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ปรัชญาของหลักสูตร  
 มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่ง มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัล มีทักษะชีวิต 
และมีศักยภาพในการประกอบอาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ  
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
 เมื่อส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตมีสมรรถนะ ดังนี้  

1.3.1 มีความสามารถและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือน าไปใช้ในการประกอบธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.3.2 มีความสามารถและทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศที่น ามาส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านธุรกิจได้ 
1.3.3 มีความสามารถและทักษะในการเป็นผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
1.3.4 มีความสามารถและทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประกอบธุรกิจเพ่ือร่วมสร้างนวัตกรรมทาง

ธุรกิจดิจิทัล 
 

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา  
8.1 ผู้ผลิตสื่อภาษาอังกฤษในธุรกิจดิจิทัล 
8.2 นักออกแบบเนื้อหาภาษาอังกฤษในสื่อออนไลน์ 
8.3 เจ้าหน้าที่หรือพนักงานในองค์กรภาครัฐหรือเอกชน หรือองค์กรธุรกิจระหว่างประเทศ เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่าย

ต่างประเทศ วิเทศสัมพันธ์ ลูกค้าสัมพันธ์ เป็นต้น 
    8.4 นักสื่อสารการตลาดดิจิทัล 



    8.5 ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวที่ใช้ภาษาต่างประเทศ 
    8.6 ผู้ประกอบการหรือที่ปรึกษาในองค์กรแนะแนวการศึกษาต่อหรือการหางานท าในต่างประเทศ 
    8.7 นักส่งเสริมวิสาหกิจชมุชน 
    8.8 ล่าม / นักแปลด้านธุรกิจ 
   

หลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต 

 1) แผนฝึกงาน 
หมวดวิชา กลุ่มวิชา จ านวนหน่วยกิต 

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาภาษา          จ านวน 
     1) กลุ่มภาษาไทย  
     2) กลุ่มภาษาอังกฤษ    

15 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  จ านวน 3 หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     จ านวน 3 หน่วยกิต 
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 3 หน่วยกิต 
1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี จ านวน 
นวัตกรรมและการจัดการ    

3 หน่วยกิต 

1.6 กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า     3 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน                      จ านวน 21 หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ จ านวน 45 หน่วยกิต   
2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ         จ านวน 
     1) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ          
     2) โครงงานภาษาอังกฤษธุรกิจ 

6 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

2.4 กลุ่มวิชาชีพเลือก  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
2.5 กลุ่มวิชาโท                            ไม่น้อยกว่า 
    2.5.1 วิชาโทภาษาจีนและการสื่อสาร    
 2.5.2 วิชาโทภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 

15 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต 

  
 
 



 
 2) แผนสหกิจศึกษา 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา จ านวนหน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษา         จ านวน 
     1) กลุ่มภาษาไทย  
     2) กลุ่มภาษาอังกฤษ    

15 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   จ านวน 3 หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์      จ านวน 3 หน่วยกิต 
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  จ านวน 3 หน่วยกิต 
1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  จ านวน 
นวัตกรรมและการจัดการ    

3 หน่วยกิต 

1.6 กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า     3 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน                        จ านวน 21 หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ  จ านวน 45 หน่วยกิต   
2.3 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ         จ านวน 6 หน่วยกิต 
2.4 กลุ่มวิชาชีพเลือก  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
2.5 กลุ่มวิชาโท                              ไม่น้อยกว่า 
     2.5.1 วิชาโทภาษาจีนและการสื่อสาร    
     2.5.2 วิชาโทภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 

15 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต 

 

รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษา รวม  15  หน่วยกิต 
1) กลุ่มภาษาไทย จ านวน  3  หน่วยกิต 

1411 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication)        3(3-0-6) 
2) กลุ่มภาษาอังกฤษ รวม  12  หน่วยกิต 

1421 108 ภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive English)    6(3-6-9) 
1421 109 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (English for Academic Purposes)     6(3-6-9) 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  จ านวน  3  หน่วยกิต 
1406 112 สุนทรียภาพกับความสุข (Aesthetics and Happiness)  3(3-0-6) 
หรือ 



1431 111 จริยศาสตร์และการใช้เหตุผล (Ethics and Reasoning) 3(3-0-6) 
หรือ 
1447 105 การสื่อสารในสังคมปัจจุบัน (Communication in Current Society)     3(3-0-6) 

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                               จ านวน  3  หน่วยกิต 
1013 001 พลวัตสังคมไทย พลเมืองและกระบวนการยุติธรรมไทย 3(3-0-6)   
              (Dynamics of Thai Society, Citizen, and Justice Process) 
หรือ 
1441 100 มนุษย์กับสังคม (Man and Society)  3(3-0-6) 
หรือ 
2300 115 การจัดการความขัดแย้งอย่างสันติในฐานะพลเมือง 3(3-0-6) 
              (Peaceful Conflict Management as Citizens) 

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  จ านวน  3  หน่วยกิต 
1014 002 สุขภาพทางเพศและทักษะชีวิตร่วมสมัย 3(3-0-6)  
 (Contemporary Sexual Health and Life Skills)  
หรือ 
1439 104 วิทยาศาสตร์การกีฬาในชีวิตประจ าวัน (Sport Science in Daily Life)    3(3-0-6) 
หรือ 
1502 100 การดูแลสุขภาพตามวัย (Age-appropriate Health Care) 3(3-0-6) 

1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ  จ านวน  3  หน่วยกิต 
1011 001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิตยุคดิจิทัล 3(3-0-6) 
 (Information Technology for Digital Life) 
หรือ 
1100 112 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ืออนาคต (Science and Technology for Future) 3(3-0-6) 
หรือ 
1703 110 ทักษะการเงินในชีวิตประจ าวัน (Finance Skills in Daily Life) 3(3-0-6) 

1.6 กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป เลือกตามความสนใจ 1 รายวิชา   ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 
1.6.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    

1439 100 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ (Exercise for Health)         3(2-2-5) 
1439 105 นันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม (Recreation and Camping)           3(3-0-6)  
1503 100 ยาและสมุนไพรในชีวิตประจ าวัน (Drugs and Herbs in Daily Life)        3(3-0-6) 
1507 100 สังคมกับสุขภาพ (Society and Health)                         3(3-0-6) 

 1.6.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ    
1100 110 วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาทักษะทางอาชีพแห่งโลกอนาคต 3(3-0-6) 
              (Science for Developing Future World Career Skills) 
1100 116 ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตยุคดิจิทัล (Digital Life Safety)  3(3-0-6) 



1300 101 ปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจ าวัน (Artificial Intelligence in Daily Life)   3(3-0-6) 
1700 100 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่และการเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
              (Modern Business Management and Entrepreneurship)               
1708 200 เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)                      3(3-0-6) 
2001 181 การออกแบบจากเศษวัสดุ (Scrap Design)             3(3-0-6) 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  96  หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน จ านวน  21  หน่วยกิต 
1421 232 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ (English Linguistics)  3(3-0-6) 
1429 131 สื่อดิจิทัลเบื้องต้นและนวัตกรรม 3(2-2-5) 
              (Introduction to Digital Media and Innovation) 
1429 211 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกันร่วมสมัย 3(3-0-6) 
 (Contemporary British and American Literature) 
1429 212 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล 3(3-0-6) 
 (English for Interpersonal Communication Skills)  
1701 110 หลักการจัดการ (Principles of Management) 3(3-0-6) 
1702 210 หลักการตลาด (Principles of Marketing) 3(3-0-6)  
1702 212 พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) 3(3-0-6) 

    2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ จ านวน  45  หน่วยกิต 
1421 229 ภาษาอังกฤษและทักษะการคิดวิเคราะห์วิจารณ์   3(3-0-6) 
              (English Language and Critical Thinking Skills)     
1429 311 การแปลภาษาอังกฤษทางธุรกิจ (Business English Translation)        3(2-2-5)     
1429 312 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในธุรกิจ    3(2-2-5) 
 (Cross-Cultural Communication in Business) 
1429 313 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ   3(2-2-5) 
 (English for Business Negotiation)  
1429 314 การน าเสนอทางธุรกิจ (Business Presentations)           3(2-2-5) 
1429 331 นวัตกรรมการออกแบบในสื่อธุรกิจดิจิทัล    3(2-2-5)              
              (Innovative Design in Digital Business Media) 
1429 411 การเขียนเชิงสร้างสรรค์เพ่ือการผลิตสื่อ    3(2-2-5) 
 (Creative Writing for Media Production) 
1429 412 ทักษะการสื่อสารส าหรับการเป็นผู้น าและการท างานเป็นกลุ่ม    3(3-0-6)           
              (Leadership and Teamwork Communication Skills) 
1429 413 ลีลาในการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจดิจิทัล   3(3-0-6) 
              (Styles in Digital Business English Communication) 



