
 

 (4)  คำอธิบายรายวิชา 

4.1  คำอธิบายรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) 

กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร                  
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา หนวยกติ 
0641001 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 3(3-0-6) 
 Thai for Communication  
 ความสำคัญของภาษาไทยในฐานะเครื่องมือสื่อสาร และแสดงถึงความเปนเอกลักษณของชาติ 
การขยายความ การตีความ การวิเคราะห การสรุปความ การสืบคนขอมูลขาวสาร และนำเสนอขอมูลผาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การบูรณาการทางความรูและทักษะทางภาษา รวมถึงกิจกรรมทางภาษาไทย 
 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  
 ทักษะการฟง พูด อาน และเขียนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การสื่อสารผานสื่อออนไลน  
หลกัไวยากรณอังกฤษ การออกเสียง การเขียนประโยคงาย ๆ การอานและทำความเขาใจ การกรอกแบบฟอรม 
 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  
 ทักษะการอานเพ่ือหาหัวเรื่อง ใจความสำคัญ และรายละเอียดสนับสนุนจากสื่อสิ่งพิมพและ      
สื่ออิเล็กทรอนิกส การคนควาหาความรูเพิ่มเติมจากแหลงตาง ๆ การคิดวิเคราะห การเขียนขั้นพื ้นฐาน 
การนำเสนอขอมูลเชิงสรางสรรค 
 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. 
 
0641004 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 
 Daily English Conversation  
 ทักษะการฟงและการพูดโดยใชคำศัพทและสำนวนภาษาอังกฤษที่เหมาะสมเพื่อการสื่อสารใน
ชวีิตประจำวันที่มีประสิทธิภาพ 
 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  
 การอานและเขียนตัวอักษรพ้ืนฐานสำหรับผูเริ่มเรียนภาษาจีน โครงสรางตัวอักษร คำศัพท
พ้ืนฐาน การทักทายในชีวิตประจำวัน สำนวนภาษาที่ใชในสถานการณตาง ๆ ประเพณีและวฒันธรรมจีน พัฒนา
ทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาจีน 
 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  
 การอานและเขียนตัวอักษรพ้ืนฐานสำหรับผูเริ่มเรียนภาษาญี่ปุน โครงสรางตัวอักษร คำศัพท
พ้ืนฐาน การทักทายในชีวิตประจำวัน สำนวนภาษาที่ใชในสถานการณตาง ๆ ประเพณีและวัฒนธรรมญี่ปุน 
พัฒนาทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาญี่ปุน 
 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  
 ทักษะการใชภาษาไทยใหเหมาะสมกับระดับบุคคลและกาลเทศะเพ่ือการเขาสังคม หลักการพูด 
จิตวิทยาในการสือ่สาร มารยาทในการพูดและการฟงในโอกาสตาง ๆ 
 Skills in using the Thai language appropriately for socializing; principles of 
effective speaking; psychology in communication; etiquette for speakers and audiences 
on various occasions. 
   
0642001 ชวีิตวิถใีหม            3(3-0-6) 
 New Normal Life  
 ความสำคัญและความเปนมาของชีวิตวิถีใหม การสรางวินัย การปรับพฤติกรรมการใชชีวิตดาน
สุขภาพและวัฒนธรรมในสังคมยุคใหม การประยุกตองคความรู สรางภูมิคุมกันใหเกิดประโยชนในชีวิตประจำวัน            
ทั้งสวนตัวและสวนรวม การเสรมิสรางความพรอมในการรับมือโรคอุบัติใหม 
 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  
 ความจริงของชีวิต การเขาถึงสังคมและโลกปจจุบันในมุมมองของปรัชญาและศาสนา การ
กำหนดเปาหมายของชีวิตดวยหลักคุณธรรมจริยธรรม และความซื่อสัตย ความสามารถในการคิดวิเคราะหอยาง
มีวิจารณญาณ มีเหตุผล มีสติ และสามารถแกปญหาเพ่ือการดำรงชีวิตอยูอยางสันตสิุขในสังคม 
 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  
 ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสุนทรียศาสตร การรับรูและการเรียนรูเกี่ยวกับคุณคาทาง
วัฒนธรรม ความงามดานศิลปะ ดนตรี และศิลปะการแสดง การสรางรสนิยมทางศิลปะ และนำไปประยุกตใชให
เกิดประโยชนในการดำเนินชีวิต 
 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 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาทักษะชีวติ 3(3-0-6) 
 Human Behavior and Life Skills Development  
 พ้ืนฐานแหงพฤติกรรมมนุษย การพัฒนาตนดานมนุษยสัมพันธ และการดำรงชีวิตอยางเปนสุข 
การสื่อสารท่ีประสบความสำเร็จ การทำงานเปนทีม ภาวะผูนำและผูตาม การเสริมสรางแรงจูงใจ การใฝเรียนรู 
พลังแหงชีวิตเพ่ือประสิทธิภาพแหงตนและประสิทธิผลแหงงาน การอยูรวมกับผูอื่นอยางสันติสุข การเตรียม
ความพรอมสำหรับการปรับตัวในอนาคต 
                   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  
 ความเปนมาของชาติไทยและราชภัฏ การสรางบัณฑิตใหมีคุณลักษณะพึงประสงค การปลูกฝง
จิตสำนึกใหมีสวนรวม การแยกแยะผลประโยชนสวนตนและสวนรวม จริยธรรมนำพลเมืองในสังคม การยับยั้งและ
ปองกันการทุจริต นำขอมูลขาวสารประยุกตใชกับกระบวนการคิดเพ่ือใหเกิดการตระหนักถึงปญหาดานการทุจริต 
 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  
 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมาย ความสัมพันธระหวางกฎหมายกับชีวิตและสังคม สิทธิ หนาที่ และ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคล ความรับผิดชอบในทางแพงและในทางอาญา กระบวนการยุติธรรมตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายครอบครัว กฎหมายมรดก กฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับชีวิตประจำวัน 
 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 ชวีิตในสังคมดิจิทัล 3(3-0-6) 
 Life in Digital Society  
 การดำรงชีวิตและเศรษฐกิจในสังคมยุคดิจิทัล องคประกอบและหนาที่ท่ีสำคัญทางธุรกิจ ทักษะการ
พัฒนาอาชีพในอนาคต การวางแผนทางการเงิน การออม การลงทุน การประกันชีวิต  ระดับบุคคลและ
ครอบครัว 
 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 บุคลิกภาพกับการส่ือสารยุคใหม 3(3-0-6) 
 Personality and Modern Communication  
 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ หลักการและแนวทางพัฒนาบุคลิกภาพ ทั้งภายในและ
ภายนอก การพัฒนาทัศนคติและอารมณ ความหมายและรูปแบบของมารยาททางสังคม การปรับตัวภายใตความ
แตกตางทางสังคมและวัฒนธรรม ทักษะการสื่อสารดวยสื่อสมัยใหม ทักษะการสื่อสารระหวางบุคคล ความสามารถ
ในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพเพื่อสรางความประทับใจและแกไขปญหาอยางเหมาะสม 
 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  
 ความสำคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การนำศาสตรพระราชา หลักการทรงงาน เขาใจ เขาถึง 
และพัฒนามาประยุกตใชเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต การนำภูมิปญญาทองถิ่นมาประยุกตใชในการประกอบ
อาชีพ ความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง จิตอาสาและจิตสาธารณะ การอยูรวมกันอยางสันติ การปฏิบัติตามกฎ
กติกาและระเบียบของสงัคม วิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 
 



