
 

4.1 คําอธิบายรายวิชา 

 

 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 

0641001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 

  Thai for Communication  

ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเครื่องมือสื่อสารและแสดงถึงความเปน

เอกลักษณของชาติการขยายความการตีความการวิเคราะหการสรุปความการสืบคนขอมูล

ขาวสารและนําเสนอขอมูลผานเทคโนโลยีสารสนเทศการบูรณาการทางความรูและทักษะทาง

ภาษารวมถึงกิจกรรมทางภาษาไทย 

The importance of the Thai language as a tool for communication 

and representation of national identity; elaboration; interpretation; analyses; 

concluding; information retrieval from information resources and presentation 

with an emphasis on the integration of knowledge and language skills, 

including activities related to the Thai language.  

 

0641002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 

  English for Communication  

ทักษะการฟงพูดอานและเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันการสื่อสารผานสื่อ

ออนไลนหลักไวยากรณอังกฤษการออกเสียงการเขียนประโยคงายๆการอานและทําความ

เขาใจการกรอกแบบฟอรม 

Listening, speaking, reading, and writing skills for everyday 

communication; online communication; fundamentals of English grammar; 

pronunciation; basic writing; reading comprehension; filling forms. 

   

0641003 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู   3(3-0-6) 

  English for Learning Skills  

ทักษะการอานเพื่อหาหัวเรื่องใจความสําคัญและรายละเอียดสนับสนุนจากสื่อ

สิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกสการคนควาหาความรูเพิ่มเติมจากแหลงตางๆการคิดวิเคราะห

การเขียนขั้นพ้ืนฐานการนําเสนอขอมูลเชิงสรางสรรค 



Reading skills for subject lines, highlights and details, supported by 

print and electronic media. Researching to acquire additional knowledge from 

various sources; Basic writing Creative presentation 

 

0641004 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 

  Daily English Conversation  

ทักษะการฟงและการพูดโดยใชคําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษที่เหมาะสมเพื่อ

การสื่อสารในชีวิตประจําวันที่มีประสิทธิภาพ 

Listening and speaking skills using practical English vocabulary and 

expressions for effective daily-life communication. 

 

0641005 ภาษาจีนพื้นฐานและวัฒนธรรม   3(3-0-6) 

  Basic Chinese Language and Culture  

การอานและเขียนตัวอักษรพื้นฐานสําหรับผูเริ่มเรียนภาษาจีนโครงสรางตัวอักษร

คําศัพทพื้นฐานการทักทายในชีวิตประจําวันสํานวนภาษาที่ใชในสถานการณตางๆประเพณี

และวัฒนธรรมจีนพัฒนาทักษะดานการฟงการพูดการอานและการเขียนภาษาจีน 

Introduction to Chinese reading and writing system for beginners; the 

structure of the Chinese characters, basic vocabulary, greetings, daily 

expressions for various situations; and Chinese culture and traditions, 

emphasizing developing listening, speaking, reading, and writing skills.  

 

0641006 ภาษาญี่ปุนพื้นฐานและวัฒนธรรม   3(3-0-6) 

  Basic Japanese Language and Culture  

การอานและเขียนตัวอกัษรพื้นฐานสําหรับผูเริ่มเรียนภาษาญี่ปุนโครงสรางตัวอักษร

คําศัพทพื้นฐานการทักทายในชีวิตประจําวันสํานวนภาษาที่ใชในสถานการณตางๆประเพณี

และวัฒนธรรมญี่ปุนพัฒนาทักษะดานการฟงการพูดการอานและการเขียนภาษาญี่ปุน 

Introduction to Japanese reading and writing system for beginners; 

the structure of the Japanese characters, basic vocabulary, greetings, daily 

expressions for various situations; Japanese culture and traditions, 

emphasizing developing listening, speaking, reading, and writing skills. 

 

 

 



0641007 ศิลปะในการใชภาษาไทย    3(3-0-6) 

  The Art of Thai Usage  

ทักษะการใชภาษาไทยใหเหมาะสมกับระดับบุคคลและกาลเทศะเพื่อการเขาสังคม

หลักการพูดจิตวิทยาในการสื่อสารมารยาทในการพูดและการฟงในโอกาสตางๆ 

Skills in using the Thai language appropriately for socializing; 

principles of effective speaking; psychology in communication; etiquette for 

speakers and audiences on various occasions.Reading skills for finding topics, 

main ideas, and supporting details from printed materials and electronic 

media; searching for more knowledge from different sources; analytical 

thinking; basic writing; creative presentation.  

 

0642001 ชีวิตวิถีใหม        3(3-0-6) 

  New Normal Life  

ความสําคัญและความเปนมาของชีวิตวิถีใหมการสรางวินัยการปรับพฤติกรรมการ

ใชชีวิตดานสุขภาพและวัฒนธรรมในสังคมยุคใหมการประยุกตองคความรูสรางภูมิคุมกันให

เกิดประโยชนในชีวิตประจําวันทั้งสวนตัวและสวนรวมการเสริมสรางความพรอมในการรับมือ

โรคอุบัติใหม 

The importance and background of the new normal life; 

development of self-discipline; behavioral shifts for living in the new normal 

era in terms of health and cultural; knowledge application to develop 

immunity for personal and social benefits; readiness enhancement for 

emerging diseases preparation. 

   

0642002 ธรรมชาติของชีวิต      3(3-0-6) 

  Nature of Life  

ความจริงของชีวิตการเขาถึงสังคมและโลกปจจุบันในมุมมองของปรัชญาและ

ศาสนาการกําหนดเปาหมายของชีวิตดวยหลักคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย

ความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณมีเหตุผลมีสติและสามารถแกปญหาเพื่อ

การดํารงชีวิตอยูอยางสันติสุขในสังคม 

The truth of life; connecting with society and the world in the view 

of philosophy and religion; determining life goals based on virtual principle 

and honesty; ability to think analytically, logically, and mindfully; ability to 

solve problems efficiently to live peacefully in society. 



   

0642003 สุนทรียภาพของชีวิต          3(3-0-6) 

  Aesthetics for Life  

ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสุนทรียศาสตรการรับรูและการเรียนรูเกี่ยวกับ

คุณคาทางวัฒนธรรมความงามดานศิลปะดนตรีและศิลปะการแสดงการสรางรสนิยมทาง

ศิลปะและนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการดําเนินชีวิต 

The relationship between human and aesthetics; perception and 

learning about cultural values, artistic beauty, music, and performing arts; 

development of artistic taste and its useful application to living. 

