size,	trend	and	ratio	analyses	

used	for	investment	decision-making	

 0905 419 การจัดการทางการเงินระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

  International Financial Management

เงื่อนไขของรายวิชา : 0900 202 การจดัการทางการ

เงินสมัยใหม่

Prerequisite : 0900 202 Modern Finan-

cial Management

	 	 แนวคิดการจัดการทางการเงินเพื่อด�าเนินธุรกิจ

ระหว่างประเทศ	 สภาพแวดล้อมทางด้านการเงินระหว่างประเทศ	

ระบบการเงนิระหว่างประเทศ	เงือ่นไขเสมอภาคของอตัราแลกเปลีย่น	

การเปิดรับความเสีย่งและการบรหิารความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น	

การตดัสนิใจทางด้านการเงนิส�าหรบัการด�าเนนิธรุกจิระหว่างประเทศ

	 	 Concepts	of	international	financial	manage-

ment;	environment	of	 international	finance;	 international	

monetary	system;	currency	parity	conditions;	currency	risk	

exposure	and	currency	risk	management;	financial	decision	

for	international	business
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  วิชาเอกเลือก

 0901 451 การวางแผนภาษีอากร 3(3-0-6)

  Tax Planning

เงื่อนไขของรายวิชา : 0900 201 การภาษอีากรและ

กฎหมายธุรกิจ 

Prerequisite : 0900 201 Taxation and 

Business Law

	 	 การวางแผนส�าหรบัภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดาภาษเีงนิ

ได้นิติบุคคล	ภาษีหัก	ณ	ที่จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นเพื่อให้การ

เสียภาษีเป็นไปอย่างประหยดัภายใต้กรอบของกฎหมายและความรบั

ผิดชอบต่อสังคม

	 	 Planning	for	personal	income	tax,	corporate	

income	tax,	income	tax	at	payment	place,	value-added	tax,	

and	other	taxes	 for	economical	tax	payment	under	laws,	

regulations	and	social	responsibility

 0903 282 การเงินส�าหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6)

  Finance for Entrepreneurs

เงื่อนไขของรายวิชา : 0900 202 การจดัการทางการ

เงินสมัยใหม่

Prerequisite : 0900 202 Modern Finan-

cial Management

	 	 ความส�าคัญและเป้าหมายของการจัดการการเงิน

ส�าหรับผู้ประกอบการ	 การวิเคราะห์และการวางแผนทางการเงิน

ทั้งระยะสั้นและระยะยาว	 วิธีการระดมเงินทุนโดยวิธีต่าง	ๆ	ปัญหา	

อุปสรรค	และการแก้ไขปัญหาทางการเงินของผู้ประกอบการ	

	 	 Importance	 and	goals	 of	 financial	manage-

ment	for	entrepreneurs;	financial	analysis	and	planning	in	

both	short-	and	long-term;	methods	of	financing;	problems,	

obstacles	and	financial	solutions	for	entrepreneurs

 0903 354 หลักการประกันภัย 3(3-0-6)

  Principles of Insurance

เงื่อนไขของรายวิชา : 0900 202 การจดัการทางการ

เงินสมัยใหม่

Prerequisite : 0900 202 Modern Finan-

cial Management

	 	 ความหมายและความส�าคัญของการประกันภัย	การ

จัดการความเสี่ยงภัยของบุคคล	 ประเภทของการประกันภัย	 หลัก

พื้นฐานของการประกันภัย	 สัญญาประกันภัย	 รูปแบบและวิธีการ

ด�าเนินการของการประกันภัย	 การประกันชีวิต	 การประกันสุขภาพ	

การประกันวินาศภัย	 กรณีศึกษาตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการ

ประกันภัย
	 	 Definition	and	importance	of	insurance,	indi-
vidual	risk	management,	types	of	insurances,	fundamental	
concept	 of	 insurance,	 insurance	 contracts,	 forms	 and	
operational	methods	of	life	insurance,	of	health	insurance,	
and	of	Non-life	insurance,	Case	studies	related	to	insurance	
business

 0905 404 การวางแผนและควบคุมทางการเงิน 3(3-0-6)

  Financial Planning and Control

เงื่อนไขของรายวิชา : 0900 202 การจดัการทางการ

เงินสมัยใหม่

Prerequisite : 0900 202 Modern Finan-

cial Management

	 	 หลกัการวางแผนและควบคมุการเงนิขององค์กร	การ
พยากรณ์ทางการเงิน	การวางแผนก�าไร	 ระบบงบประมาณ	 งบการ
เงินล่วงหน้า	 การวางแผนและควบคุมทางการเงินโดยใช้โปรแกรม
ส�าเร็จรูป	
  Principles	of	corporate	financial	planning	and	
control;	 financial	 forecasting;	 profit	 planning;	 budgeting	
system;	pro	forma	financial	statements;	financial	planning	
and	control	by	using	a	software	package

 0905 411 การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการจัดการ 3(3-0-6)

  กลุ่มหลักทรัพย์

  Security Analysis and Portfolio Management

เงื่อนไขของรายวิชา : 0905 303 หลกัการลงทนุและ

การวิเคราะห์หลักทรัพย์

Prerequisite : 0905 303 Principles of 

Investment and Securi-

ties Analysis

  ชนดิของหลกัทรพัย์และกลุม่หลกัทรพัย์	การวเิคราะห์
หลกัทรพัย์	ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อราคาหลกัทรพัย์	การวดัผลตอบแทน
และความเส่ียงของหลักทรัพย์และกลุ่มหลักทรัพย์	 การจัดการกลุ่ม
หลักทรัพย์	ทฤษฎีสมัยใหม่ในการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์	
	 	 Types	of	securities	and	portfolios;	securities	
analysis;	factors	of	affecting	security	pricing;	measurement	
risk	and	returns	of	securities	and	portfolio;	portfolio	manage-
ment;	modern	portfolio	theories	
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 0905 413 อนุพันธ์ทางการเงิน 3(3-0-6)

  Financial Derivatives

เงื่อนไขของรายวิชา : 0905 303 หลกัการลงทนุและ

การวิเคราะห์หลักทรัพย์

Prerequisite : 0905 303 Principles of 

Investment and Securi-

ties Analysis

	 	 วิวัฒนาการของอนุพันธ์ทางการเงิน	ตลาดอนุพันธ์

ทางการเงิน	กระบวนการซื้อขายตราสารอนุพันธ์	ทฤษฎีเกี่ยวกับการ

ประเมินราคาและการบริหารความเสี่ยงโดยใช้ตราสารอนุพันธ์	 การ

ลงทุนในตราสารอนุพันธ์และการประยุกต์ใช้

	 	 Development	of	financial	derivatives;	markets	

of	financial	derivatives;	trading	process;	theories	of	price	

and	risk	appraisal	for	derivatives;	Investment	in	financial	

derivatives	and	applications	

 0905 415 การวิจัยทางการเงิน 3(3-0-6)

  Research in Finance

เงื่อนไขของรายวิชา : 0900 301 วิทยาระเบียบวิธี

วิจัยธุรกิจ 

Prerequisite : 0900 301 Business Re-

search Methodology

  วทิยาระเบยีบวธิวีจิยัและสถติทิีจ่ะน�ามาใช้ในการวิจยั

ทางการเงินในประเด็นต่าง	 ๆ	การศึกษาการวิเคราะห์ปัญหาทางการ

เงินในสถานการณ์จริงของตลาดการเงินและหน่วยธุรกิจ

	 	 Research	methodology	 and	 statistics	 for	

applying	 financial	 research	 in	 other	 issues;	 analysis	 of	

financial	 problems	 in	 real	 situations	 of	 financial	markets	

and	business	sectors	

 0905 416 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน 3(3-0-6)

  Quantitative Analysis of Finance

เงื่อนไขของรายวิชา : 0900 202 การจดัการทางการ

เงินสมัยใหม่

Prerequisite : 0900 202 Modern Finan-

cial Management

  ขอบเขต	วิธีการ	และประโยชน์ของการวิเคราะห์เชิง

ปรมิาณต่อการตดัสินใจทางการเงนิ	แนวทางและตวัแบบในการตดัสนิ

ใจ	การน�าโปรแกรมส�าเร็จรูปมาช่วยในการค�านวณ	

และการตัดสินใจ	

  Scopes,	methods	and	benefits	of	qualitative	

analysis	in	financial	decision	making;	ways	and	models	of	

decision	making;	applying	software	package	for	calculation	

and	decision	making

 0905 417 ธุรกิจเงินร่วมลงทุนส�าหรับบริษัทนอก 3(3-0-6)

  ตลาดหลักทรัพย์

  Private Equity and Venture Capital 

เงื่อนไขของรายวิชา : 0905 303 หลกัการลงทนุและ

การวิเคราะห์หลักทรัพย์

Prerequisite  : 0905 303 Principles of 

Investment and  Securi-

ties Analysis

	 	 การพัฒนาและความส�าคัญของธุรกิจเงินร่วมลงทุน

ส�าหรับบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ลักษณะ	กระบวนการ	และวงจร

ของธุรกิจเงินร่วมลงทุนส�าหรับบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์	 ความ

เสี่ยงและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเงินร่วมลงทุนส�าหรับบริษัท

นอกตลาดหลักทรัพย์	 การประเมินมูลค่ากิจการ	ความสัมพันธ์ของ

นักลงทุนและผู้ประกอบการธุรกิจนอกตลาดหลักทรัพย์	 รวมถึง

ตัวอย่างและกรณีศึกษาของธุรกิจเงินร่วมลงทุนส�าหรับบริษัทนอก

ตลาดหลักทรัพย์

	 	 Development	and	importance	of	private	equity	

and	venture	capital;	nature,	processes	and	cycle	of	private	

equity	and	venture	capital;	risks	and	related	laws	of	private	

equity	and	venture	capital;	enterprise	valuation;	relation-

ships	between	private	equity	investors	and	entrepreneurs	

including	samples	and	case	studies	in	private	equity	and	

venture	capital

 0905 420 การเงินเพื่อการจัดการอสังหาริมทรัพย์ 3(3-0-6)

  Real Estate Finance

เงื่อนไขของรายวิชา : 0900 202 การจดัการทางการ

เงินสมัยใหม่

Prerequisite : 0900 202 Modern Finan-

cial Management

	 	 แนว คิดการบริ ห า รการ เ งิน เพื่ อก าร จัดการ

อสงัหารมิทรพัย์	การประเมนิราคาอสงัหารมิทรพัย์	การวิเคราะห์ความ

เสีย่งและความไม่แน่นอนของการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์	การจดัหา

แหล่งเงินทุน	ประเด็นทางภาษี	กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์	กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอสังหาริมทรัพย์
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	 	 Concepts	 of	 real	 estate	 finance;	 real	 estate	

valuation;	 risk	and	uncertainty	of	 real	 estate	 investment	

analysis;	real	estate	financing;	tax	issues;	legal	environment	

of	real	estate	investment

 0905 421 การบริหารการประกันวินาศภัย 3(3-0-6)

  Non-Life Insurance Management 

	 	 หลักการและความส�าคัญของการประกันวินาศภัย	

ลกัษณะความเส่ียงภยั	การประกนัอคัคภียั	การประกนัภยัรถยนต์	การ

ประกนัภัยทางทะเลและการขนส่ง	การประกนัภยัอบุตัเิหต	ุการประกนั

ภัยเบ็ดเตล็ดและการประกันต่อ	 วิธีการด�าเนินธุรกิจการประกัน

วินาศภัย	บทบาทของการประกันวินาศภัยต่อการบริหารการเงิน

	 	 Concepts	and	importance	of	non-life	insurance	

management;	 types	 of	 risks;	 fire	 insurance;	 automobile	

insurance;	marine	and	transportation	insurance;	accident	

insurance;	miscellaneous	insurance	and	reinsurance;	non-

life	insurance	business	operation;	role	of	non-life	insurance	

on	financial	management

 0905 422 การบัญชีเพื่อการจัดการทางการเงิน 3(3-0-6) 

  Accouning for Financial Management

	 	 ความหมาย	ความส�าคญั	และหน้าทีข่องการบญัชเีพ่ือ

การจดัการทางการเงนิ	การวางแผนทางการเงนิ	การจดัการด้านเงนิสด	

โดยใช้งบประมาณเงนิสด	การบรหิารงบประมาณเพือ่งานทางการเงนิ	

การวางแผนก�าไร	การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจทางการเงิน

	 	 Definitions,	importance	and	functions	of	ac-

counting	for	financial	management,	financial	planning,	Cash	

management	by	using	cash	budget.	Budgeting	manage-

ment	for	finance,	profit	planning,	cost	analysis	for	financial	

decision	making

 0906 203 การค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

  International Trade

	 	 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ	 อัตราแลกเปลี่ยน	

สถาบันการเงินระหว่างประเทศ	 และระบบการเงินระหว่างประเทศ	

ดุลการค้าและดุลการช�าระเงิน	 แนวโน้มปัจจุบันของการรวมกลุ่ม

เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ	 การรวมกลุ่มและอุปสรรคทางการค้า	

บทบาทและความส�าคญัของการค้าระหว่างประเทศของเศรษฐกจิไทย

	 	 Theory	 of	 international	 trade,	 foreign	 ex-

change,	 international	monetary	 institutions,	 and	 inter-

national	 financial	 system;	 balance	 of	 trade	 and	balance	

of	 payments;	 current	 trends	 in	 economic	 integration	 of	

countries;	integrated	trade	groups	and	trade	barriers;	role	

and	importance	of	international	trade	to	the	Thai	economy

 0907 402 ทฤษฎีและนโยบายการคลัง 3(3-0-6)

  Theory and Policy of Public Finance

  บทบาทของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ	 ทฤษฎีสินค้า

สาธารณะ	ทฤษฎีผลกระทบภายนอก	นโยบายการคลัง	การจัดสรร

และการกระจายทรัพยากร	 การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ	

นโยบายภาษีอากร	นโยบายรายจ่ายรัฐบาล	งบประมาณแผ่นดิน	หนี้

สาธารณะ	ทฤษฎีเกี่ยวกับการก�าหนดระดับการใช้จ่ายของรัฐบาลที่

เหมาะสม	การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อช่วยในการตัดสิน

ใจของรัฐบาล

	 	 Role	 of	 government	 in	 economic	 system;	

public	goods	theory;	externality	theory;	public	policy;	re-

source	allocation	and	distribution;	economic	stabilization;	

taxation	policy;	government	expenditure	policy;	government	

budget;	public	debt;	theories	of	appropriate	expenditure	of	

government;	using	economic	tools	for	government	decision	

making	

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

 ให้เลือกเรียนในรายวิชาอื่น	ๆ	ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย	จ�านวน

ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต

4. หมวดประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

 0199 499 สหกิจศึกษา 9(0-40-0)

  Cooperative Education

	 	 การปฏิบัติงาน	 ในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	

โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการเพื่อ

พัฒนานิสิตให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ท�างานในสถานประกอบการ	มีความสามารถในการพัฒนาตนเองใน

ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ	การสังเกต	การตัดสินใจ	ตลอดจนทักษะ

ในการวิเคราะห์และการประเมินท�าให้นิสิตมีคุณภาพตรงตามความ

ต้องการของสถานประกอบการ	และตลาดแรงงาน

	 	 A	systematic	provision	of	work-based	learn-

ing	is	in	the	work	place	for	students	with	the	cooperation	

between	the	university	and	the	work	places	to	allow	the	

students	to	develop	both	academic	and	work-related	skills	
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in	the	work	place.	This	procedure	will	help	the	students	in	

self-development	in	terms	of	systematic	thinking,	observa-

tion,	decision	making,	analytical	and	evaluation	skills.	Also	

it	will	result	in	high	quality	graduates	who	are	most	suitable	

for	the	work	places	and	the	labor	market 

 0903 430 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2(300 ชั่วโมง)

  ทางด้านการบริหารธุรกิจ

  Business Administration Internship

	 	 การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางด้านการบรหิารธรุกจิ

ในหน่วยงานของรัฐบาล	รัฐวิสาหกิจ	หรือเอกชน

	 	 Business	administration	internship	in	enter-

prises,	government	agencies	or	privatization
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หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :	หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

	 ภาษาอังกฤษ	 	 :	Bachelor	of	Economics	Program	in	Business	Economics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	:	 เศรษฐศาสตรบัณฑิต	(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

	 	 (ชื่อย่อ)	:	 ศ.บ.	(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

	 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)	:	 Bachelor	of	Economics	(Business	Economics)

	 	 (ชื่อย่อ)	:	 B.Econ.	(Business	Economics)

หลักสูตร  

	 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	132		หน่วยกิต	

    

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ

	 	 2.1	 กลุ่มวิชาแกน

	 	 2.2	 กลุ่มวิชาเอก	

	 	 	 -	วิชาเอกบังคับ

	 	 	 -	วิชาเอกเลือก

ไม่น้อยกว่า 96  หน่วยกิต

	 36		หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า	 60		หน่วยกิต

	 45		หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า	 15		หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 96  หน่วยกิต

	 36		หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า	 60		หน่วยกิต

	 45		หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า	 15		หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต

รวมหน่วยกิต  ไม่น้อยกว่า 132  หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 132  หน่วยกิต
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รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต

 2.1 กลุ่มวิชาแกน  36 หน่วยกิต

	 0900	101	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Business

 0900	102	 หลักการตลาดสมัยใหม่	 3(3-0-6)

	 	 Principles	of	Modern	Marketing

 0900	103	 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจ	 3(2-2-5)

  Digital	Business	Applications

 0900	104	 การบัญชีเบื้องต้นส�าหรับธุรกิจ	 3(3-0-6)

  Accounting	Foundation	for	Business

 0900	201	 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ	 3(3-0-6)

  Taxation	and	Business	Law

	 0900	202	 การจัดการการเงินสมัยใหม่	 3(3-0-6)

	 	 Modern	Financial	Management

 0900	203	 สถิติประยุกต์ในเชิงธุรกิจ	 3(3-0-6)

  Applied	Statistics	for	Business

	 0900	204	 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ	 3(2-2-5)

	 	 Business	Analytics

	 0900	303	 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 English	for	Business

	 0900	304	 ความเป็นผู้ประกอบการและ	 3(3-0-6)

	 	 การสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่

	 	 Entrepreneurship	and	New	Venture	Creation

	 0907	101	 เศรษฐศาสตร์จุลภาค	1	 3(3-0-6)

	 	 Microeconomics	1

	 0907	102	 เศรษฐศาสตร์มหภาค	1	 3(3-0-6)

	 	 Macroeconomics	1

 2.2 กลุ่มวิชาเอก  ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต

  - วิชาเอกบังคับ  45 หน่วยกิต

	 0907	103	 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานส�าหรับ	 3(3-0-6)

	 	 เศรษฐศาสตร์

	 	 Fundamentals	Mathematics	for	Economics

	 0907	201	 เศรษฐศาสตร์จุลภาค	2	 3(3-0-6)

	 	 Microeconomics	2

	 0907	202	 เศรษฐศาสตร์มหภาค	2	 3(3-0-6)

	 	 Macroeconomics	2

	 0907	301	 ภาษาอังกฤษส�าหรับเศรษฐศาสตร์	 3(3-0-6)

	 	 English	for	Economics

	 0907	302	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยส�าหรับ	 3(3-0-6)

	 	 นักเศรษฐศาสตร์

	 	 Research	Methodology	for	Economist

	 0907	303	 เศรษฐกิจไทย	 3(3-0-6)

	 	 Thai	Economy

	 0907	304	 เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร	 3(3-0-6)

	 	 Money	and	Banking	Economics

	 0907	305	 สถิติเศรษฐศาสตร์	 3(3-0-6)

	 	 Economic	Statistics

	 0907	306	 เศรษฐศาสตร์การจัดการ	 3(3-0-6)

	 	 Managerial	Economics

	 0907	307	 เศรษฐมิติเบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Econometrics

 0907	308	 ทฤษฎีและนโยบายการคลัง	 3(3-0-6)

	 	 Theory	and	Policy	of	Public	Finance

	 0907	309	 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและการวิเคราะห์	 3(3-0-6)

	 	 เชิงนโยบาย

	 	 Development	Economics	and	Policy	Analysis

	 0907	310	 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน	 3(3-0-6)

	 	 Monetary	Theory	and	Policy

	 0907	311	 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ	 3(3-0-6)

	 	 International	Economics

	 0907	401	 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	 3(2-2-5)

	 	 Seminar	in	Business	Economics

  - วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

	 	 (นิสิตสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาในกลุ่มต่าง	ๆ	ได้)

 กลุ่มวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลส�าหรับธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

 (Data Analytics for Business and Economics)

 0907	411	 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นส�าหรับ	 3(3-0-6)

	 	 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

	 	 Data	Analytics	 Foundations	 for	 Business	 

	 	 Economics
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	 0907	412	 ระบบการจัดการฐานข้อมูลทาง	 3(3-0-6)

	 	 เศรษฐศาสตร์

	 	 Economics	Database	Management	System

	 0907	413	 เศรษฐมิติประยุกต์	 3(3-0-6)