 

 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  
 แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ความสำคัญและประเภทของนันทนาการแบบตาง ๆ  การ
ออกแบบกิจกรรมนันทนาการใหเหมาะสมกับวิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพที่ดี 
 Concepts, theories, definitions, importance, and kinds of recreation; designing 
suitable recreational activities for healthy lifestyle. 
 
0642011 การรูเทาทันสื่อ 3(3-0-6) 
 Media Literacy  
 ความหมาย ความสำคัญและองคประกอบของการรูเทาทันสื่อแนวคิดและทฤษฎี ที่เก่ียวของ 
หลักการวเิคราะหและการประเมินความถูกตองของสื่อ การเลือกรับสื่อ การประยุกตใช การรูเทาทันสื่อในชีวิตประจำวัน 
ผลกระทบของสื่อตอปจเจกบุคคลและสังคม การสรางและสงเสริมสังคมรูเทาทันสื่อ 
 Definition, importance, and components of media literacy; concepts and theories of 
media literacy; principles for analyzing and evaluating the authenticity of media; media exposure; 
implications of media literacy in daily life; the impact of  media on individuals and society; 
developing and promoting media-literate society. 
   
0643001 ทักษะความเขาใจและการใชเทคโนโลยดีิจิทัล 3(2-2-5) 
 Digital Literacy  
 ความสำคัญ องคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชงานคอมพิวเตอรและ  การติดตอสื่อสาร
บนอินเทอรเน็ต การใชบริการธุรกรรมออนไลน การทำงานรวมกันแบบออนไลน  การออกแบบขั้นตอนวิธีโดยใช
คอมพิวเตอร และการแกปญหาดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร การจัดการดานความปลอดภัย จริยธรรมใน
สังคมสารสนเทศ การใชงานคอมพิวเตอรและสื่อดิจิทัลอยางถูกกฎหมาย กรณีศึกษาผลกระทบจากการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีมีตอบุคคล องคกร และสังคม และการประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการทำงานในสังคมยุค
ดิจิทัล 
         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  
 กระบวนการทางวิทยาศาสตรการประยุกตใชความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่สรางเสริม
สุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความม่ันคงทางอาหาร พฤติกรรมการบริโภค ผลกระทบของความกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีผลตอสภาพแวดลอม สังคม และวัฒนธรรม   ในสังคมยุคใหม 
 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  
 ความห มาย  ความสำคัญ  ความสั ม พั นธ ระหว างมนุ ษย กั บสิ่ งแวดล อม  วิกฤติ การณ   
การเปล่ียนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเกิดภัยธรรมชาติประเภทตาง ๆ ผลกระทบตอดาน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม การปรับตัวและการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
แวดลอม การนำความรูไปประยุกตใชเพ่ือสรางความเขาใจ ความตระหนักและการมีสวนรวมในการจัดการ
สิ่งแวดลอม 
 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  
 ลักษณะของกระบวนการคิด รูปแบบตาง ๆ ของการคิด การออกแบบการคิด เชิงเหตุผล     
การพัฒนาทักษะการคิด การใชกระบวนการคิด การตัดสินใจอยางสรางสรรคโดยวิธีแสวงหาความรูทาง
วิทยาศาสตรและตรรกศาสตร การวิเคราะหขอมูลและขาวสารโดยวิธีการทาง  สถิติเบ้ืองตน กระบวนการตัดสินใจ
และการประยุกตใชในการแกปญหาในชีวิตประจำวัน 
 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  
 ความหมาย การจำแนกประเภท และสวนประกอบของนวัตกรรม องคประกอบใน การพัฒนา
นวัตกรรม ทักษะพ้ืนฐานในการสรางสรรคนวัตกรรม กระบวนการในการพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาความคิด
สรางสรรค การแกปญหาดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพ่ือการสรางสรรคนวัตกรรม ความคิดเชิงนวัตกรรม 
การจัดการความรูและนวัตกรรม กรณีศึกษานวัตกรรมท่ีเปนประโยชนในชีวิตประจำวัน 