   

0642004 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาทักษะชีวิต   3(3-0-6) 

  Human Behavior and Life Skills Development  

พื้นฐานแหงพฤติกรรมมนุษยการพัฒนาตนดานมนุษยสัมพันธและการดํารงชีวิต

อยางเปนสุขการสื่อสารที่ประสบความสําเร็จการทํางานเปนทีมภาวะผูนําและผูตามการ

เสริมสรางแรงจูงใจการใฝเรียนรูพลังแหงชีวิตเพื่อประสิทธิภาพแหงตนและประสิทธิผลแหง

งานการอยูรวมกับผูอื่นอยางสันติสุขการเตรียมความพรอมสําหรับการปรับตัวในอนาคต 

Fundamentals of human behaviors; self-development in human 

relations and happy living; successful communication; team working; 

leadership and followership; empowerment of motivation; enthusiasm for 

learning; life energy for self-efficiency and work effectiveness; living peacefully 

with others; readiness preparation for future adjustment. 

 

0642005 จิตสํานึกและความรับผิดชอบตอสังคม   3(3-0-6) 

  Consciousness and Social Responsibility  

ความเปนมาของชาติไทยและราชภัฏการสรางบัณฑิตใหมีคุณลักษณะพึงประสงค

การปลูกฝงจิตสํานึกใหมีสวนรวมการแยกแยะผลประโยชนสวนตนและสวนรวมจริยธรรมนํา

พลเมืองในสังคมการยับยั้งและปองกันการทุจริตนําขอมูลขาวสารประยุกตใชกับกระบวนการ

คิดเพ่ือใหเกิดการตระหนักถึงปญหาดานการทุจริต 

Historical background of Thai nation and Rajabhat; development of 

graduates with desirable characteristics; participation awareness cultivation; 

private and public interest separation; moral enhancement; corruption 

inhibition and prevention; application of information and thinking processes to 

raise awareness of the corruption problem. 



0642006 กฎหมายกับชีวิตและสังคม   3(3-0-6) 

  Law for Life and Society  

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายความสัมพันธระหวางกฎหมายกับชีวิตและสังคม

สิทธิหนาที่และเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลความรับผิดชอบในทางแพงและในทางอาญา

กระบวนการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากฎหมายครอบครัว

กฎหมายมรดกกฎหมายอื่นๆที่เก่ียวของกับชีวิตประจําวัน 

Basic knowledge of law; the relation of law to life and society; 

fundamental individual rights, duties and freedom; responsibilities in civil law 

and criminal law; process of justice according to criminal procedure code; 

family law; succession laws; other laws in daily life. 

   

0642007 ชีวิตในสังคมดิจิทัล      3(3-0-6) 

  Life in Digital Society  

การดํารงชีวิตและเศรษฐกิจในสังคมยุคดิจิทัลองคประกอบและหนาที่ที่สําคัญทาง

ธุรกิจทักษะการพัฒนาอาชีพในอนาคตการวางแผนทางการเงินการออมการลงทุนการประกัน

ชีวิตระดับบุคคลและครอบครัว 

Living and economy in digital society; crucial business components 

and duties; skills for future career development; financial planning; saving; 

investment; life assurance at individual and family levels. 

 

0642008 บุคลิกภาพกับการสื่อสารยุคใหม   3(3-0-6) 

  Personality and Modern Communication  

ความหมายและความสําคัญของบุคลิกภาพหลักการและแนวทางพัฒนาบุคลิกภาพ

ทั้งภายในและภายนอกการพัฒนาทัศนคติและอารมณความหมายและรูปแบบของมารยาท

ทางสังคมการปรับตัวภายใตความแตกตางทางสังคมและวัฒนธรรมทักษะการสื่อสารดวยสื่อ

สมัยใหมทักษะการสื่อสารระหวางบุคคลความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพเพื่อ

สรางความประทับใจและแกไขปญหาอยางเหมาะสม 

Definition and importance of personality; principles and guidelines for 

developing internal and external personalities; attitude and emotional 

development; definition and types of social etiquette; self-adjustment under 

social and cultural differences; communication skills with new media; 

interpersonal communication skills; ability to communicate effectively to 

create a good impression and solve the problem appropriately. 



   

0642009 ศาสตรพระราชากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต   3(3-0-6) 

  The King’s Philosophy and Life Quality Development  

ความสําคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการนําศาสตรพระราชาหลักการ

ทรงงานเขาใจเขาถึงและพัฒนามาประยุกตใชเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตการนําภูมิปญญา

ทองถิ่นมาประยุกตใชในการประกอบอาชีพความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเองจิตอาสาและ

จิตสาธารณะการอยูรวมกันอยางสันติการปฏิบัติตามกฎกติกาและระเบียบของสังคมวิถีชีวิต

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

The importance of the principle of sufficiency economy; application 

of the King’s philosophy and principle for working: understanding, connecting, 

and developing to improve the quality of life; application of local wisdom in 

working; self-responsibility; volunteer spirit and public mind; living peacefully 

with others; obeying rules and regulations of society; the way of life in a 

democratic society with the King as the head of state. 

   

0642010 นันทนาการกับวิถีชีวิต      3(3-0-6) 

  Recreation and Lifestyle  

แนวคิดทฤษฎีความหมายความสําคัญและประเภทของนันทนาการแบบตางๆการ

ออกแบบกิจกรรมนันทนาการใหเหมาะสมกับวิถีชีวิตเพื่อสุขภาพท่ีดี 

Concepts, theories, definitions, importance, and kinds of recreation; 

designing suitable recreational activities for healthy lifestyle. 

 

0642011 การรูเทาทันสื่อ      3(3-0-6) 

  Media Literacy  

ความหมายความสําคัญและองคประกอบของการรูเทาทันสื่อแนวคิดและทฤษฎีที่

เกี่ยวของหลักการวิเคราะหและการประเมินคุณคาของสื่อการเลือกรับสื่อการประยุกตใชการ

รูเทาทันสื่อในชีวิตประจําวันผลกระทบของสื่อตอปจเจกบุคคลและสังคมการสรางและ

สงเสริมสังคมรูเทาทันสื่อ 

Definition, importance, and components of media literacy; concepts 

and theories of media literacy; principles for analyzing and evaluating the 

value of media; media exposure; implications of media literacy in daily life; 

the impact of media on individuals and society; developing and promoting 

media literacy in society. 