	 	 Applied	Econometrics

	 0907	414	 คณิตศาสตร์ส�าหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Mathematics	for	Business	Economics

	 0907	415	 หัวข้อเฉพาะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล	 3(3-0-6)

	 	 ส�าหรับธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

	 	 Special	Topics	in	Data	Analytics	for	Business	 

	 	 and	Economics

 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีการเงิน

 (Financial Technology Economics)

 0907	421	 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ	 3(3-0-6)

	 	 International	Monetary	Economics

	 0907	422	 เศรษฐศาสตร์ตลาดการเงินและเครื่องมือ	 3(3-0-6)

	 	 ทางการเงิน

	 	 Economics	 of	 Financial	 Markets	 and	 

	 	 Institutions

	 0903	423	 การลงทุนการเงินส�าหรับนักเศรษฐศาสตร์	 3(3-0-6)

	 	 Financial	Investment	for	Economist

	 0907	424	 การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและ	 3(3-0-6)

	 	 นวัตกรรมทางการเงิน

	 	 Digital	 Transformation	 and	 Financial	 

	 	 Innovation

	 0907	425	 เศรษฐศาสตร์ประกันภัย	 3(3-0-6)

	 	 Insurrance	Economics

	 0907	426	 บล็อกเชนและสกุลเงินดิจิทัล	 3(3-0-6)

	 	 Blockchain	and	Cryptocurrency

	 0907	427	 หัวข้อเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์เทคโนโลยี	 3(3-0-6)

	 	 การเงิน

	 	 Special	 Topics	 in	 Financial	 Technology	 

	 	 Economics

 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรสมัยใหม่

 (Modern Agricultural Economics)

	 0907	431	 นวัตกรรมการเกษตรและเศรษฐศาสตร์	 3(3-0-6)

	 	 เกษตรสมัยใหม่

	 	 Agricultural 	 Innovation	 and	 Modern	 

	 	 Agricultural	Economics

	 0907	432	 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาการเกษตร	 3(3-0-6)

	 	 Agricultural	Development	Economics

	 0907	433	 การผลิตและนโยบายการผลิตการเกษตร	 3(3-0-6)

	 	 Agricultural	Production	and	Policy

	 0907	434	 การตลาดสินค้าเกษตร	 3(3-0-6)

	 	 Agricultural	Product	Marketing

	 0907	435	 การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศสินค้าเกษตร	3(3-0-6)

	 	 Information	Data	Analysis	 of	Agricultural	

Product

	 0907	436	 หัวข้อเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร	 3(3-0-6)

	 	 สมัยใหม่

	 	 Special	Topics	in	Modern	Agricultural	Eco-

nomics

 กลุ่มวิชานโยบายเศรษฐกิจและการวางแผนธุรกิจสมัยใหม่

 (Economic Policy and Modern Economic Planning)

	 0907	441	 นโยบายเศรษฐกิจของประเทศในเอเชีย	 3(3-0-6)

	 	 Economic	Policy	of	Asian	Counties

	 0907	442	 เศรษฐศาสตร์ส�าหรับการวิเคราะห์โครงการ	3(3-0-6)

	 	 Economics	for	Project	Analysis

	 0907	443	 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ	 3(3-0-6

	 	 Public	Economics

	 0907	444	 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยภาคบริการ	 3(3-0-6)

	 	 Economics	of	Services	Sector

 0907	445	 เศรษฐศาสตร์แรงงาน	 3(3-0-6)

	 	 Labor	Economics

 0907	446	 หัวข้อเฉพาะด้านนโยบายเศรษฐกิจและ	 3(3-0-6)

	 	 การวางแผนธุรกิจสมัยใหม่

	 	 Special	Topics	in	Economic	Policy	and	Modern	 

	 	 Economic	Planning
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

	 	 ให้เลือกเรียนในรายวิชาอื่น	 ๆ	 ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	จ�านวนไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต

4. หมวดประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

	 0907	312	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	 2(300	ชั่วโมง)

	 	 ทางด้านเศรษฐศาสตร์และหรือบริหารธุรกิจ	*

	 	 Economics	and/or	Business	Administration	 

	 	 Internship

	 0199	499	 สหกิจศึกษา**	 9(0-40-0)

	 	 Cooperative	Education

*	ฝึกงานไม่น้อยกว่า	300	ชัว่โมง	การประเมนิผลการเรยีนเป็น	S	หรอื	

U	และไม่นับหน่วยกิต

**	เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาและฝึกปฏิบัติการในสถานประกอบ

การ	ไม่น้อยกว่า	4	เดือน	การประเมินผลการเรียนเป็น	S	หรือ	U	และ

ไม่นับหน่วยกิต
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แสดงแผนการศึกษา
	 แผนการศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2565)

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6 6

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม

Preparatory	English

2 2

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Digital	Literacyand	Life	for	Transformation

2 2

0900	101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ

Introduction	to	Business

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

0900	102 หลักการตลาดสมัยใหม่

Principles	of	Modern	Marketing

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

0907	101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค	1

Microeconomics	1

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

รวม 19 หน่วยกิต 19 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Communicative	English

2 2

0043	001 การคิดเชิงออกแบบ

Design	Thinking

2 2

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 2

0900	103 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจ

Digital	Business	Applications

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0900	104 การบัญชีเบื้องต้นส�าหรับธุรกิจ

Accounting	Foundation	for	Business

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

0907	102 เศรษฐศาสตร์มหภาค	1

Macroeconomics	1

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

0907	103 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานส�าหรับเศรษฐศาสตร์

Fundamentals	Mathematics	for	Economics

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

รวม 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต
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ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 	8 8

0900	201 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ

Taxation	and	Business	Law

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

0900	202 การจัดการการเงินสมัยใหม่

Modern	Financial	Management	

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

0900	303 ภาษาอังกฤษธุรกิจ

English	for	Business	

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

0907	201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค	2

Microeconomics	2

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

รวม 20 หน่วยกิต 20 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6 6

0900	203 สถิติประยุกต์ในเชิงธุรกิจ

Applied	Statistics	for	Business

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

0900	204 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ

Business	Analytics

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0900	304 ความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่

Entrepreneurship	and	New	Venture	Creation

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

0907	202 เศรษฐศาสตร์มหภาค	2

Macroeconomics	2

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

รวม 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต
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ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0907	301 ภาษาอังกฤษส�าหรับเศรษฐศาสตร์

English	for	Economics

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

0907	302 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยส�าหรับนักเศรษฐศาสตร์

Research	Methodology	for	Economist

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

0907	303 เศรษฐกิจไทย

Thai	Economy

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

0907	304 เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร

Money	and	Banking	Economics	

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

0907	305 สถิติเศรษฐศาสตร์

Economic	Statistics

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

0907	306 เศรษฐศาสตร์การจัดการ

Managerial	Economics

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

รวม 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx	xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 6 -

xxxx	xxx หมวดวิชาเอกเลือก - 6

0907	307 เศรษฐมิติเบื้องต้น

Introduction	to	Econometrics	

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

0907	308 ทฤษฎีและนโยบายการคลัง

Theory	and	Policy	of	Public	Finance	

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

0907	309 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและการวิเคราะห์เชิงนโยบาย

Development	Economics	and	Policy	Analysis	

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

0907	310 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน

Monetary	Theory	and	Policy

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

0907	311 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

International	Economics

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

รวม 21 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0907	312 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเศรษฐศาสตร์และ

หรือบริหารธุรกิจ*

Economics	 and/or	 Business	 Administration	

Internship

2(300ชั่วโมง) -

รวม 2 หน่วยกิต -

*	ฝึกงานไม่น้อยกว่า	300	ชั่วโมง	ผลการศึกษาเป็น	S	หรือ	U	และไม่นับหน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx	xxx หมวดวิชาเลือกเสรี - 6

xxxx	xxx หมวดวิชาเอกเลือก 9 9

0907	401 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

Seminar	in	Business	Economics

3(2-2-5) 3(2-2-5)

รวม 12 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx	xxx หมวดวิชาเอกเลือก 6 -

0199	499 สหกิจศึกษา*

Cooperative	Education

- 9(0-40-0)

รวม  6 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต

*	เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาและฝึกปฏิบัติการในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า	4	เดือน

การประเมินผลการเรียน	เป็น	S	หรือ	U	และไม่นับหน่วยกิต
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ค�าอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

2. หมวดวิชาเฉพาะ

 2.1 กลุ่มวิชาแกน

 0900 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 3(3-0-6)

  Introduction to Business

	 	 หลักการและรูปแบบองค์กรทางธุรกิจ	 จุดมุ่งหมาย

ของการประกอบธุรกิจ	 แนวคิดในการประกอบธุรกิจ	 คุณลักษณะ

ของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ	กิจกรรมทางธุรกิจและความสัมพันธ์

ระหว่างกิจกรรมทางธุรกิจ	กฎหมายธุรกิจ	ประเภทของธุรกิจ	ความ

ส�าคัญและบทบาทของการประกอบธุรกิจในสังคม	ผลกระทบของ

สภาพแวดล้อมที่มีต่อธุรกิจ	และความส�าคัญของธรรมาภิบาล	ความ

รับผิดชอบต่อสังคม	 จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณของการ

ประกอบธุรกิจ	กรณีศึกษาทางธุรกิจและการประกอบการทางธุรกิจ

	 	 Principles	and	forms	of	business	organization;	

objectives	of	business	entrepreneurship;	concepts	of	busi-

ness	entrepreneurship;	characteristics	of	business	environ-

ments;	business	activities	and	relationships	among	busi-

ness	activities;	business	law;	types	of	business;	importance	

and	roles	of	business	entrepreneurship	in	society;	effects	

of	environments	on	business;	 importance	of	governance,	

corporate	social	responsibility,	business	ethics,	and	codes	

of	ethics	for	business	entrepreneurship,	case	studies	related	

to	business	and	entrepreneurship

 0900 102 หลักการตลาดสมัยใหม่ 3(3-0-6)

  Principles of Modern Marketing

	 	 แนวคิด	 ปรัชญา	 และความส�าคัญของการตลาด	

ลกัษณะของตลาด	สถาบนัการตลาด	หน้าทีข่องการตลาด	พฤตกิรรม

ผู้บริโภค	 การแบ่งส่วนตลาด	 การเลือกตลาดเป้าหมาย	 การวาง

ต�าแหน่งผลติภณัฑ์	ส่วนประสมการตลาด	การตลาดระหว่างประเทศ

และการตลาดสมัยใหม่และจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อ

สังคม	กรณีศึกษาทางการตลาดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

	 	 Concepts,	 philosophy,	 and	 importance	 of	

marketing;	marketing	characters;	marketing	 institutions;	

marketing	functions;	consumer	behavior;	market	segmenta-

tion;	market	targeting;	product	positioning;	marketing	mix;	

international	marketing	and	modern	marketing	manage-

ment;	marketing	ethics;	social	responsibility;	case	studies	

related	to	marketing	from	past	to	present

 0900 103 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจ 3(2-2-5)

  Digital Business Applications

	 	 ความรู ้ เบื้องต ้นเกี่ยวกับระบบและเทคโนโลยี

สารสนเทศ	การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหาร

งานธุรกิจ	 ระบบข้อมูลและการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ	การจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	เทคโนโลยีสื่อประสม	เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต	

การใช้คอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ	 การจัดการศูนย์

ข้อมูล	 การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์	 จริยธรรมและ

กฎหมายด้านการสื่อสารในรูปแบบดิจิทัล	 และการประยุกต์ใช้

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กรธุรกิจ

  Introduction	to	systems	and	information	tech-

nology;	Application	of	digital	technology	for	business	ad-

ministration;	Information	systems	and	business	information	

management;	Information	Technology	Management;	Mixed	

media	technology;	Internet	technology;	Using	computers	

for	business	communication;	Data	management;	computer	

system	security;	Laws	and	ethics	regarding	digital	commu-

nication;	Application	of	computers	and	digital	technology	

in	business-related	organizations

 0900 104 การบัญชีเบื้องต้นส�าหรับธุรกิจ 3(3-0-6)

  Accounting Foundation for Business

	 	 ความหมาย	วตัถปุระสงค์	และความส�าคัญของข้อมลู

ทางบัญชีกับการด�าเนินธุรกิจ	 หลักการบัญชีและกรอบแนวคิดเบื้อง

ต้นในการจัดท�าและน�าเสนอรายงานทางการเงิน	การวิเคราะห์ข้อมูล

และการเปิดเผยข้อมลูในรายงานทางการเงนิ	จรยิธรรมทางการบญัชี	

การบญัชีเบือ้งต้นเพือ่การจัดการธรุกจิ	แนวคดิและพฤตกิรรมต้นทนุ	

การวเิคราะห์ต้นทนุ-จ�านวน-ก�าไร	งบประมาณ	งบประมาณจ่ายลงทนุ	

การใช้ข้อมลูทางบญัชเีพ่ือการตดัสนิใจทางธุรกจิและการประกอบการ

  Definitions,	 objectives,	 and	 importance	

of	 accounting	 information	 in	 relating	 to	 the	 business;	

Accounting	principles	and	basic	 frameworks	 for	prepar-

ing	 and	presenting	 financial	 reports;	Data	 analysis	 and	

disclosure	of	financial	 reports;	Ethical	 issues	 in	account-

ing;	 Introduction	 to	 accounting	 for	management;	Con-

cept	 and	behavior	 relating	 to	 cost;	The	 analysis	 of	 cost	

and	 profit;	 budgeting	 and	 investment;	 the	 application	 

of	 accounting	 information	 for	 business	decision	making	

and	entrepreneurship
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 0900 201 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)

  Taxation and Business Law

  หลกัเกณฑ์และรปูแบบของภาษอีากร	วธิกีารประเมนิ

และจดัเกบ็ภาษจีากประมวลรษัฎากร	เช่น	ภาษเีงนิได้	ภาษมีลูค่าเพิม่	

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	ภาษีท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ	 ได้แก่	 ภาษีสรรพสามิต	

ภาษีศุลกากร	ภาษีท้องถิ่น	 ศึกษากฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 เรื่อง

บุคคล	นิติกรรม	สัญญาหน้ีละเมิด	 เอกเทศสัญญาประเภทต่าง	 ๆ	

หลักกฎหมายและวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดต้ัง	อ�านาจหน้าท่ีด�าเนิน

การการเลิกประกอบธุรกิจ	 ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	การ

บริหารจัดการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค

  Rules	and	forms	of	taxation;	Assessing	and	

collecting	taxes	basedon	the	tax	laws	such	as	income	tax,	

value-added	tax	(VAT),	specific	business	tax,	business-relat-

ed	taxes	such	as	excise	taxes,	customs	duties,	local	taxes;	

The	study	of	civil	and	commercial	laws,	personal	matters,	

juristic	acts,	contracts,	debts,	 torts,	 individual	contracts;	

Legal	principles	and	practices	concerning	the	establishment	

authority	of	business,	termination	of	business;	Rules	and	

regulations	related	to	business;	 legal	practices	related	to	

consumer	protection

 0900 202 การจัดการทางการเงินสมัยใหม่ 3(3-0-6)

  Modern Financial Management

เงื่อนไขของรายวิชา : 0900 104 การบัญชีเบื้องต้น

ส�าหรับธุรกิจ 3(3-0-6)

Prerequisite : 0900 104 Accounting 

Foundation for Business 

3(3-0-6)

	 	 แนวคิดทางการเงินในยุคปัจจุบัน	 และ	 เคร่ือง

มือในการจัดการเงินที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของประเทศและ

ของโลก	 แนวทางการปฏิบัติในการวิเคราะห์ทางการเงินและการ

วางแผนโดยการประยุกต์แนวความคิดทางการเงิน	 การวิเคราะห์

งบการเงิน	 มูลค่าเงินตามเวลา	 ตลาดการเงินและสถาบันการ

เงิน	 หลักทรัพย์และการประเมินมูลค่าของบริษัท	 ต้นทุนเงิน

ทุนและโครงสร้างเงินทุน	 ความเสี่ยงและผลตอบแทน	 นโยบาย

เงินปันผล	 งบประมาณการเงินระยะยาวและการจัดการเงิน

ทุนหมุนเวียน	 รวมถึงประเด็นส�าคัญทางการเงิน	 การเช่าซ้ือ	 หลัก

ทรัพย์ไฮบริดและอนุพันธ์	 กองทุนทรัสต์ต่าง	 ๆ	 แนวความคิด 

การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

	 	 The	current	financial	concepts	and	tools	to-

wards	money	management	in	organizations	participating	in	

the	local	and	global	economies.	The	currents	best	practices	

in	financial	analysis	and	planning	through	the	application	

of	financial	concepts	including	financial	statement	analysis;	

time	value	of	money;	 financial	markets	 and	 institutions;	

securities	and	valuation	of	firms;	cost	of	capital	and	capital	

structure;	 risks	 and	 return;	 dividend	 policy;	 long-term	

financial	budgeting	and	working	capital	management.	The	

topics	on	lease	financing;	hybrid	securities	and	derivatives;	

trust	funds;	environment,	social,	and	governance	(ESG)

 0900 203 สถิติประยุกต์ในเชิงธุรกิจ 3(3-0-6)

  Applied Statistics for Business

  การประยุกต์ใช้วิชาสถิติพื้นฐานในเชิงธุรกิจ	 การ

เก็บรวบรวมข้อมูล	การวัดค่ากลางและการกระจายของข้อมูล	การ

แจกแจงความน่าจะเป็น	การสุ่มตัวอย่าง	การประมาณช่วงความเชื่อ

มัน่	การทดสอบสมมตฐิาน	การทดสอบไคสแควร์	การวเิคราะห์ความ

แปรปรวน	การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์	 เลขดัชนีและ

การวเิคราะห์อนกุรมเวลา	การประยกุต์ใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์เพือ่

การวิเคราะห์และน�าเสนอข้อมูลทางสถิติ

	 	 Applications	of	fundamental	business	statis-

tics;	data	gathering;	central	tendency	and	variation	of	data	

measurement;	probability	distribution;	sampling	distribu-

tion;	 confidence	 interval	 estimation;	 hypothesis	 testing;	

Chi-square;	analysis	of	variance;	regression	and	correlation;	

number	 index	 and	 time	 series	 analysis;	 nonparametric	

statistics;	Application	of	computer	software	for	statistical	

analyses	and	presentation

 0900 204 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ 3(2-2-5)

  Business Analytics 

	 	 แนวคดิและหลักการของการวเิคราะห์ข้อมลูเชงิธรุกจิ	

เทคนิคการจัดเตรียมข้อมูล	 การคัดเลือกและประมวลผลข้อมูล	

เทคนิคการวเิคราะห์ข้อมลู	การประยกุต์ใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์เพือ่

การจัดการข้อมูล	การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่	การน�า

เสนอข้อมลูอย่างสร้างสรรค์	การสร้างองค์ความรูจ้ากฐานข้อมลูเพ่ือใช้

ในการตัดสินใจทางธุรกิจ	กรณีศึกษาในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ

  Principles	of	business	analytics;	Data	prepa-

ration	techniques;	Data	survey;	Data	selection;	Statistical	
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techniques;	Process	of	business	analytics;	Application	of	

computer	software	for	business	analytics;	big	data	process-

ing;	creative	data	presentation	and	visualization;	knowledge	

acquisition	 from	database	 for	business	decision	making;	

Case	studies	related	to	business	analytics

 0900 303 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(3-0-6)

  English for Business

	 	 การใช้ภาษาองักฤษในเชงิธรุกจิ	การอ่านข้อมลูข่าวสาร

ทางธุรกิจ	การเขียนจดหมายธุรกิจ	บัตรเชิญและการโฆษณา	การก

รอกใบสมัครงาน	การสัมภาษณ์ทางธุรกิจ	การน�าเสนอทางธุรกิจ	การ

ให้ข่าวสารเกี่ยวกับงานด้านธุรกิจและการติดต่อสื่อสาร

	 	 Uses	of	English	for	business	purposes;	reading	

business	 information;	writing	business	 letters,	 invitation	

cards	and	advertisements;	filling	application	forms;	business	

interviews;	business	presentation,	business	information	and	

communication

 0900 304 ความเป็นผู้ประกอบการและ 3(3-0-6)

  การสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่

  Entrepreneurship and New Venture Creation

	 	 ความหมาย	คณุลกัษณะ	แนวคิดและพฤตกิรรมของ

ความเป็นผู้ประกอบการ	กระบวนการพัฒนาและประเมินโอกาสใน

การเริ่มต้นธุรกิจใหม่	 การวิเคราะห์ปัญหาและโอกาสเชิงธุรกิจ	 รูป

แบบการด�าเนินธุรกิจสมัยใหม่	 แนวคิดและรูปแบบการระดมทุน	

การบริหารการเติบโตอย่างยั่งยืน	 แนวทางการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่	

เทคนิคการน�าเสนอแนวคิดทางธุรกิจเพ่ือการระดมทุน	ความเข้าใจ

เก่ียวกบัผลกระทบของการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยีและสงัคมต่อ