 

 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  
 ความสำคัญของอาหารและโภชนาการตอสุขภาพของคนทุกชวงวัย อาหารจากธรรมชาติเพ่ือสุขภาพ 
สมุนไพรในอาหาร ชนิดและกลไกของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีผลตอสุขภาพและความงาม อาหารสำหรับการ
ปองกันและการบำบัดกลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง หลักเกณฑในการกำหนดและการจัดสำรับอาหารท่ีเหมาะสมกับ
ความตองการเฉพาะกลุม กฎหมายและการคุมครองผูบริโภคของผลิตภัณฑอาหารเสริมสุขภาพและความงามใน
ปจจุบัน 
 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2  คำอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุมวิชาแกน 
รหัสวิชา ชือ่และคำอธิบายรายวิชา             น(ท-ป-อ) 
3101101 หลักเศรษฐศาสตร          3(3-0-6) 

Principles of Economics 
ความรูเบื้องตนเก่ียวกับเศรษฐศาสตร อุปสงค อุปทาน ตนทุน รายรับ ตลาด รายไดประชาชาติ  

การเงิน การคลัง เงินเฟอ เงินฝด การคา และการเงนิระหวางประเทศ 
Introduction to economics, supply and demand, cost and revenue, market,  

national income, public finance, monetary policy, inflation, deflation, international trade and 
finance. 
 
3302101 หลักการตลาด  3(3-0-6) 
 Principles of Marketing 

ความหมาย บทบาท และความสำคัญของการตลาด พัฒนาการของแนวความคิดทางการตลาด 
สภาพแวดลอมทางการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค การแบงสวนตลาด การเลือกตลาดเปาหมาย การวางตำแหนง
ผลิตภัณฑ สวนประสมการตลาด ระบบสารสนเทศทางการตลาด จริยธรรมทางการตลาดและความรับผิดชอบตอ
สังคม 

Definitions, the important roles and functions of marketing, the evolution of the  
concepts of marketing, marketing environment, consumer behavior, market segmentation, target 
marketing, product positioning, marketing mix, marketing information systems, management 
ethics and social responsibility. 
 
3306101 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 
 Business Finance 

ขอบเขต ลักษณะ บทบาท และหนาท่ีของฝายการเงินในธุรกิจ เปาหมายและความสำคัญของ
การเงินธุรกิจ หลักการการจัดหาเงินทุนภายในธุรกิจ การจัดสรรเงนิทุนเพ่ือใชในการดำเนินงานของธุรกิจ คาของ
เงิน การวางแผนการเงินท่ีเกี่ยวกับการลงทุนในกิจการ การขยายกิจการ การเพ่ิมทุน นโยบายการจัดสรรกำไรและ
เงินปนผล ตลาดทุนและตลาดเงนิในประเทศไทย 

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



 

3310101 หลักการบัญช ี  3(2-2-5)  
 Principles of Accounting 

แมบทการบัญชี สมการบัญชี วงจรบัญชี แนวคิดการวิเคราะหสินทรัพย หนี้สิน สวนของเจาของ  
หลักบัญชีคู เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การบันทึกรายการในสมุดรายการขั้นตน ประกอบดวยสมุดรายวัน
ทั่วไป สมุดรายวันเฉพาะ การบันทึกในสมุดแยกประเภท งบทดลอง รายการปรับปรุง การจัดทำงบการเงินสำหรับ
กิจการบริการและกิจการซื้อขายสินคา 

Accounting framework, accounting equations, accounting cycle, financial 
statement analysis including assets, debts and owner’s equity, principle of double-entry system, 
basic record of lists on general journal, ledger, trial balance working papers, account adjustment 
and account closure, financial statements of service and trading. 
 
3312101 องคการและการจัดการ  3(3-0-6) 
 Organization and Management 

แนวคดิทั่วไปเกี่ยวกับองคการและการจัดการ สภาพแวดลอมขององคการ กระบวนการจัดการ  
วัฒนธรรมองคการ การจัดการเพ่ือความยั่งยนื 

Basic concepts of management and organization, organization environment,  
management process, organizational culture, managing for sustainable. 
 
3312202 การจัดการปฏิบตัิการ               3(3-0-6) 
 Operations Management 

กลยุทธการปฏิบัติการ การวางแผนกำลังการผลิตและความตองการวัสดุ การพยากรณ การ
จัดการสินคาคงคลัง ทำเลที่ตั้งและการวางผัง เทคโนโลยีในกระบวนการผลิต การออกแบบสินคาและบริการ     
การจัดการและการความคุมคณุภาพ การจัดการโซอุปทาน 

Operations strategy, production and material resource planning, forecasting, 
warehouse management, location and layout analysis, production technology, product and 
service design, quality management and control, supply chain management. 

 
3312203 การจัดการเชิงกลยุทธ               3(3-0-6) 
 Strategic Management 

แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ การวิเคราะห เชิงกลยุทธ          
การกำหนดกลยุทธ การนำกลยุทธไปปฏิบัติ การควบคุมเชิงกลยุทธ 

Concepts of strategic management, and processes; strategic analysis, formation, 
implementation, and control. 