   

0643001 ทักษะความเขาใจและการใชเทคโนโลยีดิจิทัล   3(2-2-5) 

  Digital Literacy  

ความสําคัญองคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศการใชงานคอมพิวเตอรและการ

ติดตอสื่อสารบนอินเทอรเน็ตการใชบริการธุรกรรมออนไลนการทํางานรวมกันแบบออนไลน

การออกแบบขั้นตอนวิธีโดยใชคอมพิวเตอรและการแกปญหาดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรการ

จัดการดานความปลอดภัยจริยธรรมในสังคมสารสนเทศการใชงานคอมพิวเตอรและสื่อดิจิทัล

อยางถูกกฎหมายกรณีศึกษาผลกระทบจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีตอบุคคลองคกร

และสังคมและการประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการทํางานในสังคมยุคดิจิทัล 

Significance and components of information technology; computer 

usability and communication on the Internet; usability of services for online 

transactions; online co-working; methodology design using computer; problem 

solving using scientific methods; security management; ethics in information 

society; legal usability of computer and digital information; case studies on 

impacts of using digital technology on person, organization and society; and 

application of computer programs for working in digital age. 

   

0643002 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิตในสังคมยุคใหม   3(3-0-6) 

  Science for Quality of Life in a Modern Society  

  กระบวนการทางวิทยาศาสตรการประยุกตใชความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่

สรางเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความมั่นคงทางอาหารพฤติกรรมการบริโภค

ผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีผลตอสภาพแวดลอมสังคม

และวัฒนธรรมในสังคมยุคใหม 

Scientific process; practical application of scientific knowledge and 

technology for health promotion to enhance life quality; food security; 

consumer behavior; impacts of scientific and technology progression on 

environment, society and culture in a modern society. 

 

0643003 ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดลอม     3(3-0-6) 

  Natural Resources and Environment  

ความหมายความสําคัญความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมวิกฤติการณการ

เปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมการเกิดภัยธรรมชาติประเภทตางๆ

ผลกระทบตอดานเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอมการปรับตัวและการเตรียมความพรอมเพื่อ



รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมการนําความรูไปประยุกตใชเพื่อสรางความเขาใจความ

ตระหนักและการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอม 

Definition, significance, relationship between human and 

environment; crises of natural resources and environmental changes; the 

occurrences of various natural disasters; their impacts on economy, society 

and environment; self-adjustment and preparation for confronting 

environmental change; application of knowledge to promote understanding, 

awareness and participation in environmental management. 

   

0643004 กระบวนการคิดเชิงเหตุผลและการตัดสินใจ   3(3-0-6) 

  Logical Thinking Process and Decision Making  

ลักษณะของกระบวนการคิดรูปแบบตางๆของการคิดการออกแบบการคิดเชิง

เหตุผลการพัฒนาทักษะการคิดการใชกระบวนการคิดการตัดสินใจอยางสรางสรรคโดยวิธี

แสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรและตรรกศาสตรการวิเคราะหขอมูลและขาวสารโดยวิธีการ

ทางสถิติเบื้องตนกระบวนการตัดสินใจและการประยุกตใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวัน 

Characteristics of thinking process; styles of thinking; logical thinking 

skill development; usability of thinking process; creative decision making 

based on scientific process and logic; analysis of data and information by 

fundamental statistical methods; decision making process and its application 

in daily life problem solving. 

   

0643005 ทักษะพื้นฐานเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม   3(3-0-6) 

  Basic Skills for Innovation Creation  

ความหมายการจําแนกประเภทและสวนประกอบของนวัตกรรมองคประกอบใน

การพัฒนานวัตกรรมทักษะพื้นฐานในการสรางสรรคนวัตกรรมกระบวนการในการพัฒนา

นวัตกรรมการพัฒนาความคิดสรางสรรคการแกปญหาดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพื่อ

การสรางสรรคนวัตกรรมความคิดเชิงนวัตกรรมการจัดการความรูและนวัตกรรมกรณีศึกษา

นวัตกรรมที่เปนประโยชนในชีวิตประจําวัน 

Definition, types and components of innovation; factors for innovation 

development, basic skills for innovation creation; innovation development 

process, creative thinking development, problem solving using scientific 

approach for innovation creation; innovative thinking; knowledge and 

innovation management process; case studies about innovation in daily life. 



0643006 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ   3(3-0-6) 

  Food and Nutrition for Health  

ความสําคัญของอาหารและโภชนาการตอสุขภาพของคนทุกชวงวัยอาหารจาก

ธรรมชาติเพื่อสุขภาพสมุนไพรในอาหารชนิดและกลไกของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีผลตอ

สุขภาพและความงามอาหารสําหรับการปองกันและการบําบัดกลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง

หลักเกณฑในการกําหนดและการจัดสํารับอาหารที่เหมาะสมกับความตองการเฉพาะกลุม

กฎหมายและการคุมครองผูบริโภคของผลิตภัณฑอาหารเสริมสุขภาพและความงามในปจจุบัน 

The importance of food and nutrition to the health of people of all 

ages; natural food for health; herbs in food; types and mechanisms of 

bioactive substances affecting health and beauty; diet for prevention and 

treatment of non-communication diseases (NCDs); principles for dietetics and 

menu setting that are suitable for specific groups; current laws and consumer 

protection of health and beauty food supplements. 

 

2) หมวดวิชาเฉพาะ 

 2.1 กลุมวิชาแกนทางธุรกิจ 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา         น(ท-ป-อ) 

 

3310101 หลักการบัญชี        3(2-2-5)

  Principles of Accounting 

สมการบัญชี วงจรบัญชี แนวคิดการวิเคราะหสินทรัพย หนี้สิน สวนของเจาของ 

หลักบัญชีคู เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การบันทึกรายการในสมุดรายการขั้นตน 

ประกอบดวยสมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันเฉพาะ การบันทึกในสมุดแยกประเภท งบทดลอง 

รายการปรับปรุง การจัดทํางบการเงินสําหรับกิจการบริการและกิจการซื้อขายสินคา 

Accounting equations, accounting cycle, concepts of assets analysis; 

debts, owner’s equity, principle of double-entry, source documents for 

recording basic; recording in the following documents general journal, ledger, 

trial balance, account adjustment, financial statements of service and trading. 

 

3306101 การเงินธุรกิจ        3(3-0-6) 

 Business Finance 

ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหนาที่ของฝายการเงินในธุรกิจ เปาหมายและ

ความสําคัญของการเงินธุรกิจ หลักการการจัดหาเงินทุนภายในธุรกิจ การจัดสรรเงินทุนเพื่อ



ใชในการดําเนินงานของธุรกิจ คาของเงิน การวางแผนการเงินที่เกี่ยวกับการลงทุนในกิจการ 

การขยายกิจการ การเพิ่มทุน นโยบายการจัดสรรกําไรและเงินปนผล ตลาดทุนและตลาดเงิน

ในประเทศไทย 

Scope, features, roles and functions of financial department, goals 

and significance of business finance, principle of internal fund raising, capital 

allocation, value of money, business financial planning, business expansion 

and growth, capital increase, earnings and dividend policies, capital market 

and money market in Thailand. 