1429 431 นวัตกรรมการเล่าเรื่อง (Storytelling Innovation)   3(3-0-6) 
1429 432 การผลิตสื่อธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Media Production)    3(2-2-5) 
1700 105 การเป็นผู้ประกอบการและการภาษีอากร (Entrepreneurship and Taxation) 3(3-0-6) 
1700 400 จริยธรรมทางธุรกิจและการก ากับดูแลกิจการที่ดี    3(3-0-6) 
              (Business Ethics and Good Corporate Governance) 
1701 371 ธุรกิจดิจิทัล (Digital Business)    3(3-0-6) 
1702 241 การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)                                                      3(2-2-5) 

2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                จ านวน  6  หน่วยกิต 
 ให้นักศึกษาเลือกแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้ 

         2.3.1) แผนฝึกงาน 
1429 441 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Field Professional Experiences)     3 หน่วยกิต 
1429 442 โครงงานภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English Project)              3 หน่วยกิต 
         2.3.2) แผนสหกิจศึกษา 
1429 443 สหกิจศึกษา (Cooperative Education)   6 หน่วยกิต 
   2.4 กลุ่มวิชาชีพเลือก             ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 
1429 315 สุนทรียศาสตร์ร่วมสมัย (Contemporary Aesthetics) 3(3-0-6)       
1429 316 ศิลปะการแสดงเพ่ือการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล  3(2-2-5) 
              (Performing Arts for Digital Media Production) 
1429 321 ธุรกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise)  3(3-0-6)       
1429 332 การสื่อสารผ่านภาพ (Visual Communication) 3(2-2-5) 
1702 331 การจัดการค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Retail Business Management)  3(3-0-6) 
1702 342 การจัดการการขายอย่างมืออาชีพ (Professional Sales Management)             3(3-0-6) 
1702 353 การตลาดบริการ (Service Marketing) 3(3-0-6) 
1706 103 การจัดการสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล 3(2-2-5) 
             (Digital Business Information Management) 
1707 101 การบัญชีขั้นต้น (Fundamental Accounting)   3(3-0-6) 
 2.5 กลุ่มวิชาโท  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
       ให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาโทระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วิชาโทใดวิชาโทหนึ่ง ในสองสาขาวิชาโท ดังต่อไปนี้ 
      2.5.1 วิชาโทภาษาจีนและการสื่อสาร  
      2.5.2 วิชาโทภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                          ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
   วิชาเลือกเสรีเป็นวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามท่ีตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ รวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือ รายวิชาที่เปิดเป็น
วิชาเลือกเสรี 



3.1.5 แผนการศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 (First Year) 

ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 

1411 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
              (Thai Language for Communication) 

3(3-0-6) 

1421 108 ภาษาอังกฤษแบบเข้ม 
              (Intensive English)       

6(3-6-9) 

xxxx xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
 นวัตกรรมและการจัดการ 
            (A course from Science, Technology, 
 Innovation and Management group) 

3(x-x-x) 

xxxx xxx รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 หรือกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
 (A course from Humanities or Social 
 Sciences group) 

3(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐาน 

1429 131 สื่อดิจิทัลเบื้องต้นและนวัตกรรม 
              (Introduction to Digital Media and  Innovation)  

3(2-2-5) 

รวม (Total) 18 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 

xxxx xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 (A course from Health Science group) 

3(x-x-x) 

xxxx xxx รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 หรือกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
 (A course from Humanities or Social 
 Sciences group) 

3(x-x-x) 

xxxx xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป 
 (A course from Elective General Education group) 

3(x-x-x) 

1421 109 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
              (English for Academic Purposes)  

6(3-6-9)   

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐาน 

1421 232 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ 
              (English Linguistics)   

3(3-0-6) 

รวม (Total) 18 หน่วยกิต 



ชั้นปีที ่2 (Second Year) 
ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐาน 
1429 211 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกันร่วมสมัย            
              (Contemporary British and American Literature) 

3(3-0-6) 

1701 110 หลักการจัดการ  
              (Principles of Management) 

3(3-0-6) 

1702 210 หลักการตลาด 
              (Principles of Marketing)  

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

1700 105 การเป็นผู้ประกอบการและการภาษีอากร   
             (Entrepreneurship and Taxation) 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาโท 

xxxx xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาโท 1 
             (Minor 1) 

3(x-x-x) 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxx xxx รายวิชาเลือกเสรี 1 
             (Free Elective 1) 

3(x-x-x) 

รวม (Total) 18 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐาน 

1429 212 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล  
 (English for Interpersonal Communication Skills) 

3(3-0-6) 

1702 212 พฤติกรรมผู้บริโภค  
              (Consumer Behavior)  

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

1421 229 ภาษาอังกฤษและทักษะการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์   
              (English Language and Critical Thinking Skills) 

3(3-0-6) 

1702 241 การตลาดดิจิทัล  
              (Digital Marketing)           

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาโท 

xxxx xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาโท 2 
             (Minor 2) 

3(x-x-x) 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxx xxx รายวิชาเลือกเสรี 2 
             (Free Elective 2) 

3(x-x-x) 

รวม (Total) 18 หน่วยกิต 
 
 
 



ชั้นปีที ่3 (Third Year) 
ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

1429 311 การแปลภาษาอังกฤษทางธุรกิจ  
              (Business English Translation) 

3(2-2-5) 

1429 312 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในธุรกิจ  
 (Cross-Cultural Communication in Business) 

3(2-2-5) 

1701 371 ธุรกิจดิจิทัล (Digital Business) 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพเลือก 

xxxx xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก 1 
            (Major Elective 1) 

3(x-x-x) 

xxxx xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก 2                                                      
            (Major Elective 2)   

3(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาโท 

xxxx xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาโท 3 
            (Minor 3)  

3(x-x-x) 

รวม (Total) 18 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

1429 313 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 
 (English for Business Negotiation)  

3(2-2-5) 

1429 314 การน าเสนอทางธุรกิจ  
              (Business Presentations)    

3(2-2-5) 

1429 331 นวัตกรรมการออกแบบในสื่อธุรกิจดิจิทัล  
              (Innovative Design in Digital Business Media) 

3(2-2-5) 

1700 400 จริยธรรมทางธุรกิจและการก ากับดูแลกิจการที่ดี  
              (Business Ethics and Good Corporate  
              Governance) 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพเลือก 

xxxx xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก 3 
            (Major Elective 3) 

3(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาโท 

xxxx xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาโท 4 
             (Minor 4)  

3(x-x-x) 

รวม (Total) 18 หน่วยกิต 
 
 
 



ชั้นปีที่ 4 (Fourth Year) 
ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 

   1) แผนฝึกงาน    
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

1429 411 การเขียนเชิงสร้างสรรค์เพ่ือการผลิตสื่อ  
              (Creative Writing for Media Production)      

3(2-2-5) 

1429 412 ทักษะการสื่อสารส าหรับการเป็นผู้น าและ 
              การท างานเป็นกลุ่ม    
              (Leadership and Teamwork Communication Skills) 

3(3-0-6) 

1429 431 นวัตกรรมการเล่าเรื่อง  
              (Storytelling Innovation)  

3(3-0-6) 

1429 432 การผลิตสื่อธุรกิจดิจิทัล  
              (Digital Business Media Production)  

3(2-2-5) 

1429 441 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
              (Field Professional Experiences)  

3 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาโท 

xxxx xxx  รายวิชาในกลุ่มวิชาโท 5 
              (Minor 5) 

3(x-x-x) 

รวม (Total) 18 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชา 
เฉพาะกลุ่ม 

วิชาชีพบังคับ 

1429 413 ลีลาในการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจดิจิทัล 
              (Styles in Digital Business English  
              Communication) 

3(3-0-6) 

หมวดวิชา 
เฉพาะกลุ่ม การฝึก 

ประสบการณ ์
วิชาชีพ 

1429 442  โครงงานภาษาอังกฤษธุรกิจ 
              (Business English Project) 

3 หน่วยกิต 

รวม (Total) 6 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 



ชั้นปีที่ 4 (Fourth Year) 
ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 

2) แผนสหกิจศึกษา 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

1429 411 การเขียนเชิงสร้างสรรค์เพ่ือการผลิตสื่อ  
              (Creative Writing for Media Production)      