 
 
 
 
 



 

3315201 การจัดการทรัพยากรมนุษย   3(3-0-6) 
 Human Resource Management 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การวางแผนทรัพยากร
มนุษยเชิงกลยุทธ การสรรหาและการคัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การบริหารผลการปฏิบัติงาน          
การบริหารคาตอบแทน แรงงานและพนักงานสัมพันธ สิทธิของพนักงานและการจัดการทางวินัย สุขภาพและความ
ปลอดภัยของพนักงาน 

Concepts and theories in human resource management; job analysis, strategic 
human resources planning, recruitment and selection, human resource development; 
performance management, compensation management, labor and employee relations, 
employee rights and managing disciplines, health and safety of employees. 

 
4305201 สถิติธุรกิจ  3(2-2-5) 
 Business Statistics 

สถิติและการใชประโยชนทางธุรกิจ ลักษณะขอมูลทางธุรกิจและวิธีการเก็บขอมูล ประเภทและ
มาตราการวัดขอมูล การวิเคราะหขอมูลธุรกิจดวยสถิติเชิงพรรณา การทดสอบสมมติฐานสำหรับหน่ึงและสอง
ประชากร การวิเคราะหความแปรปรวน สหสมัพันธ และสมการถดถอยโดยการประยุกตสำหรับธุรกิจ 

Statistics in business usage, characteristics of business data and collection, types 
and levels of data, analysis business data with descriptive statistics, hypothesis teating for one 
and two populations, analysis of variance, correlation, and regression using application in 
business.  
 
4400201  การจัดการระบบสารสนเทศในองคกรธุรกิจ   3(2-2-5) 

 Information Systems Management in Business Organizations 
แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศในองคการ โครงสรางของระบบสาระสนเทศเพื่อการจัดการ 

เทคโนโลยีสารสนเทศดานฮารดแวร ซอฟตแวร ฐานขอมูล และการวางระบบติดตอสื่อสารทางสารสนเทศในหนวย
ธุรกิจ ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการสำหรับผูบริหารแตละระดับท้ังดานการวางแผน การควบคุม     
การตัดสินใจ การออกแบบและการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสำหรับใชในองคการ 

Concepts of information systems in organization, structure of information system 
management, information technology including hardware, software, database, and information 
system communication in business units, management information system for executives at 
various levels, information system management for planning, decision making, and control, 
design and development of information systems for organizations. 
 
 
 
 
 
 



 

กลุมวิชาชีพบังคับ 
รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
3314101 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหารงานสถานพยาบาล  3(3-0-6) 
 Introduction to Hospital Management 
 การศึกษาเกี่ยวกับความเปนมาของโรงพยาบาลในประเทศและตางประเทศ ความรูท่ัวไปเก่ียวกับ
งานการใหบริการในสถานที่ใหบริการสถานพยาบาล ประสานงานกับแผนกตาง ๆ ในสถานพยาบาล 
 A study of hospitals’ historical background in Thailand and other countries; 
general knowledge of clinical services providing in hospital and internal coordination. 
  
3314202 การจัดการเคหะบริการในสถานพยาบาล                     3(2-2-5)  

Hospital Building Management 
 นโยบายและหลักการบริหารงานและการจัดการเคหะบริการในสถานพยาบาล การควบคุม        
การกำกับดูแล และการประเมินผลงาน การบริหารทรัพยากรอยางคุมคา การควบคุมดูแลสิ่งแวดลอมและการติด
เชื้อในสถานพยาบาล การประเมินปรับปรุงและทบทวนการจัดการเคหะบรกิารในสถานพยาบาลใหมีประสิทธิภาพ 
 Policies and principles of hospital building administration and management: 
controlling, monitoring, and evaluating services; effective resources management; appropriate 
environment maintenance; hospital infection control and prevention; hospital facilities 
assessment, improvement, and revision for effective hospital building management. 
 
3314203 การบริหารงานเวชระเบียน  3(0-6-3) 

Medical Record Administration 
นโยบายและหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการเวชระเบียน งานบริการเวชระเบียน 

มาตรฐานการบันทึกเวชระเบียน การบันทึกรหัสและจัดทำดัชนีเพ่ือนำไปประมวลผลเปนสารสนเทศในการดูแล
ผูปวย การรักษาความปลอดภัยและความลับของขอมูล การประเมินปรับปรุงและทบทวนระบบบริหารเวชระเบยีน
และเวชสถิติ 

Policies and rules of professional practice for medical record administration; 
medical record services; medical record keeping standards; medical records coding and indexing 
for appropriate patient treatment; medical records security and confidentiality; medical records 
audit. 
 
3314204 การบริหารจัดการสิทธิและการเบิกจายการรักษาพยาบาล 1  3(0-6-3) 
 Medical Treatment Rights and Medical Service Disbursement Management 1 
 หลักการ วิธีการ แนวปฏิบัติ กฎระเบียบการบริหารจัดการสิทธิพื้นฐาน 3 สิทธิ ไดแก สิทธิบัตร
ทอง สิทธิประกันสังคม สิทธิขาราชการ รัฐวิสาหกิจ การเบิกจายคาบริการทางการแพทยที่แตกตาง เพื่อใชในการ
ดำรงชีวิตประจำวัน 
 Principles, methods, practice guidelines, and regulations of three fundamental 
health rights: Golden Card, Social Security Scheme and Government or State Enterprise Officer; 
various medical service disbursement for daily life. 