 

3312101 องคการและการจัดการ      3(3-0-6) 

 Organization and Management 

แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับองคการและการจัดการ สภาพแวดลอมขององคการ 

กระบวนการจัดการ วัฒนธรรมองคการ การจัดการเพ่ือความยั่งยืน 

Basic concepts of organization and management, organization 

environment, management process, organizational culture, sustainable 

management. 

 

3302101 หลักการตลาด        3(3-0-6) 

 Principles of Marketing 

ความหมาย บทบาท และความสําคัญของการตลาด พัฒนาการของแนวความคิด

ทางการตลาด สภาพแวดลอมทางการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค การแบงสวนตลาด การ

เลือกตลาดเปาหมาย การวางตําแหนงผลิตภัณฑ สวนประสมการตลาด ระบบสารสนเทศทาง

การตลาด จริยธรรมทางการตลาดและความรับผิดชอบตอสังคม 

Definitions, important roles and functions of marketing, evolution of 

concepts of marketing, marketing environment, consumer behavior, market 

segmentation, target marketing, product positioning, marketing mix, marketing 

information systems, management ethics and social responsibility. 

 

3101101 หลักเศรษฐศาสตร       3(3-0-6) 

Principles of Economics 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร อุปสงค อุปทาน ตนทุน รายรับ ตลาด 

รายไดประชาชาติ การเงิน การคลัง เงินเฟอ เงินฝด การคาและการเงินระหวางประเทศ 



Introduction to economics, supply and demand, cost and revenue, 

market, national income, public finance, monetary policy, inflation, deflation, 

international trade and finance.  

 

3314102 การเปนผูประกอบการ       3(3-0-6) 

 Introduction to Entrepreneurship 

ความหมาย ความสําคัญ และคุณลักษณะของผูประกอบการ การวิเคราะหปญหา

และโอกาสของผูประกอบการ การศึกษาความเปนไปได การแสวงหาโอกาสใหมทางธุรกิจ 

การซื้อธุรกิจ การจัดตั้งธุรกิจใหม การเขียนแผนธุรกิจ และจริยธรรมทางธุรกิจ 

Definitions, important roles and characteristics of the entrepreneur, 

SWOT analysis, business viability studies and opportunity assessment; merger 

and acquisition, start-up, writing a business plan andbusiness ethics. 

 

3312202 การจัดการปฏิบัติการ       3(3-0-6) 

 Operation Management 

ระบบการผลิตและปฏิบัติการ การวางแผนการผลิตสินคาและบริการ การควบคุม

การผลิตสินคาและบริการ การเลือกทําเลที่ตั้ง การวางผัง การจัดการคุณภาพ การจัดการหวง

โซอุปทาน การควบคุมสินคาคงคลัง การควบคุมสินคาคงเหลือ 

Production and operation systems, planning and controlling in both 

manufacturing and service sectors; location selection, plant layout, quality 

and supply chain management,inventory control. 

 

4305201 สถิติธุรกิจ         3(2-2-5) 

 Business Statistics 

ขอบเขตของวิชาสถิติและประโยชนดานธุรกิจ ลักษณะของขอมูลทางธุรกิจและ

วิธีการเก็บขอมูล ประเภทและมาตรการวัดขอมูล การวิเคราะหขอมูลธุรกิจดวยสถิติเชิง

พรรณนา การทดสอบสมมุติฐานสําหรับหนึ่งและสองประชากร การวิเคราะหความแปรปรวน 

สหสัมพันธและสมการถดถอย โดยการประยุกตสําหรับงานทางธุรกิจ 

Statistics business, characteristics of business data and their 

collection, types and levels of data, analysis business data with descriptive 

statistics, testing hypothesis for one and two populations, Analysis of variance 

correlation and regression for application in business.  

 



3312203 การจัดการเชิงกลยุทธ       3(3-0-6) 

 Strategic Management 

แนวคิดพื้นฐานและกระบวนการในการจัดการเชิงกลยุทธ กระบวนการวางแผนและ

ตัดสินใจเชิงกลยุทธ การนํากลยุทธไปปฏิบัติ การควบคุมเชิงกลยุทธ 

Fundamental concepts and processes in strategic management; strategic 

planning and decision-making processes, strategic implementation and control. 

 

3315201 การจัดการทรัพยากรมนุษย    3(3-0-6) 

 Human Resource Management 

แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การวางแผน

และกลยุทธทางทรัพยากรมนุษย การสรรหาและการคัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

การบริหารผลการปฏิบัติงาน การบริหารคาตอบแทน แรงงานและพนักงานสัมพันธ สิทธิของ

พนักงานและการจัดการทางวินัย สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน 

Concepts and theories in human resource management; job analysis, 

planning and strategy in human resources management; recruitment and 

selection, human resource development; management of performance, 

compensation management, employee relations management, employee rights 

and managing disciplines; health and safety of employees. 

 

 

4.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน 

- กลุมประเด็นองคการและระบบสารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา        น(ท-ป-อ) 

3312111 นวัตกรรมเทคโนโลยีและการจัดการธุรกิจดิจิทัล   3(2-2-5) 

Innovation Technology and digital business management 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจ และซอฟตแวรสําหรับการ

จัดการงานเอกสารเบื้องตน การสรางสื่อนําเสนอผลงาน การใชระบบ Cloud เบื้องตนเพื่อ

ธุรกิจดวย Google Driveการจัดการขอมูลทางอินเทอรเน็ตในองคกร การสรางเว็บไซตอยาง

งายดวยซอฟตแวร CMS แนวความคิดภาพรวมของการตลาดออนไลน การจัดการขอมูลและ

การสื่อสารดวย Social media และทักษะการใชคอมพิวเตอรทางธุรกิจ การศึกษาความรู

ทางดานระบบสารสนเทศเพื่อใหกาวทันการบริหารธุรกิจในปจจุบัน 

Introduction to business information technology and basic document 

management software. Creating media presentations. Introduction to Cloud 



Systems for Business with Google Drive. Internet data management in the 

enterprise. Easy Website Creation withCMS Software. Overview concept of 

online marketing and communication with social media with business 

computing skills. Studying the knowledge of information systems to keep 

pace with current business administration. 