3(2-2-5) 

1429 412 ทักษะการสื่อสารส าหรับการเป็นผู้น าและ 
 การท างานเป็นกลุ่ม    
              (Leadership and Teamwork Communication Skills) 

3(3-0-6) 

1429 413 ลีลาในการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจดิจิทัล 
              (Styles in Digital Business English Communication) 

3(3-0-6) 

1429 431 นวัตกรรมการเล่าเรื่อง  
              (Storytelling Innovation)  

3(3-0-6) 

1429 432 การผลิตสื่อธุรกิจดิจิทัล  
              (Digital Business Media Production)  

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาโท 

xxxx xxx  รายวิชาในกลุ่มวิชาโท 5 
              (Minor 5) 

3(x-x-x) 

รวม (Total) 18 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาฝึก

ประสบการณ์
วิชาชีพ 

1429 443 สหกิจศึกษา  
              (Cooperative Education) 

6 หน่วยกิต 

รวม (Total) 6 หน่วยกิต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3.1.7 ค าอธิบายรายวิชา (Course Description) 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    

1.1 กลุม่ภาษา       
1) ภาษาไทย         

1411 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication)  3(3-0-6)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี 
ภาษากับการสื่อสาร  ภาษากับความคิด  ศิลปะการใช้ภาษาไทย  การอ่านเชิงวิเคราะห์   

การเขียนแสดงความคิดเห็น  การเขียนรายงาน 
      Language and communication;  language and thoughts;  art of using Thai language;  
analytical reading;  writing to express ideas;  report writing 

 

      2) ภาษาอังกฤษ 
1421 108   ภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive English)     6(3-6-9) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  ไม่มี  

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี 
 ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน  การอ่านจับใจความส าคัญและข้อมูลจ าเพาะ  การ
เขียนระดับย่อหน้าและการเขียนเรียงความ  การแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชีวิตประจ าวัน 
 Skills in listening, speaking, reading and writing;  reading for main ideas and specific 
details;  writing paragraphs and essays;  expressing and exchanging opinions in everyday life 
 
1421 109   ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (English for Academic Purposes)  6(3-6-9)     
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  1421 108 ภาษาอังกฤษแบบเข้ม 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี 
ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน  การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม   

การแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การน าเสนอปากเปล่าและการอภิปรายในบริบทวิชาการ 
Skills in listening, speaking, reading and writing;  writing citations and references;  

expressing and exchanging opinions;  oral presentation and discussion in academic contexts 
 
 
 
 
 
 



1.2 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์  
1406 112   สุนทรียภาพกับความสุข (Aesthetics and Happiness)    3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี 

     สุนทรียภาพในธรรมชาติ  สุนทรียภาพในชีวิตประจ าวัน  ทัศนศิลป์  ดนตรี  นาฏศิลป์  ละคร  
วรรณกรรม  ความสุขในความหลากหลายทางวัฒนธรรม  การประยุกต์ใช้สุนทรียภาพกับความสุข 
     Aesthetics in nature;  aesthetics in everyday life;  visual art;  music;  dance;  theater;  
literary works;  happiness in cultural diversity;  applying aesthetical concepts to happiness 
 

1431 111 จริยศาสตร์และการใช้เหตุผล (Ethics and Reasoning)   3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี 

     ความหมายของการคิด  การอ้างเหตุผล  การอ้างเหตุผลบกพร่อง  ทักษะใช้เหตุผลเพ่ือแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน  จริยศาสตร์  ปัญหาศีลธรรมในการด าเนินชีวิต  มุมมองทางศาสนา 
     Meaning of thinking;  argument;  fallacy;  reasoning skills for problem solving in daily 
life;  ethics;  moral problems in daily life;  religious perspectives 
 

1447 105 การสื่อสารในสังคมปัจจุบัน (Communication in Current Society)   3(3-0-6)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี 

    ความหมายและความส าคัญของการสื่อสาร  องค์ประกอบและกระบวนการการสื่อสาร  จิตวิทยา
และบริบททางสังคมของการสื่อสาร  ภูมิทัศน์การสื่อสารในยุคดิจิทัล  หลักการรับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  
ผลกระทบของการสื่อสาร  ทักษะเพ่ือการรู้เท่าทันสื่อ  
     Definition and importance of communication;  elements of communication and 
communication process;  psychology and social context of communication; communication 
landscape in the digital age;  principles of receiving and accessing information;  impact of 
communication;  skills for media literacy 
 
 
 
 
 
 
 



1.3 กลุม่วิชาสังคมศาสตร์     
1013 001  พลวัตสังคมไทย พลเมืองและกระบวนการยุติธรรมไทย     3(3-0-6) 
 (Dynamics of Thai Society, Citizen, and Justice Process) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี 

     พลวัตของสังคมและวัฒนธรรมไทย  พหุลักษณะของสังคมไทย  ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและ
สังคมไทย  ความเป็นพลเมืองในสังคมไทย  ภาพรวมของสถาบันทางการเมืองไทยกับความเป็นพลเมือง  พลเมืองไทย
ในบริบทสังคมโลก  ภาพรวมกฎหมายพื้นฐาน  ประเภทกฎหมายกับความสัมพันธ์กับศาสตร์อ่ืน ๆ  ภาพรวมของ
กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและพาณิชย์  คดีอาญาและคดีปกครอง  กระบวนการยุติธรรมทางเลือก  สาเหตุ การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามหลักอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 
     Dynamics of Thai society and culture;  multiple characteristics of Thai society;  
economic and social inequality in Thailand;  citizenship in Thai society;  overview of political 
institution and citizenship;  Thai citizens in world-societal context;  overview of fundamental 
laws;  types of law and relation to other sciences;  overview of civil and commercial justice 
process;  criminal case and administrative case;  alternative justice process;  causes, prevention 
and suppression of corruption according to criminology and penology principles 
 

1441 100   มนุษย์กับสังคม (Man and Society)             3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี 

     มนุษย์กับสังคม  ความหลากหลายของความเชื่อและกลุ่มชน  เมืองและมหานคร  ช่วงชั้นและ 
ชนชั้นทางสังคม  บริโภคนิยม  วัฒนธรรมย่อย  เพศภาวะ  โลกาภิวัตน์กับการย้ายถิ่นข้ามชาติ  สังคมข่าวสารและ
เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก 
     Man and society;  diversity of beliefs and peoples;  urban and city;  stratification and 
social class;  consumerism;  sub-culture;  gender;  globalization and transnational migrant;  
information society and disruptive technologies 
 

2300 115   การจัดการความขัดแย้งอย่างสันติในฐานะพลเมือง            3(3-0-6) 
     (Peaceful Conflict Management as Citizens)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี 

     ความหมายของพลเมือง  ความเป็นพลเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย  ความหมายและประเภท
ของความขัดแย้งและความรุนแรง  ความหมายและประเภทของสันติภาพและสันติวิธี  ความส าคัญของสันติวิธีกับ
ความเป็นพลเมือง  บทบาทของรัฐธรรมนูญในการจัดการความขัดแย้งและป้องกันความรุนแรง  บทบาทของ



สถาบันทางการเมืองในการจัดการความขัดแย้งและป้องกันความรุนแรง  การมีส่วนร่วมแบบเป็นทางการ  การมี
ส่วนร่วมแบบไม่เป็นทางการ  การเจรจาต่อรองและการไกล่เกลี่ย  การสานเสวนา  การใช้อารยะขัดขืน 
 Meaning of citizenship;  citizenship in democratic regime;  meaning and types of 
conflict and violence;  meaning and types of peace and peaceful settlement;  importance of 
peaceful settlement and citizenship;  role of constitution in conflict management and 
prevention of violence;  role of political institutions in conflict management and prevention of 
violence;  formal participation;  informal participation;  negotiation and mediation;  dialogue;  
civil disobedience  
 

1.4 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
1014 002   สุขภาพทางเพศและทักษะชีวิตร่วมสมัย        3(3-0-6) 
 (Contemporary Sexual Health and Life Skills) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี 