การเริ่มต้นธุรกิจใหม่และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการ

	 	 Definition,	entrepreneurial	attributes,	mind-

set,	and	behaviors;	entrepreneurial	process	of	new	venture	

development	and	creation;	problem	and	business	opportu-

nity	analysis;	types	of	modern	business	model;	fundraising	

concept	 and	process;	 sustainable	 growth	management;	

type	of	new	venture	creation;	business	idea	presentation	

for	fund	raising;	empathizing	effects	of	technological	and	

socio-economical	 change	on	new	venture	creation;	 case	

studies	related	to	entrepreneurship

 0907 101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 3(3-0-6)

  Microeconomics 1

  คว า มหม า ย แล ะหลั ก แน วคิ ดพื้ น ฐ า นท า ง

เศรษฐศาสตร์จุลภาค	อุปสงค์	 อุปทาน	ดุลยภาพของตลาด	กลไก

ตลาด	การแทรกแซงตลาดของรฐับาล	ความยดืหยุน่ของอปุสงค์และ

อุปทาน	ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค	ทฤษฎีการผลิต	ต้นทุนการผลิต	

โครงสร้างตลาด

	 	 Definition	and	basic	concept	of	microeconom-

ics;	demand;	supply;	market	equilibrium;	market	mecha-

nism;	government	market	intervention;	demand	and	supply	

elasticity;	 consumer	behavior	 theory;	production	 theory;	

cost	of	production;	market	structures

 0907 102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3(3-0-6)

  Macroeconomics 1

  คว า มหม า ย แล ะหลั ก แน วคิ ดพื้ น ฐ า นท า ง

เศรษฐศาสตร์มหภาค	 รายได้ประชาชาติ	 ส่วนประกอบของรายได้

ประชาชาติ	 ดุลยภาพรายได้ประชาชาติ	 การเงินและการธนาคาร	

นโยบายการเงิน	นโยบายการคลัง	 เงินเฟ้อ	 การว่างงาน	 เศรษฐกิจ

ระหว่างประเทศ	อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

	 	 Definition	 and	basic	 concept	 of	macroeco-

nomics;	national	income;	components	of	national	income;	

income	equilibrium;	money	and	banking;	monetary	policy;	

fiscal	 policy;	 inflation;	 unemployment;	 global	 economy;	

exchange	rate

 2.2 กลุ่มวิชาเอก

  - วิชาเอกบังคับ

 0907 103 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานส�าหรับ 3(3-0-6)

  เศรษฐศาสตร์

  Fundamentals of Mathematics for Economics

 เซต	ระบบจ�านวนจรงิ	สมการและอสมการ	ความสัมพนัธ์	ฟังก์ชัน

และกราฟของฟังก์ชัน	โพลิโนเมียล	ระบบสมการเชิงเส้น	ก�าหนดการ

เชิงเส้น	ลิมิตและความต่อเนื่อง	การหาอนุพันธ์และการหาอินทิเกรท

ของฟังก์ชันโพลิโนเมียล	 การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์พื้นฐานกับ

แนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์
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		 	 Set;	real	number	system;	equation	and	non-

equation;	 function	 relationships	and	graph	of	 functions;	

polynomial;	linear	equation	system;	linear	design;	limits	and	

continuations;	derivatives	and	integrations	of	polynomial	

functions;	the	application	of	fundamental	mathematics	for	

some	essential	economic	concepts

 0907 201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 3(3-0-6)

  Microeconomics 2

	 	 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ในทฤษฎีพฤติกรรมผู้

บริโภค	ฟังก์ชันการผลิต	ทฤษฎีต้นทุนการผลิต	กลยุทธ์การก�าหนด

ราคาสินค้าของผู้ผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์	 ตลาดผูกขาด	ตลาด

ผู้ขายน้อยราย	 ตลาดก่ึงแข่งขันกึ่งผูกขาด	 ตลาดปัจจัยการผลิต	

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ	ทฤษฎีเกมส์	ความล้มเหลวของระบบตลาด

และเหตุการณ์เชิงประจักษ์

	 	 Mathematical	 analysis	 for	 the	 consumer	

behaviors	theory;	production	functions;	cost	of	production	

theory;	pricing	strategy	in	perfect	competition,	monopoly,	

oligopoly,	and	monopolistic	competition	markets;	 factors	

market;	welfare	 economics;	 game	 theory,	market	 failure	

and	empirical	events

 0907 202 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 3(3-0-6)

  Macroeconomics 2

 ทฤษฎทีางเศรษฐศาสตร์มหภาค	ทฤษฏกีารบรโิภคและการลงทนุ	

การวิเคราะห์อุปสงค์รวมในระบบเศรษฐกิจเปิด	 นโยบายเศรษฐกิจ

มหภาคเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ	 การก่อหนี้สาธารณะ	

ทฤษฎีวัฏจักรธุรกิจขั้นสูง	ความผันผวนทางเศรษฐกิจมหภาคด้วย

แนวคิดนักเศรษฐศาสตร์มหภาคส�านักนีโอคลาสสิกและนิวเคนส์

เซยีน	การวเิคราะห์แบบการคาดการณ์อย่างมเีหตผุล	ผลกระทบของ

การเพ่ิมโอกาสทางการเข้าถงึบรกิารทางการเงนิและเทคโนโลยทีางการ

เงินต่อเศรษฐกิจมหภาค

	 	 Theory	 of	macroeconomics;	 theory	 of	 con-

sumption	and	investment;	analysis	of	aggregate	demand	in	

open	economy	system;	macroeconomics	policy	for	economy	

stabilization;	building	of	public	debts;	advanced	business	

cycle	theory;	overview	of	economic	fluctuations	according	

to	macroeconomists’	Neoclassical	 and	New	Keynesian	

schools;	rational	expectation	analysis;	the	efffects	of	financial	

inclusion	and	financial	technology	on	the	macro	economy

 0907 301 ภาษาอังกฤษส�าหรับเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)

  English for Economics

  ภาษาอังกฤษในการเรียนเศรษฐศาสตร์	 การเรียนรู้

ค�าศัพท์	การใช้ค�าศัพท์เฉพาะทางเศรษฐศาสตร์	การอ่านและอธิบาย

ตาราง	แผนภมู	ิและรปูภาพทางเศรษฐศาสตร์	ประโยคและไวยากรณ์

ภาษาองักฤษส�าหรบัใช้ในการเรยีนเศรษฐศาสตร์	การอ่านและการฟัง

อย่างเข้าใจ	 การเขียนและทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษส�าหรับ

เศรษฐศาสตร์

	 	 English	 language	 used	 in	 the	 field	 of	

Economics.	Comprehension,	 vocabulary	 acquisition	 and	

development	of	using	economics	terminology.	Reading	and	

describing	tables,	charts	and	diagrams	related	to	economics.	

Complex	grammar	and	syntax	found	in	economic	studies.	

Reading	 and	 listening	 comprehension,	written	 and	 oral	

communication	skills	in	English	for	economics

 0907 302 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยส�าหรับ 3(3-0-6)

  นักเศรษฐศาสตร์

  Research Methodology for Economist

	 	 แนวคิด	หลักการ	และความส�าคัญของการวิจัยทาง

เศรษฐศาสตร์	 ประเภทของการวิจัย	 จริยธรรมการวิจัย	การก�าหนด

หวัข้อวจิยั	การออกแบบงานวจิยั	การทบทวนวรรณกรรม	การก�าหนด

ตัวแปร	การทดสอบ	การเก็บรวบรวมข้อมูล	การวิเคราะห์ข้อมูล	การ

ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ	การเขียนและการน�าเสนอรายงานวิจัย

	 	 Concepts,	 principles,	 and	 importance	 of	

economic	research;	research	types;	research	ethic;	formu-

lating	research	topic;	research	design,	literature	reviews;	

identifying	variables;	hypotheses	testing;	data	collection;	

data	analysis;	using	secondary	data;	writing	and	presenting	

research	reports

 0907 303 เศรษฐกิจไทย 3(3-0-6)

  Thai Economy

  วิวัฒนาการของโครงสร้างและพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมไทย	 บทบาทของรัฐที่มีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม	

ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของระบบเศรษฐกิจโลก	ความสัมพันธ์

ระหว่างระบบเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลก	 กลไกของระบบ

เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน	การพัฒนาภาคเกษตร	ภาคอุตสาหกรรม	

และภาคบริการ	ปัญหาเศรษฐกิจที่ส�าคัญ
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	 	 Evolution	of	the	structure	and	development	

of	Thai	economy	and	society;	the	role	of	the	government	

in	the	Thai	economic	system;	history	and	development	of	

the	global	economic	system;	the	relationship	between	the	

Thai	and	the	world	economy;	Mechanisms	of	the	current	

economic	 system	 in	 agricultural,	 Industrial	 and	 service	

sectors,	major	economic	problems

 0907 304 เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร 3(3-0-6)

  Money and Banking Economics

  บทบาทของเงินและสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ	

วิวัฒนาการของเงินและระบบการเงิน	ทฤษฎีการเงิน	ตลาดการเงิน	

ธนาคารกลาง	 ระบบธนาคารพาณิชย์	 การสร้างและการท�าลายเงิน

ฝาก	บทบาทตลาดการเงินและสถาบันการเงินอื่น	ๆ	 รวมทั้งบทบาท

ของสถาบันการเงินในการพัฒนาเศรษฐกิจ

  Roles	of	money	and	credit	in	economic	system;	

evolution	of	money	and	financial	system;	monetary	theory;	

financial	system;	central	bank;	commercial	banks	system;	

money	creation	and	destroying	,	roles	of	financial	markets	

and	financial	institutions	in	economic	development

 0907 305 สถิติเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)

  Economic Statistics

  การประมาณค่าพารามิเตอร์	 การทดสอบสถิติท่ีใช้

พารามิเตอร์และไม่ใช้พารามิเตอร์	 การวิเคราะห์สมการถดถอยทาง

เศรษฐศาสตร์	 การเปรียบเทียบค่าสถิติกับผลที่ได้จากโปรแกรม

ส�าเร็จรูปทางสถิติ	การใช้เลขดัชนี	การวิเคราะห์อนุกรมเวลาเพื่อการ

พยากรณ์ความเจรญิเตบิโตในระยะยาวและความแปรปรวนในระยะ

สั้น

	 	 Parameter	estimation;	statistical	testing	of	pa-

rameter	and	non-parameter	;	economic	regression	analysis;	

comparison	of	statistical	values	and	results	from	statistical	

software;	 index	uses;	 time	series	analysis	 for	 forecasting	

growth	in	long-term	and	variance	in	short-term

 0907 306 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 3(3-0-6)

  Managerial Economics

  การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในการตัดสิน

ใจทางธุรกิจ	 วัตถุประสงค์ของธุรกิจ	 ก�าไรทางธุรกิจและทาง

เศรษฐศาสตร์	การก�าหนดราคาตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และทางธุรกิจ	 

การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต	การวิเคราะห์การลงทุน	ความเสี่ยงและ

ความไม่แน่นอนทางธุรกิจ	 ผลของนโยบายการเงินและนโยบายการ

คลัง	วัฏจักรธุรกิจ

Application	of	economics	theory	in	business	decisions;	busi-

ness	objectives;	business	and	economic	profits,	economic	

and	business	pricing;	analysis	of	production	costs;	invest-

ment	analysis;	business	risks	and	uncertainties;	effects	of	

monetary	and	fiscal	policies;	business	cycle

 0907 307 เศรษฐมิติเบื้องต้น 3(3-0-6)

  Introduction to Econometrics

	 	 แนวคิดสถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ทางเศรษฐมิต	ิ

การก�าหนดรปูแบบสมการ	ข้อก�าหนดของการประมาณค่าพารามเิตอร์	

ปัญหาในการประมาณค่าสมการถดถอยและแนวทางแก้ไข	การ

ประมาณค่าและการวิเคราะห์ตัวแบบตัวแปรหุ่น	แบบจ�าลองตัวแปร

ตามมีค่าจ�ากัด	 การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา	 การวิเคราะห์ฐาน

ข้อมูลขนาดใหญ่เบื้องต้น	การใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปในการวิเคราะห์

แบบจ�าลอง

	 	 Basic	concept	of	econometric;	model	specifi-

cations;	requirement	of	parameter	estimation;	problems	of	

regression	analysis	and	solution;	estimation	and	analysis	

of	 dummy	variable	model;	 limited	 independent	 variable	

models;	time	series	data	analysis;	basic	analysis	of	big	data;	

usage	of	software	to	analyze	model.

 0907 308 ทฤษฎีและนโยบายการคลัง 3(3-0-6)

  Theory and Policy of Public Finance

  บทบาทของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ	 ทฤษฎีสินค้า

สาธารณะ	ทฤษฎีผลกระทบภายนอก	นโยบายการคลัง	การจัดสรร

และการกระจายทรัพยากร	 การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ	

นโยบายภาษีอากร	นโยบายรายจ่ายรัฐบาล	งบประมาณแผ่นดิน	หนี้

สาธารณะ	ทฤษฎีเกี่ยวกับการก�าหนดระดับการใช้จ่ายของรัฐบาลที่

เหมาะสม	ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาทางการคลังของไทย

	 	 Role	of	government	in	economic	system;	pub-

lic	goods	theory;	externality	theory;	public	policy:	resource	

allocation	and	distribution;	economic	stabilization;	taxation	

policy;	government	expenditure	policy;	government	budget;	

public	debt;	theories	of	appropriate	expenditure	of	govern-

ment;	problems	and	solutions	of	Thai	public	finance
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 0907 309 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและ 3(3-0-6)

  การวิเคราะห์เชิงนโยบาย

  Development Economics and Policy Analysis

	 	 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจและการ

เติบโตทางเศรษฐกิจ	การวิเคราะห์ทางนโยบายและการประยุกต์ใช้

เพื่อการแก้ปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจ	 นโยบายด้านประชากรและ

ทรัพยากรมนุษย์	 นโยบายสาธารณสุข	นโยบายด้านการศึกษา	การ

เงนิในระดบัจลุภาค	ความยากจนและการกระจายรายได้	นโยบายการ

พฒันาเมอืงและชนบท	นโยบายทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	

นโยบายการค้าระหว่างประเทศ

	 	 The	 concepts	 and	 theories	 of	 economic	

development	 and	 economic	 growth,	 policy	 analysis	

approach	and	applications	in	solving	economic	problems,	

population	and	human	resource	policy,	education	policy,	

public	health	policy,	credit	and	microfinance,	poverty	and	

income	distribution,	environmental	and	natural	resources	

policy,	rural	and	urban	development	policy,	 international	

trade	policy

 0907 310 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน 3(3-0-6)

  Monetary Theory and Policy

	 	 ความส�าคญับทบาทของเงนิในระบบเศรษฐกจิ	ทฤษฎี

การก�าหนดปริมาณเงิน	 ทฤษฎีความต้องการถือเงิน	 ปริมาณเงิน	

ทฤษฎีการก�าหนดอัตราดอกเบ้ีย	ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง

ปริมาณเงินต่อการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ	นโยบายการ

เงิน	ระบบการเงินและนโยบายการเงินระหว่างประเทศ

	 	 Importance	and	roles	of	money	in	economic	

system;	money	supply	process	theory;	demand	for	money	

theory;	 interest	 rate	 theory;	 impact	 of	 change	 in	money	

supply	on	economic	activities;	monetary	policy;	financial	

system	and	international	monetary	policies

0907 311 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

  International Economics

  ทฤษฎแีละนโยบายการค้าระหว่างประเทศ	การลงทนุ

ระหว่างประเทศ	ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	 ระบบ

การเงินระหว่างประเทศ	ต้นทุนการผลิตเปรียบเทียบ	การค้าเสรี	การ

ค้าให้ความคุม้ครอง	ดลุการค้า	ดลุการช�าระเงนิระหว่างประเทศ	ตลอด

จนองค์การทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

  Theory	 and	 policy	 of	 international	 trade,	

international	 investment;	 economic	 integration;	 interna-

tional	financial	system;	comparative	production	costs;	free	

trade	area;	trading	protection;	balance	of	trade	;	balance	of	

payment;	international	organization

 0907 401 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3(2-2-5)

  Seminar in Business Economics

	 	 สภาพและปัญหาทางเศรษฐกิจ	 การวางแผนทาง

เศรษฐกิจ	การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ	การประยุกต์

ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

  Situations	and	economic	problem;	economic	

planning;	economic	problem	analysis	and	solving;	applica-

tion	of	economics	theories	to	current	economic	situation

  - วิชาเอกเลือก

	 	 (นิสิตสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาในกลุ่มต่าง	ๆ	ได้)

กลุ่มวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลส�าหรับธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

Data Analytics for Business and Economics

 0907 411 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นส�าหรับ 3(3-0-6)

  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

  Data Analytics Foundations for Business  

  Economics

เงื่อนไขของรายวิชา : 0907 412 ระบบการจัดการ

ฐานข้อมลูทางเศรษฐศาสตร์ 

3(3-0-6)

Prerequisite : 0907 412 Economics 

Database Management

  System 3(3-0-6)

	 	 การประยกุต์ใช้เทคนคิทางคณติศาสตร์เพือ่วเิคราะห์

ปัญหาในทางเศรษฐศาสตร์	แบบจ�าลองเชงิเส้น	ดลุยภาพบางส่วนและ

ดุลยภาพทั่วไป	การเปรียบเทียบเชิงสถิต	ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค	

ทฤษฎพีฤตกิรรมของหน่วยผลติ	การผลติและต้นทนุการผลติ	ตลาด

ผลผลิตและตลาดปัจจัยการผลิต	 รายได้ประชาชาติดุลยภาพทั้งใน

ระบบปิดและระบบเปิด	ดุลยภาพทั่วไปในตลาดสินค้าและตลาดการ

เงิน	ทฤษฎีเกมส์	เมตริกซ์

	 	 Application	 of	mathematical	 techniques	

for	economic	problem	analysis;	linear	models,	partial	and	

general	equilibriums,	theory	of	consumer	behavior,	theory	of	

the	firm,	production	and	cost	of	production,	product	market	



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

159

and	factor	market,	national	income	model:	close	and	open	

economics,	general	equilibrium	of	the	product	and	money	

market,	game	theory,	Matrix

 0907 412 ระบบการจัดการฐานข้อมูลทาง 3(3-0-6)

  เศรษฐศาสตร์

  Economics Database Management System

	 	 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการระบบฐานข้อมูล	 การ

ออกแบบฐานข้อมูล	การจัดการฐานข้อมูล	สถาปัตยกรรมระบบฐาน

ข้อมูล	ฟังก์ชันการขึ้นต่อกัน	คีย์และการนอร์มอลไลซ์	การออกแบบ

ระบบฐานข้อมูล	 และการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ทางด้านการจัดการ

ฐานข้อมูลกับข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์

	 	 Concepts	of	database	system	management;	

database	design	concepts;	database	management;	archi-

tectures	 of	 database	 systems;	 functional	 dependencies;	

key	 and	normalization;	database	design,	 applications	of	

the	database	management	system	in	economics	data

 0907 413 เศรษฐมิติประยุกต์ 3(3-0-6)

  Applied Econometrics

เงื่อนไขของรายวิชา : 0907 307 เศรษฐมติเิบือ้งต้น 

3(3-0-6)

Prerequisite : 0907 307 Introduction to 

Econometrics 3(3-0-6)

	 	 การประยุกต์วิธีการทางเศรษฐมิติ	 การประมาณ

การความสัมพันธ์ทางเศรษฐศาสตร์	 การสร้างแบบจ�าลองทาง

เศรษฐศาสตร์โดยใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาและข้อมูลแบบพาแนล	การ

สร้างแบบจ�าลองความผันผวนและการพยากรณ์โดยใช้โปรแกรม

ส�าเร็จรูป

	 	 Applicaion	 of	 Econometrics	 methods;	

economic	 relationship	 estimations;	modelling	 economic	

model	using	 time	 series	 and	panel	data;	 construction	of	

volatility	model	and	forcasting	using	econometrics	packages

 0907 414 คณิตศาสตร์ส�าหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3(3-0-6)

  Mathematics for Business Economics

  การประยกุต์ใช้เทคนคิทางคณติศาสตร์เพือ่วเิคราะห์

ปัญหาในทางเศรษฐศาสตร์	แบบจ�าลองเชงิเส้น	ดลุยภาพบางส่วนและ

ดุลยภาพทั่วไป	การเปรียบเทียบเชิงสถิติ	ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค	

ทฤษฎพีฤตกิรรมของหน่วยผลติ	การผลติและต้นทนุการผลติ	ตลาด

ผลผลิตและตลาดปัจจัยการผลิต	 รายได้ประชาชาติดุลยภาพทั้งใน

ระบบปิดและระบบเปิด	ดุลยภาพทั่วไปในตลาดสินค้าและตลาดการ

เงิน	ทฤษฎีเกมส์	เมตริกซ์

	 	 Application	 of	mathematical	 techniques	

for	economic	problem	analysis;	linear	models,	partial	and	

general	equilibriums,	theory	of	consumer	behavior,	theory	of	

the	firm,	production	and	cost	of	production,	product	market	

and	factor	market,	national	income	model:	close	and	open	

economics,	general	equilibrium	of	the	product	and	money	

market,	game	theory,	Matrix

 0907 415 หัวข้อเฉพาะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 3(3-0-6)