 

3300102 การควบคุมมาตรฐานดิจิทัลคอนเทนต   3(2-2-5) 

  Control of Digital Content Standards 

   กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับดิจิทัลคอนเทนตและลิขสิทธิ์ซอฟตแวรกฎหมายเกี่ยวกับการ

ทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสและการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรอาชญากรรมและ

ทุจริตทางไซเบอรกฎหมายทรัพยสินทางปญญาธรรมาภิบาลดิจิทัลมาตรฐานดิจิทัลการปฏิบัติ

ตามกฎหมายคุณธรรม จริยธรรมและมาตรฐานการจัดการดานดิจิทัลคอนเทนต 

Legal and regulatory issues related to Digital Content and the 

copyright of software; electronic transaction law and computer-related crime 

act; cybercrime and fraud; intellectual property law; digital governance; digital 

standard; compliance of law, ethics and digital content management 

standards. 

 

3312213 การบริหารโครงการการจัดการสรางสรรคดิจิทัลคอนเทนต   3(0-6-3) 

  Project Management for Digital Content Creative Management 

     แนวคิด หลักการและเทคนิค เครื่องมือ และปจจัยที่เกี่ยวของการบริหารโครงการและควบคุม

โครงการ ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดโครงการ ทดสอบ ประเมินผลโครงการ การนําเสนอโครงการ

ดานการจัดการสรางสรรคดิจิทัลคอนเทนตและกรณีศึกษาตาง ๆ 

     Concepts, principles and techniques, tools and related factors in project 

management and control from conception to completion; test; project 

evaluation; Digital Content Creative Management project presentation; case 

studies related to Digital Content Creative Management. 

 

3301204 การสัมมนาเพื่อการจัดการสรางสรรคดิจิทัลคอนเทนต   3(0-6-3) 

  Seminar in Digital Content Creative Management 

ความหมายของการสัมมนาจุดมุงหมายองคประกอบกระบวนการรูปแบบ และ

เทคนิคการจัดสัมมนาดานการจัดการสรางสรรคดิจิทัลคอนเทนตเพื่อใหเขาใจถึงอุปสรรค



ตลอดจนการหาแนวทางแกไขอยางมีประสิทธิภาพฝกจัดสถานการณจําลอง และสถานการณ

จริงในการสัมมนาการจัดการสรางสรรคดิจิทัลคอนเทนต 

Meaning, objectives, elements, processes, patterns, and techniquesin a 

seminar focusing on Digital Content Creative Management, in order to 

findproblems and create solutions effectively; simulations and real 

situationsin the seminar on Digital Content Creative Management. 

 

- กลุมวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการประยุกตใช 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-อ) 

4402216 การออกแบบบริการดิจิทัล    3(0-6-3) 

Digital Service Design  

แนวคิดและหลักการการออกแบบบริการดิจิทัล เพื่อสรางประสบการณการใชงานที่

ดีใหแก ผูใช โดยการเลือกเทคโนโลยี และเอพีไอ ที่เหมาะสมมาใชในการออกแบบและพัฒนา

ได รวมไปถึง การนําทฤษฎีดานการออกแบบกราฟกมาใชเพื่อเพิ่มความนาสนใจใหกับบริการ

ดิจิทัลดวย   

Concepts and principles of digital-service design in order to create a 

good user  experience, how to select appropriate technologies and APIs, and 

how to use graphic  design theory to make digital services more attractive. 

 

3312106 การจัดการเนื้อหาดิจิทัล     3(2-2-5) 

Digital Content Management 

ความรูเกี่ยวกับโครงสรางขอมูลเบื้องตน การเรียงลําดับขอมูล การคนหา การจัดเก็บ 

จัดหมวดหมู คัดกรอง จัดการขอมูลของเนื้อหาใหอยู ในรูปแบบดิจิทัล ตามลักษณะ

ความสําคัญของเนื้อหาขอมูลดิจิทัล การแปลงขอมูลใหเปนมาตรฐานเดียวกัน สราง

สารสนเทศจาก ขอมูลดิจิทัลใหเหมาะสมกับผูรับ โครงสรางและวิธีการนําเสนอ วิธีเผยแพร

เนื้อหาผานการเลาเรื่อง เพื่อสรางจุดเดนทางการตลาดดิจิทัลในรูปแบบ ขอความ เสียง ภาพ 

วิดีโอ วัตถุที่มีปฏิสัมพันธได แนวโนมของนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเนื้อหาดิจิทัล 

ฝกปฏิบัติจัดการสรางเนื้อหาเพ่ือการตลาดดิจิทัล 

Data structure, data management for digital businesses, definition of 

terms, principles of content creation; content management by use of 

multimedia, hypermediasuch as graphic, animation, pictures and sound; tools 

for multimedia application development, interactive multimedia design for 

digital businesses. 



 

3301207 หัวขอพิเศษดานจัดการสรางสรรคดิจิทัลคอนเทนต   3(0-6-3) 

  Special Projects of Digital Content 

    การวิเคราะหและการออกแบบการจัดการสรางสรรคดิจิทัลคอนเทนต สําหรับงานธุรกิจ เขียนเปน

รายงานนําเสนอตอคณะกรรมการ 

    Analysisand designing Digital Content Creative Management for business; writing 

preparation of the project report to be submitted to a committee. 

 

- กลุมวิชาการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-อ) 

3304108 การสื่อสารในยุคดิจิทัล          3(2-2-5) 

Communication in Digital Age 

แนวคิดหลักการกระบวนการสื่อสารกับกลุมเปาหมายปจจัยที่ตองพิจารณาในการ

เลือกสื่อกลยุทธในการผสมผสานสื่อการทดสอบการประเมินผลการสื่อสารในยุคดิจิทัล

พัฒนาการและประเภทของการหลอมรวมสื่อและเทคโนโลยีวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสื่อใน

ปจจุบันบทบาทของสื่อมืออาชีพในสถานการณใหมที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัลเนน

วิเคราะหกรณีศึกษาเพ่ือชี้ใหเห็นถึงปญหาและแนวทางการแกไข 

Concepts, principles, and communication procedures in 

communicating with the target group. Factors used to select media, strategies 

in media collaboration, testing and evaluating the effectiveness of digital 

communication. The module, in addition, covers the development and types 

of media and technological collaboration which the focus on the analysis of 

case studies highlighting problems and solutions. 