     เพศภาวะ  เพศวิถีและบทบาททางเพศ  มิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อเรื่องเพศ  เพศวิถีที่
เปลี่ยนแปลงไปของสังคมไทย  ความหลากหลายทางเพศ  ความเสมอภาคทางเพศ  สุขภาวะทางเพศ  ศาสตร์และ
ศิลป์ของการปฏิบัติตัวเพ่ือความสุขทางเพศ  ความผิดปกติทางเพศ  ภัยทางเพศและการป้องกันภัยทางเพศ  การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  กฎหมายที่เกี่ยวข้องทางเพศ  ทักษะชีวิตที่จ าเป็นเพื่อการด ารงชีวิต  
     Gender;  sexuality and gender roles;  social and cultural dimensions that affect 
sexual;  sexuality changes in Thai society;  sexual diversity;  sexual equality;  sexual health;  
science and art of appropriate practice of sexual happiness;  gender disorder;  sexual danger 
and prevention;  prevention and solution of adolescent pregnancy problem;  laws related to 
sexuality;  important life skills for living 
 

1439 104  วิทยาศาสตร์การกีฬาในชีวิตประจ าวัน (Sport Science in Daily Life)  3(3-0-6) 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  ไม่มี  
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี 
      ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา  การดูแลสมรรถภาพทางกาย  การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย  การจัดโปรแกรมการออกก าลังกาย  การออกก าลังกายตามช่วงวัย  การประเมินและทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย  ทักษะเบื้องต้นในการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ  โภชนาการกับการออกก าลังกาย  การ
ป้องกันการบาดเจ็บจากการออกก าลังกาย  การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
       Basic knowledge of sport science;  physical fitness maintenance;  enhancement of 
physical fitness;  exercise program management;  age-appropriated exercise;  evaluation and 
test of physical fitness;  basic skills in exercising for health;  nutrition and exercise;  prevention 
of exercise injury;  applying in daily life 



1502 100   การดูแลสุขภาพตามวัย (Age-appropriate Health Care)   3(3-0-6)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี 

 การดูแลสุขภาพตามวัย  จิตวิทยาพัฒนาการ  ระบบสืบพันธุ์เพศชาย  ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง  
การปฏิสนธิ การก าหนดเพศและการก าเนิดทารก  พัฒนาการและความผิดปกติของทารกในครรภ์   
การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและการดูแลสุขภาพส าหรับหญิงตั้งครรภ์ ทารกและมารดาหลังคลอด เด็กก่อนวัยเรียน
และเด็กวัยเรียน วัยรุ่นและวัยเจริญพันธุ์ วัยทองและวัยสูงอายุ  วัคซีน  โรคติดเชื้อทางระบบสืบพันธุ์และการ
ป้องกัน  การวางแผนครอบครัวและการคุมก าเนิด  ความผิดปกติทางพันธุกรรม  ภาวะไม่เจริญพันธุ์และการรักษา  
     Age-appropriated health care;  developmental psychology;  male reproductive 
system;  female reproductive system, fertilization, sex determination and childbirth;  prenatal 
developments and abnormal;  physiological changes and  health care for pregnancy, infant and 
postpartum mother, pre-school child and school age, adolescence and reproductive age, 
golden age and geriatrics;  vaccine;  sexually transmitted diseases and prevention;  family 
planning and birth control;  genetic disorders;  infertility and treatments 
 

1.5 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ   
1011 001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล      3(3-0-6) 
 (Information Technology for Digital Life)             
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  ไม่มี  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี 
     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  กระบวนการจัดการสารสนเทศ  เทคโนโลยีเครือข่าย 
สังคมออนไลน์ การรู้ดิจิทัล  เทคโนโลยีคลาวด์ส าหรับการสืบค้นและการจัดการ การผลิตงานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม ธุรกิจดิจิทัล  ความปลอดภัย กฎหมาย จริยธรรมและแนวโน้มเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารเทศ  
     Basic knowledge of information technology;  information management process;  
networking technology, online society, digital literacy;  Cloud technology for searching and 
management, creative and innovative production, digital business;  safety, law, ethics and trends 
in information technology 
 
1100 112 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่ออนาคต      3(3-0-6) 
 (Science and Technology for Future)   
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  ไม่มี  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี 
     ความรู้เบื้องต้นด้านพลังงานและเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงาน  รูปแบบของพลังงาน  ผล
ของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม  การอนุรักษ์พลังงาน  การใช้พลังงานอย่างฉลาดและปลอดภัย  พอลิ
เมอร์และพลาสติก  เคมีอาหาร  การป้องกันและการจัดการของเสียอันตรายเคมี   



การจัดการมลพิษทางน้ า การจัดการมลพิษทางอากาศ การจัดการขยะและของเสียอันตรายและการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  เทคโนโลยีเพ่ืออนาคต  ปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจ าวัน 
 Basic knowledge of energy and technology;  relationship between energy;  forms of 
energy;  effects of energy consumption on life and environment;  energy conservation;  
intelligent and safe energy consumption;  polymers and plastics;  food chemistry;  preventing 
and manipulating the chemical hazardous wastes;  water pollution management, air pollution 
management, solid and hazardous waste management and sustainable environmental 
development;  technology for the future;  artificial intelligence in daily life 
 
1703 110 ทักษะการเงินในชีวิตประจ าวัน (Finance Skills in Daily Life)  3(3-0-6) 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
     หลักการบริหารการเงินส่วนบุคคล  กระบวนการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ความรู้เรื่อง 
ทางการเงิน  วินัยทางการเงิน  ระบบเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
การพัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ  ฟินเทคและนวัตกรรมทางการเงิน  การจัดการหนี้สิน  
เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  การวางแผนการลงทุน  การวางแผนการประกันภัย  การจัดการความเสี่ยง  
การวางแผนภาษี  การวางแผนเพื่อการเกษียณ  การพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคล 
     Principles of personal financial management;  personal financial planning process;  
financial literacy;  financial discipline;  economic system;  sufficiency economy and application 
in daily life;  career development and entrepreneurship;  FinTech and financial innovation;  debt 
management;  student loan fund;  investment planning;  insurance planning;  risk management;  
tax planning;  planning for retirement;  developing the quality of personal life 
 

1.6 กลุม่วิชาเลือกศึกษาทั่วไป 
1.6.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ     

1439 100 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ (Exercise for Health)    3(2-2-5)         
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
        ประวัติความเป็นมา ความส าคัญและความรู้เบื้องต้นของการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ   
ทักษะทางการกีฬา ขั้นตอน เทคนิคและทักษะพ้ืนฐานในการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพตามรูปชนิดต่าง ๆ   
การวัดและประเมินผล  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  กฎกติกา มารยาทในการเล่นกีฬาและการออกก าลังกาย 
     Background, importance and basic knowledge of exercise for health;  athletic skills, 
procedure, techniques and fundamental skills for various forms of exercise for health;  
assessments and evaluations;  physical fitness evaluation;  rules, regulations in sport and 
exercise etiquette 



1439 105 นันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม (Recreation and Camping)    3(3-0-6) 
         รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

    ประวัติ ปรัชญา ความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของกิจกรรมนันทนาการและการอยู่ 
ค่ายพักแรม คุณลักษณะบทบาทหน้าที่ของผู้น าและผู้ตามทางนันทนาการ  เกมส์ เพลงนันทนาการ ประเภทของ
กิจกรรม  การเขียนโครงการ แผนการจัดด าเนินการอยู่ค่ายพักแรม  ระเบียบและพิธีการของค่ายพักแรม ชนิดของ
ค่ายพักแรม การวัดและประเมินผลการอยู่ค่ายพักแรม  การฝึกภาคสนาม  

    History, philosophy, meaning, importance and benefits of recreation and camping 
activities;  roles characteristics and responsibilities of recreation leaders and followers;  games, 
recreation music, forms of activities;  writing projects, organizing plans for camping;  camping 
regulations and formalities type of camps, measurement and evaluation of camping;  field 
training for campers 
 
1503 100 ยาและสมุนไพรในชีวิตประจ าวัน (Drugs and Herbs in Daily Life)  3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
         พฤติกรรมการใช้ยาในสังคมไทย  แหล่งข้อมูลทางยาและสุขภาพ  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  รูปแบบยา
เตรียมและการออกฤทธิ์ของยาต่อร่างกาย  เทคนิคการใช้ยาแบบต่าง ๆ  สิทธิผู้บริโภคและค าประกาศสิทธิผู้ป่วย  
ประเภทของร้านยา  สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ  ยาที่ใช้ในระบบทางเดินหายใจ   
ยาที่ใช้ในระบบทางเดินอาหาร  ยาที่ใช้ในโรคผิวหนัง  ยาคุมก าเนิด  ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและความงามใน
ชีวิตประจ าวัน  อาหารเพื่อสุขภาพ  
     Behaviors of drug consumption in Thai society;  information sources for drugs and health;  
first aids;  drug formulations and drug actions in body;  drug application techniques;  consumer 
rights and declaration of patient’s rights;  types of drug stores;  herbal products in Thai national 
drug list;  drugs for respiratory system;  drugs for gastrointestinal system;  drugs for skin diseases;  
contraceptives;  products for health and beauty in daily life;  foods for health 
 