  ส�าหรับธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

  Special Topics in Data Analytics for Business  

  and Economics

	 	 ศึกษาประเด็นทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลส�าหรับ

ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบัน	ควบคุมดูแลโดยอาจารย์ผู้สอน	

การท�ารายงานวจิยัเฉพาะเรือ่ง	การอภปิรายกรณศีกึษา	การวเิคราะห์

เหตุการณ์ส�าคัญที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

	 	 Study	of	issues	in	Data	Analytics	for	Business	

and	Economics;	Guidance	by	instructors;	research	in	special	

topic;	discuss	of	case	studies;	analysis	of	occurring	related	

important	events

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีการเงิน

Financial Technology Economics

0907 421 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

  International Monetary Economics

	 	 ทฤษฎีดุลการช�าระเงิน	ทฤษฎีอัตราแลกเปลี่ยนและ

กระบวนการการปรับตัว	ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	

ตลาดปรวิรรตเงนิตราระหว่างประเทศ	อนพุนัธ์ทางการเงนิในบทบาท

ของสถาบันการเงินระหว่างประเทศ	การเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่าง

ประเทศ	วิกฤตการณ์การเงิน	ประสิทธิภาพของการด�าเนินนโยบาย

การเงินระหว่างประเทศ

	 	 Balance	 of	 payment	 theory;	 exchange	 rate	

theory	 and	 adjustment	 process;	 foreign	 exchange	 rate	

system;	foreign	exchange	market;	financial	derivatives;	roles	

of	various	international	financial	institutions;	international	

capital	movements;	financial	crises;	efficiency	of	interna-

tional	monetary	policy
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 0907 422 เศรษฐศาสตร์ตลาดการเงินและ 3(3-0-6)

  เครื่องมือทางการเงิน

  Economics of Financial Markets and  

  Institutions

	 	 ระบบการเงินและตลาดการเงิน	 บทบาทและความ

ส�าคัญของตลาดเงินและสถาบันการเงินในระบบเศรษฐกิจ	 บทบาท

ของอัตราดอกเบีย้ในระบบเศรษฐกจิ	ธนาคารพาณชิย์และปรมิาณเงนิ	

ธนาคารกลางและการด�าเนนินโยบายการเงนิ	ทฤษฎตีลาดทนุ	เครือ่ง

มือทางการเงินสมัยใหม่	การก�าหนดราคาการเก็งก�าไรในตลาดทุน

	 	 Financial	system	and	financial	market;	roles	

and	importance	of	financial	market	and	institutions	in	eco-

nomics	system;	roles	of	interest	rates	in	economics	system;	

commercial	 banks	 and	money	 supply;	 central	 bank	 and	

monetary	policy;	capital	market	 theory;	modern	financial	

instruments;	arbitrage	pricing	theory

 0903 423 การลงทุนการเงินส�าหรับนักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)

  Financial Investment for Economist

	 	 โครงสร้างและบทบาทของตลาดการเงนิ	ตลาดลงทนุ	

ตลาดตราสารหนีต้ลาดอนพุนัธ์	ตลาดล่วงหน้าและตลาดเงนิตราต่าง

ประเทศ	เครือ่งมอืทางการเงนิสมยัใหม่	นวตักรรมทางการเงนิ	การก�า

กับดูแลเครื่องมือทางการเงินใหม่ทั้งภายในและต่างประเทศ

	 	 Structure	and	role	of	financial	market;	capital	

market;	bond	and	derivative	market;	future	market;	foreign	

exchange	market;	modern	financial	instruments;	financial	

innovation;	financial	monitoring

 0907 424 การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและ 3(3-0-6)

  นวัตกรรมทางการเงิน

  Digital Transformation and Financial  

  Innovation

	 	 พ้ืนฐานเทคโนโลยีทางการเงิน	 การเปลี่ยนแปลงรูป

แบบให้เป็นดิจิทัล	 การเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจ	 การบริการ

ทางการเงินแพลตฟอร์มดิจิทัล	 ระบบนิเวศธุรกิจบริการทางการเงิน	

พลวตัดจิทิลั	ทศิทางของเทคโนโลยทีางการเงนิ	การใช้นวตักรรมทาง

เทคโนโลยกีารเงินในการให้บรกิารทางการเงิน	นวตักรรมการช�าระเงิน	

เครือข่ายช�าระเงิน	การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริการทางการเงิน	

การแก้ไขปัญหาของเทคโนโลยีทางการเงิน

	 	 Financial	 technology	basic	concept;	digital	

transformation;	business	process;	digital	financial	service	

platform;	financial	technology	ecosystem;	dynamic	digital	

technology;	financial	technology	trending;	financial	technol-

ogy	innovation	and	financial	service;	payment	innovation;	

payment	network;	 big	data	 analysis	 in	 financial	 service;	

financial	technology	problem-solving

 0907 425 เศรษฐศาสตร์ประกันภัย 3(3-0-6)

  Insurrance Economics

	 	 การวิเคราะห์เชิงปริมาณของความเสี่ยงและความไม่

แน่นอน	การประกนัชวิีต	การประกนัวนิาศภยั	การประกนับคุคลทีส่าม	

การประกนัสขุภาพ	การประกนัสงัคม	บทบาทของการประกนัภยัและ

พัฒนาเศรษฐกิจ	การออมและการลงทุนผ่านการประกันภัย

  Quantitative	analysis	of	risk	and	uncertainty;	

Life	insurance;	non-life	insurance;	Third	party	insurance;	

Health	insurance;	Social	security;	Insurrance	and	economic	

development;	Saving	and	investment	by	insurance

 0907 426 บล็อกเชนและสกุลเงินดิจิทัล 3(3-0-6)

  Blockchain and Cryptocurrency

	 	 ความหมายและความส�าคัญของเทคโนโลยีบล็อก

เชนและสกุลเงินดิจิทัล	 แนวคิด	 และหลักการท�างานของบล็อกเชน	

โครงสร้างของบล็อกเชน	 นวัตกรรมของบล็อกเชน	 สกุลเงินดิจิทัล	

นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล	กรณีศึกษาของ

การใช้บล็อกเชนที่เกี่ยวข้องกับการเงิน	 เช่น	 บิทคอยน์	 การบริหาร

ความเสีย่งจากการใช้เทคโนโลยบีลอ็กเชน	การประยกุต์ใช้เทคโนโลยี

บล็อกเชนในทางธุรกิจและการบริการทางการเงิน

	 	 Definition	 and	 importance	 of	 blockchain	

technology	and	cryptocurrency;	concept	and	principle	of	

blockchain;	blockchain	data	structure;	blockchain	innova-

tion;	cryptocurrency;	policies	and	laws	related	to	crypto-

currencies;	case	studies	of	blockchain	in	financial	aspect	

such	as	Bitcoin;	blockchain	risk	management;	blockchain	

technology	adoption	in	business	and	financial	service
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 0907 427 หัวข้อเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)

  เทคโนโลยีการเงิน

  Special Topics in Financial Technology  

  Economics

  ศึกษาประเด็นทางด้านเศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีการ

เงินในปัจจุบัน	ควบคุมดูแลโดยอาจารย์ผู้สอน	การท�ารายงานวิจัย

เฉพาะเรื่อง	 การอภิปรายกรณีศึกษา	การวิเคราะห์เหตุการณ์ส�าคัญ 

ที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

	 	 Study	 of	 issues	 in	 Financial	 Technology	

Economics;	Guidance	by	 instructors;	 research	 in	special	

topic;	discuss	of	case	studies;	analysis	of	occurring	related	

important	events

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรสมัยใหม่

Modern Agricultural Economics

 0907 431 นวัตกรรมการเกษตรและเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)

  เกษตรสมัยใหม่

  Agricultural Innovation and Modern  

  Agricultural Economics

	 	 บทบาทของนวตักรรมการเกษตร	การวจัิยและพฒันา

ในภาคการเกษตรแนวใหม่	 การกระจายเทคโนโลยีการเกษตร	การ

ส่งผ่านขององค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร	ทฤษฎีทิศทางการ

เปลีย่นแปลงเทคโนโลยภีาคการเกษตร	แบบจ�าลองทางเศรษฐศาสตร์

ของการผลิตทางการเกษตร	ทฤษฎีพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร	การ

ประยุกต์ใช้ทฤษฎีแก้ปัญหาภาคเกษตรไทย	 โครงการพัฒนาการ

เกษตรที่ยั่งยืน

	 	 Role	 of	 agricultural	 innovation;	 research	&	

development	 in	modern	 agriculture	 sector;	 agricultural	

technology	distribution;	transmission	of	agricultural	tech-

nology	knowledge;	theory	of	agricultural	sector	transforma-

tion;	Economic	model	of	agricultural	products;	Theory	of	

agricultural	economic	development;	Theory	application	for	

Thai	agricultural	solution;	Sustainable	agricultural	projects

 0907 432 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 3(3-0-6)

  Agricultural Development Economics

	 	 ประวัติ	 ขอบเขตและความส�าคัญของเศรษฐศาสตร์

การเกษตร	ทฤษฎแีละการใช้ท่ีดนิทางการเกษตร	การผลติ	การตลาด	

ราคาและรายได้ทางการเกษตร	สหกรณ์การเกษตร	แนวทางในการ

เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	และการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของ

เกษตรกร	 โดยค�านึงถึงเป้าหมายและโครงสร้างของประเทศด้อย

พฒันาเป็นหลกั	การพฒันาการเกษตรของประเทศไทยทีผ่่านมา	รวม

ทั้งนโยบายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

	 	 History,	scope	and	importance	of	agricultural	

economics.	Theory	and	use	of	land	for	agricultures	produc-

tion,	marketing,	price	and	revenues	of	agriculture’s.	Guid-

ance	 of	 increasing	of	 agricultural	 products	 and	 support	

and	promote	farmers’	ways	of	life	focusing	on	target	and	

structure	 of	 developing	 countries.	 Thailand	 agricultural	

development	in	the	past	and	policies	to	achieve	target	of	

economic	and	social	development

 0907 433 การผลิตและนโยบายการผลิตการเกษตร 3(3-0-6)

  Agricultural Production and Policy

	 	 ลักษณะการผลิตสินค้าเกษตร	ฟังก์ชันการผลิตและ

ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับปัจจัยการผลิต	 ระหว่างปัจจัยการ

ผลิตกับปัจจัยการผลิต	และระหว่างผลผลิตกับผลผลิต	การตัดสิน

ใจผลิตสินค้าเกษตรทั้งในสภาวการณ์ที่มีความแน่นอนและใน

สภาวการณ์ที่มีความเสี่ยง	 ลักษณะของอุปทานสินค้าเกษตร	ต้นทุน

การผลิตทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี	

บทบาทและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงและการยอมรับ

เทคโนโลยขีองเกษตรกร	บทบาทและอทิธพิลของสถาบันและนโยบาย

ของรัฐที่มีต่อการผลิตและประสิทธิภาพการผลิต

	 	 Natures	of	production	 for	agricultural	prod-

ucts;	production	functions	and	relationships	between	out-

puts	and	production	factors,	between	production	factors	and	

production	factors,	between	outputs	and	outputs;	decision	

making	behaviors	of	agricultural	production	in	certain	situ-

ations	and	in	risk	situations;	nature	of	agricultural	product	

supply;	production	costs	in	short-	and	long-term;	technology	

changes;	roles	and	effects	of	farmers’	technology	changes	

and	acceptance;	roles	and	influences	of	government	institu-

tions	and	policies	on	production	and	production	efficiency

 0907 434 การตลาดสินค้าเกษตร 3(3-0-6)

  Agricultural Product Marketing

	 	 บทบาทและความส�าคัญของราคาสินค้าเกษตร	

ตลาดสินค้าเกษตรในประเทศและต่างประเทศ	อุปสงค์และอุปทาน

ของสินค้าเกษตร	 การก�าหนดราคาและการวิเคราะห์ราคา	 การ

เปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าเกษตรต่างเวลาและสถานท่ี	 วิถีการ
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ตลาด	ประสิทธิภาพการตลาด	ปัญหาเก่ียวกับการตลาดและราคา

สินค้าเกษตร	มาตรการกีดกันทางการค้าสินค้าเกษตร	นโยบายของ

รัฐที่เกี่ยวกับการตลาดและราคาสินค้าเกษตร	การเข้าสู่ธุรกิจสินค้า

เกษตร	ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า

	 	 Roles	and	importance	of	agricultural	product	

price;	 domestic	 and	 international	 agricultural	market;	

demand	and	supply	for	agricultural	products;	pricing	and	

price	analysis;	price	changes	of	 agricultural	products	 in	

different	 times	 and	places;	marketing	ways;	marketing	

efficiency;	problems	of	marketing	and	agricultural	product	

price;	 trade	barrier;	 agricultural	marketing	 and	product	

price	policy;	 accession	 to	 agricultural	 product	business;	

agricultural	products	future	market

 0907 435 การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศสินค้าเกษตร 3(3-0-6)

  Information Data Analysis of Agricultural  

  Product

	 	 ศึกษาและฝึกปฏบิตัเิกีย่วกับความรู้พืน้ฐานทางข้อมูล

สารสนเทศสินค้าเกษตร	การเข้าถึงแหล่งข้อมูลและการสืบค้นข้อมูล

สารสนเทศทางการเกษตร	 การน�าข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร

มาสร้างแบบจ�าลองทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการพยากรณ์	การน�าแบบ

จ�าลองทางเศรษฐมติไิปประยกุต์ใช้กบัข้อมลูสารสนเทศสนิค้าเกษตร

	 	 Study	and	practice	 about	basic	 knowledge	

of	 information	 data	 of	 agricultural	 products;	 accession	

to	 sources	 and	 search	 of	 agricultural	 information	 data;	

construct	 of	 economic	model	 from	 agricultural	 product	

information	data	for	prediction;	apply	econometric	model	

with	information	data	of	agricultural	products

 0907 436 หัวข้อเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร 3(3-0-6)

  สมัยใหม่

  Special Topics in Modern Agricultural Economics

  ศกึษาประเดน็ทางด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรสมยัใหม่	

ควบคุมดูแลโดยอาจารย์ผู้สอน	การท�ารายงานวิจัยเฉพาะเร่ือง	 การ

อภิปรายกรณีศึกษา	การวิเคราะห์เหตุการณ์ส�าคัญที่เกี่ยวข้องที่เกิด

ขึ้นในปัจจุบัน

	 	 Study	 of	 issues	 in	Modern	 Agricultural	

Economics;	Guidance	by	 instructors;	 research	 in	special	

topic;	discuss	of	case	studies;	analysis	of	occurring	related	

important	events

กลุ่มวิชานโยบายเศรษฐกิจและการวางแผนธุรกิจสมัยใหม่

Economic Policy and Modern Economic Planning

 0907 441 นโยบายเศรษฐกิจสมัยใหม่ของ 3(3-0-6)

  ประเทศในเอเชีย

  Modern Economic Policy of Asian Counties

	 	 วิวัฒนาการลักษณะโครงสร้างทางเศรษฐกิจของ

ประเทศในเอเชีย	การเปรยีบเทยีบระบบเศรษฐกจิ	สถาบนัและปัจจยั

ที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ	กลไกเศรษฐกิจ	นโยบาย

เศรษฐกิจสมัยใหม่	 จุดอ่อนและจุดแข็งในการพัฒนาของประเทศ	

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและผลกระทบต่อประเทศไทย	 โอกาส

และอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดของประเทศในเอเชีย

	 	 Revolution	 of	 economic	 structure	 in	Asian	

countries;	comparing	economic	systems;	institutions	and	

factors	of	economic	development;	economic	mechanism;	

modern	economic	policy;	weakness	and	strength	of	coun-

tries’	development;	economic	cooperation	and	impacts	to	

Thailand;	Opportunities	and	obstacles	for	market	access	to	

Asian	countries

 0907 442 เศรษฐศาสตร์ส�าหรับการวิเคราะห์โครงการ 3(3-0-6)

  Economics for Project Analysis

	 	 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ในการ

วิเคราะห์ผลประโยชน์และผลเสียของโครงการ	หลักการความพอใจ

ส่วนเกิน	ประสิทธิภาพเชิงพาเรโต	เศรษฐศาสตร์กับการจัดการผลก

ระทบภายนอกเชิงลบ	การประเมินผลกระทบภายนอกของโครงการ

ด้วยวิธีการทางด้านเศรษฐศาสตร์	 แนวคิดในการประเมินมูลค่า

สิ่งแวดล้อม

	 	 Applications	of	economic	theories	to	analyze	

advantages	 and	disadvantages	 of	 projects;	 concepts	 of	

consumer	surplus;	Pareto	efficiency;	economics	and	external	

cost	management;	 evaluations	 of	 externality	 effects	 by	

using	economic	methods;	basic	concepts	of	environmental	

valuation
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 0907 443 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ 3(3-0-6)

  Public Economics

	 	 บทบาทและโครงสร้างรฐั	การจดัสรรสนิค้าสาธารณะ
และผลกระทบภายนอก	การประเมินโครงการสาธารณะ	 โครงสร้าง
การจดัเกบ็ภาษอีากร	ผลกระทบการจดัเกบ็ภาษีอากร	การปฏริปูภาษี	
บทบาทของการคลงักบัการรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ	การก่อหนี้
สาธารณะ	การคุ้มครองทางสังคม	และการประยุกต์ใช้เครื่องมือทาง
นโยบายการคลังในการวิเคราะห์ประเด็นร่วมสมัย
	 	 Role	 and	 structure	 of	 public	 sector;	 alloca-
tion	of	public	goods	and	externalities;	evaluation	of	public	
projects;	 tax	 collection	 and	 impacts;	 tax	 reforms;	 fiscal	
responsibilities	and	the	maintenance	of	economic	stability;	
public	debts;	social	protection;	application	of	fiscal	policies	
to	selected	contemporary	issues

 0907 444 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยภาคบริการ 3(3-0-6)

  Economics of Services Sector

	 	 โครงสร้างและองค์ประกอบของภาคบริการในระบบ
เศรษฐกิจ	ความส�าคัญของภาคบริการ	และการประยุกต์ทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์และการจัดการในภาคบริการท่ีส�าคัญประกอบด้วย
กิจการโทรคมนาคมและการสื่อสารมวลชน	การท่องเที่ยว	การขนส่ง	
การบริการทางการแพทย์	 การค้าส่งค้าปลีก	 กรณีศึกษาท่ีส�าคัญใน
ภาคบริการ	 รวมทั้งการพัฒนาประเทศแบบองค์รวมที่อาจเกิดจาก
ภาคบริการ
	 	 Organization	 and	 components	 of	 service	
sector	 in	 an	 economy;	 Importance	 of	 service	 sectors;	
Applying	economic	theories	and	management	aspects	to	
selected	service	sectors	including	telecommunication	and	
broadcasting,	tourism,	transportation,	health	and	wellness,	
wholesale,	 and	 retail	 trades;	 case	 studies	 in	 the	 service	
sector;	development	and	inclusive	growth

 0907 445 เศรษฐศาสตร์แรงงาน 3(3-0-6)

  Labor Economics

  ความหมายของแรงงาน	 ดุลยภาพตลาดแรงงาน	
การก�าหนดค่าจ้างและชั่วโมงการท�างาน	 ปัญหาการว่างงานและ
แนวทางแก้ไข	การก่อตั้งสหภาพแรงงาน	การเจรจาต่อรอง	ทฤษฎี
สหภาพแรงงาน	 ความสัมพันธ ์ระหว ่างสหภาพแรงงานและ
แรงงานสัมพันธ์	ข้อพิพาทแรงงานและการเจรจา	การประนีประนอม	
การประกันสังคม	การใช้แรงงานเด็กและสตรี	 และพระราชบัญญัติ
เกี่ยวกับแรงงานไทย

	 	 Definitions	of	labor,	labor	markets	equilibrium;	

wage	and	working	hours;	unemployment	and	its	solution;	

establishment	of	labor	union;	negotiation;	theories	of	labor	

union;	relationships	between	labor	union	and	labor	relations;	

labor	disputation	and	negotiations;	social	insurance;	child	

and	women	labor	and	comparison;	Thai	labor	laws

 0907 446 หัวข้อเฉพาะด้านนโยบายเศรษฐกิจ 3(3-0-6)

  และการวางแผนธุรกิจสมัยใหม่

  Special Topics in Economic Policy and  

  Modern Economic Planning

  ศึกษาประเด็นทางด้านนโยบายเศรษฐกิจและการ

วางแผนธรุกจิสมยัใหม่ควบคุมดแูลโดยอาจารย์ผูส้อน	การท�ารายงาน

วิจัยเฉพาะเรื่อง	 การอภิปรายกรณีศึกษา	 การวิเคราะห์เหตุการณ์

ส�าคัญที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

	 	 Study	of	issues	in	Economic	Policy	and	Mod-

ern	Economic	planning;	Guidance	by	instructors;	research	

in	special	topic;	discuss	of	case	studies;	analysis	of	occurring	

related	important	events

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

	 ให้เลือกเรียนในรายวิชาอื่น	 ๆ	 ที่ เป ิดสอนในมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	จ�านวนไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต

4. หมวดประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

 0907 312 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2(300 ชั่วโมง)

  ทางด้านเศรษฐศาสตร์และหรือบริหารธุรกิจ*

  Economics and/or Business Administration  

  Internship*

	 	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านเศรษฐศาสตร์

และหรอืบรหิารธรุกจิในหน่วยงานของรฐับาล	รฐัวสิาหกจิ	หรอืเอกชน

	 	 Economics	 and/or	Business	 administration	

internship	in	enterprises,	government	agencies	or	privatiza-

tion
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 0199 499 สหกิจศึกษา 9(0-40-0) 

  Cooperative Education

	 	 การปฏบิตังิานในสถานประกอบการอย่างมรีะบบ	โดย

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนา

นิสิตให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับการท�างานใน

สถานประกอบการ	 มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในด้านการ

คิดอย่างเป็นระบบ	การสังเกต	การตัดสินใจ	ตลอดจนทักษะในการ

วเิคราะห์และการประเมนิท�าให้นสิติมคีณุภาพตรงตามความต้องการ

ของสถานประกอบการ	และตลาดแรงงาน

	 	 A	systematic	provision	of	work-based	learn-

ing	is	in	the	work	place	for	students	with	the	cooperation	

between	the	university	and	the	work	places	to	allow	the	

students	to	develop	both	academic	and	work-related	skills	

in	the	work	place.	This	procedure	will	help	the	students	in	

self-development	in	terms	of	systematic	thinking,	observa-

tion,	decision	making,	analytical	and	evaluation	skills.	Also	

it	will	result	in	high	quality	graduates	who	are	most	suitable	

for	the	work	places	and	the	labor	market
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 1.1  ปรัชญา
  สงเสริมการสรางบัณฑิตที่รูจักตนเอง เขาใจผูอื่น และสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

 1.2  ความสําคัญ
  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 กําหนดไววา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมายถึง หมวดวิชา

ท่ีเสริมสรางความเปนมนุษยที่สมบูรณ ใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง และเห็นคุณคาของตนเอง ผูอ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและ

ธรรมชาติ ใสใจตอความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรมพรอมใหความชวยเหลือ

เพือ่นมนษุย และเปนพลเมอืงทีม่คีณุคาของสงัคมไทยและสงัคมโลก หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปซ่ึงเปนสวนหน่ึงของการเรียนการสอนระดับ

ปรญิญาตรทีกุหลกัสตูรจงึมีความสาํคญัในการสรางและผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพ สอดคลองกบัความตองการของสงัคมไทยและสงัคม

โลก

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนสถาบันที่มีปณิธานมุงมั่นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรูความสามารถดานวิชาการ 

มีศักยภาพในการสรางงานสรางอาชีพ มีความรับผิดชอบในการทํางานและสามารถใชชีวิตในสังคมได มีความใฝรูและสามารถเรียนรู

ดวยตนเองตลอดชีวิต และมีสมรรถนะระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเปนไทย ดังปรัชญามหาวิทยาลัยท่ีวา “ผูมีปญญาพึงเปนอยู

เพ่ือมหาชน” เพ่ือใหบรรลุปณิธานที่ตั้งไว มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดจัดการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มุงมั่นผลิตบัณฑิตใหมี

คุณลักษณะที่พึงประสงคดังกลาวมาอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามในสภาวการณปจจุบันที่สภาพสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป 

การปรบัตวัเพือ่การดาํรงชวีติอยูไดอยางมคีณุภาพและความสขุนบัเปนส่ิงสําคญั ในการประชมุคณะกรรมการปรบัปรงุหมวดวชิาศกึษา

ท่ัวไปเห็นสมควรใหมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหมวดวิชาใหมีความทันสมัยสอดคลองกับการสรางผูเรียนมีทักษะท่ีจําเปนใน

ศตวรรษที่ 21 รวมถึงเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคโดยเนนผลลัพธผูเรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

มาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับป พ.ศ. 2561 อันไดแก การเปนบุคคลผูเรียนรูเพื่อสรางคุณภาพชีวิตที่ดี พรอมเผชิญความเปลี่ยนแปลง 

และมีความเปนผูนําเพื่อสรางสัมมาอาชีพที่ดีตอตนเอง ครอบครัวและสังคม การเปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อสรางความมั่นคง 

มั่งคั่ง ยั่งยืน รวมแกไขปญหาสังคม โดยบูรณาการขามศาสตร สรางสรรคนวัตกรรมเพื่อสรางมูลคา และเปนผูประกอบการที่เทาทัน

การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสังคมโลก การเปนผูมีความเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง สรางสันติสุข กลาตอตานการกระทําในส่ิงท่ีผิด 

รวมมือเพ่ือสรางสรรคการพัฒนาที่ย่ังยืน ขจัดความขัดแยงและสรางสันติสุขในสังคมไทยและประชาคมโลก โดยมุงเนนการ

จดัการเรียนรูแบบบรูณาการโดยเนนผูเรียนเปนสาํคญั การจดัการเรยีนรูแบบผูเรียนมสีวนรวม โดยใหนสิติไดลงมอืปฏบิตัดิวยตนเอง

ผานการทําโครงการ การจัดการเรียนรูบนฐานปญหา การจัดการเรียนรูโดยใหนิสิตไดอภิปรายและสะทอนการเรียนรู การจัดการ

เรยีนรูบนฐานนวัตกรรม การจัดการเรยีนรูโดยใชกจิกรรมเปนฐาน การจัดการเรยีนรูโดยใหนิสิตไดฝกปฏิบัติ การจดัการเรยีนรูโดยใช

กรณีศึกษา เพื่อสงเสริมใหสามารถเรียนรูไดดวยตนเองในเรื่องที่สัมพันธกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม สังคม ตลอดจนสภาพแวดลอมของ

ผูเรยีน เพือ่ใหสอดคลองกับการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมทีเ่นนการพฒันาคนใหสามารถดาํรงชีวติอยูรวมกนัอยางเกือ้กลูกนัในสงัคม

ไดอยางมีความสุข มีความสามารถในการดําเนินชีวิต เปนผูมองโลกในแงดีและเปนคนที่มีความสุข มีความรู ความเขาใจในเอกลักษณ

วฒันธรรมทองถิน่อสีานและสามารถถายทอดได และมคีวามสามารถประยุกตใชความรูนําพาใหเกดิประโยชนกับทองถิน่ ประเทศชาติ 

และนานาชาติได 
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 สํานักศึกษาทั่วไปในฐานะหนวยงานที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปใหแกนิสิตระดับปริญญาตรี

ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะหนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยจึงรวมมือกันปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

โดยนําเอาแนวคิดที่มุงพัฒนาผูเรียนดังกลาวมาสรางเปนวัตถุประสงคของหมวดวิชา เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินการปรับปรุง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ทั้งการกําหนดกลุมวิชา โครงสรางของหมวดวิชา ตลอดจนการจัดทํารายละเอียด 

และเน้ือหาของรายวิชา โดยมีจุดประสงคและเปาหมายที่ชัดเจนรวมกันเพื่อมุงพัฒนาผูเรียนไปสูการเปนบัณฑิตที่พึงประสงค 

มีความรูรอบทั้งศาสตรและศิลป เขาใจตนเองและผูอื่น และดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

 1.3 วัตถุประสงคของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  1.  เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต รูเทาทันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สามารถ

คิดวิเคราะหไดอยางมีระบบ 

  2.  เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะชีวิต สามารถนําองคความรูไปใชพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง 

ครอบครัว ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม 

  3.  เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหสามารถประยุกตใชความรูและสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อเปนผูประกอบการ 

  4.  เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม สํานึกสาธารณะ ความเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 

  5.  เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาของภูมิปญญาทองถ่ิน 

ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน รักษาความเปนไทยและเขาใจความหลากหลายทางดานวัฒนธรรม
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2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 2.1  จํานวนหนวยกิต 
  รวมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรีไมนอยกวา 30 หนวยกิต

 2.2  โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แบงเปนกลุมวิชาดังนี้

กลุมวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จํานวนรายวิชา จํานวนหนวยกิต

1. กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต

 1.1 ภาษาและการสื่อสาร

 1.2 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

21

8

4 

2 

2. กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 14 4 

3. กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค 10 4 

4. กลุมพลเมืองเขมแข็ง 10 4 

5. กลุมวิถีสังคม 14 4 

*เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมจากกลุมวิชาที่ 1 - 5 8

รวม 77 ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

*หมายเหตุ : เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอีกไมนอยกวา 8 หนวยกิต ในกลุมวิชาที่ 1 - 5 ไดแก 

1. กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต 2. กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 3. กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค 4. กลุมพลเมือง

เขมแขง็ และ 5. กลุมวิถีสงัคม เพือ่ใหหนวยกิตรวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต ทัง้นีใ้หอยูในดลุยพนิจิของคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร

แตละหลักสูตรในระดับปริญญาตรี
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รายวิชา
1.  กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต  6 หนวยกิต

 1.1 กลุมภาษาและการสื่อสาร  4 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน

 0041 001  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอม  2(1-2-3)

  Preparatory English

  0041 002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Communicative English

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตเลือกเรียน

  0041 003  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะดาน

  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  2(1-2-3)

   English for Humanities and Social Sciences

  0041 004  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะ

  ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2(1-2-3)

   English for Science and Technology

  0041 005  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะ

  ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ  2(1-2-3)

   English for Health Science

  0041 006  ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพรอม

  ในการประกอบอาชีพ  2(1-2-3)

   English for Career Preparation

  0041 007  ภาษาอังกฤษสําหรับสื่อ

  และความบันเทิงสากล  2(1-2-3)

   English for Global Media and Entertainment

  0041 008  ภาษาอังกฤษสําหรับผูสรางสรรค

  เนื้อหาสื่อสังคม  2(1-2-3)

   English for Social Media Content Creators

  0041 009  ภาษาอังกฤษสําหรับผูประกอบการออนไลน  2(1-2-3)

   English for Online Entrepreneurs

  0041 010  ภาษาอังกฤษสําหรับนักเดินทางรอบโลก  2(1-2-3)

   English for World Travelers

  0041 011  ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอเชิงวิชาการ  2(1-2-3)

   English for Academic Presentation 

  0041 012  ภาษาไทยบูรณาการเพื่อการเตรียมความพรอมใน

   การประกอบอาชีพ  2(2-0-4)

   Integrated Thai for Career Preparation

  0041 013  ภาษาไทยประยุกตเพื่อความสุขและ

  ความคิดสรางสรรค  2(2-0-4)

   Applied Thai for Happiness and Creativity

  0041 014  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Chinese for Communication

  0041 015  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Korean for Communication

  0041 016  ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Japanese for Communication

  0041 017  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Vietnamese for Communication

 0041 018  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Khmer for Communication

  0041 019  ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Myanmar for Communication

  0041 020  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Laos for Communication

  0041 021  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   French for Communication

 1.2 กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน

  0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง 2(2-0-4)

   Digital Literacy and Life for Transformation

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตเลือกเรียน

  0041 023  พลเมืองดิจิทัล  2(2-0-4)

   Digital Citizens

  0041 024  โปรแกรมประยุกตสําหรับสํานักงานดิจิทัล  2(2-0-4)

   Digital Office Software Application 

  0041 025  การคิดแกปญหาแบบตรรกศาสตรเบื้องตน  2(2-0-4)

   Logical Thinking Based Problem Solving 

  0041 026  การวิเคราะหและการนําเสนอขอมูลเบื้องตน  2(2-0-4)

   Basic Data Analytics and Presentation

  0041 027  คอนเทนตและสื่อดิจิทัล  2(2-0-4)

   Content and Digital Media

  0041 028  วทิยาศาสตรสมยัใหมและนวตักรรมเพือ่ชวีติ 2(2-0-4)

   Modern Science and Innovations for Life 

0041 029  วิศวกรรมในชีวิตประจําวัน  2(1-2-3)

   Everyday Engineering

2. กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม  4 หนวยกิต

  0042 001  ประชากรโลก ไรโรค  2(2-0-4)

   Global Health and Disease Prevention
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  0042 002  ตระหนักรูเรื่องสุขภาพ  2(2-0-4)

   Health Awareness

  0042 003  การดูแลและการสรางเสริมสุขภาพ

  แบบองครวม  2(2-0-4)

   Holistic Health Promotion 

  0042 004  การดูแลสุขภาพแตละชวงวัย  2(2-0-4)

   Health Care for Different Age Groups

  0042 005  อาหารและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

  และความงาม  2(1-2-3)

   Food and Exercise for Health and Beauty

  0042 006  ฉลาดบริโภคยาและผลิตภัณฑสุขภาพ  2(2-0-4)

   Consumption of Pharmaceutical 

  and Health Products

  0042 007  การเรียนรวมสหวิชาชีพเพื่อสุขภาพชุมชน  2(2-0-4)

   Inter-professional Learning for 

  Community Health

  0042 008  ทักษะชีวิต  2(2-0-4)

  Life Skills

  0042 009  บุคลิกภาพเพื่อความสัมพันธในสังคม  2(2-0-4)

   Personality for Socialization 

  0042 010  ฝาวิกฤตภัยพิบัติ  2(2-0-4)

   Disaster Survivor

  0042 011  วิถีชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  2(2-0-4)

   Environmental-Friendly Lifestyle

  0042 012  การจัดทีอ่ยูอาศัยเพือ่เสรมิสรางคณุภาพชวิีต 2(2-0-4)

   Home Arrangements for Life Quality 

  Enhancement

  0042 013  กัญชาวิทยา  2(2-0-4)

   Cannabis Science

  0042 014  สัตวเลี้ยงกับชีวิต  2(2-0-4)

   Pets and Life

3. กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค  4 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน

  0043 001  การคิดเชิงออกแบบ  2(2-0-4)

   Design Thinking 

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตเลือกเรียนจํานวน 2 หนวยกิต

  0043 002  การจัดการความคิดสรางสรรคและ

  นวัตกรรม  2(2-0-4))

   Creativity and Innovation Management

  0043 003  การลงทุนอยางชาญฉลาด  2(2-0-4)

   Smart Investment

  0043 004  ผูประกอบการรุนเยาว  2(2-0-4)

   Young Entrepreneurs

 0043 005 ผูประกอบการทางสังคม  2(2-0-4)

   Social Entrepreneurship 

  0043 006  ธุรกิจออนไลน  2(2-0-4)

   Online Business

  0043 007  แกนการนําเสนออยางตรงเปา  2(2-0-4)

   Essence of Pitching 

  0043 008  การเงินสวนบุคคล  2(2-0-4)

   Personal Finance 

  0043 009  การดํารงชีวิตอัจฉริยะ  2(2-0-4)

   Smart Living 

  0043 010  นวัตกรรมเกษตรและอาหาร  2(2-0-4)

   Food and Agricultural Innovation

4. กลุมพลเมืองเขมแข็ง  4 หนวยกิต

  0044 001  พันธกิจมหาวิทยาลัยกับชุมชน  2(1-2-3)

   University’s Mission and Community

  0044 002  ผูนําการเปลี่ยนแปลง  2(1-2-3)

   Leadership for Change

  0044 003  พลเมืองเพื่อความอยูดีมีสุข  2(2-0-4)

   Citizenship for Well-Being

  0044 004  กฎหมายและการใชสิทธิในชีวิตประจําวัน  2(2-0-4)

   Laws and Everyday Rights

  0044 005  กฎหมายในการประกอบอาชีพ  2(2-0-4)

   Laws for Employees

  0044 006 ศาสตรพระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน  2(2-0-4)

   The King’s Philosophy and Sustainable 

  Development

  0044 007  ศาสนาและการใชเหตุผลเพื่อการดํารงชีวิต  2(2-0-4)

   Religion and Reasoning for Living

  0044 008  ชีวิตและสันติสุข  2(2-0-4)

   Life and Peace

  0044 009  สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต  2(1-2-3)

   Meditation for Life Development

  0044 010  จิตอาสาสิ่งแวดลอม  2(2-0-4)

   Environmental Volunteers 
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5. กลุมวิถีสังคม  4 หนวยกิต

  0045 001  ศิลปะกับชีวิต  2(2-0-4)

   Art Appreciation

  0045 002  ดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน  2(2-0-4)

   Music and Isan Performing Arts

  0045 003  ภูมิปญญาเพื่อคุณภาพชีวิต 2(2-0-4)

   Wisdom for Quality of Life

  0045 004  รูจักอาเซียน  2(2-0-4)

   Introduction to ASEAN

  0045 005  มนุษยกับความหลากหลายทางสังคม

  และวัฒนธรรม  2(2-0-4)

   Humans and Social and Cultural Diversity 

  0045 006  พหุวัฒนธรรมลุมนํ้าโขง  2(2-0-4)

   Plural Culture of Mekong Region

  0045 007  อีสานทันโลก  2(2-0-4)

   Globalized Isan 

  0045 008  การบริหารจัดการวัฒนธรรม: การแปร

  วัฒนธรรมเปนสินคา  2(2-0-4)

   Cultural Management: Cultural 

  Commoditization

  0045 009  การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  2(2-0-4)

   Cultural Tourism

  0045 010  อาหารและเครื่องดื่มจากภูมิปญญาพื้นบาน  2(2-0-4)

   Food and Beverages from Local Wisdom

  0045 011  ภูมิปญญาและนวัตกรรมผาทออีสาน  2(2-0-4)

   Wisdom and Innovative Isan Textile

  0045 012  พระเครื่องสยาม การวิเคราะหและอนุรักษ  2(1-2-3)

   Siam Amulets: Identification and Conservation 

  0045 013  คติความเชื่อตะวันออกสําหรับการอยูอาศัย  2(2-0-4)

   Eastern Beliefs for Living

  0045 014  การบริหารจัดการภูมิทัศนทองถิ่น  2(2-0-4)

   Management of Local Landscape

หมายเหตุ : เลอืกเรยีนรายวชิาเพิม่เตมิอกีไมนอยกวา 8 หนวยกติ 

ในกลุมวิชาที่ 1 - 5 ไดแก 1. กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต 

2. กลุมคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอม 3. กลุมนวัตกรรมและ

การสรางสรรค 4. กลุมพลเมืองเขมแข็ง และ 5. กลุมวิถีสังคม 

เพื่อใหหนวยกิตรวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต ท้ังน้ีใหอยูใน

ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแตละหลักสูตร

ในระดับปริญญาตรี
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แผนการศึกษา 

ชั้นปที่ 1 ภาคตน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

0041 001  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอม

 Preparatory English

2

0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

  Digital Literacy and Life for Transformation

2

เลือกกลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 2

เลือกกลุมวิถีสังคม 2

รวม 8

ชั้นปที่ 1 ภาคปลาย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

0041 002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  Communicative English

2

0043 001  การคิดเชิงออกแบบ

  Design Thinking

2

เลือกกลุมพลเมืองเขมแข็ง 2

เลือกกลุมวิถีสังคม 2

รวม 8
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ชั้นปที่ 2 ภาคตน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

เลือกกลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 2

เลือกกลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค 2

เลือกกลุมพลเมืองเขมแข็ง 2

เลือกกลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต

เลือกกลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม

เลือกกลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค

เลือกกลุมพลเมืองเขมแข็ง

เลือกกลุมวิถีสังคม

2

รวม 8

ชั้นปที่ 2 ภาคปลาย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

เลือกกลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต

เลือกกลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม

เลือกกลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค

เลือกกลุมพลเมืองเขมแข็ง

เลือกกลุมวิถีสังคม

6

รวม 6

หมายเหตุ แผนการศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้นิสิตตองเก็บหนวยกิตใหครบตามกลุมวิชา
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คําอธิบายรายวิชา
1.  กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต  6 หนวยกิต

 1.1  กลุมภาษาและการสื่อสาร  4 หนวยกิต

  วิชาที่กําหนดใหนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน

 0041 001  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอม  2(1-2-3)

   Preparatory English

  คําศัพท สํานวน โครงสรางประโยคภาษาอังกฤษ

เบื้องตนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การฟงบทสนทนา

เบื้องตนเพื่อจับใจความ การอานขอความหรือเนื้อหาสั้น ๆ 

เพื่อความเขาใจ

  Basic English vocabulary, expressions, and 

sentence structures for daily-life communication; 

listening to basic conversations for main ideas; reading 

short messages or texts for comprehension 

 0041 002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Communicative English

  ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงบูรณาการ

โดยการใชคาํศัพท สํานวน และไวยากรณทีพ่บบอยในสถานการณ

ตาง ๆ  ทางสังคม ฝกฟงและโตตอบในสถานการณตาง ๆ  การอาน

เนื้อหาเพื่อความเขาใจและเขียนตอบโตแบบสั้น ๆ

  Integrated English communication skills 

by using vocabulary, expressions, and grammar 

frequently found in different social situations; practice 

of listening and responding in various situations; reading 

for comprehension and writing short messages in 

response to texts

  วิชาที่กําหนดใหนิสิตเลือกเรียน

 0041 003  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะดาน

  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  2(1-2-3)