 

4407209 คอมพิวเตอรกราฟกและแอนิเมชันสําหรับงานดิจิทลัคอนเทนต    3(0-6-3) 

Computer Graphic and Animation  

แนวคิดพื้นฐานการสรางภาพและการแสดงผลกราฟกบนจอภาพกราฟกแบบ

บิตแมปและแบบเวกเตอรทฤษฎีสีและอารมณรวมทั้งขอดีและขอเสียการใชซอฟตแวรเพื่อ

การสรางสรรคและตกแตงงานกราฟก สําหรับสรางสื่อและภาพเคลื่อนไหว การสรางภาพ

อินโฟกราฟกสําหรับงานดิจิทัลคอนเทนต 

Introduction to computer graphics, principle of computer graphic 

design, creative thinking process for computer graphics in computer graphics, 

using industrial software tools for editing and create computer graphics, 



applying graphics design to other fields, Introduction to animation, 

component of animation, technique and process of creating animation, using 

industrial animation software tools, animation presentation. 

 

3302110 เครื่องมือดิจิทัลสําหรับการตลาด   3(2-2-5) 

Digital Tools for Marketing 

บทบาทและผลกระทบของการใช เครื่องมือดิจิทัลกับงานการตลาดดิจิทัล 

องคประกอบของการทําการตลาดบนสื่อดิจิทัล ปจจัยสูความสําเร็จในการทําการตลาดดิจิทัล 

ปญหา อุปสรรค และขอจําากัดที่ทําาใหการตลาดดิจิทัลไมประสบความสําเร็จวิธีการทํา

การตลาดดิจิทัล กลยุทธทางการตลาดดิจิทัล ผลประโยชนที่จะไดรับจากการทําการตลาด

ดิจิทัล การสรางและใชเครื่องมือดิจิทัลเพ่ือใหเกิดผลลัพธที่มีประสิทธิภาพทางการตลาด และ

กรณีศึกษา 

Role and effect of using digital tools with digital marketing, elements 

of digital marketing, factors leading to digital marketing success; problems, 

obstacles, and limitations for digital marketing failure, methodology of digital 

marketing, digitalmarketing strategies, benefits of digital marketing, create and 

use digital tools to make effective marketing results, and case study. 

 

2.3 กลุมวิชาชีพเลือก 

- กลุมวิชาชีพการจัดการสรางสรรคดิจิทัลคอนเทนต 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา        น(ท-ป-อ) 

3300111 เศรษฐกิจดิจิทัล      3(2-2-5) 

  Digital Economy 

  คุณลักษณะของเศรษฐกิจดิจิทัล การปรับเปลี่ยนกระบวนการธุรกิจเปนรูปแบบดิจิทัลการเปลี่ยนแปลง

ทางดานธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธการขับเคลื่อนธุรกิจและเทคโนโลยี หวงโซ

อุปทาน การวางแผนและการตลาด กฎหมายเบื้องตน บัญชีเบื้องตัน การเงินเบื้องตน 

เศรษฐศาสตรเบื้องตน 

  Characteristics of digital economy; digital transformation; information technology and 

business transformation; business and technology strategy; supply chain; 

marketing and planning; basic law; basic accounting; basic finance; basic 

economics.  

 

 



3300312 การวิจัยทางการจัดการสรางสรรคดิจิทัลคอนเทนต   3(0-6-3) 

 Research in Digital Content Creative Management 

  ระเบียบวิธีการพัฒนาระบบและระเบียบวิธีการวิจัยทางการจัดการสรางสรรคดิจิทัลคอนเทนต การ

เขียนขอเสนอ การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการวิจัย การสรางเครื่องมือ การเลือกใช

สถิติ การวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงานและอภิปรายผลวิจัยทางการจัดการสรางสรรค

ดิจิทัลคอนเทนต     

Development methodology and research methodologyof Digital 

Content Creative Management; research design; research tools; analytical 

statistics; data analysis; research reports and discussion of research results of 

Digital Content Creative Management. 

 

4407213 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน  3(0-6-3) 

  Web Application Development 

โครงสรางภาษา การใชงานเว็บเซิรฟเวอร การสรางโปรแกรมเชิงวัตถุ เทคนิคในการ

วิเคราะหออกแบบ และพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน การกําหนดตัวแปรและการประกาศตัวแปร 

ชนดิของขอมูล ตัวดําเนินการคํานวณตัวเลขและตรรกะ การจัดการและตรวจหาขอผิดพลาด 

การทํางานกับขอมูลแบบแถวและแบบโครงสราง การสรางโปรแกรมทํางานกับฐานขอมูล 

การใชภาษาเอสคิวแอลในการดึงขอมูลและเชื่อมโยงตารางขอมูลเบื้องตน การสรางรายงาน 

Language structure Using a web server Object-oriented programming 

Design analysis techniqueand develop web applications Variable assignment 

and variable declaration Data type Numerical and logical calculation 

operators Handling and detection of errors Working with row and structured 

data Creating a program to work with a database Using SQL to retrieve and 

link basic tables. Report generation. 

 

4402214 การออกแบบโมบายแอปพลิเคชัน   3(0-6-3) 

  Mobile Application Design 

หลักการเขียนโปรแกรมสําหรับอุปกรณเคลื่อนที่การเลือกใชเครื่องมือสําหรับการ

เขียนโปรแกรมสําหรับอุปกรณเคลื่อนที่การออกแบบสวนติดตอผูใชของโมบายแอปพลิเคชัน

การออกแบบกราฟกและสื่อประสมเคลื่อนไหวสําหรับโมบายแอปพลิเคชันเทคนิคการ

ปฏิสัมพันธสําหรับผูใชบนโมบายแอปพลิเคชันการจัดการวิธีการปฏิสัมพันธดวยสัมผัสและ

ทาทางรูปแบบของการแจงเตือนการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการiOSการ

พัฒนาโมบายแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการAndroid 



Principles of mobile programming; tool selection for mobile 

programming; user interface design of mobile application; design of graphics 

and animation for mobile application; interaction techniques for mobile 

application users; touch handling and gestures; patterns of notifications; 

development of iOS-based mobile application; development of Android-

based mobile application. 

 

4405115 อินเทอรเน็ตในทุกสรรพสิ่ง    3(2-2-5) 

Internet of Things Technology 

เทคโนโลยีเครือขายทั้งแบบใชสาย ไรสาย และโมบาย อุปกรณตาง ๆ ที่ใชใน

เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง ตัวติดตอสื่อสารของการมีปฏิสัมพันธระหวางคนกับ

อุปกรณและเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง โปรแกรมและสิ่งแวดลอมตาง ๆรวมถึง

โครงสรางหลัก และสถาปตยกรรมเพื่อสงเสริมการทํางานของโปรแกรมในเทคโนโลยี

อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง การสรางโปรแกรมใหม การเลือกวิธีการที่ดีที่สุดสําหรับเทคโนโลยี

อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง ปญหาและผลกระทบทางสังคมจากเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของ

สรรพสิ่ง 

Network technologies, including wired, wireless, and mobile devices 

used in Internet of Things technology. The communicator of the interaction 

between people and devices and the Internet of Things technology. Programs 

and environments, including the main structure and architecture to promote 

the programming in the Internet of Things technology. Creating new programs 

Choosing the Best Method for Internet of Things Technology Problems and 

social impact of internet technology of things. 