 

3314305 การบริหารจัดการสิทธิและการเบิกจายการรักษาพยาบาล 2  3(0-6-3) 
 Medical Treatment Rights and Medical Service Disbursement Management 2 

 หลักการ วิธีการ แนวปฏิบัติการบริหารจัดการสิทธิการประกันภัยรถยนต ประกันชีวิต กองทุน
เงินทดแทน และการเบิกจายคาบริการทางการแพทยที่แตกตาง เพื่อใชในการดำรงชีวิตประจำวัน 

 Principles, methods, and practice guidelines of motor insurance rights 
management, life insurance, compensation fund, and various medical service disbursement for 
daily life 
 
3314306 การบริหารจัดการความขัดแยงในสถานพยาบาล 3(0-6-3) 

 Conflict Management in Hospitals 
  ความหมาย แนวคิด ความสำคัญ ประเภทของความขัดแยง ที่มาและกระบวนการของความ

ขัดแยง ความขัดแยงระดบักลุม ระดับบุคคล และระดบัองคการ แนวทางและวิธีการจัดการความขัดแยงในองคการ 
แนวคิดการเจรจาตอรอง ขั้นตอน และประเด็นสำคัญของการเจรจาตอรอง กลยุทธและเทคนิคการเจรจาตอรอง 
การฝกทักษะในการลดขอขัดแยง และการเจรจาตอรองจากกรณีศึกษาในสถานพยาบาล 

  Definition, concepts, importance, and types of conflict; causes and process of 
conflict; conflict between groups: group conflict, individual conflict, organizational conflict; 
practice guideline on organization conflict management; concepts of negotiation; stages and 
importance of negotiation; strategies and techniques for negotiation; practices of conflict 
resolution and negotiation skills from hospital case studies.  
 
3403217 กฎหมายและคดีความทางการแพทย  3(2-2-5) 
 Medical Law and Medical Malpractice Cases 

 ความรู ท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมายทางการแพทยและสาธารณสุข พระราชบัญญัติสุขภาพ           
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พระราชบัญญัติควบคุมโรคติดตอ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับงานสาธารณสุข 
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบตอตนเองและวิชาชีพ จริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับการประกอบวิชาชีพ
สาธารณสุข กรณีศึกษาและการประยุกตใชในการประกอบวิชาชีพ 

General knowledge of medical and public health law: National Health Act, Public 
Health Act, Communicable Diseases Act, and other laws related to public health; roles and 
responsibility of oneself toward the profession; ethics and code of conduct for public health 
professions; case studies and application in professions. 
 
4400301 เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานพยาบาล  3(0-6-3) 
 Information Technology in Hospital 
 ความรูเบื้องตนดานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเชื่อมโยงกับระบบเวชระเบียนของ
สถานพยาบาล การนำคอมพิวเตอรมาประยุกตใชในงานสถานพยาบาล การสำรวจระบบขอมูลดานสุขภาพอนามัย 
การบันทึก แปลความหมาย การรักษา การสืบคน ประเด็นจรยิธรรมในการใชสารสนเทศ การใชโปรแกรมสำเร็จรูป 
และการนำสารสนเทศไปประยุกตใชในสถานพยาบาล 



 

 Basic knowledge of information technology management links with hospital’s 
medical record system; application of computers for hospital usage; inspection of the health 
information system; data recording; interpretation; treatment; searching; ethics in information 
usage; software package usage; application of the information in the hospital. 
 
7101101 ศัพททางการแพทยเพื่อการสื่อสารในสถานพยาบาล  3(2-2-5) 

 Medical Terminology for Communication in Hospital 
คำศัพทท่ีใชในทางการแพทยและสาธารณสุขท่ีเกี่ยวของ คำศัพททางการแพทยที่เก่ียวของกับ   

การรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน คำศัพทเก่ียวกับการแบงสวนและตำแหนงของรางกายโดยรวม ศัพททางการแพทยท่ี
ใชในการพูดและเขียนในกระบวนการวินิจฉัยโรค  เพ่ือใชในการสื่อสารในการดูแลผูปวยอยางมีประสิทธิภาพ 

Medical and public health terminology: terms of primary medical care, directional 
terms to denote body planes and anatomical position, terms of medical diagnosis for oral and 
written communication for effective patient care. 
 
7101102 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโรคและการรักษาพยาบาล  3(2-2-5) 
 Introduction to Disease and Medical Care 
 ศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางของรางกายมนุษย หนาท่ีการทำงานและความสัมพันธของสวนตาง ๆ 
ของรางกายในระบบการไหลเวียนของเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถายและปสสาวะ ระบบ
ประสาท ระบบกลามเนื้อและกระดูก ระบบตอมไรทอและระบบสืบพันธ โรคที่พบบอย กลุมโรค การ
รักษาพยาบาลและการปฐมพยาบาลเบื้องตน การชวยฟนคืนชีพ การหามเลือด การทำแผล การพันแผล การปฐม
พยาบาลบาดแผลจากสัตวมีพิษกัดตอย และการชวยเหลือผูไดรับสารพิษ 
 A study of human physical structure; functions and relationships between organs, 
circulatory system, respiratory system, gastrointestinal system, excretion and urinary systems, 
nervous system, muscular and skeletal systems, endocrine system, and reproductive system; 
common diseases; types of diseases; primary medical care and elementary first aid; 
resuscitation; bleeding control; wound cleaning; bandaging; treatment for poisonous bites and 
stings; treatment of the poisoned patient. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลุมวิชาชพีเลือก 
รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
3108201 จิตวิทยาการสื่อสารในองคกรบริการ  3(2-2-5) 
 Psychology of Communication in Service Organization 