   English for Humanities and Social 

  Sciences

  ทักษะการใช ภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่ อสาร

เชิงวิชาการและการทําความเข าใจในศาสตร  เฉพาะด าน

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

  Skills in using English for academic 

communication and comprehension in a specific field of 

Humanities and Social Sciences

 0041 004  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะดาน

  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2(1-2-3)

   English for Science and Technology

ทักษะการใช ภาษาอั งกฤษเพื่ อการ ส่ือสาร

เชิง วิชาการและการทําความเข าใจในศาสตร  เฉพาะด าน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

Skills in using English for academic 

communication and comprehension in a specific field of 

Science and Technology

 0041 005  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุงหมายเฉพาะดาน

  วิทยาศาสตรสุขภาพ  2(1-2-3)

   English for Health Science

ทักษะการใช ภาษาอั งกฤษเพื่ อการ ส่ือสาร

เชิง วิชาการและการทําความเข าใจในศาสตร  เฉพาะด าน

วิทยาศาสตรสุขภาพ

Skills in using English for academic 

communication and comprehension in a specific field of 

Health Science

 0041 006  ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพรอมในการ

  ประกอบอาชีพ  2(1-2-3)

   English for Career Preparation

ความรู ความเขาใจในการใชภาษาอังกฤษเพื่อ

การเตรยีมความพรอมในการประกอบอาชพีในอนาคต เชน ภาษา

อังกฤษท่ีใชในการสัมภาษณงาน การส่ือสารในองคกร การส่ือสาร

กับลูกคา และการเดินทาง

Understanding uses of English for career 

preparation for future careers, such as English for job 

interview, office communication, and travel

 0041 007  ภาษาอังกฤษสําหรับสื่อและความบันเทิง

  สากล  2(1-2-3)

   English for Global Media and 

  Entertainment

คําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษที่พบในสื่อและ

ความบันเทิงสากล โครงสรางไวยากรณและรูปประโยคพื้นฐาน

ภาษาอังกฤษ การฟงและการอานออกเสียงภาษาอังกฤษ เทคนิค

การอานเพื่อความเขาใจเบื้องตน
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  English vocabulary and expressions found 

in global media and entertainment; basic English 

grammatical and sentence structures; English listening 

and pronunciation; basic techniques of reading for 

comprehension

 0041 008  ภาษาอังกฤษสําหรับผูสรางสรรคเนื้อหา

  สื่อสังคม  2(1-2-3)

   English for Social Media Content Creators

  คํ า ศั พ ท  แ ล ะ สํ า น ว น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ พ่ื อ

การสรางสรรคเนื้อหาสื่อสังคม ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค

ในการบรรยาย พรรณนาและโนมนาวใจ ภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารขามวัฒนธรรม

  English vocabulary and expressions for 

social media content creation; English for narrative, 

descriptive and persuasive purposes; English for 

cross-cultural communication 

 0041 009  ภาษาอังกฤษสําหรับผูประกอบการ

  ออนไลน  2(1-2-3)

   English for Online Entrepreneurs

  คําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ทางธุรกิจเบื้องตน การเขียนคําบรรยายสินคาและบริการเบื้องตน 

การโตตอบอีเมลทางธุรกิจเบ้ืองตน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ขามวัฒนธรรม 

  English vocabulary and expressions for 

basic business communication; basic writing for product 

and service description; basic business email 

co r respondence ;  Eng l i sh  fo r  c ross -cu l tu ra l 

communication 

 0041 010  ภาษาองักฤษสาํหรบันกัเดนิทางรอบโลก 2(1-2-3)

   English for World Travelers

  คาํศพัทและสาํนวนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารใน

สถานการณการทองเที่ยวตาง ๆ เทคนิคการอานเพื่อความเขาใจ

เบ้ืองตน การฟงและการออกเสยีงภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทีม่ี

ประสิทธิภาพ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขามวัฒนธรรม

  English vocabulary and expressions for 

various travel situations; basic reading techniques for 

comprehension; English listening and pronunciation for 

effective communication; English for cross-cultural 

communication

 0041 011  ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอเชิงวิชาการ  2(1-2-3)

   English for Academic Presentation 

คําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ

เชิงวิชาการ การฟงและการออกเสียงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทีม่ปีระสทิธภิาพ เทคนคิการอานตาํราทางวชิาการเพือ่ความเขาใจ

เบื้องตน การเขียนเชิงวิชาการเบื้องตน

English vocabulary and expressions for 

academic presentation; English listening and 

pronunciation for effective communication; basic reading 

techniques for academic text comprehension; basic 

academic writing 

 0041 012  ภาษาไทยบูรณาการเพื่อการเตรียมความพรอม

  ในการประกอบอาชีพ  2(2-0-4)

   Integrated Thai for Career Preparation

แนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาไทยเฉพาะดาน 

ทั้งการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาไทย การบูรณาการ

ทกัษะภาษาไทยเพือ่สรางเสรมิศกัยภาพการสือ่สารและ โอกาสใน

การพัฒนาอาชพีในองคกรภาครัฐและภาคเอกชน และอาชพีอิสระ

Approaches in developing specific Thai 

skills including listening, speaking, reading and writing 

Thai; integration of Thai skills for communicative 

competence enhancement and opportunities in career 

development in public and private organizations; 

self-employment

 0041 013  ภาษาไทยประยุกตเพื่อความสุขและความคิด

  สรางสรรค  2(2-0-4)

   Applied Thai for Happiness and Creativity

วัฒนธรรมและศิลปะการสื่อสารภาษาไทย

เพื่อสรางสรรคความสุขและความรื่นรมยในบริบทสังคมไทย 

การสรางสรรคและการละเลนทางภาษาและการประยุกตใชเพื่อ

สรางมูลคาและนวัตกรรมในบริบทสังคมทันสมัยและเศรษฐกิจ

สรางสรรค
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  Culture and communicative arts for 

happiness and pleasure creation in Thai social contexts; 

creativity and language play; applications for value and 

innovation creation in modern and creative business 

contexts 

 0041 014  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Chinese for Communication

  ทักษะทั่วไปของภาษาจีน อักษรโรมันที่ใชแทน

เสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกตภาษาจีน (อักษร Pinyin) เสน

พ้ืนฐานของอักษรจีน การทักทาย การแนะนําตัว เครือญาติ 

จํานวนนับ การบอกเวลา หองเรียน การเลาเรียน สถานที่ใน

มหาวิทยาลัย สวนตาง ๆ ของรางกาย 

  General characteristics of Chinese; Roman 

alphabets used to transcribe sounds of Chinese 

consonants; vowels and tones (Pinyin); basic lines of 

Chinese alphabets; greetings; introducing; counting; 

time; classroom activity; studying; places in university; 

various parts of body

 0041 015  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Korean for Communication

  คําศัพท สํานวนและบทสนทนาที่ใชบอยในชีวิต

ประจําวัน เพ่ือการสื่อสารภาษาเกาหลีขั้นพ้ืนฐาน การเรียนรู

วัฒนธรรมและประเพณีที่สําคัญ

  Korean  vocabu la ry ,  express ions , 

conversations often used in daily life for basic 

communication; learning of culture and prominent 

traditions

 0041 016  ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Japanese for Communication

  คาํศพัท สาํนวนและบทสนทนาภาษาญีปุ่นทีจ่าํเปน

ในการดํารงชีวิตประจําวัน การเรียนรูวัฒนธรรมและประเพณีท่ี

เกี่ยวของ 

  Japanese vocabulary, expressions and 

conversation necessary in daily life; learning of culture 

and relevant traditions

 0041 017  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Vietnamese for Communication

คําศัพทและการใชภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร

ในชีวิตประจําวัน การเรียนรูวัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวของ

Vietnamese vocabulary and language use 

in daily-life communication; learning of culture and 

relevant traditions

 0041 018  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Khmer for Communication

คําศัพทและการใชภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร

ในชีวิตประจําวัน การเรียนรูวัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวของ

Khmer vocabulary and language use in 

daily-life communication; learning of culture and relevant 

traditions

 0041 019  ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Myanmar for Communication

คาํศพัทและการใชภาษาพมาเพือ่การส่ือสารในชวีติ

ประจําวัน การเรียนรูวัฒนธรรม และประเพณีที่เกี่ยวของ

  Myanmar vocabulary and language use in 

daily-life communication; learning of culture and relevant 

traditions

 0041 020  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Laos for Communication

คาํศพัทและการใชภาษาลาวเพือ่การสือ่สารในชวีติ

ประจําวัน การเรียนรูวัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวของ

Laos vocabulary and language use in 

daily-life communication; learning of culture and relevant 

traditions

 0041 021  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   French for Communication

คําศัพท โครงสรางไวยากรณ การฟง การพูด 

การอานและการเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน

Vocabulary; grammatical structures; 

listening, speaking, reading, and writing for daily life 

communication
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1.2 กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน

 0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการ

  เปลี่ยนแปลง  2(2-0-4)

   Digital Literacy and Life for 

  Transformation 

  การใชงานคอมพิวเตอร การใชงานอินเทอรเน็ต 
การใชงานดิจิทัลเพื่อความม่ันคงปลอดภัย ความสามารถในการ
ใชสื่อ การใชอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารประเภท
ตาง ๆ การสืบคน วิเคราะห ประเมินคา สิทธิและการสรางสรรค 
การใชโปรแกรมประมวลคํา การใชโปรแกรมตารางคํานวณ 
การใชโปรแกรมการนําเสนองาน การใชโปรแกรมสรางสื่อดิจิทัล
เบื้องตน การทํางานรวมกันแบบออนไลน ตระหนักรูถึงจริยธรรม
และความรับผิดชอบของตนจากพฤติกรรมการสื่อสาร กฎหมาย
และจริยธรรมในโลกดิจิทัล
  Computer applications; internet usability; 
digital security usability; media usability; computer and 
communication device usability; searching; analyzing; 
evaluating; rights and creativity; text processing 
usability; Spreadsheet program usability; program 
usability; digital media creation program usability; online 
collaborative work; awareness of ethics and self 
responsibility from communication behavior; digital laws 
and ethics

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตเลือกเรียน

 0041 023  พลเมืองดิจิทัล  2(2-0-4)

   Digital Citizens

 ความหมาย ความสาํคญัและแนวคดิของความเปน
พลเมืองดิจิทัล ทักษะความเปนพลเมืองดิจิทัล การรักษา
อัตลกัษณพลเมอืงดจิทิลั การรกัษาขอมลูสวนตวั การคดิวเิคราะห
อยางมวีจิารณญาณ การจัดสรรเวลาหนาจอ การรับมอืการคกุคาม
ทางโลกออนไลน การจัดการขอมูลที่ ท้ิงไวบนโลกออนไลน 
การรักษาความปลอดภัยในโลกออนไลน การใชเทคโนโลยีอยาง
มีจริยธรรม ทักษะและการรูเทาทันสารสนเทศ สื่อ และดิจิทัล 
การสืบคนและการใชงาน การสรางสรรคนวัตกรรม เอกลักษณ
และคุณภาพชีวิต การเรียนรูเทคโนโลยี การใชเครื่องมือสื่อสาร
ในการรวมมือในชีวิตประจําวันของพลเมืองดิจิทัล
  Definition, importance, and concepts of 
digital citizenship; digital citizenship skills; digital citizen 

identities; privacy management; critical thinking; screen 

time management; cyberbullying management; digital 

footprints; cybersecurity management; digital empathy; 

information, media, and digital skills and literacies; 

searching and usage; innovation creation; identity and 

quality of life; technology learning; digital citizens’ use 

of technology as tools for daily life cooperation 

 0041 024  โปรแกรมประยุกตสําหรับสํานักงาน

  ดิจิทัล  2(2-0-4)

   Digital Offi ce Software Application 

  ความหมายและความสําคัญระบบสารสนเทศ 
ขอมูลและสารสนเทศในองคกร การจัดการระบบสารสนเทศ 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ การใชงาน
โปรแกรมสําเร็จรูปในสํานักงานดิจิทัล 
  Definition and importance of information; 
data and information in organization; information 
management system; effective use of information 
technology; digital office tools usability

 0041 025  การคิดแกปญหาแบบตรรกศาสตร

  เบื้องตน  2(2-0-4)

   Logical Thinking Based Problem Solving 

  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการคิดเชิงคํานวณ การใช
เหตุผลเชิงตรรกะ ขอมูลนําเขา ผลลัพธ ขั้นตอนวิธีและการ
แกปญหา การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการทดสอบการแกไข
ปญหา
  Basic computational thinking; logical 
reasoning; input; output; Algorithms and problem 
solving; use of package software in problem solving 
testing 

 0041 026  การวิเคราะหและการนําเสนอขอมูล

  เบื้องตน  2(2-0-4)

   Basic Data Analytics and Presentation

  ความหมายของการวิเคราะหขอมูล ความสําคัญ
ของการวิเคราะหขอมูล ประเภทของขอมูล การวิเคราะหขอมูล
อยางงาย การใชเครื่องมือสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล การนํา
เสนอขอมูลดวยกราฟประเภทตาง ๆ การประเมินประสิทธิภาพ

การวิเคราะหขอมูล กรณีศึกษา
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 Definition of data analytics; importance of 
data analytics; types of data; basic data analytics; data 
analytical tool usability; data presentation using graphs; 
data analytics evaluation; case studies

 0041 027  คอนเทนตและสื่อดิจิทัล  2(2-0-4)

   Content and Digital Media

  ความหมายของสื่อดิจิทัล ประเภทคอนเทนตและ
สื่อดิจิทัล หลักการและแนวคิดในการออกแบบและการสราง
คอนเทนต เครื่องมือและโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชสราง
คอนเทนตและสื่อดิจิทัล การประยุกตใชสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู
และธุรกิจ กฎหมายที่เก่ียวของกับการสรางคอนเทนตและ
สื่อดิจิทัล
  Definition of digital media; types of content 
and digital media; principles and approaches in content 
design and creation; tools and computer software for 
content and digital media creation; applications of 
digital media for learning and business; relevant laws on 
content and digital media creation

 0041 028  วิทยาศาสตรสมัยใหมและนวัตกรรม

  เพื่อชีวิต  2(2-0-4)

   Modern Science and Innovations for Life 

  วิทยาศาสตรและนวัตกรรมเพ่ือกาวทันแนวโนม
มหภาค พัฒนาชีวิตอัจฉริยะ วิถีชีวิตดิจิทัลและเทคโนโลยี 
นวัตกรรมพลังงานทดแทน ดีไอวาย คณิตศาสตรเพื่อพัฒนาชีวิต
ในสังคมปจจุบันและอนาคต
 Science and innovations for mega trends; 
smart life development; digital lifestyle and technology; 
renewable energy innovations; D.I.Y; mathematics for 
life development in present and future society

 0041 029  วิศวกรรมในชีวิตประจําวัน  2(1-2-3)

   Everyday Engineering

  ระบบไฟฟา การสือ่สาร การใชอปุกรณไฟฟาอยาง
ประหยัดพลังงาน การใชและดูแลรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร 
การใชและบํารุงรักษารถจักรยานยนต รถยนต เครื่องจักรกล
เกษตร พื้นฐานในงานกอสราง ระบบประปาและสุขาภิบาล
เบื้องตน การจัดการสิ่งแวดลอมในชีวิตประจําวัน การจัดการ

ขยะมูลฝอย ความปลอดภัยในการทํางาน

Electrical system; communication; use of 
energy-saving electrical devices; use and care of 
computers; use and maintenance of motorcycles, 
cars and agricultural machinery; fundamentals of 
construction; basic water supply and sanitation systems; 
environmental management in daily life; solid waste 
management; safety at work

2.  กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 

 0042 001  ประชากรโลก ไรโรค  2(2-0-4)

   Global Health and Disease Prevention

  นิยาม ขอบเขตความหมายสุขภาพประชากรโลก 
ปญหาความเส่ียงดานสุขภาพของประชากรโลก ปจจัยความไม
เทาเทยีมดานพฤติกรรมสงัคมและเศรษฐกจิ ระบบดานการแพทย
และการสาธารณสุข ผลกระทบของภาวะท่ีมีทรัพยากรของโลก
จํากัดตอภาวะโภชนาการ โลกไรพรมแดน การระบาดของโรค
จากระดับประเทศสูนานาชาติ โรคเกิดจากการใชชีวิตประจําวัน
ในยุคดิจิทัล นวัตกรรมและเทคโนโลยี  ในการป องกัน 
การเสริมสรางสุขภาพที่ใชวิชาชีพดานสาธารณสุข การแพทย 
วทิยาศาสตรสขุภาพ และวศิวกรรมมาทํางานรวมกนัเพือ่ประชากร
โลกตามบริบทของสังคม
  Definition, scope and meaning of global 
health; risk and problems of international populations; 
inequality in social and economic behavior; medical and 
public health system; effects of natural resource 
limitations; borderless globe; disease epidemics from 
national to international levels; digital-age lifestyle 
diseases; disease prevention innovations and 
technology; health promotion in areas of public health; 
context-specific collaborations of medicine, health 
science, and engineering for global population health

 0042 002  ตระหนักรูเรื่องสุขภาพ  2(2-0-4)

   Health Awareness

แนวคิด ความหมายและความสํ าคัญของ
ความรอบรูทางดานสุขภาพในการจัดการสุขภาพ การสรางเสริม
สุขภาพ และปองกันโรค เพศศึกษา การปฐมพยาบาลและ
การชวยฟ นคืนชีพเบื้องตน การดูแลตนเองเรื่องเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล บหุรีแ่ละยาสบู การรบัรูขอมลูขาวสารเกีย่วกบัสขุภาพ 

วจิารณญาณในการตดัสนิใจดานสุขภาพและการแพทยทางเลอืก 
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  Concepts, definition and importance of 

health literacy in health management, health promotion 

and illness prevention; sex education; first aid care and 

basic resuscitation; self care in alcohol, cigarette and 

tobacco consumption; perception of health information; 

judgment in decision making regarding health; 

alternative medicine 

 0042 003  การดูแลและการสรางเสริมสุขภาพ

  แบบองครวม  2(2-0-4)

   Holistic Health Promotion 

 แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองครวม สุขอนามัย

และการปองกนัโรค การดแูลสขุภาพกายและการปองกนัโรคทีพ่บ

บอยในชวงวยัตาง ๆ  ในระดบัเบือ้งตน การประเมนิสขุภาพจติและ

การจัดการปญหาสุขภาพจิตเบื้องตน ความสัมพันธ ความรัก 

การเตรียมความพรอมสู การมีครอบครัวและการวางแผน

ครอบครัว กฎหมายที่เกี่ยวของกับการลวงละเมิดทางเพศ 

การดูแลสุขภาพด  วยภูมิป ญญาไทยและสากลภายใต 

หลกัเศรษฐกจิพอเพยีงทีส่อดคลองกับบริบทไทยและวถีิชวิีตไทย 

สิทธิประกันสุขภาพในประเทศไทยและสิทธิและหนาที่ของผูปวย

  Concepts of holistic health promotion; 

hygienic and disease prevention; basic health care and 

disease prevention in different age groups; basic mental 

health evaluation and management; relationships, love, 

preparation for family establishment and family planning; 

laws involving sexual abuse; health care under the 

principles of Thai traditional medicine; sufficient 

economy and Thai’s life style; health insurance rights 

in Thailand and patient’s rights

 0042 004  การดูแลสุขภาพแตละชวงวัย  2(2-0-4)

   Health Care for Different Age Groups

  การเปลี่ยนแปลงดานรางกายและจิตใจแตละ

ชวงวัย โรค อาหาร กิจกรรม การดูแลรักษาสุขภาพกาย สุขภาพ

จิตและการปฐมพยาบาลแตละชวงวัย 

  Physical and mental changes at different 

stages of life; illnesses; food; activities; physical and 

mental health care, and first aid care for people of 

different age groups 

 0042 005  อาหารและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

  และความงาม  2(1-2-3)

   Food and Exercise for Health and Beauty

หลักโภชนาการ การเลือกอาหาร อาหารท่ีอยูใน

กระแสความนิยม การควบคุมอาหารเพื่อลดนํ้าหนักแบบตาง ๆ 

หลักการและความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย

ศาสตรเบ้ืองตนของการออกกําลังกาย การออกกําลังกายและ

การฝกปฏิบัติกีฬาเพื่อสุขภาพและความงาม การวางแผนและ

การประเมินผลการออกกําลังกาย การสงเสริมเจตคติท่ีดีตอ

การออกกาํลงักายและการฝกปฏบิตักิฬีาเพือ่สขุภาพและความงาม

Nutrition; food selection; popular food; 

dietary control for weight loss; principles and importance 

of health and physical fitness; doing exercise and playing 

sports for health and beauty; exercise planning and 

evaluation; promoting positive attitudes towards doing 

exercise and playing sports for health and beauty

 0042 006  ฉลาดบริโภคยาและผลิตภัณฑสุขภาพ  2(2-0-4)