 

3302217 การบริหารลูกคาสัมพันธในธุรกิจดิจิทัล                           3(0-6-3) 

Customer Relationship Management 

แนวคิดพื้นฐานของการบริหารลูกคาสัมพันธ วิวัฒนาการของระบบบริการลูกคา

สัมพันธ หลักการบริหารลูกคาสัมพันธดวยเทคโนโลยีดิจิทัล เปาหมายสําคัญของการบริหาร

ลูกคาสัมพันธองคประกอบหลักของการบริหารลูกคาสัมพันธ รูปแบบการสรางความสัมพันธ

กับลูกคา การพัฒนาระบบการจัดการลูกคาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพ กลยุทธการจัดการ

ลูกคาสัมพันธและนวัตกรรมบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศที่นํามาใชในการบริหาร

ความสัมพันธกับลูกคา ปจจัยที่ทําใหเกิดความสําเร็จของการบริหารลูกคาสัมพันธ การใช



ซอฟทแวรในการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ของลูกคาที่รวบรวมไดจากระบบบริหารงานลูกคา

สัมพันธ กรณีศึกษาดานการจัดการบริการและลูกคาสัมพันธ   

Basic  concept  of  customer  relationship  management,  evolution  

of  the customer  service  system,  principles  of  customer  relationship  

management  with  digital  technology, key target of customer relationship 

management, main elements of customer  relationship management, 

customer relationship model, development of efficient customerrelationship 

management system,   the strategy of customer relationship management 

and innovative service, information technology used in customer relationship 

management, factors  influencing  the  success  of  customer  relationship  

management,  software  used  in  the  data  analysis of customers gathered 

from customer relationship management system, case studies  in service 

management and customer relations. 

 

3108318 การวิเคราะหพฤติกรรมผูรับสารในยุคดิจิทัล   3(2-2-5) 

Analysis of audience behavior in the digital age 

วิธีการและกระบวนทัศนตาง ๆ ที่ใชในการอธิบายพฤติกรรมของผูรับสารในยุดิจิทัล 

ขอดีและขอดอยของแตละวิธีการวิเคราะหผูรับสาร ความเขาใจในผูรับสารซึ่งนําไปสูการ

พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการสื่อสารดวยดิจิทัลคอนเทนต 

Methods and paradigms in describing audience behavior in the digital 

age; advantages and disadvantages for audience analysis; recognizing 

audiences in order to improve the effectiveness of the process of 

communicating with digital content.  

 

3200119 การเขียนเพื่องานดิจิทัลคอนเทนต   3(2-2-5) 

Writing for digital content 

หลักการ แนวคิด การเขียน การเลาเรื่อง การวิเคราะห ออกแบบ เนื้อหาเชิง

สรางสรรคที่เกี่ยวของกับงานสรางสรรคดิจิทัลคอนเทนตสําหรับสื่อดิจิทัลที่หลากหลายและ

เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 

Principles, concepts, writing, storytelling, analysis, creative content 

design related to digital content creation for various digital media and 

suitable for the target group.  

 



3304220 การสื่อสารตราสินคา      3(2-2-5) 

Brand Communication 

ขอบเขตความหมายองคประกอบของตราสินคาบทบาทและความสําคัญของตรา

สินคาในชีวิตประจําวันความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับตราสินคารวมถึงปจจัยและกระบวนการที่ทําให

ตราสินคาประสบความสําเร็จ 

The scope, the definition and components of brands as well as the 

role and the importance of brand in daily life. The basic knowledge about 

brand including key factors that enable the brand to be successful is as well 

mentioned. 

 

3304121 การสื่อสารดวยภาพ         3(2-2-5) 

Info Graphics                                                                       

บทบาทของภาพในการในการสื่อสาร การรวบรวมขอมูล เทคนิคการยอขอมูลใน อยู

ในรูปอินโฟกราฟก การสื่อสารดวยภาพถาย ลายเสน สัญลักษณ แผนภูมิ ตาราง หรือสื่อ

กราฟกอื่น ๆ การตกแตงภาพดวยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยคํานึงถึงองคประกอบศิลปะ ใช 

ความคิด สรางสรรค สีและจิตวิทยา เพื่อการนําเสนอขอมูล ฝกปฏิบัติการสรางงานนําเสนอ

ดวยภาพ 

Principles of perception and creation in digital visual communication, 

background, importance and presentation of information in infographic form, 

including skill practice in different form of infographic creation. 

 

3315122 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อธุรกิจดิจิทัล   3(2-2-5) 

Development of Personality for Digital Business 

ความหมายองคประกอบของบุคลิกภาพทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เก่ียวกับบุคลิกภาพการ

พัฒนาบุคลิกภาพสวนบุคคลและบุคลิกภาพทางสังคมดานการแตงตัวการใชภาษาเพื่อการ

สื่อสารมารยาทขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมทางสังคมมนุษยสัมพันธการมีภาวะผูนําเพื่อนําไป

ประยุกตใชในธุรกิจดิจิทัล 

Meaning personality, identify components of personality, 

psychological theory concerning personality, individual personality 

development and social personality development. Main issues covered are 

dressing and style, language as a means of communication, courtesy, custom, 

social culture, interpersonal relations and leadership as applied in Digital 

Business. 



 

2.4 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ    

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-อ) 

2222253 ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการสรางสรรคดิจิทัลคอนเทนต    3(2-2-5) 

  English for Digital Content Creative Management 

คําศัพทสํานวนภาษาและบทสนทนาที่ใชในการจัดการสรางสรรคดิจิทัลคอนเทนต 

การใหคําแนะนําใหคําปรึกษาทั้งทางโทรศัพทจดหมายและจดหมายอิเล็กทรอนิกสการให

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการสรางสรรคดิจิทัลคอนเทนตการบอกราคาประเภทและ

อุปกรณคอมพิวเตอรและศัพทเฉพาะที่ใชในการจัดการสรางสรรคดิจิทัลคอนเทนต โดย

มุงเนนใหผูเรียนไดฝกการสื่อสารกับลูกคาในสถานการณตาง ๆทั้งการติดตอระหวางบุคคล

ทางโทรศัพท 

Vocabulary, idioms, language and conversation used in the Digital 

Content Creative Management; giving advice about computers, price, 

categories and devices via telephone, letter and e-mail; and study of 

technical terms used in Digital Content Creative Management by practicing 

the skills of communicating with customers personally by phone. 