แนวคิดจิตวิทยาในการบริหารธุรกิจ ความสามารถในการบริหารบุคลิกภาพเชิงธุรกิจ กลวิธีในการ
เขาใจผูอ่ืน การใหคำปรึกษาและชี้แนะ การจูงใจผูรวมงาน จิตวิทยาในการบริหารงานเพ่ือการแขงขันเชิงธุรกิจ การ
ปรับตัวทางสังคมและการตัดสินใจในการทำงานรวมกับผูอ่ืน ความขัดแยงและการจัดการความขัดแยง การ
ประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารธุรกิจ 

Concepts of business management psychology; personality management 
competency in business context; strategies to develop empathy; counseling and advising; 
colleague motivation; management psychology for business competition; social adjustment and 
decision making when working with others; conflict and conflict management; application of the 
principle of sufficiency economy on business administration. 
 
3314207 การบริหารทรัพยากรทางการแพทย  3(2-2-5) 
 Medical Resources Management 
 หลักการ วิธีการ แนวปฏิบัติการใชทรัพยากรทางการแพทย วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการใช
ทรัพยากรทางการแพทย เพ่ือลดตนทุนการบริหารจัดการอยางเหมาะสม 
 Principles, methods, and practice guidelines of medical resources usage; medical 
resources usage data analysis for effecting management cost reduction. 
 
3314208 การบริหารงานพัสดุในสถานพยาบาล  3(3-0-6) 
 Supply Management in Hospitals 
 หลักการเก่ียวกับการบริหารจัดการพัสดุในสถานพยาบาล การจัดการตามกระบวนการพัสดุ และ
ความสัมพันธกับระบบงบประมาณ การวิเคราะหตนทุน ความคุมทุน การบริหารสัญญา รวมทั้งกฎระเบียบปฏิบัติ
และนำไปประยุกตใช 
 Principles of hospital supply management; management based on supply process 
concerning budgeting system; analysis of cost, breakeven, contract management; application of 
related rules and regulations. 
 
3314209 การจัดการโลจิสตกิสเพื่องานสถานพยาบาล  3(0-6-3) 

Logistics Management in Hospitals 
แนวคิด หลักการและวิธีการปฏิบัติดานการจัดการโลจิสติกสในสถานพยาบาล การจัดการ

กระบวนการไหล การปรับปรุงกระบวนการใหบริการผูปวยนอก ระบบแถวคอย การจัดการระบบสารสนเทศ การ
จัดการระบบสงตอผูปวยฉุกเฉินและไมฉุกเฉิน การจัดการคลังและวัสดุคงคลัง การจัดซื้อจัดหา การขนสงและ
กระจายยาและเวชภัณฑ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกสในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล การสราง
เครือขายพันธมิตร เพ่ือการบริการท่ีมุงตอบสนองความตองการของลูกคาอยางมีประสิทธิภาพ 



 

Concepts, principles, and methods of hospital logistics management; flow 
management; outpatient service process improvement; queuing system; information system 
management; referral system for urgent and non-urgent cases; warehouse and inventory 
management; procurement; delivery and distribution of medicines and medical supplies; the 
use of information technology in logistics for data exchange; alliance formation for effective 
service. 
 
3306302 การจัดการการเงินในสถานพยาบาล  3(3-0-6) 
 Financial Management in Hospitals 

ลักษณะและขอบเขตของการจัดการทางการเงินสำหรับสถานพยาบาล เทคนิคในการวิเคราะห

ทางการเงิน การวิเคราะหผลตอบแทนและความเส่ียง การวางแผนและควบคุมทางการเงิน การจัดทำงบประมาณ 

การจัดทำงบรายจายลงทุน การตัดสินใจการลงทุน ดวยวิธีวิเคราะหโครงการตาง ๆ การจัดหาเงินทุนระยะสั้นและ

ระยะยาว 

Features and scope of hospital financial management; financial analysis 

techniques; dividend and risk analysis; financial planning and control; budgeting; capital 

budgeting; capital investment decisions through project analysis; short-term and long-term 

financing. 

 
3314310 การจัดการลูกคาสัมพันธงานสถานพยาบาล  3(0-6-3) 

 Customer Relationship Management in Hospitals 
ความหมายของการบริหารลูกคาสัมพันธ พัฒนาการของการบรหิารลูกคาสัมพันธ วัตถุประสงคใน

การบริหารความสัมพันธ กระบวนการบริหารลูกคาสัมพันธ เครื่องมือในการบริหารความสัมพันธลูกคา เทคนิคการ
ทำวิจัยลูกคา วิธีการแบงกลุมลูกคาและการเพ่ิมความพึงพอใจของลูกคา การสรางความภักดีในตราสินคา วิธีการใช
ขอมูลของลกูคาเพ่ือประโยชนในการบริหารงานและเพิ่มความจงรักภักดีของลูกคา  

Definition, evolution, objectives, stages, and tools of customer relationship 
management; customer research techniques; customer segmentation methods and customer 
satisfaction enhancement; brand loyalty cultivation; methods of using customer data in the 
interest of management and customer loyalty increment. 
 