1507 100 สังคมกับสุขภาพ (Society and Health)      3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
         แนวคิด นิยาม ปรัชญาและองค์ประกอบของสุขภาพ  คุณภาพชีวิต  ปัจจัยทางสังคม โครงสร้าง 
ทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนากับสุขภาพ  ผลกระทบจากปัญหาสังคม  
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ  เทคโนโลยีกับสุขภาพ  ค่านิยมและปัญหาพฤติกรรมสุขภาพ  
การสื่อสารสุขภาพ  การสร้างเสริมสุขภาพ  อารมณ์และความเครียด  การออกก าลังกาย 



     Concepts, definitions, philosophy and component of health;  quality of life;  social 
factor, social structure, politics, economics, culture, belief, religion and health;  impact of social 
problems, social change;  environment and health;  technology and health;  values and health 
behavior problem;  health communication;  health promotion;  emotion and stress;  exercise 
 

1.6.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ    
1100 110 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะทางอาชีพแห่งโลกอนาคต    3(3-0-6) 
         (Science for Developing Future World Career Skills)       
         รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
         ความหมายและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์  ทักษะการเรียนรู้แห่งโลกอนาคต  ทักษะอาชีพ 
แห่งโลกอนาคต อาชีพแห่งโลกอนาคต วิทยาศาสตร์การอาหาร  วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง  วิทยาศาสตร์
การแพทย์  วิทยาศาสตร์พลังงานทดแทน  ของเล่นวิทยาศาสตร์  และของใช้วิทยาศาสตร์   
         Meaning and nature of science;  future world learning skills;  future world career skills;  
future world career;  food science;  cosmetics science;  medical science;  renewable energy 
science;  science toys and science appliance 
 
1100 116 ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตยุคดิจิทัล (Digital Life Safety)    3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
         การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล  การเล่นเกมอย่างปลอดภัยและชาญฉลาด  ความรู้ในโลกดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  โปรแกรมการเรียนรู้เชิงบันเทิง  ความปลอดภัยในโลกดิจิทัล  โรคที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ การ
ป้องกันและการรักษา 
         Living in digital life;  safe and smart game playing;  digital knowledge for life-long 
learning;  edutainment;  digital life safety;  computer-induced medical, problems and treatment  
 
1300 101 ปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจ าวัน (Artificial Intelligence in Daily Life) 3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
         นิยามของปัญญาประดิษฐ์ในอนาคตและผลกระทบ การเรียนรู้ของเครื่อง ข้อมูล การเรียนรู้ลึกและ
ศัพท์เทคนิคเก่ียวกับปัญญาประดิษฐ์  แอปพลิเคชันที่มีปัญญาประดิษฐ์ เครื่องมือในการสร้างโครงงานที่ใช้
ปัญญาประดิษฐ์  ข้อจ ากัดของปัญญาประดิษฐ์  ปัญญาประดิษฐ์ในโลกจริง  ปัญญาประดิษฐ์กับเศรษฐกิจโลก  
ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการท างาน ปัญญาประดิษฐ์ในอนาคตและผลกระทบ 



         Definitions of artificial intelligence (AI) and effects in the future, machine learning, 
data, deep learning and AI terminology;  AI applications, tools for AI projects;  AI limitations;  
realistic view of AI;  AI and world economy;  AI for works;  AI in the future and its effects 
 
1700 100 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่และการเป็นผู้ประกอบการ    3(3-0-6) 
    (Modern Business Management and Entrepreneurship)   

   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
        รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ  คุณลักษณะของผู้ประกอบการ  การระบุโอกาสทางธุรกิจ   
การวิจัยและพัฒนาและการจัดการนวัตกรรม  การสร้างธุรกิจ  แนวคิดของการจัดการธุรกิจสมัยใหม่  วิวัฒนาการ
ของการสร้างความสามารถทางการแข่งขันในศตวรรษท่ี 21  การจัดท าแผนธุรกิจ  แผนการจัดการและการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ แผนการด าเนินการ  แผนการตลาด  แผนการเงินและบัญชี 

   Basic knowledge of business;  characteristics of entrepreneurs;  business opportunity 
identification;  research and development and innovation management;  business 
establishment;  concepts of modern business management;  evolution of competitive 
advantage in the 21st century;  business plan;  management and human resource management 
plan;  operation plan;  marketing plan;  financial and accounting plan 
 
1708 200 เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)     3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
               หลักการและแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง  พุทธเศรษฐศาสตร์  การผลิตและการกระจายผลผลิต  
เศรษฐกิจพอเพียงในยุคโลกาภิวัตน์ด้านวิถีชีวิต  การจัดการความรู้  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนา
อย่างยั่งยืน  การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง   
               Principles and concepts of sufficiency economy;  Buddhist economics;  production 
and distribution of products;  sufficiency economy in globalization in the ways of life;  
knowledge management;  human resource development and sustainable development;  
application of sufficiency economy 
 
2001 181 การออกแบบจากเศษวัสดุ (Scrap Design)      3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
 เศษวัสดุเหลือใช้  การจัดการเศษวัสดุเหลือใช้  การออกแบบและการประยุกต์ใช้เศษวัสดุ   
การสร้างสรรค์ผลงานจากเศษวัสดุเหลือใช้  



 Scrap materials;  scrap materials management;  design and applications of scrap 
materials;  creativity from scrap materials  
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  

2.1 กลุม่วิชาชีพพื้นฐาน   
1421 232 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ (English Linguistics)    3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
 ทฤษฏีและแนวทางทางภาษาศาสตร์  สัทศาสตร์  วิทยาหน่วยค า  วากยสัมพันธ์  อรรถศาสตร์  
วจนปฏิบัติศาสตร์  ภาษาศาสตร์สังคม 
 Linguistic theories and approaches;  phonetics;  morphology;  syntax;  semantics;  
pragmatics;  sociolinguistics 
 
1429 131 สื่อดิจิทัลเบื้องต้นและนวัตกรรม                                                3(2-2-5) 
 (Introduction to Digital Media and Innovation) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี  
 ความหมายและความส าคัญของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  นวัตกรรมสื่อดิจิทัลในปัจจุบันและ
ความก้าวหน้าในอนาคต  กลยุทธ์การใช้การคิดเชิงออกแบบเพื่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  กระบวนการสร้าง
และพัฒนานวัตกรรมสื่อดิจิทัล  กรณีศึกษานวัตกรรมสื่อดิจิทัล 
 Definitions and importance of creativity and innovation;  current digital media 
innovation and future advancement;  design thinking strategies for creativity development;  
digital media innovation development process;  case studies of digital media innovation 
 
1429 211 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกันร่วมสมัย                                 3(3-0-6) 
              (Contemporary British and American Literature)  

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1421 109 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
 ประเภทและองค์ประกอบของวรรณคดีตะวันตก  ลักษณะวรรณคดีอังกฤษร่วมสมัย  ลักษณะวรรณคดี

อเมริกันร่วมสมัย  วิธีการวิเคราะห์และการตีความวรรณคดีอังกฤษและอเมริกันร่วมสมัย  การฝึกวิเคราะห์และ
ตีความกวีนิพนธ์ บทละคร บันเทิงคดีและสารคดี    

   Types and elements of Western literature;  characteristics of contemporary British 
literature;  characteristics of contemporary American literature;  methods of analyzing and 
interpreting contemporary British and American literature;  practice of analyzing and interpreting 
poetry, drama, fiction and nonfiction 



1429 212 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล    3(3-0-6) 
 (English for Interpersonal Communication Skills) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1421 109 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารระหว่างบุคคล  องค์ประกอบทางวัจนะและอวัจนภาษาท่ีส่งผลต่อการ
สื่อสารระหว่างบุคคลในครอบครัว กลุ่มเพ่ือน การท างานและบริบททางสังคม  การฟัง  วิธีการที่มีประสิทธิภาพใน
การเริ่มต้นและด าเนินการสนทนา 
 Interpersonal communication concepts and theories;  verbal and nonverbal 
elements affecting communication between individuals in family, peer groups, work, and social 
contexts;  listening;  effective ways to start and maintain conversations 
 