 

2232224  ภาษาจีนสําหรับการจัดการสรางสรรคดิจิทัลคอนเทนต   3(2-2-5) 

  Chinese  for Digital Content Creative Management 

ความรูทั้ง 4 ทักษะพื้นฐาน ในการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพ โดยเนนการใชภาษาจีน

สําหรับการทําธุรกิจเบื้องตน เชน เขาใจและตอบรับการรองขอหรือถามทิศทาง, เขาใจและ

ตอบรับการสื่อสารพื้นฐาน และอธิบายความคิดและแสดงความคิดเห็นในงานอาชีพได 

Knowledge of the four basic skills to communicate effectively, 

emphasis on the use of Chinese for Business Preliminary as understand and 

accept the requests or ask directions, understand and accept the basic mail 

communications, explain ideas and opinions. 

 

2.5 กลุมวิชาฝกประสบการณดานวิชาชีพ 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-อ) 

3391301 การปฏิบัติการดานการจัดการสรางสรรคดิจิทัลคอนเทนต1    3(270) 

  Professional Practicum in Digital Content Creative Management1 

          ปฏิบัติงานของนักศึกษาในสถานประกอบการ1เปนการปฏิบัติการใน ดานระบบการ

จัดการความรูและการรูดิจิทัล ภายใตการดูแลของอาจารยนิเทศและสถานประกอบการ โดย



บูรณาการความรูและทักษะการเรียนในชั้นเรียนสูการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และ

นําเสนอผลการปฏิบัติงานวิชาชีพ 

          Practice in professional field-experience 1 under the supervision of an 

advisor and mentors in the workplace integrating classroom knowledge, skills 

with field-experience; and presenting written and oral reports on completion. 

 

3391302 การปฏิบัติการดานการจัดการสรางสรรคดิจิทัลคอนเทนต2    3(270) 

  Professional Practicum in Digital Content Creative Management 2 

          ปฏิบัติงานของนักศึกษาในสถานประกอบการ2เปนการปฏิบัติการใน ดานการสราง

ดิจิทัลคอนเทนตภายใตการดูแลของอาจารยนิเทศและสถานประกอบการ โดยบูรณาการ

ความรูและทักษะการเรียนในชั้นเรียนสูการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และนําเสนอผล

การปฏิบัติงานวิชาชีพดานการจัดการบริการดิจิทัล 

          Practice in professional field-experience under the supervision of an 

advisor and mentors in the workplace integrating classroom knowledge, skills 

with field-experience; and presenting written and oral reports on completion. 

 

3391403 การปฏิบัติการดานการจัดการสรางสรรคดิจิทัลคอนเทนต3    3(270) 

  Professional Practicum in Digital Content Creative Management 3 

          ปฏิบัติงานของนักศึกษาในสถานประกอบการ3เปนการปฏิบัติการใน ดานการจัดการ

บริการดิจิทัลภายใตการดูแลของอาจารยนิเทศและสถานประกอบการ โดยบูรณาการความรู

และทักษะการเรียนในชั้นเรียนสูการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และนําเสนอผลการ

ปฏิบัติงานวิชาชีพ 

          Practice in professional field-experience 3 under the supervision of an 

advisor and mentors in the workplace integrating classroom knowledge, skills 

with field-experience; and presenting written and oral reports on completion. 

 

3391404 การปฏิบัติการดานการจัดการสรางสรรคดิจิทัลคอนเทนต4    3(270) 

  Professional Practicum in Digital Content Creative Management 4 

          ปฏิบัติงานของนักศึกษาในสถานประกอบการ 4 เปนการปฏิบัติการใน ดานการเปน

ผูประกอบการภายใตการดูแลของอาจารยนิเทศและสถานประกอบการ โดยบูรณาการความรู

และทักษะการเรียนในชั้นเรียนสูการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และนําเสนอผลการ

ปฏิบัติงานวิชาชีพ 



           Practice in professional field-experience 4 under the supervision of an 

advisor and mentors in the workplace integrating classroom knowledge, skills 

with field-experience; and presenting written and oral reports on completion. 

 

3391001 เตรียมความพรอมในการปฏิบัติงานวิชาชีพการจัดการสรางสรรคดิจิทัลคอนเทนต 1(45) 
  Preparation for Professional Practicum in Digital Content Creative Management 

           การเตรียมความพรอมนักศึกษากอนเขาปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการดานการ

จัดการสรางสรรคดิจิทัลคอนเทนต การใชภาษา การพัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการสมัครงาน

และการสอบสัมภาษณ การสรางมนุษยสัมพันธกับผูรวมงาน มารยาททางสังคม จรรยาบรรณ

และขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานวิชาชีพทางคอมพิวเตอร 

           Basic knowledge, computer skills, communication skills, personality 

development, job application and interview techniques; relations with 

colleagues, social etiquettes, ethics and necessary information for professional 

practicum in Digital Content Creative Management at workplace. 

 

3391401 ฝกปฏิบัติงานวิชาชีพดานการจัดการสรางสรรคดิจิทัลคอนเทนต   6(560)   

 Co-operative Education 

  (รายวิชาบังคับเรียนกอน :3391001เตรียมความพรอมในการปฏิบัติงานวิชาชีพการจัดการสรางสรรค

ดิจิทัลคอนเทนต 1(45) นักศึกษาตองเรียนครบทุกรายวิชาของหลักสูตรกอนจึงจะสามารถ

ลงทะเบียนในรายวิชาดังกลาวได) 

การปฏิบัติงานดานวิชาชีพตามสาขาวิชาในสถานประกอบการหรือองคกรผูใชบัณฑิต

เปน เวลา 15 สัปดาห หรือไมนอยกวา 540 ชั่วโมง โดยบูรณาการความรูที่ไดจากการศึกษา

ในหลักสูตร การศึกษากับการปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเปนพนักงาน การจัดทําโครงการ การ

รายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงงาน และการนําเสนอโครงงานตาม

คําแนะนําของพนักงานพี่เลี้ยง อาจารยที่ปรึกษา หรืออาจารยนิเทศ และนําเสนอผลงาน 

เพื่อใหเกิดทักษะ องคความรูในวิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีลักษณะ นิสัยหรือ

บุคลิกภาพที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน และเปนบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงตามความตองการของ

ตลาดแรงงาน 

An internship of at least 15weeks or 540 hours under supervision, 

advisory and assessment of mentors and advisors; integrating classroom 

knowledge with professional practice just as an employee at a workplace; 

creating project, report and presentation to develop skills, knowledge, morals, 

ethics required for careers and suitable for work. 