3314311 การพัฒนาและสรางสรรคจิตวิญญาณในการใหบริการ            3(2-2-5) 
 Service Mind Development and Creativity 
  การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพของนักธุรกิจทางดานรางกาย อารมณ  และจิตใจ โดย
เนนสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอภาวการณเปนผูนำทางธุรกิจทุกระดับ การประสานงานทางธุรกิจ การเขารวมประชุมและ
เสนอความคิดเห็นตอที่ประชุม การตัดสินใจทางธุรกิจ การจูงใจ การเจรจาตอรอง การเขาสังคม โดยเนนการใช
หลักธรรมในทางศาสนาและจิตใจ มีการฝกปฏิบัติและรูจักทำการวิเคราะห การประเมินตนเอง การวางแผนพัฒนา
ตนเองใหสามารถทำงานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ และทำงานอยางมีความสุข 



 

  A study of personality development for business people: physical, emotional, 
and mental, focusing on factors influencing business leadership state at all levels; business 
coordination, conference participation and opinion expression, business decision making, 
motivation, negotiation, and socializing based on the principles of dharma and mind; practices 
of self-analysis, self-assessment, and self-improvement to enhance work performance and 
happiness at work.  
 
3314312     กลยุทธการบริหารงานสถานพยาบาล 3(3-0-6) 
 Hospital Management Strategies 

แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ การวิเคราะหเชิงกลยุทธ การ
กำหนดกลยุทธ การนำกลยุทธไปปฏิบัติ การควบคุมเชิงกลยุทธ และการนำไปประยกุตใชในสถานพยาบาล 

Concepts and process of strategic management; strategic analysis; strategy 
formulation; strategy implementation; strategic control; application of the knowledge in 
hostpital. 

 
3314313 สัมมนาการจัดการงานบริการในสถานพยาบาล            3(2-2-5) 

Seminar in Hospital Service Management  
ความหมายของการสัมมนา จุดมุงหมาย องคประกอบ กระบวนการ รูปแบบ และเทคนิคการจัด

สัมมนาดานการจัดการงานบริการในสถานพยาบาล เพ่ือใหเขาใจถึงปญหา อุปสรรคตลอดจนการหาแนวทางการ
แกไขอยางมีประสิทธิภาพ จัดสถานการณจำลอง และสถานการณจริงในการสัมมนาการจัดการงานบริการใน
สถานพยาบาล 
Definition of seminar; purposes, components, process, format, and techniques for organizing a 
seminar in hospital service management to understand problems, obstacles, and practical 
solution-finding; seminar simulation and seminar organizing in hospital service management 
 
3314314 การจัดการสินคาคงคลังในสถานพยาบาล             3(3-0-6) 

Inventory Management in Hospitals  
การออกแบบระบบการบริหารสินคาคงคลัง และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการสินคา

คงคลัง อุปกรณในการตรวจสอบ ติดตามสินคา การจัดสรรพื้นที่ในคลังสินคา การวิเคราะหจุดสั่งซื้อที่ประหยัด  
เทคนิคการวิเคราะหการไหลเวียนของสนิคาคงคลังดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

Design and implementation of inventory management system; inventory 
monitoring and tracking; warehouse space allocation; economic order quantity analysis; physical 
flow analysis techniques through information technology system. 
 
 
 
 
 



 

3315302 การวิเคราะหงานและการวางแผนทรัพยากรมนุษยในสถานพยาบาล           3(2-2-5) 
 Job Analysis and Human Resource Planning in Hospitals     
 งานและการวิเคราะหงาน กระบวนการและวิธีการวิเคราะหงาน การออกแบบงาน การนําผล   
การวิเคราะหงานมาใชในการจัดการทรัพยากรมนุษย ความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธของธุรกิจกับแผน
ทรัพยากรมนุษย นโยบายและโปรแกรมทรัพยากรมนุษย การพยากรณอุปสงคและอุปทานดานทรัพยากรมนุษย 
การวางแผนสืบทอดตำแหนง การปรับโครงสรางและการลดขนาด การควบรวมกิจการและการจัดจางคนภายนอก 
การประเมินผลนโยบายและโปรแกรมทรัพยากรมนุษย 
 Job and job analysis; process and methods of job analysis; job designing; 
application of job analysis outcome in human resource planning; consistency of business 
strategic plan and human resource plan; human resource policies and program; human resource 
demand and supply forecasting; succession planning; restructuring and downsizing; merger and 
outsourcing; human resource policies and program evaluation. 
 
3314315 การพัฒนาคุณภาพในสถานพยาบาล             3(2-2-5) 
 Quality Improvement in Hospitals 

แนวคิดการพัฒนาคุณภาพ และการรับรองคุณภาพในสถานพยาบาล หลักการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง วิธีการและเทคนิคการพัฒนาคุณภาพ การนำเครื่องมือที่เหมาะสมมาปฏิบัติในการประเมินผลการพัฒนา
คุณภาพ เพื่อรับรองระบบบริหารงานคุณภาพดวยมาตรฐานและเกณฑการประเมินคุณภาพมาตรฐานของ
สถานพยาบาลและบริการสุขภาพ 

Concepts of quality improvement and hospital quality assurance; principles of 
continuity in development; quality improvement methods and techniques; application of 
appropriate quality improvement assessment tools to accommodate quality management 
systems based on hospital accreditation, and hospital and healthcare standards. 
 
3316301 หลักการเลขานุการทางการแพทย  3(3-0-6) 
 Principles of Medical Secretary 

 แนวคิดและหลักการเบื้องตนของเลขานุการทางการแพทย คุณลักษณะของเลขานุการทาง 
การแพทย บทบาทหนาที่ในงานเลขานุการทางการแพทย จรรยาบรรณในงานเลขานุการทางการแพทย การ 
จัดการงานเลขานุการ การจัดการงานสำนักงาน การติดตอสื่อสาร การประสานงาน การวางแผนและจัดลำดับ
ความสำคัญของงาน การบริหารเวลา การบริหารความเครียด การมีจิตบริการ การปรับตัวและการพัฒนาตนเอง 
การบริหารความเสี่ยง เทคโนโลยีสารสนเทศในงานเลขานุการ การเพิ่มคุณคาในงานเลขานุการ 

Concepts and principles of basic medical secretary; characteristic, roles, and code 
of conduct in secretarial work; secretary work management; office work management; 
communication; coordination; work planning and prioritization; time management; stress 
management; service mind; adaptation and self-development; risk management; information 
technology in secretarial work for value-added to secretarial work. 