1701 110 หลักการจัดการ (Principles of Management)                             3(3-0-6) 
              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี  
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
      ความหมายและความส าคัญของการจัดการ  วิวัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีด้านการจัดการ  
ลักษณะองค์กร  สภาพแวดล้อมทางการจัดการ  กิจกรรมหลักทางการจัดการ  การวางแผน การจัดองค์กร การ
ชี้น าและการควบคุม  การจัดการทรัพยากรมนุษย์และภาวะผู้น า  
    Meaning and importance of management;  evolution of management concepts and 
theories;  organizational characteristics;  managerial environment;  core activities of 
management;  planning, organizing, leading and controlling;  human resource management and 
leadership  
 
1702 210 หลักการตลาด (Principles of Marketing)                                   3(3-0-6)  
              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี  
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

    ความหมายและความส าคัญของการตลาด  แนวความคิดและปรัชญาทางการตลาด  สิ่งแวดล้อมท่ีมี
ผลกระทบทางการตลาด  การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค  การแบ่งส่วนตลาด  การเลือกตลาดเป้าหมาย  การ
ก าหนดต าแหน่งตลาด  กลยุทธ์ด้านการวางแผนและการจัดการการตลาด  ส่วนประสมทางการตลาด  การ
ประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในกิจกรรมการตลาด  จริยธรรมการตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคม 
        Meaning and importance of marketing;  marketing concepts and philosophy;  impact 
of marketing environment;  study of consumer behavior;  market segmentation;  selections of 
target market;  market positioning;  strategic planning and marketing management;  marketing 
mix;  applications of modern technology in marketing activities;  marketing ethics and social 
responsibilities 
 



1702 212 พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)                    3(3-0-6) 
              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1702 210 หลักการตลาด  
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

    บทบาทและความส าคัญของผู้บริโภค  ตัวแบบพฤติกรรมผู้บริโภค  การแบ่งกลุ่มผู้บริโภค  ปัจจัยต่าง 
ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค  ความส าคัญของการวิจัยผู้บริโภค  วัฒนธรรม   
ชั้นทางสังคม  ครอบครัว  กลุ่มอ้างอิง  ล าดับขั้นความต้องการ  การจูงใจและความเกี่ยวข้อง  การรับรู้  การเรียนรู้  
ทัศนคติและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ  บุคลิกภาพ  การประมวลสารสนเทศของผู้บริโภค  ประเภทการตัดสินใจซื้อ  
กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค   
     Roles and importance of consumers;  models of consumer behavior;  consumer 
segmentation;  factors influencing consumer decision making;  importance of consumer 
research;  culture;  social classes;  family;  reference groups;  hierarchy of needs;  motivation 
and involvement;  perception;  learning;  attitudes and changing of attitudes;  personality;  
consumer information processing;  types of purchase decision;  consumer decision process 
 
 2.2 กลุม่วิชาชีพบังคับ  
1421 229 ภาษาอังกฤษและทักษะการคิดวิเคราะห์วิจารณ์     3(3-0-6) 
              (English Language and Critical Thinking Skills)  
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
 แนวคิด หลักการเบื้องต้นของการคิดวิเคราะห์ การคิดวิจารณ์ การพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์  
เทคนิคการตั้งค าถาม  แผนที่ความคิด  การประเมินความคิดของตนเองและการแลกเปลี่ยน ความคิด  
การอ่านเรื่องแต่ง ข้อมูลข่าวสารหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเขียนและการอภิปราย 
 Concepts, basic principles of analytical thinking, critical thinking, analytical thinking 
skill development;  questioning techniques;  mind mapping;  evaluating own thinking and 
exchanging opinion;  reading fictions, news or current affairs;  writing and discussion 
 
1429 311 การแปลภาษาอังกฤษทางธุรกิจ (Business English Translation)   3(2-2-5)  
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1421 109 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
 หลักการและกลวิธีในการแปล  การแปลเอกสารทางธุรกิจจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 
และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ  การแปลจดหมายธุรกิจ บันทึกข้อความ รายงานธุรกิจ รายงานการ ประชุมธุรกิจ  
การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มต่าง ๆ ในการแปล   
 Principles and strategies for translation;  translation from English into Thai and Thai 
into English in various business documents;  translating business letters, memorandums, 
business reports, minutes;  applications of various digital translation platforms  



1429 312 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในธุรกิจ      3(2-2-5) 
 (Cross-Cultural Communication in Business) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1429 212 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม  ความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อ

รูปแบบการท างานด้านธุรกิจ  ทักษะการสื่อสารที่ใช้ได้จริงในบริบทของสถานที่ท างานที่หลากหลายและเป็นสากล  
กรณีศึกษาของการท างานด้านธุรกิจที่มีความหลากหลายในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 

 Theories and concepts of cross-cultural communication;  cultural differences 
influencing business work-styles;  practical communication skills in context of diverse and 
globalized workplace;  case studies of business work-styles with variety of cross-cultural 
communication 
 
1429 313 ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ         3(2-2-5) 
 (English for Business Negotiation) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1429 212 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
 ค าศัพทแ์ละส านวนส าหรับการติดต่อลูกค้า  การจัดเตรียมและน าเสนอข้อมูลด้านสถิติและ 
ตัวเลขเพื่อการเจรจาต่อรอง  การเจรจาต่อรองในสถานการณ์ทางธุรกิจระดับนานาชาติ  
จุดแข็งและจุดอ่อนในการเจรจาต่อรอง  การหาข้อสรุปของการเจรจาต่อรอง  การใช้บทบาทสมมติและ 
สถานการณ์จ าลองเพ่ือฝึกทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและทักษะการเจรจาต่อรองที่เกี่ยวข้อง  
 Terminologies and expressions for making negotiation;  preparing and presenting 
statistical figures and calculations;  negotiation in international business situations;  strengths 
and weaknesses in negotiation;  finding agreement resolution;  role-playing and simulations for 
practicing problem-solving and other relevant negotiation skills 
 
1429 314 การน าเสนอทางธุรกิจ (Business Presentations)        3(2-2-5) 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1429 212 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล 

 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
 ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือน าเสนอรายงานทางธุรกิจ  ข้อเสนอทางธุรกิจ  การก าหนดหัวข้อและ
เนื้อหาของรายงานทางธุรกิจผ่านทักษะการจดบันทึก  ทักษะการวางโครงร่างน าเสนอข้อมูลและการสรุปความ  
การน าเสนอข้อมูลทางสถิติและข้อมูลทางธุรกิจโดยใช้สื่อดิจิทัล  การใช้กลยุทธ์ในการน าเสนอ น้ าเสียง 
การเว้นวรรคตอนและอวัจนภาษา 
 Language skills in presenting business reports,  business proposals;  selecting topic 
and content of report through note-taking;  outlining and summarizing skills;  presenting 



statistics and other business information by using digital media;  applying presentation strategies, 
voice projection, pauses and non-verbal communication 
 
1429 331 นวัตกรรมการออกแบบในสื่อธุรกิจดิจิทัล      3(2-2-5) 
 (Innovative Design in Digital Business Media)  
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    1429 131 สื่อดิจิทัลเบื้องต้นและนวัตกรรม
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 
 หลักการและกระบวนการคิดสื่อธุรกิจดิจิทัล  องค์ประกอบและรูปแบบของสื่อดิจิทัล  เทคนิคเบื้องต้น
และนวัตกรรมในการสร้างสรรค์สื่อข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง วิดีโอ  กลยุทธ์เนื้อหาและการออกเพ่ือ
วัตถุประสงค์เป้าหมายทางธุรกิจ  โครงงานผลิตสื่อธุรกิจดิจิทัลโดยใช้เครื่องมือดิจิทัลเพ่ือวัตถุประสงค์เป้าหมายทาง
ธุรกิจ   
 Principles and designing procedures of digital business media;  components and forms 
of digital media;  basic techniques and innovations in creating messages, still pictures, motion 
pictures, sounds, and videos;  content strategy and designing for business targeted purposes;  
project on digital business media using digital tools for business targeted purposes  
 
1429 411 การเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่อการผลิตสื่อ     3(2-2-5) 
 (Creative Writing for Media Production)  
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1429 131 สื่อดิจิทัลเบื้องต้นและนวัตกรรม  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
 ความหมายและประเภทการเขียนเชิงสร้างสรรค์  การฝึกเทคนิคการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เบื้องต้น  
การบูรณาการการเขียนเชิงสร้างสรรค์เพ่ือการผลิตสื่อดิจิทัล  การเขียนเพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจ 
 Definitions and types of creative writing;  practice of basic creative writing techniques;  
integrating creative writing with media production;  writing to promote business 
 