   Consumption of Pharmaceutical and 

  Health Products

หลักการใชยาท่ัวไป การใชยาและผลิตภัณฑ

สุขภาพในการรกัษาอาการและโรคท่ัวไป ขอเท็จจรงิของผลิตภัณฑ

เสริมอาหาร ผลิตภัณฑเครื่องสําอางหรือผลิตภัณฑสุขภาพอื่น ๆ 

ท่ีอยูในกระแสนิยมและการเลือกใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพอยาง

มีวิจารณญาณ

General principles of drug use; use of 

pharmaceutical and health products in treatment of 

symptoms and common diseases; facts on popular dietary 

supplements, cosmetics and other health products; 

choosing drugs and health products with discretion
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 0042 007  การเรียนรวมสหวิชาชีพ

  เพื่อสุขภาพชุมชน  2(2-0-4)

   Inter-professional Learning for 

  Community Health

  แนวคิดเรื่องการจัดการศึกษาแบบสหวิชาชีพ 

หลกัการเวชศาสตรครอบครัว การออกแบบบานและปรับภมูทิศัน 

การจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อชุมชน สุขภาพหนึ่งเดียว โรคจากสัตว

สูคน การสื่อสารกับผูปวย การเขาชุมชน ยาและสมุนไพรทองถิ่น 

การวางแผนดูแลสุขภาพชุมชนแบบองครวม การจัดทําสื่อและ

จรยิธรรมในการจดัทาํส่ือ ความปลอดภยัในการใชอปุกรณในบาน

  Concepts of inter-professional education; 

principles of family medicine; house design and 

landscape development; environmental management for 

communities; one health; transmitted diseases from 

animals to humans; communicating with patients; 

community visits; local medicine and herbs; holistic 

community health promotion planning; media creation 

and ethics in media creation; safety in use of household 

appliances 

 0042 008  ทักษะชีวิต  2(2-0-4)

   Life Skills

  ความหมาย ความสําคัญและองคประกอบของ

ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ 

การคิดสรางสรรค การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห ความฉลาด

ทางอารมณ การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสรางความสัมพันธระหวาง

บุคคล ทฤษฎีสามเหลี่ยมแหงความรัก การวางตัวดานความรัก 

การเลือกคูครอง การสรางภูมิคุมกันทางใจ การเผชิญและจัดการ

ความผิดหวัง ความสามารถในการแกไขปญหาชีวิตไดอยาง

สรางสรรค 

  Definition, importance, and components of 

the 21st century life skills; thinking and decision making 

skills; creativity; positive thinking; critical thinking; 

emotional quotient; l i fe skil l  development for 

interpersonal relationships; Triangular Theory of Love; 

positioning oneself in a romantic relationship; spouse 

selection; resilience quotient; facing and coping with 

disappointments; constructive life problem-solving 

abilities

 0042 009  บุคลิกภาพเพื่อความสัมพันธในสังคม  2(2-0-4)

   Personality for Socialization 

แนวคิดและความสาํคัญของบุคลิกภาพตอการอยู
รวมกับผูอื่น ปจจัยที่มีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ การเสริมสราง
บุคลิกภาพเพื่อภาพลักษณท่ีดี ความรูและทักษะพื้นฐานอ่ืน ๆ 
ที่สงเสริมการพัฒนาตนเองและความสําเร็จในอาชีพ รวมถึง
มารยาททางสังคมเก่ียวกับการเขารวมการประชุมทางธุรกิจ 
งานสังสรรคและงานจัดเลี้ยงลักษณะตาง ๆ บุคลิกภาพเพื่อ
การปฏิสัมพันธกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ

Concepts and importance of personality; 
factors influencing personality; personality improvement 
for enhancing positive image; other skil ls for 
self-development and career success including general 
social etiquette associated with business meetings, 
events and banquets; personality for effective 
interpersonal relations

 0042 010  ฝาวิกฤตภัยพิบัติ  2(2-0-4)

   Disaster Survivor

ความรูเกี่ยวกับภัยพิบัติ ผลกระทบตอสุขภาพ
มนุษยและสิ่งแวดลอม กรณีภัยธรรมชาติ สภาวะโลกรอน 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ การเตรียมพรอมรบัมอือทุกภยั 
วาตภัย อัคคีภัย กรณีภัยจากมนุษยสรางขึ้น อุบัติเหตุการจราจร 
กระแสไฟฟาลัดวงจร สารพิษ การจลาจล
  Knowledge of disasters; impacts of disasters 
on health and environment; global warming; climate 
change; preparing for floods, storms, fires, man-made 
disasters, traffic accidents, electrical short circuit, toxins 
and riots

 0042 011  วิถีชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  2(2-0-4)

   Environmental - Friendly Lifestyle

สถานการณ สาเหตุและผลกระทบของปญหา
สิ่งแวดลอมในระดับชุมชนและระดับโลก การรวมรับผิดชอบ
การจัดการมลพิษ แนวทางการแกปญหาส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
วิถีชีวิตและลักษณะของชุมชนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

Situat ions,  causes and ef fects  of 
environmental problems at the community and global 
levels; collective responsibility for pollution management; 
sustainable solutions to environmental problems; 

environmental-friendly lifestyles and communities 
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 0042 012  การจัดที่อยูอาศัยเพื่อเสริมสราง

  คุณภาพชีวิต  2(2-0-4)

   Home Arrangements for Life Quality 

  Enhancement

  การจัดสวนและการจัดหอง ประตู หนาตาง 

เครื่องเรือน แสง สี ชองทางถายเทลม และอุณหภูมิใหเหมาะสม

กับการยศาสตรและการเสริมสรางคุณภาพชีวิต 

  Gardening and arrangements of rooms, 

doors, windows, furniture, lighting, colors, aperture for 

ventilation and temperature for ergonomics; life quality 

enhancement

 0042 013  กัญชาวิทยา  2(2-0-4)

   Cannabis Science

  ประวัติและความรู  เบื้องต นเ ก่ียวกับกัญชา 

กฎหมายที่ เกี่ยวข อง สายพันธุ กัญชา การขยายพันธุ และ

การปรับปรุงพันธุ วิธีการปลูกและการดูแล การสกัดนํ้ามันกัญชา 

การวิเคราะหองคประกอบและการหาปริมาณสารกลุมไฟโตแคน

นาบินอยด การวิเคราะหสารปนเปอน การประยุกตใชกัญชา

ทางการแพทย นวัตกรรมกัญชา 

  History and knowledge of cannabis; 

relevant laws; cannabis strains; cannabis propagation, 

breeding, planning and care; extraction of cannabinoid 

oil; phytochemical qualitative and quantitative analysis 

of cannabis related compound and contaminant; 

applications in cannabinoid medicine; cannabis 

innovation

 0042 014  สัตวเลี้ยงกับชีวิต  2(2-0-4)

   Pets and Life 

  ประโยชนของการเลี้ยงสัตวเพื่อเปนเพื่อนและ

ปศุสัตว ชนิดและการจําแนกสัตวเลี้ยงเพื่อเปนเพื่อนและปศุสัตว 

การเลือกสัตวเลี้ยงเพ่ือเปนเพื่อนและปศุสัตวที่เหมาะสม พันธุ 

อาหาร การเลี้ยงและการจัดการสัตวเลี้ยงเพื่อเปนเพื่อนและ

ปศสุตัว การดแูลสขุภาพเบือ้งตน การจดัสวัสดภิาพสตัว โรคสตัว

สูคนทีส่าํคญัในสตัวเล้ียง การทาํวคัซนีและการปองกันโรคในสตัว

เลี้ยงและปศุสัตว 

  Benefits of companion animal and livestock; 

classification of companion animal and livestock; pet and 

livestock selection; breeding, feed, raising and livestock 

management of companion animal and livestock; health 

care; animal welfare; important zoonosis, vaccine and 

prevention for companion animal and livestock

3.  กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค 

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน

 0043 001  การคิดเชิงออกแบบ  2(2-0-4)

   Design Thinking 

กระบวนการคิด การใชและการทําความเขาใจ

ปญหาตาง ๆ การออกแบบ การแกปญหาขนาดใหญ การนําเอา

ความคดิสรางสรรคและมุมมองจากหลาย ๆ  สวนมาสรางแนวทาง

ในการแกปญหา การนําแนวทางมาทดสอบ การพัฒนานวัตกรรม

เพื่อตอบโจทยผูใชและสถานการณที่เปนปญหา การออกแบบ

ประสบการณผูใช 

Conceptualization, applications, and 

understanding of problems; design; large-scale 

problem-solving; using creativity and different 

perspectives to construct problem-solving methods; 

method testing and redefining; developing innovations 

to address users’ needs and problematic situations; user 

experience design 

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตเลือกเรียน

 0043 002  การจัดการความคิดสรางสรรค

  และนวัตกรรม  2(2-0-4)

   Creativity and Innovation Management 

ตัวแบบจําลองและวิธีการจัดการความคิด

สรางสรรค ตลอดจนกระบวนการอนักอใหเกดิความคดิสรางสรรค

ที่ส งเสริม สนับสนุนและเพิ่มพูนประสิทธิผลขององคการ 

การประเมินโอกาสทางธุรกจิ การวิเคราะหทิศทางการเปล่ียนแปลง

ทางธุรกิจ เทคนิคการจัดการนวัตกรรม การประเมินมูลคา

นวัตกรรม การแปลงนวัตกรรมสูกระบวนการทางธุรกิจ 

A study of models and methods of 

creativity and creativity management through which the 

creative process can be encouraged and increased for 

enhanced organizational effectiveness using sound 

management techniques
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 0043 003  การลงทุนอยางชาญฉลาด  2(2-0-4)

   Smart Investment

  ขอมูลทางธุรกิจ ประเภทของการลงทุน ทฤษฎี
การเงินที่ใชเพื่อการลงทุน การบริหารความเสี่ยงในการลงทุน 
หลักการวิ เคราะห การลงทุนเพื่อสร  างความมั่ ง คั่ งสูง สุด 
การประเมินผลตอบแทน การนํ า เสนอข อมูลทางธุรกิจ 
การวิเคราะหขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
  Business data; types of investment; finance 
theories related to investment; risk management; 
analysis of investment for cost effectiveness; evaluating 
rate of return; presenting business data; data analysis 
for decision making

 0043 004  ผูประกอบการรุนเยาว  2(2-0-4)

   Young Entrepreneurs

  นวัตกรรมและการสรางสรรค เศรษฐกจิสรางสรรค 
กระบวนการประเมินแนวความคิด แนวโนมธุรกิจเริ่มตนใหม 
โอกาสในการทําธุรกิจ การเปลี่ยนจากแนวคิดใหเปนผลิตภัณฑ
หรือบริการ การเขียนแผนธุรกิจ การวิเคราะหความเปนไปไดใน
การทําธุรกิจ 
  Innovation and creativity; creative economy;
idea evaluation process; trends; startups; business 
opportunities; translating ideas to products and services; 
writing business plans; analyzing business possibilities 

 0043 005  ผูประกอบการทางสังคม  2(2-0-4)

   Social Entrepreneurship 

  บทบาทการเปนผูประกอบการกับปญหาของสงัคม 
การเพ่ิมคุณคาในการประกอบการทางสังคม หลักการในการทํา
ธุรกิจเพื่อสังคม การจัดระบบทางธุรกิจเพ่ือบรรลุเปาหมายใน
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเพิ่มทุนทางสังคมโดยเนน
ผลประโยชนของชมุชนมากกวากําไรสวนบคุคล การคิดคนวธิคิีด
ใหม ๆ ในการแกไขปญหาเพื่อพัฒนาชุมชนไปในทางที่ดีขึ้น
  Entrepreneurship and social problems; 
adding value to social entrepreneurship; principles of 
social entrepreneurship; business process management 
for social change and social capital construction with 
priority given to community benefits over personal profits; 
seeking innovative ideas to solve problems with the aim 

to further develop the community 

 0043 006  ธุรกิจออนไลน  2(2-0-4)

   Online Business

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทําธุรกิจและธุรกิจ

ออนไลน โอกาสในการทําธุรกิจ การสรางสรรคเนื้อหาการขาย 

รูปแบบการสรางรายได การตลาด การประมูล กฎหมายและ

จริยธรรมกับการคาและธุรกิจออนไลน

Introduction to business and online 

business; business opportunities; sales content creation; 

revenue generation models; marketing; auction; trading 

and online business laws and ethics

 0043 007  แกนการนําเสนออยางตรงเปา  2(2-0-4)

   Essence of Pitching

การนําเสนอที่ดึงดูดลูกคาหรือนักลงทุนที่สนใจ 

การนําเสนอคุณสมบัติบริษัท รูปแบบตาง ๆ ในการสื่อสาร 

การส่ือสารดวยการเขียนและการพูด เทคนิคการส่ือสารสําหรับ

ผูประกอบการ การเจรจาตอรอง การโนมนาว ทักษะการส่ือสาร

ใหประสบความสําเร็จและการสรางเสริมบุคลิกภาพ 

Pitching business ideas to attract 

interested customers or investors; showcasing 

a company’s capabilities and expertise; types of 

communication; written and spoken communication; 

communication techniques for entrepreneurs; 

negotiations; persuasion; successful communication 

skills; personality development

 0043 008  การเงินสวนบุคคล  2(2-0-4)

   Personal Finance 

เทคนิคการเงินสวนบุคคล การวางแผนการใชเงิน

อยางเปนระบบ การจัดทํางบประมาณการเงินสวนบุคคล 

การวางแผน การประกันภัย การออม การลงทุนในที่ดินและ

หลักทรัพย ภาษี เงินไดบุคคลธรรมดา การจัดการสินทรัพยและ

หนี้สิน การวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ 

Personal financial planning techniques; 

systematic financial planning; personal budgeting; 

personal financial planning; insurance; savings; 

property and securities investment; personal income 

tax; asset and liability management; financial planning 

for retirement
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 0043 009  การดํารงชีวิตอัจฉริยะ  2(2-0-4)

   Smart Living 

  การประยุกต ใช  เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารสําหรับการดํารงชีวิตอัจฉริยะ องคประกอบของ

โครงสรางพ้ืนฐานและแพลตฟอรมการดํารงชีวิตอัจฉริยะ 

มาตรฐานการสื่อสารและระบบเครือขาย อินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง 

ความเปนสวนตัวและความปลอดภัยของขอมูล กรณีศึกษา

ดานการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับ

การดํารงชีวิตอัจฉริยะ

  A p p l i c a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  a n d 

communication technology in smart living; smart living 

infrastructure and platforms; standards of communication 

and networking system; internet of things; privacy and 

data security; case studies of the application of 

information and communication technology in smart 

living 

 0043 010  นวัตกรรมเกษตรและอาหาร  2(2-0-4)

   Food and Agricultural Innovation

  ความสําคัญของนวัตกรรมเกษตรและอาหาร 

การเกษตรกบัสงัคมไทยและการเปลีย่นแปลงในอนาคต การผลิต

อาหารท่ีปลอดภัย ฟารมอัจฉริยะในการผลิตอาหารจากพืชและ

สัตว แนวโนมการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารในปจจุบัน เทคโนโลยี

ในการแปรรูปและถนอมอาหาร นวัตกรรมเพื่อการบรรจุภัณฑ

อาหาร การแสดงฉลากอาหาร หลักเกณฑและวิธีการที่ดีใน

การผลิตอาหาร นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตอาหาร

  Importance of agricultural and food 

innovation; agriculture and Thai society and future 

changes; safe food production; smart farming for food 

production from plants and animals; current trends in 

food product development; technologies in food 

processing and preservation; innovation in food 

packaging; food labeling; Good Manufacturing Practice 

(GMP), biotechnology innovation in food production

4.  กลุมพลเมืองเขมแข็ง 

 0044 001  พันธกิจมหาวิทยาลัยกับชุมชน  2(1-2-3)

   University’s Mission and Community

  ความหมายและความสําคัญของพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย บทบาทของมหาวิทยาลัยในการรับใชชุมชน 

การทํางานรวมกับชุมชมกับภาคีในพ้ืนท่ีและเปนผู มีสวนได

สวนเสีย การสรางการเรียนรูบนฐานของสังคมและชุมชนผาน

การบูรณาการหลักสูตร เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

การสรางจิตสาธารณะ การนําความรูไปประยุกตใชในการชวย

เหลือชุมชนที่สอดคลองกับหลักปรัชญาและอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  Definit ion and importance of  the 

University’s mission; roles of the University in serving 

communities; collaborations with communities and 

stakeholders; community-based learning with the 

integration of diverse disciplines to strengthen 

communities; development of public-mindedness; 

applications of knowledge for community service in 

accordance with Mahasarakham University’s philosophy 

and identity

 0044 002  ผูนําการเปลี่ยนแปลง  2(1-2-3)

   Leadership for Change

ภาวะผูนาํ ผูนาํในยคุการเปลีย่นแปลง คณุลกัษณะ

และบทบาทหนาที่ของผูนําการเปลี่ยนแปลง บทบาทของผูนําใน

การทํางานเปนทีม การสรางทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ บุคลิกภาพ 

เทคนคิในการเปนผูนาํ การสรางความภมูใิจใหทมีงาน การจดัการ

ความขัดแยง การแกไขปญหาและการตัดสินใจในการทํางาน

เปนทีม

Leadership; leaders in the disruption era; 

the characteristics and roles of leadership for change; 

the roles of team leader; building an effective team; 

personality; leadership techniques; creating team pride 

and building team spirit; conflict management; 

team-based problem-solving and decision-making 
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 0044 003  พลเมืองเพื่อความอยูดีมีสุข  2(2-0-4)

   Citizenship for Well-Being 

  นิยามและความหมายเก่ียวกับความเปนพลเมือง 

คณุลกัษณะพลเมอืง การสงเสรมิใหเกดิการตระหนกัรูในประเดน็

ปญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของทองถิ่น ระดับชาติ รวมไปถึงระดับโลก 

มุ งสรางใหเกิดจิตสํานึกสาธารณะ ความเขาใจในพหุสังคม

วัฒนธรรม การเปนพลเมืองเพื่อเสริมสรางความอยูดีมีสุข 

ความสามารถในการแกไขปญหาโดยสันติวิธี

  Definition and meaning of citizenship; 

characteristics of citizenship; promoting an awareness 

of current issues at the local and national levels; 

promoting public-mindedness; understanding of plural 

culture and society; citizenship with an orientation 

towards well-being; capabilities in seeking peaceful 

solutions to problems 

 0044 004  กฎหมายและการใชสิทธิในชีวิต

  ประจําวัน  2(2-0-4)

   Laws and Everyday Rights

  ความรู ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย กระบวนการ

ทางกฎหมายในการใชสทิธปิระเภทตาง ๆ  อนัเปนสทิธแิละเสรภีาพ

ขั้นพ้ืนฐานของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ ความยุติธรรม สิทธิใน

กระบวนการยตุธิรรมทางอาญา สทิธใินกระบวนการยตุธิรรมทาง

แพง สทิธใินกระบวนการยุตธิรรมทางปกครอง การเรยีกรองสทิธิ

กรณีที่ไมไดรับความเปนธรรมและการเยียวยาจากภาครัฐ 

สิทธิของผูบริโภค สิทธิคนพิการ สิทธิของผูประสบภัยจากรถ 

สิทธิมนุษยชน

  General  knowledge of  laws;  legal 

proceedings related to exercising constitutional rights 

and freedom; justice; rights in criminal proceedings; 

rights in civil proceedings; rights in administrative 

proceedings; claiming rights in an effort to denounce 

injustice and denied compensation; consumer’s rights; 

disability rights; rights of accident victims; human rights 

 0044 005  กฎหมายในการประกอบอาชีพ  2(2-0-4)

   Laws for Employees

ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมายและการบังคับใช

กฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตประจําวัน 

กฎหมายท่ีจําเปนในการประกอบอาชีพ เชน กฎหมายเกี่ยวกับ

ขาราชการพลเรือน กฎหมายแรงงานและประกันสังคม กฎหมาย

ธุรกิจ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและ

กฎหมายทรัพยสินทางปญญา

  General knowledge of laws and law 

enforcement; laws related to daily life; relevant laws for 

employment such as laws related to civil servants, labor 

and social security laws, business laws, tax laws, 

information technology laws, and intellectual property 

laws

 0044 006  ศาสตรพระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน  2(2-0-4)

   The King’s Philosophy and Sustainable 

  Development

  พระราชประวตัพิระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร 

มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ศาสตรพระราชาและ

หลกัการทรงงาน หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง เกษตรทฤษฎี

ใหม เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การประยุกตศาสตรพระราชา

เพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 

  Biography of His Majesty King Bhumibol 

Adulyadej The Great; the King’s philosophy; His 

Majesty the King’s Working Principles; philosophy of the 

sufficiency economy; New Theory Agriculture; 

sustainable development goals; application of the King’s 

philosophy in sustainable development

 0044 007  ศาสนาและการใชเหตุผล

  เพื่อการดํารงชีวิต  2(2-0-4)