  
 



 

3302302 การตลาดบริการในสถานพยาบาล  3(3-0-6) 
 Service Marketing in Hospitals 

ความหมาย ความสำคัญของอุตสาหกรรมบริการตอการพัฒนาเศรษฐกิจ ประเภทของธุรกิจ
บริการ ความแตกตางระหวางสนิคาและบริการ การกำหนดกลุมลูกคา พฤติกรรมลูกคาในอุตสาหกรรมบริการ การ
วิเคราะหและการวางแผนการตลาดบริการ เครื่องมือในการปรับปรุงคุณภาพบริการ การออกแบบสวนประสม
การตลาดบริการ และแนวโนมของการตลาดบริการในอนาคต 

Definition and importance of hospitality industry in economic development; 
types of service business; difference between goods and services; market targeting; consumer 
behavior in the hospitality industry; service marketing analysis and planning; service 
improvement tools; services marketing mix designing; future trends in service marketing. 
 
กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 
รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
2222294 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพในสถานพยาบาล   3(2-2-5) 
 English for Hospital Professions  

การฟง การพูด การอาน การเขียน ภาษาอังกฤษดานสุขภาพ การฝกสนทนาภาษาอังกฤษในการ
ใหบริการดานสุขภาพขั้นพื้นฐาน เรียนรูคำศพัทเฉพาะทางการแพทย และการประยกุตใชในงานอาชีพ 

Listening, speaking, reading, and writing skills in English for health; English 
conversation about primary health care; application of medical terminology in professions. 
 
2232291 ภาษาจีนเพื่อวิชาชีพในสถานพยาบาล   3(2-2-5) 
 Chinese for Hospital Professions  

การฟง การพูด การอาน การเขียน ภาษาจีนดานสุขภาพ การฝกสนทนาภาษาจีนในการใหบริการ
ดานสุขภาพขั้นพื้นฐาน เรียนรูคำศัพทเฉพาะทางการแพทย และการประยุกตใชในงานอาชีพ 

Listening, speaking, reading, and writing skills in Chinese for health; Chinese 
conversation about primary health care; application of medical terminology in professions. 
 
2272294 ภาษาพมาเพื่อวิชาชพีในสถานพยาบาล   3(2-2-5) 
 Burmese for Hospital Professions  

การฟง การพูด การอาน การเขียน ภาษาพมาดานสุขภาพ การฝกสนทนาภาษาพมาในการ
ใหบริการดานสุขภาพขั้นพื้นฐาน เรียนรูคำศพัทเฉพาะทางการแพทย และการประยุกตใชในงานอาชีพ 

Listening, speaking, reading, and writing skills in Burmese for health; Burmese 
conversation about primary health care; application of medical terminology in professions. 

 
 
 
 
 



 

กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  
3314316 การปฏบิัตงิานในสถานพยาบาล 1       3 (270) 
 Hospital Operation 1 
 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการท่ีเก่ียวของกับการจัดการงานบริการในสถานพยาบาล 
 Operation in an establishment related to hospital services management. 
 
3314317 การปฏบิัตงิานในสถานพยาบาล 2      3 (270) 
 Hospital Operation 2 
 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการท่ีเกี่ยวของกับการจัดการงานบริการในสถานพยาบาล 
 Operation in an establishment related to hospital services management. 
  
3314418 การปฏบิัตงิานในสถานพยาบาล 3      3 (270) 
 Hospital Operation 3 
 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการท่ีเกี่ยวของกับการจัดการงานบริการในสถานพยาบาล 
 Operation in an establishment related to hospital services management. 
  
3314419 การปฏบิัตงิานในสถานพยาบาล 4      3 (270) 
 Hospital Operation 4 
 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการท่ีเกี่ยวของกับการจัดการงานบริการในสถานพยาบาล 
 Operation in an establishment related to hospital services management. 
  
3314420 ฝกปฏิบัตงิานวิชาชีพในสถานพยาบาล 6 (540) 
  Hospital Management Practicum  

 การปฏิบัติงานวิชาชีพในหนวยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน ภายใตการควบคุมดูแล
ของอาจารยนิเทศ โดยนำความรูทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ไดจากการศึกษาไปใชสถานการณจริง การ
ปฐมนิเทศ เก่ียวกับรายละเอียดของการปฏิบัติงานวิชาชีพ และการปจฉิมนิเทศเพ่ืออภิปรายปญหาการปฏิบัติงาน 
วิชาชีพที่เกิดขึ้นและเสนอแนะแนวทางแกปญหาใหสำเร็จลุลวงไปดวยดี โดยอาจจัดใหปฏิบัติงานวิชาชีพทั้งหมด 
หรือปฏิบัติงานวิชาชีพและจัดทำโครงการพิเศษ 

 Professional practice in government agencies, state enterprise, or private sector 
under the supervision of supervisors by integrating and utilizing theoretical and practical 
knowledge in real-life situations; orientation to professional practice; post-training orientation to 
discuss problems and practical solutions; the course may be completed by the professional 
practice solely, or professional practice and a professional practice project.  
    

 
 

 