1429 412 ทักษะการสื่อสารส าหรับการเป็นผู้น าและการท างานเป็นกลุ่ม     3(3-0-6)           
              (Leadership and Teamwork Communication Skills) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1429 212 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการสื่อสาร 

    ระหว่างบุคคล  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
 ลักษณะความเป็นผู้น า  ทักษะการเป็นผู้น า  รูปแบบการท างานเป็นกลุ่ม  ทักษะการท างาน เป็นทีม  
การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเพ่ือการท างานเป็นกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ  
 Leadership characteristics;  leadership skills;  group work styles;  teamwork skills;  
English communication for effective group work 
 



1429 413 ลีลาในการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจดิจิทัล     3(3-0-6) 
              (Styles in Digital Business English Communication) 
              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1429 212 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการสื่อสาร 
                                                     ระหว่างบุคคล 
              รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
               แนวคิดและองค์ประกอบของการสื่อสารภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ  ปัจจัยของการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ  ความส าคัญของลีลาภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  การวิเคราะห์ลีลาภาษาอังกฤษใน
บริบทธุรกิจดิจิทัล  การผลิตวัจนและอวัจนกรรมที่หลากหลายด้วยลีลาภาษาอังกฤษในบริบทธุรกิจดิจิทัล 
               Concepts and elements of effective communication in English;  factors for effective 
communication in English;  importance of English language styles in communication;  analysis of 
English language styles in digital business contexts;  production of variety of communicative acts 
with English language styles in digital business contexts 
 
1429 431 นวัตกรรมการเล่าเรื่อง (Storytelling Innovation)    3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1429 131 สื่อดิจิทัลเบื้องต้นและนวัตกรรม 

 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
 ทฤษฎีการเล่าเรื่อง  นวัตกรรมการเล่าเรื่อง การเล่าเรื่องด้วยวาจา การเล่าเรื่องในสื่อสิ่งพิมพ์ การเล่า

เรื่องด้วยภาพ การเล่าเรื่องด้วยสื่อเสียง การเล่าเรื่องด้วยสื่อดิจิทัล  องค์ประกอบการเล่าเรื่องในเนื้อหาดิจิทัล  
กรณีศึกษานวัตกรรมการเล่าเรื่อง  การน าเสนอนวัตกรรมการเล่าเรื่อง 

  Storytelling theories;  innovative storytelling, oral storytelling, storytelling in print 
media, visual storytelling, audio storytelling, digital storytelling;  storytelling elements in digital 
contents;  case studies of stotytelling innovation;  presentation of storytelling innovation 
 
1429 432 การผลิตสื่อธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Media Production)   3(2-2-5) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1429 131 สื่อดิจิทัลเบื้องต้นและนวัตกรรม 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
  นิยามและความส าคัญของสื่อดิจิทัล  การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ฝึกปฏิบัติ ออกแบบและผลิตสื่อ
ดิจิทัล  การบูรณาการสื่อใหม่เพ่ือการน าเสนอและเผยแพร่บนแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์  การ
น าเสนอผลงานการผลิตสื่อ 
 Definitions and importance of digital media;  analyzing, comparing, practicing, 
designing and producing digital media;  integrating new media for presentation and publishing 
on internet platforms and social network;  presentation of media production 
 
 
 



1700 105 การเป็นผู้ประกอบการและการภาษีอากร       3(3-0-6)                  
     (Entrepreneurship and Taxation)     
              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
               แนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการ  แรงจูงใจและการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ  ทักษะและ
ทรัพยากรส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ  การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และ
การน าเสนอความคิดทางธุรกิจ  การพัฒนาแผนธุรกิจ  ความรู้พ้ืนฐานของหลักการภาษีอากร  วิธีการประเมินและ
การจัดเก็บภาษีอากร  ภาษีอากรในการด าเนินธุรกิจ บทบาทและความส าคัญของภาษีอากรต่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ 

     Entrepreneurship concepts;  motivation and entrepreneurial development; 
entrepreneurial skills and resources;  business environment analysis;  product creation and 
business concept presentation;  business plan development;  fundamental knowledge on 
principles of taxations;  tax assessment and collection;  taxation in business operations;  roles 
and importance of taxations on economic security 
 
1700 400 จริยธรรมทางธุรกิจและการก ากับดูแลกิจการที่ดี     3(3-0-6) 
              (Business Ethics and Good Corporate Governance) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

        ความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของจริยธรรม  คุณค่า หลักการและแนวคิดทางด้าน จริยธรรม 
ศีลธรรม  ความยุติธรรมของธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ความรับผิดชอบต่อสังคม  จริยธรรม 
ในการตัดสินใจทางธุรกิจ  ภาพรวมของการก ากับดูแลกิจการ  ปัญหาของตัวแทน  การเปรียบเทียบ ระหว่างกลไก
การก ากับดูแลภายในและภายนอก  บทบาทและจริยธรรมของผู้บริหารและคณะกรรมการ บริษัท  การคุ้มครอง
สิทธิของผู้ถือหุ้น  กลไกของกฎหมายและหน่วยก ากับ 
 Meaning, importance and usefulness of ethics;  values, principles and concepts of 
ethics;  fairness of business to stakeholders;  corporate social responsibility;  ethics in business 
decision making;  overview of corporate governance;  agency problems;  comparison of internal 
and external governance mechanisms;  roles and ethics of administrators and  board of 
directors;  protection of shareholders’ rights;  legal and regulatory mechanisms 
 
1701 371 ธุรกิจดิจิทัล (Digital Business)      3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    ไม่มี  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

    นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับประกอบธุรกิจ  การประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ทางธุรกิจ  
การประยุกต์ใช้สมาร์ทโฟนในการท าธุรกิจ  เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวน์กับธุรกิจยุคใหม่ อินเทอร์เน็ต



ออฟติงทางธุรกิจ  ข้อมูลขนาดใหญ่กับธุรกิจ  การวิเคราะห์ความต้องการและค้นหาความสัมพันธ์ของลูกค้าด้วย
เทคนิคเหมืองข้อมูล   
           Innovations and information technologies for business;  social network and 
smartphone for business;  application of Cloud for modern business;  data mining technologies 
for demand analysis and customer relation searching 
 
1702 241 การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)                                          3(2-2-5) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  1702 210 หลักการตลาด  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

    ความหมาย  ความส าคัญและการพัฒนาของการตลาดดิจิทัล  การวางแผนการตลาด ดิจิทัล การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด  การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า การประยุกต์ใช้ เครื่องมือทางการตลาดที่
เป็นสื่อดิจิทัล การด าเนินกลยุทธ์ทางการตลาดและการสร้างตราสินค้าผ่านทาง สื่อออนไลน์   Definitions;  
importance and development of digital marketing;  digital marketing planning;  marketing 
environment analysis;  consumer behavior analysis;  application of marketing tools as digital 
media;  operation of marketing strategy and building brand through online media 
 
 2.3 กลุม่วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ           
         2.3.1) แผนฝึกงาน 
1429 441 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Field Professional Experiences) 3 หน่วยกิต 
              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    1429 131 สื่อดิจิทัลเบื้องต้นและนวัตกรรม 
              รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 
               การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการใช้ภาษาอังกฤษในองค์กรหรือหน่วยงานทางธุรกิจ จ านวนอย่าง
น้อย 200 ชั่วโมง  การประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถและทักษะ  เจตคติที่ดีเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  การ
นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  รายงานผลปฏิบัติงานที่ได้จากสถานประกอบการ         
              Field professional experiences for English proficiency in business organizations or 
agencies for at least 200 hours;  applications of knowledge, competence and skills;  good 
attitude towards profession;  supervision on field professional experiences;  performance report 
from workplace 
 
1429 442 โครงงานภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English Project)   3 หน่วยกิต 
              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    1429 131 สื่อดิจิทัลเบื้องต้นและนวัตกรรม   
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
              การระดมสมอง  การเลือกหัวข้อโครงงาน  การวางแผนท างานอย่างเป็นระบบ  การออกแบบโครงงาน  
การสืบค้นและส ารวจข้อมูล  การคิดวิเคราะห์  การพัฒนาโครงงาน  การน าเสนอโครงงานภาษาอังกฤษธุรกิจ 



              Brain-storming;  project topic selection;  systematic planning;  project design;  data 
search and survey;  analytical thinking;  project development;  business English project 
presentation 
      