   Religion and Reasoning for Living

ความหมายและพัฒนาการทางความเชื่อและ

ศาสนา ศาสนากับชีวิตประจําวัน การใชเหตุผลและการวิเคราะห

ปรากฏการณ ความหลากหลายทางศาสนาและความเชือ่ การเรยีน

รู เขาใจตนเองและผูอื่นในการอยูรวมกันทามกลางพหุสังคม

วัฒนธรรม
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  Definition and development of beliefs and 

religions; religions and daily life; reasoning and analyzing 

religious and belief diversity; understanding of self and 

others to foster peaceful coexistence 

 0044 008  ชีวิตและสันติสุข  2(2-0-4)

   Life and Peace

  สมองของมนษุยกบัการเรยีนรู การพฒันาทางกาย 

ใจ คิด รูจักตนเองและเขาใจผูอื่นผานกระบวนการจิตตปญญา

ศึกษาและสุนทรียสนทนา การเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง

จากภายใน มองเห็นเปาหมายชีวิตและการคิดแบบองครวมสู

การอยูรวมกันอยางสันติสุข

  Human brain and human learning; physical, 

mental and cognitive development; the understanding 

of self and others through contemplative education and 

dialogue; transformative learning ; being able to set life 

goals; practicing holistic thinking for peaceful 

coexistence

 0044 009  สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต  2(1-2-3)

   Meditation for Life Development

  ความระลึกได (สติ) ทําใจใหสงบตั้งมั่น (สมาธิ) 

ความหมายของพลังจิต ประโยชนของสมาธิในชีวิตประจําวัน 

ความสัมพันธของสติ - สมาธิ - ปญญา การบริหารจัดการอารมณ

การฟงอยางมีสติ สมาธิกับสันติสุขโลก

  Mindfulness; concentration; the meaning 

of mind power; the benefits of meditation in daily life; 

the relationship of mindfulness, concentration and 

wisdom; emotional management; mindful listening; 

meditation and world peace 

 0044 010  จิตอาสาสิ่งแวดลอม  2(2-0-4)

   Environmental Volunteers 

 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับจิตอาสา

สิง่แวดลอม เขาใจในหลักของการทาํงานดานจติอาสาสิง่แวดลอม 

สรางแนวคิดและกระบวนการดานจิตอาสาสิ่งแวดลอมในชุมชน 

กจิกรรมบาํเพญ็ประโยชน การเปนอาสาสมคัร การทาํงานจติอาสา

รวมกับชุมชน การสงเสริมจิตอาสาดานสิ่งแวดลอม

 

Pr incip les ,  concepts ,  theor ies  o f 

environmental volunteerism; understanding the 

principles of environmental volunteerism; creating 

concepts and processes for environmental volunteerism 

in the community; service activities, volunteerism; 

volunteering with the community; promoting 

environmental volunteerism 

5.  กลุมวิถีสังคม 

 0045 001  ศิลปะกับชีวิต  2(2-0-4)

   Art Appreciation

สุนทรียศาสตรดานทัศนศิลป ดุริยางคศิลปและ

ศลิปะการแสดง ทักษะและกระบวนการสรางสรรคและนวตักรรม

ศิลปกรรมศาสตรในศตวรรษที่ 21 การเชื่อมโยงการเรียนรูและ

ประยุกตใชศิลปวัฒนธรรมไทยและตางประเทศเพ่ือการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและสังคมอยางยั่งยืน

Aesthetics in Visual Arts, Musical Arts and 

Performing Arts; skills and process of Fine and Applied 

Arts creation and innovation in the 21st century; 

integrating learning with the application of Thai and 

foreign cultures to achieve sustainable development of 

quality of life and social quality

 0045 002  ดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน  2(2-0-4)

   Music and Isan Performing Arts

ความรูเบือ้งตนเกีย่วกบัดนตรแีละศลิปะการแสดง

ภาคตาง ๆ ความหมาย ความสําคัญ ประวัติความเปนมา 

พัฒนาการและประเภทของดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน 

วัฒนธรรมการแตงกาย ประวัติของศิลปนผูที่มีผลงานโดดเดน 

แนวคิดการตอยอดเชิงธุรกิจบันเทิง 

 Introduction to regional music and 

performing art; definition, importance, background, 

development and types of music and Isan performing 

arts; culture of clothing; biography of most outstanding 

artists; commercialization of entertainment business 
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 0045 003  ภูมิปญญาเพื่อคุณภาพชีวิต  2(2-0-4)

   Wisdom for Quality of Life

  ความหมาย ลักษณะและประเภทของภูมิปญญา 

ภูมิปญญาและความสัมพันธกับความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี

อีสาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน การปรับใช

ความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่พบในภูมิปญญาทองถิ่นใน

ชีวิตประจําวัน 

  Definition, condition and types of wisdom; 

wisdom and its relationships with beliefs, culture and 

Isan traditions; environment and natural resources in the 

community; application of knowledge of science and 

technology embedded in local wisdom in daily life 

 0045 004  รูจักอาเซียน  2(2-0-4)

   Introduction to ASEAN

  ขอมลูพืน้ฐานเก่ียวกับประชาคมอาเซยีน ลกัษณะ

ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองและวัฒนธรรมของ

ประเทศสมาชกิประชาคมอาเซยีน ลกัษณะรวมและความแตกตาง 

  Basic information of ASEAN; the social, 

economic, political and cultural characteristics of 

ASEAN member countries; commonalities and differences

 0045 005  มนุษยกับความหลากหลายทางสังคมและ

  วัฒนธรรม  2(2-0-4)

   Humans and Social and Cultural Diversity 

 ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 

ลักษณะสําคัญของวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก มนุษยกับ

คุณคาและความงามทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

การปรับตัวและการดํ ารงอยู  ของมนุษย ภายใต กระแส

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

 Social and cultural diversity; important 

characteristics of Eastern and Western cultures; humans 

and values and beauty in the midst of cultural diversity; 

human adaptation and existence under the constant 

social and cultural change

 0045 006  พหุวัฒนธรรมลุมนํ้าโขง  2(2-0-4)

   Plural Culture of Mekong Region

ภูมิหลัง ความสัมพันธ ชาติพันธุ การตั้งถิ่นฐานใน

มติสิมัพนัธกบัภูมศิาสตร ภมูปิญญา ศลิปวัฒนธรรมอตัชวีประวตัิ

บุคคลสําคัญในทองถ่ิน กระบวนการทางความคิด อัตลักษณรวม

ในกลุ มประเทศลุ มนํ้ าโขง การพัฒนาภูมิภาคเป นมรดก

ทางวัฒนธรรมเพื่อธุรกิจเชิงทองเที่ยว

Background, relationship, ethnicity; 

settlements in relation to geography; wisdom; art and 

culture; autobiography of local dignitaries; thought 

processes; co-identities among Mekong countries; 

regional development for cultural heritage; tourism 

business development

 0045 007  อีสานทันโลก  2(2-0-4)

   Globalized Isan 

อีสานในบริบทโลกาภิวัตน กลุมสังคมวัฒนธรรม 

ภูมิปญญา วิถีชีวิตและทุนทางวัฒนธรรม การปรับประยุกต

จากอีสานคลาสสิกสู อีสานทันสมัย การจัดสรรทรัพยากร 

กลุมเศรษฐกิจสรางสรรค สินคาวัฒนธรรมและอีสานมวนซื่น 

Isan in a globalized context; sociocultural 

groups; local wisdom; livelihood and cultural capital; 

a transition from classical to modern Isan; resource 

allocation; creative economy; cultural products and 

healthy Isan

 0045 008  การบรหิารจดัการวฒันธรรม: การแปรวฒันธรรม

  เปนสินคา  2(2-0-4)

   Cultural Management: Cultural 

  Commoditization

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชื่อ

ในโลกปจจุบันและการบริหารจัดการตนทุนทางวัฒนธรรม

เพื่อสรางมูลคา

Cultural diversity and beliefs; management 

of cultural capital to create value
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 0045 009  การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  2(2-0-4)

   Cultural Tourism

  ความหมาย ความสาํคญั องคประกอบและรปูแบบ

ของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหลงทองเที่ยวและหนวยงานที่

เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การจัดการวัฒนธรรม

และการทองเที่ยว 

  Definition, importance, elements, and types 

of cultural tourism; tourist attractions and organizations 

involved in cultural tourism; cultural and tourism 

management

 0045 010  อาหารและเครื่องดื่มจากภูมิปญญา

  พื้นบาน  2(2-0-4)

   Food and Beverages from Local Wisdom

  ประวัติ ความสําคัญ ภูมิปญญาของอาหารและ

เครือ่งดืม่พืน้บาน กรรมวธิแีละสขุวทิยาในการผลติ ประโยชนและ

คณุคาทางโภชนาการ นวตักรรมและบรรจุภัณฑอาหารและเคร่ือง

ดื่มพื้นบานที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มมูลคา

  History, importance and wisdom of food 

and local beverages; process and hygiene in the 

production; benefits and nutrients; innovation and 

appropriate packaging of local food and beverages for 

value addition

 0045 011  ภูมิปญญาและนวัตกรรมผาทออีสาน  2(2-0-4)

   Wisdom and Innovative Isan Textile

  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับผาทอภาคตาง ๆ ประวัติ

ความเปนมาและภมูปิญญาผาทออสีาน นวตักรรมและการพฒันา

ผลิตภัณฑผาทออีสานเพื่อสรางมูลคา

  Introduction to regional textiles; history, 

background and wisdom of Isan textile; innovation and 

Isan textile product development for value creation

 0045 012  พระเครื่องสยาม การวิเคราะหและ

  อนุรักษ  2(1-2-3)

   Siam Amulets: Identifi cation and 

  Conservation 

  หลักการ ความหมาย ประวัติ พัฒนาการและ

ประเภทของพระเครื่องสยาม เทคนิคการอนุรักษ กรรมวิธี

การสราง วัตถุดิบในการสราง การพิสูจนหลักฐานและความจริง

ดวยหลักทางวิทยาศาสตร การตลาดและธุรกิจท่ีเก่ียวของกับ

การอนุรักษพระเคร่ืองสยาม กรณีศึกษาการอนุรักษและทํานุบํารุง

พระเครื่องในประเทศไทย

Principles, definition, history, development, 

and types of Thai Buddha amulets; preservation 

techniques; production methods; materials used to make 

amulets; amulet identifications and confirmation by us-

ing scientific methods, marketing and businesses re-

lated to Thai amulets; case studies of Thai amulet con-

servation and preservation

 0045 013  คติความเชื่อตะวันออกสําหรับ

  การอยูอาศัย  2(2-0-4)

   Eastern Beliefs for Living

ท่ีมาและเหตุผลของคติความเชือ่ตะวนัออกสําหรบั

ท่ีอยูอาศัยและการคา ฮวงจุยตามหลักชัยภูมิ การจัดวางทิศทาง

และการเลือกทําเลท่ีต้ัง การออกแบบจดัวางพืน้ท่ีในแตละสวนของ

บานและท่ีทํางานโดยคํานึงถึงพลังมงคล พลังไมเปนมงคล และ

วิธีการผสมผสาน การประยุกตใชแนวคิดการออกแบบในชีวิต

ประจําวันและการทํางานได

The origin and logic of the Eastern beliefs 

for living and trading; feng shui based on strategic 

locations; building orientation and location selection; 

space design for different areas of the house and 

workplace by considering good and bad power and the 

mixed methods; applications of design principles in 

daily life and work

 0045 014  การบริหารจัดการภูมิทัศนทองถิ่น  2(2-0-4)

   Management of Local Landscape

 แนวคดิและภมูปิญญา การจดัการสภาพแวดลอม

และภูมิทัศนของที่อยูอาศัย ชุมชน และทองถิ่นเพื่อเพิ่มมูลคา

  Concept and wisdom; management of 

environment, residential and community landscapes for 

value addition
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โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
สําหรับนิสิตชาวตางชาติ (ยกเวนหลักสูตรนานาชาติ)

โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แบงเปนกลุมวิชาดังนี้

กลุมวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จํานวนรายวิชา จํานวนหนวยกิต

1. กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต

 1.1 ภาษาและการสื่อสาร

 1.2 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1

1

4 

2 

2. กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 1 6

3. กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค 1 6

4. กลุมพลเมืองเขมแข็ง 1 6

5. กลุมวิถีสังคม 1 6

รวม 6 ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

รายวิชา

1.  กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต  6 หนวยกิต

 1.1 กลุมภาษาและการสื่อสาร  4 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0041 030  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  ในชีวิตประจําวัน 4(4-0-8)

   English for Daily Communication

 1.2 กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง  2(2-0-4)

   Digital Literacy and Life for Transformation 

2.  กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0042 015  บุคลิกภาพเพื่อสรางภาพลักษณที่ดี 

  ในสังคมไทยยุคใหม 6(6-0-12)

   Personality Improvement for Positive 

  Self- Image in Modern Thai Society

3.  กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0043 011  การคิดเชิงออกแบบเพื่อนวัตกรรมเกษตร 

  และอาหาร 6(6-0-12)

   Design Thinking for Agricultural and Food 

  Innovation 

4.  กลุมพลเมืองเขมแข็ง  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0044 011  เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  6(6-0-12)

   Sustainable Development Goals

5.  กลุมวิถีสังคม  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0045 015  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในบริบท

  ทางวัฒนธรรมสังคม สภาพแวดลอมและ

   การทองเที่ยวไทย 6(6-0-12)

   Thai Language for Communication in 

  Cultural, Social, Environmental, 

   and Tourism Contexts
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คําอธิบายรายวิชา
1.  กลุมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต  6 หนวยกิต

 1.1  ภาษาและการสื่อสาร  4 หนวยกิต

  วชิาทีก่าํหนดใหนสิิตชาวตางชาตติองลงทะเบยีนเรยีน

 0041 030  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

  ในชีวิตประจําวัน 4(4-0-8)

   English for Daily Communication

 คําศัพท สํานวน โครงสรางไวยากรณที่ เป น
ประโยชนตอการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ทักษะการสื่อสารภาษา
อังกฤษเชงิบรูณาการโดยการฝกฟง พดู อาน และเขยีนผานเนือ้หา
ที่เปนหัวขอในชีวิตประจําวันเปนภาษาอังกฤษ
  Useful English vocabulary, expressions and 
grammatical structures for daily communication; 
integrated English communication skills by practicing 
listening, speaking, reading and writing through English 

texts on everyday topics

 1.2  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2 หนวยกิต

  วชิาทีก่าํหนดใหนสิิตชาวตางชาตติองลงทะเบยีนเรยีน

 0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการ 

  เปลี่ยนแปลง  2(2-0-4)

  Digital Literacy and Life for Transformation

 การใชงานคอมพิวเตอร การใชงานอินเทอรเน็ต 
การใชงานดิจิทัลเพื่อความม่ันคงปลอดภัย ความสามารถในการ
ใชสื่อ การใชอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารประเภท
ตาง ๆ การสืบคน วิเคราะห ประเมินคา สิทธิและการสรางสรรค 
การใชโปรแกรมประมวลคํา การใชโปรแกรมตารางคํานวณ 
การใชโปรแกรมการนําเสนองาน การใชโปรแกรมสรางสื่อดิจิทัล
เบื้องตน การทํางานรวมกันแบบออนไลน ตระหนักรูถึงจริยธรรม
และความรับผิดชอบของตนจากพฤติกรรมการสื่อสาร กฎหมาย
และจริยธรรมในโลกดิจิทัล
  Computer applications; internet usability; 
digital security usability; media usability; computer and 
communication device usability; searching; analyzing; 
evaluating; rights and creativity; text processing 
usability; Spreadsheet program usability; program 
usability; digital media creation program usability; online 
collaborative work; awareness of ethics and self 
responsibility from communication behavior; digital laws 

and ethics

2.  กลุมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0042 015  บุคลิกภาพเพื่อสรางภาพลักษณที่ดี  

  ในสังคมไทยยุคใหม  6(6-0-12)

   Personality Improvement for Positive 

  Self- Image in Modern Thai Society

แนวคิดและความสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนา

บุคลิกภาพเพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดี บุคลิกภาพดานการแตงกาย

และรูปลักษณภายนอก มารยาทสังคมและการวางตัวที่เหมาะสม 

ทวงทาท่ีสงางามในสถานการณตาง ๆ  การสรางมนุษยสัมพันธและ

การส่ือสารระหวางบุคคลและองคกร การบรหิารบุคลิกภาพภายใน 

(สติปญญา อารมณ และทัศนคติ) การปรับตัวใหเขากับสภาพ

แวดลอมและสังคมยุคใหม

The concepts and significance of 

personality improvement for positive image; grooming 

and physical appearance; maintaining social etiquette 

and proper conduct; good postures for different 

situations; building human relationships and 

interpersonal and organizational communication; 

internal personality management (intellectuality, 

emotion, and attitude); self-adaptation in modern 

society and surroundings

3.  กลุมนวัตกรรมและการสรางสรรค  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0043 011  การคิดเชิงออกแบบเพื่อนวัตกรรม

  เกษตรและอาหาร 6(6-0-12)

   Design Thinking for Agricultural and Food 

  Innovation 

ความสําคัญของนวัตกรรมเกษตรและอาหาร 

การเกษตรกับสังคมไทยและการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

การสรางสรรคนวัตกรรมและโมเดลธุรกิจใหมผานกระบวน

การคิด การใชและการทําความเขาใจปญหาตาง ๆ การออกแบบ

การแกปญหา การนําเอาความคิดสรางสรรคและมุมมองจาก

หลาย ๆ สวนมาสรางแนวทางในการแกปญหา การนําแนวทางมา

ทดสอบ การพฒันานวัตกรรมเพือ่ตอบโจทยผูใชและสถานการณ

ที่ เป นป ญหาเกี่ยวกับการเกษตรและอาหารในสังคมไทย 

กระบวนการประเมินแนวความคิด แนวโนมธุรกิจเริ่มตนใหม 
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โอกาสในการทําธุรกิจ การเปลี่ยนจากแนวคิดใหเปนผลิตภัณฑ

หรือบริการ

  Importance of agricultural and food 

innovation; agriculture and Thai society and future 

changes;  innovation creation and business model 

generation through conceptualization, applications, and 

understanding of problems; design; problem-solving; 

using creativity and different perspectives to construct 

problem-solving methods; method testing and redefining; 

developing innovations to address users’ needs and 

problematic situations; idea evaluation process; trends; 

startups; business opportunities; translating ideas to 

products and services

4.  กลุมพลเมืองเขมแข็ง  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0044 011  เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  6(6-0-12)

   Sustainable Development Goals

  การพฒันาทีย่ัง่ยนื เปาหมายของการพฒันาท่ียัง่ยนื 

ศาสตรพระราชา ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เกษตรทฤษฎใีหม 

ศาสตรพระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน พันธกิจมหาวิทยาลัยกับ

ชุมชน

  Sustainable development; sustainable 

development goals; the King’s philosophy; philosophy 

of sufficiency; new theory of agriculture; the King’s 

philosophy and sustainable development; University 

engagement

5. กลุมวิถีสังคม  6 หนวยกิต

 วิชาที่กําหนดใหนิสิตชาวตางชาติตองลงทะเบียนเรียน

 0045 015  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในบริบท 

  ทางวัฒนธรรม สังคม สภาพแวดลอม 

  และการทองเที่ยวไทย 6(6-0-12)

   Thai Language for Communication in 

  Cultural, Social, Environmental, and 

  Tourism Contexts

ทักษะการฟง พูด อานและเขยีนภาษาไทยเบ้ืองตน 

การใชภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารในบริบททางวัฒนธรรม สังคม 

สภาพแวดลอมและการทองเที่ยวไทย

Basic listening, speaking, reading, 

and writing skills in Thai language; Thai used for 

communication in cultural, social, environmental, and 

tourism contexts
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หลักสูตรการศึกษาระดับปร�ญญาตร� ปการศึกษา 2565  มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม

แผนการศึกษานิสิตตางชาติ ยกเวนหลักสูตรนานาชาติ

ชั้นปที่ 1 ภาคตน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

0045 015 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในบริบททางวัฒนธรรม สังคม สภาพแวดลอม 

  และการทองเที่ยวไทย  6(6-0-12)

  Thai Language for Communication in Cultural, Social, 

  Environmental, and Tourism Contexts

6

0041 030  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน  4(4-0-8)

  English for Daily Communication

4

รวม 10

ชั้นปที่ 1 ภาคปลาย 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

0041 022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง  2(2-0-4)
  Digital Literacy and Life for Transformation 

2

0042 015  บุคลิกภาพเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีในสังคมไทยยุคใหม  6(6-0-12)

  Personality Improvement for Positive Self- Image in Modern Thai Society

6

รวม 8
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หลักสูตรการศึกษาระดับปร�ญญาตร� ปการศึกษา 2565  มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม

ชั้นปที่  2  ภาคตน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

0043 011   การคิดเชิงออกแบบเพื่อนวัตกรรมเกษตรและอาหาร 6(6-0-12)

               Design Thinking for Agricultural and Food Innovation 

6

รวม 6

ชั้นปที่  2  ภาคปลาย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2563)

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

0044 011   เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน                                         6(6-0-12)

               Sustainable Development Goals

6

รวม 6

หมายเหตุ แผนการศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้นิสิตตองเก็บหนวยกิตใหครบตามกลุมวิชา 