      2.3.2) แผนสหกิจศึกษา 
1429 443 สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 6 หน่วยกิต 
           รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    1429 331 นวัตกรรมการออกแบบในสื่อธุรกิจดิจิทัล 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 
              การเข้าอบรมเตรียมความพร้อมไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง  การเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการฝึก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างน้อย 16 สัปดาห์ต่อเนื่องเพ่ือให้ได้รับประสบการณ์ตรงและมีคุณภาพตามท่ี
องค์กรหรือหน่วยงานทางธุรกิจต้องการ  สัมมนาประสบการณ์จากสหกิจศึกษา  โครงงานเพื่อพัฒนาการสื่อสาร
ธุรกิจในยุคดิจิทัล 
             Attending preperative program for at least 30 hours;  learning at educational institution 
in conjunction with training at workplace with minimum of consecutive 16 weeks to obtain 
direct experience and meet quality required by organization or business sector;  seminar on 
cooperative education experiences;  project for development of business communication in 
digital age 
 
 2.4 กลุม่วิชาชีพเลือก 
1429 315 สุนทรียศาสตร์ร่วมสมัย (Contemporary Aesthetics)                     3(3-0-6)       

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 

 ความหมาย แนวคิด ประสบการณ์และประเด็นทางด้านสุนทรียศาสตร์ร่วมสมัย 
สุนทรียศาสตร์ในโลกตะวันออกและตะวันตก  แนวคิดสุนทรียศาสตร์ไทย  ผลกระทบมุมมองความงาม 
ต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม  
  Definitions, concepts, experiences and issues of contemporary aesthetics;  aesthetics 
in the eastern and western worlds;  concepts of Thai aesthetics;  effects of aesthetic 
perceptions on innovation creation 
 
 
 
 
 
 



1429 316 ศิลปะการแสดงเพื่อการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล                                    3(2-2-5) 
              (Performing Arts for Digital Media Production) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 

 หลักการพื้นฐานของศิลปะการแสดง การละครและนาฏศิลป์  แนวคิด ความเชื่อและการ 
น าเสนอคุณค่า  บทบาทในกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะการแสดง  การประยุกต์ใช้ศิลปะการแสดง 
ในสื่อดิจิทัล  โครงงานศิลปะการแสดงเพื่อการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล 
 Basic principles of performing arts, theatre and various forms of dances;  concepts, 
beliefs and value presentation;  roles in performing art production;  applications of performing 
arts in digital media;  performing arts for digital media project 
 
1429 321 ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)                3(3-0-6) 
              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี    
 แนวคิดพ้ืนฐาน รูปแบบ วิธีการด าเนินธุรกิจเพ่ือสังคม  การประยุกต์หลักการบริหารธุรกิจกับธุรกิจเพ่ือ
สังคม  การวิเคราะห์ธุรกิจเพ่ือสังคม  การเขียนแผนธุรกิจเพ่ือสังคม  การแก้ไขปัญหาเชิงนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน
ของธุรกิจเพ่ือสังคม  กรณีศึกษาธุรกิจเพื่อสังคมภายในประเทศและต่างประเทศที่ประสบความส าเร็จ       
 Fundamental concepts, types and processes of social enterprise operation;  
application of business management principles to social enterprise;  analysis of social enterprise;  
business plan writing;  innovative solutions for sustainability of social enterprises;  case studies 
of successful domestic and international social enterprises 
 
1429 332 การสื่อสารผ่านภาพ (Visual Communication)                             3(2-2-5)    
              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    1429 131 สื่อดิจิทัลเบื้องต้นและนวัตกรรม 
              รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 
              นิยาม ประเภทและลักษณะของการสื่อสารด้วยภาพ  การสร้างความหมายด้วยเนื้อหาเชิงปฏิสัมพันธ์ 
ประติมานวิทยา ภาพประกอบ แผนภูมิและแผนภาพข้อมูล แอนิเมชันเบื้องต้น  
              Definitions, types and characteristics of visual communication;  creating meanings 
through interactive content, iconography, illustration, charts and data visualization, basic 
animation 
 
 
 
 
 



1702 331 การจัดการค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Retail Business Management) 3(3-0-6) 
             รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   1702 210 หลักการตลาด  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 
 สภาพแวดล้อมและการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่  รูปแบบต่าง ๆ ของการด าเนินธุรกิจค้าปลีก
สมัยใหม่  พฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่  การเลือกท าเลและการออกแบบ   
ร้านค้าการจัดการในด้านการจัดการผลิตภัณฑ์  กลยุทธ์ราคา  โลจิสติกส์และเทคโนโลยีในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่  
การสื่อสารการตลาดและการบริการในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่   
 Modern retail business environment and competition in overall concept;  types of 
modern retail business operation;  consumer behavior in modern retail business;  location 
selection and store design;  retail business management in aspect of product;  pricing strategy;  
logistics and technology in modern retail business;  marketing communication and service in 
modern retail business  
 
1702 342 การจัดการการขายอย่างมืออาชีพ (Professional Sales Management) 3(3-0-6) 
         รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1702 210 หลักการตลาด  

    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี  
    ความหมายและความส าคัญของการขายและการจัดการการขาย  ศิลปะการขาย  บุคลิกภาพของ

พนักงานขาย  เจรจาต่อรอง  การจัดการการขาย  การวางแผนการขาย  การพยากรณ์การขาย   
การสรรหา  คัดเลือกและอบรมพนักงานขาย  การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน  การจูงใจพนักงานขาย   
การบริหารเวลาและอาณาเขตการขาย  การประเมินผลพนักงานขายและจริยธรรมส าหรับนักขาย  

    Meaning and importance of sales and sales management;  salesmanship;  sales 
personality;  negotiation;  sales management;  sales planning;  sales forecast;  recruiting;  
selecting and training salesman;  compensation;  sales motivation;  time and territory 
management;  sales evaluation and ethics for salesman 

 
1702 353 การตลาดบริการ (Service Marketing)                                        3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    1702 210 หลักการตลาด 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 

    บทบาทและความส าคัญของธุรกิจบริการ ประเภทของตลาดบริการ พฤติกรรมผู้ใช้บริการ  
การวางต าแหน่งบริการ การก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมของการตลาดบริการ การสร้างความสมดุล ระหว่างอุปสงค์
และความสามารถในการผลิตบริการ การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ คุณภาพบริการ หลักการการคิดออกแบบบริการ 
ขอบข่ายงานในการออกแบบบริการ เครื่องมือส าหรับการคิดการออกแบบบริการ การคิดออกแบบบริการเชิงลึก 
ประเด็นจริยธรรมทางการตลาดบริการ 

    Roles and importance of service business, types of service marketing, service 
consumer behavior, service positioning, service marketing mix strategy, balancing demand and 



productive capacity, customer relationship management, service quality, principles of service 
design thinking, fields of service design, tools of service design thinking, deep service design 
thinking, ethical issues in service marketing 
 
1706 103 การจัดการสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล                                                3(2-2-5) 
             (Digital Business Information Management) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 

    ความส าคัญของเทคโนโลยีที่มีต่อธุรกิจ  องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ  การจัดการธุรกิจในยุค
ดิจิทัล การจัดการเทคโนโลยี การจัดการคน การจัดการเอกสารและรายงาน  ซอฟต์แวร์เพ่ือ 
การวางแผนทรัพยากรองค์กร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการซื้อและการขาย ด้านการขนส่ง  การ
ป้องกันการฉ้อโกง  กฎหมายด้านธุรกรรมคอมพิวเตอร์ 

    Importance of technology to business;  information system components;  digital 
business management, technology management, human management, document and report 
management;  enterprise resource planning software, human resource management, purchasing 
and sale, logistic;  fraud protection;  computer transaction law 

 
1707 101 การบัญชีข้ันต้น (Fundamental Accounting)                              3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:    ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี 

    ความหมาย วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการบัญชี  ประวัติของวิชาชีพบัญชี  หลักการและวิธีการ
บันทึกบัญชีตามหลักบัญชีคู่  การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป  สมุดรายวันเฉพาะ  บัญชีแยกประเภท  การ
จัดท างบทดลอง  รายการปรับปรุง  กระดาษท าการ  การปิดบัญชี  ระบบใบส าคัญ  การจัดท ารายงานทางการเงิน
ส าหรับกิจการให้บริการและกิจการซื้อขายสินค้า         
       Meaning, objectives and usefulness of accounting;  history of accountancy profession;  
principles and accounting procedures of double-entry system;  recording in general journal;  
special journal;  ledger;  preparation of trial balance;  adjusting entries;  working papers;  closing 
entries;  voucher system;  preparation of financial reports for services and merchandising 
business 
 


